ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΑ’
Τετάρτη 17 Μαΐου 2017
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Άδεια απουσίας της Βουλευτού κ. Α. Ασηµακοπούλου, σελ.
8004
2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές
από το 2ο Γυµνάσιο Λιβαδειάς, το Δηµοτικό Σχολείο Βαλύρας
Μεσσηνίας, το 3ο και 6ο Δηµοτικό Σχολείο Βόλου, το Δηµοτικό
Σχολείο Ελούντας Λασιθίου, το Γυµνάσιο Φαρκαδόνας Τρικάλων,
το 1ο και 2ο Δηµοτικό Σχολείο Φιλιατρών Θεσπρωτίας και το 2ο
Δηµοτικό Σχολείο Άρτας, σελ. 7919, 7924, 7943, 7953, 7955
3. Ανακοινώνεται ότι η Διάσκεψη των Προέδρων µε οµοφωνία
- αντιρρήσεις του Εκπροσώπου του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή
Αυγή, κ. Χρήστου Παππά- αποφάσισε να προτείνει στην Ολοµέλεια, για να εγκριθεί κατ’ εφαρµογήν του άρθρο 81 παράγραφος
1, 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής, τον αποκλεισµό της συµµετοχής των Βουλευτών-µελών της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Χρυσής Αυγής από τη διαδικασία και τη σχετική συζήτηση
στην Ολοµέλεια του Κοινοβουλίου για το νοµοσχέδιο «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν.
4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και
µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές
ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2018-2021 και λοιπές διατάξεις», σελ. 7895
4. Αναφορά στην 17η Μαΐου, Διεθνή Ηµέρα κατά της Οµοφοβίας, σελ. 7919
5. Ψηφοφορία επί της πρότασης της Διάσκεψης των Προέδρων δια ανατάσεως της χειρός και οµόφωνη αποδοχή αυτής,
σελ. 7896
6. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 7895, 7896, 7897, 7900,
7904, 7909, 7910, 7911, 7912, 7914, 7915, 7917, 7918, 7924,
7925, 7926, 7947, 7952, 7958, 7968, 7969, 7994, 7995, 7997,
7998, 7999, 8001
7. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 7924, 7925, 7926, 7958,
7984, 7995, 8005
8. Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το
άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2003 περί «Ποινικής
ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 16-05-2017, ποινική
δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Εξωτερικών κ. Νικόλαο
Κοτζιά, σελ. 8004
Β. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Κατάθεση σχεδίου νόµου:
Οι Υπουργοί Οικονοµικών, Εσωτερικών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης,
Εθνικής Άµυνας, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Υγείας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών και Μεταφορών,
Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Τουρισµού, οι Αναπληρωτές Υπουργοί Εσωτερικών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Εθνικής Άµυνας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Οικονοµικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και
Υγείας, καθώς και οι Υφυπουργοί Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών κατέθεσαν
στις 13-5-2017 σχέδιο νόµου µε τίτλο: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016,
µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021

και λοιπές διατάξεις», σελ. 7895
2. Κατάθεση Εκθέσεως Διαρκών Επιτροπών:
Οι Διαρκείς Επιτροπές Οικονοµικών Υποθέσεων, Κοινωνικών
Υποθέσεων, Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτουν την έκθεσή τους
στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν.
4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και
µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές
ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2018-2021 και λοιπές διατάξεις», σελ. 7895
3. Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων, της τροπολογίας του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές
διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/
2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2018-2021 και λοιπές διατάξεις», σελ. 7895 - 8005
4. Ενστάσεις αντισυνταγµατικότητας επί του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Οικονοµικών:
α) από τον κ. Μ. Βορίδη, εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας,
σελ. 7896
β) από τον κ. Α. Λοβέρδο, εκ µέρους της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, σελ. 7896
γ) από τον κ. Γ. Καρρά, εκ µέρους των Ανεξάρτητων, σελ. 7896
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών, σελ. 7909 - 7918
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,

σελ. 7895 - 7896

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
σελ. 7896 - 7909
ΚΟΥΡΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 7925 - 7951
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ Δ. ,
σελ. 7951 - 7972
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
σελ. 7972 - 7988
ΛΥΚΟΥΔΗΣ Σ. ,
σελ. 7988 - 8005
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
σελ. 7909 - 7925
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί της αναφοράς στη Διεθνή Ηµέρα κατά της Οµοφοβίας:
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
σελ. 7918
Β. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 7969
ΒΛΑΧΟΣ Γ. ,
σελ. 7911
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 7896, 7904, 7994
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,
σελ. 7895
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
σελ. 8001
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
σελ. 7925, 7926
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
