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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΖ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΓ’
Πέµπτη 8 Δεκεµβρίου 2016
Αθήνα, σήµερα στις 8 Δεκεµβρίου 2016, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 10.05’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΕΜΕΝΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): 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».
Πρώτη οµιλήτρια για σήµερα είναι η κ. Χρυσούλα Κατσαβριά
από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε ολύµπια ηρεµία ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές του σύγχρονου ελληνικού δράµατος, αν και µάλλον ο βασικός υπαίτιός του,
παρενέβη πρόσφατα στο δηµόσιο διάλογο διερωτώµενος αν
υπάρχει λύση. Στο οµώνυµο βιβλίο του ο «γκουρού του εκσυγχρονισµού», απαντώντας στις ερωτήσεις του φίλου του, γνωστού
δηµοσιογράφου και υπηρέτη της καλοπληρωµένης αλήθειας,
επανέρχεται µε συνέπεια στην υπεράσπιση της ισχυρής Ελλάδας.
Ανάµεσα σε άλλα πολλά, περνάει γενεές δεκατέσσερις τον
αριστεροδεξιό εθνικολαϊκισµό του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, κατηγορεί την Κυβέρνηση ότι εργάζεται συστηµατικά για να εµπεδώσει στη χώρα ένα αυταρχικό καθεστώς και ότι η κυβερνητική
πολιτική οδηγεί σε αδιέξοδα, επειδή οι αντιδικίες, οι διαφωνίες
και οι συγκρούσεις µε την Ένωση αποµονώνουν τη χώρα, η
οποία θα έπρεπε να συµµετέχει στις δηµιουργικές ευρωπαϊκές
πρωτοβουλίες.
Ο πολύς κ. Σηµίτης, αφού κάνει ένα ενδιαφέρον σχόλιο για την
αδυναµία της κοινωνίας που δέχεται παθητικά τις εξελίξεις, όπως
και κατά την επταετία της χούντας, επικαλείται κάποιους σχολιαστές που συµπεραίνουν από τα δηµοσκοπικά δεδοµένα ότι υπάρχει κρίση αντιπροσώπευσης.
Ο πρώην Πρωθυπουργός, ως άλλος προφήτης, καταλήγει
υπαινισσόµενος τη λύση τους. Η συµµετοχή της Ελλάδας στην
ευρωπαϊκή ενοποίηση, την παγκοσµιοποίηση και τις τεχνολογικές αλλαγές, προσφέρουν κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτικές
ευκαιρίες για µια άλλη πορεία, τις οποίες µπορούν να αξιοποι-

ήσουν, όπως και µετά τη δικτατορία, δυνάµεις που και σήµερα
είναι υπαρκτές.
Δυστυχώς ή ευτυχώς για την κ. Γεννηµατά, ο πρώην Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν την περιλαµβάνει πουθενά στις σκέψεις
του. Άλλωστε, δεν την είχε καλέσει ούτε στο περίφηµο «δείπνο
των οκτώ» στις 13 Ιουνίου.
Όµως, ποιες υπαρκτές δυνάµεις να εννοούσε, άραγε, αυτός
ο ορθολογιστής εκσυγχρονιστής, αυτός ο ακραιφνής ευρωπαϊστής, αυτός ο γερµανοτραφείς ακαδηµαϊκός, αυτή η αστείρευτη
πηγή των ποταµιών;
Μια πρόχειρη µατιά στις τοποθετήσεις των συναδέλφων της
Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του Ποταµιού, µε αφορµή τη
σηµερινή συζήτηση του προϋπολογισµού, δίνει την απάντηση.
Και επειδή το «δείπνο των οκτώ» δεν έβγαλε πρωθυπουργό για
τεχνικούς λόγους, ο κλήρος πέφτει στον σηµερινό Πρόεδρο της
Νέας Δηµοκρατίας, τον οποίο ο κ. Σηµίτης διόρισε στον Όµιλο
της Εθνικής Τράπεζας στον παρελθόν, µε αµοιβές όχι ευκαταφρόνητες, γεγονός που δεν έχει ποτέ διαψευστεί. Έτσι κι αλλιώς,
το παρελθόν εγγυάται το µέλλον.
Ο «σηµιτισµός» έδωσε στη χώρα εξέχουσες προσωπικότητες
στον χώρο της πολιτικής και των τραπεζών, υπουργούς του χρηµατιστηρίου, του παρ’ ολίγον λαϊκού καπιταλισµού, υπουργούς
του ασφαλιστικού που αν είχαν εφαρµοστεί οι πολιτικές τους, η
µέση σύνταξη δεν θα ξεπερνούσε τα 163 ευρώ ήδη από το 2001,
κεντρικούς τραπεζίτες, ο παλαιότερος εκ των οποίων ως καλό
στέλεχος της «GOLDMAN SACHS» και ειδικός επί των swaps του
ελληνικού δηµόσιου χρέους, αξιώθηκε και τη θέση του Πρωθυπουργού. Τόσο παραγωγικός ήταν ο «σηµιτισµός» που δάνεισε
στελέχη και στις κυβερνήσεις του κ. Σαµαρά, µε τελευταίο τον
κ. Χαρδούβελη που είχε τέτοια εµπιστοσύνη στο success story,
ώστε έβγαζε στα µουλωχτά τις καταθέσεις του στο εξωτερικό.
Αλλά µήπως θυµάται κανείς πια τις πολύτιµες υπηρεσίες αξίας
5,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ της «SIEMENS», µε το περιβόητο σύστηµα ασφαλείας των Ολυµπιακών Αγώνων, µε το C4I, τα ιλιγγιώδη εξοπλιστικά προγράµµατα µε τις ιλιγγιώδεις µίζες, για τις
οποίες ο κ. Σηµίτης δήλωνε παντελή άγνοια;
Αυτά τα όµορφα πράγµατα, οι συστηµατικές και εκσυγχρονιζόµενες κατά επταετία σχεδόν κλεπτοκρατικές και πελατειακές
πρακτικές που οδήγησαν τη χώρα στην κόλαση της χρεοκοπίας
και τους Έλληνες στην απελπισία, είναι ο ευρωπαϊσµός του κ.
Σηµίτη, των παλιών και νέων πραιτοριανών του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πράγµατι είχε δίκιο ο κ. Χατζηδάκης, τα γεγονότα είναι ξεροκέφαλα. Ο εισηγητής της εθνικής
στρατηγικής της εξόδου από την κρίση, ο και σήµερα ακόµη πρόεδρος κάποιας σοσιαλιστικής διεθνούς, έδεσε τη χώρα χειροπόδαρα χωρίς δισταγµό και οίκτο την πιο κρίσιµη στιγµή. Την ίδια
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στρατηγική υιοθέτησαν και υπηρέτησαν µε ζήλο και αταλάντευτη
επιµονή όσοι τον ακολούθησαν µετά, µε κορυφαίο τον παραλίγο
αναµάρτητο «success-ορίστα» κ. Σαµαρά και από κοντά τον αρχιτέκτονα του PSI, µε τον µεταρρυθµιστή που συγκρούστηκε µε τα
χιλιάδες µικρά συµφέροντα, αλλά µε κανένα µεγάλο συµφέρον,
διαλύοντας την ασφάλιση, την υγεία, την πρόνοια, τα εργασιακά
δικαιώµατα, µε τον αθεράπευτα νεοφιλελεύθερο αντικρατιστή και
συνεπή εχθρό κάθε έννοιας δηµοσίου κοινωνικού συµφέροντος
και συλλογικής πρωτοβουλίας, τον σηµερινό αρχηγό της Νέας Δηµοκρατίας µε τους πρόθυµους θετούς γονείς των µνηµονίων, τους
γνωστούς ακροδεξιούς.
Ναι, τα γεγονότα δεν δείχνουν έλεος. Οι φίλοι της «SIEMENS»
διαχειρίστηκαν την κρίση όχι για να την ξεπεράσουν, αλλά για να
σβήσουν τα ίχνη της ενοχής τους.
Τσάκισαν τους αδύναµους για να συνεχίσουν να πλουτίζουν
τα γνωστά αρπαχτικά. Απέτυχαν να ολοκληρώσουν ακόµα και τα
προγράµµατα που συµφώνησαν οι ίδιοι, τσαλαπατώντας τις θυσίες του λαού. Παρέδωσαν την εξουσία στήνοντας παγίδες και
συµµαχώντας µε τους πιο ανάλγητους εκπροσώπους των δανειστών. Όχι αριστερή πολιτική, ούτε καν κεϋνσιανή πολιτική δεν
ανέχονται.
Ο φόβος τους είναι δικαιολογηµένος. Η αποτελεσµατική υλοποίηση τριών συνεχόµενων προϋπολογισµών, µε την κατά το δυνατόν δίκαιη κατανοµή των βαρών, ναρκοθετεί την επάνοδό τους
στο γκουβέρνο. Η διαρκώς µειούµενη ανεργία, η ουσιαστική αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, η ολοκληρωµένη πολιτική
προστασίας των δικαιωµάτων των ευπαθών οµάδων, όπως οι
Ροµά, η σταθεροποίηση σε αυξηµένα επίπεδα των δαπανών για
την υγεία και την παιδεία ήδη από το 2016, τους αφαιρεί οποιαδήποτε αντιπολιτευτικά επιχειρήµατα.
Τα 760 εκατοµµύρια ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης είναι γι’ αυτούς γροθιά στο στοµάχι. Τα βραχυπρόθεσµα
µέτρα που πετύχαµε για το χρέος, η ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης µε την αναµενόµενη ένταξη στο πρόγραµµα ποσοτικής
χαλάρωσης και οι θετικές προοπτικές για την ανάπτυξη, τους
φέρνουν σε απόγνωση. Αυτά είναι τα «ξεροκέφαλα γεγονότα»
που επιβεβαιώνουν την ορθότητα της στρατηγικής µας για την
έξοδο από την κρίση µε την κοινωνία όρθια και για τη θεµελίωση
της δίκαιης ανάπτυξης.
Οι πολίτες την κατανοούν και παρά τις δυσκολίες έχουν κάθε
λόγο να τη στηρίζουν. Να, λοιπόν, µία ορθολογική προσέγγιση.
Όσο περισσότερο θα αναπτύσσεται η οικονοµία και η κοινωνία,
τόσο περισσότερο θα αποµακρύνεται η προοπτική της επανόδου
των ψευτοευρωπαϊστών στην Κυβέρνηση. Μπορεί να τους το επιβεβαιώσει και ο κ. Σηµίτης, ο οποίος την κοπάνησε από τις ευθύνες, όταν κατάλαβε ότι όσο γιγαντώνονται τα σκάνδαλα, τόσο
πιο πολύ θα καταποντίζονταν παραµένοντας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Χαράλαµπος Αθανασίου από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε αυτές τις ηµέρες για
τον προϋπολογισµό του 2017, έναν προϋπολογισµό που συνοδεύεται από ακατάσχετη θριαµβολογία εκ µέρους της Κυβέρνησης για τα «δήθεν επιτεύγµατά της, για τις αναπτυξιακές προοπτικές που ανοίγονται στην ελληνική οικονοµία η οποία επιτέλους
βγαίνει από το τέλµα µετά από έξι χρόνια µνηµονίων χάρη στη διακυβέρνηση και την περίφηµη διαπραγµάτευσή της».
Μάλιστα, µετά και το τελευταίο Eurogroup, η Κυβέρνηση επιδόθηκε σε µία ακόµα εκστρατεία ψεύδους και παραπλάνησης.
Παρουσιάζει ως ένα εθνικό θρίαµβο τα ψίχουλα που έλαβε, που
ακόµα και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο τα θεωρεί ανεπαρκή
µε αντάλλαγµα υψηλά πλεονάσµατα και βαρύτατα δηµοσιονοµικά µέτρα. Φαντάζοµαι να αντιλαµβάνεστε όλοι τι σηµαίνει να
έχουµε υψηλό πλεόνασµα, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για να επιτευχθεί, δηλαδή φόρους –άµεσους και έµµεσους- και περικοπή
συντάξεων και µισθών.
Προφανώς, νοµίζουν ότι βρισκόµαστε ακόµα στα τέλη του
2014, τότε που µπορούσαν να ψεύδονται ασυστόλως και να λαϊ-
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κίζουν χωρίς συνέπειες. Τότε είχαν συµµάχους την κόπωση µεγάλου µέρους της κοινωνίας και το περίφηµο «ηθικό πλεονέκτηµα». Σήµερα, όµως, δύο χρόνια µετά, δεν έχει αποµείνει
κανείς σχεδόν που να συνεχίζει να πιστεύει στα ατέλειωτα ψέµατά τους.
Επειδή, όµως, τους αρέσει εκείνη η εποχή, δηλαδή το τέλος
του 2014 και συνεχώς ακόµα και σήµερα, µετά την υπογραφή
του δικού τους τρίτου και χειρότερου µνηµονίου, συνεχίζουν να
συγκρίνουν τα επιτεύγµατά τους µε εκείνα της περιόδου Σαµαρά-Βενιζέλου, θα ήθελα να τους θυµίσω και κάτι ακόµα που
σκοπίµως το αποκρύπτουν. Η χώρα µας δεν βγήκε φέτος από το
τέλµα της ύφεσης. Στο δεύτερο εξάµηνο του 2014, η Κυβέρνηση
Σαµαρά είχε επιτύχει θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης, η χώρα είχε
βγει στις αγορές και όλοι ανεξαιρέτως οι διεθνείς παράγοντες
προέβλεπαν ρυθµούς ανάπτυξης πολύ υψηλούς για το 2015. Μάλιστα, ήταν η µοναδική χώρα στην Ευρωζώνη, σύµφωνα και µε
τα στοιχεία της Eurojust που θα είχε ανάπτυξη.
Δυστυχώς, όµως, λογάριασαν χωρίς εσάς που ρίξατε την Κυβέρνηση Σαµαρά και µε την πρόχειρη ασχεδίαστη και ιδεοληπτική διακυβέρνησή σας βυθίσατε βαθιά στο βούρκο τη χώρα,
ξεπουλήσατε όλη τη δηµόσια περιουσία µέχρι το 2114 και αναγκάσατε ακόµα και τα δισέγγονά µας να επωµιστούν τις συνέπειες
των απαράδεκτων πολιτικών σας.
Στη σηµείο αυτό θα ήθελα να σας διαβάσω κάτι σχετικό. Παρακαλώ να έχω την προσοχή σας. Διαβάζω: «Κυβέρνηση, τρόικα,
ντόπια και ξένη διαπλοκή συµφώνησαν να ξεκοκαλίσουν ό,τι έχει
αποµείνει µετά από τρία χρόνια λεηλασίας. Με τα νοµοσχέδια
εκχωρούν τον έλεγχο της οικονοµίας, του συνόλου σχεδόν της
ιδιωτικής περιουσίας, και τελικώς τον έλεγχο ολόκληρης της
χώρας στα χέρια των ξένων και εγχώριων κερδοσκόπων. Θέλουν
οι νεκροποµποί της Ελλάδας να γίνουν τα αφεντικά της. Μόνο η
µεθόδευση αυτή αποδεικνύει ότι το έγκληµά τους είναι προµελετηµένο, έγκληµα που στη νοµική ορολογία ονοµάζεται κακουργηµατική απιστία σε βάρος του ελληνικού δηµοσίου.».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, σας λένε τίποτα τα
λόγια αυτά; Σας θυµίζουν κάτι; Τα είχε πει ο ίδιος ο κ. Τσίπρας
στις 28 Μαρτίου του 2014. Εκδώσατε τότε και τη «Μαύρη Βίβλο
της ντροπής». Αναφέρονται όλα εδώ και τα καταθέτω. Αυτό που
τότε ονοµάστηκε «Η Μαύρη Βίβλος της ντροπής», σήµερα ονοµάζεται το εγκόλπιο των νεο-Γκεµπελιστών.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χαράλαµπος Αθανασίου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ζηλέψατε τώρα;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Είναι αυτό το βιβλίο, κύριε συνάδελφε. Αυτά τα έλεγε ο Πρωθυπουργός.
Και σήµερα έχετε το θράσος να πανηγυρίζετε διότι η οικονοµία σε κάποιους δείκτες πλησιάζει τα νούµερα του 2014. Ακόµα
δεν τα έχει φτάσει. Όµως, και στην περίπτωση που όλα πάνε
όπως έχουν συµφωνηθεί, στην καλύτερη περίπτωση θα επανέλθουµε εκεί που ήµασταν όταν αναλάβατε, δηλαδή αρχές του
2015.
Πραγµατικά χάθηκαν δύο πολύτιµα χρόνια. Ακόµα και έτσι,
όµως, τα πράγµατα δεν είναι το ίδιο θετικά, καθότι στο τέλος του
2016 η χώρα, εξαιτίας σας και µόνο, στενάζει από την ακατάσχετη φορολογία. Στις τράπεζες υπάρχουν ακόµη capital controls. Οι αποταµιεύσεις των πολιτών έχουν εξανεµιστεί, λόγω της
ανάγκης πληρωµής των τιτάνιων φόρων που έχετε επιβάλει και
συνεχίζετε να επιβάλλετε. Οι συντάξεις κόπηκαν ή, όπως σας
αρέσει να αναφέρετε, επαναϋπολογίστηκαν και είναι πλέον ψίχουλα. Τα λουκέτα στην πραγµατική οικονοµία µπαίνουν το ένα
πίσω από το άλλο.
Δεν έχετε παρά να αποτανθείτε στους προϊσταµένους των µεγάλων Πρωτοδικείων της χώρας, της Αθήνα, της Θεσσαλονίκης
και του Πειραιά, για να δείτε πόσο τοις εκατό έχουν αυξηθεί το
2015, αλλά κυρίως το πρώτο εξάµηνο του 2016, οι αιτήσεις πτωχεύσεων.
Λίγη σηµασία έχουν, όµως, αυτά για το µεγαλεπήβολο αφήγηµά σας που τιτλοφορείται «η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ µε τον
προϋπολογισµό του 2017 που φέρνει την ανάπτυξη στη χώρα».

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΓ’ - 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Μη αυταπατάσθε, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης. Ο προϋπολογισµός σας καµµιά ανάπτυξη δεν πρόκειται να φέρει ούτε
και η οικονοµική πολιτική σας, την οποία υποστηρίζετε µετ’ επιτάσεως. Και πώς άλλωστε να επιτευχθεί αυτό, όταν το 2017 προβλέπονται νέοι φόροι περίπου 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ, χωρίς
να υπολογίζετε τα µέτρα που θα κληθείτε να πάρετε, προκειµένου να επιτύχετε τους στόχους για πλεόνασµα 3,5% για την περίοδο 2019-2020, µε µια ανεργία που καλπάζει και µε τα νέα να
πληθαίνουν για µαταιωµένες επενδύσεις και αποκρατικοποιήσεις;
Όσοι έκαναν το λάθος να επενδύσουν επί της διακυβέρνησής
σας, ήθελαν να φύγουν τρέχοντας µόλις κατάλαβαν µε ποιους
έχουν να κάνουν.
Η αποτυχία µε τη ΔΕΣΦΑ αποτελεί ακόµα ένα παράδειγµα της
αποτυχηµένης πολιτικής σας. Δεν είναι µόνο αυτό, αλλά εσείς
στον προϋπολογισµό σας κάνετε λόγο, επαίρεστε, οφείλω να
οµολογήσω, για αύξηση των επενδύσεων κατά 9,1%. Πραγµατικά, µε αφήνει έκπληκτο πώς ακριβώς σκοπεύετε να τα επιτύχετε αυτά. Κι έχετε και το θράσος τώρα να καλείτε τον λαό στη
σηµερινή απεργία κατά της Κυβέρνησης, κατά της ίδιας της Κυβέρνησής σας.
Θα ήθελα να ξέρω τι θα πείτε στα παιδιά σας, τι θα πείτε στους
φίλους σας για αυτά που ο κ. Τσίπρας υποστήριζε τον Μάρτιο
του 2013, µε αυτά που καλείστε να ψηφίσετε µεθαύριο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω. Δώστε µου µισό λεπτό.
Και µια που αναφερόµαστε σε νούµερα, ας αναφέρω και κάτι
που µε ενοχλεί ιδιαίτερα ως νησιώτη. Από 1-1-2017 στα νησιά
µας ο ΦΠΑ θα ανέλθει στο 24%. Όσοι κάνουν λόγο για το τέλος
της νησιωτικότητας, δεν είναι υπερβολικοί. Όσοι οµιλούν για κατακόρυφη αύξηση του κόστους ζωής, όσοι παρά τις αντίξοες
συνθήκες επέλεξαν να ζουν στα νησιά, δεν λένε ψέµατα. Οι αναφορές που κάνουν λόγο για µείωση της ανταγωνιστικότητας των
νησιών ως τουριστικών προορισµών και για εκατοντάδες επιχειρήσεις που θα αναγκαστούν να κλείσουν στα επόµενα χρόνια,
δεν είναι βγαλµένες από κάποιο παραµύθι, όπως η οικονοµική
σας πολιτική.
Ο προϋπολογισµός του 2017 είναι προϋπολογισµός καταστροφής για τα νησιά µας. Σε πολλά απ’ αυτά έρχεται να ολοκληρώσει το έργο που ξεκίνησαν άλλες πολιτικές µε αποκορύφωµα τις
πράξεις και τις παραλείψεις σας για το µεταναστευτικό και προσφυγικό. Η Λέσβος, η Χίος, η Λέρος, η Σάµος, η Κως κι άλλα
νησιά είναι αντιµέτωπα µε το φάσµα να γίνουν τα νησιά Ellis της
Ευρώπης.
Κι εσείς όχι µόνο δεν κάνετε κάτι για να καθησυχάσετε τις ανησυχίες των τοπικών κοινωνιών, να δείξετε ότι έχετε κάποιο υποτυπώδες σχέδιο αλλά µε την οικονοµική σας πολιτική τους
οδηγείτε στον µαρασµό και φοβούµαι πως σύντοµα θα αρχίσουν
να φυλλοροούν. Μπορείτε σήµερα να κοιτάξετε στα µάτια ένα
νέο του νησιού και να του πείτε τι κίνητρα έχουν αποµείνει για
να παραµείνει και να παλέψει;
Κύριε Πρόεδρε, και τώρα ακόµα µπορεί ο κύριος Υπουργός
να φέρει µια τροπολογία ούτως ώστε να ανασταλεί για έναν
χρόνο ο ΦΠΑ για τα νησιά µας, να ληφθούν µέτρα γιατί υπάρχει
µεγάλη καταστροφή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Όσοι είστε
από νησιά του Βορείου Αιγαίου αλλά και των άλλων νησιών θα
δείτε τι καταστροφή υπάρχει. Ίσως θα έπρεπε ακόµα και ο
ΕΝΦΙΑ να ανασταλεί για δυο χρόνια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Αθανασίου, τέλειωσε ο χρόνος σας.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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
συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι της Δηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι έξι µαθήτριες και µαθητές και δυο εκπαιδευτικοί από το 3ο Αρσάκειο
Δηµοτικό Σχολείο.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
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(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντόπουλος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρελθόν αποτελεί το τρίτο µνηµόνιο µετά τα όσα αποδέχθηκε η Κυβέρνηση στο Eurogroup. Το τέταρτο, λοιπόν, προ
των πυλών.
Ενθυµούµαι εδώ τη διαγραφή του χρέους µε ένα άρθρο και
του µνηµονίου µε ένα νόµο. Και όλα αυτά από ποιους; Από την
Κυβέρνηση «πρώτη φορά Αριστερά». Από ποιους; Από εσάς που
σήµερα δεσµεύεστε για πρωτογενές πλεόνασµα 3,5% για το
2017 και το 2018. Ξεχνάτε, βέβαια, την ενεργοποίηση του κόφτη
που παραπέµπει στη µείωση όλων των δηµόσιων δαπανών, µε
στόχο βέβαια τη δηµοσιονοµική πειθαρχία. Βέβαια, αυτό πρακτικά σηµαίνει κι άλλους φόρους κι άλλα µέτρα τα οποία οι πιστωτές θα ζητήσουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο δεύτερος προϋπολογισµός
της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προβλέπει 4,5 δισεκατοµµύρια
λιγότερα έσοδα για τα ελληνικά νοικοκυριά, 4,8 δισεκατοµµύρια
επιπλέον φόρους, 570 εκατοµµύρια λιγότερα για συντάξεις.
Κύριοι, καταργήσατε το ΕΚΑΣ για να χρηµατοδοτήσετε το κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης. Από ποιους; Από τους φτωχούς.
Κι εδώ το οξύµωρο. Οι φτωχοί ουσιαστικά χρηµατοδοτούν την
ακραία φτώχεια.
Ωστόσο πανηγυρίζετε, κύριοι της Κυβέρνησης για τα σαράντα
δισεκατοµµύρια ελάφρυνσης του χρέους, δηλαδή το 20% του
ΑΕΠ, σε βάθος βέβαια σαράντα ετών, µέχρι το 2060.
Σας ρωτώ: Γιατί δεν κάνετε το ίδιο όπως το 2012, όταν έγινε
ονοµαστική µείωση του χρέους κατά 61% δηλαδή µείωση του
χρέους κατά 160 δισεκατοµµύρια; Να θυµίσω ότι αυτό ήταν το
κακό PSI του ΠΑΣΟΚ που σήµερα δικαιώνεται, το «κακό» ΠΑΣΟΚ,
το τότε «κακό» ΠΑΣΟΚ του 2009-2011 που κράτησε τη χώρα.
Οι τότε αντιµνηµονιακοί βρίσκονταν στο Σύνταγµα, ανεξάρτητα βέβαια αν στην πορεία ήρθαν στο δρόµο της εθνικής στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ. Πρώτα η Νέα Δηµοκρατία µε τα τρία
Ζάππεια και τα 18 δισεκατοµµύρια ισοδύναµα και στη συνέχεια
η Κυβέρνηση «πρώτη φορά Αριστερά» του προγράµµατος της
Θεσσαλονίκης ήρθαν πού; Στον δρόµο του ρεαλισµού, στον
δρόµο της εθνικής στρατηγικής που χάραξε το ΠΑΣΟΚ για να
µείνει η χώρα όρθια.
Κύριοι της Κυβέρνησης, η αλήθεια ότι κάνατε καριέρα µε το
κούρεµα του χρέους. Ωστόσο είναι απορίας άξιον και µάλιστα
µετά τα αποτελέσµατα του Eurogroup πώς θα εκτελεστεί αυτός
ο υπεραισιόδοξος προϋπολογισµός. Να θυµίσω ότι το 2016 από
εσάς εκχωρήθηκε άνευ όρων η δηµόσια περιουσία για εκατό
ολόκληρα χρόνια στους δανειστές. Από εσάς οι τράπεζες ανακεφαλαιοποιήθηκαν µε σκανδαλώδεις όρους. Από εσάς µηδενίστηκε η αξία τους και άνοιξαν οι πύλες του τραπεζικού
συστήµατος στα ξένα funds. Το µόνο που έµεινε είναι η ατάκα
σας για τους πλειστηριασµούς. Να σας θυµίσω; «Κανένα σπίτι
στα χέρια τραπεζίτη». Σήµερα απαντάτε, βέβαια, διά της σιωπής.
Εκκρεµεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η διευθέτηση των κόκκινων δανείων των ελληνικών επιχειρήσεων και των ελληνικών
νοικοκυριών. Θα έλεγα ότι είναι η δαµόκλειος σπάθη πάνω από
τα κεφάλια των δανειοληπτών. Εκκρεµεί η διευθέτηση του ιδιωτικού χρέους προς το δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία, µε τις
οφειλές να αγγίζουν τα 93 δισεκατοµµύρια και τα 20 δισεκατοµµύρια αντίστοιχα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι δεσµεύσεις του Πρωθυπουργού καταρρέουν η µια µετά την άλλη. Οι πολίτες επιβαρύνονται
µε 9 δισεκατοµµύρια επιπλέον µέτρα µέχρι το 2018, µε φόρους,
περικοπές µισθών και συντάξεων.
Επίσης, επιβαρύνονται µε 437 εκατοµµύρια λόγω αύξησης του
ΦΠΑ και κατάργησης του ειδικού καθεστώτος στα νησιά, µε αύξηση της φορολογίας στο πετρέλαιο θέρµανσης και στα καύσιµα
κατά 422 εκατοµµύρια, µε αύξηση στα πρόσθετα τέλη της συνδροµητικής τηλεόρασης και της κινητής τηλεφωνίας µε 89 εκατοµµύρια, µε αύξηση φόρου στον καφέ 62 εκατοµµύρια και στα
τσιγάρα 142 εκατοµµύρια και µε 2,6 δισεκατοµµύρια ευρώ νέων
άδικων οριζόντιων φόρων, που προβλέπονται στον φετινό προϋπολογισµό. Και είδαµε και τα λουκέτα να αυξάνονται κατά 34%,
βάσει την ερευνών της ΕΣΕΕ και της ΓΣΕΒΕΕ.
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Έτσι, κύριοι δεν έρχεται ανάπτυξη. Έτσι, στραγγαλίζετε την
επιχειρηµατικότητα. Η επιχειρηµατικότητα βέβαια χρειάζεται
στήριξη. Γι’ αυτό θεσµοθετείστε επιτέλους τον ακατάσχετο λογαριασµό που ζητούν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις και επαναφέρετε τις εκατό δόσεις για ασφαλιστικές και φορολογικές
υποχρεώσεις. Εσείς αυτό που καταφέρνετε είναι µε την υπερφορολόγηση που επιβάλλατε να δείξετε τον δρόµο στις επιχειρήσεις για τη Βουλγαρία.
Μιλήσατε για µεταρρύθµιση και ψηφίσατε µια ασφαλιστική, θα
έλεγα, απορρύθµιση µε περικοπές πάνω από 1,9 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Μιλάτε για επενδύσεις και ανάπτυξη και διαπιστώνεται
παντελής απουσία ολοκληρωµένου σχεδίου.
Οι επενδυτές, κύριοι, φεύγουν από τη χώρα! Ζήσαµε το ξεπούληµα του ΟΛΠ στους Κινέζους επενδυτές, την εκποίηση της
ΔΕΗ, το µπλοκάρισµα του ακινήτου της Αφάντου στη Ρόδο ως
αρχαιολογικό χώρο, το ναυάγιο της «ΔΕΣΦΑ», µε την αζέρικη
«SOCAR» και την απώλεια 180 εκατοµµυρίων. Το Ελληνικό είναι
κι αυτό εγκαταλελειµµένο και έχει µετατραπεί σε hot spot, σε
αποθήκη ψυχών προσφύγων, ενώ δεν έχετε κανένα, µα κανένα
σχέδιο για την αξιοποίησή του. Μιλάµε όλοι για την καταπολέµηση της ανεργίας και µόνο από το Ελληνικό χάθηκαν εβδοµήντα
χιλιάδες θέσεις εργασίας!
Και µετά απ’ όλα αυτά εσείς προβλέπετε στον προϋπολογισµό
του 2017 αύξηση των δηµοσίων εσόδων κατά 1.561% από τις
αποκρατικοποιήσεις. Κύριοι, πλανάσθε πλάνην οικτράν!
Και έρχοµαι στο χώρο της παιδείας. Η ανακρίβεια του προϋπολογισµού υπάρχει και στον χώρο της παιδείας. Η πραγµατική αύξηση των δαπανών είναι 161 εκατοµµύρια και όχι 257
εκατοµµύρια ευρώ, όπως ανέφερε χθες ο Υπουργός. Και απ’
αυτά, το 95% θα έλεγα για µισθούς και συντάξεις. Άρα, περίπου
έξι χιλιάδες προσλήψεις στην πρωτοβάθµια και χίλιες πεντακόσιες προσλήψεις στη δευτεροβάθµια.
Κύριοι, αντιµετωπίζετε το µέλλον των παιδιών µας µε προχειρότητα. Ο πραγµατικός πλούτος της χώρας µας έφυγε. Τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες νέοι επιστήµονες πτυχιούχοι έφυγαν στο
εξωτερικό.
Και εδώ, λοιπόν, τα ερωτήµατα που προκύπτουν είναι πολλά:
Πώς θα γίνουν αυξήσεις σε µισθούς και συντάξεις στους εκπαιδευτικούς, πώς θα γίνουν προσλήψεις και πώς θα καλυφθούν τα
κενά, πώς θα στηριχθεί η έρευνα και η καινοτοµία, όταν υπάρχουν συγκεκριµένες δεσµεύσεις έναντι των δανειστών;
Τέλος, δεν υπάρχει καµµία µέριµνα για τις ευάλωτες οµάδες.
Καταργείτε τη φοροαπαλλαγή για ιατρικές δαπάνες και περιορίζετε δραµατικά το επίδοµα τέκνων κυρίως για τους οκτακόσιες
χιλιάδες τριτέκνους συµπολίτες µας. Επίσης, δεν υπάρχει καµµία, µα καµµία µέριµνα για τους πολυτέκνους, όταν το δηµογραφικό αποτελεί µείζον ζήτηµα για τη χώρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτός ο προϋπολογισµός οδηγεί σε αδιέξοδα και γι’ αυτό και τον καταψηφίζουµε. Πρότασή
µας είναι η πρόταση της Προέδρου µας κ. Φώφης Γεννηµατά για
κυβέρνηση ευρείας πλειοψηφίας µε εθνική γραµµή συνεννόησης, για να µπορέσουµε να βγάλουµε τη χώρα από το αδιέξοδο
και να βάλουµε τη χώρα στον δρόµο της ανάπτυξης και της ευηµερίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κ. Σαρίδης από την Ένωση Κεντρώων.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός θα έπρεπε να µπορεί να απαντήσει στα ερωτήµατα που βρίσκονται στα χείλη των Ελλήνων: Τι έρχεται; Τι έχω να περιµένω;
Τι θα κάνει η Κυβέρνηση για να βελτιώσει τη ζωή µου;
Ο προϋπολογισµός είναι ο κατ’ εξοχήν νόµος στον οποίο η
εκάστοτε κυβέρνηση καλείται να αποτυπώσει µε στοιχεία και
αριθµούς την πολιτική που θα εφαρµόσει. Θεωρητικά, διαβάζοντας τον προϋπολογισµό, θα έπρεπε να γίνεται φανερό στις λεπτοµέρειές του το πρόγραµµα της Κυβέρνησης. Δυστυχώς, δεν
ισχύει αυτό για τους προϋπολογισµούς των ελληνικών κυβερνήσεων εδώ και πολλά χρόνια.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πρώτα-πρώτα, από τότε που µπήκαµε στα µνηµόνια, δεν γράφουµε πια µόνοι µας τους προϋπολογισµούς µας. Έπειτα, η αλήθεια είναι πως, επειδή χρωστάµε, δεν είµαστε σε θέση να
ιεραρχήσουµε ούτε τις ανάγκες µας ούτε τις επιθυµίες µας.
Πολύ απλά, προτεραιότητα έχουν πια τα δάνεια και, ειδικότερα,
η αποπληρωµή των τόκων και των χρεολυσίων.
Είναι σαφές και ξεκάθαρο πως είµαστε υποχρεωµένοι να πληρώνουµε πρώτα τα χρωστούµενα και µετά τον γιατρό, τον δάσκαλο, τον στρατιωτικό. Και µόνο το γεγονός αυτό, πως έχουµε
χάσει δηλαδή το δικαίωµα να αποφασίσουµε τι είναι σηµαντικό
και τι όχι, µας έχει οδηγήσει στα σηµερινά αδιέξοδα, τα οποία
ανακυκλώνει και ο παρών προϋπολογισµός για το έτος 2017.
Είναι αδιέξοδα τα οποία εύκολα αντιλαµβάνεται κανείς, αν σκεφθεί πως προχωρούµε σε µειώσεις µισθών και συντάξεων, σε αυξήσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, σε καταστρατήγηση
των εργασιακών δικαιωµάτων και στην ουσιαστική αποδόµηση
της έννοιας «κοινωνικό κράτος».
Πολλοί συνάδελφοι, κυρίως της Συµπολίτευσης, σε µια προσπάθεια να ανακτήσουν το ηθικό τους αρέσκονται να υπενθυµίζουν σε όλους πως η Ελλάδα έχει περάσει και χειρότερα, στην
τουρκοκρατία, στην Κατοχή, στη χούντα. Το βρίσκω πολύ λάθος
αυτό. Όταν κλήθηκαν οι Έλληνες να τα βάλουν µε τους Τούρκους, τους Γερµανούς, τους χουντικούς ήξεραν, καταλάβαιναν,
γνώριζαν πάρα πολύ καλά ποιος ήταν ο εχθρός.
Σήµερα, χωρίς να µας φταίει κάποιος τρίτος, καλούµαστε να
αντιδράσουµε απέναντι στην αδικία. Σήµερα, χωρίς να µπορούµε
να εντοπίσουµε τον εχθρό, αναγκαζόµαστε να τρώµε τις σάρκες
µας. Ποιος µας φταίει; Μας φταίει το κακό µας το κεφάλι και
αυτοί που διαλέξαµε να µας κυβερνούν; Μας φταίει το τραπεζικό
σύστηµα και αυτοί που µας πρόσφεραν δώρο ένα δάνειο κάθε
φορά που βάζαµε βενζίνη ή κάθε φορά που αγοράζαµε µια εφηµερίδα; Μας φταίει πως πιστέψαµε πως είµαστε πιο έξυπνοι από
τους κουτόφραγκους, από τους βάρβαρους του βορρά;
Οι Έλληνες νιώθουν εξαπατηµένοι. Ο ελληνικός λαός πιστεύει
πως τον κορόιδεψαν, πως του την έφεραν. Δουλεύουµε περισσότερες ώρες για λιγότερα χρήµατα. Πληρώνουµε περισσότερο
για λιγότερες υπηρεσίες. Όσο συνεπείς και αν είµαστε, τα λεφτά
που πρέπει να επιστρέψουµε για την αποπληρωµή τόκων και χρεολυσίων είναι τόσα πολλά, που απλά θα αποτύχουµε. Οι εταίροι
που έγιναν δανειστές, οι σύµµαχοι που έγιναν τρόικα, οι φίλοι
που έγιναν εφιάλτης µάς ζητούν τα ακατόρθωτα, τα ανέφικτα.
Όποιος έχει παρακολουθήσει τις διαπραγµατεύσεις, γνωρίζει
πως είναι διάχυτη η πεποίθηση στην Ευρώπη πως παίζουν µαζί
µας, µας τυραννούν και µας βασανίζουν. Είναι τροµακτική η
απάντηση στο γιατί το κάνουν αυτό. Το κάνουν, γιατί νοµίζουν
ότι είναι ανώτεροι από εµάς; Μόνο αυτό έχει µείνει ως λογική
εξήγηση του γιατί συµπεριφέρονται όπως συµπεριφέρονται.
Είναι δυνατόν στην Ευρώπη του 2016 να υπάρχουν άνθρωποι
που να πιστεύουν πως είναι ανώτεροι από άλλους ανθρώπους;
Και, όµως!
Στη Γερµανία οι τράπεζες σε λίγο θα ζητούν λεφτά από τους
απλούς καταθέτες, για να κρατούν τα χρήµατά τους. Στην Ελλάδα η Κυβέρνηση παρακαλεί όσους έχουν κρύψει κάποιο
φράγκο στα στρώµατα να το πάνε στις τράπεζες για να µη χρειαστούν τέταρτη ανακεφαλαιοποίηση. Πώς µπορεί να είναι δίκαιο
αυτό; Στη Γερµανία η Υπουργός Άµυνας και ο δόκτορας Σόιµπλε
αποφάσισαν πριν λίγους µήνες να χρηµατοδοτήσουν µε ένα τεράστιο ποσό για στρατιωτικούς εξοπλισµούς και τη συγκρότηση
στρατού. Η Γερµανία, λοιπόν, εξοπλίζεται για µια ακόµα φορά
στην αιµατοβαµµένη ιστορία της για να αντιµετωπίσει ποιον
εχθρό;
Η Ελλάδα, από την άλλη, που οι εχθροί της είναι τόσο κοντά
που ακούγονται οι φωνές τους στα εδάφη µας, όταν αυτοί κραυγάζουν από τα δικά τους και την απειλούν µονίµως και διαρκώς,
αναγκάστηκε να κόψει στο µισό τις δαπάνες του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας και να κάνει περικοπές στους µισθούς των ηρωικών πιλότων της. Πόσο λογικό είναι αυτό;
Συνοψίζοντας, λοιπόν, οφείλουµε, πριν κρίνουµε προϋπολογισµό, να θυµηθούµε από ποια θέση µιλάµε. Μιλάµε από τη θέση
του από κάτω, του κατώτερου, του αδύναµου, του ανίσχυρου.
Έτσι µας θέλουν οι φίλοι και οι εταίροι. Μας θέλουν γονατισµέ-
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νους. Οποιαδήποτε κυβέρνηση και αν είχαµε, από την ίδια θέση,
έτσι θα µίλαγε. Δεν υπάρχει πολιτική δύναµη που θα µπορούσε
από µόνη της να αλλάξει κάτι από τις διαπραγµατεύσεις της
χώρας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κανείς δεν µπορεί να πιστέψει
πως αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος για τα χάλια του προς
κρίση προϋπολογισµού είναι η ελληνική Κυβέρνηση.
Έχοντας πει αυτό, ας έρθουµε τώρα να εξετάσουµε τι κάνει η
σηµερινή Κυβέρνηση για να βγούµε από αυτή τη θέση. Λοιπόν,
είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν κάνει τίποτα. Δεν κάνει απολύτως
τίποτα. Δεν υπάρχει ούτε µια γραµµή στον προϋπολογισµό που
να πείθει πως η Κυβέρνηση ξέρει τι κάνει.
Δεν µπορέσατε να παρουσιάσετε κανένα επιχείρηµα, να µας
πείσετε πως έχετε σχέδιο, πως είστε έτοιµοι να αντιµετωπίσετε
τα όσα έρχονται. Η προχειρότητα, µε την οποία λειτουργείτε,
µπορεί να συγκριθεί µόνο µε την ανευθυνότητα, την οποία επιδεικνύετε στην επικοινωνία σας µε τους Έλληνες πολίτες και τον
ελληνικό λαό.
Δεν υπάρχει ίχνος εξορθολογισµού των δαπανών, δεν υπάρχει
ούτε ένα σηµείο στον σηµερινό προϋπολογισµό που να δείχνει
πως έχετε καταλάβει ότι η φοροδοτική ικανότητα των Ελλήνων
εξαντλήθηκε, έστω εκείνα τα λίγα που µπορούµε να κάνουµε ως
Έλληνες δεν θα τα κάνουµε, σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό,
ούτε το 2017.
Το Σύστηµα Υγείας συνεχίζει να κρέµεται από µια κλωστή. Η
Εθνική Άµυνα θα µείνει πάλι χωρίς εξοπλιστικά προγράµµατα.
Γυρίζω σε όλη τη Μακεδονία, γυρίζω σε όλη τη Θράκη, µιλάω
µε ανθρώπους, µιλάω µε πολίτες. Μου λένε, «Τι αντιπροσωπεύει
η Ένωση Κεντρώων;» Τους απαντάω ότι αντιπροσωπεύει τη συναίνεση, τη λογική, την εθνική οµοψυχία. Εάν δεν ενωθούµε όλοι
µαζί δεν πρόκειται να κάνουµε τίποτα. Εάν δεν το έχετε καταλάβει, τότε δεν είµαστε στον ίδιο δρόµο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων κ. Φωτάκης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες
και κύριοι Βουλευτές, θα αναφερθώ στο κεφάλαιο του προϋπολογισµού που αφορά την παιδεία και την έρευνα, που αποτελούν
συγκοινωνούντα δοχεία, έχουν ως κοινό τόπο την παραγωγή, τη
διάχυση και την αξιοποίηση της γνώσης, της γνώσης που ως αυταξία διευρύνει τους πνευµατικούς ορίζοντες της κοινωνίας και
τη βοηθά να σταθεί όρθια στις συνθήκες της βαθιάς κρίσης που
βιώνει σήµερα. Ταυτόχρονα, παράγουν τη γνώση που µπορεί να
συντελέσει στην παραγωγική ανασυγκρότηση, στην ανάπτυξη
της χώρας, δηµιουργώντας ελπίδα και προοπτική για το µέλλον.
Η Κυβέρνηση, ευθύς εξ αρχής, έδωσε µεγάλο βάρος και προτεραιότητα στην έρευνα. Αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα στις θεσµικές και νοµοθετικές πρωτοβουλίες που ελήφθησαν κατά τους
τελευταίους είκοσι µήνες, αλλά και στους προϋπολογισµούς των
ετών 2016-2017.
Θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισµένους αριθµούς. Το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων για την έρευνα από 97.000.000
το 2014 ακολούθησε µια συνεχώς αυξητική πορεία σε
141.000.000 το 2015, 148.000.000 ευρώ το 2016 και πρόβλεψη
για 180.000.000 για το 2017, δηλαδή σχεδόν διπλασιάζεται.
Αντίστοιχα, ο τακτικός προϋπολογισµός για την έρευνα από
60.000.000, που είχαν προβλεφθεί για το 2015, αυξήθηκε κατά
45% -επαναλαµβάνω κατά 45%- στα 88.000.000 για το 2016 και
προβλέπεται περαιτέρω αύξηση σε 124.000.000, δηλαδή κατά
41%, για το 2017. Δεν είναι τυχαίο ότι οι συνολικές δαπάνες για
την έρευνα στη χώρα, το δύσκολο έτος το 2015 σύµφωνα µε
στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης πλησίασαν το 1%
του ΑΕΠ, ποσοστό που αποτελεί σηµαντική αύξηση από το 0,6%
ή το 0,7% των προηγουµένων ετών.
Συνυφασµένη µε τα στοιχεία αυτά είναι η πρόβλεψη για προσλήψεις εκατό ερευνητών για την επόµενη διετία 2017-2018, µετά
από µια εξαετία ξηρασίας προσλήψεων στα ερευνητικά κέντρα.
Οι θέσεις αυτές έρχονται ως συµπλήρωµα στις χίλιες νέες θέσεις
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µελών ΔΕΠ, που εγκρίθηκαν για τα πανεπιστήµια της χώρας από
την προηγούµενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Και όλα αυτά
-το τονίζω- συµβαίνουν µέσα σε συνθήκες κρίσης, οι οποίες συνήθως οδηγούν σε διαφορετικές επιλογές, αφού η έρευνα είναι
ο εύκολος στόχος για περικοπές.
Θα ήθελα να κλείσω αυτήν την αριθµολογία µε ένα τελευταίο
σηµείο, ένα σηµείο που το θεωρώ πάρα πολύ σηµαντικό. Τι κρύβεται πίσω από αυτούς τους αριθµούς; Πίσω από αυτούς τους
αριθµούς βρίσκεται µια συγκεκριµένη ιδεολογία, µια συγκεκριµένη πολιτική αντίληψη. Είναι η αντίληψη που συνδέει την ανάπτυξη µε την επιδίωξη µιας καλύτερης παιδείας, µιας καλύτερης
υγείας, την στήριξη της κοινωνίας και τον περιορισµό των ανισοτήτων, είναι η δίκαιη ανάπτυξη και όχι µια απλή µεγέθυνση ποσοστών που αφορά µονάχα την ευηµερία των αριθµών.
Πίσω από τους αριθµούς αυτούς βρίσκεται η προσπάθεια, τα
πρώτα συστηµατικά µέτρα, θα έλεγα, για την αντιµετώπιση της
αιµορραγίας του σπουδαιότερου κεφαλαίου που διαθέτει η
χώρα, του ανθρώπινου δυναµικού της, της µονόπλευρης φυγής
νέων επιστηµόνων στο εξωτερικό. Γίνονται τα πρώτα βήµατα για
την αναχαίτιση του brain drain και της αντικατάστασής του από
την κινητικότητα των επιστηµόνων.
Αλλά και σε κάτι ακόµη συνεισφέρει ο προϋπολογισµός του
2017 για την έρευνα. Είναι η δηµιουργία των προϋποθέσεων για
τη στήριξη της υγιούς και καινοτόµου επιχειρηµατικότητας, που
θα βρίσκεται µακριά από τις κρατικοδίαιτες πρακτικές και λογικές του παρελθόντος και θα βασίζεται στην ανάδειξη µιας νέας
επιχειρηµατικής τάξης µε κεντρικό κορµό τα νέα παιδιά.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στις συνθήκες της κρίσης που
βιώνει η χώρα υπάρχει απόλυτη ανάγκη για κατεπείγουσες και
άµεσες παρεµβάσεις. Δεν υπάρχουν περιθώρια για καθυστερήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να δούµε τι µπορούµε να κάνουµε
άµεσα, τι µπορούµε να εκµεταλλευτούµε από τις πηγές χρηµατοδότησης που υπάρχουν.
Οι δυνατότητες χρηµατοδότησης από τον τακτικό προϋπολογισµό, παρά τις αυξήσεις που αναφέρθηκαν, εξακολουθούν να
είναι ανεπαρκείς εξαιτίας των µέτρων λιτότητας και των περιορισµών που επιβάλλονται. Άλλες πηγές χρηµατοδότησης είναι
το µεγάλο πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ορίζοντας
2020» και το ΕΣΠΑ. Ο «Ορίζοντας 2020» χαρακτηρίζεται από ένα
έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον όπου πραγµατικά οι Έλληνες
επιστήµονες έχουν έναν πρωταγωνιστικό ρόλο, έχουν εξαιρετικές επιδόσεις. Παρ’ όλα αυτά αυτό το περιβάλλον εµπεριέχει σοβαρές αβεβαιότητες για το µέλλον.
Η υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020 έχει ξεκινήσει δυναµικά µε
προβλέψεις για υψηλή χρηµατοδότηση της έρευνας και της καινοτοµίας, προβλέψεις που φτάνουν το 1,2 δισεκατοµµύρια. Το
νέο ΕΣΠΑ, όµως, ενσωµατώνει θεµατικούς και περιφερειακούς
περιορισµούς, που δεν επιτρέπουν τη διαµόρφωση µιας ολοκληρωµένης ερευνητικής στρατηγικής, ιδιαίτερα µέσα στις συνθήκες της κρίσης.
Ποια είναι η δική µας απάντηση; Η δική µας απάντηση στην
κατάσταση αυτή είναι η υπογραφή της δανειακής σύµβασης µε
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη διοχέτευση µε
τρόπο εµπροσθοβαρή πόρων ύψους 240 εκατοµµυρίων ευρώ για
τη στήριξη νέων επιστηµόνων και της έρευνας που διεξάγεται
στα πανεπιστήµια, τα ΤΕΙ και τα ερευνητικά κέντρα της χώρας.
Ταυτόχρονα, ιδρύεται ένα νέο ίδρυµα, το Ελληνικό Ίδρυµα
Έρευνας και Καινοτοµίας, το ΕΛΙΔΕΚ, που αποτελεί έναν νέο
θεσµό για τη διαχείριση αυτών των πόρων και την προώθηση της
βασικής έρευνας, κάτι που έλειπε παντελώς. Η πρώτη προκήρυξη για υποψήφιους διδάκτορες του ΕΛΙΔΕΚ έχει ήδη κλείσει
και προσέλκυσε περισσότερες από δύο χιλιάδες αιτήσεις, ενώ
ήδη έχει δηµοσιευτεί η πρόσκληση για ερευνητικά έργα µεταδιδακτόρων ερευνητών και ερευνητριών. Αυτές οι προσκλήσεις θα
γίνονται µε τρόπο συστηµατικό και συνεπή στο µέλλον.
Κύριο αδιαπραγµάτευτο στοιχείο επιτυχίας θα είναι η επιδίωξη
της επιστηµονικής ποιότητας και αριστείας στα προτεινόµενα
έργα. Αναµένεται ότι περισσότεροι από τέσσερις χιλιάδες επιστήµονες θα ωφεληθούν από τις δράσεις του ΕΛΙΔΕΚ κατά την
επόµενη τριετία. Αυτή η επιλογή της Κυβέρνησης στηρίζεται από
τον προς ψήφιση προϋπολογισµό.
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Αλλά δεν µένουµε εκεί. Υπάρχει ήδη συγκεκριµένο σχέδιο για
την αποτελεσµατική αξιοποίηση εκείνων των ερευνητικών αποτελεσµάτων που παρουσιάζουν επιχειρηµατικό ενδιαφέρον.
Μέσα στον µήνα αυτό, µέσα στον Δεκέµβριο, θα ανακοινωθεί
η δηµιουργία ειδικού ταµείου συµµετοχών για την καινοτοµία, το
«παράθυρο της καινοτοµίας», όπως το αποκαλούµε, το οποίο θα
περιλαµβάνει µείγµα πόρων του ΕΣΠΑ ή του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων, του EIF, και αργότερα ίσως άλλων ιδιωτικών
κεφαλαίων.
Το ταµείο αυτό θα είναι µέρος ενός αναπτυξιακού υπερταµείου συµµετοχών και θα έχει ως σκοπό να αξιολογεί ιδέες και
ερευνητικά αποτελέσµατα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη
δηµιουργία νέων καινοτόµων επιχειρήσεων, θα χρηµατοδοτεί τη
δηµιουργία και την εκκόλαψη τεχνοβλαστών και γενικότερα startups, συνεισφέροντας µε τον τρόπο αυτόν στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας έντασης γνώσης.
Το ταµείο της καινοτοµίας σε συνδυασµό µε µια σειρά άλλων
κινήτρων στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόµου αναµένεται να
βοηθήσει την άνθηση της νεανικής επιχειρηµατικότητας στη
χώρα και να συνεισφέρει και αυτό µε τον τρόπο του στην αναστροφή της φυγής στο εξωτερικό.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να επικαλεστώ ένα σύνθηµα που κάποτε ήταν κενό περιεχοµένου και πλέον παίρνει σάρκα και οστά.
Λέγαµε κάποτε και τώρα φαίνεται να υλοποιείται ότι οι δαπάνες
για την έρευνα δεν αποτελούν κόστος αλλά επένδυση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς.
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 τρεις µαθητές και µαθήτριες και δύο
εκπαιδευτικοί συνοδοί από το 5ο Γυµνάσιο Περιστερίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Βαρδάκης.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από µια µακρά περίοδο οικονοµικών και κοινωνικών προκλήσεων η ελληνική οικονοµία εισέρχεται σε τροχιά σταθερότητας. Ο δεύτερος προϋπολογισµός
που καταθέτει η Κυβέρνησή µας χαρακτηρίζεται από θετικά σηµεία, τόσο από δηµοσιονοµική άποψη όσο και από την απεικόνιση της πολιτικής µας στην αντιµετώπιση των φόρων, των
δαπανών, αλλά και της στρατηγικής µας ως προς την ελάφρυνση
των ευάλωτων στρωµάτων.
Το γεγονός ότι τα δύο συνεχόµενα τρίµηνα του έτους σηµειώθηκε θετικός ρυθµός µεγέθυνσης αποτελεί ένδειξη πως το τρέχον έτος θα καταγραφούν θετικοί ρυθµοί ανάπτυξης. Το γεγονός
ότι η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του προγράµµατος
δηµοσιονοµικής προσαρµογής ήταν επιτυχής συµβάλλει στη
βελτίωση του κλίµατος σταθερότητας και εµπιστοσύνης στην ελληνική οικονοµία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούσαµε αυτές τις µέρες –και
πραγµατικά η πρόκληση είναι µεγάλη- από Βουλευτές της Αντιπολίτευσης: «Διαλύσατε, καταστρέψατε, υποθηκεύσατε το
παρόν και το µέλλον της χώρας, χρεωκοπήσατε τη χώρα, βάλατε
φρένο στην ανάπτυξη, που η Νέα Δηµοκρατία ήταν έτοιµη να
προσεγγίσει, χαντακώσατε τα όνειρα της νέα γενιάς». Κάποιοι
µίλησαν και για Πακιστάν, άλλοι για επικίνδυνη κυβέρνηση, που
πρέπει να φύγει.
Πριν από λίγες µέρες είχε το θράσος ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας να µιλήσει για
διεφθαρµένη Κυβέρνηση που πρέπει να παραιτηθεί και να έρθει
η άσπιλη, η αµόλυντη Νέα Δηµοκρατία, µε το περιβόητο διαφηµιζόµενο σύστηµα επιµόρφωσης και κατάρτισης, µε τη συµφωνία
της αλήθειας, µε νέα πρόσωπα –τα βλέπουµε καθηµερινά σαν να
µην έχει περάσει µια µέρα από πάνω από κανέναν-, να βγάλει τη
χώρα από την κρίση που δηµιούργησε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –
ΑΝΕΛ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Να πούµε, λοιπόν, κάποια πράγµατα για τη συµφωνία αλήθειας, γιατί δεν πρέπει να έχουµε κοντή µνήµη. Δυστυχώς
άκουσα τον κ. Αθανασίου να συνεχίζει την ίδια ρητορική και τον
κ. Κωνσταντόπουλο προηγουµένως, λες και δεν ήταν ο κ. Βρούτσης και το συνεταιράκι του, ο σηµερινός Γραµµατέας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης που πραγµατικά διέλυσαν την
εργασιακή σχέση στην Ελλάδα, µε αποτέλεσµα να κινδυνεύει σήµερα να µην κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση, γιατί εµείς προσπαθούµε να επαναφέρουµε την εργασιακή κανονικότητα στη χώρα.
Ακούστε τώρα τη συµφωνία αλήθειας: Από τη µια µεριά
έχουµε µια χώρα που βρίσκεται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας,
µια κοινωνία που υποφέρει, µια κοινωνία θύµα µιας πρωτόγνωρης φοροµπηχτικής πολιτικής που δεν έχει όρια, από την οποία
ζητάµε να κάνει όλο και περισσότερες θυσίες, χαράτσια που δεν
έχουν τέλος, µια κοινωνία που οι πολίτες µέρα µε τη µέρα γίνονται συνέχεια φτωχότεροι, που οι πεινασµένοι αυξάνονται µε γεωµετρική πρόοδο, άνθρωποι που δεν έχουν να φάνε, κύριοι
συνάδελφοι.
Στην Ελλάδα της ΟΝΕ υπάρχουν παιδιά που λιποθυµούν στα
σχολεία από ασιτία, αναβιώνουν επαγγέλµατα που είχαν εξαφανιστεί, όπως µπαλωµατήδες, µανταρίστρες, και όλα τα άλλα τα
οποία βιώνουµε καθηµερινά. Ο πλέον δύσπιστος πείθεται παρατηρώντας τι συµβαίνει µε τους κάδους απορριµµάτων και τα αποµεινάρια των λαϊκών αγορών, τι συµβαίνει µε τα συσσίτια των
ενοριών, όπου καθηµερινά αυξάνονται εκείνοι οι οποίοι προσέρχονται και ζητούν ένα πιάτο φαγητό, µια κοινωνία που δεν πιστεύει και δεν ελπίζει τίποτα.
Από την άλλη µεριά, είναι η απόλυτη πρόκληση µε αγαστή συνεργασία εκείνων που φέρουν το µεγαλύτερο µέρος ευθύνης για
το κατάντηµα του τόπου, τους πυλώνες της δηµοκρατίας εννοείται, τα κόµµατα δηλαδή της εξουσίας. Ο άνεργος, ο µικροσυνταξιούχος, ο άστεγος, ο πεινασµένος, ο καταχρεωµένος επιχειρηµατίας αυτά βλέπει και επαναστατεί. Από την µια µεριά, είναι η
φτώχεια, η κακοµοιριά και η καταστροφή και από την άλλη, η σπατάλη, η παρανοµία, το κουκούλωµα.
Κουκουλώνατε, κύριε Αθανασίου; Έφυγε ο κ. Αθανασίου.
Δεν είναι αποδεκτό την στιγµή που το ανήθικο χαράτσι της
ΔΕΗ έχει αφήσει χιλιάδες οικογένειες χωρίς ρεύµα γιορτινές
µέρες, καθώς ο κρατικός µηχανισµός ήταν εντελώς ανίκανος δύο
χρόνια να εισπράττει τον φόρο ακίνητης περιουσίας, την ίδια
ώρα η κρατική έκτακτη επιχορήγηση των πολιτικών κοµµάτων να
µη µειώνεται ούτε µισό ευρώ.
Μειώσατε για άλλη µια φορά µισθούς, συντάξεις και διαλύσατε κάθε οικογενειακό προγραµµατισµό. Τα κόµµατα κρατικοποιήθηκαν και εξελίχθηκαν σε παράγοντες ενός κρατικοδίαιτου
συστήµατος.
Την ώρα που το δηµόσιο χρωστά σε χιλιάδες επιχειρήσεις και
δεν επιστρέφει το ΦΠΑ, την ώρα που το ΙΚΑ αδυνατεί να καταβάλει στην ώρα τις συντάξεις χιλιάδων χαµηλοσυνταξιούχων που
ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας σχεδιάζετε και νέες µειώσεις στις επικουρικές συντάξεις, αλλά και νέα µέτρα, την ίδια
ώρα που πριν λίγες µέρες υπεγράφη κατ’ εντολή των συγκυβερνώντων η εκταµίευση της τρίτης δόσης της κρατικής επιχορήγησης προκαλώντας το κοινό αίσθηµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα κόµµατα χρωστούν συνολικά
στις τράπεζες το ποσό των 244.002.000 ευρώ και όµως, όπως
πρόσφατα έγραψε ο καθηγητής Ματσαρίδης, τα κόµµατα εξουσίας δεν συµπεριφέρονται πλέον ως εντολοδόχοι του ελληνικού
λαού, αλλά ως σπάταλοι εισοδηµατίες µε εγγυηµένο εισόδηµα.
Συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, σας λένε τίποτα αυτά;
Αυτά σας έλεγε η κ. Μπακογιάννη και ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής σας Οµάδας, ο κ. Αυγενάκης πριν λίγα χρόνια.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Της Πολιτικής Επιτροπής είναι ο
κ. Αυγενάκης. Κάνετε λάθος.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Αυτή είναι η πραγµατικότητα, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα τα ακούσετε εδώ.
Τα ίδια λέγαµε και εµείς τότε. Βέβαια, η κ. Μπακογιάννη µε τον
κ. Αυγενάκη είχαν καλύτερη τεκµηρίωση, γιατί τα ήξεραν από
µέσα. Αυτά σας έλεγαν. Να, ποιοι κατέστρεψαν την χώρα.
Για να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω ότι πρέπει να σοβαρευτούµε πραγµατικά. Μπορεί εσείς να τα ξεχάσατε. Εµείς θα
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σας τα θυµίζουµε. Ο ελληνικός λαός δεν πρόκειται να τα ξεχάσει,
για αυτό πρέπει να συνηγορήσετε σε έναν προϋπολογισµό που
έρχεται γιατί από αυτά τα αποκαΐδια, τις στάχτες που εσείς δηµιουργήσατε προσπαθούµε σήµερα µε εντιµότητα πραγµατικά
να στήσουµε αυτήν την χώρα στα πόδια της και να βγάλουµε από
την κρίση τον ελληνικό λαό και να δηµιουργήσουµε µια κοινωνία,
να την βγάλουµε από τα αδιέξοδα και να δηµιουργήσουµε µε καλύτερες µέρες.
Από αυτά, λοιπόν, τα αποκαΐδια και τις στάχτες που πραγµατικά εσείς δηµιουργήσατε -και δεν σας τα είπα εγώ, σας τα είπε
η κ. Μπακογιάννη, σας τα είπε ο κ. Αυγενάκης, σας τα λέει ο ελληνικός λαός- µε όλες µας τις δυνάµεις θα προσπαθήσουµε να
βγάλουµε αυτή την χώρα από το αδιέξοδο.
Γι’ αυτό αυτόν τον προϋπολογισµό που µπορεί να έχει αδυναµίες, αλλά έχει θετικό πρόσηµο θα τον ψηφίσουµε. Σας καλούµε
και εσάς, δείχνοντας ότι παραδειγµατίζεστε από τα λάθη σας, να
ψηφίσετε αυτόν τον προϋπολογισµό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κ. Βαγιωνάς από την Νέα Δηµοκρατία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τον Γενάρη του 2015, είκοσι δύο µήνες πριν από σήµερα έρχεται η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και µετά από οκτώ
µήνες σκληρής διαπραγµάτευσης -αναφέροµαι στην περίοδο
Βαρουφάκη- µε τα capital controls που θα παραµείνουν πολύ
ακόµη και µε ένα δηµοψήφισµα η συγκυβέρνηση βγήκε στις αγορές µε πενταετές οµόλογο και επιτόκιο 4,95%, αρκετά υψηλό την
στιγµή κατά την οποία τα επιτόκια από την Ευρώπη είναι από το
1% µέχρι το 2,5%.
Χαίροµαι που µε το Eurogroup, το προ εβδοµάδος, αυτό το
οποίο είχαν υποσχεθεί οι εταίροι µας τον Νοέµβριο του 2012
έγινε πραγµατικότητα. Τι έγινε πραγµατικότητα; Η αποµείωση
του χρέους. Ποιος το ανακοίνωσε; Ο κ. Ρέγκλινγκ. Ποιος είναι ο
κ. Ρέγκλινγκ; Είναι ο πρόεδρος του ESM, ο οποίος χρέωσε την
περίοδο Βαρουφάκη µε 100 δισεκατοµµύρια ευρώ τη χώρα.
Ο κ. Σταθάκης το αµφισβήτησε και ζήτησε από κάποια συνάδελφο να φέρει γραπτά αυτά τα πράγµατα. Τον ρωτώ τον κ. Σταθάκη: Τα χρήµατα, τα οποία ανέφερε ο κ. Ρέγκλινγκ, ότι 21,8%
του χρέους αποµειώνεται -45 δισεκατοµµύρια ευρώ- αλλά στο
τέλος του 2060, είναι ή δεν είναι αλήθεια; Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Μην ωραιοποιείτε τα πράγµατα. Οι υποσχέσεις των δανειστών της τρόικας –τους λέτε τώρα θεσµούς, δεν πειράζει
αυτό- είναι αλήθεια ή δεν είναι αλήθεια;
Δεν είπε, όµως, κουβέντα κανείς για ποσοτική χαλάρωση. Δεν
είναι αρµοδιότητα του Υπουργικού Συµβουλίου της Ευρώπης,
είναι αρµοδιότητα του κυρίου Ντράγκι. Όµως, ποιος µας εγγυάται ότι η ποσοτική χαλάρωση, που έπρεπε να γίνει από χθες, δεν
θα πάει µετά τον Σεπτέµβριο των γερµανικών εκλογών; Ουδείς!
Εγώ θέλω µια απάντηση από τον Υπουργό Οικονοµικών.
Όµως, θα περιοριστώ σε πολύ λίγα πράγµατα, γιατί ο χρόνος
είναι περιορισµένος. Σε περιόδους ύφεσης τα επιτόκια είναι πολύ
χαµηλά και αυξάνονται σε περιόδους ανάπτυξης. Ο αρµόδιος
Υπουργός είναι εδώ και µπορεί να µε επιβεβαιώσει ή να µε διαψεύσει, ό,τι γίνεται σήµερα στην Αµερική.
Τα µικρότερα πλεονάσµατα, που πέτυχε η Κυβέρνηση, δεν
είναι απόρροια των σκληρών διαπραγµατεύσεων, αλλά σε συνθήκες βαθιάς κρίσης συµβαίνουν αυτά. Η Γερµανία έχει αρνητικά
επιτόκια και, µάλιστα, οι µικροκαταθέτες Γερµανοί διαµαρτύρονται για τα µηδενικά επιτόκια. Υπάρχουν αρνητικά επιτόκια, πολύ
υψηλά, µέχρι και 3%, που τα εκµεταλλεύονται κάποιοι, οι οποίοι
έχουν την οικονοµική δυνατότητα, δηλαδή οι µεγαλοκαταθέτες.
Αυτή είναι η αλήθεια.
Όµως, για το 2017 έχετε 2,6 δισεκατοµµύρια ευρώ φόρους. Τι
αντικατοπτρίζουν τα 2,6 δισεκατοµµύρια ευρώ; Καθρεφτίζονται
βασικά οι ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το δηµόσιο. Από 75 δισεκατοµµύρια, που ήταν το τέλος του 2014, πήγαν στα 92 δισεκατοµµύρια τον Αύγουστο του 2016. Δηλαδή, στους είκοσι µήνες
περίπου 900 εκατοµµύρια ευρώ είναι οι ληξιπρόθεσµες οφειλές
κατά µέσο όρο τον µήνα.
Γιατί λέω ότι αντικατοπτρίζονται ακριβώς στον προϋπολογισµό; Όταν από τα 2,6, κάτι παραπάνω από 1,3 δισεκατοµµύρια,
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είναι οι έµµεσοι φόροι, αυτοί θα εισπραχθούν στα σίγουρα.
Όµως, το υπόλοιπο 1,2-1,3, που είναι η άµεση φορολογία, θα γίνουν ληξιπρόθεσµες οφειλές κατά 80% και µακάρι να είµαστε
εδώ όλοι τον επόµενο χρόνο να δούµε ποια είναι η αλήθεια. Δηλαδή, οι ληξιπρόθεσµες οφειλές δεν θα είναι 92 εκατοµµύρια,
αλλά θα ξεπεράσουν τα 100, γιατί η φοροδοτική ικανότητα δεν
είναι αυτή που ήταν πριν από µερικά χρόνια, είναι εντελώς διαφορετική. Δηλαδή, πρώτα βλέπουν τις λιποθυµισµένες επιχειρήσεις τους αυτοί που κρατούν ακόµη και, εν συνεχεία, θα
πληρώσουν τελευταία την εφορεία, τελευταίες τις ασφαλιστικές
εισφορές, οι οποίες, επίσης, ανέβηκαν κατά 1,3 δισεκατοµµύρια
τη διετία που πέρασε.
Όµως, θα περιοριστώ µόνο σ’ εκείνα τα διθυραµβικά, τα οποία
λέγατε µε το πεντάευρω που καταργήσατε, όταν εισαγόταν ένας
άρρωστος στο νοσοκοµείο, όταν το χρειαζόταν. Μάζευε το κράτος περίπου 20 εκατοµµύρια ευρώ τον χρόνο. Το αντικαταστήσατε µε 1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ κρατήσεις από τα δυόµισι
εκατοµµύρια συνταξιούχους.
Με 6% κράτηση απ’ όλους τους συνταξιούχους υπέρ του
ΕΟΠΥΥ κάντε τον λογαριασµό. Κατ’ ελάχιστον είναι 1,5 δισεκατοµµύριο και µε πολύ απλή αριθµητική. Όταν παίρνει ένας συνταξιούχος 500 ευρώ, η κράτηση είναι 30 ευρώ τον µήνα. Επί
δώδεκα µήνες είναι 360 ευρώ. Άρα, δεν δώσατε τον δέκατο τρίτο
µισθό, αλλά καταργήσατε και τον δωδέκατο. Διότι το πεντακοσάρικο που έπαιρνε, γίνεται 140 ευρώ, δηλαδή, φιλοδώρηµα.
Καταργήσατε το ΕΚΑΣ σε τριακόσιους πενήντα χιλιάδες συνταξιούχους. Πόσα έπαιρναν οι συνταξιούχοι αυτοί από την κύρια
σύνταξή τους και από το ΕΚΑΣ; Οκτακόσια πενήντα ευρώ. Πόσα
παίρνουν σήµερα; Εξακόσια εβδοµήντα ευρώ. Και µε τον νόµο
Κατρούγκαλου που έρχεται, οι νέοι θα πληρώνονται 25%-30% λιγότερο. Δηλαδή, θα παίρνουν 500 ευρώ. Δηλαδή, οι συντάξεις
από φέτος γίνονται περίπου στους µισούς συνταξιούχους 500
ευρώ. Και τι γίνονται οι µεγαλοσυνταξιούχοι που λέγατε; Τους
ισοπεδώσατε όλους. Κανείς πάνω από 1300 ευρώ. Με τις κρατήσεις παίρνουν 1130. Αυτό είναι το εύρος των συντάξεων των Ελλήνων.
Όµως µερικοί από τον χώρο της Κυβέρνησης ισχυρίζονται ότι
θα αυξηθούν οι συνολικές δαπάνες του προϋπολογισµού και ιδιαίτερα για την πρόνοια, για τους αναπήρους και ανήµπορους ανθρώπους.
Ωραία η κ. Τζούφη –δεν τη βλέπω εδώ- ανέπτυξε το προνοιακό
καθεστώς των σκανδιναβικών χωρών. Οι σκανδιναβικές χώρες
όµως έχουν κι άλλα πράγµατα να πουν. Κι ο κ. Μηταφίδης αναφέρθηκε στη Φινλανδία για το εκπαιδευτικό σύστηµα που έχει
και την εύρωστη οικονοµία που έχει. Όµως, κύριε Μηταφίδη, εκεί
υπάρχουν δέκα µεταλλουργίες χρυσού. Εδώ έχουµε δώδεκα
αποφάσεις του Συµβουλίου Επικρατείας για να λειτουργήσουν
οι µεταλλουργίες στις Σκουριές και όµως έχετε αντιρρήσεις.
Πάτε, λοιπόν, να δείτε ή να συνδεθείτε online µε οκτώ σταθµούς
παρατήρησης των ρύπων του περιβάλλοντος στους εξωτερικούς
και εσωτερικούς χώρους της µεταλλουργίας χρυσού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Βαγιωνά, πέρασε ο χρόνος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ: Άρα, λοιπόν, το ελάχιστο που έχετε να
κάνετε να ακούστε και λίγο τη Νέα Δηµοκρατία. Λιγότερους φόρους, λιγότερες δαπάνες. Ήδη έχει κοστολογηθεί και έχει ανακοινωθεί από τον πρόεδρο του κόµµατος, Κυριάκο Μητσοτάκη.
Κι εδώ είµαστε να το κουβεντιάσουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Βαγιωνά.
Η κ. Λιάνα Κανέλλη έχει τον λόγο.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα ήταν εύκολο να φανταστεί κανένας πριν από ένα, ενάµιση χρόνο, δυο χρόνια, πριν από
τρία, πριν µερικά χρονάκια, το 2012, όταν αρχίζατε να καλπάζετε
προς την εξουσία ότι θα χρειαζόταν κανείς έναν «Ριζοσπάστη»
για άµυνα. Το συστήνω και στους υπόλοιπους Έλληνες πολίτες.
Να µπορείς να τον σηκώσεις τη δύσκολη στιγµή. Ακόµα κι αν
είναι στο Καστελόριζο. Το Καστελόριζο τότε το κουβεντιάζαµε,
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αν θυµάστε καλά, ως φόντο που χρησιµοποίησε ο Γιώργος Παπανδρέου για να µας µπάσει στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Εγώ σήµερα δεν πρόκειται να σας µιλήσω γι’ αυτά. Δεν καταδέχοµαι να φάω ένα λεπτό από τον χρόνο των Βουλευτών και των
Ελλήνων πολίτων για να ασχοληθώ µε πράγµατα τα οποία δεν
εµποιούν φόβο σε εύφρονα άνθρωπο, τραβάνε όµως την κουρτίνα.
Μιας και είναι ο Υφυπουργός Παιδείας εδώ να πούµε ότι η καινοτοµία δεν συνίσταται στη διδασκαλία κατασκευής εικόνας. Δεν
µπορεί να είναι αυτή. Δεν µπορεί να έχετε την επιστηµονική προσέγγιση να διδάσκετε ότι τα κρατικά µέσα ή άλλα µπορούν να
κόβουν τα πλάνα κατά περίσταση δηµιουργώντας εικόνες διπλής
χρησιµότητας. Γιατί έτσι δεν κάνετε τίποτα άλλο από το να αυξάνετε τον φόρο προστιθέµενης αξίας του ναζισµού και της
άκρας δεξιάς στην Ευρώπη. Αυτό που τυπικά καταδικάζετε.
Μιλώντας, όµως, για τα εξωτερικά ζητήµατα, ο κ. Κατρούγκαλος που αύξησε τις συντάξεις –γιατί µε τις εικόνες παίζουµεαυτή τη στιγµή είναι συνοδός του Πρωθυπουργού από άλλη
θέση στο Ισραήλ. Και στο Ισραήλ αυτή τη στιγµή δεν συζητιέται
ο ΦΠΑ στα νησιά. Συζητιούνται τα µεγάλα συµφέροντα των ιµπεριαλιστικών ανταγωνισµών στην περιοχή. Αυτή είναι η αλήθεια.
Εκεί όπου επισκέψεις και γερά πατήµατα, όπως λέει ο κ. Καµµένος, στον αµερικάνικο παράγοντα οδήγησαν τον ελληνικό λαό
µε αποκλεισµένη την Αθήνα να ακούει πεντακόσιες φορές τη
λέξη «ΝΑΤΟ» και να µάθει και να εκπαιδεύεται σιγά σιγά µε αριστερό πρόσηµο, µε δεξιό πρόσηµο, µε χρυσαυγίτικο πρόσηµο
ότι το ΝΑΤΟ θα τον σώσει.
Στις συνοµιλίες που θα γίνουν τον Γενάρη µαζί µε τον κ. Αναστασιάδη, τον κ. Ακιντζί και άλλους που προβλέπουν να τους παρουσιάζουν ως προσωπικότητες της Ευρώπης, η εξωτερική
πολιτική αποτιµάται σε χρήµα. Όταν ακούει τη λέξη «ΝΑΤΟ», ο
ελληνικός λαός ξέρει ότι είναι το 2% του ΑΕΠ του, το οποίο πρέπει πάση θυσία να δώσει σε ένα κατεστραµµένο οικονοµικό και
κοινωνικό σύστηµα, µε βαθύτατες αντιλαϊκές προοπτικές. Μιλάτε
για µια ανάπτυξη που δεν τον αφορά. Και κρατάτε την εξωτερική
πολιτική στο επίπεδο µιας φθηνής, ολόφθηνης, εξαιρετικά συνηθισµένης, πολυχρησιµοποιηµένης πατριδοεθνοκαπηλείας, αλλάζοντας τα πρόσηµα και αλλάζοντας τα πλάνα. Δεν είναι αληθές.
Σας προειδοποίησε το Κοµµουνιστικό Κόµµα διά στόµατος
Γραµµατέως, διά στόµατος κόσµου που είναι έξω αυτή τη στιγµή
–είναι έξω ο κόσµος και διαδηλώνει- ότι τους ανταγωνισµούς
µόνο ο λαός µπορεί να τους πληρώσει και θα τους πληρώσει σε
επίπεδο του να παίζετε εσείς µε τα σπίρτα των εντυπώσεων σε
εποχή όπου υπάρχει ρευστότητα και κινητοποίηση στον ευαίσθητο χώρο της Μέσης Ανατολής. Σε περίπτωση που το ΝΑΤΟ
αναπτύσσει στα σύνορα µε τη Ρωσία, από την Αρκτική µέχρι το
Σουέζ δυνάµεις, εµείς πρέπει να τηρήσουµε απαρέγκλιτα τη συµµετοχή του ελληνικού λαού, του χειµαζόµενου, βίαια φτωχοποιηµένου, στο 2% του ΑΕΠ του. Και θεωρεί µαγκιά να διαπραγµατεύεται πέντε ψίχουλα µέχρι το 2060!
Αυτή τη στιγµή οι συζητήσεις που γίνονται στο επίπεδο της
εξωτερικής πολιτικής, τα ελληνοτουρκικά, οι µεγαλοϊδεατισµοί,
τα «σουλτανάτα», που εύκολα τα παίζετε, είναι απολύτως οικονοµικοί σχεδιασµοί. Είναι αυτό που λέτε «πρέπει να βγείτε στις
αγορές». Δεν µπορείτε να βγείτε στις αγορές -και αυτό το σύστηµα θέλουµε να ανατραπεί- χωρίς να βάλετε το ακριβότερο
υλικό που είναι η πατρίδα. Και για εµάς πατρίδα είναι ο ελληνικός
λαός.
Δεν υπάρχει ανθρωπιστική κρίση που δηµιουργείται χωρίς να
υπάρχει στο υπέδαφος ή από γύρω συµφέρον. Οι ενεργειακοί
δρόµοι στην περιοχή που έχουν δηµιουργήσει αυτό το «έµφραγµα» που µοιάζει µε ανθρωπιστική κρίση έχει εναποτεθεί στο
ΝΑΤΟ. Οι συζητήσεις που γίνονται για τις εγγυήσεις στην Κύπρο
αφορούν στο ΝΑΤΟ. Είναι η λύση που προκρίνεται και συζητιέται
και θα συζητηθεί και τον Γενάρη.
Όµως, παρά τη θέση και την επιµονή να λέτε ότι το Κυπριακό
δεν είναι κάτι που αφορά στη χώρα, έχετε πει και έχετε αποδεχθεί µαζί µε τους προηγούµενους το µείζον ψέµα, ότι η είσοδος
της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έλυνε το Κυπριακό. Και
τώρα πάλι το Κυπριακό θα το λύσει το ΝΑΤΟ. Θα το ενοποιήσει
το ΝΑΤΟ. Και θα ακούτε ανερυθρίαστα όλοι σας να µιλούν για

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µια συνοµοσπονδία δύο κρατών όπου την ισορροπία θα την κρατήσει το ΝΑΤΟ στην περιοχή. Και θα την κρατήσει το ΝΑΤΟ στην
περιοχή, όταν ακούτε τον κ. Ζορλού, την ώρα που φοράµε εµείς
εδώ –µε πολύ µεγάλη τέχνη, είναι η αλήθεια- επικοινωνιακό
«ζουρλοµανδύα» πατριωτισµού.
Στην επόµενη επίσκεψη στην Κάσο να πάρετε τη µάνα του
Φύσσα και τον Ρουπακιά µαζί να πάτε. Για να υπερασπιστείτε
ποια συµφέροντα; Τα συµφέροντα της πόντισης καλωδίου; Τα
συµφέροντα της µεταφοράς αερίου;
Ακούσατε τον κ. Ζορλού µαζί µε τον κ. Ακιντζί τι δηλώνουν για
την Κύπρο; Πάτε και λέτε στον ελληνικό λαό ότι αυτά δεν τον
αφορούν, η εξωτερική πολιτική είναι κάτι ψιλό, δεν πρέπει να το
κουβεντιάσει, για να µη φαίνεται από πίσω, στο ιµπεριαλιστικό
παιχνίδι των ανταγωνισµών µε τους σχεδιασµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και την Ηνωµένων Πολιτειών. Σε ανταγωνισµό µε θηρία που ξαφνικά µας κάνουν να αισθανόµαστε
µικροί και ασήµαντοι -οπότε γιατί να µην τα βρούµε κάπου γύρω
από το Καστελόριζο;- σε ανταγωνισµούς µε Κίνα, σε ανταγωνισµούς µε άλλες αναδυόµενες πολύ µεγάλες δυνάµεις, καπιταλιστικές, όπως είναι η Ρωσία αυτή τη στιγµή, παρουσιάζετε το
ψεύδος ενός κινδύνου, για να µπορέσουν να προωθηθούν τα πετρελαϊκά και τα ενεργειακά συµφέροντα.
Η αλήθεια είναι ότι αυτή η χώρα πεινάει γιατί έχει αυτό το σύστηµα διακυβέρνησης, αυτές τις κεντρικές πολιτικές επιλογές
µέσα στο ΝΑΤΟ, µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν φταίνε οι µεγαλοϊδεατισµοί κανενός Ερντογάν. Αυτοί ήταν οι σχεδιασµοί ανέκαθεν και τη ζητούσαν για να διασφαλίζουν τα συµφέροντα
διέλευσης φυσικού αερίου είτε µε αγωγούς είτε µε τρόπους που
είναι διαφορετικοί, όπως τα πλοία, για να µπορούν να λένε οι
Τούρκοι αυτά που λένε, µε άµεση επίδραση στη ζωή των Ελλήνων πολιτών, που εκπαιδεύονται να βλέπουν τους πρόσφυγες,
που το σύστηµα παράγει µε τους πολέµους, και Έλληνες επιχειρηµατίες να επενδύσουν τον άµπακο από χρήµατα στην τέως αρχαία ελληνική πόλη Άρβηλα, σήµερα Ερµπίλ, σήµερα κοµµάτι και
πρωτεύουσα του ιρακινού άτυπου Κουρδιστάν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρία Κανέλλη, ολοκληρώστε.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Του πουλάτε ψέµατα στην εξωτερική πολιτική, µε την Ευρωπαϊκή Ένωση που διά των βοµβαρδισµών του ΝΑΤΟ έχουµε αίτηµα στο Συµβούλιο της Ευρώπης από το κράτος Κόσσοβο να
έχει το δικαίωµα, εκτός από τη συµµετοχή, να οµιλεί κιόλας. Και
να το δούνε όλοι οι συνάδελφοι που πήγαν στις Επιτροπές Εξωτερικών και Άµυνας και αντιπροσωπεύετε τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Είναι µύθος. Είπατε ένα ψέµα και µε αυτό εκλεγήκατε. Και είναι
πολύ µεγαλύτερο και από το δηµοψήφισµα, ότι η Ευρώπη αλλάζει. Η Ευρώπη δεν αλλάζει. Αυτό είναι το ψέµα σας. Ήταν και
είναι µια καπιταλιστική λυκοφωλιά και πατώντας στους Αµερικανούς δεν κάνετε τίποτε άλλο από το να διεκπεραιώνετε εξόδοις
ελληνικού λαού και µε υποκείµενο τον ελληνικό λαό στο ενδεχόµενο µιας µικρής ανάφλεξης, η οποία θα τον φέρει µπροστά σε
πόλεµο, να χύσει αίµα, όπως το χύνει τώρα για τα αντιλαϊκά
µέτρα, για τα οποία εσείς τον καλείτε να παράγει τάχα µου δήθεν
πατριωτική θυσία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τελεία.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Με αυτήν την έννοια, λοιπόν, προσέξτε
πάρα πολύ καλά, γιατί στον προϋπολογισµό αυτά τα πράγµατα
δεν τα κουβεντιάζετε. Μιλάτε για τα δισεκατοµµύρια σαν να είναι
πετσετάκια και τα υπόλοιπα τα εναποθέτετε σε στρατιωτικά αµπέχονα και πτήσεις psycho, κατά τη ρήση του ίδιου σας του Πρωθυπουργού, psycho πτήσεις, µε psycho ανθρώπους, σε psycho
χώρους, για psycho εξωτερική πολιτική και για psycho όφελος
του ελληνικού λαού!
Δεν µπορεί να υπάρχει πάντοτε άλλοθι στη σκοπιµότητα της
κρίσης της εποχής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρία Κανέλλη, εν
ονόµατι της ισηγορίας, σας καλώ να τελειώνετε την οµιλία.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου, η κατάχρηση αυτού του χρόνου τιµολογεί καθέναν που φέρνει αντιρρήσεις. Όλους τους υπόλοιπους δεν έχετε λόγο να τους κόψετε.
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Τους φτάνει πάρα πολύ ο χρόνος για να συµφωνήσουν µε την
πολιτική, και οι πρώην και οι επόµενοι. Ως το τέταρτο µνηµόνιο
µόνο το ΚΚΕ θα βρίσκεται µπροστά σας και όταν δικαιούται
χρόνο θα τον παίρνει και όταν δεν δικαιούται θα τον παίρνει
ωσαύτως!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Καινοφανής λογική!
Τον λόγο έχει ο κ. Καστόρης.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την ώρα που εµείς συζητάµε σήµερα εδώ τον προϋπολογισµό του 2017, έξω στις πλατείες όλης της χώρας
εργαζόµενοι συγκεντρώνονται στις απεργιακές συγκεντρώσεις
και διεκδικούν συλλογικές συµβάσεις, να µην περάσουν οι απαιτήσεις του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, να µην περάσει η
απελευθέρωση των οµαδικών απολύσεων, να διασφαλιστεί και
να δυναµώσει η δηµόσια υγεία, η δηµόσια παιδεία, η κοινωνική
ασφάλιση και το κοινωνικό κράτος.
Γνωρίζουν οι εργαζόµενοι ότι µπορούν να πετύχουν, ότι µπορούν να τα κατακτήσουν όλα αυτά, γιατί παρ’ όλη την κρίση σε
όλο τον κόσµο παράγεται ένας τεράστιος πλούτος.
Πρόσφατα δόθηκε στη δηµοσιότητα η έκθεση του «CREDIT
SUISSE», που λέει ότι το πλούσιο 1% κατέχει το 50,8% του παγκόσµιου πλούτου και ότι το πλουσιότερο 10% του πληθυσµού
της γης κατέχει το 89% του παγκόσµιου πλούτου, ότι δηλαδή το
90% των πολιτών, των ανθρώπων πάνω στη γη απολαµβάνουν
µόνο το 10% του παραγόµενου πλούτου.
Μάλιστα, τα στοιχεία δείχνουν αύξηση του πλούτου των ολίγων σε βάρος της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολλών στα
χρόνια της κρίσης κατά 5%, δηλαδή η ψαλίδα της ανισότητας
άνοιξε περισσότερο την περίοδο της κρίσης.
Υποθέτω ότι αυτά τα στοιχεία η Αξιωµατική Αντιπολίτευση τα
βρίσκει πολύ λογικά. Άλλωστε, συνέβαλε και η ίδια, κάνοντας και
στη χώρα µας τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς
φτωχότερους, όπου, όπως και όσο µπόρεσε, διαλύοντας τη δηµόσια υγεία, τη δηµόσια παιδεία, τις εργασιακές σχέσεις και το
κοινωνικό κράτος. Και παρ’ ότι τιµωρήθηκε εκλογικά γι’ αυτά, συνεχίζει. Και σήµερα έχει το θράσος να συνεχίζει να διαφηµίζει
την πολιτική της ως το µόνο φάρµακο θεραπείας της αρρώστιας
που η ίδια έσπειρε.
Βέβαια, δεν λέει πολύ ανοιχτά ότι επιδιώκει να πέσει η σηµερινή Κυβέρνηση για να συνεχίσει απλά να κάνει τους πλούσιους
πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους. Λέει ότι θέλει
να σώσει τη χώρα, απαλλάσσοντάς την από τους πραγµατικούς
απατεώνες του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας πριν από λίγες µέρες, που επισκέφθηκε την πόλη µας
την Κατερίνη.
Και πώς θα σώσει τη χώρα από τους απατεώνες; Συνεχίζοντας
να κάνει αυτό που έκανε ως τώρα, δηλαδή τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους. Για παράδειγµα, ο
Πρόεδρος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης λέει ότι η Κυβέρνηση
ασχολείται ιδεοληπτικά µε τις συλλογικές συµβάσεις αντί να
ασχολείται µε τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και πρόσθετες επενδύσεις. Τι λέει αυτό στο 90% του πληθυσµού; Ότι µπορεί
να δουλεύει για τους επενδυτές, αν απαρνηθεί την ιδεοληψία του
να αµείβεται κανονικά για τη δουλειά του, ότι θα βρει θέση εργασίας, αρκεί να απαρνηθεί τα εργασιακά του δικαιώµατα. Πώς
το έλεγε ο Τόµσεν του ΔΝΤ; «Βαλκάνια είστε και 300 ευρώ πολύ
σας πέφτει για µισθό».
Ιδεοληψία, λοιπόν, των αριστερών είναι η αποκατάσταση των
συλλογικών διαπραγµατεύσεων, λέει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση
που τις γκρέµισε, ενώ οι προσωπικές συµβάσεις που η ίδια προκρίνει -και ας ξέρει πώς και πόσο προς τα κάτω διαµορφώνουν
τους µισθούς- δεν είναι ιδεοληψία, αλλά προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη, όπως διατυµπανίζει. Για ποια
ανάπτυξη, όµως; Και ανάπτυξη για ποιον;
Αν στην Πιερία, για παράδειγµα, δεχόµασταν δύο-τρεις µεγάλες επενδύσεις, δίνοντας φορολογικά κίνητρα ή φοροαπαλλαγές
-όπως λέγονται- στους επενδυτές, προκειµένου να δηµιουργήσουν στο νοµό µας, που µαστίζεται από την ανεργία, τέσσεριςπέντε χιλιάδες θέσεις εργασίας, όµως µε προσωπικές συµβάσεις
των 300 ευρώ, αυτό θα σήµαινε ανάπτυξη για την περιοχή µας;
Θα σήµαινε µήπως ανάπτυξη µεγάλης κλίµακας για την εθνική
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οικονοµία της χώρας; Όχι, βέβαια!
Και αυτό το γνωρίζουν καλά, γιατί αυτό δεν είναι ένα σενάριο
που έρχεται από το µέλλον. Έχει ήδη εφαρµοστεί. Το ζήσαµε και
πριν, όταν µεγαλόσχηµοι επενδυτές µε σκανδαλώδεις φοροαπαλλαγές µετακόµιζαν τα κέρδη τους σε ελβετικές τράπεζες και
σε off shore εταιρείες. Τους ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί είναι
φίλοι σας. Είναι αυτοί που είναι γραµµένοι στις λίστες Λαγκάρντ,
στους καταλόγους του Παναµά, αυτοί που κατέχουν τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, µεγαλοεργολάβοι και εθνικοί προµηθευτές.
Δεν είναι, λοιπόν, ιδεοληψία της Κυβέρνησης η προστασία των
εργασιακών σχέσεων. Είναι ιδεολογία της Κυβέρνησης, σε αντίθεση µε την ιδεολογία των υποστηρικτών του νεοφιλελευθερισµού, που γεννά παράλογα απάνθρωπες καταστάσεις, όπως
αυτές που αποτυπώνονται στα στοιχεία της «CREDIT SUISSE».
Εµάς, αυτά τα νούµερα που λένε ότι το 10% του πληθυσµού
της γης κατέχει το 90% του παγκόσµιου πλούτου, όχι µόνο µας
ανησυχούν, αλλά και µας εξοργίζουν και µας φορτώνουν –όχι
µόνο την Κυβέρνηση, αλλά και καθέναν από εµάς ξεχωριστά- ευθύνες για να παλέψουµε όσο σκληρά και αν χρειαστεί για την
αποτροπή τους.
Δεν µπορούµε να κάνουµε θαύµατα και το ξέρουµε. Οι συσχετισµοί δεν είναι ακόµα µε το µέρος µας. Όσο, όµως, ο νεοφιλελευθερισµός επιµένει να δείχνει τα κοφτερά του δόντια, τόσο θα
συσπειρώνεται η συντριπτική πλειοψηφία των κολασµένων που
της αρπάζουν το φαΐ από το τραπέζι.
Και µην περιµένετε να κουραστούµε, έχουµε αντοχές. Δεν µας
τροµάζουν ούτε οι φωνές ούτε οι απειλές, ούτε τα ψέµατα ούτε
ο οχετός της παραπληροφόρησης των πρόθυµων µιντιακών συµµάχων σας.
Δεν θα απογοητευτούµε από τις δυσκολίες. Ξέρουµε ότι δεν
µπορούµε να διορθώσουµε από τη µια στιγµή στην άλλη όσα επί
δεκαετίες καταστρέφανε οι προηγούµενες κυβερνήσεις.
Ξέρουµε ότι αυτά που µπορεί να κάνει σήµερα µια Κυβέρνηση
Αριστεράς δεν ήταν αυτά που ονειρευόταν να κάνει, γιατί κάποιοι
φρόντισαν να της κόψουν όλα τα παραγωγικά και δηµιουργικά
ποδάρια αυτής της χώρας.
Το παλεύουµε, όµως, και θα συνεχίσουµε να παλεύουµε. Με
λάθη; Ίσως. Με συµβιβασµούς και αναγκαίες υποχωρήσεις; Αλλά
πάντα µε στόχο να στήσουµε στα πόδια του το κοινωνικό κράτος,
µε στόχο την ευηµερία των πολλών και όχι των λίγων. Και αυτός
ο προϋπολογισµός είναι προσανατολισµένος σε αυτή την κατεύθυνση.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να µεταφέρω κάτι που εχθές το
βράδυ µου είπε ένας αγρότης από την ορεινή Πιερία. Βλέποντας
τη συζήτηση στη Βουλή, σχηµάτισε µια εικόνα που µε παρακάλεσε να τη µεταφέρω εδώ. Η εικόνα που δίνουµε προς τα έξω
είναι ότι Νέα Δηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ έβαλαν φωτιά και έκαψαν
τη χώρα και τους εργαζόµενους και τώρα κάθονται στην άκρη
και φωνάζουν και τσιρίζουν γιατί ο Τσίπρας δεν σβήνει γρήγορα
αυτή τη φωτιά.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Ιλχάν Αχµέτ από το Ποτάµι.
ΙΛΧΑΝ ΑΧΜΕΤ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως ξέρετε, πριν από λίγες
ηµέρες ο Πρωθυπουργός της χώρας επισκέφθηκε τη Θράκη. Σε
εννέα συνολικά οµιλίες που έκανε –διότι υπερηφανεύθηκε ότι
έκανε εννέα οµιλίες µέσα σε µία ηµέρα- ανέφερε πολλές φορές
ότι ξέρει πως επισκέπτεται µια από τις φτωχότερες Περιφέρειες
της Ευρώπης.
Το γεγονός αυτό από µόνο του θα µπορούσε να είναι παρήγορο, ότι δηλαδή ο Πρωθυπουργός της χώρας είχε συναίσθηση
του πού βρισκόταν, αν δυστυχώς η σωστή αρχική του παραδοχή
δεν τον οδηγούσε σε λάθος συµπεράσµατα. Και εξηγούµαι.
Στη φτωχότερη κατά τεκµήριο περιοχή της Ελλάδας, στα
ορεινά και ξεχασµένα χωριά της Θράκης, εκεί που χτυπά η καρδιά της καπνοκαλλιέργειας, εκεί που η ΒΙΠΕ Κοµοτηνής στην κυριολεξία έχει πεθάνει, εκεί που οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και
η αγορά βρίσκονται πλέον σε απόγνωση, εκεί που ζουν οι φτωχότεροι αγρότες της Ευρώπης, ο Πρωθυπουργός έδωσε µία και
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µοναδική και συγκεκριµένη υπόσχεση. Ξέρετε ποια; Ότι θα δώσει
δωρεάν δορυφορικά πιάτα σε εκατόν είκοσι χιλιάδες µουσουλµάνους για να βλέπουν τηλεόραση, τα ελληνικά κανάλια. Ο πολιτικός σουρεαλισµός της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στο
απόγειό του!
Οι φτωχοί αγρότες της Θράκης, καθώς και ο θρακικός λαός
στο σύνολό του, που βλέπουν τα όνειρά τους για µια καλύτερη
ζωή καθηµερινά να σβήνουν, στο εξής θα διατρέφονται και θα
τρέφονται, µε έµπνευση της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, µε δορυφορικές κεραίες που θα κοστίσουν στον προϋπολογισµό δαπάνη ύψους 3,8 εκατοµµυρίων ευρώ, κυρίες και κύριοι. Πράγµατι, εντυπωσιακό. Τη στιγµή µάλιστα που η ΕΡΤ, πριν από το κλείσιµό της τον Ιούνιο του 2013, διέθετε αναµεταδότες και µπορούσε αυτό να επεκταθεί µε το ελάχιστο κόστος.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα πρέπει, ενόψει της νέας χρονιάς τουλάχιστον, να στείλει
τα στοιχεία από την εφαρµογή του πρώτου χρόνου της µεταρρύθµισης της ΚΑΠ και θα υπάρχει κάποιο υπόλοιπο αναδιανοµής, ξέρετε. Είναι µεγάλη ευκαιρία η Ανατολική Μακεδονία και
Θράκη και τα νησιά, µε βάση τα οικονοµικά κριτήρια, να πάρουν
αυτό το πλεόνασµα στην αναδιανοµή, ειδικά η Θράκη για την ενίσχυση του καπνού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούω πολλά για την ανάπτυξη
της Θράκης τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια. Ως πολίτης της
Θράκης πρώτα, θα ήθελα να υποβάλω ορισµένα ερωτήµατα σε
αυτή την Κυβέρνηση που επικαλείται ότι έχει ευαισθησία στα
λαϊκά στρώµατα και ιδίως στη Θράκη, αφού θέλει να κάνει και
διακοµµατική επιτροπή, από την απάντηση των οποίων ίσως οδηγηθούµε σε κάποια συµπεράσµατα.
Ερώτηµα πρώτο: Αφού η Θράκη είναι τόσο σηµαντική περιοχή
για το πολιτικό σύστηµα των Αθηνών και για εσάς ως Κυβέρνηση,
όπως είπε και ο Πρωθυπουργός πρόσφατα κατά την επίσκεψή
του, γιατί παραµένει η πιο φτωχή ως προς τους αναπτυξιακούς
δείκτες Περιφέρεια της Ελλάδος ακόµη και σήµερα; Αυτή η Κυβέρνηση έχει στόχους για την καταπολέµηση της φτώχειας στη
Θράκη; Εµείς εδώ και δύο χρόνια δεν ακούσαµε το παραµικρό
για το θέµα αυτό, εκτός από την εξαγγελία του Πρωθυπουργού
την οποία σας ανέφερα.
Ερώτηµα δεύτερο: Γιατί οι βιοµηχανικές περιοχές της Κοµοτηνής, της Θράκης, της Αλεξανδρούπολης εξακολουθούν να
είναι και σήµερα γεµάτες από κλειστά εργοστάσια που ρηµάζουν
στο πέρασµα του χρόνου; Βάσει ποιου αναπτυξιακού σχεδιασµού αυτή η Κυβέρνηση σκοπεύει να δώσει οικονοµική ανάσα
στις επιχειρήσεις; Αντιθέτως, εσείς ως Κυβέρνηση δεν κάνατε
δεκτή καµµία πρόταση των φορέων της περιοχής µας κατά την
ψήφιση του αναπτυξιακού νόµου.
Ερώτηµα τρίτο: Γιατί οι τρεις νοµοί της Θράκης κατέχουν τα
υψηλότερα ποσοστά ανεργίας σε ολόκληρη την Ελλάδα; Έχετε
προτάσεις; Γιατί δεν δροµολογείτε ευρωπαϊκά προγράµµατα
απασχόλησης που υπάρχουν ήδη γι’ αυτές τις περιοχές;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η απάντηση είναι πάρα πολύ
απλή: Δεν είχατε ούτε έχετε το κουράγιο, αλλά ούτε και την πολιτική βούληση, για την πραγµατική ανάπτυξη, διότι για εσάς
ανάπτυξη είναι, δυστυχώς, να ψηφίζετε µόνο έµµεσους φόρους.
Ερώτηµα τέταρτο: Γιατί σ’ αυτά τα δύο χρόνια της διακυβερνήσεώς σας δεν έχει προχωρήσει η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών στη Θράκη, ώστε να αξιοποιηθούν µε έργα αναπτυξιακού
χαρακτήρα οι τεράστιες καλλιεργήσιµες εκτάσεις που διαθέτει
η περιοχή; Πρώτη φορά οι αγρότες παρατηρούν ότι το παρόν
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έχει –πιστέψτε µε- κανένα
σχέδιο για τη Θράκη και στον αγροτικό τοµέα.
Ερώτηµα πέµπτο: Γιατί κόπηκαν, ανεστάλησαν και τελικώς
αποµειώθηκαν ή και εξαφανίστηκαν αναπτυξιακά κίνητρα που θεσπίστηκαν για τη Θράκη τη δεκαετία του 1990 και του 1980;
Παρά τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 12%,
εσείς σήµερα σαν Κυβέρνηση δεν ρυθµίζετε αυτό το θέµα, καταδικάζοντας έτσι τις επιχειρήσεις σε οικονοµικό αφανισµό.
Ερώτηµα έκτο: Γιατί δεν προχωρά µε απόφαση του Υπουργείου η ελεύθερη διακίνηση λεωφορείων και οχηµάτων διεθνών
µεταφορών από τον συνοριακό Σταθµό Διαβατηριακών Ελέγχων,
ώστε να έρχονται από τη Βουλγαρία λεωφορεία, καθώς αυτός ο
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σταθµός έχει προσδώσει σηµαντικούς δείκτες επισκεψιµότητας
στην περιοχή από το 2013, οπότε και ξεκίνησε η λειτουργία του;
Φοβάστε κάτι, κύριοι της Κυβέρνησης; Ποιος είναι ο λόγος που
δεν αφήνετε να έρθουν τα λεωφορεία από τη Βουλγαρία;
Ερώτηµα έβδοµο. Γιατί αυτή η Κυβέρνηση δεν µπόρεσε µέχρι
και τώρα να ανοίξει τα οικονοµικά φτερά της Θράκης και να εκµεταλλευτεί το γεγονός ότι η βαλκανική αγορά, η γειτονική Βουλγαρία, η γειτονική Τουρκία βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής
απ’ αυτήν, µε ό,τι αυτό µπορεί να σηµαίνει για την εξωστρέφεια
των ελληνικών επιχειρήσεων; Γιατί δεν αίρονται τα γραφειοκρατικά αντικίνητρα από την παρούσα Κυβέρνηση, για να προχωρήσουν οι επενδυτικές συµφωνίες ανάµεσα σε εγχώριους και
ξένους επενδυτές που θα ήθελαν να επενδύσουν στην περιοχή;
Έχει την πολιτική βούληση αυτήν η Κυβέρνηση ή πάλι φοβάται;
Ερώτηµα όγδοο: Γιατί η Κυβέρνησή σας αρνείται τα αιτήµατα
της τοπικής επιχειρηµατικότητας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και
των επιµελητηρίων, ώστε να δροµολογηθεί η χορήγηση βίζας
των εβδοµήντα δύο ωρών για τους Τούρκους πολίτες και να υλοποιηθεί η ακτοπλοϊκή σύνδεση; Αυτό είναι κοινό αίτηµα όλης της
περιφέρειας, όλων των φορέων της Θράκης, δηλαδή να υλοποιηθεί η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Αλεξανδρούπολης µε άλλα µεγάλα λιµάνια της Τουρκίας για ενίσχυση του τουρισµού κατά
τους θερινούς µήνες. Γιατί η Κυβέρνηση δεν θωρακίζει µε φορολογικά κίνητρα τη Θράκη, ούτως ώστε να επενδύσουν στον ελληνικό χώρο µε µία πιθανή εγκατάστασή τους στην περιοχή;
Όταν αυτά τα ερωτήµατα απαντηθούν, κυρίες και κύριοι, αλλά
µε ειλικρίνεια, τότε νοµίζω ότι θα µπορέσουµε συλλογικά να εκπονήσουµε πολιτικές, που θα δώσουν λύση στα προβλήµατα της
Θράκης. Λύση στα προβλήµατα της Θράκης δεν δίνουν ούτε οι
διακοµµατικές επιτροπές ούτε τίποτα. Θεσµικά όργανα υπάρχουν, νόµοι υπάρχουν. Ένα µόνο λείπει και αυτό είναι η πολιτική
βούληση. Εάν υπάρχει η πολιτική βούληση, τότε µπορούµε να
λύσουµε όλα τα προβλήµατα.
Για όλους αυτούς τους παραπάνω λόγους καταψηφίζω, φυσικά, τον προϋπολογισµό του 2017.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Τσιρώνης, Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για µία ακόµη φορά η συζήτηση
του προϋπολογισµού γίνεται εφ’ όλης της πολιτικής ατζέντας.
Είναι ορθό, κατά τη γνώµη µου, γιατί πίσω από τα νούµερα κρύβονται πολιτικές επιλογές. Είναι βέβαια και λογικό να κορυφώνεται η πολιτική σύγκρουση τις ηµέρες του προϋπολογισµού.
Όµως, λυπάµαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αλλά αυτό που
δεν είναι λογικό είναι αυτή η συζήτηση να διεξάγεται µε όρους
καφενείου που συζητά περί τα ποδοσφαιρικά. Βέβαια, οι θαµώνες των καφενείων τσακώνονται για το ποδόσφαιρο µε ρηχές
αναλύσεις, γιατί ούτε προπονητές είναι ούτε πρόκειται να λύσουν
εκείνοι τα προβλήµατα. Φοβάµαι ότι πολλοί και πολλές εδώ µέσα
ακριβώς αυτό κάνουν. Κοιτούν πώς θα κατατροπώσουν κάποιον
αντίπαλο χωρίς να σκέφτονται ποια είναι τα προβλήµατα και πώς
πρέπει να λυθούν.
Εδώ, όµως, δεν είµαστε γι’ αυτόν τον λόγο, κυρίες και κύριοι.
Εδώ είµαστε για να λύσουµε προβλήµατα. Για να θυµίσω χαρακτηριστικά µερικά ποδοσφαιρικά επιχειρήµατα, θα ξεκινήσω από
τα µνηµόνια, τα οποία έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη σηµερινή
συζήτηση. Ποιο µνηµόνιο ήταν το καταστρεπτικότερο;
Να θυµίσω, λοιπόν, ότι το 2009, όταν η χώρα µπήκε στα µνηµόνια, έχασε από τότε το 25% του ΑΕΠ και η ανεργία εκτινάχθηκε
από το 9,5% στο 27,5%. Δεκαοκτώ ποσοστιαίες µονάδες ανεργίας σκεφθείτε τι σηµαίνουν για τα έσοδα των ασφαλιστικών ταµείων. Δεν έχω τον χρόνο σήµερα, θα άξιζε τον κόπο να αναλύσω
ότι τα µνηµόνια δεν ήταν µονόδροµος. Θα πω µόνο ένα, τούτο:
Έναν χρόνο πριν τα µνηµόνια το Ευρωκοινοβούλιο είχε υπερψηφίσει την έκδοση του Οικολόγου Πράσινου Ευρωβουλευτή, του
Σβεν Γκίγκολντ, ο οποίος είχε εναλλακτική λύση για την κρίση σε
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όλη την Ευρώπη, αναπτυξιακή λύση και όχι µνηµονιακή. Όµως,
αυτή η απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου θάφτηκε ακριβώς για
να οδηγηθούµε σε αυτή τη λύση. Το ρολόι, βέβαια, δεν γυρίζει
πίσω και από τότε η Ελλάδα κυριολεκτικά κατέρρευσε.
Θα ήθελα να θυµίσω πάλι ένα άλλο ποδοσφαιρικό δίληµµα για
τα περίφηµα πλεονάσµατα, τα οποία πλεονάσµατα είχαν συµφωνηθεί από την προηγούµενη Κυβέρνηση, 3% για το 2015, 4,5%
για το 2016, 4,5% για το 2017 και 4,2% για το 2018, ενώ αυτή τη
στιγµή µε αυτό το καινούργιο, όπως το λέτε, καταστρεπτικό µνηµόνιο έχουµε -0,25% πέρυσι, +0,5% φέτος -που θα το πιάσουµε
και θα το υπερκαλύψουµε, όπως και πέρυσι το υπερκαλύψαµε1,75% το 2017 και 3,5% για το 2018 και έρχονται τώρα ξαφνικά
αυτοί που υπέγραφαν για το 4,5% και για το 4,2% να µας λένε
ποδοσφαιρικά «όχι, δεν γίνεται µε 3,5%, καταστρέφεται η χώρα,
να πάµε στο 2% και να διεκδικήσουµε 2%». Το λένε αυτοί που
δεν διεκδίκησαν και πήγαν στο 4%. Είναι ένα άλλο ακόµα ποδοσφαιρικό δίληµµα.
Βέβαια, άλλο ένα τρίτο ποδοσφαιρικό δίληµµα είναι να µειωθεί
η φορολογία για να αναπτυχθεί η επιχειρηµατικότητα. Η φορολογία των επιχειρήσεων, λοιπόν, κατά την εποχή των µνηµονίων
ήταν η µικρότερη φορολογία ίσως της τελευταίας τριακονταετίας. Να θυµίσω ότι εµείς επιχειρούσαµε 35% φόρο επιχειρήσεων και δεν έκλειναν οι επιχειρήσεις µας. Παραδόξως, όµως,
πώς ξαφνικά, ενώ η φορολογία έπεσε, ενώ διαλύθηκαν οι µισθοί,
ενώ κατέρρευσε το ασφαλιστικό, έχουµε 25% απώλεια του ΑΕΠ.
Έφυγαν οι επιχειρήσεις, τρέχοντας, καταρρέουν η µία µετά την
άλλη.
Υποδείξτε µου, σας παρακαλώ, µία επιχείρηση που να πρόκοψε αυτή την τελευταία πενταετία, για την οποία έχουµε ένα
φοβερό επιστηµονικό µυστήριο: Πώς αυτή εδώ η πιο σκληρή νεοφιλελεύθερη πολιτική να οδηγεί όλους τους επιχειρηµατίες
στην απόγνωση. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ξέρω σκληρή πολιτική
από την Θάτσερ, από τον Πινοσέτ, από άγριους νεοφιλελευθερισµούς. Τουλάχιστον τότε πεινούσαν οι άνθρωποι, αλλά πρόκοβαν οι επιχειρήσεις. Εδώ πώς συµβαίνει να καταρρέουν και οι
επιχειρήσεις, να καταρρέει και το κράτος, αυτό σε αυτή τη Βουλή
δεν έχει λεχθεί καθόλου!
Αυτή, λοιπόν, είναι η κουβέντα καφενείου που σας προανέφερα, αυτά τα ψήγµατα είπα. Θα µπορούσα να πω και πολλά
άλλα.
Όµως, γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Διότι κανείς δεν
τολµάει να µιλήσει για το πραγµατικό πρόβληµα. Γιατί η Ελλάδα
των µνηµονίων κατέρρευσε, ενώ δεν κατέρρευσε η Ιρλανδία των
µνηµονίων, η Ισπανία των µνηµονίων και όλα αυτά; Ποια ήταν η
πραγµατική αιτία; Πού κρύβονταν οι αιτίες; Κανείς δεν τα είπε.
Θέλω πραγµατικά να υπενθυµίσω ότι τουλάχιστον εµείς, οι Οικολόγοι Πράσινοι, τα λέγαµε ήδη από τη δεκαετία του 1980. Να
ξεκινήσουµε να µιλάµε για τα πραγµατικά προβλήµατα και να
σταµατήσουµε αυτό το παιγνιδάκι των εντυπώσεων; Ακούµε ότι
τα καλύτερα µυαλά φεύγουν από τη χώρα.
Να θυµίσω, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι τα καλύτερα µυαλά ποτέ δεν αµείφθηκαν στην Ελλάδα ήδη από πολύ
παλιά, γιατί ποτέ η ελληνική βιοµηχανία δεν επένδυσε στην καινοτοµία. Είναι µια πραγµατικότητα πικρή. Ήταν πάντα εσωστρεφής, πελατοκεντρική και κρατικοδίαιτη η ελληνική επιχειρηµατικότητα. Ούτε ποτέ καµµία κυβέρνηση εδώ και πολλές δεκαετίες
δεν επιδότησε πραγµατικά -και προς τιµή του ο κ. Φωτάκης το
ανέφερε- την πραγµατική έρευνα και τεχνολογία στην Ελλάδα.
Ήταν πάντα αποπαίδι. Πότε, λοιπόν, πληρώθηκαν τα καλά µυαλά
στην Ελλάδα; Πότε ανταµείφθηκαν; Τώρα µε την κρίση που καταρρεύσαµε, σηκώνονται και φεύγουν; Μα και πριν έφευγαν,
απλώς τώρα φεύγουν µε µεγαλύτερους ρυθµούς.
Να θυµίσω για την επιχειρηµατικότητα, που είναι το µεγάλο
ευχολόγιο; Κλωστοϋφαντουργία; Πότε κατέρρευσε στην Ελλάδα
η κλωστοϋφαντουργία. Πότε κατέρρευσαν τα τρόφιµα και τα
ποτά; Πότε κατέρρευσαν οι λευκές συσκευές; Να θυµίσω «ΠΙΤΣΟΣ-ΙΖΟΛΑ», που όλες οι µεγάλες εταιρείες, Αποστόλου, έγιναν
εισαγωγικές αντί να παράγουν στην Ελλάδα; Όλα µεταφέρθηκαν
αλλού. Ήδη από τη δεκαετία του ‘70 φάνηκε, µε το που έπεσε η
χούντα, ότι όλο αυτό το πράγµα ήταν «γυµνό», ήταν «ξεβράκωτο», ήταν εσωστρεφές, δεν ήταν ανταγωνιστικό.
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Βόλος, Λαύριο, Θράκη -ευχαριστώ που µου τη θυµίσατε-,
Πάτρα γεµίσανε κουφάρια. Πότε γεµίσανε κουφάρια, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι; Αγροτική παραγωγή. Πότε κατέρρευσε η
αγροτική παραγωγή; Πότε πήγε από το 20% στο 3%; Να µετρήσουµε τα νούµερα να δείτε ότι δεν είναι τις τελευταίες εβδοµάδες, δεν είναι τους τελευταίους µήνες, ούτε καν τα τελευταία
χρόνια. Άρα, δεν είναι, λοιπόν, η Ελλάδα του µνηµονίου.
Τα µνηµόνια, το λέµε και θα το ξαναλέµε, ήταν το τραγικό αποτέλεσµα της κατάρρευσης και η λάθος συνταγή σε µια πολύ σοβαρή αρρώστια, την οποία αρρώστια ποτέ δεν θα τολµήσετε να
οµολογήσετε.
Έχουµε στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κτηµατολόγιο; Έχουµε χωρικό σχεδιασµό; Έχουµε δασικούς χάρτες;
Γιατί άλλοι λαοί κερδίζουν από τα σκουπίδια τους και εµείς χρυσοπληρώνουµε για να τα ξεφορτωθούµε;
Εδώ, όµως, αυτήν τη στιγµή εµείς, η ελληνική Κυβέρνηση,
αυτή που τόσο λέτε καταστρεπτική, τελειώνουµε το κτηµατολόγιο, αναρτούµε δασικούς χάρτες, λύνουµε τα προβλήµατα των
αυθαιρέτων.
Να θυµίσω την κατεύθυνση της ζωικής παραγωγής; Προ ηµερών ήµουν µε κτηνοτρόφους, µε την καινούργια µου αρµοδιότητα. Είναι 40% πάνω οι ζωοτροφές, όχι τώρα, όχι πέρυσι, τα
τελευταία χρόνια. Τα φάρµακα είναι 300% πάνω.
Να θυµίσω ότι οι Ολλανδοί παραγωγοί κρέατος κερδίζουν 40%
των εσόδων τους από τα υποπροϊόντα και όχι από το ίδιο το
κρέας. Εµείς τι τα κάνουµε τα υποπροϊόντα; Τα πετάµε παράνοµα σε διάφορες χωµατερές.
Να θυµίσω τα χωράφια που «παρκάρουν», για όσους ασχολούνται µε το αγροτικό; Να θυµίσω δηλαδή ότι το χωραφάκι µε
πελατειακό τρόπο γύριζε γωνιά, γωνιά, γωνιά λες και είναι κινούµενη άµµος; Αυτό το πράγµα το οποίο κατέστρεφε τις επιδοτήσεις και τις έδινε εκεί που δεν υπάρχει παραγωγή, τα πολυώροφα χωράφια, σας θυµίζουν τίποτα;
Να θυµίσω ότι οι αγρότισσες και οι αγρότες ανακαλύπτουν εµφανίστηκαν ξαφνικά- οι άνθρωποι στους λογαριασµούς µε δηλώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι έχουν πάρει λεφτά από το «πακέτο
Χατζηδάκη», ενώ ποτέ δεν έχουν πάρει αυτά τα λεφτά; Έχουµε
τέτοιες καταγγελίες. Ποιος τα πήρε αυτά τα λεφτά που εµφανίζονται ανύποπτοι άνθρωποι ότι τα έχουν χρεωθεί, ενώ δεν τα
έχουν χρεωθεί; Πού πήγαν αυτά τα χρήµατα; Ξαφνικά αυτά έγιναν τώρα τελευταία στα µνηµόνια ή ανέκαθεν γινόντουσαν;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Τελειώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Αυτό, λοιπόν, που εσείς αποκαλείτε ιδιωτικό τοµέα, το είπε ο
κ. Δραγασάκης, ο Αντιπρόεδρός µας, πολύ χαρακτηριστικά µε
τρεις φρασούλες: «Κέρδη στο εξωτερικό, δάνεια στο εσωτερικό
και ζηµία στο λαό». Αυτό εσείς αποκαλείτε επιχειρηµατικότητα.
Εσείς επιχειρηµατικότητα βαπτίζετε αυτό που είναι λαµογιά. Η
λαµογιά βαπτίστηκε στην Ελλάδα επιχειρηµατικότητα.
Να πούµε και την πικρή αλήθεια. Όντως, αν θέλουµε να απαντήσουµε στα ερωτήµατα του προλαλήσαντα συναδέλφου, εάν
θέλουµε να αναρωτηθούµε γιατί δεν πρόκοψε η Θράκη, γιατί
ερήµωσε η ΒΙΠΕ, θα απαντήσω µε µια λέξη, την είπε ο κ. Πάγκαλος. Ο κ. Πάγκαλος είπε την περίφηµη φράση, τις τρεις λεξούλες: «Μαζί τα φάγαµε», εννοώντας φυσικά ο άνθρωπος ειλικρινά
ότι είχε µετατρέψει την Ελλάδα το προηγούµενο καθεστώς -γιατί
ένα καθεστώς ήταν αυτό- σε πελατάκια και ψηφαλάκια. Φυσικά,
αυτοί οι άνθρωποι επί των ηµερών µας, επιτέλους, σήκωσαν κεφάλι. Και όταν πηγαίνουµε και µιλάµε µε αγρότες και µε αγρότισσες, όταν πηγαίνουµε και µιλάµε µε δήµαρχους, µιλάνε και για
το πρόβληµα, το πραγµατικό πρόβληµα, πώς θα βγάλουµε την
Ελλάδα από αυτόν τον εφιάλτη.
Όταν βγει η Ελλάδα από αυτόν τον εφιάλτη µιας «πέτσινης»
οικονοµίας, µιας εικονικής οικονοµίας την οποία είχατε καταντήσει, τότε, ναι, θα µπορεί να σηκώσει το κεφάλι και στον Σόιµπλε
και να λέει και τα «όχι». Γιατί θα λεχθούν τα «όχι».
Ξέρετε, ο Οδυσσέας πολύ ταξίδεψε γύρω-γύρω και πολύ πόνεσε και πολλές φορές ναυάγησε, αλλά έφτασε στην Ιθάκη.
Εσείς δεν έχετε καµµιά «Ιθάκη» για όραµα.
Ευχαριστώ πολύ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Θεοχάρης Θεοχάρης έχει τον λόγο για επτά λεπτά.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ακούω τον Υπουργό να του έχει µείνει µόνο ένα επιχείρηµα.
Στην πραγµατικότητα αυτό είναι η έλλειψη του οράµατος προς
τα εµπρός, ότι, ναι, είναι χάλια τα πράγµατα σήµερα, η χώρα καταρρέει, αλλά τι να κάνουµε, τα ίδια γινόντουσαν επί σαράντα
χρόνια. Πράγµατι, αυτή είναι όλη σας η φιλοδοξία, να κάνετε τα
ίδια που γινόντουσαν επί σαράντα χρόνια και στη δική σας διακυβέρνηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι θέλει να πετύχει η Κυβέρνηση
µε τον προϋπολογισµό του 2017;
Τρεις στόχους θέτει ο κ. Τσακαλώτος στην επιστολή κατάθεσής του.
Πρώτος στόχος: διαφύλαξη της δηµοσιονοµικής σταθερότητας. Αυτό δεν επιτυγχάνεται µε τους φόρους σας. Αν αποπληρώσετε τα ληξιπρόθεσµα, θα το πετύχετε για µερικούς µήνες
µόνο.
Δεύτερος στόχος: δίκαιος επιµερισµός του κόστους προσαρµογής, αλλά και του οφέλους της ανάκαµψης.
Καµµία δικαιοσύνη σε καµµία από τις τριακόσιες εξήντα σελίδες του προϋπολογισµού σας!
Πού είναι η δικαιοσύνη για τους ελεύθερους επαγγελµατίες;
Στην αύξηση των εισφορών τους στο 38%; Πού είναι η δικαιοσύνη για τους εργαζόµενους µε µπλοκάκια; Στο ότι θα κληθούν
να πληρώσουν µόνοι τους το 27%;
Πού είναι η δικαιοσύνη για τους εργαζόµενους του ιδιωτικού
τοµέα; Στις συνεχείς µειώσεις µισθών, την ώρα που αυξάνεται
το µισθολογικό κόστος τους στο δηµόσιο κατά 320.000.000;
Πού είναι η δικαιοσύνη για τους φορολογουµένους; Στην
υπερφορολόγηση, ενώ βλέπουν τους µισθούς των ΔΕΚΟ να αυξάνουν κατά 16% στον προϋπολογισµό σας για το 2017;
Πού είναι η δικαιοσύνη για τους αγρότες; Στα 188.000.000
ευρώ αυξηµένες εισφορές δεκαοκτώ µηνών που θα πληρώσουν
σε ένα έτος και στη νέα αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης
των καυσίµων;
Πού είναι η δικαιοσύνη για τον Έλληνα παραγωγό; Στα
62.000.000 ευρώ επιβαρύνσεις στις µικροζυθοποιίες που θα αφήσουν το σύνολο της παραγωγής και της αγοράς στους µεγάλους
οµίλους;
Πού είναι η δικαιοσύνη για τους νέους; Στο ότι το 27% των µαθητών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης αντιµετωπίζει τον κίνδυνο
της φτώχιας;
Πού είναι η δικαιοσύνη για τους ανέργους; Στο ότι το 45%
αυτών διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας;
Πού είναι η δικαιοσύνη για τους µικροµεσαίους και το µέσο ελληνικό νοικοκυριό; Στο ότι καλούνται να πληρώσουν και άλλες
αυξήσεις στο ΦΠΑ ύψους 437.000.000 και άλλες αυξήσεις στα
καύσιµα 422.000.000 και άλλες αυξήσεις σε άµεσους φόρους 1,1
δισεκατοµµύριο;
Πού είναι η δικαιοσύνη για τους νέους επιστήµονες της χώρας,
που ζουν σε µια χώρα µε πάνω από ένα εκατοµµύριο ανέργους
και αναγκάζονται να φύγουν από τη χώρα µας για να δουν προκοπή;
Τρίτος στόχος: Διατήρηση υψηλών ρυθµών ανάπτυξης.
Τι κριτική να κάνει άραγε κανείς σ’ αυτόν τον στόχο; Η χώρα
χρειάζεται 6% ανάπτυξη για τα επόµενα δέκα χρόνια, για να επανέλθει κάπως στην κανονικότητα κι εσείς µιλάτε για ένα µη διατηρήσιµο 2,7% , ενώ αν ήσασταν ειλικρινείς, θα έπρεπε να βάλετε
2%.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός δεσµεύτηκε για επτά πράγµατα:
Να κλείσει σύντοµα η αξιολόγηση. Ψέµα! Πάµε για Ιανουάριο
και βλέπουµε!
Να αποφύγουµε τα εργασιακά. Ψέµα! Συµφωνήσατε για όριο
30% ή παραπάνω στις οµαδικές απολύσεις των µεγάλων επιχειρήσεων.
Να πάµε στο 2,5% πλεόνασµα το 2019 και 2% το 2020. Ψέµα!
Μένουµε στο 3,5% µέχρι νεωτέρας, µέχρι το 2025 ή και το 2030.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Από πού τις έχεις εσύ αυτές τις
πληροφορίες;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Διαβάστε τις αποφάσεις
του Eurogroup και τη συνέντευξη του κ. Ντάϊσελµπλουµ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Το ΔΝΤ 10% δεν ζητάει;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Δεν κοροϊδεύετε άλλο τον
ελληνικό λαό! Τελείωσε!
Να επεκτείνετε τις απαλλαγές για να ελαφρύνετε τους οικονοµικά αδυνάµους. Ψέµα! Καταργείτε απαλλαγές.
Να ολοκληρωθεί σύντοµα το Ελληνικό. Δεσµεύσεις του Πρωθυπουργού. Ψέµα! Το µεταφέρατε για τον Δεκέµβριο του 2017
σ’ αυτόν τον προϋπολογισµό, δηλαδή πρακτικά για το 2018.
Να θεσµοθετήσετε ακατάσχετο λογαριασµό για κάρτες. Ψέµα!
Να παγώσετε τις οφειλές µέχρι 31-12-2016 στον ΟΑΕΕ. Ψέµα!
Να βγούµε από το µνηµόνιο. Ψέµα! Επεκτείνατε επ’ άπειρον
τα µέτρα και δεν πήρατε χρήµατα. Αποκάλυψε χθες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο κ. Χουλιαράκης ότι τα 4,2 δισεκατοµµύρια
µέτρα που µας λέγατε είναι 4,5 δισεκατοµµύρια. Μόνο στο εξωτερικό λέτε πλέον την αλήθεια! Ο δικός σας προϋπολογισµός ξεσκεπάζει τα ψέµατα του Πρωθυπουργού κ. Τσίπρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός σας δεν
βγαίνει, όχι στα νούµερα απαραιτήτως, κάποια θα βγουν, κάποια
δεν θα βγουν, για κάποια θα κοροϊδέψετε, όπως την ανεργία, µε
τους τριάντα πέντε χιλιάδες νέους σταζιέρ που έχετε δηµιουργήσει, ή αφαιρώντας έργα από το ΕΣΠΑ, αντί να τα ολοκληρώνετε για να κοροϊδεύετε, για να κοροϊδεύετε πως έχετε
απορροφητικότητα.
Δεν βγαίνει γιατί δεν φέρνει ευηµερία στον ελληνικό λαό. Δεν
βγαίνει γιατί στηρίζεται σε αµφιλεγόµενες µεταρρυθµίσεις. Δεν
βγαίνει γιατί τα παιδιά µέχρι δεκαεπτά ετών αντιµετωπίζουν κατά
32,6% τον κίνδυνο της φτώχειας, γιατί έχετε αυξήσει κάθε δείκτη
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού. Δεν βγαίνει γιατί βάζετε
προσκόµµατα στην επένδυση του Κατάρ, µε αποτέλεσµα, σήµερα που µιλάµε σήµερα που µιλάµε ελληνικές εταιρείες να µην
πληρώνονται.
Δεν βγαίνει γιατί ακυρώσατε επενδύσεις όπως της «SOCAR»
στη ΔΕΣΦΑ. Ακυρώσατε σε µία νύχτα τις επενδύσεις στα υδροπλάνα µε νόµο του κ. Σπίρτζη, γιατί δεν υλοποιείτε τα συµφωνηµένα πλάνα εξυγίανσης, όπως για τα ΕΑΣ και τα οδηγείτε σε
απαξίωση, γιατί κανείς επενδυτής δεν σας πιστεύει και δεν πρόκειται να σας πιστέψει.
Δεν βγαίνει γιατί είναι λανθασµένη η συνταγή του µνηµονίου,
γιατί και η Ευρώπη και το ΔΝΤ επιλέγουν τις εύκολες λύσεις, επιλέγουν ό,τι µπορούν να ελέγξουν ευκολότερα και ασφαλέστερα:
περικοπές και λιτότητα, αντί επίµονες και επίπονες αλλαγές, επιφανειακές µεταρρυθµίσεις που αποδιοργανώνουν τον παραγωγικό ιστό της χώρας. Η χώρα όµως, χρειάζεται χτίσιµο από την
αρχή στο δηµόσιο, χτίσιµο από την αρχή στο κοινωνικό κράτος,
χτίσιµο από την αρχή στην οικονοµία.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, συµβιβαστήκατε µε τα εγχώρια συµφέροντα και τους δανειστές και καταστρέφετε τη
χώρα. Η αγάπη, όµως, για την καρέκλα και οι διορισµοί φίλων
και συγγενών, δεν σας επιτρέπουν να φύγετε και να κάνετε εκλογές. Οι έξω το βλέπουν και απαιτούν όλο και περισσότερα µέτρα.
Σας βλέπουν να λέτε στον κ. Τσακαλώτο, «φέρε ό,τι να’ ναι, συµφωνία πάση θυσία».
Όµως, η χώρα χρειάζεται εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης,
χρειάζεται αναδιοργάνωση του δηµοσίου από µηδενική βάση, µε
την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στο κέντρο των αλλαγών, µε ειδική οµάδα «Produce in Greece» για την επίλυση των προβληµάτων των επιχειρήσεων, που είναι ήδη στη χώρα και θέλουν να
εξάγουν ή να υποκαταστήσουν εισαγωγές, µε ειδικές αποσβέσεις για τις επενδύσεις, αλλά και για το µισθολογικό κόστος για
να στηρίξουµε επενδύσεις και εργαζοµένους, µε άµεση επίλυση
των επιχειρηµατικών κόκκινων δανείων µέσω µίας bad bank, για
να επιστρέψουν οι τράπεζες στο ρόλο τους, µε στροφή των
όποιων πλεονασµάτων στις δηµόσιες επενδύσεις, µε εξορθολογισµό προµηθειών και δαπανών, µε εθνικό σχέδιο πάταξης διαφθοράς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τέλειωσε ο χρόνος,
κύριε συνάδελφε.
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ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ): Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Δεν είστε ικανοί για τίποτε από όλα αυτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Τι λες καλέ;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ): Ο κ. Τσακαλώτος πήγε
στο Eurogroup µε ένα τσουβάλι γεµάτο από τις θυσίες και από
την αφαίµαξη του ελληνικού λαού και γύρισε µε ένα άδειο σακίδιο.
Πανηγυρίζετε, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, γι’ αυτά που
θα γίνουν το 2060, εσείς που αποκαλούσατε τους πολιτικούς σας
αντιπάλους «µερκελιστές» και «γερµανοτσολιάδες».
Μπορείτε να φέρετε πίσω τους νέους που έφυγαν; Όχι. Μπορείτε να δηµιουργήσετε δουλειές; Όχι. Μπορείτε να κάνετε η
χώρα να προκόψει; Όχι. Δεν θα δούµε την έξοδο από την κρίση
όσο κυβερνάτε. Αλλά προσέξτε µην ζήσουµε εθνική, οικονοµική
ή κοινωνική καταστροφή. Είναι η µόνη υπηρεσία που µπορείτε
να δώσετε για τη χώρα.
Σας ευχαριστώ.
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 «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
σαράντα ένας µαθητές και µαθήτριες και δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 5ο Γυµνάσιο Περιστερίου (δεύτερο τµήµα).
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Πρατσόλης.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, άκουσα µε πολλή προσοχή τον προηγούµενο οµιλητή να χαρακτηρίζει ως ψέµα πολλά
από αυτά που έχουν ειπωθεί στη διαδικασία των διαπραγµατεύσεων, που βέβαια οφείλω να του πω ότι είναι ένα µεγάλο ψέµα
αυτά που είπε ή, εάν δεν είναι ψέµα, είναι ένα σήµα προς τους
δανειστές για να διαπραγµατευτούν ίσως µε αυτά που ακούγονται µέσα στην ελληνική Βουλή. Και αυτό θα πρέπει να µας προβληµατίσει, γιατί πραγµατικά διάβασα όλες τις ανακοινώσεις
σχετικά µε τη συµφωνία του Eurogroup, αυτά δεν τα είδα. Είναι
κάποιοι µύχιοι πόθοι κάποιων της Αντιπολίτευσης για την πορεία
της διαπραγµάτευσης. Λυπάµαι πάρα πολύ!
Το βασικό στοιχείο του προϋπολογισµού του 2017, κάτι που
δυστυχώς η Νέα Δηµοκρατία –και συνολικά, θα έλεγα η Αντιπολίτευση- αδυνατεί να δει ή ακόµα χειρότερα, προσπαθεί µε κάθε
τρόπο να το υπονοµεύσει.
Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση του Προέδρου της Νέας
Δηµοκρατίας στην Κοινοβουλευτική Οµάδα, ο οποίος µε απροκάλυπτο τρόπο εµφανίστηκε πρόθυµος να υλοποιήσει όλα όσα
επικρίνουν οι δανειστές. Να θυµίσω στο Σώµα ότι συντάχθηκε µε
τις ακραίες απόψεις των δανειστών για τα εργασιακά, φτάνοντας
στο σηµείο να χαρακτηρίσει ιδεοληψίες την αποκατάσταση των
συλλογικών συµβάσεων, ενώ την ίδια στιγµή εµφανίστηκε ως θεµατοφύλακας των επιχειρησιακών συµβάσεων.
Αυτό το νεοφιλελεύθερο κρεσέντο του κ. Μητσοτάκη διαψεύδεται ακόµα και από το Eurogroup, το οποίο συζήτησε τις βέλτιστες πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο και βέβαια µε βάση το
ευρωπαϊκό κεκτηµένο. Σαν να µην έφτανε αυτό, έκπληκτοι τον
ακούσαµε να συγχαίρει τους Έλληνες επιχειρηµατίες για την
εξωστρέφειά τους, αλλά και για το ότι ξέφυγαν από τα στενά
όρια της Ελλάδας, δηλαδή, µε απλά ελληνικά τους συγχαίρει
επειδή δεν θέλουν να πληρώσουν φόρους στην Ελλάδα και προτιµούν να επενδύσουν σε βαλκανικές χώρες, Βουλγαρία, Σερβία,
Σκόπια κ.λπ.. Αν αυτό δεν λέγεται υπονόµευση της εθνικής προσπάθειας για έξοδο από την κρίση, πώς αλλιώς µπορεί να ειπωθεί;
Και δυστυχώς αντί επιχειρηµάτων, καταφεύγετε πάλι στις ίδιες
επαναλήψεις για χαµένες διαπραγµατεύσεις, αιτηµάτων για
εκλογές, κάτι που κουράζει και γίνεται βαρετό και θα γίνει ακόµα
πιο βαρετό όταν θα ακούγεται µέχρι το 2019. Αυτό άλλωστε µου
θυµίζει το µύθο του λύκου µε τα πρόβατα.
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Βέβαια, δεν ακούσαµε τις θέσεις της Νέας Δηµοκρατίας ούτε
θα τις ακούσουµε, γιατί κάθε φορά που επιχειρείτε να το κάνετε,
κύριοι συνάδελφοι, αποκαλύπτεται πιο πολύ η αλήθεια, που δεν
είναι άλλη από απολύσεις και µειώσεις λειτουργικών δαπανών σε
υγεία και παιδεία. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του κ. Αυγενάκη για 1,5 εκατοµµύριο µείωση των δαπανών, προερχόµενο
από απολύσεις.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κάποιοι συνάδελφοι στην Αντιπολίτευση στην αρµόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για το χρέος
επιδιώκουν να απαλλάξουν µε µαγικό τρόπο τους εαυτούς τους
από τις ευθύνες που τους αναλογούν και να δηµιουργήσουν την
εικόνα µιας άλλης πραγµατικότητας από αυτήν που βιώσαµε και
βιώνουµε.
Πέρα, λοιπόν, από την εικονική, υπάρχει και η αµείλικτη πραγµατικότητα των αριθµών που λέει ότι τη δεκαετία του 1980 απογειώθηκε το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ. Από το 2003 έως το
2010 εκτινάχθηκε και µε δεδοµένο ότι το ΑΕΠ παρέµεινε στάσιµο, το χρέος αυξήθηκε ως ποσοστό του και διογκώθηκε µε
αποτέλεσµα η χώρα να βρεθεί εκτός αγορών. Να προσθέσουµε
δε εδώ ότι µε την είσοδο της χώρας στην ΟΝΕ το χρέος αυξανόταν κάθε χρόνο λιγότερο από ότι αυξανόταν το ΑΕΠ.
Το PSA πόσο πραγµατικά ωφέλησε τη χώρα, όταν σε πραγµατικούς αριθµούς δεν υπήρχε σηµαντική µείωση, αλλά αντίθετα
δηµιούργησε πολλά προβλήµατα σε ιδιώτες οµολογιούχους και
ασφαλιστικά ταµεία; Την περίοδο διάσωσης της χώρας 20102014 σηµειώθηκε η µεγαλύτερη αύξηση του ελληνικού δηµόσιου
χρέους. Βρέθηκε εκτός ελέγχου, περνώντας από τα 299,69 δισεκατοµµύρια ευρώ, ήτοι 129,7% του ΑΕΠ σε 317,94, ήτοι
177,1% του ΑΕΠ.
Σήµερα, όµως, αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς οι συντονισµένες προσπάθειες της Κυβέρνησής µας στο ζήτηµα του χρέους.
Δεδοµένων των συνθηκών και της δυσαρµονίας στο σχεδιασµό
των απαιτήσεων των δανειστών διαφαίνεται η ουσιαστική λύση,
µετά τα όσα αποφασίστηκαν στο τελευταίο Eurogroup µε τα βραχυπρόθεσµα µέτρα αποµείωσής του.
Ακούµε σήµερα επίσης τη Νέα Δηµοκρατία να µας επικρίνει
για τα υψηλά πλεονάσµατα, 3,5% για το 2018 και µετά, που
όντως είναι υψηλά. Γι’ αυτόν τον λόγο διαπραγµατευόµαστε
σκληρά για να µειωθούν. Αλλά ποια Νέα Δηµοκρατία ήταν αυτή
που είχε δεχτεί τα πλεονάσµατα της τάξης του 4,5% έως το 2018
κ.ο.κ.; Μήπως αυτή που προσπαθείτε εντελώς λαϊκίστικα να κρύψετε; Και πόσα µέτρα αλήθεια θα παρθούν για την επίτευξή
τους, όταν θεωρείτε σκληρά µέτρα για την επίτευξη των στόχων
0,5 και 1,75 και 3,5%;
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στο σηµείο αυτό θα ήθελα να περάσω στα του προϋπολογισµού. Το στίγµα της πολιτικής συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δίνεται µέσα από τον προϋπολογισµό
που κατατέθηκε, βάσει του οποίου η ελληνική οικονοµία θα καταγράψει για πρώτη φορά, µετά από οκτώ χρόνια, θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης και µάλιστα της τάξης του 2,7%. Ψηλά είναι
επίσης και το πρωτογενές πλεόνασµα που υπολογίζεται ότι θα
διαµορφωθεί στο 2% αντί του 1,75% που ήταν ο στόχος µειώνοντας σηµαντικότατη αύξηση σε σχέση µε το 1,09% του ΑΕΠ που
προβλέπεται για το 2016.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης, εκτός από τη δηµοσιονοµική υπευθυνότητα που επιδεικνύει, παραµένει η αποκατάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης
και της ανάκαµψης από τη µακροχρόνια ύφεση.
Συνοπτικά αναφέρω µια σειρά παρεµβάσεων που ενσωµατώνονται στον προϋπολογισµό:
Οι πιστώσεις για το κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης ανέρχονται σε 760 εκατοµµύρια ευρώ, τριπλάσιες από τα προηγούµενα χρόνια, από τις οποίες θα καλυφθούν πάνω από διακόσιες
πενήντα χιλιάδες οικογένειες.
Ενισχύονται η υγεία, η κοινωνική προστασία και η παιδεία κατά
300 εκατοµµύρια ευρώ, τα οποία θα διατίθενται κατά περίπτωση
για την κάλυψη των αναγκών που υπερβαίνουν τις υπάρχουσες
πιστώσεις.
Σχετικά µε το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθµού όπου υπηρετώ αρκετά χρόνια, θα ήθελα να αναφερθώ στα
εξής: Σε ό,τι αφορά τα θεσµικά και διοικητικά ζητήµατα, συγκρο-
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τήθηκε επιτροπή για την αναθεώρηση του θεσµικού πλαισίου της
τοπικής αυτοδιοίκησης. Ολοκληρώθηκε το θεσµικό πλαίσιο για
τον συντονιστή της αποκεντρωµένης διοίκησης, ενώ παράλληλα
µετά τη συγκρότηση του ΑΣΕΠ προχωρήσαµε και σύντοµα ολοκληρώνουµε τις διαδικασίες εκλογής των συντονιστών των αποκεντρωµένων διοικήσεων. Απελευθερώθηκαν οι µέχρι τότε
πλήρως παγωµένες προσλήψεις µόνιµου προσωπικού των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ στις ανταποδοτικές υπηρεσίες τον ΟΤΑ. Δόθηκε η δυνατότητα στους ΟΤΑ και τα πρόσωπα αυτών να
επεκτείνουν µέχρι και το πλήρες ωράριο τις συµβάσεις εργασίας
των υπαλλήλων µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου µειωµένης
απασχόλησης, ώστε οι φορείς να καλύπτουν τις ανάγκες τους
χωρίς προσφυγή σε έκτακτο προσωπικό και οι εργαζόµενοι να
έχουν ένα αξιοπρεπές εισόδηµα και όχι χαρτζιλίκι.
Εξασφαλίσαµε σηµαντική συµµετοχή των ΟΤΑ µε 326 εκατοµµύρια ευρώ στο πρόγραµµα εξόφλησης ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων που είναι σε εξέλιξη και πολλά άλλα σηµαντικά θέµατα
που λόγω έλλειψης χρόνου δεν θα απαριθµήσω.
Παρά τη δύσκολη δηµοσιονοµικά περίοδο που περάσαµε και
περνάµε τα δύο τελευταία χρόνια, δεν µειώσαµε τις επιχορηγήσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση. Η µείωση της χρηµατοδότησης
από τον τακτικό προϋπολογισµό συνολικά ανέρχεται στα 220
εκατοµµύρια ευρώ και οφείλεται αποκλειστικά στην αποπληρωµή
και της τελευταίας δόσης των παρακρατηθέντων, σύµφωνα µε
το άρθρο 27 του ν.3756/2009, ύψους 214 εκατοµµυρίων ευρώ.
Και βέβαια πρέπει να θυµηθούµε ότι στα χρόνια 2011–2014 µειώθηκαν οι ΚΑΠ κατά 65% περίπου.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ)
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ήρθε η ώρα να δούµε την πραγµατικότητα µε ανοιχτά µάτια και η πραγµατικότητα λέει ότι το
2010 η ανοχύρωτη οικονοµικά χώρα µας µπήκε στην περιπέτεια
των µνηµονίων και της σκληρής λιτότητας. Βέβαια ήταν ανοχύρωτη µε ευθύνη κάποιων που έχουν όνοµα και ταυτότητα και
είναι αυτοί που µας κυβέρνησαν τόσα χρόνια.
Σήµερα αυτό που προσπαθούµε είναι βήµα-βήµα να ορθοποδήσουµε τη χώρα να αποκτήσει την περπατησιά της και να βγει
από την επιτροπεία και τα µνηµόνια. Ένα βήµα είναι και ο προϋπολογισµός του 2017 που συζητάµε σήµερα, που µαζί µε τα
βραχυπρόθεσµα µέτρα µείωσης του χρέους κατά 22%, τα µεσοπρόθεσµα µέτρα που θα µπουν στο τραπέζι από τα µέσα του
2018, αλλά και το κλείσιµο της δεύτερης αξιολόγησης θα δηµιουργήσουν τον απαραίτητο διάδροµο για την έξοδο από την
κρίση µε την κοινωνία όρθια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστώ.
Και µια και αναφερθήκατε στα 214 εκατοµµύρια ευρώ, επειδή
αυτό φέρει την υπογραφή τη δική µου ως Προέδρου της ΚΕΔΚΕ,
είναι δύο δωδεκατηµόρια, τα οποία λείπουν το 2017.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ: Ακριβώς. Μαζί ήµασταν
τότε στην ΚΕΔΚΕ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καλά κάνατε και το
θίξατε. Ελπίζω να το άκουσε η Υφυπουργός Οικονοµικών. Σηµαίνει δύο µήνες µισθών, γιατί αυτά τα λεφτά πήγαιναν στους µισθούς. Δεν πήγαιναν σε άλλα πράγµατα και ας το έχουµε υπ’
όψιν µας από τώρα.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Γιαννάκης. Και για να είναι µέσα στην
Αίθουσα οι συνάδελφοι, θα ακολουθήσει ο κ. Μουµουλίδης, ο κ.
Λαγός, ο κ. Σέλτσας, ο κ. Στύλιος και ο κ. Μανιός.
Ορίστε, κύριε Γιαννάκη, έχετε τον λόγο.
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε τον δεύτερο προϋπολογισµό του κράτους
της δεύτερης φοράς Αριστερά σε ένα κλίµα δυσφορίας και
θυµού µε µια κοινωνία εξουθενωµένη και µε όλες τις κοινωνικές
τάξεις στα κάγκελα. Υπάρχει δυσφορία και θυµός στον κόσµο
και το εισπράττετε γιατί καλλιεργήσατε µεγάλες προσδοκίες και
είναι αξίωµα ότι οι µεγαλύτερες απογοητεύσεις γεννιούνται µετά
από τις µεγαλύτερες προσδοκίες.
Συζητούµε τον προϋπολογισµό του 2017 κάτω από το βάρος
του απολογισµού του 2016 που όλοι γνωρίζουµε τι συνέβη. Όλοι
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οι δείκτες του 2016 είναι αρνητικοί. Από την ανάπτυξη και τις εξαγωγές, τα ληξιπρόθεσµα και τη λιανική πώληση ως τα έσοδα και
τα ασφαλιστικά ταµεία.
Η Κυβέρνηση προσπαθεί µε ενέσεις αισιοδοξίας να πείσει το
εκλογικό της ακροατήριο, κατά βάση, ότι τα υφεσιακά µέτρα και
τα χειρότερα είναι πίσω µας και ότι έρχεται, επιτέλους, η κανονικότητα και η ανάπτυξη, ακριβώς τα ίδια που έλεγαν και πέρυσι.
Κατέθεσε έναν υπεραισιόδοξο προϋπολογισµό γνωρίζοντας εκ
των προτέρων ότι οι στόχοι του δεν πρόκειται να επιτευχθούν.
Είναι ένας έντονα υφεσιακός και φοροκεντρικός προϋπολογισµός. Όλα συγκλίνουν στη διαπίστωση ότι το 2017 θα είναι το
ίδιο και χειρότερο από το 2016.
Είναι δυνατό, αγαπητοί συνάδελφοι, να υπάρξει αλλαγή κλίµατος και ανάπτυξη µε µία κοινωνία διαλυµένη; Είναι δυνατό να
υπάρξει ανάσχεση στον κατήφορο µε capital controls, ουσιαστικά
δηλαδή µε κλειστές τις τράπεζες, όταν ενάµισι εκατοµµύριο τραπεζικών λογαριασµών φορολογουµένων βρίσκονται στο καθεστώς της κατάσχεσης, όταν από τα 6 εκατοµµύρια των
φορολογουµένων τα 4,2 εκατοµµύρια έχουν ληξιπρόθεσµες
οφειλές, όταν τα κόκκινα δάνεια έφτασαν στα 108 δισεκατοµµύρια και οι ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το κράτος τα 120 δισεκατοµµύρια, όταν µόνο τον Οκτώβριο που µας πέρασε, που ήταν
ο χειρότερος Οκτώβριος των δεκαπέντε τελευταίων χρόνων, οι
θέσεις εργασίας που χάθηκαν ήταν περισσότερες από 83.000
απ’ αυτές που δηµιουργήθηκαν;
Η δίχρονη θητεία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ απεδείχθη τοξικότατη για την
ελληνική οικονοµία γι’ αυτό και τόσο γρήγορα έχουν χάσει την
εµπιστοσύνη του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού.
Συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός αυτός δεν βγαίνει µε τίποτα.
Και δεν βγαίνει γιατί έχει επιπλέον φόρους για το 2017 2,6 δισεκατοµµύρια, δηλαδή, έναν νέο ΕΝΦΙΑ, που θα πρέπει να πληρώσει µια κοινωνία που δεν µπορεί να πληρώσει τους φόρους τους
περσινούς και τους προπέρσινους.
Η αγορά βρίσκεται σε στασιµοχρεοκοπία, οι παραγωγικές δυνάµεις σε χειµέρια νάρκη και οι επενδυτές τηρούν αποστάσεις
ασφαλείας από οποιαδήποτε επένδυση στην Ελλάδα. Δεν µπορώ
να συµµεριστώ την αισιοδοξία της Κυβέρνησης έχοντας υπ’ όψιν
τι έχει συµβεί µε τις Σκουριές, µε την Αφάντου στη Ρόδο, την
τύχη της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ», που επί Σαµαρά δεν σας άρεσαν τότε τα
300 εκατοµµύρια και τον πουλήσατε τελικά εσείς για 45 εκατοµµύρια.
Η ιστορία τώρα επαναλαµβάνεται µε τη ΔΕΣΦΑ, τους Αζέρους
και τους Ιταλούς, που από τα 400 εκατοµµύρια που θα εισπράττατε, τώρα το 66% της ΔΕΣΦΑ θα αποτιµηθεί γύρω στα 280 εκατοµµύρια. Και αυτή είναι η κατάσταση, όταν όλοι εκτιµούν ότι για
να µπορέσουµε να ορθοποδήσουµε απαιτούνται επενδύσεις 100
δισεκατοµµυρίων για τα επόµενα πέντε χρόνια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν βγαίνει ο προϋπολογισµός
γιατί υπόσχεται αποκλιµάκωση της ανεργίας, όταν υιοθετεί τον
υποκατώτατο µισθό και οι νέοι µας ψάχνουν οποιαδήποτε διέξοδο µόνο στο εξωτερικό.
Μιλάτε συνεχώς για το κοινωνικό πρόσηµο του προϋπολογισµού και την κοινωνική σας ευαισθησία. Πέρα από τους άµεσους
φόρους αυξάνετε και όλους τους έµµεσους φόρους, που εσείς
παλαιότερα λέγατε ότι είναι οι πλέον άδικοι φόροι. Σας ερωτώ,
λοιπόν: Οι πλούσιοι θα πληρώσουν τα 437 εκατοµµύρια από την
αύξηση του ΦΠΑ; Οι πλούσιοι θα πληρώσουν τα παραπάνω 422
εκατοµµύρια ευρώ από την αύξηση στα ενεργειακά προϊόντα,
όπως το πετρέλαιο και η βενζίνη; Οι πλούσιοι θα πληρώσουν τα
παραπάνω 89 εκατοµµύρια από την αύξηση των τελών στη συνδροµητική τηλεόραση και την κινητή τηλεφωνία; Οι βιοµήχανοι
θα πληρώσουν 62 εκατοµµύρια ευρώ παραπάνω, λόγω της αύξησης των φόρων στην µπύρα; Οι εφοπλιστές να πληρώσουν τα
142 εκατοµµύρια ευρώ παραπάνω λόγω της αύξησης του φόρου
στα τσιγάρα;
Η δήθεν κοινωνική σας ευαισθησία έχει εξαϋλωθεί από καιρό
µαζί µε το δήθεν ηθικό σας πλεονέκτηµα. Αυτή είναι η ωµή αλήθεια. Έχετε οµολογήσει σε όλους τους τόνους ότι είχατε αυταπάτες στο παρελθόν, φαίνεται ότι συνεχίζετε να τις έχετε.
Ξεχνάτε, όµως, ότι η πραγµατικότητα είναι µια επίµονη αυταπάτη και θα την βρίσκεται συνεχώς µπροστά σας. Απλώς σέρνε-
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στε χωρίς όραµα, χωρίς στόχους, χωρίς εργαλεία πολιτικής, γι’
αυτό και χωρίς αύριο.
Επιδίδεστε σε λεονταρισµούς, επικοινωνιακά τερτίπια. Δηµιουργείτε ατµόσφαιρα δραµατικής αγωνίας. Βρυχάστε και παρουσιάζεστε ως πείσµωνες και άτεγκτοι από τα προσκείµενα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης εδώ για εσωτερική κατανάλωση.
Και µετά πηγαίνετε πειθήνια και τα υπογράφετε όλα, κουβαλώντας µαζί σας πρόσθετα και πιο σκληρά µέτρα κάθε φορά,
όπως συνέβη µε την πρώτη αξιολόγηση που η καθυστέρησή της
δεν µας έφερε µόνο πρόσθετα φορολογικά µέτρα, αλλά και τον
περίφηµο «κόφτη» και κυρίως το ντροπιαστικό υπερταµείο, στο
οποίο τσουβαλιάσατε όλη τη δηµόσια περιουσία για έναν αιώνα.
Τελειώνω, αγαπητοί συνάδελφοι µε µια ρήση του Σαρτρ: «Εάν
δεν µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τα µάτια µας για να βλέπουµε, τότε θα τα χρειαστούµε για να κλάψουµε». Αυτό συµβαίνει τα τελευταία χρόνια στην χώρα µας. Είναι σαφές ότι έναν
τέτοιο προϋπολογισµό εµείς δεν µπορούµε να τον ψηφίσουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε, κύριε
Γιαννάκη, και για την τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος, κ. Θεµιστοκλής Μουµουλίδης,
από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οφείλω κατ’ αρχάς να πω ότι
µένω έκθαµβος από την επικοινωνιακή πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας.
Παρακολουθώντας από την πρώτη µέρα τις εργασίες εδώ
µέσα νοµίζω, εάν δεν απατώµαι, ότι δεν υπάρχει οµιλητής της
Νέας Δηµοκρατίας που να µην αναφέρθηκε σε αυτό που πολλές
φορές απαντήθηκε, δηλαδή, στην µη πώληση της ΔΕΣΦΑ. Αυτό
νοµίζω ότι είναι ένα καλό µάθηµα για το πώς ασκείται η επικοινωνιακή πολιτική: µε εµµονές.
Συνεχίζουµε, λοιπόν, σήµερα στην Ολοµέλεια τη συζήτηση για
τον προϋπολογισµό του 2017. Πρόκειται για έναν κοµβικής σηµασίας προϋπολογισµό για το µέλλον της ελληνικής οικονοµίας,
αφού κάθε προϋπολογισµός καταγράφει τις πολιτικές επιλογές
της εκάστοτε κυβέρνησης.
Ταυτόχρονα, όµως, συζητάµε τον προϋπολογισµό ενός ιδιαίτερα σηµαντικού έτους, µιας ιδιαίτερα σηµαντικής χρονιάς. Το
2017 είναι γνωστό ότι οι ηγεσίες µεγάλων ευρωπαϊκών χωρών
καλούνται να αντιµετωπίσουν σηµαντικές εκλογικές αναµετρήσεις, αλλά και προκλήσεις σε ένα αµφίβολο ευρωπαϊκό τοπίο, κυρίως µετά το Brexit, αλλά και το πρόσφατο αποτέλεσµα του
ιταλικού δηµοψηφίσµατος, το οποίο, σύµφωνα µε το πνεύµα στο
οποίο κινούνται οι περισσότερες διεθνείς πολιτικές αντιδράσεις,
δηµιουργεί «χάος, αστάθεια, αβεβαιότητα, επέλαση λαϊκισµού,
κίνδυνο για την Ευρώπη».
Εύλογα, λοιπόν, τίθεται το ερώτηµα: Θα αλλάξει κάτι στην ευρωπαϊκή πολιτική, κάτι που είναι ευκταίο, κάτι που παλεύουµε ως
κυβέρνηση και ως πολιτικός φορέας; Και αν όχι, τίθεται πάλι το
ερώτηµα: Πού πάει αυτή η Ευρώπη;
Εποµένως, ο προϋπολογισµός του 2017 κατατίθεται σε ένα περιβάλλον γεµάτο από διεθνείς και εσωτερικές προκλήσεις, αποτελεί ένα βήµα προς την κατεύθυνση της εξόδου της χώρας από
τους περιορισµούς που έχουν επιβληθεί, καθώς επίσης και προς
την κατεύθυνση της ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους και του
κράτους δικαίου.
Παραµένει θεµελιώδης προτεραιότητα αυτού του προϋπολογισµού η ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας, αλλά και η τόνωση των δηµοσίων επενδύσεων. Τα αισιόδοξα µακροοικονοµικά
στοιχεία που προκύπτουν µετά τις αποφάσεις του Eurogroup και
της Δευτέρας δεν µας εφησυχάζουν, καθώς είναι γεγονός ότι τα
βραχυπρόθεσµα µέτρα για το χρέος αποτελούν το καλό κοµµάτι
της συµφωνίας του Eurogroup της περασµένης Δευτέρας, όµως
δεν αρκούν, δηλαδή, η µείωση και η σταθεροποίηση των κυµαινόµενων επιτοκίων στο 1,5%, που από πολλούς αµφισβητείται,
που οδηγεί στην ελάφρυνση του χρέους κατά 45.000.000 ευρώ.
Εδώ οφείλουµε να επαναλάβουµε και να επισηµάνουµε την κατηγορηµατική θέση της Κυβέρνησης, γιατί αυτό και επικοινωνιακά οφείλουµε να το κάνουµε. Η Κυβέρνηση έχει δηλώσει σε
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κάθε τόνο ότι δεν προτίθεται, δεν πρόκειται να υπογράψει καινούρια µέτρα, αυτά που ζητάνε. Παρ’ όλα αυτά ακούµε και διαβάζουµε καθηµερινά και εδώ µέσα, αλλά και δηµόσια ότι σχεδόν
είναι βέβαιο –ή µετά βεβαιότητας κάποιοι το υποστηρίζουν– ότι
για τα επόµενα δέκα χρόνια µετά το 2018 θα έχουµε στον προϋπολογισµό µας αίτηµα για πλεόνασµα 3,5%.
Εποµένως, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΔΝΤ οφείλουν να σταµατήσουν να επιµένουν στη συνέχιση της ακραίας πολιτικής λιτότητας, που είναι κοινωνικά καταστροφική και οικονοµικά
αναποτελεσµατική.
Θα επικαλεστώ την προχθεσινή έκδοση της γερµανικής
«ZIDEUTSCHE ZEITUNG», όπου γράφει ότι οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας έχουν βελτιωθεί µε τον ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης να φτάνει στο 1,8 το τρίτο τρίµηνο του 2016, ξεπερνώντας και
αυτόν της Γερµανίας, αλλά και της Ευρωζώνης ως συνόλου,
καθώς και ότι καταθέσεις επιστρέφουν στις τράπεζες τους τελευταίους µήνες.
Βλέπουµε, λοιπόν, επικοινωνιακά στον διεθνή Τύπο, στις διεθνείς κοινωνίες, να έχουµε θετικά δείγµατα, να αναγνωρίζουν την
προσπάθεια της ελληνικής Κυβέρνησης και το πρόβληµα µας
όλο να δηµιουργείται κυρίως στο εσωτερικό.
Παρακολουθώ µε έκπληξη την αγωνία και την προσπάθεια της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, αλλά και άλλων κοµµάτων της Αντιπολίτευσης, να τελειώνει µε την παραµονή του ΣΥΡΙΖΑ στη διακυβέρνηση της χώρας, γιατί καταλαβαίνει πως αν περάσει µε
επιτυχία η κρίσιµη για τη χώρα και την Ευρώπη χρονιά του 2017,
η Νέα Δηµοκρατία δεν θα έχει λόγο ύπαρξης, καθώς η Νέα Δηµοκρατία είναι ένα κόµµα εξουσίας, παρά µονάχα θα έχει έναν
ρόλο µιας υγιούς αντιπολιτευτικής πολιτικής δύναµης, που θα
έχει πολλά διδαχθεί από τα λάθη της.
Θέλω να αναρωτηθούµε όλοι πόσο ευχάριστο είναι να βλέπουµε σενάρια αποτυχίας της κυβερνητικής προσπάθειας, τα
οποία δηµιουργούνται από την πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, που σχεδόν προεξοφλούν την αποτυχία και σε κλίµα
πανηγυρισµού.
Όµως, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση αδικεί την κοινωνία, θεωρώντας πως έχει µνήµη χρυσόψαρου. Στην πολιτική γενναίο θα
ήταν να αντιπολιτευόµαστε όχι απαραίτητα απολογούµενοι, αλλά
προσπαθώντας µε τις προτάσεις µας να συµβάλλουµε στην
έξοδο της χώρας από την κρίση.
Για την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, όµως, τα πάντα είναι επικοινωνία. Είµαστε µάρτυρες µιας παράστασης, που εδώ και ενάµιση χρόνο έχει ονοµαστεί: «Αλήθειες και ψέµατα». Είναι το
µόνιµο µοτίβο, το οποίο πρέπει σταδιακά να αρχίσει να αντιλαµβάνεται ο ελληνικός λαός, διότι η Νέα Δηµοκρατία, αλλά και άλλα
κόµµατα της Αντιπολίτευσης, δεν προήλθαν από παρθενογένεση, αλλά έχουν ιστορία, έχουν καταγράψει σηµαντική πορεία
στην ελληνική πολιτική ζωή, έχουν διαµορφώσει ένα κλίµα, για
το οποίο δεν µπορεί να απολογείται η σηµερινή Κυβέρνηση και
πολύ περισσότερο το κόµµα του ΣΥΡΙΖΑ.
Μια συζήτηση για τον προϋπολογισµό έχει πάντα ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπό την απαραίτητη προϋπόθεση πως η συζήτηση θα
διεξάγεται στην περιοχή του δηµοσίου συµφέροντος.
Δεν απαντήθηκε ποτέ τι έγινε µε το ξεχασµένο PSA, πώς 120
δισεκατοµµύρια υπονόµευσαν το µέλλον µιας χώρας, µιας
χώρας της οποίας ο λαός χρεώθηκε µέσα από τις πολιτικές σας
για να σώσει τράπεζες, υποθηκεύοντας το µέλλον του. Η λήθη
εκείνων των πολιτικών από την πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης οδηγεί στη διαστρέβλωση της αλήθειας.
Επειδή ο χρόνος τελειώνει, θα µείνω µε δυο λόγια στον προϋπολογισµό που αφορά στο Υπουργείο Πολιτισµού. Να θυµίσω
ότι το Υπουργείο Πολιτισµού ήταν ένα ένδοξο Υπουργείο κατά
το παρελθόν, όπου οι προηγούµενες κυβερνήσεις χρησιµοποίησαν κατά κανόνα ως χώρο ανάδειξης επωνύµων στελεχών. Οι
αρχηγοί τριών κοµµάτων πέρασαν λίγο πριν την ανάληψη του
προεδρικού θώκου από το Υπουργείο Πολιτισµού. Παρά, όµως,
την ανάληψη του Υπουργείου, συχνά από υπερεπώνυµα στελέχη
των κοµµάτων, το Υπουργείο Πολιτισµού παρέµεινε ένα απλά
διαχειριστικό υπουργείο χρηµατοδότησης, χορηγός διαφόρων
εκδηλώσεων, πανηγυριών, κοµµατικών πελατών, ένας χώρος δηµοσίων σχέσεων.
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Στο σχετικό µε το Υπουργείο Πολιτισµού κοµµάτι υπάρχει
µικρή, τυπική θα λέγαµε, αύξηση. Όµως, αυτή είναι αρκετή να
µας οδηγήσει σε µια χρονιά αισιόδοξη. Το 2017 µπορεί να είναι
µια χρονιά χάραξης µιας άλλης εθνικής πολιτικής για τον πολιτισµό. Ταυτόχρονα, έχουµε µια σηµαντική ευκαιρία να δούµε τον
πολιτισµό ως έναν παράλληλο πυλώνα οικονοµικής ανάπτυξης,
καθώς η αξιοποίηση των εργαλείων, που µας προσφέρει ο πολιτισµός, µπορεί να οδηγήσει σε αναβάθµιση και στη δηµιουργία
νέων θέσεων εργασίας.
Κλείνω, για να µην κάνω κατάχρηση του χρόνου, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προς ψήφιση προϋπολογισµός που συζητάµε είναι ένα εργαλείο που οδηγεί στην αποκατάσταση διαχρονικών αδικιών.
Παράλληλα το ευρωπαϊκό πλαίσιο λειτουργίας που επιλέξαµε,
επιβάλλει τη δική του πραγµατικότητα. Εποµένως µε δεδοµένη
την προσπάθεια που για πρώτη φορά κάνει ελληνική κυβέρνηση
απέναντι στους δανειστές, σας καλούµε να ψηφίσετε τον προϋπολογισµό όχι µιας κυβέρνησης, αλλά ενός λαού. Μιας χώρας
που ελπίζει πλέον στη συναίνεση, στη συνοχή και την αγωνιστικότητα της κοινωνίας της.
Είναι αισιόδοξο και παρήγορο το ότι σήµερα απεργεί µεγάλο
κοµµάτι της ελληνικής κοινωνίας και συµµετέχει στις διαδηλώσεις. Το χαιρετίζουµε και νοµίζουµε ότι οι κινηµατικές διαδικασίες στην ελληνική κοινωνία δεν πρέπει να σταµατήσουν.
Για τους λόγους αυτούς, κύριοι της Αντιπολίτευσης, σας καλούµε να υπερψηφίσετε τον προϋπολογισµό και να σταµατήσετε
να παίζετε, να χτίζετε το µέλλον σας πάνω στο φόβο ενός λαού
δυναµικού, αισιόδοξου και απρόβλεπτου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα µιλήσουν ακόµα
ο κ. Λαγός και ο κ. Σέλτσας. Μετά θα µιλήσει η κ. Παπανάτσιου,
η Υφυπουργός. Θα συνεχίσουµε µε τον κ. Στύλιο, τον κ. Μανιό,
τον κ. Κεγκέρογλου.
Ελάτε, κύριε Λαγέ. Έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν λίγη ώρα ακούσαµε κάποιον Υπουργό της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Είναι ο κ. Τσιρώνης, αν και δεν έχει σηµασία
ποιο είναι το όνοµά του. Αλλά τι ο κ. Τσιρώνης, τι οποιοσδήποτε
άλλος. Τα ίδια λένε µε το θράσος που τους διακατέχει. Βγήκε
εδώ, ανέβηκε στο Βήµα της Βουλής σήµερα, που ψηφίζουµε τον
νέο προϋπολογισµό –νέα µέτρα, νέοι φόροι για τους Έλληνες
πολίτες– και είπε µε θράσος και µε ύφος: «Τι µιλάτε εσείς στη
Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Να συζητήσουµε ποιο µνηµόνιο
ήταν το χειρότερο».
Αυτό το θράσος έχει η συγκυβέρνηση αυτή τη στιγµή. Να συζητήσουµε, λέει, ποιο είναι το χειρότερο µνηµόνιο. Όλα,
Υπουργέ, είναι άσχηµα µνηµόνια, όλα είναι εξαιρετικά επιζήµια
για την πατρίδα µας και για τους συµπολίτες µας και όλοι εσείς
τα έχετε ψηφίσει µαζί. Πού διαχωρίζετε, λοιπόν, τη θέση σας
τώρα; Να κάνει κάποιος το καλό εις βάρος κάποιων άλλων. Δηλαδή, το τρίτο µνηµόνιο που ψηφίσατε εσείς ήταν καλύτερο από
το πρώτο. Αυτό είναι το ζητούµενό σας. Είτε το πρώτο είτε το
δεύτερο είτε το τρίτο είναι καταστρεπτικά για την πατρίδα µας.
Δυστυχώς επακολουθούν κι άλλα.
Αυτό, επαναλαµβάνω, είναι το θράσος των αριστερών, που λιγουρεύονταν µια καρέκλα εδώ και σαράντα πέντε χρόνια, ανέβηκαν πάνω, έχουν γαντζωθεί και δεν σχεδιάζουν να φύγουν µε
τίποτα. Τι κι αν τους βρίζει ο κόσµος, τι κι αν δεν τους θέλει κανείς, τι κι αν η εκλογική τους δύναµη έχει πέσει στο 50%, στο
µισό τουλάχιστον, και πέφτει συνεχώς και καθηµερινά. Δεν βλέπουν τίποτα άλλο. Γαντζωµένοι πάνω σε µια καρέκλα πως θα µείνουν.
Κι από κάτω µια Αντιπολίτευση να τους εγκαλεί γιατί αυτοί δεν
ξεπουλάνε πολύ καλά την πατρίδα µας, αλλά τους ζητάνε να
τους αφήσουν την ξεπουλήσουν αυτοί καλύτερα. Μια Νέα Δηµοκρατία που διαµαρτύρεται και λέει: «Ορίστε. Τα µέτρα που ψηφίζετε εσείς, εµείς τα φέραµε κι ήταν πολύ καλύτερα. Αφήστε να
τα κάνουµε εµείς». Ένας διαγωνισµός, λοιπόν, ξεπουλήµατος.
Ποιος ξεπουλάει καλύτερα;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ξέρετε όµως τι λέει ο κόσµος έξω; Ότι και οι αριστεροί και οι
δεξιοί την ξεπουλάτε την πατρίδα, δυστυχώς. Και θα προσπαθήσουµε, θα κάνουµε ό,τι µπορούµε σαν Χρυσή Αυγή και, εφόσον
το θέλει φυσικά ο ελληνικός λαός, να µην αφήσουµε να συνεχίζεται το κρεσέντο αυτό που έχετε.
Δεν έχετε την τόλµη και το θάρρος να πει κάποιος ότι έχει
κάνει λάθος. Ο ένας µας λέει ότι είναι σωστό το τρίτο µνηµόνιο,
ο ένας µας λέει καλύτερο το δεύτερο, ο ένας µας λέει καλύτερο
το τρίτο κι όλοι µαζί συνεχίζετε αυτό το γαϊτανάκι. Τέτοιοι ψεύτες
και υποκριτές είστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: Αυτή είναι συµπεριφορά Έλληνα Βουλευτή;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Είναι συµπεριφορά Έλληνα πολίτη. Είµαι
πάνω απ’ όλα Έλληνας πολίτης. Έτυχε να είµαι Βουλευτής.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: Την ξέρουµε τη συµπεριφορά σας από
το ’43.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Θα εκπροσωπήσω τον Έλληνα πολίτη των
περιοχών που ζω. Δεν θα κάτσω εδώ µε κλειστά τα µάτια να κάνω
νοµοσχέδια υπέρ των τραπεζιτών. Αυτό κάνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μην απαντάτε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: Δεν µπορείς να µας βρίζεις.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Δεν απευθύνοµαι σε σένα. Στον ελληνικό
λαό απευθύνοµαι. Να µάθει ποιος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και να καταλάβει καλά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μην απαντάτε σε συναδέλφους. Συνεχίστε την αγόρευσή σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Όποιος µε διακόπτει, θα παίρνει την απάντηση που του αξίζει. Και θα προχωράµε µετά.
Σαν τον Υπουργό, τον κ. Κοντονή, που µας έλεγε την άλλη
φορά εδώ ότι έχει ανοίξει ο φάκελος της Κύπρου και γελάγανε
και τα τσιµέντα. Όταν του είπα να πάµε να µου το δείξει, φυσικά,
κοίταγε τα αστέρια. Τέτοιοι είστε. Ψεύτες, υποκριτές. Θα το λέµε
συνέχεια. Ψέµα στο ψέµα είστε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής )
Μάλιστα για να δούµε ότι είστε πολύ υποκριτές σήµερα γίνονται απεργιακές, εργατικές κινητοποιήσεις και βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ
και καλεί τους εργάτες να βγουν να διαµαρτυρηθούν για τους
νόµους που ψηφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ! Μα τι καραγκιόζηδες είστε; Πόσο
γελοίοι µπορεί να είστε; Θα µου πείτε κιόλας τι λέµε. Αυτοί είστε.
Είστε γραφικοί, είστε υπόδουλοι των ξένων τοκογλύφων και κάνετε ό,τι σας λένε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Λαγέ…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Εφόσον, λοιπόν, είναι έτσι τα πράγµατα,
εφόσον καλείτε τον κόσµο, να πάνε οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
τώρα έξω, να πάνε στις απεργιακές κινητοποιήσεις, να πάνε µε
τον κόσµο µαζί, να δούµε πως θα σας υποδεχθούν.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΡΑΝΤΖΑ: Είσαι υπόδικος!
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Χαµηλώστε τον τόνο!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Θα φωνάξουµε τον Φρούραρχο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Χαµηλώστε τον τόνο!
Πείτε ό,τι θέλετε µε χαµηλότερο τόνο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Μιλάω µε τον τόνο που έχω µάθει στις περιοχές της Β’ Πειραιώς, όταν µιλάει ο αγανακτισµένος κόσµος.
Έτσι έχω µάθει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όταν εγώ είµαι στο
Προεδρείο, χαµηλότερος τόνος, παρακαλώ!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Ο ελληνικός λαός µε έβαλε µέσα για να πω
τα προβλήµατά του. Δεν µε έβαλε για να κάνω δηµόσιες σχέσεις
µε εσάς εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αν φωνάζετε, δεν τα
υπερασπίζεστε καλύτερα. Πείτε ό,τι θέλετε, αλλά µε πιο ήρεµο
τρόπο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Είδαµε, λοιπόν, πριν από λίγες µέρες να γίνεται ένα δηµοψήφισµα στην Ιταλία και ο εκεί πρωθυπουργός,
στον οποίο υπάρχουν κάποια ψήγµατα φιλότιµου και αξιοπρέπειας, είπε «αν χάσω, θα παραιτηθώ», έχασε και παραιτήθηκε.
Εσείς εδώ τι κάνατε; Εσείς εδώ οι δηµοκράτες, οι αριστεροί
ζητήσατε ένα δηµοψήφισµα πέρυσι, κάνατε το «όχι» «ναι» του ελληνικού λαού, το φέρατε τούµπα και συνεχίζετε και λέτε ότι εκ-
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προσωπείτε τον ελληνικό λαό. Μα, τι λέτε τώρα; Αυτά που
έχουµε δει από εσάς δεν τα έχουµε δει στη χειρότερη µπανανία,
κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Και µας µιλάτε για δηµοκρατία!
Ακούσαµε, λοιπόν, τον Υπουργό Εξωτερικής Πολιτικής, τον κ.
Μουζάλα, να µας λέει –χθες νοµίζω το άκουσα αυτό- ότι θα δοθούν χρήµατα στους δήµους που αντιµετωπίζουν προβλήµατα
µε το λαθροµεταναστευτικό. Αντιµετωπίζουν τεράστια προβλήµατα οι άνθρωποι.
Στην αρχή πήγε να τους φοβερίσει. Τους έλεγε ότι όποιοι Έλληνες πολίτες αντιδρούν εκεί είναι Χρυσαυγίτες, είναι φασίστες,
είναι ακραίοι. Είδε ότι αυτό δεν έπιανε. Είδε ότι ο κόσµος προτιµάει να τον λένε φασίστα και ακραίο –αν θέλετε- παρά κορόιδο
και να κάθεται και να τρώει σφαλιάρα από τον κάθε Πακιστανό
και από τον κάθε Μπαγκλαντεσιανό, που έχει µπει µέσα στο σπίτι
του και τον κυνηγάει και τον κλέβει.
Και όταν, λοιπόν, είδε ότι αντέδρασε, κάνει µια άλλη πολιτική,
«να δώσουµε κανένα χαρτζιλίκι πουθενά, να πάρουµε κανένα
προγραµµατάκι µε 4 κατοστάρικα, να τους βουλώσουµε λίγο το
στόµα, να µη µιλάνε». Αυτή είναι η αντιµετώπιση και η συµπεριφορά που έχετε προς τον κόσµο. Αυτή είναι!
Όµως, ο κόσµος σας καταλαβαίνει, έχει αλλάξει πάρα πολύ τα
µυαλά του. Αυτό το βλέπουµε καθηµερινά και στα νησιά του Αιγαίου και οπουδήποτε αντιµετωπίζεται το λαθροµεταναστευτικό
πρόβληµα, που εσείς το έχετε κάνει τεράστιο.
Και για να δείτε ότι είστε µια Κυβέρνηση που δεν ξέρει πού πατάει και πού βρίσκεται, θα σας διαβάσω στοιχεία από µια αξιολόγηση Ευρωπαίων αξιωµατούχων που έγινε, η οποία λέει ότι
δεκατρείς χιλιάδες λαθροµετανάστες στα κέντρα που έχουµε χάθηκαν. Νοµίζω ότι αυτή η αξιολόγηση είναι χθεσινή ή προχθεσινή. Χάθηκαν δεκατρείς χιλιάδες άτοµα, λαθροµετανάστες! Δεν
ξέρετε πού είναι! Σας τα λένε µπροστά, µέσα στα µούτρα και
εσείς κάθεστε και λέτε ότι δεν τρέχει τίποτα. Δεκατρείς χιλιάδες,
εκ των οποίων πάρα πολλοί µπορεί –όχι µπορεί, σίγουρα- να είναι
επικίνδυνοι, να είναι κακοποιοί και δεν ξέρετε πού βρίσκονται.
Και µετά µας λέτε ότι κάνετε καταµετρήσεις και είναι εξήντα µία
χιλιάδες.
Εγώ σας λέω –επειδή έχουµε κάνει και ερωτήσεις στη Χρυσή
Αυγή- ότι δεν ξέρετε πού πάνε τα τέσσερα. Δεν ξέρετε πόσοι
είναι στα κέντρα λαθροµεταναστών. Το επαναλαµβάνουµε αυτό.
Σας έχουµε εκθέσει πολλές φορές µε τον κοινοβουλευτικό
έλεγχο και γι’ αυτό δεν µας απαντάτε, γιατί σας εκθέτουµε καθηµερινά στα µάτια του ελληνικού λαού.
Και είναι δεκατρείς χιλιάδες που έχουν γίνει άφαντοι! Αυτοί
µπορεί να κλέβουν, να βιάζουν, να σκοτώνουν οπουδήποτε στην
Ελλάδα. Εσείς τους δίνατε και πριν και θα πάτε και σε λίγο να
τους δώσετε και γρήγορα τα χαρτιά τους, για να έχουν και πολιτικό άσυλο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνοντας, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφέρω
και µια χθεσινή έκθεση του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, που µας λέει ότι στο πρώτο εξάµηνο του 2016 οι ζηµιές
των συστηµικών τραπεζών ανέρχονται στο 1 δισεκατοµµύριο και
κάτι ψιλά, 52 εκατοµµύρια ακόµα, δηλαδή, 1.052.000.000 ευρώ.
Αυτά θα θεσµοθετήσετε πάλι εσείς µε τους νόµους που φέρνετε
12 τη νύχτα µε κάτι τροπολογίες και θα τα χαρίσετε πάλι στους
τραπεζίτες.
Για αυτά θα ψηφίσετε πάλι εσείς ένα νέο µνηµόνιο που θα
έρθει, για να πάρουµε τα χρήµατα και να τα κάνουµε ανακεφαλαιοποίηση τραπεζιτών, οι οποίοι κλέβουν και παίρνουν τα σπίτια
κάθε Έλληνα φορολογούµενου, ο οποίος δεν έχει να πληρώσει
τη δόση του. Δεν το κάνει γιατί είναι µπαταχτσής ή γιατί θέλει να
κλέψει, αλλά δεν έχει ο άνθρωπος να πληρώσει και του παίρνουν
τα σπίτια. Και εσείς ψηφίζετε νοµοσχέδια για να τους χαρίσετε
τις ζηµιές τους.
Κρατήστε το, παρακαλώ, αυτό για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Λαγός καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτές είναι οι ελληνικές κυβερνήσεις που υπάρχουν αυτή τη
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στιγµή στη Βουλή.
Και για να τελειώνω, θα ήθελα να σας πω ότι βαρεθήκαµε να
νοµοθετείτε υπέρ των µεγαλοεργολάβων και των µεγαλοτραπεζιτών. Βαρεθήκαµε να σας βλέπουµε εδώ πέρα και να σας τα
λέµε και να µην έχετε τι να κάνετε. Βαρεθήκαµε να σας λέµε
πόσο πολύ έχετε κάνει ζηµιά στον ελληνικό λαό. Δεν βαρεθήκαµε, όµως, να είµαστε εδώ, να σας ξεµπροστιάζουµε και να υπερασπιζόµαστε τον Έλληνα πολίτη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Κωνσταντίνος Σέλτσας. Ακολουθεί η
Υφυπουργός.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΛΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση για τον προϋπολογισµό αποτελεί µια από τις κορυφαίες στιγµές του κοινοβουλευτικού έργου. Σε αυτήν εκτίθεται η συνολική πολιτική της
Κυβέρνησης στη βάσανο της κριτικής από την Αντιπολίτευση.
Στον βαθµό που αυτή γίνεται µε στοιχεία, µπορεί να βγάλει και ο
κόσµος που µας παρακολουθεί χρήσιµα συµπεράσµατα όσον
αφορά τις πολιτικές διαφορές των κοµµάτων.
Δυστυχώς, όµως, στην τρέχουσα συζήτηση δεν έγινε καλή
αρχή από την Αντιπολίτευση. Ήδη από τη συζήτηση στις επιτροπές λειτούργησε τουλάχιστον βιαστικά στην κριτική της και εκτέθηκε από την έλλειψη στοιχείων στην επιχειρηµατολογία της.
Απεδείχθη έτσι ότι τον λαϊκισµό δεν πρέπει να τον κυνηγάει ο κ.
Μητσοτάκης αλλού, αλλά µέσα στο ίδιο του το κόµµα.
Υπάρχει, όµως, και µία ακόµη παραφωνία στην τρέχουσα συζήτηση του προϋπολογισµού σε σχέση µε το πώς θα θεωρητικά
θα έπρεπε να διεξάγεται. Και αυτή είναι η επιτήρηση των δηµόσιων οικονοµικών από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επιτήρηση αυτή, που όλοι ξέρουµε πλέον
πώς ήρθε και µε ποιων κοµµάτων ευθύνη εγκαταστάθηκε στη
χώρα, δεν αφήνει καµία κυβέρνηση ανεπηρέαστη. Προφανώς
ούτε και την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, που εγώ στηρίζω.
Το ζητούµενο, λοιπόν, είναι να έχει κανείς στόχο και σχέδιο για
να βγει από την επιτήρηση και παράλληλα να αξιοποιεί τα όποια
στενά περιθώρια υπάρχουν για εφαρµογή µιας κοινωνικής πολιτικής στο σήµερα. Αυτά τα δύο απαραίτητα στοιχεία τα έχει και
η σηµερινή Κυβέρνηση και φαίνονται και στον προϋπολογισµό.
Συγκεκριµένα, οι δηµοσιονοµικοί στόχοι ως προς το πλεόνασµα 1,7% είναι σαφώς βελτιωµένοι σε σχέση µε τις συµφωνίες
της προηγούµενης κυβέρνησης στο 4,5%. Αυτό αφήνει κάποιες
µικρές ανάσες και αναµένεται να αφήσει και κάποιες µεγαλύτερες στο µέλλον.
Κόντρα στην καταστροφολογία το κράτος προσπαθεί να νοικοκυρευτεί. Υπήρξε υπονόµευση από την απερχόµενη Κυβέρνηση,
που δηµιούργησε ηθεληµένα ασφυξία ρευστότητας, για να εξυπηρετήσει το σενάριο της «αριστερής παρένθεσης». Υπάρχουν
ακόµα φαινόµενα υπονόµευσης µε κοµµατική χροιά σε κάποια
Υπουργεία. Αυτά ελπίζουµε, όµως, ότι θα µείνουν στο παρελθόν
και ότι η χώρα θα τα ξεπεράσει.
Ως προς την κοινωνική πλευρά του προϋπολογισµού, µε τις
πιεστικές ανάγκες του κόσµου να είναι µεγάλες, δεν θα ακουστούν από εµάς µεγαλοστοµίες, µόνο αριθµοί που δείχνουν την
ειλικρινή προσπάθεια: Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης για όλη
τη χώρα µε 760 εκατοµµύρια ευρώ σε 250.000 νοικοκυριά και ενίσχυση του κοινωνικού προϋπολογισµού για υγεία, παιδεία, πρόνοια µε 300 εκατοµµύρια ευρώ.
Είµαστε ακόµα µακριά, αλλά η στροφή προς την κατεύθυνση
της αντιµετώπισης των κοινωνικών προβληµάτων έχει γίνει. Για
να µπορέσουµε, όµως, να αντιµετωπίσουµε την ανθρωπιστική
κρίση δεν αρκούν µόνο κάποια κονδύλια από τον προϋπολογισµό, αλλά χρειάζεται και η πλατιά συµµετοχή και η ενεργός αλληλεγγύη του κόσµου.
Στην περιοχή που δραστηριοποιούµαι, στη Φλώρινα η κοινωνία
των πολιτών είναι δραστήρια, φτιάχνει δοµές και προσφέρει στον
συνάνθρωπο, όπως τα κοινωνικά φροντιστήρια για τους µαθητές
µε οικονοµικά προβλήµατα, αλλά και δοµές προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος. Η κεντρική διοίκηση προς τιµήν της
έχει δεσµευτεί να στηρίξει αυτές τις δράσεις. Για εµένα αυτή η
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στενή συνεργασία κράτους και κοινωνίας των πολιτών είναι ο
οδηγός για να ξεπεράσει αυτήν την κρίση χωρίς να χαθεί η κοινωνική συνοχή.
Το ζήτηµα της αποκέντρωσης και της στήριξης της περιφέρειας είναι ένας ακόµα σηµαντικός πυλώνας της στρατηγικής για
το ξεπέρασµα της κρίσης. Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
έχουµε µετά την αποβιοµηχάνιση των τελευταίων χρόνων υψηλά
ποσοστά ανεργίας, ειδικά των νέων. Αυτό που χρειαζόµαστε είναι
δράσεις οι οποίες θα δηµιουργήσουν απασχόληση µε προοπτική
βιώσιµη. Άρα οι τοµείς στους οποίους θα αναπτυχθούν πρέπει
να είναι εκεί που υπάρχει συγκριτικό πλεονέκτηµα.
Ένας από αυτούς τους τοµείς είναι ο αγροτικός. Το νέο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης αποτελεί ένα εργαλείο που µας
επιτρέπει να αισιοδοξούµε. Από ποσοτικής πλευράς µιλάµε για
κονδύλια 1,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ για το 2017 και 6 δισεκατοµµυρίων σε βάθος πενταετίας.
Κυρίως όµως από ποιοτικής πλευράς υπάρχει πρόβλεψη για
στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης, η παραχώρηση αρµοδιοτήτων στις περιφέρειες και το νέο σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας
των συνεταιρισµών. Αυτά είναι τα στοιχεία που µπορούν να οδηγήσουν σε µια καλύτερη µοίρα τον αγροτικό κόσµο και να απαλλαγούµε από φαινόµενα διασπάθισης χρήµατος που είχαµε δει
στο παρελθόν.
Ήδη η απορρόφηση των κονδυλίων ήταν µεγαλύτερη σε
σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια και τα πρόστιµα για πρώτη
φορά ήταν σε µηδενικό επίπεδο. Έχει σηµασία λοιπόν, εκτός από
την κατανοµή των κονδυλίων και ο ορθός σχεδιασµός αυτές τις
µέρες των προγραµµάτων και η λειτουργία της διοίκησης καθ’
όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
Ειδικότερα για την περιοχή µας, εκκρεµεί να τελειώσουν επιτέλους οι αναδασµοί και τα αρδευτικά έργα που είναι απαραίτητα για να υποστηρίξουν την παραγωγική δραστηριότητα του
αγροτικού κόσµου. Ένας ακόµα νευραλγικός τοµέας για την οικονοµία, που επιπρόσθετα επηρεάζει και την απασχόληση στις
περιοχές µας, είναι ο ενεργειακός.
Σε µια περιοχή, όπως η Φλώρινα, που ο χειµώνας είναι βαρύς,
τα έργα τηλεθέρµανσης αποτελούν µία σύγχρονη και ενεργειακά
αποδοτική λύση στην αντιµετώπιση του προβλήµατος από τα νοικοκυριά, αλλά και τις επιχειρήσεις της περιοχής.
Η εκπόνηση σχεδίου για τη συνέχιση των τηλεθερµάνσεων
Αµυνταίου και Φιλώτα και η έναρξη το συντοµότερο δυνατό της
τηλεθέρµανσης Μελίτης πρέπει να είναι προτεραιότητα από
πλευράς ΔΕΗ και Υπουργείου. Άλλωστε, µιλάµε για περιοχές µε
προσφορά στην ενέργεια της χώρας εδώ και τουλάχιστον εξήντα
χρόνια και η ανταπόδοση µε τα έργα τηλεθέρµανσης είναι επιβεβληµένη.
Οι κάτοικοι της περιοχής µας µπορούν βάσιµα να αισιοδοξούν
για τα προαναφερθέντα ζητήµατα. Οι διοικήσεις της ΔΕΗ και του
Υπουργείου έδειξαν θετικά δείγµατα γραφής στο θέµα του νέου
ΑΗΣ Μελίτης II. Το ίδιο πιστεύω πως θα πράξουν και στο θέµα
των τηλεθερµάνσεων.
Η Μελίτη II είναι από τις περιπτώσεις που εξασφαλίζεται η ιδιωτική επενδυτική δραστηριότητα και θα λύσει προβλήµατα του παρελθόντος. Δεν θα έλθει απλά να εκµεταλλευτεί κρατική
περιουσία. Με το νέο σχέδιο θα αξιοποιηθούν τα ορυχεία Βεύης
και Κλειδιού που είναι ανενεργά εδώ και δεκαπέντε χρόνια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τέλος, να τονίσω από εδώ τη σηµασία του κάθετου άξονα
Φλώρινας- Πτολεµαΐδας που ενώνει την περιοχή µε την Εγνατία
και θα συµπληρώσει το βόρειο κοµµάτι που εγκαινιάστηκε πρόσφατα. Τα έργα υποδοµών έχουν µείνει πίσω στην περιοχή µας
και είναι άκρως απαραίτητο για µία ακριτική περιοχή να έχει σύγχρονη και γρήγορη σύνδεση µε την υπόλοιπη χώρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός δεν είναι
αυτός που ονειρευόµουν να ψηφίσω όταν έλαβα την τιµή να εκπροσωπήσω τους συµπολίτες µου πριν από δύο χρόνια. Είναι
όµως το καλύτερο που µπορεί να κάνει µια κυβέρνηση που αποδεδειγµένα παλεύει για το συµφέρον της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, γι’ αυτό και θα τον ψηφίσω.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Με κόντρα τα συµφέροντα εντός και εκτός της χώρας, το έργο
µας δεν είναι εύκολο. Έχουµε τη θέληση να παρασταθούµε και
στον πιο αδύναµο συµπολίτη µας. Χρειάζεται σοβαρότητα, υποµονή και επιµονή για να καταφέρουµε να αλλάξουµε ριζικά την
πορεία της χώρας προς το καλύτερο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει η Υφυπουργός κ. Παπανάτσιου.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο προϋπολογισµός
του 2017 είναι ο δεύτερος προϋπολογισµός που σχεδίασε και
υλοποιεί αυτή η Κυβέρνηση και έχει συγκεκριµένο πολιτικό και
κοινωνικό πρόσηµο.
Τα οφέλη της ταχείας ανάπτυξης της περιόδου της φούσκας
διαχύθηκαν άνισα, ευνοώντας κυρίως τα ισχυρότερα και πιο εύπορα στρώµατα της κοινωνίας. Ακόµα χειρότερα, στην περίοδο
της οξείας κρίσης που ακολούθησε, οι πιο αδύναµοι επλήγησαν
δυσανάλογα σε σχέση µε τους ισχυρότερους και τους πιο εύπορους.
Τα πιο ευάλωτα στρώµατα της κοινωνίας µας όχι απλώς είδαν
τα εισοδήµατά τους να µειώνονται ταχύτατα, αλλά οδηγήθηκαν
στη φτωχοποίηση και άλλα στρώµατα συγκράτησαν σε µεγαλύτερο ποσοστό τα κεκτηµένα που είχαν προ της κρίσης. Αυτό δεν
έγινε τυχαία. Έγινε στοχευµένα από τις πολιτικές που επέλεξαν
να επιβάλουν στη χώρα οι ντόπιες και ξένες ελίτ.
Η κατάρρευση του ΑΕΠ της χώρας µας κατά σχεδόν 30%, την
περίοδο 2009-2014, µοιράστηκε εντελώς άνισα εις βάρος των
αδυνάτων. Γι’ αυτό ο στόχος του προϋπολογισµού του 2017,
όπως και του προηγούµενου, είναι να προστατέψει αυτά τα
στρώµατα εφαρµόζοντας αναδιανοµή των πόρων προς µια κατεύθυνση κοινωνικά πιο δίκαιη.
Όταν, λοιπόν, ο Σύνδεσµος Ελλήνων Βιοµηχάνων σε συγχορδία µε την Αξιωµατική Αντιπολίτευση µάς κατηγορεί ότι αυτός ο
προϋπολογισµός και ιδίως, το κοµµάτι των εσόδων, αποτυπώνει
τη µεγαλύτερη αναδιανοµή εισοδηµάτων που έχει επιχειρηθεί
ποτέ σε µια χρονιά, εµείς από τη δική µας οπτική, αυτό µόνο σαν
εύσηµο µπορούµε να το εκλάβουµε.
Οι προϋπολογισµοί του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας,
όπως και όλες τους οι πολιτικές, προκαλούσαν αντίστροφη αναδιανοµή. Έπαιρναν από τους φτωχούς και έδιναν στους πλούσιους συστηµατικά και για ολόκληρες δεκαετίες.
Παρά τις µεγαλόστοµες κατηγορίες των βιοµηχάνων και της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, εµείς γνωρίζουµε ότι η αναδιανοµή
που µπορεί να γίνει µέσω της φορολογικής πολιτικής είναι περιορισµένη. Χρησιµοποιούµε όσο καλύτερα µπορούµε αυτό το
εργαλείο, αλλά η δύναµή του είναι πάντα σχετικά περιορισµένη.
Η κατεύθυνση, λοιπόν, της φορολογικής πολιτικής είναι αµυντική. Είναι να προστατευθούν τα πιο χαµηλά εισοδήµατα, δεδοµένης της υποχρέωσης να πιαστεί συγκεκριµένος στόχος για
πρωτογενές πλεόνασµα ύψους 1,75%.
Τα προηγούµενα χρόνια οι άλλες κυβερνήσεις έριξαν το µεγαλύτερο µέρος του βάρους της δηµοσιονοµικής προσαρµογής
στην πλευρά των δαπανών. Αυτό σήµαινε τεράστιες µειώσεις των
συντάξεων ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα και των µισθών του δηµοσίου, αλλά και τεράστιες περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες
και τις δαπάνες για την υγεία και την παιδεία. Δεν υπάρχουν πια
παρά ελάχιστα περιθώρια για µειώσεις των δαπανών.
Εµείς υπολογίζουµε ότι φέτος θα µπορέσουµε να εντοπίσουµε
δαπάνες έως και 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ το µέγιστο που δεν
ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες. Δεν θα τις ονοµάσω σπατάλες, αλλά απλώς δαπάνες που θα µπορέσουν να µειωθούν
σταδιακά, χωρίς να προκαλέσουν µεγάλη ζηµιά στη λειτουργία
του κράτους.
Το γεγονός ότι αυτό είναι το µέγιστο ποσό των δαπανών που
εκείνη αλόγιστα χαρακτηρίζει σπατάλες, το γνωρίζει, εξάλλου,
και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Και όταν υπόσχεται µειώσεις
φόρων µε κόστος 4,1 δισεκατοµµύρια ευρώ, χωρίς µειώσεις µισθών, συντάξεων ή κοινωνικών δαπανών, ψεύδεται και µάλιστα,
ξεδιάντροπα.
Σκοπεύει να µειώσει συντάξεις και βασικές κοινωνικές δοµές
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του κράτους που δεν θα του επιτρέψουν στοιχειωδώς να επιτελεί
τον κοινωνικό του ρόλο. Θα στείλει και άλλους πολίτες στη φτωχοποίηση, προκειµένου να µειώσει τους φόρους σε συγκεκριµένες ευνοηµένες τάξεις. Αυτός είναι ο σκοπός του αφηγήµατος
της υπερφορολόγησης που συστηµατικά καλλιεργεί η Αξιωµατική Αντιπολίτευση παρέα µε τον σύνδεσµο βιοµηχάνων.
Και για να καταλαβαινόµαστε, το 2012 η συγκυβέρνηση Νέας
Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ διαχώρισε τη φορολογία µισθών και
συντάξεων και των ελευθέρων επαγγελµατιών φυσικών προσώπων. Στους δεύτερους κατήργησε το αφορολόγητο, αύξησε το
χαµηλότερο συντελεστή και µείωσε τον υψηλότερο.
Αποτέλεσµα, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες µε χαµηλό εισόδηµα, στους οποίους συµπεριλαµβάνονται και οι οιονεί µισθωτοί
-τα µπλοκάκια, δηλαδή- επιβαρύνθηκαν σηµαντικά και άδικα. Αντίθετα, ελαφρύνθηκαν, έως και δέκα εκατοστιαίες µονάδες, οι
φόροι για όσους δήλωναν άνω των 70.000 ευρώ και 80.000 ευρώ.
Με τη δική µας αλλαγή στη φορολογία εισοδήµατος, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες µε εισόδηµα έως 30.000 ευρώ θα πληρώσουν για τα εισοδήµατα του 2016 λιγότερο φόρο απ’ όσο
πλήρωναν µε το προηγούµενο σύστηµα. Αυτό είναι περίπου το
90% του συνόλου.
Αυτή είναι η φοροεπίθεση για την οποία µιλά η Νέα Δηµοκρατία, η οποία µιλά εξ ονόµατος του ευνοηµένου 10% των προηγούµενων ετών, αλλά δεν τολµά να το πει ευθέως. Προτιµά να
θολώνει τα νερά. Το ίδιο ισχύει και µε τους κατά κύριο επάγγελµα αγρότες.
Με την αλλαγή της φορολογίας, που ζήτησαν οι δανειστές, πετύχαµε να διασφαλίσουµε ότι γι’ αυτούς θα ισχύει το ίδιο αφορολόγητο, όπως και για τους µισθωτούς και συνταξιούχους.
Αυτό σηµαίνει ότι για το 80% ίσως και το 90% των κατ’ επάγγελµα αγροτών, ο φετινός φόρος θα είναι µηδενικός. Θα τους
επιστραφεί και η προκαταβολή φόρου που πλήρωσαν πέρυσι.
Παρ’ όλα αυτά, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι οι συντελεστές φορολογίας και στους άµεσους και τους έµµεσους φόρους είναι
υψηλότεροι απ’ αυτούς που θα έπρεπε να είναι και απ’ αυτούς
που θα θέλαµε να είναι.
Ωστόσο, αν διαβάσει κανείς τα στοιχεία των τελευταίων δύο ή
τριών δεκαετιών και συγκρίνει τις δηµόσιες δαπάνες και τα φορολογικά έσοδα σαν ποσοστό του ΑΕΠ, θα διαπιστώσει ότι η µεγάλη απόκλιση, σε σχέση µε τις χώρες της δυτικής Ευρώπης,
δεν βρίσκεται στο πρώτο σκέλος, αλλά στο δεύτερο. Δηλαδή, οι
δηµόσιες δαπάνες δεν είναι πολύ µεγαλύτερες από το µέσο ευρωπαϊκό όρο. Μάλιστα, κάποιες χρονιές είναι κάτω απ’ αυτόν.
Αντίθετα, τα φορολογικά έσοδα ήταν διαχρονικά από πέντε
έως και δέκα εκατοστιαίες µονάδες χαµηλότερα σε σχέση µε την
υπόλοιπη Ευρώπη και αυτό παρά τους υψηλούς φορολογικούς
συντελεστές. Πολλαπλασιάστε αυτή τη διαφορά επί είκοσι και
τριάντα χρόνια και θα καταλάβετε πώς δηµιουργήθηκε το δηµόσιο χρέος. Το µεγάλο αυτό κενό προέρχεται κυρίως από τη φοροδιαφυγή κάθε είδους και το λαθρεµπόριο, από την εύνοια σε
συγκεκριµένες κοινωνικές τάξεις και οικογένειες. Γι’ αυτόν τον
λόγο, στόχος της Κυβέρνησής µας από την πρώτη µέρα ήταν η
ουσιαστική καταπολέµηση της φοροδιαφυγής.
Αντίθετα, πολιτική βούληση δεν υπήρχε από τις προηγούµενες
κυβερνήσεις πριν και στη διάρκεια της σηµερινής κρίσης, γιατί
οι πολιτικές συµµαχίες που τις διατηρούσαν στην εξουσία στηρίζονταν µεταξύ άλλων και στη φοροδιαφυγή, το λαθρεµπόριο
και τη διαφθορά.
Έχουµε έτοιµα δύο νοµοσχέδια που θα κατατεθούν άµεσα στη
Βουλή. Περιµένουµε ότι θα αποφέρουν πρόσθετα έσοδα από τη
φοροδιαφυγή και τα οποία δεν έχουµε συνυπολογίσει στα έσοδα
του προϋπολογισµού. Το πρώτο είναι το νοµοσχέδιο για τις ηλεκτρονικές πληρωµές. Βασική φιλοσοφία είναι η παροχή ισχυρών
κινήτρων προς τους πολίτες για την υιοθέτηση των ηλεκτρονικών
πληρωµών, συνδυαζόµενες µε τις αναγκαίες ρυθµίσεις σε συµµόρφωση των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελµατιών.
Αντίστοιχα, το νοµοσχέδιο για την αποκάλυψη αδήλωτων κεφαλαίων θα είναι η τελευταία ευκαιρία για όσους έχουν αποκρύψει εισοδήµατα να τα εµφανίσουν. Θα βάλει ένα τέλος στη
διακίνηση του µαύρου χρήµατος, δίνοντας τη δυνατότητα µε
αυτόν τον τρόπο στο κράτος να αυξήσει τα έσοδά του.
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Ακολουθούν και άλλα νοµοσχέδια που σκοπεύουν να κλείσουν
κάθε τρύπα για το µαύρο χρήµα. Κυνηγήσαµε τη φοροδιαφυγή
και το λαθρεµπόριο. Έχουµε βεβαιώσει φόρους και πρόστιµα
ύψους άνω των 210 εκατοµµυρίων ευρώ µόνο από τη λίστα Λαγκάρντ. Υπογράψαµε όλες τις υπουργικές αποφάσεις κατά του
λαθρεµπορίου που η σηµερινή Αντιπολίτευση είχε ξεχάσει τόσα
χρόνια στα συρτάρια, όταν κυβερνούσε και προσποιείτο ότι πολεµά την παρανοµία. Αποκτήσαµε το πρώτο όχηµα-σκάνερ που
θα εντοπίζει στα τελωνεία λαθραία φορτία. Σκοπεύουµε να αποκτήσουµε σύντοµα άλλα τέσσερα, φτάνοντας αργότερα τα δώδεκα.
Τα 2,44 δισεκατοµµύρια ευρώ πλεόνασµα πάνω στον στόχο
του προϋπολογισµού για το ενδεκάµηνο του 2016 δείχνουν πως
τα µέτρα που ήδη έχουµε λάβει απέναντι στη φοροδιαφυγή και
το λαθρεµπόριο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό θα ανοίξει το δρόµο για τη µείωση των φόρων σε όσους δεν κρύβουν τα
εισοδήµατά τους.
Βασική πρόταση της Κυβέρνησης στη συζήτηση για την ισορροπία των δύο σκελών της δηµοσιονοµικής πολιτικής, δαπανών
και φόρων, είναι η µείωση των στόχων των πρωτογενών πλεονασµάτων να κατευθύνεται αποκλειστικά και µόνο για την ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας, µε ελάφρυνση της φορολογίας και των
εισφορών των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Με άλλα λόγια, η πρότασή µας στη διαπραγµάτευση µε τους
πιστωτές είναι το δηµοσιονοµικό πλεόνασµα από την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και του λαθρεµπορίου να χρησιµοποιηθεί για κοινωνικούς σκοπούς και η µείωση των πλεονασµάτων
για αναπτυξιακούς. Άµεσα θα πέσουν στην οικονοµία 1,8 δισεκατοµµύρια ευρώ και µέχρι το τέλος του πρώτου εξαµήνου του
2017 άλλα 1,7 δισεκατοµµύρια ευρώ για την καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών του δηµοσίου. Πρόκειται για οφειλές που
κληρονοµήσαµε από τη συγκυβέρνηση Νέας ΔηµοκρατίαςΠΑΣΟΚ. Τα ποσά αυτά είναι νέα χρήµατα που θα µπουν στην οικονοµία και θα δώσουν αναπτυξιακή ώθηση. Αυτό, καθώς και η
αύξηση της εγχώριας ζήτησης, αλλά και των επενδύσεων στηρίζουν την εκτίµησή µας για αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,7% το 2017,
πρόβλεψη που συµµερίζονται και οι θεσµοί, αλλά και άλλοι διεθνείς οργανισµοί.
Πιστεύουµε ότι είµαστε πλέον σε µια µεγάλη στροφή της οικονοµίας. Βγαίνουµε από την ύφεση και µαζί µε την ολοκλήρωση
της αξιολόγησης και τελικά, τη διευθέτηση του χρέους, θα µπορούµε να µιλάµε για πλήρη αντιστροφή του κλίµατος στη χώρα
µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ πολύ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τι θέλετε, κύριε Λοβέρδο;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Για ποιο πράγµα;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είστε δίκαιος, ξέρω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: …και τηρείτε τον Κανονισµό. Αυτό
που θα πω είναι και δεν είναι προσωπικό, αλλά ζητώ για προσωπικό τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, έχετε για ένα
λεπτό τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υφυπουργέ, είναι προσβλητική η άποψη για έναν Βουλευτή της Αντιπολίτευσης, που έχει διατελέσει Υπουργός να
ακούει από συνάδελφο Βουλευτή και Υπουργό ότι υπήρξαν δυνατότητες περιορισµού της παρανοµίας και δεν αξιοποιήθηκαν.
Μας προσβάλλει πάρα πολύ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Αυτό είναι πολιτικό…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα σας πω αµέσως.
Μιας και µας προσβάλλει, όµως, θα σας πω το εξής: Εχθές
ήταν εδώ από το Υπουργείο σας ο κ. Τσακαλώτος. Όταν ο κ.
Κωνσταντινόπουλος σας είπε για τη λογική του νέου Κανονισµού
της Επιτροπής Παιγνίων, που εποπτεύει το Υπουργείο σας, σύµφωνα µε την οποία κάθε γωνιά στην Ελλάδα θα έχει κι ένα µικρό
καζίνο, δεν είπατε κουβέντα. Δεν είπε κουβέντα ούτε ο Υπουργός
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αντιδρώντας εχθές ούτε εσείς σήµερα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Το προσωπικό ποιο είναι, κύριε Πρόεδρε;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Υπάρχει θέµα διαφθοράς, κύριε Πρόεδρε. Εξαγοράστηκε αυτού του είδους η κανονιστική ρύθµιση.
Δεν αφορά το Υπουργείο, τον Υπουργό, τον Αναπληρωτή ή την
Υφυπουργό, αλλά έχετε υποχρέωση σε ένα θέµα διαφθοράς να
ενηµερώσετε το Κοινοβούλιο, αντί να µας βρίζετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τα άκουσαν οι
Υπουργοί που παρίστανται και όταν θα έρθει η ώρα να µιλήσουν,
θα επιλέξουν αν θα σας απαντήσουν ή όχι και µε ποιον τρόπο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, θα µου δώσετε τον λόγο, παρακαλώ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κυρία
Υπουργέ, έχετε τον λόγο να µιλήσετε για ένα λεπτό. Αφού προκληθήκατε, έχετε το δικαίωµα.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κατ’ αρχάς δεν υπάρχει τέτοιο θέµα για τα τυχερά παίγνια, κύριε
Λοβέρδο. Όσον αφορά τα τυχερά παίγνια, κάποια στιγµή θα
έρθει νοµοσχέδιο στη Βουλή και τότε θα τα πούµε, για να δείτε
και εκεί πέρα τι γίνεται.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Άλλο αυτό. Άλλο θέµα είναι τα τυχερά
παίγνια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μη διακόπτουµε
τώρα. Η συζήτηση έχει πάει καλά. Θα µιλήσουν όλοι οι συνάδελφοι. Μην αρχίσουµε τώρα.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Από εκεί και πέρα, το προηγούµενο θέµα δεν ήταν προσωπικό
απέναντί σας. Ήταν θέµα πολιτικών. Πραγµατικά έτσι ήταν. Παραλάβαµε το «scanner» που µας έκανε δώρο ο «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ». Για είκοσι χρόνια το χάριζε και δεν το παραλάµβανε
κανένας. Εµείς τολµήσαµε και το παραλάβαµε. Τίποτα παραπάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει. Πάντως, για
είκοσι χρόνια δεν το έκανε, γιατί εγώ έχω κάνει τέσσερις ερωτήσεις σε πολλές κυβερνήσεις. Δεν ειπώθηκε τέτοιο πράγµα. Όταν
προεδρεύει ο παλαιότερος, να ξέρουµε τι λέµε. Μιλώ για το
«scanner» και ξέρω πολύ καλά τι λέω εγώ από εδώ.
Ας συνεχίσουµε. Ειρήνη υµίν!
Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Στύλιος, µετά ο κ. Νικόλαος Μανιός και µετά ο κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου.
Ορίστε, κύριε Στύλιο, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση για τον προϋπολογισµό αφορά τα πολιτικά κόµµατα που ξεδιπλώνουν µε τις προτάσεις τους την κριτική τους, το σχέδιο και τον τρόπο µε τον οποίο
αντιλαµβάνονται ότι πρέπει να προχωρήσει η χώρα το επόµενο
διάστηµα. Το ερώτηµα στο οποίο καλούµαστε να απαντήσουµε
σήµερα είναι αν θα προχωρήσουµε µπροστά µε γενναιότητα, µε
ρεαλισµό και αλήθεια ή θα επιστρέψουµε στις φαύλες ηµέρες του
λαϊκισµού της Μεταπολίτευσης.
Το δίληµµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι το εξής:
Μπροστά ή πίσω; Δυστυχώς, η Κυβέρνηση επιλέγει την οπισθοχώρηση. Επιλέγει να φορολογήσει ό,τι αποδίδει, παράγει και
µπορεί να µας βγάλει από την κρίση, για να παραµείνει µόνο στην
εξουσία. Αυτός είναι ο σκοπός και ο στόχος τους. Με απλά λόγια,
σκοτώνετε την αγελάδα που δίνει το γάλα, δηλαδή, τα έσοδα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αναφερθώ στην οµιλία µου
στον αγροτικό τοµέα της οικονοµίας και στο τι προβλέπεται στο
σχέδιο του προϋπολογισµού που καλούµαστε να αποφασίσουµε
µεθαύριο. Θα αναφερθώ στα φορολογικά, στα ασφαλιστικά που
αφορούν τους αγρότες και θα δώσω και ένα παράδειγµα.
Φέτος, οι αγρότες θα φορολογηθούν βάσει της κλίµακας των
µισθωτών και των συνταξιούχων, µε συντελεστές που ξεκινούν
από 22% και φθάνουν µέχρι 45%, ανάλογα µε το εισόδηµα του
καθενός. Η προκαταβολή φόρου αυξάνεται από το 75% στο
100%. Για πρώτη φορά φορολογούνται οι αγροτικές ενισχύσεις
και οι επιδοτήσεις για εισοδήµατα άνω των 12.000 ευρώ.
Καταργήθηκε από την 1η Οκτωβρίου 2016 η έκπτωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Αυξάνεται,
ταυτόχρονα, ο ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια στο 24%, ενώ οι αγρότες πωλούν τα προϊόντα τους µε ΦΠΑ 13%.
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Υψηλότερο φόρο κατά 36% θα πληρώσουν και όσοι εισπράττουν εισοδήµατα από τη µίσθωση της αγροτικής γης. Στους
αγρότες που θα δηλώσουν ετήσια εισοδήµατα µεγαλύτερα των
12.000 ευρώ, θα επιβληθεί και νέα αναµορφωµένη Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης, η οποία θα υπολογίζεται µε συντελεστές
που κυµαίνονται από το 2% έως το 10%.
Επιπλέον φόρος επιβλήθηκε στο κρασί και στην µπύρα.
Το τελειωτικό χτύπηµα είναι ότι αλλάζει ο ορισµός του αγρότη.
Επτακόσιες πενήντα χιλιάδες συµπολίτες µας δηλώνουν αγροτικά εισοδήµατα.
Με τον ορισµό που η Κυβέρνηση έφερε και ψήφισε για τον
αγρότη µόνο εκατόν πενήντα χιλιάδες θα είναι οι κατά κύριο
επάγγελµα αγρότες.
Είπατε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, ότι αγρότης
θα είναι εκείνος που το 50%, τουλάχιστον, των συνολικών του εισοδηµάτων είναι από αγροτικό εισόδηµα.
Με απλά λόγια, όταν κάποιος σε ένα χωριό κάνει και ένα δεύτερο επάγγελµα -έχει ένα κρεοπωλείο, ένα καφενείο, οτιδήποτε
άλλο- και έχει ένα εισόδηµα της τάξης των 10.000 ευρώ, πρέπει
να έχει εισόδηµα 10.000 ευρώ ακόµα από αγροτικό εισόδηµα για
να είναι αποκλειστικά αγρότης, διαφορετικά τον κάνετε ελεύθερο επαγγελµατία και θα φορολογείται ως ελεύθερος επαγγελµατίας.
Για να δούµε τώρα και τι γίνεται µε τις ασφαλιστικές εισφορές,
σε σχέση µε τον αγρότη. Στον προϋπολογισµό που καταθέσατε,
προβλέπεται αύξηση στα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές των
αγροτών 92 εκατοµµύρια ευρώ για το 2016, για το πρώτο και το
δεύτερο εξάµηνο, και άλλα 95 εκατοµµύρια ευρώ για το 2017.
Άρα, τη διετία 2016-2017 περιµένετε επιπλέον έσοδα, της
τάξης των 188 εκατοµµυρίων ευρώ, από τις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών. Όλα αυτά περιλαµβάνονται στον ν.4387/2016
που ψηφίσατε την περασµένη άνοιξη.
Να µιλήσω συγκεκριµένα και να πω κάποια πράγµατα, γιατί
έχουν ακουστεί πολλά, σε σχέση µε τις ασφαλιστικές εισφορές
των αγροτών. Ξεκινάτε από την 1η Ιανουαρίου του 2017 µε ασφαλιστικές εισφορές 19%, µε βάση τον τζίρο που δηλώνει ο αγρότης, και προχωράτε 22%, 25% την επόµενη χρονιά, 27%, ούτως
ώστε από το 2020 -και µιλώ για ασφαλιστικές εισφορές, µαζί µε
την υγεία- και στη συνέχεια όποιον αγρότη έχει µηδενικό εισόδηµα ή δεν δηλώνει ότι έχει εισοδήµατα, θα τον πάτε στην κατώτατη κλίµακα, που σηµαίνει, µε τον νόµο που ψηφίσατε, 1.300
ευρώ κατ’ έτος.
Για να µην αµφισβητείται αυτό το οποίο λέω από τους συναδέλφους, καταθέτω στα Πρακτικά εγκύκλιο, την ΠΟΛ 1107/18-72016, η οποία έχει εκδοθεί και την υπογράφει ο Γενικός
Γραµµατέας Εσόδων ο κ. Πιτσιλής. Και όποιος θέλει να το αµφισβητήσει εδώ είµαστε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Στύλιος καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΡΑΝΤΖΑ: Όλα αυτά που λέτε τα αµφισβητούµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Εγώ θέλω να µιλώ µε στοιχεία και µε
νούµερα. Αν θέλετε να τα αµφισβητήσετε, ορθώς.
Κύριε Πρόεδρε, µε διακόπτουν.
Εποµένως, είναι άµεσα ορατός ο κίνδυνος αφανισµού από το
γεωργικό επάγγελµα ολοένα και περισσότερων αγροτών. Ερηµώνει η ελληνική ύπαιθρος.
Άκουσα χθες τον Υπουργό Αγροτικής Ασφάλισης και Τροφίµων και σήµερα τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων να έρχονται εδώ και να µας λένε για δισεκατοµµύρια και να µας κάνουν µάθηµα.
Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης, που δεν είχαν τη γενναιότητα και το θάρρος να παραδεχθούν ότι διαπραγµατεύτηκε
και εγκρίθηκε το 2014 από την προηγούµενη Κυβέρνηση, περιλαµβάνει συνολικά 19 δισεκατοµµύρια ευρώ. Οι πόροι του προγράµµατος αυτού είναι 5,5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Δύο χρόνια
κυβερνάτε και ούτε µία πρόσκληση δεν έχει βγει από το συγκεκριµένο πρόγραµµα, ούτε µία πρόσκληση για επενδύσεις στον
αγροτικό τοµέα.
Από αυτό το Βήµα ακούσαµε χθες τον Υπουργό να λέει ότι
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µόλις χθες εισήχθη η «κάρτα του αγρότη», να µας λέει ότι το επόµενο διάστηµα θα αρθούν τα φωτοβολταϊκά και µια σειρά από
άλλες πρωτοβουλίες και πράξεις. Μας παρουσίασε µια ειδυλλιακή εικόνα, στην οποία όµως ο ίδιος δεν κάνει τίποτα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε ενάµισι λεπτό. Λίγοι µίλησαν για
τον αγροτικό τοµέα. Αφορά πολλούς. Αφορά και το µέλλον της
χώρας µας.
Τέλος, θέλω να δώσω ένα παράδειγµα, όπως σας υποσχέθηκα. Έχουµε έναν αγρότης ο οποίος παράγει εκατό τόνους
πορτοκάλια σε µια περιοχή όπως είναι η Άρτα, η Αργολίδα, η Λακωνία. Το 5% από αυτά πάνε για φύρα, όπως είναι κατοχυρωµένο
από τον έµπορο. Το υπόλοιπο 20% θα πρέπει οπωσδήποτε να
πάει για χυµοποίηση. Άρα, το 25% φεύγει. Το 20% που πάει για
χυµοποίηση πληρώνεται µε 0,03 λεπτά το κιλό. Οι υπόλοιποι
εβδοµήντα πέντε τόνοι που µένουν, πληρώνονται, αν βγάλουµε
τα έξοδα για την κοπή, µε 0,12 λεπτά το κιλό.
Εάν τα υπολογίσετε, για χυµοποίηση εισπράττει περίπου 600
ευρώ και από τα υπόλοιπα χρήµατα εισπράττει ένα ποσό της
τάξης των 8.500 ευρώ. Μας κάνει λοιπόν ένα άθροισµα της τάξης
των 9.300 ευρώ. Ένας αγρότης που παράγει εκατό τόνους πορτοκάλια και στην καλύτερη περίπτωση θα τα δώσει για εξαγωγή
και θα µπορέσει να τα πουλήσει.
Για πάµε τώρα να δούµε τι θα µείνει σε αυτόν τον αγρότη. Τα
έξοδα είναι 1.500 ευρώ. Και µιλάω για µια καλή καλλιέργεια που
δεν έχει πολλά έξοδα. Δεν µιλάω για την ελιά, για τα ακτινίδια
και για άλλες παραγωγές. Αν αφαιρέσουµε αυτά τα 1.500 ευρώ
από τα 9.300, µένουν περίπου 7.700 ευρώ, 7.800 ευρώ. Φέτος θα
φορολογηθεί µε 20% και του χρόνου µε 26%. Άρα, αν βγάλουµε
τον φόρο, του µένουν περίπου 6.300 ευρώ για να ζήσει φέτος.
Και την επόµενη χρονιά τού µένουν 5.800. Όµως, στο παράδειγµά µου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έβαλα τις εισφορές…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και µε αυτό κλείνετε,
κύριε συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε το παράδειγµα.
Και δεν έβαλα τις ασφαλιστικές εισφορές για τον ΟΓΑ, που µε
το νόµο που ψηφίσατε κυµαίνονται από 1.300 ευρώ το ελάχιστο
και ανεβαίνει η κλίµακα. Άρα, λοιπόν, αν βγάλουµε και τις ασφαλιστικές εισφορές για τον ΕΛΓΑ, πάµε στα 5.000 ευρώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΡΑΝΤΖΑ: …(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ηρεµήστε, σας παρακαλώ. Μη διακόπτετε. Ακούτε! Δεν θυµάµαι αν έχετε µιλήσει.
Αν δεν έχετε, θα απαντήσετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
δεν έχουµε υπολογίσει τις ασφαλιστικές εισφορές για τον ΕΛΓΑ,
που είναι άλλα 750 ευρώ.
Καλείται, λοιπόν, σήµερα ο Έλληνας αγρότης να ζήσει µε
5.000 ευρώ, να θρέψει την οικογένειά του, να σπουδάσει τα παιδιά του και να µπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή η Ελλάδα δεν προχωρά.
Αυτή η Ελλάδα δεν είναι αυτή που εµείς οραµατιζόµαστε και θέλουµε. Και πολύ σύντοµα ο ελληνικός λαός θα µας καλέσει να
δώσουµε την απάντηση και για τη φυγή προς τα εµπρός.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καλώ στο Βήµα τον
δις συνάδελφό µου κ. Νικόλαο Μανιό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, αγαπητέ συνάδελφε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτή η Ελλάδα που παραλάβαµε
είναι αυτή που φτιάξατε. Αν τολµούσα να πω ότι οι πρώτες µέρες
της Μεταπολίτευσης, τα πρώτα χρόνια, ήταν φαύλα, θα έπρεπε
να µε εγκαλέσετε, τουλάχιστον οι ανήκοντες στην παραδοσιακή
Δεξιά. Το είπατε µόνοι σας. Ήταν φαύλα. Τι µαθαίνω τώρα στη
Βουλή τώρα στα γεράµατα! Είναι αυτό που λένε «µάθε, γέρο,
γράµµατα». Μαθαίνω ότι αν έχεις ανεργία 27% και πάει στο 23%,
είναι χειρότερη από την ανεργία που είχες στο 7% και πάει στο
26%-27%. Αυτό άκουσα σήµερα!
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Είναι, λέει, ο χειρότερος Οκτώβρης των δεκαπέντε ετών. Με
συγχωρείτε! Πόση ήταν η ανεργία -όποια και αν ήταν η κυβέρνηση- πριν από δεκαπέντε χρόνια; Ήταν κάτω από 8% και έχει
φτάσει στο 23%. Τεράστιο ύψος! Είναι χειρότερο το 8% από το
23%; Έχω µάθει ότι το 3,5% στο πλεόνασµα είναι δυσβάσταχτο.
Το 4,5% ελαφρότατο! Αυτός ο παραλογισµός πρέπει να σταµατήσει.
Έχω εδώ µια οµιλία που έχει τους αριθµούς και τα δεδοµένα.
Όσον αφορά το τι είναι κατ’ αρχάς ο προϋπολογισµός, το αφήνουµε στη άκρη. Προϋπολογισµός είναι ένα οικονοµικό νοικοκύρεµα, ένα εργαλείο για να πορευθεί η χώρα την επόµενη χρονιά.
Πού θα πορευθεί η χώρα την επόµενη χρονιά; Μόνο λογιστικά
προβλήµατα θα έχει; Έχει γεωπολιτικά προβλήµατα η χώρα;
Έχει προβλήµατα µε τους εταίρους µας στην ευρωζώνη; Έχει
προβλήµατα µε τη νέα εκλογή του Τραµπ στην Αµερική; Δεν
ακούω κουβέντα! Όλα είναι µέλι γάλα! Είµαστε σε ένα παραδεισένιο κόσµο, που δεν υπάρχει Ουκρανία, που δεν υπάρχει η
Τουρκία µε τα προβλήµατά της, δεν υπάρχει η Συρία, δεν υπάρχει καταστροφή της βόρειας Αφρικής, δεν υπάρχει µεταναστευτικό πρόβληµα. Υπάρχει το 2% πάνω και το 2% κάτω, που όποια
ανάγνωση και να πάρεις από αυτά που έχω ακούσει από την Αντιπολίτευση δεν κολλάει πουθενά. Για όνοµα του Θεού! Το ΑΕΠ
έχασε 25% και σταµάτησε να χάνει. Είναι κακό αυτό;
Ποια χώρα παραλάβαµε; Τη χώρα του success story. Στο
τέλος της θητείας η κυβέρνηση του success story στόρι δανείστηκε µε 4,75% επιτόκιο. Είµαστε σε µια εποχή που τα επιτόκια
των δανείων θα πέσουν κάτω από το 1,5% και το θεωρούµε καταστροφή! Το 4,75% το θεωρούµε χαϊδεµένο, υπέροχο! Να µας
δώσει ώθηση! Το πληρώνουµε τώρα αυτό το 4,75%. Δεν µας το
διέγραψε κανένας!
Αλλά και κάτι άλλο. Θα σκεφτούµε ποτέ σε ποιο κλίµα βρισκόµαστε; Θα σκεφτούµε ότι αυτή τη στιγµή βρισκόµαστε σε µία
εποχή όπου στην πλάτη της Ελλάδας, της χώρας µας δηλαδή,
στην πλάτη των εργαζοµένων κυρίως -γιατί το µεγάλο κεφάλαιο
δεν έχει και πολύ ανάγκη, µεταναστεύει, κλέβει, ληστεύει- στην
πλάτη µας παίζονται οι αντιπαραθέσεις της Ευρώπης και των
Ηνωµένων Πολιτειών; Θα κάτσουµε ποτέ στη Βουλή να συζητήσουµε και µέσα στα κόµµατά µας, αλλά ουσιαστικά µέσα στη
Βουλή, τι σηµαίνει η αλλαγή στάσης του Τραµπ προς τη Γερµανία; Θα κάτσουµε ποτέ να συζητήσουµε γιατί ο Οµπάµα ήταν
τόσο µελιστάλαχτος και τόσο αδιάφορος ο καινούργιος ο Τραµπ
και τι είναι οι επιλογές του; Τι σηµαίνει η αντιπαράθεση Αµερικής,
Ηνωµένων Πολιτειών δηλαδή και Γερµανίας; Δεν θα κάτσουµε
ποτέ να το κουβεντιάσουµε, γιατί αυτό δεν µετράει, δεν πουλάει.
Άµα βγω εγώ και πω ότι ο εκλεκτός συνάδελφος, ο κ. Δένδιας,
ας πούµε -παίρνω µε το θάρρος στο όνοµά σας- είναι ψεύτης,
είναι έτσι ή είναι αλλιώς, µετράει. Δεν είναι αυτό το ζήτηµα. Το
ζήτηµα είναι να αντιπαρατεθούµε επάνω σε πραγµατικά προβλήµατα. Εγώ ανησυχώ και εάν δεν είχα οικογένεια, παιδιά και εγγόνια, δεν θα ανησυχούσα, γιατί είµαι προς τη δύση του βίου
µου. Αλλά έχω εγγόνια. Πού θα ζήσουν αυτά;
Θα κάτσουµε να κουβεντιάσουµε τι σηµαίνει ο «Βόρειος Αγωγός» από τη Ρωσία στη Γερµανία; Σε ένα κανάλι, από αυτά που
πάµε και λέµε διάφορες εξυπνάδες, αναρωτήθηκε κάποιος, µα
τι είναι αυτός ο «Βόρειος Αγωγός»; Είναι το κουµπί της αντιπαράθεσης ανάµεσα στη Γερµανία και στις Ηνωµένες Πολιτείες και
στη Ρωσία. Εµείς τα κοιτάµε αυτά. Ερχόµαστε να πούµε ότι πάει
ο Τσίπρας και κοροϊδεύει, ότι ο Τσίπρας είναι ψεύτης κ.λπ. και
δεν ξέρω τι. Μα, έτσι είναι η ανάλυση, η προσέγγιση διεθνών
προβληµάτων; Έτσι θα απαντήσουµε;
Να βγούµε, λοιπόν, να πούµε ότι «εντάξει, βρε παιδί µου, φύγετε εσείς και θα κάνουµε µία οικουµενική κυβέρνηση, η οποία
µε ποιο προϋπολογισµό, µε ποια πολιτική ανάλυση θα λύσει τα
προβλήµατα;». Με τον ψεύτη τον Τσίπρα µέσα ή χωρίς τον ψεύτη
τον Τσίπρα; Με τον κακό Μανιό µέσα ή χωρίς τον κακό Μανιό
µέσα; Αυτά είναι παιδαριώδη και συγγνώµη που το λέω και είµαι
στη Βουλή που το λέω…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Με τον καλό Μανιό είµαστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΟΣ: Παρακαλώ.
Με τον καλό Μανιό! Λοιπόν, καλός είµαι, το ξέρω.
Θα σας πω τώρα ότι δεν έχω κοινοβουλευτική εµπειρία και δεν
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ξέρω εάν είναι σωστό αυτό που θα πω, αλλά είναι αληθινό. Σηµαντικά στελέχη της Αντιπολίτευσης, περίπου σύµπασας, όχι των
δύο άκρων, το δεξιά, το άλλο δεν είναι άκρο µε την έννοια αυτή,
αλλά είναι η αριστερά του ΚΚΕ, που έχει άλλη αντίληψη…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Να το γιορτάσουµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΟΣ: …λένε, «προσέχτε», «κρατάτε γερά». Και
σήµερα το άκουσα µέσα στην Αίθουσα. Τι να κρατάµε γερά; Μην
πέσουµε. Γιατί να µην πέσουµε, αφού καταστρέφουµε τη χώρα;
Αφού ζητάτε δηµόσια εκλογές, γιατί να κρατάµε γερά; Γιατί ξέρετε
δύο πράγµατα, ότι εάν πέσουµε εµείς, δεν έχετε καµµία ελπίδα
σωτηρίας. Ξέρετε ότι οδηγήσατε το λαό σε ακόµα χειρότερη φτώχεια και ανέχεια. Ξέρετε ότι δεν θα υπάρχει πουθενά γιατρός.
Έχουν πάει διακόσιοι, τριακόσιοι γιατροί στο σύστηµα υγείας στην
επαρχία και λέτε ότι καταστρέφεται το Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
Και τόσα χρόνια που δεν διορίζατε κανέναν; Τώρα διορίσαµε γιατρούς, που έγιναν οι κρίσεις του 2010. Δεν βλέπω καµµία ανταπόκριση. Παίρνετε κάποια νούµερα, παίρνετε κάποια στοιχεία και τα
διαβάζετε όπως θέλετε.
Η κριτική µου προς το Κοµµουνιστικό Κόµµα είναι εντελώς διαφορετική. Εάν έχω ένα πρόβληµα -και θέλω να το πω- είναι πως
το διαρκές «παρών» είναι η πιο κραυγαλέα, η πιο θορυβώδης
απουσία. Δεν µπορεί να είναι συνεχώς «παρών». Πρέπει να δώσουν µία µάχη, διότι έχουν το εργαλείο της διεθνούς πολιτικής
ανάλυσης, το έχουν καλλιεργήσει και µε πολλή οξυδέρκεια.
Άρα, λοιπόν, εάν κάτσουµε και συζητήσουµε εκτός από τους
αριθµούς των προϋπολογισµών ότι ο προϋπολογισµός πρέπει να
πραγµατωθεί µέσα σε ένα ειρηνικό περιβάλλον, τότε θα δούµε
ότι τα πράγµατα είναι πολύ πιο δύσκολα από ό,τι φαίνονται.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο τώρα θα
πάρει ο κ. Κεγκέρογλου και µετά είναι ο κ. Μπαλτάς, η κ. Καραµανλή, η κ. Μανωλάκου, ο κ. Τσίρκας και ο κ. Καβαδέλλας. Λέω
όλη την πεντάδα, εάν κάποιος λείπει από την Αίθουσα, να ειδοποιηθεί.
Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Αγαπητέ συνάδελφε Νίκο Μανιέ,
επίτρεψέ µου να σου πω τι έχετε πάθει τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ
εδώ στην Αίθουσα σκάµε από τη ζέστη, εσύ ήσουν µαντιλοδεµένος µε το κασκόλ. Θα είχες δίκιο αν η Ελλάδα είχε στρατηγική
και σχέδιο και δεν θα κινιόταν µε τακτικισµούς ανά εβδοµάδα, αν
υπήρχε εθνική συνεννόηση και προτεραιότητες για τη χώρα, αν
οι εξαπατηµένοι πολίτες από τον κ. Τσίπρα και από εσάς, τους
εκατόν πενήντα τρεις που τα ψηφίζετε, δεν βίωναν καθηµερινά
τα σκληρά µέτρα και τις περικοπές. Αντί για ελπίδα, φέρατε φοροκαταιγίδα και περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες. Έχετε ξεπεράσει κάθε προηγούµενο και σε συνδυασµό µε την απουσία
αναπτυξιακού σχεδίου, τελµατώσατε και την οικονοµική και την
κοινωνική δραστηριότητα.
Η χώρα από το 2015 είχε τη δυνατότητα να περάσει σε µια καινούρια φάση. Θα µπορούσε σήµερα να συζητά για ανάπτυξη που
παράγει πραγµατικά πλεονάσµατα, για νέες δουλειές που φέρνουν πραγµατικές θέσεις εργασίας, για δίκαιη κατανοµή των
βαρών, αλλά και των ωφελειών, αλλά κυρίως θα µπορούσε να
συζητά για την αποκατάσταση των αδικιών. Αντί αυτών, µετά την
τριπλή νίκη του λαϊκισµού και της δήθεν Αριστεράς, η χώρα έχει
οδηγηθεί σε νέο αδιέξοδο. Με την τελευταία µάλιστα διαπραγµάτευση, εκτός από το τρίτο plus µνηµόνιο, η Ελλάδα µπαίνει σε
µια µακροχρόνια επιτήρηση µε επαχθείς δεσµεύσεις για τρεις
γενιές.
Οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, κατήγοροι του πραγµατικού κουρέµατος
κατά 150 δισεκατοµµυρίων του χρέους, ικανοποιήθηκαν εύκολα
τη Δευτέρα µε υποσχέσεις των δανειστών για αποφάσεις το 2018
και ωφέλεια ως το 2060. Δεσµεύτηκαν για δυσβάσταχτα µέτρα
και συζητούν πλεόνασµα 3,5% για πολλά χρόνια.
Δεν έχετε εξουσιοδότηση, κύριοι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, να υπογράψετε, όπως δεν είχατε και για το υπερταµείο µε διοίκηση των δανειστών, που θα διαχειρίζεται την περιουσία του ελληνικού
δηµοσίου και του ελληνικού λαού για ενενήντα εννέα χρόνια.
Με τον προϋπολογισµό του 2017, που σας βλέπω χαρούµενος
που θα τον ψηφίσετε, προβλέπονται σωρευτικά νέοι φόροι και
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αύξηση παλαιών φόρων περίπου 3,51 δισεκατοµµύρια και ταυτόχρονα, όµως, περικοπή κοινωνικών δαπανών περίπου 960 εκατοµµύρια.
Η Κυβέρνηση επέλεξε τη µεγάλη αύξηση των έµµεσων φόρων
-ΦΠΑ, ειδικών φόρων κατανάλωσης, τελών, εισφορών- µε την αυταπάτη ότι δεν θα έχει πολιτικό κόστος. Αδιαφορεί, όµως, που
µια τέτοια επιλογή είναι έντονα αντιαναπτυξιακή, αφού βάζει
φραγµό στην παραγωγή και στην κατανάλωση. Το παράδειγµα
της επιβολής ειδικού φόρου στο κρασί είναι χαρακτηριστικό.
Λίγα έσοδα και 65% αύξηση της παράνοµης διακίνησης του κρασιού. Αδιαφορεί η Κυβέρνηση που οι έµµεσοι φόροι είναι βαθύτατα άδικοι και αντικοινωνικοί, αφού επιβαρύνουν την κάθε
οικογένεια και οι φτωχοί πληρώνουν εξίσου µε τους πλούσιους.
Όλα αυτά, σε συνδυασµό µε την υπερφορολόγηση του εισοδήµατος και τη µεγάλη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, δηµιουργούν φραγµό για την οικονοµική ανάκαµψη.
«Δεν συµφέρει να παράγεις και να δουλεύεις περισσότερο»,
λένε στη γλώσσα τους οι απλοί άνθρωποι. Αυτή είναι µια ισοπέδωση προς τα κάτω, που µάλιστα και ορισµένοι του ΣΥΡΙΖΑ τη
θεωρούν ισότητα.
Με όλα αυτά, πώς θα επιτευχθεί, κύριοι συνάδελφοι, ο στόχος
του 2,7% ανάπτυξη, όταν ο αναπτυξιακός νόµος είναι ανενεργός
ακόµη, το ΕΣΠΑ καρκινοβατεί και το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έχει ακόµα ξεκινήσει; Χωρίς ανάπτυξη, όµως, δεν θα
ξεφύγουµε από τις συµπληγάδες της υπερφορολόγησης και της
περικοπής των κοινωνικών δαπανών, το δίπολο δηλαδή της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δηµοκρατίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση και στο σκέλος
που αφορά τις δαπάνες δεν βρήκε καµµιά σκοτεινή δαπάνη,
αλλά προχώρησε στην οριζόντια µείωση των κοινωνικών δαπανών. Στους µικροσυνταξιούχους όχι µόνον δεν έδωσε τη δέκατη
τρίτη σύνταξη, αλλά επέβαλε νέες µειώσεις στις ήδη µειωµένες
συντάξεις, µε ταυτόχρονες αυξήσεις των εισφορών.
Η Κυβέρνηση µε πολλές φανφάρες ανακοίνωσε την εφαρµογή
από το 2017 του εγγυηµένου κοινωνικού εισοδήµατος για τους
πλέον αδύναµους. Είναι ένα πρόγραµµα, που επεξεργαστήκαµε
και θεσµοθετήσαµε στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την
κοινωνική προστασία, ένα πρόγραµµα που πιλοτικά εφαρµόστηκε τον Νοέµβριο του 2014 µε πρόβλεψη για καθολική εφαρµογή από τον Ιούλιο του 2015.
Εκτός από την χωρίς λόγο καθυστέρηση για ενάµιση χρόνο, η
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ επέλεξε να χρηµατοδοτήσει το συγκεκριµένο πρόγραµµα από την κατάργηση του ΕΚΑΣ και την περικοπή 586 εκατοµµυρίων ευρώ. Δηλαδή, η Κυβέρνηση της
Αριστεράς τα παίρνει από τους φτωχούς συνταξιούχους για να
τα δώσει στην αντιµετώπιση της ακραίας φτώχειας. Και έτσι οι
ίδιοι απαντάτε στο δηµόσιο ερώτηµα της κ. Φωτίου, δηλαδή εάν
είστε απατεώνες. Εµείς δεν θα πούµε τίποτα σε αυτό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποδείχτηκε ανεπαρκής για τη χάραξη εθνικής γραµµής, αδύναµη να
διαπραγµατευτεί βιώσιµο πρόγραµµα, αναποτελεσµατική για την
αντιµετώπιση των κόκκινων δανείων και του εξωδικαστικού συµβιβασµού, ανίκανη να αντιµετωπίσει ακόµα και απλά θέµατα διαχείρισης. Επτά µήνες δεν έχει εκδώσει ακόµα την εγκύκλιο για την
απόδοση των συντάξεων χηρείας και των αναπηρικών. Δίνει προσωρινή. Δέκα µήνες δεν µπορεί να ρυθµίσει το θέµα των οδοιπορικών για τους γεωτεχνικούς του ΕΛΓΑ. Δύο χρόνια η Κυβέρνηση
αρνείται να εφαρµόσει του ευρωπαϊκούς κανονισµούς, όπως τον