σελ. 7896, 7897, 7899, 7900, 7904,
7909
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Ε. ,
σελ. 7952
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ Ά. ,
σελ. 7911
ΚΟΥΡΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 7925, 7926, 7947
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ Δ. ,
σελ. 7958, 7968
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Δ. ,
σελ. 7945, 7968
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
σελ. 7984

ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 7896, 7897, 7947
ΛΥΚΟΥΔΗΣ Σ. ,
σελ. 7995, 7997, 7998, 7999, 8001
ΜΑΝΤΑΣ Χ. ,
σελ. 7897, 8001
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Θ. ,
σελ. 7912, 7917
ΜΠΑΡΚΑΣ Κ. ,
σελ. 7924
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ν. , σελ. 7915
ΠΑΦΙΛΗΣ Α. ,
σελ. 7897
ΠΟΛΑΚΗΣ Π. ,
σελ. 7924, 7925, 7926
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
σελ. 7910, 7911, 7912, 7913, 7914,
7915, 7917, 7918, 7924
Γ. Επί προσωπικού θέµατος:
ΒΙΤΣΑΣ Δ. ,
σελ. 7984
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 7925
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
σελ. 7925, 7926
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 7958
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Χ. ,
σελ. 7995
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Γ. ,
σελ. 7984
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ Κ. ,
σελ. 7995
ΜΠΑΡΚΑΣ Κ. ,
σελ. 7924
ΠΟΛΑΚΗΣ Π. ,
σελ. 7924, 7925, 7926
ΦΙΛΗΣ Ν. ,
σελ. 8001
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Κ. ,
σελ. 7958
Δ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών:
ΑΜΥΡΑΣ Γ. ,
σελ. 7954, 7955
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Χ. ,
σελ. 7918
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε. ,
σελ. 7952, 7953
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ Σ. ,
σελ. 7965
ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Ε. ,
σελ. 7961
ΒΑΡΔΑΚΗΣ Σ. ,
σελ. 7955, 7957, 7995, 7996, 7997
ΒΑΡΔΑΛΗΣ Α. ,
σελ. 8001
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 7953, 7969, 7973
ΒΙΤΣΑΣ Δ. ,
σελ. 7983, 7984
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
σελ. 7974, 7996, 8000
ΓΑΚΗΣ Δ. ,
σελ. 7927
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Ό. ,
σελ. 7969, 7970
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Γ. ,
σελ. 7970, 7979
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Μ. ,
σελ. 7942
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
σελ. 7922, 7923, 7924
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 7991
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 7955, 7957, 7958
ΔΡΙΤΣΑΣ Θ. ,
σελ. 7990
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ Δ. ,
σελ. 7959
ΘΕΛΕΡΙΤΗ Μ. ,
σελ. 7931, 7932, 7933
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Θ. ,
σελ. 7950
ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ Δ. ,
σελ. 8002
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Χ. ,
σελ. 7897, 7898, 7955, 7968
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 7902, 7904
ΚΑΡΡΑΣ Γ. ,
σελ. 7989
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ Γ. ,
σελ. 7906
ΚΑΤΣΩΤΗΣ Χ. ,
σελ. 7939, 7940
ΚΕΡΑΜΕΩΣ Ν. ,
σελ. 7935, 7936
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Ό. ,
σελ. 7982
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ Π. ,
σελ. 7968, 7969
ΚΟΝΤΟΝΗΣ Χ. ,
σελ. 7936, 7945, 7947
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ Γ. ,
σελ. 7966
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Γ. ,
σελ. 7901
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
σελ. 7971
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 7947, 7964, 7988
ΛΥΚΟΥΔΗΣ Σ. ,
σελ. 7943
ΜΑΝΙΑΤΗΣ Ι. ,
σελ. 7980, 7981
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ Δ. ,
σελ. 7975
ΜΑΡΚΟΥ Α. ,
σελ. 7977
ΜΑΥΡΩΤΑΣ Γ. ,
σελ. 7907
ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ Α. , σελ. 7951, 7952
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Θ. , σελ. 7988, 7989
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 7978

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Θ. ,
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ Γ. ,
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ Κ. ,
ΜΠΑΡΚΑΣ Κ. ,
ΞΥΔΑΚΗΣ Ν. ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ Ε. ,
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ. ,
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Θ. ,
ΠΑΠΑΡΗΓΑ Α. ,
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
ΠΑΠΠΑΣ Ν. ,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
ΣΑΡΙΔΗΣ Ι. ,
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ Π. ,
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Χ. ,

σελ. 7919
σελ. 7972
σελ. 7994
σελ. 7980
σελ. 7999
σελ. 7996, 7997
σελ. 8004
σελ. 7927, 7931
σελ. 7913, 7953, 7954
σελ. 7959
σελ. 7943
σελ. 7904
σελ. 7974, 7975
σελ. 7981
σελ. 7976, 7977
σελ. 7947, 7948, 7960
σελ. 7899, 7900, 7918, 7927, 7958,
7972
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ Ν. ,
σελ. 7921, 7922
ΤΑΣΣΟΣ Σ. ,
σελ. 8005
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ Ο. ,
σελ. 7920
ΤΖΟΥΦΗ Μ. ,
σελ. 7985
ΤΟΣΚΑΣ Ν. ,
σελ. 7966, 7968
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Α. ,
σελ. 7926, 7927
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Μ. ,
σελ. 7986, 7987
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Ε. ,
σελ. 7923, 7933
ΤΣΙΡΚΑΣ Β. ,
σελ. 7998, 7999
ΦΙΛΗΣ Ν. ,
σελ. 7992, 7993, 7994
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ,
σελ. 7987, 7988
ΧΑΡΙΤΣΗΣ Α. ,
σελ. 7940, 7941, 7947
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Κ. ,
σελ. 7957, 7958
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Π. , σελ. 7920, 7921
ΨΑΡΙΑΝΟΣ Γ. ,
σελ. 8003
Ε. Επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας:
ΑΜΥΡΑΣ Γ. ,
σελ. 7915
ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Ε. ,
σελ. 7916, 7917
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 7913, 7916
ΚΑΜΜΕΝΟΣ Δ. ,
σελ. 7915
ΚΑΡΡΑΣ Γ. ,
σελ. 7911
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Γ. ,
σελ. 7914
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 7910, 7911
ΜΑΝΤΑΣ Χ. ,
σελ. 7916
ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ Α. , σελ. 7915
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ν. , σελ. 7912, 7913
ΠΑΦΙΛΗΣ Α. ,
σελ. 7914
ΤΖΑΒΑΡΑΣ Κ. ,
σελ. 7909, 7910, 7917
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:
ΔΑΒΑΚΗΣ Α. ,
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ Χ. ,
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Ε. ,
ΚΟΥΡΑΚΗΣ Α. ,
ΜΑΝΤΑΣ Χ. ,
ΣΤΕΦΟΣ Ι. ,
ΦΩΤΗΛΑΣ Ι. ,

σελ. 7972, 7973, 7983
σελ. 7921
σελ. 7952
σελ. 7936
σελ. 7981
σελ. 7923, 7924
σελ. 7898

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΖ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡKA’
Τετάρτη 17 Μαΐου 2017
Αθήνα, σήµερα στις 17 Μαΐου 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
10.15’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Προέδρου αυτής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΥΤΣΗ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι οι Υπουργοί Οικονοµικών, Εσωτερικών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, Εθνικής Άµυνας,
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Υγείας, Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Υποδοµών και Μεταφορών, Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων και Τουρισµού, οι Αναπληρωτές Υπουργοί Εσωτερικών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Εθνικής Άµυνας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων, Οικονοµικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Υγείας, καθώς και οι Υφυπουργοί Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Οικονοµικών κατέθεσαν στις 13-5-2017 σχέδιο
νόµου µε τίτλο «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν.4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής
στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις».
Το ως άνω σχέδιο νόµου έχει χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως επείγον.
Επίσης, έχω την τιµή να ανακοινώσω προς το Σώµα ότι οι Διαρκείς Επιτροπές Οικονοµικών Υποθέσεων, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και
Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτουν την έκθεσή τους στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν.4387/2016,
µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021
και λοιπές διατάξεις».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια
διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Συν-

ταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων
του ν.4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων
και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές
ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2018-2021 και λοιπές διατάξεις».
Το ανωτέρω σχέδιο νόµου χαρακτηρίστηκε από την Κυβέρνηση ως επείγον και οι συναρµόδιες Διαρκείς Επιτροπές αποδέχθηκαν κατά πλειοψηφία τον χαρακτηρισµό του επείγοντος,
σύµφωνα µε το άρθρο 110 του Κανονισµού της Βουλής.
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της,
στις 16 Μαΐου 2017, τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε δύο συνεδριάσεις, ενιαία επί της αρχής, επί των άρθρων και επί της τροπολογίας.
Πριν παραδώσω τη διεύθυνση της διαδικασίας στον Πρόεδρο
κ. Κακλαµάνη, παρακαλώ πολύ την προσοχή σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από αναλυτική συζήτηση,
που µπορεί οποιοσδήποτε από εµάς να προστρέξει και στα Πρακτικά για να ενηµερωθεί, και κατόπιν σχετικής εισήγησής µου και
αφού ακολούθησε η αντίκρουση της σχετικής πρότασης από
πλευράς του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή, η Διάσκεψη των Προέδρων µε οµοφωνία -βεβαίως µε αντιρρήσεις του εκπροσώπου του Λαϊκού ΣυνδέσµουΧρυσή Αυγή, κ. Χρήστου Παππά- αποφάσισε να προτείνει στην
Ολοµέλεια, για να εγκριθεί κατ’ εφαρµογήν το άρθρο 81 παράγραφος 1, 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής, τον αποκλεισµό
της συµµετοχής των Βουλευτών-µελών της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Χρυσής Αυγής από τη διαδικασία και τη σχετική συζήτηση στην Ολοµέλεια του Κοινοβουλίου για το νοµοσχέδιο «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του
ν.4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και
µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2018-2021 και λοιπές διατάξεις».
Οι Βουλευτές της Χρυσής Αυγής, δικαιούνται, σύµφωνα µε την
παράγραφο 5 του ιδίου άρθρου, να συµµετάσχουν στις ενδεχόµενες ονοµαστικές ψηφοφορίες µε τις οποίες θα κλείσει η σχετική διαδικασία.