751/2014 για το πλαφόν στις διατραπεζικές συναλλαγές και στις
συναλλαγές µε πλαστικό χρήµα που ορισµένες τράπεζες υπερχρεώνουν.
Αντίθετα, η Κυβέρνηση τα κατάφερε σε τρία πράγµατα, για να
είµαι δίκαιος. Αύξησε τις εισφορές στην υγεία και χειροτέρευσε
την κατάσταση στα νοσοκοµεία και στην παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. Στην εκπαίδευση, αντί να καλύψει τα εκπαιδευτικά κενά, βρήκε πράγµατι λύση µε κατάργηση των ωρών
διδασκαλίας. Στις κατασχέσεις λογαριασµών για οφειλές ακόµα
και 500 ευρώ προχώρησε και για τους µικρούς επαγγελµατίες,
την ίδια ώρα που αρνείται τη θεσµοθέτηση του επαγγελµατικού
ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασµού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάθε µέρα γίνεται και πιο εµφα-
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νές ότι η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής. Χρειάζεται εθνική
συνεννόηση για την αντιµετώπιση των εθνικών κινδύνων και βεβαίως για την έξοδο από την κρίση. Όλοι πρέπει να αναλάβουν
τις ευθύνες τους. Οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ απέτυχαν και η Νέα Δηµοκρατία βολεύεται, όπως φαίνεται, µε εναλλαγή ρόλων.
Η Δηµοκρατική Συµπαράταξη εργάζεται για αλλαγή των πολιτικών συσχετισµών, για να έχουµε καταλυτικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις. Απευθύνουµε κάλεσµα στους εξαπατηµένους από
το πρόγραµµα Θεσσαλονίκης του 2014 του κ. Τσίπρα, σε αυτούς
που δεν αντέχουν νέα απογοήτευση εξαπάτησης από το πρόγραµµα Θεσσαλονίκης του 2016 του κ. Μητσοτάκη, να έρθουν
κοντά στη Δηµοκρατική Συµπαράταξη, να έρθουν µαζί µας, να
συνταχθούν µε τις απόψεις και την ανάγκη για προοδευτικές µεταρρυθµίσεις, για ένα νέο βιώσιµο σχέδιο ανάπτυξης, µε νέες
θέσεις εργασίας και βιώσιµο κοινωνικό κράτος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε.
Κύριε Μπαλτά, φαίνεται ότι έγινε εµφύλιος µεταξύ των παππούδων σας, διότι βλέπω εδώ Δηµήτριος-Νικόλαος-Αριστείδης
Μπαλτάς. Εγώ εκφωνώ και τα τρία ονόµατα, αλλά επιλέγω το
Αριστείδης. Μου αρέσει καλύτερα. Έχετε τον λόγο.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ: Είναι το βασικό. Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η στιγµή ψήφισης του προϋπολογισµού είναι παραδοσιακά –και σωστά- µια από τις κορυφαίες
στιγµές της θητείας ενός κοινοβουλίου. Δεν είναι µόνο γιατί αποτυπώνει µια κατάσταση και ανοίγει έναν δρόµο για τον επόµενο
χρόνο. Είναι –τουλάχιστον ιδανικά έτσι θα έπρεπε- µια στιγµή σε
µια µακρύτερη πορεία που θέλει να δείξει πώς θα προχωρήσει η
χώρα, όχι µόνο για τον επόµενο χρόνο, αλλά -τηρουµένων των
αναλογιών και όλων των συµβάντων που ενδεχοµένως να µεσολαβήσουν- και για αρκετά επόµενα χρόνια.
Σε ό,τι αφορά εµάς, η προσπάθεια αντιµετώπισης της κρίσης
που µας έφερε και στην Κυβέρνηση δεν είναι κάτι το στιγµιαίο,
δεν είναι να τελειώσει η κρίση, να προχωρήσει η χώρα µε οµαλότητα, όπως λέγεται. Είναι να αντιµετωπιστεί η κρίση και µαζί
να αρχίσουν να οικοδοµούνται οι συνθήκες που θα µας κάνουν
να µην ξανασυναντήσουµε τέτοια κρίση.
Με αυτήν την έννοια, ένας προϋπολογισµός, όπως κατατίθεται, έχει και µία στρατηγικότερη διάσταση και σε αυτήν θέλω να
πω δύο λόγια.
Στρατηγικότερη διάσταση σηµαίνει πρώτα απ’ όλα να καταλάβουµε το ιδιαίτερο στίγµα της χώρας σε όλα τα επίπεδα που
αφορούν τη λειτουργία της, την εξέλιξή της, τις σχέσεις µεταξύ
των ανθρώπων της, τις σχέσεις µε τον υπόλοιπο κόσµο κ.λπ..
Άρα τα στοιχεία της χώρας καταρχήν που αντέχουν στη µακρά
διάρκεια. Η χώρα έχει µακρά ιστορία, άρα τα χαρακτηριστικά της
αποτυπώνονται σε ολόκληρη τη διάρκεια αυτής της ιστορίας.
Επειδή ο χρόνος είναι πολύ λίγος, θα σταθώ πολύ συνοπτικά σε
κάποια απ’ αυτά τα στοιχεία.
Τρία σηµαντικά χαρακτηριστικά διακρίνω, τα οποία δίνουν το
στίγµα της χώρας σε ολόκληρη την ιστορία των πολιτισµών, αν
θέλετε. Θα έλεγα ότι είναι τα εξής: Πρώτον, προφανώς µία ιστορία που πάει χιλιάδες χρόνια πίσω, µία ιστορία και µία ιστορική
κληρονοµιά που τη βρίσκουµε κάτω από τα πόδια µας, λίγο αν
σκάψουµε. Αν σκάψουµε περισσότερο, βρίσκουµε ακόµα περισσότερες στρώσεις ιστορίας. Διαδοχές πολιτισµών, που βρίσκονται κάτω από τα πόδια µας και εκεί, στη βάση της αυτογνωσίας
που µπορεί να µας δώσει η γνώση αυτών των πολιτισµών, µπορούµε να στηρίξουµε πραγµατικά και τον τουρισµό µας. Το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι πολιτισµοί έχουν κάποια συνάφεια µε το
σήµερα της Ελλάδας είναι ένα «µοναδικό» θα έλεγα –δεν είµαστε
η µόνη χώρα που το κάνει αυτό- µακροχρόνιο χαρακτηριστικό
αυτής της χώρας.
Το δεύτερο, που συνάδει, είναι ότι είναι χώρα ιδιαίτερου φυσικού κάλους ολόκληρη. Με αυτήν την έννοια, έρχονται οι τουρίστες σε πρώτο επίπεδο, από το φυσικό κάλλος ξεκινώντας,
βλέπουν και αναγνωρίζουν τον πολιτισµό µας και αναπτύσσεται
παραπέρα αυτή η αίσθηση ότι στην Ελλάδα συµβαίνει κάτι σηµαντικό, η Ελλάδα είναι κάτι σηµαντικό. Το φυσικό κάλλος, το ξέ-
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ρετε όλοι, είναι ένα ανάγλυφο, το οποίο ξεκινάει από τα νησιά
και φτάνει στον Όλυµπο, στον Ταΰγετο και στον Ψηλορείτη. Η
πυκνότητα των διαφορών σε σχέση µε αυτήν τη γεωγραφική ιδιαιτερότητα, οι πολιτισµοί, οι οποίοι συναρτώνται µε αυτό το ανάγλυφο και κρατούν διαχρονικά τα χαρακτηριστικά τους και µύρια
όσα που µπορούµε να αναπτύξουµε για να καταλάβουµε καλύτερα.
Το τρίτο χαρακτηριστικό, που συνάδει µε τα προηγούµενα,
είναι η γεωπολιτική θέση της χώρας. Μας λένε, και έχουν δίκιο
ως ένα βαθµό τουλάχιστον, κοιτίδα του σύγχρονου δυτικού πολιτισµού, όχι µόνο Ευρώπη, αλλά Αµερική, Αυστραλία, Καναδάς,
µε ιδιαίτερους τρόπους η Λατινική Αµερική κ.λπ.. Εκτός από την
κοιτίδα του δυτικού πολιτισµού, η θέση της Ελλάδας είναι µόνιµα, από αρχαιοτάτων χρόνων, πύλη µεταξύ ανατολής και
δύσης, άρα καλές σχέσεις µεταξύ ανατολής και δύσης και βεβαίως η λεκάνη της Μεσογείου µε τη σχέση µε την Αφρική, τις
αραβικές χώρες κ.ο.κ.. Αυτή η γεωστρατηγική ιδιαιτερότητα επιπλέον έχει στοιχεία που µας συνδέουν µε τη Ρωσία, λόγω Βυζαντίου και Ορθοδοξίας, έχει στοιχεία που µας συνδέουν µε την
Κίνα. Γιατί η Κίνα, όταν έρχεται εδώ, δεν µας βλέπει απλώς ως
µία χώρα που θα επενδύσει, αλλά µας βλέπει ως µια χώρα η
οποία µπορεί να είναι ο συνοµιλητής της, γιατί αν κατανοήσουν
καλά εµάς, όπως µας είπαν, µπορούν να καταλάβουν και ολόκληρο τον δυτικό κόσµο. Με αυτήν έννοια είναι µία µοναδική
χώρα που λόγω όλων αυτών των σχέσεων µπορεί όντως να ασκεί
πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και να κρατήσει στο µέτρο του
δυνατού σε µία εξαιρετικά σύνθετη, ας το πούµε έτσι, πραγµατικότητα σήµερα τη δυνατότητα να διατηρηθεί η ειρήνη παντού.
Από εκεί και πέρα, τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της χώρας συνάδουν µε τα προηγούµενα: Μικρή παραγωγή, οικογενειακές επιχειρήσεις, η ευρεία οικογένεια, η οποία αντιστέκεται στην κρίση
και η οποία ακόµα και στις χειρότερες δυνατές συνθήκες µπορεί
να κάνει τα µέλη αυτής της οικογένειας και τους συντοπίτες, εν
πολλοίς ή εν ολίγοις, να αντισταθούν στην κρίση.
Αυτά είναι τα στοιχεία που έκαναν την χώρα να αντέξει σε µία
κρίση, η οποία είναι η χειρότερη δυνατή που γνώρισε η χώρα σε
συνθήκες ειρήνης και µόνο µε συνθήκες πολέµου συγκρίνεται.
Άρα µε αυτά τα χαρακτηριστικά µπορούµε να προχωρήσουµε
παραπέρα.
Δέκα σηµεία για τα αιτούµενα που αφορούν την ανάπτυξη,
όροι και µορφές ανάπτυξης. Θα τα αναφέρω συνοπτικά, γιατί ο
χρόνος είναι πολύ λίγος.
Πρώτον, η βαριά βιοµηχανική παραγωγή δεν συνάδει µε αυτά
τα χαρακτηριστικά της χώρας και για αυτό επενδύσεις σαν αυτές
στις Σκουριές δεν δίνουν κανένα ουσιαστικό πλεονέκτηµα στη
χώρα.
Δεύτερον, ήπιες µορφές ανάπτυξης προσαρµοσµένες σε
αυτές τις ιδιαιτερότητες τις γεωγραφικές και τις ιστορικές.
Τρίτον, αξιοποίηση των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών της
χώρας, οι εύκρατες εποχές, η θάλασσα, ο ήλιος και ο αέρας.
Επάρκεια υποδοµών σε όλα τα επίπεδα που να συνδέουν τα διάφορα κοµµάτια της χώρας µε όλες τις σύγχρονες µορφές.
Μία επανεκκίνηση της βιοµηχανικής ανάπτυξης που να συναρτάται µε όλα τα προηγούµενα και µε τις καινοτοµίες που αυτήν
την στιγµή αναπτύσσονται και µπορεί να αναπτυχθούν εδώ περισσότερο.
Επιστηµονική έρευνα και καινοτοµία σε όλους τους τοµείς.
Είναι γνωστές οι ικανότητες, η ευστροφία των Ελλήνων επιστηµόνων σε όλους τους τοµείς.
Να τονίσω εδώ ότι δεν νοείται να µην είναι η Ελλάδα παγκόσµιο κέντρο κλασσικών σπουδών και όλων των µορφών του πολιτισµού.
Ένατο, ανάπτυξη των επενδύσεων µε αυτά τα χαρακτηριστικά,
ανάπτυξη των επενδύσεων µε τέτοιο τρόπο ώστε να αρχίσουν να
καταλαβαίνουν οι ξένοι επενδυτές ότι στην Ελλάδα ερχόµενοι
κερδίζουν από το brand name της χώρας και µε αυτήν την έννοια
τα προηγούµενα µε κάποιες µορφές ανάπτυξης µπορούν να συνάδουν.
Νοµίζω ότι µε τέτοιου τύπου χαρακτηριστικά, που µπορούµε
να συζητήσουµε αρκετά πιο νηφάλια από ό,τι συνηθίζουµε σε
αυτές τις ζητήσεις, µπορούµε να εντοπίσουµε ποιες είναι οι µορ-
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φές ανάπτυξης, πώς αποτυπώνονται αυτές στα νούµερα που εκ
των πραγµάτων έχει ένας προϋπολογισµός και να πούµε ότι από
εδώ και µπρος µπορούµε σε αυτήν τη βάση να προχωρήσουµε
έτσι ώστε όχι µόνο να ξεπεράσουµε την κρίση, αλλά να φτιάξουµε συνθήκες που να µην γεννούν ξανά τέτοιου τύπου κρίση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει η Βουλευτής Β’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Άννα Καραµανλή.
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο κύριος συνάδελφος πέρα από τη θάλασσα και τον ήλιο ξέχασε και το τσίπουρο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του 2017 έρχεται προς ψήφιση στην Ολοµέλεια µέσα σε ένα κλίµα ευφορίας
από την πλευρά της Κυβέρνησης. Πραγµατικά αυτήν την πανηγυρική διάθεση δυσκολευόµαστε να την ερµηνεύσουµε.
Πηγάζει άραγε από την ικανοποίηση για τα πεπραγµένα σας
αυτά τα δύο χρόνια; Έχουν φέρει την Ελλάδα σε καλύτερο σηµείο από ό,τι την παρέλαβαν; Ή προέρχεται από την πρόσφατη
απόφαση για το χρέος;
Αλήθεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, θεωρείτε
ότι η κοινωνία συµµερίζεται τον ενθουσιασµό σας; Θεωρείτε ότι
µπορείτε να κοµπάζετε για την µείωση του χρέους κατά 45 δισεκατοµµύρια σε σαράντα χρόνια, όταν η δική σας διαπραγµάτευση έχει κοστίσει στη χώρα 100 δισεκατοµµύρια σε δύο
χρόνια, όταν 40 δισεκατοµµύρια είναι µόνο οι καταθέσεις που
έχουν χαθεί για το τραπεζικό µας σύστηµα όσο κυβερνάτε;
Ποια είναι η προσδοκία που δηµιουργεί σε ένα νοικοκυριό η
διευκόλυνση αυτή για το χρέος µέχρι το 2060, όταν ταυτόχρονα
δεσµεύεστε για πλεονάσµατα 3,5% και µετά το 2018, όταν αυτό
συνεπάγεται νέα σκληρά µέτρα και αύξηση του κόστους ζωής
για τους πολίτες;
Ποιος, όµως, περιµένετε να σας πάρει στα σοβαρά, όταν από
την µια δεσµεύετε την χώρα µε µία σκληρή λιτότητα και από την
άλλη καλείτε τις πολιτικές δυνάµεις να απορρίψουν τα νέα
µέτρα;
Επανέρχοµαι, όµως, στον προϋπολογισµό και την αναντιστοιχία που υπάρχει ανάµεσα στην αισιοδοξία της Κυβέρνησης και
τη ζοφερή πραγµατικότητα που βιώνουν οι πολίτες, µια πραγµατικότητα που διαπιστώνει κανείς εύκολα κάνοντας ένα σύντοµο
απολογισµό του 2016, µία χρονιά που η χώρα βρέθηκε στην
ύφεση, όπου η φοροκαταιγίδα γονάτισε τους πολίτες και η µέση
ελληνική οικογένεια αδυνατεί πλέον να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.
Είχαµε αύξηση της άµεσης φορολογίας, αύξηση του ΦΠΑ, αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, οι συνταξιούχοι είδαν τις συντάξεις τους να πετσοκόβονται, παρά τις απεγνωσµένες προσπάθειες του κ. Κατρούγκαλου να τους πείσει για το αντίθετο. Μέχρι
και το ΕΚΑΣ έκοψε η Κυβέρνηση µε το αριστερό και κοινωνικό
πρόσηµο.
Τα κόκκινα δάνεια αυξάνονται συνεχώς και έχουν φτάσει στο
37%, τα λουκέτα στις επιχειρήσεις σηµείωσαν ρεκόρ και αυξήθηκαν κατά 33% σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά. Είκοσι
τέσσερις χιλιάδες τριακόσια τριάντα λουκέτα είχαµε το πρώτο
εννιάµηνο του 2016 και, βέβαια, ήταν αισθητά περισσότερα από
τις νέες επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν. Η αντίδραση της Κυβέρνησης ήταν να αποτρέπει τους πολίτες να φύγουν στη Βουλγαρία.
Τα ασφαλιστικά ταµεία καταρρέουν, οι υποδοµές, όπως οι αστικές συγκοινωνίες, βρίσκονται σε τραγική κατάσταση.
Κι, όµως, αυτή η λαίλαπα είναι µόνο η κορυφή του παγόβουνου, γιατί ο προϋπολογισµός που θα ψηφίσετε, κύριοι της Πλειοψηφίας, προβλέπει άλλα 2,5 δισεκατοµµύρια φόρους: φόρους
στη βενζίνη, την τηλεφωνία, το διαδίκτυο, φόρους στον καφέ,
την µπύρα, τα τσιγάρα, φόρους έµµεσους µε οριζόντιο χαρακτήρα, που θα πέσουν κυρίως στην πλάτη των µικροµεσαίων.
Αυτή είναι η κοινωνική σας δικαιοσύνη; Έτσι θα πληρώσουν οι
προνοµιούχοι;
Την ίδια στιγµή προβλέπεται ανάπτυξη 2,7%, εκτιµώντας ότι
θα αυξηθεί η ιδιωτική κατανάλωση κατά 1,8%. Πώς; Με ένα νέο
τσουνάµι εµµέσων φόρων και µε το εισόδηµα των πολιτών να βαίνει διαρκώς µειούµενο θα έχουµε αύξηση της κατανάλωσης!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αυτό είναι ένα από τα παράδοξα του προϋπολογισµού. Ταυτόχρονα, προβλέπεται αύξηση στις επενδύσεις κατά 9,1%.
Διαβάζοντας κάποιος ανυποψίαστος τις εκτιµήσεις σας, θα
σχηµάτιζε την εντύπωση ότι έχετε µετατρέψει τη χώρα σ’ έναν
φορολογικό, σ’ έναν επενδυτικό παράδεισο. Η πραγµατικότητα,
όµως, είναι άλλη. Σκοτώνετε κάθε επιχειρηµατική προσπάθεια,
έχετε δυσανεξία σε κάθε ιδιωτική πρωτοβουλία. Το αποδείξατε
µία ακόµη φορά µε το φιάσκο της επένδυσης της ΔΕΣΦΑ, όπου
οι ιδεοληψίες σας κόστισαν στη χώρα κάποιες εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ, χρήµατα εγγεγραµµένα στον προϋπολογισµό,
που θα λείψουν από τα ταµεία του κράτους.
Καλές, λοιπόν, οι αισιόδοξες προβλέψεις, αλλά µε δεδοµένο
τον πρότερο κυβερνητικό σας βίο και τις πολιτικές που εφαρµόζετε, µιλάµε µάλλον για ουτοπικές προσδοκίες.
Ο προϋπολογισµός της Κυβέρνησης για τον αθλητισµό δεν
γεννά καν προσδοκίες. Είναι χωρίς στόχευση, χωρίς έµπνευση,
χωρίς συγκροτηµένο σχέδιο. Η χρηµατοδότηση που προβλέπεται στα προγράµµατα «Άθληση για όλους» είναι µηδαµινή. Εκεί
που θα έπρεπε να χτυπάει η καρδιά του ελληνικού αθλητισµού,
εσείς γυρίζετε την πλάτη.
Καµµία βαρύτητα δεν δίνετε στον σχολικό αθλητισµό και στην
ενθάρρυνση των Ελληνόπουλων, που κατατάσσονται στα πιο παχύσαρκα παιδιά στην Ευρώπη, να αθληθούν. Βλέπετε, χρήµατα
για γυµναστές στα σχολεία δεν υπάρχουν και το µάθηµα της φυσικής αγωγής το διδάσκουν οι δάσκαλοι.
Χρήµατα, όµως, περισσεύουν για να διοριστούν από το «παράθυρο»| διακόσια είκοσι άτοµα στις κτηριακές υποδοµές. Προφανώς υπάρχει κατασκευαστικός οργασµός στο δηµόσιο, που
τον έχει αντιληφθεί µόνο ο κ. Σπίρτζης.
Επίσης, χρήµατα δεν υπήρχαν το περασµένο καλοκαίρι για την
ολυµπιακή προετοιµασία της εθνικής οµάδας πόλο, η οποία έγινε
σε ντροπιαστικές συνθήκες. Υπάρχουν, όµως, χρήµατα για να
στήνονται παντού κυβερνητικά παραµάγαζα µηδενικής χρησιµότητας µε µοναδικό στόχο το βόλεµα των εκλεκτών της Κουµουνδούρου και πάσης φύσεως κολλητών. Το «Μαξίµου»
Θεσσαλονίκης είναι το τελευταίο σας επίτευγµα.
Για τη χρηµατοδότηση των αθλητικών οµοσπονδιών ο κ. Κοντονής είχε δώσει συγκεκριµένες δεσµεύσεις κατά τη συζήτηση
του προηγούµενου προϋπολογισµού. Είχε υποσχεθεί ένα σχέδιο
αξιολόγησης των οµοσπονδιών, µε στόχο τη δικαιοσύνη και τη
διαφάνεια στη χρηµατοδότησή τους. Δυστυχώς, οι εξαγγελίες
του αποδείχθηκαν φούµαρα. Ακόµη περιµένουµε το σχέδιο. Μάλλον το παιχνίδι της εξουσίας και ελέγχου των Οµοσπονδιών αποδείχθηκε ελκυστικότερο.
Δεν ήταν οι µόνες εξαγγελίες του προϋπολογισµού του 2016
για τον αθλητισµό που παραπέµφθηκαν στις καλένδες. Είχε υποσχεθεί ο κ. Κοντονής τη δηµιουργία κωδικού ίδιων πόρων από τα
πρόστιµα που επιβάλλονται στις επαγγελµατικές οµάδες. Ο κωδικός ακόµη και σήµερα αγνοείται.
Είχε υποσχεθεί την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ για την ενεργειακή
αναβάθµιση αθλητικών εγκαταστάσεων. Καµµία ενέργεια. Τα
χρήµατα που προβλέπονται από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων είναι περιορισµένα και στα ίδια επίπεδα µε το 2016. Την
περασµένη χρονιά δεν αξιοποιήθηκαν επαρκώς για τη δηµιουργία ή τον εκσυγχρονισµό αθλητικών εγκαταστάσεων, αλλά κυρίως για µπαλώµατα και για ρουσφετολογική πολιτική.
Περιµένουµε από τον νέο Υφυπουργό να παρουσιάσει ένα νέο
πλάνο επιτέλους για την επένδυση στις αθλητικές υποδοµές.
Είναι σαφές ότι για την τέως ηγεσία του Υφυπουργείου Αθλητισµού αθλητισµός ήταν µόνο το ποδόσφαιρο. Ίσως γιατί το ποδόσφαιρο παρέχει το προνόµιο της έντονης προβολής.
Ακόµη και εκεί, όµως, ο µύθος του υποτιθέµενου «success
story» καταρρέει µέρα µε τη µέρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο δεύτερος προϋπολογισµός
της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ διέπεται από την ίδια φιλοσοφία,
ανελέητη φορολόγηση των πάντων, αλλεργία στις µεταρρυθµίσεις, διόγκωση του κοµµατικού κράτους και δάκρυα στις ιδιωτικοποιήσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
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Μπορεί αυτά να συγκινούν τους ηγέτες σοσιαλιστικών παραδείσων της Λατινικής Αµερικής, µε τους οποίους συναναστρέφεται ο Πρωθυπουργός και του λένε «Αλέξη, κράτα γερά», έχει
πάψει, όµως, να τα ανέχεται η ελληνική κοινωνία, η οποία µε όλο
και µεγαλύτερη ένταση σάς λέει να φύγετε.
Δεν µπορείτε να την αγνοείτε για πολύ καιρό. Θα υποχρεωθείτε σύντοµα να αποδράσετε. Είναι η καλύτερη υπηρεσία που
µπορείτε να προσφέρετε στην πατρίδα µας, για να µπορέσει να
ανασάνει και να βγει από το τέλµα, στο οποίο την έχετε βυθίσει.
Κλείνοντας, χθες ζητήσατε από τους πολίτες να βγουν έξω
στις κινητοποιήσεις, που σηµαίνει ότι το Σάββατο θα τον καταψηφίσετε τον προϋπολογισµό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει η συνάδελφος από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας κ. Διαµάντω
Μανωλάκου.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κρύβετε, κύριοι, όλοι µαζί ότι ο προϋπολογισµός περιλαµβάνει
στόχους και πολιτικές κατευθύνσεις που υπηρετούν την άρχουσα τάξη των καπιταλιστών. Ταυτόχρονα, τον χρησιµοποιείτε
ως προπαγανδιστικό εργαλείο, για να ρυµουλκήσετε λαϊκές δυνάµεις.
Γι’ αυτό, τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης παρελθοντολογούν,
λέγοντας ότι είναι ο πιο αντιλαϊκός προϋπολογισµός. Να ξεχαστεί ότι η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει από εσάς αγριότερα, µε
το τρίτο µνηµόνιο, που, βέβαια, όλοι µαζί το εγκρίνατε.
Κροκοδείλια τα δάκρυά σας για τον λαό! Τσιµουδιά από όλους
σας για το νοµοσχέδιο που έφεραν πεντακόσια εργατικά κέντρα
και συνδικάτα για κλαδικές συλλογικές συµβάσεις σε κάθε χώρο
δουλειάς, το οποίο κατέθεσε το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
Αυτή είναι η υποκρισία σας! Έτσι είναι! Τα αρπάζετε από τη
φτωχολογιά! Τίποτα δεν κυκλοφορεί χωρίς τη φοροληστεία σας,
για να µπουκώσετε το κεφάλαιο µε φοροαπαλλαγές, κρατικές
επιχορηγήσεις, δηλαδή τσάµπα λεφτά του λαού και τσάµπα δουλειά δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, που για να πάρουν το επίδοµα
του ΟΑΕΔ, πρέπει να δουλέψουν δωρεάν στον καπιταλιστή. Αυτό
ονοµάζεται «υποστηρικτικά προγράµµατα ανέργων». Ντροπή!
Αυτή την αναδιανοµή ζήτησε ο Σύνδεσµος Ελλήνων Βιοµηχάνων, κ. Παπανάτσιου, και αυτή υλοποιείτε και µε τον προϋπολογισµό. Από πάνω, πουλάτε ελπίδα και υποσχέσεις οι κυβερνώντες
ότι θα βγούµε από το ξέφωτο. Μόνο που θα έχει συντρίµµια για
τον λαό και περισσότερα κέρδη για το κεφάλαιο.
Υποσχέσεις, όµως, δίνονται και από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Ανησυχεί για τα αντιλαϊκά βάρη, που η ίδια πρωτοκαθιέρωσε µε ΕΝΦΙΑ, µείωση συντάξεων και τι να πρωτοθυµηθούµε.
Τώρα θέλετε να κρύψετε ότι έχετε την ίδια στρατηγική µε την Κυβέρνηση για αυξήσεις κερδών σε τραπεζίτες, εφοπλιστές, βιοµήχανους, µεγαλοξενοδόχους.
Μήπως το ΝΑΤ και τον ΟΓΑ δεν τα υποχρηµαδότησε η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ; Ο ΣΥΡΙΖΑ σήµερα έβαλε την ταφόπετρα. Τι σύµπνοια! Η διάλυση του ΝΑΤ και άλλων ασφαλιστικών
ταµείων των ναυτεργατών και το τσάκισµα συντάξεων είναι άρρηκτα συνδεδεµένα µε την κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων, την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, τη διεύρυνση της
«µαύρης» ανασφάλιστης εργασίας σε όλες τις κατηγορίες των
πλοίων, χωρίς κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώµατα.
Ταυτόχρονα, διατηρείτε και ενισχύετε τις προκλητικές φοροαπαλλαγές και τα προνόµια των εφοπλιστών και φορολεηλατείτε
τους ναυτεργάτες, εκτινάσσοντας στο 54% της φορολογίας στο
εισόδηµά τους, ισοπεδώνοντας ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά
δικαιώµατά τους.
Γιατί δεν φορολογείτε µε 45% το εφοπλιστικό κεφάλαιο και βάζετε 54% στους ναυτεργάτες; Γιατί ξεδιάντροπα, προκλητικά
τους εφοπλιστές στηρίζετε όλοι σας. Αυτή είναι η αναδιανοµή
σας! Δίκαιος ο πολυήµερος, µαζικός απεργιακός αγώνας του
ναυτεργατικού κινήµατος και πρέπει να αγκαλιαστεί από όλο τον
λαό.
Στην αγροτιά, όµως, το ένα χαράτσι διαδέχεται το άλλο. Νέα
Δηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ έφεραν τον ΕΝΦΙΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ τον επεκτείνει. Ετοιµάζεται και νέος φόρος υπεραξίας στα ακίνητα και
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στα αγροτεµάχια.
Για το παραλήρηµα του Υπουργού Γεωργίας χθες για βολεµένους αγρότες που άδικα διαµαρτύρονται, τι να σας πω; Ας πάει
στα χωριά, να τα πει στην αγροτιά.
Η κατάργηση επιστροφής φόρου στο αγροτικό πετρέλαιο, η
µειωµένη, αλλά και απλήρωτη παραγωγή από µεγαλοεξαγωγείς
µείωσαν το εισόδηµα. Αυξήθηκαν, όµως, οι φόροι. Ταυτόχρονα,
οι επιδοτήσεις έγιναν άφαντες πριν τις δει ο αγρότης στον λογαριασµό του! Τις κατάπιαν τράπεζα, ΕΛΓΑ µε τσουχτερό ασφάλιστρο, µεγαλέµποροι και άλλοι.
Αν οι αγρότες κέρδισαν, µέσα από τους µεγάλους αγώνες
τους, αφορολόγητο όριο τα 8.500 ευρώ και θα πάρουν επιστροφή, τα αρπάζετε µέσα σε µία νύχτα από τις αυξηµένες
ασφαλιστικές εισφορές. Πέρσι ήταν 40 εκατοµµύρια ευρώ και
τώρα 93 εκατοµµύρια.
Ταυτόχρονα, διατηρείτε και το τεκµαρτό, που σηµαίνει ότι αν
δεν έχεις εισόδηµα, φορολογείσαι, όπως και την προκαταβολή
φόρου, που συντρίβει όσους µικροµεσαίους έχουν αντέξει. Ταυτόχρονα, ο ΦΠΑ 24% στα εφόδια.
Να γιατί, κύριε Τσιρώνη, πήγε ο αγροτικός τοµέας στο 3%.
Αυτά προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά υλοποιείτε εσείς και
όλα τα κόµµατα του ευρωµονόδροµου.
Να γιατί ο προϋπολογισµός σας διαιωνίζει την ταξική αδικία,
θρυµµατίζοντας παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, που µπορούν να εξαφανίσουν πείνα, δυστυχία, να ελαττώσουν τον ανθρώπινο µόχθο, µε µείωση του εργάσιµου χρόνου, που είναι
δυνατή και απαραίτητη, αλλά αδύνατη στο πλαίσιο του καπιταλισµού.
Η ελληνική πείρα το επιβεβαιώνει, ότι καµµία αστική κυβέρνηση, ό,τι όνοµα και να έχει, δεν µπορεί να εξανθρωπίσει τον καπιταλισµό, που καθώς σαπίζει, γίνεται πιο βάρβαρος, πιο
αντιδραστικός. Η καπιταλιστική ανάπτυξη είναι δεµένη µε την
εξαθλίωση των εργαζοµένων. Συνειδητά εξαπατά η Κυβέρνηση
καλλιεργώντας αυταπάτες, όπως κάνατε και πρόσφατα µε το Eurogroup – κόλαφο για τον λαό και τις επόµενες γενιές. Η Κυβέρνηση πανηγυρίζει!
Να γιατί ο λαός πρέπει να δυναµώσει τον αγώνα του, ξεκινώντας από τη σηµερινή απεργία, την οποία χαιρετίζουµε, αφού φιλολαϊκή λύση είναι εφικτή µόνο όταν ο λαός οργανώσει την
αντεπίθεσή του, σε κατεύθυνση ρήξης και ανατροπής του κεφαλαίου και την εξουσία του. Τότε θα εξασφαλίσει δουλειά και όχι
ανεργία, ευηµερία για τον λαό και όχι για τα κέρδη των καπιταλιστών, υγεία, παιδεία, πρόνοια, αθλητισµό για όλους, δηµόσια
και δωρεάν, και όχι για τους λίγους. Τότε τα µέσα παραγωγής
και ο παραγόµενος πλούτος θα ανήκουν στην κοινωνία µε πραγµατική εξουσία του λαού, χωρίς εκµεταλλευτές και εκµετάλλευση. Τότε θα υπάρχει λαϊκή ευηµερία. Γι’ αυτό ο λαϊκός
ξεσηκωµός είναι ρεαλιστικός, αναγκαίος και ελπιδοφόρος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
τριάντα µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί
τους από το Γυµνάσιο Ερυµανθείας Αχαΐας. Ωραίο όνοµα!
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Μετά την κ. Μανωλάκου σειρά έχει ο συνάδελφος κ. Βασίλειος
Τσίρκας από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Τσίρκα, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο προϋπολογισµός του 2016 αποτέλεσε το πρώτο δείγµα γραφής της Κυβέρνησης της Αριστεράς, αφού έσπασε τον φαύλο κύκλο της
ύφεσης και έβαλε θεµέλια για δηµοσιονοµική σταθερότητα, για
στροφή της οικονοµίας σε αναπτυξιακούς ρυθµούς, µε την κοινωνία όρθια.
Ο προϋπολογισµός για το 2017 µπορεί να αποτελέσει πράγµατι την αρχή για την επιστροφή στην ανάπτυξη και την κανονικότητα. Ήδη εντός του 2016 και για δύο συνεχόµενα τρίµηνα
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έχουν επιτευχθεί θετικοί ρυθµοί ανάπτυξης, ενώ προβλέπεται περαιτέρω βελτίωση για τα επόµενα έτη.
Το 2017 προβλέπεται να υπερκαλυφθεί ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσµατος και εποµένως πρόκειται για την τρίτη συνεχόµενη χρονιά κατά την οποία η Κυβέρνηση θα πετύχει τους
δηµοσιονοµικούς στόχους.
Στόχος µας για την επόµενη χρονιά αποτελεί η διατήρηση της
δηµοσιονοµικής ισορροπίας για να ανακτηθεί η εµπιστοσύνη στη
χώρα µας, µε επιµερισµό του κόστους, προσαρµογή και δίκαιη
κοινωνικά κατανοµή του οφέλους της. Με την πρόβλεψη περίπου
2,7% ανάπτυξη για το 2017, όπως αποτυπώνεται στον προϋπολογισµό, δηµιουργούνται οι αναγκαίες εκείνες προϋποθέσεις για
την παραγωγική, αναπτυξιακή και διοικητική ανασυγκρότηση της
χώρας.
Νοµοθετούµε και διαπραγµατευόµαστε σε ένα δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον. Η αλήθεια είναι ότι πορευθήκαµε για µεγάλο
χρονικό διάστηµα σε ναρκοθετηµένο έδαφος, που µε επιµέλεια
ετοίµασε η προηγούµενη Κυβέρνηση των υποστηρικτών του µνηµονίου.
Τώρα όµως έχουµε ένα παράθυρο ελπίδας για την ανάκαµψη
της οικονοµίας και την έξοδο από τα µνηµόνια. Μετά την απόφαση του περασµένου Μαΐου, σύµφωνα µε την οποία οι πληρωµές για το χρέος δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 15% του ΑΕΠ,
αποφασίστηκε πριν από λίγες µέρες η λήψη βραχυπρόθεσµων
µέτρων ύψους 22% του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου 45 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Είναι ώρα η Αντιπολίτευση να αναγνωρίσει όχι την κυβερνητική
επιτυχία, αλλά το µεγάλο εθνικό βήµα που πέτυχε η ελληνική Κυβέρνηση και να πάρει και θέση στα ζητήµατα της διαπραγµάτευσης.
Με επιµονή και προσήλωση στο ζήτηµα της ρύθµισης του χρέους καταφέραµε να θεσπιστούν συγκεκριµένα βραχυπρόθεσµα
µέτρα, για πρώτη φορά χωρίς νέα µέτρα, χωρίς φτωχοποίηση
του ελληνικού λαού, όπως έγινε µε το PSI, µε την καταστροφή
των µικροοµολογιούχων και τη λεηλασία των ασφαλιστικών ταµείων. Συνεχίζεται λοιπόν η προσπάθεια για την ολοκλήρωση της
δεύτερης αξιολόγησης, έχοντας κλειδώσει µία θετική έκβαση για
τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους.
Έχουµε κάνει σε όλους τους τόνους σαφές ότι δεν είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές παράλογες απαιτήσεις από τους δανειστές. Αντίθετα, συνεχίζεται η σκληρή διαπραγµάτευση, για να
µη διατηρηθούν για πολλά χρόνια τα πρωτογενή πλεονάσµατα
µετά το 2018 σε υψηλά επίπεδα, για να κλείσει επιτέλους ο φαύλος κύκλος της λιτότητας για να επιστρέψουµε στην ευρωπαϊκή
κανονικότητα και σε σχέση µε τα εργασιακά.
Είναι λυπηρό να βλέπουµε την Αντιπολίτευση να είναι κατώτερη των περιστάσεων, να µην αναγνωρίζονται οι θυσίες του ελληνικού λαού και η Νέα Δηµοκρατία να ταυτίζεται µε τις πιο
ακραίες θέσεις των δανειστών της Ευρώπης και του ΔΝΤ. Το
πρόγραµµα της Νέας Δηµοκρατίας είναι οµολογηµένο: περικοπές και απολύσεις.
Ας µας απαντήσει όµως η Αξιωµατική Αντιπολίτευση και ας
κάνει και την αυτοκριτική της για τα εξοντωτικά πρωτογενή πλεονάσµατα που είχε συµφωνήσει, µε αντίτιµο την υπογραφή της
πέµπτης αξιολόγησης, ύψους 4,5%. Ή µήπως ο στόχος ήταν
άλλος; Μήπως στήνατε συνειδητά το σκηνικό της αριστερής παρένθεσης; Δεν σας βγήκε. Εξ άλλου το 2014 είχαν δεσµευτεί για
πρωτογενές πλεόνασµα 1,5%, αλλά τελικά πέτυχαν µόνο 0,3%,
απόκλιση 1,2%, δηλαδή 2 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Εµείς καταφέραµε να πετύχουµε τους στόχους του προγράµµατος µέχρι τώρα και αυτό χωρίς νέα εξοντωτικά µέτρα για τους
πολίτες, µε λιγότερα µέτρα δηµοσιονοµικής προσαρµογής από
αυτά που εσείς είχατε συµφωνήσει, γεγονός που µας έδωσε και
µας δίνει τον απαραίτητο δηµοσιονοµικό χώρο για την εφαρµογή
αναπτυξιακών πολιτικών και πολιτικών κοινωνικής προστασίας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µέσα σε αυτό το πλαίσιο συζητάµε και καλούµαστε να ψηφίσουµε τον προϋπολογισµό του
2017. Πράγµατι, ο προϋπολογισµός µιας χώρας δεν είναι µόνο
αριθµοί. Αποτυπώνεται εδώ το στίγµα και η πολιτική στόχευση
της Κυβέρνησης.
Παρά τις δυσκολίες, για µία ακόµη χρονιά, επιµένουµε και µε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αυτό τον προϋπολογισµό στην αναδιανοµή πόρων προς δίκαιη
κατεύθυνση µε κοινωνικό πρόσηµο. Έχουµε ήδη αφήσει ισχυρό
αποτύπωµα της δικής µας πολιτικής και τα αποτελέσµατα είναι
συγκεκριµένα και ορατά.
Σε ένα ασφυκτικό δηµοσιονοµικό πλαίσιο, παραµένει θεµελιώδης προτεραιότητα αυτής της Κυβέρνησης η ενίσχυση και θωράκιση της κοινωνικής προστασίας, η τόνωση δηµοσίων
επενδύσεων.
Για τον σκοπό αυτό, ο προϋπολογισµός ενσωµατώνει και κάποιες κρίσιµες παρεµβάσεις, όπως είναι οι εξής: Η πλήρης επέκταση του κοινωνικού εισοδήµατος αλληλεγγύης µε πιστώσεις
που ανέρχονται στα 760 εκατοµµύρια ευρώ, γεγονός που θα καλύψει πάνω από διακόσιες πενήντα χιλιάδες νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας, η ενίσχυση των ευαίσθητων τοµέων
της υγείας και της 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 πιστώσεις, η συνεισφορά 100 εκατοµµυρίων ευρώ
για ρυθµίσεις µη εξυπηρετούµενων δανείων των υπερχρεωµένων
νοικοκυριών, η αύξηση του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων, η µηδενική συµµετοχή των δικαιούχων ανασφάλιστων και
δικαιούχων του ΕΚΑΣ µε ποσοστό αναπηρίας πάνω από 80% στο
κόστος της φαρµακευτικής αγωγής τους.
Επειδή προέρχοµαι από έναν κατ’ εξοχήν αγροτικό νοµό, να
τονίσω και να πω ότι υποσχεθήκαµε ελάφρυνση για τη µεγάλη
πλειοψηφία των αγροτών. Αυτό το διασφαλίσαµε µε καθιέρωση
του ατοµικού αφορολόγητου ορίου των 8.600 ευρώ.
Διότι, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονοµικών
του 2015, το 95% του συνόλου των δηλώσεων εισοδήµατος από
αγροτική εκµετάλλευση παρουσιάζουν εισόδηµα από 0 ως 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 πλήρωσαν το
2016. Σε συνδυασµό, µάλιστα, µε το φορολογικό και το ασφαλιστικό, το 90% των αγροτών θα πληρώνουν για την ασφάλισή
τους λιγότερα από αυτά που κερδίζουν από τη µείωση της φορολογίας τους.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Έχουµε δώσει δείγµατα γραφής
αυτής της τιτάνιας προσπάθειας για την οριστική ρήξη µε το
φαύλο παρελθόν, αλλά και την αναδιανοµή πόρων και ισχύος
από τη διαπλεκόµενη οικονοµική ολιγαρχία που φοροδιαφεύγει
στη µεγάλη κοινωνική πλειοψηφία που προσβλέπει σε αυτή την
προσπάθεια της Κυβέρνησης.
Με συστηµατική δουλειά και επιµονή, αλλά και στρατηγικό
όραµα για µια νέα Ελλάδα, µπορούµε να τα καταφέρουµε, δηµιουργώντας ένα νέο περιβάλλον όσο το δυνατόν απαλλαγµένο
από εκτροπές και παθογένειες των προηγούµενων δεκαετιών,
αλλά κυρίως µε όρους πολύπλευρης στήριξης των ανθρώπων
της υπαίθρου, των ανέργων, των εργαζοµένων και της νεολαίας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Λοιπόν, µε τον συνάδελφο κ. Καβαδέλλα κλείνει ο έβδοµος κύκλος. Έχουν µιλήσει
ενενήντα δύο συνάδελφοι. Νοµίζω ότι θα εξαντληθεί µέχρι το
Σάββατο όλος ο κατάλογος, γιατί προχωράµε καλά.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα ίσως ακουστώ λιγάκι
αυστηρός, γιατί θα τα βάλω µε όλους σας, όχι µόνο µε τους
τώρα συγκυβερνώντες, αλλά και µε τη Νέα Δηµοκρατία και το
ΠΑΣΟΚ που έφεραν το καράβι κοντά στα βράχια –και ο ΣΥΡΙΖΑ
το ανέβασε πάνω στα βράχια-, αλλά και µε το ΚΚΕ, το οποίο θέλει
να χαϊδεύει αφτιά.
Το ΚΚΕ λέει ότι µία καλή δήθεν πρόταση θα ήταν να βάλουµε
φόρο στους εφοπλιστές, οι οποίοι εν πλω θα αλλάξουν σηµαία
και δεν θα έχουν ούτε ένα καράβι. Κι εποµένως, θα χάσουν τη
δουλειά τους και οι λίγοι Έλληνες που εργάζονται στα καράβια.
Άλλη µία ωραία πρόταση του ΚΚΕ είναι να βάλουµε φόρους
στους βιοµήχανους. Ναι, όλοι θέλουµε να πληρώνουν κάτι παραπάνω κάποιοι που έχουν, αλλά ο φόρος θα µετακυληθεί στο
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προϊόν, το οποίο αν τώρα ένα κιλό χαρτί κάνει, ας πούµε, 2 ευρώ,
µετά τον φόρο στον βιοµήχανο θα κάνει 2,5 ευρώ. Αυτό θα το
πληρώσω εγώ κι εσείς. Εποµένως, δεν έχω ακούσει ούτε από
εδώ ούτε από εκεί κάτι ενδιαφέρον, που να µπορώ να πω
«Μπράβο, αυτή είναι η λύση».
Πάντως, αυτή τη στιγµή ο ελληνικός λαός είναι απελπισµένος
και πολύ θυµωµένος. Βγαίνω έξω και το βλέπω αυτό το πράγµα.
Είναι και πάρα πολύ ανήσυχος. Με ρωτούν όλοι, ανεξαρτήτως
οικονοµικής τάξης και κατηγορίας, τι θα γίνει και µέχρι πού θα
πάει αυτό το πράγµα.
Εσείς, κύριε Τσίπρα –δεν είναι εδώ βεβαίως, αλλά του το λέω
για να το ακούσει- που θα σκίζατε τα µνηµόνια, που θα ανεβάζατε
τις συντάξεις, που θα βαράγατε κάτι τουµπερλέκια, που θα χορεύαν οι Ευρωπαίοι στα τουµπερλέκια σας, θα φέρνατε παράλληλο πρόγραµµα. Κι ευτυχώς που δεν το φέρατε γιατί θα ήταν
καταστροφικό πλέον το όλο πρόγραµµά σας. Όχι πως δεν είναι
αυτό, αλλά θα ήταν καταστροφικότερο.
Αντ’ αυτού είδαµε το «όχι» να γίνεται «ναι» εν µία νυκτί.
Ταχυδακτυλουργοί, άλλους λέγατε λαγούς! Εσείς βγάζετε λαγούς από καπέλα! Είδαµε capital controls, είδαµε περικοπές των
συντάξεων. Τι να πρωτοπώ; Είδαµε κατάργηση του ΕΚΑΣ -τα έχω
σηµειώσω εδώ, για να µην τα ξεχάσω- περικοπές στα ΑΜΕΑ, αύξηση ΦΠΑ, αύξηση στα καύσιµα, στον καφέ, στις µπύρες, αυξήσεις παντού, λιγότερα χρήµατα.
Αφού ακριβαίνουν όλα, εσείς φέρνετε έναν προϋπολογισµό
βασισµένο στην αύξηση της κατανάλωσης, ότι δήθεν ο ελληνικός
λαός θα κάνει φοβερά έξοδα, εκεί που έπαιρνε -ας πούµε- δέκα
πράγµατα, θα παίρνει δεκαπέντε τώρα, γιατί έχει περισσότερα
χρήµατα στην τσέπη.
Λοιπόν, µε ψευδείς λογισµούς προσπαθείτε να χαϊδέψετε τα
αυτιά των δικών σας ανθρώπων για να τον ψηφίσουν, γιατί δεν
είµαστε αφελείς εµείς οι υπόλοιποι να µην ξέρουµε τι σηµαίνουν
αυτές οι περικοπές. Οπωσδήποτε θα υπάρξει µείωση στην κατανάλωση και όχι αύξηση.
Υπάρχει και κάτι που έχει ακουστεί πολλά χρόνια πριν, ότι, αν
δεν έχουν να φάνε ψωµί, ας φάνε παντεσπάνι. Κάπως έτσι θα
µπορούσα να το παραλληλίσω το σύστηµά σας εδώ πέρα. Τέλος
πάντων!
Μας πήραν είδηση και οι Τούρκοι ότι είµαστε στα πρόθυρα της
καταστροφής, µας ειρωνεύονται και βρυχώνται αυτή τη στιγµή.
Ταυτόχρονα, δηµιουργούν συµµαχίες στα Βαλκάνια µε τους Αλβανούς, µε τους Σκοπιανούς και µε κάθε λογής άλλους διεκδικητές. Ο κ. Τσίπρας σε αυτή τη δύσκολη στιγµή για την Ελλάδα
παίρνει το πρωθυπουργικό αεροπλάνο -επειδή είναι πλούσιος ο
ελληνικός λαός και δεν ξέρει πού να πετάξει τα λεφτά του- και
πηγαίνει στην κηδεία του Κάστρο, για τον οποίο ο άλλος δικτάτορας της Βόρειας Κορέας, για να τον τιµήσει, κήρυξε τριήµερο
πένθος.
Ήταν µόνος ο κ. Τσίπρας ανάµεσα σε άλλους τριτοκοσµικούς.
Δεν πήγε κανένας δυτικός στην κηδεία του Κάστρο. Αυτό σηµαίνει ότι ο κ. Τσίπρας κρατά ακόµη εκείνες τις αυταπάτες, είναι
θαυµαστής αυτών των µοντέλων. Εξ άλλου, το έδειξε επανειληµµένα, µας µίλησε για την επιτυχία του Μαδούρο, που, αν πάει κάποιος αυτή τη στιγµή στη Βενεζουέλα και κρατά ένα κιλό ζάχαρη,
µπορεί να πέσουν επάνω του δύο χιλιάδες άτοµα να του την πάρουν.
Μας φέρνετε, λοιπόν, έναν προϋπολογισµό και µας ζητάτε να
υπερψηφίσουµε αυτόν τον προϋπολογισµό, να βάλουµε και εµείς
την υπογραφή µας στο έγκληµά σας κατά του ελληνικού λαού.
Αυτός ο προϋπολογισµός είναι βασισµένος σε αυταπάτες, ουτοπίες, φανταστικά σενάρια, ότι δήθεν αυξηθεί η κατανάλωση,
όπως είπαµε και πριν. Λείπουν βασικές παράµετροι που πρέπει
να συνεκτιµηθούν, που πρέπει να γνωρίζουµε πριν βάλει κάποιος
την υπογραφή του. Παραδείγµατος χάριν, θα δεχθεί το Διεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο να συµµετέχει και εάν ναι, ποιοι θα είναι οι
τελικοί όροι; Αυτό δεν το ξέρουµε.
Μας φέρνετε έναν αντιαναπτυξιακό προϋπολογισµό, βασισµένο στην εύκολη λύση. Ποια είναι η εύκολη λύση; Οριζόντιες
περικοπές. Το εισόδηµα του Έλληνα πολίτη περικόπτεται οριζόντια. Αυτό σηµαίνει ότι θα επιβαρυνθεί το ίδιο ο πλούσιος, το ίδιο
και ο φτωχός.
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Πουθενά δεν άκουσα προτάσεις. Ας πάω κατ’ ευθείαν σε κάποιες προτάσεις της Ένωσης Κεντρώων που πρέπει να ακούγονται και ας θεωρηθώ ότι επαναλαµβάνω τα ίδια και τα ίδια. Εµείς
ζητούµε την περικοπή των συντάξεων των µεγαλοσυνταξιούχων
υπέρ των αδυνάτων, µε ανώτατο όριο καταβολής σύνταξης τα
1.500 ευρώ µέχρι να βγει η χώρα από αυτόν τον πόλεµο που
υπάρχει σήµερα, τη συγχώνευση των διπλών και τριπλών συντάξεων σε µία µε όρο τα 1.500 ευρώ, την κατάργηση της σύνταξης
των πρώην Βουλευτών. Δεν χρειάζονται οι πρώην Βουλευτές
σύνταξη, γιατί ο ένας ήταν µηχανικός, ο άλλος ήταν γιατρός, ο
άλλος ήταν έµπορος. Ας πάρει ο καθένας από το ταµείο του.
Συµβολικά και ρεαλιστικά πρέπει να καταργηθούν.
Προτείνουµε τη σταδιακή περιστολή των µισθών των αιρετών,
γιατί πρέπει να δείξουµε και ένα πρόσωπο ότι συµπάσχουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Έχουµε προτείνει την αποµάκρυνση των αργοµίσθων, τον επαναπατρισµό των ελληνικών κεφαλαίων, τον επαναπατρισµό των
επιχειρήσεων, την αρτιότερη απορρόφηση του ΕΣΠΑ, η οποία
σήµερα είναι 5%.
Αυτές είναι κάποιες από τις βασικές µας προτάσεις και ελπίζω
να υπάρξουν ευήκοα ώτα στην Κυβέρνηση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στον όγδοο κύκλο και θα αναγνώσω
τους πρώτους πέντε οµιλητές, οι οποίοι είναι ο κ. Στέφος, ο κ.
Δαβάκης, η κ. Γεωργοπούλου-Σαλτάρη, ο κ. Κασιδιάρης και ο κ.
Τριανταφυλλίδης.
Από ό,τι βλέπω, όµως, εισήλθε στην Αίθουσα ο κ. Τσακαλώτος
και θα ήθελα να τον ρωτήσω κάτι.
Κύριε Υπουργέ, επειδή από χθες έχετε δηλώσει ότι γύρω στις
14.30’ η ώρα θέλετε να κάνετε µία δεκάλεπτη τοποθέτηση…
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Θα
ήθελα να κάνω µία τοποθέτηση για τη διαπραγµάτευση, κύριε
Πρόεδρε, εάν το θέλουν και οι συνάδελφοι. Δεν αφορά τον προϋπολογισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θέλω εσείς να µου
πείτε, για να κάνω εγώ τον προγραµµατισµό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Θα µε
βόλευε, κύριε Πρόεδρε, να µιλήσω στις 14.45’ η ώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εποµένως, αυτή η
πρώτη πεντάδα δεν θα διακοπεί. Μετά την πεντάδα των οµιλητών
που θα είναι γύρω στα σαράντα λεπτά, θα πάρει τον λόγο ο κ.
Τσακαλώτος.
Ξεκινούµε µε τον κ. Ιωάννη Στέφο, τον συνάδελφο από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ορίστε, κύριε Στέφο, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ερχόµαστε να µιλήσουµε για
τον προϋπολογισµό του 2017 µέσα σε µία ευνοϊκή συγκυρία για
τη χώρα η οποία ανοίγει προοπτικές για το µέλλον. Αυτή η συγκυρία δεν είναι άλλη από την απόφαση του Eurogroup της 5ης Δεκεµβρίου. Τι κέρδισε η χώρα µας απ’ αυτήν; Κατ’ αρχάς και σε
πείσµα των «Κασσάνδρων», εφαρµόζεται η συµφωνία του Μαΐου
για τα βραχυπρόθεσµα επί του χρέους, χωρίς προαπαιτούµενα
άµεσης επίδρασης. Εξασφαλίστηκε η µείωση του χρέους κατά
22%, δηλαδή 45 δισεκατοµµύρια ευρώ. Σταθεροποιούνται τα επιτόκια στο 1,5% µέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον αβεβαιότητας
και προβλέψεων για αύξηση των επιτοκίων. Υπάρχει εξοµάλυνση
του προφίλ αποπληρωµής των δανείων στα 32,5 χρόνια.
Επίσης, τι επιδιώκει η Κυβέρνηση και τελεί υπό συνεχή διαπραγµάτευση µε τους πιστωτές; Θα τα ακούσουµε, βέβαια, από
τον κ. Τσακαλώτο σε λίγη ώρα, αλλά επειδή έχουµε την αποκατάσταση της κανονικότητας που ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη
για τις εργασιακές σχέσεις, εδώ θα έχει ενδιαφέρον να ακούσω
την τοποθέτηση της Νέας Δηµοκρατίας, αφού αυτή είναι που εισήγαγε τον εργασιακό µεσαίωνα. Πετύχαµε την απόρριψη νέων
µέτρων λιτότητας µετά τη λήξη του προγράµµατος και τη διαπραγµάτευση για το ύψος των πρωτογενών πλεονασµάτων από
το 2018 και µετά.
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Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση έχει επιλέξει σ’ αυτόν τον δύσκολο δρόµο να στέκεται απέναντι σε κάθε προσπάθεια εξόδου
από την κρίση. Η µοναδική της έγνοια είναι πώς θα προβάλει τα
περισσότερα εµπόδια για τη θετική εξέλιξη των διαπραγµατεύσεων, ευθυγραµµιζόµενη µε τη στάση του ΔΝΤ και όλων των νεοφιλελεύθερων ιδεοληψιών που εκπροσωπεί. Η µοναδική έγνοια
της Αντιπολίτευσης είναι η άνοδός της στην εξουσία και η εφαρµογή της καταστροφικής πολιτικής που ασκήθηκε όλα τα χρόνια
των µνηµονίων.
Τι µας λέει η Νέα Δηµοκρατία για τον προϋπολογισµό; Μας
λέει ότι είναι φοροµπηχτικός και ότι θα εξαθλιώσει ακόµα περισσότερο τα λαϊκά στρώµατα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν άµεσοι
και έµµεσοι φόροι, αλλά ισοσταθµίζονται σε µεγάλο βαθµό από
την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, την αύξηση των δαπανών για την υγεία και την παιδεία, το Επίδοµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπου ενσωµατώνεται το παλαιότερο πρόγραµµα του
Ελάχιστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος και µε εφαρµογή σε ολόκληρη τη χώρα.
Αντί γι’ αυτά, η Νέα Δηµοκρατία προτείνει τη µείωση δαπανών.
Πού; Στην υγεία; Στους µισθούς; Στις συντάξεις; Με απολύσεις;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Στους φόρους.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΟΣ: Η απάντηση σε όλα είναι «ναι», κύριε
Βρούτση. Το έχετε εµπεδώσει το µάθηµα. Θα σας πω. Η κρυφή
ατζέντα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, αυτή που υπονόησε ο
κ. Μητσοτάκης στην οµιλία του στη ΔΕΘ αλλά και πάρα πολλά
στελέχη σας σε πολλές οµιλίες, είναι η µείωση των δαπανών µε
απολύσεις δηµοσίων υπαλλήλων, η παραπέρα εξαθλίωση των νοσοκοµείων και των σχολείων, η µεγαλύτερη απορρύθµιση στις
εργασιακές σχέσεις.
Αυτή, λοιπόν, είναι η προοπτική που µπορεί να προσφέρει η
Νέα Δηµοκρατία στη χώρα για την έξοδο από την κρίση. Μόνο
που δεν είναι προοπτική εξόδου από την κρίση, αλλά προοπτική
ταφόπλακας για την ελληνική κοινωνία, για όλα τα στρώµατα του
πληθυσµού, εκτός από τις φίλιες προς τη Νέα Δηµοκρατία οµάδες, των οποίων τα συµφέροντα εξυπηρετεί.
Είναι η προοπτική πληρωµής των φόρων από τους πλούσιους
σε εθελοντική βάση και συνεπώς η εξαγωγή δισεκατοµµυρίων
ευρώ στις τράπεζες της Ελβετίας και του Λουξεµβούργου και σε
κάθε λογής φορολογικούς παραδείσους. Είναι η προοπτική δηµιουργίας νέων λιστών Λαγκάρντ και Μπόργιανς τις οποίες µπορεί να αποκρύπτει ο οποιοσδήποτε Αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης ή άλλο κυβερνητικό στέλεχος. Με άλλο λόγια, είναι
η προοπτική της επανόδου του παλαιού, του βρώµικου, του αήθους στο πολιτικό συστήµατος.
Ας έρθουµε τώρα στον προϋπολογισµό. Περιλαµβάνει υφεσιακά µέτρα. Η Κυβέρνηση είναι η πρώτη που το οµολογεί.
Εκτός, όµως, από τα υφεσιακά µέτρα, περιλαµβάνονται µια σειρά
από µέτρα που εξασφαλίζουν µια στοιχειώδη βοήθεια για τις πιο
ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, τις πιο χτυπηµένες από την ύφεση
όλων αυτών των χρόνων.
Το 2015, στο πλαίσιο του προϋπολογισµού που είχε συνταχθεί
από την προηγούµενη Κυβέρνηση, η παρούσα Κυβέρνηση εξασφάλισε πόρους 100 εκατοµµυρίων ευρώ για τη στήριξη των πιο
αδύναµων νοικοκυριών. Το 2016 µε τον φετινό προϋπολογισµό
προϋπολόγισε 272 εκατοµµύρια ευρώ. Για το 2017 ενσωµατώνονται 760 εκατοµµύρια ευρώ για την οικονοµική ενίσχυση των
ευάλωτων νοικοκυρών, χωρίς θίγονται βασικά επιδόµατα, όπως
τα οικογενειακά και των αναπήρων, που αποδέχθηκαν και οι θεσµοί ύστερα από κυβερνητική επιµονή. Το λες και διαπραγµάτευση!
Επιπλέον, ενσωµατώνεται αύξηση 300 εκατοµµυρίων ευρώ για
την παιδεία και την υγεία και 250 εκατοµµύρια ευρώ για τη στήριξη δηµόσιων επενδύσεων. Γιατί για την Κυβέρνηση, παρ’ όλο
το σφιχτό δηµοσιονοµικό πλαίσιο, η υγεία και η παιδεία είναι τοµείς απόλυτης προτεραιότητας που µπορούν να καλυτερεύσουν
την καθηµερινότητα των πολιτών.
Ας δούµε λίγο τα συγκριτικά δεδοµένα όσον αφορά την παιδεία. Προβλέπεται αύξηση των δαπανών στο Υπουργείο Παιδείας, σε σχέση µε τον προϋπολογισµό του 2016, κατά 257
εκατοµµύρια ευρώ. Έτσι η Κυβέρνηση συνεχίζει την πολιτική που
ξεκίνησε µε τον προϋπολογισµό του προηγούµενου έτους, ο
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οποίος έβαλε φρένο στις συνεχείς, τα προηγούµενα χρόνια, µειώσεις των δαπανών για την παιδεία.
Αυτό αποδεικνύεται αν συγκρίνουµε τον προϋπολογισµό του
2017 της σηµερινής Κυβέρνησης, µε τις δαπάνες που είχε αποφασίσει να διατεθούν για το 2017 η Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και Νέας
Δηµοκρατίας, µέσα από το Μεσοπρόθεσµο του 2015-2018 που
είχε ψηφιστεί µε τον ν.4263/2014.
Συγκρίνοντας αυτές τις δαπάνες, διαπιστώνουµε ότι µε τον
Προϋπολογισµό του 2017 οι δαπάνες του Υπουργείου Παιδείας
αυξάνονται κατά 691 εκατοµµύρια ευρώ ή 15,6% σε ποσοστό.
Παρά το γεγονός ότι οι δαπάνες αυτές δεν µας ικανοποιούν,
η σύγκριση αυτή είναι καταλυτική, προκειµένου να γίνει αντιληπτό σε όλους τι θα συνέβαινε και στην εκπαίδευση αν δεν είχε
προηγηθεί η πολιτική αλλαγή του Γενάρη του 2015. Το ανέφερα
και πιο πάνω.
Αυτό που ευαγγελίζεται η Νέα Δηµοκρατία για µείωση των δαπανών, σηµαίνει λιγότερα χρήµατα για τοµείς του κράτους πρόνοιας και απελευθέρωση των ορίων για την είσοδο του ιδιωτικού
κεφαλαίου και στον χώρο της παιδείας. Γι’ αυτό και είχε εξαπολύσει λυσσαλέα επίθεση στον «νόµο Φίλη», γιατί η Νέα Δηµοκρατία επιδιώκει απρόσκοπτες και ανεξέλεγκτες απολύσεις
καθηγητών από τα ιδιωτικά σχολεία. Θέλει την ιδιωτική εκπαίδευση να υπάγεται στο Υπουργείο Εµπορίου.
Είναι εχθρός της Νέας Δηµοκρατίας το άρθρο 16 του Συντάγµατος και τα δηµόσια πανεπιστήµια. Γι’ αυτό και έξι χρόνια δεν
είχαν κάνει καµία πρόσληψη προσωπικού.
Ο στόχος της Νέας Δηµοκρατίας είναι να µπορούν να µπουν
ιδιώτες και στις διοικήσεις των δηµοσίων πανεπιστηµίων. Ο στόχος της Νέας Δηµοκρατίας είναι η πλήρης αποδόµηση του κράτους πρόνοιας και η απόλυτη κυριαρχία των πολυεθνικών στον
χώρο της οικονοµίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ο στόχος της Νέας Δηµοκρατίας -και τελειώνω- είναι η ισοπέδωση της ελληνικής κοινωνίας και η διαιώνιση του παλαιού πολιτικού κατεστηµένου που της εξασφαλίζει τις καρέκλες και την
εκµετάλλευση εξουσίας, για να προωθήσει τα συµφέροντα των
δικών της παιδιών και της κυρίαρχης κοινωνικής τάξης που εκπροσωπεί.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προχωράµε στον συνάδελφο κ. Αθανάσιο Δαβάκη, εκ Λακωνίας ορµώµενο Βουλευτή
της Νέας Δηµοκρατίας.
Κύριε Δαβάκη, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο στόχος της Νέας Δηµοκρατίας, όπως ανέφερε ο προσφάτως κατελθών εξ Ηπείρου συνάδελφος, δεν είναι όλα αυτά που, δυστυχώς,
ανέφερε. Ο στόχος της Νέας Δηµοκρατίας είναι -και θα γίνει σύντοµα πραγµατικότητα µε τη βοήθεια του ελληνικού λαού- να βγάλει τον τόπο από αυτόν τον εφιάλτη, τον οποίο έχει επισωρεύσει
η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Επίσης, να δηµιουργήσει µία ευοίωνη προοπτική για το µέλλον
και να χαράξει νέους δρόµους συναίνεσης και πολιτικών συγκλήσεων και όχι φρασεολογία του τύπου «εσείς» και «εµείς», αλλά
µία φρασεολογία η οποία θα δώσει πνοή και µία καλύτερη Ελλάδα στις αυριανές γενιές.
Άκουσα µε προσοχή τον συνάδελφο εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ επί
του προϋπολογισµού, ο οποίος ανέφερε πράγµατα τα περισσότερα από τα οποία είναι µη εφαρµόσιµα. Δεν εφαρµόζονται,
όπως δεν εφαρµόζονται και οι προϋπολογισµοί που φέρνει αυτή
η Κυβέρνηση.
Μεταξύ άλλων, έκανε και αναφορά σε ένα ιστορικό, πραγµατικό γεγονός. Είπατε, κύριε συνάδελφε, µετά µεγάλης επιτάσεως, ότι εφόσον εσείς της Αντιπολιτεύσεως λέτε ότι σας ρίξαµε
-ενώ δεν σας ρίξαµε-, γιατί δεν µας ρίχνετε και εσείς;
Θεωρώ, κύριε συνάδελφε, επειδή είστε και νέος στην Αίθουσα…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Ποιος το είπε αυτό;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Υπάρχουν τα Πρακτικά!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Είπα τις εκλογές ποιος τις κάνει!
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Ακριβώς! Αυτό λέω!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Τις εκλογές τις κάνει η Κυβέρνηση και
όχι η Αντιπολίτευση.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Ακριβώς! Άρα, λοιπόν, πρέπει να
γνωρίζετε…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Κάντε τις και εσείς τώρα!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Επαναλαµβάνετε το ολίσθηµα στο
οποίο υποπέσατε επιβεβαιώνοντας αυτό που λέω.
Σας λέω, λοιπόν, ότι το άρθρο 32 του Συντάγµατος λέει ξεκάθαρα πώς γίνονται οι εκλογές στην περίπτωση των προεδρικών
εκλογών. Σε περίπτωση προεδρικής εκλογής, η τρίτη µη ολοκληρωµένη και µη τελεσφόρα διαδικασία οδηγεί αναπόφευκτα σε
εκλογές.
Άρα, λοιπόν, χρησιµοποιήσατε το Σύνταγµα για να διακόψετε
και να ανακόψετε την πορεία της χώρας µε ό,τι αυτό σηµαίνει
στα δύο χρόνια που περνάει η χώρα. Γι’ αυτό µίλησα για εφιάλτη
που βιώνει ο ελληνικός λαός τα δύο χρόνια Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ.
Διότι αν κρίνουµε το τι συνέβαινε τότε και αυτά που λέγατε
περί ΕΝΦΙΑ, «751» και δέκατη τρίτη -είναι κωδικοποιηµένα πλέον
και δεν λέω και τα επιµέρους- καταλαβαίνουµε την κοροϊδία και
την απελπισία στην οποία βρέθηκε ο ελληνικός λαός, προκειµένου σήµερα εσείς να κάθεστε στα έδρανα της εξουσίας, στα
έδρανα της κυβέρνησης.
Θα πω δυο, τρία πράγµατα για τα αγροτικά. Μιλάµε για µια
χώρα που από τις είκοσι οκτώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης είµαστε
εικοστοί έβδοµοι στις απορροφήσεις.
Ο κ. Αποστόλου αντί να λέει συνεχώς εκθέσεις ιδεών, όπως
πολλοί Υπουργοί και πρώην Υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ –άκουσα τον
κ. Μπαλτά προηγουµένως-, καλό θα είναι να πει συγκεκριµένα
νούµερα, όταν καταθέτουν Βουλευτές σας ερωτήσεις για διευκρινιστικούς σχολιασµούς από το Υπουργείο, σχετικά µε το φορολογικό των αγροτών, σχετικά µε το ασφαλιστικό των αγροτών
και σχετικά µε όλα αυτά τα οποία συνθέτουν ένα θολό τοπίο και
δεν ξέρει κανένας τι να κάνει. Στο φορολογικό δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόµα πώς θα εφαρµοστεί ο ν.4387, ο νόµος Κατρούγκαλου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Το ασφαλιστικό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Στο ασφαλιστικό και στο φορολογικό, κύριε συνάδελφε.
Οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν στις 5 Δεκεµβρίου ερώτηση –ελέγχουν δηλαδή δι’ αυτής την Κυβέρνηση- και ζητούν
συγκεκριµένες καταστάσεις.
Όσον αφορά αυτές τις ερωτήσεις –γιατί το έχουµε κάνει ευρισκόµενοι κι εµείς σε δύσκολες στιγµές-, πάµε στο χωριό και λέµε
«Κατέθεσα ερώτηση. Τι να κάνω ρε παιδιά, όταν σας πνίγει η φορολογία και οι ασφαλιστικές εισφορές;».
Όταν για δεύτερο συνεχόµενο εξάµηνο αυτήν τη στιγµή
έχουµε αύξηση των εισφορών του ΟΓΑ, πρέπει να ντρεπόµαστε.
Δεν γίνεται να λένε συνάδελφοι ότι το 98% των αγροτών δεν θα
φορολογηθεί, όταν όλα, και η έµµεση φορολογία, επιβαρύνουν
τον Έλληνα αγρότη, όταν πρέπει να αγοράσεις ζωοτροφή, βαµβακόσπορο ή σανό, αν θέλετε, και να πληρώνεις 24%, όταν τα
αγροτικά εφόδια βρίσκονται σε αυτά τα ύψη που βρίσκονται! Για
ποια ερηµοποίηση του αγροτικού τοµέα µπορούµε να µιλάµε;
Μη µου αναφέρετε τα σαράντα χρόνια, γιατί αν κάτι σήµερα
κρατά όρθια την ελληνική γεωργία είναι οι επιδοτήσεις, τις
οποίες παίρνετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιστορική επιλογή
αυτής της παράταξης!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Συµψηφίζεται ο ΦΠΑ, κύριε συνάδελφε.
Πρόκειται για βασική λογιστική αρχή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Θα ήθελα, λοιπόν, να είµαστε ξεκάθαροι, να λέµε την πραγµατικότητα ως έχει και να είµαστε και
πιο σεµνοί.
Άκουσα τον κ. Μπαλτά προηγουµένως σε µία έκθεση ιδεών
περί της ιστορίας της Ελλάδος και του πολιτιστικού και φυσικού
περιβάλλοντος. Ήθελα, λοιπόν, να ξέρω γιατί µένουν συνεχώς
αναπάντητες οι ερωτήσεις που καταθέτουµε για το Μουσείο της
Σπάρτης, για παράδειγµα. Φαίνεται ότι ακόµα και σήµερα κινήσεις πολιτών, περιφέρειες, καταθέσεις εγγράφων και ερωτήσεων
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δεν µπορούν να συγκινήσουν την ελληνική πολιτεία, το κεντρικό
κράτος των ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, όταν ήδη είχε δροµολογηθεί
η διαδικασία για το Μουσείο της Σπάρτης.
Διαβάζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην εισηγητική έκθεση ότι θα υπάρξουν παρεµβάσεις 88.000.000 ευρώ στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. Από πού είναι αυτές οι παρεµβάσεις; Καλό
θα ήταν ο κύριος συγκυβερνήτης, Υπουργός Πάνος Καµµένος
να µας πει και να µας εξηγήσει: Είναι από το επίδοµα επικινδυνότητας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων; Δηλαδή, γι’ αυτούς που πετούν, καταδύονται, πέφτουν µε αλεξίπτωτα, θα
περικοπούν συγκεκριµένα πράγµατα; Όλοι µας αναζητούµε να
βρούµε τον Πακτωλό ποταµό -για όσους δεν ξέρετε, ο Πακτωλός
ήταν ένα ποτάµι στην Μικρά Ασία- των εκατοµµυρίων ή δισεκατοµµυρίων, που ανέφερε στις 22 Μαΐου ο κύριος Υπουργός Εθνικής Αµύνης εδώ.
Χαίροµαι που ήταν εδώ πριν ο κύριος Χουλιαράκης -έφυγε
τώρα- ο οποίος, άνθρωπος σοβαρός ων -δεν µπορώ να πω- είπε
«εγώ δεν έχω λάβει τίποτα από τα ισοδύναµα τα οποία επικαλείται από του Βήµατος της Βουλής ο κύριος Καµµένος».
Όσον αφορά λοιπόν το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, θέλω να
ξεκαθαρίσω ότι τα 27.300.000 του 2017 και τα 27.300.000 του
2018 θα εξασφαλιστούν στο σύνολό τους από τον κωδικό 6900,
για τα εξοπλιστικά µε τίτλο: «Νέα προτεραιοποίηση για εξοπλιστικά προγράµµατα». Δηλαδή, προγράµµατα εξοπλιστικά, τα
οποία δεν συνεχίζονται για πολλούς λόγους, θα καλύψουν τα
18.600.000.
Το ξέρετε ότι αυτή τη στιγµή υπάρχουν 100.000.000 από τα
ΧΕΠ -τα Χρηµατικά Εντάλµατα Πληρωµών- του 2015 και του
2016, τα οποία είναι αδιάθετα; Για ποιο λόγο λοιπόν, τα
27.000.000 να µην δοθούν από τα εξοπλιστικά στον κωδικό πληρωµής;
Πιο κάτω ο κύριος Υπουργός µας αναφέρει εδώ στην Εθνική
Αντιπροσωπία ότι η Rheinmetall µόνο, που είναι µία εταιρεία εξοπλιστικών συστηµάτων όπως θα γνωρίζετε, προσφέρει διά του
δικηγόρου της -παρακαλούσε ο δικηγόρος της Rheinmetall τον
κ. Καµµένο- να συµβιβαστούν µε 200.000.000. Αυτά ελέγοντο
από το Βήµα της Βουλής από Έλληνα Υπουργό Εθνικής Αµύνης.
Τον καλώ, όταν οµιλήσει ο κ. Καµµένος, να πει αυτά που τον καταγγέλλω σήµερα ότι είπε ψέµατα στην Εθνική Αντιπροσωπία και
διέσυρε όχι µόνο µε αυτό τους Υπουργούς Εθνικής Αµύνης, αλλά
και το κόµµα µε την ψήφο του οποίου στηρίζει.
Φαίνεστε και µοιάζετε -ειδικά οι άνθρωποι που σας εµπιστεύτηκαν και ήρθαν να σας στηρίξουν µε την ψήφο τους σε αρκετές
εκλογικές αναµετρήσεις- αυτό που λέει ο Θουκυδίδης στον Πελοποννησιακό Πόλεµο: «Ορών δέ ο Νικίας το στράτευµα αθυµούν», δηλαδή άψυχο, λιγόψυχο, απογοητευµένο, «και εν µεγάλ
µεταβολή όν». Το «µεγάλη µεταβολή» δεν χρειάζεται µετάφραση.
Καταλαβαίνετε για τι µεταβολή µιλάµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλούσα να
λάβω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Για ποιον λόγο;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Γι’ αυτό που αναφέρθηκε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν προβλέπεται από
την διαδικασία, κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Είναι σε προσωπικό επίπεδο γιατί παραποίησε τα λόγια µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν σας έθιξε προσωπικά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Όχι θέλω να κάνω µία διευκρίνιση γι’
αυτά τα οποία είπε. Παραποίησε τα λόγια µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κατ’ αρχάς, καθήστε
κάτω.
Επειδή εσείς είστε παρών, να κλείσουµε την πεντάδα και µετά
εντάξει, για ένα λεπτό να κάνετε και την διευκρίνισή σας.
Θα ήθελα να ανακοινώσω στο Σώµα ότι οι Υπουργοί Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών,
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Οικονοµικών, Υγείας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Πολιτισµού και
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Αθλητισµού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών και Μεταφορών, Μεταναστευτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, καθώς και οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµικών και ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατέθεσαν στις
8-12-2016, σχέδιο νόµου: «Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού,
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής
Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθµίσεις για Κοινωνική Αλληλεγγύη και Εφαρµοστικές Διατάξεις του ν.4387/2016(Α’85)».
Το ως άνω σχέδιο νόµου έχει χαρακτηριστεί από την Κυβέρνηση ως επείγον.
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Βέβαια, ποτέ δεν έχω καταλάβει –και εµείς και εσείς- γιατί δεν
λέµε «η Κυβέρνηση κατέθεσε» και διαβάζουµε όλο το Υπουργικό
Συµβούλιο.
Τον λόγο έχει η συνάδελφος κ. Γεωργοπούλου-Σαλτάρη.
Ορίστε, έχετε τον λόγο, κυρία Σαλτάρη.
ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ) ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στον προϋπολογισµό του 2017
αποτυπώνονται ξεκάθαρα οι θετικές προοπτικές για την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας. Όσο και αν δεν θέλουν κάποιοι
σε αυτήν την Αίθουσα να το παραδεχτούν και προσπαθούν να
βρουν µόνο αρνητικά, να διαστρεβλώσουν την πραγµατικότητα
και τα οικονοµικά στοιχεία, το πρόσφατο Eurogroup τους διαψεύδει.
Να φρεσκάρω τη µνήµη κάποιων που ήταν και εξακολουθούν
να είναι προσκολληµένοι στα ιδεολογήµατα του νεοφιλελευθερισµού. Εφαρµόστηκαν στη χώρα µας µε πρωτοφανή αγριότητα.
Η κατάρρευση των µισθών, οι περικοπές των συντάξεων, η συρρίκνωση των κοινωνικών παροχών, η ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων και όχι µόνον ανάπτυξη δεν ήρθε αλλά είχαµε
και ύφεση και αποεπένδυση πρωτόγνωρη.
Δεν είναι µόνον αυτά. Αφήσατε πίσω σας µια χώρα ακραίων
ανισοτήτων και πληγές τεράστιες που δεν έχουν τελειωµό. Τι να
πρωτοαναφέρω; Για τους διοριστέους του ΑΣΕΠ από το 1998 και
των επόµενων χρόνων που τους είχατε στα αζήτητα και αυτή η
Κυβέρνηση τους απορροφά σιγά σιγά; Για το ότι πληρώνουµε
τώρα αποζηµιώσεις σε σεισµόπληκτους, παραδείγµατος χάριν
στην Ηλεία από το 2008; Για το ότι έχουν συσσωρευτεί πρόστιµα
από παραβιάσεις της κοινοτικής νοµοθεσίας είτε για τα απορρίµµατα είτε για το περιβάλλον και προσπαθούµε να τα περιορίσουµε; Είναι µακρύς ο κατάλογος και ο χρόνος δεν φτάνει.
Ατυχώς ο προλαλήσας Βουλευτής χαρακτήρισε εφιάλτη τη
δική µας θητεία, τη θητεία αυτής της Κυβέρνησης. Τότε πώς
µπορούµε να χαρακτηρίσουµε τη θητεία των κυβερνήσεων του
ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας το προηγούµενο διάστηµα;
Ως λαίλαπα, ως σίφουνα, που διέλυσε τα πάντα στο πέρασµά
της; Ας είναι προσεκτικοί κάποιοι στις εκφράσεις και στους χαρακτηρισµούς τους.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ήθελα να αναφερθώ στον
τοµέα της παιδείας όπου παρατηρούµε στον προϋπολογισµό ότι
οι δαπάνες του Υπουργείου προβλέπονται αυξηµένες κατά 161
εκατοµµύρια ευρώ. Αποδεικνύεται για άλλη µία φορά η πολιτική
βούληση της Κυβέρνησης να στηρίξει τη δηµόσια παιδεία, αλλά
η µεγαλύτερη απόδειξη είναι σαφώς βελτιωµένη κατάσταση
κατά την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς, µε 50% περισσότερους αναπληρωτές από το 2014, µε ιδιαίτερη έµφαση στην
ειδική αγωγή και τη πρωτοβάθµια εκπαίδευση, µε τα σχολικά βιβλία στην ώρα τους. Η αύξηση των δαπανών για την έρευνα δείχνει επίσης τη στήριξη της πολιτικής ηγεσίας και σε αυτόν τον
τοµέα.
Επειδή σε αυτήν την Αίθουσα κάποιοι ξεχνάνε πολύ γρήγορα,
θα σας γυρίσω λίγο πίσω, τον Μάιο του 2014, στιγµή της κορύφωσης του success story, στο µεσοπρόθεσµο 2015-2018, όπου
προβλεπόταν ραγδαία µείωση ποσοστού δαπανών για την παιδεία 2,55% για το 2015 για να φτάσει στο 1,99% το 2018. Είναι
ξεκάθαρο ότι ήταν πολιτική βούληση τους η απαξίωση της δηµόσιας παιδείας. Φάνηκε και από την ανήκουστη ενέργεια να
απολύσουν εκπαιδευτικούς από δηµόσια σχολεία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Στον τοµέα του πολιτισµού είναι σαφές ότι έχουµε δώσει θετικά δείγµατα γραφής σε σηµαντικούς θεσµούς, όπως για παράδειγµα το Φεστιβάλ Ολυµπίας για παιδιά και νέους, που
συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Πολιτισµού και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και αυτή η προβολή και η στήριξη πρέπει να συνεχιστεί και να θωρακιστεί τα επόµενα χρόνια, καθώς
και στον προϋπολογισµό προβλέπεται η επιχορήγηση αντίστοιχων θεσµών.
Προχωρούµε, λοιπόν, µε το ΕΣΠΑ 2014-2020, την προστασία,
αποκατάσταση, ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων µείζονος σηµασίας, ενταγµένων στον κατάλογο µνηµείων παγκόσµιας κληρονοµιάς της UNESCO. Χαίροµαι ιδιαίτερα γιατί περιλαµβάνεται
και η ανάδειξη του ναού του Επικούρειου Απόλλωνα στις Βάσσες
Φιγαλείας.
Είναι θετικό στον παρόντα προϋπολογισµό για τον πολιτισµό
και το ότι προβλέπεται σχετικό κονδύλι για µισθοδοσία ύψους
220.000 ευρώ για δεκατρείς υπαλλήλους, επιτυχόντων του ΑΣΕΠ
του 1998, µετά δηλαδή από δεκαέξι ολόκληρα χρόνια, οι οποίοι
διορίζονται µόνιµα στο Επιµελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας, γεγονός που θα ενισχύσει σηµαντικά αυτόν τον βασικό θεσµικό φορέα του πολιτισµού.
Επειδή ζω και εκλέγοµαι σε έναν νοµό µε έντονο το αγροτικό
στοιχείο, θέλω να επισηµάνω ότι πρέπει να συνεχιστεί η στήριξη
των αγροτών µε όλα τα δυνατά χρηµατοδοτικά εργαλεία, να αποζηµιωθούν οι πληγέντες παραγωγοί και να εφαρµοστεί ολοκληρωµένα το εργόσηµο.
Να θυµίσω εδώ ότι το 2016 αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ σε πληρωµές κοινοτικών πόρων για ενισχύσεις και αυτό είναι θεµελιώδες για τον αγροτικό µας κόσµο. Είναι καθηµερινή µας φροντίδα
η υποστήριξη των εισοδηµάτων των πολιτών, η περιστολή αχρείαστων δαπανών και αναφέροµαι στην εξαιρετική πρωτοβουλία
του Υπουργείου Υγείας για τα ηλεκτρονικά ραντεβού χωρίς χρέωση σε όλες τις µονάδες του ΠΕΔΥ και στα κέντρα υγείας.
Είµαστε απέναντι στον παρασιτισµό και κάθε µέρα πηγαίνουµε
ένα βήµα παραπέρα για τη στήριξη του κράτους πρόνοιας.
Κλείνοντας, θέλω να σηµειώσω ότι έχουµε πλήρη επίγνωση
των δυσκολιών µας σε ένα περιβάλλον επιτροπείας και οικονοµικής δυσπραγίας. Θα συνεχίσουµε, όµως, την προσπάθεια για
το τέλος της επιτροπείας το 2018 ώστε να ανοίξει επιτέλους ο
δρόµος για την πραγµατική ανάταξη της ελληνικής οικονοµίας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εγώ, κυρία συνάδελφε, δύο φορές µάλιστα για την τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής της Χρυσής Αυγής κ. Ηλίας Κασιδιάρης.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Ήταν µερικές µέρες πριν το δηµοψήφισµα, εκείνο το αλήστου µνήµης καλοκαίρι του 2015, όπου είχα
έρθει στη Βουλή µε χειροπέδες µέσα από τη φυλακή που πέρασε
ο Αρχηγός του τρίτου κόµµατος της χώρας και οι υπόλοιποι Βουλευτές του. Είχα πει από αυτό εδώ το Βήµα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει
όχι µόνο κωλοτούµπα και θα φέρει τρίτο µνηµόνιο, αλλά θα φέρει
το χειρότερο µνηµόνιο για την Ελλάδα. Δεν πέσαµε έξω. Το µόνο
σηµείο στο οποίο πέσαµε έξω είναι ότι δεν προβλέψαµε το τέταρτο µνηµόνιο που ετοιµάζεται να φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, το τέταρτο
καταστροφικότερο µνηµόνιο για την πατρίδα µας.
Αυτήν τη στιγµή, λοιπόν, έρχεται το Eurogroup, µιλάει για 3,5%
πλεόνασµα για δέκα χρόνια από το 2018 µέχρι το 2028. Αυτά για
τους πολίτες που δεν καταλαβαίνουν µπορούµε να τα µεταφράσουµε πολύ απλά. Για το 1,7% πλεόνασµα παίρνει µέτρα το δηµόσιο σε βάρος των πολιτών 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ φόρους.
Άρα µε απλά λόγια αυτό το οποίο ετοιµάζεται να κάνει τώρα ο
ΣΥΡΙΖΑ είναι νέο µαχαίρι, νέες περικοπές σε µισθούς και συντάξεις του λαού, νέοι φόροι για τους πολίτες, για τους φτωχούς
πολίτες και όχι για τους Βουλευτές. Γιατί οι Βουλευτές είναι αφορολόγητοι. Γιατί τα κόµµατα παίρνουν 15 εκατοµµύρια ευρώ τον
χρόνο και τα µοιράζονται πλην της Χρυσής Αυγής. Είναι τιµή µας
που δεν παίρνουµε φράγκο από αυτό το µνηµονιακό κράτος και
όλοι οι άλλοι πίνετε και τρώτε εις υγείαν των κορόιδων. Η χώρα
καταστρέφεται.
Υπολογίζω ότι µε τα 3,5% πλεονάσµατα για δέκα χρόνια θα
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πάτε σε µέτρα που θα περνάνε τα 50 δισεκατοµµύρια ευρώ. Είναι
µία καταστροφή για την οικονοµία. Η χώρα καίγεται και ο Τσίπρας χαζογελάει. Τον έβλεπα τώρα στην τηλεόραση, πάλι σαν
χαζοχαρούµενος χαζογελούσε και έστελνε την µαντάµ Τσακαλώτου στη Μέρκελ να λέει «ναι» σε όλα, να ξεπουλάει την Ελλάδα, να υπογράφει την καταστροφή της Ελλάδος. Μιλάµε για
µία απόλυτη διάλυση, για µία απόλυτη καταστροφή της χώρας.
Η δηµόσια περιουσία έχει ξεπουληθεί για εκατό χρόνια και ο
εθνικός πλούτος έχει περάσει στα χέρια ξένων. Βλέπω τον Τσίπρα και πηγαίνει στο Ισραήλ και χαζογελάει. Αλήθεια, έχει εικόνα
ο Τσίπρας τι νόµους έχει το Ισραήλ για τους λαθροµετανάστες
και για τον ρατσισµό, πόσο ρατσιστικό κράτος είναι το Ισραήλ
που πήγε και κουνούσε τα χέρια του;
Αυτήν τη στιγµή για το 2017 θα χρησιµοποιήσω µερικούς αριθµούς που θα τους καταλάβει όµως ο λαός και όχι αυτήν την παρελκυστική τακτική των Υπουργών που λένε ψέµατα, βγαίνουν
στα κανάλια και λένε «θα αντισταθούµε» και πάνε µετά στον Σόιµπλε και λένε «ναι» σε όλα. Μόνο για το 2017, λοιπόν, πληρώνουµε
6,5 δισεκατοµµύρια ευρώ σε τόκους και 7,5 δισεκατοµµύρια
ευρώ σε χρεολύσια, δηλαδή 15 δισεκατοµµύρια ευρώ µόνο για
το 2017! Με τους πιο ευοίωνους υπολογισµούς µέχρι το 2021
πληρώνει το δηµόσιο 45 δισεκατοµµύρια ευρώ σε τοκοχρεολύσια.
Όλα αυτά είναι παράνοµα. Όλα αυτά είναι άθλια και πρέπει να
γίνει λογιστικός έλεγχος στο δηµόσιο χρέος της Ελλάδος για να
δούµε επιτέλους τι είναι αυτά που πληρώνει η χώρα. Αλλά αυτά
λέγατε, επειδή µιλάµε για προϋπολογισµό σήµερα και έχουµε και
τον Υπουργό σας εδώ πέρα ο οποίος µιλάει άριστα την αγγλική,
δεν γνωρίζει την ελληνική και όταν πηγαίνει έξω λέει «yes man»
σε όλους. Τότε, λοιπόν, όταν κλέψατε τη ψήφο των Ελλήνων πολιτών, είχατε πει θα εγγράψετε στον προϋπολογισµό το κατοχικό
δάνειο. Πού είναι το κατοχικό δάνειο; Το κατοχικό δάνειο που
οφείλει η Γερµανία στην Ελλάδα το έχετε εγγράψει στον προϋπολογισµό; Όχι.
Είχε βγει κάποια στιγµή ο Παρασκευόπουλος και είχε πει ότι
θα δεσµεύσουµε τη γερµανική περιουσία και το ινστιτούτο
Γκαίτε. Πήρε η Μέρκελ τηλέφωνο, τράβηξε το αυτάκι του dear
Alexis Tsipras, κάνατε κωλοτούµπα και τα πήρατε όλα πίσω. Η
Χρυσή Αυγή είναι η µόνη δύναµη που διεκδικεί για την Ελλάδα
το κατοχικό δάνειο από τη Γερµανία.
Όταν είχαν έρθει εδώ στη Βουλή Βουλευτές Γερµανοί και τους
είπαµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους, έκαναν τα παγώνια, όπως
λέει ο λαός, για το θέµα του κατοχικού δανείου, δεν είπαν λέξη,
δεν απάντησαν τίποτα. Γιατί το κατοχικό δάνειο, έπειτα από τη
Συνθήκη των Παρισίων του 1946, που αναγνωρίστηκε η ύπαρξή
του διεθνώς, εν συνεχεία, και µε έναν λογικό τόκο, µπορεί να
φτάσει σε πάρα πολύ µεγάλο ύψος σήµερα, σε ύψος εκατοντάδων δισεκατοµµυρίων ευρώ και να µιλάµε στην ουσία, αυτό που
λέει και το πρόγραµµα της Χρυσής Αυγής, για συµψηφισµό
αυτού που εσείς λέτε χρέος της Ελλάδας προς τη Γερµανία µε
το πραγµατικό και ικανό να διεκδικηθεί χρέος της Γερµανίας
προς την Ελλάδα.
Όµως, αυτά δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ. Η γερµανική οικονοµική ολιγαρχία έχει αγκαλιάσει τον dear Alexis Tsipras, η διαπλεκόµενη ναυαρχίδα του γερµανικού τύπου, η Süddeutsche
Zeitung, είχε ύµνους χθες για τον Πρωθυπουργό σας. Προσέξετε
το αυτό εσείς, που λέτε ότι είστε αντιγερµανοί και εµείς είµαστε
φιλογερµανοί, το µοναδικό κόµµα που διώκεται σε όλη την Ευρώπη, όλος ο ευρωπαϊκός τύπος υβρίζει και πολεµά τη Χρυσή
Αυγή και τολµάτε και λέτε τέτοια πράγµατα για εµάς.
Για εσάς, λοιπόν, ακούστε τι λένε οι Γερµανοί τοκογλύφοι, οι
Γερµανοί οικονοµικοί ολιγάρχες και η ναυαρχίδα τους. Έγραφε
επί λέξει η Süddeutsche Zeitung: «Οι διεθνείς πιστωτές πρέπει
να παραδεχθούν ότι δεν υπάρχει καλύτερος για Πρωθυπουργός
από τον Αλέξη Τσίπρα». Έχουν δίκιο γιατί για τα συµφέροντα της
ξένης οικονοµικής ολιγαρχίας, για την εξυπηρέτηση ξένων, ανθελληνικών συµφερόντων ο Πρωθυπουργός σας είναι ο καλύτερος.
Υπάρχει, λοιπόν, το δεδοµένο ότι πάτε να πείτε «ναι» σε όλα.
Θα κάνετε τα γνωστά παπατζιλίκια, θα λέτε ότι «αντιστεκόµαστε,
διαπραγµατευόµαστε», όπως λέγατε για µήνες και κοροϊδεύατε
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τον κόσµο, θα πείτε «ναι» σε όλα, όπως το 2015, όπως είχατε
κάνει τότε µε το δηµοψήφισµα. Μόνο µία αριστερή κυβέρνηση
µπορεί να ξεπουλήσει σε τέτοιο βαθµό την Ελλάδα και να µην
υπάρχει καµµία αντίδραση, να κάθονται όλοι και να κοιτάνε, πλην
της Χρυσής Αυγής, που συνεχίζει αυτόν τον αγώνα σε βάρος
αυτής της ανθελληνικής πολιτικής.
Χέρι χέρι η Νέα Δηµοκρατία. Μαζί ψηφίσατε τον Αύγουστο του
2015 χαράµατα το τρίτο ανθελληνικό µνηµόνιο, µαζί ψηφίσατε
τον διασυρµό της ελληνικής κοινωνίας µε τα σύµφωνα συµβίωσης, µαζί ψηφίσατε τον εξισλαµισµό της πατρίδας µας µε τη δηµιουργία ισλαµικών τζαµιών παράνοµα µέσα στην πρωτεύουσα
της Ελλάδος.
Θέλουν, βέβαια, οι ξένοι, µετά τον καλύτερο dear Alexis
Tsipras, τον Mr. Siemens, τον Κούλη Μητσοτάκη για Πρωθυπουργό. Τον θέλουν και αυτόν βεβαίως. Εδώ υπάρχει, όµως, µία
σταθερά, η οποία θα δηµιουργήσει µέγιστο πρόβληµα. Η σταθερά αυτή είναι η ανερχόµενη πολιτική δύναµη της Χρυσής
Αυγής, που µε την κατιούσα που έχουν λάβει αυτήν τη στιγµή τα
ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, που πέφτει κάτω από 20% και σε λίγο θα
είναι κάτω από 15%, µε τη Χρυσή Αυγή σε διψήφιο ποσοστό συνεχώς ανερχόµενο θα είµαστε δεύτερο κόµµα όταν γίνουν οι
εκλογές και Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Κλείνω. Άκουσα κάποιον Τούρκο να λέει στα κανάλια ότι θα
έρθει µέσα στα ελληνικά νησιά και θα βάλει, λέει, ένα κοντάρι µε
τουρκική σηµαία. Λοιπόν, να προσέχουν οι Τούρκοι που τα λένε
αυτά, διότι γίνονται και ατυχήµατα µε τα κοντάρια, ενδεχοµένως
µπαίνουν σε λάθος, ευαίσθητα σηµεία και προξενούν επώδυνες
καταστάσεις. Αυτό απαντάµε σε αυτούς που προκλητικά αµφισβητούν την ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο πέλαγος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
Το Αιγαίο πέλαγος είναι ελληνικό. Το Αιγαίο πέλαγος είναι Ελλάδα και η Ελλάς διεκδικεί, όχι µόνο τα νησιά που µας ανήκουν,
από τη Συνθήκη της Λοζάνης, αλλά και την ανακήρυξη της ελληνικής Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης, που µπορεί να καταστήσει την πατρίδα µας κυρίαρχη δύναµη στην ανατολική
Μεσόγειο.
Διότι λόγω της ύπαρξης του συµπλέγµατος της Μεγίστης, να
αναφερθώ και στο Καστελόριζο, που έβγαινε η οµάδα 53 του
Υπουργού σας και µας έβριζε ότι είµαστε εγκληµατικό κόµµα. Πήγαµε στο Καστελόριζο γιατί το Καστελόριζο είναι ελληνική πατρίδα και είναι το κλειδί της κυριαρχίας για την Ελλάδα στην
ανατολική Μεσόγειο. Με τον νόµο της Χρυσής Αυγής περί ανακηρύξεως της ελληνικής ΑΟΖ θα γίνει πράξη το όραµά µας, η Ελλάδα γεωπολιτικά, η Ελλάδα γεωστρατηγικά να κυριαρχήσει στην
ευρύτερη περιοχή.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείνει η πεντάδα,
όπως είπα, µε τον συνάδελφο κ. Τριανταφυλλίδη. Μετά θα µιλήσει ο κ. Τσακαλώτος.
Μου διευκρίνισε ο κύριος Υπουργός ότι δεν θα µιλήσει για τον
προϋπολογισµό, αλλά θέλει να κάνει ενηµέρωση στην Ολοµέλεια
της Βουλής, για δέκα λεπτά, σχετικά µε το Eurogroup, τη διαπραγµάτευση και όλη αυτήν την ιστορία.
Εποµένως, ενηµερώνω και να µου πείτε όταν είναι η ώρα.
Έχει ζητήσει να µιλήσει µετά τον κ. Τσακαλώτο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ. Δένδιας. Μετά γύρω στις 16.00’ έχει
ζητήσει να µιλήσει ο κ. Λοβέρδος, µου το είχε πει νωρίτερα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι, όχι, κύριε Πρόεδρε. Δεν το ήξερα
ότι θα µιλήσει ο κύριος Υπουργός. Μετά τον κ. Δένδια...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι, ναι, αυτό λέω.
Μην µε διακόπτετε, κύριε Λοβέρδο. Τι µετά; Με την κοινοβουλευτική σειρά θα µιλήσει ο κ. Δένδιας πρώτος. Ούτε ο κ. Δένδιας το
ήξερε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Μετά τον κ. Δένδια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία. Εγώ θέλω να
σας κάνω άλλη πρόταση.
Μήπως εξυπηρετείστε καλύτερα οι Κοινοβουλευτικοί, επειδή
δεν θα µιλήσει επί του Προϋπολογισµού ο κύριος Υπουργός -θα
µιλήσει δέκα λεπτά για να µας ενηµερώσει και είναι χρήσιµο νοµίζω- ενδεχοµένως να θέλετε να µην κάνετε την οµιλία σας ως
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Κοινοβουλευτικοί, αλλά να µιλήσετε για τρία - τέσσερα λεπτά επί
του θέµατος που θα µιλήσει ο κύριος Υπουργός και κρατάτε την
κανονική σας οµιλία για όποτε θέλετε αργότερα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Σωστό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Άρα κύριε Λοβέρδο,
είδατε ότι σας υπερκάλυψα.
Κύριε Τριανταφυλλίδη, συγγνώµη που σας είχα όρθιο, έχετε
τον λόγο. Θα σας το ανταποδώσω µε ανοχή.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Η οικονοµία, κύριε Υπουργέ, έχει γίνει η γραµµατική της πολιτικής. Θέλω να δούµε λίγο την σχέση οικονοµίας και πολιτικής
µε όλα αυτά που έχουµε ακούσει αυτό το τριήµερο. Οι κανόνες
και οι κοινοτυπίες της επαναλαµβάνονται ξανά και ξανά στο δηµόσιο λόγο, αλλά η οικονοµία δεν είναι ακριβής επιστήµη. Η οικονοµική γραµµατική είναι µια µορφή µυθολογίας, µια πεποίθηση
σε συλλογικές αναπαραστάσεις που άλλοτε ισχύουν και άλλοτε
όχι.
«Η δύναµη των οικονοµικών µύθων συνίσταται στην αντιφατικότητά τους. Όσα φέρνουν στο φως, άλλα τόσα αποσιωπούν»,
λέει ο Eloi Laurent, οικονοµολόγος στο Πανεπιστήµιο στο Παρίσι,
στο Στάνφορντ και στο Χάρβαρντ.
Αυτό µου ήρθε στο µυαλό, όταν διάβαζα αυτόν τον γκουρού
της παγκόσµιας αγοράς των οµολόγων, τον Paul Kazarian, να
λέει ότι το καθαρό χρέος της Ελλάδας είναι µόλις 41% του ΑΕΠ
ή αλλιώς 72 δισεκατοµµύρια ευρώ και όχι 177% του ΑΕΠ δηλαδή
311 δισεκατοµµύρια ευρώ. Δεν ξέρω αν µε αυτά τα στοιχεία µπορεί να πειστεί το Eurogroup για τα πλεονάσµατα του 2019 και
του 2020.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε στην πιο κρίσιµη
καµπή στην πορεία εξόδου από τον µνηµονιακό κανιβαλισµό, µία
κρίσιµη χρήσιµη µάζα θετικών εξελίξεων: χρέος, αξιολόγηση, ποσοτική χαλάρωση µαζί µε θεσµικά επενδυτικά εργαλεία είναι αναγκαία και ικανά για να ανατρέψουµε το κλίµα της εθνικής
κατάθλιψης που κληρονοµήσαµε και να µπούµε στο 2017 µε ένα
συγκρατηµένο χαµόγελο ελπίδας, πίστης ότι µε αγώνα, συµµετοχή, ενότητα µέσα στον λαό µπορούµε να αλλάξουµε τα πράγµατα, ότι η εγκατάλειψη και η αποχή δεν είναι η λύση.
Βρισκόµαστε ταυτόχρονα απέναντι σε µία Αξιωµατική Αντιπολίτευση που επιχειρεί να υποβιβάσει την πολιτική σε αήθη προπαγάνδα µε στόχο όχι µόνο την απαξίωση του κυβερνητικού
έργου, αλλά και την ηθική αποδόµηση του ΣΥΡΙΖΑ και του Πρωθυπουργού.
Οι πολιτικές δυνάµεις του «εάν δεν υπογράψεις, µην γυρίσεις
πίσω» τότε, τολµούν σήµερα να γίνονται τιµητές µας. Ζούµε το
θέατρο του παραλόγου µίας Αντιπολίτευσης που ούτε θέλει και
ούτε µπορεί να καταθέσει πρόταση εξόδου από την κρίση, πρόταση ανασυγκρότησης της κοινωνίας, των θεσµών και της οικονοµίας και κυρίως να µην µπορεί να αντιπαρατεθεί στην
Κυβέρνηση και τον ΣΥΡΙΖΑ σε κανένα άλλο επίπεδο εκτός αυτού
της ατάκας, της φθηνής δηµαγωγίας, του στείρου και άγονου εντυπωσιασµού.
Το «Έτσι, χωρίς πρόγραµµα» της Μαρίας Ρεζάν, έγινε «Έτσι,
χωρίς όραµα και χωρίς επιχείρηµα» του Κυριάκου.
Η κοινωνία υποχρεώνεται να υφίσταται ως δήθεν πολιτική µια
επίφαση πολιτικής κριτικής, ένα ακατάσχετο υβρεολόγιο µε
επωδό την απαίτηση των εκλογών. Σπαρταρούν, καθώς το στερητικό σύνδροµο απώλειας εξουσίας επιδεινώνεται. Η εικοσάµηνη στέρηση της καρέκλας προκαλεί σπασµούς αλήθειας σαν
και αυτές στις οποίες επιδόθηκε ο κ. Μητσοτάκης από την Βουλγαρία καλώντας τις ελληνικές επιχειρήσεις να επενδύσουν εκτός
Ελλάδος.
Οι πολίτες σε εµάς ασκούν κριτική, από εµάς περιµένουν, εµάς
ελέγχουν, εµάς πιέζουν. Από αυτούς που κυβέρνησαν σαράντα
χρόνια δεν περιµένουν τίποτα. Σας γνωρίζουν και σας αναγνωρίζουν πολιτικά ως κάλπικες δεκάρες. Δεν περιµένουν τίποτα, ή
µάλλον περιµένουν. Περιµένουν να επιστρέψετε πίσω τα δανεικά
και αγύριστα, 214 εκατοµµύρια και 198 εκατοµµύρια που δανείστηκαν και χρωστούν στις τράπεζες οι «νοικοκύρηδες» της Νέας
Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, χρήµατα που τα δανείστηκαν και
τα χρωστούν στους Έλληνες συνταξιούχους, βλέπε PSI και δο-
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µηµένα οµόλογα.
Ποιοι συµφώνησαν µε το δεύτερο µνηµόνιο για πλεονάσµατα
3% το 2015, 4,2% το 2016, 4,5% το 2017, 4,5% το 2018; Ήσασταν
εσείς ή η µετεµψύχωση Σαµαρά-Βενιζέλου-Μητσοτάκη;
Η αναξιοπιστία σας δεν έχει όρια. Εσείς που συµφωνήσατε γι’
αυτό το τρέχον έτος, το 2016, 4,2% πρωτογενές πλεόνασµα, δηλαδή µέτρα 7 δισεκατοµµυρίων, έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, που ενσωµατώθηκε και συµβιβάστηκε µε 0,5% πλεόνασµα, δηλαδή 1
δισεκατοµµύριο µέτρα, εσείς µιλάτε, ταυτόχρονα, για µείωση φορολογίας. Ζηλέψατε τη δόξα του µάγου Χουντίνι, µεγαλύτερα
πλεονάσµατα µε µικρότερη φορολογία. Νόµπελ οικονοµίας: Κυριάκος Μητσοτάκης.
Τώρα απευθύνοµαι στην Κυβέρνηση. Εµείς δεν έχουµε χρόνο.
Πρέπει να κόψουµε δρόµο. Η κοινωνία περιµένει από εµάς. Αυτούς τους έχει κρίνει. Ο λαός και οι πολίτες είναι θυµωµένοι, θέλουν, ζητούν, διεκδικούν και καλά κάνουν. Απαιτούν οι δικές µας
δεσµεύσεις να αλλάξουν τη δική τους ζωή, να γίνουν πραγµατικότητα. Απαιτούν να τρέξουµε πιο γρήγορα, µε ταχύτερους και
αποτελεσµατικότερους ρυθµούς, να ξεπεράσουµε τη γραφειοκρατία, την πολυνοµία, να υποτάξουµε τα κάθε λογής συµφέροντα στο υπέρτερο συµφέρον, που είναι το δηµόσιο συµφέρον.
Εστιάζω την οµιλία µου λόγω χρόνου σε τρία ζητήµατα µε
τρεις προτάσεις, εξειδικεύοντας δηµιουργικά τη στήριξή µου
στην Κυβέρνηση και τον προϋπολογισµό.
Το πρώτο είναι, κύριε Υπουργέ, η έκτακτη στήριξη των ασθενέστερων. Η ταπεινότητά µου ως ίση εκ των εκατόν σαράντα
πέντε βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, απευθύνοµαι στους Υπουργούς
της Κυβέρνησής µου, αφού επισηµαίνουµε και υπογραµµίζουµε
ότι υπάρχει πλεόνασµα στο ενδεκάµηνο 2.440.000.000 πάνω από
τον στόχο. Το πλεόνασµα δεν έπεσε από τον ουρανό. Προέκυψε
ευρώ ευρώ από τον πόλεµο κατά του λαθρεµπορίου στα τσιγάρα, στα πετρέλαια, στο αλκοόλ, από µία σειρά από ξεχασµένες
υποθέσεις, όπως λίστες Λαγκάρντ, Μπόργιανς, από τον πόλεµο
κατά της φοροδιαφυγής, µε τη διασταύρωση εµβασµάτων και
φορολογικών δηλώσεων, µε την άρση, όπως λέει ο Ευκλείδης
Τσακαλώτος, της εθελοντικής φορολόγησης των πλουσίων στα
χρόνια της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Όλα αυτά συνέτειναν στη δηµιουργία αυτού του πλεονάσµατος.
Είναι αναγκαίο, κύριε Υπουργέ, να εκµεταλλευθούµε τµήµα
αυτού του πλεονάσµατος, που συλλέχθηκε από τα µη παραµετρικά µέτρα και έσοδα, τα οποία βρίσκονται πέραν των στόχων
που συµφωνήσαµε µε τους δανειστές, όπως κι εσείς επισηµάνατε στην Επιτροπή Οικονοµικών. Λέτε -διαβάζω από τα Πρακτικά-: «Το καλό είναι πως ό,τι κερδίζεις απ’ αυτά τα µη
παραµετρικά µέτρα µπορείς να το χρησιµοποιήσεις. Σου δίνει
αυτό που λέµε δηµοσιονοµικό χώρο».
Προτείνω και καλώ τον κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο και τον κ.
Γιώργο Χουλιαράκη, που ξέρουµε τι µάχη δίνουν καθηµερινά
πόντο-πόνο απ’ αυτό που ακολουθεί, εφόσον δεν προκαλείται
δηµοσιονοµικό πρόβληµα, να διερευνήσουµε ως Κυβέρνηση
έκτακτους τρόπους αξιοποίησης του πλεονάσµατος των 2,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ για τη στήριξη των ασθενέστερων, ώστε
να δώσουµε ανάσα στις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες και τη χειµαζόµενη ελληνική οικογένεια.
Είναι σαφές ότι πέρα από τους αριθµούς, τους δείκτες, και τα
λεγόµενα µακροοικονοµικά µεγέθη, είναι αναγκαίο να βρούµε
τρόπους συµβατούς, ώστε τα θετικά σηµάδια στην οικονοµία και
στη διαπραγµάτευση µε τους δανειστές να αποτυπωθούν στο
σώµα µιας βαλλόµενης και χειµαζόµενης κοινωνίας και να επουλώσουµε ανοιχτές πληγές µέχρι να πάρει µπροστά η οικονοµία
και η ανάκαµψη και να δώσει τους πρώτους καρπούς.
Στο κρίσιµο µεσοδιάστηµα µέχρι να συµβεί αυτό, ο λαός µας,
κύριε Υπουργέ, πρέπει να µείνει όρθιος. Η αγωνία µας είναι αυτή.
Η κοινωνία πρέπει να µείνει όρθια στο µεσοδιάστηµα µέχρι να
πάρει µπροστά η ανάπτυξη, οι επενδύσεις και η οικονοµία.
Όσοι µε ακούν θέλω να γνωρίζουν ότι δεν συµµετέχω σε κανέναν αγώνα κοινωνικής πλειοδοσίας, κοινωνικής ευαισθησίας.
Γνωρίζω ότι πολλοί συνάδελφοι µου Βουλευτές, και όχι µόνο
από το δικό µου κόµµα, τον ΣΥΡΙΖΑ, συµµερίζονται αυτήν την
αγωνία. Δεν πρωτοστατώ. Συµµετέχω σε µία συλλογική διαδικασία να αφουγκραστούµε τους κοινωνικά αδύναµους, τους άνερ-
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γους, τους άστεγους, τους άπορους, γιατί οι αρµοί της κοινωνικής συνοχής της ελληνικής κοινωνίας, αν δεν έχουν διαρραγεί,
βρίσκονται στα όριά τους.
Θέλω να σηµειώσω κλείνοντας τη φράση που είπε ο Πρόεδρός
µας, ο Αλέξης ο Τσίπρας: «Μην ξεχνάτε ποτέ ποιοι σας έστειλαν
σ’ αυτήν τη Βουλή, ποιες κοινωνικές οµάδες εκπροσωπείτε,
ποιων ανθρώπων καλείστε να υπερασπιστείτε τα συµφέροντά
τους, άνεργους, άπορους, άστεγους, φτωχούς, τις κοινωνικά
ευάλωτες οµάδες».
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες των ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο για δέκα λεπτά. Νοµίζω ότι είναι αρκετά. Έτσι δεν είναι;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Δώδεκα λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ε, καλά, θα κάνω παζάρι, όπως κάνετε και εσείς, δέκα λεπτά και βλέπουµε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Εντάξει, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν σκοπεύω να κάνω πολιτική
οµιλία ούτε να απαντήσω σε ό,τι έχει ακουστεί, στο αν έχουµε
πάρει το χειρότερο και από το ΔΝΤ και από τους Γερµανούς που
ακούστηκε, ή στο ότι θα έχουµε πρωτογενή πλεονάσµατα µέχρι
το 2028. Η πολιτική µου οµιλία θα είναι το Σάββατο, όπου θα πω
πολιτικά τι νοµίζω εγώ και τι νοµίζω ότι λέει η Αντιπολίτευση.
Αυτό θα το κάνω για πολλούς λόγους.
Ο πρώτος λόγος είναι ότι είµαστε στη µέση της διαπραγµάτευσης και είναι δύσκολη η θέση µου. Θέλω πολύ να σας ενηµερώσω, αλλά καταλαβαίνετε ότι έχω και κάποιους περιορισµούς
για το τι µπορείς να πεις, τι κρατάς, τι λες ανοιχτά στη µέση της
διαπραγµάτευσης.
Δεύτερον, όπως σε όλες τις διαπραγµατεύσεις τον τελευταίο
καιρό, αλλά ιδιαίτερα –νοµίζω- σε αυτή τη διαπραγµάτευση που
έχουµε µπροστά µας τίποτα δεν είναι συµφωνηµένο µέχρι όλα
να συµφωνηθούν. Δηλαδή διάφοροι παίκτες βάζουν κάτι στο
τραπέζι, αλλά δεν έχει συµφωνηθεί τίποτα, µέχρι να δούµε το
όλο πακέτο. Μου φαίνεται ότι αυτό σας το έχω πει και άλλες
φορές, ότι εδώ είµαστε, ώριµοι άνδρες και γυναίκες είµαστε, για
να το κρίνουµε όταν έχουµε όλο το πακέτο, τα αρνητικά, τα θετικά σηµεία, τι µας δίνει αέρα, τι δεν µας δίνει αέρα, πόσο αέρα
µας δίνει.
Άρα γι’ αυτόν τον λόγο, θέλω να σας κάνω µία απλή ενηµέρωση για το πού είµαστε και µετά µπορούµε να συζητήσουµε και
τι ιδέες και τι συµβουλές έχετε. Όµως, προτείνω να µην έχουµε
αντιπαραθέσεις. Αν θεωρείτε ότι έχει µία λανθασµένη γραµµή η
Κυβέρνηση, ευχαρίστως να ακούσω την άποψή σας, ότι πρέπει
να είµαι πιο σκληρός σε αυτό, να είµαστε πιο σκληροί εκεί, πιο
µαλακοί εκεί. Αυτό είναι κατανοητό. Η θέση της Αντιπολίτευσης
ίσως είναι να έχει κάποιες ιδέες, αλλά πέραν από εκεί δεν βλέπω
τον λόγο για αντιπαραθέσεις.
Το µόνο πράγµα που είναι εξαίρεση σε αυτό που είπα, ότι τίποτα δεν θα συµφωνηθεί µέχρι όλα να συµφωνηθούν, είναι τα
βραχυπρόθεσµα µέτρα. Δηλαδή, η απόφαση του Eurogroup στις
5 Δεκεµβρίου είναι οριστική, αυτά είναι τα µέτρα και αρχίζουν
από εδώ και πέρα.
Θα πω δυο, τρία λόγια για αυτά τα µέτρα. Ουσιαστικά, είναι
τρία, αν θέλετε να τα κοιτάξετε. Είναι αυτά που έχουν µία οµαλοποίηση των ωριµάνσεων των οµολόγων. Υπάρχουν µειώσεις
των επιτοκίων. Υπάρχουν και κάποια κέρδη από µία διαφορετική
λύση που έχει σχέση –θα την εξηγήσω λίγο αργότερα- µε την
επαναγορά των οµολόγων που έγινε το 2011-2012.
Υπάρχει ένα άλλο αποτέλεσµα, που είναι το εξής: Αν πάρεις
αυτά τα τρία µέτρα µαζί, µειώνεται το ρίσκο του ελληνικού χρέους γενικότερα και άρα έχεις και ένα επιπλέον κέρδος που είναι
παραπάνω από το άθροισµα των προηγούµενων τριών. Δηλαδή,
όταν λέει το ESM ότι προβλέπει µέχρι το 2060 µια µείωση του
χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ 22%, δηλαδή 21,8%, το 3,6% έρχεται από την οµαλοποίηση, το 15% -λίγο παραπάνω- από τη µείωση των επιτοκίων, το 0,3% από αυτή την αλλαγή σε σχέση µε
την επαναγορά οµολόγων και το 2,6% έρχεται από τη γενική µείωση του ρίσκου που συσχετίζεται µε τα πρώτα τρία µέτρα.
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Το πρώτο µέτρο σχετίζεται µε την οµαλοποίηση των ωριµάνσεων του χρέους. Αυτό έχει δύο κοµµάτια. Αν θέλετε να το καταλάβετε, ο µέσος όρος της ωρίµανσης όλου του µπλοκ του
EFSM –του κοµµατιού του χρέους που είναι το EFSM- είναι περίπου 28. Τώρα θα πάει στα 32. Άρα αν θέλετε, το τεντώνουν
αυτές οι ωριµάνσεις, αν σκεφθείτε ότι είναι ένα λάστιχο και
επειδή είναι ο µέσος όρος από το 28 έως το 32, πρέπει να κάνεις
πολλά πράγµατα. Όπως ξέρετε, αν έχεις πολλά οµόλογα, µεγάλο
αριθµό οµολόγων και θέλεις να επηρεάσεις τον µέσο όρο, πρέπει
να κάνεις πολλά πράγµατα για να φθάσεις σε αυτό τον νέο µέσο
όρο, από το 28 στα 32. Συγχρόνως, επειδή το κάνεις αυτό το τέντωµα, ξεµπλέκεις και µε πολλές από τις κορυφές που θα είχες
σε κάποια χρόνια, οι οποίες θα ήταν πολύ παραπάνω από αυτό
που θα µπορούσε να αντέξει µία οικονοµία.
Με το δεύτερο µέτρο το ESM θέλει να εκµεταλλευθεί το ιστορικό χαµηλό των επιτοκίων που σηµειώνεται. Υπάρχει ένα µικρό
κόστος βραχυπρόσθεσµο σε αυτό, αλλά νοµίζω ότι όλοι οι οικονοµολόγοι συµφωνούν ότι αξίζει τον κόπο και γι’ αυτό οι αγορές
το έχουν δει τόσο θετικά αυτό.
Τώρα να µην πω γιατί έχουµε ιστορικό χαµηλό των επιτοκίων.
Αυτά µπορεί να σας τα πει ο κ. Παφίλης, ότι έχει σχέση µε την
ιστορική κρίση του καπιταλισµού και µε τις χαµηλές προσδοκίες
ότι θα φύγουµε γρήγορα από αυτήν την κρίση. Τέλος πάντων, το
εκµεταλλευόµαστε αυτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν συµφωνείτε µε αυτά;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Εγώ
συµφωνώ. Δεν ξέρω αν συµφωνεί το ESM. Νόµισα ότι ρωτήσατε
αν συµφωνεί το ESM.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Πάτε πακέτο µε το ESM!
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Εκµεταλλευόµαστε τη συγκυρία για να κλειδώσουµε αυτά τα χαµηλά
επιτόκια, κάτι που µπορεί να είναι πολύ σηµαντικό. Σκεφτείτε ο
Τραµπ όντως να κάνει ένα πολύ µεγάλο πρόγραµµα στις υποδοµές. Μπορεί να αυξηθούν πολύ τα επιτόκια ξαφνικά.
Τρία κοµµάτια υπάρχουν σε αυτό το θέµα. Κάποια οµόλογα µε
κυµαινόµενο επιτόκιο, που πήραν οι τράπεζες για την ανακεφαλαιοποίηση, θα τα αλλάξουν µε οµόλογα µε σταθερό επιτόκιο. Ο
ESM θα κάνει κάποια swaps και πάλι θα έχουµε σταθερά επιτόκια. Τέλος, από εδώ και πέρα η Ελλάδα θα έχει οµόλογα µε σταθερά επιτόκια.
Το τρίτο µέτρο του ESM είναι αυτό που σας έλεγα ότι προκύπτει από το πρόγραµµα επαναγοράς οµολόγων του 2011, οπότε
αυτά τα χρήµατα που δανειστήκαµε τα πήραµε µε χαµηλό επιτόκιο, που θα ανέβαινε 2% το 2017. Τώρα αυτό το 2% αύξηση
µηδενίζεται το 2017. Αυτό σηµαίνει ένα κέρδος 230 εκατοµµυρίων περίπου. Εδώ ανοίγω µία παρένθεση για να σας πω ότι τα
µεσοπρόθεσµα µέτρα που συζητούνται τώρα και δεν έχουµε
ακόµα αποφασίσει, µπορεί να το επεκτείνουν αυτό και πέρα από
το 2017.
Όλα αυτά πρέπει τα πάρετε σαν ένα πακέτο. Λένε πολλοί: Μα,
τι µας νοιάζει το 2060; Γίνονται κεϋνσιανοί στα γεράµατα και λένε
«θα είµαστε όλοι νεκροί στη µακροπρόθεσµη περίοδο». Δεν
έχουν δίκιο που το λένε αυτό.
Κατ’ αρχάς, τα µέτρα ελάφρυνσης αρχίζουν από σήµερα και
δρουν σωρευτικά. Η επίδρασή τους θα έχει φτάσει στο 9,1% το
2040, θα γίνει 16,3% το 2050 και 21,8% το 2060. Αυτό είναι το
αποτέλεσµα µόνο των βραχυπρόθεσµων µέτρων. Το πρόβληµα
µε το χρέος είναι ακριβώς ένα πρόβληµα διάρκειας και το γεγονός ότι το χρέος θα είναι µικρότερο τότε, σηµαίνει αλλαγή του
κλίµατος τώρα.
Αυτό που λένε οι αγορές είναι ότι εάν γίνεται οµαλά η πληρωµή, αν γίνει αυτό που υποσχέθηκαν τον Μάη του 2016, που
δεν το είχαν υποσχεθεί τον Νοέµβριο του 2012, δηλαδή να µην
παρθούν µέτρα αν χρειαστούν, αλλά µέτρα µε στόχευση στις δανειακές ανάγκες της ελληνικής οικονοµίας, οι επενδύσεις και οι
επενδυτές θα έρθουν τώρα, αν δουν δηλαδή ότι είναι πιο βιώσιµο
το χρέος. Αυτό είναι ένα κοµµάτι του παζλ. Δεν σας λέω ότι είναι
όλη η εικόνα. Δεν το έχουµε. Γι’ αυτό σας είπα ότι τίποτα δεν έχει
συµφωνηθεί µέχρι να συµφωνηθούν όλα. Είναι ένα κοµµάτι,
όµως, που δίνει µεγαλύτερη σιγουριά στους επενδυτές ότι ξαφνικά δεν θα υπάρχουν υψηλά επιτόκια, ότι ξαφνικά δεν θα έχουµε
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κορυφές που δεν θα µπορέσει να πληρώσει, ότι σε κάθε περίπτωση οι δανειακές ανάγκες της ελληνικής οικονοµίας θα είναι
κάτω από 15% για πάρα πολλά χρόνια και υπάρχει και µία συζήτηση πότε θα πάει από το 15% στο 20%. Επαναλαµβάνω ότι αυτό
είναι µικρότερο από πάρα πολλές άλλες χώρες. Αυτό είναι που
θέλουµε εµείς. Τι ζητάγαµε από τους πιστωτές;
Ζητούσαµε διαφάνεια και έναν καθαρό διάδροµο, για να ξέρουν οι Έλληνες πολίτες, αλλά και οι ξένοι και Έλληνες επενδυτές ότι υπάρχει µία λύση για το χρέος, ώστε να µπορούν να
επενδύσουν χωρίς να έχουν εκπλήξεις. Αυτό είναι ένα κοµµάτι
του παζλ. Αυτό έχει ήδη συµφωνηθεί, έχει τελειώσει και τώρα συνεχίζουµε για τα άλλα.
Το δεύτερο κοµµάτι του παζλ είναι η πολιτική συµφωνία για τη
δεύτερη αξιολόγηση. Αυτή έχει σχεδόν τελειώσει. Πιστεύω ότι
θα επιστρέψουν οι θεσµοί νωρίς την άλλη εβδοµάδα για να συνεχιστεί η συζήτηση. Σχεδόν έχει κλείσει το δηµοσιονοµικό κενό
για το 2017. Νοµίζω ότι η διαφορά είναι 20 εκατοµµύρια, δηλαδή
δεν χρειάζεται καµµία συζήτηση.
Το δηµοσιονοµικό κενό είναι λίγο µεγαλύτερο για το 2018, µικρότερο µε τους ευρωπαϊκούς θεσµούς, ενώ λίγο µεγαλύτερο
µε το ΔΝΤ. Δεν υπάρχει όµως κάποιος που πιστεύει ότι θα κολλήσει εκεί το πράγµα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Περίπου;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Μη µε
διακόπτετε. Νοµίζω προσπαθώ να σας δώσω µία πολιτική. Δεν
κάνω πολωτικά σχόλια.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Περίπου πόσο είναι;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Νοµίζω ότι δεν είναι πρόβληµα. Σας δίνω τη δική µου εκτίµηση ότι
δεν θα χαλάσει το πράγµα για το δηµοσιονοµικό κενό του 2017
και του 2018. Αυτό µπορώ να σας το εγγυηθώ.
Υπάρχει τέλος η συµφωνία για τα εργασιακά, όπου η θέση µας
είναι ότι πρέπει να επιστρέψουν οι συλλογικές συµβάσεις. Υποστηρίζουµε και την αρχή της επεκτασιµότητας και την αρχή της
ευνοϊκότερης ρύθµισης. Θεωρούµε ότι το ΔΝΤ δεν έχει καλά επιχειρήµατα γι’ αυτά, δεν ήταν καλά προετοιµασµένο. Νοµίζω ότι
έχουµε πολύ µεγάλη στήριξη και άρα, για εµάς αυτό είναι κορυφαίο ζήτηµα.
Εδώ νοµίζω ότι πρέπει να υπάρξει συζήτηση. Αν συµφωνείτε,
να συνεχίσουµε αυτή τη γραµµή, ότι µέσα σε όλα αυτά που πρέπει να συµφωνηθούν είναι και η επεκτασιµότητα και η αρχή της
ευνοϊκότερης ρύθµισης, για το αν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες
εργαζόµενοι πρέπει να έχουν συλλογικές συµβάσεις. Εδώ να
γίνει συζήτηση. Αυτό λέτε; Να το ακούσω, αν αυτό εννοείτε.
Νοµίζω λοιπόν ότι και η πολιτική συµφωνία θα κλείσει. Μένουµε, άρα, µε τα δύο ανοιχτά ζητήµατα που είναι τα πρωτογενή
πλεονάσµατα µετά το 2018. Θα απαντήσω στον κ. Βορίδη. Δεν
λέω τώρα αν δεσµεύουµε ή δεν δεσµεύουµε τις µελλοντικές κυβερνήσεις το Σάββατο. Δεν νοµίζω ότι θα περίµενε κάτι λιγότερο
ο κ. Βορίδης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όχι ονοµαστικές αναφορές. Μετά θα αρχίσουν τα προσωπικά.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Όχι,
όχι, αστείο ήταν αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντός εισαγωγικών
λοιπόν.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ο κ.
Βορίδης δεν παρεξηγείται σε αυτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Δεν τον ξέρετε καλά…
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ίσαίσα, νοµίζω το χαίρεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα µιλήσει ο κ. Βορίδης για το αν το ευχαριστιέται ή όχι.
Κλείστε, σας παρακαλώ.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Μα, µε
διακόψατε χωρίς λόγο και είχα ακόµα ένα λεπτό να µιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σας είχα αφήσει τρία
λεπτά παραπάνω από τον χρόνο που είχαµε συµφωνήσει.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών):
Μπορώ να σταµατήσω εδώ. Θέλετε να σταµατήσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε, κύριε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υπουργέ.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Όσον
αφορά τα πρωτογενή πλεονάσµατα, αν δεχθούµε πιέσεις και από
το ΔΝΤ και από τη Γερµανία, υπάρχει µια διαφωνία µε τους πιστωτές για το πόσα χρόνια πρέπει να είναι 3,5%.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ)
Εγώ σας έχω πει τη θέση της ελληνικής Κυβέρνησης. Την ανακοίνωσα και δηµοσίως. Εµείς βλέπουµε ότι µετά το 2018 µια συµβιβαστική λύση που µπορεί να βοηθήσει όλους είναι το 2,5% και
το 1% να συµφωνήσουµε µε τους πιστωτές ότι θα είναι µόνο για
την ανάπτυξη. Γιατί ο κ. Σόιµπλε λέει ότι το θέµα είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει πρόβληµα µε το χρέος, αλλά µε την ανταγωνιστικότητα.
Να συµφωνήσουµε δηλαδή ότι αυτό το 1% που θα σωθεί από
αυτό το πρωτογενές πλεόνασµα, θα πάει µόνο για την ανταγωνιστικότητα και τη βοήθεια των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, είτε
από τη µεριά των φόρων είτε από τη µεριά των κοινωνικών εισφορών. Αυτή είναι η θέση της ελληνικής Κυβέρνησης.
Υπάρχει η θέση του ΔΝΤ ότι εµείς δίνουµε διµέτωπη µάχη, και
για εσάς να πάρετε περισσότερα µέτρα και στους Γερµανούς να
έχουν λιγότερα πλεονάσµατα. Πρέπει να σας πω ότι δεν ήταν εµφανής, σε εµένα τουλάχιστον, αυτός ο διµέτωπος αγώνας του
ΔΝΤ. Είδα µόνο ένα µέτωπο, προς µια µεριά. Θα δούµε πώς θα
αλλάξει αυτό.
Πάντως, νοµίζω ότι είµαστε ακριβώς στη θέση που ήµασταν
λίγο πριν από τη συµφωνία του Μαΐου. Σας είχα πει και τότε ότι
οι περισσότεροι παίκτες πια θέλουν λύση. Και λίγο πριν από τον
Μάη φαινόταν ότι δεν θα υπάρχει λύση για την πρώτη αξιολόγηση. Όλες οι εφηµερίδες έλεγαν: «Ναυάγιο η πρώτη αξιολόγηση», «Πάει για τον Δεκέµβριο η πρώτη αξιολόγηση» και τα
διάφορα. Νοµίζω ότι είµαστε περίπου στο ίδιο. Νοµίζω ότι όλοι
θέλουν να βρεθεί λύση. Θα βρεθεί λύση και για τα πρωτογενή
πλεονάσµατα, το ύψος τους και το πώς θα καλυφθούν αυτά.
Ξέρετε την ελληνική θέση. Ξέρετε ότι δεν είµαστε διατεθειµένοι να πάρουµε περισσότερα µέτρα, να τα ψηφίσουµε στη Βουλή
τώρα για να εφαρµοστούν το 2019 και το 2020, όπως ζητά το
ΔΝΤ. Κι εκεί θα ήθελα την άποψή σας, αν υποστηρίζετε τη θέση
της ελληνικής Κυβέρνησης ότι δεν είναι δυνατόν το ΔΝΤ να έχει
τόσο µεγάλη διαφωνία για τα δηµοσιονοµικά δεδοµένα της Κοµισιόν, της ECB, του ESM και της ελληνικής Κυβέρνησης και να
ζητά περισσότερα µέτρα για το 2019 και το 2020.
Η δική µας θέση, την οποία εξήγησα στο EUROGROUP, είναι
ότι δεν υπάρχει περίπτωση να νοµοθετήσουµε τέτοια µέτρα. Και
θα ήθελα και τη δική σας υποστήριξη, ώστε να πω ότι είναι θέση
όλης της ελληνικής Βουλής. Θα ήταν πολύ βοηθητικό για εµένα
και την Κυβέρνηση και για όλη τη διαπραγµατευτική οµάδα, να
µην υπάρχει αίσθηση δράµατος.
Πάντα έτσι φθάνουµε, όταν κλείνουν αξιολογήσεις και φθάνουµε σε σηµαντικά σηµεία. Πάντα όλοι οι παίκτες δεν λένε την
τελευταία τους θέση. Και άρα, νοµίζω ότι αν όλοι κρατήσουµε
την ψυχραιµία µας, πάλι το ίδιο θα γίνει και τις επόµενες ηµέρες
γι’ αυτή τη διαπραγµάτευση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
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 µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Γυµνάσιο Γόννων Λάρισας.
Σας καλωσορίζουµε στην ελληνική Βουλή.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει το αίτηµα Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων να σχολιάσουν την παρέµβαση του κυρίου
Υπουργού. Έχουν ζητήσει τον λόγο ο κ. Δένδιας, ο κ. Λοβέρδος
και ο κ. Παφίλης.
Τον λόγο έχετε, κύριε Δένδια, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσω-
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πος, για τέσσερα λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πολλά είπατε σε δεκατρία λεπτά. Προσπάθησα
να κρατήσω κάποιες σηµειώσεις για να µπορέσω να σχολιάσω αφ’
ενός, αλλά και να σας ζητήσω περαιτέρω διευκρινίσεις.
Κατ’ αρχάς, ως προς το θέµα του χρέους, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, υποδείξατε να µην το σηκώνουµε το ζήτηµα του
χρέους - ή έτσι το αντελήφθην- και να µην το δραµατοποιούµε.
Έχω την εντύπωση ότι αυτός ο οποίος επιχείρησε κάτι τέτοιο
είναι η κυβερνητική πλευρά. Επιχειρήσατε – οφείλω να πω όχι
εσείς προσωπικά - να το εµφανίσετε ως κάποια µορφή θριάµβου
της ελληνικής πλευράς.
Κύριε Υπουργέ, εγώ είχα προχθές, όπως όλοι ξέρουµε, τη
γιορτή µου. Όλοι µου έλεγαν εδώ «χρόνια πολλά» και να τα εκατοστίσω, όπως είχατε την καλοσύνη να µου πείτε κι εσείς. Τους
έλεγα, λοιπόν, κυρίως στο «να τα εκατοστίσεις»: Βάλτε κάτι παραπάνω, για να προλάβω τη µείωση του χρέους.
Και από ό,τι µας είπατε εσείς τώρα, µπορεί µεν το 2060 να
είναι µακριά, αλλά αναφερθήκατε στο 2040, αν δεν µε απατά η
ακοή µου, ως τον πρώτο χρόνο που θα εµφανιστεί µε κάποιο
τρόπο σηµαντική διαφορά. Κι επίσης, ήσασταν ειλικρινής να
πείτε ότι βραχυχρόνια θα υπάρξει και µια µικρή επιβάρυνση. Η
σταθεροποίηση των επιτοκίων βραχυχρόνια θα έχει επιβάρυνση.
Είναι έτσι τα πράγµατα.
Εµείς, ειλικρινά - σας το λέω ξεκάθαρα - θετικό το βρίσκουµε.
Μακάρι να είχατε πετύχει περισσότερα. Όµως, απέχει πόρρω
αυτό το οποίο φέρατε από αυτό το οποίο λέγατε – σας θυµίζω περί κουρέµατος κ.λπ.. Κι επίσης, πρέπει να σας πω ότι το τελευταίο που περιµένουµε είναι ότι αυτό θα λειτουργήσει ως καταλύτης για να έρθουν επενδύσεις στη χώρα. Μακάρι να µην είναι
έτσι, αλλά πολύ φοβάµαι ότι αν αυτό είναι ο µαγνήτης των επενδύσεων στη χώρα, κατά την κυβερνητική άποψη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε πρόβληµα.
Δεύτερον, αφού αφήσουµε το χρέος, δεν µας είπατε ακριβώς
– µπορεί να µην είστε εύκαιρος ή να µην θέλετε για διαπραγµατευτικούς λόγους, και είναι δεκτό - ποιο είναι το δηµοσιονοµικό
κενό που διαπιστώνετε για το 2018.Μας είπατε ότι στο 2017 η
διαφορά είναι στα 20 εκατοµµύρια. Το ακούσαµε. Για το 2018 η
Κυβέρνηση δεν τοποθετήθηκε. Μπορώ να δεχθώ ότι αυτό γίνεται
για διαπραγµατευτικούς λόγους. Θα προτιµούσαµε, όµως από
την πλευρά της Αντιπολίτευσης να το ξέρουµε.
Μας επιβεβαιώσατε την απαίτηση για πλεονάσµατα 3,5% για
πολλά χρόνια - αυτό κατάλαβα - και επίσης, είπατε ότι εσείς η
Κυβέρνηση θα προτιµούσατε, θα ήσασταν έτοιµοι να πάτε σε ένα
2,5% συν 1%.
Εγώ αυτό που καταλαβαίνω από αυτό είναι ότι στην πραγµατικότητα η Κυβέρνηση αποχωρεί ατάκτως, κατ’ αρχάς, διότι και
το 2,5% δεν είναι καθόλου λίγο. Εάν δε η αντίληψη της Κυβέρνησης είναι ότι θα πρέπει να µειωθούν οι φόροι, γιατί αυτό λέτε,
αυτό είπατε στον κ. Σόιµπλε - και πολύ καλά κάνατε και του το
είπατε - πρέπει να σας πω το εξής: Εµείς καταλογίζουµε τεράστιες ευθύνες σε εσάς, αλλά καταλογίζουµε και πολύ µεγάλες
ευθύνες και στους Ευρωπαίους εταίρους. Το ότι δέχθηκαν τα
µέτρα τα οποία περιέχει ο προϋπολογισµός τον οποίο θα συζητήσουµε το Σάββατο - τότε θα τοποθετηθείτε - για εµάς είναι
απαράδεκτο.
Τα 2,6 δισεκατοµµύρια, από τα οποία το 94,1% αφορούν φόρους στην πραγµατικότητα - για εµάς είναι απαράδεκτο. Είναι
απαράδεκτο το ότι και ο κ. Σόιµπλε, ο οποίος, όπως λέτε, αντιλαµβάνεται την ανάγκη µειώσεως των φόρων – αλλιώς δεν έχει
έννοια η συζήτηση που κάνετε µαζί του -, συνοµολογεί αυτά εδώ
πέρα τα οποία θέλετε να υπερψηφίσουµε σε έναν προϋπολογισµό.
Εν πάση περιπτώσει, όµως, στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης
µπορείτε να µας πείτε κάτι παραπάνω; Διότι για εµάς, το 3,5%
για πολλά χρόνια είναι ένας τεράστιος αριθµός. Πρέπει να σας
πω δε και το εξής και θα µου επιτρέψετε, κύριε Υπουργέ…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Το 4,5%.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Το 4,5%. Ευχαριστώ. Αυτό θα σχολίαζα
τώρα.
Το 4,5%, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι – να µη λέµε παραµύθια
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εδώ - όπως ήταν ο ένας χρόνος προβλέψιµος από τη δική µας
διακυβέρνηση, πάνω σε τι νούµερα πατούσε; Μήπως θυµάστε;
Να σας πω εγώ. Για το 2015 πατούσε σε νούµερα ανάπτυξης της
οικονοµίας 2,9% -πρόβλεψη της Κοµισιόν- και για το 2016 ανάπτυξη της οικονοµίας 3,7%. Εάν µε ανάπτυξη της οικονοµίας
3,7% δεν µπορείτε να φέρετε το 4,5%, τότε κακώς διαχειρίζεσθε.
Αλλά να ξέρετε σε ποια νούµερα πατούσε, διότι αυτό συνιστά
ορθή κριτική προς την τότε κυβέρνηση και εν πάση περιπτώσει,
σταµατούσε στο 2018, που σηµαίνει ότι οι δεσµεύσεις της Κυβέρνησης ήταν για όσο καιρό υπήρχε και το πρόγραµµα. Αυτό
είναι σαφές και γνωστό σε όλους.
Μην επανερχόµαστε, λοιπόν, και λέµε κάθε φορά γιατί εµείς
3,5% τώρα εσαεί, όταν εσείς 4,5% τότε για έναν χρόνο και µάλιστα, µε τετραπλό ρυθµό ανάπτυξης από αυτόν που προβλέπατε.
Πάµε τώρα, λοιπόν, στο άλλο κακό. Απ’ ό,τι καταλαβαίνω,
κύριε Υπουργέ, η αξιολόγηση δεν έχει κλείσει. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή, δεν το λέτε µε δραµατικούς τόνους – και πολύ
καλά κάνετε και εµείς µαζί σας σε αυτό - αλλά αυτό που ακούω
εγώ εδώ είναι ότι η αξιολόγηση, πρώτον, δεν έκλεισε και εσείς ο
ίδιος και όλο το οικονοµικό επιτελείο και πολύ ορθά πρέπει να
πω λέγατε στο παρελθόν ότι, αν περάσει η 5η Δεκεµβρίου και
δεν έχει κλείσει η αξιολόγηση, αυτό είναι µια πολύ µεγάλη ζηµιά
για τη χώρα.
Δεν έκλεισε, λοιπόν, η αξιολόγηση. Πέρασε και ο Άγιος Νικόλαος, πάµε και για την Αγία Άννα και για τον Άγιο Σπυρίδωνα στις
12 Δεκεµβρίου και η αξιολόγηση δεν έκλεισε. Αντίθετα, καταλαβαίνω από αυτά που λέει ο κύριος Υπουργός ότι θα έλθει η
τρόικα, που σηµαίνει ότι και στον Άγιο Σπυρίδωνα δεν πρόκειται
να έχουµε κλείσιµο της αξιολόγησης.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Με το
παλιό ηµερολόγιο είναι 26.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Πάει µε το παλιό ηµερολόγιο ο κύριος Υπουργός.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Εδώ, λοιπόν, παρά την επίκληση πολλών αγίων, η Κυβέρνηση δεν µπορεί να κλείσει την αξιολόγηση.
Από την άλλη, πρέπει να σας πω το εξής και θέλω να είµαι ειλικρινής µαζί σας. Το κάνετε πολλές φορές…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Δένδια, πρέπει
να ολοκληρώσετε, παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχετε δίκιο, απλώς
είναι το θέµα τεράστιο.
Κάνετε δύο πονηρά πράγµατα. Το πρώτο είναι η πιρουέτα σας
στην Αριστερά. Εφαρµόζετε την πιο αυστηρή λιτότητα που γνώρισε ο τόπος και την εφαρµόζετε µε φοβερό τρόπο και από την
άλλη, κάνετε πιρουέτες µαρξιστικής ανάλυσης προς το ΚΚΕ,
απευθυνόµενος σε ένα ακροατήριο και προσπαθώντας να µας
πείτε τι; Ότι αυτός ο προϋπολογισµός και που λέτε είναι προϊόν
µαρξιστικής ανάλυσης; Δηλαδή, µε µαρξιστικό τρόπο προσεγγίζετε την οικονοµία και µας προτείνετε αυτά τα µέτρα; Θα ήθελα
να καταλάβω και εγώ.
Δεν είµαι οικονοµολόγος, αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν έχω
κανέναν σκοπό να πάω στο ψυχιατρείο. Αυτό είναι το πρώτο πονηρό που κάνετε και σας αρέσει.
Πέραν αυτού, το δεύτερο πονηρό που κάνετε και σας αρέσει
πιο πολύ ακόµα είναι ότι έρχεσθε µε ένα µειλίχιο ύφος, που νοµίζω ότι σας χαρακτηρίζει και ως άνθρωπο, και εκεί, µέσα στη
µέση, όταν τα πράγµατα είναι δύσκολα, εν τη ρύµη του λόγου
όµως, ζητάτε τις συµβουλές της Αντιπολίτευσης.
Κύριε Υπουργέ, εάν θέλετε τις συµβουλές της Αντιπολίτευσης,
υπάρχει ο θεσµικός τρόπος: Να µας καλέσετε όχι από του Βήµατος της Βουλής. Μιλάµε για διαπραγµάτευση. Να καλέσετε
τον αρµόδιο τοµεάρχη µας ή οποιονδήποτε θέλετε εξ ηµών ο
οποίος έχει την αρµοδιότητα, να υπάρξει µε κλειστή την πόρτα
ενηµέρωση και µε κλειστή την πόρτα να υπάρξει και απάντηση
ως προς τη θέση µας και το τι θα λέγαµε ή θα κάναµε.
Αν µου επιτρέπετε, αυτό έπρεπε να το έχετε κάνει από την
αρχή της διαπραγµάτευσης και πριν ακόµα αναλάβετε εσείς,
όταν ο κ. Βαρουφάκης διαχειριζόταν – µε τον τρόπο που διαχειριζόταν και µε τα αποτελέσµατα που είχε - τις τύχες όλης αυτής
της κατάστασης. Το να έρχεστε σήµερα, πέντε, δέκα, δεκαπέντε,
είκοσι, τριάντα, σαράντα ηµέρες πριν από το τέλος της δεύτερης
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αξιολόγησης, έχοντας ακόµα µεγάλη απόκλιση από εκεί που βρίσκονται οι θεσµοί και να µας λέτε «πείτε µας και εσείς τη συµβουλή σας», δεν είναι ορθό, κύριε Υπουργέ, δεν είναι καθαρό
ούτε σωστό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος έχει τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε
Υπουργέ, από ερωτήσεις που έχει καταθέσει το 2015 προς εσάς
ο κ. Βενιζέλος και του έχετε απαντήσει ως Υπουργός των Οικονοµικών, έχω τα στοιχεία που αφορούσαν το PSI το 2012. Θα
ήθελα να πω για τους συναδέλφους που έχουν πάρει αρκετές
φορές τον λόγο χθες και σήµερα αναφερόµενοι στο PSI, ότι
όπως και εσείς σωστά έχετε δεχθεί, είχαµε σε ό,τι αφορά την
ονοµαστική µείωση του χρέους, µια µείωση που άγγιζε τα 108,5
δισεκατοµµύρια ευρώ, κοντά στο 50% του Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος της χώρας και, όπως επίσης έχετε αποδεχθεί,
σε ό,τι αφορά την παρούσα, την τρέχουσα αξία του χρέους, µία
µείωση που άγγιζε περίπου το 50%, αν δεν το ξεπερνούσε.
Αυτά τα έχετε πει εσείς. Αυτά τα καταγγέλλατε και συνεχίζετε
να τα καταγγέλλετε.
Επίσης, την υπόσχεση, την έγγραφη συµφωνία - απόφαση του
Eurogroup, η οποία είχε προκύψει τότε για τις αλλαγές στο
χρέος µετά την ολοκλήρωση εκείνου του προγράµµατος το
2014, την έχουµε µπροστά µας και µπορούµε να τη συµβουλευτούµε ανά πάσα στιγµή. Ήταν πολύ σηµαντικές οι συµφωνίες γι’
αυτές τις αλλαγές στο χρέος µετά το 2014. Την είχατε καταγγείλει ως «τίποτα», ως ένα χαρτί που δεν έλεγε τίποτα. Είχατε, µάλιστα, προβάλει το επιχείρηµα ότι εσείς θα «κουρεύατε» –
µονοµερώς, εάν χρειαζόταν - την ονοµαστική αξία του χρέους
σε έναν βαθµό πολύ µεγάλο, ούτως ώστε η χώρα να απαλλασσόταν οριστικά, όπως λέγατε.
Εν όψει αυτής της πολιτικής κάνατε όσα κάνατε το πρώτο εξάµηνο του 2015 ως Κυβέρνηση. Πετάξατε στο καλάθι των αχρήστων τη συµφωνία εκείνη, δεν κλείσατε το πρόγραµµα, κάνατε
όσα κάνατε. Όλα είναι γνωστά. Έρχεστε τώρα, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές της συµπολίτευσης, που αγορεύετε και ακούτε τον
Υπουργό σας και διαβάζετε την απόφαση του Eurogroup. Φαντάζοµαι ότι έχετε διαβάσει και τις διευκρινίσεις που παρείχε ο
ESM µε γραπτό του κείµενο λίγες ώρες πριν από τώρα που µιλάµε. Αυτά είναι δηµοσιευµένα από χθες.
Ξέρετε ότι µε το τρίτο µνηµόνιο παραιτηθήκατε από τον υψιπετή σας στόχο να «κουρέψετε» την ονοµαστική αξία του χρέους
και ότι αυτό επιβεβαιώθηκε από τον ESM – διαβάστε το κείµενό
του - και από την απόφαση του Eurogroup. Επίσης, έχετε διαβάσει – το θεωρώ απολύτως δεδοµένο - ότι στην απόφαση της Ευρωζώνης της 5ης Δεκεµβρίου γίνεται αναφορά – γιατί λέτε
διάφορα εδώ - ότι τα κράτη που έχουν συµµετάσχει στο πρόγραµµα δανείζοντας την Ελλάδα δεν επιβαρύνονται από τις βραχυπρόθεσµες αλλαγές που ο ESM είχε προτείνει και έγιναν
δεκτές στο Eurogroup και συνεπώς, τα κοινοβούλιά τους δεν θα
χρειαστεί να µπουν σε διαδικασίες έγκρισης νέων δαπανών σε
βάρος των χωρών τους.
Αυτά είναι facta, είναι δεδοµένα. Πιστεύω ότι τα γνωρίζουµε
όλοι, ανεβαίνοντας σε αυτό το υψηλοτάτου κύρους, του υψηλοτέρου κύρους στη χώρα, δηµόσιο Βήµα, για να λέµε αυτά που ο
καθένας µας θέλει να πει. Αυτά είναι τα δεδοµένα.
Κύριε Υπουργέ, τι έρχεστε εδώ σήµερα να µας πείτε; Τι προσθέτετε σε αυτά τα οποία έχουµε κατακτήσει ως εµπειρία, ως
δεδοµένα και από τα όσα λέγονται και από τα όσα γράφονται
στις αποφάσεις, στις συµφωνίες και στις επεξηγήσεις; Τίποτα!
Ο καθένας στην οµιλία του θα σταθεί σ’ αυτά. Τι ζητάτε, όµως,
από εµάς; Τι θέλετε να σας πούµε; Τουλάχιστον, απαντήστε σε
κάποιες ερωτήσεις, καθώς έχει ξεκινήσει η διαδικασία µε πρωτοβουλία σας.
Πρώτον, καλά σκεφτόµαστε, κύριε Υπουργέ, ότι το κλείσιµο
της αξιολόγησης θα γίνει πια, συµφωνήθηκε δηλαδή, µε όρους
ΔΝΤ και αυτό – επειδή µιλάω σε κατά τα άλλα ευαίσθητους συναδέλφους της Πλειοψηφίας– αφορά πρωτίστως τα εργασιακά;
Είναι δεδοµένο πια αυτό, αφού το περιεχόµενο της συµφωνίας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κάνει συγκεκριµένη αναφορά στην ανάµειξη του ΔΝΤ; Αυτό είναι
το πρώτο µας ερώτηµα.
Δεύτερο ερώτηµα: Έχει συµφωνηθεί ή δεν έχει συµφωνηθεί
ότι, σ’ ό,τι αφορά τη συµµετοχή του ΔΝΤ, θα υπογράψουµε ως
χώρα - θα υπογράψετε - νέα συµφωνία, τη δεύτερη βερσιόν του
τρίτου µνηµονίου plus;
Η πρώτη βερσιόν του τρίτου µνηµονίου plus ήταν τον Μάιο,
όταν ψηφίσατε το υπερταµείο, µε τα εκατό χρόνια, για τη δηµόσια περιουσία και τα λοιπά άλλα τότε. Η δεύτερη βερσιόν θα είναι
αυτή. Είναι σωστή αυτή η ανάγνωση της απόφασης του Eurogroup;
Τρίτον, πλεονάσµατα 3,5% για αρκετά χρόνια. Δεν ρωτώ εγώ
να µου πείτε τον αριθµό. Ρωτώ κάτι πολύ συγκεκριµένο: Αφορά
το 2019; Δεν µπορεί να µην το αφορά, αφού έχετε πει «και πέρα
του 2018». Αφορά το 2020; Δεν πάω στα τρία κατ’ ελάχιστον χρόνια, που είπε ο κ. Ντάισελµπλουµ. Εγώ ρωτώ εσάς εδώ: Ισχύει
για το 2019; Ισχύει για το 2020;
Τέταρτον, υπάρχει τέταρτο µνηµόνιο εν όψει, από ό,τι φαίνεται
από την απόφαση του Eurogroup. Σας ρωτώ να µου πείτε πού
κάνουµε λάθος, όταν το υποστηρίζουµε αυτό;
Πέµπτον, ισχύει ότι, µέσα σε αυτή τη λογική µιας µικρής παραµετρικής αλλαγής - υποδεκαπλάσιας από αυτή που είχαµε
συµφωνήσει το 2012 -, για τα επόµενα χρόνια το επιτόκιο από
1,37% θα πάει λίγο πιο τσιµπηµένο, θα πάει στο 1,5%; Ισχύουν
αυτά ή είναι εκτιµήσεις που δεν είναι βάσιµες;
Τέλος, κύριε Υπουργέ, σας ρωτώ το εξής: Οι µεσοπρόθεσµες
και µακροπρόθεσµες αλλαγές θα πάνε µετά το 2018 και, υπό τον
όρο της τήρησης όλων των προηγούµενων συµφωνηθέντων, και
αυτών που είπαµε εδώ και αυτών που έχετε πει και θα τα πούµε
στις οµιλίες µας;
Είστε Υπουργός της ιδιωτικής οικονοµίας και φυσικά των δηµοσίων οικονοµικών. Το πρώτο σκέλος το ξεχνάτε. Ξεχνάτε ότι
από τις οµιλίες σας πολλοί εξαρτούν τις συµπεριφορές τους
στην αγορά.
Είστε ο Υπουργός των Οικονοµικών της Ελλάδας. Σας ακούν.
Δεν σας ακούν µόνο όσοι ανακατεύονται µε την πολιτική - πολιτικοί ή δηµοσιογράφοι -, σας ακούν και όσοι ασχολούνται µε το
επιχειρείν. Τι τους είπατε σήµερα από το Βήµα της Βουλής; Τους
είπατε να είναι ήσυχοι; Τα έχετε συµφωνήσει; Η χώρα έχει - καλή
ή κακή - µια συµφωνία και µπροστά της µια εύρυθµη λειτουργία
ή όλα είναι στον αέρα, όπως εχθές τουλάχιστον εκαλυπτόταν η
δική σας τοποθέτηση και του Πρωθυπουργού περί ενδεχοµένου
εκλογών;
Η Αντιπολίτευση στέκεται µε συνέπεια και σοβαρότητα. Δεν
σας µιλάει για εκλογές. Στέκεται µε συνέπεια και σοβαρότητα.
Αντιµετωπίζει επιχειρήµατα.
Θυµηθείτε τι κάνατε εσείς, συνάδελφοι, και να είστε πάρα
πολύ διαθέσιµοι να καταθέτετε στη Βουλή την πρόσφατη µνήµη
σας, όχι την παλαιότερη.
Εσείς, κύριε Υπουργέ, ως Υπουργός τον οποίο ακούει η ιδιωτική οικονοµία, ακούει η αγορά, τι λέτε; Είστε σε δρόµο συµφωνίας ή όλα είναι στον αέρα;
Εν πάση περιπτώσει, από τις οµιλίες σας κάτι να προκύπτει.
Και αν δεν προκύπτει κάτι νέο για τη Βουλή των Ελλήνων, δώστε
κάποιες απαντήσεις στα ερωτήµατα, για να ξέρουµε πού πάτε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Παφίλη, έχετε
τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μπαίνει στον πειρασµό κανένας! Ξέρετε, κύριε Λοβέρδο, εκτός από τις αγορές υπάρχουν και αυτοί
που παράγουν τον πλούτο, οι εργαζόµενοι, αυτοί που συντρίβονται σήµερα από το καπιταλιστικό σύστηµα. Εγώ καταλαβαίνω το
πολιτικό νόηµα. Όµως, υπάρχουν και όλοι αυτοί.
Και επειδή λέγονται πάρα πολλά και µε περίπλοκο τρόπο και
ο κόσµος δεν έχει το «επίπεδο» να αντιληφθεί, θα βάλουµε ορισµένα ερωτήµατα: Πρώτον, ποιος θα ωφεληθεί από αυτήν έστω
τη ρύθµιση του χρέους; Θα πάρουν αυξήσεις οι εργαζόµενοι; Θα
επιστραφούν οι συντάξεις; Θα αντιµετωπιστεί η ανεργία µε σταθερές σχέσεις εργασίας και όχι µε αυτήν τη ζούγκλα που υπάρχει και τη γαλέρα; Θα διασωθούν οι αυτοαπασχολούµενοι; Θα
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ζήσουν καλύτερα οι φτωχοί αγρότες; Όχι.
Ποιοι θα ωφεληθούν; Θα ωφεληθούν οι επιχειρηµατικοί όµιλοι
και κυρίως οι τράπεζες.
Δεύτερον, η επιτυχία, η οποία χαιρετίστηκε και από τη Νέα Δηµοκρατία, παρ’ ότι θα την ήθελε καλύτερη, συνοδεύεται και µε
παρελκόµενα, όπως λέµε στον Στρατό. Δεν είναι το 23%, που να
ζήσουµε µέχρι το 2060 και να το θυµόµαστε. Γιατί έχει γίνει ανέκδοτο πια. Με τι συνοδεύεται; Συνοδεύεται µε αυστηρή τήρηση
των µνηµονίων, όλων των µέτρων. Ναι ή όχι; Θα παρθούν πίσω
οι τετρακόσιοι νόµοι οι µνηµονιακοί, συν πόσους έχετε προσθέσει εσείς;
Όχι! Αυτό είναι όρος για να µειωθεί το χρέος σ’ αυτό το επίπεδο το οποίο λέτε.
Θα παρθούν νέα µέτρα; Φυσικά και θα παρθούν! Και όποιος
έχει την τόλµη, ας πει ότι δεν θα παρθούν, είτε από την Κυβέρνηση είτε από τη Νέα Δηµοκρατία. Όποιος έχει την τόλµη, να σηκωθεί και να πει στον ελληνικό λαό ότι δεν θα παρθούν νέα
αντιλαϊκά µέτρα σ’ αυτήν την πορεία της ρύθµισης του χρέους.
Να σηµειωθεί στον αέρα και µετά να µην πω καµµιά βαριά κουβέντα. Να απολογηθεί στον ελληνικό λαό και ο ελληνικός λαός
να τον αντιµετωπίσει ανάλογα!
Θα συνοδευτεί µε νέα, ακόµα πιο σκληρά µέτρα. Τα θέλουν
όλα! Και το ξέρετε πολύ καλά. Και µιλάω για την κατάσταση στην
οποία βρίσκεται και το ίδιο το σύστηµα, αλλά και αυτή η ρύθµιση.
Τρίτον, θα φέρει απελευθέρωση, όπως λέτε, ορισµένων
ποσών. Θα πω µετά και για το πρωτογενές πλεόνασµα. Βεβαίως
µπορεί να απελευθερωθούν πόροι. Γνωρίζετε – τα έχουµε πει τι παρκαρισµένα κεφάλαια υπάρχουν. Όλα αυτά είναι γνωστά.
Και για να µην πάει ο κ. Δένδιας στο ψυχιατρείο, ξέρετε αυτοί
που εφαρµόζουν και στηρίζουν όλο το καπιταλιστικό σύστηµα,
κάνουν µαρξιστικές αναλύσεις. Γιατί αυτό απαντάει. Ακόµα και ο
Σόρος το κάνει. Γιατί αυτά έχουν απαντηθεί. Και για την κρίση
του καπιταλισµού και γιατί πέφτουν τα επιτόκια. Απ’ αυτήν την
άποψη σωστά. Ειπώθηκαν και δεν είναι θέµα να αντιδικήσουµε
σ’ αυτό.
Το θέµα είναι στο διά ταύτα. Γιατί όσον αφορά το διά ταύτα, η
ουσία του µαρξισµού είναι ότι ο καπιταλισµός είναι ένα σύστηµα
που δεν πάει µπροστά την ανθρωπότητα και πρέπει να ανατραπεί
και να αντικατασταθεί µε την εξουσία αυτών που παράγουν τον
πλούτο.
Άρα, λοιπόν, η όποια απελευθέρωση πόρων µπορεί να υπάρξει
– εµείς δεν αµφισβητούµε την όποια ανάκαµψη, έστω κι αν είναι
αναιµική - θα ωφελήσει τελικά τους εργαζόµενους; Πώς; Θεωρητικά; Έχετε κανένα πρόγραµµα; Να µην τα επαναλάβω όλα
αυτά. Έχετε κανένα πρόγραµµα επαναφοράς των απωλειών;
Ποιος από σας τολµάει να πει ότι θα γυρίσουµε, έστω σε πέντε
χρόνια, στο 2009; Πείτε µου! Ποιος σοβαρός οικονοµολόγος και
αναλυτής από εσάς µπορεί να υποσχεθεί ότι µε αυτήν την κατάσταση και µε αυτήν την πολιτική θα γυρίσουµε σε αυτά του 2009,
τα οποία ήταν τα ελάχιστα που είχαν κατακτήσει οι εργαζόµενοι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, όσον αφορά τα πρωτογενή πλεονάσµατα – και
απευθύνοµαι και σε εσάς, αλλά και σε όλες τις πτέρυγες -, υπάρχει σοβαρός οικονοµολόγος ο οποίος βλέποντας το διεθνές περιβάλλον και τις εξελίξεις – τις οποίες δεν θέλω να αναλύσω,
δεδοµένου ότι τις είπε αναλυτικά ο Νίκος ο Καραθανασόπουλος
και φαντάζοµαι ότι όλοι, είτε συµφωνούν είτε διαφωνούν, τις βλέπουν - µπορεί να πει σήµερα ότι η ελληνική ή οποιαδήποτε άλλη
οικονοµία στα επόµενα δέκα, δεκαπέντε χρόνια µπορεί να έχει
ρυθµούς ανάπτυξης 3,5%; Ας βγει να το πει! Το λιγότερο που θα
θεωρήσουν είναι ότι ζει στα ουράνια! Μπορεί να κάνει τέτοια
πρόβλεψη; Είναι δυνατόν;
Δεύτερον, τι οµολογείτε; Μπορεί να το λέτε πιο κοµψά, αλλά
αυτό που οµολογείτε είναι ότι ακόµα και τα πρωτογενή πλεονάσµατα θα φτάσουν στο 3,5%. Εµείς θέτουµε το ερώτηµα από πού
θα φτάσουν εκεί. Εµείς τα λέµε «µατωµένα». Είναι ή όχι; Ποιος
τα πληρώνει; Θα τα πούµε κι αύριο κι αυτά.
Ποιος πληρώνει τα πλεονάσµατα; Τα παίρνετε από τον συνταξιούχο και έχετε φτάσει ακόµα και στον ανάπηρο. Και τώρα

2983

µιλάω συνολικά για την πολιτική και την κυβερνητική, αλλά και
των άλλων κοµµάτων. Τσακίζετε, κυριολεκτικά συνθλίβετε χωρίς
έλεος – το ίδιο το σύστηµα - αυτόν που παράγει τον πλούτο και
τα παίρνετε από εκεί και τα δίνετε σ’ αυτούς που δεν ξέρουν τι
έχουν πλέον. Υπάρχουν στοιχεία γι’ αυτό.
Και λέτε, λοιπόν, ότι εάν εξοικονοµήσουµε 1%, πού θα πάει;
Λογικά ο κόσµος σκέφτεται ότι θα µας δώσει κάτι. Και εννοούµε
τους µισθωτούς, τους συνταξιούχους, τους εξαθλιωµένους, τους
αυτοαπασχολούµενους. Εσείς λέτε όχι. Λέτε ότι θα τα δώσουµε
στην ανάπτυξη. Και επειδή η ανάπτυξη είναι πιο αφηρηµένη, λέτε
ότι θα τα δώσουµε για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.
Και επειδή και αυτό – εµείς το καταλαβαίνουµε πολύ καλά,
αλλά ο κόσµος µπορεί να «τσιµπάει» - δεν γίνεται αντιληπτό, ξεκαθαρίζετε ότι θα µειώσουµε τους φόρους από τις επιχειρήσεις,
από τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, όπως λέτε.
Όµως, ποιες είναι οι µικροµεσαίες και για σας και για την Ευρωπαϊκή Ένωση; Με ποιο κριτήριο θεωρούνται µικροµεσαίες; Με
διακόσιους πενήντα εργαζόµενους είναι µικροµεσαία, αλλά µε
διακόσιους πενήντα µπορεί να είναι και µονοπώλιο ή παράρτηµα
µονοπωλίου.
Άρα, λοιπόν, και τελειώνω, ακόµα και αυτό το 1% που λέτε ότι
θα µειώσετε από αυτά που απαιτούν σαν πρωτογενή πλεονάσµατα, θα το δώσετε πάλι. Αντικειµενικά έτσι είναι ο καπιταλισµός. Δεν είναι θέµα τώρα οποίος και να είναι.
Γιατί, εσείς τι θα κάνετε, κύριε Δένδια; Για πείτε µας τώρα.
Εσείς ως Νέα Δηµοκρατία θα τα δώσετε πίσω αυτά που πήρατε;
Αφού τσακίσατε! Δέκα µειώσεις συντάξεων κάνατε!
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Έντεκα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ναι, Διαµάντω, έντεκα.
Τι θα πείτε; «Θα τα ξαναδώσουµε πίσω»; Τι έχουµε τώρα;
Έχουµε το αντίστροφο;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Θα σας το πούµε το Σάββατο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δηλαδή, έφυγε ο ΣΥΡΙΖΑ που θα τα
έσκιζε όλα; Θα µας τα πείτε στην Αίθουσα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Δεν σας τα λέµε από τώρα, µη δεν έρθετε το Σάββατο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θα σκίσετε και τα µνηµόνια; Ίδια!
Μα, για να µπορέσει – που δεν θα µπορεί - να συνέλθει το ίδιο
το σύστηµα, ίδιος δρόµος υπάρχει, νόµοι υπάρχουν. Αλλιώς, δεν
γίνεται. Ή θα ανατραπεί ή θα συνεχιστεί η βαρβαρότητα µέχρι
τον πάτο ή θα γίνει πόλεµος γενικευµένος.
Μη χτυπάτε ξύλο, γιατί αυτοί που τον κάνουν τον πόλεµο είναι
γνωστοί. Είναι γνωστό ποιοι κερδίζουν από τον πόλεµο και ποιοι
σκοτώνονται στους πολέµους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Παφίλη, ολοκληρώστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Το ερώτηµα λοιπόν, γυρίζει στην
αρχή: Ποιος θα ωφεληθεί, αν υπάρξει και όταν υπάρξει µια τέτοια
ρύθµιση του χρέους;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε Παφίλη.
Κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την ώρα που ο
πρώτος σχολιαστής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, ο κ. Δένδιας, µίλησε οκτώ λεπτά, δεν θα ήταν καθόλου σωστό να παρέµβω στους υπόλοιπους. Αλλά, πρέπει να ξέρετε ότι και οι
υπόλοιποι Υπουργοί που θα µιλήσουν, εάν γίνεται τέτοια παραβίαση του χρόνου, οι συνάδελφοι Βουλευτές στο τέλος θα µιλούν τέσσερα λεπτά. Δεν είναι καθόλου σωστό. Παρακαλώ να
µαζέψουµε λίγο τις παρεµβάσεις. Πολύ δε περισσότερο, θα µου
επιτρέψετε να πω µε κάθε σεβασµό ότι δεν έγινε σχολιασµός
στην οµιλία του Υπουργού. Κατατέθηκαν πολιτικοοικονοµικές
οµιλίες επί της ουσίας και δεν ήταν αυτή η έννοια αυτού του διαλόγου.
Ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης ζητεί ολιγοήµερη
άδεια απουσίας στο εξωτερικό, προκειµένου να πραγµατοποιήσει επίσκεψη στην Γερµανία από τις 11 Δεκεµβρίου έως τις 15
Δεκεµβρίου 2016 προσκεκληµένος του κόµµατος της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης της Βαυαρίας. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Παρακαλώ, θα ήθελα να λάβω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Μαντά, θέλετε
να µιλήσετε τώρα ή µετά;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Μετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Θα πάµε µε τη σειρά
που ζητήθηκε. Είναι ο κ. Παπαχριστόπουλος, ο κ. Μαυρωτάς και
µετά εσείς, κύριε Μαντά.
Ορίστε, κύριε Παπαχριστόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Απλά, άκουσα τον κύριο
Υπουργό που είπε ότι τίποτα δεν είναι συµφωνηµένο και ότι η
διαπραγµάτευση είναι κάπου στη µέση.
Επειδή όµως, πραγµατικά ακούσαµε τον κ. Ντάισελµπλουµ να
µιλάει για δεκαεννέα διαφορετικές απόψεις, κύριε Υπουργέ,
ακούστηκε ότι ο κ. Σόιµπλε µίλησε για δέκα χρόνια παράταση
των µεγάλων πλεονασµάτων, ακούστηκε ότι οι φίλοι µας οι Γάλλοι – δεν ξέρω εάν επιβεβαιώνετε κιόλας αυτές τις πληροφορίες
- µίλησαν για πέντε χρόνια µε υψηλά πλεονάσµατα.
Θα ήθελα – και το λέω µε πολύ καλή πρόθεση, γιατί είναι άλλο
πράγµα τι θέλεις και άλλο τι µπορείς - επειδή ακριβώς ενηµερώσατε µόνο για τη διαπραγµάτευση και δεν θέλω να µπούµε ούτε
εγώ θέλω να µπω σε άλλη κουβέντα, να ρωτήσω: Τι είναι εφικτό
τώρα που διαπραγµατεύεστε και τι µπορούµε να περιµένουµε;
Γιατί ξέρουµε ότι τώρα µοιραία στις 15 του µήνα θα υπάρχει µια
έκθεση βιωσιµότητας από το ΔΝΤ. Δεν ξέρω αν αυτό µας υποχρεώνει να έχουµε άποψη γι’ αυτά τα πράγµατα. Όχι δεν το
ξέρω, θέλω να το µάθω. Και να ξέρουµε πού βαδίζουµε.
Εγώ ελπίζω – και θέλω να το πω, δηλαδή δεν είµαι κακοπροαίρετος - ότι αυτή τη στιγµή γίνεται µία προσπάθεια. Δηλαδή, κάποιοι εδώ πέρα έχουν ξεχάσει γιατί φτάσαµε, πώς φτάσαµε εδώ,
αλλά αυτό είναι άλλο θέµα, µην ξύνουµε πληγές. Να δούµε ακριβώς τι µπορούµε να καταφέρουµε. Αυτό που ήδη έγινε, το θεωρούµε όλοι θετικό. Πιστεύω ότι και µερικοί δεν το λένε, αλλά το
θεωρούνε θετικό. Έχει µεγάλη σηµασία να δούµε µε τα πλεονάσµατα τι θα γίνει.
Και σας ρωτάω πολύ καλοπροαίρετα, δηλαδή πώς το βλέπετε
αυτό το πράγµα;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Ορίστε, τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Μαυρωτάς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστούµε και τον κύριο Υπουργό για την ενηµέρωση που
µας έκανε για τη διαπραγµάτευση και ζήτησε να πούµε και γνώµες και ιδέες εάν υπάρχουν για τη συνέχεια της διαπραγµάτευσης. Και εδώ θα πρέπει να πούµε ότι αυτό δεν µπορεί να γίνει
µέσα στα τέσσερα - πέντε λεπτά που έχουµε εδώ πέρα µέσα στη
Βουλή. Θα συµφωνήσω µε τον κ. Δένδια. Θα πρέπει να γίνει µε
έναν πιο θεσµικό τρόπο, γιατί πιστεύω ότι το να πηγαίνεις στη
διαπραγµάτευση µε µια εθνική γραµµή είναι πολύ καλύτερο από
το να πηγαίνεις µε µια κυβερνητική γραµµή, αρκεί βέβαια να έχει
συµφωνηθεί αυτό το πράγµα.
Είπατε ότι δεν έχει κλείσει η διαπραγµάτευση, ότι τις επόµενες
µέρες µέχρι τα Χριστούγεννα θα έρθουν εδώ οι θεσµοί. Το ερώτηµα που έχω να κάνω είναι αν µετά το κλείσιµο της δεύτερης
αξιολόγησης, το οποίο προσδοκούµε, το επόµενο βήµα είναι ουσιαστικά η ένταξη στην ποσοτική χαλάρωση. Για να γίνει αυτό,
χρειάζεται µια σφραγίδα ότι το χρέος µας θα είναι βιώσιµο.
Αρκούν, όµως, κύριε Υπουργέ, τα βραχυπρόθεσµα µέτρα στον
κ. Ντράγκι, προκειµένου να κρίνει το χρέος µας βιώσιµο και να
ενταχθούµε στην ποσοτική χαλάρωση; Αν δεν κάνω λάθος 19 Ιανουαρίου είναι η συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που θα µπορούσε, αν έχει κλείσει η διαπραγµάτευση, να
εξετάσει το αίτηµά µας.
Το τρίτο είναι ότι αν δεν κλείσει τώρα η διαπραγµάτευση µέσα
στον Δεκέµβριο, µέσα στο έτος, µέσα στον Γενάρη, θεωρείτε ότι
οι συνθήκες για την δεύτερη αξιολόγηση θα είναι πιο ευνοϊκές
πριν από τις ολλανδικές, πριν από τις γαλλικές και πριν από τις
γερµανικές εκλογές ή τώρα είναι το παράθυρο ευκαιρίας που
έχουµε;
Και τέλος, θα ήθελα να ξέρω αν στο Eurogroup και γενικά στις
διαπραγµατεύσεις που έγιναν αυτό το διάστηµα συζητείται κα-
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θόλου το θέµα από τα έσοδα από τα κέρδη των κεντρικών τραπεζών από τα ελληνικά οµόλογα, τα ANFAS και τα SMPS. Γιατί
βλέπουµε στον προϋπολογισµό ότι είχαν προϋπολογιστεί 1,7 δισεκατοµµύρια. Τελικά η εκτίµηση τώρα είναι 375 εκατοµµύρια
και για το 2017 είναι 345 εκατοµµύρια. Τα υπόλοιπα έχουν χαθεί
ή είναι ακόµα κάτι το οποίο το διαπραγµατευόµαστε; Αυτά.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Μαντάς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Νοµίζω ότι είναι εξαιρετικά θετικό σε ένα
δηµόσιο επίπεδο και µπροστά στον ελληνικό λαό να γίνεται αυτή
η συζήτηση. Θέλω να θυµίσω απλώς ότι δεν συνηθιζόταν σε
άλλες εποχές. Κάπου αλλού γινόντουσαν τα deals.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Γιατί κάναµε deal εδώ;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Εγώ δεν σας διέκοψα ποτέ.
Δεύτερον, όπως σωστά παρατηρήσατε, κύριε Πρόεδρε, µέσα
σε αυτήν τη συζήτηση, που είχε ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, διατυπώθηκαν ερωτήσεις, ειπώθηκε και το οτιδήποτε, σχετικό ή
άσχετο. Δεν θα το κρίνω. Το αφήνω στο τέλος.
Όµως, υπήρξε µια εξέλιξη θα έλεγα. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά στη δηµόσια έγκλιση του Υπουργού να ακούσει απόψεις,
γνώµες και στήριξη ή όχι στην προσπάθεια που κάνει η ελληνική
Κυβέρνηση, δεν άκουσα µε καθαρό τρόπο - τουλάχιστον από ορισµένες πλευρές - πρώτον, τι λένε τα κόµµατα - και έχουµε ακόµα
καιρό, γιατί η διαδικασία του προϋπολογισµού έχει ακόµα καιρό
και µάλιστα σε πιο ψηλό επίπεδο - τι λένε οι πολιτικές δυνάµεις
σε σχέση µε την επαναφορά των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, την επεκτασιµότητα και την ευνοϊκή ρύθµιση - καταλαβαίνουµε όλοι για τι πράγµα µιλάµε - και δεύτερον, τι λένε για την
προσπάθεια της Κυβέρνησης και στο κρίσιµο θέµα των πλεονασµάτων, που µπορεί να λέµε πολλά πράγµατα, δεν θα τα κρίνω
τώρα, αυτονόητα θα έλεγα, ως διαπιστώσεις σε σχέση µε τα
υψηλά πρωτογενή πλεονάσµατα που µας ζητούνται.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κύριε Γιακουµάτο, κάνετε λίγο ησυχία ένα δευτερόλεπτο.
Έχετε βροντώδη φωνή, γι’ αυτό το λέω.
Λέω, λοιπόν, τι ακριβώς κάνουµε, όχι για να διαπιστώσουµε
πόσο κακά είναι, αλλά εάν ως χώρα, ως πολιτικές δυνάµεις
έχουµε κάποιες σκέψεις για το πώς θα χειριστούµε αυτό το ζήτηµα.
Δύο συνάδελφοι, εάν κατάλαβα καλά, ζήτησαν να γίνει κάτι σε
ένα πιο θεσµικό επίπεδο. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς εννοούν,
µπορεί να φαντάζοµαι αλλά εν πάση περιπτώσει ακούστηκε κάτι.
Τοποθέτηση, όµως, σε σχέση µε αυτό που να λέει «τέρµα στη λιτότητα», ότι όλες οι πολιτικές δυνάµεις λένε τέρµα στη λιτότητα
από το 2018 και µετά δεν το άκουσα. Περιµένω, όµως και αναµένω τις επόµενες ώρες µέχρι το τέλος της συζήτησης αυτής.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε
Μαντά.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω τον λόγο για λίγα λεπτά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Για τέσσερα λεπτά;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Επειδή
έκαναν κάποιες ερωτήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Παρακαλώ πάντως να
έχουµε υπ’ όψιν µας ότι χρειάζεται και οι συνάδελφοι Βουλευτές
να έχουν χρόνο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Απολύτως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ πολύ.
Έχετε τον λόγο, κύριε Υπουργέ.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, ήµουν ξεκάθαρος. Είπα ότι τα βραχυπρόθεσµα µέτρα είναι µέρος του παζλ και δεν είναι ολόκληρο. Οπότε
δεν µπορείτε να µου λέτε και ότι είναι και άµα αυτό κ.λπ..
Είναι προφανές, κύριε Δένδια, ότι για να δούµε εάν οι αγορές
θα έχουν µεγαλύτερη εµπιστοσύνη, πρέπει να δούµε όλο το πακέτο. Θεωρώ ότι είναι ένα µέρος που θα τους καθησυχάσει. Δεν
είναι η τελευταία λέξη. Οι αγορές θα αποφασίσουν όταν ξέρουν
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όλα τα στοιχεία της λύσης. Άρα, µην λένε ότι το ΠΑΣΟΚ έκανε
περισσότερα ή λιγότερα. Δεν έχει καµµία σηµασία, γιατί αυτά
είναι µόνο τα βραχυπρόθεσµα µέτρα. Θα δούµε ακριβώς ποια
είναι όλη η συµφωνία που θα έχει και µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα και θα µπορούµε όλοι µαζί, όπως είπα, να το κάνουµε.
Η πρόταση του 2,5% συν 1%, το 1% είναι για την ανταγωνιστικότητα. Αλλά εάν µε έχετε ακούσει άλλες φορές και αν είχατε
ακούσει και τον κ. Τριανταφυλλίδη που µίλησε πριν από εµένα,
είπαµε ότι ο συµβιβασµός είναι το 1% να πάει για την ανταγωνιστικότητα και ό,τι κερδίσουµε από τα µη παραµετρικά µέτρα που εµείς περιµένουµε ότι θα είναι πολλά τα επόµενα δύο χρόνια
- θα µπορούν να πάνε για κοινωνικούς σκοπούς. Αυτός είναι ο
συµβιβασµός που προτείνουµε προς τα έξω και ρωτάµε και την
υποστήριξή σας.
Για τη δε ερώτησή σας εάν υπάρχει σοβαρός οικονοµολόγος
που πιστεύει ότι µπορεί να αντέξει µια οικονοµία στην Ελλάδα –
εγώ θα έλεγα και πολλές άλλες οικονοµίες - για µεγάλη χρονική
περίοδο 3,5%, απαντάω «όχι».
Με ρώτησε ο κ. Δένδιας πόσο είναι το κενό για το 2018. Η διαφορά µε την Kοµισιόν είναι 100-150 και µε το ΔΝΤ τουλάχιστον
100 παραπάνω. Δεν έχουν εξεταστεί όλες οι προτάσεις µας, γιατί
ξέρετε πώς γίνεται αυτή η συζήτηση. Κάνουµε κάποιες προτάσεις, πρέπει να δούµε ποια θα είναι η απόδοση αυτών των µέτρων. Άρα, στην πραγµατικότητα πιστεύω ότι συγκλίνουν.
Η άποψη που µπορώ να σας πω εγώ ως διαπραγµατευτής είναι
ότι είχαµε διαφορετικές συναντήσεις και είχαµε διαδοχικές συγκλίσεις σε αυτόν τον αριθµό. Δεν νοµίζω ότι θα υπάρχει κάποιο
πρόβληµα σε αυτό επίπεδο.
Στον κ. Λοβέρδο απαντάω στην πρώτη ερώτηση «όχι» και στη
δεύτερη ερώτηση «όχι». Όσον αφορά την τρίτη ερώτηση, δεν
υπάρχει απόφαση για τα πρωτογενή και είναι η ίδια ερώτηση του
κ. Παπαχριστόπουλου. Αυτή είναι η βάση της συζήτησης. Δεν
µπορώ να σας πω κάτι. Σας έχω πει ποια είναι η δική µας πρόταση και τι επιδιώκουµε. Θα προσπαθήσουµε το καλύτερο σε
σχέση µε όλο το πακέτο. Για την τέταρτη ερώτηση λέω «όχι» ενώ
στην πέµπτη ερώτηση «ναι». Την έκτη ερώτηση δεν την κατάλαβα.
Και κάτι τελευταίο, κύριε Λοβέρδο, τα ελληνικά µου ως γνωστόν δεν είναι πολύ καλά. Όµως το ότι όλα είναι στον αέρα δεν
νοµίζω ότι κανένας άλλος φιλότιµος άνθρωπος που ακούει θα
µπορούσε να βγάλει αυτό το συµπέρασµα. Τέλος πάντων, ό,τι
και να είναι τα ελληνικά µου, ξέρω να ξεχωρίζω τις ερωτήσεις
που γίνονται καλόβουλα για να µάθουν κάτι ή να συµβάλουν σε
κάτι και τις ερωτήσεις που γίνονται για το ακροατήριο για να δηµιουργήσουν εντυπώσεις.
Τέλος, πραγµατικά δεν κατάλαβα αν υποστηρίζετε την ελληνική Κυβέρνηση στο 2,5% συν 1%, αν υποστηρίζετε ότι δεν πρέπει να υπαναχωρήσουµε για τις συλλογικές συµβάσεις, αν
υποστηρίζετε ότι πρέπει να πάρουµε κάτι περισσότερο για το
χρέος. Πραγµατικά, δεν κατάλαβα ποια είναι η θέση σας σε αυτό.
Νοµίζω αυτό είναι κρίµα. Το είπε και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μαντάς, έχουµε τον χρόνο να τα πούµε
αυτά, δηλαδή, να πούµε αν θέλουµε να νοµοθετήσουµε και άλλα
µέτρα για το 2019 και το 2020. Είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ και των
ΑΝΕΛ αυτό ή είναι η θέση όλου του Kοινοβουλίου; Αυτό εγώ σας
λέω ότι θα µε βοηθήσει, θα βοηθήσει την ελληνική Κυβέρνηση.
Εσείς αποφασίζετε αν θέλετε να το κάνετε ή όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Φαντάζοµαι ότι γνωρίζετε για τις συλλογικές συµβάσεις και όλα τα υπόλοιπα.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Δεν το
είπες όµως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Τον λόγο έχει ο κ.
Κωνσταντίνος Κουκοδήµος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν περάσουµε στη συζήτηση και στις παρατηρήσεις µας
επί του προϋπολογισµού του έτους 2017 καλό θα είναι να δούµε
κάποια στοιχεία, που αφορούν την οικονοµική κατάσταση της
χώρας µας δύο περίπου χρόνια πριν. Είναι κρίσιµο αυτό το στοιχείο στη συζήτηση γιατί διαβάζοντας την εισηγητική έκθεση του
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Υπουργείου κάποιος µπορεί να πιστέψει ότι η ανάπτυξη είναι εδώ
έξω και απλά κάποιος δεν ανοίγει την πόρτα για να µπει, ότι οι
στόχοι έχουν επιτευχθεί, ότι η Ελλάδα είναι ακριβώς σε εκείνο
το κοµβικό σηµείο, που βρέθηκε πριν από δύο χρόνια για να
δώσει ανάσα ζωής στους πολίτες. Δεν είναι, όµως, έτσι κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, και το γνωρίζετε, το γνωρίζουµε και δυστυχώς το γνωρίζουν και οι πολίτες αυτής της χώρας.
Ας θυµηθούµε λίγα πράγµατα για το τραπεζικό µας σύστηµα,
για παράδειγµα. Πώς ήταν πριν από δύο χρόνια και πώς είναι σήµερα µε την Κυβέρνηση να αγωνίζεται να βγει στις αγορές ενώ
η χώρα είχε βγει δοκιµαστικά µε πενταετές οµόλογο και µε επιτόκιο 4,95%. Ας αναλογιστεί, λοιπόν, ο κάθε σκεπτόµενος πολίτης και εµείς οι Βουλευτές, από οποιαδήποτε παράταξη, τι
µεσολάβησε, τι τρικυµία πέρασε αυτή η χώρα στο διάστηµα των
δύο ετών για να φτάσουµε και στο σήµερα, που έχει επίσης πολύ
µεγάλο ενδιαφέρον να το αναλύσουµε.
Πρώτον, το κλείσιµο των τραπεζών, Δεύτερον, µέτρα για την
περίοδο 2015-2018. Τρίτον ύφεση -0,2% το 2015 και 0,3% το
2016 αντί για ανάπτυξη 2,9 και 3,7, που προβλέπονταν για το
2014. Δεν θα µείνω, όµως, σε αυτά τα στοιχεία, που τα θεωρώ
κρίσιµα για τη συζήτηση γιατί αναφέρθηκα από την αρχή της τοποθέτησής µου πως η εικόνα που παρουσιάζει το Υπουργείο διαβάζοντας κανείς την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισµού
είναι απλά ευσεβείς πόθοι.
Όχι πως θα ευχόµασταν εµείς να µην συµβούν όλα όσα περιγράφει και να µη πετύχουν οι στόχοι και οι προβλέψεις. Όµως,
οφείλουµε να πούµε ότι όλος ο σχεδιασµός του Υπουργείου και
της Κυβέρνησης για να υλοποιηθεί θα πρέπει να προχωρήσουν
οι µεταρρυθµίσεις, οι οποίες όχι µόνο δεν προχωρούν, αλλά
έχουν τελµατώσει, για να δούµε και παρακάτω ότι έρχονται νέοι
φόροι που αγγίζουν τα 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ για το 2017.
Και να σταθούµε λίγο και στο θέµα της φορολόγησης γιατί ο
ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που διακήρυττε ότι στόχος του ήταν η δίκαιη
φορολογική κατανοµή. Ας δούµε, λοιπόν, τους φόρους και την
κοινωνική δικαιοσύνη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι: 437 εκατοµµύρια ευρώ από την αύξηση του ΦΠΑ. Ρωτάω: Ποιος επηρεάζεται, ο πολίτης ή ο εφοπλιστής; 422 εκατοµµύρια ευρώ από τη
φορολογία στα ενεργειακά προϊόντα. Ποιος επηρεάζεται; 89 εκατοµµύρια ευρώ από τα τέλη συνδροµητικής τηλεόρασης και κινητής τηλεφωνίας. Ποιος επηρεάζεται, ο πολίτης ο απλός ή ο
εφοπλιστής; 62 εκατοµµύρια ευρώ από τον φόρο στον καφέ και
142 εκατοµµύρια ευρώ από τους φόρους στα τσιγάρα. Είναι
αυτό κοινωνική δικαιοσύνη; Είναι αυτοί οι φόροι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δίκαιοι;
Να πάµε παρακάτω στους έµµεσους φόρους; Η παρατήρηση
ανήκει στην έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισµού του Κράτους: Το µερίδιο των έµµεσων φόρων έγινε ακόµα µεγαλύτερο
απ’ αυτό των άµεσων.
Και ακούστε τώρα ποιο είναι το κοινωνικό πρόσωπο της Κυβέρνησης: Κατάργηση του ΕΚΑΣ, µειώσεις συντάξεων σε δύο
εκατοµµύρια εξακόσιους χιλιάδες συµπολίτες µας, τόσο από τη
µείωση του αφορολόγητου όσο και από την αύξηση παρακράτησης φόρου, αλλά και από την αύξηση της υγειονοµικής εισφοράς
υπέρ ΕΟΠΥΥ στις κύριες συντάξεις από 4% σε 6%.
Να µιλήσουµε για τα κόκκινα δάνεια; Να µιλήσουµε για τις
επενδύσεις ή να µιλήσουµε για τις απορροφήσεις του ΕΣΠΑ;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κοινωνία έχει άλλη άποψη.
Έχει στραγγίσει στην κυριολεξία τα αποθέµατα της υποµονής
της. Οι πολίτες έχουν εξαντληθεί. Τα περιθώρια στενεύουν και
το κόστος της ελπίδας που υποσχεθήκατε ήταν πάρα πολύ
υψηλό. Τα λουκέτα στην αγορά έχουν πολλαπλασιαστεί.
Το διαθέσιµο εισόδηµα των πολιτών συρρικνώθηκε κατά 5,5
δισεκατοµµύρια ευρώ. Η χώρα πήγε µε βήµα ταχύ πίσω. Ξέρουµε όλοι ότι η χώρα πρέπει να βγει από το οικονοµικό τέλµα.
Ο µόνος τρόπος να γίνει αυτό είναι άµεσα εκλογές πριν τα πράγµατα γίνουν χειρότερα.
Βέβαια, καταψηφίζω τον προϋπολογισµό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
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Τον λόγο έχει ο κ. Ευστάθιος Γιαννακίδης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η Κυβέρνηση αυτή έχει συνηθίσει να επιλύει ζητήµατα που
έχουν κληρονοµηθεί από τις προηγούµενες κυβερνήσεις, ζητήµατα που µπορεί να αφορούν τους οµογενείς παλιννοστούντες,
τους Ροµά, δηµόσιες συµβάσεις, ενώ αποτελεί συνήθη πρακτική
να κινδυνολογεί η Αντιπολίτευση για ψηφισµένους δικούς της νόµους και πεπραγµένα, όπως για τον ν.4002/2011 όπου κατηγορηθήκαµε ότι υπάρχει κίνδυνος για «καζινοποίηση» της Ελλάδας.
Ο νόµος αυτός οδήγησε σε µια σύµβαση µε τον ΟΠΑΠ 560
εκατοµµυρίων ευρώ για 35.000 «φρουτάκια» αρχικά χωρίς κανένα χρηµατικό όριο και χωρίς να ορίζεται καµµία απόσταση µεταξύ καταστηµάτων. Η δικιά µας Κυβέρνηση ανέλαβε να επιλύσει
τα αδιέξοδα που έχουν δηµιουργηθεί και για αυτόν τον λόγο η
Αντιπολίτευση βρήκε πάτηµα προκειµένου να µας κατηγορήσει
για ένα ζήτηµα που ευθύνεται η ίδια.
Ένα ακόµα χαρακτηριστικό της Αντιπολίτευσης είναι ότι συµπεριφέρεται σαν να µην έγιναν εκλογές τον Σεπτέµβριο του 2015
µετά τη συµφωνία του καλοκαιριού, ενώ για την πρώτη περίοδο
διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και για όλα όσα έγιναν το καλοκαίρι φροντίζει να βγάζει λάδι την πλευρά των δανειστών παρά
το γεγονός ότι αποδείχθηκε ότι η θέση των πιο ακραίων κύκλων
δεν ήταν η επίτευξη συµφωνίας, αλλά ήθελαν να µας διώξουν
από το ευρώ. Και µε αυτές τις ακραίες δυνάµεις κυρίως η Νέα
Δηµοκρατία συντάσσεται µέχρι σήµερα.
Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση και οι πολιτικές της ουρές έχουν
φτιάξει ένα αφήγηµα, το οποίο δεν βασίζεται σε πραγµατικά και
επίσηµα στοιχεία και δεδοµένα, αλλά στους κρυφούς πόθους
του ευυπόληπτου κ. Σαµαρά και κ. Βενιζέλου. Το αφήγηµα λίγο
έως πολύ πάει έως εξής: Όλα πήγαιναν καλά µέχρι το 2014, αλλά
η τότε ανεύθυνη αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ ανάγκασε την κυβέρνηση Σαµαρά – Βενιζέλου να πάει σε εκλογές, εµποδίζοντας την
έξοδο από το µνηµόνιο και την επιστροφή στην ανάπτυξη. Ορισµένοι, µάλιστα, τότε έκαναν λόγο ακόµη και για 7% ανάπτυξη
µέχρι το 2016.
Μέχρι σήµερα επαναλαµβάνετε και υπερασπίζεστε το µεγαλύτερο ψεύδος της πρόσφατης ιστορίας, το success story του κ.
Σαµαρά µιλώντας για το αχρείαστο τρίτο πρόγραµµα του Ιουλίου, αλλά χωρίς να εξηγείτε για ποιο λόγο, αφού τα πράγµατα
πήγαν τόσο καλά για την χώρα το 2014, δεν έκλεισε η τότε κυβέρνηση την πέµπτη αξιολόγηση.
Δεν προχωρήσατε επειδή οι δανειστές ζητούσαν την επίτευξη
πρωτογενούς πλεονάσµατος 1,5% για το 2014. Τελικά η χρονιά
έκλεισε µε πρωτογενές πλεόνασµα 0,2%, το οποίο σήµαινε ότι
θα έπρεπε να πάρετε επιπλέον µέτρα 2 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Έπρεπε, επίσης, να πάρετε εµπροσθοβαρή µέτρα ύψους 7,6
δισεκατοµµυρίων ευρώ για να πιάσετε τους στόχους του 2015
και του 2016 για 3% και 4,5% πρωτογενές πλεόνασµα, ενώ παράλληλα γνωρίζετε πως δεν υπήρχε η δυνατότητα αναχρηµατοδότησης του χρέους από τις αγορές µετά την λήξη του
προγράµµατος. Είχατε συµφωνήσει σε πρωτογενή πλεονάσµατα
υπερβολικά και ανέφικτα, ενώ η σύγκριση µε αυτά που τελικά
απέσπασε η σηµερινή Κυβέρνηση είναι εµφανής καθώς από αποφεύγονται µέτρα ύψους περίπου 20 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Είχατε συµφωνήσει µάλιστα αυτά τα πλεονάσµατα να τα
διατηρείτε επ’ άπειρον.
Δραπετεύσατε από την κυβέρνηση µέσω της επίσπευσης
εκλογής Προέδρου της Δηµοκρατίας, γνωρίζοντας πως θα χάσετε τις εκλογές, όπως άλλωστε είχε οµολογήσει και ο κ. Σαµαράς σε συνέντευξή τους στις 5-6-2016, µε µια συµφωνία για την
ολοκλήρωση της πέµπτης αξιολόγησης του δεύτερου µνηµονίου
που δεν έβγαινε, όπως έχει οµολογήσει ο πρώην Υπουργός Οικονοµικών, Γκίκας Χαρδούβελης, σε συνέντευξή του στις 6 – 6 2016, καταρρίπτοντας παράλληλα τους ισχυρισµούς περί success story.
Αφήσατε τα ταµεία της χώρας άδεια και επενδύσατε στις πιο
ακραίες φωνές των δανειστών και στο σενάριο της αριστερής
παρένθεσης, υπονοµεύοντας εν τέλει όχι την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά την ίδια τη χώρα.
Να σας θυµίσουµε, επίσης, πως χαρακτηρίζατε το χρέος βιώσιµο και πως αντί για ρύθµιση, ζητούσατε πιστοποιητικό βιωσι-
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µότητας. Και τότε λέγατε, όπως και σήµερα, πως σηµασία δεν
έχει το χρέος, αλλά προέχουν οι µεταρρυθµίσεις. Τις είδαµε τις
µεταρρυθµίσεις σας: πλήρης διάλυση του κοινωνικού κράτους,
απολύσεις στον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, απορρύθµιση της
αγοράς εργασίας.
Από τις µεταρρυθµίσεις σας, βέβαια, ουδέποτε αγγίχθηκε ούτε
ο διαπλεκόµενος κρατικοδίαιτος ιδιωτικός τοµέας ούτε οι στρεβλώσεις του πελατειακού κράτους, που εσείς οικοδοµήσατε όλα
τα προηγούµενα χρόνια. Την ίδια πολιτική υπόσχεστε και για το
µέλλον.
Σήµερα δεν αρθρώνετε λέξη για τα βραχυπρόθεσµα µέτρα και
τα καλοδέχεστε λέγοντας πως αυτά ήταν αυτονόητα. Τόσα χρόνια, όµως, γιατί δεν παίρνατε εσείς αυτονόητα µέτρα, αλλά αντιθέτως επιλέξατε να καταστρέψετε τους µικροοµολογιούχους και
τα ασφαλιστικά ταµεία µέσω του PSI; Επειδή ξεχνάτε να αναφέρετε το όφελος για την οικονοµία από τα βραχυπρόθεσµα µέτρα,
να σας θυµίσουµε πως αυτά είναι τουλάχιστον 45 δισεκατοµµύρια ευρώ χωρίς να χάσει ούτε ένα ευρώ κανένας.
Εµµένετε στη λογική πως για όλα φταίει η διετία ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας πως η διαπραγµάτευση του πρώτου εξαµήνου κόστισε
86 δισεκατοµµύρια στον ελληνικό λαό. Είναι ψέµα. Από τα 86 δισεκατοµµύρια, τα 54 αφορούν την αναχρηµατοδότηση του παλαιού χρέους, τα 25 αφορούσαν την ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών – εν τέλει χρειάστηκαν µόνο 5 και τα υπόλοιπα 20 δεν
αποτελούν κόστος - ενώ από τα εναποµείναντα 12, τα 7 δισεκατοµµύρια κατευθύνθηκαν στις ληξιπρόθεσµες οφειλές του ελληνικού δηµοσίου, στην πραγµατική οικονοµία, σ’ ένα χρέος προς
τους πολίτες που προϋπήρχε της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σήµερα συζητάµε τον προϋπολογισµό του κράτους για το 2017, µια κορυφαία διαδικασία, η
οποία έτυχε να συµπέσει χρονικά µε την πρόσφατη συµφωνία
για τα βραχυπρόθεσµα µέτρα του χρέους, µέτρα, τα οποία θα
εξασφαλίσουν µείωση του χρέους ύψους 22% του ΑΕΠ.
Τα κυµαινόµενα επιτόκια γίνονται χαµηλότερα και σταθερά,
ανεξάρτητα από το τι γίνεται στις αγορές, ενώ η δηµοσιονοµική
προσαρµογή της χώρας προβλέπει στόχο πρωτογενούς πλεονάσµατος 1,75%, σηµαντικά χαµηλότερο απ’ αυτόν που είχε τεθεί
στο προηγούµενο πρόγραµµα, απελευθερώνοντας µ’ αυτόν τον
τρόπο τον απαραίτητο δηµοσιονοµικό χώρο για τη σταδιακή ανάκαµψη της οικονοµίας και την επιστροφή της χώρας στη δίκαιη
ανάπτυξη.
Ο υπό συζήτηση προϋπολογισµός εξασφαλίζει τη διατήρηση
της δηµοσιονοµικής ισορροπίας, ενώ παράλληλα δίνει έµφαση
στην ενίσχυση των κοινωνικών στόχων για τη σταδιακή αποκατάσταση των κοινωνικών ανισορροπιών.
Είναι, άλλωστε, ενδεικτικό πως ήδη από το προσχέδιο του
προϋπολογισµού η Κυβέρνηση κατηγορήθηκε από τον ΣΕΒ πως
επιχειρεί την πιο µεγάλη ανακατανοµή εισοδηµάτων που έγινε
ποτέ σε βάρος των υψηλότερων και προς όφελος των χαµηλότερων.
Προτεραιότητά µας είναι η ενίσχυση και θωράκιση της κοινωνικής προστασίας, η στήριξη των πιο ευάλωτων οµάδων, η αναµόρφωση του κράτους-πρόνοιας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως αναφέρθηκε, στόχος µας
είναι ο δίκαιος επιµερισµός του κόστους προσαρµογής και η κοινωνικά δίκαιη ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη
τη συµφωνία µε τους δανειστές, η Κυβέρνηση φέρνει προς ψήφιση έναν προϋπολογισµό µε αναπτυξιακό προσανατολισµό.
Σχέδιό µας είναι η ανάσχεση της οικονοµικής ύφεσης, επενδύοντας στα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας και
στο εξαιρετικής ποιότητας επιστηµονικό και ανθρώπινο δυναµικό
που διαθέτει η χώρα µας, αξιοποιώντας το νέο θεσµικό πλαίσιο
για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς και την κοινωνική οικονοµία
για τη στήριξη του αγροτικού κόσµου µε κοµβικό σηµείο τη συνεργατικότητα. Πρόκειται για συνεργατικά σχήµατα και εγχειρήµατα µακριά από τις πελατειακές και κοµµατικές αντιλήψεις του
παρελθόντος, που οδήγησαν στην κακοδιαχείριση, την αδιαφάνεια και στην αντιπαραγωγικότητα.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, οφείλουν να αξιοποιηθούν µε τον
καλύτερο δυνατό τρόπο όλα τα χρηµατοδοτικά εργαλεία που
διαθέτουµε σήµερα στα χέρια µας: το πρόγραµµα αγροτικής
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ανάπτυξης, το πρόγραµµα για νέους αγρότες, τον αναπτυξιακό
νόµο, τα ΕΣΠΑ, το πρόγραµµα leader.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συντοµεύετε, κύριε
συνάδελφε.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Ολοκληρώνω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ενδεικτικό πως η Θράκη
ενισχύθηκε από το 1982 µέχρι το 1994 µε επτά αναπτυξιακούς
νόµους, ενώ η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
κατείχε σηµαντικό µερίδιο στους αναπτυξιακούς νόµους του
1998, του 2004 και του 2011. Παρά τις οικονοµικές ενισχύσεις
και κίνητρα, συνολικά η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης χαρακτηρίζεται από εκρηκτικά ποσοστά ανεργίας, αντιµετωπίζοντας το σύνολο των διαχρονικά αναποτελεσµατικών πολιτικών της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
Εµείς έχουµε επιλέξει να εργαστούµε σκληρά, προκειµένου να
επαληθευθούν οι θετικές εκτιµήσεις για την οικονοµία, αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα και εργαλείο, κάθε συγκριτικό πλεονέκτηµα που διαθέτει η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
Και σε αυτή την προσπάθεια γνωρίζουµε πως θα πρέπει να
συγκρουστούµε σκληρά µε τις παθογένειες και τους κατεστηµένους µηχανισµούς του παρελθόντος, µε τους πραγµατικά υπαίτιους για τις αναποτελεσµατικές πολιτικές και τα σηµερινά
αδιέξοδα της περιοχής, µε τους λαϊκιστές και τους πολιτικούς
γυρολόγους που όλα αυτά τα χρόνια έθεταν ως προτεραιότητα
την πολιτική τους επιβίωση και όχι τα συµφέροντα της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, µε όσους επενδύουν στο διαχωρισµό
της κοινωνίας και στην όξυνση των µεταξύ τους σχέσεων και ιδιαίτερα µε τις διαπλεκόµενες δυνάµεις του χθες που σήµερα αναζητούν καταφύγιο στους νεοναζί της Χρυσής Αυγής. Και αυτόν
τον αγώνα θα τον δώσουµε µέχρι το τέλος.
Και πριν κλείσω, θα ήθελα να θέσω τρία ερωτήµατα στα οποία
αναµένουµε ακόµα απάντηση από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε συνάδελφε, ήδη
µιλάτε δέκα λεπτά.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Αν είναι υπέρ των συλλογικών
διαπραγµατεύσεων…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Δεν µε ακούτε;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ: Σας ακούω, κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω.
Ποια είναι η θέση της για τις οµαδικές απολύσεις; Ρωτάω, επίσης, αν αποδέχεται ότι δεν πρέπει να ληφθεί κανένα µέτρο µετά
τη λήξη του προγράµµατος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): 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 οκτώ µαθήτριες και µαθητές και δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί από το Γυµνάσιο Οβρυάς Αχαΐας (πρώτο τµήµα).
Σας καλωσορίζουµε στην ελληνική Βουλή, παιδιά.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο συνάδελφος κ. Δηµήτρης Κρεµαστινός από τη Δηµοκρατική
Συµπαράταξη έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κατ’ αρχάς, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να πω, επειδή είναι παρών
και ο Υπουργός των Οικονοµικών, ότι εγώ τουλάχιστον τον κ.
Τσακαλώτο τον θεωρώ από τους σοβαρότερους Υπουργούς Οικονοµικών που είχε η χώρα. Γι’ αυτό και θα θέσω και ορισµένες
απορίες και ερωτηµατικά που έχω.
Αυτός ο προϋπολογισµός, όπως µας τον δίνει το Γραφείο Προϋπολογισµού της Βουλής, φαίνεται ότι είναι υφεσιακός - έτσι τον
χαρακτηρίζει µε ό,τι αυτό συνεπάγεται - αντί να είναι αναπτυξιακός, όπως κάθε χώρα και κάθε κυβέρνηση θέλει.
Και σκέφτοµαι πως ο δρόµος προς την ανάπτυξη µπορεί να
γίνει µε δυο τρόπους. Ο ένας είναι αυτός ο οποίος οι δανειστές,
η Γερµανία, όλοι αυτοί µας υποδεικνύουν, δηλαδή ο υφεσιακός,
και ο άλλος δρόµος είναι αν µπορεί να γίνει ανάπτυξη παράλληλη
µε την ύφεση. Αυτό είναι ένα ερώτηµα - νοµίζω ότι το ξέρετε
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εσείς καλύτερα από εµένα λόγω της ειδικότητος - για να απαντηθεί.
Όπως γνωρίζουµε, το χρέος της χώρας σήµερα φθάνει – αν
δεν κάνω λάθος - στο 175% του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου γύρω στα
330 δισεκατοµµύρια ευρώ. Και όλα αυτά, όταν όλοι γνωρίζουµε
ότι η Αµερική πριν δύο χρόνια είχε 17,5 τρισεκατοµµύρια δολάρια περίπου χρέος και τώρα λένε ότι βαδίζει προς τα 20 τρισεκατοµµύρια δολάρια – πάνω από 19 τρισεκατοµµύρια δολάρια και ο νέος πρόεδρός της υπολογίζει –τον άκουσα εγώ ο ίδιος σε
συνέντευξή του - ότι στο τέλος της θητείας του µπορεί να είναι
και στα 23 τρισεκατοµµύρια δολάρια.
Αυτό σηµαίνει ότι η θεραπεία του χρέους για την Αµερική δεν
είναι η απόσβεση του χρέους. Η θεραπεία του χρέους για την
Αµερική είναι οι επενδύσεις, η αύξηση των επενδύσεων. Και αυτό
θα προσπαθήσει ο νέος πρόεδρός της να κάνει. Θα προσπαθήσει, δηλαδή, να προχωρήσει στην αύξηση της παραγωγής και
των εξαγωγών της Αµερικής.
Προς αυτή την κατεύθυνση ίσως θα έπρεπε να είχαµε κινηθεί
από την αρχή που µπήκαµε στο µνηµόνιο, δηλαδή στην παράλληλη πορεία προς την ανάπτυξη.
Αντ’ αυτού, µέχρι σήµερα ακολουθούµε, κατά τη γνώµη µου,
λανθασµένο δρόµο που η σηµερινή Κυβέρνηση τον κάνει ακόµα
δυσκολότερο. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν, παραδείγµατος χάριν,
να αυξηθούν τα έσοδα του τουρισµού, όταν υπάρχουν capital
controls, όταν η Κυβέρνηση αναγκάζεται – χρησιµοποιώ το ρήµα
- να βάλει ΦΠΑ 24%, όταν αναγκάζεται να αυξάνει τον ΦΠΑ των
νησιών, ακόµα και στα ξενοδοχεία τη στιγµή που η διπλανή ακτή
έχει πολύ µικρότερο ΦΠΑ και δεν έχει ΕΝΦΙΑ,όταν η Κυβέρνηση
δεν δίνει παροχές για την ανάπτυξη του τουρισµού της;
Και το τραγικότερο – το γνωρίζω αυτό και σας το λέω - είναι
ότι οι Έλληνες ξενοδόχοι που επένδυαν στα νησιά µέχρι τώρα
κάνουν ξενοδοχεία αυτή τη στιγµή στο Μποντρούµ, γιατί έχουν
ένα στην Κω και ένα στο Μποντρούµ. Αυτό είναι καταστροφικό
για τη χώρα. Αντί να κτίζουν, δηλαδή, ξενοδοχεία στη χώρα, κτίζουν ξενοδοχεία στην απέναντι ακτή.
Και γνωρίζετε ασφαλώς ότι βάσει των στοιχείων της Τράπεζας
της Ελλάδας φέτος είχαµε τον υψηλότερο αριθµό τουριστών –
έτσι λέει η Τράπεζα της Ελλάδας - αλλά είχαµε λιγότερα έσοδα
από πέρυσι.
Τι σηµαίνουν όλα αυτά; Προφανώς δεν έχουµε ποιοτικό τουρισµό. Δεν έχουµε δηλαδή πλούσιους τουρίστες ή δεν προσπαθούµε να έχουµε πλούσιους τουρίστες, ενώ η Ισπανία µάς
ξεπέρασε φέτος σε ρεκόρ και τουρισµού και εσόδων, 70 εκατοµµύρια τουρίστες και έσοδα, τα οποία ήταν, όπως λένε οι εφηµερίδες, ρεκόρ για τη χώρα. Πήγαν δηλαδή οι εύποροι τουρίστες
προς τη δυτική Μεσόγειο.
Εµείς δεν θα πρέπει να στοχεύσουµε προς τον ποιοτικό τουρισµό; Εγώ δηλαδή θα πρότεινα το Υπουργείο Ανάπτυξης - το
υπόβαθρό του - ουσιαστικά να είναι Υπουργείο Τουρισµού, να
µην είναι όπως είναι σήµερα ή όπως ήταν µέχρι τώρα. Η Ελλάδα
µπορεί να αναπτύξει µια τέτοια βιοµηχανία.
Δεν µπορεί εύκολα να αναπτύξει βιοµηχανία τύπου Κεντρικής
Ευρώπης. Μπορούµε να αναπτύξουµε εµείς βιοµηχανία να ανταγωνιστούµε τη Γερµανία - ή την Ολλανδία ή οποιαδήποτε χώρα
- εκεί που αυτοί έχουν αναπτύξει βιοµηχανικά προϊόντα που προσφέρουν σε όλον τον κόσµο;
Εµείς, όµως, µπορούµε να δηµιουργήσουµε στα άλλα νησιά
µας υποδοµές τύπου Σαντορίνης ή Μυκόνου κ.λπ. και να τις διαφηµίσουµε. Οι εικόνες που κυκλοφορούν διεθνώς σε όλες τις τηλεοράσεις του κόσµου µε ό,τι συµβαίνει στα νησιά µας – και
εννοώ τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάµο, την Κω - δεν διαφηµίζουν τον
τουρισµό, τον δυσφηµίζουν. Αυτό το βλέπουµε και στους αριθµούς. Όταν, δηλαδή, βλέπει ο άλλος από την Αµερική τι γίνεται
στη Σάµο ή στη Χίο, θα έρθει ποτέ να κάνει τουρισµό, θα διαλέξει
τη Χίο; Μόνοι µας καταστρέφουµε τον τουρισµό µας.
Και πρέπει η Κυβέρνηση κατά τη γνώµη µου να αντιληφθεί ότι
πρέπει να εκπονήσει και να εφαρµόσει συγκεκριµένο αναπτυξιακό σχέδιο στον τουρισµό και βεβαίως παράλληλα στην πρωτογενή παραγωγή, στη γεωργία, στην κτηνοτροφία. Πρέπει η
χώρα να καταστεί τουλάχιστον αυτάρκης στους τοµείς αυτούς
της πρωτογενούς παραγωγής. Χρειάζεται, όµως, σχεδιασµός τε-
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χνοκρατικός, επιστηµονικός και συνέπεια στην εφαρµογή του
σχεδιασµού, γιατί συνήθως σχεδιάζουµε, αλλά δεν εφαρµόζουµε. Φεύγει ο ένας Υπουργός, έρχεται ο άλλος, αλλάζει τους
νόµους. Αυτό γίνεται συνέχεια.
Η Κυβέρνηση πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι οι µονοκοµµατικές κυβερνήσεις ή έστω οι κυβερνήσεις µε ένα µικρό κόµµα ως
βοήθειά τους µέχρι τώρα δεν έχουν αποδώσει. Δεν µπορούν να
διαπραγµατευθούν µε τους δανειστές σκληρά. Το είπατε και
εσείς προηγουµένως στα κόµµατα όλα, λέγοντας: Στηρίξτε µε.
Και το καταλαβαίνω. Και έτσι γίνεται. Και έτσι πρέπει να γίνεται.
Αυτή η στήριξη, όµως, θα ήταν πολύ καλύτερη, αν τα κόµµατα
αυτά συµµετείχαν στη διακυβέρνηση της χώρας, τουλάχιστον
για την περίοδο που περνά αυτήν τη µεγάλη κρίση, γιατί δεν είναι
δυνατόν να πιστέψουµε ότι όλα τα κόµµατα είναι το ίδιο, ούτε εκπροσωπούν τις ίδιες τάξεις ούτε είναι δυνατόν εσαεί να συγκυβερνούν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αντιπροέδρου)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, αλλά πρέπει να τα πω αυτά.
Το αποτέλεσµα ποιο ήταν; Οι δανειστές ζητούσαν εκµετάλλευση όλης της δηµόσιας περιουσίας, τουλάχιστον για έναν
αιώνα, από το πρώτο µνηµόνιο. Δεν τα κατάφερναν όµως, διότι
υπήρχαν αντιδράσεις από τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες και ιδιαίτερα από τη δική µας Κοινοβουλευτική Οµάδα, όσον αφορά
τουλάχιστον το θέµα της παραχώρησης των αεροδροµίων, για
το οποίο είχαµε πει τότε ότι, αν έρθει, θα σηµαίνει το casus belli
για την επιβίωση της Κυβέρνησης. Το ζητούσαν από το πρώτο
µνηµόνιο.
Εάν, όµως, ήταν µια κυβέρνηση ευρέος πέλµατος, όπως λένε,
θα ήταν πιο σκληρή στη διαπραγµάτευση. Οι δανειστές, όµως,
επέτυχαν τον στόχο τους. Πίεζαν τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και
της Νέας Δηµοκρατίας να πάρουν τα αεροδρόµια, ο νόµος δεν
µπορούσε να έρθει στη Βουλή, γίνονταν διαπραγµατεύσεις και
δυστυχώς, τα πήραν τα αεροδρόµια.
Κατά συνέπεια, χρειάζεται ακριβώς µια τέτοια κυβέρνηση για
να αντιµετωπίσει τα µεγάλα προβλήµατα της χώρας και θα έλεγα
ότι χρειάζεται µια κυβέρνηση έµπειρων και ικανών για να αντιµετωπίσει τις απειλές από την εξωτερική πολιτική, διότι ο κίνδυνος
είναι πια ορατός. Και δεν φτάνει να κάνουµε φιέστες, παρελάσεις, να ντυνόµαστε στρατιωτικά και να µας βλέπουν στην τηλεόραση. Όταν η απέναντι ακτή έχει κατασκοπευτικό δορυφόρο
που παρακολουθεί τι γίνεται σε απόσταση ενός µέτρου στην Ελλάδα, εµείς δεν έχουµε το δικαίωµα να κάνουµε φιέστες για εντυπωσιασµό.
Αυτά πρέπει να τα δει προσωπικά ο Πρωθυπουργός. Εγώ θα
έλεγα και κάτι άλλο, ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει να κάνει ένα
βήµα, να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον εκεί
που είναι τα hot spots, να τύχουν µιας κάποιας ευνοϊκότερης µεταχείρισης στον ΦΠΑ.
Μας φόρτωσαν τα hot spots, ας τους ζητήσουµε τουλάχιστον
µια ανακούφιση στον ΦΠΑ, για να ανασάνουν, κύριε Υπουργέ,
διότι όλα αυτά που σας λέω είναι πραγµατικά. Το γνωρίζω και
σας τα λέω, ότι σιγά-σιγά οι ξενοδοχειακές επενδύσεις θα γίνονται στην απέναντι ακτή και όχι στα νησιά µας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
Κρεµαστινέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Μιχελής από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όταν συζητείται ο προϋπολογισµός, συνήθως αναφέρονται αριθµοί και δεδοµένα, θα έλεγα
σωστά. Παραβλέπεται όµως κατά κανόνα, συνήθως σκόπιµα, το
γενικότερο πλαίσιο µέσα στο οποίο καλείται να συνταχθεί, να συζητηθεί και να εγκριθεί ένας προϋπολογισµός κράτους. Παραβλέπονται επίσης αναφορές στο εργαλείο εφαρµογής του
προϋπολογισµού, στο κράτος. Γιατί άραγε; Προφανώς, αναφέροµαι σε αυτούς που διακυβέρνησαν επί δεκαετίες τη χώρα.
Θέτω, λοιπόν, ορισµένα ερωτήµατα-προβληµατισµούς. Μπορεί ο σηµερινός προϋπολογισµός να µην λαµβάνει υπ όψιν του
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ότι το χρέος της χώρας, ως αποτέλεσµα του υπέρµετρου δανεισµού στο παρελθόν, είναι υπέρογκο και βέβαια την υποχρέωση
µερικής εξυπηρέτησής του, δεδοµένης σήµερα της παραµονής
µας στην Ευρωζώνη;
Μπορεί να θεωρούµε παρελθόν την όλη πορεία προς τον
υπέρµετρο δανεισµό και να µην προβληµατιζόµαστε για τις πολιτικές πρακτικές που οδήγησαν σ’ αυτόν; Θα έλεγα, και µόνο
για να βγάλουµε τα αναγκαία συµπεράσµατα, επισηµαίνω µερικές από αυτές τις πρακτικές.
Ήταν σωστή άραγε η διαχείριση του κοινοτικού χρήµατος από
το 1980 και µετά, διαχείριση που έστησε µεν νέα τζάκια, δηµιούργησε µια νέα µεσαία τάξη, αλλά οδήγησε στην κατάρρευση
µια σηµαντική βιοµηχανία - βιοτεχνία της χώρας; Αναφέρω ενδεικτικά, τσιµέντα, λιπάσµατα, οικιακές συσκευές, ύφασµα, παπούτσι και πλήθος άλλες.
Δεν ήταν άραγε αυτή η τακτική συνυφασµένη µε την επόµενη
περί δηµιουργίας πλούτου µέσα από τη µπίζνα του χρηµατιστηρίου, µε λίγα λόγια τη φυγή από την πραγµατική παραγωγή και
την επένδυση σε χρηµατιστηριακές δραστηριότητες, γιατί όχι και
στην αλλοδαπή;
Και πώς βρέθηκαν ιδιοκτήτες προβληµατικών µεν επιχειρήσεων, αλλά µε µεγάλες καταθέσεις στο εξωτερικό; Και γιατί πολιτικοί παράγοντες του παρελθόντος έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν
να αποκρύψουν στοιχεία γι’ αυτές τις καταθέσεις; Μήπως σχετίζονταν µε αυτούς; Μήπως επαναλήφθηκε η ίδια διαχείριση µε
αυτή του οικονοµικού πακέτου Μάρσαλ, τακτική που αναλυτικά
περιγράφει ο Πωλ Πόρτερ;
Γράφει χαρακτηριστικά: «Την οικονοµική διαχείριση του οικονοµικού πακέτου Μάρσαλ ανέλαβε µια οµάδα τυχοδιωκτών, µαυραγοριτών της εποχής του πολέµου, που µετέφεραν τα χρήµατα
σε ξένες τράπεζες και ουδόλως ενδιαφέρθηκαν για την ανάπτυξη
της χώρας», 1952, Πωλ Πόρτερ, απεσταλµένος αµερικανικού
Κογκρέσου για την αξιολόγηση εφαρµογής του σχεδίου Μάρσαλ.
Μπορεί να αποσιωπάται ότι η ανεργία από 8% έφτασε στο 27%
το 2014, επίτευγµα των προηγούµενων κυβερνήσεων; Είναι
άραγε η µοίρα του τόπου αυτή ή µήπως ο κοινωνικός χαρακτήρας της οικονοµικής ελίτ της χώρας µας που, πέραν αυτής της
εποχής του Μεσοπολέµου, ουδέποτε είχε εθνική συνείδηση,
αλλά και της πολιτικής ελίτ που συµπλέει µαζί της;
Μήπως αυτό δεν χαρακτηρίζει και τον σηµερινό – ας µου επιτραπεί η έκφραση - «Ελληνάρα», που έχει επιχείρηση στη Βουλγαρία, τις καταθέσεις στην Ελβετία, το πολυτελές αυτοκίνητό
του µε βουλγάρικο αριθµό, αλλά και την ελληνική σηµαία στο
µπαλκόνι του; Αυτόν, άραγε, πήγε να επαινέσει στη Σόφια ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης;
Και διερωτάται κανείς, γι’ αυτή την πορεία που οδήγησε στη
σηµερινή κατάσταση, υπεύθυνη είναι η Αριστερά ή µήπως οι κοινωνικοί αγώνες που πολλές φορές η Αριστερά καθοδήγησε;
Είναι η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ των δύο τελευταίων ετών; Προφανώς, ανιστόρητο και ψευδές είναι να υποστηρίζετε κάτι τέτοιο.
Όλοι γνωρίζουν ποιοι διακυβέρνησαν τις προηγούµενες δεκαετίες.
Ας αναστοχαστούµε, λοιπόν, για όλα αυτά που µας έφεραν
µέχρι εδώ, µήπως και βρούµε διεξόδους ανάκαµψης. Ας σταθούµε, όµως, λίγο και στον κρατικό µηχανισµό.
Αλήθεια, ισχυρίζεται κάποιος πως το σηµερινό κράτος είναι
δηµιούργηµα της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ; Ποιος διόριζε µε κοινωνικά φρονήµατα ακόµα – το τονίζω- και το 1975; Ποιος έλεγε
«εγώ σου τον έστειλα να τον ντύσεις κι όχι να τον µετρήσεις»,
απευθυνόµενος σε αξιωµατικούς της χωροφυλακής για διορισµό
χωροφυλάκων που δεν είχαν το απαιτούµενο ανάστηµα; Ποιος
διόριζε µέσω κλαδικών;
Αλλά ας τα θεωρήσουµε ιστορία όλα αυτά. Ποιος µετέπειτα
αδιαφόρησε για τον εκσυγχρονισµό και τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του κρατικού µηχανισµού, ώστε τελικά να καταλήξουµε σε ένα αναποτελεσµατικό κράτος, όπως οι
περισσότεροι, αν όχι όλοι, οµολογούν σήµερα; Οι ίδιοι τώρα κόπτονται για τις αδυναµίες του, την είσπραξη του ΦΠΑ, των φόρων
κ.λπ..
Ας αναφερθώ και σε µερικά σηµερινά αριθµητικά δεδοµένα.
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Μήπως δεν είναι αλήθεια ότι οι δείκτες της οικονοµίας καταγράφουν σταθεροποίηση µε τάσεις βελτίωσης; Μήπως δεν είναι αλήθεια ότι έχουµε µικρή ελάττωση της ανεργίας; Μήπως δεν είναι
αλήθεια η προχθεσινή ρύθµιση για το χρέος, που όλοι οµολογούν το θετικό της πρόσηµο;
Όσον αφορά τα φορολογικά, θα σηµειώσω τούτο. Το µοντέλο
Φρίντµαν της Σχολής του Σικάγο είναι γνωστό: Πολύ µικρή φορολογία στις επιχειρήσεις, ώστε να επενδύσουν τα κέρδη τους
κι έτσι να δηµιουργούν ανάπτυξη. Αλήθεια, σε ποια δυτική χώρα
συνέβη αυτό; Εκτός αν προσπαθείτε και σήµερα να µας πείσετε
πως η Βουλγαρία της χαµηλής, πράγµατι, φορολογίας των επιχειρήσεων είναι περισσότερο αναπτυγµένη από τη Σουηδία ή τις
άλλες καπιταλιστικές χώρες που έχουν φόρο 35% και πλέον.
Για να εφαρµοστούν µικροί φορολογικοί συντελεστές, πρέπει
ταυτόχρονα να έχει εξασφαλιστεί η είσπραξη των φόρων από
όλους. Αυτό προϋποθέτει αποτελεσµατικό φοροεισπρακτικό µηχανισµό. Γι’ αυτό τι έχει να πει σήµερα η Αντιπολίτευση και κυρίως τι έκανε όταν κυβερνούσε;
Και αν είµαστε όλοι ειλικρινείς και δεν προσθέτουµε ως φόρο
του επιχειρηµατία τον αποδιδόµενο από αυτόν ΦΠΑ ούτε την
προκαταβολή φόρου µε το σύνολο του φόρου, τότε θα αποτολµούσα να πω πως µπορούµε να καταλήξουµε σε τρόπους πάταξης της φοροδιαφυγής. Διαφορετικά, λίγοι φόροι οδηγούν ως
αντιστάθµισµα σε ταυτόχρονη περικοπή των κοινωνικών δαπανών του δηµοσίου.
Το τελευταίο που οµολογείται οδηγεί µαθηµατικά σε πλήρη
διάλυση του εναποµείναντος κοινωνικού κράτους, άποψη πλήρως εναρµονισµένη µε τη Σχολή του Φρίντµαν. Και βέβαια, ως
κοινωνικό κράτος δεν εννοούνται η ιδιωτικά παρεχόµενη εκπαίδευση, υγεία ή πρόνοια πρόνοια που τελευταία µάλιστα συνηθίζεται να προτείνεται και µέσω των ΜΚΟ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνω τις σκέψεις µου,
επανερχόµενος στα αρχικά ερωτήµατα. Άποψη για τον προϋπολογισµό και τους αριθµούς χωρίς τοποθέτηση στην όλη εξέλιξη
και πορεία που µας έφερε ως εδώ και κυρίως στο σηµερινό πλαίσιο που υποχρεούµαστε να κινηθούµε είναι ελλιπής. Η αποφυγή
µιας τέτοιας τοποθέτησης προφανώς και κρύβει ενοχές του παρελθόντος όσων διακυβέρνησαν τη χώρα και την οδήγησαν στην
κρίση.
Επειδή θεωρώ πως το Κοινοβούλιο δεν είναι ούτε εξοµολογητήριο να ζητούνται συγγνώµες ούτε δικαστήριο να ζητούνται καταδίκες, αλλά χώρος διαβούλευσης και πολιτικών αποφάσεων,
ας προχωρήσουµε σε αποφάσεις, αποφάσεις που σαφώς δεν
µπορούν να εξυπηρετούν τα αντικρουόµενα συµφέροντα. Ο καθείς, λοιπόν, εφ’ ω ετάχθη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
Μιχελή.
Ο συνάδελφος κ. Γεράσιµος Γιακουµάτος έχει τον λόγο, από
τη Νέα Δηµοκρατία.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να δώσω µια απάντηση στον προλαλήσαντα Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
Επειδή είστε καινούργιος και φαίνεται να µην ξέρετε ιστορία
του Κοινοβουλίου, να σας πω ότι εµείς κάψαµε τα κοινωνικά φρονήµατα επί αειµνήστου Γιάννη Κεφαλογιάννη. Και καταργήσαµε
αυτή, πράγµατι, την αισχρή τότε θέση του καθένα που πολιτεύεται.
Σήµερα, όµως, δεν ζει ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, για να κάψει
τα δικά σας «αριστερά φρονήµατα». Ποιοι είναι αυτοί οι είκοσι
τρεις χιλιάδες στον αριθµό που διορίστηκαν το 2016 µε αριστερό
φρόνηµα; Καθηµερινά διαβάζετε τι γίνεται. Έχετε κάνει κοµµατικό στρατό. Αυτά για να καταλαβαινόµαστε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το κοινοβουλευτικό πολίτευµα
είναι το άριστο των πολιτευµάτων. Απ’ όσα τούδε κατόρθωσεν ο
άνθρωπος να επινοήσει διά το δυσχερέστατο αυτό έργο της διακυβέρνησης των λαών.
Όµως, ενώ είναι άριστο, έχει πλείστα ελαττώµατα. Διαβάζω
ακριβώς αυτούσια απόσπασµα από τον περίφηµο λόγο περί Δηµοκρατίας του Ελευθερίου Βενιζέλου το 1931 απ’ αυτό εδώ το
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Βήµα. Αυτός ο µεγάλος Έλληνας πολιτικός, µε τόση σοφία, συµπύκνωσε το µεγαλείο της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας. Όµως,
έκανε και µία θλιβερή διαπίστωση. Μίλησε για τα πλείστα ελαττώµατα. Ένα απ’ αυτά είναι ότι καλούµαστε αυτήν την εβδοµάδα
να αναλωθούµε στην ψήφιση ενός ανέφικτου, ψεύτικου και γεµάτου µε µέτρα φορολογικής επιδροµής προϋπολογισµού, που
θα βυθίσει τη χώρα σε ακόµα µεγαλύτερη φτώχεια και µεγαλύτερη εξαθλίωση και ειδικά θα διανείµει φτώχεια, µιζέρια και αναξιοπρέπεια. Αυτός είναι ο προϋπολογισµός.
Καλύτερο µοντέλο αναδιανοµής της φτώχειας δεν µπορούσατε να εφεύρετε, κύριε Τσακαλώτο. Παράλληλα, η αντίφαση
ανάµεσα στις δεδηλωµένες προθέσεις σας και στις κινήσεις σας
είναι τόσο έντονη, που τείνει να γίνει προκλητική. Μιλάτε για την
επιθυµία σας για ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, αλλά στην
πράξη δεν κάνετε τίποτα προς αυτήν την κατεύθυνση. Η ανεργία
παραµένει µε το ενάµισι εκατοµµύριο ανέργους, ένα εκατοµµύριο Έλληνες εργαζόµενοι έχουν πάνω από έξι µήνες να πληρωθούν, τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες εργαζόµενοι παίρνουν κάτω
από 400 ευρώ και τον Οκτώβρη είχαµε ογδόντα δύο χιλιάδες «θέσεις» ανεργίας, που ήταν η µεγαλύτερη της δεκαπενταετίας.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Ποια είναι η αλήθεια; Η αλήθεια
είναι ότι τα µεγέθη του προϋπολογισµού δείχνουν ότι η αριστερή
πολιτική ρητορική και η δήθεν αριστερή κοινωνική ευαισθησία
είναι για µία ακόµα φορά απολύτως κενή περιεχοµένου.
Το σχέδιο του προϋπολογισµού που συζητάµε σήµερα συνδέεται µε την πρόβλεψή σας για ανάπτυξη 2,7%, µε την πρόβλεψη
για αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων.
Πώς θα αυξηθεί κατά 1,8% η ιδιωτική κατανάλωση; Το καταλαβαίνετε; Διερωτώµαι πώς µπορεί να επιτευχθεί αυτός ο στόχος,
όταν η Κυβέρνηση παίρνει µέτρα που περιορίζουν το ατοµικό και
το οικογενειακό εισόδηµα.
Επιβάλλετε, επίσης, νέους φόρους και περικοπές συντάξεων
και κοινωνικών επιδοµάτων. Προβλέπετε 2,6 δισεκατοµµύρια
ευρώ περικοπές. Δηλαδή, όσο είναι όλος ο ΕΝΦΙΑ, κόβετε από
τις συντάξεις και από τα κοινωνικά επιδόµατα. Αλήθεια, πώς θα
αυξηθεί έτσι η κατανάλωση; Μήπως από τα λουκέτα των επιχειρήσεων που µπαίνουν καθηµερινά και κλείνουν όλες οι επιχειρήσεις; Χτυπάτε στην καρδιά την επιχειρηµατικότητα. Διαλύετε την
επιχειρηµατικότητα. Αλήθεια, πιστεύετε πραγµατικά ότι µ’ αυτήν
την υπερφορολόγηση στο 29% και µ’ αυτές τις ασφαλιστικές εισφορές µπορεί να αντέξει καµµία επιχείρηση;
Από πού θα έρθει, επίσης, το 9,1% της αύξησης των επενδύσεων; Δεν έχω καταλάβει. Μήπως από την αβεβαιότητα και την
καχυποψία που καθηµερινά δηµιουργείτε στους Έλληνες και
τους ξένους επενδυτές; Πού είναι; Είδαµε και όσους ήρθαν. Είδαµε και τη ΔΕΣΦΑ και τη Ζάκυνθο. Όλοι φεύγουν.
Ο προϋπολογισµός που συζητάµε καταδεικνύει ότι το 2017 θα
είναι χειρότερο από το 2016. Εδώ υπάρχουν έξι ωρολογιακές
βόµβες που πρέπει να τις προσέξετε, κύριε Υπουργέ. Αγνοείτε
τις ληξιπρόθεσµες οφειλές των ιδιωτών προς το δηµόσιο που
είναι 93 δισεκατοµµύρια ευρώ και είναι συνεχώς αυξανόµενες.
Οι ασφαλιστικές εισφορές είναι 26 δισεκατοµµύρια ευρώ, τα κόκκινα δάνεια 117 δισεκατοµµύρια ευρώ, το χρέος του κράτους
προς τους ιδιώτες 6 δισεκατοµµύρια ευρώ. Υπάρχουν «λουκέτα»
στις επιχειρήσεις. Οι καταθέσεις των ιδιωτών από 193 δισεκατοµµύρια ευρώ, πήγαν στα 133 δισεκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή
40 δισεκατοµµύρια ευρώ λιγότερα.
Άσε δε που το ασφαλιστικό σύστηµα καταρρέει. Έχετε σπάσει
όλους τους κουµπαράδες βάζοντας χέρι στα αποθεµατικά των
ασφαλιστικών ταµείων.
Κύριε Πετρόπουλε, όταν είναι 1,3 εργαζόµενος και ένας συνταξιούχος, πώς θα υπάρξει ασφαλιστικό σύστηµα; Πώς θα σταθεί; Από τη βάση του και από τη γέννησή του είναι καταστροφικό.
Είναι µη βιώσιµο.
Άντε και µε το αριστερό κοινωνικό σας πρόσωπο, ισχυρίζεστε
ότι θα δώσετε κοινωνικό µέρισµα. Σε ποιους; Σ’ αυτούς που κόψατε το ΕΚΑΣ 940 εκατοµµύρια ευρώ θα δώσετε ψίχουλα;
Δεν πρέπει να λησµονάτε ότι δύο εκατοµµύρια εξακόσιες χιλιάδες συµπολίτες µας είδαν πάρα πολλές µειώσεις και στην
κύρια σύνταξη και στα επιδόµατα και έµµεσα µε 6% κρατήσεις
από τις κύριες συντάξεις, από το 4% στο 6%.
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Δεν θα πω για τις επικουρικές, οι οποίες δεν κουρεύτηκαν,
αλλά ξυρίστηκαν «ΣΥΡΙΖΑ». Υπήρξε πάνω από 40% µείωση στις
επικουρικές συντάξεις.
Και επιτρέψτε µου να τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, µε αυτό που
αποτελεί για µένα τη µεγαλύτερη απειλή. Αυτή η χώρα έχει µάθει
να ζει και µε φτώχεια και µε κατοχή και µε πείνα. Αντέχει! Αυτό
που δεν αντέχει είναι οι εθνικές ταπεινώσεις.
Εδώ στο Κοινοβούλιο θέλω να είστε όλοι και όλα τα κόµµατα
πολύ προσεκτικοί, όσον αφορά τα εθνικά θέµατα. Βλέπετε πώς
διαµορφώνεται το περιβάλλον παγκόσµια και ευρωπαϊκά! Βλέπετε τι γίνεται! Είδαµε το δηµοψήφισµα στην Ιταλία. Τώρα βλέπουµε τις εκλογές στην Ολλανδία, στη Γαλλία, στη Γερµανία, την
Αµερική.
Και σε όλα αυτά µας συνέβη και ένα αποτυχηµένο πραξικόπηµα στον «ψευτοσουλτάνο». Και βλέπετε ότι αµέσως µετά αρχίζει να αµφισβητείται η Συνθήκη της Λωζάνης. Υπάρχει έξαρση
εθνικισµού, προκλητικές δηλώσεις από την Αλβανία - έκανε και
η µύγα ξύγκι! - και τα Σκόπια. Επίσης, έχουµε το προσφυγικό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Για όλες αυτές τις τεκτονικές γεωπολιτικές εξελίξεις πρέπει
να είστε πολύ υπεύθυνοι και να έχουµε µια εθνική στρατηγική.
Πρέπει πράγµατι να συνέλθει το Συµβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής και Άµυνας και να έχουµε µια ενιαία πολιτική. Εδώ δεν χωράει κοµµατισµός. Εδώ δεν είµαστε το «εµείς» και το «εσείς».
Εδώ χωράει το «όλοι». Όλοι οι Έλληνες πρέπει να είµαστε ενωµένοι. Μόνο έτσι µπορούµε να πούµε στον «ψευτοσουλτάνο» ότι
εδώ είναι τα νησιά, εδώ είναι η καρδιά µας. Δεν ξέρω τι σόι καρδιά είναι αυτή και βλέπει τα νησιά, αλλά εµένα η δική µου καρδιά
είναι στην Κωνσταντινούπολη, στην Ίµβρο και την Τένεδο. Άρα,
λοιπόν, αυτά πρέπει να τα δούµε µε µεγάλη προσοχή, µε εθνική
οµοψυχία και να µην έχει ο καθένας εδώ το δικό του µετερίζι.
Τα εθνικά θέµατα, κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να τα έχουµε ως
κόρην οφθαλµού! Πρέπει να έχουµε οµόνοια και να είµαστε όλοι
µαζί ενωµένοι, για να αντιµετωπίσουµε αυτές τις προκλητικά µεγάλες απειλές για τη χώρα µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
Γιακουµάτο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Τι θέλετε, κύριε Μιχελή;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ: Θέλω ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, γιατί
αναφέρθηκε προσωπικά σε µένα.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Δεν είπα το όνοµά σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Γιακουµάτο, µε
αφήνετε, σας παρακαλώ, να διαχειριστώ εγώ το θέµα;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Σας ευχαριστώ πολύ.
Κύριε συνάδελφε, έκανε ένα σχόλιο στην παρατήρησή σας
γύρω από το πότε και πώς και µε ποιον τρόπο καταργήθηκαν τα
κοινωνικά φρονήµατα. Δεν έκανε καµµία άλλη αναφορά στο πρόσωπό σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ: Κάνετε λάθος, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Πείτε µου! Το Προεδρείο έχει την άνεση - και µάλιστα χαλαρά - να σας δώσει τη
δυνατότητα να κάνετε εσείς ένα σχόλιο. Μη µου λέτε ότι είναι
προσωπικό, γιατί µετά δεν θα µπορούµε να κάνουµε συνεδρίαση.
Ορίστε, σας δίνω το λόγο για ένα λεπτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ: Μισό λεπτό θέλω, κύριε Πρόεδρε.
Οφείλω λοιπόν να δηλώσω τούτο: Η πολύχρονη παρουσία στο
Κοινοβούλιο δεν αποτελεί τεκµήριο και εχέγγυο γνώσης της ιστορίας, της οικονοµίας και των άλλων επιστηµών. Αλλού µαθαίνονται αυτά!
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει η συνάδελφος κ. Ολυµπία Τελιγιορίδου από τον
ΣΥΡΙΖΑ.
ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν κάποιος άκουγε πολλές από