Έχει γίνει απολύτως σαφές από τη συζήτηση η οποία έγινε
στις συνεδριάσεις των επιτροπών χθες και προχθές, 15 και 16
Μαΐου, και από την αντίστοιχη συζήτηση στη Διάσκεψη των Προέδρων χθες 16 Μαΐου, ότι τόσο η απόφαση των επιτροπών, µε
βάση την οποία δεν συµµετείχαν στις συνεδριάσεις οι Βουλευτές
της Χρυσής Αυγής, όσο και η προτεινόµενη σήµερα προς την
Ολοµέλεια απόφαση, που αφορά στο σύνολο των Βουλευτών της
Χρυσής Αυγής, τεκµηριώνεται από την πλήρη κάλυψη η οποία
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δόθηκε µετά το πέρας όλων των θλιβερών και αντιδηµοκρατικών
πράξεων από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Χρυσής
Αυγής εκ µέρους όλης της παράταξης. Δυστυχώς, τέτοιας πρωτοφανούς έκτασης συµβάν δεν είναι µεµονωµένο µε ευθύνη Βουλευτών της Χρυσής Αυγής και µάλιστα µέσα στην Αίθουσα της
Ολοµέλειας του Κοινοβουλίου, αλλά προστίθεται σε µια σειρά
γεγονότων την πρόσφατη πενταετία που πέραν της αντιδηµοκρατικής συµπεριφοράς, αναφέρονται σε απειλές ή και πρακτικές βίας.
Παρακαλώ πολύ και επειδή δεν πρέπει να καθυστερήσουµε τη
συγκεκριµένη δουλειά µας για το νοµοσχέδιο, καλώ το Σώµα να
συµφωνήσει επί της πρότασης διά ανατάσεως της χειρός.
Οι αποδεχόµενοι την πρόταση παρακαλώ να υψώσουν το χέρι.
(Όλοι οι Βουλευτές υψώνουν το χέρι)
Υπέρ της αποδοχής της πρότασης ψήφισαν όλοι. Συνεπώς το
Σώµα οµοφώνως επικροτεί την απόφαση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καληµέρα σας.
Συνεχίζω από το σηµείο που σταµάτησε ως προς τη σηµερινή
διαδικασία ο Πρόεδρος κ. Βούτσης. Ως προς τη διαδικασία, λοιπόν, σύµφωνα µε την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων
της 16ης Μαΐου 2017 προτείνεται, για την καλύτερη οργάνωση
της συζήτησης, σύµφωνα µε το άρθρο 65 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής, µετά την οµιλία των εισηγητών και ειδικών
αγορητών να λάβουν τον λόγο Βουλευτές από έναν ενιαίο κατάλογο οµιλητών, ο οποίος θα αποτελείται από τέσσερις πλήρεις
κύκλους οµιλητών κατ’ αναλογία της κοινοβουλευτικής δύναµης
των κοµµάτων. Κάθε κύκλος θα περιλαµβάνει πέντε συναδέλφους από τον ΣΥΡΙΖΑ, τρεις συναδέλφους από τη Νέα Δηµοκρατία και από έναν οµιλητή από τα υπόλοιπα κόµµατα και έναν
ανεξάρτητο Βουλευτή. Τέλος, θα ακολουθήσουν οι οµιλίες των
Βουλευτών που τυχόν θα εγγραφούν µέχρι το τέλος της οµιλίας
του δεύτερου εισηγητή µε το ηλεκτρονικό σύστηµα, κατά τη
σειρά εγγραφής τους.
Επίσης, η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 4ης Μαΐου 2017 τα εξής: Πρώτον, οι Βουλευτές να παραµένουν στις θέσεις τους κατά τη διάρκεια των ψηφοφοριών
και δεύτερον, να µην αλλάζει η σειρά ανάγνωσης του ονοµαστικού καταλόγου, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων που θα πρέπει
εκ των προτέρων και αιτιολογηµένα να αναφέρονται στο Προεδρείο της Βουλής. Αιτήµατα που υποβάλλονται κατά την εξέλιξη
της ψηφοφορίας δεν θα γίνονται δεκτά.
Θέλω να σας ενηµερώσω, πριν ζητήσω την έγκρισή σας ως
προς τη διαδικασία της συζήτησης -όχι για κάτι άλλο-, ότι κάνοντας έναν πρόχειρο υπολογισµό, οι τέσσερις κύκλοι, οι εισηγητές
και οι οµιλητές, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και κατά εκτίµηση τέσσερις µε πέντε Υπουργοί σήµερα -γιατί έχει ζητήσει η
Διάσκεψη των Προέδρων από την Κυβέρνηση οι Υπουργοί να µοιραστούν στα δύο, οι µισοί να µιλήσουν σήµερα και οι µισοί αύριο
και όχι unblock να πέσουν αύριο την τελευταία στιγµή-, εάν είµαστε πειθαρχηµένοι και τηρήσουµε τους χρόνους, γύρω στις
22.00’ µε 23.00’ το βράδυ όλος αυτός ο κύκλος των οµιλητών θα
έχει κλείσει και θα µείνει και χρόνος µέχρι τη 1.00’, γιατί πήραµε
απόφαση απόψε να πάµε µέχρι τη 1.00’ τα µεσάνυχτα. Αύριο η
συζήτηση θα ξεκινήσει 10.00’ µέχρι 22.00’ το βράδυ µε κλείσιµο
από τον Πρωθυπουργό, όπως πάντα γίνεται, ώστε να περαιωθεί
η ψηφοφορία γύρω στα µεσάνυχτα.
Αυτό σηµαίνει ότι αν τηρηθεί αυτό που σας είπα, αύριο, όλη
την ηµέρα µέχρι να αρχίσουν να µιλούν οι Αρχηγοί -υποθέτω από
τις 15.00’-16.00’ το απόγευµα και µετά-, ο χρόνος θα είναι στη
διάθεση των συναδέλφων που θα εγγραφούν ηλεκτρονικά κατά
την οµιλία των δύο πρώτων εισηγητών. Δηλαδή, πέρα από τους
κύκλους που τα ονόµατα των συναδέλφων τα έχουν δώσει τα
κόµµατά τους, ελευθέρως θα εγγραφούν και συνάδελφοι και νοµίζω ότι αν όχι στο σύνολό τους, στη µεγάλη πλειοψηφία θα προλάβουν να οµιλήσουν.
Ως προς τη διαδικασία, λοιπόν, έχω τη σύµφωνη γνώµη σας,
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όπως χθες στη Διάσκεψη;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σας ευχαριστώ πολύ.
Υπάρχει κάποιο άλλο θέµα, πριν µπούµε στους οµιλητές;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχουµε ήδη υποβάλει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα το διάβαζα. Τις
έχω εδώ. Είπα, ως προς τη διαδικασία.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Συµφωνούµε ως προς τη διαδικασία.
Σε τριάντα δευτερόλεπτα έχω τελειώσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Άρα, µιλάτε τώρα για
τις ενστάσεις αντισυνταγµατικότητας.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Έχουµε ήδη υποβάλει αντιρρήσεις
αντισυνταγµατικότητας, τις οποίες θα αναπτύξουµε κατά τη συζήτηση.
Έχω, όµως, µια πρόταση προς το Σώµα, διαδικαστικού τύπου
ως προς τη συζήτηση αντισυνταγµατικότητας, που λέει το εξής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Της αντισυνταγµατικότητας.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ως προς τη συζήτηση, ως προς τον
χρόνο συζητήσεώς της. Κατά τον Κανονισµό, η ένσταση αυτή, οι
αντιρρήσεις αυτές µπορούν να εγερθούν µέχρι πέρατος της επί
της αρχής συζητήσεως. Και βεβαίως, να διεξαχθεί η συζήτηση
κανονικά.
Προτείνουµε, λοιπόν, προκειµένου να εισαχθούµε στη συζήτηση του νοµοσχεδίου, να ακούσουµε τους εισηγητές σε έναν
πρώτο κύκλο και µετά να συζητήσουµε τις ενστάσεις της αντισυνταγµατικότητας. Αυτή είναι η άποψή µας. Το λέµε για να µην
διακοπεί, για να εισαχθούµε στα ουσιαστικά ζητήµατα του νοµοσχεδίου, τα οποία συνέχονται µε την αντισυνταγµατικότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Επιτρέψτε µου, συνάδελφοι. Δεύτερον, και για να δοθεί χρόνος να µελετήσουµε εµβριθέστερα την
έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής, η οποία επίσης έχει και
εγείρει ζητήµατα αντισυνταγµατικότητας.
Άρα, θεωρώ ότι µε αυτόν τον τρόπο εξοικονοµούµε τον χρόνο
για αποτελεσµατικότερη οικονοµία της συζήτησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Είστε σαφής.
Κατ’ αρχάς πρέπει να πω ότι ένσταση αντισυνταγµατικότητας
έχει καταθέσει πέραν του κ. Βορίδη εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Λοβέρδος εκ µέρους της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης και εκ µέρους των Ανεξαρτήτων ο κ. Καρράς. Το αναφέρω
για να γραφτεί στα Πρακτικά.
Ο κ. Λοβέρδος έχει διαφορετική άποψη, αν κατάλαβα, από
αυτή του κ. Βορίδη. Κύριε Λοβέρδο, πείτε κι εσείς την άποψή σας
για δύο λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Έχει σοβαρά επιχειρήµατα ο κ. Βορίδης. Υπάρχει όµως ένα αντεπιχείρηµα που έδωσε η πρακτική,
κύριε συνάδελφε, και θέλω να σας το θυµίσω.
Με πρωτοβουλία του κ. Βενιζέλου, αν θυµάµαι καλά, και συγκατάθεση του κ. Κακλαµάνη που προήδρευε τότε, σε µια άλλη
περίπτωση τότε που θέλαµε χρόνο να εξετάσουµε κάτι σχετικό
µε τα ασφαλιστικά πάλι και Υπουργός ήταν ο κ. Κατρούγκαλος,
αν καλά θυµάµαι, είχαµε επιφυλαχθεί να συζητήσουµε την ένσταση αργότερα. Οδηγηθήκαµε σε παταγώδη αποτυχία. Η διακύµανση της συζήτησης στη Βουλή δεν ήθελε να είναι εδώ οι
περισσότεροι συνάδελφοι. Η συζήτηση παρήκµασε, έχασε το
νόηµά της και παραβιάστηκε ο Κανονισµός της Βουλής εκ των
ενόντων µε τη συµφωνία όλων µας, χωρίς αυτό να έχει αποδοτικότητα.
Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, να εφαρµόσετε τον Κανονισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο Κανονισµός δεν
λέει αυτό που λέτε, κύριε Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Προ πάσης, λέει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο Κανονισµός λέει ότι
ξεκινάει η συζήτηση. Επειδή σήµερα δεν είναι επί της αρχής
χώρια και επί των άρθρων χώρια, αλλά είναι ενιαία η συζήτηση,
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έχει έννοια αυτό που είπατε κι εσείς.
Εγώ θα ήθελα να σας προτείνω µια ενδιάµεση λύση, γιατί και
οι δύο προτάσεις έχουν επιχειρήµατα. Να ακούσουµε τους δύο
πρώτους εισηγητές και αµέσως µετά, για να τηρηθεί και τυπικά
ο Κανονισµός, όχι όλοι οι αγορητές που είπε ο κ. Βορίδης…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Οι τρεις πρώτοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Να µιλήσουν οι τρεις
πρώτοι, ναι. Και αµέσως µετά, γιατί τα έχω χρονοµετρήσει µε τα
πεντάλεπτα, µια ώρα θα γίνει κουβέντα περίπου για την αντισυνταγµατικότητα.
Κύριε Βορίδη, συµφωνείτε µε την ενδιάµεση αυτή πρόταση;
Στην ουσία, η δική σας είναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε,...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, να το πω απλά: Την
κολοκυθιά θα παίξουµε, γιατί δύο και όχι τρεις; Θα µιλήσουν όλοι
και να τελειώνουµε. Είναι καλύτερη αυτή η πρόταση. Γιατί δηλαδή οι τρεις πρώτοι και θα κοπεί η συζήτηση µετά; Τι λογική
υπάρχει εδώ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ ποιας πρότασης; Διότι αναγκαστικά θα πάω στην κοινοβουλευτική διαδικασία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, εµείς συµφωνούµε να
γίνει η συζήτηση µετά τους εισηγητές όλους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία. Τότε σταµατάµε εδώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ, η Νέα Δηµοκρατία υπέρ και το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας. Δεν χρειάζεται να κάνουµε ψηφοφορία. Προκρίνεται η πρόταση του κ. Βορίδη, στηριζόµενη
τουλάχιστον από δύο κόµµατα ακόµα.
Άρα, ξεκινάµε τη συζήτηση µε τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, τον
κ. Χρήστο Καραγιαννίδη.
Κύριε Καραγιαννίδη, έχετε τον λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να ξεκινήσω µε µία παραίνεση, γιατί θα έχουµε δύο ηµέρες συζήτησης και έντονης αντιπαράθεσης. Όµως µετά από τα
χθεσινά επεισόδια µε τους «παντελονάτους» και επειδή αυτή η
Βουλή έχει και έναν διαπαιδαγωγικό ρόλο, καλό είναι να κρατήσουµε τέτοιες χυδαίες και σεξιστικές έννοιες απ’ έξω. Εν όψει
και ενός νοµοσχεδίου που θα έρθει οσονούπω και που θα µιλάει
για τη νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, καλό είναι να
κρατήσουµε ένα επίπεδο που τουλάχιστον να χαρακτηρίζεται
από πολιτισµό. Ξεκινώ, λοιπόν.
Χθες ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας µάς µίλησε για σχόλια που έγιναν από τους φορείς…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ήρεµα, κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ. Σεβαστείτε τον εισηγητή. Μετά θα παραπονιούνται οι άλλοι όταν θα λάβουν τον λόγο.
Ορίστε, κύριε Καραγιαννίδη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ.
Ειπώθηκε από τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά και
από άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, για τα πρωτοφανή σχόλια που ακούστηκαν από φορείς στη συγκεκριµένη επιτροπή. Η
αλήθεια είναι ότι ψάχνοντας να βρω τι είχε ειπωθεί τα προηγούµενα χρόνια µε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ - Νέας Δηµοκρατίας…
Κύριε Πρόεδρε, αδυνατώ να µιλήσω. Δεν ακούω τη φωνή µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριοι συνάδελφοι,
µε συγχωρείτε! Καταλάβατε ότι δεν πρέπει να οµιλούµε; Θα σηκωθεί µετά ο κ. Σταϊκούρας. Θέλετε να γίνεται το ίδιο από την
πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ; Ηρεµήστε, παρακαλώ! Όποιος δεν θέλει,
έξω!