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τις τοποθετήσεις των συναδέλφων της Αντιπολίτευσης αυτές τις
δύο ηµέρες και δεν γνώριζε καθόλου την κατάσταση στη χώρα,
θα έβγαζε το αβίαστο συµπέρασµα πως για ό,τι έχει συµβεί σε
αυτή τη χώρα ευθύνεται η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης
ο Τσίπρας. Μέχρι να έρθουµε λοιπόν εµείς στην κυβέρνηση, είχαµε µια χώρα σε ευηµερία, µια χώρα µε υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης.
Να θυµίσω µόνο ότι το 2012 είχαµε ύφεση 6,6%. Το 2013 είχαµε ύφεση 3,3% και το 2014 ήταν 0,3%. Είχαµε λοιπόν έναν λαό
ο οποίος ήταν τρισευτυχισµένος από την οικονοµική του κατάσταση!
Όµως, η αλήθεια είναι άλλη. Η χώρα χρεοκόπησε επί των ηµερών σας. Εσείς δηµιουργήσατε στρατιές ανέργων. Εσείς κλείσατε εκατοντάδες χιλιάδες µικρές επιχειρήσεις. Εσείς µειώσατε
µισθούς και συντάξεις κατά 40%. Μειώσατε το Ακαθάριστο
Εθνικό Προϊόν κατά 25%.
Και την ίδια ώρα, δίνατε θαλασσοδάνεια εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ σε «κολλητούς» και «ηµετέρους». Την ίδια ώρα είχατε ένα καθεστώς ευνοιοκρατίας προς τα κόµµατά σας. Την ίδια
ώρα βάλατε τη χώρα σε επιτροπεία.
Έρχεστε σήµερα µε ύφος χιλίων καρδιναλίων και περισπούδαστου και µας λέτε ότι εσείς έχετε τη συνταγή για να σώσετε
τη χώρα που διαλύσατε. Οι λέξεις «αυτοκριτική» και «σεµνότητα»
είναι µάλλον λέξεις που λείπουν από το λεξιλόγιο της Αντιπολίτευσης, από αυτούς που κυβέρνησαν αυτόν τον τόπο για δεκαετίες και έχουν ευθύνες για αυτή την κατάσταση.
Τι κάνετε σήµερα; Σήµερα ταυτίζεστε για µια ακόµη φορά µε
την ολιγαρχία του τόπου ενάντια στην πλειοψηφία του ελληνικού
λαού, όπως κάνατε δεκαετίες τώρα.
Να θυµίσουµε, λοιπόν, ότι στο πολύ πρόσφατο δικό σας παρελθόν µε τον αναπτυξιακό νόµο, για παράδειγµα, του 2011
φροντίσατε τη συντριπτική πλειοψηφία των χρηµάτων, περίπου
72%, να την πάρουν σαράντα εταιρείες, οι οποίες ανήκουν σε είκοσι άτοµα.
Να θυµίσω, λοιπόν, ότι φροντίσατε αυτοί οι είκοσι επιχειρηµατίες να έχουν αποπληρωθεί πλήρως τη στιγµή που εξίµισι χιλιάδες µικροί και µεσαίοι, που έκαναν επενδυτικά σχέδια και τα
ολοκλήρωσαν µε τον προηγούµενο αναπτυξιακό, δεν έχουν
ακόµη πληρωθεί.
Μόνο τυχαίες, όµως, δεν ήταν οι επιλογές σας. Ήταν επιλογές
µε στόχευση, συνειδητές επιλογές, όπως συνειδητά έρχεστε και
σήµερα εδώ για να κατακρίνετε την Κυβέρνηση για τον προϋπολογισµό και ουσιαστικά ταυτίζεστε πλήρως µε τις θέσεις του
ΣΕΒ.
Τι µας είπε ο ΣΕΒ πριν από έναν µήνα µε ανακοίνωσή του, όταν
κατατέθηκε ο προϋπολογισµός στις επιτροπές της Βουλής; Ότι
γίνεται, λέει, αναδιανοµή του πλούτου µε αυτόν τον προϋπολογισµό. Και εστίασε την προσοχή του στα 700 εκατοµµύρια ευρώ
για το κοινωνικό εισόδηµα και στην αύξηση των δαπανών κατά
350 εκατοµµύρια ευρώ για την υγεία, την παιδεία και το κοινωνικό κράτος.
Βέβαια, ο ΣΕΒ δεν είχε την ίδια ευαισθησία, όταν γινόταν το
πάρτι του Χρηµατιστηρίου. Δεν έβγαλε ποτέ µια ανακοίνωση για
την αναδιανοµή του πλούτου που γινόταν τότε, γιατί γινόταν
προς όφελος δικό του. Να θυµίσω, λοιπόν, ότι αυτό γινόταν µε
την προτροπή και την ανοχή των δικών σας κυβερνήσεων. Δεν
είχε ούτε την ευαισθησία να µιλήσει για την αναδιανοµή του
πλούτου, όταν οι προηγούµενες κυβερνήσεις έκοβαν έντεκα
φορές τις συντάξεις τα τελευταία πέντε χρόνια.
Έρχεστε σήµερα εδώ, κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης,
και ταυτίζεστε µε όλες αυτές τις προηγούµενες πολιτικές και µας
κουνάτε το δάχτυλο. Είστε αµετανόητοι και δεν έχετε ούτε τυπικά ζητήσει µια συγγνώµη για την καταστροφή που προκαλέσατε στη χώρα και στον λαό. Και µε περίσσια «περηφάνεια» µάς
κατακρίνετε που δεν συνεχίζουµε τη δική σας πολιτική, να συνεχίσουµε δηλαδή να προστατεύουµε την ολιγαρχία εις βάρος του
λαού µας.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πανηγυρίζουµε για
τα αποτελέσµατα που είχε µέχρι τώρα η πολιτική µας ούτε ακόµη
για αυτό που έγινε στο τελευταίο Eurogroup. Θεωρούµε, βέβαια,
ότι ήταν ένα βήµα σηµαντικό και ικανοποιητικό. Δεν πανηγυρί-
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ζουµε, γιατί γνωρίζουµε ότι για τον µέσο Έλληνα η κατάσταση
είναι δύσκολη. Θα έχουµε το δικαίωµα να πανηγυρίσουµε, όταν
τα προβλήµατα του Έλληνα και της Ελληνίδας επιλυθούν.
Τα πανηγύρια που στήνατε εσείς µε τα δήθεν success story
από εµάς δεν θα τα δείτε, γιατί γνωρίζουµε ότι χρειάζεται να γίνουν πολλά στη χώρα, πως πρέπει να αλλάξει δοµικά η λειτουργία του κράτους, πως πρέπει η χώρα να βλέπει όλα τα παιδιά της
µε τον ίδιο τρόπο, πως πρέπει να στηριχθούν όλοι όσοι έχουν
απόλυτη ανάγκη.
Αυτός ο προϋπολογισµός είναι προς αυτή την κατεύθυνση.
Είναι ένας προϋπολογισµός που βλέπει και προσπαθεί να στηρίξει τον απλό λαό, που δεν στοχεύει στην κρατικοδίαιτη ανάπτυξη
των κολλητών, αλλά στην ανάπτυξη της οικονοµίας προς όφελος
της πλειοψηφίας.
Με µια κοινωνία ήδη ταλαιπωρηµένη, µε αντίρροπες δυνάµεις
και ολόκληρα σώµατα του λαού µας αποκλεισµένα, σε αυτόν τον
προϋπολογισµό, στο µέτρο του εφικτού, κυριαρχεί το κοινωνικό
στοιχείο και η προσπάθεια να σταµατήσει η κοινωνική αδικία.
Με αυτόν, λοιπόν, τον προϋπολογισµό κρινόµαστε όλοι και
όλες για τις επιλογές µας. Θα επιλέξουµε το προηγούµενο µοντέλο στήριξης των λίγων ή θα προσπαθήσουµε να δηµιουργήσουµε έναν άλλο δρόµο; Θα αποφασίσουµε να είµαστε
Βουλευτές των λίγων ή Βουλευτές της πλειονότητας του ελληνικού λαού; Όσον µε αφορά, επιλέγω το δεύτερο και υπερψηφίζω
τον προϋπολογισµό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κυρία συνάδελφε.
Ο συνάδελφος κ. Εµµανουήλ Συντυχάκης από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας έχει τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι, ο κρατικός προϋπολογισµός του 2017 είναι
κοµµένος και ραµµένος στα µέτρα του µεγάλου κεφαλαίου, προκειµένου να βγει αλώβητο από την κρίση, να του διασφαλίσει
υψηλά ποσοστά κερδοφορίας, να επιταχύνει την καπιταλιστική
ανάπτυξη, τσακίζοντας ταυτόχρονα τον λαό µε µεγαλύτερη φοροληστεία και µείωση των δαπανών που αφορούν τις ανάγκες
του.
Συν τοις άλλοις, όµως, υπηρετεί τις αντιδραστικές αλλαγές
στη διοικητική δοµή και λειτουργία των κρατικών θεσµών, στους
δήµους και τις περιφέρειες, διευκολύνοντας έτσι τη σύνδεσή
τους µε τα σχέδια των επιχειρηµατικών οµίλων σε κρίσιµους κερδοφόρους τοµείς µεγάλης κεφαλαιακής απόδοσης, µέσα από
συµβάσεις παραχώρησης και ΣΔΙΤ, ευνοϊκές φοροαπαλλαγές και
άλλα κίνητρα.
Οι δήµοι και οι περιφέρειες, τα στελέχη των κοµµάτων που τα
στελεχώνουν, η ΚΕΔΕ και η ΕΝΠΕ, δεν έχουν καµµία σχέση µε
κάποιο λαϊκό θεσµό ή όργανο και πολύ περισσότερο µε λαϊκές
ανάγκες.
Υλοποιούν βίαια τους αντιλαϊκούς δηµοσιονοµικούς στόχους
που βαπτίστηκαν ως εθνική προσπάθεια, για να αποσπάσουν τη
συγκατάθεση των εργατικών λαϊκών οικογενειών.
Ενισχύουν τους εισπρακτικούς κατασταλτικούς µηχανισµούς
απέναντι στον λαό, στο όνοµα της οικονοµικής αυτοτέλειας, διαδικασία που ξεκίνησε προ κρίσης, αποδεικνύοντας ότι και στην
κρίση και σε συνθήκες υψηλών ρυθµών καπιταλιστικής ανάπτυξης οι επιλογές καθορίζονται µε βάση τις ανάγκες του κεφαλαίου. Απόδειξη η διόγκωση τελών και φόρων, η προώθηση της
ανταποδοτικότητας –δηλαδή αν θέλεις έργα, πλήρωσε-, καθώς
και της επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
Στηρίζουν τους ισοσκελισµένους προϋπολογισµούς και τον
κόφτη του οικονοµικού παρατηρητηρίου, στο όνοµα του νοικοκυρέµατος. Εµπορευµατοποιούν υπηρεσίες και δοµές, παιδικούς
σταθµούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ, καταργούν οργανικές θέσεις.
Τσακίζουν τις εργασιακές σχέσεις και δικαιώµατα, στη λογική κόστους - οφέλους.
Ενιαία υλοποιούν τις αντιδραστικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου, για απελευθέρωση κεφαλαίων για τη χρηµατοδότηση των
αναγκών των επιχειρηµατικών οµίλων, παρουσιάζοντάς τες ως
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την αναγκαία πορεία αναδιοργάνωσης της χώρας.
Η κρατική χρηµατοδότηση, κυρίες και κύριοι, στην τοπική περιφερειακή διοίκηση εδώ και έξι χρόνια έχει πάρει την κατιούσα.
Για το 2017 προϋπολογίζονται µόλις 3,18 δισεκατοµµύρια ευρώ,
προϋπολογισµός µειούµενος κατά 207 εκατοµµύρια ευρώ για
τους τριακόσιους είκοσι πέντε δήµους σε σχέση µε το 2016. Επιπλέον, τους επιβαρύνει µε 15 εκατοµµύρια ευρώ, αναλαµβάνοντας πλέον και το κόστος των σχολικών καθαριστριών.
Αν αφαιρεθεί η µισθοδοσία εργαζοµένων, που είναι 1,840 δισεκατοµµύρια ευρώ, και τα προνοιακά επιδόµατα, που επιβαρύνουν του κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, που είναι 734
εκατοµµύρια ευρώ, αποµένουν µόλις 400 εκατοµµύρια ευρώ για
το σύνολο των λειτουργιών σε τριακόσιους είκοσι πέντε δήµους
και δεκατρείς περιφέρειες.
Αυτές οι συνεχείς µειώσεις και η κατακόρυφη αύξηση των
ιδίων εσόδων είναι η τρανή απόδειξη ότι η αποκέντρωση αρµοδιοτήτων, την οποία στηρίξατε όλοι ως επαναστατική και καινοτόµα, στοχεύει στην αφαίµαξη των λαϊκών νοικοκυριών και στην
απαλλαγή του κράτους από την υποχρέωση κάλυψης των λαϊκών
αναγκών.
Είναι µια ακόµη συνεισφορά του λαού µας στο αιµατηρό για
τη ζωή του δηµοσιονοµικό πλεόνασµα, προκειµένου το αστικό
κράτος να τροφοδοτεί µε περισσότερα κρατικά έσοδα τους επιχειρηµατικούς οµίλους. Αυτή είναι η περιβόητη αναµόρφωση της
τοπικής διοίκησης και η εφαρµογή του αναθεωρηµένου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» που προωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
Να, γιατί δήµοι και περιφέρειες, δηµοτικές επιχειρήσεις, διαδηµοτικά δίκτυα εξοπλίζονται µε νέο θεσµικό πλαίσιο. Να, γιατί
αναλαµβάνουν ενεργό ρόλο στην εξειδίκευση της αντιλαϊκής πολιτικής, δρουν ελκυστικά για την προσέλκυση επενδύσεων.
Αντίθετα, τα στοιχεία του προϋπολογισµού της τοπικής διοίκησης αποκαλύπτουν τη ραγδαία αύξηση των εσόδων από ανταποδοτικά τέλη και φόρους. Ενώ για το 2016 προβλέπονταν
έσοδα 2.041.000.000, τελικά ανήλθαν σε 2.274.000.000. Για το
2017 υπολογίζονται σε ακόµα περισσότερα, δηλαδή στα
2.317.000.000.
Αυτό προµηνύει ένταση της επίθεσης µε επιπλέον τέλη και φόρους, πρόστιµα για οφειλές των λαϊκών οικογενειών υπό την
απειλή κατασχέσεων, ακόµα και οικοσυσκευών, ενώ µένουν
ανέγγιχτες οφειλές µεγαλοξενοδόχων, µεγαλοεπιχειρηµατιών
από καταπατήσεις αιγιαλών, κοινόχρηστων χώρων, µπαζώµατα
ρεµάτων, οφειλές της ΔΕΥΑ, άλλων παραβάσεων.
Την ίδια κατεύθυνση υπηρετεί και το Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων που διαχειρίζονται οι δήµοι, το οποίο έχει εκµηδενιστεί. Μόλις 216.000.000 ευρώ είναι τα ποσά του Υπουργείου
Εσωτερικών, τα οποία µάλιστα δεν κατευθύνονται κατ’ αποκλειστικότητα στην τοπική διοίκηση. Από τα κονδύλια του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων και του ΕΣΠΑ για το 2017, οι δήµοι
παίρνουν µόλις 1.404.000.000 ευρώ.
Ο κύριος όγκος της χρηµατοδότησης του νέου ΕΣΠΑ κατευθύνεται σε έργα και δράσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου, βάζοντας στο περιθώριο τις λαϊκές ανάγκες,
όπως αντισεισµικής θωράκισης, αντιπληµµυρικής, αντιπυρικής
προστασίας, υποδοµών υγείας - πρόνοιας, σχολικής στέγης,
αθλητισµού, πολιτισµού, κ.ά.. Αυτές οι ανάγκες ούτε επιλέξιµες
είναι, ούτε χωράνε στην επικείµενη δίκαιη ανάπτυξη που προπαγανδίζει η Κυβέρνηση.
Κυρίες και κύριοι, για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, διαµορφώνονται πιο διακριτοί ρόλοι ανάµεσα σε δήµους και περιφέρειες µε γνώµονα τις αναγκαίες προσαρµογές του κράτους
στις απαιτήσεις του κεφαλαίου.
Από τη µια, οι δήµοι αναλαµβάνουν τον σχεδιασµό και τη διαχείριση τοµέων της κοινωνικής πολιτικής, όχι φυσικά µε κριτήριο
τις σύγχρονες ανάγκες του λαού, αλλά µε βάση τις στρατηγικές
επιδιώξεις του κεφαλαίου, όπως για παράδειγµα τα ευκαιριακά
δίκτυα της φτώχειας, των λεγόµενων εθελοντών, των ΚΟΙΝΣΕΠ,
των ΜΚΟ, της λεγόµενης κοινωνικής οικονοµίας, που στόχο
έχουν να εκτονώσουν τη λαϊκή πίεση, να δηµιουργήσουν την εικόνα µιας ψευδεπίγραφης, ισότιµης, δηµοκρατικής συµµετοχής
των εργαζοµένων, ενώ στην πράξη ανοίγουν νέες δυνατότητες
για το κεφάλαιο µε φθηνό εργατικό δυναµικό.
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Από την άλλη, οι περιφέρειες αναλαµβάνουν πιο κεντρικό ρόλο
στο αναπτυξιακό πακέτο συγκεντρώνοντας πόρους σε αναπτυξιακές για το κεφάλαιο υποδοµές, ιεραρχήσεις µε βάση τις αναπτυξιακές δυνατότητες και την κερδοφορία του κεφαλαίου.
Το ΚΚΕ, κυρίες και κύριοι, έχει εντελώς διαφορετική αντίληψη
για τις δοµές διοίκησης και διεύθυνσης σε κεντρικό και σε τοπικό
επίπεδο. Θεµέλιο για εµάς είναι η κοινωνική ιδιοκτησία στα συγκεντρωµένα µέσα παραγωγής, τον κεντρικό σχεδιασµό της παραγωγής µε κίνητρο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών,
στηρίζεται στη λαϊκή συµµετοχή και έλεγχο από τα κάτω προς
τα πάνω, που διαρθρώνεται πρώτα απ’ όλα σε επίπεδο παραγωγικής µονάδας και κοινωνικής υπηρεσίας.
Το ΚΚΕ δεν σταµατά να µάχεται για την κάλυψη του συνόλου
των λαϊκών αναγκών, γι’ αυτό, άλλωστε, παλεύει και µέσα και έξω
στη Βουλή, στα δηµοτικά περιφερειακά συµβούλια για τη δραστική αύξηση των κρατικών δαπανών και τις κοινωνικές υπηρεσίες, την κατάργηση κάθε επιχειρηµατικής δραστηριότητας,
κάθε είδους τοπικής φορολογίας και έµµεσης φορολογίας, για
αποκλειστικά δωρεάν δηµόσιο σύστηµα στους βασικούς κοινωνικούς τοµείς της υγείας, της πρόνοιας, της παιδείας, µε πλήρη
χρηµατοδότηση από το κράτος, για νόµιµη και σταθερή δουλειά
για όλους τους εργαζόµενους. Απευθυνόµαστε πριν απ’ όλα
στην εργατική τάξη, στα φτωχά λαϊκά στρώµατα και τους λέµε
ότι πρέπει να οργανώσουν εδώ και τώρα την πάλη τους, τον
αγώνα τους.
Η σηµερινή απεργιακή κινητοποίηση έδειξε ότι η εργατική
τάξη, τα φτωχά λαϊκά στρώµατα είναι σε έναν δρόµο ανάκαµψης,
ανασύστασης του εργατικού λαϊκού κινήµατος και αυτό θα έχει
συνέχεια πολύ περισσότερο το αµέσως επόµενο διάστηµα.
Γι’ αυτό εµείς επιµένουµε στην ανασύνταξη του εργατικού λαϊκού κινήµατος σε µια κατεύθυνση αντικαπιταλιστική, αντιµονοπωλιακή για να ανατραπεί αυτή η πολιτική µε οποιοδήποτε
πρόσηµο -δεξιό, αριστερό, µεσαίο, κεντρώο, αριστερό- και την
κατάκτηση από τον λαό της δικής του εξουσίας µε πρόγραµµα
υπέρ του λαού για τις ανάγκες του.
Με βάση όλα τα παραπάνω, κύριε Πρόεδρε, καταψηφίζουµε
τον συγκεκριµένο προϋπολογισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Κύριοι συνάδελφοι, έκλεισε ο όγδοος κύκλος των συναδέλφων
οµιλητών. Πριν µπούµε στον ένατο, τον λόγο έχει ο Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
ο συνάδελφος κ. Πετρόπουλος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Πριν µία βδοµάδα περίπου έγινε η πρόταση για το µέλλον της
κοινωνικής ασφάλισης. Προβλέπει 29% ποσοστό αναπλήρωσης
στις συντάξεις, που σηµαίνει περίπου 260 ευρώ σύνταξη τον
µήνα. Φυσικά δεν πρόκειται για πρόταση που προήλθε από εµάς.
Είναι η πρακτική εφαρµογή των προθέσεων και κρυµµένων εξαγγελιών της Νέας Δηµοκρατίας, εκφρασµένη από δύο καθηγητές,
τον κ. Πλάτωνα Τήνιο και τον κ. Μιλτιάδη Νεκτάριο, που προβλέπει µια ελάφρυνση του κόστους εργασίας, περιορισµένης της
ασφαλιστικής δαπάνης στο 10%.
Αυτό αποτελεί πρόταση για την ανάπτυξη, χωρίς, όµως, να
προστίθεται τουλάχιστον µια εξήγηση πώς είναι δυνατόν, αν έτσι
είναι τα πράγµατα να έχουµε ανάπτυξη; Όταν στα 30 δισεκατοµµύρια περίπου που ανέρχεται η συνταξιοδοτική δαπάνη και συνεπώς εισρέει στην αγοραστική δύναµη του ελληνικού λαού ένα
τέτοιο ύψος, τι θα συµβεί στην οικονοµία αν αυτό το ποσό περιοριστεί στα 10 δισεκατοµµύρια; Διότι, προφανώς, όταν µιλάς
για συντάξεις 260 ευρώ, µιλάς για µία απώλεια αγοραστικής δύναµης σε αυτόν τον ελληνικό λαό, που οδηγεί προφανώς σε
ακόµη µεγαλύτερη κοινωνική και οικονοµική καταστροφή. Αυτή
είναι η προοπτική, η κρυµµένη πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας.
Είναι γεγονός ότι ο προϋπολογισµός που κατέθεσε η Κυβέρνηση δεν είναι ανεπηρέαστος από τις συνέπειες των προηγούµενων πολιτικών. Και δεν είναι το ερώτηµα αν είναι υφεσιακός
και σε τι βαθµό, αλλά αν πραγµατικά βάζει ανάχωµα στην κατάρρευση που γινόταν όλον αυτόν τον καιρό στην οικονοµία, στην
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κοινωνία και φυσικά και στο ασφαλιστικό σύστηµα και αν βάζει
κάποια θεµέλια από εδώ και πέρα για κάποια ανάπτυξη.
Και είναι έτσι, όπως τα λέω, διότι δεν είναι δυνατόν, ενώ έχεις
µείωση της κρατικής δαπάνης από τα 13,1 δισεκατοµµύρια στα
9,2 δισεκατοµµύρια περίπου, να έχεις τεράστια µείωση των συντάξεων όλη αυτή την περίοδο από το 2009 µέχρι το 2014, να
έχεις πάρα ταύτα, παρά τις µειώσεις και τη µείωση της συµµετοχής του κράτους στην κοινωνική ασφάλιση, αύξηση των ασφαλιστικών δαπανών για τους δηµόσιους υπαλλήλους κατά 100
εκατοµµύρια.
Αυτό δείχνει ότι η εξώθηση των δηµοσίων υπαλλήλων στην
αποχώρηση συνεπάγεται ένα τεράστιο κόστος όχι µόνον σε ανθρώπινο δυναµικό, όχι µόνον στην πρόωρη αποχώρηση και αύξηση των ορίων ηλικίας στο χαµηλό επίπεδο στις πρόωρες
συνταξιοδοτήσεις, αλλά και µια µεγάλη δαπάνη, που όµως δεν
αντιµετωπίζεται µε έναν τρόπο που θα µπορούσε να πει κανείς
ότι αντιµετωπίζει πράγµατι, µε µια αναπτυξιακή αντίληψη, τα θέµατα της εργασίας, της απασχόλησης, της κοινωνικής ασφάλισης και των εσόδων της.
Καταστράφηκαν οκτακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες θέσεις εργασίας στην περίοδο αυτή και έκλεισαν περίπου τριακόσιες σαράντα χιλιάδες µικρές επιχειρήσεις. Δεν µιλάµε για ανεργία.
Μιλάµε για καταστροφή θέσεων.
Και όµως, οι εκπρόσωποι της Νέας Δηµοκρατίας µιλούν σαν
να µην ήταν εδώ όταν συνέβαιναν όλα αυτά τα αποτελέσµατα.
Αυτά τα νούµερα που επικαλούµαι δεν είναι απλώς αριθµοί, αλλά
τεκµηριωµένα στοιχεία από τις αντίστοιχες υπηρεσίες των αρµοδίων φορέων. Φυσικά και αποτυπώνουν µε ακρίβεια µια κατάσταση την οποία αντιµετωπίζουµε.
Τι προβλέπουµε εµείς µέσω του κρατικού προϋπολογισµού;
Προβλέπουµε πράγµατι ένα έλλειµµα περίπου 850 εκατοµµυρίων
ευρώ µικρότερο από παλιότερα. Κατά την εκτίµησή µας θα είναι
κοντά στα 500 εκατοµµύρια ευρώ, διότι θέλαµε έναν προϋπολογισµό που θα βάζει τη δυσµενή εκδοχή και θα πετύχουµε –είναι
βέβαιο- καλύτερα αποτελέσµατα. Κατά την εκτίµησή µας δεν θα
ξεπεράσει τα 550 εκατοµµύρια ευρώ το έλλειµµα αυτό.
Τούτο είναι βάσιµο, διότι ήδη τα έσοδα από το ΚΕΑΟ και µόνο
ανέρχονται το τελευταίο δίµηνο στα 110 εκατοµµύρια ευρώ µηνιαίως. Συνεπώς, όταν είχαµε 80 εκατοµµύρια ευρώ το πολύπολύ κατά τις προηγούµενες περιόδους, είναι βέβαιο ότι θα
έχουµε µια τέτοια κάλυψη αυτού του κενού και θα έχουµε καλύτερα αποτελέσµατα.
Μας κάνει αισιόδοξους επίσης το γεγονός ότι παρατηρούµε
µια αύξηση των εσόδων και στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
Έχουµε µια βελτίωση των εσόδων στο ΙΚΑ, που πλησιάζει το 5%
σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Είναι κοντά στα 500
εκατοµµύρια ευρώ παραπάνω. Εποµένως µε αυτόν τον ρυθµό θα
έχουµε καλύτερα αποτελέσµατα, πολύ περισσότερο όταν και
στον ΟΓΑ έχουµε µια λιγόστεψη της απόκλισης που υπήρχε παλαιότερα.
Θα τελειώσω µε κάποιες εξαγγελίες όσον αφορά τον προϋπολογισµό. Για το ΑΚΑΓΕ προβλέπουµε το 2017 να έχουµε έσοδα
1,318 δισεκατοµµύρια ευρώ. Από αυτά τα 395 εκατοµµύρια ευρώ
θα δοθούν στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης για την αντιµετώπιση των ελλειµµάτων τους. Εφαρµόζουµε νόµο της κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας. Μας εγκαλεί γιατί τον εφαρµόζουµε.
Είναι ο νόµος που ισχύει από το 2014 και προβλέπει ένα τµήµα
σε δεύτερο υπολογαριασµό του ΑΚΑΓΕ –όχι για τις συντάξεις-,
προκειµένου να καλύπτονται τα ελλείµµατα, για να τα σβήσουµε
στην προοπτική τους.
Θα έχουµε ένα πλεόνασµα 883 εκατοµµυρίων ευρώ µετά από
αυτήν την αφαίρεση συν 40 εκατοµµύρια ευρώ, που είναι για την
«Βοήθεια Στο Σπίτι». Και αυτός είναι λογαριασµός που προβλέπεται από το ΑΚΑΓΕ. Δεν είναι αυθαίρετη ούτε δική µας η διαχείριση αυτή.
Θα έχουµε µια επαύξηση του ταµειακού πλεονάσµατος από
το ΑΚΑΓΕ κατά 1 δισεκατοµµύριο ευρώ ξανά, όσο είχαµε και πέρυσι. Δηλαδή, το 2017 συγκεντρώνουµε συνολικά 6,5 δισεκατοµµύρια ευρώ πλεόνασµα στο ΑΚΑΓΕ. Δεν πρόκειται για σπάσιµο
κουµπαρά.
Μας λέτε, κύριε Βρούτση, ότι δεν κάναµε αναλογιστική µελέτη.
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Δεν αντιλαµβάνεστε ότι µε αυτό που λέτε διευκολύνετε εκείνους
που θέλουν να κάνουν περικοπή στην προσωπική διαφορά των
ασφαλισµένων ή το αντιλαµβάνεστε και το λέτε για να ασκηθούν
και άλλες πιέσεις στην Κυβέρνηση για τη µελλοντική επιδίωξη
του ΔΝΤ από το 2019 να κάνουµε περικοπή της προσωπικής διαφοράς.
Σας πληροφορούµε –και το έχουµε κάνει και άλλες φορές- ότι
η προσωπική διαφορά είναι σταθµισµένη, συµφωνηµένη µε αναλογιστικές προβολές που γίνονταν κατά τις διαπραγµατεύσεις
µε τους θεσµούς. Συνεπώς ξέρουν τους αριθµούς. Σταµατήστε
να λέτε ότι έλειψε η αναλογιστική µελέτη. Έγιναν πολλές αναλογιστικές προβολές και µε βάση αυτές επήλθε και η συµφωνία για
τον ασφαλιστικό νόµο, ο οποίος προβλέπει τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα.
Στο επόµενο διάστηµα θα έχουµε χρηµατοδοτήσει µε 1,8 δισεκατοµµύριο ευρώ από τον Ιούλιο µέχρι τον Σεπτέµβριο του
2017 τη χορήγηση των εφάπαξ. Τα εφάπαξ που οφείλονται τόσα
χρόνια θα έχουν µηδενιστεί ως οφειλές µέχρι τον Ιούνιο του 2017
και θα δώσουµε 835 εκατοµµύρια ευρώ για να πληρωθούν εκατόν δύο συντάξεις ξεχασµένες στο βάθος του χρόνου από τις
προηγούµενες κυβερνήσεις.
Αυτή είναι η αναπτυξιακή πολιτική που εµείς εισφέρουµε στον
ελληνικό λαό και στην προσπάθεια που κάνει και θα έχει τα αποτελέσµατά της. Παρά τα όσα λέγονταν στις 20 Δεκέµβρη θα δοθούν οι συντάξεις στον ΟΓΑ και στον ΟΑΕΕ και στις 22 Δεκέµβρη
σε όλους τους άλλους ασφαλισµένους µαζί και στους δηµοσίους
υπαλλήλους.
Διότι υπενθυµίζω πως µε βάση ένα δηµοσίευµα, που πυροδοτεί συνήθως αντιπαλότητες απέναντι στις προσπάθειές µας, ειπώθηκε ότι µία σύνταξη λιγότερη θα δοθεί φέτος και ότι θα δοθεί
τον Γενάρη. Ε, θα είναι 20 Δεκέµβρη οι συντάξεις στον ΟΓΑ και
στον ΟΑΕΕ και στις 22 στους δηµοσίους υπαλλήλους και στους
υπόλοιπους ασφαλισµένους.
Να είστε καλά. Και του χρόνου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο για ένα
λεπτό. Έγινε µια αναφορά στο πρόσωπό µου, καλοπροαίρετη βέβαια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Βρούτση, ναι,
αλλά προσωπικό δεν είχε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Θέλω να συµβάλω στον διάλογο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Υπήρξε ένας σχολιασµός στο δικό σας σχόλιο. Τώρα αν απαντήσετε και εσείς, πάµε
σε καινούργιους σχολιασµούς. Να µιλήσουν και οι συνάδελφοι,
κύριε Βρούτση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Μονοπωλούν µε τα
προνόµιά τους οι εισηγητές και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι
τη συζήτηση. Δεν είναι σωστό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν είµαι από αυτούς
που διακόπτουν και παρεµβαίνουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Το ξέρω. Γι’ αυτό και
έχω την άνεση να σας το πω.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όταν, όµως, Πρόεδρε, ο Υπουργός
λέει ότι ζητάει ο κ. Βρούτσης την αναλογιστική µελέτη, για να
πιέσει µέσω αυτής τους δανειστές να κοπεί η προσωπική διαφορά είναι µια βαρύτατη προσβολή. Αυτό είπατε.
Κύριε Πρόεδρε είναι βαρύτατη προσβολή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Είναι µια πολιτική παρατήρηση, δεν είναι προσωπικό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Είναι, είναι. Διότι αυτή τη στιγµή η Κυβέρνηση βλέπει µπροστά της το κόψιµο της προσωπικής διαφοράς, δηλαδή σε όλους τους συνταξιούχους µεσοσταθµικά 25%
της κύριας σύνταξης και θέλει να δώσει εδώ την ευθύνη; Και µε
άλλοθι τι; Ότι ζητάω το αυτονόητο, δηλαδή αναλογιστική µελέτη
του ασφαλιστικού Κατρούγκαλου, ΣΥΡΙΖΑ, Πετρόπουλου –δεν
ξέρω, όλοι µαζί-, αυτό που έκοψε τις συντάξεις κατά 3,1 δισεκατοµµύρια. Το αυτονόητο ζητάει η Αντιπολίτευση: διαφάνεια. Και
τη διαφάνεια την ονοµάζει πίεση υπέρ των δανειστών. Είναι απα-
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ράδεκτο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ πολύ.
Μπαίνουµε στον ένατο κύκλο.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος, κ. Μάριος Κάτσης, από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, ας µου επιτρέψετε να ξεκινήσω µε µια απάντηση στον κ. Βρούτση, γιατί είµαι
ο αµέσως επόµενος οµιλητής από την παρέµβαση που έκανε.
Για να σας πιστέψουµε, κύριε Βρούτση, ότι αυτά που λέτε είναι
αλήθεια θα πρέπει εσείς –όχι εσείς προσωπικά, αλλά η Νέα Δηµοκρατία- από το Βήµα της Βουλής να πείτε ότι δεν θέλετε νέα
µέτρα µετά το 2018. Δεύτερον, ότι το χρέος δεν ήταν βιώσιµο
ούτε το 2014, που ζητούσατε πιστοποιητικό βιωσιµότητας. Και
τρίτον, ότι είστε υπέρ της εθνικής γραµµής για επαναφορά των
συλλογικών διαπραγµατεύσεων, που εσείς καταργήσατε και που
είναι δική σας ιδεολογική ηγεµονία στον χώρο των επιχειρήσεων
µετά από τις υποδείξεις του ΣΕΒ. Άρα, λοιπόν, για να πιστέψουµε
ότι όντως δεν υποµονεύετε την εθνική προσπάθεια, πρέπει να
πείτε αυτά από το Βήµα της Βουλής. Περιµένουµε.
Η συζήτηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για τον προϋπολογισµό έρχεται σε µια κρίσιµη χρονική στιγµή για το µέλλον της
χώρας καθώς υπάρχουν νέα δεδοµένα, που έχουν προκύψει από
τη διαπραγµάτευση µε τους δανειστές, αλλά και πολλά ανοικτά
ενδεχόµενα στις διεθνείς εξελίξεις, που είναι ραγδαίες και η έκβασή τους επηρεάζει µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο την πορεία
της χώρας.
Η άµεση εφαρµογή των βραχυπρόθεσµων µέτρων για τη ρύθµιση του χρέους είναι η τελευταία εξέλιξη σε αυτόν τον µακρύ
δρόµο της διαπραγµάτευσης. Αυτό ακριβώς σηµαίνει τρία πράγµατα: Πρώτον, ότι έχουµε µια de facto αναγνώριση της µη βιωσιµότητας του ελληνικού χρέους, το οποίο είναι ένα πρόβληµα
που έχει αρχίσει πλέον και συζητείται.
Δεύτερον, έχουµε την πρώτη φορά που οι δανειστές τηρούν
µε τη σειρά τους τις υποσχέσεις και τις δεσµεύσεις τους. Η ρύθµιση έρχεται φυσικά ως απότοκο της επιτυχούς πρώτης αξιολόγησης και γι’ αυτό δεν περιλαµβάνει νέες δεσµεύσεις. Εγκρίνεται
τις επόµενες ηµέρες ο προϋπολογισµός του 2017, που συζητάµε
σήµερα, χωρίς νέα µέτρα και µε αυξηµένα κοινωνικά κονδύλια.
Καθορίστηκε το πλαίσιο που θα κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση
σε επίπεδο τεχνικό εντός ευρωπαϊκού πλαισίου.
Και τρίτον, σηµαίνει ότι το ύψος των πλεονασµάτων µετά το
2018 και η ενεργοποίηση µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων
ρυθµίσεων του χρέους και η συµµετοχή του ΔΝΤ στο πρόγραµµα
παραµένουν ανοικτά µε περιθώρια πολιτικής διαπραγµάτευσης.
Αυτό σηµαίνει ότι δεν έχουµε υποχωρήσει σε παράλογες απαιτήσεις εκτός των ήδη συµφωνηθέντων απαιτήσεων από τη συµφωνία του Ιουλίου του 2015.
Και όλα αυτά συνιστούν µια επιτυχία της ελληνικής Κυβέρνησης και εµπεδώνουν ένα κλίµα εµπιστοσύνης στη χώρα και µας
βγάζουν από το περιθώριο του failed state, που ήµασταν µέχρι
τώρα. Είναι η πρώτη φορά από την έναρξη της κρίσης, που µας
οδήγησαν οι καταστροφικές πολιτικές των κυβερνήσεων της
Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και η εσκεµµένη σκληρότητα
και τα λάθη των δανειστών, που έχουµε µε στοιχεία βάσιµες ελπίδες πλέον ότι αυτό το πρόγραµµα θα είναι και το τελευταίο.
Οι προϋπολογισµοί του 2015 και του 2016 τηρούνται σε µεγάλο βαθµό και οι προβλέψεις συµβαδίζουν µε τους στόχους, τα
έσοδα ξεπερνούν τους στόχους χωρίς στάση πληρωµών, οι δαπάνες µειώνονται αλλά όχι στην πλάτη του κοινωνικού κράτους,
αλλά στην πλάτη της διαφθοράς, η αναπτυξιακή τροχιά έχει ήδη
ξεκινήσει µε το 2017 να αναµένεται µια χρονιά ισχυρής ανάπτυξης.
Αν θέλουµε, όµως, να είµαστε σοβαροί και θέλουµε να λέµε
και αλήθειες στους εαυτούς µας, αλλά και στους πολίτες δεν
εξαρτώνται όλα από την ελληνική Κυβέρνηση, ούτε από τον ελληνικό λαό µονάχα. Οι λαοί της Ευρώπης κάθε φορά που τους
ζητείται η γνώµη τους, εκφράζουν µε βρόντο την δυσαρέσκειά
τους για την µείωση του βιοτικού επιπέδου και για τις πολιτικές
λιτότητας που χορηγήθηκαν ως φάρµακο παντού για να ξεπεραστεί η κρίση. Για τις νεοφιλελεύθερες ελίτ χωρίς ίχνος αυτοκρι-
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τικής ο ελληνικός λαός, οι Βρετανοί, οι Ιταλοί, οι Πορτογάλοι που
βιώνουν τα ίδια µε εµάς ακόµα και οι Γερµανοί εργαζόµενοι που
βλέπουν την ανάπτυξη να καλπάζει, αλλά έχουν να πάρουν αύξηση δεκαπέντε χρόνια όλη αυτή η δυσαρέσκεια οφείλεται στον
λαϊκισµό και πρέπει να τιµωρηθεί. Αναρωτιέµαι: Σας θυµίζει κάτι,
κυρίες και κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, αυτό;
Είναι πλέον σαφές και το δίληµµα είναι ιστορικό. Εάν η Ευρώπη δεν αλλάξει πορεία, επιστρέφοντας σε αναπτυξιακές προοπτικές και µε ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, εάν δεν
ξαναγίνει θελκτική για τις κοινωνίες, τα καµπανάκια του Brexit,
των δηµοψηφισµάτων του ελληνικού και του ιταλικού «όχι» και η
άνοδος του ακροδεξιού µπλοκ δυνάµεων θα γίνουν από προειδοποιητικές, καµπάνες αναγγελίας τέλους.
Οι αποφάσεις για την Ελλάδα και η έκβαση του εγχειρήµατός
µας αποτελεί τον προποµπό για την υπόλοιπη Ευρώπη, όπως
ακριβώς αποτέλεσαν προποµπό οι µνηµονιακές πολιτικές που
εφαρµόστηκαν στην Ελλάδα για τις υπόλοιπες χώρες. Και ήµασταν οι µόνοι που το λέγαµε αυτό στην ελληνική Βουλή και στον
λαό τότε.
Οι πολιτικές δυνάµεις της Ευρώπης, η διεθνής κοινότητα πρέπει να δώσει ολόκληρη και όχι την µισή ευκαιρία στη χώρα για
να σταθεί επιτέλους στα πόδια της. Το άµεσο κλείσιµο της αξιολόγησης, η ένταξη στο πρόγραµµα QE, η µη λήψη περαιτέρω
µέτρων είναι τα απαραίτητα βήµατα για να προχωρήσουµε να
εφαρµόσουµε ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης χωρίς
τα λάθη του παρελθόντος που ποτέ αυτό το παρελθόν δεν θα
επιστρέψει, όπως ήταν.
Διότι τι θα σηµαίνει για την χώρα και για την Ευρώπη αν απαιτηθούν εκβιαστικά από 4,5 δισεκατοµµύρια µέτρα και 3,5% πλεονάσµατα για δέκα χρόνια θάβοντας την κοινωνία; Τι θα σηµαίνει
για τη δηµοκρατία στην Ευρώπη αν οι επιλογές που θα ακολουθηθούν θα είναι για να ικανοποιηθούν κάποιοι χριστιανοκοινωνιστές Βουλευτές και κάποιοι υπερεθνικοί τεχνοκράτες που στους
µόνους που λογοδοτούν είναι οι αριθµοί των projects που αναλαµβάνουν; Τι θα σηµαίνει για την γεωπολιτική ευστάθεια µιας
ταραγµένης περιοχής η αποσταθεροποίηση της Ελλάδας;
Ρωτάω ευθέως την Αξιωµατική Αντιπολίτευση και τα υπόλοιπα
κόµµατα: έχετε θέσεις για όλα αυτά; Τολµάτε να τις καταθέσετε
ή η απάντηση σε κάθε τι από όλα αυτά είναι οι εκλογές; Και τι θα
κάνετε εσείς για όλα αυτά που θέλετε να τα βρείτε µπροστά σας;
Για τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις, για την µείωση των πλεονασµάτων που θα σήµαινε όχι σε νέα µέτρα τι λέτε;
Οι ερωτήσεις προφανώς είναι ρητορικές, γιατί δίνετε µια και
µοναδική απάντηση. Εξουσιοµανία, ας είµαστε εµείς στην εξουσία και γαία πυρί µιχθήτω.
Αν συνέχιζε η κυβέρνηση Σαµαρά – Βενιζέλου, της οποίας βασικό στέλεχος ήταν ο Πρόεδρος σας, ο κ. Μητσοτάκης, αυτά τα
ερωτήµατα δεν θα υπήρχαν καν. Πολύ απλά, το χρέος δεν θα
µειωνόταν, γιατί θα θεωρούνταν βιώσιµο, τα πλεονάσµατα θα
ήταν 4,5% έως το 2030 µε εξοντωτικά µέτρα και ο εργασιακός
µεσαίωνας θα είχε παγιωθεί. Ο λόγος που όλα αυτά συζητιόνται
µέχρι σήµερα είναι επειδή τον Γενάρη του 2015 υπήρξε πολιτική
αλλαγή στην χώρα και γλιτώσαµε µε τον εφιάλτη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχοµαι και λίγο στα του προϋπολογισµού. Με τον υπό συζήτηση προϋπολογισµό συνεχίζεται
η ανάκτηση της αξιοπιστίας της ελληνικής οικονοµίας και ενισχύεται η δηµοσιονοµική ισορροπία, ώστε να βγούµε όσο το δυνατόν γρηγορότερα από το πρόγραµµα µε την κοινωνία όρθια.
Τα περισσότερα στοιχεία τα έχουν καλύψει οι προλαλήσαντες
Υπουργοί, αλλά και οι συνάδελφοι Βουλευτές. Εγώ θα ήθελα να
εξηγήσω µε απλά, πολύ απλά λόγια τι σηµαίνουν όλα αυτά για
τους συµπολίτες µας.
Για το νέο έτος έχουµε το νέο ασφαλιστικό και φορολογικό σύστηµα που παρά ορισµένες αδικίες, όπως είναι το ΕΚΑΣ και η αύξηση έµµεσων φόρων που έγινε προσπάθεια να διαχυθούν,
περιέχει αθροιστικά ελαφρύνσεις για µεγάλες µερίδες επαγγελµατικών κατηγοριών, κυρίως για τους νέους επιστήµονες που
εγώ ανήκω, αλλά και για τους πιο αδύναµους συµπολίτες µας.
Για αυτό άλλωστε και ο ΣΕΒ και η Νέα Δηµοκρατία µιλάει για
βίαιη αναδιανοµή. Το καλωσορίζουµε ως ένα σηµείο.
Έχουµε, επίσης, αύξηση των δαπανών για την παιδεία κατά
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15,6% σε σχέση µε το µεσοπρόθεσµο της προηγούµενης κυβέρνησης και 5,3% σε σχέση µε πέρυσι. Έτσι, καταφέραµε φέτος να
ανοίξουµε έγκαιρα όλα τα σχολεία χωρίς κενά και να προσλάβουµε από την αρχή χιλιάδες αναπληρωτές και περισσότερους
εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής. Σχεδιάζουµε ακόµα περισσότερα στους τοµείς της έρευνας και της καινοτοµίας, που είναι
πολύ βασικό συστατικό της πολιτικής µας για να επιστρέψουν
πίσω τα µυαλά που έχουν φύγει στο εξωτερικό.
Για την υγεία έχουµε διατήρηση ουσιαστικά του περσινού αυξηµένου προϋπολογισµού αλλά και επιπλέον δαπάνες που µας
επέτρεψαν να ανατάξουµε το υπό κατάρρευση εθνικό σύστηµα
υγείας.
Στην περιοχή µου, στην Θεσπρωτία προσλάβαµε στην υγεία
µόνιµο και επικουρικό προσωπικό µετά από οκτώ χρόνια σε ειδικότητες που λείπανε για χρόνια. Πήραµε ασθενοφόρα, φτιάξαµε
υλικοτεχνικές υποδοµές που βρίσκονταν εκτός λειτουργίας και
έστελναν τον κόσµο στους ιδιώτες χωρίς πληρωµή.
Για την κοινωνική προστασία έχουµε 760 εκατοµµύρια για το
κοινωνικό σύστηµα αλληλεγγύης που απλώνει δίχτυ προστασίας
στους µη έχοντες χωρίς περικοπές επιδοµάτων.
Έχουµε 100 εκατοµµύρια για να στηριχθούν από το κράτος οι
δόσεις αδύναµων δανειοληπτών.
Τέλος, άφησα τα κονδύλια για τις δηµόσιες επενδύσεις µε
εθνικούς και συγχρηµατοδοτούµενους πόρους, που είναι αυξηµένοι σε σχέση µε πέρυσι. Έτσι, ολοκληρώνονται οι µεγάλοι οδικοί άξονες, η Ιονία Οδός και η Ε65, µε µειωµένες, µάλιστα,
δαπάνες προς τους εργολάβους. Είναι έργα αναπτυξιακά, που
προσφέρουν θέσεις εργασίας και βάζουν στο επίκεντρο την
Ήπειρο και τη Θεσπρωτία που εκπροσωπώ.
Υπάρχουν κονδύλια για έργα υποδοµών και µε εθνικούς πόρους και σε περιφέρειες που αναβαθµίζουν τις τοπικές κοινωνίες, που λειτουργούν πολλαπλασιαστικά για την οικονοµία.
Κλείνοντας, µε την πεποίθηση ότι θα εκτελεστεί σωστά και ο
φετινός προϋπολογισµός, όπως και αυτός του 2016 και θα διαψευστούν ξανά αυτοί που επενδύουν στην αποτυχία, σας καλώ
στην υπερψήφισή του.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες των ΣΥΡΙΖΑ και των
ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Υπουργέ, θέλετε να κάνετε κάποιο σχολιασµό;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Όχι,
δεν είναι σχολιασµός, είναι κάτι που έχει προκύψει. Θα ήθελα τον
λόγο µόνο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Παρακαλώ.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Με
είχαν ρωτήσει πολλοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες για το πώς
θα κλείσουµε το κενό του 2018 και έχει δηµιουργηθεί ένα θέµα
πως θα το κλείσουµε αυτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Σωστό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Είχα
πει ότι είναι περίπου 150, αν θυµάστε, µε το ΔΝΤ, λίγο παραπάνω
µε τους ευρωπαϊκούς θεσµούς.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Διακόσια πενήντα.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Είχαµε
µια µεγάλη λίστα που πρότειναν και οι θεσµοί κι εµείς για το πώς
θα το κλείσουµε αυτό. Μέσα σε αυτή τη λίστα ήταν και οι εισφορές των ναυτικών. Πρέπει να σας πω ότι εµείς ποτέ δεν θα εγκρίνουµε αυτό, ποτέ δεν θα το προτείνουµε και µπορώ να σας
πω µε κάθε βεβαιότητα ότι θα κλείσει ο προϋπολογισµός και του
2017 και του 2018 χωρίς καµµία αύξηση στις κοινωνικές εισφορές των ναυτικών.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Χρήσιµη η παρατήρηση και η ενηµέρωση.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Να γίνει µια διευκρίνιση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο παρακαλώ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριοι συνάδελφοι,
θέλετε κάτι; Παρακαλώ, ζητήστε µου τον λόγο. Αν είναι δυνατόν!
Κύριε Βρούτση, θέλετε κάτι;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Προφανώς, χαιρετίζουµε αυτό που
είπε ο κύριος Υπουργός, γιατί είναι µια κατατεθειµένη θέση της
Νέας Δηµοκρατίας, εν τη ρύµη του λόγου είπε ότι είναι για ασφαλιστικές εισφορές.
Είναι για το φορολογικό ειδικό καθεστώς, κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αλλαγή φορολογίας εισοδήµατος.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Είναι
όπως τα λένε οι δύο συνάδελφοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Σε κάθε περίπτωση
είναι χρήσιµη η ενηµέρωση που κάνατε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Είναι
οι φορολογικές. Έκανα λάθος. Όπως το λέτε, είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Είναι θετικό. Ευχαριστούµε.
Η συνάδελφος κ. Φωτεινή Αραµπατζή από τη Νέα Δηµοκρατία
έχει τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τον περσινό προϋπολογισµό
η Κυβέρνηση επιχείρησε να διορθώσει την καταστροφική πολιτική που άσκησε το πρώτο εξάµηνο της διακυβέρνησής της,
τότε που έσκιζε µνηµόνια και διέγραφε χρέη σ’ ένα κρεσέντο
άγνοιας και λαϊκισµού.
Ο φετινός προϋπολογισµός είναι ακόµη χειρότερος, όχι µόνο
γιατί η Κυβέρνηση δεν διδάχθηκε τίποτα από τα λάθη της, αλλά
και γιατί µέσα από τις σελίδες του µαύρου αυτού προϋπολογισµού πανηγυρίζει, γιατί εγκαθιδρύει τη µιζέρια και την εξαθλίωση
για όλους τους Έλληνες.
Είναι ο προϋπολογισµός του απόλυτου παραλογισµού, του
απόλυτου ψεύδους, ο προϋπολογισµός που επιβάλλει φόρους
πολλών δισεκατοµµυρίων, που στραγγαλίζει κι άλλο την επιχειρηµατικότητα, την ανάπτυξη, την ιδιωτική πρωτοβουλία.
Είναι σίγουρα ειρωνικό, αν δεν προκαλεί το δηµόσιο αίσθηµα,
ότι όλες οι αισιόδοξες προβλέψεις αυτού του προϋπολογισµού
είναι συνδεδεµένες µε την πραγµατοποίηση των µεταρρυθµίσεων και την πρόβλεψη για ανάπτυξη, αυτή που θα µας γλυτώσει
από τα νέα µέτρα και από τον «κόφτη» µε την αύξηση των επενδύσεων. Μεταρρυθµίσεις και επενδύσεις από ποιον; Από την Κυβέρνηση που τις πολέµησε µε µανία και που οι Υπουργοί της
συνωστίζονταν για το ποιος πρώτα θα τις υπονοµεύσει.
Είναι προφανές ότι δεν πιστεύετε ούτε στην επιχειρηµατικότητα ούτε στην ιδιωτική πρωτοβουλία ούτε στην ανάπτυξη ούτε
στις επενδύσεις. Σέρνεστε µε το ζόρι στον δρόµο των ευρωπαϊκών πολιτικών, ενώ η ψυχή και η καρδιά σας είναι στα οράµατα
και τις πολιτικές του Μαδούρο και του Κάστρο.
Γι’ αυτό κάθε τοµέα παραγωγικής οικονοµίας στη χώρα τον
διαλύσατε. Δύο πυλώνες ανάπτυξης έχει η ελληνική οικονοµία:
τον τουρισµό και την πρωτογενή παραγωγή. Και τους δύο τους
πολεµήσατε και τους πολεµάτε µε λυσσαλέο τρόπο.
Στον τουρισµό κάνατε ό,τι µπορούσατε για να τον καθηλώσετε
από την κεκτηµένη δυναµική του. Υπερφορολογήσατε µέχρι
ασφυξίας τον κλάδο, καταργείτε τη νησιωτικότητα, διαχειριστήκατε ανερµάτιστα την προσφυγική -µεταναστευτική κρίση.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κυρία
συνάδελφε…
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Και χαίροµαι που λέει ο κύριος
Υπουργός ότι απολαµβάνει το ρεκόρ δεκαετίας στη µείωση των
εσόδων στον τουρισµό, που καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδος.
Κύριε Υπουργέ, είναι ρεκόρ δεκαετίας η πτώση των πολύτιµων
εσόδων.
Εκεί, όµως, που επιφυλάξατε την απόλυτη εξαπάτηση ήταν
στον αγροτοκτηνοτροφικό κόσµο της χώρας µε την αύξηση της
φορολογίας από το 13% στο 22% έως 45%, µε τη φορολόγηση
των αγροτικών επιδοτήσεων από το πρώτο ευρώ, µε την αύξηση
της προκαταβολής φόρου στο 100%.
Και επειδή άκουσα τον κ. Αποστόλου να λέει ότι ο Πρωθυπουργός υλοποίησε στο ακέραιο τις δεσµεύσεις του για τους αγρότες
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και επειδή άκουσα τον κ. Αποστόλου και την κυρία συνάδελφο
που διαµαρτύρεται τώρα να λέει ότι το 95% των αγροτών θα πάρουν πίσω την επιστροφή της προκαταβολής και δεν θα πληρώσουν καθόλου φόρο, να σας πω απλά, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ότι από τον νέο ορισµό του κατ’ επάγγελµα αγρότη
που, βεβαίως, εσείς ψηφίσατε, υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες
παραγωγοί οι οποίοι χάνουν τον ορισµό του κατ’ επάγγελµα
αγρότη, θεωρούνται ετεροεπαγγελµατίες και φορολογούνται
από το πρώτο ευρώ.
Εκτινάξατε το κόστος παραγωγής από την αύξηση του ΦΠΑ,
βεβαίως, στα αγροτικά εφόδια και τις υπηρεσίες από το 13% στο
24%, µε την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης.
Μια ανάσα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 130 έως 160 εκατοµµύρια ευρώ για τον αγροτικό κόσµο, προκειµένου να είναι ανταγωνιστικός µε τους Ευρωπαίους συνάδελφους του, µε
κατάδική σας απόφαση, όπως αποκαλύπτει ο Πιέρ Μοσκοβισί,
την κόψατε «σύρριζα».
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Φωτεινή Αραµπατζή καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και αποτελειώνετε το έργο, βεβαίως, µε τις ανατιµήσεις στο
πετρέλαιο κίνησης, περαιτέρω εκτινάσσοντας το κόστος παραγωγής και βάλλοντας ευθέως κατά του πρωτογενούς τοµέα,
κατά της βιοµηχανίας, κατά των νοικοκυριών που θα δουν αυξήσεις σε βασικά προϊόντα και υπηρεσίες να εξυψώνονται.
Και βεβαίως, το µεγάλο βάρος της δηµοσιονοµικής προσαρµογής που καλούνται να επωµιστούν οι αγρότες συµπληρώνεται
µε την ασφαλιστική τους καταδίωξη, 188 εκατοµµύρια ευρώ περισσότερες ασφαλιστικές εισφορές για τη διετία 2016-2018.
Εν τω µεταξύ, έχετε το θράσος να περικόψετε το 60% της σύνταξης των συνταξιούχων αγροτών, οι οποίοι για να επιβιώσουν
καλλιεργούν τα πέντε χωραφάκια που έχουν στη διάθεσή τους.
Την ίδια στιγµή, βεβαίως, που η εµµονή σας στους φόρους
εφορµά όλο και δριµύτερη δυο χρόνια τώρα, πολύτιµα κοινοτικά
κονδύλια ύψους 4,7 δισεκατοµµυρίων ευρώ -6 δισεκατοµµυρίων
ευρώ µε την εθνική συµµετοχή- το λεγόµενο «αγροτικό ΕΣΠΑ»
µένει αναπορρόφητο εξαιτίας της κυβερνητικής αβελτηρίας και
της ανεπάρκειάς σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 6 δισεκατοµµύρια ευρώ, την
ώρα που χαρατσώνετε µε 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ έµµεσους
φόρους όλους τους πολίτες, όλους τους Έλληνες µε τον παρόντα προϋπολογισµό.
Ουραγός, δυστυχώς, η χώρα µας, προτελευταία αµέσως µετά
τη Μάλτα στην απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων µε µόλις
5,01%, τη στιγµή που ο ευρωπαϊκός µέσος όρος είναι στο 12,5%.
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Φωτεινή Αραµπατζή καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Την ίδια στιγµή που µένετε µετεξεταστέοι στα αναπτυξιακά και
ο Επίτροπος Χόγκαν σάς εγκαλεί εδώ από το Βήµα της Βουλής,
καταστρατηγείτε τους ευρωπαϊκούς φόρους, για να σώσετε ό,τι
προλαβαίνετε στη διαχείριση του προσφυγικού - µεταναστευτικού της χώρας.
Ο γαλαντόµος κ. Αποστόλου αποφάσισε αυθαίρετα και κατά
παράβαση κάθε κοινοτικού κανονισµού να διαθέσει 1.680.000
ευρώ, προορισµένα συνολικά για τη στήριξη του γαλακτοκοµικού
τοµέα, αποκλειστικά στα νησιά που επλήγησαν από το προσφυγικό και το 85% αυτών στη νήσο Λέσβο.
Αντιµέτωποι, βεβαίως, µε τη δίκαιη κραυγή αγωνίας όλων των
νησιών του Βορειανατολικού Αιγαίου, οι τουριστικές οικονοµίες
των οποίων πραγµατικά αφέθηκαν στο έλεός τους, προσπαθείτε
να κλείσετε τρύπες, στερώντας χαρακτηρισµένα και αναγκαία
χρήµατα από το σύνολο του κτηνοτροφικού κόσµου της χώρας
και αποδίδοντάς τα µόνο στο 5% των κτηνοτρόφων της επικράτειας.
Αυτή η απόφαση, κύριοι Υπουργοί, θα εκπέσει από την Κοµι-
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σιόν και τότε θα δω τι θα πει ο κ. Αποστόλου για τις ανακτήσεις
που θα ζητηθούν.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, µε το όψιµο φιλοεπενδυτικό και αναπτυξιακό σας πνεύµα θέλω να σας θυµίσω µια
χρυσοφόρο προοπτική ανάπτυξης και τουριστικών εσόδων για
τη Μακεδονία και για όλη τη χώρα, την Αµφίπολη, που καταδικάσατε µε την πολιτική σας εµπάθεια. Διαφυγόντα κέρδη για όλη
τη χώρα, διαφυγόντα κέρδη για έναν νοµό που πλήττεται βαριά
από την οικονοµική µετανάστευση των επιχειρήσεών του στη
Βουλγαρία, για έναν νοµό στον οποίο καλπάζει η ανεργία στο
36% και όµως, παραµένει, δυστυχώς, σχεδόν στο σύνολό του
εκτός προγράµµατος κοινωφελούς εργασίας, για έναν νοµό του
οποίου οι νόµιµοι και εναποµείναντες επιχειρηµατίες χειµάζονται
από την πύλη παραεµπορίου του Προµαχώνα µε το λαθρεµπόριο.
Είναι αυτό που θα πάτασσε ο κ. Μάρδας και δεν κατόρθωσε
ούτε το ένα δέκατο όσων εισπράξαµε εµείς το 2014 να µαζέψει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, το Σάββατο το βράδυ σε αυτό
το Βήµα θα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Δεν ξέρω αν θα φοράει
γραβάτα ή όχι. Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι θα βάλει γραβάτα όταν
κουρέψει το χρέος.
Αν πιστέψουµε τα όσα λέτε αυτές τις ηµέρες για τους εθνικούς
θριάµβους σας, τότε κανονικά θα πρέπει να τον δούµε µε γραβάτα. Εάν πάλι δεν φορέσει, προφανώς δεν πιστεύει ούτε εκείνος αυτά που ζητάει να πιστέψουµε εµείς και οι πολίτες.
Σε κάθε περίπτωση, εγώ, εύχοµαι το Σάββατο ο Πρωθυπουργός να σταθεί έστω για µία φορά στο ύψος των περιστάσεων, να
µιλήσει µε γλώσσα εθνική και όχι µε κοµµατικές κραυγές, να συναισθανθεί την κρισιµότητα των στιγµών και τα ανοικτά µέτωπα,
που έχει η χώρα, όχι µόνο στον χώρο της οικονοµίας, αλλά και
στις εθνικές υποθέσεις. Διαφορετικά, θα είναι καλύτερα να επισπεύσει την απόδραση, που έτσι κι αλλιώς φαίνεται να ετοιµάζει.
Άλλωστε η απειλή σας περί εκλογών, κύριε Τσακαλώτο, στο
προχθεσινό Eurogroup είναι ευχή για εµάς και λύτρωση για τη
χώρα. Στη χώρα δεν αξίζει η µοίρα των κοινωνικών παντοπωλείων
και των επιδοµάτων φτώχειας που εξαγγέλλετε. Αξίζει η δουλειά,
η παραγωγή, η ανάπτυξη, µε λιγότερους φόρους, λιγότερες δαπάνες, γενναίο άνοιγµα στην επιχειρηµατικότητα, µε τη συµφωνία
αλήθειας της Νέας Δηµοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κυρία
συνάδελφε.
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 εννέα µαθητές και µαθήτριες και δύο
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το δεύτερο τµήµα του Γυµνασίου Οβριάς Αχαΐας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Νικόλαος Συρµαλένιος από τον
ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Πότε θα µιλήσω εγώ, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Αµέσως µετά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι πολλά αυτά που
θέλω να πω. Δεν θα προλάβω, αλλά θα προσπαθήσω όσο γίνεται
να συµπυκνώσω µερικά πράγµατα, τα οποία αφ’ ενός µεν διαστρεβλώνουν και διαστρέφουν πλήρως την πραγµατικότητα και
αφ’ ετέρου να απαντήσω σε σχέση µε κοµβικά ζητήµατα του
προϋπολογισµού.
Κατ’ αρχάς, θέλω να πω ότι σήµερα είναι µια ηµέρα απεργιακών κινητοποιήσεων.
Ο ΣΥΡΙΖΑ χαιρετίζει τις απεργιακές κινητοποιήσεις της ΓΣΕΕ,
της ΑΔΕΔΥ και όλων των µαζικών συνδικαλιστικών οργανώσεων,
διότι πραγµατικά, στον βαθµό που µας στηρίζουν στο να έχουµε
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συλλογικές διαπραγµατεύσεις, στο να αποκρούσουµε παράλογες απαιτήσεις του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου για οµαδικές
απολύσεις και άλλα τέτοια αντεργατικά µέτρα, προφανώς αυτά
ενισχύουν τη θέση και στη διαπραγµάτευση της ελληνικής κυβέρνησης.
Το ερώτηµα είναι ποια είναι η θέση της Νέας Δηµοκρατίας σε
αυτά. Υποστηρίζετε, συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, συλλογικές διαπραγµατεύσεις, τις κλαδικές συµβάσεις εργασίας, τη
µετενέργεια, την επεκτασιµότητα κ.λπ.. Υποστηρίζετε τις οµαδικές απολύσεις;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Βάλατε ΦΠΑ στο Αιγαίο, κύριε Συρµαλένιε, ΦΠΑ στα νησιά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Όταν θα έρθει η σειρά σας, κύριε
Βρούτση, να µιλήσετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Τα έχουµε πει αυτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Και εσείς έχετε πει ότι θα τον καταργήσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Αρχίσαµε τον διάλογο
τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κρατήστε µία καθυστέρηση,
κύριε Πρόεδρε.
Μαζί µε αυτές τις κινητοποιήσεις υπάρχει και µία άλλη κινητοποίηση η οποία εξελίσσεται αυτές τις ηµέρες. Είναι η απεργιακή
κινητοποίηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Οµοσπονδίας.
Θέλω να πω ότι σεβόµαστε πραγµατικά και θεωρούµε ιερό δικαίωµα την απεργία. Μετά όµως από µία εβδοµάδα απεργίας, µε
την οποία έχουν αποκοπεί πλήρως τα νησιά µας, υπάρχει σοβαρό κοινωνικό πρόβληµα.
Θα ήθελα να ξέρω πραγµατικά, εφόσον και ο Υπουργός προ
ολίγου δεσµεύτηκε ότι δεν θα υπάρξει καµµία αλλαγή στο φορολογικό καθεστώς των ναυτικών και ο Υπουργός Ναυτιλίας ο κ.
Κουρουµπλής έχει δεσµευτεί και ο κ. Τσακαλώτος δεσµεύτηκε
πριν, ποιο είναι το νόηµα συνέχισης µιας τέτοιας απεργίας.
Και θέλω να ρωτήσω, απευθυνόµενος κυρίως στους συνδικαλιστές που υποστηρίζουν τη Νέα Δηµοκρατία, αν την ίδια ευαισθησία έδειξαν οι συνδικαλιστές της Νέας Δηµοκρατίας στην
ΠΝΟ, όταν πήγε να περάσει η διάταξη για τις ατοµικές συµβάσεις εργασίας στη ναυτιλία. Την ίδια ευαισθησία έδειξαν οι συνδικαλιστές της Νέας Δηµοκρατίας, όταν πέρασε η διάταξη για
τον απεργοσπαστικό µηχανισµό µε νοµοσχέδιο του κ. Βαρβιτσιώτη; Ας µας απαντήσουν σε αυτά οι προσκείµενοι στη Νέα
Δηµοκρατία συνδικαλιστές και µετά να το συζητήσουµε.
Είναι φανερό, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι το αποτέλεσµα του
Eurogroup ήταν µια επιτυχία. Δεν θριαµβολογούµε, όµως. Θεωρούµε επιτυχία ότι για πρώτη φορά υπάρχουν µέτρα και όχι υποσχέσεις, όπως το 2012, µέτρα µε τα οποία αναδιαρθρώνεται
ουσιαστικά το µακροχρόνιο χρέος του EFSM, του Ευρωπαϊκού
Μηχανισµού Στήριξης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Και γίνεται βιώσιµο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Δεύτερον, σταθεροποιεί τα επιτόκια στο 1,5% και τρίτον, οι χρηµατοδοτικές δαπάνες θα είναι
κάτω από το 15% για πάρα πολλά χρόνια.
Απέναντι σε αυτή την επιτυχία η Αντιπολίτευση αντί να κάνει
την αυτοκριτική της, που δεν είχε καταφέρει τίποτα, παρά µόνο
µια υπόσχεση στο Eurogroup του τέλους του 2012, συνεχίζει την
καταστροφολογία και τις καταστροφολογικές προφητείες. Εµείς
απέναντι σ’ αυτές τις προφητείες αντιπαραθέτουµε την πραγµατικότητα και στοιχεία. Δεν αντιπαραθέτουµε προβλέψεις.
Τα στοιχεία λένε: Πρώτον, το δεύτερο εξάµηνο του 2016
έχουµε ανάπτυξη αντί για ύφεση. Δεύτερον, τα έσοδα µετά το
εντεκάµηνο Ιανουαρίου - Νοεµβρίου 2016, είναι παραπάνω κατά
2,4 δισεκατοµµύρια. Τρίτον, το πλεόνασµα του 2016 είναι µεγαλύτερο από το προϋπολογισθέν κατά 0,5% του ΑΕΠ και δηµιουργεί προϋποθέσεις κοινωνικού πλεονάσµατος.
Το ύστατο επιχείρηµά σας, ότι εµείς τώρα φτάνουµε εκεί που
ήσασταν στο τέλος του 2014, ουσιαστικά δεν αναφέρει ότι φέρατε τις εκλογές τρεις µήνες νωρίτερα και όχι τον Μάρτιο του
2015 -γιατί οι προεδρικές εκλογές έπρεπε να γίνουν Ιανουάριο Φεβρουάριο του 2015, αλλά τις φέρατε τον Δεκέµβριο του 2014γιατί ακριβώς ξέρατε ότι, επειδή δεν είχε κλείσει η πέµπτη αξιολόγηση, είχατε δυο επιλογές. Ή να πάρετε σκληρά µέτρα για να
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κλείσετε την αξιολόγηση, που εν όψει εκλογών δεν σας συνέφερε ή να υπογράψετε εσείς το τρίτο µνηµόνιο, µε σκληρότερα
µέτρα απ’ αυτά που βιώνουµε αυτή τη στιγµή, που και πάλι δεν
σας συνέφερε εν όψει εκλογών.
Αντ’ αυτού τι κάνατε; Αποδράσατε, βγήκε η Κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ και βρήκε στα αποθεµατικά των ταµείων λεφτά για να
πληρώσει µισθούς και συντάξεις µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου
2015.
Κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, κύριοι της Αντιπολίτευσης, παραδεχθείτε ότι αποτύχατε ως Κυβέρνηση. Φέρατε τη χώρα στη χρεοκοπία και στα µνηµόνια. Τώρα
αποτυγχάνετε και ως Αντιπολίτευση. Δεν έχετε επιχειρήµατα. Τα
µόνα επιχειρήµατά σας είναι η καταστροφολογία.
Εµείς υποστηρίζουµε έναν προϋπολογισµό, ο οποίος θα προβλέπει δηµοσιονοµική σταθερότητα, οικονοµική ανάπτυξη και δίκαιη κατανοµή των βαρών και των ωφελειών. Η µεν δηµοσιονοµική
σταθερότητα και η ανάπτυξη επιβεβαιώνονται από τα µέχρι σήµερα στοιχεία, όπως επενδύσεις, εξαγωγές, πλεόνασµα σε έσοδα,
η δε δίκαιη κατανοµή βαρών και ωφελειών υπηρετείται από τον
κοινωνικό προϋπολογισµό, όπως κατευθύνεται από την καθολική
εφαρµογή του κοινωνικού επιδόµατος αλληλεγγύης µε κονδύλι
760 εκατοµµυρίων, µε 300 εκατοµµύρια επιπλέον από τους προϋπολογισµούς υγείας, πρόνοιας και παιδείας, µε 100 εκατοµµύρια
για την προστασία της πρώτης κατοικίας, που ψηφίσαµε πέρυσι
και αφορά το 25% των πιο ευάλωτων δανειοληπτών.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η Κυβέρνησή µας έχει χαράξει έναν
οδικό χάρτη µετά τον συµβιβασµό του καλοκαιριού του 2015.
Υλοποιήσαµε δυο δύσκολους προϋπολογισµούς, του 2015 και
του 2016. Προχωρήσαµε στην ψήφιση σειράς νοµοθετηµάτων µε
θετικά κυρίως χαρακτηριστικά. Ψηφίσαµε µια ασφαλιστική µεταρρύθµιση-τοµή για να µπορούν οι επόµενες γενιές να παίρνουν
αξιοπρεπή σύνταξη.
Αρχίσαµε την ανάταξη του Εθνικού Συστήµατος Υγείας µε αναβάθµιση του ΕΚΑΒ, µε προσλήψεις στα νοσοκοµεία και στα
νησιά. Για πρώτη φορά µετά από δεκαετίες δηµιουργήθηκε
ΕΚΑΒ στη Σύρο.
Το νοσοκοµείο της Σαντορίνης λειτούργησε, ενώ ήταν έτοιµο
να πουληθεί σε ιδιώτες.
Ξεκινήσαµε τη µεταρρύθµιση σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης και ανοίξαµε για πρώτη φορά τα σχολεία µε βιβλία και
σχεδόν πλήρη κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών.
Αντιµετωπίσαµε, παρά τις τεράστιες δυσκολίες, το προσφυγικό -µεταναστευτικό µε ανθρωπιά και αξιοπρέπεια. Ξεκινήσαµε
τη µεταρρύθµιση στη δηµόσια διοίκηση και τώρα θα αρχίσει η
υλοποίησή της.
Δροµολογήσαµε τη µάχη ενάντια στη διαπλοκή. Ψηφίσαµε την
απλή αναλογική. Ξεκινήσαµε και δροµολογήσαµε την υπόθεση
της συνταγµατικής αναθεώρησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε συνάδελφε,
ολοκληρώστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κλείσαµε την πρώτη αξιολόγηση και η δεύτερη αξιολόγηση
κλείνει οσονούπω. Στρίβουµε το τιµόνι της χώρας από την ύφεση
στην ανάπτυξη και παρά τις καταστροφολογίες, στο τέλος του
2018 βγαίνουµε από τα µνηµόνια. Χτυπάµε τις παθογένειες που
δηµιουργήσατε και µας οδήγησαν στην χρεοκοπία.
Με την ελπίδα της ορατής πλέον ανάκαµψης και ανάπτυξης,
πιστεύουµε ότι στο τέλος του 2018 αυτή η Κυβέρνηση θα πάρει
µέτρα φοροελαφρύνσεων, υλοποιώντας την επιλογή της δίκαιης
ανάπτυξης προς όφελος των πιο αδύναµων στρωµάτων της ελληνικής κοινωνίας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Ανδρέας Λοβέρδος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, ξεκινώ µε µια εκτίµηση-φράση του Χαρίλαου Τρικούπη, που έλεγε ότι ο προϋπολογισµός δεν είναι πρωτίστως ένα
ζήτηµα αριθµών. Πρωτίστως είναι ένα κοινωνικό και πολιτικό ζή-
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τηµα.
Και ως τέτοιο, δηλαδή ως κοινωνικό και πολιτικό, αν µε καλούσε κάποιος να χαρακτηρίσω τον προϋπολογισµό του 2017
της Κυβέρνησης, θα έλεγα ότι είναι ένας προϋπολογισµός των
φόρων. Και αν το έλεγα και λαϊκότερα, θα έλεγα ότι είναι ένας
φοροµπηχτικός προϋπολογισµός, ο δεύτερος προϋπολογισµός
των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
Πρόκειται για το δεύτερο κείµενο που ενσωµατώνει το κοινωνικό κόστος από τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, που φορτώθηκε στην πλάτη του ελληνικού λαού και οδήγησε τη χώρα στην
απώλεια της ανάπτυξης, την επαναφορά της ύφεσης, στα δεκάδες δισεκατοµµύρια των εκροών από τις καταθέσεις, στα δεκάδες δισεκατοµµύρια που χάθηκαν από τις ανακεφαλαιοποιήσεις
των τραπεζών.
Σήµερα αυτό που λέει, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Κυβέρνηση είναι να προσπαθήσουµε, αν συντρέξουν µια σειρά από
προϋποθέσεις –κύριε Πρόεδρε, ο λόγος µου απευθύνεται στη
Βουλή των Ελλήνων και την Κυβέρνηση-, να ξαναγυρίσουµε στο
2014 που η έκθεση των δαπανών 2014, την οποία υποστήριξε ο
κ. Χουλιαράκης εδώ, εκτίµησε ότι ήταν µια χρονιά που έκλεισε
µε αναπτυξιακό πρόσηµο 0,35%.
Να γυρίσουµε στο 2014, αλλά, όπως ο κ. Κουτσούκος ανέδειξε
στην εισήγησή του, µε τα ληξιπρόθεσµα χρέη πολιτών προς το
κράτος 93 δισεκατοµµύρια και το αντίστροφο, τα ληξιπρόθεσµα
χρέη του δηµοσίου προς τους ιδιώτες, δηλαδή την ανάσα της οικονοµίας, να είναι από τα 3,7 δισεκατοµµύρια που ήταν το 2014
στα 6,21 δισεκατοµµύρια που είναι τώρα.
Κι επειδή έκανα µια µικρή αναφορά στα αντίθετα ληξιπρόθεσµα από τον πολίτη προς το δηµόσιο και είπα 93 δισεκατοµµύρια
που έτσι είναι, πρέπει να µνηµονεύσω ότι και το 2014, κυρίες και
κύριοι Βουλευτές, ήταν 75 δισεκατοµµύρια. Γι’ αυτή την αποτυχία, την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο Πρωθυπουργός προσωπικώς ο ίδιος, αλλά και όλοι εσείς που, χωρίς αναστολές και χωρίς
επιφυλάξεις, στηρίζετε τις πολιτικές του.
Και να το λέµε ξεκάθαρα: Μια αποτυχία που αφορά τη χώρα
το 2015-2016 φέρνει την υπογραφή και τη σφραγίδα του εµπνευστή και του ανθρώπου που ενορχήστρωσε όλη της εκστρατεία,
για να υφαρπάξει την ψήφο του ελληνικού λαού.
Αυτός ο άνθρωπος είναι ο Πρωθυπουργός, ένας µοιραίος πολιτικός που τώρα στην Κυβέρνηση κάθε µέρα, κυρίες και κύριοι,
έρχεται αντιµέτωπος µε τον δηµαγωγό εαυτό του. Γιατί τι είναι ο
κ. Τσίπρας ως πολιτικός; Ένας πολιτικός που τον χαρακτηρίζει
η δηµαγωγία στην Αντιπολίτευση και η αποτυχία στην Κυβέρνηση.
Θέλω να δώσω µια απόπειρα ορισµού του δηµαγωγού, γιατί
είναι ένας όρος τον οποίο χρησιµοποιεί σήµερα και η Συµπολίτευση. Για να δούµε, λοιπόν, κρίνοντας πρόσωπα, πράγµατα και
πολιτικές. Δεν ήταν δηµαγωγία η πολιτική του κ. Τσίπρα τα χρόνια της Αντιπολίτευσης, αν δηµαγωγία είναι να εκτρέφεις µίσος
εναντίον των αντιπάλων σου, ασάφεια γι’ αυτά που θα κάνεις, εξισωτισµό προς τα κάτω, αντικαπιταλισµό, αλλά µαζί µε εθνικισµό
και ευρωσκεπτικισµό, ξενοφοβία -εδώ δεν είναι η περίπτωσή σας,
είναι όµως του κυβερνητικού εταίρου σας- και έξαλλη ρητορική
κατά της διαφθοράς και για να µην ξεχάσω και µετατροπή των
ανοησιών σε επιχειρήµατα, όπως παραδείγµατος χάριν ότι µας
ψεκάζουν.
Κυρίες και κύριοι, δεν τα λέω αυτά τυχαία ούτε είναι συµπυκνώσεις εµπειρίας που δεν πατάει στα πόδια της. Θέλω να θυµίσω,
γιατί ήµασταν εδώ και για τον προϋπολογισµό του 2015 και για
τον προϋπολογισµό του 2016 και έχουµε πρόσφατη µνήµη. Θυµάµαι τον Πρωθυπουργό να λέει -φράση του Ταλεϋράνδου αυτή- ότι
όσα είχαµε κάνει εµείς ήταν κάτι περισσότερο από έγκληµα -ήταν
λάθος, είχε πει- και όσο τον κοιτάς τώρα να κυβερνά, σκέφτεσαι,
παραφράζοντας βέβαια µια ρήση του Τσώρτσιλ: «Ποτέ τόσο λίγοι
δεν προκάλεσαν τόσο µεγάλο κακό σε τόσο µικρό χρονικό διάστηµα σε τόσους πολλούς όσο ο κ. Τσίπρας και η Κυβέρνησή
του».
Πάµε να δούµε τώρα ορισµένα παραδείγµατα, για να δούµε,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν θυµάµαι καλά ή αν υπερβάλλω.
Πρώτο παράδειγµα τα προγράµµατα διάσωσης της χώρας από
την πτώχευση, µιας χώρας που πτώχευσε κατ’ ουσίαν και κάποιοι
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την κράτησαν όσο µπόρεσαν ψηλά για να µην καταρρεύσει κατά
κυριολεξία και πτωχεύσει κατά κυριολεξία. Τώρα ξέρετε τι σηµαίνει αυτό. Μας τα περιέγραφε ως οικονοµικά προγράµµατα
βαρβαρότητας, που δεν θα γίνονταν αποδεκτά σε καµµία άλλη
πολιτισµένη χώρα.
Ήρθε ο κ. Τσίπρας µε την «Βαρουφακειάδα» να δηµιουργήσει
συνθήκες που τον ανάγκασαν να υπογράψει το τρίτο µνηµόνιο
και όσα θα υπογράψει ή υπογράφει τις µέρες αυτές. Θα έβγαινε
-από τα τσιπουράδικα, προφανώς- στις αγορές και µε τα νταούλια, όπως έλεγε, θα τις έκανε να χορεύουν για να πάρουν πίσω
όσα είχαν υπογραφεί και θα άλλαζε και την Ευρωπαϊκή Ένωση
και εκ των υστέρων, την ανοησία την αποκαλεί πολιτικό βολονταρισµό της Αριστεράς.
Ως Αντιπολίτευση, θυµηθείτε τι έλεγε για τα εργασιακά: Θα
στηρίξει τα εργασιακά δικαιώµατα και θα διευρύνει, έλεγε, το
κοινωνικό κράτος και ως Πρωθυπουργός, ετοιµάζεται να απελευθερώσει τις οµαδικές απολύσεις, να τις ρυθµίσει στο διπλάσιο
από τις δικές µου, που µου οργάνωνε διαδηλώσεις έξω από τα
γραφεία και από το σπίτι µου και χωρίς µεσολάβηση, χωρίς να
παρεµβαίνει όργανο, ο Υπουργός ή άλλο, για να προσπαθήσει
να λειάνει την κατάσταση.
Τρίτον, µιλούσε για εκποίηση δηµόσιας περιουσίας, ότι πουλάµε τα ασηµικά της οικογένειας και θα τα προστάτευε ο Πρωθυπουργός. Και ήρθε ως Πρωθυπουργός να εκχωρήσει τη
δηµόσια περιουσία για έναν αιώνα µε το τρίτο µνηµόνιο plus και
τα µέτρα που ψηφίσατε τον Απρίλιο και τον Μάιο. Σπουδαίος
προστάτης της δηµόσιας περιουσίας! Αυτό, όµως, δεν σβήνει.
Αυτό θα είναι µπροστά.
Τέταρτον, θα παρακαλούσε τις αγορές να µας δανείζουν και θα
κούρευε µονοµερώς το σώµα του χρέους, πετώντας στα σκουπίδια τις σοβαρές παραµετρικές αλλαγές, όπως είπα το απόγευµα,
του χρέους που είχαµε πετύχει το 2012 και δυσφηµώντας το PSI,
ενώ, ως Υπουργός, απαντώντας στον κοινοβουλευτικό έλεγχο,
επικαλείται τα οφέλη της Ελληνικής Δηµοκρατίας µέσα από αυτό.
Κυρίες και κύριοι, έχω εδώ την απόφαση του Eurogroup. Δεν
έχω χρόνο, δυστυχώς, να απαντήσω στην απάντηση που έδωσε
ο Υπουργός στη δική µου παρέµβαση. Αν, όµως, τη διαβάσετε,
θα δείτε ότι και οι έξι ερωτήσεις που κατέθεσα στηρίζονται άλλες
περισσότερο, άλλες αποκλειστικά στο κείµενο της απόφασης
του Eurogroup.
Δεν έχω χρόνο να το επαναφέρω στη συζήτηση. Ωστόσο,
κύριε Υπουργέ, επειδή έχουµε και την πληροφόρηση αυτών που
λέτε και αυτών που παλεύετε, σας ταιριάζει η φράση «yes men,
yes women». Αυτή είναι η κοινοβουλευτική δύναµη της Πλειοψηφίας και η διαπραγµάτευση της Κυβέρνησης.
Θα ήθελα ακόµα να κάνω µια υπενθύµιση. Ως ψευτο-Ροµπέν
της Αντιπολίτευσης, ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωνε τους Έλληνες πως θα είναι µαζί τους, θα έλθει η ανάπτυξη και θα σταµατήσει η λεηλασία της χώρας. Ήλθε η ύφεση. Τι είχε να πει ο µέχρι
χθες Υπουργός Ανάπτυξης κ. Σταθάκης στη χθεσινή του οµιλία;
Επικαλέσθηκε το τρίτο τρίµηνο του 2016. Μα, ναι. Αν συγκριθεί
αυτό µε το αντίστοιχο τρίµηνο των capital controls και των εκλογών, προφανώς, θα έχει κάτι παραπάνω φέτος που η χώρα δεν
είναι στην περσινή «αέρινη» κατάσταση στα χέρια σας. Είναι ένας
Πρωθυπουργός της ύφεσης, είχα πει µετά την πρώτη του οµιλία
στη Βουλή και ως τέτοιος αποδείχθηκε.
Θέλετε να πω για τη δίκαιη φορολόγηση; Θέλετε να πω για την
προστασία των συντάξεων; Πέρα από αυτά που κάνατε και που
ειπώθηκαν εδώ από άλλους οµιλητές, έρχεται και η κατάργηση
της προσωπικής διαφοράς. Όσοι ξέρουν, από το 2018 αυτό είναι
για τις κύριες συντάξεις ένα ποσό περίπου στα 200 ευρώ. Το
έχετε υπογράψει και µένει να το ρυθµίσετε σε επίπεδο λεπτοµερειών.
Τέλος, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά το ηθικό πλεονέκτηµα
µετά την ιστορία των ΜΜΕ, η φράση που µου έρχεται στο µυαλό,
όταν σας ακούω, είναι ενός ήρωα του ελληνικού κινηµατογράφου που έλεγε «πνεύµα και ηθική». Αυτή η φράση φωτογραφίζει
την υποκρισία σας.
Όµως, εδώ, η αφορµή που έχουµε δεν είναι µόνο για να κάνουµε πρόσφατη ιστορία, όταν είναι στην Αίθουσα ο κ. Τσακαλώτος. Σας είπε κάτι ο κ. Κωνσταντινόπουλος εχθές, όπως το
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είπα και εγώ σήµερα στην Υπουργό σας.
Συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, ακούστε κάτι. Τώρα, τον Νοέµβριο, εκπονήθηκε και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ –συγκεκριµένα
είναι δηµοσιευµένο την 1η Νοεµβρίου 2016- το νέο κανονιστικό
πλαίσιο των τυχερών παιχνιδιών, δηλαδή τα φρουτάκια, τα τηλεπαίγνια, τα καζίνο. Αυτή η σύµβαση µε τον ΟΠΑΠ του 2013 περιελάµβανε και αυτό το παιχνίδι, το οποίο καταγγέλλατε και για
το οποίο φωνάζατε κ.λπ.. Οι όροι που είχαν διαµορφωθεί επί των
ηµερών µας, αλλά και επί των ηµερών σας, ήταν όροι περιοριστικοί για τον κόσµο, για τους ανθρώπους. Λέγαµε να απέχει το
ένα κατάστηµα από το άλλο διακόσια µέτρα, να υπάρχει όριο
συµµετοχής στο παιχνίδι, όριο χρόνου που θα συµµετάσχεις, η
κάρτα µε την οποία παίζεις να έχει το ΑΦΜ σου και λοιπά.
Ήλθατε να τα καταργήσετε αυτά. Επειδή µάλιστα η Υφυπουργός το πρωί που διακήρυττε την ηθική και τη νοµιµότητα, µου
είπε ότι αυτό δεν υπάρχει, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εγώ σας
το καταθέτω και µάλιστα µε µία-δύο σηµειώσεις δικές µου, προκειµένου να δείτε τα άρθρα του, τα άρθρα αυτά τα οποία εκπονήσατε εσείς.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ανδρέας Λοβέρδος καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεν µιλώ για εσάς προσωπικώς, κύριε Υπουργέ. Αυτό εξαγοράστηκε όχι από εσάς. Εµείς δεν είµαστε εσείς, δηλαδή να βρίζουµε ό,τι κινείται. Δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωπος των
θεσµών που είναι σε µία ανεξάρτητη αρχή, στην Επιτροπή Παιγνίων, να έκανε αυτή τη ρύθµιση χωρίς να έχει εξαγοραστεί. Η
υπουργία σας δεν πρέπει να έχει µέσα της τέτοια. Διεκπεραιώνετε όπως µπορείτε –είπα πώς- πολύ σοβαρά θέµατα για να
έχετε και τέτοια θέµατα κάπου στον περίγυρό σας.
Πρέπει, λοιπόν, να το δείτε. Σας το είπε και ο κ. Κωνσταντινόπουλος και δεν αντιδράσατε. Ήλθε το πρωί η Υφυπουργός σας
εδώ. Περιµέναµε κι εµείς κάτι να πει, ότι ευαισθητοποιήθηκε. Δεν
είπε λέξη. Είπε ότι θα φέρετε νόµο περί παιγνίων. Ποιος είπε να
µη φέρετε; Φέρτε δέκα. Όµως, αυτό που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
την 1η Νοεµβρίου εµπεριέχει βασικό και οφθαλµοφανές στοιχείο
διαφθοράς. Πρέπει να το δείτε, γιατί δεν είναι δυνατόν κανένας
από εσάς να έχει δεχθεί «κάθε σπίτι και καζίνο» δίπλα του. Δεν
µπορείτε να το δεχθείτε αυτό. Κανείς σας δεν µπορεί να το δεχθεί. «Καζινοποιείται» η χώρα. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέψετε να
γίνει. Το είπαµε χθες, το λέµε σήµερα και ελπίζουµε σε µία απάντηση.
Θα ήθελα να πω µία τελευταία φράση, κύριε Πρόεδρε, µε την
άδειά σας, για έναν αριθµό που έδωσε ο Υπουργός στην Επιτροπή, όταν αυτή συζητούσε τον προϋπολογισµό. Είπε για τα
πλεονάσµατα και για τον αγώνα που δίνει για το 1%, που να είναι
αναπτυξιακής λογικής, γιατί δέχθηκε την υπερφορολόγηση.
Αφήνω κατά µέρος ότι σήµερα δηµοσιεύεται οµιλία του καινούργιου Υπουργού Ανάπτυξης που λέει ότι η υπερφορολόγηση
ή η φορολόγηση αυτή δεν επηρεάζει την ανάπτυξη. Είναι παιδαριώδες το σφάλµα που έκανε. Ίσως κάτι άλλο ήθελε να πει.
Όµως, το 1%, κύριε Υπουργέ, για πότε είναι; Εγώ δεν σας ρώτησα γενικά πράγµατα. Δεν σας ζήτησα να ερµηνεύσουµε τον κ.
Ντάισελµπλουµ, τα τρία, τα πέντε ή τα επτά χρόνια των πρωτογενών πλεονασµάτων στα 3,5%. Σας ρώτησα: Το 2018 ισχύει το
3,5%; Ισχύει. Το 2019, το 2020 θα ισχύει; Αφήστε παραπέρα. Και
µου απαντήσατε «το οποίο κ.λπ.» µε περιφράσεις.
Η απάντησή είναι µία: Δεν το έχω πετύχει.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Είπα
ότι δεν έχει αποφασιστεί.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Να διαβάσετε το Eurogroup, τη
φράση του. Τώρα δεν έχω και χρόνο. Θέλετε να το κάνω; Παιδιά
είµαστε εδώ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Δεν έχετε χρόνο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν έχω χρόνο να σας το πω τώρα,
αλλά διαβάστε το. Είναι µια µικρή παράγραφος της απόφασης πιστεύω ότι την ξέρετε- η οποία λέει τα αντίθετα από αυτά που
λέτε.
Δεν είστε, όµως, ο Υπουργός των δηµοσίων δαπανών και των
εσόδων µόνο. Είστε πρωτίστως -το είπα και το µεσηµέρι- Υπουρ-
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γός της επιχειρηµατικότητας, της οικονοµίας, της αγοράς. Σας
ακούει ο κόσµος. Δεν µπορεί να λέτε σχήµατα που δεν ταιριάζουν µε την λειτουργία της αγοράς καθηµερινά ή να αφήνετε να
διακινούνται δήθεν πληροφορίες ή πληροφορίες για ανοικτά ενδεχόµενα εκλογών.
Κύριε Υπουργέ, έχουµε συνείδηση των αριθµών. Εγώ επικαλούµαι τον κ. Κουτσούκο, επικαλούµαι τους αριθµούς σας και
όσων τους συγκέντρωσαν για τη µισθοδοσία, τις συντάξεις, τις
δαπάνες, για τα λειτουργικά του δηµοσίου, το 5,7%.
Κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχει κωδικός του προϋπολογισµού
από τον οποίο εύκολα να µπορεί να αποσύρεις χρήµατα.
Ανάπτυξη είναι µια λέξη που δεν λέτε. Μόνο για τις αδειοδοτήσεις είπατε, για τις οποίες, όµως, µιλήσαµε εδώ, τη γραφειοκρατία και µετά το 2018 και µισό που θα είναι η πρώτη µέρα
εφαρµογής.
Όταν ο Υπουργός Οικονοµικών δεν έχει στα χέρια του τα αναπτυξιακά θέµατα και είναι παγιδευµένος από τα κονδύλια του
κρατικού προϋπολογισµού, τότε είναι παγιδευµένη και η οικονοµία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κλείνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε, µε
µία φράση.
Εµείς θα τον καταψηφίσουµε αυτό τον προϋπολογισµό.
Σας είχα πει πέρυσι ότι δεν έχετε απέναντί σας την Αντιπολίτευση. Η Κυβέρνησή σας έχει απέναντί της τα γεγονότα. Τα γεγονότα µιλάνε για εσάς και για το έργο σας.
Και εδώ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όταν καµµιά φορά γίνεται συζήτηση µε ένταση και φωνάζετε και λέτε, σας δηµιουργείται η εντύπωση της Πλειοψηφίας. Ναι, µια Πλειοψηφίας που είναι
εδώ, αλλά που είναι σε δυσαρµονία µε αυτό που συµβαίνει στον
ελληνικό λαό. Είναι χαρακτηριστικότατο παράδειγµα πολιτικής
δυσαρµονίας η σύνθεση αυτού του Κοινοβουλίου µε αυτά που
θέλει και σκέφτεται ο ελληνικός λαός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Λοβέρδο, ολοκληρώστε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Καταψηφίζουµε έναν προϋπολογισµό
διανοµής ψευδών ελπίδων. Καταψηφίζουµε το θεµελιώδες κείµενο µιας Κυβέρνησης κατάρρευσης, που τα µέλη της και τα
µέλη της Πλειοψηφίας τώρα µαθαίνουν ότι δεν εκδικείται τίποτα
περισσότερο και χειρότερα από µια ελπίδα που έχει διαψευστεί.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε Λοβέρδο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της Αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα τέσσερις µαθήτριες και µαθητές και
τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 5ο Γενικό Λύκειο Πάτρας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η συνάδελφος κ. Σωτηρία Βλάχου από τη Χρυσή
Αυγή και αµέσως µετά ο Υπουργός κ. Πολάκης.
ΣΩΤΗΡΙΑ ΒΛΑΧΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε τον προϋπολογισµό που έχει
καταθέσει η Κυβέρνηση, φαίνεται ξεκάθαρα η πρόθεσή της να
επιβάλει νέους φόρους, ενώ παράλληλα θέλει να παρουσιάσει
αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1,8% και αύξηση των
επενδύσεων κατά 9,1%.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ)
Για τα ζητήµατα της άγονης γραµµής να θυµίσουµε δε ότι το
ειδικό καθεστώς των νησιών ήταν µία από τις κόκκινες γραµµές
της σηµερινής συγκυβέρνησης, την οποία και καταπάτησε, όπως
φαίνεται.
Έτσι, από την 1-1-2017 οι κάτοικοι των νησιών του Αιγαίου θα
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πληρώνουν 50% υψηλότερο ΦΠΑ, ο οποίος θα πάει από το 16%
στο 24%, και θα αποδοθούν περίπου 439.000.000 ευρώ από αύξηση της φορολογίας στο πετρέλαιο θέρµανσης και στα καύσιµα. Τα έσοδα από την αύξηση του φόρου στον καφέ
υπολογίζονται σε 62.000.000 και σε 25.800.000 ευρώ από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στον ζύθο.
Κύριοι της Κυβέρνησης, πρέπει να καταλάβετε ότι είναι αδύνατον για ένα µέσο ελληνικό νοικοκυριό να αντεπεξέλθει στην
υπέρµετρη φορολογία, που εσείς και οι εντολοδόχοι σας επιβάλλετε.
Ο προϋπολογισµός, για τον οποίο συζητάµε, είναι ξεκάθαρα
µνηµονιακός και µόνο σε περαιτέρω φτωχοποίηση των εργαζοµένων και των συνταξιούχων θα οδηγήσει.
Οι δαπάνες για µισθούς και συντάξεις εµφανίζονται µειωµένες
κατά 32,2%. Η Κυβέρνηση προβάλλει ως αιτιολογία τη µείωση
του αριθµού των αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδότησης, εξαιτίας
του γεγονότος ότι οι συντάξεις του δηµόσιου θα καταβάλλονται
πλέον από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, τον ΕΦΚΑ.
Η αλήθεια, όµως, είναι ότι βάσει µνηµονίου είναι επιβεβληµένη η
περαιτέρω µείωση των συντάξεων, των µισθών των πρωτοδιοριζόµενων στον δηµόσιο τοµέα, αλλά και η µείωση των ειδικών µισθολογίων.
Στο σηµείο αυτό, δεν µπορώ παρά να αναφερθώ και στην πολύωρη διαπραγµάτευση στο Eurogroup της Δευτέρας 5 Δεκεµβρίου, που πέραν του ζητήµατος του χρέους, το ΔΝΤ επέµεινε
στο πακέτο µέτρων που θα πρέπει να υιοθετηθεί, το οποίο και
περιλαµβάνει µείωση του αφορολόγητου ορίου, µείωση των καταβαλλόµενων συντάξεων και µείωση των καταβαλλόµενων µισθών από το δηµόσιο.
Άρα βλέπουµε πως η γραµµή που ακολουθεί η Κυβέρνηση,
ταυτίζεται ξεκάθαρα µε τη γραµµή που επιτάσσουν το ΔΝΤ και
οι τοκογλύφοι που θέλουν να εξαθλιώσουν έναν ολόκληρο λαό.
Αναφορικά µε τις δαπάνες για την ασφάλιση, περίθαλψη και
κοινωνική προστασία, αυτές υπολογίζονται σε 20.000.000.000
ευρώ περίπου. Όπως αναφέρεται, µε αυτές θα καλυφθούν οι επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταµείων, νοσοκοµείων και δαπανών
για κοινωνική προστασία.
Επιπλέον, περιλαµβάνονται οι δράσεις για το εισόδηµα κοινωνικής αλληλεγγύης, η επιχορήγηση του ΕΦΚΑ και η προστασία
της πρώτης κατοικίας για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά.
Μιλάτε για προστασία της πρώτης κατοικίας, ενώ το τελευταίο
διάστηµα γίνονται πλειστηριασµοί πρώτων κατοικιών για οφειλές
ευτελών ποσών προς το δηµόσιο. Είκοσι νέοι πλειστηριασµοί
ανακοινώνονται κάθε µέρα στην ιστοσελίδα που έχει δηµιουργηθεί γι’ αυτόν τον σκοπό, ενώ αυτός ο αριθµός αναµένεται να αυξηθεί ραγδαία, φτάνοντας τους πέντε χιλιάδες τον χρόνο.
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις από τις ίδιες τις τράπεζες, κάθε
χρόνο θα βγαίνουν στο σφυρί περί τα πέντε χιλιάδες ακίνητα και
παρά τις δεσµεύσεις ότι δεν θα απειληθούν τα φτωχά νοικοκυριά
µε πρώτη κατοικία χαµηλής αντικειµενικής αξίας, οι αστοχίες δεν
µπορούν να αποκλειστούν.
Με ποιον τρόπο, λοιπόν, προσπαθείτε να διατηρήσετε το προσωπείο της κοινωνικής δικαιοσύνης, τη στιγµή που οι πράξεις
σας, σας διαψεύδουν κατηγορηµατικά;
Όσον αφορά τα εισοδήµατα πολυτέκνων, θα σηµειώσω το εξής.
Οι απαιτήσεις των δανειστών για το Eurogroup ήταν η εξοικονόµηση 300.000.000 ευρώ ετησίως, γεγονός που µε µαθηµατική
ακρίβεια θα οδηγήσει σε µείωση των οικογενειακών επιδοµάτων.
Αυτή είναι η προνοιακή πολιτική σας; Σκοπεύετε να περικόψετε το
επίδοµα που λαµβάνουν οκτακόσιες χιλιάδες τρίτεκνες οικογένειες σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς, που η πατρίδα µας µαστίζεται από τις ουρές λαθροµεταναστών και υποφέρει από την
υπογεννητικότητα σε Ελληνόπουλα; Θα έπρεπε να στηρίζετε µε
κάθε τρόπο και µέσο τις πολύτεκνες οικογένειες και όχι να τις οδηγείτε σε αυτό το επίπεδο απόγνωσης.
Σε ό,τι αφορά το επίδοµα θέρµανσης, είναι άγνωστο ποιοι θα
το λάβουν µε τα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί. Το ίδιο ισχύει και
για το εισόδηµα κοινωνικής αλληλεγγύης. Το εισόδηµα κοινωνικής αλληλεγγύης αναµένεται να καλύψει περίπου διακόσιες πενήντα χιλιάδες νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας.
Σύµφωνα µε έρευνα της Ελληνική Στατιστικής Αρχής, το 21,1%
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του πληθυσµού ζει σε συνθήκες φτώχειας, αριθµός που µεταφράζεται σε οκτακόσια ογδόντα οκτώ τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες νοικοκυριά.
Εξ αυτών, το 52% δεν έχει ικανοποιητική θέρµανση, το 40%
στερείται διατροφής και το 79,1% δηλώνει οικονοµική δυσκολία
να αντιµετωπίσει τις έκτακτες ανάγκες του. Όπως καταλαβαίνετε
υπάρχει µεγάλη διαφορά µεταξύ των διακοσίων πενήντα χιλιάδων και των οκτακοσίων χιλιάδων. Οι υπόλοιποι τι θα κάνουν;
Κυρίως, όµως, µε τα αντιλαϊκά µέτρα που ψηφίζετε -γιατί είναι
φοροεισπρακτική η πολιτική σας- δεν αντιλαµβάνεστε ότι η κοινωνία είναι φορολογικά εξαντληµένη. Μιλάτε για µείωση των φορολογικών συντελεστών, αλλά ξεχνάτε να αναφέρετε τη
διεύρυνση της φορολογικής βάσης, ξεχνάτε να αναφέρετε τη
συρρίκνωση του εισοδήµατος µετά την εφαρµογή της άµεσης
και έµµεσης φορολογίας. Πώς, λοιπόν, θα έρθει η ανάπτυξη του
2,7% στη χώρα όπως ευαγγελίζεστε;
Αυτός ο προϋπολογισµός δεν διαφέρει σε τίποτε από τους
προηγούµενους µνηµονιακούς. Οι πραγµατικές συνθήκες θα διαψεύσουν τις προσδοκίες σας και εσείς θα πρέπει να δώσετε εξηγήσεις στον ελληνικό λαό. Ο προϋπολογισµός είναι στην πράξη
ανεφάρµοστος και το µόνο το οποίο θα καταφέρει είναι να εξαθλιώσει ακόµα µια φορά περισσότερο τον ελληνικό λαό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε, κυρία Βλάχου και για την τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Παύλος Πολάκης.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορώ να µην µπω
στον πειρασµό, λόγω της οµιλίας του κ. Λοβέρδου πριν από την
προηγούµενη οµιλήτρια, και να παραφράσω κι εγώ µια φράση,
η οποία λέει ότι ποτέ τόσο λίγοι, που είχαν κάνει τόσο κακό, δεν
πέταξαν τόσο πολλή λάσπη θεωρώντας ότι ο ελληνικός λαός έχει
πάθει άνοια. Και θα γίνω συγκεκριµένος.
Νιώθω υποχρεωµένος στη συζήτηση για τον προϋπολογισµό
του 2017 να κάνω έναν απολογισµό του τι καταφέραµε, µαζί µε
τον Ανδρέα, από τον Οκτώβριο του 2015 που καθίσαµε σε αυτές
τις ηλεκτρικές καρέκλες του Υπουργείου Υγείας. Γιατί όταν αναλαµβάνει κανείς µια τέτοια θέση, πρέπει να µην λέει µόνο, πρέπει
να πράττει κιόλας, διότι µε αυτόν τον τρόπο δίνει αξία στο
αξίωµα. Δεν πρέπει να παίρνει αξία από το αξίωµα της καρέκλας
που κάθεται.
Τι παραλάβαµε, λοιπόν, για να ξεσκονίσουµε λίγο και τη µνήµη
µερικών; Παραλάβαµε ένα σύστηµα σε κατάρρευση, ένα σύστηµα σε αποδιοργάνωση, ένα σύστηµα σε αποστελέχωση, ένα
σύστηµα σε υποχρηµατοδότηση, έναν ΕΟΠΥΥ φτιαγµένο στο
πόδι χωρίς οργανισµό, που πλήρωνε όποτε είχε λεφτά, όποτε
του έδιναν τα ασφαλιστικά ταµεία, µια πρωτοβάθµια που ένας
από τους προκατόχους µας, ο κ. Γεωργιάδης, µέσα σε µια εβδοµάδα εξώθησε και πέταξε έξω δυόµισι χιλιάδες γιατρούς. Παραλάβαµε εργαστήρια που δεν είχαν αντιδραστήρια, παραλάβαµε
χειρουργεία που δεν είχαν υλικά, παραλάβαµε ένα παρατηρητήριο τιµών που µόνο έλεγχο της δαπάνης δεν έκανε, παραλάβαµε
συµβάσεις που είχαν λήξει από το 2012 και δεν είχαν ανανεωθεί,
παραλάβαµε νοσοκοµεία τα οποία δεν διοικούνταν και είχαν εκτινάξει στο Θεό, στα ύψη -τα χρόνια της κρίσης και παρά τις οριζόντιες περικοπές- τις δαπάνες των υποστηρικτικών λειτουργιών,
γιατί από εκεί έβγαινε πιο εύκολα η µίζα, όταν κόπηκε µε τις οριζόντιες περικοπές η δαπάνη των φαρµάκων και των υλικών.
Τι κάναµε, λοιπόν, εµείς; Και εδώ πρέπει να πω ένα πολύ µεγάλο «ευχαριστώ» σε ένα µεγάλο κοµµάτι του προσωπικού του
Υπουργείου, το οποίο πίστεψε ότι «άλλοι παππάδες ήρθαν και
άλλα χαρτιά βαστούνε» και έβαλε πλάτη σε αυτό που κάναµε,
όπως και στους αθροιστικά είκοσι επτά ειδικούς συνεργάτες και
συµβούλους µας -και εµένα και του Ανδρέα- που ας τους συγκρίνουµε µε τους εβδοµήντα τέσσερις της εποχής του κ. Βορίδη
και τους εβδοµήντα τρεις της εποχής του κ. Γεωργιάδη, οι οποίοι
µας κουνούν το δάκτυλο ότι διορίζουµε τα δικά µας παιδιά και
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έχουµε γεµίσει τον τόπο µε διορισµένους.
Αυτοί είναι οι πραγµατικοί αριθµοί, όσο και αν τους κρύβουν
τα ΜΜΕ που σας κρατάνε φανάρι.
Τι κάναµε, λοιπόν; Πρώτα από όλα το σύστηµα έπασχε από
προσωπικό. Τα χρόνια της κρίσης και των µνηµονίων, από το
2010 και µετά, αποχώρησαν από το σύστηµα υγείας -γιατί αυτά
είναι τα πραγµατικά νούµερα και όχι αυτά που βγαίνει και λέει ο
καθένας και πετάει την µπαρούφα του- από τα δηµόσια νοσοκοµεία και τα κέντρα υγείας ανάµεσα στους τέσσερις χιλιάδες εξακόσιους µε τέσσερις χιλιάδες επτακόσιους γιατροί και λοιπό
προσωπικό οποιασδήποτε κατηγορίας. Επίσης, αποχώρησαν
από την πρωτοβάθµια περίπου δύο χιλιάδες τριακόσιοι µε δύο
χιλιάδες τετρακόσιοι γιατροί, αυτοί που έδιωξε ο Γεωργιάδης σε
µία εβδοµάδα. Σύνολο απώλειας, επτά χιλιάδες.
Από πέρυσι, 1η Οκτωβρίου, µέχρι σήµερα που µιλάµε -και αυτά
είναι τα στοιχεία και προκαλώ τον οποιονδήποτε να τα αµφισβητήσει- σε αυτές τις εποχές της στενότητας, µε τον πόλεµο των
δανειστών, µε τη συµφωνία του συµβιβασµού του περσινού Ιουλίου, µε ένα σύστηµα απέναντί µας, αυτήν την στιγµή ανέλαβαν
υπηρεσία από 1-10-15 µέχρι σήµερα –όχι γενικά προκηρύχθηκαν,
ανέλαβαν υπηρεσία, είναι στις θέσεις τους- οι εξής: Πρώτον, χίλιοι τριακόσιοι ογδόντα τρεις επικουρικοί γιατροί -είναι επικαιροποιηµένα στοιχεία, χθεσινά- δεύτερον, διακόσιοι είκοσι µόνιµοι
γιατροί από παλιές προκηρύξεις που είχε παγώσει και ο κ. Λοβέρδος και οι µετέπειτα από αυτόν και δεν τους διόριζαν, οκτακόσια άτοµα από την πρώτη προκήρυξη µόνιµου προσωπικού
-επτακόσιοι ενενήντα πέντε για την ακρίβεια- που µετά από το
2009 έγινε πέρυσι τον Οκτώβρη, εξήντα δύο γιατροί και διακόσια
δεκαπέντε άτοµα γιατροί και νοσηλευτικό για τις ΜΕΘ µέσω του
ΚΕΕΛΠΝΟ, τριακόσια άτοµα σχεδόν από την προκήρυξη του
Μάϊου του 2016 επικουρικό λοιπό προσωπικό νοσοκοµείων, διακόσιοι πενήντα -και έρχονται συνέχεια, τα στοιχεία αυτά είναι
πριν από µία εβδοµάδα- από τον διαγωνισµό του ΑΣΕΠ το ’98
για τους διοικητικούς υπαλλήλους, εκατόν ογδόντα έξι άτοµα
στο ΕΚΑΒ και εκατόν τριάντα νέες προσλήψεις, πέρα από αυτές
που είχε το Νοσοκοµείο Σαντορίνης.
Αυτό τι αθροίζει; Αθροίζει τρεις χιλιάδες πεντακόσια πενήντα
ένα άτοµα. Και αν κάνω λάθος, κάνω προς τα κάτω. Προς τα
πάνω µπορεί να είναι. Κάτω από αυτό το νούµερο δεν είναι.
Μία µεγάλη συγγνώµη να ζητήσω, συνάδελφοι, που µέσα σε
έναν χρόνο καλύψαµε το µισό που διώξατε εσείς τα προηγούµενα πέντε, έξι χρόνια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Μία µεγάλη συγγνώµη να ζητήσω και από εσάς και από την
ΠΟΕΔΙΝ και από όλους όσους βγαίνουν µε έναν λυσσασµένο
τρόπο να πουν ότι παίρνουµε κόσµο, αλλά δεν καλύπτουµε τις
ανάγκες. Συγγνώµη, που σε ένα χρόνο πήραµε τρεις χιλιάδες
πεντακόσιους πενήντα έναν, όταν εσείς διώξατε στα προηγούµενα χρόνια επτά χιλιάδες.
Δεν σταµατάµε εδώ, έχουµε συνέχεια. Πάρτε χαρτί και γράφετε, γιατί η επανάληψη είναι η µητέρα της µαθήσεως. Σε εξέλιξη, για να διοριστούν και να αναλάβουν υπηρεσία -δηλαδή από
προκηρύξεις που έγιναν και έχουν βγει τα αποτελέσµατα, όχι γενικώς και αορίστως- είναι εκατό από την 4Κ και 5Κ του προηγούµενου Οκτωβρίου, διακόσια πενήντα άτοµα λοιπό επικουρικό
προσωπικό, επτακόσιοι από τον ΑΣΕΠ του ’98 -εννιακόσιοι πενήντα τέσσερις είναι για το σύστηµα υγείας- εξακόσιοι ενενήντα
µόνιµο προσωπικό από τη δεύτερη πράξη Υπουργικού Συµβουλίου των χιλίων πεντακοσίων τριάντα οκτώ, που βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσµατα χρησιµοποιώντας τον κυλιόµενο πίνακα
της προηγούµενης προκήρυξης, επτακόσιοι εξήντα µόνιµοι γιατροί που προκηρύχθηκαν πέρυσι και ήδη έχουν φτάσει οι πρώτοι
εβδοµήντα-ογδόντα φάκελοι µε το αποτέλεσµα στο Υπουργείο
και έχουν πάρει τη διαδικασία για την κρίση, ογδόντα γιατροί
πάλι από παλιές προσλήψεις, που είναι και αυτοί στη διαδροµή
για να διοριστούν και οκτακόσια άτοµα από το ΚΕΕΛΠΝΟ για το
πρόγραµµα AMIF, την υγειονοµική στήριξη προσφύγων -µεταναστών, που έχουν βγει τα προσωρινά αποτελέσµατα και δηµοσιεύονται. Αυτό µας κάνει ένα άθροισµα τρεις χιλιάδες τριακόσια
ογδόντα άτοµα, που είναι σε εξέλιξη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
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λίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
δύο λεπτά ακόµα.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Δεν
ξέρω αν θα φτάσουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Να φτάσουν.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Τη
Δευτέρα πρόκειται να προκηρυχθούν θέσεις για τέσσερις χιλιάδες άτοµα µέσα από το πρόγραµµα του ΟΑΕΔ, µε 65 εκατοµµύρια, για δωδεκάµηνες συµβάσεις στον χώρο της υγείας -πρώτη
φορά γίνεται τέτοιο πρόγραµµα- µε πλήρεις αµοιβές, πλήρη εργασιακά δικαιώµατα.
Επίσης, µέσα στον Δεκέµβρη θα προκηρυχθούν οκτακόσια σαράντα άτοµα από την ΠΥΣ των χιλίων πεντακοσίων τριάντα οκτώ
και άλλα χίλια εκατό σαράντα πέντε µόνιµο λοιπό προσωπικό νοσοκοµείων, δηλαδή δύο χιλιάδες άτοµα. Εκατόν ογδόντα πέντε
και σαράντα πέντε νοσηλευτές και γιατροί από το υπόλοιπο της
προκήρυξης για τις ΜΕΘ του ΚΕΕΛΠΝΟ και δύο χιλιάδες θέσεις
για γιατρούς θα προκηρυχθούν τον Γενάρη - Φλεβάρη µε ΠΥΣ
που είναι ήδη στη διαδικασία να βγει -έχει ανακοινωθεί επίσηµα
από την Κυβέρνηση- που είναι µόνιµοι γιατροί για το σύστηµα.
Αυτοί είναι οκτώ χιλιάδες διακόσιοι δεκαοκτώ µε εξασφαλισµένες
πιστώσεις και οι οποίοι θα πιάσουν δουλειά στα νοσοκοµεία. Ειδικά για τους τέσσερις χιλιάδες έχουµε βάλει στοίχηµα τέλη Γενάρη, αρχές του Φλεβάρη να είναι στα νοσοκοµεία.
Επίσης, να πω µια κουβέντα για το πρόγραµµα που καταφέραµε µέσω ΕΣΠΑ -τα 140 εκατοµµύρια ευρώ- για την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας που αφορά τρεις χιλιάδες διακόσια άτοµα
τα οποία θα επανδρώσουν τις τοπικές µονάδες υγείας σε εξήντα
πέντε πόλεις µε διακόσιες εβδοµήντα δοµές που θα καλύψουν
δύο χιλιάδες τρακόσια άτοµα αστικού πληθυσµού που ποτέ δεν
είχαν τέτοια πρωτοβάθµια περίθαλψη.
Δυστυχώς πρέπει να επιταχύνω, αν και ήθελα πάρα πολλά να
πω. Νόµιζα ότι είχα δεκαπέντε λεπτά να σας πω την αλήθεια και
έτσι ετοίµασα την οµιλία µου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Είστε ικανός στα στοιχεία. Δώστε τα γρήγορα.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Το
δεύτερο κοµµάτι, λοιπόν, που θέλω να αναφέρω αφορά τη χρηµατοδότηση του συστήµατος. Βγαίνει ο καθένας και πετάει ό,τι
νούµερο καταλαβαίνει από τον τρόπο που διαβάζει τον προϋπολογισµό. Τα πράγµατα είναι απλά. Είχατε συµφωνήσει σε ένα µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα το οποίο έλεγε ότι το όριο δαπανών,
δηλαδή το πόσο µπορούν να αγοράσουν τα νοσοκοµεία και τα
κέντρα υγείας κάθε χρονιά, ήταν 1.388.000.000 ευρώ για το
2014, 1.404.000.000 ευρώ για το 2016, 1.420.000.000 ευρώ για
το 2017 και 2018.
Αυτό που καταφέραµε εµείς -από τη διαπραγµάτευση που δεν
πετύχαµε!- ήταν 1.556.000.000 ευρώ αντί για 1.388.000.000 ευρώ
για το 2015 και 1.634.000.000 ευρώ για τα υπόλοιπα τρία χρόνια,
συν ότι τα 110.000.000 ευρώ της πρωτοβάθµιας τα κάναµε
150.000.000 ευρώ. Αυτό στην τετραετία βγάζει 1.000.000.000
ευρώ παραπάνω δυνατότητα αγοράς των νοσοκοµείων. Αυτό
είναι το τι µπορούµε να αγοράσουµε.
Τι δίνατε εσείς από λεφτά και γιατί φέτος τα νοσοκοµεία για
πρώτη φορά στην ιστορία δεν πρόκειται να βάλουν χρέος; Δεν
έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό. Αν το πετυχαίνατε αυτό, θα βαρούσαν
καµπάνες στα κανάλια. Γιατί; Εκτός από το ότι αυξήσαµε το ποσό
του κρατικού προϋπολογισµού από το 1.025.000.000 ευρώ που
λέγατε εσείς και το πήγαµε στο 1.244.000.000 ευρώ, φέτος, για
πρώτη φορά στην ιστορία, τα ασφαλιστικά ταµεία, δηλαδή ο
ΕΟΠΥΥ, θα δώσουν 573.000.000 ευρώ αθροιστικά στον δηµόσιο
τοµέα της υγείας. Αυτό δεν έγινε ποτέ, ούτε την εποχή των παχιών αγελάδων, όταν πηγαινοέρχονταν οι µίζες µε τα φορτηγά,
όταν υπήρχε απασχόληση και µπορούσαν να πληρώνουν τα
ασφαλιστικά ταµεία γιατί µάζευαν εισφορές.
Εµείς το 2015 καταφέραµε να δώσουµε 143.000.000 ευρώ από
τον ΕΟΠΥΥ στα νοσοκοµεία. Φέτος δίνουµε 573.000.000 ευρώ το επαναλαµβάνω για να το καταλάβετε- που αναλύετε ως εξής:
400.000.000 ευρώ στα νοσοκοµεία του ΕΣΥ, 61.000.000 ευρώ
στα στρατιωτικά -είχαν στερέψει τα στρατιωτικά, δεν τους είχατε
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δώσει φράγκο τα τελευταία χρόνια του 2014 και του 2012-, δύο
οκτακόσια στα πανεπιστηµιακά, 67.000.000 εκατοµµύρια ευρώ
στο «Παπαγεωργίου», 40.000.000 στο «Ωνάσειο». Ποτέ άλλοτε
δεν είχε ξαναχρηµατοδοτηθεί έτσι ο δηµόσιος τοµέας. Αυτό δείχνει τη βαθιά ταξική επιλογή της στροφής της χρηµατοδότησης
προς την ενίσχυση του δηµόσιου τοµέα, ενώ πληρώσαµε και
τους παρόχους του ΕΟΠΥΥ για πρώτη φορά µε πλήρη εκκαθάριση, χωρίς να βάζουµε χρέος στο 2016.
Και να πω µια κουβέντα ακόµα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
µισό λεπτό ακόµα. Τα υπόλοιπα θα τα πει ο Υπουργός κ. Ξανθός αύριο.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας):
Εκτός από αυτά τα νοσοκοµεία πήρανε 1.120.000.000 ευρώ από
ληξιπρόθεσµα χρέη και ο ΕΟΠΥΥ µέχρι στιγµής 650.000.000
ευρώ. Τα νοσοκοµεία έχουν πληρώσει κοντά στα 900.000.000,
τα οποία διαχύθηκαν στην αγορά, δηµιουργούν νέα αξία και
πλούτο -και φαίνεται αυτό, ό,τι και να λέτε, γιατί είναι αναπτυξιακό αυτό το πράγµα- ενώ ο ΕΟΠΥΥ έχει δώσει πάνω από
400.000.000 ευρώ.
Κάναµε και άλλα πολλά, που, δυστυχώς, επειδή είχα προγραµµατίσει την οµιλία για τον διπλάσιο χρόνο, δεν προλαβαίνω να τα
πω. Όµως, χτυπήσαµε κάποια αποστήµατα που είχαν το όνοµα
«ΚΕΕΛΠΝΟ», χτυπήσαµε κάποια αποστήµατα που είχαν το όνοµα
«ιδιωτικά εργολαβικά συνεργεία». Δεν είναι τυχαίο ότι δύο από
τις τρεις αποφάσεις του ΣτΕ εναντίον κυβερνητικών επιλογών
αφορούσαν -η πρώτη ήταν τα κανάλια- τη διοίκηση στο ΚΕΕΛΠΝΟ και τη µη δυνατότητα υπογραφής συµβάσεων έργου, που
το µετατρέψαµε σε συµβάσεις εργασίας στα ιδιωτικά συνεργεία
καθαριότητας, τα οποία τα διώχνουµε. Και θα είχαµε καταφέρει
καλύτερα αποτελέσµατα όλη τη χρονιά, εάν δεν είχε υπάρξει
αυτή η απόφαση από το ΣτΕ που µας καθυστέρησε στο να υλοποιήσουµε κάποια πράγµατα, που αυτή τη στιγµή απλώνονται σε
όλη την Ελλάδα.
Ξηµερώνει µια άλλη µέρα για το σύστηµα υγείας από το 2017,
µαζί µε τη µεγάλη παρέµβαση που κάναµε για τους ανασφάλιστους και τη δωρεάν ιατροφαρµακευτική τους κάλυψη. Αν µας
πιάσουν οι ευχές που έχουµε δεχθεί σε µηνύµατα, δεν θα λιώσουν τα κόκκαλά µας µε αυτό που έγινε τότε και που δείχνει και
το τεράστιο κενό το οποίο υπήρχε.
Μπαίνουµε σε άλλη φάση το 2017. Για πρώτη φορά το δηµόσιο σύστηµα υγείας ισορροπεί. Ενισχύεται και σε προσωπικό και
σε χρηµατοδότηση. Αυτή είναι η αλήθεια. Όσο κι αν την κρύβετε
και εσείς και τα κανάλια και κάποιοι συνδικαλιστές που έχασαν
τη «µαρµίτα» και το πελατειακό εργαλείο να βολεύουν δεξιά και
αριστερά κολλητούς και φίλους, ο κόσµος της υγείας το νιώθει,
ο ελληνικός λαός το εισπράττει και γι’ αυτόν τον λόγο θα πετύχουµε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ.
Αυτοσυγκράτηση στον χρόνο χρειάζεται από όλους. Τελικά είπατε την οµιλία έτσι όπως την είχατε προγραµµατίσει. Όµως, δεν
πειράζει γιατί ήταν γεµάτη στοιχεία. Τι να κάνουµε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Έτσι µου έρχεται, κύριε Πρόεδρε, να
πάω στο νοσοκοµείο να περάσω ωραία!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Εντάξει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Να πάµε εκδροµή στο νοσοκοµείο!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Γίνεται ουσιαστικός διάλογος και επί της ουσίας. Άλλωστε, και προηγουµένως υπήρξαν
υπερβάσεις στον χρόνο.
Τον λόγο έχει από τον ΣΥΡΙΖΑ η Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής
κ. Αναστασία Χριστοδουλοπούλου.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (Γ’ Αντιπρόεδρος της
Βουλής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η συζήτηση για τον προϋπολογισµό διεξάγεται σε µία εποχή
γενικευµένης αβεβαιότητας σε όλο τον κόσµο και στην Ευρώπη.
Νοµίζω ότι αυτό το γεγονός θα έπρεπε να φωτίζει τη σηµερινή
µας συζήτηση. Ίσως να µην είναι υπερβολή αν ισχυριστώ ότι σε
κανένα Κοινοβούλιο, που αυτή τη στιγµή, αυτές τις ώρες, αυτές
τις ηµέρες συζητά τον προϋπολογισµό, δεν θα ψηφιστεί προϋπο-
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λογισµός που να είναι αναδιανεµητικός, που να είναι αλληλέγγυος προς τους αδύναµους, που να είναι προϋπολογισµός αναπτυξιακός, γιατί σε καµµία χώρα του κόσµου δεν υπάρχει µια
τάση για υπέρβαση της κρίσης προς µια τέτοια κατεύθυνση.
Διότι σε όλον τον κόσµο ηγεµονεύει η νεοφιλελεύθερη παγκοσµιοποίηση, ηγεµονεύουν η λιτότητα, η ανεργία, η φτωχοποίηση
και η κοινωνική περιθωριοποίηση. Κατά συνέπεια οι προϋπολογισµοί των χωρών αντικατοπτρίζουν αυτή την πραγµατικότητα.
Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάµε.
Δεν πέρασαν παρά µόνο τριάντα χρόνια από την εποχή που οι
οπαδοί του νεοφιλελευθερισµού µάς µιλούσαν για το τέλος της
ιστορίας. Τι µας έλεγαν, δηλαδή; Ότι δεν θα γράψει η ιστορία
πια τίποτε άλλο, γιατί λόγω της αγοράς και της ευηµερίας δεν
θα υπάρχει ταξική πάλη, δεν θα υπάρχουν κοινωνικές συγκρούσεις, δεν θα υπάρχουν πόλεµοι, δεν θα υπάρχουν κρίσεις, δεν
θα υπάρχουν συνέπειες στους λαούς και άρα η ιστορία θα καταργηθεί.
Παράλληλα, περάσαν µόλις τριάντα χρόνια από τότε που µιλούσαν για το τέλος των ιδεολογιών. Και τι βλέπουµε; Να ανασύρονται από τον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας ο φασισµός, ο
ναζισµός και ο εθνικισµός.
Τόση διάψευση; Και µιας και µιλάµε εδώ για διαψεύσεις, για
δέκατη τρίτη σύνταξη. Και όλοι αυτοί οι στυγνοί οπαδοί του νεοφιλελευθερισµού, αυτοί που υλοποιούσαν και συνεχίζουν να θέλουν να υλοποιούν τον νεοφιλελευθερισµό, δεν λένε κουβέντα
γι’ αυτές τις διαψεύσεις, που πανηγυρικά έγιναν τα τελευταία
τριάντα χρόνια; Πόσο εκδικήθηκε τελικά η ιστορία αυτούς τους
προφήτες; Πώς τους έβαλε τόσο γρήγορα στη θέση τους;
Γιατί τελικά αυτά τα µεγάλα λόγια δεν µπορούν να κρατηθούν,
γιατί ακριβώς οι κοινωνίες έχουν µάθει µέσα από τις συγκρούσεις να αναπτύσσονται και µέσα από τις ρίξεις να µπορούν να
φέρουν κάτι καινούργιο και όχι µέσα από την εξουθένωση των
κοινωνιών.
Σε αυτή, λοιπόν, την πραγµατικότητα είναι και η Ευρώπη και
αναρωτιόµαστε γιατί δεν εµπνέονται οι λαοί από την Ευρώπη
όπως είναι, την Ευρώπη της λιτότητας, της ανεργίας, όταν έχουν
τελειώσει όλοι οι µύθοι, οι µύθοι της δηµοκρατίας, οι µύθοι της
κοινωνικής αλληλεγγύης, οι µύθοι των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Όλοι οι µύθοι της Ευρώπης έχουν τελειώσει και εµείς αναρωτιόµαστε γιατί άραγε οι λαοί δεν γοητεύονται από αυτή την Ευρώπη.
Τι κάνουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, οι ευρωπαϊκές ελίτ; Το µόνο
που τους απασχολεί είναι πώς θα αναπαραχθούν. Θα ανέβει η
ακροδεξιά; Θα τους πάρει κανένα ποσοστό, θα κινδυνεύσουν;
Πώς θα εξαπατήσουν τους λαούς; Πώς θα τους κρατήσουν εκεί
στο να αναπαράγουν την αµάθεια και να τους έχουν συνέχεια
κάτω από τον ζυγό τους; Αυτός είναι ο καηµός τους.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, ο πόλεµος στη Συρία µαίνεται. Ο πόλεµος αυτός έχει κάθε µέρα εκατόµβες θυµάτων. Και η
διεθνής κοινότητα, όπως τη λέµε, δεν κάνει τίποτα για να τον
σταµατήσει.
Γιατί, συνάδελφοι, δεν κάνει τίποτα για να τον σταµατήσει; Ο
πόλεµος στη Συρία έχει συνδεθεί µε το υπ’ αριθµόν 1 πρόβληµα,
της Ευρώπης κυρίως, το προσφυγικό. Γιατί δεν τον σταµατάνε
τον πόλεµο για να τελειώσουµε και µε το προσφυγικό; Γιατί; Ποια
είναι η λύση για να λυθεί και το προσφυγικό οριστικά; Δεν είναι
να τελειώσει ο πόλεµος; Και, όµως, δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεµος, γιατί πουλάνε τα όπλα. Γιατί το κέρδος είναι πάνω απ’ όλα
και αυτοί οι άλλοι που παράγουν τα τσιµέντα και τα σίδερα, περιµένουν να ξεκάνουν εντελώς τη Συρία, για να συµµετάσχουν
µετά στη µεγάλη ανοικοδόµηση και να βγάλουν και άλλα, επιπλέον κέρδη από όλη αυτή την ιστορία. Και τολµάνε αυτά τα θύµατα του πολέµου να τα εγκαταλείπουν, που είναι αθώοι
άνθρωποι, που είναι άµαχοι, που είναι παιδιά. Τα βοµβαρδίζουν
ανελέητα και συνεχώς και λένε «κλείστε τα σύνορα, να µην µπει
κανείς αθώος και µας µολύνει».
Αυτή είναι η Ευρώπη. Και σε αυτή την Ευρώπη καλούν συνεχώς εµάς να υποταχθούµε σε ό,τι λέει. Τι λέει, λοιπόν, για το προσφυγικό; Να δούµε τι λέει για το προσφυγικό. Λέει οι πρόσφυγες
να µείνουν όπου µπορούν εκτός από την Ευρώπη. Έτσι, καλούν
κάποιες χώρες να γίνουν χωροφύλακες, ώστε να µην περάσουν
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στις πλούσιες χώρες, ώστε να µη µολυνθεί κανείς. Και ταυτόχρονα αυτοί, που τόσον καιρό µάθανε τις κοινωνίες στην ξενοφοβία, τώρα υψώνουν τη σηµαία του φόβου της ακροδεξιάς, για
να κερδίσουν πάλι και να παραµείνουν στην εξουσία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της Γ’ Αντιπροέδρου της Βουλής)
Τελειώνει ο χρόνος µου. Έχω να πω πολλά. Θα δω τι θα κάνω.
Τι έγινε, λοιπόν; Συζητήσανε για να κάνουν επιµερισµό της ευθύνης. Τελικά κατέληξε σε επιµερισµό του φόβου. Ανάλογα τις
κοινωνίες, ανάλογα τις κυβερνήσεις, επιµερίστηκε ο φόβος.
Τόσο ποσοστό εκεί, τόσο ποσοστό αλλού, ώστε να γενικευθεί ο
φόβος και να συναινέσουµε όλοι στα µέτρα αποκλεισµού των
προσφύγων από τον πολιτισµένο κόσµο.
Στη Συρία, λοιπόν, στα ερείπια στο Χαλέπι καταρρέουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Καταρρέει ο ευρωπαϊκός πολιτισµός, καταρρέουν τα πάντα, καταρρέουν και οι ελπίδες. Και µετά
αναρωτιόµαστε γιατί οι λαοί ψηφίζουν όπως ψηφίζουν.
Θα αποπειραθώ να δώσω µία µικρή εξήγηση. Γιατί αυτοί οι
λαοί έχουν καταλάβει ότι δεν µπορούν να πολεµήσουν τον νεοφιλελευθερισµό στον σκληρό του πυρήνα, που είναι η οικονοµία
και όσο το πιστεύουν αυτό µε την ψήφο τους, προσπαθούν να
υπερασπίσουν την ύπαρξή τους µε στρεβλό τρόπο. Αυτό έκαναν
στην Αµερική µε τον Τραµπ, αυτό έκαναν στην Αγγλία µε το Brexit
και αυτό επαναλαµβάνουν µε κάθε ευκαιρία και νοσταλγούν τα
έθνη-κράτη, παρά τους δύο παγκοσµίους πολέµους και τις εκατόµβες θυµάτων, γιατί αυτή η νοσταλγία τούς θυµίζει κάποια
ασφάλεια που νόµιζαν ότι είχαν.
Αυτές είναι οι συγκυρίες, µέσα στις οποίες συζητείται ο προϋπολογισµός και εµείς κάνουµε σαν να είµαστε σε ένα µικρό
χωριό, που δεν ξέρει τίποτε από όλα αυτά, αλλά που όλα θα λυθούν και όλα θα τακτοποιηθούν, γιατί θα γίνουν οι εκλογές που
ζητά η Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Αυτό είναι, έτσι είµαστε, µε µια
µικρή συνταγή λύνονται όλα τα προβλήµατα!
Και λέµε: Αλήθεια, αυτό είναι το πρόβληµα της Ελλάδος και
των Ελλήνων πολιτών, που αγωνιούν εάν θα γίνει πόλεµος, τι θα
γίνει στη γειτονιά τους, τι θα γίνει µε την οικονοµική κρίση, τι θα
γίνει µε τις επενδύσεις; Ξέρετε τι λένε τα στοιχεία; Είναι «παρκαρισµένα» στις τράπεζες 4 δισεκατοµµύρια µε αρνητικό επιτόκιο. Δεν θέλει κανείς να επενδύσει και εδώ κατηγορούµε τον
ΣΥΡΙΖΑ που δεν έρχονται επενδύσεις. Πού ’ν’ τες, καλέ, γιατί δεν
έρχονται; Θα έρθουν µετά, που θα βγει η Νέα Δηµοκρατία, όπως
ελπίζει. Θα έρθουν τρέχοντας, όπως είχαν έρθει και πριν!
Μέσα, λοιπόν, σ’ αυτή την κατάντια, την οποία ζούµε, υπάρχει
µία συνολική εξαχρείωση συνειδήσεων, αντιλήψεων. Και, βεβαίως, κατανοούµε ότι επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ από την κρίση, από το
2012, ήταν το µόνο κόµµα που ωφελήθηκε και κέρδισε τρεις
εκλογικές αναµετρήσεις, είναι φυσικό να δηµιούργησε ψυχικά
σύνδροµα. Είναι φυσικό να δηµιούργησε παραλογισµούς. Όµως,
και αυτά έχουν κάποια όρια, το ψέµα, η διαστρέβλωση, η πλαστογραφία. Έ, δεν µπορούν να συνεχιστούν!
Μας κατηγορούν, λοιπόν, ότι είµαστε υποχωρητικοί. Ποιοι;
Αυτοί που ψήφισαν το τρίτο µνηµόνιο και έχουν ψηφίσει άλλα
δύο πριν! Μας κατηγορούν και κουνούν το χέρι και λένε «γιατί
είστε τόσο υποχωρητικοί, όλα τα δίνετε στους δανειστές». Ενώ
αυτοί δεν έδιναν τίποτε, ήταν γνωστοί αντάρτες από γεννησιµιού
τους! Και λες τώρα: Αυτή η φάρσα για πόσο καιρό θα επαναληφθεί στην Αίθουσα της Βουλής και εµείς θα πρέπει να την
ακούµε, όπως και ο ελληνικός λαός, ο οποίος τους ξέρει απέξω
και ανακατωτά;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της Γ’ Αντιπροέδρου της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, συντοµεύετε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (Γ’ Αντιπρόεδρος της
Βουλής): Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Πράγµατι, και εγώ έχω
υπερβεί το όριο του χρόνου, αλλά τι να κάνω, θα πω και αυτό και
θα τελειώσω.
Πραγµατικά, η πολιτική κρίση που ξεκίνησε από το 2012 συνεχίζεται. Γιατί, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, στο κοινοβουλευτικό σύστηµα τα κόµµατα έχουν έναν ρόλο. Είτε είναι κόµµατα
εξουσίας είτε είναι κόµµατα ιδεολογικά είτε είναι κόµµατα, που
λόγω της κρίσης πρέπει να τσοντάρουν σε κάποιο κόµµα, που
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λόγω της κατάρρευσης του δικοµµατισµού θα πρέπει να κυβερνήσει.
Τι βλέπουµε, λοιπόν; Βλέπουµε και µας κατηγορούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει σκληρά µέτρα και όλοι περιµένουν µήπως φύγουν
οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Όµως, δεν φεύγουν. Φεύγουν από τα
άλλα κόµµατα. Πώς το εξηγείτε αυτό; Γιατί τα άλλα κόµµατα δεν
µπορούν να αναπαραχθούν ως λύσεις που θα συµπληρώσουν τα
κόµµατα εξουσίας.
Κατά συνέπεια όλη αυτή η αγωνία για το τι θα γίνει, οι µεταµφιέσεις που γίνονται, οι αλληλοδιασπάσεις και οι προσπάθειες
κέντρων να φτιάξουν καινούργια κόµµατα, για να οριοθετήσουν
τη µετά ΣΥΡΙΖΑ εποχή νοµίζω ότι είναι σχέδια που θα µείνουν
στα χαρτιά, γιατί οι κοινωνικές εκπροσωπήσεις καθορίζουν ποια
κόµµατα θα υπάρξουν στη χώρα και για πόσο χρόνο και όχι όλα
τα υπόλοιπα. Και εάν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα συµβιβασµένο κόµµα,
εάν είχε γίνει µνηµονιακό, επειδή υποχρεώθηκε να υπογράψει το
τρίτο µνηµόνιο, δεν θα είχε όλη αυτή τη λυσσαλέα επίθεση ούτε
από τα εγχώρια κέντρα ούτε από τα ευρωπαϊκά. Δεν θα είχαµε
τον Σόιµπλε σήµερα να θυµάται ακόµη και το Grexit, να ζητά πλεονάσµατα για δέκα χρόνια, δεν θα είχαµε όλα τα ΜΜΕ αγκαλιά
να µας καταγγέλλουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της Αντιπροέδρου της Βουλής)
Βεβαίως, κανείς δεν πιστεύει τη Νέα Δηµοκρατία και όλους
εσάς που κλαίτε για τα ράντζα στα νοσοκοµεία, που κλαίτε για
τους φτωχούς, για τους συνταξιούχους, που τους θυµηθήκατε
όλους ξαφνικά εσείς. Και κανείς φυσικά δεν φοβάται ότι αυτούς
τους ανθρώπους θα θελήσετε να τους εκπροσωπήσετε. Σας ξέρουν χρόνια, είστε εγγυηµένοι και γι’ αυτό θα σας εµπιστευτούν,
αλλά το θέµα είναι ότι δεν θα σας εµπιστευθεί η ελληνική κοινωνία, η οποία έχει µνήµη και παρ’ όλα τα µεγάλα λόγια ότι υπάρχει
θέµα δηµοκρατικής νοµιµοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Λοβέρδο,
να µας πείτε από πού προκύπτει η δηµοκρατική νοµιµοποίηση.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Μάλιστα.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (Γ’ Αντιπρόεδρος της
Βουλής): Μήπως από τα γκάλοπ; Αυτά, κύριε Λοβέρδο, νοµίζω
ότι δεν αποτελούν δείγµατα ούτε για τις παραµονές των εκλογών, πολύ περισσότερο για τώρα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα σας πω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Δεν υπάρχει δευτερολογία,
κύριε Λοβέρδο. Επί τη ευκαιρία!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τελειώσατε, κυρία Χριστοδουλοπούλου;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (Γ’ Αντιπρόεδρος της
Βουλής): Tελειώνω µε µια έκκληση: Οι υπόλοιποι Βουλευτές της
Αντιπολίτευσης παρακαλώ να µην κάνουν ρεπορτάζ, να κάνουν
προτάσεις. Μπορούν; Μπορούν να µας πουν πόσες κοινωνικές
δαπάνες θέλουν για την υγεία, αντί να µας λένε για τα ράντζα
και πόσα υλικά λείπουν από τα χειρουργεία; Μπορούν να µας
πουν τι ακριβώς θέλουν για τις συντάξεις; Μπορούν να µας πουν
ακριβώς τι θέλουν για τα εργασιακά;
Μιλήστε, λοιπόν, πείτε να σας ακούσει ο ελληνικός λαός επιτέλους και αφήστε την κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ και αν είχε υποσχεθεί
τη δέκατη τρίτη σύνταξη. Βαρεθήκαµε να τα ακούµε. Μιλήστε,
λοιπόν. Εσείς που διαψευστήκατε µε τον φοβερό νεοφιλελευθερισµό, που έπεσε ο σοσιαλισµός, που κατέρρευσαν τα τείχη,
τώρα τι λέτε; Πάµε καλά; Πάµε µπροστά; Τι ακριβώς θα κάνετε;
Αυτά είναι τα ερωτήµατα που απασχολούν τις κοινωνίες. Δεν είµαστε χωριό, είµαστε µέρος µιας παγκόσµιας κοινότητας και
όλοι περιµένουν απαντήσεις.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Η κ. Χριστοδουλοπούλου
πήρε και τον δικό µου χρόνο, διότι εγώ δεν θα µιλήσω, γι’ αυτό
ήµουν τόσο ελαστικός, πέραν του ότι είναι φίλη και Αντιπρόεδρος.
Ο κ. Γιόγιακας έχει τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά
τη χειµαρρώδη οµιλία του κ. Πολάκη αλλά και τη διάλεξη της κ.
Χριστοδουλοπούλου, καλούµαι στο Βήµα να πω κι εγώ πέντε