Ορίστε, κύριε Καραγιαννίδη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Η αλήθεια, λοιπόν, είναι ότι δυσκολεύτηκα να βρω φορείς που να µίλησαν σε επιτροπές για νοµοσχέδια της συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ - Νέας Δηµοκρατίας, γιατί
τα περισσότερα ήρθαν ως κατεπείγοντα και δεν συζήτησαν οι
φορείς ποτέ. Βρήκα, όµως, στα Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής
4127 του 2013 συγκεκριµένα σχόλια: ΓΣΕΕ, ΟΛΜΕ, ΟΛΤΕΕ,
ΑΔΕΔΥ, Αστυνοµικοί, ΠΟΑΣΥ. Ακούστε, λοιπόν, τι είχε ειπωθεί
τότε -γιατί λέτε για τα πρωτοφανή σχόλια που ακούσατε για
πρώτη φορά χθες-:
«Το σχέδιο που κατατέθηκε προς ψήφιση κινείται αποκλειστικά
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χωρίς κοινωνικά, αναπτυξιακά, επενδυτικά ισοδύναµα στα µέτρα
οικονοµικής και δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Η ελληνική οικονοµία παραµένει εγκλωβισµένη στον αδιέξοδο δρόµο της βαθιάς
και παρατεταµένης ύφεσης». «Αρµαγεδδών. Κεραυνός εν αιθρία». «Το σύνολο των διατάξεων που περιέχονται στο νοµοσχέδιο και γενικά το σύνολο των διατάξεων και των νόµων που έχουν
ψηφιστεί τα τελευταία χρόνια, έχουν οδηγήσει τη χώρα σε πλήρη
αποδόµηση εργασιακών σχέσεων. Όλα αυτά τα µέτρα έχουν
οδηγήσει σε µια παραγωγική καθίζηση».
Η ΓΣΕΒΕΕ το 2013. Αυτό θέλω να το ακούσετε προσεκτικά:
«Αυτή τη στιγµή η µέση οφειλή στον ΟΑΕΕ είναι 10.000 ευρώ. Το
70% των ασφαλισµένων, δηλαδή 575.000 συνάδελφοί µου» -µιλάει ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ- «δεν καταβάλλουν ασφαλιστικές
εισφορές και έχουν οφειλές προς το Ταµείο. Πάµε να τα πληρώσουµε αυτά; Μπορούµε; Όχι. Πάµε για κλείσιµο». Αυτά το 2013,
για να ξέρουµε περί τίνος πρόκειται.
Αστυνοµία: «Είναι η δεύτερη νοµοθετική παρέµβαση που γίνεται από την Κυβέρνηση σε διάστηµα τεσσάρων µηνών και αφορά
τα ασφαλιστικά µας ταµεία. Πολύ φοβάµαι ότι αυτή η δεύτερη
θα δώσει και τη χαριστική βολή».
Γιατί ακούσατε πρωτοφανή πράγµατα χθες, ενώ το 2013 ακούγατε πράγµατα που ήταν καθηµερινότητα. Προφανώς ήταν καθηµερινότητα γιατί διανύαµε τρία χρόνια σκληρής δηµοσιονοµικής
προσαρµογής. Να ξέρουµε, λοιπόν, και να κρατάµε το ίσο. Όταν
έρχονται οι φορείς και κάνουν κριτική και έχουν δίκιο σε αρκετά
πράγµατα, αυτό το έκαναν και στο παρελθόν. Δεν εµφανίστηκαν
οι φορείς χθες και έκαναν αυτή τη σκληρή κριτική. Οι φορείς εδώ
και επτά χρόνια κάνουν µια κριτική, όπως και πρέπει να την κάνουν. Και ήταν σκληρή και το 2012 και το 2013 και σήµερα. Άρα,
δεν υπάρχει κάποιος διαχωρισµός.
Πώς φτάσαµε, λοιπόν, εδώ; Γιατί είµαστε σε συµφωνία; Γιατί είµαστε σε επιτροπεία. Γιατί υπάρχει αυτή η δυσκολία η οικονοµία
της χώρας να αντεπεξέλθει σε συγκεκριµένες ανάγκες; Θα το πω
για πολλοστή φορά: Γιατί το 2010 βουλιάξατε τη χώρα.
Έπρεπε, λοιπόν, τότε εσείς, µε τη δική σας λογική να φωνάξετε το ΔΝΤ, όπως έκανε το ΠΑΣΟΚ, και να µπούµε σε έναν κυκεώνα συγκεκριµένων προσαρµογών και συγκεκριµένων
νεοφιλελεύθερων κατευθύνσεων. Γιατί το ΔΝΤ, όπως ξέρετε, δεν
είναι µέλος κανενός κοµµουνιστικού κόµµατος. Έπρεπε να ακούσουµε και να προσαρµοστούµε σε αυτά που µας υποβάλανε και
που µας λέγανε ότι έπρεπε να γίνουν. Ναι ή όχι;
Τα οικονοµικά της χώρας κατέρρευσαν το 2010; Ναι ή όχι; Θα
απαντήσετε σε αυτήν την ερώτηση;
Φταίτε ή δεν φταίτε; Σαράντα χρόνια που κυβερνήσατε τον
τόπο φάγατε χρήµατα σε αυτήν τη χώρα; Ναι ή όχι;
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ήρεµα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Πρέπει, λοιπόν, να απαντήσετε:
Τα οικονοµικά της χώρας το 2010 κατέρρευσαν; Ναι ή όχι;
Μπήκαµε σε αυτήν τη µνηµονιακή καταιγίδα τα τελευταία επτά
χρόνια. Πώς µπορούµε να βγούµε από αυτήν τη µνηµονιακή καταιγίδα;
Εµείς λέµε ότι η συγκεκριµένη συµφωνία βάζει ένα τέλος. Τον
Αύγουστο του 2018 βγαίνουµε από την επιτροπεία και µπορούµε
να κατευθυνθούµε προς τις αγορές και να δανειζόµαστε, όπως
γινόταν και µέχρι το 2009, από τις αγορές χρήµατος. Αυτό το είχαµε χάσει τα τελευταία επτά χρόνια και έπρεπε να είµαστε σε
µια δηµοσιονοµική προσαρµογή που µας την υπέβαλαν άλλοι.