3003

πράγµατα για τον προϋπολογισµό.
Ο χειµαρρώδης κ. Πολάκης µας είπε ότι στον τοµέα της υγείας
µπορούµε πλέον να κοιµόµαστε ήσυχοι και αν δεν ήταν το φιλότιµο του ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού,
ειλικρινά, η υγεία από την εντατική, που βρίσκεται σήµερα, θα
βρισκόταν στο νεκροτοµείο.
Ο κ. Πολάκης µας είπε -και επαίρεται- για προσλήψεις επικουρικών γιατρών, για προκηρύξεις, οι οποίες ήταν από το παρελθόν
και υλοποιούνται σήµερα και για τρίτη φορά µας είπε ότι από
αύριο θα γίνουν οι προσλήψεις των τεσσάρων χιλιάδων υγειονοµικών, ενός έτους, όµως, οι οποίοι, βέβαια, θα έχουν πολύ καλύτερες συµβάσεις εργασίας.
Περιµένουµε, κύριε Πολάκη, έστω και για έναν χρόνο να δούµε
αυτές τις προσλήψεις.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Είπα
και πολλά περισσότερα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: Και άλλα πολλά. Δεν µπορώ να επαναλάβω την οµιλία σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Μην αντιδικείτε και µη διακόπτετε. Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: Η φοροεπιδροµή, λοιπόν, που επιφύλασσε η Κυβέρνηση στην ελληνική κοινωνία για το 2017, ήταν
γνωστή από τον περασµένο Μάιο, όταν πέρασε πολυνοµοσχέδιο
µε προαπαιτούµενα της πρώτης αξιολόγησης: Δυόµισι δισεκατοµµύρια νέοι φόροι µε πάνω από τα µισά να είναι έµµεσοι. Αυτό
είναι η µία πλευρά µιας σκληρής πραγµατικότητας, που εγγράφεται στον προϋπολογισµό του 2017, µιας πραγµατικότητας που
οι πολίτες ετοιµάζονται να βιώσουν από τον επόµενο µήνα πληρώνοντας ακριβότερα υπηρεσίες και αγαθά που αφορούν όλους,
που έρχονται να στραγγίσουν µέχρι την τελευταία σταγόνα ρευστότητας τους χαµηλόµισθους, τους συνταξιούχους και τους µικροµεσαίους επιχειρηµατίες και όλους εκείνους που ήδη
βρίσκονται στο περιθώριο ή διατρέχουν τον κίνδυνο της φτώχειας.
Με λίγα λόγια τιµωρείτε, αγαπητοί συγκυβερνώντες, αυτούς
που λέτε ότι προστατεύετε και τους τιµωρείτε διπλά. Και αυτή
είναι η άλλη όψη της σκληρής πραγµατικότητας. Γιατί την ίδια
ώρα που φορτώνετε και άλλα βάρη στην πλάτη τους, ξηλώνετε
το χαλί κάτω από τα πόδια τους, τις κοινωνικές δοµές και τις κοινωνικές παροχές, µειώνετε κατά 1,8 δισεκατοµµύρια τις δαπάνες
για συντάξεις και κοινωνικά επιδόµατα, 700 εκατοµµύρια λιγότερα είναι µόνο οι συνταξιοδοτικές δαπάνες, ενώ περίπου 600
εκατοµµύρια ευρώ αφαιρούνται από το ΕΚΑΣ. Μάλιστα βαφτίζετε µε θράσος «αντιστάθµισµα» τα 17 εκατοµµύρια ευρώ, που
θα δοθούν σε κάποιους πρώην δικαιούχους του ΕΚΑΣ. Πραγµατικά είναι σαν να πάτε να θεραπεύσετε τον καρκίνο µε ασπιρίνες.
Προσθέτοντας, λοιπόν, τα 2,5 δισεκατοµµύρια από νέους φόρους µε τα 1,8 δισεκατοµµύρια, που αφαιρούνται από συντάξεις
και κοινωνικά επιδόµατα, έχουµε έναν λογαριασµό 4,3 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Τα 4,3 δισεκατοµµύρια αφαιρούνται από την
τσέπη κυρίως των πιο αδύναµων, στους οποίους η Κυβέρνηση
υπόσχεται να δώσει µόλις 870 εκατοµµύρια ευρώ, 570 εκατοµµύρια ευρώ για το κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης και 300 εκατοµµύρια για κοινωνικές δράσεις.
Δηλαδή, παίρνετε από τη µια τσέπη το καρβέλι µε το ψωµί, πετώντας ψίχουλα στην άλλη.
Αυτός ο ανάλγητος συνδυασµός φόρων και περικοπών αρκεί
για να πείσει και τον πιο δύσπιστο ότι οι µάσκες της κοινωνικής
ευαισθησίας του ΣΥΡΙΖΑ έχουν πέσει για τα καλά. Ο µανδύας της
αριστερής κοινωνικής πολιτικής είναι µια ψευδαίσθηση και ο κόσµος φωνάζει πλέον, άλλο αν κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε ότι
ο βασιλιάς είναι γυµνός.
Ανάλογη εικόνα µας δίνουν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι
αριθµοί για το δηµόσιο σύστηµα υγείας. Κύριε Πολάκη, 110 εκατοµµύρια λιγότερα προβλέπονται για του χρόνου στον τακτικό
προϋπολογισµό του Υπουργείου Υγείας, 230 εκατοµµύρια ευρώ
λιγότερα στη φαρµακευτική δαπάνη και άλλα 200 εκατοµµύρια
µείον στην κρατική επιχορήγηση του ΕΟΠΥΥ, σχεδόν 40% κάτω.
Λέει, µάλιστα, η Κυβέρνηση ότι αυτό οφείλεται στην πρόβλεψη
για καλύτερη πορεία των οικονοµικών του ΕΟΠΥΥ, λόγω των αυξηµένων εσόδων από τις ασφαλιστικές εισφορές υγειονοµικής
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περίθαλψης, δηλαδή από τις αυξήσεις που αυτή επέβαλε στις
κύριες συντάξεις και από αντίστοιχες κρατήσεις στις επικουρικές, από αυτά που πήρατε από τους συνταξιούχους.
Αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σηµαίνει ότι οι πολίτες να
καλούνται να πληρώσουν περισσότερα από την τσέπη τους για
υπηρεσίες που παρέχονται από ασφαλιστικά ταµεία και δηµόσιες
δοµές υγείας, οι οποίες σήµερα παλεύουν να σταθούν όρθιες
χάρη στο φιλότιµο των γιατρών, νοσηλευτών και προσωπικού,
γιατί οι αναγκαίες µεταρρυθµίσεις στον χώρο της υγείας είτε
στην καλύτερη προχωράνε µε ρυθµούς χελώνας είτε παραµένουν εξαγγελίες και ευχολόγια, η πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας,
η στελέχωση νοσοκοµείων, τα πληροφορικά συστήµατα, η ψυχιατρική µεταρρύθµιση και άλλα. Αυτό είναι το κοινωνικό κόστος
της περήφανης διαπραγµάτευσης, αλλά και της µεταρρυθµιστικής ανεπάρκειας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι ειδικοί λένε µε ευγενικό
τρόπο στην Κυβέρνηση ότι πολλοί από τους βασικούς στόχους
του προϋπολογισµού δεν βγαίνουν. Δεν χρειάζεται, όµως, να
είναι κανείς ειδικός για να καταλάβει ότι όλο το οικοδόµηµα στηρίζεται σε πήλινα πόδια. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι
ότι η πρόβλεψη για ανάπτυξη 2,7% βασίζεται στην εκτίµηση για
αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων. Πιστεύει, ειλικρινά, κανείς ότι οι πολίτες θα αγοράζουν περισσότερα όταν τα χρήµατα που θα έχουν στη διάθεσή τους είναι
λιγότερα; Πιστεύει κανείς σοβαρά ότι θα έρθουν κεφάλαια µε µια
κυβέρνηση που µε κάθε ευκαιρία βάζει τρικλοποδιά στους επενδυτές;
Κακά τα ψέµατα, η Κυβέρνηση εξακολουθεί να κινείται µακριά
από τη µόνη ρεαλιστική επιλογή για να µεγαλώσει η πίτα της οικονοµίας, µέσα από επενδύσεις, αποκρατικοποιήσεις, υγιείς τράπεζες, στήριξη των δυναµικών επιχειρήσεων που θα φέρουν
δουλειές και αξιοπρεπή εισοδήµατα. Είναι ξεκάθαρο πια ότι δεν
µπορεί ούτε θέλει να υπηρετήσει µια τέτοια στρατηγική.
Παρά τις ρητορικές κορώνες της, όπως είδαµε και στο «µίνι
βατερλό» της περασµένης Δευτέρας δυσκολεύει τη διαπραγµατευτική θέση της χώρας και µεγαλώνει τον λογαριασµό που στέλνει στην κοινωνία. Σε αυτό το οριακό σηµείο που έχουν φτάσει
τα πράγµατα, εύκολος δρόµος δεν υπάρχει. Υπάρχει ο δρόµος
του αργού µαρασµού, στον οποίο βάζει τη χώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει αυτός του ξαφνικού θανάτου, που θέλουν να την οδηγήσουν
δραχµολάγνοι και λοιπές δυνάµεις.
Υπάρχει όµως και ο δρόµος της βήµα µε βήµα αποκατάστασης
της αξιοπιστίας της χώρας στην Ευρώπη και της αξιοπιστίας της
πολιτικής στην κοινωνία και αυτόν τον δρόµο επιλέγει η Νέα Δηµοκρατία, έναν δρόµο που θα προσπαθήσει να βαδίσει µε όλες
της τις δυνάµεις, όταν οι πολίτες της δώσουν αυτή τη δυνατότητα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε πολύ τον κ.
Γιόγιακα.
Τον λόγο έχει ο κύριος συνάδελφος Χουσεΐν Ζεϊµπέκ από τον
ΣΥΡΙΖΑ.
ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα το δεύτερο
προϋπολογισµό της Κυβέρνησής µας. Ειδικά ο προϋπολογισµός
του 2017 αποτελεί τοµή, καθώς ανοίγει και µια νέα σελίδα του
προσανατολισµού διακυβέρνησης της χώρας.
Ο προϋπολογισµός του 2017 παγιώνει τη δηµοσιονοµική σταθερότητα, µε σκοπό την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης στις
αγορές, ενώ είναι ρεαλιστικός και αναπτυξιακός. Οι θετικοί ρυθµοί που διαµορφώνουν την πρόβλεψη για ανάπτυξη στο 2,7% για
το 2017, σε συνδυασµό µε το πρωτογενές πλεόνασµα που διαµορφώνεται στο 2%, µας κάνει να θεωρούµε ότι η πορεία της οικονοµίας ξεπερνά τις καλύτερες προβλέψεις.
Πρόκειται για θετικές εξελίξεις, που δεν µπορούν να δικαιολογήσουν σίγουρα οι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης. Όταν η προηγούµενη κυβέρνηση είχε δεσµευτεί για πλεονάσµατα 4,5%,
είναι απαράδεκτο να µας επιτίθενται για τη µείωση του πλεονάσµατος στο 1,95% το 2017, που συµφωνήσαµε τον Αύγουστο.
Εκτίθενται όταν λένε ότι θα µπορούσαν να κυβερνήσουν καλύ-
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τερα, δεδοµένου ότι άφησαν τον Γενάρη του 2015 τα ταµεία του
κράτους µε έλλειµµα 500 εκατοµµυρίων. Άρα δεν δεχόµαστε την
κριτική αυτών που κατέστρεψαν την Ελλάδα, έφθασαν τους πολίτες στα όρια της φτώχειας, υπέγραφαν ό,τι τους πρόσταζαν οι
δανειστές και τώρα κουνούν εκδικητικά το δάχτυλο στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της χώρας.
Τα νούµερα µιλούν από µόνα τους. Έχουµε µπροστά µας έναν
προϋπολογισµό µε άλλη οπτική από τη διαχείριση της µιζέριας
των προηγούµενων προϋπολογισµών. Προτεραιότητά µας συνεχίζει να είναι ο κοινωνικός προϋπολογισµός µε την κοινωνικά δίκαιη κατανοµή των πλεονασµάτων. Άλλωστε τα 760 εκατοµµύρια
για το κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης αυτό δείχνουν. Είναι µια
πρωτοβουλία πολύ σηµαντική, γιατί δηµιουργεί ένα πλαίσιο προστασίας των πολιτών σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής πραγµατικότητας.
Το κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης σηµαίνει υπηρεσίες,
όπως σχολικά γεύµατα και πρόσβαση τους βρεφονηπιακούς
σταθµούς, επίδοµα για τους πολίτες, δωρεάν φάρµακα και ιατρική περίθαλψη, αλλά και ουσιαστική βοήθεια στην ανεύρεση
εργασίας. Μαζί µε την προώθηση του παράλληλου προγράµµατος, που ήδη πρόσφερε σε δυόµισι εκατοµµύρια ανασφάλιστους
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, η κοινωνικά δίκαιη κατανοµή του
πλεονάσµατος για τον κοινωνικό προϋπολογισµό σηµαίνει αύξηση των δαπανών για την υγεία, την πρόνοια, την παιδεία.
Για την παιδεία η αύξηση των δαπανών αγγίζει το 5,3% ή
15,6% σε σύγκριση µε τις προβλέψεις του µεσοπρόθεσµου της
συγκυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας - ΠΑΣΟΚ για το 2015 2018. Τι θα συνέβαινε, λοιπόν, στην παιδεία αν δεν είχε µεσολαβήσει η πολιτική αλλαγή τον Γενάρη του 2015;
Στο κοµµάτι της αγροτικής ανάπτυξης παρατηρούµε µια συστηµατική αύξηση του αγροτικού ΑΕΠ, καθώς και αύξηση των
εξαγωγών κατά 16%, αύξηση της εξισωτικής αποζηµίωσης, µε
κύριους ωφελούµενους τους κτηνοτρόφους. Το νέο πρόγραµµα
της αγροτικής ανάπτυξης, που τρέχει ταχύτατα, ενισχύει την µεταποίηση και την εµπορεία των γεωργικών προϊόντων, τη βιολογική γεωργία, την κτηνοτροφία και την κατάρτιση των νέων
αγροτών.
Όπως φάνηκε και µετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού πριν
λίγες µέρες, η Κυβέρνησή µας έχει συγκεκριµένο σχέδιο για την
ανατολική Μακεδονία - Θράκη, σε αντίθεση µε το σκεπτικό του
συναδέλφου από το Ποτάµι, που προφανώς δεν θέλει να το δει
αλλά αναλώνεται σε µικροπολιτική.
Θα ήθελα µόνο λίγες απαντήσεις να του δώσω. Είναι δυνατόν
να επικαλείται ως ανάπτυξη την παροχή του 12% για το µισθολογικό κόστος στις επιχειρήσεις της ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ενώ είναι ένα µέτρο ενάντια στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που µπορεί να επιφέρει καταλογισµούς; Ένα
µέτρο που επέλεξαν οι προηγούµενες κυβερνήσεις, χωρίς να το
εντάσσουν σε ένα συγκεκριµένο αναπτυξιακό πλαίσιο για την περιοχή, ενώ δεν είχαν καταβάλει την επιδότηση από το 2010. Τότε
σε ποιο πολιτικό κόµµα ήταν ο συνάδελφος από το Ποτάµι; Αντίθετα η Κυβέρνησή µας σε συνεργασία µε τα κατά τόπους επιµελητήρια αναζητά µια άλλη βιώσιµη λύση γι’ αυτό το θέµα.
Επίσης, για το ζήτηµα του καπνού, κατηγορούµαστε ότι δεν
προνοούµε για την καλλιέργεια του καπνού, ενός παραδοσιακού
προϊόντος της περιοχής, που είναι ο ποιοτικότερος τύπος µυρωδικού καπνού και που τον πονάµε. Η πραγµατικότητα είναι άλλη.
Στο πλαίσιο των άµεσων ενισχύσεων οι καπνοπαραγωγοί παίρνουν βασική ενίσχυση και «πρασίνισµα», καθώς και εξισωτική,
ενώ καταργήθηκε και ο κόφτης των δύο εκταρίων.
Παράλληλα είµαστε σε συνεργασία µε τον Υπουργό, ώστε να
ενισχυθεί η καλλιέργεια του καπνού και µέσα από τα γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα. Επιπλέον, ένα πάγιο αίτηµά µας είναι η κάλυψη των «λευκών» περιοχών της χώρας µε ψηφιακό σήµα, ώστε
να έχουν όλοι οι πολίτες πρόσβαση στην ελληνική τηλεόραση.
Η παροχή δορυφορικού σήµατος κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ θέση µας είναι η κάλυψη όλων των «λευκών» περιοχών, όπως έχουµε επισηµάνει και µε τρεις ερωτήσεις µας στη
Βουλή. Εάν ο συνάδελφος από το Ποτάµι δεν θέλει κάλυψη για
τις «λευκές» περιοχές, να το δηλώσει, εφόσον δεν βλέπει τίποτα
θετικό από την Κυβέρνηση.
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Στόχος µας είναι να βγάλουµε την ανατολική Μακεδονία Θράκη από το κάδρο της φτωχότερης περιφέρειας της Ευρώπης
µε τα µεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας. Σκοπεύουµε η ανατολική
Μακεδονία - Θράκη να γίνει ενεργειακός και εµπορικός κόµβος
της χώρας και ολόκληρης της Ευρώπης, αξιοποιώντας και τη σηµαντική γεωγραφική της θέση. Θα εκµεταλλευθούµε και θα επενδύσουµε στη διαφορετικότητα της περιοχής µας, γιατί αυτή είναι
η δύναµή µας. Ο αγωγός ΤΑP και η αξιοποίηση των γεωθερµικών
πεδίων της περιοχής, που έχουν ήδη ξεκινήσει, κάνουν πραγµατικότητα το αναπτυξιακό µας σχέδιο. Αυτές οι δύο προτεραιότητες σηµαίνουν µείωση της ανεργίας και ανακοπή της
µετανάστευσης του εργατικού δυναµικού στο εξωτερικό.
Παράλληλα, το ΕΣΠΑ, καθώς και το Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων που φτάνει τα 6,5 δισεκατοµµύρια, είναι ένα πολύ
σηµαντικό εργαλείο στα χέρια µας και στα χέρια των περιφερειών για την ανάπτυξη των υποδοµών και την αναβάθµιση των
οδικών και όχι µόνο δικτύων.
Η αξιοποίηση του ιαµατικού τουρισµού µετά από την πρόσφατη αναγνώριση των ιαµατικών πηγών της περιοχής, ανοίγει
τον δρόµο του εναλλακτικού τουρισµού σε µια περιοχή που µαραζώνει.
Το άνοιγµα της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης στην περιοχή
της Θράκης επιπλέον αποδεικνύει ότι οι δηµόσιες επιχειρήσεις
µπορεί και πρέπει να στηριχθούν αντί να ξεπουλιούνται, όπως
έγινε µε το παράδειγµα της «ΣΕΚΑΠ».
Τέλος, το πρόγραµµα «LEADER» και κυρίως ο νέος αναπτυξιακός νόµος που θα αποδώσουν µέσα στο 2017, είναι χρηµατοδοτικά εργαλεία που αξιοποιούνται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Η στροφή προς τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις στον αναπτυξιακό νόµο δείχνει ακριβώς αυτό που θέλουµε να πετύχουµε, τη
στήριξή µας στον µέσο επιχειρηµατία και την παροχή βοήθειας
για την περαιτέρω ανάπτυξή του.
Αντί, λοιπόν, να δώσουµε το 45% της συνολικής επιχορήγησης
στο 4% των επιχειρήσεων, αντί να γεµίσουµε µε κουφάρια τις
βιοµηχανικές ζώνες των περιφερειών, αντί να προτάσσουµε την
ανάπτυξη των µεγάλων και το κλείσιµο των µικρών, δείχνουµε
έναν άλλο δρόµο στους πολίτες, έναν δρόµο ισονοµίας, ισοπολιτείας και ισότητας, τον δρόµο προς τη δίκαιη ανάπτυξη µε
στόχο η Θράκη το 2019 να είναι µια ανεπτυγµένη περιοχή, εµπορικός κόµβος για την Ελλάδα και παράδειγµα συνύπαρξης των
πολιτών.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει η κ. Χαρά Κεφαλίδου εκ µέρους της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διαβάζοντας τον προϋπολογισµό του 2017 µένει κανείς µε την εντύπωση ότι απευθύνεται σε
κατοίκους άλλης χώρας. Σε κάποιους που δεν ζουν την καθηµερινότητα που ζούµε όλοι µας, κάποιους που δεν έχουν εικόνα
από πρώτο χέρι αλλά βασίζονται στα κυβερνητικά αφηγήµατα.
Κάποιους που αν δουν τα ωραία, στρογγυλά νούµερα του προϋπολογισµού, θα πιστέψουν ότι η Ελλάδα ανακάµπτει και αναπτύσσεται. Μόνο που δεν ζούµε σε άλλη χώρα. Το βεβαιώνουν
τελευταία και τα πολύ συχνά συλλαλητήρια και οι πορείες που
γίνονται πια στη χώρα µας.
Λέµε ότι θέλουµε να υπάρξει ανάπτυξη. Μάλιστα, εσείς την
ανάπτυξη λέτε ότι θα τη φτάσετε στο 2,7%. Για να υπάρξει ανάπτυξη, όπως προβλέπει ο προϋπολογισµός, σηµαίνει ότι θα
υπάρχουν και επενδύσεις και οι επενδύσεις θα έπρεπε να είναι
ήδη εδώ. Αν ήταν εδώ, κάπου θα τις είχαµε πετύχει και εµείς οι
ιθαγενείς! Έτσι δεν είναι;
Λέει και άλλα ωραία αυτός ο προϋπολογισµός. Λέει ότι το 2017
θα είναι η χρονιά που µετά από τόσα χρόνια ύφεσης θα βγάλουµε τόσο πολύ πλούτο, ώστε να µπορούµε να πληρώσουµε
τους περισσότερους φόρους των τελευταίων πενήντα ετών.
Αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λέει η έκθεση του ΟΟΣΑ! Έτσι θα µπορέσει η χώρα να εξυπηρετήσει τα δάνειά της και να µπει σε µια
κανονικότητα.
Για να επιτευχθεί αυτός ο ρυθµός ανάπτυξης, η Κυβέρνηση
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περιµένει να αυξηθούν οι επενδύσεις κατά 9,1%, οι εξαγωγές
κατά 5,3% και η ιδιωτική κατανάλωση κατά 1,8%.
Πώς τα υπολογίζετε αυτά; Εδώ είναι η Κυβέρνηση, ας µας το
εξηγήσει. Πώς θα γίνει να καταναλώνουµε περισσότερο, ενώ το
εισόδηµά µας συρρικνώνεται; Πώς είναι δυνατόν το εισόδηµά
µας να µειώνεται, οι άµεσοι και έµµεσοι φόροι να αυξάνονται και
εµείς σε πείσµα κάθε λογικής να καταναλώνουµε περισσότερο;
Πείτε µας, πώς!
Σύµφωνα µε την εισηγητική έκθεση, η αύξηση της ιδιωτικής
κατανάλωσης θα προέλθει –λέτε- από την αποκλιµάκωση της
ανεργίας. Πρακτικά, θα αρχίσει να βρέχει δουλειές!
Η Κυβέρνηση προβλέπει ότι οι ιδιώτες, ανίκανοι να αντισταθούν
στη γοητεία του εξαιρετικού φορολογικού µας συστήµατος, θα
σπρώχνονται να ανοίξουν δουλειές και να προσλαµβάνουν κόσµο.
Γιατί για τέτοια παραµύθια µιλάµε!
Αλλά επειδή, προφανώς, αυτά τα παραµύθια δεν τα πιστεύει
ούτε η ίδια η Κυβέρνηση, έρχονται νέοι έµµεσοι φόροι σε καφέ,
τσιγάρα, ηλεκτρονικά τσιγάρα, σταθερή και κινητή τηλεφωνία,
συνδροµητική τηλεόραση και φυσικά αυξάνονται οι συντελεστές
σε φόρο εισοδήµατος και σε πετρελαιοειδή.
Οι κακοήθεις, νεοφιλελεύθεροι, γερµανοτσολιάδες, πουληµένοι, πράκτορες, και όλα αυτά που ακούµε κατά καιρούς, τολµούν
να διαφωνούν µε το δικό σας αλάθητο και λένε ότι η αγορά βρίσκεται σε κατάσταση στασιµοχρεοκοπίας, οι παραγωγικές δυνάµεις της χώρας είναι δεµένες πισθάγκωνα, οι επενδυτές
αγναντεύουν από µακριά οποιοδήποτε ελληνικό πρότζεκτ. Μάλιστα, πρόσφατα γνωστός εµίρης, στον οποίον είχατε επενδύσει
και πολλές προσδοκίες, αποκάλεσε τις επενδύσεις στην Ελλάδα
«απλώς ανέκδοτο» και ότι η χώρα, εγκλωβισµένη στη ρουφήχτρα
της παράλογης υπερφορολόγησης, βρίσκεται σε υφεσιακό σπιράλ, δίχως καµµία αναπτυξιακή προοπτική.
Οι κακοί αντιφρονούντες λένε και κάτι άλλο: ότι ακόµη και εάν
γινόταν µια σειρά θαυµάτων και τα νούµερα έβγαιναν, ο ρυθµός
ανάπτυξης που προβλέπει ο προϋπολογισµός δεν µεταφράζεται
σε θέσεις εργασίας. Δηλαδή, η ανάπτυξη που προβλέπετε,
ακόµη και εάν ερχόταν, θα βασιζόταν µόνο στους φόρους.
Κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός είναι ο νόµος που
προσδιορίζει δεσµευτικά και λεπτοµερώς τα εκτιµώµενα έσοδα
και τα έξοδα του κράτους. Είναι η βραχυχρόνια υλοποίηση ενός
δηµοσιονοµικού προγράµµατος της κυβέρνησης. Δεν είναι έκθεση ιδεών. Δεν είναι ευχολόγιο. Δεν είναι αποτύπωση των ευσεβών πόθων της κυβέρνησης.
Ο συγκεκριµένος προϋπολογισµός κατορθώνει και κάτι άλλο.
Δίνει λύση σε ένα άλυτο πρόβληµα της ανθρωπότητας: Πώς να
ξοδεύεις παραπάνω, χωρίς να δανείζεσαι, ενώ τα εισοδήµατά
σου µειώνονται ή και µηδενίζονται.
Για άλλη µια φορά η Κυβέρνηση πορεύεται θεωρώντας τις ελπίδες της είναι δεδοµένα και τις προσευχές της τεκµηριωµένες
εκτιµήσεις. Δυστυχώς µαζί της πορεύεται και η χώρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή τα δύο τελευταία χρόνια
δεν κάνατε όλα αυτά που έπρεπε να κάνετε, γιατί σκίζατε µνηµόνια, καταργούσατε ΕΝΦΙΑ, µιλούσατε για επονείδιστο χρέος,
για σεισάχθεια, είστε υποχρεωµένοι σήµερα να παρουσιάσετε
έναν προϋπολογισµό που, στην κυριολεξία, ρουφάει το µεδούλι
του Έλληνα.
Αντί για µεταρρυθµίσεις, που έχετε υπογράψει και έχετε συµφωνήσει, προχθές µαταιώσατε την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΣΦΑ.
Αντί για περιορισµό των κρατικών δαπανών, για τον οποίο
έχετε επίσης δεσµευτεί, εκτός από τη στρατιά µετακλητών, ειδικών και γενικών γραµµατέων, προσλαµβάνετε και πλεονάζον
προσωπικό σε γνωστό φορέα, τις «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.».
Έτσι, για να δικαιώσετε και τον εµµονικό κ. Σόιµπλε, που πριν
από λίγες ηµέρες επανέφερε τον εφιάλτη του Grexit.
Κύριοι της Κυβέρνησης, χρειαστήκατε δύο µόλις χρόνια για
να βάλετε τη χώρα σε ένα µόνιµο µνηµόνιο και σε µια εκατονταετή ξένη επιτροπεία. Αυτό, πραγµατικά, είναι πολύ µεγάλο κατόρθωµα. Θα µπορούσε να γραφτεί στο βιβλίο Γκίνες ως ρεκόρ
χρόνου καταστροφής. Έτσι θα µείνετε στην ιστορία. Ως η κυβέρνηση που η καταστροφική της δράση έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ!
Ο προϋπολογισµός σας του 2017 δεν βγαίνει και το γνωρίζετε
πολύ καλά. Είναι ψεύτικος, ακόµα και µέσα στο ψέµα του ανάλ-
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γητος και χωρίς κανένα κοινωνικό πρόσηµο.
Τελειώνω µε τα λόγια ενός δικού σας αγαπηµένου δηµοσιογράφου που την περασµένη Κυριακή ήταν «στα µανταλάκια», τα
οποία σας τα επιστρέφω στο ακέραιο: «Σπείρατε όνειρα για να
καταλήξετε φρικτοί εφιάλτες. Δεν τολµάτε ούτε να κυκλοφορήσετε στον δρόµο χωρίς τη φρουρά σας. Κάνατε έναν ολόκληρο
λαό εχθρό». Ε, τέτοιος ακριβώς είναι και ο προϋπολογισµός σας.
Είναι µία φούσκα όνειρο, που µόλις σπάσει εµφανίζεται ένας φρικτός εφιάλτης. Γι’ αυτό και δεν τον ψηφίζουµε, γι’ αυτό και η Δηµοκρατική Συµπαράταξη όλο αυτό το διάστηµα αντιτίθεται σε
έναν προϋπολογισµό που ξέρετε πολύ καλά ότι δεν µπορεί να
εφαρµοστεί.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Χαρά Καφαντάρη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στην Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία που ζούµε, είθισται και είναι θεµιτό η αντιπολίτευση να ασκεί
σκληρή κριτική στην όποια κυβέρνηση. Δεν είναι, όµως, αποδεκτό και θα τολµούσα να πω δεν είναι ηθικό, να επιτίθεται στην
κυβέρνηση µε ψεύδη, διαστρεβλώσεις και παραποιήσεις.
Πολλά ψεύδη ακούσαµε αυτές τις δύο µέρες, µέχρι στιγµής,
σε αυτήν εδώ την Αίθουσα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα, που δυστυχώς αναπαρήχθη και από την προηγούµενη οµιλήτρια, είναι
το θέµα της ιδιωτικοποίησης του ΔΕΣΦΑ. Μήπως η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κοιταχτούν στον καθρέφτη για
τη δική τους θητεία στο συγκεκριµένο θέµα το 2013;
Χθες, ο αρµόδιος Υπουργός έδωσε τις απαντήσεις. Δεν θα
επαναλάβω. Η τήρηση ευρωπαϊκών δεδοµένων και κανόνων ακύρωσαν µέχρι στιγµής αυτή την ιδιωτικοποίηση.
Μίλησα πριν για ψεύδη. Γιατί, όµως, ψεύδεται η Αντιπολίτευση
και δη η Αξιωµατική; Μήπως δεν έχετε θέσεις, προτάσεις; Ποντάρετε στην αποσταθεροποίηση ταυτιζόµενοι, µερικές φορές, µε
τις ακραίες θέσεις των δανειστών. Ειδικά, όµως, αυτή τη χρονική
στιγµή την οποία διανύουµε, που η χώρα µας οδεύει στην ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, ο θεσµικός ρόλος της αντιπολίτευσης, και δη της αξιωµατικής, επιβάλλει να συµβάλλει
κριτικά -µε κριτική, το τονίζω- στην εθνική προσπάθεια. Διότι δεν
ζούµε σε συνθήκες κανονικότητας. Βρισκόµαστε σε συνθήκες,
θα έλεγα, ενός ιδιότυπου οικονοµικού πολέµου, σε έναν κόσµο
που αλλάζει, µε αυξηµένη την αβεβαιότητα, µε σοβαρές εστίες
αβεβαιότητας στις µητροπόλεις του καπιταλισµού -αναφέρω τη
Μεγάλη Βρετανία, την Αµερική του Τραµπ, πρόσφατα και την Ιταλία- σε µια Ευρώπη που ψάχνει την ταυτότητά της και η οποία
κινδυνεύει µε κατάρρευση, µε όξυνση των ανισοτήτων, µε σοβαρό έλλειµµα δηµοκρατίας –και αυτό βέβαια είναι το πολύ σοβαρό- και τους λαούς της να βιώνουν τη σκληρή λιτότητα και
αντιδρώντας συναισθηµατικά, θα έλεγα, να ενισχύουν ακροδεξιές αντιλήψεις, πολιτικές, καθώς και εθνικιστικές αναδιπλώσεις.
Σε αυτόν τον κόσµο, σε αυτή την Ευρώπη που αλλάζει και την
Ελλάδα που µάχεται ενάντια σε αυτές τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, για δηµοκρατία, για ευηµερία των λαών, χτίζοντας γέφυρες
συνεργασίας των λαών, θα περίµενα µεγαλύτερη υπευθυνότητα
και τουλάχιστον θα περίµενα από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση
αλλά και το ΠΑΣΟΚ, κάποια στοιχειώδη στοιχεία αυτοκριτικής.
Ποιοι µας φτάσανε εδώ που µας φτάσανε; Και δεν περίµενα, αλλά
δυστυχώς το ακούσαµε το πρωί σε αυτή την Αίθουσα, τέως
Υπουργός, της προηγούµενης κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας, να µιλάει περί «γκεµπελίσκων» του ΣΥΡΙΖΑ. Ας σοβαρευτούµε, λοιπόν.
Θα µπούµε τώρα και στο θέµα µας. Η Κυβέρνηση ακολουθεί
ένα σταθερό οδικό χάρτη. Προχωρεί στη γρήγορη ολοκλήρωση
της αξιολόγησης, χωρίς καµµιά υποχώρηση από το ευρωπαϊκό
κεκτηµένο. Προχωρεί στην ένταξη στο QE και τη δοκιµαστική
έξοδο στις αγορές το 2017, µε σκοπό την πλήρη έξοδο το 2018.
Προχωρεί στην ολοκλήρωση του προγράµµατος το 2018, χωρίς
νέα µέτρα, µε οριστικό τέλος των µνηµονίων και ανάκτηση των
όρων πολιτικής αυτονοµίας και ισοτιµίας στην Ευρώπη. Προχωρεί σε ένα νέο αναπτυξιακό µοντέλο, που θα οδηγήσει τη µετα-
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µνηµονιακή Ελλάδα στην οριστική υπέρβαση της κρίσης, σε ανάπτυξη δίκαιη και βιώσιµη.
Θα οδηγήσει σε ανάπτυξη που θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας, που θα φέρει σταδιακά πίσω το σηµαντικό επιστηµονικό και
ιδιαίτερα καταρτισµένο δυναµικό των νέων µας, που στα χρόνια
της διακυβέρνησης Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ έφυγαν σωρηδόν. Δεν φύγανε -γιατί το ακούσαµε κι αυτό σήµερα- όλες
αυτές οι χιλιάδες νέων επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ εδώ και δύο χρόνια.
Εδώ, όµως, θα ήθελα να πω και τι είπε ο αρµόδιος Υπουργός
Έρευνας το πρωί. Ανέφερε για την αύξηση των κονδυλίων στην
έρευνα το 2017. Από 97 εκατοµµύρια το 2014 θα αυξηθούν στα
180 εκατοµµύρια για το 2017 µέσα στον προϋπολογισµό, ενώ το
2016 δόθηκαν 148 εκατοµµύρια. Θα υπάρχει δηµιουργία, δηλαδή, των προϋποθέσεων εκείνων ενίσχυσης του επιστηµονικού
δυναµικού της χώρας και µάλιστα των νέων µας.
Να µην πω και για τα ΕΣΠΑ, τα οποία εστιάζουν και προσανατολίζονται κυρίως στη νεανική επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία.
Όµως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ανάπτυξη δεν είναι µόνον
οι αριθµοί, είναι και οι νέες θέσεις εργασίας, είναι η ενίσχυση του
κοινωνικού κράτους, είναι ανάπτυξη µε επένδυση στην καινοτοµία, συνυφασµένες µε τις νέες πολιτικές και στον τοµέα της
ενέργειας, σύµφωνα πάντα µε τη νέα ενεργειακή πολιτική στον
τοµέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πρόσφατα αποφασίστηκε, την προηγούµενη εβδοµάδα, και διατυπώνεται απλά «έξυπνη και καθαρή ενέργεια για όλους, επενδύσεις και ανάπτυξη µε
τη διάσταση της κλιµατικής αλλαγής», συνυφασµένη απόλυτα µε
τις αποφάσεις του Παρισιού το Δεκέµβρη του 2015 -µιλάω για
την COP 21- και του Μαρακές πρόσφατα, την COP 22.
Η Κυβέρνηση εφαρµόζει µια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Σήµερα ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Ισραήλ συµµετέχοντας στην τριµερή συνάντηση Ελλάδας -Κύπρου - Ισραήλ,
όπου ο τοµέας της ενέργειας και οι συνεργασίες είναι από τα
πρώτα ζητήµατα. Η µετατροπή της χώρας µας σε περιφερειακό
ενεργειακό κόµβο στην κρίσιµη περιοχή της Μεσογείου συµβάλλει στην ασφάλεια εφοδιασµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιτύχει την ασφάλεια εφοδιασµού
της µε διαφοροποίηση πηγών και ενεργειακών δρόµων, διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών όπως ο νότιος διάδροµος, όπου
και εντάσσονται ο TAP, ο IGB και αφορούν το φυσικό αέριο, και
άλλα πολλά τέτοια αντίστοιχα έργα που θα συµβάλλουν πραγµατικά στην κατεύθυνση αυτή.
Προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ενεργειακή
αποδοτικότητα και η εξοικονόµηση ενέργειας, ένας τοµέας µε
σηµαντικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, ένας τοµέας που δίνει
δουλειά σε πολλούς κλάδους της κατασκευής, που πλήγηκε ιδιαίτερα την τελευταία πενταετία, πέραν βέβαια του οικολογικού
αποτυπώµατος που αφήνει.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης πρόσφατα ενέταξε στο Πρόγραµµα
Δηµόσιων Επενδύσεων δύο νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία. Το ένα
είναι το Ταµείο «Εξοικονοµώ ΙΙ». Εντός του Δεκεµβρίου θα αρχίσει
η χρηµατοδότηση. Το Ταµείο αφορά το νέο πρόγραµµα «Εξοικονοµώ κατ’ Οίκον». Θα δοθούν 68 εκατοµµύρια δάνεια σε χαµηλά
εισοδήµατα και αδύναµους από το ΕΤΕΑΝ. Ο προϋπολογισµός δε
του Ταµείου είναι 500 εκατοµµύρια και τα 248 είναι από το ΕΠΑΝΕΚ του ΕΣΠΑ για το 2014 - 2020.
Ανάπτυξη είναι και οι επενδύσεις σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Ψηφίστηκε νέος νόµος για τον νέο µηχανισµό των ΑΠΕ
από την Κυβέρνηση και από τη Βουλή, εδώ βέβαια, ενώ διασφαλίστηκε και η µη ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ και των δικτύων.
Μην το ξεχνάµε. Το 51% είναι υπό δηµόσιο έλεγχο, και αυτό είναι
πολύ σηµαντικό, ενώ η προηγούµενη κυβέρνησή σας ετοίµαζε
την ιδιωτικοποίησή του κατά 66%. Επίσης, ακυρώθηκε και ο
νόµος για τη «µικρή ΔΕΗ», το να ιδιωτικοποιηθεί δηλαδή το 30%
της ΔΕΗ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, συντοµεύετε.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, µισό λεπτό.
Θα ήθελα, κλείνοντας, να πω ότι αυτή είναι η ανάπτυξη µε το
οικολογικό αποτύπωµα που είπαµε και µε κοινωνικά αποτελέσµατα. Πολλή συζήτηση γίνεται, όµως, για τα πλεονάσµατα. Τι
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πλεονάσµατα θα συµφωνήσουµε µετά το 2018; Εγώ τολµώ να
πω ότι η επιδίωξη πλεονασµάτων, ακόµα και πολύ χαµηλών, αν
δεν υπάρχει η ραγδαία ανάπτυξη που περιγράψαµε πριν, η δίκαιη
και βιώσιµη, δεν θα έχει οικονοµική λογική ούτε κοινωνική ωφέλεια. Άρα το στοίχηµα για το 2017 είναι: επενδύσεις και ανάπτυξη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε την κ. Καφαντάρη.
Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Βασίλειος Κόκκαλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, περιµέναµε να ακούσουµε τον συνάδελφο κ. Κοντογεώργο µέχρι αυτή την ώρα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, βάλατε
πολλούς να µιλήσουν σε αυτή την ενότητα, καθώς και Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ξέρετε γιατί µιλάει τώρα ο
κ. Κόκκαλης; Δεν µπορεί να µιλήσει µετά από εσάς, γιατί πρέπει
να υπάρχει εναλλαγή των κοµµάτων όσον αφορά τους οµιλητές.
Δηλαδή πρέπει µετά τον Υπουργό να είστε εσείς που θα µιλήσετε. Καταλάβατε; Υπάρχει µια τακτική επ’ αυτού του θέµατος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Έχω φέρει τους οπαδούς µου και τους διώχνετε µε αυτόν τον τρόπο!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Περιµένουν µε αγωνία και
απαντοχή και ύστερα θα φύγουν ενθουσιασµένοι!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Απογοητεύθηκε η κερκίδα!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Θα προσπαθήσω να είµαι σύντοµος, κύριε συνάδελφε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Να είστε καλά. Αλίµονο,
δεν το είπε για εσάς, κύριε Κόκκαλη.
Έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούµαστε σε δύο ηµέρες να
ψηφίσουµε έναν προϋπολογισµό σε µια κρίσιµη περίοδο, που
στην Ευρώπη όντως επικρατεί ένα κλίµα ευρωσκεπτικισµού.
Μέσα σ’ αυτό το κλίµα ευρωσκεπτικισµού η χώρα µας, προσηλωµένη στην αρχή της αλληλεγγύης και του πρωτογενούς ενωτικού δικαίου, διατυµπανίζει: «Όχι στην πολιτική της λιτότητας».
Πριν λίγες ηµέρες είχαµε µια απόφαση για το χρέος. Θα µου
επιτρέψετε να πω ότι εδώ η Αντιπολίτευση δεν στέκεται στο ύψος
των περιστάσεων. Ακούµε φωνές ότι δεν είναι µια καλή ρύθµιση,
ακούµε φωνές, επίσης, ότι ουσιαστικά πρόκειται για τρίτο µνηµόνιο. Ακούµε φωνές ότι τελικά το χρέος δεν είναι το ζήτηµα,
ενώ η απλή λογική και η ανάγνωση του κειµένου λέει άλλα πράγµατα. Όλοι οι Έλληνες µπορούν να πληροφορηθούν το κείµενο
αυτής της συµφωνίας.
Το κείµενο αυτής της συµφωνίας έχει τρεις λέξεις. Έχει τη
λέξη «ενέκρινε», αλλά έχει και τις λέξεις «υπενθυµίζει», «γνωστοποιεί», «καλεί». Δηµιουργούν υποχρέωση οι λέξεις «γνωστοποίηση», «υπενθύµιση»; Η λέξη, όµως, «εγκρίνω» τι σηµαίνει; Η λέξη
«εγκρίνω» σηµαίνει ότι έχει αποφασιστεί ήδη κάτι για το χρέος.
Δεν πανηγυρίζουµε, αλλά οφείλετε να παραδεχθείτε ότι είναι ένα
µικρό θετικότατο βήµα. Δεν πρέπει να παίζουµε µε τις λέξεις και
δεν πρέπει να υποτιµούµε τη νοηµοσύνη των πολιτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η διαπίστωση ότι ο πρωτογενής
τοµέας είναι σηµαντικός για τη χώρα µας έχει καταντήσει κοινότοπη. Κανείς εδώ σ’ αυτή την Αίθουσα δεν αµφισβητεί ότι πρέπει
να στηριχθεί η γεωργία, ότι πρέπει να στηριχθεί η κτηνοτροφία.
Στο διά ταύτα µπερδευόµαστε όλοι.
Δεν είµαι απ’ αυτούς οι οποίοι πετάνε το µπαλάκι στην εξέδρα.
Δράττοµαι, όµως, της ευκαιρίας και µπαίνω αναγκαστικά στον
πειρασµό, τουλάχιστον για ένα λεπτό, να αναφέρω κάποια τραγικά λάθη, τα οποία έγιναν στο παρελθόν:
Πρώτον, η πώληση της Αγροτικής Τράπεζας. Καταργήθηκε,
για όσους γνωρίζουν, η Αγροτική Πίστη. Δεν µπορούµε να µιλάµε
σήµερα και να µας κουνάει το δάχτυλο η Αντιπολίτευση ότι δεν
στηρίζουµε τον αγροτικό τοµέα, όταν το καθ’ ύλην αρµόδιο όργανο, η Αγροτική Τράπεζα, ξεπουλήθηκε. Δεν µπορεί κάποιοι από
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την Αντιπολίτευση να λένε ότι αυτή η Κυβέρνηση δεν στηρίζει
τον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, όταν το πρώτο µέληµά µας είναι
ο αδύναµος αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
Και τον αδύναµο αγρότη και τον κτηνοτρόφο δεν τους στηρίζουµε µε προτάσεις, όπως αυτή του Αρχηγού της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης στις 26 Ιανουαρίου 2016, δηλαδή «προχωρήστε
στον συµψηφισµό των οφειλοµένων εισφορών», όπερ σηµαίνει
κατάσχεση µε τις αγροτικές επιδοτήσεις. Από κάτω χειροκροτήµατα της Νέας Δηµοκρατίας.
Δεν στηρίζεται έτσι ο αδύναµος αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
Το µέληµά µας -και το δικό σας- έπρεπε τουλάχιστον να είναι να
προστατευτεί, µέχρι ένα ποσό, η αγροτική επιδότηση. Και σε
αυτή την κατεύθυνση θα πορευτούµε.
Επαναλαµβάνω ότι είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία έχουν γίνει
στο παρελθόν, αλλά να έρθω στο παρόν και στο µέλλον.
Οι άξονες στους οποίους θα κινηθεί το Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης είναι δύο: Πρώτον, η βελτίωση της καθηµερινότητας
του αγρότη και του κτηνοτρόφου. Προχθές ανακοινώθηκε από
τον Υπουργό η κάρτα του αγρότη. Αναµφίβολα είναι ένα εργαλείο για τη ρευστότητα του αγρότη και µάλιστα µε ελκυστικό επιτόκιο.
Βάλαµε τάξη -κανείς δεν το αµφισβητεί- στις πληρωµές στον
ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν µπαίνω στη λογική και στην κουβέντα για τον καταλογισµό των ποσών εξαιτίας παραλείψεων των προηγούµενων
κυβερνήσεων, αλλά, επιτέλους, σε αυτή την Αίθουσα κι όχι µόνο,
το λένε και οι ίδιοι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, µπορεί να
υπάρχουν καθυστερήσεις, όµως, βάλαµε τάξη στις πληρωµές.
Μεγάλο ρόλο θα παίξει η εκπαίδευση των αγροτών. Ευελπιστούµε πολλά στην εκπαίδευση των αγροτών. Εκτός, όµως, από
την καθηµερινότητα του αγρότη και του κτηνοτρόφου, ως πολιτεία είµαστε υποχρεωµένοι να χτυπήσουµε το καµπανάκι, γιατί
µας ενδιαφέρουν οι επόµενες γενιές των αγροτών, από το 2020
και µετά.
Το ανέφερε µία συνάδελφος για τον κατ’ επάγγελµα αγρότη.
Πρόσφατα, εξεδόθη ένα ψήφισµα από την Ευρωβουλή για τους
κατ’ επάγγελµα αγρότες. Ποιες είναι οι προτάσεις των κοµµάτων
για το ποιος πρέπει να είναι κατ’ επάγγελµα αγρότης; Πρέπει να
στηριχθεί ή όχι; Θέλουµε να το ακούσουµε και από τους αγρότες. Τους θέλουµε τους αγρότες δίπλα µας. Να ακούµε. Ποιοι
είναι οι κατ’ επάγγελµα αγρότες; Ποιοι πρέπει να είναι; Από το
2020 και µετά, πιθανόν να αλλάξουν πολλά. Αυτό θα γίνει µε δηµόσιο διάλογο.
Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία θα µπορούσα να αναφέρω,
αλλά δεν έχω χρόνο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο πρωτογενής τοµέας είναι ο πιο ελπιδοφόρος για τη χώρα µας. Δυστυχώς,
όλα αυτά τα χρόνια -ενδεικτικά θα αναφέρω- ενώ οι αγρότες και
οι κτηνοτρόφοι, µαζί µε τα συναφή επαγγέλµατα, αποτελούν σχεδόν το 25% της ελληνικής κοινωνίας, ήταν ο µόνος χώρος ο
οποίος είχε τρεις οµοσπονδίες, γιατί ήταν διαιρεµένος κοµµατικά.
Εµείς, ως Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και σχέδιο έχουµε
για το µέλλον του Έλληνα αγρότη, αλλά και σχέδιο για τη βελτίωση της καθηµερινότητας και του κτηνοτρόφου και του αγρότη.
Εν όψει όλων αυτών, σας καλώ να υπερψηφίσετε τον προϋπολογισµό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): 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 επτά µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 2ο Γενικό Λύκειο Ηγουµενίτσας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Κοντογεώργος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα.
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Πριν ξεκινήσω την αναφορά µου στη συζήτηση για τον προϋπολογισµό του έτους 2017, θα µου επιτρέψετε να κάνω δύο παρεµβάσεις µε σκέψεις οι οποίες µου γεννήθηκαν τώρα, ενώ
άκουγα τους συναδέλφους που ανέβηκαν στο Βήµα και δη τους
δύο τελευταίους συναδέλφους.
Πρώτον, ο αγαπητός Υφυπουργός Γεωργίας, που µόλις κατήλθε εκ του Βήµατος, µε πολλή ευκολία µάς µίλησε για την κατάργηση της Αγροτικής Τράπεζας. Η πρόκληση, κύριε Υπουργέ,
παραµένει. Ιδού βήµα δόξης λαµπρόν! Ξαναφτιάξτε την τράπεζα!
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κύριε Παπαδόπουλε, όχι τόσος ενθουσιασµός!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Ξαναφτιάξτε την υγιή και
αφήστε τις θεωρίες. Όταν βρέθηκε σε αυτό το δίληµµα η τότε
κυβέρνηση, ήταν πολύ σοβαρό. Ωραία η διαπίστωσή σας. Ξαναδηµιουργήστε την, λοιπόν, από την αρχή.
Δεύτερον, κύριε Υφυπουργέ Γεωργίας, είπατε ότι το µόνο κοµµάτι που έχει µείνει παραγωγικό σε αυτή τη χώρα είναι ένα κοµµάτι του αγροτικού κόσµου και του κτηνοτροφικού κόσµου. Και
επειδή µας είπατε ότι έχετε σχέδιο, εγώ είµαι διατεθειµένος να
κατέλθω αµέσως εκ του Βήµατος, για να µας αναφέρετε ένα σηµείο του σχεδίου σας, κυρίως για την κτηνοτροφία. Έχουµε πολύ
µεγάλο έλλειµµα στα κτηνοτροφικά προϊόντα στη χώρα µας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Φτιάξαµε τα λιβάδια. Φθάνουν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Εν πάση περιπτώσει,
αγαπητέ συνάδελφε, αυτό θα το κρίνουν οι συµπολίτες µας σε
όλη την Ελλάδα.
Δεύτερον, απευθύνοµαι στην κ. Καφαντάρη, που κατήλθε προηγουµένως εκ του Βήµατος και είπε ότι η Αντιπολίτευση αντιπολιτεύεται µε ψέµατα.
Κυρία Καφαντάρη, θέλω να µου πείτε: Είναι ψέµα η αύξηση
του ΦΠΑ στο 24%; Είναι ψέµα η αύξηση του φόρου εισοδήµατος;
Είναι ψέµα η αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης; Είναι ψέµα οι
συντελεστές του ΕΝΦΙΑ για τα οικόπεδα; Είναι ψέµα η αύξηση
στα τέλη κυκλοφορίας; Είναι ψέµα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και στο πετρέλαιο θέρµανσης; Είναι ψέµα η αύξηση στο
τέλος ταξινόµησης των οχηµάτων; Είναι ψέµα ο διπλασιασµός
της προκαταβολής των φόρων των ελευθέρων επαγγελµατιών,
αγροτών και επιχειρήσεων; Είναι ψέµα η αύξηση του φόρου στα
τσιγάρα; Είναι ψέµα η αύξηση του φόρου στον καπνό, στο σακουλάκι; Είναι ψέµα η αύξηση του συντελεστή -από 20% στο
25%- επί των ασφαλίσεων στον κλάδο πυρός; Είναι ψέµα η αύξηση των ασφαλίστρων των αυτοκινήτων από το 10% στο 15%;
Είναι ψέµα η κατάργηση του µειωµένου ΦΠΑ στα νησιά; Είναι
ψέµα η επιβολή φόρου κατανάλωσης στην µπίρα; Είναι ψέµα ο
φόρος 10% στη συνδροµητική τηλεόραση; Είναι ψέµα ο φόρος
5% στη σταθερή τηλεφωνία; Είναι ψέµα ο φόρος στο ηλεκτρονικό τσιγάρο; Είναι ψέµα ο φόρος στον καφέ, ο ειδικός φόρος
στο κρασί, ο ειδικός φόρος στην µπίρα; Για πείτε µας, λοιπόν, αν
είναι ψέµατα όλα αυτά. Πώς το βλέπετε;
Και εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι
κρίσιµη εποχή. Είναι γεγονός. Το θέµα είναι ότι εσείς το αντιληφθήκατε κάπως αργά. Γιατί πριν από δύο χρόνια για κάποιους
από εµάς που ήµασταν σε αυτή την Αίθουσα λέγατε άλλα. Θα
σας θυµίσω τι έλεγε ο αγαπητός Υπουργός Οικονοµικών κ. Τσακαλώτος στη συζήτηση του προϋπολογισµού του 2014.
Έλεγε: «Θα παρουσιάσουµε ένα µεσοπρόθεσµο και έναν προϋπολογισµό στη Βουλή που θα αρχίσει µε µία φρέσκια λαϊκή εντολή, που θα αντιµετωπίζει τις λαϊκές ανάγκες και θα έχει τη
λαϊκή στήριξη µε προτεραιότητες, ναι, µε ιεραρχήσεις, ναι, αλλά
µε µια πυξίδα που είναι όσο ταξική ήταν και η δικιά σας πυξίδα.
Με µία διαφορά, όµως: Εµείς, µπορούµε να αντιπροσωπεύουµε
και άλλα κοινωνικά στρώµατα εκτός από τον κόσµο της εργασίας, ακριβώς γιατί έχουµε ένα όραµα για ένα άλλο αναπτυξιακό
µοντέλο, που καλεί και τα µεσαία στρώµατα και τα άλλα στρώµατα να ενσωµατωθούν σε µία στρατηγική, που θα υπάρχει µια
άλλη σχέση ανάµεσα στο κράτος και την οικονοµία και το κράτος
και την κοινωνία.».
Λίγο δυσνόητα. Το καταθέτω, όµως, για τα Πρακτικά, για να
µην αµφισβητείται από κανέναν.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Κοντογεώργος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και θέλω να πω το εξής. Όλη αυτή η άλλη σχέση, το νέο µεσοπρόθεσµο, οι ιεραρχήσεις, η πυξίδα, ο ταξικός προσανατολισµός του προϋπολογισµού σας, πού πήγαν όλα αυτά; Έχω την
εντύπωση ότι χάσατε τον προσανατολισµό σας, αγαπητοί συνάδελφοι, και από αντιµνηµονιακοί γίνατε πολύ µνηµονιακοί και
οδηγηθήκατε µε µαθηµατική ακρίβεια, µε την πυξίδα του κ. Τσακαλώτου, στην αγκαλιά της κ. Μέρκελ και στα γόνατα του κ. Σόιµπλε!
Αυτό έγινε. Προσπαθείτε τώρα µε δικαιολογίες και µε διάφορες επικλήσεις εδώ -παραδείγµατος χάριν, αναφέρω αυτό που
είπε η κ. Αναγνωστοπούλου προηγουµένως, την ευαισθησία, τον
κίνδυνο και την αβεβαιότητα για τις πολεµικές συρράξεις στο περιβάλλον µας- να φοβηθεί ο λαός.
Ο λαός, όµως, σας έχει πάρει χαµπάρι. Σήµερα όλοι οι εργαζόµενοι, όλα τα σωµατεία, όλα τα συνδικάτα της χώρας έχουν
κηρύξει γενική απεργία. Γνωρίζετε το γιατί. Διότι σήµερα ψηφίζεται ο προϋπολογισµός, από τον οποίο εξαρτάται η τύχη τους
για το επόµενος έτος και όχι µόνο, για την αβεβαιότητα που επικρατεί στο σύνολο της κοινωνίας.
Το αξιοσηµείωτο ξέρετε ποιο είναι; Θα µου επιτρέψετε να το
πω: Ενώ η κοινωνία βρίσκεται σε πλήρη αναβρασµό, ο ΣΥΡΙΖΑ
εξέδωσε ανακοίνωση και καλεί όλους τους πολίτες και τα συνδικάτα να κατέβουν στη σηµερινή απεργία. Εάν αυτό για έναν λογικό, κοινό άνθρωπο της καθηµερινότητας, δεν είναι ο ορισµός
της εξαπάτησης της κοινωνίας, τότε χρήζει οπωσδήποτε ψυχιατρικής ανάλυσης. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ εναντίον
της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ! Αδυνατώ να το εξηγήσω. Εσείς
έχετε τη δυνατότητα να τα εξηγήσετε όλα αυτά.
Βεβαίως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι το γεγονός
ότι εξαπατήσατε το σύνολο της κοινωνίας και που θα ήταν το λιγότερο που θα µπορούσε να συµβεί για εσάς. Το θέµα είναι ότι
δεν το µετανιώνετε. Δεν έχετε και καµµία διάθεση αυτοκριτικής,
να απευθυνθείτε στους Έλληνες πολίτες και να πείτε: Ζητούµε
συγγνώµη γι’ αυτά που λέγαµε. Δεν γνωρίζαµε. Επικληθείτε και
τη λαϊκή ρήση στο κάτω-κάτω της γραφής. «Έξω από τον χορό
πολλά τραγούδια λες». Όταν µπαίνεις στον χορό, πρέπει να χορέψεις. Κι εδώ, όχι µόνο δεν κάνετε αυτό, αλλά έχετε και το θράσος να εγκαλείτε την Αντιπολίτευση. Δεν δέχεστε καν κριτική από
κανέναν. Τι είναι αυτό το πράγµα; Πώς αντιλαµβάνεστε τη λειτουργία της δηµοκρατίας; Δεν έχει δικαίωµα κανένας σε αυτή
την Αίθουσα να µιλάει.
Έρχοµαι σε ορισµένα θέµατα που αφορούν τον προϋπολογισµό. Βεβαίως, τα νούµερα αναφέρθηκαν από όλους τους συναδέλφους. Πείτε µου, στην περιφέρεια, στην περιφερειακή
Ελλάδα η αυτοδιοίκηση για εσάς παίζει κανένα ρόλο στη λειτουργία του κράτους;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Πολύ σηµαντικό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Μάλιστα, πολύ σηµαντικό.
Το αποδεικνύετε αυτό µε πράξεις µέσα από τον προϋπολογισµό του επόµενου έτους; Πώς το αποδεικνύετε; Είδατε τι είπαν
προχθές στο συνέδριό της η Κεντρική Ένωση Δήµων, η Ένωση
Περιφερειακών…
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Πόσα χρωστούσατε στους δήµους;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Σας παρακαλώ, κυρία
µου. Θα µιλήσετε µετά. Τι ενοχλείστε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ησυχία, παρακαλώ!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Ξέρετε τι σηµαίνει αυτοδιοίκηση; Αν ξέρετε τι σηµαίνει αυτοδιοίκηση, θα πρέπει να δείτε
και πώς λειτουργεί στην περιφέρεια. Έχετε καταδικάσει την αυτοδιοίκηση να ψευτολειτουργεί µε έργα, τα οποία δεν τελειώνουν
ποτέ, µε χρηµατοδοτήσεις, οι οποίες δεν υπάρχουν στα χαρτιά,
µε παρακράτηση αυτοτελών πόρων. Αυτά σας τα λένε καθηµερινά. Αν µη τι άλλο, σχεδιάζετε και τον γκαουλάιτερ από πάνω
για οποιαδήποτε κίνησή της. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Επίσης, είχαµε προηγουµένως τον Αναπληρωτή Υπουργό
Υγείας κ. Πολάκη, που, αν κάποιος τον άκουγε για πρώτη φορά,
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θα έλεγε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα στον τοµέα της δηµόσιας υγείας. Αυτά, όµως, ο κ. Πολάκης να πάει να τα πει στον
Δήµο Αγράφων στην Ευρυτανία, στο Κέντρο Υγείας Δυτικής
Φραγκίστας, εκεί που είναι ο κόσµος του καθηµερινού µόχθου,
εκεί που είναι η πραγµατικότητα. Και να µας πει και ο κ. Πολάκης
πόσα διέθεσαν από τον προϋπολογισµό. Να του πω εγώ πόσα.
Το 2% αύξηση της παρακράτησης από τις κύριες συντάξεις
για τον τοµέα υγείας. Την αύξηση της παρακράτησης 6% από τις
επικουρικές συντάξεις. Όλα αυτά, περίπου στα 700 εκατοµµύρια.
Αυτά να έδινε στον τοµέα υγείας, συν τα προηγούµενα, θα λύνονταν όλα τα προβλήµατα. Αλλά δεν υπήρξε καµµία τέτοια διάθεση.
Είπε µόνο τα απολύτως αναγκαία, τα οποία εδόθησαν. Όχι
µόνο αυτό, αλλά είπε και το άλλο: Αφού έσπασε τις συµβάσεις,
που υπήρχαν, των συνεργείων καθαρισµού ή φύλαξης των νοσοκοµείων, προσέθεσε προσωπικό, µε τι συµβάσεις παρακαλώ; Με
συµβάσεις γαλέρας. Κάθε εργαζόµενος που είναι εκεί δεν έχει
δικαίωµα ούτε να αρρωστήσει ούτε άδεια να πάρει ούτε τίποτε.
Με συµβάσεις γαλέρας! Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Χωρίς κανένα εργατικό δικαίωµα. Το µόνο που δεν µας είπε εδώ είναι ότι
ανακάλυψε την πενικιλίνη! Αυτή είναι η πραγµατικότητα, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι.
Και σαν να µην έφταναν όλα αυτά –κλείνω µε αυτό- θα µας
απαγορέψετε και τον λόγο εδώ, µέσα σε αυτή την Αίθουσα. Θα
µας το απαγορέψετε και αυτό. Ξεχνάτε, όµως, ότι εδώ είναι ο
ναός της δηµοκρατίας και θα το υποστείτε. Θα υποστείτε την κριτική. Θα βάλετε στο λεξιλόγιό σας και στοιχεία αυτοκριτικής, εάν
πράγµατι θέλετε να λειτουργήσετε και να συνέλθετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Να συνέλθετε µε σεβασµό απέναντι στην κοινωνία, γιατί µας παρακολουθεί κάθε πολίτης και έχει βγάλει τα συµπεράσµατά του.
Αυτός ο προϋπολογισµός είναι βαθιά µνηµονιακός, φοροµπηχτικός, έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που οδηγούν στην παραπέρα
φτωχοποίηση του λαού και κατ’ αυτή την έννοια τον καταψηφίζω.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τον λόγο έχει η συνάδελφος από τον ΣΥΡΙΖΑ κ. Αναστασία Γκαρά.
Στη συνέχεια θα µιλήσει ο κ. Δελής από το ΚΚΕ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχα σκοπό να µιλήσω για τον προϋπολογισµό και να µιλήσουµε για νούµερα, για στοιχεία, για µια συνολική πολιτική, όπως
σχεδιάζεται. Γιατί ένας προϋπολογισµός πάντα δείχνει την προοπτική δράσεων της επόµενης χρονιάς, κάνοντας και έναν απολογισµό της προηγούµενης χρονιάς.
Είχα, λοιπόν, σκοπό να µιλήσω γι’ αυτό. Ακούγοντας, όµως,
και παρακολουθώντας τη συζήτηση όλες αυτές τις ηµέρες στη
Βουλή, έχω πάθει µια σύγχυση. Νοµίζω πως έχω προσγειωθεί σε
µια άλλη χώρα από αυτή που γνώριζα, σε µια άλλη Ελλάδα,
κάπου αλλού. Σε µια χώρα που τα προηγούµενα χρόνια δεν έγιναν χιλιάδες απολύσεις, σε µια χώρα που δεν έχει στρατιές ανέργων, σε µια χώρα που δεν κόπηκαν µισθοί και συντάξεις, σε µια
χώρα που δεν είχε golden boys, σε µια χώρα που δεν επωφελούνταν µόνο οι φίλοι και οι γνωστοί, σε µια χώρα που δεν θριάµβευε η λαµογιά, σε µια χώρα που δεν τέλειωναν ποτέ τα δηµόσια
έργα, γιατί ποτέ δεν έφταναν οι µίζες, σε µια χώρα που ζούσε σε
ευηµερία και παράδεισο.
Σε µια χώρα που είχε ξεχασµένη τη Θράκη από τις κυβερνήσεις, σε µια χώρα που δεν έκλεισε κανένα εργοστάσιο, σε µια
χώρα που δεν έκλεισαν µαγαζιά, δεν έκλεισαν επιχειρήσεις, σε
µια χώρα που δεν µετανάστευσαν οι νέοι, σε µια χώρα που οι επιχειρήσεις δεν πήγαν στη Βουλγαρία, σε µια χώρα που δεν
έχουµε τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να χαιρετίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις που πήγαν στη Βουλγαρία. Σε µια
τέτοια παραδεισένια χώρα, λοιπόν, που δεν έχει καµµιά σχέση
µε όλα αυτά που προανέφερα.
Αυτά έχω ακούσει όλες αυτές τις µέρες από το στόµα των συναδέλφων της Αντιπολίτευσης. Και αναρωτιέµαι: Δεν κυβέρνησαν ποτέ Νέα Δηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ σ’ αυτή τη χώρα; Έχουµε
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ένα δυσθεώρητο χρέος. Πώς δηµιουργήθηκε αυτό το χρέος;
Έχουµε υποανάπτυξη. Πώς δηµιουργήθηκε αυτή; Έχουµε αποεπένδυση όλα αυτά τα χρόνια. Έχουµε ανέργους, απολύσεις,
έχουµε περικοπές µισθών και συντάξεων, έχουµε φτωχοποίηση
του λαού. Πώς έγιναν όλα αυτά; Έτσι, ξαφνικά, σε µια άλλη
χώρα; Δεν ευθύνεται κανείς απ’ αυτούς που κυβέρνησαν; Κανείς
και καµµία;
Έρχεστε, κυρίες και κύριοι, εσείς για να κουνήσετε το δάχτυλο
σε εµάς, που παραλάβαµε όλη αυτή την κατάσταση, την οποία
περιέγραψα, µια κατάσταση -για να µην ξεχνιόµαστε- που κάποιοι πλούτισαν. Και αν κοιτάξουµε εδώ γύρω, κάποιων πλούτισαν οι πατεράδες, πλούτισαν οι ίδιοι και έχουν κρατήσει στην
άκρη και για τα παιδιά τους. Και όχι µόνο πλούτισαν, αλλά έχουν
κρατήσει και τις καρέκλες! Γι’ αυτό τώρα τρελαίνονται και συγχύζονται.
Νοµίζω πως πρέπει να είµαστε προσγειωµένοι και σεµνοί. Ο
προηγούµενος συνάδελφος, που κατήλθε από το Βήµα, µας είπε
να ζητήσουµε συγγνώµη από τον ελληνικό λαό. Εµείς είµαστε
αρκετά προσγειωµένοι και σεµνοί και λέµε ότι προσπαθούµε να
µαζέψουµε τα δικά σας συντρίµµια. Εσείς, αλήθεια, για όλα αυτά
που έχετε κάνει, πόσες φορές πρέπει να ζητήσετε συγγνώµη απ’
αυτόν τον λαό; Γιατί πιστεύω ότι εδώ µέσα το θράσος περιττεύει.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Μήπως έχετε απαίτηση
να απολογηθούµε και για τον Γούναρη;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Τα ψέµατα…
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Θα µιλήσουµε και για τα ψέµατα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, µη διακόπτετε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Δεχόµαστε την κριτική, την παραγωγική
και σκληρή κριτική και την προοδευτική κριτική από την Αντιπολίτευση…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Για τα ψέµατα να απολογηθείτε, γι’
αυτά που λέγατε προεκλογικά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Δεν σας ακούω από το Βήµα, κύριε Δαβάκη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Δαβάκη, παρακαλώ
να µη διακόπτετε και ιδιαίτερα όταν είναι γυναίκες συνάδελφοι
οµιλήτριες. Ιδιαίτερα όταν είναι γυναίκες συνάδελφοι οµιλήτριες,
να µην αισθανόµαστε τη µεγαλύτερη άνεση για διακοπή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Όχι, και στους άντρες το κάνω, για
να υπάρχει ισότητα!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Το ξέρω, και σε άντρες.
Κυρία Γκαρά, συνεχίστε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Νοµίζω ότι δεν είναι θέµα φύλου.
Συνεχίζω, λοιπόν, και λέω ότι το θράσος εδώ µέσα περισσεύει.
Κάποιοι συνάδελφοι και κάποιες συναδέλφισσες θα έπρεπε να
είναι λίγο πιο µαζεµένοι σ’ αυτά που λένε.
Δυο λόγια για την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, αλλά και για τους
συναδέλφους από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη. Προσπαθείτε
και έχετε σαν όπλο να πλήξετε αυτή την Κυβέρνηση, αλλά και
εµάς τους Βουλευτές της Συµπολίτευσης, προσπαθώντας να χαλάσετε τη δική µας εικόνα, χέρι-χέρι µε τα συστηµικά ΜΜΕ, τα
οποία σας στηρίζουν για οποιαδήποτε επιτυχία και για τα success story που έχετε κάνει, αλλά και για τα success story που
υλοποιείτε αυτές τις ηµέρες, πλήττοντας τη δική µας εικόνα.
Μιλούσατε για αριστερή παρένθεση, δεν σας βγήκε. Μας λέγατε ψεύτες, δεν σας βγαίνει, γιατί εµείς πολύ ειλικρινά, όταν
αποτύχαµε σε αυτά και δεν µπορέσαµε να ικανοποιήσουµε και
να υλοποιήσουµε γι’ αυτά που είχαµε δεσµευτεί, απευθυνθήκαµε
ξανά στον ελληνικό λαό µε νέο πρόγραµµα και συγκεκριµένο
οδικό χάρτη. Και ο λαός µάς έδωσε αυτή την ευκαιρία. Δεν νοµίζω να λέµε κανένα ψέµα, αντίθετα µε εσάς που έκαναν παρέλαση τα «Ζάππεια» -παρέλαση τα «Ζάππεια»!- και καταλήξατε σε
µνηµόνια.
Μας µιλάτε για το ηθικό πλεονέκτηµά µας, ότι χάσαµε το ηθικό
πλεονέκτηµα. Δεν ξέρω κανέναν από µας να κλέβει. Αντιθέτως,
εσείς είστε σε λίστες, εισαγγελείς µπαινοβγαίνουν στα γραφεία
σας, έχετε σκάνδαλα καταγεγραµµένα, αν όχι οι ίδιοι, οι συνεργάτες σας, µάλλον εσείς δεν είχατε ποτέ ηθική.
Συνεχίζω: Μιλούσατε για κόφτη, θα εφαρµοστεί ο κόφτης.
Απέτυχε κι αυτό, δεν εφαρµόστηκε ο κόφτης.
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Τώρα λέτε ότι ψηφίσαµε τέταρτο µνηµόνιο. Έχετε παραλογιστεί εντελώς. Κάποιοι λένε ότι θα ψηφίσουµε, άλλοι έχετε πιστέψει ότι ψηφίσαµε τέταρτο µνηµόνιο. Πάει κι αυτό το επιχείρηµα.
Τώρα έχετε καινούργιο αφήγηµα: Είµαστε στο 2014. Όλα αυτά
που προανέφερα, απολύσεις, φτώχεια, µισθοί, στρατιές ανέργων, νέοι που φεύγουν στο εξωτερικό, χιλιάδες επιχειρήσεις που
κλείσανε, δεν υπήρχαν το 2014; Παράδεισος! Πάει κι αυτό το
αφήγηµα.
Για να συντοµεύω, εµείς τον Σεπτέµβριο του 2015 πριν από τις
εκλογές παρουσιάσαµε έναν οδικό χάρτη κι αυτόν υπηρετούµε.
Έχουµε πει ότι έχουµε µια συµφωνία, δεν κάνουµε βήµα πίσω
από αυτή τη συµφωνία και την υλοποιούµε µε βάση τις δεσµεύσεις µας. Είχαµε πει ότι το τελευταίο εξάµηνο του 2016 ξεκινάει
η ανάκαµψη και αυτό αποτυπώνεται και σε αυτόν τον προϋπολογισµό.
Αλήθεια, µιλήσατε για τους αγρότες. Η πρότασή σας για τους
αγρότες στο φορολογικό ήταν η δέσµευση κατασχέσεων. Κλείσατε τα εργοστάσια ζάχαρης αφήνοντας σε αδιέξοδο χιλιάδες
αγρότες. Κλείσατε την Αγροτική Τράπεζα, δηµεύοντας περιουσία
αγροτών. Φορολογούσατε τις αποζηµιώσεις. Τη ζηµιά των αγροτών τη φορολογούσατε. Έχουν σταµατήσει όλα τα δηµόσια
έργα, γιατί –ξαναλέω- δεν φτάνανε οι µίζες. Τι κάνατε για τους
επαγγελµατίες, εσείς που τρελαίνεστε και κλαίτε για το επιχειρείν και τους επαγγελµατίες; Τους διασύρατε και τους τρέχατε
στα κρατητήρια για οφειλές 5.000 ευρώ. Τα έχουµε ξεχάσει όλα
αυτά;
Εµείς, λοιπόν, αυτόν τον οδικό χάρτη, που αποτυπώνονται τα
πρώτα αποτελέσµατα, σε αυτόν τον προϋπολογισµό, που πετυχαίνει, τον ακολουθούµε. Πρώτον, είναι αυτό που έχουµε πετύχει
µε τα βραχυπρόθεσµα µέτρα. Δεύτερον, είναι οι δείκτες ανάκαµψης. Εµείς είµαστε σεµνοί. Δεν έχουµε success story και δεν πανηγυρίζουµε για ανάπτυξη. Αυτό που λέµε είναι ότι η οικονοµία
µας δείχνει µικρά δείγµατα ανάκαµψης. Τα έχουµε πει πάρα πολλές φορές.
Το εµπορικό ισοζύγιο αρχίζει να αντιστρέφεται, έχουµε αύξηση των εξαγωγών, έχουµε αύξηση στο εµπόριο, έχουµε αύξηση του τουρισµού, έχουµε µείωση στην ανεργία, δεν
πανηγυρίζουµε. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση, αλλά
µας δείχνει ότι απελευθερώνονται δυνάµεις στην οικονοµία, µας
δείχνει ότι υπάρχει δυναµική που µε σωστή δουλειά, µε σωστή
αξιοποίηση µπορούµε να καταφέρουµε πάρα πολλά, να τελειώσει η επιτροπεία και το πρόγραµµα το 2018, να είµαστε ελεύθερη χώρα, σύγχρονη και ευρωπαϊκή.
Ένα σηµείο ακόµη, κύριε Πρόεδρε, και συγγνώµη για τον
χρόνο. Αυτός ο προϋπολογισµός -θα µπορούσα να πω πάρα
πολλά- αποτυπώνει αριστερό ταξικό και κοινωνικό πρόσηµο.
Γιατί; Έχει αυξηµένες δαπάνες για την κοινωνική πρόνοια, για τη
δηµόσια υγεία και παιδεία, κάτι το οποίο όµως σας ενοχλεί γιατί
χαλάει η πελατεία σας. Τα κέντρα κοινότητας που δηµιουργεί
στο Υπουργείο η κ. Φωτίου είναι µια πολύ σηµαντική µεταρρύθµιση, γιατί µε αξιοπρέπεια και αδιαµεσολάβητα θα µπορεί να εξυπηρετείται ο πολίτης, χωρίς να χρειάζεται να παρακαλεί
οποιονδήποτε Βουλευτή ή οποιονδήποτε παράγοντα διοικητικό
ή δεν ξέρω τι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου της
κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Τελειώνω µε µια φράση.
Αυτός ο προϋπολογισµός, εκτός από µια δυναµική της οικονοµίας, που µας δείχνει, µε προστασία των αδυνάµων και των χαµηλότερων στρωµάτων αυτής της κοινωνίας -γιατί αυτό είναι το
χρέος µας, να ξεκινήσουµε από εκεί, να θυµίσουµε ότι το κράτος
θα πληρώσει τα στεγαστικά δάνεια γι’ αυτούς που αδυνατούν να
τα πληρώσουν- έχει και µια άλλη καινοτοµία: Δεν έχουν προϋπολογιστεί οι µίζες, που προϋπολογίζατε εσείς.
Ας συµβάλουµε όλοι, λοιπόν, για τελευταία φορά, στο να γυρίσουµε σελίδα σε αυτή τη χώρα. Ας συµβάλουµε στο να πάµε
µπροστά, όχι για εµάς, για τις γενιές που έρχονται.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε, κυρία
Γκαρά.
Σας παρακαλώ να υπολογίζετε περισσότερο και καλύτερα τον
χρόνο σας, όλες και όλοι.
Θα δώσω τον λόγο στον κ. Ιωάννη Δελή, µε την ευχέρεια, τουλάχιστον, της προηγούµενης οµιλήτριας, για λόγους ισονοµίας
και ισοτιµίας.
Ορίστε, κύριε Δελή, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όσο κι αν προσπαθήσει η συγκυβέρνηση να ωραιοποιήσει την πολιτική της, έρχεται αυτή η ρηµάδα η πραγµατικότητα και την διαψεύδει.
Ο προϋπολογισµός, που φέρνετε, κύριοι της Κυβέρνησης, για
το 2017 σας αποκαλύπτει, γιατί ξεσκεπάζει την ταξική ουσία της
πολιτικής σας υπέρ του κεφαλαίου.
Από όπου κι αν τον δεις αυτόν τον προϋπολογισµό της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, σε ένα συµπέρασµα καταλήγεις: Ο
λαός πληρώνει µε χίλιους τρόπους και το κεφάλαιο, οι επιχειρηµατικοί όµιλοι κερδίζουν µε άλλους τόσους. Το µαρτυρούν τα
νέα βάρβαρα µέτρα των 4 δισεκατοµµυρίων ευρώ, που προβλέπονται σε φόρους και περικοπές κοινωνικών δαπανών, που δεν
αντικαθιστούν, αλλά προστίθενται στα προηγούµενα για να κάνουν το φορτίο στις πλάτες του λαού µας ακόµη πιο βαρύ. Ένα
µόνο στοιχείο του προϋπολογισµού αρκεί για να δείξει τον ταξικό
του χαρακτήρα. Το 95% των φορολογικών εσόδων του κράτους
προέρχεται από τα λαϊκά στρώµατα και µόλις το 5% από τους
επιχειρηµατικούς οµίλους, οι οποίοι, βέβαια, στη συνέχεια το
παίρνουν πίσω διπλά και τρίδιπλα µέσα από τις επιδοτήσεις και
τα διάφορα κίνητρα. Και όλα αυτά, µε προβλεπόµενη ανάπτυξη
2,7% για την επόµενη χρονιά.
Είτε µε κρίση, λοιπόν, είτε µε ανάπτυξη καπιταλιστική, πάντα
πληρώνει ο λαός.
Δείτε τι λέει για την παιδεία ο προϋπολογισµός. Η µικρή αύξηση δαπανών, που προβλέπει, δεν αφορά στις εκρηκτικές ελλείψεις που υπάρχουν σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης.
Αφορά στοχευµένα µόνο σε εκείνους τους τοµείς, στους οποίους
σήµερα ιεραρχεί το κεφάλαιο και που είναι αφ’ ενός η προώθηση
της λεγόµενης Διά Βίου Μάθησης και κατάρτισης και αφ’ ετέρου
η έρευνα-καινοτοµία για τις ανάγκες των επιχειρήσεων, φυσικά,
και όχι, βέβαια, του λαού. Εκεί και θα πάνε τα χρήµατα, για να
επεκταθεί ακόµα περισσότερο η λεγόµενη «µαθητεία» των παιδιών των λαϊκών στρωµάτων, δηλαδή για να εκµεταλλεύεται το
κεφάλαιο φθηνή και κυρίως, φρέσκια εργατική δύναµη και την
ίδια ώρα η απληρωσιά στους πρακτικάριους να θεριεύει, να ετοιµάζεστε να σερβίρετε στη νεολαία το νέο χαµηλότερο, υποκατώτατο µισθό, αλέθοντας κάθε εργασιακό της δικαίωµα στον
µύλο του ευρωπαϊκού σας κεκτηµένου της ανταγωνιστικότητας
και ας της ρίχνετε στάχτη στα µάτια την ψήφο στα δεκαεπτά.
Όλες, όµως, οι υπόλοιπες δαπάνες στην εκπαίδευση µένουν
παγωµένες στα επίπεδα των προηγούµενων χρόνων.
Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι καταδικάζετε στη φτώχεια τις
λαϊκές ανάγκες στην παιδεία. Σηµαίνει ότι η τραγική κατάσταση
των σχολείων, πανεπιστηµίων και ΑΤΕΙ θα συνεχιστεί και θα χειροτερέψει, αφού η συνεχιζόµενη υποχρηµατοδότηση συσσωρεύει τα προβλήµατα στην εκπαίδευση.
Έτσι, για το 2017 υποχρεώνετε τα πανεπιστήµια να λειτουργήσουν µε το 1/5 µόλις των χρηµάτων που έπαιρναν το 2011, ενώ
οι ελλείψεις διδακτικού προσωπικού εµποδίζουν ακόµα και τη διδασκαλία βασικών µαθηµάτων. Έτσι, ούτε σε αυτόν τον προϋπολογισµό δεν υπάρχει κανένα κονδύλι για δωρεάν πετρέλαιο,
ρεύµα, νερό, τηλέφωνο στα σχολεία. Αντίθετα, µειώνετε ακόµα
και αυτές τις πενιχρές κρατικές επιχορηγήσεις προς τις σχολικές
επιτροπές, που αφορούν στην καθηµερινότητα των σχολείων, καθηµερινότητα που πολλές φορές -και το ξέρετε πάρα πολύ καλάαξιοποιείται εκβιαστικά απέναντι στους γονείς για να βάζουν πιο
βαθιά το χέρι στην τσέπη, ώστε να µη µείνει το σχολείο των παιδιών τους χωρίς θέρµανση ή άλλα απαραίτητα υλικά.
Γιατί δεν διαγράφετε τα χρέη των σχολικών επιτροπών στις
πρώην ΔΕΚΟ; Γιατί δεν δίνετε το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο
αφορολόγητο στα σχολεία, όπως το δίνετε στους εφοπλιστές;
Γιατί δεν απαλλάσσετε τα σχολεία από τον ΦΠΑ για τα αναλώ-
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σιµά τους, όπως το κάνετε για τις ξένες πρεσβείες; Πότε θα βγάλετε, επιτέλους, ένα κονδύλι σχολικού γεύµατος για όλα τα παιδιά, για να αντιµετωπιστεί το αίσχος της πείνας χιλιάδων παιδιών
λαϊκών οικογενειών, αντί να τα αφήνετε στην επαγγελµατική φιλανθρωπία των ΜΚΟ, της Εκκλησίας και των χορηγών; Πότε θα
εξασφαλίσετε να µη µείνει κανένα παιδί της λαϊκής οικογένειας
χωρίς ιατροφαρµακευτική περίθαλψη; Πότε; Πότε θα χρηµατοδοτήσετε την αντισεισµική θωράκιση των σχολείων και τι θα γίνει
µε τον αντισεισµικό τους έλεγχο, που σταµάτησε το 2010 στο 1/3
των σχολείων; Πότε θα χτιστούν τα χίλια πεντακόσια νηπιαγωγεία
που χρειάζονται για τη φοίτηση όλων των νηπίων στα δηµόσια
νηπιαγωγεία, όταν το 1/3 από αυτά στεγάζονται σε ακατάλληλα
κτήρια, σε µαγαζιά κ.λπ.; Να δουλειά για τους οικοδόµους, για
τον κατασκευαστικό κλάδο.
Μόνο που όλα αυτά θέλουν άλλη εξουσία, άλλη οικονοµία,
λαϊκή, που θα έχει προτεραιότητα τις ανάγκες των ανθρώπων και
όχι τα κέρδη του κεφαλαίου που εσείς υπηρετείτε.
Είναι ρητορικά, άραγε, τα παραπάνω ερωτήµατα; Όχι. Είναι οι
σηµερινές στοιχειώδεις λαϊκές ανάγκες στην παιδεία. Και αυτές
δεν χωράνε στην πολιτική σας. Προτεραιότητα για εσάς είναι οι
δανειστές, οι τραπεζίτες, οι βιοµήχανοι, οι εφοπλιστές. Για αυτούς και όλοι σας οι νόµοι, για αυτούς και όλα τα λεφτά.
Τι σηµαίνει αλήθεια, αυτός ο προϋπολογισµός για τα παιδιά
µε ειδικές ανάγκες και µαθησιακές δυσκολίες; Σηµαίνει ότι θα
µείνουν χωρίς την απαραίτητη στήριξη, σηµαίνει ότι ο γολγοθάς
των οικογενειών τους θα γίνει πιο ανηφορικός, αφού θα συνεχίσουν να πληρώνουν -όσοι µπορούν- για θεραπείες, φάρµακα, τεχνικά βοηθήµατα. Θα βρίσκουν λίγα ειδικά σχολεία, χωρίς το
αναγκαίο προσωπικό, χωρίς υποδοµή. Πώς µπορεί σήµερα, στον
21ο αιώνα, ένα τέτοιο παιδί να σταµατά τις θεραπείες του, επειδή
ο γονιός του δεν έχει να πληρώσει;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σηµαίνει ότι χιλιάδες λαϊκές οικογένειες θα φτύσουν αίµα για
να σπουδάσουν τα παιδιά τους, αφού η κρατική φοιτητική µέριµνα είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Σηµαίνει ότι στα δηµόσια –παρακαλώ- ΙΕΚ χιλιάδες σπουδαστές αναγκάζονται να πληρώνουν από
την τσέπη τους τα αναλώσιµα και τα υλικά των σπουδών τους.
Σηµαίνει ότι συνεχίζεται η αδιοριστία, αφού ούτε το 2017 προβλέπονται µόνιµοι διορισµοί εκπαιδευτικών κι ας λείπουν χιλιάδες
στην εκπαίδευση.
Όσα αντιεκπαιδευτικά µαγειρέµατα κι αν κάνει η Κυβέρνηση,
που φέτος απέλυσε επτά χιλιάδες αναπληρωτές, τα κενά δεν
κρύβονται. Και στα σχολεία φέτος όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί κάνουν µαθήµατα άσχετα µε το διδακτικό τους αντικείµενο.
Κοντολογίς, µέσα στις σελίδες κι αυτού του προϋπολογισµού
η λαϊκή οικογένεια δεν θα βρει καµµιά, µα καµµιά απάντηση στα
προβλήµατά της και στις ανάγκες ούτε στην παιδεία ούτε πουθενά.
Η απάντηση βρίσκεται στα χέρια του ίδιου του λαού. Βρίσκεται
στην οργάνωσή του, στον αγώνα του. Βρίσκεται στην πολιτική
πρόταση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, τη µόνη φιλολαϊκή πρόταση για τον ίδιο και για τα παιδιά του.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε πολύ τον
συνάδελφο κ. Δελή. Δεν έκανε και χρήση όλου του χώρου και
του χρόνου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Είναι σηµαντικό, όµως, να µην έχεις το
άγχος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Βεβαίως.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Είχε ρυθµό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ρυθµό, στοιχεία και έµπνευση.
Ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Αντωνίου Χρήστος από τον ΣΥΡΙΖΑ, ύστερα
η Υπουργός κ. Γεροβασίλη και µετά ο κ. Φορτσάκης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ακούγοντας τους Βουλευτές της
Αντιπολίτευσης -κυρίως της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚαναρωτιέται κανείς αν ήλθαν από κάποιον άλλον πλανήτη και
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βρέθηκαν σε αυτή τη χώρα το 2015, ότι δεν ήταν αυτοί που κυβέρνησαν όλα αυτά τα χρόνια, αλλά κάποια άλλη κυβέρνηση, ότι
δεν ήταν αυτοί που δηµιούργησαν τα τεράστια ελλείµµατα, τις
τρύπες, στον κρατικό προϋπολογισµό που συσσωρευµένα δηµιούργησαν αυτό το τεράστιο, δυσθεώρητο δηµόσιο χρέος που
µας πνίγει σαν τη θηλιά στο λαιµό, ότι δεν ήταν αυτοί που δηµιούργησαν το πελατειακό κράτος και τώρα κλαίνε ότι είναι µεγάλο
και πρέπει να το µειώσουν.
Πραγµατικά είναι εντυπωσιακό και δείχνει, αν θέλετε, πόσο
έχουν συνειδητοποιήσει και πόσο έχουν καταλάβει τι έχουν κάνει
σε αυτή τη χώρα όλα τα προηγούµενα χρόνια.
Έρχοµαι τώρα στον προϋπολογισµό του 2017.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του 2017
είναι ο πρώτος προϋπολογισµός που χαρακτηρίζεται από ισχυρό
αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωµα, µετά από µια συνεχή
πτωτική πορεία που ακολούθησαν όλα τα οικονοµικά µεγέθη από
το 2009 και µετά, µε τα γνωστά καταστροφικά αποτελέσµατα. Το
2017, σύµφωνα µε όλες τις επίσηµες προβλέψεις, θα σηµατοδοτήσει την επιστροφή της οικονοµίας µας σε θετικούς ρυθµούς
ανάπτυξης. Ο στόχος που αναφέρεται στον προϋπολογισµό είναι
2,7% του ΑΕΠ, στο οποίο υπάρχει συµφωνία από τους περισσότερους διεθνείς οργανισµούς.
Αυτή η ανάκαµψη οφείλεται κατά κύριο λόγο στη βελτίωση του
κλίµατος σταθερότητας και εµπιστοσύνης στην ελληνική οικονοµία µετά την επιτυχηµένη ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης
και της αποπληρωµής µεγάλου µέρους ληξιπρόθεσµων οφειλών
και του προγραµµατισµού εκκαθάρισης του µεγαλύτερου µέρους µέσα στο 2017, η οποία θα αντισταθµίσει την αρνητική υφεσιακή επίδραση της µικρής αύξησης των φορολογικών βαρών.
Ο στόχος για το 2017 παραµένει η διαφύλαξη της δηµοσιονοµικής ισορροπίας, ώστε να ολοκληρωθεί η ανάκτηση της αξιοπιστίας της χώρας στην άσκηση της οικονοµικής πολιτικής.
Παράλληλα, παραµένει σηµαντικός στόχος ο δίκαιος επιµερισµός του κόστους προσαρµογής, αλλά και η δίκαιη κατανοµή
των οφειλών, που προκύπτουν από την ήδη δροµολογηµένη οικονοµική ανάπτυξη.
Για τον παραπάνω σκοπό ο κρατικός προϋπολογισµός του
2017 ενσωµατώνει µια σειρά από κρίσιµες παρεµβάσεις. Ενδεικτικά αναφέρω την πλήρη επέκταση του κοινωνικού επιδόµατος
αλληλεγγύης, την ενίσχυση των τοµέων υγείας, παιδείας και κοινωνικής προστασίας, τη διάθεση ποσού για την κρατική συµµετοχή σε ρυθµίσεις µη εξυπηρετούµενων στεγαστικών δανείων
για τους πιο φτωχούς και την αύξηση του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων κατά ένα µεγάλο µέρος, 250 εκατοµµύρια
ευρώ.
Για πρώτη φορά, µετά από έξι χρόνια, οι παρεµβάσεις για την
ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας και την τόνωση των επενδύσεων, υπερβαίνουν στον προϋπολογισµό του 2017 την ονοµαστική ετήσια αύξηση των φορολογικών εσόδων. Το θετικό αυτό
πλεόνασµα υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι θα είναι µεγαλύτερο,
λόγω της υπέρβασης του στόχου των εσόδων, µέσω στοχευµένων δράσεων για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής. Αυτό
λέγεται, εν ολίγοις, αναδιανοµή εισοδηµάτων, που και ο ίδιος ο
Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών παραδέχεται ότι είναι η µεγαλύτερη των τελευταίων χρόνων.
Θέλω να αναφερθώ εν συντοµία στο αγροτικό θέµα, γιατί
πολύς λόγος έχει γίνει και από την πλευρά της Αντιπολίτευσης.
Θα πω εν συντοµία µερικά πράγµατα για το 2015 - 2016.
Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι το αγροτικό εισόδηµα
αυξήθηκε κατά 4% το 2015, αντιστρέφοντας την πτωτική πορεία
των προηγούµενων χρόνων, µε αύξηση 11% στο αγροτικό εισόδηµα. Εντυπωσιακή ήταν επίσης η αύξηση της αξίας και του
όγκου που παρουσιάζουν οι εξαγωγές νωπών φρούτων και λαχανικών κατά την εµπορική περίοδο 2015 - 2016, παρά το ρωσικό
εµπάργκο.
Επίσης, κατά τη φετινή χρονιά εξοφλήθηκαν υποχρεώσεις,
τόσο του πρώτου πυλώνα, άµεσες ενισχύσεις, όσο και του δεύτερου πυλώνα παρελθόντων ετών από το 2009 και τρέχουσες,
που αναµένεται να αγγίξουν τα 3,5 δισεκατοµµύρια. Θα πρέπει,
όµως, να σηµειώσουµε και τις δυσµενείς υποχρεώσεις της
χώρας µας, που συνδέονται αποκλειστικά µε τους καταλογι-
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σµούς, αποτέλεσµα της διαχείρισης των προηγούµενων κυβερνήσεων που στερούν τους αντίστοιχους πόρους κατ’ έτος που
ανέρχονται σε 250 εκατοµµύρια ευρώ. Είναι τα διάφορα πακέτα
Χατζηδάκη και Κοντού που µας έρχονται τώρα στο κεφάλι.
Όσον αφορά την πληρωµή ζηµιών της αγροτικής παραγωγής
από απρόβλεπτους φυσικούς κινδύνους, η Κυβέρνηση ανταποκρίθηκε στα παρακάτω: Αποπληρώθηκε σχεδόν το σύνολο των
ζηµιών του έτους 2015, πέντε µήνες νωρίτερα από την προηγούµενη χρονιά. Παρά τις δυσκολίες που αντιµετωπίσαµε φέτος, καταφέραµε να µετακινήσουµε την πληρωµή των ζηµιών του 2016
στο τέλος Νοεµβρίου, τρεις µήνες νωρίτερα από την αντίστοιχη
περσινή χρονιά. Ολοκληρώνουµε την πληρωµή παλιών προγραµµάτων ΠΣΕΑ που είχαν καθυστερήσει από το έτος 2011 και µετά
και ξεκινάµε τις πληρωµές που σε συνδυασµό µε την αλλαγή του
ευρωπαϊκού κανονισµού θα πληρώνονται πιο σύντοµα από δω
και πέρα.
Για το 2016 αναµένονται ακόµα πληρωµές 35 εκατοµµυρίων
ευρώ κατά τη δεύτερη πληρωµή των επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Δεκεµβρίου. Έτσι, οι συνολικές πληρωµές για το 2016 αναµένεται να ανέλθουν στα 180
εκατοµµύρια ευρώ.
Για το φορολογικό των αγροτών θεσπίσαµε για πρώτη φορά
ατοµικό αφορολόγητο που ξεκινάει από 8.500 ευρώ και φτάνει
τα 9.500 ευρώ και εξαιρέσαµε από τη φορολόγηση ένα πολύ σηµαντικό µέρος των αγροτικών εισοδηµάτων που προέρχονται
από κοινοτικές επιδοτήσεις και ενισχύσεις, σε αντίθεση µε τη
δική σας πολιτική που προέβλεπε φορολόγηση στο σύνολο των
αγροτικών εισοδηµάτων και πάσης φύσεως ενισχύσεων και επιδοτήσεων µε 13% από το πρώτο ευρώ, όπως προέβλεπε ο
ν.4172/2013.
Αδιάψευστος µάρτυρας είναι η σχετική τροπολογία, που είχαν
καταθέσει δεκαεπτά Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας το φθινόπωρο του 2014, µε την οποία έλεγαν τα εξής. Διαβάζω κατά
λέξη: «Οι κοινοτικές ενισχύσεις δεν πρέπει να θεωρούνται εισόδηµα και δεν πρέπει να φορολογούνται». Θυµίζω ότι αυτή η τροπολογία απορρίφθηκε µετά πολλών επαίνων από την τότε
κυβέρνηση Σαµαρά - Βενιζέλου. Καταθέτω τη σχετική τροπολογία για τα Πρακτικά, για να τη θυµούνται κάποιοι που φαίνεται
ότι ξεχνάνε πολύ εύκολα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Αντωνίου καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα τροπολογία, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στον αγροτικό τοµέα µένουν
ακόµα να γίνουν πολύ περισσότερα. Στόχος µας είναι ο αγροτοδιατροφικός τοµέας της χώρας να γίνει όχηµα για την οικονοµική
ανάπτυξη µε την αύξηση της προστιθέµενης αξίας των αγροτικών µας προϊόντων και αυτή την προστιθέµενη αξία µέσα από
ισχυρά συνεργατικά και συνεταιριστικά σχήµατα να την καρπώνονται οι Έλληνες αγρότες και να µη διαχέεται σε διάφορες κατευθύνσεις σε βάρος των αγροτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό είναι σε γενικές γραµµές
το περίγραµµα των δικών µας οικονοµικών στόχων για το 2017.
Είχα και άλλα να πω, αλλά σέβοµαι τον χρόνο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας ευχαριστούµε διπλά,
ακριβώς διότι σέβεστε και τον χρόνο.
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 τέσσερις µαθήτριες και µαθητές και
πέντε συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Μετσόβου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ.
Όλγα Γεροβασίλη για δώδεκα λεπτά.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότη-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε κάθε συζήτηση για τον
προϋπολογισµό καλούµαστε να δώσουµε και απαντήσεις για το
τι κράτος θέλουµε, ποια δηµόσια διοίκηση θέλουµε. Η σηµερινή
Αντιπολίτευση έδειξε στην πράξη επί τέσσερις δεκαετίες και τι
κράτος ήθελε και ποια δηµόσια διοίκηση ήθελε.
Παρά τα µεγάλα λόγια, οι κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας
και του ΠΑΣΟΚ δεν είχαν την πολιτική βούληση να µεταρρυθµίσουν τον δηµόσιο τοµέα, ώστε να καταστεί αυτός και λειτουργικός και αποτελεσµατικός. Και αυτό, φυσικά, δεν το λέµε εµείς,
το λέει ο ελληνικός λαός, κάθε Έλληνας πολίτης, ο οποίος έχει
ταλαιπωρηθεί.
Ήταν, λοιπόν, οι κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ, που δοµούσαν το κράτος µε όση γραφειοκρατία και πολυνοµία χρειαζόταν, για να ικανοποιούνται πελατειακά και ρουσφετολογικά κριτήρια. Ήταν αυτές, που διαµόρφωσαν έναν
δηµόσιο τοµέα δυσκίνητο, αναποτελεσµατικό, αδιαφανή και φυσικά µε µεγάλο κόστος. Στα χρόνια των µνηµονίων, χρησιµοποίησαν τις µεταρρυθµίσεις σαν πρόσχηµα, για να απολύσουν
υπαλλήλους, να µειώσουν µισθούς και συντάξεις, εκχωρώντας,
ταυτοχρόνως, αρµοδιότητες του κράτους στον ιδιωτικό τοµέα.
Έχοντας δώσει, λοιπόν, δείγµατα γραφής, σήµερα, χωρίς καµµία αυτοκριτική, έρχονται και αναµασούν τα περί επιτελικού, µικρού και ευέλικτου κράτους και κάνουν, φυσικά, αντιπολίτευση
µε όλα όσα έχει απορρίψει η ελληνική κοινωνία. Λένε «µικρό κράτος», εννοώντας λίγους και εκλεκτούς. Λένε «επιτελικό κράτος»,
εννοώντας ιδιωτικά συµφέροντα που λυµαίνονταν τους δηµόσιους οργανισµούς. Λένε «ευέλικτο», εννοώντας την ευελιξία που
επιδείκνυαν στα ρουσφέτια.
Θέλω εδώ να θυµίσω ότι ο αριθµός των δηµοσίων υπαλλήλων,
βεβαίως, είναι ο µικρότερος από την αρχή της κρίσης. Ο αριθµός
όλων των απασχολούµενων στο δηµόσιο -δηλαδή τακτικό και
έκτακτο προσωπικό, και προσωπικό νοµικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου- το 2009 ήταν εννιακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες
εξακόσιοι είκοσι πέντε, ενώ σήµερα είναι εξακόσιες πενήντα
πέντε χιλιάδες εξακόσιοι ογδόντα οκτώ, µείωση περίπου κατά
τριακόσιες χιλιάδες.
Το σύνολο του τακτικού προσωπικού του δηµοσίου στο τέλος
του 2009 ανερχόταν στις εξακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες εννιακόσιους υπαλλήλους, ενώ σήµερα είναι πεντακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες. Από αυτούς, οι τριακόσιες σαράντα τέσσερις
χιλιάδες είναι εκπαιδευτικοί, γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό,
ένστολοι και κληρικοί. Μένουν διακόσιες είκοσι χιλιάδες.
Θα ήθελα να µας πει η Νέα Δηµοκρατία από πού πρέπει να κόψουµε, ποιον πρέπει να κόψουµε από αυτούς, για να γίνουν και
πραγµατικότητα, φυσικά, οι ιδεολογικές εµµονές.
Τα παραπάνω στοιχεία τα καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ.
Όλγα Γεροβασίλη καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Επίσης, κατηγορηθήκαµε για τους µετακλητούς υπαλλήλους.
Έγινε µεγάλος θόρυβος στα ΜΜΕ, στις τηλεοράσεις, στη Βουλή,
παντού, µε κάθε ευκαιρία. Σύµφωνα µε την τελευταία καταγραφή, οι µετακλητοί υπάλληλοι είναι δύο χιλιάδες εξήντα επτά.
Και αυτό είναι έτσι, γιατί σε αντίθεση µε ό,τι ίσχυε µέχρι και πέρυσι, στους µετακλητούς καταγράφονται όλοι οι συνεργάτες,
δηλαδή οι επιστηµονικοί συνεργάτες των Βουλευτών ανεξαρτήτως κόµµατος, αυτοί που υπηρετούν σε κοινοβουλευτικές οµάδες και οι µετακλητοί των δηµάρχων και των Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Δηλαδή, από αυτούς τους δύο χιλιάδες
εξήντα επτά, οι πεντακόσιοι εξήντα επτά είναι επιστηµονικοί συνεργάτες όλων των Βουλευτών, ανεξαρτήτως κοµµάτων. Οι εκατόν πενήντα ένας είναι µετακλητοί που υπηρετούν στη Βουλή και
τις κοινοβουλευτικές οµάδες όλων των κοµµάτων. Οι εξακόσιοι
τριάντα ένας είναι µετακλητοί των δηµάρχων και των λοιπών φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σύνολο που δεν είναι στην Κυβέρνηση από τους δύο χιλιάδες, χίλιοι τριακόσιοι σαράντα εννέα.
Αυτά είναι τα πραγµατικά νούµερα, για να ξέρουµε για τι πράγµα
µιλάµε.
Τι έκαναν, όµως; Έκαναν το κόλπο παλιά. Δεν τους κατέγρα-
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φαν όλους αυτούς ως µετακλητούς. Δηλαδή, επιστηµονικοί συνεργάτες και ειδικοί συνεργάτες δεν καταγράφονταν στους µετακλητούς. Εµείς το κάναµε αυτό, για να έχουµε µια πλήρη
εικόνα.
Αυτό σηµαίνει ότι σε γραφείο Υπουργού της κυβέρνησης Σαµαρά υπηρετούσαν πενήντα τρία άτοµα και ως µετακλητοί εµφανίζονταν µόνο οκτώ. Αυτή είναι η διαφορά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα παραπάνω στοιχεία είναι για
να δοθούν κάποιες απαντήσεις, γιατί αυτός δεν είναι χώρος για
να λαϊκίζουµε.
Για εµάς, λοιπόν, το κράτος δεν πρέπει να είναι ούτε µικρό
ούτε µεγάλο, το κράτος πρέπει να είναι όσο χρειάζεται, για να
είναι ικανό να αντεπεξέλθει στις µεγάλες προκλήσεις της εποχής.
Στο πλαίσιο αυτό διακηρυγµένος στόχος της Κυβέρνησης
είναι η υλοποίηση κρίσιµων κοινωνικών παρεµβάσεων, η παραγωγική ανασυγκρότηση, η ανάπτυξη µε δηµοκρατικό σχεδιασµό
και κοινωνική δικαιοσύνη και βεβαίως µε επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων. Όλα αυτά χωρίς διοικητική ανασυγκρότηση
προφανώς δεν νοούνται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προχωρούµε σε πραγµατική µεταρρύθµιση του δηµοσίου, ώστε η θετική πορεία της ελληνικής
οικονοµίας να ενισχύεται από την ύπαρξη ενός σύγχρονου και
αποτελεσµατικού διοικητικού µηχανισµού.
Από το περασµένο καλοκαίρι έχει ξεκινήσει µια µεγάλη προσπάθεια ανασυγκρότησης, που αποδεικνύει ότι η Κυβέρνηση έχει
την πολιτική βούληση όχι απλώς να βγάλει τη χώρα από την
κρίση αλλά να θέσει στέρεες βάσεις για την επόµενη ηµέρα.
Ο νόµος που ψηφίσαµε πρόσφατα για την κινητικότητα απλοποιεί και εξορθολογίζει το σύστηµα µετακινήσεων στο δηµόσιο,
ώστε να αναδειχθεί και να αξιοποιηθεί στο µέγιστο το πλούσιο
σε εµπειρία και ικανότητες ανθρώπινο δυναµικό του.
Στο νέο σύστηµα επιχειρείται η ανακατανοµή του προσωπικού
και η κάλυψη κενών θέσεων βάσει πραγµατικών αναγκών του
κάθε φορέα, χωρίς αδικαιολόγητες γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις µε µία µόνο τελική υπογραφή από τον φορέα υποδοχής. Οι
µετατάξεις θα γίνουν ο κανόνας και οι αποσπάσεις η εξαίρεση,
ούτως ώστε να σταµατήσει το πελατειακό αυτό σύστηµα αποσπάσεων, που εξέθρεψαν για δεκαετίες προηγούµενες κυβερνήσεις.
Κατηγορηθήκαµε για τον εθελοντικό χαρακτήρα της κινητικότητας, κυρίως από τη Νέα Δηµοκρατία, που µας είπε ότι θα
έπρεπε να είναι υποχρεωτική. Η υποχρεωτική κινητικότητα αποδεδειγµένα είναι δυσλειτουργική και εξυπηρετεί πάλι µόνο πελατειακές σχέσεις µέσα από τον κανόνα των εξαιρέσεων, που
χρόνια τώρα γεµίζουν υπουργικά και βουλευτικά γραφεία. Είναι
αυτά τα ρουσφέτια που αποδεκάτισαν υπηρεσίες, για τις οποίες
κάποιοι σήµερα λένε ότι είναι υποστελεχωµένες. Θα µεταρρυθµίσουµε, λοιπόν, το κράτος χωρίς πολιτικό αυταρχισµό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υλοποιούµε πραγµατικές µεταρρυθµίσεις, όπως το Μητρώο Επιτελικών Στελεχών, τα ψηφιακά οργανογράµµατα, την ψηφιακή υπογραφή και την ψηφιακή
διακίνηση εγγράφων, που όχι µόνο αναβαθµίζουν το δηµόσιο αλλά
έχουν σαφές και µετρήσιµο δηµοσιονοµικό αντίκρισµα.
Μέσα από την πάταξη της γραφειοκρατίας το δηµόσιο θα µπορούσε το 2017-2018 να εξοικονοµήσει µέχρι και 800 εκατοµµύρια
ευρώ.
Το ελληνικό δηµόσιο έχει δαπανήσει τα τελευταία δεκαπέντε
χρόνια περίπου 6 δισεκατοµµύρια ευρώ εµµένοντας στη χρήση
χαρτιού και την έντυπη διακίνηση εγγράφων. Αντιλαµβάνεσθε τι
σηµαίνουν 6 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Επίσης, πρόσφατα, στον ίδιο νόµο ψηφίσαµε και άλλες σηµαντικές αλλαγές. Αποκαταστήσαµε κοινωνική αδικία εις βάρος των
ατόµων µε αναπηρία, διαχρονική ανισότητα, που εξαιρούνταν
από τις διαδικασίες διαγωνισµών ΑΣΕΠ. Με το τελευταίο νοµοσχέδιο αυτή αποκαταστάθηκε και πλέον συµπεριλαµβάνονται.
Φέραµε ευνοϊκές ρυθµίσεις, όπως η απόδοση άδειας για ασθένεια ανηλίκων τέκνων στους δηµοσίους υπαλλήλους. Θα δικαιούνται πλέον άδεια τέσσερις ηµέρες τον χρόνο µε αποδοχές,
σε περίπτωση ασθενείας των παιδιών τους, που προσαυξάνεται
ελαφρά για τους πολύτεκνους και τις µονογονεϊκές οικογένειες.
Θυµίζω ότι αυτό στο δηµόσιο γινόταν οριζόντια και πάντα,
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µόνο που ήταν διαφορετικά. Δεν ήταν θεσµοθετηµένο αλλά ήταν
πελατειακό και ρουσφετολογικό.
Με στοχευµένες πλέον πολιτικές παρεµβάσεις δουλεύουµε,
για να ανατραπούν συσσωρευµένες αδικίες.
Επίσης µε τον ίδιο σκοπό θα διατεθούν σηµαντικά κονδύλια
µέσα στο 2017. Χρηµατοδοτούνται δράσεις για τη βελτίωση της
παραγωγικότητας και της ποιότητας των δηµοσίων υπηρεσιών,
για την άρση διοικητικών εµποδίων, για την αποφυγή δηµιουργίας συνθηκών αποκλεισµού από την κοινωνία της γνώσης, για
τη διοικητική διαφάνεια, για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, για την εκπαίδευση των δηµοσίων υπαλλήλων και
για την ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνεργασίας.
Ο τακτικός προϋπολογισµός του Υπουργείου δεν µεταβάλλεται σε σχέση µε το 2016, είναι στο ίδιο ύψος των 44 εκατοµµυρίων ευρώ.
Σε αυτό το σηµείο θέλω να επισηµάνω ότι δεν θα υπάρχει καµµία απόλυση στον δηµόσιο τοµέα στο µέλλον. Διότι και αυτή την
παραφιλολογία την ακούµε τελευταία.
Επίσης στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων έχουν προϋπολογιστεί 140 εκατοµµύρια ευρώ, µε τα οποία σε συνεργασία
και µε το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής θα προχωρήσουµε
άµεσα σε έργα αναγκαιότητας και σηµαντικής αποτελεσµατικότητας για τη διοικητική ανασυγκρότηση της χώρας.
Σχεδιάζει η σηµερινή Κυβέρνηση µια δηµόσια διοίκηση, που
πραγµατικά θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας. Για
µας αυτό σηµαίνει ότι αλλάζει η σχέση του πολίτη µε το κράτος.
Θέλουµε ο πολίτης να αισθάνεται αξιοπρέπεια, όταν συναλλάσσεται µε το κράτος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τον περασµένο Μάιο διαψεύσαµε όσους έλεγαν ότι δεν θα κλείσει η πρώτη αξιολόγηση και
απέχουµε ελάχιστα από το κλείσιµο της δεύτερης αξιολόγησης.
Ξέρουµε όλοι, ότι σε µία πραγµατική διαπραγµάτευση τα µέρη
κάθονται απέναντι και προσέρχονται µε τις πιο σκληρές θέσεις
από την κάθε πλευρά Έτσι η αξιολόγηση, πάντα, κλείνει στο
τέλος.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Γελάτε κι εσείς. Ούτε
εσείς δεν το πιστεύετε! Γελάτε ακόµα κι εσείς που το λέτε!
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Είχαµε ώρα να σας ακούσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Γεωργιάδη, σας παρακαλώ, µη διακόπτετε.
Κυρία Υπουργέ, σας παρακαλώ, συνεχίστε.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Παρά, λοιπόν, τις µαξιµαλιστικές απαιτήσεις του Διεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου, διαπραγµατευόµαστε πραγµατικά και για
τα εργασιακά, εµµένοντας στο ευρωπαϊκό κεκτηµένο και τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές. Θα θέλαµε εδώ, πραγµατικά, η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση να ξεκαθαρίσει, είναι αυτό ιδεοληψία,
είναι εµµονή της Κυβέρνησης η προσπάθεια, ο αγώνας, για τις
συλλογικές διαπραγµατεύσεις; Γιατί αυτό ακούσαµε, όπως ακούσαµε ότι αυτή η εµµονή µας καθυστερεί το κλείσιµο της αξιολόγησης.
Αγαπητοί συνάδελφοι, στο τελευταίο Eurogroup αποτυπώθηκε
άλλη µία φορά η θετική πορεία της ελληνικής οικονοµίας. Επίσης
περισσότεροι στην Ευρώπη αναγνωρίζουν τη µεταρρυθµιστική
προσπάθεια αυτής της Κυβέρνησης και την ανάγκη σταθερότητας βεβαίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντί, λοιπόν, να κινδυνολογεί η Αντιπολίτευση, θα ήταν καλύτερα να πάρει θέση για τα
εργασιακά, για το χρέος, για τα πλεονάσµατα, για τα οποία επιµένει να ξεχνά τι είχε συνυπογράψει µε τους δανειστές. Η µνήµη
είναι πολύτιµος σύµµαχος, όχι για να θολώσει την κρίση µας,
αλλά απεναντίας για να την προστατεύει.
Την ώρα που γίνονται αποφασιστικά και σταθερά βήµατα εξόδου από την κρίση, η Νέα Δηµοκρατία, για πολλοστή φορά, κάνει
σαν να µην κυβέρνησε ποτέ, σαν να µην υπήρξε. Επιχειρεί να ανακαταλάβει την εξουσία, εξαπολύοντας κυριολεκτικά εκστρατεία
λήθης για τα πάντα. Την ώρα που η ελληνική Κυβέρνηση παλεύει
από θέσεις αρχών, επιχειρεί να θολώσει τα νερά, αποκρύπτοντας
αυτό που για χρόνια υπαγόρευε τις πολιτικές της πράξεις. Την ιδεολογία της λιτότητας ως συγκολλητική ουσία των νεοσυντηρητικών και νεοφιλελεύθερων της Ευρώπης.
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Αυτή η Κυβέρνηση είναι η πρώτη Κυβέρνηση, η οποία παλεύει
για να βγάλει την κοινωνία όρθια από την επιτροπεία των δανειστών, χωρίς να κατηγορεί τον λαό, χωρίς να λέει ότι ευθύνεται ο
λαός για την κατάσταση τη σηµερινή. Διότι, βεβαίως, υπάρχουν
αναπόφευκτες δυσκολίες που συναντά ο ελληνικός λαός σε
αυτόν τον δύσκολο πραγµατικά δρόµο, αλλά γι’ αυτόν τον λαό
θα αποδείξουµε ότι θα κάνουµε σε τέσσερα χρόνια, ό,τι δεν κατάφεραν να κάνουν αυτοί σε σαράντα χρόνια.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Θεόδωρος Φορτσάκης από τη Νέα Δηµοκρατία και ύστερα ο κ. Πάντζας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα αναφερθώ ενδελεχώς
σε νούµερα. Νοµίζω ότι έχει γίνει µια εξαιρετική ανάλυση µεγεθών από τους προλαλήσαντες της Νέας Δηµοκρατίας, ιδίως από
τον εισηγητή µας, τον κ. Χατζηδάκη, αλλά και από άλλους συναδέλφους. Εποµένως δεν θα µιλήσω για νούµερα.
Θα εστιάσω σε τρία σηµεία. Σηµείο πρώτο. Η πρόσφατη απόφαση του Eurogroup. Σηµείο δεύτερο. Οι θετικές προβλέψεις
του προϋπολογισµού. Σηµείο τρίτο. Η φοροκαταιγίδα η οποία
πλήττει τους πολίτες το 2017.
Σηµείο πρώτο, λοιπόν, είναι η πρόσφατη απόφαση του Eurogroup, η οποία υποτίθεται ότι δίνει τη λύση στην περίφηµη διαπραγµάτευση. Η διαπραγµάτευση είναι το µέγεθος που η
Κυβέρνηση έχει θέσει ως κεντρικό έρεισµα της πολιτικής την
οποία ασκεί και όλα γυρίζουν γύρω από αυτή την περίφηµη διαπραγµάτευση. Δεν είναι καλό να αρνούµαστε ότι υπάρχει µία θετική εξέλιξη στο ότι, πράγµατι, το Eurogroup κάτι έδωσε στην
Ελλάδα. Αλλά αυτό το οποίο δίνει στην Ελλάδα το Eurogroup,
είναι ελάχιστο έναντι αυτού που η Ελλάδα παραχωρεί. Είναι µια
σταγόνα στον ωκεανό, διότι η ένταση του προβλήµατος που αντιµετωπίζουµε σήµερα είναι τεράστια και δίνοντας το 3,5%, το
οποίο δεν µπορέσαµε να αντιµετωπίσουµε, δεσµευόµαστε σε λύσεις οι οποίες θα µας οδηγούν σε συνεχή προβλήµατα.
Είναι κρίµα που η Κυβέρνηση δεν κατόρθωσε να διαπραγµατευτεί µε την ενδελέχεια εκείνη η οποία επιβαλλόταν, για να µπορέσουµε να πείσουµε τους εταίρους ότι έχουµε ένα πραγµατικό
πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων, το οποίο µπορούµε να διαπραγµατευτούµε για να επιτύχουµε χαµηλότερα πλεονάσµατα, δίχως τα
οποία η χώρα δεν θα µπορέσει να τα βγάλει πέρα εύκολα.
Η Κυβέρνηση, δυστυχώς, αποδεικνύεται όχι αρκετά ικανή για
να συνοµιλήσει αποτελεσµατικά µε τους εταίρους µας και αυτό
δυστυχώς σε όλα τα επίπεδα. Ούτε τη δεύτερη αξιολόγηση µπορεί να κλείσει εγκαίρως ούτε το χρέος µπορεί να το ρυθµίσει
όπως πρέπει ούτε µπορεί να βάλει τη χώρα εγκαίρως στην ποσοτική χαλάρωση.
Η διαρκής αυτή αποτυχία συνοδεύεται, δυστυχώς, διαρκώς
από νέα µέτρα. Γιατί συµβαίνει αυτό; Γιατί απλούστατα η Κυβέρνηση δεν µπορεί να δώσει µια σταθερή κατεύθυνση στη χώρα.
Θέλει ή δεν θέλει µεταρρυθµίσεις; Άκουσα την κυρία Υπουργό
προηγουµένως να µιλάει για τη διοίκηση. Μα στη διοίκηση το ξέρουµε όλοι, ότι τον τελευταίο καιρό έχουν προσληφθεί χιλιάδες
πρόσωπα και µάλιστα χωρίς τη διαδικασία του ΑΣΕΠ. Έχουµε
παρατάσεις συµβάσεων, έχουµε προσλήψεις, έχουµε αύξηση
όλων αυτών των προσώπων χωρίς καν τη βασική κατοχύρωση
της διαφάνειας.
Την «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» γιατί την καταργήσατε; Πού είναι η αντικειµενικότητα και η διαφάνεια της δηµόσιας διοίκησης που θα έπρεπε
να κατοχυρώσουµε; Θέλουµε ή δεν θέλουµε µείωση φόρων και
δαπανών;
Άκουσα να µιλάτε, κυρία Υπουργέ, για µείωση δαπανών αλλά
µειώσεις δαπανών τεράστιες µπορούν να επιτευχθούν. Δεν είναι
µόνο το χαρτί που αναφέρατε. Είναι οι ηλεκτρικές λάµπες κι ένας
σωρός ρυθµίσεις οι οποίες οδηγούν σε σπατάλη χρηµάτων. Ποια
είναι τα αποτελέσµατα τα οποία πέτυχε η Κυβέρνηση µέσα σε
αυτά τα δύο χρόνια που κυβερνά;
Θέλουµε ή δεν θέλουµε επενδύσεις; Δεν θα ξαναπώ αυτά που
ακούστηκαν πολλές φορές για τη «SOCAR». Ξέρουµε όλοι ότι
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όλες οι επενδύσεις έχουν ουσιαστικά σταµατήσει τα δύο τελευταία χρόνια, γιατί δεν υπάρχει κανείς, ο οποίος θα δεχθεί να
φέρει τα χρήµατά του σε µια χώρα όπου θα εµπλακεί σε ατέρµονες διαδικασίες, χωρίς να µπορέσει να πετύχει κανένα αποτέλεσµα.
Θέλει επιτέλους η Κυβέρνηση να βγάλει τη χώρα από το τέλµα
ή προτιµά να ικανοποιεί το στενό κοµµατικό συµφέρον σε βάρος
όλων µας;
Μου θυµίζει αυτή η ιστορία την οποία βιώνουµε, αυτό το οποίο
µαθαίναµε για το σκύλο και το ποτάµι. Είναι δύο µοναστήρια που
τα χωρίζει ένα ποτάµι και µια χτυπάει την καµπάνα ο ένας καλόγερος και µια ο άλλος καλόγερος και πάει το σκυλάκι από τη µία
στην άλλη πλευρά του ποταµού. Κάποια στιγµή αρχίζουν και χτυπάνε και οι δύο καλόγεροι την καµπάνα και ο σκύλος αρχίζει και
πηγαινοέρχεται στο ποτάµι χωρίς να βγαίνει ποτέ στην όχθη. Βέβαια τελικά ο σκύλος εξαντλείται και πνίγεται.
Φοβάµαι ότι η χώρα µας στην ίδια κατάσταση βρίσκεται, λόγω
της ανικανότητας και της αναποφασιστικότητας που δείχνει η Κυβέρνηση. Μια µας πάτε από δω, µια µας πάτε από κει και τελικά
φοβάµαι ότι θα µας οδηγήσετε όλους στον πάτο.
Θα ήθελα να σχολιάσω τις προβλέψεις του προϋπολογισµού
ως προς τα θετικά του σηµεία, γιατί, πραγµατικά, δείχνει µια υπεραισιοδοξία ο προϋπολογισµός. Ανάπτυξη βλέπει ο προϋπολογισµός το 2017 σε ποσοστό 2,7%. Βλέπει αύξηση της ιδιωτικής
κατανάλωσης και βλέπει και αύξηση των επενδύσεων. Διαβάζουµε για ανάκαµψη της οικονοµίας, διαβάζουµε για αύξηση της
απασχόλησης, διαβάζουµε για εµπιστοσύνη, για σταθερότητα.
Πιστεύει κανείς, πραγµατικά, ότι όλα αυτά µπορούν να γίνουν
πράξη; Σίγουρα δεν το πιστεύει µια σειρά ανεξάρτητων φορέων
πάντως, που βρίσκουν τις προβλέψεις αυτές εξαιρετικά αισιόδοξες. Έχουν αρκετά προβληθεί για να τα επαναλάβω.
Το πιστεύουν µήπως οι πολίτες; Νοµίζω ότι οι πολίτες µειδιούν,
βλέποντας σήµερα από τα σπίτια τους εµάς, να µιλάµε για αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, όταν ξέρουµε ότι οι φόροι και
οι εισφορές τούς έχουν, πραγµατικά, ολοκληρωτικά τσακίσει.
Πιστεύουν άραγε σε αυτά οι υποτιθέµενοι επίδοξοι επενδυτές;
Ας ρωτήσουµε καλύτερα τους ξένους επενδυτές, που µόλις πριν
λίγες ηµέρες εγκατέλειψαν τη ΔΕΣΦΑ.
Εδώ γινόµαστε –φοβάµαι, κυρίες και κύριοι- µάρτυρες ενός οικονοµικού σουρεαλισµού από µέρους της Κυβέρνησης. Σουρεαλισµός σηµαίνει ότι έχουµε σύγχυση του ονείρου και της
φαντασίας µε την καθηµερινή πραγµατικότητα. Έχουµε τη µεταφορά πέρα από την πραγµατικότητα. Οι πιο πρόσφατοι οπαδοί
του ρεύµατος αυτού φοβάµαι ότι εντοπίζονται στο Υπουργείο Οικονοµικών και δυστυχώς χωρίς την τέχνη των σουρεαλιστών. Η
αλήθεια είναι ότι µόνο µια ανάπτυξη έχουµε επιτύχει, την ολοκληρωτική ανάπτυξη των φόρων.
Κυκλοφορεί ένα πολύ ωραίο µήνυµα στο ίντερνετ και τα sms θα το έχετε δει σίγουρα- που λέει: «Όταν αισθάνεσαι µόνος και
όταν αισθάνεσαι εγκαταλειµµένος µη στενοχωριέσαι, υπάρχει
κάποιος που δεν σε εγκαταλείπει ποτέ» και από κάτω υπογράφει
«Υπουργείο Οικονοµικών, είµαστε η υπηρεσία των φόρων». Αυτό,
λοιπόν, ας το έχουµε στον νου µας, γιατί, πραγµατικά, έχουµε
κάποιον που µας αγαπά και µας σκέπτεται συνεχώς!
Κλείνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας δυο λόγια, για
την φοροκαταιγίδα που θα πλήξει τους πολίτες το 2017. Η φορολογία µε απασχολεί, όπως ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και θεωρητικά, αφού διδάσκω Φορολογικό Δίκαιο και,
πραγµατικά, πολλές φορές εκπλήσσοµαι µε αυτό που συµβαίνει
στον χώρο του Φορολογικού Δικαίου. Οι νέοι φόροι είναι 2,5 δισεκατοµµύρια, αύξηση ΦΠΑ στα τσιγάρα, στα καύσιµα, στην
µπύρα στον καφέ και σε ένα σωρό άλλα αντικείµενα. Κυριαρχούν
οι έµµεσοι φόροι, τους οποίους επιβαρύνονται όλοι ανεξαίρετα
οι πολίτες.
Κατεδαφίζεται, δηλαδή, αυτή την ώρα η έννοια -που ωστόσο
είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένη- της φοροδοτικής ικανότητας,
που λέει το εξής απλό. Κατανοµή φορολογικών βαρών µε βάση
την οικονοµική δύναµη του κάθε πολίτη. Πραγµατικά αναρωτιέµαι, γιατί η Κυβέρνηση επιµένει εδώ και τόσο καιρό στην έξαλλη
αυτή επιβολή όλο και περισσότερων φόρων. Η φοροεπιδροµή
δεν πλήττει µόνο την ανάπτυξη, πλήττει όλη τη δοµή της οικονο-
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µίας µας.
Γνωρίζω ότι είναι ανάγκη το κράτος να διασφαλίσει έσοδα,
αλλά πρέπει αυτά να τα διασφαλίσει µε άλλους τρόπους και ειδικότερα µε περιστολή δαπανών και µε ενίσχυση των παραγωγικών δυνάµεων, που θα φτιάξουν καινούργιο πλούτο και άρα
καινούργιους φόρους και καινούργια έσοδα για το κράτος.
Μόνο οι Οθωµανοί είχαν τη µανία αυτή να βάζουν φόρους παντού, στο θρήσκευµα, στην παρουσία, στην έπαρση της τοπικής
σηµαίας, ακόµα και στα δόντια έβαζαν φόρο, στο ψήσιµο παξιµαδιού, στον γάµο, στο µήκος των µαλλιών. Έχουµε γυρίσει
µήπως στην οθωµανική περίοδο; Φοβάµαι ότι οδηγούµαστε σε
µια κατάσταση, η οποία είναι ολοκληρωτικά αδιέξοδη. Θα πρέπει
να αλλάξουµε ρότα το ταχύτερο δυνατόν, διότι διαφορετικά η
χώρα θα βυθιστεί ακόµα περισσότερο.
Νοµίζω ότι αυτός ο προϋπολογισµός, µάς οδηγεί ακόµα ένα
βήµα προς τα πίσω. Γι’ αυτόν τον λόγο θα τον καταψηφίσουµε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριοι συνάδελφοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε, κύριε Φορτσάκη.
Τον λόγο έχει εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ, ο Βουλευτής και συνάδελφος κ. Γεώργιος Πάντζας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τρεις µέρες τώρα η Νέα Δηµοκρατία δεν λέει στον κόσµο που µας παρακολουθεί, ότι αυτή
είναι που χρεωκόπησε τη χώρα, ότι είναι αυτή που µαζί µε το
ΠΑΣΟΚ επί σαράντα χρόνια εξαπάτησαν τον ελληνικό λαό, δηµιούργησαν παθογένειες µη αναστρέψιµες, µόνο και µόνο για να
διατηρούνται στην εξουσία.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)
Τρεις µέρες τώρα ακούγεται σε αυτή την Αίθουσα ότι διαλύσαµε τη χώρα, την καταστρέψαµε, τη χρεώσαµε 86 εκατοµµύρια,
ότι διώχνει ο ΣΥΡΙΖΑ τις επενδύσεις. Άκουσον άκουσον!
Τα προηγούµενα δέκα χρόνια επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και
Νέας Δηµοκρατίας από την Ελλάδα έφυγαν εκατοντάδες επιχειρήσεις και µετακόµισαν στη Βουλγαρία, στα Σκόπια και µάλιστα
επιδοτούµενες. Φταίει, όµως, ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Εδώ ισχύει, βέβαια, η λαϊκή παροιµία που λέει «είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα».
Μας κατηγορούν για το ότι πήγαµε στην κηδεία του Φιντέλ Κάστρο, για το ότι ο Οµπάµα δεν έφαγε καλά στην Αθήνα, για το
ότι δεν µιλάµε καλά αγγλικά, για το ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, που στην
Αµερική βγήκε Πρόεδρος ο Τραµπ και διάφορα άλλα. Εδώ ισχύει
µία άλλη λαϊκή ρήση που λέει «η τρέλα πάει σύννεφο».
Γι’ αυτό και άκουσα τον αγαπητό µου συνάδελφο από τη Νέα
Δηµοκρατία, τον οποίον εκτιµώ, να αναφέρεται το πρωί σε µία
οµιλία του σε «ψυχιατρείο». Δεν ξέρω, άποψή του είναι. Δεν πιστεύω να έφυγε από την πρώην εκλογική του περιφέρεια, την
Κέρκυρα, γιατί εκεί έχει καλό ψυχιατρείο.
Πάµε παρακάτω. Κανένας, όµως, απ’ όλους εσάς δεν µπορεί
να µας κατηγορήσει για τη φτώχεια, την ανεργία, την ανισότητα,
τη διαπλοκή, τη διαφθορά, το ρουσφέτι και την κοµπίνα, γιατί
όλα αυτά είναι παρακαταθήκες του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας στη χώρα. Είναι κληρονοµιά των δικών σας κοµµάτων
στη νεολαία, που σήµερα φεύγει τρεχάτη από τη χώρα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχει περάσει ένας χρόνος και
πλέον από τις τελευταίες εκλογές και µπορούµε να δούµε τα θετικά αποτελέσµατα της πολιτικής µας. Σε συνθήκες λιτότητας και
δηµοσιονοµικής προσαρµογής, µπορέσαµε και σταθήκαµε δίπλα
στον πολίτη και στον κοινωνικά ασθενέστερο. Σε όλα τα πεδία,
σε όλους τους τοµείς, στην οικονοµία, στην υγεία, στην παιδεία,
στον αθλητισµό, στον πολιτισµό, καταφέραµε να σταθούµε όρθιοι. Καταφέραµε και κάναµε διαρθρωτικές παρεµβάσεις, ουσιαστικές, που άλλες κυβερνήσεις θα απέφευγαν.
Όλα αυτά, βέβαια, αποτελούν συνέχεια στον προϋπολογισµό
για το 2017. Είναι ένας προϋπολογισµός ρεαλιστικός και µετριοπαθής, που σηµατοδοτεί το πέρασµα της χώρας από την ύφεση
στην ανάπτυξη. Είναι ένας προϋπολογισµός που επιµένει να µεριµνά για τους κοινωνικά ασθενέστερους, µε τα 760 του κοινωνι-
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κού εισοδήµατος και µε τα µέτρα για τα κόκκινα δάνεια των αδύναµων συµπολιτών µας και άλλα πολλά.
Είναι ένας προϋπολογισµός, που έρχεται προς ψήφιση µετά
από την ιστορική απόφαση του Eurogroup για µείωση του ελληνικού χρέους κατά 45 δισεκατοµµύρια και µάλιστα χωρίς να πληρώσει κανένας, χωρίς να χαθεί ούτε 1 ευρώ από τα ασφαλιστικά
ταµεία και τις ελληνικές τράπεζες, µόνο και µόνο για να σωθούν
οι ξένες τράπεζες.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχουµε δύο τοµείς σε αυτή τη
χώρα οι οποίοι έρχονται από το µακρινό παρελθόν ως αλληλένδετοι πυλώνες της εσωτερικής αναζήτησης και ισορροπίας του
ανθρώπου, τον αθλητισµό και τον πολιτισµό.
Θα σταθώ στον πρώτο για να σας πω τα εξής. Η Κυβέρνησή
µας έχει να παρουσιάσει ένα πλούσιο έργο µε δοµικές παρεµβάσεις, οι οποίες µεταβάλλουν το παραδοσιακό δείγµα της πολιτικής που ήθελε τη Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ να τα έχει καλά
µε τα συµφέροντα που λυµαίνονται τον επαγγελµατικό αθλητισµό και το ποδόσφαιρο και βασικά, να αγνοεί τον ερασιτεχνικό
αθλητισµό.
Κόντρα σε όλα συγκρουστήκαµε και θα συνεχίσουµε σε αυτή
την κατεύθυνση, µέχρι να ξεβρωµίσει το ποδόσφαιρο που δηλητηριάζει καθηµερινά τη νεολαία µας κι όχι µόνο. Θα συνεχίσουµε
και θα στηρίξουµε κατά προτεραιότητα τον ερασιτεχνικό αθλητισµό. Ένδειξη αυτού είναι και η σχετική αύξηση στον προϋπολογισµό για τον αθλητισµό κατά 5% περίπου.
Γιατί ο ερασιτεχνικός αθλητισµός είναι αυτός που ανθίζει σε
κάθε γειτονιά, σε κάθε οικογένεια, είναι αυτός που διδάσκει τον
υγιή ανταγωνισµό και το ευ αγωνίζεσθαι, που εφοδιάζει µε ανεκτίµητα στοιχεία την προσωπικότητα του ανθρώπου. Εκεί θα βαδίσουµε, κόντρα σε παλιότερες πολιτικές άλλων κοµµάτων. Γιατί
αυτό µας επιτάσσει η αριστερή µας κουλτούρα και, κυρίως, ο πολιτισµός µας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχουµε µία Ευρώπη που οι λαοί
της αντιδρούν στις πολιτικές λιτότητας και στέλνουν ηχηρά µηνύµατα µέσω δηµοψηφισµάτων. Από την άλλη έχουµε την ηγεσία
της Ευρώπης µέσα σε συνθήκες µεγάλης οικονοµικής κρίσης, να
πιέζει τη χώρα µας µε πρωτοφανή αδιαλλαξία για περισσότερη
λιτότητα.
Εµείς, λοιπόν, έχουµε ως µονόδροµο και ως απόλυτο στόχο
την επιτυχία της χώρας. Σε αυτή τη στρατηγική, παρουσιάζουµε
έναν ρεαλιστικό προϋπολογισµό.
Αυτή η Κυβέρνηση θα τα καταφέρει και θα βγάλει τη χώρα από
την κρίση. Συνιστώ, λοιπόν, ηρεµία σε όλους και να λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν σας, ότι οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο του
2019. Ηρεµήστε, παρακαλώ.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε, κύριε Πάντζα, και για το ότι τηρήσατε τον χρόνο.
Τον λόγο έχει ο κ. Χατζησάββας από τη Χρυσή Αυγή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ: Ευχαριστώ.
Έβλεπα χθες στο κανάλι της Βουλής την έννοια του προϋπολογισµού ως λέξη όταν άρχισε να εφαρµόζεται και έλεγε κάποιος
ότι ξεκίνησε ως καταγραφή εσόδων-εξόδων, προϋπολογίζοντας
για το επόµενο έτος και τα έσοδα και τα έξοδα, αλλά κατάντησε
από τα πρώτα χρόνια να είναι µια προσπάθεια κάλυψης του ελλείµµατος, των δανείων που είχαν παρθεί ακόµα από το 1821 και
χάθηκαν κάπου στη διαδροµή.
Δεν υπάρχει νοµίζω καλύτερη αποτύπωση αυτού που προσπαθούµε να κάνουµε σήµερα εδώ, να προϋπολογίσουµε, δηλαδή,
έσοδα και έξοδα για το 2017, εγγράφοντας εισπράξεις από
µέτρα που δεν θα αποδώσουν ποτέ. Δεν γίνεται να αποδώσουν,
γιατί πλέον οι Έλληνες δεν µπορούν να πληρώσουν άλλα µέτρα.
Παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ ως νίκη την τελευταία συµφωνία. Δίκαιη
κατανοµή φόρων λένε κάποιοι οµιλητές. Ας το ακούσουν αυτό
καλά οι αγρότες, οι εργάτες, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες που θα
φορολογηθούν το 2017. Χαµηλότερη ανεργία, λέτε. Ας το ακούσουν αυτό καλά οι νέοι που θα φύγουν από την Ελλάδα το 2017.
Αφαιρέσατε -άκουσα- µε τα µαθηµατικά σας τα κοινωνικά
βάρη. Δηλαδή όλος ο ελληνικός λαός που µαστίζεται από αυτή
τη φοροεπιδροµή, έχει οµαδική παράκρουση, ψευδαισθήσεις.
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Υπάρχει, λέτε, ανάκαµψη και πραγµατική ανάπτυξη, αντιγραφή
δηλαδή του success story του Σαµαρά. Είδατε τι έπαθε ο Σαµαράς.
Η Νέα Δηµοκρατία τώρα ειρωνικά λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατήργησε
τον ΕΝΦΙΑ, που δεν τον κατήργησε, πήγε τους µισθούς στα 750
ευρώ, που δεν τους πήγε, επανέφερε τον δέκατο τρίτο µισθό και
σύνταξη, που δεν τα επανάφερε, ότι έσκισε τα µνηµόνια, που δεν
τα έσκισε αλλά έφερε και καινούργιο. Συνεχίζει η Νέα Δηµοκρατία, όχι ειρωνικά, λέγοντας ότι επί των ηµερών της υπήρξε ανάπτυξη.
Η πραγµατικότητα, όµως, είναι ότι επί των ηµερών της, καθώς
και του ΠΑΣΟΚ και των συγκυβερνήσεων, επιβλήθηκε ο ΕΝΦΙΑ,
κόπηκαν ο δέκατος τρίτος µισθός και οι συντάξεις, επέβαλε δικά
της µνηµόνια και στήριξε φυσικά και το µνηµόνιο του ΣΥΡΙΖΑ.
Στην αναφορά τώρα ότι οι φανατικοί ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ φέρνουν
αντιλαϊκά µέτρα, εγώ λέω ότι η «χρήσιµη Αριστερά», απλά φέρνει
µέτρα που εσείς οι φανατικοί του Σαµαρά, του Βενιζέλου και του
Μητσοτάκη δεν θα µπορούσατε να περάσετε ποτέ. Βέβαια αυτοί
επιβραβεύουν και τις εταιρείες που έφυγαν στη Βουλγαρία, ότι
είναι εξωστρεφείς. Επικροτούν, δηλαδή, και τις πολιτικές µε τις
οποίες τις ανάγκασε ο ΣΥΡΙΖΑ να φύγουν στη Βουλγαρία, µε
αποτέλεσµα να υπάρχει αυτός ο οικονοµικός µαρασµός στη βόρεια Ελλάδα.
Συµφωνώ ότι τα µνηµόνια φέρνουν επιτροπεία και συνεχή
έλεγχο και επίσης συµφωνώ ότι και το πρόγραµµα θα πέσει έξω.
Γιατί, όµως, αυτό το τέταρτο πρόγραµµα και το µνηµόνιο θα πέσουν έξω; Θα πέσουν έξω όπως έπεσαν το πρώτο και το δεύτερο
και τώρα θα πέσει και το τρίτο και εάν έρθει και τέταρτο, θα πέσει
και αυτό. Τελικά η Ελλάδα θα πτωχεύσει όχι από λάθος εφαρµογή των µνηµονίων και των εντολών αλλά από σωστή εφαρµογή. Αυτός είναι ο στόχος των κατοχικών θεσµών.
Ο κόσµος λέει «δεν βλέπουν ότι το πρόγραµµα δεν βγαίνει µε
αυτούς τους φόρους;». Το βλέπουν. Αυτό θέλουν, να µη βγει, να
µας εξαθλιώσουν. Δεν δώσαµε τη µάχη το 2010 όταν ήµασταν
ισχυροί. Μας σέρνουν τώρα µε εκβιασµό σε µάχη, αφού έχουµε
τρέξει πρώτα έναν µνηµονιακό µαραθώνιο. Όλος ο πλούτος της
Ελλάδας µπήκε σε ενέχυρο µε τα µνηµόνια.
Όταν µπαίνει κάτι σε ενέχυρο, στην πραγµατικότητα το ενεχυροδανειστήριο δεν θέλει ποτέ να πληρωθεί αυτό που χρωστάς,
για να πάρει το αντικείµενο το οποίο είναι πολλαπλάσιας αξίας.
Σε ενεχυρίαση είναι, λοιπόν, ο πλούτος της Ελλάδας. Δεν θέλουν
να πληρώσουµε. Θέλουν να µας τα πάρουν όλα, όταν θα πέσουµε έξω. Το πρόβληµα, βέβαια, δηµιουργήθηκε από αυτή την
ευρωπαϊκή διακυβέρνηση που έρχονται, δίνουν εντολές, και
εσείς τρέχετε να εκτελέσετε.
Καταργήθηκε η εθνική ανεξαρτησία των κρατών. Εσείς συνεχίζετε τώρα να ψάχνετε λύση, σε αυτούς που µας το δηµιούργησαν.
Δεν είµαστε ανεξάρτητο κράτος. Μας λένε ακόµα και πότε θα
γίνουν εκλογές. Κουµάντο κάνουν οι πολυεθνικές και οι τράπεζες. Είδαµε και Black Friday επί των ηµερών σας, ενάντια στις µικρές επιχειρήσεις που δεν θα µπορούσαν φυσικά να κάνουν τις
προσφορές που κάνουν οι µεγάλες πολυεθνικές.
Μια ζυγαριά υπάρχει αυτή τη στιγµή: Από τη µία είναι µόνο τα
ξένα οικονοµικά συµφέροντα και από την άλλη είναι η εθνική ανεξαρτησία, η εθνική αξιοπρέπεια, η χιλιόχρονη ιστορία µας, το
µέλλον των παιδιών µας. Γελοίο είναι το δίληµµα. Μονόδροµος
είναι ο πατριωτικός δρόµος και ο εθνικισµός. Ακριβά πληρώνουµε την Ευρωζώνη. Η κλειδωµένη ισοτιµία του ευρώ εξυπηρετεί µόνο την ισχυρή Γερµανία και όταν λέµε Γερµανία, εννοούµε
τις βιοµηχανίες και τις τράπεζες της Γερµανίας. Δεν εννοούµε
τον λαό, ο οποίος και αυτός αντιδρά στις εκλογές που γίνονται
εκεί, όταν γίνονται.
Τα κυρίαρχα κράτη, λοιπόν, αποφασίζουν τι θα πληρώσουν και
πότε. Θα έπρεπε κι εσείς να αποφασίσετε, ότι θα πρέπει να ταΐσετε πρώτα τον λαό και τα Ελληνόπουλα που φεύγουν να φροντίσετε να µη φύγουν.
Το αναπόφευκτο κακό που προσπαθείτε τώρα να επιβάλλετε,
ίσως τελικά να µην είναι και τόσο αναπόφευκτο. Τι έπαθε, δηλαδή, η Ισλανδία που έφυγε; Ανάπτυξη υπάρχει εκεί. Τι έπαθαν
όλες οι ευρωπαϊκές χώρες που δεν έχουν ευρώ; Θα πρέπει να
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ξαναµάθουµε να παράγουµε και όχι να εισάγουµε. Μπορεί να
υπάρξει συνεργασία εθνών µέσα σε µια Ευρωπαϊκή Ένωση,
έχοντας όµως το κάθε έθνος το δικό του εθνικό νόµισµα. Έτσι
θα γίνουν ελληνικές επενδύσεις και όχι κατοχικές επενδύσεις
µέσω εκποίησης της δηµόσιας περιουσίας µας.
Αυτά όµως εσάς δεν σας αφορούν. Με καµάρι λέτε ότι είστε
το δηµοκρατικό τόξο και χαρακτηρίζετε εµάς αντιδηµοκράτες.
Εσείς όµως εκβιάζετε τους πολίτες της δηµοκρατίας που ψηφίζουν «Όχι» στα µνηµόνια και τους λέτε φασίστες που αντιδρούν
και στο τρίτο και στο τέταρτο µνηµόνιο που θα έρθει.
Ψηφίζουν οι δηµοκράτες πολίτες τη Χρυσή Αυγή και την κάνουν τρίτο κόµµα και κλείνετε Αρχηγό και Βουλευτές στη φυλακή. Μας αποκλείετε από διαδικασίες της Βουλής. Ακόµα και
σήµερα δυο χρόνια που είµαι εγώ Βουλευτής, κάνω ερωτήσεις
σε συγκεκριµένους Υπουργούς και δεν απαντούν. Δεν είναι δικές
µου οι ερωτήσεις. Είναι αυτών που µας ψηφίζουν αλλά και αυτών
που δεν µας ψηφίζουν, γιατί τα προβλήµατα αφορούν όλους.
Απόλυτο τέχνασµα, λοιπόν, ο µανδύας της µνηµονιακής δηµοκρατίας σας, στην οικονοµική και θεσµική δικτατορία που έχει
επιβληθεί στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει δηµοκρατικό τόξο και αντιδηµοκράτες σήµερα στη Βουλή. Υπάρχουν οι µνηµονιακές δυνάµεις από τη µια, η Κυβέρνηση και η Αντιπολίτευση, και από την
άλλη εµείς οι αντιµνηµονιακοί εθνικιστές πατριώτες, εµείς οι χρυσαυγίτες, οι εχθροί του καθεστώτος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο κ. Καραναστάσης, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Πρόεδρε, κυρία Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα τον προϋπολογισµό του 2017, τον βασικότερο νόµο για το κράτος και τη λειτουργία, αυτόν που
χαρακτηρίζει το προφίλ της διακυβέρνησης της χώρας. Φτάσαµε
–ας µου επιτραπεί ο ευφηµισµός- αισίως στον έβδοµο προϋπολογισµό που κατατίθεται υπό καθεστώς µνηµονίων και στον δεύτερο µε Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Έλεγα πέρυσι από αυτό το Βήµα στην αντίστοιχη συζήτηση,
ότι η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε από τις πρώτες µέρες της
ύπαρξης της στη θέση να διαπραγµατεύεται υπό τη δαµόκλεια
σπάθη του Grexit, που απεργάζονταν ξένα κι εγχώρια κέντρα, για
κενά και παραλείψεις στην υλοποίηση δεσµεύσεων που είχαν
αναλάβει οι προκάτοχοί της. Σηµείωνα δε, ότι το στοίχηµα για
την Κυβέρνηση ήταν η επιτυχής έκβαση της διαπραγµάτευσης
να αποδειχθεί ότι πρόκειται για νίκη ουσίας και όχι πύρρεια νίκη.
Σήµερα συγκρίνοντας τους δύο προϋπολογισµούς της Κυβέρνησής µας µε τους προηγούµενους, µπορώ µε ικανοποίηση να
σηµειώσω ότι ο πρώτος προϋπολογισµός του οικονοµικού έτους
2016, έβγαλε τη χώρα από την ύφεση κι εµπέδωσε τη δηµοσιονοµική σταθερότητα. Ο δε προϋπολογισµός του 2017 παγιώνει
πλέον τη δηµοσιονοµική ισορροπία και σταθερότητα, αποκαθιστά την εµπιστοσύνη στις αγορές και δίνει το µήνυµα ότι οι προϋπολογισµοί της χώρας µας πλέον, δεν είναι ούτε πλασµατικοί
ούτε ελλειµµατικοί.
Ο ροϋπολογισµός του 2016 κλείνει µε πρωτογενές πλεόνασµα
0,5% και υπέρβαση στόχων εσόδων κατά 1 δισεκατοµµύριο
ευρώ. Στο δεύτερο εξάµηνο η οικονοµία σηµείωσε θετικούς ρυθµούς µεγέθυνσης του ΑΕΠ. Αυτό σηµατοδοτεί κι επίσηµα το
τέλος της ύφεσης. Για πέντε συνεχόµενους µήνες έχουν αυξηθεί
οι καταθέσεις των ιδιωτών προς τις τράπεζες. Τα επιτόκια των
δεκαετών οµολόγων σήµερα βρίσκονται περίπου στο 6,4%, το
ίδιο µε την άνοιξη του 2014.
Υπάρχει, όµως, η διαφορά, ότι την άνοιξη του 2014 παντού τα
επιτόκια κατέβαιναν, έπεφταν, ενώ σήµερα τα επιτόκια ανεβαίνουν, πλην του επιτοκίου της χώρας µας.
Δεν θέλω, κυρία Πρόεδρε, να καταχραστώ τον χρόνο, κάνοντας συγκρίσεις µε τα πεπραγµένα των προηγούµενων κυβερνήσεων, συγκρίσεις που έχει κάνει ήδη ο ελληνικός λαός.
Μένοντας, λοιπόν, στα του προϋπολογισµού και αφού επισηµάνω την αύξηση του κοινωνικού προϋπολογισµού του 2017 στο
1,16 δισεκατοµµύριο έναντι των 272 εκατοµµυρίων ευρώ του κοινωνικού προϋπολογισµού του 2016, θέλω να σταθώ περισσότερο
σε ένα πολύ σηµαντικό θέµα, στον προϋπολογισµό δηµοσίων
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επενδύσεων για το 2017, βασική πηγή εσόδων του οποίου αποτελούν οι εισροές από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι αναπτυξιακοί τοµείς που ενισχύονται µε το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, είναι κυρίως οι µεταφορές και το περιβάλλον, µε έργα ιδίως υποδοµών, επιχειρηµατικότητας και
ενίσχυσης των ιδιωτικών επενδύσεων, η ενίσχυση της κοινωνίας
της γνώσης, η ενέργεια και η αξιοποίηση των ενεργειακών
πόρων.
Ιδιαίτερη µνεία οφείλω να κάνω εδώ στο πρόγραµµα «Εξοικονοµώ κατ’ Οίκον», ένα πρόγραµµα που είχε βοηθήσει πολύ τη
χώρα µας, που ξεκινά πάλι µε αυξηµένο προϋπολογισµό, όσο και
στην άλλη µεγάλη ανάγκη να «τρέξει» το θέµα της κάλυψης ολόκληρης της ηπειρωτικής Ελλάδος µε την παροχή του φυσικού
αερίου.
Αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχουν ακόµα τρεις µεγάλες Περιφέρειες, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η Κεντρική Μακεδονία πλην της Θεσσαλονίκης και η Στερεά Ελλάδα, που δεν έχουν
τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τη χρήση του φυσικού αερίου. Δεν την έχουν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί η λογική
της ιδιωτικοποίησης των πάντων, που σθεναρά προσπάθησαν να
επιβάλλουν οι προηγούµενες κυβερνήσεις, απέδωσαν άκαρπους
τους σχετικούς διαγωνισµούς που έγιναν την περίοδο 2012-2014,
αφού ουδείς ιδιώτης ενδιαφέρθηκε να συµµετάσχει σ’ αυτούς
τους δύο διαγωνισµούς.
Η Κυβέρνησή µας έρχεται σήµερα να καλύψει αυτό το κενό µε
τη δηµιουργία της εταιρείας διανοµής αερίου της λοιπής Ελλάδας, µία θυγατρική 100% της ΔΕΠΑ, που θα φέρει άµεσα φυσικό
αέριο είτε υγροποιηµένο φυσικό αέριο, το LNG, είτε συµπιεσµένο φυσικό αέριο, το CNG, και σ’ αυτές τις περιοχές.
Η µεγάλη, όµως, συµβολή του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας αποτυπώνεται στα
έργα υποδοµών. Το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων του
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών στο σχέδιο προϋπολογισµού του 2017, κλείνει έναν µεγάλο κύκλο ελλιπούς σχεδιασµού,
σκοπιµοτήτων, κακοδιαχείρισης και ανεκπλήρωτων υποσχέσεων,
που αποτελούσαν για δεκαετίες πάγια πρακτική των προηγούµενων κυβερνήσεων στα έργα υποδοµών και µεταφορών. Έτσι µε
αυτό ολοκληρώνονται έργα, στα οποία κατασπαταλήθηκαν κοινοτικοί και εθνικοί πόροι και αντιµετώπισαν τον κίνδυνο να µείνουν
ηµιτελή. Ξεκινούν έργα, που θα έχουν πραγµατικό αντίκτυπο στην
κοινωνία και την οικονοµία και τα οποία δεν θα τα χρυσοπληρώσει
ο ελληνικός λαός, αξιοποιώντας στον µέγιστο βαθµό τους διαθέσιµους πόρους. Η έγκαιρη ολοκλήρωση των πέντε µεγάλων αυτοκινητοδρόµων, του Μορέα, της Κορίνθου-Πάτρας, της Ιονίας
Οδού, του Αιγαίου στην περιοχή Τεµπών-Πλαταµώνα, καθώς και
το µεσαίο τµήµα του Ε65 µέχρι τον Μάρτιο του 2017. Επιπλέον θα
αποδοθεί για πρώτη φορά στη χώρα µας ολοκληρωµένος, επιτέλους, ο άξονας Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι, ο ΠΑΘΕ, που
ξεκίνησε τη δεκαετία του ’80.
Το συγχρηµατοδοτούµενο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων
αφορά, επίσης, το Μετρό της Θεσσαλονίκης, το οποίο ήταν σταµατηµένο εδώ και χρόνια. Αυτό το έργο επανεκκινήθηκε, οι εργασίες του πολιτικού µηχανικού ολοκληρώνονται τον Μάρτιο του
2017 και θα παραδοθεί σε λειτουργία µέχρι το 2020.
Στο ίδιο κοµµάτι του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων
εντάσσονται η γραµµή 4 του Μετρό και η επέκταση του Τραµ
από το Κερατσίνι στο Πέραµα, ανακουφίζοντας τη µητροπολιτική
περιοχή της πρωτεύουσας, όπως και ο Βόρειος Οδικός Άξονας
στην Κρήτη, αίτηµα πολλών ετών, καθώς και το νότιο τµήµα του
πολύπαθου αυτοκινητόδροµου κεντρικής Ελλάδος, του Ε65.
Επίσης, σιδηροδροµικά έργα τα οποία ήταν εγκαταλελειµµένα,
χωρίς διάθεση χρηµατοδότησης, εντάχθηκαν στο πρόγραµµα
«Συνδέοντας την Ευρώπη» και επανήλθαν στο συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων.
Αυτό θα αποφέρει για τη χώρα µας επιτέλους έναν σύγχρονο
σιδηροδροµικό ΠΑΘΕ υψηλών ταχυτήτων, που θα συνδέει την
Αθήνα µε τη Θεσσαλονίκη πάρα πολύ σύντοµα, σε τρεις ώρες
και είκοσι πέντε λεπτά.
Τέλος, µε τον εξορθολογισµό του προγράµµατος για τις υποδοµές µεταφορών στην προγραµµατική περίοδο 2014-2020, ξεκινούν νέα µεγάλα έργα, έργα για τους πολίτες και όχι έργα για
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τα έργα.
Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του 2017 είναι αναπτυξιακός, πλεονασµατικός και το κυριότερο αληθινός και εφαρµόσιµος. Η Κυβέρνηση οικοδοµεί
σχέσεις εµπιστοσύνης τόσο µε την κοινωνία όσο και µε τους εταίρους δανειστές. Κατά συνέπεια µπορώ µε ικανοποίηση να πω,
ότι ο συγκεκριµένος προϋπολογισµός µάς βεβαιώνει για την επικείµενη έξοδο από τη δίνη της οικονοµικής κρίσης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Γεωργιάδης, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κυρία Καρακώστα, µη
διαµαρτύρεστε. Σας ακούω, µη διαµαρτύρεστε. Δεν θα σας κάνω
τίποτα, θα είµαι καλό παιδί.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ: Κρατάω σηµειώσεις.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Σηµειώσεις να κρατήσετε, γιατί µε τα νούµερα δεν τα πάτε καλά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν µιλάµε για προϋπολογισµό
πρέπει να είµαστε συγκεκριµένοι, γιατί µιλάµε για αριθµούς. Εγώ
θέτω ένα απλό ερώτηµα. Δεν το έχω ακούσει ακόµη σε όλη τη
συζήτηση. Στη σελίδα 140 προβλέπεται για το έτος 2017 –τα
έχετε προϋπολογίσει δηλαδή- 188 εκατοµµύρια από τη ΔΕΣΦΑ.
Προβλέπατε όταν συντάσσατε αυτόν τον προϋπολογισµό, ότι θα
εισπράττατε 188 εκατοµµύρια από την αποκρατικοποίηση της
ΔΕΣΦΑ στη SOCAR. Μέχρι να έρθει να ψηφιστεί ο προϋπολογισµός, αυτή η αποκρατικοποίηση, όπως όλοι γνωρίζουµε, ακυρώθηκε. Δεν υπάρχει. Άρα σας λείπουν 188 εκατοµµύρια. Μπορεί
ένας Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ να µου πει, από πού θα συµπληρώσετε αυτά τα 188 εκατοµµύρια που σας λείπουν ή τι θα κόψετε
ισόποσα 188 εκατοµµυρίων; Αλλιώς δεν έχετε κάνει προϋπολογισµό, έχετε κάνει µια ευχή.
Επειδή ακούω όλη αυτή τη συζήτηση κι άκουσα και πριν την κ.
Γεροβασίλη, φαντάζοµαι ότι τους πολίτες δεν τους ενδιαφέρει
να αρχίσετε εσείς να λέτε πόσο καλοί είσαστε εσείς και πόσο
κακοί ήµασταν εµείς. Αυτά στην πολιτική ωραία είναι -κι εγώ τα
κάνω- αλλά σε µια κοινοβουλευτική συζήτηση όπου ο κόσµος
πρέπει να καταλαβαίνει τι συµβαίνει, οι πολιτικοί δεν κρίνονται
από αυτά που λένε, κρίνονται από αυτά που κάνουν.
Θα θέσω, λοιπόν, ένα συγκεκριµένο παράδειγµα και θα ήθελα
πολύ αν µπορεί κάποιος συνάδελφος του ΣΥΡΙΖΑ ή των ΑΝΕΛ –
δεν υπάρχει κανείς των ΑΝΕΛ εδώ, τέλος πάντων ένα κόµµα
είστε πια- να µου απαντήσει. Πριν από µερικούς µήνες έφερε σε
ένα προηγούµενο µνηµονιακό νοµοσχέδιο µια τροπολογία ο
Υπουργός Οικονοµικών, όπου «πάγωσε» τις µισθολογικές προαγωγές, τις ωριµάνσεις των δηµοσίων υπαλλήλων και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας.
Όταν έγινε εκείνη την ηµέρα γνωστή η τροπολογία –φαντάζοµαι να το θυµάστε- εδώ έγινε µια µικρή υποτιθέµενη κυβερνητική
κρίση. Ήρθε και µίλησε ο κ. Καµµένος, είπε ότι αυτό δεν περνάει
παρά µόνο πάνω από το πτώµα του και επειδή έπρεπε να ψηφιστεί, γιατί ήταν να πάρουµε τη επόµενη δόση –αυτές τις δόσεις
που κατά το παρελθόν τις κατηγορούσατε, που λέγατε ότι σας
έχουµε κάνει σαν ναρκοµανείς και περιµένουµε την επόµενη
δόση, όλα αυτά που λέγατε τότε- σηκώθηκε ο κ. Καµµένος –µπορεί και να καθόταν δίπλα στην κ. Γεροβασίλη, ήταν Κυβερνητική
Εκπρόσωπος η κ. Γεροβασίλη, µπορεί να το θυµάται- και είπε
«ακούστε να δείτε, µπορεί να ψηφίζεται τώρα αυτό εδώ, αλλά
εγώ δεσµεύοµαι ως Υπουργός Αµύνης στα στελέχη των Ενόπλων
Δυνάµεων, ότι αυτό το µέτρο δεν θα περάσει. Δεν θα περάσει,
γιατί το Υπουργείο Άµυνας καταθέτει και θα καταθέσει εντός
χρονοδιαγράµµατος ισοδύναµα µέτρα». Μάλιστα ο κ. Τσακαλώτος είπε ότι θα έπρεπε τα ισοδύναµα µέτρα να κατατεθούν µέχρι
τις 31 Αυγούστου.
Σε αυτόν τον προϋπολογισµό περιλαµβάνεται το «πάγωµα»
των µισθολογικών ωριµάνσεων και των στελεχών των Ενόπλων
Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας. Άρα η δέσµευση που
έκανε ο Υπουργός Αµύνης εκ µέρους της Κυβερνήσεως σας και
την οποία πήρε µέσα σε αυτή τη Βουλή -και θέλω λίγο την προ-
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σοχή σας, κυρία Γεροβασίλη,- έχει κάποια αξία;
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Σας ακούω.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Έχει κάποια αξία αυτό
που λένε οι Υπουργοί σε αυτή τη Βουλή και που χειροκροτούν
από κάτω οι Βουλευτές; Εσείς δέχεστε να σας κοροϊδεύει ο
Υπουργός σας; Το δέχεστε; Θα πάτε πίσω στους ψηφοφόρους
σας αυτόν τον προϋπολογισµό, που έχει µέσα αυτό που από του
Βήµατος δεσµεύτηκε ο Υπουργός ότι δεν θα γίνει; Έχει κάποια
αξία αυτό; Ή τελικά εδώ µπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε και να πηγαίνετε µετά να χορεύετε κάτι ωραίους χορούς, σαν αυτούς που
έχω δει στο διαδίκτυο να χορεύει η κ. Γεροβασίλη χαρούµενη και
ωραία, τι καλά που περνάτε και κυβερνάτε εδώ από την καρέκλα;
Αυτό είναι όλο; Να πάρετε την καρέκλα; Όχι θέλω απάντηση.
Η δέσµευση του κ. Καµµένου ότι αυτό το µέτρο δεν θα ισχύσει
για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων, ισχύει ή όχι; Στον προϋπολογισµό ισχύει το «πάγωµα». Άρα πρέπει να µας απαντήσετε
επί της ουσίας τώρα και όχι να έρχεστε και να λέτε ωραία λόγια.
Λέγατε στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων ότι ο «κακός» Σαµαράς και ο «κακός» Βενιζέλος έκοψαν τους µισθούς και ότι
έπρεπε να εφαρµοσθεί η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας και να επιστραφούν τα χρήµατα από τις περικοπές του Αυγούστου του 2012. Πολύ ωραία. Ο «κακός» Σαµαράς και ο
«κακός» Βενιζέλος έδωσαν το 50% από αυτές τις µειώσεις πίσω
και φωνάζατε τότε εσείς του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων «Όχι δεν θέλουµε το 50%, το 100% πρέπει να δοθεί».
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Έτσι λέγατε, κύριε Παπαδόπουλε.
Μάλιστα. Ήρθατε στην εξουσία. Είπε ο κ. Καµµένος στις προγραµµατικές δηλώσεις εδώ πέντε φορές: «Δεσµεύοµαι ότι η
πρώτη µου απόφαση θα είναι να πάρουν πίσω το 50%». Μάλιστα.
Πέρασαν δύο χρόνια και δεν έχουν πάρει το 50%. Ο «κακός» Σαµαράς και ο Βενιζέλος τούς έδωσαν το 50%. Εσείς οι «καλοί» Αριστεροί, η «πρώτη φορά Αριστερά», το ξεχάσατε. Τι λέει τώρα ο
Καµµένος; Α, λέει, δεν φταίω εγώ. Εγώ θέλω να τους το δώσω
αλλά δεν µου το δίνει ο Τσακαλώτος. Α, δεν ξέραµε, είναι σε
άλλη Κυβέρνηση ο Τσακαλώτος; Άλλα λέει ο Τσακαλώτος, άλλα
λέει ο Καµµένος; Έτσι θέλετε πραγµατικά να κυβερνήσετε, λέγοντας ο καθένας τα δικά του και να σας πιστέψει ο ελληνικός
λαός;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Κυρία Γεροβασίλη, ακούστε. Το να λέτε στ’ αλήθεια ή να είστε
στο Βήµα και να λέτε στα σοβαρά ότι όλα πάνε καλά και κλείνει
η αξιολόγηση, µακάρι να είναι έτσι.
Θα ήθελα να υπενθυµίσω κάτι στο Σώµα, γιατί υπάρχει κοντή
µνήµη στην Ελλάδα. Ξέρετε από τους αρχαίους χρόνους, εµείς
οι Έλληνες είχαµε έλλειψη µνήµης. Το γράφει ο Πλάτωνας στον
«Τίµαιο», όπου ο ιερεύς της θεάς Νηίθ λέει στον Σόλωνα στην
πόλη Σάις της Αιγύπτου «Ώ Έλληνες, αεί παίδες έστε», δηλαδή
εσείς οι Έλληνες είστε πάντα παιδιά, γιατί ξεχνάτε γρήγορα.
Πώς γίνεται -θέλω να µου εξηγήσει ένας Συριζαίος Βουλευτής- το PSI που ήταν άµεση διαγραφή χρέους 140 δισεκατοµµυρίων στα επόµενα τρία εικοσιτετράωρα να είναι προδοσία, να
είναι απ’ έξω εκατό χιλιάδες κόσµου και να καίνε την Αθήνα για
εµάς τους «γερµανοτσολιάδες» που το ψηφίζαµε και η επίτευξη
–εγώ την καλωσορίζω, µακάρι και άλλη να πάρετε, εγώ δεν είµαι
σαν κι εσάς- µειώσεως του χρέους κατά 45 δισεκατοµµύρια έως
το 2060 να είναι θρίαµβος; Πώς γίνεται τα 140 δισεκατοµµύρια
αµέσως να είναι προδοσία και τα 45 δισεκατοµµύρια σε πενήντα
χρόνια να είναι θρίαµβος; Πώς γίνεται να ισχύουν και τα δύο ταυτόχρονα; Μόνο στη δική σας λογική, την ψεύτικη, µπορούν να
ισχύουν και τα δύο ταυτόχρονα.
Ακούστε, λοιπόν, είπε η κ. Γεροβασίλη ότι κλείνει η αξιολόγηση. Μακάρι. Όµως, ξέρετε, κύριε Υπουργέ, δεν απαντήσατε
και είστε Υπουργός. Πριν από µισή ώρα το Διεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο, ο εκπρόσωπός του ο κ. Ράις, έδωσε µια συνέντευξη και
είπε ότι, δυστυχώς, αν το πλεόνασµα είναι 3,5%, ο ελληνικός
λαός θα πρέπει να πάρει πολλά και σκληρά µέτρα λιτότητας». Το
ακούσατε; Πριν από µισή ώρα έγινε. Το ακούσατε οι Βουλευτές
εδώ, που φωνάζουν έτσι από κάτω και κρίνουν, ο κ. Αθανασίου
που είναι πολύ αντιµνηµονιακός; Ο κ. Πάντζας έφυγε. Ξέρετε
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γιατί έγινε η φασαρία; Δεν θυµάστε εσείς. Ο κ. Πάντζας είχε τυπώσει αφίσες και µοίραζε και έλεγε για γερµανοτσολιάδες και
προδότες που ψηφίζουν το µνηµόνιο και να τους κρεµάσουµε.
Τώρα που ψηφίζει τα µνηµόνια ο κ. Πάντζας για να είναι Βουλευτής, τα ξεχάσαµε τα γερµανοτσολιάδικα!
Δεν µου λέτε, λοιπόν, αν σας φέρει όντως το Ταµείο αυτά που
λέει -λέει η κ. Γεροβασίλη ότι θα κλείσει χωρίς µέτρα, µακάρι,
αυτό ευχόµαστε και εµείς- αν σας φέρει 4,5 δισεκατοµµύρια
µέτρα θα τα ψηφίσετε; Θα τα ψηφίσετε;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Εµείς δεν θα τα ψηφίσουµε και θα κάνουµε εκλογές.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: Αφού λέει το πρόγραµµά σας...
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Σε κανένα πρόγραµµά
µας δεν υπάρχουν αυτά, κύριε. Σε κανένα πρόγραµµά µας δεν
υπάρχουν. Στο µυαλό σας υπάρχουν µόνο. Όµως επειδή εσείς
έχετε την ευθύνη και δεν είναι εύκολο να ρίχνετε το µπαλάκι σε
εµάς –πέρασαν αυτές οι εποχές- ρωτάω τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που είναι παρόντες στην Αίθουσα. Εάν φέρετε 4,5 δισεκατοµµύρια µέτρα, όπως είπε ο κ. Ράις προ µισής ώρας, θα τα
ψηφίσετε;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Έχουµε κάνει οµιλίες…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ακούστε, κύριε Παπαδόπουλε. Σας έχω ακούσει πολλές φορές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Γεωργιάδη, µην κάνετε διάλογο. Χάνετε τον χρόνο µε άσκοπα
ερωτήµατα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Έχετε ασθενή µνήµη. Ξέρετε τι δεν µου άρεσε; Είπατε στην κ. Μάρκου να δώσει την έδρα
της. Ξέρετε ότι όταν οι µισοί Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ πέρασαν
από το ΠΑΣΟΚ στον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κουρουµπλής, η κ. Τζάκρη και
όλοι οι υπόλοιποι κράτησαν τις έδρες από τα κόµµατά τους ή ότι
ο κ. Καµµένος πήρε την έδρα από τη Νέα Δηµοκρατία και την
κράτησε;
Δεν είναι λίγο υποκριτικό, κύριε Παπαδόπουλε, να έχετε δύο
µέτρα και δύο σταθµά; Όταν οι Βουλευτές πηγαίνουν στο δικό
σας κόµµα, κρατούν τις έδρες, αλλά άµα δεν είναι στο δικό σας
κόµµα, δεν τις κρατούν; Όταν θέλετε να έχετε αρχές, οι αρχές
να ισχύουν για όλους, όχι µόνο για τον έναν. Άρα να είστε προσεκτικός, όταν µιλάτε µαζί µου.
Άρα –για να το κλείσουµε-, κυρία Γεροβασίλη, θέλω µια ξεκάθαρη δήλωση. Εάν το ταµείο αυτό που είπε προηγουµένως ο εκπρόσωπός σας το εννοεί και εάν σας φέρουν τέτοια µέτρα, που
εγώ εύχοµαι να µην τα φέρουν, θα τα ψηφίσετε ναι ή όχι; Γιατί
ακούω τώρα ότι θα κάνει και διάγγελµα ο κ. Τσίπρας, για να µοιράσει νέο σανό στους πολίτες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Γεωργιάδη, δεν είστε δηµοσιογράφος.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ε πόσο σανό να φάνε πια
οι πολίτες µετά την δέκατη τρίτη σύνταξη, την κατάργηση του
ΕΝΦΙΑ, τη διάσωση των µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ στο Αιγαίο,
τα 751 µισθό; Ε δεν αντέχουµε άλλο σανό!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Παρακαλούµε.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Καταλάβατε τώρα; Είναι, όµως, δυνατόν να γίνεται έτσι η συζήτηση;
Δεν είναι δηµοσιογράφος ο κ. Γεωργιάδης, δεν είστε υποχρεωµένη να απαντήσετε.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Δεν θα απαντήσω, θα σχολιάσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τώρα
αν ο κάθε Βουλευτής ρωτάει και κάποιον για να του απαντήσει,
τι θα κάνουµε εδώ; Σας παρακαλώ, δεν έχει νόηµα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Αφού θέλει η κυρία Υπουργός να
απαντήσει, γιατί δεν της δίνετε τον λόγο; Οι Υπουργοί πάντα
παίρνουν τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Μίλησε.
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Ό,τι είχε να πει το είπε. Λοιπόν σας παρακαλώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Θηβαίος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, είναι και η στιγµή που πρέπει
να πούµε κάποια πράγµατα, µιας και ο όρος αλήθεια είναι ίσως
απ’ τους πιο πολυχρησιµοποιηµένους εντός του Κοινοβουλίου
και ειδικά σήµερα. Ωστόσο σε πολλούς διαφεύγει η γνωστή ετυµολογία της λέξης, η οποία µας υποχρεώνει, αν θέλουµε να λέµε
την αλήθεια, να µην ενδίδουµε στη λήθη, να µην ξεχνάµε. Εξ ου
και η συµφωνία αλήθειας του κ. Μητσοτάκη, που µε απλά λόγια
εννοεί να µην ξεχνιόµαστε. Σοφόν.
Το µεγαλύτερο, όµως, ψέµα το οποίο ακούστηκε σήµερα πολλές φορές από τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας -και όχι
µόνο- είναι ότι για τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει σήµερα η ελληνική κοινωνία, η αιτία είναι οι τελευταίοι είκοσι δύο µήνες της
Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Η Νέα Δηµοκρατία πιστεύει ότι όσο
πιο πολλές φορές προφέρει τις λέξεις «ψεύτης» και «ψέµα», τόσο
πιο εύκολα θα οδηγήσει τον ελληνικό λαό σε συλλογική αµνησία.
Οι εκλογές του Σεπτέµβρη του 2015 για τις οποίες η Νέα Δηµοκρατία, και όχι µόνο, παρουσιάζει κενό µνήµης, δεν τη δίδαξαν
τίποτα. Η πολιτική υποκρισία και το πολιτικό θράσος µπορεί να
σας δίνει εντυπωσιακά υπαρξιακά οφέλη, επικοινωνιακά βέβαια,
αλλά έχει περιορισµένο χρονικό ορίζοντα. Στις 5 Δεκέµβρη µε τη
θετική εξέλιξη για το χρέος και τη δροµολόγηση του κλεισίµατος
της αξιολόγησης, χωρίς νέα µέτρα και προς αναπτυξιακή κατεύθυνση, ανοίγει ο δρόµος για το τέλος της καταστροφολογίας και
της αναπόφευκτης σύγκρισης.
Ο προϋπολογισµός του 2017 είναι ένα πολιτικό γεγονός, που
µας επιτρέπει να µην ξεχνάµε όχι µόνο ό,τι έγινε την προηγούµενη εξαετία αλλά και τις τελευταίες δεκαετίες, δηλαδή ποιες
πολιτικές οδήγησαν στην κρίση και κυρίως ποιοι ρήµαξαν το κοινωνικό κράτος.
Με αφορµή αυτό θα ήθελα να σταθώ ενδεικτικά στο ζήτηµα
της παιδείας. Προβλέπεται αύξηση των δαπανών του Υπουργείου Παιδείας κατά 257 εκατοµµύρια ή 5,3% σε σχέση µε το
2016. Για πρώτη φορά µπαίνει έτσι φρένο στις συνεχείς µειώσεις
των δαπανών για την παιδεία των προηγούµενων χρόνων. Αλήθεια για να µην ξεχνιόµαστε, πόσες δεκαετίες είµαστε στην τελευταία θέση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις δαπάνες
για την παιδεία; Υπάρχει απάντηση;
Χωρίς καµµία διάθεση εξωραϊσµού της δύσκολης κατάστασης
σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης, ανοίξαµε τα σχολεία στην ώρα
τους, αυξήσαµε τα τµήµατα ειδικής αγωγής, επαναπροσλάβαµε
δυόµισι χιλιάδες απολυµένους καθηγητές, καταργήσαµε την τιµωρητική αξιολόγηση µε στόχο την απόλυση, προχωρήσαµε σε
θεσµικές αλλαγές στη δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση, κατοχυρώσαµε εργασιακά δικαιώµατα των εκπαιδευτικών.
Αναρωτήθηκε η συνάδελφος κ. Κεραµέως της Νέας Δηµοκρατίας, τι θα κάνει µε τα 257 εκατοµµύρια επιπλέον η Κυβέρνηση.
Είπε: «Μόνο εξίµισι χιλιάδες διορισµούς εκπαιδευτικών;». Δεν
ξέρω αν φαίνονται λίγοι, αλλά η συνάδελφος φαίνεται να έχει ξεχάσει τον αριθµό «µηδέν» διορισµών, επί µια εξαετία στα σχολεία
της χώρας.
Η Κυβέρνηση έχει και σχέδιο και στόχους. Απλά είναι σε διαφορετική κατεύθυνση στην παιδεία, από αυτούς της Νέας Δηµοκρατίας. Εµείς ενισχύουµε τη δηµόσια δωρεάν παιδεία σαν
προϋπόθεση της ανάπτυξης αλλά και της κοινωνικής αναβάθµισης. Η Νέα Δηµοκρατία βλέπει τη δηµόσια εκπαίδευση σαν αναγκαίο κακό και αλληθωρίζει συνεχώς προς την ενίσχυση της
ιδιωτικής, στο όνοµα µάλιστα µιας ψευδεπίγραφης αριστείας.
Η άλλη σοβαρή παρέµβαση µέσω του προϋπολογισµού αφορά
τον τοµέα της κοινωνικής αλληλεγγύης. Σύµφωνα µε την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισµού του 2017, εγγεγραµµένες
πιστώσεις του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πρόκειται να καλύψουν ανάγκες όπως
εφαρµογή του προγράµµατος «Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης», το ΚΕΑ, σε πανελλαδική κλίµακα, τη χρηµατοδότηση των
κέντρων κοινωνικής πρόνοιας, την καταβολή των προνοιακών
επιδοµάτων, την ενίσχυση των δαπανών κοινωνικής προστασίας,
όπως δράση για τη διευκόλυνση µετακίνησης σε βάρος των κοι-

3019

νωνικών οµάδων, ΑΜΕΑ, συνταξιούχους, άνεργους. Συνέχιση της
οµαλής χρηµατοδότησης του προγράµµατος «Βοήθεια στο
Σπίτι» και άµβλυνση των συνεπειών της σταδιακής κατάργησης
του ΕΚΑΣ, µέσω εφαρµογής αντισταθµιστικών µέτρων.
Έγινε δεκτή η πρόταση της Κυβέρνησης για δαπάνες ύψους
860 εκατοµµυρίων, που σήµερα γράφτηκαν στον προϋπολογισµό
χωρίς να θιγούν τα βασικά επιδόµατα, όπως αναπηρικά και οικογενειακά.
Σηµαντικό ρόλο σε όλη αυτή την προσπάθεια παίζει και η δηµιουργία ενιαίας βάσης δεδοµένων στην ΗΔΙΚΑ για το σύνολο των
επιδοµάτων. Τι σηµαίνει αυτό; Ότι θα µπορούµε να παρακολουθούµε, µέσα από ένα γενικό φορέα, το συνολικό οικονοµικό όφελος που υπάρχει για κάθε συµπολίτη, να αποφεύγονται οι απάτες,
να ελέγχεται ανά πάσα στιγµή το κάθε επίδοµα. Επίσης κάτι πάρα
πολύ σηµαντικό είναι ένα χτύπηµα στη γραφειοκρατία που ταλαιπωρούσε τον κόσµο. Σήµερα µόνο µε το ΑΦΜ του µπορεί ο δικαιούχος του τελευταίου εξαµήνου που µπαίνει στη διαδικασία της
πρόνοιας, να κατοχυρώνει τη θέση του και το επίδοµά του.
Ένα άλλο θέµα που θίχτηκε αυτές τις µέρες είναι έµµεσοι και
άµεσοι φόροι. Ακούσαµε από οµιλητές στην Αντιπολίτευση, οι
οποίοι µε περισσό θράσος χύνουν τώρα κροκοδείλια δάκρυα, ότι
στο φετινό προϋπολογισµό παραµένουν ενισχυµένοι οι έµµεσοι
φόροι σε σχέση µε τους άµεσους. Πράγµατι παρά την προσπάθειά µας για µια δικαιότερη κατανοµή των άµεσων φόρων, οι έµµεσοι φόροι παραµένουν σε υψηλά επίπεδα και θίγουν, κυρίως,
τα λαϊκά στρώµατα. Θα παρακαλούσα να γυρίσουν πίσω και να
ρίξουν µια µατιά στους προϋπολογισµούς των τριάντα τελευταίων ετών. Θα έβλεπαν πως η αναλογία των έµµεσων φόρων
ήταν περίπου το ίδιο άτυχη και στις καλές εποχές της επίπλαστης ευηµερίας. Γιατί τότε δεν πλήρωναν φόρους οι έχοντες και
κατέχοντες και φορτωνόµασταν µε έµµεσους φόρους. Ένας
ακόµα σοβαρός λόγος που οδηγηθήκαµε στην κρίση.
Σήµερα ακούγεται από πολλούς οµιλητές της Αντιπολίτευσης,
ότι για όλα τα δεινά της χώρας από την Μεταπολίτευση και µετά,
φταίνε οι είκοσι δύο µήνες διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Μέσα σε
αυτούς τους είκοσι δύο µήνες προσπαθούν να ξεπλύνουν αντιλαϊκές πολιτικές δεκαετιών. Προσπαθούν να ξεπλύνουν σκάνδαλα, σπατάλες, πελατειακό κράτος, αυταρχισµό, διαφθορά,
«SIEMENS», Ολυµπιακούς Αγώνες και µια σειρά αµαρτίες που
πληρώνουµε σήµερα µετά τη χρεοκοπία του 2010. Αν πιστεύετε
ότι σήµερα ο ελληνικός λαός, κάτω από το βάρος των προβληµάτων της οικονοµικής κρίσης έχει χάσει τη µνήµη του και τη
γνώση του, κάνετε µεγάλο λάθος. Ο λαός έχει και µνήµη και
γνώση.
Ο Υπουργός Οικονοµικών πριν από λίγο έκανε µια ξεκάθαρη
πρόταση. Ελάτε. Μιλάτε για εθνική πολιτική. Ελάτε, λοιπόν, µιλήστε µε αλήθειες. Θα πάµε για µείωση, αν θέλετε, των πλεονασµάτων από το 2018 και µετά µε µια εθνική πολιτική; Θα πάµε
για συλλογικές συµβάσεις µε µια εθνική πολιτική; Θα πάµε ενάντια στις οµαδικές απολύσεις µε µια εθνική πολιτική; Μόνο µε αλήθειες. Έστω και για πρώτη φορά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Δηµητριάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία Υπουργέ, ο προϋπολογισµός αυτός αποτελεί τον δεύτερο κατά σειρά προϋπολογισµό
µας και έρχεται να εδραιώσει αυτό που άρχισε µε τον προηγούµενο, τη σταθερότητα, την αξιοπιστία, το θετικό πρόσηµο στην
αναπτυξιακή και κοινωνική µας πολιτική. Πιστοί στη στρατηγική
της νίκης στα σηµεία µετά τον συµβιβασµό του καλοκαιριού, ερχόµαστε να θεραπεύσουµε τις συνέπειες των περιοριστικών πολιτικών και της υποταγής που εφαρµόστηκαν µετά το 2010.
Το περιοριστικό µείγµα πολιτικής που εφαρµόστηκε στους προηγούµενους προϋπολογισµούς, οδήγησε τη χώρα σ’ έναν καθοδικό κύκλο µειωµένης εγχώριας ζήτησης, διαρκώς αυξανόµενης
ανεργίας, µειωµένου διαθέσιµου εισοδήµατος και παραγωγικής
κατάρρευσης.
Μερικοί δείκτες προς τούτο είναι. Απώλεια κατά 1/4 του ΑΕΠ,
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απώλεια του 65,5% του όγκου των επενδύσεων µεταξύ των ετών
2008 και 2014, µέση ετήσια συρρίκνωση της τελικής εγχώριας
ζήτησης κατά 6,2% µεταξύ 2009 και 2014, µείωση του ακαθάριστου ονοµαστικού διαθέσιµου εισοδήµατος των νοικοκυριών
κατά 7,3% και στα δύο µνηµόνια, τεράστιο ποσοστό ανεργίας
που έφτασε το 2013, σύµφωνα πάντα µε την ΕΛΣΤΑΤ, στο 27,5%,
αρνητικό ρεκόρ, ενώ ταυτόχρονα ο µέσος µισθός µειώθηκε κατά
17% περίπου.
Το αφήγηµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης για µία και µόνο
στιγµή δήθεν επιτυχίας του προϋπολογισµού του 2014 στηρίζεται σε δύο µύθους. Στην ίδια την υλοποίησή του ως προς τα πλεονάσµατα και στα γεµάτα ταµεία που δήθεν παρέδωσε.
Ο πρώτος µύθος καταρρίπτεται κάτω από την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε ο τότε Υπουργός
Οικονοµικών κ. Χαρδούβελης στον ραδιοσταθµό «ΒΗΜΑ FM» τον
Ιούλιο του 2016, όπου είπε χαρακτηριστικά: «Πράγµατι ήταν αρκετά αυστηρό το πλαίσιο του 2014. Έλεγε να έχουµε το 2016 ένα
πλεόνασµα 4,5%. Στόχος µας τότε ήταν να κλείσουµε την αξιολόγηση. Δεν θέλαµε να το φέρουµε στο τραπέζι από τότε. Θέλαµε να το µειώσουµε από το 4,5% και να το φέρουµε στο 3%.
Πιστεύουµε ότι ένα 3% θα µπορούσε να το αντέξει η οικονοµία
µε τους ρυθµούς ανάπτυξης που θέλαµε να έχουµε».
Διπλό τζακ ποτ αποτυχίας. Η κυβέρνησή σας δεχόταν πλεονάσµατα που δεν ήταν σε θέση να πραγµατοποιήσει, µε αντίτιµο
την υπογραφή της αξιολόγησης. Επίσης ποτέ δεν υλοποίησε
τους συµφωνηµένους ρυθµούς ανάπτυξης, γεγονός που αποσιωπάται επίσης. Πόση αξιοπιστία θα είχε η ελληνική κυβέρνηση
–και δεν είχε βεβαίως- εάν την επόµενη µέρα αµφισβητούσε τους
βασικούς όρους µιας συµφωνίας που µόλις είχε υπογράψει;
Πέσατε σε µια παγίδα που στήσατε οι ίδιοι, µόνο που αυτή τη
φορά ήταν σε βάρος της χώρας µας. Το 2014, είχατε δεσµευτεί
για πρωτογενές πλεόνασµα 1,5% αλλά τελικά πετύχατε µόνο
0,3%. Απόκλιση 1,2%, δηλαδή δύο δισεκατοµµύρια.
Άρα τα µέτρα για να κλείσει το 2014 ήταν 2 δισεκατοµµύρια,
το πλεόνασµα για το 2015 ήταν 5,4 δισεκατοµµύρια, συν τα τοκοχρεολύσια για την αποπληρωµή των δανείων, αυτό είναι το
πραγµατικό αίτιο της κατάρρευσης της κυβέρνησής σας.
Ο δεύτερος µύθος περί πλεονάσµατος στα ταµεία είναι αστεία
υπόθεση. Το έλλειµµα είναι 550 εκατοµµύρια µε απόδειξη από
το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Ο δικός µας προϋπολογισµός, ο προϋπολογισµός του 2017,
κατατίθεται πάντα στο πλαίσιο της δηµοσιονοµικής προσαρµογής, όπως αποτυπώθηκε στη σύµβαση της χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης µε τους θεσµούς. Είναι ένας προϋπολογισµός που
υπηρετεί τη στρατηγική µας για έξοδο από την κρίση, υπηρετώντας τέσσερις βασικούς στόχους:
Πρώτον, δηµοσιονοµική σταθερότητα. Αυτό έχει να κάνει µε
το ασφαλιστικό, το φορολογικό και το µισθολογικό.
Δεύτερον, σταθερό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, ρυθµίσεις
κόκκινων δανείων, ανακεφαλαιοποιήσεις τραπεζών.
Τρίτον, διαρθρωτικές αλλαγές, ανασυγκρότηση δηµόσιου
τοµέα, ανασυγκρότηση κράτους.
Τέταρτον, κοινωνική πολιτική, στήριξη των αδυνάτων, στήριξη
του κοινωνικού κράτους.
Η σύµβαση προβλέπει πρωτογενές πλεόνασµα ύψους 1,75%
που ήδη υπερκαλύφθηκε, όταν το δεύτερο µνηµόνιο, το δικό
σας, προέβλεπε πρωτογενές πλεόνασµα 4,5%. Η διαπίστωση
είναι πως εµείς πετύχαµε στη διαπραγµάτευση και αποτρέψαµε
επιπλέον µέτρα 5,4 δισεκατοµµυρίων µόνο για το 2017.
Πράγµατι, λοιπόν, δεν είµαστε ίδιοι. Ενώ για το 2015 είχαµε
δεσµευτεί για πρωτογενές πλεόνασµα 0,25%, τελικά η οικονοµία
κατέγραψε πλεόνασµα 0,7%.
Αντίστοιχα µε βάση τα στοιχεία της εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το 2016, το πρωτογενές πλεόνασµα της γενικής κυβέρνησης εκτιµάται ότι θα διαµορφωθεί στο 1,1 δισεκατοµµύριο.
Έχουν υπερκαλυφθεί, λοιπόν, όλοι οι στόχοι και κυρίως του πρωτογενούς πλεονάσµατος, γεγονός που δίνει τον απαραίτητο δηµοσιονοµικό χώρο, για την εφαρµογή αναπτυξιακών πολιτικών
και πολιτικών κοινωνικής προστασίας.
Τα σηµαντικότερα µεγέθη που συνηγορούν στο γεγονός πως
ο προϋπολογισµός του 2017 έχει ιδιαίτερα θετικό πρόσηµο και
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πείθει για την επιτυχία του είναι τα εξής: Μεγέθυνση της ελληνικής οικονοµίας κατά 2,7% –το συνοµολογούν όλοι αυτό. Θετική
ανάπτυξη 1,5%. Ροή αύξησης οικονοµίας 12,5%. Αύξηση των
εξαγωγών κατά 10,2%. Πλεόνασµα 2,75%. Σηµειωτέον αυτά είναι
νούµερα που οι προηγούµενοι δεν µπορούσαν ούτε καν να τα
ονειρευτούν.
Ειδικότερα προβλέπεται πρωτογενές πλεόνασµα 3 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισµού σε τακτική βάση προβλέπεται να διαµορφωθούν στα 49 περίπου
δισεκατοµµύρια ευρώ, αυξηµένα κατά 0,3% του ΑΕΠ, έναντι του
2016. Η αύξηση αυτή οφείλεται στη βελτίωση των δεικτών του
µακροοικονοµικού περιβάλλοντος, αλλά και στα µέτρα που ελήφθησαν στο πλαίσιο της σύµβασης της χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης. Δεν υπάρχουν νέα µέτρα. Δεν υπάρχουν νέα βάρη.
Προβλέπεται ειδική χρηµατοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας εντός του 2016 και έως το πρώτο εξάµηνο του 2017 συνολικού ύψους 6,6 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Στο
τέλος του Ιουνίου εκταµιεύτηκε από τον ESM το ποσό του 1,8 δισεκατοµµυρίου ευρώ, που πιστώθηκε σε ειδικό λογαριασµό, ο
οποίος συστάθηκε ακριβώς για αυτόν τον λόγο.
Η διάθεση των πόρων για την ενίσχυση των προϋπολογισµών
των φορέων της γενικής κυβέρνησης ξεκίνησε στα µέσα του Ιουλίου του 2016. Με βάση τα προσωρινά στοιχεία του Αυγούστου
του 2016, έχουν ήδη εξοφληθεί υποχρεώσεις προς τρίτους
ύψους 1,35 δισεκατοµµυρίου ευρώ.
Ταυτόχρονα για την επίτευξη του στόχου της µεγέθυνσης της
οικονοµίας, θα χρησιµοποιηθούν όλα τα αναπτυξιακά εργαλεία
που έχει στη διάθεσή της η ελληνική οικονοµία. Τα αναπτυξιακά
εργαλεία που σήµερα έχουµε στα χέρια µας, δεν είναι µόνο το
Πρόγραµµα Δηµόσιων Επενδύσεων και ο αναπτυξιακός νόµος
αλλά υπάρχουν και πρόσθετα εργαλεία, που σκοπό έχουν τη µεγαλύτερη δυνατή µόχλευση δηµοσίων και ιδιωτικών πόρων για
την ενίσχυση των επενδύσεων.
Επειδή ο χρόνος λιγοστεύει, θα αναφερθώ λίγο σε κάποια ειδικά στοιχεία για τα ενεργειακά. Οι στόχοι µας είναι οι εξής: Προσαρµογή στις οδηγίες, ώστε µέχρι το 2020 σε ό,τι αφορά το
ευρωπαϊκό µείγµα, να έχουµε υιοθετήσει ένα νέο µοντέλο ηλεκτρικής ενέργειας µε αλλαγές και στην αγορά και στα δίκτυα.
Οργάνωση χωροταξίας µε επικέντρωση στο Κτηµατολόγιο, τον
χωρικό σχεδιασµό και τις χρήσεις γης. Ολοκλήρωση του στόχου
να γίνει η χώρα µας ένας περιφερειακός ενεργειακός κόµβος και
επέκταση µε διεθνείς αγωγούς και εµπορικούς δρόµους στον
τοµέα της ενέργειας.
Θέλω, επίσης, να σταθώ στο παράδειγµα της ΔΕΣΦΑ, που,
πράγµατι, δείχνει τις διαφορές στην αντίληψη και τις επιδιώξεις
που αφορούν µια επένδυση. Πρώτον, η ΔΕΣΦΑ πουλήθηκε το
2013 κατά 66% στη «SOCAR» και δεν εγκρίθηκε ποτέ από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι σύµφωνα µε το Ενωσιακό δίκαιο, είναι
ασύµβατο κάποιος να είναι παραγωγός και να είναι και διανοµέας.
Δεύτερον, έπρεπε εποµένως να µεταβιβαστεί το 17% αυτής
της εξαγοράς σε στρατηγικό επενδυτή και δεν προεβλέπετο
στον παραγωγό να έχει συµµετοχή στη διοίκηση της εταιρείας.
Είχε προβλεφθεί αύξηση 68% –άκουσον άκουσον– των τιµολογίων φυσικού αερίου σε βάρος, δηλαδή, της παραγωγής της
ελληνικής οικονοµίας, κατά παράβαση πάλι ευρωπαϊκών οδηγιών, για τον καθορισµό και τον υπολογισµό των τιµών, που εµείς
το καλοκαίρι που µας πέρασε το πραγµατοποιήσαµε. Εφαρµόσαµε, δηλαδή, το Ενωσιακό Δίκαιο και αυτή η λεόντεια συµφωνία
σε βάρος του ελληνικού δηµοσίου, έπαψε να είναι συµφέρουσα
για την αζερική εταιρεία.
Στην απορία που εξέφρασε προηγουµένως ένας οµιλητής της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, παρ’ όλο που δεν είναι εδώ, απαντώ
πως απλώς η δηµοπρασία θα επαναληφθεί εντός του 2017 και θα
είναι και επιτυχής και θα είναι αυτή που πρέπει να είναι. Δεν θα
είναι, δηλαδή, σε µια αποικιοκρατική λογική.
Τελειώνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί έχω υπερβεί
κατά πολύ τον χρόνο µου. Ο προϋπολογισµός του 2017 που συζητάµε σήµερα, είναι ισορροπηµένος και ρεαλιστικός. Είναι ένα
σχέδιο, που θα φέρει τη χώρα µας ένα βήµα πιο κοντά στην
έξοδο από τα µνηµόνια και την επιτήρηση. Είναι το κλειδί για την
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έξοδο από την κρίση. Στοχεύουµε στην αξιοκρατία, στην αξιοπιστία, ώστε να αποκαταστήσουµε την εµπιστοσύνη των επενδυτών. Το 2017 θα είναι ένα έτος στροφής της οικονοµίας. Θα
βγούµε από την κρίση µε την κοινωνία όρθια.
Όπως λέει ένας µεγάλος σύγχρονος Έλληνας ποιητής, ο Μάρκος Μέσκος:, «Φυτεύουµε στον δρόµο µας µικρές προσδοκίες,
για να κινούµαστε µε αυτές ενεργητικά και αισιόδοξα».
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε.
Τώρα τον λόγο έχει ο κ. Καββαδάς, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διάβασα αναλυτικά τις προβλέψεις για την οικονοµική πολιτική που
προτίθεται να εφαρµόσει η Κυβέρνηση τον επόµενο χρόνο, έτσι
όπως περιγράφεται στον δεύτερο προϋπολογισµό των ΣΥΡΙΖΑ–
ΑΝΕΛ.
Αναρωτιέται κανείς, κύριε Υπουργέ, εάν είχατε στο µυαλό σας
την Ελλάδα, όταν καταλήξατε στα µεγέθη αυτά, και αν σκεφτόσασταν τον Έλληνα φορολογούµενο ή έναν πολίτη κάποιας
άλλης χώρας.
Φέρατε προς ψήφιση φορολογικά µέτρα που ανέρχονται στα
2,6 δισεκατοµµύρια ευρώ και µόλις το 3%, δηλαδή µόλις 79 εκατοµµύρια ευρώ, αφορούν εξοικονοµήσεις δαπανών, ενώ το 97%
αφορά αύξηση και επιβολή νέων φόρων. Μάλιστα οι έµµεσοι
φόροι αυξάνονται κατά 1,4 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Μιλάµε για τους πιο άδικους φόρους που ήδη πληρώνουν και
θα πληρώσουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Αναφέροµαι στην αύξηση
στα τρόφιµα, στον καφέ, στα τσιγάρα, στο κρασί, στη µπύρα, στο
πετρέλαιο κίνησης και θέρµανσης, στη σταθερή και κινητή τηλεφωνία, στα αγροτικά προϊόντα, σε όλα τα προϊόντα πρώτης
ανάγκης που κινούν την αγορά. Αποτέλεσµα είναι το κράτος να
µην εισπράττει, γιατί ο κόσµος έχει περιορίσει τις αγορές του,
να αυξάνεται η φοροδιαφυγή και να κλείνουν χιλιάδες επιχειρήσεις.
Είναι προφανές ότι µε τις αναλογίες αυτές, µιλάµε για έναν
προϋπολογισµό φοροκεντρικό, που -αν µη τι άλλο- πνίγει τον Έλληνα φορολογούµενο, δηµιουργεί πιο ασφυκτικό περιβάλλον
στην οικονοµία και καλλιεργεί την ύφεση και τη φτώχεια.
Απορεί κανείς τι απόδοση περιµένετε να έχουν αυτά τα µέτρα,
τη στιγµή που ληξιπρόθεσµες οφειλές σε εφορίες και ταµεία αυξάνονται -ήδη ξεπερνούν τα 91 δισεκατοµµύρια ευρώ- και το διαθέσιµο εισόδηµα των πολιτών έχει µειωθεί.
Πέρα από τους αριθµούς είναι να απορεί κανείς πώς φαντάζεσθε ότι θα διαµορφωθεί η καθηµερινότητα των Ελλήνων πολιτών
µε όλα αυτά τα µέτρα. Είναι παράδοξο µια αριστερή Κυβέρνηση,
να µην υπολογίζει το κοινωνικό κόστος και να αδιαφορεί από τις
τσέπες ποιων παίρνει τα χρήµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απορεί κανείς πώς προϋπολογίζει η Κυβέρνηση ανάπτυξη στο 2,7% για τον επόµενο χρόνο.
Μακάρι! Εµείς το ευχόµαστε και δεν επιθυµούµε κάτι άλλο. Από
πού, όµως, θα τροφοδοτηθεί αυτή η ανάπτυξη;
Δεν θα µιλήσω για µαγικές συνταγές, αλλά θα επιθυµούσαµε
και εµείς και όλοι οι Έλληνες, να µας εξηγήσετε τη νέα οικονοµική θεωρία που ανακαλύψατε και ξεφεύγει από τη δική µας αντίληψη. Γιατί οικονοµική θεωρία που να προβλέπει ανάπτυξη
χωρίς να ικανοποιούνται βασικές προϋποθέσεις, δεν νοµίζω να
υπάρχει.
Ερωτώ: Πώς θα λειτουργήσει η αγορά, όταν οι νέοι φόροι εξανεµίζουν το διαθέσιµο εισόδηµα; Πώς θα αυξηθεί η κατανάλωση,
όταν υπάρχουν εκατοµµύρια άνεργοι και η όποια αύξηση της
απασχόλησης είναι, κυρίως, από τετράµηνη εργασία και µάλιστα
κακοπληρωµένη; Πώς θα αυξηθούν οι επενδύσεις, όταν υπερφορολογείται ο ιδιωτικός τοµέας, αυξάνονται οι εισφορές προς τα
ασφαλιστικά ταµεία, το δηµόσιο δεν πληρώνει τα χρέη του, τα
οποία από 3,8 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2014 έφτασαν στα 6,2
δισεκατοµµύρια ευρώ σήµερα; Το σηµαντικότερο είναι ότι καθυστερούν οι διαρθρωτικές αλλαγές και οι αποκρατικοποιήσεις.
Για να επιτευχθεί η ανάπτυξη, κυρίες και κύριοι, πρέπει, όχι
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µόνο να ικανοποιούνται αυτές οι απλές προϋποθέσεις, αλλά
απαιτούνται και µεταρρυθµίσεις και τοµές, που η Κυβέρνηση δεν
έχει στόχο ούτε επιθυµεί, όπως έχει αποδείξει, να υλοποιήσει.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, η πραγµατική οικονοµία
στενάζει, οι οικογενειακοί προϋπολογισµοί κατέρρευσαν και ο
µποναµάς που ετοιµάζει η Κυβέρνηση όχι µόνο για το 2017, που
συζητούµε σήµερα, αλλά και για µετά το 2018 είναι ακόµα πιο
βαρύς.
Πανηγυρίζει η Κυβέρνηση για τη συµφωνία στο Eurogroup για
την ελάφρυνση του χρέους, που δεν ξέρουµε πώς θα διαµορφωθεί και δεν οµολογεί ότι απέτυχε να κλείσει τη δεύτερη αξιολόγηση έως τις 5 Δεκεµβρίου, την οποία είχε σίγουρη, όπως έλεγε.
Δεν οµολογεί ότι, ουσιαστικά, συµφώνησε σε ένα νέο µνηµόνιο. Δεν οµολογεί ότι αντί να σκίσει τα µνηµόνια, ετοιµάζεται να
υπογράψει νέο µνηµόνιο που θα φέρει αποκλειστικά την υπογραφή των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Δεν οµολογεί ότι τα πλεονάσµατα στο 3,5% του ΑΕΠ που συµφώνησε –για πόσο χρόνο δεν ξέρουµε ακόµα, για τρία, για πέντε
ή για δέκα χρόνια- είναι νέα µέτρα, φόροι, περικοπές και σκληρή
λιτότητα.
Αυτή θα είναι, κυρίες και κύριοι, η παρακαταθήκη της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ πριν φύγει από την εξουσία, στην ελληνική κοινωνία και στην επόµενη κυβέρνηση που θα διαχειριστεί
την οικονοµία. Γιατί όσο κι αν προσπαθούν να κρατήσουν την καρέκλα της εξουσίας, σύντοµα θα την εγκαταλείψουν. Πριν από
αυτό, όµως, θα έχουν υποθηκεύσει τους Έλληνες σε συνθήκες
σκληρής λιτότητας για πολλά χρόνια, γιατί το 3,5% του ΑΕΠ
απαιτεί νέες περικοπές σε µισθούς και συντάξεις και µείωση του
αφορολόγητου που ζητούν οι δανειστές. Αυτή είναι η πραγµατικότητα και όσο και αν προσπαθεί η Κυβέρνηση να την αντιστρέψει, όπως µε το «ΟΧΙ» του δηµοψηφίσµατος, δεν θα τα
καταφέρει.
Κύριοι της Κυβέρνησης, να είστε σίγουροι ότι κι εµείς και όλοι
οι Έλληνες θυµόµαστε µε ακρίβεια όλα όσα τάζατε.
Θα σταθώ σε δύο φράσεις του Πρωθυπουργού στην περσινή
του οµιλία επί του προϋπολογισµού. Έλεγε ο κ. Τσίπρας -διαβάζω ακριβώς τη φράση- «Στόχος είναι ένας βαθύς και ριζικός
µετασχηµατισµός του οικονοµικού, παραγωγικού και κοινωνικού
µοντέλου της χώρας». Ισχυριζόταν, επίσης, ότι ο προϋπολογισµός αποτελεί την προοπτική για τον σταδιακό κοινωνικό µετασχηµατισµό, που είναι αναγκαίος για την ευηµερία των πολιτών.
Η ευηµερία των πολιτών, κυρίες και κύριοι της συγκυβέρνησης, που τάξατε, µεταφράζεται µετά από έναν χρόνο από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και δύο χρόνια κυβέρνησης της
Αριστεράς, σε εκατοµµύρια ανέργους, σε χιλιάδες λουκέτα σε
επιχειρήσεις, µικρές και µεγάλες, σε χιλιάδες Έλληνες που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας, σε χιλιάδες Έλληνες που
µεταναστεύουν, σε χιλιάδες επιχειρήσεις που ξενιτεύονται, σε
κεφαλαιακούς περιορισµούς που παραµένουν -τα capital controls- σε επικουρικές συντάξεις που µειώνονται, σε λιτότητα και
φόρους που «τρώνε» το σώµα των πολιτών, σε χρέη του δηµοσίου προς τους ιδιώτες που αυξάνονται, σε κόκκινα δάνεια που
αυξάνονται, σε ουρές σε ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ για ρυθµίσεις χρεών,
σε εργασιακή ανασφάλεια και φόβο, φόβο και τρόµο για την
µέρα που θα ξηµερώσει σε κάθε σπίτι.
Αυτός, κυρίες και κύριοι, είναι ο κοινωνικός µετασχηµατισµός
που πετύχατε. Αυτή είναι η ευηµερία που τάζατε στον κόσµο.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, ο Πρωθυπουργός, κατά την
προσφιλή τακτική του, από αυτό εδώ το Βήµα έταξε και εξακολουθεί να τάζει πολλά. Κλείνετε τα µάτια σας και κωφεύετε µπροστά την αγανάκτηση των Ελλήνων. Είστε έτοιµοι να επιβάλλετε
νέα δυσβάσταχτα µέτρα και δεν βλέπετε τις δηµοσκοπήσεις, που
δείχνουν ότι πάνω από το 70% των Ελλήνων νιώθει οργή, ντροπή
και αγανάκτηση για την πολιτική σας. Να είστε σίγουροι ότι η
αγανάκτηση του κόσµου θα µεγαλώσει µε τα νέα µέτρα που φέρνετε µε τον προϋπολογισµό, ο οποίος είναι αντιαναπτυξιακός και
κοινωνικά άδικος. Για τους λόγους αυτούς τον καταψηφίζω.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τώρα
θα δώσω τον λόγο στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµίας και
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Ανάπτυξης, τον κ. Αλέξη Χαρίτση, για οκτώ λεπτά.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Κυρία Πρόεδρε, αν µπορώ να έχω λίγη
ανοχή στον χρόνο, παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Βεβαίως, κύριε Υπουργέ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Σας ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο προϋπολογισµός του 2017 συνιστά µια τοµή στα χρόνια της κρίσης. Συνιστά µια τοµή, γιατί
όπως είχαµε δεσµευτεί, αυξάνεται σηµαντικά το εθνικός σκέλος
του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, από τα 750 εκατοµµύρια ευρώ στο 1 δισεκατοµµύριο ευρώ.
Το εθνικό σκέλος -υπενθυµίζω- του Προγράµµατος Δηµοσίων
Επενδύσεων είχε σηµειώσει πολύ µεγάλη πτώση, είχαν συµβεί
πολύ µεγάλες περικοπές, ειδικά µέσα στην κρίση µετά το 2010.
Αυξήθηκε µέσα, βεβαίως, στους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς
τους οποίους αντιµετωπίσαµε, ήδη το 2016 από τα 700 εκατοµµύρια στα 750 εκατοµµύρια και φέτος για το 2017, προβλέπεται
µια πολύ σηµαντική αύξηση στο 1 δισεκατοµµύριο ευρώ.
Συνολικά το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων συγχρηµατοδοτούµενο και εθνικό, εκτελέστηκε πλήρως το 2015, εκτελείται,
επίσης, χωρίς απώλειες το 2016, και θα εκτελεστεί και το 2017
βάσει του προγραµµατισµού της Κυβέρνησης.
Εργαζόµαστε έτσι ώστε οι πόροι που θα εισρεύσουν στην
πραγµατική οικονοµία, να έχουν ουσιαστικό αντίκρισµα σε αυτές
τις δύσκολες συνθήκες και να δώσουν εκείνες τις αναπτυξιακές
ωθήσεις στην ελληνική οικονοµία, που θα τη στρέψουν προς µια
νέα κατεύθυνση δίκαιης και βιώσιµης ανάπτυξης.
Για να συµβεί αυτό, από τη µία έχουµε διασφαλίσει την ορθολογική και χρηστή διαχείριση των διαθέσιµων πόρων, κάτι το
οποίο -θα µου επιτρέψετε να πω- θα έπρεπε να θεωρείται, βεβαίως, αυτονόητο, αλλά δυστυχώς όλα τα προηγούµενα χρόνια
µόνο αυτονόητο δεν ήταν. Θα επανέλθω, όµως, ως προς αυτό.
Από την άλλη έχουµε θέσει συγκεκριµένες προτεραιότητες σε
όλα τα διαθέσιµα χρηµατοδοτικά εργαλεία, έτσι ώστε να µπορέσουµε να επιτύχουµε τους αναπτυξιακούς µας στόχους.
Ολα αυτά σε πλήρη ρήξη µε τη λογική και την πρακτική του
παρελθόντος.
Εδώ θα µου επιτρέψετε, επειδή άκουσα και σε εισηγήσεις Βουλευτών της Αντιπολίτευσης να επανέρχεται η λογική του δήθεν
«success story» της κυβέρνησης Σαµαρά, το οποίο διακόπηκε βιαίως από την Κυβέρνησή µας, να αναφερθώ στην κατάσταση την
οποία παραλάβαµε το 2015 σε σχέση µε τα προγράµµατα.
Κατ’ αρχάς σε σχέση µε το ΕΣΠΑ. Μέχρι και την τελευταία
µέρα του 2014 αλλά και µέσα στο 2015, εν µέσω προεκλογικής
περιόδου, εντάσσονταν στα προγράµµατα του ΕΣΠΑ έργα καθ’
υπέρβαση κάθε προϋπολογισµού και κάθε λογικής χωρίς κανένα
σχεδιασµό, χωρίς κανένα εχέγγυο για την ωριµότητά τους και
κυρίως χωρίς καµµία εγκεκριµένη πίστωση.
Για του λόγου το αληθές καταθέτω στα Πρακτικά τα σχετικά
έγγραφα. Άνω των 2 δισεκατοµµυρίων ευρώ έργα εντάχθηκαν
τον Δεκέµβρη του 2014 και 200 εκατοµµύρια ευρώ µέσα στην
προεκλογική περίοδο του 2015, µε µηδενικές σε όλα αυτά τα
έργα -επαναλαµβάνω- πιστώσεις.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και
Ανάπτυξης κ. Αλέξανδρος Χαρίτσης καταθέτει για τα Πρακτικά
τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο
του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και
Πρακτικών της Βουλής)
Το αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας ήταν να παραλάβουµε
προγράµµατα τα οποία χαρακτηρίζονταν από υπερδεσµεύσεις,
που ανέρχονταν στα 6 δισεκατοµµύρια ευρώ. Τι σηµαίνουν αυτές
οι υπερδεσµεύσεις ύψους 6 δισεκατοµµυρίων ευρώ; Ότι αν προχωρούσαµε σε πλήρη εκτέλεση αυτών των προγραµµάτων, όπως
είχαν σχεδιαστεί, χωρίς να τα εξυγιάνουµε, δηλαδή, θα είχαµε
στα χέρια µας µια δηµοσιονοµική βόµβα, η οποία θα υπερέβαινε
ακόµα και όλα τα µέτρα δηµοσιονοµικής προσαρµογής που προβλέπονται στο τρίτο µνηµόνιο. Αυτή ήταν η κατάσταση, λοιπόν,
σε σχέση µε το ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-2013, που παραλάβαµε
στις αρχές του 2015.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Στους αναπτυξιακούς νόµους επικρατούσε παρόµοια κατάσταση. Εντελώς ανεύθυνη υπερδέσµευση πόρων. Εντάχθηκαν
πάνω από έξι χιλιάδες επενδυτικά σχέδια χωρίς να διασφαλιστεί
η χρηµατοδότησή τους. Εξίµισι δισεκατοµµύρια είναι οι οφειλές
για όλα τα σχέδια τα οποία έµειναν στον αέρα.
Καταθέτω για τα Πρακτικά συνολικά για τις υπερδεσµεύσεις
όλα τα σχετικά στοιχεία.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και
Ανάπτυξης κ. Αλέξανδρος Χαρίτσης καταθέτει για τα Πρακτικά
τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο
του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και
Πρακτικών της Βουλής)
Παράλληλα η αρµόδια υπηρεσία, η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, βρισκόταν σε κατάσταση διάλυσης. Δεν µπορούσε να ασκήσει κανέναν ουσιαστικό έλεγχο στα επενδυτικά
σχέδια και στις υποχρεώσεις των επενδυτών, ενώ υφίστατο και
η ίδια τον έλεγχο των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
είχαν παγώσει όλοι οι σχετικοί ευρωπαϊκοί πόροι που ήταν στη
διάθεσή της.
Σε σχέση τώρα µε το σχεδιασµό και στους τρεις προηγούµενους αναπτυξιακούς νόµους -του 1998, του 2004 και του 2011είχαµε ένα σχεδιασµό ο οποίος κατά 95% κατηύθυνε τους διαθέσιµους πόρους σε επενδύσεις χαµηλής τεχνολογίας, µε τη µερίδα του λέοντος να πηγαίνει σε ελάχιστα µεγάλα επενδυτικά
σχέδια.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 4% των επενδυτικών σχεδίων έλαβαν σχεδόν τα µισά από τα διαθέσιµα χρήµατα των τριών προηγούµενων αναπτυξιακών νόµων. Όσοι, όµως, πόροι υπήρχαν
διαθέσιµοι το 2011 και το 2012 µέσω µιας ειδικής διάταξης για
την προκαταβολή των επενδυτικών σχεδίων, δόθηκαν σε πολύ
λίγα επενδυτικά σχέδια, σε πολύ λίγες µεγάλες επενδύσεις, πριν
καν αυτές ξεκινήσουν την υλοποίησή τους.
Στα χρηµατοδοτικά εργαλεία, όµως, τα οποία υλοποιήθηκαν
την προηγούµενη περίοδο, η διαχείριση ακολούθησε ακριβώς
την ίδια λογική. Ουσιαστικά υπήρχαν «παρκαρισµένοι» πόροι
ύψους 1,5 δισεκατοµµυρίου ευρώ, οι οποίοι δεν έφτασαν ποτέ
στην πραγµατική οικονοµία, οι οποίοι, όµως, χρησιµοποιήθηκαν
για να φανεί µια πλασµατική απορρόφηση, έτσι ώστε να βελτιωθεί η εικόνα της απορρόφησης των συνολικών προγραµµάτων.
Συνολικά αυτή η κατάσταση δείχνει ότι αποτελεί πρόκληση να
λέγεται από την Αντιπολίτευση, ότι υπήρχε τα προηγούµενα χρόνια φιλοεπενδυτική πολιτική. Όλη αυτή η πρωτοφανής αποεπένδυση η οποία συνέβη στην ελληνική οικονοµία ειδικά την περίοδο
2010-2014, προφανώς ήταν αποτέλεσµα εφαρµογής συγκεκριµένων πολιτικών και δεν ενέσκηψε ως φυσικό φαινόµενο.
Τι κάναµε εµείς, όµως, για να αντιµετωπίσουµε αυτή την κατάσταση, πρώτα από όλα σε σχέση µε τα προγράµµατα του
ΕΣΠΑ: Προχωρήσαµε στην εξυγίανση όλων των προγραµµάτων,
έτσι ώστε να µπορέσουµε να ελαφρύνουµε τις εθνικές υποχρεώσεις και επιταχύναµε την υλοποίηση των έργων τα οποία παρέµειναν στα προγράµµατα.
Παράλληλα εξασφαλίσαµε ευνοϊκούς όρους για το κλείσιµο
της περιόδου 2007-2013, σε συµφωνία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως µέρος της συνολικής διαπραγµάτευσης που έκανε η
Κυβέρνησή µας µε τους θεσµούς. Το αποτέλεσµα αυτό είναι, βεβαίως, γνωστό. Δεν χρειάζεται να πούµε πολλά λόγια γι’ αυτό.
Είναι το ρεκόρ απορρόφησης στο τέλος του 2015 και η πρωτιά
της Ελλάδας σε σχέση µε την απορρόφηση των σχετικών πόρων.
Επειδή πάλι ξεκίνησε µια σχετική συζήτηση και µια αµφισβήτηση, καταθέτω για τα Πρακτικά και τα επίσηµα στοιχεία από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και
Ανάπτυξης κ. Αλέξανδρος Χαρίτσης καταθέτει για τα Πρακτικά
τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο
του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και
Πρακτικών της Βουλής)
Παράλληλα, ξεκίνησε η διαδικασία ενεργοποίησης των προγραµµάτων της νέας προγραµµατικής περιόδου του ΕΣΠΑ 20142020, όπου κι εκεί η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που
ενεργοποίησε όλα τα προγράµµατα, τα οποία σήµερα στο τέλος
του 2016, έχουν ενεργοποιηθεί σε ποσοστό άνω του 50%. Αυτό
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πρακτικά σηµαίνει ότι µέσα στο 2017, οι δαπάνες οι οποίες θα
γίνουν µέσω των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, θα
είναι πάρα πολύ σηµαντικές.
Μπορούµε να πούµε ότι το 2017, θα είναι η χρονιά πραγµατοποίησης του µεγαλύτερου µέρους των δαπανών του νέου ΕΣΠΑ.
Θα εισρεύσουν, λοιπόν, χρήµατα στην πραγµατική οικονοµία,
τόσο µέσα από τις δράσεις στήριξης της επιχειρηµατικότητας,
όσο και µέσα από τα έργα για το περιβάλλον και τις υποδοµές
αλλά και τις δράσεις του κοινωνικού πυλώνα ενίσχυσης της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της υγείας.
Αυτή η διαδικασία εκταµίευσης των σχετικών δαπανών έχει
ήδη ξεκινήσει µέσα στο 2016. Ο στόχος τον οποίο αρχικά είχαµε
θέσει για απορρόφηση του 7% των διαθέσιµων κοινοτικών
πόρων, µε το αίτηµα πληρωµής το οποίο θα καταθέσουµε στο
τέλος της χρονιάς, θα επιτευχθεί και µε το παραπάνω.
Εδώ για να έχουµε κι ένα µέτρο σύγκρισης, επειδή πολύ κουβέντα πάλι γίνεται σε σχέση µε την απορρόφηση των πόρων της
νέας προγραµµατικής περιόδου, υπενθυµίζω ότι στο αντίστοιχο
σηµείο της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου, δηλαδή
στο τέλος του 2009 -που όλοι αντιλαµβανόµαστε ότι και οι οικονοµικές συνθήκες ήταν πολύ πιο ευνοϊκές- το ποσοστό απορρόφησης ήταν µόλις στο 1,5%.
Συνολικά το Εθνικό Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων για το
2017 θα ανέλθει στα 6,75 δισεκατοµµύρια ευρώ. Είναι το υψηλότερο ποσό µετά το 2010. Οι πόροι για τα συγχρηµατοδοτούµενα
προγράµµατα είναι 5,75 δισεκατοµµύρια κι όπως είπα και πριν,
1 δισεκατοµµύριο ευρώ είναι για το Εθνικό Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων.
Θα µου επιτρέψετε εδώ να σταθώ λίγο, γιατί για εµάς αυτή
είναι µια πολύ σηµαντική εξέλιξη. Αυτή η αύξηση είναι πάρα πολύ
κρίσιµη, γιατί µας δίνει τη δυνατότητα, µέσου του Εθνικού Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, να υλοποιήσουµε έργα ειδικά σε τοπικό επίπεδο, τα οποία δεν µπορούν να υλοποιηθούν
από άλλους χρηµατοδοτικούς πόρους λόγω κανονιστικών περιορισµών. Θα υλοποιηθούν, λοιπόν, έργα που αφορούν µεταξύ
άλλων τη συντήρηση και επέκταση κοινωνικών υποδοµών, την
κάλυψη έκτακτων αναγκών, όπως φυσικές καταστροφές -που και
πολύ πρόσφατα βιώσαµε- αλλά και προγράµµατα κοινωνικής πολιτικής για τη στήριξη ευάλωτων οµάδων του πληθυσµού και την
ενίσχυση της απασχόλησης.
Σε αυτή τη διαδικασία αποδίδουµε ιδιαίτερη σηµασία στη συµµετοχή των ίδιων των τοπικών κοινωνιών στη διαδικασία λήψης
των αποφάσεων, γιατί είναι αυτές που γνωρίζουν καλύτερα τις
ανάγκες και τις προτεραιότητές τους.
Αναλαµβάνουµε, λοιπόν, την πρωτοβουλία και θεσµοθετούµε
ειδικά αναπτυξιακά προγράµµατα, ξεκινώντας από τις δυο περιφέρειες του Αιγαίου, τα νησιά του Αιγαίου, όπου µόλις σήµερα
στείλαµε σχετικές επιστολές τόσο σε αυτοδιοικητικές αρχές όσο
και στους παραγωγικούς φορείς των περιοχών αυτών, έτσι ώστε
να συνδιαµορφώσουµε αυτά τα ειδικά προγράµµατα, που θα λειτουργήσουν µε πλήρη λογοδοσία και διαφάνεια υπό τον συντονισµό του Υπουργείου µας.
Συνολικά καθιερώνουµε για το Εθνικό Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων µηχανισµούς διαφάνειας και ελέγχου της πορείας
των έργων ανάλογους µε αυτούς που ισχύουν και για το ΕΣΠΑ.
Θεωρούµε -και αυτό είναι πολύ κρίσιµο για εµάς- ότι δεν έχουµε
τη δυνατότητα -ειδικά στις σηµερινές συνθήκες- για κανένα περιθώριο χαλαρής διαχείρισης, όπως συνέβαινε στο παρελθόν,
των πόρων που έχουµε στη διάθεσή µας.
Αντιστοίχως και στον αναπτυξιακό νόµο καλούµαστε να επιλύσουµε µια δυσεπίλυτη εξίσωση. Αφ’ ενός να θεραπεύσουµε τις
παθογένειες του παρελθόντος, στις οποίες αναφέρθηκα πριν,
αλλά από την άλλη να διασφαλίσουµε ένα σηµαντικό εργαλείο
για την ελληνική οικονοµία τα επόµενα χρόνια.
Βρήκαµε, λοιπόν, τις λύσεις -και αυτό προβλέπεται µέσα στον
νέο νόµο- µε τη θέσπιση τµηµατικών καταβολών, για να αποπληρωθούν σταδιακά τα χιλιάδες σχέδια που είχαν µείνει στον αέρα
από τους προηγούµενους νόµους, ενώ ταυτόχρονα διοργανώσαµε τη σχετική υπηρεσία, έτσι ώστε να µπορέσει να ανταποκριθεί στο έργο της και να προχωρήσει η υλοποίηση του νέου
νόµου.
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Για τον νέο νόµο να πω, ότι ήδη τα τέσσερα πρώτα καθεστώτα
τα οποία έχουν ενεργοποιηθεί, συναντούν πολύ µεγάλο ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις. Έχει ήδη κατατεθεί σηµαντικός αριθµός επενδυτικών σχεδίων και ακόµα περισσότερο το επόµενο
διάστηµα και µάλιστα σε µια διαφορετική λογική σε σχέση µε το
παρελθόν, µε την προτεραιότητα να δίδεται σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, µε επενδύσεις στην έρευνα και την τεχνολογία, αλλά και σε τοµείς προτεραιότητας όπως είναι η
αγροτοδιατροφή και η τεχνολογία της πληροφορικής επικοινωνιών.
Πέρα από τα διαθέσιµα χρηµατοδοτικά εργαλεία, όµως, δηµιουργούµε και νέα, γιατί, βεβαίως, η αποεπένδυση του προηγούµενου διαστήµατος θα πρέπει να αντιµετωπιστεί µε την
προσέλκυση νέων πόρων.
Προχωρήσαµε, λοιπόν, όπως είχαµε δεσµευτεί το προηγούµενο
διάστηµα, στην ενεργοποίηση νέων ταµείων, το Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και νέο Ταµείο «Εξοικονοµώ», ενώ τις επόµενες ηµέρες ολοκληρώνεται και η συµφωνία και θα υπογραφεί η σχετική
σύµβαση µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων για το νέο Ταµείο
Συµµετοχών, το FUND OF FUNDS, όπου συγκεντρώνει κεφάλαια
από το ΕΣΠΑ, το Επενδυτικό Ταµείο, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων και εξειδικευµένα ιδιωτικά funds.
Αυτό το ταµείο -θα µου επιτρέψετε να πω- χαρακτηρίζεται από
υψηλή καινοτοµία και έχει εξαιρετική σηµασία. Γι’ αυτό, άλλωστε,
και το ίδιο το Επενδυτικό Ταµείο, το EIF, θεωρεί ότι µια τέτοια
πρωτοβουλία, µε τέτοια χαρακτηριστικά και σε τέτοια έκταση, θα
πρέπει να χρησιµοποιηθεί ως παράδειγµα και για άλλες χώρες.
Απ’ αυτά τα ταµεία θα κατευθυνθούν στην πραγµατική οικονοµία συνολικά 1 δισεκατοµµύριο ευρώ, συν άλλο 1 δισεκατοµµύριο ευρώ από τη µόχλευση αυτών των διαθέσιµων πόρων µε
ιδιωτικά κεφάλαια.
Στο πρώτο τρίµηνο του 2017 θα ενεργοποιηθούν δύο ακόµη
σηµαντικά εργαλεία, το νέο Ταµείο Υποδοµών και το νέο Ταµείο
Μικροπιστώσεων.
Συνολικά -κι αυτό αν θέλετε είναι µια σηµαντική ένδειξη της
αλλαγής του οικονοµικού κλίµατος και της εµπιστοσύνης που
δείχνουν οι ευρωπαϊκοί χρηµατοπιστωτικοί θεσµοί στις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας- έχουµε προχωρήσει σε συµφωνίες
ύψους 2,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων, εκ των οποίων το 1,5 δισεκατοµµύριο έχει εκταµιευθεί ήδη, ενώ ο προγραµµατισµός για το 2017 προβλέπει νέες
συµφωνίες που θα ξεπερνούν τα 2,5 εκατοµµύρια ευρώ.
Οι χρηµατοδοτικές προσπάθειες που περιέγραψα, εντάσσονται σε µια συνολικότερη προσπάθεια, η οποία έχει να κάνει µε
την αλλαγή του οικονοµικού κλίµατος και τη δηµιουργία ενός διαφορετικού, ευνοϊκότερου οικονοµικού περιβάλλοντος, για τη σύσταση και ανάπτυξη δυναµικών και καινοτόµων επιχειρήσεων και
παραγωγικών µονάδων.
Τον στόχο αυτόν, πέρα από τα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία,
τον εξυπηρετούν και οι θεσµικές µας παρεµβάσεις. Υπενθυµίζω
τα νοµοσχέδια τα οποία ψηφίστηκαν και έγιναν νόµοι του κράτους πολύ πρόσφατα, σε σχέση µε την αδειοδότηση των επιχειρήσεων, την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης αυτών,
καθώς και της πάταξη της γραφειοκρατίας, όπως επίσης και το
νοµοσχέδιο το οποίο πολύ σύντοµα θα φέρουµε στη Βουλή, σχετικά µε τις διαδικασίες ελέγχου και εποπτείας της αγοράς.
Κλείνοντας θα µου επιτρέψετε να πω το εξής: Οι µακροοικονοµικές προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας για πρώτη φορά
στην εξαετία της κρίσης φαντάζουν, αρκετά σηµαντικά θα έλεγα,
ευοίωνες. Αυτό είναι κάτι, το οποίο δεν το λέει µόνο η ελληνική
Κυβέρνηση. Είναι κάτι, το οποίο το πιστοποιούν όλοι οι διεθνείς
οργανισµοί και οι οίκοι αξιολόγησης.
Μακριά, όµως, από εµάς οι λογικές των «success story» και
τον πανηγυρισµών, όταν γνωρίζουµε ότι η κοινωνική πραγµατικότητα παραµένει, για την πλειοψηφία των συµπολιτών µας,
πάρα πολύ δύσκολη. Γνωρίζουµε πολύ καλά ότι η καθηµερινότητα αντιµετωπίζεται µε πολύ µεγάλες δυσκολίες από τους πολίτες αυτής της χώρας.
Γι’ αυτό, λοιπόν, για εµάς το βασικό στοίχηµα δεν µπορεί να
είναι άλλο από τις προσπάθειές µας -κι εκεί κατατείνουν αυτές
οι προσπάθειες- η ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας να έχει
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ουσιαστικό αντίκρισµα στην κοινωνική πλειοψηφία, µε πρώτο, βεβαίως, ζητούµενο τη µείωση της ανεργίας και την ενίσχυση της
απασχόλησης, µια ανεργία η οποία έφτασε σε πρωτοφανή επίπεδα την πενταετία 2010-2014.
Γνωρίζουµε ότι η κοινωνία µάς κρίνει µε πολύ αυστηρά κριτήρια -και πολύ καλά κάνει- γιατί από εµάς απαιτεί να υπερασπιστούµε τα συµφέροντά της. Θεωρούµε ότι δεν έχει τίποτα να
προσδοκά από τον σκληρό νεοφιλελευθερισµό και από την επιστροφή του παλιού συστήµατος εξουσίας. Με σχέδιο και σκληρή
προσπάθεια θα ανταποκριθούµε στις προσδοκίες της κοινωνίας
και προπάντων, των στρωµάτων εκείνων που επλήγησαν υπέρµετρα από την κρίση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει η κ. Τριανταφύλλου, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτή την εποχή παίζεται ένα θεατρικό στην Αθήνα. Έχει ως θέµα του τις τελευταίες µέρες του
Νίκου Ζαχαριάδη, του εκ των υστέρων δικαιωθέντος Νίκου Ζαχαριάδη. Τι λέει; Λέει: «Όλα τα άλλα µπορεί κάποιος να τα χάσει
από άλλους. Αυτό που ο καθένας µας χάνει µόνος του, είναι η
αξιοπρέπειά του». Αυτό είναι ένα σχόλιο για την προηγούµενη
κατάσταση, τους καγχασµούς και τους γέλωτες κατά τη διάρκεια
της Ολοµέλειας.
Συνεχίζεται η συζήτηση του προϋπολογισµού εν µέσω κρίσιµης συγκυρίας για τη χώρα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεχίζονται και οι επιστολές προς τον Πρωθυπουργό, που δείχνουν
-όλες ανεξαιρέτως- πως κάποιοι έχουν αγχωθεί και, κυρίως, δυσαρεστηθεί από την παραµονή του ΣΥΡΙΖΑ στη διακυβέρνηση
της χώρας. Κάποιοι είναι εντός, κυρίως όµως, εκτός Ελλάδας.
Φυσικά αυτό δεν έχει να κάνει µε το πόσο καλή κοινωνική πολιτική ασκεί ή αν χτίζει στον σοσιαλισµό.
Επιπλέον, οι εταιρείες δηµοσκοπήσεων, µέτρησης και διαµόρφωσης της κοινής γνώµης, οι πολιτικοί σύµβουλοι και οι µάνατζερ,
θέλουν να καθορίζουν πολιτικές, συνθήµατα και αντιπαραθέσεις.
«Εξωστρεφής Μητσοτάκης- εσωστρεφής Τσίπρας».
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και την κρισιµότητα των καιρών, όλα
θα επαναπροσδιοριστούν και ο καθένας µας, µε ό,τι κουβαλά,
µένει να αποδείξει την αξία και την κοινωνική του χρησιµότητα
έναντι των άλλων.
Θα προσπαθήσω να µιλήσω για κάποια ζητήµατα εξωτερικής
πολιτικής. Σήµερα τι έχουµε; Μετακύλιση κρίσης σε περιφερειακούς πολέµους, αυτοδυναµία περιφερειακών δυνάµεων, δόγµα
παλιό αλλά και τόσο νέο, για σύνορα ελατά και όλκιµα, ιµπεριαλιστικές επιθέσεις, διαµελισµοί κυρίαρχων κρατών στη γειτονιά
µας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πρόσφατο παρελθόν, εφαρµογή του διεθνούς δικαίου µε δύο µέτρα και δύο σταθµά, αλλαγή
συνόρων παρά τις διακηρύξεις, καραβάνια από προσφυγικές
ροές, Ευρωπαϊκή Ένωση αδύναµη και άβουλη στην καλύτερη,
κυρίως όµως κατασταλτική και νεοφιλελεύθερη, εξάγει δηµοκρατία, δηλαδή, πολέµους.
Τα ελληνοτουρκικά σε κρίσιµη καµπή µε την ανικανότητα ΣΥΡΙΖΑ, λέει η Νέα Δηµοκρατία. Και η πρόσφατη τοποθέτηση Σαµαρά: «Βρίσκουν και τα κάνουν».
Να θυµηθούµε: Ποιος ήταν Υπουργός όταν άνοιξε το θέµα της
πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας; Σε ποια
κυβέρνηση; Υπουργός Εξωτερικών ήταν ο Σαµαράς και η κυβέρνηση ήταν της Νέας Δηµοκρατίας. Ποιος έφτιαξε µε συγκεκριµένους τρόπους σχέσεις µε την Αλβανία; Υπουργός Εξωτερικών
ήταν ο Σαµαράς, κυβέρνηση η Νέα Δηµοκρατία.
Και άκουσα χθες µια συνάδελφο από τη Νέα Δηµοκρατία να
µιλάει για τις αστοχίες ΣΥΡΙΖΑ για το προσφυγικό, ένα ζήτηµα
οµολογουµένως πάρα πολύ κρίσιµο, πανευρωπαϊκό και διεθνές,
µε συγκεκριµένες αιτίες, τις ιµπεριαλιστικές επιθέσεις και µόνο.
Χρειαζόµαστε προτάσεις, έχουµε ανάγκη προτάσεων. Όµως, θυµάστε -πόσοι ήταν;- τους περίπου δεκαπέντε χιλιάδες πρόσφυγες στο λιµάνι του Πειραιά και έκτροπα επί θητείας Κώστα
Καραµανλή;
Πρόσφυγες έρχονταν ακόµα και πριν την κρίση, πιο λίγοι ή περισσότεροι. Και, βέβαια, πόσοι µπήκαν στη χώρα το 1990, κάτω
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από ποιες συνθήκες και µε ποιες συµφωνίες; Επιπλέον, ποιον
Υπουργό Εξωτερικών απέπεµψε ο πατήρ Μητσοτάκης; Θυµάστε
τις δηλώσεις; Τον απέπεµψε όχι ως ανίκανο, αλλά ως επικίνδυνο,
εάν θυµάµαι καλά. Τότε νοµίζω έψαχνε ο πατήρ Μητσοτάκης να
βρει κάτι pay roll δηµοσιογράφων. Δεν θυµάµαι, εάν τα βρήκε.
Πόσο αξιόπιστη, ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική είχαµε! Ποιος Υπουργός Εξωτερικών ήταν στην κυβέρνηση
Σαµαρά; Τι έκανε και κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας;
Εγώ το µόνο που θυµάµαι ήταν µια βιασύνη για αναγνώριση, ας
πούµε, πραγµάτων στην Ουκρανία. Αλλά ξέρετε κάτι; Όταν κάποιος αναγνωρίζει µε ευκολία αλλαγές συνόρων, µετά δεν µπορεί να κάνει κριτική ότι δηµιουργούνται ορέξεις.
Σε σχέση µε τα ελληνοτουρκικά: Η Τουρκία από το 1974, µε
την εισβολή στην Κύπρο, επιδιώκει και δηµιουργεί στρατιωτικά
τετελεσµένα και τα προετοιµάζει, τα διευκολύνει και τα συντηρεί
µε διπλωµατική δραστηριότητα. Είναι πρόδηλη η ευθύνη της
Χούντας των Συνταγµαταρχών σε σχέση µε την Κύπρο. Σε όλη
τη Μεταπολίτευση, µε µία ένταση κυρίως µετά το 1990, καταγράφονται παραβιάσεις. Το 1996 δηµιουργείται η θεωρία των γκρίζων ζωνών, ευθεία αµφισβήτηση και της Συνθήκης Λωζάνης του
1928 και των Παρισίων το 1947.
Στα Ίµια ήταν η κορύφωση της τουρκικής προκλητικότητας
και του ελληνικού ενδοτισµού. Είναι απαράδεκτο Έλληνας Πρωθυπουργός έστω και ως φήµη να ακούγεται ότι είπε πως τη σηµαία των Ιµίων την πήρε ο αέρας και να συνεχίζει την καριέρα
του.
Δεν λέω τίποτα για το 1983 και την ανακήρυξη του ψευδοκράτους. Θέλω να είµαι δίκαιη. Ήταν η αρχή του ΠΑΣΟΚ και ίσως
υπήρχε προσπάθεια ψαλιδίσµατός του.
Ποιος ο ρόλος της Συµφωνίας της Βέρνης το 1976 και της Διακήρυξης της Μαδρίτης το 1987; Πώς επέδρασσαν αυτές στα κυριαρχικά µας δικαιώµατα; Σκεφθείτε πώς επέδρασσαν στην ΑΟΖ
και πώς επέδρασσαν στα νόµιµα ζωτικά συµφέροντα στο Αιγαίο,
τα οποία ποτέ δεν προσδιορίζονται.
Γιατί τα αναφέρω όλα αυτά; Πρώτον πρέπει να γνωρίζουµε
πώς δηµιουργούνται και εξελίσσονται οι εντάσεις, οι διεκδικήσεις. Γιατί πέρα από τη µεγάλη εικόνα, καπιταλισµός-ιµπεριαλισµός, υπάρχουν και οι επιµέρους πολιτικές επιλογές που
αποδυναµώνουν και ενισχύουν κάτι.
Επιπλέον, θέλω να θυµίσω ότι όταν ο λαός ήταν αποφασισµένος και πεπεισµένος για την ανάγκη του αντιιµπεριαλιστικού
αγώνα, κάποιοι είπαν ότι το δίληµµα ήταν Καραµανλής ή τανκς.
Η πολιτική που άσκησαν οι ελληνικές κυβερνήσεις απέναντι
στην Τουρκία ήταν στην καλύτερη περίπτωση να έχουµε την ησυχία µας. Η τουρκική προκλητικότητα δεν είναι καινούργια. Ήταν
και είναι διαχρονική. Και εποµένως και επιπλέον σε µία περιοχή
που οι ανακατατάξεις των εδαφών είναι σαν το χρηµατιστήριο,
χρειάζεται απ’ όλους µας µια άλλη στάση. Εάν αµφισβητείται το
status quo στην περιοχή µας, τότε µε µαθηµατική ακρίβεια κάποτε θα έρθει και η σειρά µας αν µείνουµε αδρανείς.
Και θέλω να προσέξουµε το εξής: Η συνθήκη της Λωζάνης δεν
αµφισβητείται από την Τουρκία µόνο σε σχέση µε την Ελλάδα.
Παρενέβη στη Συρία και αµφισβήτησε έµπρακτα τη Λωζάνη. Και
θέλω αυτό να το θυµόµαστε.
Στο Κυπριακό, πάνω απ’ όλα, έχουµε πει ότι είναι ζήτηµα εισβολής και κατοχής. Η επίλυση του αποτελεί κορυφαία εθνική
προτεραιότητα µε προφανή σηµασία για της ελληνοτουρκικές
σχέσεις. Απαιτείται λύση βιώσιµη και µε βάση το Διεθνές Δίκαιο.
Το πιο σηµαντικό είναι να διαφυλαχθεί το δηµοκρατικό δικαίωµα
του κυπριακού λαού να έχει τον τελικό έλεγχο και την απόφαση
για όλα τα ζητήµατα.
Θέλω να κάνω κι ένα σχόλιο, σχετικά µε την Ευρώπη πολύ σύντοµο κι ευχαριστώ εκ των προτέρων για την ανοχή.
Η Ευρώπη γύρω από το ζήτηµα της ελληνικής οικονοµίας φαίνεται να προχωράει µε µια κανονικότητα, την ίδια στιγµή που οι
αποφάσεις, προτάσεις για ρύθµιση του χρέους, ακόµα κι αν εµπεριέχουν θετικά σηµεία, δεν αρκούν για να βρεθεί σε καλύτερη
θέση η οικονοµία της χώρας µε την κοινωνία όρθια.
Το µεγαλύτερο πρόβληµα αυτή τη στιγµή είναι η ίδια η ευρωπαϊκή ιδέα, η οποία δέχεται τη µεγαλύτερη επίθεση από παλιούς
φίλους κι εχθρούς. Σε αυτό το σχέδιο, το µόνο που φαίνεται να
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επικρατεί είναι το σχέδιο Σόιµπλε, που λέει, ούτε λίγο ούτε πολύ,
ότι δορυφοριοποιούµε ακόµα περισσότερο τις οικονοµίες τις
οποίες συντηρούµε και δείχνουµε κάποια ανοχή σε δηµοκρατικές
κατ’ επίφαση µόνο επιλογές µε τις απολύτως αναγκαίες και µόνο
δόσεις κοινωνικής πολιτικής. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και µέχρι
να αποφασίσει η Ευρώπη τι θα κάνει, γίνεται ξεκάθαρο ότι οι λαοί
της αντιδρούν συντηρητικά και ολοένα και περισσότερο ευρωσκεπτικιστικά.
Πρέπει να προσέξουµε. Η χώρα µας δεν πρέπει να µετατραπεί
από πειραµατόζωο σε αριστερό λαγό. Τι σηµαίνει αυτό; Είναι σίγουρο πως υπάρχουν συµφωνίες οικονοµικές και πολιτικές εντός
Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει να τηρηθούν. Είναι σίγουρο ότι
ήθελαν να δοκιµάσουν αν η Ελλάδα θα άντεχε να υποστεί την εγκόλπωση και την ασφυξία στην αγκαλιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας υπό την ηγεσία των πιο
συντηρητικών κύκλων. Ήθελαν να δοκιµάσουν αν θα αντέχαµε.
Τώρα, που τα σπάνε, θέλουν µια άλλη ελληνική κυβέρνηση να
κάνει τον λαγό για ένα νέο όραµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε
δόσεις ίσως από Λατινική Αµερική. Δεν πρέπει να το επιτρέψουµε. Πώς; Με ανασυγκρότηση σε όλα τα επίπεδα. Υπάρχει γη
που περιµένει παρατηµένη στα ετοιµοθάνατα, συνταξιοδοτηµένα
χωριά και πολίτες, κυρίως νέοι, που δεν χωρούν ή που δεν έχουν
σπίτι, που δεν εργάζονται ή που απολύθηκαν, που δεν µπορούν
να κάνουν άλλο τον καφετζή στα αστικά ή τουριστικά κέντρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ολοκληρώστε, κυρία συνάδελφε.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Μπορούν και πρέπει να βοηθηθούν να ριζώσουν. Μπορούν να
ζήσουν µε αξιοπρεπή εργασία. Σε αυτό πρέπει να είµαστε τολµηροί. Ας τολµήσουµε να γίνουµε το αντιπαράδειγµα στη φιλελεύθερη Ευρώπη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Μπαίνουµε τώρα στον εντέκατο κύκλο των οµιλητών.
Τον λόγο έχει η κ. Ελισσάβετ Σκούφα, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι, ο προϋπολογισµός του 2017 είναι κοµβικός,
καθώς µπαίνει σε ψήφιση σε µια χρονιά όπου αναµένεται να γίνουν εµφανείς οι ωφέλειες της προσπάθειας της Κυβέρνησης
και των πολιτών και να επιστρέψει η οικονοµία σε ρυθµούς ανάπτυξης. Ας µην ξεχνάµε ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι µια
ορατή διέξοδος από την κρίση µε την κοινωνία όρθια.
Σε ό,τι αφορά τον φετινό προϋπολογισµό, ο πρωταρχικός στόχος στον τοµέα της υγείας για το 2017 είναι η συγκράτηση δαπανών και ο πληρέστερος έλεγχός τους. Ο εκσυγχρονισµός,
εξορθολογισµός δαπανών στη δηµόσια υγεία θα έχει θετική επίπτωση στα µεγέθη του προϋπολογισµού.
Κεντρική παρέµβαση σε αυτήν την προσπάθεια είναι η ίδρυση
κεντρικής αρχής για τις προµήθειες στη δηµόσια υγεία µε την
οποία θα υπάρχει πλέον κεντρικός έλεγχος των αναγκών σε
υλικό, δυνατότητα κάλυψης αυτών των αναγκών, καθώς κι επιτέλους διαφάνεια στο καθεστώς των προµηθειών.
Βασική προτεραιότητα επίσης είναι η µείωση των ληξιπρόθεσµων χρεών µε στόχο την ενίσχυση αξιοπιστίας του δηµοσίου ως
συµβαλλόµενου, αλλά και την τόνωση ρευστότητας στην αγορά.
Ειδικότερα, προβλέπεται εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών νοσοκοµείων ύψους 587 εκατοµµυρίων.
Ως προς τον επιχειρησιακό σχεδιασµό, διατηρούνται σταθερές
οι άµεσες επιχορηγήσεις σε νοσοκοµεία σε σχέση µε πέρσι. Γίνεται ειδική πρόβλεψη στον προϋπολογισµό για ενίσχυση των τοµέων υγείας, κοινωνικής προστασίας, παιδείας ύψους 300
εκατοµµυρίων.
Ο προϋπολογισµός περιέχει, επίσης, αύξηση ποσών από το
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων για το Υπουργείο Υγείας,
από τα 26 εκατοµµύρια που ήταν το 2016 σε 70 εκατοµµύρια το
2017.
Αυτές οι δαπάνες από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων
όσον αφορά στα νοσοκοµεία θα πάνε σε εξοπλισµό και δοµές
ψυχικής υγείας κυρίως, ενώ θα δοθεί έµφαση γενικότερα στις
δαπάνες για δοµές ψυχικής υγείας, καταπολέµηση ναρκωτικών,
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θωράκιση της δηµόσιας υγείας και αντιµετώπιση έκτακτων υγειονοµικών καταστάσεων.
Προς αυτήν την κατεύθυνση ας θυµηθούµε ότι και το 2016 για
πρώτη φορά µετά από έξι µνηµονιακά χρόνια ο προϋπολογισµός
ήταν αυξηµένος κατά 300 εκατοµµύρια για τα νοσοκοµεία, κατά
500 εκατοµµύρια για τον ΕΟΠΥΥ, που είναι ο άλλος πυλώνας του
συστήµατος και αυτό µεταφράστηκε φυσικά σε συγκεκριµένες
δράσεις που ενίσχυσαν το δηµόσιο σύστηµα υγείας, το οποίο πέρασε και δυστυχώς ακόµη περνά µεγάλη κρίση.
Όσον αφορά λοιπόν το ανθρώπινο δυναµικό, από τον περσινό
Οκτώβριο µέχρι και σήµερα έχουν προσληφθεί, ανέλαβαν υπηρεσία, είναι στη θέση τους δηλαδή -όχι έχουν προκηρυχθεί θέσεις- χίλιοι τριακόσιοι ογδόντα τρεις επικουρικοί γιατροί,
διακόσιοι είκοσι µόνιµοι γιατροί από παλιές προκηρύξεις που
είχαν παγώσει οι προηγούµενες κυβερνήσεις και δεν διόριζαν,
επτακόσιες ενενήντα πέντε θέσεις από την πρώτη προκήρυξη
µόνιµου προσωπικού που έγινε τον Οκτώβριο του 2015, έπειτα
πάλι από έξι χρόνια καθυστέρησης διαγωνισµού για προσλήψεις,
εξήντα δύο γιατροί και διακόσια δεκαπέντε άτοµα νοσηλευτικό
προσωπικό για τις µονάδες εντατικής θεραπείας µέσω του ΚΕΕΛΠΝΟ, τριακόσια άτοµα από την προκήρυξη του Μαΐου επικουρικού-λοιπού προσωπικού νοσοκοµείων, διακόσια πενήντα άτοµα
διοικητικοί υπάλληλοι από το ΑΣΕΠ του 1998, εκατόν ογδόντα
έξι άτοµα στο ΕΚΑΒ και εκατόν τριάντα νέες προσλήψεις στο Νοσοκοµείο της Σαντορίνης.
Σε εξέλιξη δε από προκηρύξεις που ήδη έχουν γίνει είναι να
διοριστούν τρεις χιλιάδες τριακόσια ογδόντα άτοµα, εκ των
οποίων εκατό από τις προκηρύξεις 4Κ και 5Κ του Οκτωβρίου του
2015, διακόσια πενήντα άτοµα επικουρικό προσωπικό, επτακόσια
άτοµα από το ΑΣΕΠ του 1998, εξακόσια ενενήντα άτοµα µόνιµο
προσωπικό από τη δεύτερη πράξη Υπουργικού Συµβουλίου των
χιλίων πεντακοσίων τριάντα οκτώ, για τα οποία άτοµα βγήκαν τα
προσωρινά αποτελέσµατα, επτακόσιοι εξήντα µόνιµοι γιατροί,
ογδόντα γιατροί από παλιές προκηρύξεις, οκτακόσια άτοµα
µέσω του προγράµµατος AMIF για την αντιµετώπιση του προσφυγικού, για την οποία έχει εξασφαλιστεί ήδη η χρηµατοδότηση
και έχουν προκηρυχθεί οι θέσεις µέσω του ΚΕΕΛΠΝΟ.
Παράλληλα, από νέες προκηρύξεις µέσα στον Δεκέµβρη οκτακόσια σαράντα οκτώ άτοµα από τη δεύτερη πράξη Υπουργικού
Συµβουλίου των υπολοίπων χιλίων πεντακοσίων τριάντα οκτώ
ατόµων, άλλες χίλιες εκατόν σαράντα πέντε θέσεις µόνιµου προσωπικού νοσοκοµείου, εκατόν ογδόντα πέντε νοσηλευτές και σαράντα πέντε γιατροί από το υπόλοιπο της προκήρυξης µονάδων
εντατικής θεραπείας του ΚΕΕΛΠΝΟ και δύο χιλιάδες γιατροί τον
Γενάρη-Φλεβάρη του 2017, για τους οποίους έχει ήδη εγκριθεί
πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου.
Πρέπει να τονίσουµε δε ότι η Κυβέρνηση προχωρά στην ταχεία
υλοποίηση κάλυψης τεσσάρων χιλιάδων θέσεων απασχόλησης
στο σύστηµα υγείας µε δωδεκάµηνες συµβάσεις, για τις οποίες
παρ’ ότι ο αρχικός σχεδιασµός για τη χρηµατοδότηση χάθηκε
µετά την ακύρωση του διαγωνισµού για τις τηλεοπτικές άδειες,
αυτός καλύφθηκε µε ανακατανοµή εθνικών πόρων και από το ταµειακό διαθέσιµο του ΟΑΕΔ.
Το συνολικό κόστος του προγράµµατος φτάνει τα 65 εκατοµµύρια για δύο χιλιάδες οκτακόσιες θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού και χίλιες διακόσιες θέσεις σε άλλες κατηγορίες
εργαζοµένων στα δηµόσια νοσοκοµεία. Η σχετική ΚΥΑ δηµοσιεύτηκε την περασµένη Παρασκευή και η προκήρυξη θα βγει στον
αέρα στις 12 Δεκεµβρίου.
Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι είναι η πρώτη φορά που ο
ΟΑΕΔ βγάζει τέτοιο πρόγραµµα απασχόλησης ανέργων µε πλήρεις αµοιβές, βασικό µισθό, νοσοκοµειακό επίδοµα και κυκλικό
ωράριο.
Σε όλα τα παραπάνω προστίθεται η µεγάλη τοµή της πρωτοβάθµιας υγείας µε χρηµατοδότηση 140 εκατοµµυρίων ευρώ από
το ΕΣΠΑ από τον Ιανουάριο που επέτρεψε αντί πιλοτικής εφαρµογής, τελικά να προωθούνται διακόσιες εβδοµήντα µονάδες
υγείας σε εξήντα πέντε πόλεις, για τις οποίες προβλέπονται και
νέες προσλήψεις.
Καθίσταται, λοιπόν, σαφής και πλήρως στοιχειοθετηµένη η
βούληση της Κυβέρνησης, την οποία υλοποιεί η ηγεσία του
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Υπουργείου Υγείας για την ενίσχυση του δηµόσιου συστήµατος
υγείας, ώστε οι πολίτες της χώρας να απολαµβάνουν τις υπηρεσίες του.
Εµείς, κυρίες και κύριοι, προχωρούµε στην άσκηση της πολιτικής µε συγκεκριµένες πράξεις και όχι µε λόγια.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας ενηµερώσω ότι ο Πρωθυπουργός έκανε κάποιο διάγγελµα µε το οποίο ανακοίνωσε τη διανοµή του πλεονάσµατος στους χαµηλοσυνταξιούχους, καθώς και
την αναστολή του ΦΠΑ στα νησιά τα οποία πλήττονται από το
προσφυγικό, καλύπτοντας έτσι –απ’ ό,τι διαβάζω εδώ- όλο το
πλεόνασµα του 2016, το οποίο είχε κερδίσει ο προϋπολογισµός
του 2016.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο για µισό λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Θέλετε
κάτι, κύριε Δένδια;
Ορίστε έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Ναι, κυρία Πρόεδρε, για την τάξη του
πράγµατος και σας ευχαριστώ.
Απλώς θέλω να σχολιάσω το εξής: Είναι περίπου ασύνηθες –
γιατί και εγώ πληροφορήθηκα το περιεχόµενο του διαγγέλµατος
του Πρωθυπουργού από την κυρία συνάδελφο εντός της Αιθούσης της Βουλής- είναι περίπου περίεργο, συνεδριάζοντος του
Κοινοβουλίου επί του προϋπολογισµού, ο Πρωθυπουργός της
χώρας να µην επιλέγει το Βήµα του Κοινοβουλίου για να ανακοινώσει κάτι που αφορά κατ’ ουσίαν και την οικονοµία και τον προϋπολογισµό, αλλά να επιλέγει τις τηλεοράσεις.
Φοβάµαι ότι δεν τιµά αυτό το Κοινοβούλιο, φαντάζοµαι ότι θα
µας τα πει βέβαια το Σάββατο. Φαντάζοµαι ότι οι Βουλευτές θα
πρέπει να το µάθουν µετά από τους υπόλοιπους Έλληνες!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Μπορεί
να είναι και τεχνικό, κύριε Δένδια, να πρέπει να γίνει πολύ γρήγορα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Δεν είναι τεχνικό, κυρία Πρόεδρε, δεν
πειράζει, δεν θέλω να σας χαλάσω το χατίρι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, πρέπει να πούµε κάτι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Μία
ενηµέρωση έκανα. Το είδα τώρα και είπα να κάνω µία ενηµέρωση, µιας και είµαστε αποκλεισµένοι εδώ και δεν µπορούµε να
έχουµε …
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Και πολύ καλά κάνατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δεν
ξέρω τίποτα άλλο, αυτά που σας είπα. Δύο µέτρα εξήγγειλε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Πρέπει να πούµε κάτι, κυρία Πρόεδρε,
έστω και για τριάντα δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Θέλετε
να πείτε κάτι; Δεν έχω και εγώ περισσότερη πληροφόρηση για
να ανοίξουµε διάλογο.
Ορίστε έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Μας κάνει µεγάλη εντύπωση, κυρία
Πρόεδρε, ότι ενώ προβλέπεται µέσα από τον προϋπολογισµό µία
µείωση των συντάξεων για το 2017 κατά 1,6 δισεκατοµµύριο, έρχεται σήµερα και κάνει ένα διάγγελµα για 617 εκατοµµύρια για
τους χαµηλοσυνταξιούχους.
Εν πάση περιπτώσει, εδώ πρόκειται για µία κοροϊδία –να το
πούµε έτσι- για τους χαµηλοσυνταξιούχους και θα πρέπει να µας
πει τι είναι αυτό που κάνει σήµερα και αν θα αλλάξει αυτά που ο
προϋπολογισµός προβλέπει για τη µείωση των συντάξεων το
2017.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Νοµίζω
ότι θα δοθούν εξηγήσεις και από τους αρµόδιους Υπουργούς και
από τον Πρωθυπουργό και από τους υπόλοιπους αρµόδιους.
Προς το παρόν νοµίζω ότι είναι κάποια µέτρα που θα έπρεπε
να µας χαροποιούν όλους. Δεν νοµίζω ότι µπορούµε να κάνουµε
περαιτέρω συζήτηση τώρα.
Τον λόγο έχει ο κ. Καλαφάτης, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας για επτά λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζη-
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τάµε απόψε έναν προϋπολογισµό που συνιστά οµολογία οπισθοδρόµησης και αυτό δεν αλλάζει µε όσα προ ολίγου µας ενηµέρωσε η κυρία Πρόεδρος, αναφορικά µε τις εξαγγελίες που έχουν
έντονο προεκλογικό κλίµα του κυρίου Πρωθυπουργού και οι
οποίες εξαγγελίες φυσικά έρχονται σε πλήρη αντίθεση αναφορικά µε όσα αυτήν τη στιγµή συζητάµε µέσα στον προϋπολογισµό.
Αν θέλει να επιβεβαιώσει ο κύριος Πρωθυπουργός ότι είναι
ένας µετρ του τακτικισµού, αυτό το credit µπορούµε να του το
πιστώσουµε.
Το ζητούµενο είναι όταν έχεις την ευθύνη ως Πρωθυπουργός
της χώρας να τρέξεις τη χώρα και να την οδηγήσεις όσο γίνεται
πιο γρήγορα µε σταθερά και υπεύθυνα βήµατα έξω από την
κρίση, σίγουρα αυτή η λογική και αυτή η τακτική, την οποία έχει
επιλέξει ο κύριος Πρωθυπουργός, δεν οδηγεί σε αυτόν τον
δρόµο, οδηγεί σε µια εντελώς αντίθετη κατεύθυνση, που στιγµατίζεται, βεβαίως, και από ανευθυνότητα και από, αν θέλετε,
πλήρη τακτικισµό, κάτι, το οποίο δεν βοηθάει καθόλου τη χώρα.
Σε σχέση µε τον προϋπολογισµό, κατ’ αρχάς, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, τα στοιχεία, που περιλαµβάνει αναφορικά µε την
ανάπτυξη στην Ευρώπη, συγκρινόµενα µε τα δικά µας, καταδεικνύουν πόσο πίσω µείναµε στα δύο χρόνια της πρώτης φοράς
αριστερά.
Στο τέλος του 2014 είχαµε φτάσει να έχουµε τον υψηλότερο
ρυθµό ανάπτυξης σε µια Ευρώπη που µόλις ξεπερνούσε τους
υφεσιακούς δείκτες. Το αναγνωρίζει αυτό και η σηµερινή Κυβέρνηση στο κείµενο του προϋπολογισµού που συζητάµε. Μάλιστα
σε µια χρονιά που το ΑΕΠ της Ευρωζώνης σηµείωνε αύξηση 1,1%,
η Ελλάδα έκλεινε το έτος, κινούµενη πάνω από το µισό. Άγγιξε στο
τελευταίο τρίµηνο του 2014 ρυθµό ανάπτυξης 1,7, που τότε ήταν
ο υψηλότερος στην Ευρωζώνη. Σήµερα, δύο χρόνια µετά, η Ευρωζώνη αναµένεται να κλείσει το 2016 µε 1,7 ανάπτυξη του ΑΕΠ.
Η Ελλάδα, αντίστοιχα και σύµφωνα µε αισιόδοξες εκτιµήσεις, θα
κλείσει τον χρόνο µε αρνητικό πρόσηµο 0,3%.
Όσο και αν προσπαθούν οι συνάδελφοι της συγκυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να ωραιοποιήσουν αυτό το γεγονός, η πραγµατικότητα δεν αλλάζει. Μας πήγαν πίσω και πολύ φοβάµαι πως όσο
συνεχίζονται οι πολιτικές, που προµηνύει ο προϋπολογισµός του
2017, θα συνεχίζουµε να χάνουµε χρόνο, διότι µόνο ουτοπική
µπορεί να χαρακτηριστεί η εκτίµηση του προϋπολογισµού για
εκτίναξη της ανάπτυξης από -0,3% στο +2,7% στη διάρκεια ενός
φορολογικού αρµαγεδώνα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Η µείωση εισοδηµάτων, η υποχώρηση και περαιτέρω υπονόµευση της επιχειρηµατικότητας, τα αντικίνητρα, που συναντά
κάθε επενδυτική προσπάθεια, δεν είναι συστατικά αναπτυξιακής
συνταγής.
Δεν θα επεκταθώ στις λεπτοµέρειες του φορολογικού κρεσέντο και της εισοδηµατικής ισοπέδωσης, που συνεπάγεται ο
προϋπολογισµός. Όµως, θα σταθώ σε κάποιες πτυχές των αναπτυξιακών ευχολογίων, που περιλαµβάνει ο προϋπολογισµός,
διότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περί ευχολογίων πρόκειται
και όχι περί συγκροτηµένων και συνειδητά δροµολογηµένων πολιτικών δράσεων. Το βεβαιώνουν αυτό τα µέχρι σήµερα πεπραγµένα, που δεν επιτρέπουν αισιοδοξία, ούτε για τις προθέσεις
αλλά ούτε και για την ικανότητα της Κυβέρνησης να επιτύχει
τους στόχους, που η ίδια παραθέτει.
Διάβασα τον στόχο για αύξηση επενδύσεων κατά 9,1% και νόµιζα πως πρόκειται για τυπογραφικό λάθος, διότι η µέχρι τώρα
πορεία της Κυβέρνησης ωθεί τους επενδυτές σε φυγή, παρά
τους προσελκύει.
Εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µια επένδυση στο λιµάνι
της Θεσσαλονίκης δεν µπορεί ή δεν τολµά να απελευθερώσει
έναν χρόνο τώρα. Με συνεχείς αναβολές στις διαδικασίες αποµακρύνουν υποψήφιους επενδυτές, δοκιµάζουν την υποµονή
εκείνων που απέµειναν και απαξιώνουν την προοπτική ενός αναπτυξιακού πυλώνα, που εδρεύει µεν στην πόλη, όµως έχει αναφορά στην ευρύτερη ανάπτυξη της βόρειας, και όχι µόνο,
Ελλάδας.
Αυτό οφείλεται αποκλειστικά σε ιδεοληπτική αποστροφή µιας
Κυβέρνησης απέναντι στις αποκρατικοποιήσεις και τις ιδιωτικές
επενδύσεις, σε συνδυασµό µε την εν γένει αδυναµία της Κυβέρ-
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νησης να διαχειριστεί µε επάρκεια τέτοια σηµαντικά εγχειρήµατα. Και τα ευχολόγια δεν το κρύβουν αυτό, γιατί υπάρχουν τα
πεπραγµένα, ή για να είµαι πιο ακριβής, µάλλον τα µη πεπραγµένα, που να το πιστοποιούν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε πολλά σηµεία το κείµενο του
προϋπολογισµού αποτελεί παράδειγµα ειρωνείας. Οι κυβερνητικοί εταίροι, που θεωρούσαν συµµάχους τον Φάρατζ και τους άλλους αρχιτέκτονες του Brexit στο βρετανικό δηµοψήφισµα,
επικαλούνται σήµερα την αύξηση της οικονοµικής και πολιτικής
αβεβαιότητας ως επίπτωση του βρετανικού δηµοψηφίσµατος
στη διαµόρφωση του παγκόσµιου ρυθµού µεγέθυνσης της οικονοµίας. Δεν είναι ειρωνεία;
Αυτή η Κυβέρνηση, δυστυχώς, είναι µέρος του προβλήµατος
στην Ευρώπη, κύριοι συνάδελφοι, και όχι µέρος της λύσης. Δυστυχώς, στην Ελλάδα πλέον η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι το
ίδιο το πρόβληµα. Επικαλείται στον προϋπολογισµό τη µελλοντική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων µε έµφαση στη συµµετοχή της Ελλάδας στο επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη και
το λεγόµενο «πακέτο Γιούνκερ».
Αλήθεια, πώς το εγγυάται αυτό; Όπως το εγγυήθηκε κατά τον
πρώτο χρόνο λειτουργίας του EFSI, που αποτελεί τον πυρήνα
του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη; Να θυµίσω τι αποκάλυψε ο σχετικός απολογισµός που παρουσίασε ο Αντιπρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Κατάινεν; Από τα 3,5 δισεκατοµµύρια ευρώ που προορίζονται για εκατόν σαράντα µία χιλιάδες οχτακόσιες ευρωπαϊκές µικροµεσαίες επιχειρήσεις, στην
Ελλάδα αντιστοιχούν µόλις 4 εκατοµµύρια ευρώ για εκατόν είκοσι µία επιχειρήσεις.
Αυτό είπε ο κ. Κατάινεν. Ξέρετε γιατί; Διότι ουδείς ασχολήθηκε
εγκαίρως και επιµελώς, προκειµένου το τραπεζικό σύστηµα να
παίξει τον αναγκαίο µεσολαβητικό ρόλο στην αξιοποίηση του
EFSI για την ελληνική επιχειρηµατικότητα. Η Κυβέρνηση ήταν
απούσα και κάπως έτσι η Ελλάδα χάνει τη µια ευκαιρία µετά την
άλλη.
Ήταν βλέπετε τέτοια η σπουδή να πειστούν οι Έλληνες ότι η
κακιά Ευρώπη έχει µόνο µνηµόνια από τα οποία θα µας απαλλάξει ο ΣΥΡΙΖΑ, που αγνοήθηκαν επιδεικτικά όλα τα θετικά και διαθέσιµα εργαλεία ανάπτυξης που παρέχει η Ευρώπη. Και το
αποκορύφωµα ήταν για την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να παγιώσει µια µνηµονιακή σχέση Ελλάδας-Ευρώπης και Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου µέχρι το 2060, διότι αυτό έγινε στο
πρόσφατο Eurogroup, όσο κι αν προσπαθούν κάποιοι να το εξωραΐσουν.
Ακόµα και στο ΕΣΠΑ η Κυβέρνηση παρουσιάζει µια εικονική
πραγµατικότητα. Μιλά για ενεργοποίηση προγραµµάτων, ώστε
να κρύψει τη δική της απενεργοποίηση. Όλοι ξέρουν πως η ενεργοποίηση δεν σηµαίνει απορρόφηση. Η ενεργοποίηση είναι όρος
που αφορά στάδια προετοιµασίας και σίγουρα δεν εξασφαλίζουν
τα κονδύλια που παραµένουν σε κίνδυνο απώλειας µέχρι το στάδιο της απορρόφησης.
Ψηφίστηκε ένας νόµος για τις δηµόσιες συµβάσεις που έχει
πλήρως απονευρώσει την υλοποίηση του ΕΣΠΑ, επειδή ψηφίστηκε χωρίς να είναι έτοιµο το υποστηρικτικό υλικό που έπρεπε
να το συνοδεύει.
Και βέβαια τρανταχτό είναι το παράδειγµα του προγράµµατος
«Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
Είναι το µεγαλύτερο πρόγραµµα της χώρας που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα πρόγραµµα έτοιµο από τη
Νέα Δηµοκρατία, µε ωριµότητα έργων. Κι όµως, στους είκοσι
έναν µήνες που αυτό τρέχει, η Κυβέρνηση έχει πενιχρές επιδόσεις, ενώ δεν έχει καν ενεργοποιήσει ούτε 1 ευρώ από τα κονδύλια που εκχωρούνται για έργα στις περιφέρειες.
Δυστυχώς µε κίνδυνο µελλοντικής απώλειας κονδυλίων δεν
καταφέρνει η Κυβέρνηση ούτε καν να αξιοποιήσει τα εκατοµµύρια ευρώ που βρήκε έτοιµα στο πιάτο από την προηγούµενη.
Αυτά και άλλα πολλά παρόµοια βλέπουν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ΟΟΣΑ και άλλοι διεθνείς οργανισµοί που καταλήγουν
να µη συµµερίζονται τις υπεραισιόδοξες προβλέψεις της ελληνικής Κυβέρνησης για τον δείκτη ανάπτυξης του 2017. Αντίθετα,
τοποθετούν τον πήχη αρκετά πιο χαµηλά, εκεί που πλησιάζαµε
ουσιαστικά το 2014, µόνο που και εκεί να φτάσουµε θα είµαστε
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πιο αδύναµοι και πιο καταπονηµένοι ως κοινωνία και κράτος από
µια διακυβέρνηση που διακρίνεται για θεωρεία επισκόπου, αλλά
καρδία µυλωνά σε όλες τις µεγάλες τοµές που χρειάζεται η χώρα
για να ορθοποδήσει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Πολύ
ενθουσιασµό βλέπω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Είναι ο ήρωάς µας, το σύµβολό µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο κ. Νάσος Αθανασίου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Για να υπάρξει διάλογος πρέπει να υπάρξει κοινό έδαφος.
Υπάρχει κάτι που ονοµάζεται ΕΛΣΤΑΤ, κάτι που ονοµάζεται EUROSTAT. Πώς µπορείς να κάνεις διάλογο ιδίως µε την Αντιπολίτευση που λησµονεί ότι έχουµε δύο συνεχή τρίµηνα µε θετικό
πρόσηµο ανάπτυξης;
Τον περασµένο Ιούλιο η Τράπεζα της Ελλάδος σε µελέτη της
για τους Έλληνες που µεταναστεύουν ανέφερε ότι έχουµε να
δούµε θετικό πρόσηµο από το 2007. Τώρα που έχουµε δύο συνεχή τρίµηνα ανάπτυξης και πάµε για το τρίτο, όποτε βγαίνουµε
από την ύφεση και κανένας δεν το αναγνωρίζει από την Αντιπολίτευση, πώς να κάνεις διάλογο;
Πώς να κάνεις διάλογο όταν ειρωνεύονται το 2,7 της µεγέθυνσης που προβλέπει ο προϋπολογισµός για το 2017. Αναρωτήθηκε κάποιος συνάδελφος ποιοι επιστήµονες είναι αυτοί, ποια
οικονοµική θεωρία είναι αυτή –ποια οικονοµετρικά µοντέλα θα
ήταν το σωστό-, που βγάζουν ένα τέτοιο ποσοστό; Ε, λοιπόν, το
Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο προβλέπει µεγαλύτερο, δηλαδή 2,8.
Και πώς να κάνεις διάλογο όταν κάποιοι -και µερίδα του κοινού- λησµονούν ότι το δεύτερο µνηµόνιο, που είχε συµφωνήσει
η Νέα Δηµοκρατία, προέβλεπε πλεόνασµα 4,2 για το 2016, 4,5
για το 2017 και 4,2 για το 2018.
Τι σηµαίνει αυτό; Τα 4,2 σηµαίνουν 6,5 δισεκατοµµύρια µέτρα,
τα 4,5 σηµαίνουν 5,3 δισεκατοµµύρια µέτρα, τα 4,5 για το 2018
σηµαίνουν 2 δισεκατοµµύρια µέτρα. Πώς να κάνεις διάλογο όταν
δεν παραδεχόµαστε τα γεγονότα; Καλά, αφήστε τις προβλέψεις.
Όµως να παραβλέπουµε τα γεγονότα ή ακόµα και τις επιτυχίες,
οι οποίες επιτεύχθηκαν µε το αίµα του ελληνικού λαού; Αυτά τα
δύο συνεχή τρίµηνα της ανάπτυξης επιτεύχθηκαν µε το αίµα του
ελληνικού λαού. Το περιφρονείτε; Το πετάτε; Τέλος πάντων,
υπάρχουν και σοβαροί άνθρωποι στη Νέα Δηµοκρατία, δεν είναι
µόνο οι κοκορόφωνοι.
Εντός, λοιπόν, ελαχίστου χρόνου θα προσπαθήσω να απαντήσω σε τρία ερωτήµατα: Τι συνέβη, τι συµβαίνει και τι θα µπορούσε να συµβαίνει.
Τι συνέβη; Συνέβη στη χώρα µας µια από τις µεγαλύτερες χρεοκοπίες όλων των εποχών, µια από τις µεγαλύτερες κρίσεις που
υπήρξαν ποτέ σε ανεπτυγµένη χώρα, µια κρίση που οι συνέπειές
της έχουν υπερβεί ακόµα και εκείνες του οικονοµικού κραχ του
1929.
Γιατί συνέβη αυτή η χρεοκοπία; Σύµφωνα µε τον Κανονισµό
472 του 2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρθρο 7 παράγραφος
9, αυτή η Βουλή οφείλει να ερευνήσει ποιοι τα έφαγαν, πόσο
έφαγαν, µαζί µε ποιους τα έφαγαν. Υπάρχουν και δύο εκθέσεις
του ΟΗΕ για την Ελλάδα. Και οι δύο εκθέσεις καλούν τις ελληνικές κυβερνήσεις να προβούν σε ανεξάρτητο και διαφανή έλεγχο,
προκειµένου να καθοριστούν οι αιτίες της υπερχρέωσης και να
λογοδοτήσουν όσοι είναι υπεύθυνοι για αυτήν την εξέλιξη.
Τι λέτε, ευρωπαϊστές φίλοι της Νέας Δηµοκρατίας; Θα συµµορφωθούµε µε τον Κανονισµό 472 της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Τι
λέτε, υπερασπιστές -δικαίως- των αποφάσεων του ΟΗΕ, βλέπε
Κυπριακό; Θα ικανοποιήσουµε το αίτηµα των Ηνωµένων Εθνών;
Πάει το τι συνέβη.
Τι συµβαίνει τώρα; Πέραν της αντιστροφής του οικονοµικού
κλίµατος -δεν πανηγυρίζουµε, αλλά πρόκειται για αντιστροφήγίνεται προσπάθεια να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση, να υπερψηφιστεί αυτός ο προϋπολογισµός ανάγκης, να ρυθµιστεί το
χρέος, να µπούµε στην ποσοτική χαλάρωση και να βγούµε δοκιµαστικά στις αγορές, όχι κάποτε, αλλά τώρα, Μάρτιο-Απρίλιο.
Αυτή η προσπάθεια αποτελεί πολιτική ενός κόµµατος που κυ-

3028

βερνά, του ΣΥΡΙΖΑ, ή αποτελεί εθνικό στόχο και µάλιστα µεγάλο
εθνικό στόχο; Ποιος µπορεί να αµφισβητήσει ότι πρόκειται για
εθνικό στόχο; Ανυποµονώ να τον ακούσω. Δεν θα µπορούσε, δεν
θα έπρεπε να είναι αυτός ο κοινός µας στόχος, κύριοι της Μείζονος Αντιπολιτεύσεως;
Με βάση τη διαπίστωση ότι αποτελεί εθνικό στόχο, έρχοµαι
στο τρίτο ερώτηµα. Τι θα µπορούσε να συµβαίνει; Η Νέα Δηµοκρατία ζητεί εκλογές. Ποιο θα είναι το αποτέλεσµα; Θα διακοπεί
η δεύτερη αξιολόγηση, θα πάει µετά το 2018 η περιγραφή των
άλλων µέτρων για το χρέος, θα µαταιωθεί η ποσοτική χαλάρωση
και δεν θα βγούµε στις αγορές. Οπότε, θα συνεχιστεί η επιτροπεία. Αναρωτιέται κάποιος, είναι πράγµατι απύθµενος ο επαρχιωτισµός µας; Εκµεταλλεύονται τόσο αδίστακτα µια κοινωνία
που πονά.
Υπάρχουν και σοβαροί άνθρωποι στη Νέα Δηµοκρατία. Υπάρχουν και καλά σηµάδια που δύσκολα µπορεί να τα σβήσουν οι
κοκορόφωνοι λαϊκιστές µιας παράταξης που άλλοτε την κοσµούσαν η αυστηρότητα των πολιτικών ηθών και κατά περιόδους ο
επιστηµονικός φλεγµατισµός των οικονοµολόγων της. Κατά την
42η επέτειο της ίδρυσης της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Μεϊµαράκης
εξέδωσε µια ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει: «Η παρατεταµένη πολιτική και οικονοµική κρίση επιβάλλει την αλλαγή πολιτικής και την εθνική συνεννόηση σε κρίσιµα ζητήµατα». Το δέχεται
αυτό η ηγετική οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας; Είναι κακό αυτό;
Θέλω να κλείσω µε το εξής. Οι καιροί είναι πονηροί. Θα αναφέρω δύο περιστατικά, τα οποία προέρχονται από τη γερµανική
πλευρά και τα οποία προσπάθησα να διερευνήσω ως Πρόεδρος
µάλιστα της Επιτροπής Ελληνογερµανικής Φιλίας.
H Deutsche Bank είναι µια τράπεζα η οποία έκανε µια απατεωνιά. Οι Αµερικανοί το λένε, όχι εγώ. Πήρε ενυπόθηκα δάνεια
υψηλού κινδύνου, τα τιτλοποίησε και τα πούλησε.
Έρχεται το αµερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης και λέει: «Δεκατέσσερα δισεκατοµµύρια θέλω, κυρία Deutsche Bank». Βγαίνει
ο επικεφαλής της Deutsche Bank, ο κ. Τζον Κράιαν, και λέει:
«Προειδοποιώ για αναταραχή µετά το ιταλικό δηµοψήφισµα».
Ποιος λέει τι; Επαναλαµβάνω: Οι καιροί είναι πονηροί.
Ο επιφανέστερος, σύµφωνα µε δικό τους χαρακτηρισµό, οικονοµολόγος της Γερµανίας, ο Χανς Βέρνερ Ζιν, δήλωσε πριν από
δύο εβδοµάδες: «Είναι θέµα χρόνου η έξοδος της Ιταλίας από
το ευρώ. Δεν βελτίωσε την ανταγωνιστικότητά της και δεν µπορεί
πια να τα βγάλει πέρα».
Πολλά γίνονται, γι’ αυτό θα έπρεπε να είµαστε προσεκτικοί, γι’
αυτό θα έπρεπε να έχουµε κοινούς στόχους, γι’ αυτό θα έπρεπε
εσείς που κατηγορείτε τον ΣΥΡΙΖΑ για λαϊκισµό να συλλογιστείτε
τι είπε ο καθένας από σας χθες και προχθές, να τα δώσετε στο
πολιτικό τµήµα ενός πανεπιστηµίου και να πείτε: «Είναι αυτό λαϊκισµός ή είναι αυτή σοβαρή αντιµετώπιση µιας κρίσιµης κατάστασης της πατρίδας µας», σοβαρή αντιµετώπιση από ένα
αλλοτινά, κάποτε σοβαρό κόµµα;
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ο κ. Αϊβατίδης, Βουλευτής της Χρυσής Αυγής, έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Έξι Μαΐου 1904: O Βλαντιµίρ Ίλιτς
Λένιν δηµοσιεύει το βιβλίο του «Ένα βήµα εµπρός, δύο βήµατα
πίσω», άλλως «Η κρίση στο κόµµα µας» ως υπότιτλος.
Οχτώ Δεκεµβρίου 2016: Ο Αλέξης Τσίπρας, ο Έλλην Πρωθυπουργός, εξαγγέλλει ευνοϊκές ρυθµίσεις. Είναι άξιον απορίας το
γιατί το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας αντιδρά σ’ αυτές τις
εξαγγελίες.
Εισήλθε προς συζήτηση η κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού του έτους 2017 από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Ο
συγκεκριµένος προϋπολογισµός είναι ψευδεπίγραφα αναπτυξιακός. Εν τοις πράγµασι είναι έντονα υφεσιακός, κοινωνικά ανάλγητος, αβάσιµα υπεραισιόδοξος, φορο και εισφοροκεντρικός.
Περιλαµβάνει νέους φόρους ύψους 2,6 δισεκατοµµυρίων ευρώ,
ενώ η βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος δεν έχει πλήρως διασφαλιστεί. Αντιθέτως, συνεχίζει να είναι επισφαλής.
Ο προς κύρωση προϋπολογισµός αποβλέπει σε έσοδα από
άµεσους φόρους της τάξεως του 11,3% του ΑΕΠ και από έµµεσους φόρους 14,6% του ΑΕΠ. Το ποσοστό αυτό είναι ποσοστό-
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ρεκόρ που καταδεικνύει την κοινωνική αναλγησία της συγκυβέρνησης και την απόπειρα νόµιµης υποκλοπής του εισοδήµατος
του Έλληνα πολίτη.
Ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης δήλωσε: «Η υψηλή φορολογία δεν επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα». Στη συνέχεια
προέβη σε κάποιες διευκρινίσεις, διορθώνοντας κατά τη γνώµη
του το πρώτο λάθος µ’ ένα δεύτερο λάθος.
Θα καταθέσω για τα Πρακτικά ένα άρθρο του «TAX FOUNDATION» και θα αναγνώσω δύο χωρία και µόνο, τα οποία έχω µεταφράσει. Πρώτον: «Η φορολογία αποτελεί κρίσιµη παράµετρο για
τη διεθνή ανταγωνιστικότητα µιας χώρας». Δεύτερον: «Δεν δύναται πλέον µία χώρα να επιβάλλει υψηλούς φόρους σε επιχειρηµατικές επενδύσεις και δραστηριότητες χωρίς να επηρεάζονται
δυσµενώς οι οικονοµικές της επιδόσεις».
Μπορεί αυτή η διευκρινιστική δήλωση να αποτελεί ένα δεύτερο λάθος. Εάν δεν είναι λάθος, συνιστά έναν προάγγελο περαιτέρω δυσµενών µέτρων, εννοώ περαιτέρω αυξήσεων στη
φορολόγηση, οι οποίες θα δώσουν τη χαριστική βολή στους µικροεπιχειρηµατίες και τους αυτοαπασχολούµενους επιχειρηµατίες, συνεπώς.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Αϊβατίδης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Μια απλή επισκόπηση στους οικονοµικούς δείκτες των τελευταίων ετών καταδεικνύει πως για την Ελλάδα η υπερφορολόγηση
είναι συνυφασµένη µε τη µειωµένη ανταγωνιστικότητα της χώρας.
Το 2007 η Ελλάδα καταλάµβανε την τεσσαρακοστή έβδοµη θέση
στη διεθνή ανταγωνιστικότητα. Το 2016 την ογδοηκοστή τρίτη. Το
2007, το 20,8% του ΑΕΠ προερχόταν από φόρους. Το 2016, το
26,2%. Είναι προφανής, λοιπόν, ο συσχετισµός.
Στον νέο κρατικό προϋπολογισµό οι φόροι φυσικών προσώπων
αυξάνονται κατά 1,1 δισεκατοµµύριο ευρώ. Εµφανίζεται παραπλανητικά µείωση των φόρων περιουσίας κατά 0,4 δισεκατοµµύριο ευρώ. Γιατί είναι, όµως, αυτή η µείωση πλασµατική και δόλια,
βεβαίως, και παραπλανητική, κατά τη γνώµη µας; Διότι το 2016
εισπράχθηκαν δύο δόσεις του ΕΝΦΙΑ του έτους 2015, ενώ το
2017 θα εισπραχθεί µόνο µία δόση του ΕΝΦΙΑ του έτους 2016.
Οι έµµεσοι φόροι αυξάνονται κατά 1,3 δισεκατοµµύριο ευρώ.
Οι φόροι κατανάλωσης αυξάνονται κατά 0,7 δισεκατοµµύριο
ευρώ. Αφορούν ενεργειακά και καπνικά προϊόντα, τον καφέ, τη
σταθερή τηλεφωνία.
Υπάρχουν, δυστυχώς, πολλοί κακοί οιωνοί για την ελληνική οικονοµία. Στον τουρισµό, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για καθίζηση της τάξης του 30% για την κρουαζιέρα το 2017. Δεν έχει
καταφέρει καµµία κυβέρνηση µέχρι τώρα ούτε η συγκυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ να προκαλέσει µια εποικοδοµητική διασύνδεση
του πρωτογενούς τοµέα µε τον τουρισµό.
Ένας άλλος κακός οιωνός αφορά την παιδεία µας. Έλαβε
χώρα διαγωνισµός στο πρόγραµµα «PISA» µε εβδοµήντα δύο
χώρες, οι οποίες έλαβαν µέρος, και δυστυχώς οι Έλληνες δεκαπεντάχρονοι µαθητές κατετάγησαν στην τεσσαρακοστή έβδοµη
θέση από τις εβδοµήντα δύο χώρες στα Μαθηµατικά, στην ίδια
θέση στη Φυσική και στην τεσσαρακοστή πρώτη θέση στην κατανόηση κειµένου.
Οι εξαγωγές έχουν πραγµατικά εξαντληθεί. Δεν µπορούν
πλέον οι επιχειρηµατίες που εξάγουν να καταφέρουν αυτό που
πριν χρόνια κατάφερναν στον συγκεκριµένα τοµέα.
Όσον αφορά τη ΔΕΣΦΑ, το ότι τελικά δεν τελεσφόρησε η συµφωνία µε τους Αζέρους, για τη Χρυσή Αυγή είναι θετικό.
Καταψηφίζουµε ανενδοίαστα τον κρατικό προϋπολογισµό του
2017, ο οποίος πλήττει βάναυσα τον ελληνικό λαό και µάλιστα
περαιτέρω, διότι δοκιµάζεται ως γνωστόν από αυτήν την παρατεταµένη µνηµονιακή πολιτική και τα παρεπόµενά της, που είναι
η υπογεννητικότητα, η φτωχοποίηση, η ανεργία, οι αυτοκτονίες,
η λαθραία µετανάστευση.
Όσον αφορά τη λαθραία µετανάστευση, πάρα πολλοί µεταξύ
των ανθρώπων αυτών που εισήλθαν παρανόµως στη χώρα µας
είναι φονταµενταλιστές ισλαµιστές.
Τις προάλλες στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρόδου καταδικάστηκε εξηνταπεντάχρονος Γερµανός ως κατάσκοπος της
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Τουρκίας. Αυτό είναι ένα ακόµα δεδοµένο το οποίο καθιστά λίαν
σηµαντική την παρουσία της Χρυσής Αυγής στην τελευταία επίσκεψη στο σύµπλεγµα της Μεγίστης.
Η Χρυσή Αυγή τίµησε τους ακρίτες αξιωµατικούς, υπαξιωµατικούς και στρατεύσιµους του Στρατού Ξηράς και του Πολεµικού
Ναυτικού, τους λιµενικούς αλλά και τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ και ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Υπουργού Αµύνης. Η Νέα Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το Ποτάµι, η Ένωση Κεντρώων, το
Κοµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας αντέδρασαν σε αυτό.
Προσπάθησαν να στηλιτεύσουν τη συµπεριφορά αυτή. Όµως,
αυτό συνιστά µια πολιτική µικροπρέπεια και τίποτε άλλο.
Η Χρυσή Αυγή απέδειξε για µια ακόµη φορά ότι είναι ένα πολιτικό κίνηµα εθνοφρουρός. Έδωσε το παρών και θα συνεχίσει
να το δίδει σε ανάλογες επισκέψεις, οι οποίες είναι όχι µόνο συµβολικού αλλά και ουσιαστικού χαρακτήρα, αφού οι επισκέψεις
αυτές χαλυβδώνουν το ήδη υψηλό φρόνηµα των Ενόπλων Δυνάµεων και των κατοίκων των ακριτικών περιοχών της χώρας µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον λόγο
έχει η κ. Βαγιωνάκη, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΛΙΑ) ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ: Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι
ο προϋπολογισµός του 2017 είναι ένας δύσκολος προϋπολογισµός, όχι µόνο γιατί κατατίθεται υπό καθεστώς αυστηρών κανόνων και περιορισµών ως απότοκο της συµφωνίας του
καλοκαιριού του 2015, αλλά και γιατί επιδιώκει να ισορροπήσει
ανάµεσα στην ανάγκη για ένα σταθερό οικονοµικό περιβάλλον
µε παράλληλη στήριξη της οικονοµικής δραστηριότητας, µε αύξηση των δηµόσιων επενδύσεων και στην αναδιανοµή των διαθέσιµων πόρων µε στόχο την προστασία των οικονοµικά πιο
ευάλωτων συµπατριωτών µας.
Θα συµπλήρωνα στα παραπάνω ότι ο προϋπολογισµός κατατίθεται σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον, όπου η Ελλάδα επιθυµεί και επιδιώκει να παίξει έναν σταθεροποιητικό ρόλο, καθώς
και σε µια Ευρωπαϊκή Ένωση όπου οι εµµονές των κυρίαρχων
ελίτ στο εφαρµοζόµενο Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης
οδηγούν σε νέα αδιέξοδα και αποκλίσεις, αποµακρύνοντας όλο
και περισσότερο τους λαούς από το όραµα της ενωµένης Ευρώπης.
Άκουσα, όµως, αρκετούς συναδέλφους της Αντιπολίτευσης να
µιλούν για προϋπολογισµό χωρίς ρότα, χωρίς ειρµό. Θεωρώ ότι
αυτές οι κατηγορίες δεν έχουν βάση, πρώτον γιατί ο προϋπολογισµός κινείται σε θετική κατεύθυνση στους κρίσιµους για εµάς
τοµείς της παιδείας και της υγείας, αφού για δεύτερη χρονιά
έχουµε αύξηση των δαπανών και στους δύο αυτούς τοµείς.
Το 2,80% του προϋπολογισµού για την παιδεία το 2016 αυξάνεται σε 2,85% για το 2017 και τα 4,35 δισεκατοµµύρια του προϋπολογισµού για την υγεία το 2016 αυξάνονται σε 4,4 δισεκατοµµύρια το 2017.
Φυσικά, τα νούµερα αυτά δεν είναι για πανηγυρισµούς. Θα
ήθελα όµως να θυµίσω ότι στο Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα του
κ. Σαµαρά προβλεπόταν 2,15% για την παιδεία το 2017.
Παράλληλα, ο διορισµός µόνιµου προσωπικού που ξεκίνησε
µετά από δύο χρόνια στα νοσοκοµεία, η πρόσβαση των ανασφάλιστων συµπατριωτών µας, αλλά και άλλα σηµαντικά µέτρα για
την υγεία, που έχουν στόχο την ανάσχεση του κατήφορου, είναι
µέτρα πολύ σηµαντικά για τη ζωή των ανθρώπων και συγχρόνως
δείχνουν και την κατεύθυνση και τις προτεραιότητες της Κυβέρνησης.
Επιπλέον, ο προϋπολογισµός στοχεύει στη στήριξη των πιο
αδύναµων. Από τα συγκριτικά στοιχεία της Γενικής Γραµµατείας
Πρόνοιας που διαχειρίζεται τα σχετικά κονδύλια προκύπτει από
τους προϋπολογισµούς πως το 2015 δόθηκαν 820 εκατοµµύρια,
συµπεριλαµβανοµένων και των 107 εκατοµµυρίων για την ανθρωπιστική κρίση, το 2016 δόθηκαν 990,5 εκατοµµύρια, το 2017 θα
δοθούν 1.479.000.000.
Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να πω στους συναδέλφους του
ΚΚΕ, που ισχυρίζονται ότι τα παίρνουµε από τους φτωχούς και
τα δίνουµε στους φτωχότερους, πως µια πολιτεία που θέλει να
προστατεύσει τους πολίτες της, πρέπει να ξεκινά από τους πιο
αδύναµους, από αυτούς δηλαδή που δεν έχουν φωνή και στη συ-
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νέχεια η προσπάθεια πρέπει να επικεντρωθεί και στην προστασία
των µικροµεσαίων.
Ως προς αυτό, ήθελα να υπενθυµίσω -και είναι χαρακτηριστικό- ότι πάνω από το 90% των αγροτών δεν θα πληρώσει φόρο
το 2017 ή θα έχει και επιστροφή φόρου µε βάση το αφορολόγητο
8.500-9.000, το οποίο ψηφίσαµε, ενώ οι µικροµεσαίοι µε εισόδηµα κάτω των 20.000 ευνοούνται από τη νέα ρύθµιση στο φορολογικό-ασφαλιστικό.
Θα µου πείτε, πρέπει να είµαστε ευχαριστηµένοι, όταν το εισόδηµα των πολιτών έχει φτάσει τόσο χαµηλά;
Φυσικά και όχι. Και πρέπει να γίνουν προσπάθειες για να ανέβει αυτό το εισόδηµα. Και γι’ αυτό, µαζί µε τα υπόλοιπα, πρέπει
να υπάρχει όραµα και µέτρα παραγωγικής ανασυγκρότησης της
χώρας. Όµως, όταν θέλεις να σταθεροποιήσεις την οικονοµία
σου και ζεις µέσα σε συγκεκριµένους δηµοσιονοµικούς δείκτες,
πρέπει να δεις σε ποιους θα κατανείµεις τις αρνητικές επιπτώσεις των δηµοσιονοµικών µέτρων και ναι, εµείς, ως προς αυτό
έχουµε ταξικό πρόσηµο.
Τρίτον, ο προϋπολογισµός έχει επίσης κατεύθυνση αναπτυξιακή και αυτό φαίνεται από την αύξηση του Προγράµµατος των
Δηµοσίων Επενδύσεων -θυµίζω ότι για δεύτερη χρονιά αυξήθηκαν κατά 250 εκατοµµύρια- φαίνεται από τον τρόπο που έκλεισε
το ΕΣΠΑ, φαίνεται από τους νόµους που ψηφίσαµε, τον αναπτυξιακό, αλλά και για την κοινωνική οικονοµία, που κατανέµονται
και διαχέονται οι πόροι σε πολλούς και όχι, όπως κατά το παρελθόν, σε λίγους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει επιπλέον να πούµε κάποιες αλήθειες, γιατί κάποιοι έχουν επιλεκτική µνήµη. Δεν µπορούµε να κάνουµε ότι δεν θυµόµαστε τι έγινε το καλοκαίρι του
2015 -«this is a coup» έλεγαν οι ξένοι- και να µην καταλαβαίνουµε
ότι µετά από αυτό δεν µπορούµε να κάνουµε απλουστευτικές
συγκρίσεις µε τις εξαγγελίες της Θεσσαλονίκης. Εξάλλου, µεσολάβησαν οι εκλογές του Σεπτέµβρη του 2015.
Δεύτερον, όταν µιλάµε για την κατάσταση του ασφαλιστικού,
δεν µπορούµε να ξεχνάµε το εξοντωτικό για τα ταµεία PSI.
Τρίτον, δεν µπορούµε να µιλάµε για τις εργασιακές σχέσεις
και την επικράτηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας και να ξεχνάµε ότι αυτές εκτοξεύτηκαν τη διετία 2013-2014 από το 33%35% στο 55%.
Τέταρτον, όταν µιλάµε για την ανεργία δεν µπορούµε να ξεχνάµε πότε αυτή εκτινάχτηκε στο 27%. Κάνω µια παρένθεση εδώ:
Για µένα, το µεγαλύτερο πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε ως
χώρα είναι η ανεργία και ο φόβος αυτή να αποκτήσει µόνιµα χαρακτηριστικά. Νοµίζω ότι µε αυτό το πρόβληµα, ναι, πρέπει να
αναµετρηθεί η Κυβέρνησή µας.
Θα µπορούσε κάποιος να απαριθµήσει πολλές ακόµα τέτοιες
επιλεκτικές µνήµες, αλλά σταµατώ εδώ. Πάντως, η µεγαλύτερη
στρέβλωση της πραγµατικότητας είναι οι αναφορές που γίνονται
για τα πρωτογενή πλεονάσµατα. Γίνεται µια συζήτηση -και
σωστά- ότι η πρόταση για πρωτογενή πλεονάσµατα µετά το 2018
της τάξης του 3,5% είναι εξοντωτική. Πράγµατι έτσι είναι, αν και
το θέµα παραµένει ανοιχτό.
Υπενθυµίζω ότι ο Ντάισελµπλουµ είπε στο Eurogroup ότι όσον
αφορά αυτό το θέµα υπήρχαν δεκαεννιά διαφορετικές προτάσεις. Και θα έλεγα -και στην Αντιπολίτευση και σε όλους µας- ότι
όλοι µαζί πρέπει να παλέψουµε αυτό το ζήτηµα για τη µείωση
των πρωτογενών πλεονασµάτων µετά το 2018, όµως, φαντάζεστε πώς θα µπορούσαν να είναι τα πράγµατα µε το 3% του 2015
για τα πρωτογενή πλεονάσµατα, το 4% του 2016 και το 4,5% το
2017 και το 2018 όπως είχε υπογράψει ο κ. Σαµαράς;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι καιροί είναι δύσκολοι, είναι
δύσκολοι για την Ελλάδα, είναι δύσκολοι για την Ευρώπη, είναι
δύσκολοι για τη γειτονιά µας. Η αστάθεια επικρατεί. Εµείς πρέπει
να κρατήσουµε το καράβι όρθιο µε σταθερή ρότα. Αν και γνωρίζουµε ότι αυτό απαιτεί σκληρή και δύσκολη δουλειά, είµαστε
αποφασισµένοι να µείνουµε όρθιοι και αυτήν τη ρότα αυτός ο
προϋπολογισµός τη χαράσσει, γι’ αυτό σας καλώ να τον υπερψηφίσουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τώρα
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τον λόγο έχει ο κ. Κατσανιώτης, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ: Κυρίες και κύριοι, ο κρατικός προϋπολογισµός αποτυπώνει ξεκάθαρα τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την οικονοµία, την αντίληψή της για την ανάπτυξη και για
την κοινωνική δικαιοσύνη.
Ο προϋπολογισµός δείχνει ξεκάθαρα πως η σηµερινή Κυβέρνηση έχει ορίσει τις προτεραιότητές της µε τέτοιον τρόπο, ώστε
να αποκλείεται οποιαδήποτε αισιοδοξία για την ανάταξη της οικονοµίας µας και την επιστροφή σε ουσιαστική ανάπτυξη.
Η Αριστερά επαίρεται πως η κοινωνική δικαιοσύνη αποτελεί
µια από τις θεµελιώδεις αξίες της. Διεκδικεί µάλιστα και το σχετικό µονοπώλιο. Το βασικό εργαλείο για την πραγµάτωση της
κοινωνικής δικαιοσύνης είναι η φορολογία. Μέσα από αυτήν η
πολιτεία ασκεί τον αναδιανεµητικό της ρόλο, ώστε να αµβλύνονται οι κοινωνικές ανισότητες και να πολλαπλασιάζονται οι ευκαιρίες στους αδυνάτους.
Με τον παρόντα προϋπολογισµό η Κυβέρνηση της Αριστεράς
φορολογεί όσο µπορεί περισσότερο τους πάντες και τα πάντα.
Αυξάνει και τους άµεσους, αλλά και τους έµµεσους φόρους, αυτούς τους άδικους φόρους.
Το φορολογικό κρεσέντο της Κυβέρνησης είναι τέτοιο που καθιστά άτοπη οποιαδήποτε συζήτηση περί αναδιανοµής. Ακυρώνει
τον ρόλο της πολιτείας ως αναδιανεµητικού µηχανισµού κοινωνικής δικαιοσύνης. Άρα, αυτός ο προϋπολογισµός είναι άδικος
για τους αδύναµους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός σας δεν
έχει, επίσης, κανέναν αναπτυξιακό χαρακτήρα. Μας καταδικάζει
σε ένα σισύφειο άγος. Η ελληνική οικονοµία βασίζεται σε λίγους
βασικούς αναπτυξιακούς πυλώνες. Ο αγροτικός τοµέας είναι
ένας από αυτούς.
Ας δούµε επιγραµµατικά τι επιφύλαξε για τους αγρότες η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ: Φορολόγηση βάσει της κλίµακας των µισθωτών και συνταξιούχων µε συντελεστές από 22% έως και 45%.
Φορολόγηση για πρώτη φορά των βασικών αγροτικών ενισχύσεων και επιδοτήσεων. Αύξηση προκαταβολής φόρου από 75%
στο 100%. Αύξηση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια στο 24%. Αύξηση κατά 36,6% στο φόρο που θα πληρώσουν όσοι εισπράττουν
µισθώµατα από ενοικίαση αγροτικής γης. Κατάργηση της έκπτωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο.
Τέλος, σε όσους αγρότες θα δηλώσουν ετήσια εισοδήµατα µεγαλύτερα των 12.000 ευρώ θα επιβληθεί και η νέα αναµορφωµένη ειδική εισφορά αλληλεγγύης, ενώ θα φορολογούνται και οι
επιδοτήσεις.
Παράλληλα, λιµνάζουν 6 δισεκατοµµύρια τα οποία έχουν πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα για την τόνωση της τοπικής και εθνικής οικονοµίας από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης
2014-2020.
Δεύτερος πυλώνας της ελληνικής οικονοµίας είναι ο τουρισµός. Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εξακολουθεί να αυξάνει και
σε αυτόν τον τοµέα τους φόρους: Αύξηση του ΦΠΑ στη διαµονή
από 6,5% στο 13%. Αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση από το 13%
στο 24%. Αύξηση του φόρου των τουριστικών εταιρειών από 26%
στο 29%. Και σαν να µην έφταναν αυτά, από 1-1-2018 µπαίνει σε
εφαρµογή το τέλος διαµονής.
Κυρίες και κύριοι, αντί η Κυβέρνηση να αγωνιστεί για να ελαφρύνει τα βάρη στους τοµείς που µπορούν να βάλουν την οικονοµία µας σε αναπτυξιακή τροχιά, εκδικητικά, τιµωρητικά, κοντόφθαλµα τους επιβαρύνει ακόµα περισσότερο φορολογικά, εξανεµίζοντας τις ελπίδες για επιστροφή στην ανάπτυξη.
Με τις τυχοδιωκτικές πολιτικές της και µε τις ιδεολογικές της
αγκυλώσεις η σηµερινή Κυβέρνηση αντέστρεψε την ελάφρυνση
των φορολογικών βαρών που είχε δροµολογήσει η προηγούµενη
κυβέρνηση. Ίσως το χαρακτηριστικότερο παράδειγµα είναι η µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση που είχε πετύχει η κυβέρνηση Σαµαρά και που έδωσε στις επιχειρήσεις του τουρισµού µια ανάσα,
αυξάνοντας παράλληλα και τα έσοδα του κράτους. Η δική σας
παταγώδης αποτυχία ακύρωσε το βήµα αυτό. Μας πήγε πίσω.
Αυτή είναι η λογική σας, µια αριστερή λογική που καθιστά αυτόν
τον προϋπολογισµό εκτός από άδικο και αντιαναπτυξιακό.
Κυρίες και κύριοι, πριν ολοκληρώσω, θα ήθελα να επισηµάνω

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πως ο προϋπολογισµός έχει και κάποια σηµεία που συνδυάζουν
τα δυο βασικά του ελαττώµατα, στοιχεία δηλαδή που είναι συγχρόνως και άδικα και αντιαναπτυξιακά.
Η τοπική αυτοδιοίκηση µπαίνει πάλι στην προκρούστεια λογική
της Κυβέρνησης. Μειώνει τους πόρους και το µόνο που την ενδιαφέρει είναι τεχνικές αλλαγές στον εκλογικό νόµο, έτσι ώστε
να ελέγξει κοµµατικά τις περιφέρειες. Το κράτος των Αθηνών
διαµορφώνει έναν ασφυκτικό κλοιό για την περιφέρεια. Ορίζει
κανόνες λειτουργίας και ανάπτυξης χωρίς ισόρροπη περιφερειακή λογική.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το κόστος για την
πρώτη φάση της Γραµµής 4 του µετρό της Αθήνας. Τα κονδύλια
που διατίθενται για την επέκταση του µετρό της Αθήνας, αν επενδύονταν στις περιφέρειες, θα άλλαζαν τη µορφή της χώρας.
Μόνο η πρώτη φάση της Γραµµής 4 του µετρό στην Αθήνα κοστίζει 1,2 δισεκατοµµύριο ευρώ. Με 1,2 δισεκατοµµύριο ευρώ η
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα µπορούσε να γίνει άλλος τόπος.
Όλες οι υποδοµές της, δρόµοι, τρένο θα έφταναν παντού. Εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα αποστράγγισης και άρδευσης θα άλλαζαν το παραγωγικό δυναµικό της περιφέρειας. Με πολύ
λιγότερα χρήµατα θα αυξανόταν ο πλούτος της περιοχής. Ένας
πλούτος που θα µεγάλωνε την πίτα θα µπορούσε να φορολογηθεί και κυρίως θα µπορούσε να µας βγάλει από την κρίση.
Η επιλογή αυτή είναι, λοιπόν, πολύ χαρακτηριστική της λογικής που διέπει συνολικά των προϋπολογισµό σας. Διαιωνίζει µια
λογική αθηνοκεντρισµού. Στερεί τεράστια οφέλη όχι µόνο από
την περιφέρεια, αλλά από το σύνολο της ελληνικής οικονοµίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ξεκάθαρο ότι δεν ψηφίζουµε τον άδικο, αντιαναπτυξιακό, αθηνοκεντρικό προϋπολογισµό σας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ακρίβεια στον χρόνο, κύριε συνάδελφε! Μπράβο.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Ιωάννης Σηφάκης, από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΗΦΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα πραγµατικά αριθµητικά στοιχεία
της οικονοµίας, στοιχεία που δεν αµφισβητούνται και δεν αµφισβητήθηκαν και στη διάρκεια αυτής της συζήτησης, η µεγέθυνση
της οικονοµίας, η αύξηση το ΑΕΠ σε δωδεκάµηνη βάση κατά
1,8%, τα δυο συνεχόµενα τρίµηνα µε θετικό πρόσηµο, η αύξηση
των επενδύσεων κατά 12,6%, η αύξηση των εξαγωγών κατά
10,2% από πέρσι, η µείωση της ανεργίας, τα αποτελέσµατα του
Eurogroup µε τα βραχυπρόθεσµα µέτρα για την ελάφρυνση του
χρέους που δηµιουργούν αντικειµενικά µια διαφορετική ψυχολογία, δηµιουργούν µια τελείως διαφορετική πραγµατικότητα
από την περσινή και ουσιαστικά προοιωνίζονται την ανάπτυξη,
που εκτιµάται στα 2,7% το 2017, κάτι που εξάλλου δεν αµφισβητείται παρά µόνο από τους µόνιµους αµφισβητίες που διαρκώς
διαψεύδονται.
Η αναµενόµενη ανάπτυξη του 2017 σε συνδυασµό µε τις πολιτικές που θα δώσουν τη δυνατότητα στο τραπεζικό σύστηµα,
ιδίως µετά την ένταξη των ελληνικών οµολόγων στο σύστηµα ποσοτικής χαλάρωσης, να προσφέρει ρευστότητα στην πραγµατική
οικονοµία, στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και στην υγιή επιχειρηµατικότητα, µπορεί µε τη χρήση και των εργαλείων που υφίστανται, του ΕΣΠΑ, του νέου αναπτυξιακού νόµου µε τον τρόπο
που έχει ψηφιστεί, του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης
2016-2020 να φέρει έναν δίκαιο επιµερισµό των ωφελειών, να
διαµοιραστούν τα κέρδη σε όσο το δυνατόν περισσότερους συµπολίτες µας.
Ο στόχος είναι η παραγωγή νέου πλούτου, µετά την καταστροφή του 30% που έφεραν οι προηγούµενες κυβερνήσεις σε
λίγα χρόνια, να καταστήσει δυνατή κάποια στιγµή την ελάφρυνση
των φορολογικών βαρών και των έµµεσων φόρων στα λαϊκά
στρώµατα, στους µικροµεσαίους και τις επιχειρήσεις, να κάνει
εφικτή την ουσιαστική διαφοροποίηση του ΕΝΦΙΑ µε απαλλαγή
των λαϊκών οικογενειών και ακόµα την ανακούφιση των µεσαίων
στρωµάτων και των ελευθέρων επαγγελµατιών που έχουν υποστεί µεγάλες ζηµιές τα τελευταία επτά χρόνια και αποτελούν βασικά θύµατα της πολύπλευρης κρίσης.
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Εδώ δεν µπορούµε όλοι παρά να χαιρετίσουµε την απόφαση
του Πρωθυπουργού που ανακοινώθηκε πριν από λίγο για την καταβολή του πλεονάσµατος του παραπανίσιου πλεονάσµατος
στους πλέον αδύναµους συµπολίτες µας, την υλοποίηση της
υπόσχεσης του ΣΥΡΙΖΑ για την καταβολή της δέκατης τρίτης
σύνταξης σε ένα εκατοµµύριο εξακόσιους χαµηλοσυνταξιούχους
µε κάτω από 850 ευρώ σύνταξη και ακόµα την αναστολή της εξίσωσης του ΦΠΑ στους πολίτες, στους συµπολίτες µας των νησιών του βορειανατολικού Αιγαίου που έβαλαν τα στήθη τους,
που έσωσαν την αξιοπρέπεια της Ευρώπης στο προσφυγικό πρόβληµα.
Φυσικά, κανείς δεν µπορεί να πει ότι όλα είναι όµορφα και αγγελικά πλασµένα, ιδιαίτερα όταν η καθηµερινότητα των πολιτών
είναι πραγµατικά πολύ δύσκολη, όταν δεν έχουν φανεί ακόµα στη
ζωή τους τα αποτελέσµατα της σταθεροποίησης, η φορολογική
τους ικανότητα είναι µικρή και η ανεργία, παρά τη µείωσή της,
δυστυχώς, εξακολουθεί να είναι σε δυσθεώρητα ύψη, ιδιαίτερα
στους νέους.
Είναι, όµως, βέβαιο ότι ο καλοπροαίρετος πολίτης βλέπει τη
µεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουµε, µέσα σε ένα ναρκοθετηµένο τοπίο, µέσα σε δύσκολες συνθήκες, µε διάφορες κρίσεις,
συµπεριλαµβανοµένης και της προσφυγικής, να αντιµετωπίσουµε τη δύσκολη κατάσταση κρατώντας την κοινωνία όρθια.
Βλέπει τις καθηµερινές επίπονες και επίµονες προσπάθειές
µας να λύσουµε τοπικά προβλήµατα και να τα αντιµετωπίσουµε
προς όφελός του, µακριά από τις λογικές πελατειακών σχέσεων
που κυριαρχούσαν, ακόµη και στο πρόσφατο παρελθόν, τη µεγάλη προσπάθειά µας να οργανώσουµε την κοινωνία, τον
αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τις άλλες κοινωνικές οµάδες, που το
παλιό πολιτικό σύστηµα τις θέλει διαλυµένες, διασπασµένες, πελάτες των κοµµατικών και βουλευτικών γραφείων.
Βλέπει τη µεγάλη προσπάθειά µας να µπει άλλη λογική στη
Ευρώπη, µακριά από τη λιτότητα, τις ανισότητες, τις αποφάσεις
πίσω από κλειστές πόρτες, τα κλειστά σύνορα, που φέρνουν τον
εθνικισµό, τον ρατσισµό, την πλήρη διάλυση της ευρωπαϊκής
ιδέας, να χάνει η Ευρώπη όπου γίνεται δηµοψήφισµα ή εκλογές.
Η κοινωνία, ακόµη και όταν δυσανασχετεί, έχει και µνήµη και
κρίση. Θυµούνται οι πολίτες ποιος τους έφερε εδώ. Βλέπουν και
ακούνε ακόµα τι λέτε για χιλιάδες απολύσεις, για µείωση φόρων
από το πετσόκοµµα µισθών, συντάξεων και κοινωνικών παροχών,
τη στάση, κυρίως της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, όσον αφορά
τη δεύτερη αξιολόγηση, το χρέος, τη συνεχή και αδιάλειπτη
εκλογολογία -ένας συνάδελφός σας προχθές, σε ένα πάνελ, µου
έλεγε και την ακριβή ηµεροµηνία των εκλογών-, τον κραυγαλέο
και µοναδικό σκοπό σας για την επαναφορά του σάπιου και χρεοκοπηµένου συστήµατος που αντιπροσωπεύετε, τον µύχιο πόθο
σας για το τέταρτο µνηµόνιο.
Μπορεί οι πολίτες, πράγµατι, να είναι δυσαρεστηµένοι και αρκετά απογοητευµένοι, αλλά να µου επιτρέψετε να πω ότι αυτή
είναι η φωτογραφία της στιγµής. Σε εσάς δεν έρχονται, δεν σας
εµπιστεύονται, όσο κι αν βγάζετε, δήθεν, αποτελέσµατα εντυπωσιακών δηµοσκοπήσεων, που όλοι ξέρουµε πλέον ποια είναι η
αξιοπιστία τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το 2016 επιφύλαξε στον αγροτικό τοµέα θετικές εξελίξεις, µε κυριότερες τον εξορθολογισµό
των πληρωµών, µε το ρεκόρ πληρωµών µέσα σε έναν χρόνο του
συνόλου των επιδοτήσεων, αλλά και η πληρωµή εκκρεµοτήτων
πολλών παρελθόντων ετών.
Με την εκκίνηση του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης
2016-2020, που σηµαίνει περί τα 7 δισεκατοµµύρια επενδύσεις,
µε τα 4,7 δισεκατοµµύρια κοινοτική συµµετοχή, αποφάσεις για
νέα οργάνωση ανατροπών σε οργανώσεις παραγωγών, νέο νόµο
για τους συνεταιρισµούς, µε το αφορολόγητο, τη µείωση του φορολογητέου εισοδήµατος, µε τα εργόσηµα των παράτυπα διαµενόντων εργατών γης -βεβαίως, έχουµε κάποια προβλήµατα σε
αυτό, ιδίως µε τους Αλβανούς εργάτες, αλλά θα τα αντιµετωπίσουµε- την κάρτα αγρότη µε πολύ µικρότερα επιτόκια, τα 384
ευρώ σύνταξη για είκοσι χρόνια ασφάλισης, στην οποία προστίθεται το ανταποδοτικό µέρος για τα παραπανίσια από είκοσι χρόνια. Κι εδώ, βέβαια, πρέπει να εξαντλήσουµε τα περιθώρια για
την αφαίρεση του αφορολογήτου ορίου και τον υπολογισµό των
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ασφαλιστικών εισφορών των αγροτών.
Ο πρωτογενής τοµέας, αν αντιµετωπιστούν τα θέµατα της ουσιαστικής και σε νέα βάση οργάνωσης των αγροτών και κτηνοτρόφων, µε την ποιοτική παραγωγή της τροφής σε ποιοτικές και
απαιτητικές αγορές και την εξασφάλιση προστιθέµενης αξίας
στα προϊόντα -να µην φεύγουν χύµα, δηλαδή, τα προϊόντα µαςµπορεί να αποτελέσει κύριο µοχλό για την ανάπτυξη και την
έξοδο από την κρίση.
Υπάρχουν, βέβαια, και πολλά θέµατα να λυθούν, όµως, πιστεύω ακράδαντα ότι µπορούµε να αισιοδοξούµε και να προσδοκούµε καλά αποτελέσµατα.
Ακόµη, στον ενεργειακό τοµέα, που επίσης µπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό αναπτυξιακό µοχλό για έξοδο από την κρίση, η
µεγάλη προσπάθεια που έγινε για την περιφρούρηση του δηµόσιου χαρακτήρα βασικών εργαλείων και υποδοµών, στέφθηκε,
µέσα στις συνθήκες που έγινε, µε επιτυχία.
Η καλή πορεία του στόχου για το «20-20-20», η ενσωµάτωση
της οδηγίας για την ενεργειακή αποδοτικότητα, η ψήφιση νέου
καθεστώτος στήριξης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας,
καθώς και η ενσωµάτωση της οδηγίας για τις έρευνες υδρογονανθράκων µέσα στο 2016 δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για
να αποτελέσει ο τοµέας της ενέργειας σοβαρό αναπτυξιακό εργαλείο για τα επόµενα χρόνια.
Με την κατασκευή του ΤΑΡ, που θα απασχολήσει χιλιάδες εργαζόµενους στη βόρεια Ελλάδα, την ωρίµανση του IGB, την προώθηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιών µε την
ηπειρωτική χώρα, τους σταθµούς LNG σε Ρεβυθούσα και Αλεξανδρούπολη, τα σχέδια για τον υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού
αερίου από την Νοτιοανατολική Μεσόγειο και τις έρευνες για
υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο, η Ελλάδα καθίσταται σηµαντικός
περιφερειακός ενεργειακός κόµβος, στρατηγικής σηµασίας.
Οι µεγάλες αλλαγές που προγραµµατίζονται, σε σχέση µε τη
διαχείριση και ανάπτυξη των δικτύων, θα αποτελέσουν τη βάση
της ανάπτυξης στον ενεργειακό τοµέα. Η αποφασιστική ενίσχυση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, σε συνδυασµό µε τη
σταδιακή απεξάρτηση από τον άνθρακα και την ερευνητική δραστηριότητα, όσον αφορά την αποθήκευση ενέργειας και παραγωγή εναλλακτικών καυσίµων, δείχνουν το µέλλον, που µπορεί,
κάτω από κάποιες προϋποθέσεις, να αποδειχθεί ιδιαίτερα θετικό,
όχι µόνο για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού, αλλά
και τη συµβολή του ενεργειακού τοµέα στη δίκαιη ανάπτυξη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε και για την τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο έχει η κ. Θελερίτη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΜΑΡΙΑ ΘΕΛΕΡΙΤΗ: Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
πριν ξεκινήσω την οµιλία µου και αναφερθώ ειδικά στον προϋπολογισµό, θα ήθελα να κάνω µια εισαγωγή για τη γενικότερη οικονοµική και πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη,
για να φέρω και πάλι στο προσκήνιο φλέγοντα ζητήµατα που φαίνονται να µένουν στην άκρη ή και σκοπίµως να αγνοούνται εκ µέρους των συναδέλφων και συναδελφισσών της Μείζονος και
Ελάσσονος Αντιπολίτευσης.
Και τα φέρνω στη σηµερινή συζήτηση, γιατί αυτά τα ζητήµατα
θέτουν το πλαίσιο µέσα στο οποίο κινούµεθα, σχεδιάζουµε, συζητάµε και καλούµαστε να αποφασίσουµε, µιας και εµείς είµαστε,
ως Κυβέρνηση και ως Βουλευτές και Βουλεύτριες, υποκείµενα
µιας ιστορικής πολιτικής και οικονοµικής συγκυρίας και δεν µπορούµε να δρούµε εν κενώ. Άρα, κάτω απ’ αυτό το τοπίο συζητάµε
σήµερα για τον προϋπολογισµό.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Ας δούµε, όµως, ποια είναι σήµερα η κατάσταση. Κατ’ αρχάς,
έχουµε το Brexit και την άνοδο της εθνικιστικής ακροδεξιάς σε
µια σειρά χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα οποία οδήγησαν
οι καταστροφικές πολιτικές του αυταρχικού νεοφιλελευθερισµού
ο οποίος αποδόµησε το κοινωνικό κράτος πρόνοιας, την αγορά
εργασίας, υπονοµεύοντας την κοινωνική συναίνεση των τελευταίων δεκαετιών, του 20ου αιώνα και βέβαια την κοινωνική συνοχή των ευρωπαϊκών αυτών κοινωνιών.
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Κατά δεύτερον, µε την περίπτωση Τραµπ γίνεται σαφής η
βαθιά αντίθεση µεταξύ λαϊκών τάξεων και ελίτ.
Τρίτον, ο λαός της Ιταλίας, που ψήφισε σε συντριπτικό ποσοστό «ΟΧΙ» στο δηµοψήφισµα αρνούµενος µια συνταγµατική µεταρρύθµιση και όχι µόνο. Και όπως σηµειώνουν αρκετοί
αναλυτές, το «ΟΧΙ» αυτό ήταν κυρίως και µια ψήφος κινητοποίησης για τη δηµοκρατία µεν, αλλά και µια ψήφος αντίδρασης
στις µεταρρυθµίσεις του µνηµονιακού χαρακτήρα που επέβαλαν
και εξακολουθούν να επιβάλλουν στην Ιταλία το Βερολίνο και οι
Βρυξέλλες.
Την ίδια στιγµή στις Ηνωµένες Πολιτείες αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαπιστώνουµε πως κανονικοποιείται ο ρατσισµός
και ο σεξισµός κατά των προσφύγων, των µεταναστών, των µεταναστριών και των γυναικών κ.λπ., ενώ αυξάνεται µε ανησυχητικούς ρυθµούς η δηµαγωγία παράλληλα µε το αίσθηµα
µαταίωσης εκ µέρους των πολιτών, οι οποίοι ζητούν δέσµευση
για ισότητα και κοινωνική δικαιοσύνη.
Και η µόνη εξαίρεση µέχρι στιγµής σε όλο αυτό το ευρωπαϊκό
και παγκόσµιο τοπίο αποτελεί η Ελλάδα, όπου η λιτότητα, η
κρίση και οι λαϊκές αντιστάσεις έφεραν τον ΣΥΡΙΖΑ στην Κυβέρνηση, σε µία εξαιρετικά δύσκολη –θα λέγαµε- και απαιτητική συγκυρία κατά την οποία η ιδεολογική παρέµβαση της Αριστεράς
δεν είναι δυνατόν µόνο να περιορίζεται σήµερα στην έξοδο από
τα µνηµόνια, αλλά στοχεύει και στη δηµιουργία νέων κοινωνικών
και πολιτικών συµµαχιών.
Το στρατηγικό, λοιπόν, πλάνο που έχει η Κυβέρνηση για το
2017 και το 2018 είναι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, να ανοίξει
η συζήτηση για το χρέος και να δηµιουργηθούν συνθήκες ανάπτυξης, ανάπτυξης, όµως, που θα διαχειριστεί µε δίκαιο τρόπο
και µέσω σοβαρών θεσµικών αλλαγών στο κοινωνικό κράτος, που
θα συµβάλει στην αναστήλωσή του και στην εδραίωσή του.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, της διαπραγµάτευσης η οποία συνεχίζεται
να διεξάγεται µε σκληρούς όρους και πιέσεις από τους πλέον
συντηρητικούς κύκλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του χρηµατοπιστωτικού κεφαλαίου, οι οποίοι συνεχίζουν να υπερασπίζονται σκληρά τη λιτότητα, η Κυβέρνηση δεν αποδέχτηκε την
πρόταση για τα πρωτογενή πλεονάσµατα ύψους 3,5% για τα
δέκα έτη και την παράλογη απαίτηση του ΔΝΤ για επιπλέον
µέτρα µετά τη λήξη του προγράµµατος.
Ακριβώς σε αυτό το τοπίο ερχόµαστε σήµερα να δούµε τον
προϋπολογισµό του 2017. Και εδώ πραγµατικά θα ήθελα να αναφερθώ στη µεγάλη δηµοσιότητα που έχει δοθεί στην έκθεση του
προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισµού του 2016, που κατέθεσε το Γραφείο Προϋπολογισµού της Βουλής, όπου αναφέρεται στον υφεσιακό χαρακτήρα του προϋπολογισµού, ο οποίος
χαρακτηρίζεται από φοροκεντρική λιτότητα για την επίτευξη του
στόχου ως προς ένα πρωτογενές πλεόνασµα 1,75% του ΑΕΠ.
Την ίδια στιγµή, παραγνωρίζονται ουσιαστικές, θα έλεγα, και
καίριες διαστάσεις οικονοµικής πολιτικής της Κυβέρνησης, η
οποία, παρ’ όλες τις δυσµενείς συνθήκες σε αυτό το πλαίσιο της
παρούσης ασφυκτικής διαδικασίας, βλέπουµε ότι κάνει µια
στροφή προς τον κοινωνικό τοµέα.
Εδώ, θα αναφερθώ ακριβώς σε αυτά που λέει η έκθεση, ότι
λόγω της συνέχισης της δηµοσιονοµικής προσαρµογής, αλλά και
του εν γένει στενού δηµοσιονοµικού πλαισίου που διαµορφώνεται από το τρίτο πρόγραµµα της Ελλάδας, οι δαπάνες του προϋπολογισµού δεν είναι εφικτό να αυξηθούν, προκειµένου να
υπάρξει µια ουσιαστική στήριξη των πιο αδύναµων κοινωνικών
οµάδων. Ως εκ τούτου –λέει η έκθεση- η µόνη δυνατότητα της
Κυβέρνησης στην παρούσα φάση, που δεν θα διατάραζε τη δηµοσιονοµική ισορροπία, είναι η ανακατανοµή των δαπανών.
Ακριβώς σε αυτό το σηµείο ερχόµαστε να πούµε ότι η Κυβέρνηση επικεντρώνεται ακριβώς σε αυτό και επιχειρεί να κατευθύνει ένα σηµαντικό ποσό των 871 εκατοµµυρίων µόνο για το 2017
στην κατηγορία των κοινωνικών επιδοµάτων. Από αυτά, 571 εκατοµµύρια αφορούν το νεοσυσταθέν εισόδηµα κοινωνικής αλληλεγγύης. Τα υπόλοιπα 300 εκατοµµύρια αφορούν παρεµβάσεις
στους τοµείς της υγείας, της κοινωνικής προστασίας και της παιδείας. Στο σηµείο αυτό, να σηµειωθεί ότι η στήριξη των ευπαθών
οµάδων και γενικά η δικαιοσύνη του προγράµµατος είναι, για
εµάς, αναγκαία συνθήκη για την αποτελεσµατικότητα. Επίσης, η

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυβέρνηση προβλέπει να διαθέσει 100 εκατοµµύρια το 2017 για
την προστασία της κύριας κατοικίας των υπερχρεωµένων νοικοκυριών.
Στη συνέχεια, θα αναφερθώ στους πόρους που αφορούν την
τοπική αυτοδιοίκηση. Οι πόροι, λοιπόν, των δήµων από τον τακτικό προϋπολογισµό του 2017 ανέρχονται σε 2.347.000.000
ευρώ έναντι των 2.586.000.000 ευρώ το 2016.
Όπως δείχνουν, λοιπόν, οι αριθµοί και όπως πραγµατικά αναφέρθηκε και στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, διαπιστώνεται µια µείωση
γύρω στο 10%. Είναι υπαρκτή αυτή η µείωση και πραγµατική;
Όχι. Αν διαβάσουµε καλύτερα τον πίνακα, θα διαπιστώσουµε ότι
η µείωση αυτή φαίνεται, γιατί στον προϋπολογισµό του 2016
συµπεριλαµβάνεται το ποσό των 214.000.000 ευρώ από τη ρύθµιση των παρακρατηθέντων παρελθόντων ετών, που ήταν η τελευταία δόση του 2016 και δεν υπάρχει στο 2017, γιατί η
συµφωνία ήταν για οχτώ δόσεις, δηλαδή, ήταν η τελευταία δόση,
αποπληρωµή των νοµοθετηµένων υποχρεώσεων του δηµοσίου
προς τους ΟΤΑ.
Επίσης, φαίνεται στον σχετικό πίνακα ότι οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι των δήµων εµφανίζουν µια οριακή µείωση της τάξης
των 20 εκατοµµυρίων ευρώ σε ένα σύνολο των 1,3 δισεκατοµµυρίου. Ωστόσο, η απώλεια αυτή σχεδόν αντισταθµίζεται από την
αύξηση στων 15 εκατοµµυρίων ευρώ, που δίνονται ως ειδική επιχορήγηση για συγκεκριµένες δαπάνες, που αφορούν τη Δηµοτική Αστυνοµία και την καθαριότητα σε σχολικές µονάδες.
Τέλος, όσον αφορά τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους των
περιφερειών, εµφανίζονται σχετικά αυξηµένοι κατά 55% και θα
λέγαµε ότι βελτιώνονται και οι πόροι των περιφερειών από τον
τακτικό προϋπολογισµό κατά 25 εκατοµµύρια.
Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, δεν αµφισβητείται
από κανέναν ότι η αυτοδιοίκηση υπέστη κατά την τελευταία επταετία µια σηµαντική µείωση των εσόδων της από τον κρατικό προϋπολογισµό. Δεν αµφισβητούµε ότι πραγµατικά οι µνηµονιακές
πολιτικές οδήγησαν σε αυτήν τη µείωση των πόρων στην τοπική
αυτοδιοίκηση. Στο πλαίσιο αυτό, όµως, γνωρίζουµε ότι η ΚΕΔΕ
διεκδικώντας τη νέα γενιά των παρακρατηθέντων, συζητεί µε το
Υπουργείο Εσωτερικών όπου αναµένει µια τεκµηριωµένη πρόταση από τους φορείς για να δει εάν πραγµατικά µπορεί να συζητήσει για αυτή τη νέα γενιά των παρακρατηθέντων.
Τέλος, όσον αφορά το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, για
πρώτη φορά γίνεται µια προσπάθεια εδώ και πολλά χρόνια ενίσχυση του προγράµµατος αυτού, το οποίο τα προηγούµενα χρόνια, απ’ ό,τι όλοι θυµόµαστε, είχε εξανεµιστεί. Είχε εξανεµιστεί
το εθνικό σκέλος του προγράµµατος, γιατί αµιγώς το εθνικό σκέλος αποτελούσε µέρος των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων και δεν είχε δικούς τους πόρους. Άρα, λοιπόν, υπάρχει
µια σηµαντική αύξηση 33% σε σχέση µε το 2016, µάλιστα, έχει
ως ποσό 1 δισεκατοµµύριο ευρώ για έργα, που αφορούν αποκλειστικά έργα που προέρχονται από εθνικούς πόρους.
Τέλος, θα πρέπει να τονίσουµε πως ειδικά µέσω του νέου
ΕΣΠΑ δίνεται έµφαση στους τοµείς των υποδοµών, της επιχειρηµατικότητας, του ανθρώπινου δυναµικού και ένα µεγάλο
µέρος πηγαίνει προς τους ΟΤΑ. Αναφέρω έργα προσκλήσεων
ύψους 432 εκατοµµυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταµείο Συνοχής, που αφορούν µικρές ορεινές περιοχές και νησιωτικούς δήµους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Θελερίτη, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΜΑΡΙΑ ΘΕΛΕΡΙΤΗ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τέλος, για τα έργα καθαρά κοινωνικού χαρακτήρα υπάρχουν
προσκλήσεις ύψους 714 εκατοµµυρίων ευρώ που στηρίζουν δράσεις, όπως τα κέντρα κοινότητας, παραρτήµατα Ροµά, δοµές παροχής βασικών αγαθών, δηλαδή τα παντοπωλεία, τη σίτιση και
τα φαρµακεία που έχουν οι δήµοι. Σε όλα αυτά άµεσοι δικαιούχοι
είναι οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Αθανάσιος Μπούρας από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µου κάνει ειλικρινά εντύπωση
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ότι επί τρεις ηµέρες που συζητάµε τον προϋπολογισµό του 2017
η µεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων της Κυβέρνησης, δηλαδή
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, δεν µιλά καθόλου για τον προϋπολογισµό. Περισσότερο ασχολείται και κάνει αντιπολίτευση στη Νέα Δηµοκρατία.
Λίγο η προηγηθείσα συνάδελφος ψέλλισε κάποια πράγµατα,
ενώ πάρα πολλοί συνάδελφοι τρεις ηµέρες τώρα δεν ασχολούνται καθόλου µε τον προϋπολογισµό, ο οποίος, ξέρετε, έχει νούµερα, έχει συγκεκριµένους πίνακες, έχει στοιχεία. Γι’ αυτά
τίποτα. Στρίβειν διά του αρραβώνος!
Πράγµατι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός
του 2017 που συζητάµε επιβεβαιώνει µε τον εύγλωττο τρόπο ότι
η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ βύθισε τη χώρα στο τέλµα µέσα στα
δυο χρόνια που κυβερνά. Η κατανάλωση και οι εξαγωγές υποχώρησαν, τα λουκέτα στην αγορά πολλαπλασιάστηκαν επικίνδυνα, οι ληξιπρόθεσµες οφειλές διογκώθηκαν και από τα 75,2
δισεκατοµµύρια ευρώ το 2014 έφθασαν στα 91,5 δισεκατοµµύρια ευρώ τον Αύγουστο του 2016.
Το βιοτικό επίπεδο των συµπολιτών µας καθηµερινά συρρικνώνεται. Ο προϋπολογισµός εδράζεται σε ευχολόγια µε ανεκπλήρωτες προσδοκίες και αισιόδοξες παραδοχές, που δεν πρόκειται
να υλοποιηθούν.
Το Γραφείο Προϋπολογισµού της Βουλής έχει κάνει µια έκθεση και καλό θα ήταν να είναι εδώ η έκθεση, γιατί όσοι δεν είναι
στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων δεν την ξέρουν, δεν την
έχουν. Γι’ αυτό θα παρακαλέσω, κύριε Πρόεδρε, να έρθει η έκθεση και να µπορούν να την παίρνουν οι συνάδελφοί µας.
Πράγµατι, διαχρονικά το Γραφείο Προϋπολογισµού της Βουλής
είναι ένας αντικειµενικός, επιστηµονικός φορέας παρακολούθησης του προϋπολογισµού. Χαρακτηρίζει τον προϋπολογισµό –δεν
το είπε η συνάδελφος που κατέβηκε πριν από το Βήµα- φοροκεντρικό και έντονα υφεσιακό. Βέβαια, ο κόσµος το λέει πιο απλά: φοροµπηχτικό.
Νέοι φόροι 2,6 δισεκατοµµυρίων ευρώ και µόνο 153 εκατοµµύρια ευρώ εξοικονόµηση δαπανών. Η αναλογία του οικονοµικού
µείγµατος είναι 94,1% φόροι και µόνο 5,9% µείωση δαπανών.
Εµείς στη Νέα Δηµοκρατία µιλάµε για το αντίθετο, για άλλο
οικονοµικό µείγµα. Η Νέα Δηµοκρατία πιστεύει σε σταδιακά λιγότερους φόρους και ουσιαστική περικοπή περιττών δηµοσίων
δαπανών, µε δυναµική στροφή στην ανάπτυξη που θα δώσει θέσεις εργασίας, που είναι και το ζητούµενο, γιατί, όπως χαρακτηριστικά και επί λέξει σηµειώνει το Γραφείο Προϋπολογισµού της
Βουλής, «οι αυξήσεις φόρων αποθαρρύνουν την επιχειρηµατικότητα και δεν δίνουν θέσεις εργασίας». Και, επίσης, θεωρεί ανέφικτο τον στόχο για 2,7% ανάπτυξη, ενώ εκφράζει αµφιβολίες
για τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος, όπως πρόσφατα ψηφίστηκε µε τον γνωστό πλέον νόµο Κατρούγκαλου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα καταγράφεται επικίνδυνη αύξηση των ποσοστών της φτώχειας που πλήττει τη χώρα,
αλλά και την εκλογική µου περιφέρεια, την Περιφέρεια Αττικής,
η οποία ιδιαίτερα µαστίζεται από την κρίση και αποβιοµηχανοποιείται. Δεν ξέρω πού τα βρήκε αυτά τα ευτυχή στοιχεία η συνάδελφος που προηγήθηκε από εµένα, όταν οι δήµοι στενάζουν
και αδυνατούν να πληρώσουν και βασικές υποχρεώσεις.
Αγαπητοί συνάδελφοι, σήµερα καταγράφεται άλλη µία πρωτιά.
Η µερική απασχόληση καταλαµβάνει το 60% στις νέες θέσεις εργασίας και η Κυβέρνηση διακηρύσσει ότι µειώνει την ανεργία. Τις
ώρες εργασίας µειώνει και µάλιστα επικίνδυνα.
Με στοιχεία της EUROSTAΤ για το 2015 περίπου το 40% του
πληθυσµού υφίσταται υλικές στερήσεις, ενώ το θέµα της παιδικής φτώχειας είναι το οξύτερο µέσα σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης.
Αγαπητοί συνάδελφοι της Κυβέρνησης, σταµατήστε να κοροϊδεύετε και άλλο τους Έλληνες πολίτες. Δεν αντέχουν άλλη κοροϊδία, άλλη φτώχεια, άλλη περιφρόνηση και αυτής ακόµη της
ίδιας της λογικής.
Αλήθεια, οι αυξήσεις στον ΦΠΑ κατά 437 εκατοµµύρια ευρώ,
στα ενεργειακά προϊόντα -πετρέλαιο θέρµανσης, καύσιµα- κατά
422 εκατοµµύρια ευρώ, στα κινητά και στη συνδροµητική τηλεόραση κατά 89 εκατοµµύρια ευρώ –αυτά είναι τα νούµερα- στη
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µπύρα κατά 62 εκατοµµύρια ευρώ, στον καφέ κατά 62 εκατοµµύρια ευρώ, στα τσιγάρα κατά 142 εκατοµµύρια ευρώ, τους
πλουσίους και τους βιοµηχάνους πλήττουν και δεν το ξέραµε ή
τον πολύ λαό που βρίσκεται σε απόγνωση; Οι έµµεσοι φόροι
τώρα είναι δίκαιοι και παλαιότερα ήταν άδικοι;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αλήθεια, πιστεύει η Κυβέρνηση ότι µε τόσους φόρους και
τόσες περικοπές µισθών και συντάξεων θα έχει ανάπτυξη 2,7%,
αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1,8% και των επενδύσεων κατά 9,1%;
Αυτά είναι έπεα πτερόεντα! Γίνονται αυτά σε µία κοινωνία φορολογικά εξοντωµένη και µε το εισόδηµα των πολιτών να συρρικνώνεται ακόµη περισσότερο από τους νέους φόρους 2,6
δισεκατοµµυρίων ευρώ, άµεσους και έµµεσους, που προβλέπει
ο νέος προϋπολογισµός; Αυτό που µπορεί να προκύψει, λοιπόν,
ίσως είναι η µείωση της κατανάλωσης και όχι η αύξηση.
Πώς θα αυξηθούν οι επενδύσεις, όταν το εννεάµηνο του Ιανουαρίου-Σεπτεµβρίου του 2016 τα λουκέτα αυξήθηκαν κατά
33,4%; Πώς θα αυξηθούν, όταν και οι επενδύσεις που βρήκατε
σε εξέλιξη από τη δική µας Κυβέρνηση –Αεροδρόµιο Ελληνικού,
«COSCO», περιφερειακά αεροδρόµια- καρκινοβατούν ή ακυρώνονται, όπως πρόσφατα αυτές τις ηµέρες είδαµε µε τη ΔΕΣΦΑ;
Ποιοι ξένοι ή ντόπιοι επενδυτές θα ρισκάρουν τα χρήµατά τους
µε τις πολιτικές που εκφράζει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ;
Όσον αφορά το δήθεν κοινωνικό πρόσωπο της Κυβέρνησης της
«πρώτης φοράς αριστερά», αρκεί να θυµίσουµε στους χιλιάδες
χαµηλοσυνταξιούχους την κατάργηση του ΕΚΑΣ και την καθυστέρηση για δυο χρόνια της υιοθέτησης του ελάχιστου εγγυηµένου
εισοδήµατος που θέσπισε η δική µας Κυβέρνηση.
Δυστυχώς, η σηµερινή Κυβέρνηση απέδειξε ότι όχι µόνο δεν
µπορεί να οδηγήσει τη χώρα µπροστά, αλλά αδυνατεί να δηµιουργήσει προϋποθέσεις ανάπτυξης και εξόδου από την κρίση.
Πανηγυρίζει για τους φόρους και κλαίει για τις µεταρρυθµίσεις.
Κλαίνε οι Υπουργοί σας.
Είναι σαφές ότι η χώρα χρειάζεται µια άλλη κυβέρνηση, αποτελεσµατική και αξιόπιστη, κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας,
όπως όλες οι µετρήσεις δείχνουν, µε Πρωθυπουργό τον Κυριάκο
Μητσοτάκη και µε µια συµφωνία αλήθειας, η οποία θα υλοποιήσει διαρθρωτικές αλλαγές και ουσιαστικές µεταρρυθµίσεις, θα
προχωρήσει στην αλλαγή µείγµατος δηµοσιονοµικής πολιτικής,
µε σταδιακή µείωση της φορολογίας και κατάργηση περιττών και
άχρηστων δαπανών του δηµοσίου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Μπούρα, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
…µε ισορροπία οικονοµικής αποτελεσµατικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης, µε αλλαγή πολιτικής, αλλαγή υποδείγµατος,
αλλαγή δοµών και κατεστηµένων νοοτροπιών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Μπούρα.
Τον λόγο έχει η κ. Καρακώστα από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ: Από πού να αρχίσει κάποιος
και πού να τελειώσει στα όσα έχουµε ακούσει αυτές τις ηµέρες;
Εµείς τι προσπαθήσαµε; Να φτιάξουµε ένα προϋπολογισµό βασισµένο στην ιδεολογία µας. Και όσο και αν την ονοµάζουν «ιδεοληψία», εµείς επιµένουµε ότι είναι η ιδεολογία µας.
Επειδή συνεχώς µας κατηγορείτε ότι λέµε ψέµατα µε στόχο,
βεβαίως, να µας εξοµοιώσετε µε εσάς, εγώ έχω σκοπό να αναφερθώ σε µερικές αλήθειες.
Τι υποσχεθήκαµε µε βάση τις οικονοµικές δυνατότητες αυτής
της χώρας; Να στηρίξουµε, πρώτα απ’ όλα, τα χαµηλά εισοδήµατα αυτής της χώρας. Και, βεβαίως, µας κατηγορείτε τώρα για
το ΕΚΑΣ, για τα προνοιακά επιδόµατα και για όλα αυτά. Ξέρετε,
είναι ένα σύστηµα που το φτιάχνατε εσείς επί πάρα πολλά χρόνια. Και ενώ στην ουσία θα έπρεπε να έχετε µισθούς και να ανεβάζετε το µισθολόγιο, αφήνατε τους µισθούς χαµηλούς, έτσι
ώστε να µένουν χαµηλές και οι συντάξεις και προσθέτατε επιδόµατα. Είναι ένα σύστηµα, το οποίο πρέπει να το αλλάξουµε και
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αυτό. Άρα, θα υπάρξει ένα ενδιάµεσο κοµµάτι.
Σήµερα ο Πρωθυπουργός έκανε και µια εξαιρετική εξαγγελία,
η οποία αναφέρεται στην δέκατη τρίτη σύνταξη, που θα αφορά
περίπου ένα εκατοµµύριο εξακόσιες χιλιάδες συνταξιούχους από
τα δύο εκατοµµύρια επτακόσιες χιλιάδες που έχουµε, συν το
κοµµάτι του ΦΠΑ για τα νησιά που πλήττονται από το προσφυγικό. Και, βεβαίως, εδώ είµαστε για να προχωρήσουµε.
Στην κατεύθυνση, λοιπόν, της στήριξης των χαµηλών εισοδηµάτων δεν θα αναφερθώ πολύ, γιατί έχουν αναφερθεί πάρα πολλοί συνάδελφοι πριν από µένα. Αφορά το ΚΕΑ, το Κοινωνικό
Εισόδηµα Αλληλεγγύης, και όσα έχουµε κάνει.
Πάµε τώρα να πούµε τι άλλο υποσχεθήκαµε. Δηλαδή, µια Αριστερά τι θα ήθελε να κάνει; Να ενισχύσει κυρίως το κοµµάτι της
υγείας, δηλαδή την πρόνοια, οι άνθρωποι να είναι ισότιµοι απέναντι στην υγεία τους. Πραγµατικά, δίνει ένα πολύ µεγάλο κονδύλι, δηλαδή αυξάνει στον προϋπολογισµό µας, κατά ένα µεγάλο
ποσό, τον χώρο της υγείας. Με τι σκοπό; Με σκοπό να καλύψουµε κενές θέσεις, που υπάρχουν, και να στηρίξουµε ξανά την
πρωτοβάθµια υγεία, που είναι πάρα πολύ σηµαντικό.
Ξέρετε, όσο και να λέτε, όσο και να φωνάζετε, ο ελληνικός
λαός το εισπράττει αυτό. Παραδείγµατος χάριν, στην περιοχή
του Πειραιά, που ενώθηκαν σπαρµένες ενότητες του ΠΕΔΥ και
µπήκαν σε ένα κτήριο, που είναι δηµόσιο κτήριο -ήταν το κτήριο
του ΝΑΤ- όπου πλέον δεν πληρώνουµε ενοίκια, που έγιναν εξοικονοµήσεις πάνω σε αυτό το σηµείο και έχουν ενοποιηθεί όλοι
οι γιατροί και αξιοποιούµε το σύνολο των µηχανηµάτων που
έχουµε, αυτό το εισπράττει από αύριο, µεθαύριο ο Πειραϊκός
λαός. Ό,τι και να λέτε, εσείς θα βγαίνετε ψεύτες.
Άρα, πρέπει να βρίσκουµε τη διαφορά του πώς σκέπτεστε
εσείς και πώς σκεπτόµαστε εµείς.
Να δούµε, λοιπόν, αυτό που λέµε «ανάπτυξη». Τι εννοούσατε
εσείς µέχρι τώρα µε τον όρο «ανάπτυξη» και πώς διαθέτατε τα
κονδύλια, παραδείγµατος χάριν, για τα δηµόσια έργα; Έχουµε χαρακτηριστικά παραδείγµατα τα οποία κάναµε, δεν θα κάνουµε.
Αναφέροµαι, παραδείγµατος χάριν, στα δηµόσια έργα, στους
πέντε αυτοκινητόδροµους που ήταν σταµατηµένοι επί µια πενταετία, µε συµβάσεις τις οποίες είχατε κάνει εσείς και ήταν υπερκοστολογηµένα. Και είναι δεδοµένο ότι θα ήταν υπερκοστολογηµένα. Ξέρετε γιατί; Γιατί ο επιχειρηµατίας, είτε είναι τεχνική εταιρεία είτε είναι οτιδήποτε, όταν κάνει τον προϋπολογισµό του λέει,
«Και τόσα που θα δώσω µίζα». Αν, λοιπόν, κόψεις τη µίζα, αυτοµάτως το έργο γίνεται φτηνότερο.
Με τέτοιες λογικές, λοιπόν, προχωράµε και προχωρούν τα
έργα των πέντε αυτοκινητοδρόµων.
Ποια είναι η λογική µας; Ξέρετε πόσα χρόνια έκανε να συνδεθεί το εµπορικό λιµάνι µε τον σιδηρόδροµο; Είναι δυνατόν να
υπάρχει µια χώρα που να έχει το λιµάνι του Πειραιά και να µην
είναι συνδεδεµένο µε το σιδηροδροµικό δίκτυο; Και µε ποιο σιδηροδροµικό δίκτυο που απαξιωνόταν επί τόσα χρόνια; Εµείς θεωρούµε ότι µέχρι το 2020 θα έχει τελειώσει και θα βγαίνει έξω
από τη χώρα ο ηλεκτρικός σιδηρόδροµος.
Είναι πολύ σηµαντικά κοµµάτια αυτά στον σχεδιασµό µας, τον
οποίο ειλικρινά εσείς ούτε που τον σκεφτόσαστε ποτέ, διότι
πάντα προχειρολογούσατε.
Βεβαίως, άλλοι συνάδελφοι αναφέρθηκαν στα έργα που γίνονται, που έρχονται, τόσο µε τους σιδηροδρόµους όσο και στο λεκανοπέδιο της Αττικής, το τραµ, αλλά και σε πολλά έργα στα
λιµάνια των µικρών νησιών, προκειµένου να προωθηθεί ο τουρισµός και όλων των ειδών τα τουριστικά προϊόντα. Να δούµε, λοιπόν, πώς εσείς λειτουργούσατε στη δηµόσια διοίκηση. Τι λέγατε;
Τι προωθούσατε;
Προωθούσατε τον ιδιωτικό τοµέα, όπου µας κατηγορείτε ότι
έχουµε πραγµατικά αναφυλαξία µε αυτόν. Να δούµε τι κάνατε.
Δίνατε σε εργολάβους, εργολαβικό έργο, την καθαριότητα, παραδείγµατος χάριν, των νοσοκοµείων, την καθαριότητα των
Υπουργείων. Έχουµε άλλη λογική, καλώς ή κακώς. Προσλαµβάνουµε τις καθαρίστριες και τους καθαριστές στη δηµόσια διοίκηση. Προχωράµε, δηλαδή, µε µια εντελώς διαφορετική δράση
στα συστήµατα του προϋπολογισµού µας.
Δυστυχώς, τελειώνει ο χρόνος µου και υπάρχουν πάρα πολλά
να πει κάποιος. Ξέρετε, ανάπτυξη από το 2000 και πριν και µετά,
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δεν θα µπορούσαµε να είχαµε, διότι λέµε ότι το ισοζύγιο των εισαγωγών και των εξαγωγών θα πρέπει να είναι υπέρ των εξαγωγών. Όµως, ποιες εξαγωγές θα κάναµε εµείς όλα αυτά τα χρόνια
όταν κλείσαµε το ελληνικό παπούτσι, κλείσαµε το ελληνικό
ρούχο και διαµορφώσαµε –προσέξτε- µια νοοτροπία στο ντύσιµό
µας, στην αξία µας κ.λπ. µε προϊόντα εισαγωγής και αναπτύξαµε
µόνο το εµπόριο κι όχι την παραγωγή; Έχουµε ευθύνη σε όλα
αυτά; Πρέπει να τα αντιστρέψουµε όλα αυτά;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Σε µισό δευτερόλεπτο τελειώνω.
Ειλικρινά δεν θα ήθελα να κατηγορηθούµε ως ΣΥΡΙΖΑ από την
πλευρά του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, όπου άκουσα
τον κ. Δελή να λέει ότι η έρευνα, η καινοτοµία και τα χρήµατα
που διαθέτουµε σε αυτό είναι για να ενισχύσουν τον καπιταλισµό
και τις επιχειρήσεις που στηρίζουν τον καπιταλισµό. Ειλικρινά,
δεν θα θέλατε η έρευνα στην Ιατρική να είναι ελληνικό προϊόν; Η
έρευνα στην παιδεία δεν θα θέλατε να είναι ελληνικό προϊόν; Δεν
θα θέλατε, πραγµατικά, όλο αυτό το σύστηµα να αφήνει περιθώριο στη δηµόσια διοίκηση να γίνει ένα σύστηµα ηλεκτρονικό;
Ποιος θα το κάνει; Ποια παιδιά θα το κάνουν, αν δεν φροντίσουµε
να ενισχύσουµε την έρευνα και την τεχνολογία; Και στον αγροτικό τοµέα, όµως, και εκεί πρέπει να πάνε τα νέα παιδιά και να
τον στηρίξουν. Σκεφτείτε αυτό το φρέσκο γάλα που βρίσκουµε
πια στη γειτονιά µας µε ένα µπουκάλι ποιοι το ξεκίνησαν. Καινοτοµία και έρευνα είναι αυτό.
Τέτοια παραδείγµατα πρέπει να δώσουµε και έτσι πρέπει να
προχωρήσουµε. Μην φοβόµαστε το καινούργιο. Έτσι δεν θα φύγουν οι επιστήµονές µας από την Ελλάδα. Έτσι θα µείνουν εδώ.
Αυτόν τον προϋπολογισµό φτιάχνουµε. Αυτές τις ιδέες προχωράµε. Πάρα πολλά σε αυτόν τον τοµέα σας είπε ο κ. Χαρίτσης.
Εύχοµαι πάρα πολύ να δείτε και να ψηφίσετε αυτόν τον προϋπολογισµό.
Πραγµατικά είναι µία µόνιµη επωδός αυτό που άκουγα σήµερα
κυρίως από τη Νέα Δηµοκρατία, το ότι, δηλαδή, δεν µπορεί να
εφαρµοστεί αυτός ο προϋπολογισµός. Εύχοµαι αυτό να µην ήταν
και ευχή.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Βλάχος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η άρνηση των πολιτικών δυνάµεων της χώρας να δουν και να αντιµετωπίσουν τη σκληρή πραγµατικότητα που έφερε η διεθνής κρίση, οδήγησε τη ζωή µας σε
διαδοχικά µνηµόνια. Στους δανειστές αναθέσαµε να αποφασίζουν πώς θα ζήσουµε και µε πόσα θα ζήσουµε. Γιατί εµείς αρνούµαστε σήµερα να κατανοήσουµε και να παραδεχτούµε το
αυτονόητο: ότι θα ζούµε µε όσα η χώρα επιτρέπει, µε όσα η παραγωγή της χώρας µας επιτρέπει.
Και τούτο συµβαίνει, όχι µόνο γιατί το να ζούµε µε δανεικά
είναι αδιέξοδο και προσθέτει χρέος στα παιδιά µας, αλλά γιατί
απλά δεν υπάρχουν δανεικά. Κανείς δεν µας δανείζει πια για να
συνεχίσουµε την ανέµελη ζωή µας. Η υπερβολή, η φούσκα, που
λέγαµε, έσκασε και την πραγµατικότητα σήµερα τη ζούµε όλοι.
Όσοι την αρνήθηκαν, αργά ή γρήγορα οδήγησαν τη χώρα σε περιπέτεια.
Έτσι, η άρνηση του παγώµατος των µισθών και των συντάξεων
το 2009, έφερε το µνηµόνιο. Το µνηµόνιο δηµιούργησε τη δική
του πραγµατικότητα, τη δική του λογική. Και η εκ νέου άρνηση
και αναζήτηση ενός άλλου δρόµου, εξόδου από την κρίση, έφερε
το τρίτο µνηµόνιο που σήµερα ζούµε.
Έτσι, αντί για αυξήσεις και επαναφορά στην εποχή της υπερβολής, που υποσχόταν ο ΣΥΡΙΖΑ, σήµερα συζητάµε για τέταρτο
µνηµόνιο και για νέα µέτρα. Εκεί που νοµίζαµε ότι φθάσαµε στο
πιο χαµηλό σηµείο και θα αρχίσει η άνοδος, τώρα διαπιστώνουµε
ότι υπάρχει και άλλο περιθώριο πτώσης.
Τα ζούµε όλα αυτά, γιατί µεγάλο µέρος των συµπολιτών µας
δεν ήθελε και δεν θέλει να ακούσει τη φωνή της λογικής. Ζει στο
θυµό του. Αντιµετωπίζει την κατάσταση ισοπεδώνοντας τους
πάντες και τα πάντα. Θέλει να τιµωρήσει. Και τελικά, το µόνο που
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τιµωρεί είναι ο ίδιος του ο εαυτός και η οικογένειά του.
Για να έχουν αξία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι αριθµοί
του προϋπολογισµού, πρέπει να θέλουµε να τους δούµε, πρέπει
να θέλουµε να τους ακούσουµε. Εδώ, ο καθένας βέβαια αναλαµβάνει τη δική του ευθύνη.
Με αυτή την Κυβέρνηση, λοιπόν, αντί για µια άλλη πρόταση
εξόδου από την κρίση, αντί για το πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης,
αντί για να «βαράµε νταούλια», αντί να απειλούµε την Ευρώπη,
αντί να βρούµε αλλού πορτοκαλιές που µας έλεγαν, φθάσαµε
στο σηµείο να έχουµε δυο χρόνια χαµένα, δυο χρόνια ύφεση.
Στο διάστηµα αυτό τα λουκέτα στην αγορά πολλαπλασιάστηκαν,
το βιοτικό επίπεδο συρρικνώθηκε, οι ληξιπρόθεσµες φορολογικές οφειλές των ιδιωτών προς το δηµόσιο αυξήθηκαν, οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του κράτους προς τους ιδιώτες
εκτοξεύτηκαν στα ύψη, το ελληνικό δηµόσιο απώλεσε 25 δισεκατοµµύρια από την εξαέρωση της προηγούµενης ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Επιπλέον, νέα µέτρα ύψους 9
δισεκατοµµυρίων επιβλήθηκαν για την περίοδο 2015-2018, ταπεινωτικές δεσµεύσεις αναλήφθηκαν, µε το γνωστό ταµείο. Οι
χαµένες καταθέσεις υπολογίζονται σε 40 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Το 2015 το σύνολο των συνταξιούχων της χώρας υπέστησαν µείωση των συντάξεών τους, κόπηκε το ΕΚΑΣ, αυξήθηκαν οι εργοδοτικές εισφορές.
Πέραν, όµως, όλων αυτών, και ο νέος προϋπολογισµός είναι
δύσκολο να υλοποιηθεί. Οι προσδοκίες για αύξηση της ανάπτυξης κατά 2,7%, της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1,8% και των
επενδύσεων κατά 9,1%, είναι ιδιαίτερα αισιόδοξες. Και τούτο
γιατί µια ήδη φορολογικά εξαντληµένη κοινωνία είναι αδύνατον
να αυξήσει σηµαντικά την ιδιωτική κατανάλωση. Και όσοι το λένε,
µάλλον ζουν µια άλλη πραγµατικότητα, µια εικονική πραγµατικότητα, διότι το διαθέσιµο εισόδηµα των πολιτών συρρικνώνεται
συνεχώς και θα συρρικνωθεί ακόµα περισσότερο από την επιβολή νέων άµεσων και έµµεσων φόρων, από τις περικοπές στις
συντάξεις και την κοινωνική προστασία ύψους 2,6 δισεκατοµµύρια ευρώ, που είναι το ποσό των νέων µέτρων. Γιατί προβλέπεται
µεγάλη αύξηση των επενδύσεων, όταν το 2016 τα λουκέτα αυξήθηκαν. Γιατί η φοροδοτική ικανότητα των νοικοκυριών και των
επιχειρήσεων έχει προ πολλού εξαντληθεί. Γιατί η ισχυρή τάση
αποκλιµάκωσης της ανεργίας που είχε ξεκινήσει επί Νέας Δηµοκρατίας, επιβραδύνεται δραµατικά, µε σοβαρές επιπτώσεις στα
ασφαλιστικά ταµεία.
Όλα αυτά τα στοιχεία αποτελούν δυστυχώς µια πολύ κακή εικόνα πρωτίστως της κοινωνίας και κατ’ επέκταση της οικονοµίας,
που καθιστούν αδύνατη την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισµού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή είναι η ώρα που ο καθένας
µας πρέπει να δείξει τον καλύτερό του εαυτό. Ποιος είναι ο καλύτερός µας εαυτός; Αυτός που λέει και παραδέχεται την αλήθεια, γιατί η αλήθεια είναι ό,τι πιο επαναστατικό µπορεί να δείξει
η εποχή µας. Όταν ξέρεις την αλήθεια, τότε η συνεννόηση έρχεται από µόνη της και φέρνει τη δράση και την αλληλεγγύη.
Το πρόβληµα της πατρίδας µας ήταν και παραµένει πολιτικό.
Πολιτικά πρέπει να µιλήσουµε. Δεν µιλά πολιτικά η Κυβέρνηση
όταν ωραιοποιεί καταστάσεις. Απλά πρόσκαιρα προστατεύει τον
εαυτό της και τη θέση της, καταφεύγοντας σε επικοινωνιακά τρικ
και σε προπαγάνδα. Απλά εµείς επιλέγουµε να βάλουµε την πατρίδα µας πάνω απ’ όλους, πάνω απ’ όλα. Λέµε την αλήθεια µε
µόνο κριτήριο το συµφέρον της χώρας και του λαού µας.
Δεν πρέπει να αφήσουµε την πατρίδα µας να καταρρεύσει πολιτικά, οικονοµικά, εθνικά. Χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας και
χρειάζεται αλλαγή µείγµατος πολιτικής για να µπορέσουν η
χώρα και η οικονοµία να επανεκκινήσουν, να βγουν από το υφεσιακό σπιράλ και να επανέλθουν στην ανάπτυξη.
Η συνταγή για την ανάκαµψη είναι µία, ένα αναπτυξιακό σοκ
που θα περιλαµβάνει σταθερό φορολογικό σύστηµα µε δίκαιους
συντελεστές, φορολογικά κίνητρα, απλοποίηση αδειοδοτικών
διαδικασιών, δραστική µείωση της γραφειοκρατίας, πάταξη της
διαφθοράς, µετατροπή του κράτους σε λειτουργικό µηχανισµό
εξυπηρέτησης των πολιτών και της επιχειρηµατικότητας, συνταγή χωρίς κρίσιµες περικοπές, χωρίς απολύσεις, αλλά µια επιτέλους έξυπνη διαχείριση της δηµόσιας διοίκησης µε πολλαπλά
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οφέλη για την κοινωνία µας. Μόνο έτσι θα επενδυθούν κεφάλαια
πρώτα των Ελλήνων και ύστερα των ξένων. Μόνο έτσι θα κρατηθούν στη ζωή οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, ο παραγωγικός
ιστός της χώρας µας.
Στις αδιέξοδες πολιτικές των δανειστών εµείς πρέπει να απαντήσουµε µε δικό µας εθνικό σχέδιο για την αποκατάσταση της
οµαλότητας και την ενίσχυση της παραγωγικής διαδικασίας. Βάζουµε µπροστά τον άνθρωπο και όχι τους αριθµούς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε και καλούµαστε να
ψηφίσουµε έναν αντιαναπτυξιακό προϋπολογισµό για το 2017,
την ώρα που είναι ακόµα νωπά τα θλιβερά αποτελέσµατα της
δήθεν ελάφρυνσης του χρέους και αυτό γιατί η ιδεοληψία της
προπαγάνδας υπερισχύει των συµφερόντων της χώρας. Τα προαπαιτούµενα πρωτογενή πλεονάσµατα δεν θα αφήσουν τη χώρα
να φτάσει µέχρι το 2060, ίσως και πολύ νωρίτερα. Εσείς που
πραγµατικά συµφωνείτε µ’ αυτά τα πλεονάσµατα, πρέπει να εξηγήσετε στον κόσµο από πού θα προέλθουν. Είστε τόσο αισιόδοξοι ότι αυτά τα πλεονάσµατα θα προκύψουν από παραγωγική
διαδικασία ή θα καταφύγετε και πάλι στη λογική νέας επιβαρυµένης φορολογίας; Οδηγείτε, λοιπόν, τη χώρα σε αδιέξοδο.
Για να αποφευχθεί αυτό το αδιέξοδο χρειάζεται αλλαγή πολιτικής, µια άλλη πολιτική. Εσείς, όµως, δεν θέλετε να ακούσετε.
Επιµένετε στο λάθος. Έτσι αναλαµβάνετε εξ ολοκλήρου την ευθύνη για το αδιέξοδο που οδηγείτε εµάς, τον κόσµο και τη χώρα
στο σύνολό της.
Είναι φανερό ότι δεν θα γίνουµε συνεργοί, γι’ αυτό καταψηφίζουµε τον αντιαναπτυξιακό, αδιέξοδο, αναποτελεσµατικό προϋπολογισµό της Κυβέρνησής σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Βλάχο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να συνεννοηθούµε για τους οµιλητές που θα ακολουθήσουν έως το τέλος της συνεδρίασης που,
όπως γνωρίζετε, θα λήξει γύρω στις 12 τα µεσάνυχτα. Προτείνουµε, λοιπόν, να ολοκληρώσουµε και τον δωδέκατο κύκλο των
οµιλητών που διανύουµε τώρα, µε τελευταία οµιλήτρια την κ.
Βάκη.
Το Σώµα συµφωνεί;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς τo Σώµα
συνεφώνησε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Σπαρτινός από το ΣΥΡΙΖΑ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση του δεύτερου προϋπολογισµού που εισηγείται αυτή η Κυβέρνηση αποδεικνύει κατ’
αρχάς επί του πολιτικού επιπέδου ότι η αριστερή παρένθεση έχει
απελπιστικά ξεχειλώσει. Έµεινε µόνο ως θλιβερό κατάλοιπο
αυτής της κοντόθωρης πολιτικής τακτικής το τραγελαφικό αίτηµα «εκλογές εδώ και τώρα», να προκαλεί τα ειρωνικά µειδιάµατα ακόµα και οπαδών της Νέας Δηµοκρατίας.
Οι στόχοι του προϋπολογισµού του 2017 έχουν µια διπλή στόχευση, µέσα στο πλαίσιο της επίτευξης του πλεονάσµατος του
1,75%. Αφ’ ενός τη συνέχιση και εντατικοποίηση της προσπάθειας για δίκαιο επιµερισµό των βαρών και, επίσης, τη στήριξη
των υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής αλληλεγγύης, και αφ’ ετέρου τη µεγιστοποίηση των αποτελεσµάτων της
αναπτυξιακής και επενδυτικής προσπάθειας της χώρας, που
είναι ορατή, ρεαλιστική και επιτεύξιµη, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις όχι µόνο της Κυβέρνησης αλλά και των θεσµών και διεθνών
οικονοµικών αναλυτών.
Ως προς τον δεύτερο αυτό στόχο, ο προϋπολογισµός είναι ο
πρώτος, µετά από πολλά χρόνια ύφεσης, που µπορεί να έχει
πραγµατική αναπτυξιακή διάσταση. Και αυτό δεν είναι βέβαια
άσχετο µε το ότι για πρώτη φορά Κυβέρνηση από την έναρξη
της κρίσης κατάφερε να πετύχει και ακόµα και να ξεπεράσει
όλους τους κρίσιµους στόχους του προηγούµενου προϋπολογισµού.
Αναλυτικά µας τα παρουσίασε αυτά νωρίτερα ο Υπουργός κ.
Χαρίτσης. Καλόν είναι, όµως, αυτή τη στιγµή να θυµηθούµε ότι
στα πλαίσια του success story του 2014, η τότε κυβέρνηση είχε
δεσµευτεί σε πλεονάσµατα 1,5% µε πραγµατικό αποτέλεσµα 0,3

3036

και ταµειακό έλλειµµα 550 εκατοµµύρια ευρώ.
Είχατε µείνει τότε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, µε την πικρή απορία στα χείλη, γιατί
οι οµοϊδεάτες σας στην Εσπερία δεν είχαν κάνει τα στραβά µάτια
στην έλλειψη της αξιοπιστίας σας.
Μια ανάλογη πικρή απορία διαφαίνεται και τώρα στον λόγο κάποιων στελεχών ιδιαίτερα της Νέας Δηµοκρατίας, µετά τη θετική
κατάληξη του Eurogroup, σχετικά µε τα βραχυπρόθεσµα µέτρα
για το χρέος. Γιατί άραγε –αναρωτιούνται– συνεχίζουν να διαπραγµατεύονται οι θεσµοί µε κάποιους που δεν είναι όπως εµείς
–εσείς δηλαδή– ιδιοκτήτες και υπερθεµατιστές του οικοδοµήµατος της λιτότητας και της ύφεσης, αλλά περιστασιακοί ενοικιαστές του;
Πράγµατι, στο σαθρό αυτό οικοδόµηµα δεν ήρθαµε για να µείνουµε ούτε θέλουµε να το αναπαλαιώσουµε. Απλώς, να το κάνουµε στοιχειωδώς ανεκτό για όσο θα είµαστε υποχρεωµένοι να
µένουµε εκεί. Πολύ περισσότερο, που οι σεισµικές δονήσεις σε
ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο µπορεί και να το κατεδαφίσουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αντιπολίτευση αµφισβητεί την
αναπτυξιακή προοπτική της χώρας και τη δυνατότητα επενδύσεων σε πείσµα των εκτιµήσεων από πάρα πολλές πλευρές, στηριζόµενη κυρίως σε ένα επιχείρηµα: Το υπάρχον φορολογικό
καθεστώς.
Δεν µπορεί κανείς να αρνηθεί, βέβαια, ότι η φορολογική ελάφρυνση των µικροµεσαίων στρωµάτων και επιχειρήσεων πρέπει
να αποτελεί σταθερή επιδίωξη της Κυβέρνησης, µετά βέβαια από
τη στήριξη των χαµηλότερων οικονοµικά στρωµάτων, που οι προηγούµενες πολιτικές τα οδηγούσαν σε αφανισµό.
Αυτή η στήριξη θα είναι συνεχής. Την ακούσαµε και λίγο πριν
µέσα από το διάγγελµα του Πρωθυπουργού και θα υπάρξουν και
άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες, που θα προκύπτουν από τα πλεονάσµατα και από τα µη παραµετρικά έσοδα, που θα έχει το κράτος.
Είναι λυπηρό, µε το άκουσµα αυτών των δεσµεύσεων και των
εξαγγελιών του Πρωθυπουργού, να διαπιστώνουµε ένθεν κακείθεν πριν από λίγο µια αντιµετώπιση, η οποία ήταν προφανέστατα
και µικρόψυχη και µίζερη.
Όµως η ρητορική της Νέας Δηµοκρατίας στο θέµα της ανάπτυξης αρχίζει και τελειώνει στην υπόσχεση των φορολογικών
ελαφρύνσεων, ενώ είναι γνωστό διαχρονικά ότι η χαµηλή φορολογία δεν αποτελεί πάντοτε προϋπόθεση για τη δηµιουργία επενδύσεων, πολύ περισσότερο για τη δηµιουργία δίκαιης και
βιώσιµης ανάπτυξης, όπως επίσης δεν αποτελεί και η διάλυση
των εργασιακών σχέσεων, το καθεστώς της εργασιακής ασυδοσίας, ένα ακόµα µέτωπο της Κυβέρνησης στο πεδίο της δεύτερης αξιολόγησης, στο οποίο η Νέα Δηµοκρατία αρνείται ακόµα
και τώρα να τοποθετηθεί.
Η δίκαιη και βιώσιµη ανάπτυξη απαιτεί ακριβώς τις αντίθετες
πολιτικές από αυτές που εφάρµοζαν οι προηγούµενες κυβερνήσεις, δηλαδή διάχυση των πόρων σε όσο το δυνατό µεγαλύτερο
µέρος της κοινωνίας, σεβασµό και έλεγχο στη διαχείρισή τους
µε επίκεντρο τις θέσεις εργασίας µε βάση συγκεκριµένο αναπτυξιακό σχέδιο, µε αιχµές τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας,
χωρίς 100% προκαταβολές για τους κολλητούς και υπερδεσµεύσεις 6,5 δισεκατοµµυρίων µόνο για τον αναπτυξιακό νόµο, βαρίδι
για τους επόµενους αναπτυξιακούς.
Αυτή ακριβώς η λογική διέπει τον δικό µας αναπτυξιακό νόµο,
το πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης, το ΕΣΠΑ, τον προϋπολογισµό του 2017, µε κεντρικό πυρήνα τη δυνατότητα συµµετοχής
στα προγράµµατα αυτά της µικροµεσαίας επιχείρησης, της ατοµικής επιχείρησης, της κοινωνικής επιχείρησης, του συνεταιρισµού.
Επίσης, το νέο «Εξοικονοµώ» προβλέπει πόρους ύψους 250
εκατοµµυρίων, ενώ ενεργοποιείται άµεσα το νέο Ταµείο Συµµετοχών και το Ταµείο Μικροπιστώσεων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε πολύ λίγο, κύριε Πρόεδρε.
Επιπλέον, δροµολογήθηκε ήδη η πρόσθετη χρηµατοδότηση
µέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για το Ελληνικό
Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ταυτόχρονα, το νέο Ταµείο Επιχειρηµατικότητας, το ΤΕΠΙΧ ΙΙ,
µε περίπου 400 εκατοµµύρια από το ΕΣΠΑ έρχεται να συµπληρώσει τον ανοικτό καταπιστευτικό λογαριασµό µέσω του Ταµείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, µε σκοπό την άµεση και εύκολη
χρηµατοδότηση των µικροµεσαίων κυρίως επιχειρήσεων.
Τέλος, έχει ήδη ενεργοποιηθεί το σχέδιο Γιούνκερ. Έχουν υπογραφεί συµφωνίες ύψους 900 εκατοµµυρίων ευρώ, µε τα οποία
µοχλεύονται 2,36 δισεκατοµµύρια ευρώ ιδιωτικοί πόροι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρεθήκαµε εδώ µε τη λαϊκή εντολή για να σχεδιάσουµε και να υλοποιήσουµε µια δίκαιη, καθαρή και υπεύθυνη πορεία για την επόµενη ηµέρα. Αυτό
αποτυπώνεται και σε αυτόν τον προϋπολογισµό.
Προφανώς, αυτό δυσαρεστεί όσους κυβερνούσαν µέχρι το
2015 τον τόπο. Επί των ηµερών τους, η νοµή και κατοχή του
πλούτου και µέσω των φορολογικών απαλλαγών, αποτελούσαν
αποκλειστικό προνόµιο ολίγων ηµετέρων.
Το καθήκον το δικό µας, το καθήκον της Αριστεράς, είναι να
κόψουµε τις γέφυρες µε εκείνες τις εποχές.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Κόνσολας από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, ενώ
εξελίσσεται για το 2017 η κύρωση του κρατικού Προϋπολογισµού, ο κύριος Πρωθυπουργός, παράλληλα µε τη συνεδρίαση
της Ολοµέλειας, επέλεξε να κάνει διάγγελµα στον ελληνικό λαό
για να κάνει το άσπρο µαύρο: Να πει ότι δεν θα υπάρχουν περικοπές στις συντάξεις, αλλά αντίθετα µάλιστα θα υπάρχουν γενναιόδωρες ενισχύσεις στον ελληνικό λαό, αφού εξαιτίας της
δικής του πολιτικής, αφαίρεσε εισοδήµατα το προηγούµενο διάστηµα µε τα σκληρά φορολογικά µέτρα που επέβαλε σε αυτήν
εδώ την Αίθουσα.
Η απελπισία των συναδέλφων της κυβερνητικής Πλειοψηφίας
υποχρέωσε τον Πρωθυπουργό να οδηγηθεί σε υιοθέτηση θέσεων που θα έπρεπε πολύ έγκαιρα, νωρίτερα, να έχει υιοθετήσει,
όπως ήταν για παράδειγµα η συνέχιση της επιβολής των µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά από τον προηγούµενο Ιούλιο –
το θυµόµαστε όλοι. Και σήµερα µε γενναιοδωρία χαρίζει αυτό,
το οποίο είναι προϋπόθεση επιβίωσης για τους νησιώτες, δηλαδή
τη συνέχιση της εδραίωσης των µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ
στα νησιά. Περιορισµένα βέβαια µέτρα τα οποία υπάρχουν αυτήν
την ώρα, οµολογώντας έτσι ο ίδιος ότι υπάρχει πρόβληµα στη
νησιωτική πολιτική, στον τουρισµό, στα νησιά, σε αυτήν την επιβίωση των νησιωτών, που δίνουν αγώνα ξεχωριστό αυτήν την περίοδο.
Ξέρετε, αυτό βέβαια δεν είναι η άρνηση µόνο της πραγµατικότητας από τον κύριο Πρωθυπουργό και την Κυβέρνηση, αλλά
ευθεία προσβολή στη νοηµοσύνη των πολιτών.
Και δεν είναι µόνο αυτά. Είναι ότι προκαλεί εντύπωση, επίσης,
η προσπάθεια της Κυβέρνησης, να στρεβλώσει την αλήθεια, για
τη συµφωνία του Eurogroup, που αποτελεί τη λύση των προβληµάτων της χώρας και την οριστική επίλυση του προβλήµατος του
χρέους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτά τα οποία πήρε η Κυβέρνηση για το χρέος είναι ελάχιστα από αυτήν τη διαπραγµάτευση.
Στο επίπεδο της ονοµαστικής αξίας δεν υπάρχει µείωση ούτε
συγκριτικά µε το επίπεδο του ΑΕΠ. Η ουσιαστική ελάφρυνση του
χρέους µετατίθεται χρονικά για µετά το 2040. Σας υπενθυµίζω
ότι υπήρχε η συµφωνία του Eurogroup το 2012 για ελάφρυνση
του χρέους από την πλευρά των εταίρων µας, εφόσον εµείς καταφέρναµε να έχουµε πρωτογενή πλεονάσµατα.
Πουθενά δεν είδα την Κυβέρνηση να διαπραγµατεύεται, να
διεκδικεί την τήρηση αυτής της δέσµευσης στη βάση της απόφασης του Eurogroup του 2012. Αντίθετα, η ίδια η Κυβέρνηση
είναι αυτή που απεµπόλησε αυτήν την ευκαιρία και δέχτηκε ένα
πλαίσιο που δεν βοηθά αποφασιστικά την οικονοµία µας. Παράλληλα, η αποδοχή των στόχων για πρωτογενή πλεονάσµατα της
τάξεως του 3,5% µετά το 2018, καθώς και τα µέτρα που θα κληθείτε να πάρετε εσείς της κυβερνητικής Πλειοψηφίας, αγαπητοί
συνάδελφοι, και να ψηφίσετε το 2018, υπονοµεύουν την προοπτική ανάκαµψης την ελληνικής οικονοµίας.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός να είστε σίγουροι ότι δεν θα εκτελεστεί. Και δεν θα εκτελεστεί και µετά την
εξαγγελία του Πρωθυπουργού από το Μαξίµου, λίγα λεπτά πριν.
Πιθανότατα θα ψηφιστεί, αλλά θα είσαστε εσείς οι ίδιοι που θα
τον αναθεωρήσετε µέσα σε χρόνο ρεκόρ, ενδεχόµενα και µέσα
σε λίγες ηµέρες. Όταν φέρετε το µεσοπρόθεσµο, θα είµαστε
όλοι εδώ. Θα είµαστε µάρτυρες του τι θα έχει συµβεί. Και τότε
θα δούµε ποιος θα δικαιωθεί, αν ισχύουν αυτά που αναφέρουν
πολλοί συνάδελφοι και από την πλειοψηφία. Ακούσαµε τους εισηγητές µας.
Ο προϋπολογισµός σας αποτυπώνει τη λογική σας, δηλαδή
φόρους δίχως τέλος. Περιέχει νέες φορολογικές επιβαρύνσεις
συνολικού ύψους 2,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ, σε µια οικονοµία
που αποδεδειγµένα δεν αντέχει άλλους φόρους, αντί να κινηθεί
στην κατεύθυνση της στοχευµένης µείωσης δαπανών.
Μην µου πείτε, κύριες και κύριοι συνάδελφοι, ότι δεν υπάρχουν
περιθώρια για να περικοπούν δαπάνες και να µην επιβληθούν
φόροι, γιατί, υπάρχουν πηγές από τις οποίες µπορούν να περικοπούν δαπάνες. Ενδεικτικά θα µπορούσα να σας αναφέρω τη συγχώνευση και την αξιοποίηση κτηριακών υποδοµών του δηµοσίου,
την ώρα που οι υπηρεσίες και οι δοµές του δηµοσίου πληρώνουν
ενοίκια και µισθώµατα σε όλη την επικράτεια, την κατάργηση των
δοµών και µάλιστα δοµών που εσείς πρόσφατα δηµιουργήσατε
εδώ και δύο χρόνια για να τοποθετήσετε κοµµατικούς φίλους και
στελέχη σας, όπως επίσης τη µείωση κυρίως των καταναλωτικών
δαπανών του δηµοσίου.
Με τις νέες φορολογικές επιβαρύνσεις που επιβάλλετε, για
πρώτη φορά θα πληρώσουν φόρο συνταξιούχοι των 800 ευρώ
και µισθωτοί µε µηνιαίο εισόδηµα 700 ευρώ. Ελεύθεροι επαγγελµατίες µε ετήσιο εισόδηµα 10.000 και 12.000 ευρώ, θα πρέπει να
καταβάλουν το 60% του εισοδήµατός τους για τον φόρο εισοδήµατος και τις ασφαλιστικές εισφορές και µε το υπόλοιπο 40% να
πληρώσουν όλες τις άλλες υποχρεώσεις και παράλληλα µε αυτό
το µικρό ποσό να καταφέρουν να επιβιώσουν σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία. Σας υπενθυµίζω και την αύξηση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα και υπηρεσίες που πλήττει πρόσφατα κάθε
ελληνική οικογένεια. Αναφέρθηκε σε αυτό ο κ. Βεσυρόπουλος,
ο εισηγητής µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο τουρισµός είναι ο µόνος τοµέας αυτήν την ώρα για τον οποίο η οικονοµία µπορεί να ελπίζει
και ο τουρισµός είναι ο µόνος τοµέας αυτήν την ώρα πάνω στον
οποίο στηρίχτηκε η οικονοµία, γι’ αυτό και η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ φαίνεται ότι τον έχει στοχοποιήσει.
Ξέρετε, ο τουρισµός των νησιών υπέστη µεγάλη βάσανο και
βαρύτατο πλήγµα από την πολιτική της Κυβέρνησης στο µεταναστευτικό, όπως οµολόγησε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και µάλιστα τα νησιά του Αιγαίου και ιδιαίτερα τα νησιά εκείνα όπου
υπάρχουν hot spots, τα οποία η Κυβέρνηση τα φόρτωσε µε µετανάστες και τα µετέτρεψε σε θύλακες και σε αποθήκες ανθρώπων, εγκλωβίζοντας τους παράνοµους µετανάστες που δεν
µπορούν να µετακινηθούν από κει.
Γνωρίζει, µήπως, η Κυβέρνηση ποια είναι τα ποσοστά µείωσης
επισκεπτών, των τουριστικών εσόδων στη Λέσβο, στην Κω, στη
Χίο, στη Σάµο, στη Λέρο; Για ποιον λόγο δεν υπάρχει ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα προβολής και διαφήµισης, στήριξης των
τοπικών κοινωνιών σε διαφήµιση για τον τουρισµό;
Η αναστολή κατάργησης των µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ
στα νησιά που εξήγγειλε ο κύριος Πρωθυπουργός δεν αρκεί. Και
ξέρετε, δεν αρκεί γιατί αξίζει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να
δείτε τα έγγραφα που έχουν καταθέσει τόσο ο Δήµος της Κω
όσο και οι φορείς της Κω, οι οποίοι αγωνιούν για την εξέλιξη των
πραγµάτων τα επόµενα χρόνια.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Εµµανουήλ Κόνσολας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ξέρετε, αν θέλουµε και πιστεύουµε στην ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος δεν συνάδει αυτή η ιδέα µε τη διατήρηση hot
spots στα νησιά.
Αναφέρθηκα πριν λίγο στον τουρισµό. Αξίζει να αναφέρει κανείς τις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισµού που αφορούν το
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Υπουργείο Τουρισµού. Μόλις 80.000.000 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,6% από τις άµεσες εισφορές που έχει ως έσοδα ο
τουρισµός στην εθνική οικονοµία, είναι οι δαπάνες για τη λειτουργία του Υπουργείου Τουρισµού. Αυτό αποτυπώνει και τη σηµασία,
αλλά και την έµφαση που δίνει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στον
τουρισµό.
Η κυβερνητική πολιτική για τον τουρισµό εκφράζεται επίσης
και µε την πλήρη αδιαφορία στο φαινόµενο της µείωσης των εσόδων από τον τουρισµό κατά 7,1% τους οκτώ πρώτους µήνες του
2016 σε σχέση µε την ίδια περίοδο πέρσι. Τα παραπάνω στοιχεία
είναι της Τράπεζας της Ελλάδος. Δεν είναι δικά µας στοιχεία.
Είναι αυταπόδεικτο πώς η υπερφορολόγηση και η µείωση της
ανταγωνιστικότητας του τουριστικού µας προϊόντος οδηγεί σε
µείωση εσόδων από τον τουρισµό.
Αυτή η Κυβέρνηση παράλληλα είναι απόλυτα ταυτισµένη µε
την επιβολή εξοντωτικών φόρων και επιβαρύνσεων στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του τουρισµού.
Να σας υπενθυµίσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -και τελειώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, αν µου επιτρέψετε- ότι η Κυβέρνηση είναι αυτή που επέβαλε τις αυξήσεις ΦΠΑ στη διαµονή.
Η Κυβέρνηση είναι αυτή που επέβαλε τον πρόσθετο φόρο του
ΕΝΦΙΑ στις µικρές τουριστικές επιχειρήσεις. Η Κυβέρνηση είναι
αυτή που επέβαλε την κατάργηση των µειωµένων συντελεστών
ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου. Η Κυβέρνηση είναι αυτή που προσπάθησε και πολέµησε το χωροταξικό του τουρισµού, που ακόµη
δεν έχει µιλήσει γι’ αυτό.
Η Κυβέρνηση παράλληλα είναι αυτή που επικαλείται την αύξηση των επισκεπτών ως µεγάλο επίτευγµα, αλλά οφείλει ακόµα
να τονίσει κανείς ότι αυτός ο αριθµός είναι µικρός σε σχέση µε
αυτό που συµβαίνει στο γεωπολιτικό περιβάλλον γύρω µας, στην
Τουρκία, στην Αίγυπτο.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, µπορεί να αντιληφθεί ότι οι διανυκτερεύσεις και η κατά κεφαλήν δαπάνη καθορίζουν το πρόσηµο στα
τουριστικά έσοδα και όχι ο αριθµός των επισκεπτών. Η αύξηση
µάλιστα του αριθµού των επισκεπτών δεν ήταν τόσο µεγάλη συγκριτικά µε τα µεγέθη που είπαµε.
Ακούσαµε επίσης και τους κυβερνητικούς παράγοντες για την
αναβάθµιση της τουριστικής εκπαίδευσης. Τελειώνω µε αυτό,
γιατί η Κυβέρνηση είναι αυτή που υποβάθµισε την τουριστική εκπαίδευση στη χώρα όταν αυτή απεµπόλησε το δικαίωµα της
ίδρυσης τµηµάτων τουρισµού ΑΕΙ και στο Αιγαίο και στην Κρήτη
και δεν έγινε έτσι η Ελλάδα, αλλά και το Αιγαίο, ο βασικός πόλος
τουριστικής ανάπτυξης και εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ευρύτερη περιοχή. Αντιθέτως, δώσαµε τη σκυτάλη στη γείτονά µας
και στην Κύπρο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δηµοκρατία καταψηφίζει
αυτόν τον προϋπολογισµό που κατέθεσε η Κυβέρνηση, γιατί δεν
πιστεύει στην πολιτική επιβολής νέων φόρων σε µία κοινωνία που
έχει εξαντλήσει τις αντοχές της και σε µία οικονοµία που αναζητά
οξυγόνο.
Οι αυταπάτες δοκιµάστηκαν στην πράξη και συνετρίβησαν από
την ίδια την πραγµατικότητα. Είναι ώρα των φιλελεύθερων ιδεών.
Είναι ώρα να προχωρήσουµε µπροστά µε τολµηρές αλλαγές, µε
τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης χωρίς φόρους και
στήριξη στην επιχειρηµατικότητα. Είναι ώρα η Νέα Δηµοκρατία
και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο δρόµο που δείχνουν, στο δρόµο
µπροστά να προχωρήσουν τη χώρα.
Καλή δύναµη σε όλους εσάς κι εύχοµαι σε αυτή την ύστατη ώρα
η Κυβέρνηση να δείξει την ευαισθησία που χρειάζεται και στον
προϋπολογισµό, να διορθώσει τις στρεβλώσεις που ανέδειξαν και
οι συνάδελφοι εισηγητές, αλλά και συνολικά όλες οι πτέρυγες της
Βουλής. Πρέπει στο επόµενο διάστηµα οι κυβερνώντες να διορθώσουν όχι µόνο τα λάθη τους, αλλά να διορθώσουν και τη λάθος
πολιτική που επί δυόµισι χρόνια στερεί από την ελληνική κοινωνία
την ελπίδα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η κ.
Χριστοφιλοπούλου από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι πολίτες της χώρας τα δύο τελευταία χρόνια έχουν
πληρώσει επιπλέον 7,2 δισεκατοµµύρια ευρώ σε πρόσθετα
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µέτρα παντός είδους: Περικοπές, φόρους, ιδίως έµµεσους φόρους. Είναι 7,2 δισεκατοµµύρια ο λογαριασµός µέχρι τώρα. Αυτά
τα 7,2 δισεκατοµµύρια µέτρα έχουν επιβληθεί σε όλους, χαµηλοσυνταξιούχους, υψηλοσυνταξιούχους, εργαζόµενους, άνεργους, στους πάντες.
Σήµερα ακούσαµε τον Πρωθυπουργό να εξαγγέλλει για ένα
εκατοµµύριο εξακόσιους περίπου συνταξιούχους µια εφάπαξ
προσφορά εν είδει µιας δέκατης τρίτης σύνταξης ή κάτι τέτοιο,
όπως µας είπε. Πρόκειται για ένα επίδοµα από το κοινωνικό µέρισµα, από το πλεόνασµα, της τάξεως των 380 ευρώ περίπου,
για µια φορά. Κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς ως
Δηµοκρατική Συµπαράταξη δεν πρόκειται να γελάσουµε και να
λοιδορήσουµε όπως εκάγχαζε ο κ. Τσίπρας, όταν το 2014 υπήρχαν κάποια πεντακοσάρικα από το τότε πλεόνασµα που µοιράζονταν. Εκάγχαζε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, καλπάζοντας το καραβάνι του
προς την εξουσία. Δεν θα καγχάσουµε. Θα πούµε µόνο ένα
πράγµα: Να σε κάψω Γιάννη, να σε αλείψω λάδι!
Και εξηγούµαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι: Έχουµε τα 2,4
δισεκατοµµύρια ευρώ πρόσθετων φόρων που θα πληρώσουν
όλοι και ιδιαίτερα τους έµµεσους φόρους, τους οποίους αυξήσατε. Βαίνουν αυξανόµενοι, ενώ από το 2010 έως το 2014 έβαιναν µειούµενοι, γιατί είναι κοινωνικά άδικοι οι φόροι. Και
ακούσαµε σήµερα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι είναι κοινωνικά
δίκαιος. Οι έµµεσοι φόροι, λοιπόν, βαίνουν αυξανόµενοι. Αυτοί,
λοιπόν, οι φόροι που θα πληρωθούν από τους πολίτες, που είναι
2,4 δισεκατοµµύρια ευρώ, είναι επιπλέον και είναι φόροι του
δικού σας προϋπολογισµού.
Θέλετε να πάµε στην «οικογένεια» των συνταξιούχων για να
τεκµηριώσουµε αυτό το να σε κάψω Γιάννη να σε αλείψω λάδι;
Ο προϋπολογισµός που συζητάµε αφαιρεί 1,6 δισεκατοµµύρια
ευρώ από τους συνταξιούχους, εκ των οποίων 586,3 εκατοµµύρια ευρώ είναι µόνο από την κατάργηση του ΕΚΑΣ των χαµηλοσυνταξιούχων. Από τα µερίσµατα του Μετοχικού Ταµείου είναι
204 εκατοµµύρια, από τις επικουρικές 350 εκατοµµύρια ευρώ περίπου και πάει λέγοντας ο λογαριασµός του 1,6 δισ. επιβαρύνσεις.
Βεβαίως, ήρθε ο κύριος Πρωθυπουργός και λέει «Παίρνω 1,6
δισεκατοµµύρια ευρώ και σας δίνω εφάπαξ 617».
Να θυµηθούµε και κάτι άλλο: Το χαράτσι που πληρώνουν οι
συνταξιούχοι, που τους επέβαλε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για
τις εισφορές υγείας κοστίζει 717 εκατοµµύρια ευρώ τον χρόνο.
Μήπως είδαν καλύτερη υγεία οι χαµηλοσυνταξιούχοι ή όλοι οι
συνταξιούχοι και όλοι οι πολίτες µέσα απ’ αυτό το χαράτσι της
υγείας; Όχι βέβαια, διότι µέχρι και σεντόνια λείπουν από τα νοσοκοµεία. Εκεί τα καταντήσατε!
Και βγήκε ο κ. Πολάκης -άκουσον άκουσον!- εχθές και έκανε
σε εµάς κριτική και από πάνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ακούστε λίγο. Θα µιλήσετε κι εσείς.
Και ακούσαµε τον κύριο Πρωθυπουργό σήµερα κι εδώ πραγµατικά είναι να λέει κανείς «σταµατάει πουθενά τα ψέµατα;» Είπε
«πέντε χιλιάδες προσλήψεις «θα»…»!
Κι εγώ ρωτάω, σε ποιες προσλήψεις αναφερόταν ο κ. Τσίπρας;
Σε αυτές που είχε εξαγγείλει το 2015 και δεν τις έκανε ποτέ; Σε
αυτές που είχε εξαγγείλει, τις πέντε χιλιάδες, τον Απρίλιο του
2016; Δείτε την εξαγγελία. Μήπως στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, όπου ο κύριος Πρωθυπουργός µίλησε για
δέκα χιλιάδες προσλήψεις νοσηλευτών και γιατρών; Δείτε τα! Ή
µήπως στον κ. Πολάκη που τόλµησε από αυτό το Βήµα να πει ότι
έχουµε τρεισήµισι χιλιάδες προσλήψεις στην υγεία; Ψεύδος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι! Φέρτε µου έναν! Και δεν µιλώ για
επικουρικούς γιατρούς, έτσι; Για να καταλαβαινόµαστε. Δεν
υπάρχει ούτε ένας γιατρός ή νοσηλευτής που να έχει προσληφθεί στην υγεία φέτος ή πέρυσι.
Εννιακόσιες ογδόντα πέντε προσλήψεις έτοιµες, µε πράξη Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου, πήρατε τον Δεκέµβρη του 2014 έτοιµες. Ο κ. Κουρουµπλής
είχε άλλες προτεραιότητες.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Προφανώς υπάρχουν διαφωνίες συνάδελφοι, αλλά τι να κάνουµε, η αλήθεια είναι η αλήθεια.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ο κ. Ξανθός τον Σεπτέµβρη του 2015 που ανέλαβε είπε, λοιπόν, ότι «θα» κάνει προσλήψεις.
Σήµερα, ο Πρωθυπουργός, από το κοινωνικό µέρισµα, λέει και
πέντε χιλιάδες γιατροί και νοσηλευτές και δέκα χιλιάδες στη
ΔΕΘ, από το µέρισµα των καναλαρχών, µας κάνουν δεκαπέντε
χιλιάδες. Να έχουµε να λέµε. Με τα λόγια.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Εσείς τους είχατε και δεν πληρώνατε είκοσι
επτά χρόνια…
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Αχ, κυρία Βάκη, αφήστε
να µιλήσουµε. Ξέρω, σας ενοχλεί πολύ η αλήθεια. Η αλήθεια πονάει. Πονάει πάρα πολύ η αλήθεια!
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Το ψέµα πονάει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Αφήστε την κ. Χριστοφιλοπούλου να µιλήσει. Παρακαλώ συνεχίστε, κυρία Χριστοφιλοπούλου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ό,τι δεν τους αρέσει,
τους ενοχλεί.
Λέω, κύριε Πρόεδρε, ότι αυτό το καρναβάλι µε την υγεία, κάποια στιγµή πρέπει να τελειώνει.
Και να σας πω και κάτι άλλο, αφού προκαλείτε. Πέρυσι τέτοια
εποχή δεν είχαν προσληφθεί γιατροί και νοσηλευτές στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Πέθαινε πάρα πολύς κόσµος, ξέρετε.
Φέτος ξεκίνησαν ήδη οι θάνατοι από τη γρίπη. Έχει γίνει καµία
προετοιµασία από το Υπουργείο Υγείας για να προσληφθούν
στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας εκατό γιατροί κι εκατό νοσηλευτές; Όχι.
Πότε άλλοτε είχε γίνει αυτό; Επί ποιων κυβερνήσεων; Ποτέ!
Ποτέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Μήνα Δεκέµβρη και µήνα
Γενάρη ήταν έτοιµες οι προσλήψεις. Με ακούν συνάδελφοι όλων
των πτερύγων και ξέρουν για τι µιλάω.
Αυτό είναι το κατάντηµα.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Οι προσλήψεις…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μη διακόπτετε παρακαλώ.
Κυρία Χριστοφιλοπούλου, συνεχίστε παρακαλώ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν µπορούν να δεχθούν τον αντίλογο.
Τόση ώρα που λέγατε εσείς το ποίηµά σας, τόση ώρα που
βγήκε ο κ. Τσίπρας και δεν ήρθε από εδώ να µας τα πει, εµείς
γιατί δεν µιλάγαµε και σας ακούγαµε; Δεν αντέχετε να ακούσετε
τον αντίλογο. Τόσο δηµοκράτες είστε!
Να πω µια κουβέντα για τα εργασιακά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ναι µεν δεν αποτυπώνονται, ξέρετε, ως αριθµοί στον
προϋπολογισµό, αλλά έχουν να κάνουν µε την ανάπτυξη, µε τη
δυνατότητα να υπάρχει κοινωνική ειρήνη στον τόπο, µε τη δυνατότητα να συνεννοηθούν οι κοινωνικοί εταίροι.
Κι επειδή ακούω την Κυβέρνηση να υπερασπίζεται –λέει- µόνο
τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις, ερωτώ: Τι θα κάνετε µε την
ανταπεργία; Θα µας πάτε πίσω στο 1959 και την απόφαση του
Αρείου Πάγου τότε ή στο 1976; Θα επιτρέψουµε την ανταπεργία;
Θα υπερασπιστείτε την απαγόρευσή της, την οποία υπερασπιστήκαµε µέχρι τέλους; Τις οµαδικές απολύσεις θα τις υπερασπιστείτε; Σήµερα υπήρχε γενική απεργία.
Περιµένουµε να ακούσουµε από επίσηµα χείλη ποιες είναι οι
δεσµεύσεις και ποιες είναι οι διαπραγµατευτικές γραµµές της
Κυβέρνησης πάνω σε αυτά τα ζητήµατα που µέχρι σήµερα δεν
είχαν πειραχτεί.
Και δεν ακούω την κυρία Υπουργό Εργασίας να µιλάει και να
σηκώνει σηµαίες για το lockout, δεν την ακούω να σηκώνει σηµαίες για τον συνδικαλιστικό νόµο. Γιατί; Γιατί τα συνδικάτα δεν
είναι ηµέτεροι;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταλαβαίνω πολύ καλά ότι όλα
αυτά που λέω ενοχλούν. Λέω, όµως, ξεκάθαρα: Ο κόσµος έχει
καταλάβει πως ό,τι κι αν µοιράσει ο κ. Τσίπρας, είτε σε ψεύτικες
υποσχέσεις και λόγια είτε σε κάποια µικροεπιδόµατα από εδώ κι
από εκεί, δεν διασώζεται. Γιατί τα ψέµατα, η προπαγάνδα και κυρίως οι αυταπάτες έχουν πολύ κοντά ποδάρια!
Καταψηφίζουµε, προφανώς, αυτόν το προϋπολογισµό.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Μορφίδης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΡΦΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα συµφωνήσω µε την κ. Χριστοφιλοπούλου ότι το ψέµα έχει
κοντά ποδάρια.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς τα λέτε τα ψέµατα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΡΦΙΔΗΣ: Συµφωνούµε µαζί σας. Γιατί
διαµαρτύρεστε; Εγώ συµφωνώ µαζί σας. Θα διαφωνήσω σε ένα
σηµείο µόνο, στο ότι δεν ακούσατε, προφανώς, την οµιλία του κ.
Πολάκη στην οποία αναφερθήκατε.
Πριν από µερικές ώρες σε αυτήν εδώ την Αίθουσα ο κ. Πολάκης αναφέρθηκε στις προσλήψεις που έχουν γίνει και στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και σε όλους τους τοµείς της υγείας.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: …(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ κάντε
ησυχία, κυρία Χριστοφιλοπούλου!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΡΦΙΔΗΣ: Εσείς επιµένετε να λέτε λόγια
και να κατηγορείτε τον Υπουργό ότι λέει ψέµατα. Καλύτερο θα
ήταν να πάτε να ενηµερωθείτε από τον Υπουργό, να δείτε και
τους ανθρώπους που δουλεύουν, όπως τους βλέπουµε εµείς και
όπως τους βλέπει όλη η Ελλάδα και όλος ο ελληνικός λαός, σε
ένα σύστηµα που ήταν υπό κατάρρευση και τώρα σιγά σιγά στέκεται στα πόδια του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του 2017
που συζητάµε σήµερα έχει ένα κύριο χαρακτηριστικό. Είναι προς
όφελος των ανθρωπιστικών αναγκών της κοινωνίας, µε δαπάνες
που στοχεύουν στην παιδεία, στον πολιτισµό, στην υγεία, στο
κοινωνικό κράτος και στην ανάπτυξη της οικονοµίας, σε αντίθεση
µε τους προϋπολογισµούς προηγουµένων ετών, που ακόµη και
σε εποχές παχιών αγελάδων οι πραγµατικά ζωτικοί τοµείς της
κοινωνίας έχαιραν ελάχιστης εκτίµησης από τις κυβερνήσεις και
βεβαίως χρηµατοδότησης. Με την έναρξη δε της επιτροπείας οι
κυβερνήσεις που συνέτασσαν, κατόπιν εντολών, προϋπολογισµούς προσπάθησαν να ικανοποιήσουν αποκλειστικά τις εκβιαστικές συµφωνίες, χωρίς καν να αντιλαµβάνονται τις άµεσες και
έµµεσες καταστροφικές συνέπειες για την κοινωνία.
Σήµερα η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ επιµένουν ακόµα
στην ίδια λάθος συνταγή. Τι και εάν βρέθηκαν στα έδρανα της
Αντιπολίτευσης! Επιµένουν να έχουν τον νεοφιλελευθερισµό κορώνα στο κεφάλι τους. Τι και εάν όλοι παραδέχθηκαν στη συνέχεια ότι η συνταγή στη χώρα µας ήταν λάθος; Τι και εάν το ίδιο
το ΔΝΤ παραδέχθηκε ότι τα στοιχεία στα οποία βασίστηκαν τα
προγράµµατα ήταν λάθος; Η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ,
που είχαν την ευθύνη υλοποίησης αυτής της πολιτικής, µας λένε
ότι η χώρα ήταν παράδεισος τον Δεκέµβρη του 2014 και ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ την έριξε στα βράχια. Καµµία αυτοκριτική για τα δικά
τους λάθη που µας οδήγησαν εδώ, καµµία εξήγηση για το πώς
µια ανθηρή οικονοµία τον Δεκέµβρη του 2014 έγινε ισχνή αµέσως µετά τον Γενάρη του 2015, δηλαδή, σε έναν µήνα.
Εκφράζονται αντιδράσεις και σκεπτικισµός από την Αντιπολίτευση για τα αποτελέσµατα του Eurogroup. Μάλλον υπάρχει µια
αδυναµία να κατανοηθούν τα θετικά αποτελέσµατα. Περιµένατε
ίσως να διαγραφεί το χρέος -που οι δικές σας πολιτικές δηµιούργησαν και συντήρησαν- ολοκληρωτικά εν µία νυκτί. Κυρίως,
όµως, περιµένατε µία ήττα της Κυβέρνησης και λίγο πολύ το είχατε δηλώσει. Δεν έχει περάσει πολύς χρόνος από το «Βάστα
ΔΝΤ» που τα συνεργαζόµενα µέσα ενηµέρωσης εκφωνούσαν.
Δεν σας ενδιαφέρει η έξοδος από την ύφεση, τον φαύλο κύκλο
της κρίσης. Μόνο η αριστερή παρένθεση είναι αυτό που σας ενδιαφέρει.
Οφείλουµε, όµως, να καλωσορίσουµε κυρίως τη Νέα Δηµοκρατία στο γκρουπ των κοµµάτων του Κοινοβουλίου που αναγνωρίζουν ότι ο ελληνικός λαός έχει προβλήµατα. Ακούγοντας
τις τοποθετήσεις των οµιλητών αυτές τις µέρες διαπιστώσαµε
µία αγωνιστικότητα και διεκδικητική διάθεση για κοινωνικά δικαιώµατα, για εργατικά δικαιώµατα, για δικαιώµατα των ευπαθών
οµάδων. Ακούστηκαν ακόµη διεκδικήσεις για µειώσεις φόρων,
αλλά βεβαίως παράλληλα και προβλέψεις για απολύσεις, προ-
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φανώς για να δουλεύουν οι λίγοι και οι άριστοι, πάντα σύµφωνα
µε τα νεοφιλελεύθερα πρότυπα και τις αγαπηµένες τους συνταγές της τιµωρητικής λιτότητας.
Επίσης, ακούστηκαν κριτικές για τον προϋπολογισµό και για
το πρόγραµµα που δεν βγαίνει, για λαϊκίστικες πρακτικές και για
κυβερνητικά ψεύδη. Ξεχνάτε, κύριοι συνάδελφοι, να αναφερθείτε
στις ευθύνες, στις δικές σας ευθύνες για τον τρόπο που φτάσαµε
εδώ. Ξεχνάτε ποιοι εξαέρωσαν τα κοινωνικά δικαιώµατα, ποιοι
εξαφάνισαν τα εργατικά δικαιώµατα. Το να ζητάτε σήµερα συλλογικές συµβάσεις είναι υποκριτικό, όταν εσείς είστε αυτοί που
τις καταργήσατε. Και βέβαια αυτό από µόνο του είναι η οµολογία
της ήττας της δικής σας πολιτικής.
Όσο για εµάς, συνεχίζουµε µε σταθερά, ίσως αργά βήµατα,
αλλά πάντα µπροστά.
Αυτός ο προϋπολογισµός είναι ένα ακόµα βήµα µέσα στα
στενά, ασφυκτικά όρια και τις δυνατότητες που έχει η χώρα µας.
Παίρνουµε κουράγιο από τα θετικά στοιχεία που παρουσιάζει η
οικονοµία, ίσως όχι όσο θα θέλαµε, αλλά το θετικό ξεκίνηµα έχει
ήδη γίνει. Παίρνουµε κουράγιο από τον ελληνικό λαό που αναγνωρίζει την προσπάθεια και αντιλαµβάνεται ότι ο κατήφορος
σταµατά, που αναγνωρίζει ότι σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες
προτεραιότητα γι’ αυτήν την Κυβέρνηση είναι οι κοινωνικές δαπάνες και ότι σε αυτές είναι που δίνει βάρος και κατευθύνει τα
όποια χρήµατα µπορεί, µέσα από έναν προϋπολογισµό όπως
αυτός που κατατίθεται και συζητείται αυτές τις µέρες.
Αυτό επιβεβαιώνεται από το αποψινό διάγγελµα του Πρωθυπουργού µε τη στήριξη των χαµηλοσυνταξιούχων από τα περισσεύµατα του 2016 και βέβαια από τη µη αύξηση του ΦΠΑ στα
νησιά.
Ο φετινός προϋπολογισµός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
είναι ρεαλιστικός και πλεονασµατικός, όπως υπήρξε και ο προηγούµενος. Θα υπερβούµε και πάλι τον στόχο, όπως και τη χρονιά που κλείνει ευοίωνα. Ο φετινός προϋπολογισµός είναι ένας
προϋπολογισµός που διατηρεί τη δηµοσιονοµική ισορροπία και
παράλληλα είναι δίκαιος κοινωνικά. Επεκτείνεται το κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης, ενισχύονται επιπλέον οι τοµείς της υγείας,
της παιδείας και της κοινωνικής πρόνοιας.
Αυξηµένο εµφανίζεται και το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, που στοχεύει σε αναπτυξιακές δράσεις µαζί µε τα εργαλεία του ΕΣΠΑ, το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης και τα
οφέλη του αναπτυξιακού νόµου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Ξεκινήσαµε να σχεδιάζουµε και το µέλλον της δικής µας περιφέρειας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, έτσι
ώστε µέσα στον επόµενο χρόνο να παρουσιάσουµε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο για την ανάπτυξη και την οργάνωση της παραγωγής όλων των κλάδων της οικονοµίας.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, η Κυβέρνηση τάσσεται ενάντια στις πολιτικές της λιτότητας, όπως και άλλες χώρες της Ευρώπης που έχουν πληγεί από τις ηγεµονικές νεοφιλελεύθερες
εµµονές, αυτές που καταστρατηγούν τα ευρωπαϊκά κεκτηµένα
και θεµελιώδεις όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είµαστε ξεκάθαροι. Τασσόµαστε υπέρ της παραγωγικής ανασυγκρότησης,
της κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης και του κοινωνικού κράτους και
προσπαθούµε να ανασυντάξουµε τους άτακτους πλίνθους, να
κάνουµε την ατραπό λεωφόρο. Συνεχίζουµε µε σταθερά βήµατα
και µε επιµονή, µέχρι την έξοδο της χώρας από τα µνηµόνια, τις
επιτροπείες και τις αποικιακές πολιτικές.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Γκιουλέκας από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα το βασικότερο νοµοσχέδιο που κάθε χρόνο έρχεται στην Ολοµέλεια, τον
προϋπολογισµό του 2017. Τι συζητούµε όµως; Τι υπερασπίζεστε;
Κύριοι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας, συγγνώµη, αλλά πριν
από µια ώρα, ο δικός σας Αρχηγός, ο Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας, ανέτρεψε τον προϋπολογισµό. Κι εδώ, στα κυβερνητικά
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έδρανα έχουµε κάποιους Υπουργούς της Οικονοµίας. Θα µας
φέρετε τελικά τις αλλαγές; Αντί να µας τιµήσει ο κύριος Πρωθυπουργός και να έρθει εδώ να εξαγγείλει ότι «ξέρετε, ανατρέπεται
ο προϋπολογισµός και θα έχουµε πλέον άλλα µεγέθη», βγαίνει
στην τηλεόραση, απευθύνει διαγγέλµατα –και βεβαίως είναι προφανές, πρόδηλο γιατί το κάνει- και δεν ξέρουµε τίποτε. Κι ερχόµαστε εµείς εδώ και συζητούµε τον προϋπολογισµό και τα
µεγέθη τα οποία έχουν κατατεθεί από την Κυβέρνησή σας και
δεν κάνετε καν τον κόπο να ενηµερώσετε την Εθνική Αντιπροσωπεία για την όποια αλλαγή επιφέρουν αυτές οι εξαγγελίες, η παροχολογία του Πρωθυπουργού.
Κι επειδή άκουσα και τον προηγούµενο συνάδελφο να λέει
εδώ «ξέρετε, εσείς οι δεξιοί, η Νέα Δηµοκρατία, οι νεοφιλελεύθεροι…», επιτρέψτε µου να σας πω ότι η κοινωνική ευαισθησία
δεν µονοπωλείται από κανέναν. Αν τελικά είστε εσείς οι προασπιστές των λαϊκών συµφερόντων και των αδύναµων, θα ήθελα να
σας πω ότι διακόσιες πενήντα χιλιάδες συνταξιούχοι εκεί έξω ρωτούν για το ΕΚΑΣ, εσάς τους υπερασπιστές!
Θα ήθελα να σας πω ότι οι µισθωτοί περιµένουν να πάει ο µισθός τους στα 751 ευρώ από εσάς, από τους υπερασπιστές
τους. Θα ήθελα να σας πω ότι περιµένουν τη δέκατη τρίτη σύνταξη όλοι οι συνταξιούχοι. Μα, έτσι ήρθατε στην εξουσία. Θα
ήθελα να σας πω ότι όλοι οι Έλληνες περιµένουν να καταργήσετε τον ΕΝΦΙΑ. Αυτό έταξε ο Αλέξης Τσίπρας και πήρε –υφάρπαξε δηλαδή- την ψήφο του ελληνικού λαού.
Βεβαίως, δεν περίµενα να πανηγυρίζετε για το Eurogroup,
γιατί εσείς λέγατε κάποτε, ότι βαρώντας τα νταούλια θα χορεύουν οι αγορές στον δικό σας ρυθµό και ότι µε έναν νόµο θα
διαγράψετε και το χρέος και τον ΕΝΦΙΑ και όλα. Πού πήγαν όλα
αυτά, κύριοι συνάδελφοι; Και για τι µιλάµε;
Και επειδή µιλάµε για τον προϋπολογισµό, επιτρέψτε µου να
σας πω ότι αντίθετα µε τη δική σας πρακτική, που βάζετε πάνω
απ’ όλα το κοµµατικό σας συµφέρον, εµείς τουλάχιστον στη Νέα
Δηµοκρατία έχουµε αποδείξει και µε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και
µε τις προηγούµενες ηγεσίες ότι βάζουµε πάνω απ’ όλα το εθνικό
συµφέρον. Γιατί; Γιατί, εάν σήµερα η χώρα βρίσκεται στην Ευρώπη, µετά από τις δικές σας παλινωδίες, µετά από τις δικές σας
κωλοτούµπες, είναι γιατί η Νέα Δηµοκρατία στήριξε αυτή την παραµονή. Η Νέα Δηµοκρατία ήταν, βεβαίως, και η παράταξη που
έβαλε τη χώρα στην Ενωµένη Ευρώπη, τα λεφτά της οποίας
παίρνετε από τη µια πλευρά, αλλά από την άλλη πλευρά βάζετε
τον κόσµο σε διλήµµατα.
Τι συζητούµε σήµερα; Τον νέο προϋπολογισµό. Δυο δρόµοι
υπάρχουν. Η χώρα αυτή τη στιγµή περνά από την πιο δύσκολη
στενωπό, µια παρατεταµένη οικονοµική κρίση, έναν οικονοµικό
πόλεµο που µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο έχει δηµιουργήσει
τεράστιες τραγικές συνθήκες και έχει πολτοποιήσει τη ζωή όλων
των Ελλήνων. Δυο δρόµοι υπάρχουν, λοιπόν, σε µία χώρα που
αναγκάζεται να δανείζεται, για να βρει χρήµατα. Ο ένας δρόµος,
είναι να επιβάλει φόρους και είναι αυτός που ακολουθείτε εσείς.
Ο άλλος δρόµος, είναι να δηµιουργήσει το περιβάλλον, για να
µπορούν να έρθουν επενδύσεις στη χώρα. Αυτό σηµαίνει, βεβαίως, µείωση της φορολογίας –είναι αυτά που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης- αυτό σηµαίνει σταθεροποίηση του
φορολογικού καθεστώτος, αυτό σηµαίνει ένα ελκυστικό περιβάλλον, για να µπορεί να έρθει κάποιος να επενδύσει.
Ποιος θα έρθει να επενδύσει στην Ελλάδα του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι; Ποιος τρελός θα έρθει να επενδύσει έστω
και ένα ευρώ, όταν βγαίνει ο κ. Σπίρτζης και ζητά συγγνώµη χύνοντας κροκοδείλια δάκρυα, γιατί, λέει, προχωρήσαµε στην αποκρατικοποίηση των δεκατεσσάρων περιφερειακών αεροδροµίων;
Απ’ αυτά, βεβαίως, ο κρατικός προϋπολογισµός ωφελήθηκε κατά
1,4 δισεκατοµµύρια, αλλά ο κ. Σπίρτζης ζητεί συγγνώµη γιατί το
κάνατε. Είναι τραγικό, δηλαδή, αυτό!
Πώς θα προχωρήσουµε, όταν µία εβδοµάδα πριν ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Αλέξης Τσίπρας, είχε βάλει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του στη συµφωνία µε την «COSCO» για το
λιµάνι του Πειραιά και έβγαινε ο αρµόδιος Υπουργός Ναυτιλίας,
ο κ. Δρίτσας, και διαρρήγνυε τα ιµάτιά του στις κοµµατικές σας
συγκεντρώσεις, λέγοντας «δεν ξεπουλάµε το λιµάνι στους Κινέζους». Μια εβδοµάδα µετά, βέβαια, ο Πρωθυπουργός σας το ξε-
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πούλησε, κατά την άποψή σας. Και µιλάτε εσείς για επενδύσεις;
Λέτε ότι από εκεί περιµένετε να εκτελεστεί ο φετινός προϋπολογισµός;
Επειδή µιλάµε για τον προϋπολογισµό, νοµίζω ότι όλα αυτά
είναι αστεία. Σήµερα, όµως, ο δικός σας Υπουργός επί της Οικονοµίας και Ανάπτυξης, ο κ. Παπαδηµητρίου, οµολόγησε µε κυνισµό την αύξηση της φορολογίας επί των κυβερνήσεών σας και
µάλιστα είπε το εξής αµίµητο -αυτό πρέπει να το διδάσκουν σε
πρωτοετείς φοιτητές της εθνικής οικονοµίας-, ότι η αύξηση των
φόρων, λέει, δεν επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα. Είναι φοβερό
αυτό! Αυτό µόνο εσείς µπορείτε να το πείτε.
Επειδή εγώ προέρχοµαι από τη Βόρεια Ελλάδα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χωρίς βεβαίως να αµφισβητώ την καλή γνώση
πολλών συναδέλφων σας για τις πραγµατικές συνθήκες που επικρατούν σε ολόκληρη την Ελλάδα, ασχέτως από πού προέρχεται
ο καθένας, οφείλω να σας πω ότι εµείς στη Βόρεια Ελλάδα, στη
Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία, στη Θράκη, βιώνουµε την κρίση
πολύ πριν χτυπήσει την πόρτα της υπόλοιπης Ελλάδας. Γιατί;
Γιατί λόγω της εγγύτητας µε τις άλλες χώρες και λόγω των φορολογικών κινήτρων που δίνονται στις γειτονικές χώρες, πολλές
επιχειρήσεις µεταπηδούσαν και συνεχίζουν να µεταπηδούν στην
άλλη πλευρά των συνόρων. Και εσείς τι κάνετε για να συγκρατήσετε αυτό το ρεύµα; Αυξάνετε την φορολογία. Πολύ καλά κάνετε! Δείχνετε, δηλαδή, την πόρτα και σε όσους απέµειναν εδώ,
σε όσους θαρραλέους βρίσκονται στην Ελλάδα, λέγοντάς τους,
«παρακαλώ πολύ, από εκεί µπορείτε να πάτε, εµείς εδώ είµαστε
µια χώρα που δεν δεχόµαστε επενδύσεις».
Επειδή µιλάµε για τον προϋπολογισµό και ο προϋπολογισµός
είναι αριθµοί, δεν χρειάζεται τίποτε άλλο παρά να σας πω µερικά
στοιχεία πολύ γρήγορα, σχετικά µε το τι έχετε προξενήσει στη
χώρα και γιατί ακριβώς λέµε ότι παρά το ότι ευχόµασταν όλα
αυτά να πάνε καλά, µε τη δική σας ανίκανη Κυβέρνηση είναι αδύνατον να πάνε καλά. Γιατί πολύ απλά σ’ αυτά τα δύο χρόνια χρεώσατε τη χώρα µε 86 δισεκατοµµύρια, κατά τον Διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδας, τον κ. Στουρνάρα και κατά τον κ. Ρέγκλινγκ, κατά 100 δισεκατοµµύρια µε τη βαρουφάκεια Οδύσσεια,
εκείνη τη φοβερή διαπραγµάτευση που κάνατε και σήµερα πανηγυρίζετε, γιατί, λέει, θα µειωθεί το χρέος µισό αιώνα µετά, το
2060, κατά 45 εκατοµµύρια. Χρεώσατε τη χώρα, κατά την ηπιότερη εκτίµηση, κατά 86 δισεκατοµµύρια και χαίρεστε, γιατί σε
πενήντα χρόνια από τώρα -σε σαράντα πέντε χρόνια για την ακρίβεια, για να µην σας αδικήσω- θα µειώσετε, λέει, το χρέος κατά
45 δισεκατοµµύρια. Δηλαδή, οι δυο επόµενες γενιές θα χαρούν
να δουν τα επιτεύγµατα της δικής σας υπερήφανης πολιτικής.
Τι έχει γίνει αυτά τα δύο χρόνια; Έχει χαθεί ένας πλούτος 26
δισεκατοµµυρίων ευρώ, περίπου 6.000 ευρώ για κάθε νοικοκυριό. Ποιος το λέει αυτό; Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Στις φθινοπωρινές προβλέψεις, τον Νοέµβριο του 2014, εκτιµούσε ότι το ονοµαστικό ΑΕΠ του 2016 θα ήταν στα 196 δισεκατοµµύρια. Τον Νοέµβριο του 2016 –φέτος, ένα µήνα πριν- η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξέρετε πόσο εκτιµά το ονοµαστικό ΑΕΠ;
Το προσγείωσε στα 174 δισεκατοµµύρια, 21 δισεκατοµµύρια λιγότερο. Τι σηµαίνει αυτό για το κάθε νοικοκυριό; Σας το είπα
προηγουµένως.
Να µιλήσω για τον τοµέα της εργασίας; Γιατί χαίρεστε, λέει,
ότι παρουσιάζουν κάµψη οι δείκτες της ανεργίας. Με τι; Με τη
µερική απασχόληση, εσείς οι αριστεροί που κόπτεστε για την κοινωνική σας ευαισθησία. Γιατί; Γιατί φέρατε τη µερική απασχόληση, γιατί φέρατε την εκ περιτροπής εργασία; Γιατί ξαφνικά το
60% των συµβάσεων στην Ελλάδα είναι µερική απασχόληση και
χαίρεστε για αυτό; Και ο µήνας Οκτώβριος ήταν ο χειρότερος
Οκτώβριος των τελευταίων δεκαπέντε ετών. Χάθηκαν ογδόντα
δύο χιλιάδες θέσεις εργασίας.
Αυτά είναι νούµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Και µάλιστα, επειδή µιλάµε µόνο για νούµερα και µας ακούει ο ελληνικός
λαός και δεν είναι όλοι εξοικειωµένοι µε τα νούµερα, να σας πω
και τα αποτελέσµατα της περήφανης πολιτικής σας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Γκιουλέκα,
ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε,
και ολοκληρώνω.
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Το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας, ένα από τα µεγαλύτερα νοσοκοµεία της χώρας, ανέβαλε όλα τα προγραµµατισµένα
χειρουργεία, γιατί τα χρήµατα του προϋπολογισµού του τµήµατος αιµοδοσίας µεταφέρθηκαν σε άλλους κωδικούς και δεν
υπάρχουν αντιδραστήρια και υλικά.
Λίγες µέρες πριν, ο διοικητής του Γενικού Νοσοκοµείου Λαµίας ενηµέρωνε τους πολίτες ότι είναι αδύνατη η λειτουργία του
χειρουργείου και τους έλεγε: «Αν έχετε πρόβληµα, πάτε σε άλλα
νοσοκοµεία, η Λαµία πλέον έχει κλείσει. Τα χειρουργεία κατέβασαν τα στόρια.».
Αυτή είναι η πολιτική σας; Για αυτό περηφανεύεστε; Για αυτή
την κοινωνική ευαισθησία κόπτεσθε; Δεν θα πάρουµε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι! Δύο χρόνια την Αριστερά -τη δική σας Αριστερά- την είδαµε και την είδαµε σε πράξεις και είναι τραγική.
Από την άλλη πλευρά, µε συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά επειδή
θέλουµε να µιλάµε µε στοιχεία, κόκκινα δάνεια, ισολογισµοί τραπεζών και Τράπεζα της Ελλάδος -θα καταθέσω τον πίνακα στα
Πρακτικά- το 2015-2016 αυξήθηκαν.
Οι καταθέσεις συρρικνώθηκαν κατά 40 δισεκατοµµύρια. Από
την Τράπεζα της Ελλάδος είναι τα στοιχεία.
Τα λουκέτα στην αγορά πολλαπλασιάστηκαν. Ιανουάριο µε Σεπτέµβριο του 2016 -το εννεάµηνο- είκοσι τεσσεράµισι χιλιάδες
επιχειρήσεις έκλεισαν και είκοσι µία χιλιάδες άνοιξαν. Άλλαξε το
ισοζύγιο. Από το ΓΕΜΗ είναι τα στοιχεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Γκιουλέκα,
ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Κλείνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Αυτά είναι τα στοιχεία της υπερήφανης πολιτικής σας. Αλλά
και πάλι, λέω κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι εσείς τελικά αντί
για έξοδο από την κρίση ψάχνετε τρόπο εξόδου από τα αδιέξοδα
που έχετε δηµιουργήσει.
Ακούγοντας σήµερα τον Αλέξη Τσίπρα, τον Πρωθυπουργό της
χώρας, αυτό που εµείς εκτιµούσαµε έχει γίνει τελικά, κατά την
ταπεινή µου άποψη πεποίθηση, ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα επιχειρήσει πολύ σύντοµα, µε το σηµερινό διάγγελµα και την παροχολογία, µια ηρωική φυγή προς τα εµπρός. Και νοµίζω ότι καλά θα
κάνετε αντί να υπερασπίζεστε έναν προϋπολογισµό που ούτως
ή άλλως είναι αποτυχηµένος και έχουν τιναχθεί τα νούµερα στον
αέρα, γιατί ο Πρωθυπουργός σας ο ίδιος ανατρέπει αυτά που
έχει καταθέσει η Κυβέρνησή σας, καλύτερα να ψάξετε πώς θα
απολογηθείτε στον ελληνικό λαό σε λίγο που θα ζητήσετε την
ψήφο του.
Να είστε καλά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Γκιουλέκας
καταθέτει για τα Πρακτικά τους προαναφερθέντες πίνακες, οι
οποίοι βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Η κ. Σταµατάκη από
τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο.
ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα τελευταία
χρόνια διανύουµε µια δύσκολη περίοδο. Η δεινή οικονοµική θέση
της χώρας καθώς και η στενή επιτροπεία δεν µας αφήνουν αρκετά περιθώρια κινήσεων. Αυτό δεν µπορούµε να µην το οµολογήσουµε.
Παρ’ όλα αυτά έχουµε τη δυνατότητα να µη ρίξουµε το βάρος
στις ευάλωτες οµάδες, αλλά να το διανείµουµε σε µεσαία και
ανώτερα στρώµατα, να πληρώσουν αυτοί που πρέπει, να µην
πέσει το βάρος της κρίσης στους πιο αδύνατους.
Ήδη, από το 2015, θεσµοθετήθηκε ο νόµος για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Οι δαπάνες για δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης για το 2016, µέχρι τον Οκτώβριο, υπερέβαιναν
κατά 20,8% τον προϋπολογισµό του 2015, που είχε συντάξει η κυβέρνηση Σαµαρά.
Σήµερα, το κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης απαίτησε τον
τριπλασιασµό σχεδόν των δαπανών, που είχαµε διαθέσει τη διετία 2015-2016 για τους συµπολίτες µας, που είχαν χτυπηθεί από
τον κρίση. Διαπραγµατευτήκαµε και τελικά πετύχαµε να εγγράφονται αυτή τη στιγµή στον προϋπολογισµό 760 εκατοµµύρια για
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προνοιακές παροχές, χωρίς να θίγονται βασικά επιδόµατα, όπως
τα οικογενειακά και τα επιδόµατα αναπήρων.
Όµως δεν µένουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αριθµούς. Προχωράµε σε θεσµικές τοµές. Σύµφωνα µε την έκθεση
της Παγκόσµιας Τράπεζας, η Ελλάδα δαπανά το 2,1% του ΑΕΠ
για παροχές πρόνοιας, τη στιγµή που ο µέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 4,2%. Παρ’ όλο το χαµηλό επίπεδο δαπανών,
το σύστηµα υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας από τη µεταπολεµική περίοδο έως σήµερα χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα,
έλλειψη ενιαίου σχεδιασµού, κακή στόχευση, πολυδιάσπαση και
πολυνοµία, ανισότητα πόρων και παροχών, αδιαφάνεια.
Όλα αυτά οδήγησαν στα οξυµµένα διοικητικά προβλήµατα
των ασφαλιστικών φορέων και των υπηρεσιών πρόνοιας, αλλά
και συχνά στον αποκλεισµό συµπολιτών µας από τα επιδόµατα
που δικαιούνταν, λόγω αδυναµίας πρόσβασης στην ελλιπή ενηµέρωση και πληροφόρηση. Πεδίο λαµπρό για πελατειακές, ρουσφετολογικές πρακτικές.
Αυτές τις πρακτικές εµείς τις σπάσαµε. Σας χαλάσαµε την πιάτσα. Χαλάσαµε τα θεµέλια αυτού του σάπιου συστήµατος που
είχατε δηµιουργήσει. Και αυτό είναι, κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, που δεν σας αρέσει καθόλου. Γι’ αυτό δεν έχουµε
ακούσει από εσάς ούτε µια θετική πρόταση για τον προϋπολογισµό αυτές τις δύο ηµέρες. Καµµία αυτοκριτική. Αντ’ αυτού, επίθεση λεκτική χωρίς αιδώ. Ζούσαµε σε µια χώρα, που όλα
κυλούσαν πάρα πολύ καλά. Ήταν πάρα πολύ ωραία και ήρθε ο
ΣΥΡΙΖΑ και τα έκανε όλα ρηµαδιό. Όµως ευτυχώς ο λαός έχει
µνήµη και ξέρει πολύ καλά ποιοι και ποιες πολιτικές οδήγησαν
τον λαό στην εξαθλίωση και τη χώρα στα πρόθυρα της κατάρρευσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σχεδόν οι µισοί από το φτωχότερο 40% του πληθυσµού δεν λαµβάνουν καµµία ή λαµβάνουν
ανεπαρκείς παροχές. Η σηµερινή Κυβέρνηση, αναδιαµορφώνοντας το υπάρχον καθεστώς µε ουσιαστικές θεσµικές τοµές, φιλοδοξεί να βάλει τέλος στο σύστηµα της πολυνοµίας και της
κακονοµίας. Έτσι, την επόµενη εβδοµάδα µπαίνει σε συζήτηση
ο νόµος για τον Εθνικό Μηχανισµό Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης. Σκοπός αυτού του µηχανισµού είναι ο σχεδιασµός, η ενηµέρωση, ο συντονισµός, η
τεκµηρίωση, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των πολιτικών
κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής.
Στο πλαίσιο αυτό ιδρύονται διακόσια πενήντα τρία κέντρα κοινότητας σε όλη τη χώρα, τα οποία θα λειτουργήσουν ως χώροι
υποδοχής, µε σκοπό την καταγραφή και την εξυπηρέτηση των
ωφελούµενων, και δεκατρία παρατηρητήρια στις περιφέρειες.
Ο µηχανισµός αυτός θα συµβάλει στη χάραξη τοπικών και περιφερειακών πολιτικών, στην εκπόνηση στοχευµένων ρυθµίσεων
για την κοινωνική ένταξη και συνοχή, τη διαχείριση και διάδοση
πληροφοριών και την κάλυψη, αξιολόγηση της πορείας εφαρµογής των πολιτικών για την κοινωνική προστασία.
Δεύτερη σηµαντική τοµή είναι η ίδρυση του ενιαίου φορέα
πληρωµής επιδοµάτων προνοιακού χαρακτήρα, που θα καλύπτει
τα επιδόµατα που δίνονται απ’ όλους τους φορείς της Κυβέρνησης. Ο ενδιαφερόµενος θα έχει τη δυνατότητα µόνο µε το ΑΦΜ
του να πληροφορείται για το επίδοµα το οποίο δικαιούται. Επιπλέον, µε τον ενιαίο φορέα όλα τα επιδόµατα θα πληρώνονται
την ίδια µέρα του µήνα, κάτι που αποτελούσε και πάγιο αίτηµα
του αναπηρικού κινήµατος.
Τρίτη µεγάλη νοµοθετική παρέµβαση είναι η συγκρότηση του
Εθνικού Ενιαίου Συστήµατος Αλληλεγγύης για τον εκσυγχρονισµό, τον εκδηµοκρατισµό και την ενδυνάµωση όλων των οργανισµών και των µονάδων κοινωνικής προστασίας και ένταξης.
Ο προϋπολογισµός του 2017 είναι ένας προϋπολογισµός µε
θετικό κοινωνικό πρόσηµο, που ενισχύει τους µηχανισµούς εκείνους που αποτελούν ανάχωµα για να σταθεί η κοινωνία όρθια
µέχρι να ανακάµψει η οικονοµία.
Κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, κατανοώ την αγωνία
σας, αλλά µάταια προσπαθείτε να γίνετε προφήτες κακών εξελίξεων. Η κοινωνία αναγνωρίζει την προσπάθεια που γίνεται να εκσυγχρονιστεί το δηµόσιο σύστηµα και να υπάρχουν ενιαία
κριτήρια και περισσότερη διαφάνεια, ώστε να έχουν όλοι όσοι το
δικαιούνται πρόσβαση σε παροχές και υπηρεσίες, ως πολίτες κι
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όχι ως πελάτες, χωρίς να χρειάζεται να συναλλαγούν προσωπικά
µε οποιαδήποτε εξουσία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε, θα µου δώσετε.
Η καινούργια χρονιά θα είναι χρονιά ανάκαµψης της οικονοµία.
Η Κυβέρνησή µας έχει στόχους, έχει όραµα, έχει τη θέληση και
τη δύναµη να βγάλει τη χώρα από την κρίση και θα το πετύχει.
Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού σήµερα το βράδυ, η διανοµή του πλεονάσµατος, το οποίο αµφισβητούσατε, προς τους
χαµηλοσυνταξιούχους, η αναστολή της αύξησης του ΦΠΑ προς
τους κατοίκους των νησιών που δέχτηκαν τη µεγαλύτερη προσφυγική κρίση είναι αποτέλεσµα της σκληρής διαπραγµάτευσης,
της σωστής διαχείρισης, που δείχνει πως οι υποσχέσεις στα
πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής που έχουµε κάνει θα υλοποιηθούν σιγά-σιγά.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Σίµος Κεδίκογλου από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για να κάνω µια διευκρίνιση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Κεδίκογλου,
ένα λεπτό να µιλήσει η κυρία Υπουργός.
Ορίστε, κυρία Υπουργέ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Όσον αφορά τα 617 εκατοµµύρια, που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι θα δοθούν στους χαµηλοσυνταξιούχους και θα
έχουµε και την αναστολή του ΦΠΑ σε κάποια νησιά του Αιγαίου,
στα νησιά που έχουν τους πρόσφυγες, θα ήθελα να εξηγήσω ότι
είναι από το πλεόνασµα, το οποίο υπάρχει, 2,44 δισεκατοµµύρια
µέχρι τον µήνα Νοέµβριο πάνω στον στόχο του προϋπολογισµού
του 2016.
Κατανοώ, βέβαια, τους Βουλευτές της Αντιπολίτευσης, ότι
λίγο έχουν ταραχτεί από την είδηση και µάλλον δεν µπορούν να
το αφοµοιώσουν.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Είπε: «Φέτος δίνουµε αυτά
και του χρόνου θα δώσουµε τα υπόλοιπα.».
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Πλεόνασµα 2,44;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, µη διακόπτετε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Με τις υποχρεώσεις των 4
δισεκατοµµυρίων του δηµοσίου µόνο πλεόνασµα δεν έχουµε!
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Είναι από το πλεόνασµα του 2016.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Παπανάτσιου, τελειώσατε;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Το πλεόνασµα των 2,44 δισεκατοµµυρίων…
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κάντε ησυχία, παρακαλώ, να ακούσουµε την Υπουργό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δείτε τα ληξιπρόθεσµα του
δηµοσίου προς τρίτους που αυξάνονται µε γεωµετρική πρόοδο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Παπανάτσιου, θα απευθύνεστε στο Προεδρείο. Τελειώσατε;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μόνο πλεόνασµα δεν έχετε!
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Δεν θέλουµε…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ποιο πλεόνασµα; Αρχίστε να
πληρώνετε τον κόσµο!
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
…µας αρκεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, όχι κρίσεις. Παρακαλώ.
Κυρία Παπανάτσιου, ολοκληρώσατε αυτό που θέλατε να πείτε;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ναι, κύριε Πρόεδρε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, λίγη
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ησυχία.
Ελάτε, κύριε Κεδίκογλου.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Βλέπετε, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, µετά το προεκλογικό διάγγελµα του Πρωθυπουργού, είναι φυσιολογικό να χάνεται λίγο το νόηµα της συζήτησης του προϋπολογισµού.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, κάντε
ησυχία!
Ένα µικρό σχόλιο πάντως, επειδή όντως, όπως λέει ο φίλος
µου ο Απόστολος ο Βεσυρόπουλος, είναι µια µικρή επιστροφή
προηγούµενων περικοπών, δηλαδή σου παίρνω τρία, σου δίνω
το ένα πίσω µετά και µου λες και ευχαριστώ. Θυµίζει λίγο τις
ιστορίες του Χότζα!
Τέλος πάντων, ας µιλήσουµε για τον προϋπολογισµό, αν και
το µόνο βέβαιο είναι ότι δεν θα υλοποιηθεί, και γιατί δεν βγαίνει
-δεν βγαίνουν αυτά τα νούµερα, δεν υπάρχουν τα λεφτά γι’ αυτούς τους φόρους- και γιατί, µετά το διάγγελµα Τσίπρα, σας
βλέπω να επιλέγετε το στρίβειν διά των εκλογών.
Ας µπούµε, όµως, στη συζήτηση. Ο προϋπολογισµός είναι ο
οδικός χάρτης, που παρουσιάζει η Κυβέρνηση στη Βουλή, για
την πορεία της οικονοµίας τον επόµενο χρόνο και ο προϋπολογισµός του 2017 είναι ένας οδικός χάρτης για τα βράχια. Από
πού να τον πιάσεις; Από τις εξωπραγµατικές προβλέψεις; Βέβαια, όταν πιστεύεις ότι η οικονοµία είναι σαν το ελατήριο και
όσο πιο πολύ την συµπιέσεις τόσο γρηγορότερα θα αναπτυχθεί,
τότε, ναι, µπορείς να πιστέψεις ότι θα έχεις ανάπτυξη 2,7% και
αύξηση επενδύσεων 9,1%, εν µέσω σφοδρής, σφοδρότατης φοροκαταιγίδας.
Προσωπικά, βέβαια, αυτό που µου είναι αδύνατο να καταλάβω
είναι πώς οι Έλληνες, οι οποίοι έχουν απολέσει 5,5 δισεκατοµµύρια από το διαθέσιµο εισόδηµά τους και θα πληρώσουν επιπλέον σε νέους φόρους, πάνω από 3 δισεκατοµµύρια ευρώ, θα
αυξήσουν και την ιδιωτική τους κατανάλωση. Δηλαδή, ενώ θα
έχουν λιγότερα λεφτά και θα πληρώνουν περισσότερα σε φόρους, θα ξοδεύουν παραπάνω για τον εαυτό τους.
Συγγνώµη, κυρίες και κύριοι της κυβερνητικής Πλειοψηφίας,
ακόµα και ο Μαρξ θα έσκιζε τα πτυχία του, ακούγοντάς το. Εκτός
κι αν υπολογίζετε ότι θα υπάρξει αύξηση στην ιδιωτική κατανάλωση, λόγω της αύξησης των εµµέσων φόρων. Μπορεί να πει κανείς ότι το τσιγάρο και ο καφές είναι ιδιωτική κατανάλωση.
Άλλο ένα τρανταχτό παράδειγµα της κοινωνικής δικαιοσύνης
του προϋπολογισµού είναι, βέβαια, η αύξηση του ποσοστού των
έµµεσων φόρων στο σύνολο των φορολογικών εσόδων. Άντε µε
το καλό και κεφαλικό φόρο!
Ακόµα κι αν έτσι υπολογίζετε, δηλαδή ότι η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης θα έλθει από την αύξηση των έµµεσων φόρων,
θα πέσετε έξω και είναι ενδεικτικό της πλήρους άγνοιας που
έχετε για τη λειτουργία της οικονοµίας. Τα προβλεπόµενα έσοδα
από τους αυξηµένους έµµεσους φόρους δεν θα επιτευχθούν. «Ο
φόρος σκοτώνει τον φόρο», λένε οι Αµερικάνοι και κάτι ξέρουν.
Θα µειωθεί η κατανάλωση και θα αυξηθεί η φοροδιαφυγή, λόγω
των ισχυρότερων κινήτρων. Βέβαια, ξέχασα, τη φοροδιαφυγή θα
την πατάξετε. Πώς όµως, το καταφέρνετε να την πατάξετε µε λιγότερους ελέγχους και λιγότερα πρόστιµα, είναι άλλο ένα από
τα µυστήρια της διακυβέρνησή σας.
Μιλώντας όµως για φόρους, έµµεσους και άµεσους, εκεί είναι
που αποκαλύπτεται σε όλο της το µεγαλείο η ιδεοληψία σας, ο
κυριότερος λόγος που αδυνατείτε να ανταποκριθείτε στοιχειωδώς στις απαιτήσεις διακυβέρνησης της χώρας. Δεν χρειαζόταν η ανεκδιήγητη υπουργική δήλωση ότι η µεγάλη φορολογία
δεν εµποδίζει την ανταγωνιστικότητα, δεν εµποδίζει την ανάπτυξη. Πάλι καλά που δεν µας είπε ότι την ενισχύει κιόλας ή πάλι
καλά που δεν µας είπε ότι οι υψηλοί φόροι προσελκύουν επενδύσεις. Βέβαια, οι επενδύσεις και οι ιδιωτικοποιήσεις είναι το
φόρτε σας. Μας το έχουν πιστοποιήσει πολλοί Υπουργοί σας.
Η υψηλή φορολογία του ιδιωτικού τοµέα είναι, δυστυχώς, συστατικό στοιχείο της ιδεολογίας σας, της ιδεολογίας της Αριστεράς. Άλλωστε στον ιδανικό κόσµο πολλών από εσάς δεν θα
έπρεπε να υπάρχει ιδιωτικός φορέας, δεν θα έπρεπε να υπάρχει
ιδιωτική επιχείρηση. Λέτε ακόµα το ίδιο ξεπερασµένο σύνθηµα
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«να τα πάρουµε από τους πλούσιους, φόρο στους πλούσιους,
φόρο στο µεγάλο κεφάλαιο». Δεν καταλάβατε πως άλλαξε ο κόσµος;
Τα κεφάλαια, µικρά ή µεγάλα, δεν γνωρίζουν σύνορα. Δεκαεπτά χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις έχουν πάει στη Βουλγαρία
και µην τις κατηγορείτε, το έκαναν για να επιβιώσουν. Εµείς πρέπει να δούµε πώς θα µπορούν να επιβιώσουν εδώ. Εσείς, όµως,
παραµένετε πιστοί στο δόγµα «φορολόγηση, φορολόγηση, φορολόγηση, στο τέλος όλο και κάτι θα µείνει». Επιβάλλετε φόρους
βαρύτατους, επειδή γνωρίζετε τη χαµηλή εισπραξιµότητα τους.
Ξέρετε ότι θα µπορούν να πληρώσουν οι µισοί, το πολύ. Οπότε
λέτε θα τους χρεώσουµε διπλά. Και πανηγυρίζετε για την υπεραπόδοση των εσόδων και αγνοείτε το γεγονός ότι πολλοί πληρώνουν µε τις πιστωτικές τους κάρτες, αφήνοντας απλήρωτες
άλλες οφειλές, διογκώνοντας το πρόβληµα των τραπεζών και
αποµακρύνοντας ακόµα παραπάνω την οµαλή λειτουργία του
τραπεζικού συστήµατος. Βέβαια, τι σας µιλάω για τραπεζικό σύστηµα; Εδώ δεν έχετε συνειδητοποιήσει τι έγκληµα ήταν τα capital controls. Πιστεύατε ότι οι τράπεζες είναι σαν τα περίπτερα.
Τις κλείνετε τη µία µέρα, τις ανοίγετε την άλλη.
Μαθητευόµενοι µάγοι, ιδεοληπτικοί σε βάρος της πατρίδας.
Ξέρετε στο κόστος διακυβέρνησής σας -10 δισεκατοµµύρια σύµφωνα µε τον κ. Ρέγκλινγκ, 86 δισεκατοµµύρια σύµφωνα µε τον
κ. Στουρνάρα- δεν έχει υπολογιστεί το κόστος των capital controls, γιατί είναι ανυπολόγιστο. Όσοι, λοιπόν, µπορούν να πληρώνουν ακόµα, όσοι επιβίωσαν µε νύχια και µε δόντια στα χρόνια
της κρίσης, τους δίνετε τη χαριστική βολή µε την υπερφορολόγηση.
Τι γίνεται µε τους υπόλοιπους, µ’ αυτούς που δεν µπορούν να
πληρώσουν; Ουσιαστικά τούς δηµεύετε ό,τι έχουν και δεν έχουν.
Πώς αλλιώς να ερµηνεύσουµε τα στοιχεία που λένε ότι οι ανεξόφλητες οφειλές των Ελλήνων στο δηµόσιο αυξάνονται διαρκώς
και έχουν ήδη ξεπεράσει το µισό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν;
Φυσικά, οι περισσότεροι απ’ αυτούς τους απελπισµένους δεν
είναι προνοµιούχοι, δεν είναι έχοντες και κατέχοντες, για να ξαναθυµηθούµε το περιβόητο κοινωνικό πρόσηµο τις διακυβέρνησής
σας. Σ’ αυτή τη δήµευση περιουσιών µπορούµε να συνυπολογίσουµε τη βαριά και προκαταβολική φορολόγηση µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελµατιών.
Μια φίλη µου δικηγόρος µού είπε: «Ρε Σίµο, µου παίρνουν το
80% των εσόδων µου. Αυτά είναι κοµµουνιστικά πράγµατα».
Λαµβάνοντας υπ’ όψιν αυτά τα κοµµουνιστικά πράγµατα, αλλά
και τις ιδεοληψίες σας, µου περνάει η σκέψη µήπως ο προϋπολογισµός του 2017 είναι επετειακός. Μήπως τον φτιάξατε για να
γιορτάσετε την επέτειο των εκατό χρόνων από τον κόκκινο Οκτώβρη και την επανάσταση των Μπολσεβίκων; Ακούγεται σαν κακόγουστο αστείο, αλλά σκέφτοµαι τον κ. Τσίπρα γεµάτο
ενθουσιασµό στην πλατεία της Αβάνας να συγκρίνει τον Κάστρο
µε τον Κολοκοτρώνη και αρχίζω να φοβάµαι µήπως ισχύει στ’
αλήθεια.
Βέβαια, η ισότητα που ευαγγελίζεστε είναι η βίαιη εξίσωση
προς τα κάτω, είναι η απόλυτη ισοπέδωση, κατά τα πρότυπα του
υπαρκτού σοσιαλισµού. Τους απογοητεύσατε όλους, τους κοροϊδέψατε όλους και κυρίως τους νέους που, αντί για θέσεις εργασίας και αύξηση του βασικού µισθού, πρέπει να βολευτούν µε
µερική απασχόληση λίγων ωρών και ψίχουλα και αυτό, αν είναι
τυχεροί.
Κυρίες και κύριοι της Πλειοψηφίας, δεν ξέρετε, δεν καταλαβαίνετε, δεν θέλετε, σε τελική ανάλυση δεν µπορείτε να κάνετε
αυτό που πρέπει. Οι βασικές αιτίες είναι δύο: Πρώτα η µανία σας
µε τους φόρους. Δεν γίνεται ισοσκελισµός προϋπολογισµού µε
93% αυξήσεις φόρων και µόνο 7% περικοπές δαπανών. Επί κυβέρνησης Σαµαρά ο ισοσκελισµός ήταν 77% περικοπές δαπανών.
Η δεύτερη αιτία είναι η δαιµονοποίηση του ιδιωτικού τοµέα, η
δαιµονοποίηση της επιχειρηµατικότητας, γιατί η ανάπτυξη, οι θέσεις εργασίας που τόσο πολύ χρειαζόµαστε, µόνο από κει θα έλθουν, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ο ιδιωτικός τοµέας θα
φέρει την ανάπτυξη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας θα πω ότι δεν θέλετε, δεν µπορείτε, δεν ξέρετε. Εµείς και ξέρουµε και θέλουµε
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και µπορούµε και έχουµε και διαφορετικό σχέδιο. Όσο πιο γρήγορα φύγετε, τόσο το καλύτερο. Αυτή είναι η τελευταία προσφορά που µπορείτε να δώσετε στη χώρα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλούµε στο Βήµα
την κ. Φωτεινή Βάκη από το ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είναι και η τελευταία
οµιλήτρια.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τι θέλετε, κύριε Λοβέρδε;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για την
παρέµβαση της κυρίας Υπουργού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Βάκη, θέλετε
να προηγηθεί ο κ. Λοβέρδος µε το σχόλιό του;
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Κανένα πρόβληµα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Λοβέρδε,
έχετε τον λόγο αυστηρά για ένα λεπτό. Η κυρία Υπουργός έκανε
µία διευκρίνιση µε βάση τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ναι, αλλά έκανε το εξής η κυρία
Υπουργός και γι’ αυτό ζητώ τον λόγο. Μάλλον, απ’ ό,τι µου λέει
και η κ. Βάκη, η κυρία Υπουργός αναφερόταν στην Αξιωµατική
Αντιπολίτευση. Πριν, όµως, αναφέρθηκε στην Αντιπολίτευση.
Θέλω να της πω ότι η Αντιπολίτευση έχει κόµµατα. Δεν είναι ένα
αφηρηµένο υποκείµενο. Σ’ ό,τι αφορά τη δική µας παράταξη, τη
Δηµοκρατική Συµπαράταξη, τοποθετηθήκαµε και η κ. Χριστοφιλοπούλου τα είπε από δω.
Εν όψει, κυρία Υπουργέ, των όσων συµφωνήσατε που ο πολίτης θα τα υποστεί το 2017, το 2018, το 2019 και το 2020, εφάπαξ
και εν είδει ενός δώρου για να µην ακουστεί η κριτική που γίνεται
εναντίον σας για όσα έχετε ήδη συµφωνήσει, δώσατε 300 ευρώ
one-off, εφάπαξ, και όχι δέκατη τρίτη σύνταξη.
Σας παρακαλώ, αν κάνετε κριτική σ’ ένα πολιτικό κόµµα, να
αναφέρετε ποιο είναι. Τα περί αφηρηµένης Αντιπολίτευσης γενικά και αόριστα σε µας δεν περνάνε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για ένα λεπτό.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ: Κι εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ας µη µπούµε τώρα
σε νέο κύκλο αντιπαράθεσης. Σας παρακαλώ πολύ.
Κυρία Παπανάτσιου, τι θέλετε;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Θέλω τον λόγο για ένα λεπτό, γιατί πραγµατικά όποτε µιλήσουµε
µε τον κ. Λοβέρδο, πάντοτε έχει να πει κάτι. Επανέλαβε πάλι κάτι
πριν µπω στην Αίθουσα. Δεν ήθελα να το κάνω θέµα. Είπε για τα
VLTs, ότι έχουµε γεµίσει την Ελλάδα κ.λπ., από νωρίς το απόγευµα.
Κύριε Λοβέρδε, οφείλω να σας απαντήσω ότι µάλλον έχετε τη
µνήµη των Ελλήνων που είπε ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης πριν, ότι
ξεχνάνε πάρα πολύ γρήγορα. Δεν θυµάστε µάλλον ότι σχετικά
µ’ αυτή την υπουργική απόφαση του 2011, ήταν η δική σας κυβέρνηση που τα είχε κάνει όλα αυτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τι λέτε, κυρία µου;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέω, κύριε Λοβέρδο. Ξέρω πάρα πολύ
καλά τι λέω!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Άλλα αντί άλλων.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Από εκεί και µετά, όσον αφορά το συγκεκριµένο θέµα…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Καλά, καλά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Όχι «καλά, καλά», κύριε Λοβέρδο. Ήταν υπουργική απόφαση και
µπορώ να σας πω και το νούµερό της.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τελείωσε η κυρία
Υπουργός, κύριε Λοβέρδο;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν ξέρω αν τελείωσε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Στις 4-11-2011 εσείς πήρατε τις αποφάσεις αυτές για να πάνε
τριάντα πέντε χιλιάδες VLΤ. Μήπως πρέπει να σας θυµίσει κάποιος ότι ήταν η κυβέρνηση του κ. Παπανδρέου τότε που έγιναν
όλες αυτές οι κινήσεις;
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Επίσης, θα ήθελα να θυµηθούµε ότι µε τη σηµερινή Κυβέρνηση προσπαθούµε να λύσουµε κάποια ζητήµατα, χωρίς, όµως,
να θέλουµε να ρίξουµε τη σύµβαση που υπάρχει και να µας πείτε
µετά ότι σταµατάµε τις επενδύσεις.
Από εκεί και µετά, σχετικά µε αυτό που ανέφερα, πραγµατικά
αναφέρθηκα στους συναδέλφους της αντιπολίτευσης.
Τώρα, από εκεί και πέρα, το τι είπε η κ. Χριστοφιλοπούλου, το
ακούσαµε όλοι και το τι είπαν οι άλλοι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης, τα ακούσαµε.
Το πλεόνασµα που υπάρχει αυτή τη στιγµή είναι –πάνω από
τον στόχο του προϋπολογισµού, 2,44 δισεκατοµµύρια ευρώ. Από
αυτό το πλεόνασµα του 2016 θα δοθούν κάποια χρήµατα -617
εκατοµµύρια ευρώ- σε χαµηλοσυνταξιούχους.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Οι επιστροφές φόρων είναι
3,3 δισεκατοµµύρια ευρώ. Τα ληξιπρόθεσµα προς τρίτους είναι
6,3 δισεκατοµµύρια ευρώ. Ποιο πλεόνασµα 2,44 δισεκατοµµύρια
ευρώ υπάρχει; Για πείτε µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Υπουργέ, νοµίζω το εξαντλήσαµε το θέµα. Περιµένει και η κυρία Βάκη στωικότατα.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Αυτό είναι το πλεόνασµα που υπάρχει αυτή τη στιγµή.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Χρωστάτε στους πάντες!
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Και έχουµε υποσχεθεί στον ελληνικό λαό….
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Για το 2016 µιλάµε ληξιπρόθεσµα.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
...πως ό,τι παραπάνω έχουµε από τα πλεονάσµατα αυτά, θα το
µοιράσουµε στον ελληνικό λαό και µάλιστα στα χαµηλότερα
στρώµατα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μη µιλάτε για πλεόνασµα.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Δήµα, έχετε
τον λόγο αυστηρά για ένα λεπτό.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ: Νοµίζω ότι οφείλουµε µια απάντηση στην
κυρία Υπουργό.
Κυρία Υπουργέ, αν όντως υπάρχει αυτό το πλεόνασµα, το
οποίο όλοι θα ευχόµασταν να ήταν πραγµατικό πλεόνασµα, οφείλετε τότε να εξηγήσετε στους Έλληνες πολίτες γιατί δεν έχετε
αποπληρώσει το σύνολο των ληξιπρόθεσµων οφειλών του δηµοσίου όπου επί δικών σας ηµερών έχουν αυξηθεί κατά 63% και
έχουν φτάσει πλέον να είναι πάνω από 6,3 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Επαναλαµβάνω, 6,3 δισεκατοµµύρια. Διαψεύστε µε αν θέλετε.
Άρα για τι πλεόνασµα µιλάµε; Μιλάµε για ένα τεχνητό πλεόνασµα.
Επίσης, εκτός από τις ληξιπρόθεσµες οφειλές που έχουν αυξηθεί κατά 63% επί δικών σας ηµερών, απαντήστε µας για ποιο
λόγο έχετε προχωρήσει στο «σκούπισµα» των αποθεµατικών από
όλους τους δηµόσιους φορείς.
Άρα το πλεόνασµα αυτό είναι ψεύτικο και οι υποσχέσεις που
µοιράζετε είναι ανεδαφικές.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Λοβέρδο, τι
θέλετε τώρα;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ένα λεπτό µόνο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Με συγχωρείτε,
είπε κάποια πράγµατα. Δεν κατηγόρησε κανέναν. Τοποθετήθηκε
πάλι εκ νέου σε ό,τι αφορά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
Νοµίζω ότι µπορούµε να το κλείσουµε εδώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν θέλω να πω γι’ αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Με συγχωρείτε
πάρα πολύ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Καλά, µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Βάκη, έχετε
τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από ό,τι φαίνεται σας δυσαρέστησε πολύ και το διάγγελµα του Πρωθυπουργού και το ότι έχει βγει πρωτογενές πλεόνασµα και το ότι αυτό
θα πάει σε κοινωνικές ανάγκες ευπαθών οµάδων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και για τα ληξιπρόθεσµα, να θυµίσω, πριν µπω στην οµιλία
µου, ότι το 2012, επί κυβερνήσεως Σαµαρά, είχατε 9 δισεκατοµµύρια ευρώ ληξιπρόθεσµες οφειλές.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Λάθος κάνετε.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Δεν κάνω κανένα λάθος και ησυχάστε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μην λέτε ψέµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Το 2012 το πήραµε 9 δισεκατοµµύρια ευρώ και το δώσαµε 3,3 δισεκατοµµύρια ευρώ.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Και 40 δισεκατοµµύρια ευρώ περικοπές συντάξεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ µην διακόπτετε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τον Δεκέµβριο του 2014
ήταν 3,3 δισεκατοµµύρια ευρώ. Λέτε ψέµατα συνεχώς!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, κύριε
Βεσυρόπουλε, ηρεµήστε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τα 3,3 δισεκατοµµύρια ευρώ
τα πήγατε 7 δισεκατοµµύρια ευρώ µέσα σε δύο χρόνια.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Εντάξει.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτή είναι η αλήθεια, κυρία
Βάκη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ! Ελάτε,
κυρία Βάκη, συνεχίστε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Σταµατήστε να ψεύδεστε!
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Με αυτή τη συζήτηση που προηγήθηκε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δεν καταγράφεται
τίποτα, κύριε Βεσυρόπουλε, από αυτό που λέτε.
Κυρία Βάκη, συνεχίστε.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Ναι, ξεκινάω και σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
…µου θυµίζετε έναν στίχο του Μανώλη του Αναγνωστάκη από
το ποίηµά του «Φοβάµαι»: «Φοβάµαι αυτούς που µε καταλερωµένη τη φωλιά τους πασχίζουν τώρα να βρουν λεκέδες στη δική
σου φωλιά». Αυτό µου θυµίζετε, κύριοι συνάδελφοι.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: …
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Λοιπόν, είµαστε σε µια κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία της συζήτησης και ψήφισης του ετήσιου προϋπολογισµού. Και ξέρετε, αυτή δεν είναι µόνο µια παράθεση
µεγεθών και δεικτών. Είναι και µια διαδικασία αναστοχασµού,
απολογισµού, αυτοκριτικής και προβληµατισµού ως προς την πολιτική και το όραµα µιας Κυβέρνησης.
Ακούγοντας, λοιπόν, κανείς τις προηγηθείσες οµιλίες των
πρώην συγκυβερνητών, ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας, έχει την
αίσθηση ότι υπάρχει µια τοµή του ιστορικού χρόνου. Υπάρχει µια
περιοδολόγηση, µεταξύ της προ ΣΥΡΙΖΑ και µετά ΣΥΡΙΖΑ εποχής.
Πριν έρθει, λοιπόν, ο επάρατος λαϊκισµός του ΣΥΡΙΖΑ στην
εξουσία, υπήρχε ανάπτυξη, άνθιση και ευηµερία, ένα success
story διαρκείας, που διέκοψε αίφνης και ισοπέδωσε ο οδοστρωτήρας της «πρώτης φοράς αριστερά».
Αφού, όµως, θέλετε να µιλάµε µε νούµερα, να σας θυµίσω ότι
τον Ιανουάριο του 2015 παραδώσατε το υψηλότερο ποσοστό
χρέους όλων των εποχών στο 181% του ΑΕΠ και τον εθνικό
πλούτο εξαερωµένο κατά 25%. Παραλάβαµε ΑΕΠ 177 δισεκατοµµύρια.
Κάτω από το λούστρο των success stories ήταν και η περίφηµη
πέµπτη αξιολόγηση, η οποία να θυµίσω ότι προέβλεπε 3,5% και
4,5% πρωτογενή πλεονάσµατα και το χρηµατοδοτικό κενό των
12,5 δισεκατοµµυρίων που µας κληροδοτήσατε µαζί µε 27%
ανεργία.
Όσο για το περίφηµο PSI, για το οποίο τόσο επαίρεστε και το
κραδαίνετε στη βραχυπρόθεσµη µείωση του χρέους που αποφασίστηκε την 5η Δεκεµβρίου, υπάρχει µια ειδοποιός διαφορά: Με
το PSI κουρεύτηκαν αποθεµατικά φορέων του δηµοσίου, νοσοκοµείων, πανεπιστηµίων και κατέρρευσαν ασφαλιστικά ταµεία.
Γιατί, βεβαίως, εσείς, που είστε ακραιφνείς ευρωπαϊστές, αλλά
ο ευρωπαϊσµός σας εξαντλείται σε µία υπεράσπιση µιας άδικης
και νεοφιλελεύθερης αρχιτεκτονικής της ευρωζώνης, όπου οι
πλούσιες χώρες, δυστυχώς, αποµυζούν τις φτωχές, χλευάζατε
αυτή την Κυβέρνηση, διότι από την πρώτη µέρα που ανέλαβε,
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πολιτικοποίησε και διεθνοποίησε το πρόβληµα του χρέους.
Εµείς δεν σπεύσαµε να δώσουµε πιστοποιητικά βιωσιµότητας
του χρέους για να κάνουµε αβίωτο τον βίο των πολιτών, ούτε
θριαµβολογούµε, ξέρετε, για τα πρωτογενή πλεονάσµατα, που
κάνουν ελλειµµατική και τη ζωή και την αξιοπρέπεια των συνανθρώπων µας.
Εσείς οι ακραιφνείς ευρωπαϊστές, που οποιαδήποτε αµφισβήτηση του φονταµενταλισµού των αγορών ισοδυναµεί µε λαϊκισµό
και ζητούσατε πάση θυσία συµφωνία, ενδυθήκατε τώρα τη λεοντή του αντιστασιακού, του αντιµνηµονιακού, του συµπαραστάτη των κοινωνικών στρωµάτων που εσείς πολτοποιήσατε και
εγκαλείτε την Κυβέρνηση για αντιαναπτυξιακή, υφεσιακή πολιτική διά των υψηλών φόρων.
Εσείς οικοδοµήσατε για σαράντα και πλέον χρόνια το σύστηµα
συνενοχής που έκλεινε πονηρά το µάτι στη φοροδιαφυγή µιας
οικονοµικής ολιγαρχίας και ταύτιζε την ανάπτυξη µε τι, συνάδελφοι; Με τη φούσκα; Με θαλασσοδάνεια των «εντιµότατων» φίλων
σας; Με τις λίστες; Φυγαδεύονταν οι ληστές στο βασίλειο των
offshore και οι φτωχοί ήταν τα έρµατα που πετάγονταν στον
Καιάδα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προϋπολογίζουµε µέσα σε µια
µνηµονιακή µέγγενη που δεν επιλέξαµε, αλλά µας επιβλήθηκε.
Προϋπολογίζουµε µέσα σε µια Ευρώπη, που εγκλωβίζεται στις
συµπληγάδες ενός ιερατείου τεχνοκρατών υπαλλήλων του νεοφιλελευθερισµού, που συνθλίβουν λαούς και ισοπεδώνουν κοινωνίες, χωρίς τη µπότα και το σίδερο του Β’ Παγκοσµίου
Πολέµου από τη µια και από την άλλη µιας µνησίκακης ακροδεξιάς, που εισπράττει, δυστυχώς, τον θυµό και την αγανάκτηση
των πολιτών, που βλέπουν να τους επιβάλλονται ερήµην τους
αποφάσεις.
Προϋπολογίζουµε όντως µια πίτα µικρή, που δεν χορταίνει
όλους, αλλά τουλάχιστον προσπαθούµε να την µοιράσουµε δίκαια. Και προσπαθώντας να επουλώσουµε πληγές εξαθλιωµένων, αδικούµε -ναι- χωρίς να το θέλουµε και κάποιους άλλους.
Από την «πρώτη φορά αριστερά», ξέρετε, και εµείς χάσαµε τον
ύπνο µας. Όµως χάσαµε τον ύπνο µας όχι για να απολύουµε δηµοσίους υπαλλήλους, αλλά για να ξαναστείλουµε στις δουλειές
τους σχολικούς φύλακες, καθαρίστριες, διοικητικούς υπαλλήλους και τους απολυµένους της ΕΡΤ, για να ξανακάνουµε προσβάσιµο το δηµόσιο σύστηµα υγείας σε δυόµισι εκατοµµύρια
ανασφάλιστους συµπολίτες µας. Για να ανοίξουν ξανά οι κλίνες
στα νοσοκοµεία και να προκηρυχθούν θέσεις προσωπικού που
ήδη έχει καλυφθεί. Για να ανοίξουν τα σχολεία στην ώρα τους
χωρίς κενά, για να σταµατήσει η υποβάθµιση των πανεπιστηµίων.
Χίλιες θέσεις µελών ΔΕΠ προκηρύξαµε.
Στον προϋπολογισµό που συζητάµε, το κοινωνικό επίδοµα αλληλεγγύης από 95 εκατοµµύρια το 2015 ανέρχεται στα 760 προκειµένου να εφαρµοστεί καθολικά για διακόσιους πενήντα
χιλιάδες συµπολίτες µας που διαβιούν κάτω από τα όρια της
ακραίας φτώχειας, γιατί από το δικό σας success story απουσίαζαν εκκωφαντικά τα θύµατα της ανθρωπιστικής κρίσης, για τα
οποία µερίµνησε το πρώτο νοµοσχέδιο αυτής της Κυβέρνησης
µε τον ν.4320/15 επιδοτώντας σίτιση, ενοίκιο και ηλεκτρικό
ρεύµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ναι, είναι υψηλοί οι φόροι και οι
προβλεπόµενοι δείκτες ανάπτυξης για το 2017, που είναι υψηλοί,
δεν µεταφράζονται ακόµα σε βελτίωση της καθηµερινότητας των
πολιτών. Ναι, υπάρχει δυσανεξία και δυσαρέσκεια και κανένα
success story δεν µπορεί να την απαλύνει. Αλλά αυτοί οι υψηλοί
φόροι είναι και το αντίτιµο για να δοθούν 300 εκατοµµύρια στην
παιδεία και στην υγεία, είναι για να αναστηλωθούν τα ερείπια του
κοινωνικού κράτους και να δοθούν 100 εκατοµµύρια για την προστασία της πρώτης κατοικίας στα ευάλωτα στρώµατα, είναι για
τις προσλήψεις µόνιµου κι επικουρικού προσωπικού στα νοσοκοµεία.
Υπάρχει, όµως, και κάτι άλλο. Στον δηµοσιονοµικό χώρο που
επιδιώκουµε να δηµιουργήσουµε προκειµένου να κάνουµε κοινωνική πολιτική, υπολογίζονται και τα µη παραµετρικά µέτρα που
δεν προσµετρώνται, όπως ξέρετε, στους στόχους. Και αυτά είναι
η πάταξη της φοροδιαφυγής.
«Ωραίο µου πλυντήριο που ξέπλενε τους ηµετέρους» οι προ-
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ηγούµενες κυβερνήσεις, κατέφυγαν σε 99% περικοπές δαπανών
και 1% µόνο από φόρους. Τον νόµο για το λαθρεµπόριο των καπνικών και των καυσίµων τον έφερε αυτή η Κυβέρνηση, προκειµένου να δηµιουργήσει πλεόνασµα για κοινωνικούς σκοπούς.
Από αυτήν την Κυβέρνηση για πρώτη φορά πέρασαν από το ταµείο εκλεκτοί σας φίλοι και πλήρωσαν. Για πρώτη φορά! Γιατί η
κοινωνική δικαιοσύνη και η ισότητα δεν επιτάσσει οι φτωχοί της
κρίσης και οι αόρατοι να ρίχνονται βορά στην φορολογική ασυλία
που χαίρουν οι εκλεκτοί ολιγάρχες.
Και σε αυτό το πνεύµα ήταν και το διάγγελµα του Πρωθυπουργού για 617 εκατοµµύρια για ένα εκατοµµύριο εξακόσιες χιλιάδες συµπολίτες µας που παίρνουν σύνταξη κάτω από 850 ευρώ
και για την αναστολή της αύξησης του ΦΠΑ στα νησιά που επλήγησαν από την προσφυγική κρίση.
Η Ευρώπη αυτήν τη στιγµή δονείται από έναν µεγάλο θυµό
λαών που έγιναν πειραµατόζωα των αγορών. Θα σας συνιστούσα
να κατευθύνετε την αγανάκτησή σας σε όσους επιχειρούν να
αποδοµήσουν το δικαίωµα της εργασίας, σε όσους επιχειρούν
τη διάλυση του κοινωνικού ιστού. Στηρίξτε όχι την Κυβέρνηση,
αλλά έναν λαό που ζητά αξιοπρέπεια, που ζει εδώ και χρόνια µε
δανεικά και χωρίς µέλλον.
Αυτή, βέβαια, η ενίσχυση του κοινωνικού προϋπολογισµού
προφανώς και δεν σας βρίσκει σύµφωνους, γιατί εσείς συντονίζεστε µάλλον µε την ανάλυση του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, επιθυµώντας φοροελαφρύνσεις για τους πλούσιους,
οµαδικές απολύσεις και φόρους για τους εργαζόµενους και εξαθλίωση για τους συνταξιούχους. Αυτήν τη συνταγή δεν εφαρµόσατε από το 2012 µέχρι το 2014; Αυτήν την πολιτική δεσµεύεστε
να εφαρµόσετε και στο µέλλον σε αρµονική συνεργασία και µε
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και µε το εργοδοτικό κεφάλαιο
της χώρας.
Εµείς θα συνεχίσουµε, όσο µπορούµε, να αποκρούουµε αυτό
το µείγµα πολιτικής και θα παλέψουµε µε όλα τα δυνατά µέσα
για την ανασυγκρότηση της οικονοµίας µε όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και µε αιχµές την προστασία της εργασίας, του κοινωνικού κράτους και των κοινωνικών αγαθών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε την
κ. Βάκη, µε την οποία ολοκληρώθηκε και ο δωδέκατος κύκλος
οµιλιών.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο για ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ναι, αλλά κοιτάξτε,
µην προκαλέσετε τώρα, γιατί θα ξεκινήσει νέο µπαράζ αντιπαράθεσης.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν θα προκαλέσω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ας κλείσουµε ειρηνικά. Έχουµε άλλες δυο µέρες µπροστά µας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο, διότι
από χθες η Δηµοκρατική Συµπαράταξη µε τον κ. Κωνσταντινόπουλο και σήµερα από το πρωί εγώ, απευθυνόµενος και στον κ.
Τσακαλώτο και στον κ. Χουλιαράκη και στην κ. Παπανάτσιου, θέτουµε ένα θέµα που προέκυψε από την κατάργηση όλων των περιορισµών για τα µικρά καζίνο στο κέντρο των πόλεων, σε όλη
την Ελλάδα, της 1ης Νοεµβρίου 2016 ΦΕΚ. Το κατέθεσα εδώ. Και
είπα, µάλιστα, ότι επειδή δεν είµαστε φιλοκατήγοροι, όπως η σηµερινή Συµπολίτευση, να λέµε ότι φταίτε εσείς ή φταίει ο άλλος
και ποιος τα πήρε, όπως µας λέγατε, είπαµε ότι η ηγεσία του
Υπουργείου προφανώς δεν ξέρει. Κάτω από τα πόδια της, όµως,
χορεύουν ποντίκια. Και υπάρχει θέµα διαφθοράς εδώ, όχι ένα
θέµα λάθους. Έχει εξαγοραστεί αυτός ο κανονισµός και µου
λέτε για το 2011 και για το 2010; Εγώ σας λέω για την 1η Νοεµβρίου του 2016. Και έχει ιστορικό αυτή η υπόθεση.
Σας παρακαλώ, φροντίστε να µάθετε τι έχει γίνει και αύριο να
δώσετε µια απάντηση, διότι αυτό το θέµα, κυρία Υφυπουργέ, δεν
θα κλείσει. Και µε αοριστολογίες δεν ξεπερνιέται. Κάποιος έχει
χρηµατιστεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εντάξει, κύριε Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Να µας πείτε τι πρέπει να κάνετε για
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να ελέγξετε και για να καταργήσετε αυτόν τον απαράδεκτο κανονισµό. Υπάρχουν και ονοµατεπώνυµα, κυρία Υφυπουργέ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ένα λεπτό θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Υφυπουργέ,
έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
Και µε την κ. Παπανάτσιου ολοκληρώνουµε τη συνεδρίαση.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Αυτή τη διάταξη τη φέρατε εσείς στις 4-11-2011. Από κει και
µετά…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Πάλι τα ίδια!
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ναι, πάλι τα ίδια.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Σας µιλάω για την ιδιωτικοποίηση του
ΟΠΑΠ, κυρία µου. Από το 2013 και µετά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Λοβέρδο, µη
διακόπτετε!
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Σας παρακαλώ πάρα πολύ, προσέχετε πώς µιλάτε, κύριε Λοβέρδο.
Από κει και µετά, τριάντα πέντε χιλιάδες, όπως το λέτε εσείς,
παιγνιοµηχανήµατα έχουν εγκατασταθεί σε όλη την Ελλάδα. Και
µάλιστα υπήρχε δέσµευση να γίνει…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Έχουν εγκατασταθεί; Δεν το ξέρει!
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Θα εγκατασταθούν.
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Α, θα εγκατασταθούν.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Και υπάρχει δέσµευση από αυτό που εσείς ψηφίσατε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία µου, σας µιλάω για τον κανονισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, κύριε
Λοβέρδο! Αφήστε την κυρία Υπουργό να πει αυτό που θέλει!
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Από κει και µετά, εµείς κάναµε κάποιες ρυθµίσεις…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ενηµερωθείτε…
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
...προσπαθώντας να µη χαθεί η επένδυση η οποία υπάρχει.
Από κει και µετά, θα επανέλθουµε αύριο ίσως µε περισσότερες
λεπτοµέρειες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς. Ευχαριστούµε την κυρία Υπουργό.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Με τη συναίνεση
του Σώµατος και ώρα 0.32’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Παρασκευή 9 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».
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