Να σας θυµίσω δε ότι τον Ιούλιο του 2015 η συµφωνία ψηφίστηκε µε 251 ψήφους «υπέρ» και 32 «κατά». Δηλαδή, την ψηφίσατε και εσείς. Η συγκεκριµένη συµφωνία λέει: «Τα κράτη µέλη
της ζώνης του ευρώ που ζητούν χρηµατοδοτική συνδροµή από
τον ESM είναι δυνατόν να απευθύνουν ανάλογο αίτηµα στο ΔΝΤ.
Αυτό αποτελεί προϋπόθεση προκειµένου η ευρωοµάδα να συµφωνήσει σχετικά µε το νέο πρόγραµµα του ESM. Εποµένως, η
Ελλάδα θα ζητήσει τη συνέχιση της στήριξης του ΔΝΤ τον Μάρτιο του 2016». Συµφωνήσατε και το υπερψηφίσατε και εσείς.
Τι σηµαίνει, όµως, αυτό; Τον Μάρτιο του 2016 το ΔΝΤ θα
έπρεπε να δώσει µια απάντηση. Την έδωσε; Δεν την έδωσε την
απάντηση. Είπε ότι θα µιλήσουµε µετά τη δεύτερη αξιολόγηση.
Εξ ου, λοιπόν, και τα νέα µέτρα που λέτε εσείς ότι δεν υπήρχαν
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πριν και εµφανίστηκαν ως θαύµα τώρα. Το ΔΝΤ από τότε έλεγε
ότι, για να συµµετάσχει στο πρόγραµµα, θα πρέπει να γίνουν
συγκεκριµένες αναδιαρθρώσεις. Αυτά είναι τα αρνητικά µέτρα
που έχουµε σήµερα να ψηφίσουµε. Δεν συµφωνείτε σε αυτό;
Πείτε το, ότι δεν συνέβαιναν έτσι τα πράγµατα. Όµως, από τα
δεδοµένα που έχουµε αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Το ΔΝΤ, λοιπόν, για να µπει µέσα σε αυτήν τη συµφωνία λέει
ότι θέλει να υπάρξουν συγκεκριµένες αναδιαρθρώσεις, νεοφιλελεύθερου χαρακτήρα, ξαναλέω. Είναι η άποψή τους, η ιδεολογική τους πολιτική ταυτότητα και η δική σας εν πολλοίς. Αυτό,
λοιπόν, πρέπει να το πούµε: Ότι τα µέτρα αυτά έχουν έρθει, γιατί
συµµετέχει το ΔΝΤ. Και λέµε εκεί στην απάντηση τι θα γίνει, εάν
δεν µπει το ΔΝΤ: Δεν θα ισχύσουν τα µέτρα, προς δική σας πικρία, βέβαια, γιατί στα περισσότερα από αυτά συµφωνείτε.
Ας πούµε, λοιπόν, ότι δεν συµµετέχει το ΔΝΤ. Δεν έχουµε
αυτήν τη συµφωνία. Πλέον η µπάλα είναι στο πεδίο των θεσµών
και του ΔΝΤ για τη συνέχιση του προγράµµατος µέχρι το 2018
και τη συνέχιση του οποιουδήποτε προγράµµατος από το 2018
και µετά. Είναι ζήτηµα κουβέντας από εκεί και πέρα. Εκεί, όµως,
η Ελλάδα δεν έχει να κάνει κάτι. Η Ελλάδα δεν µπορεί να πιάσει
από τον λαιµό είτε τη Κριστίν Λαγκάρντ είτε τον Σόιµπλε και να
τους πει «συµφωνείστε για το χρέος».
Γιατί, όπως πρέπει να ξέρετε –και το ξέρετε αλλά δεν θέλετε
να το λέτε- το χρέος είναι η µεγαλύτερη ιστορία σε αυτήν την
προσπάθεια. Ενώ εσείς λέγατε ότι µέχρι τώρα κανένας δεν το
συζητάει, ήδη προεικονίζεται από την απόδοση των ελληνικών
οµολόγων ότι βαδίζουµε σε µια συµφωνία για το χρέος η οποία
θα κάνει βιώσιµη και την οικονοµία. Οποιαδήποτε πλεονάσµατα
επιτύχουµε, οποιουσδήποτε στόχους βάλουµε, εάν το χρέος δεν
έρθει σε µια λογική που να είναι βιώσιµη, δεν µπορούµε να επιτύχουµε τίποτα.
Αυτές τις απαντήσεις αναµένουµε -τις δύο τελευταίες µέρες
δεν τις πήραµε- και λέµε το εξής: Ζητάτε να έχουµε µνηµόνιο και
χρηµατοδότηση; Γιατί εδώ καταρρίπτεται και αυτό το πράγµα.
Καταλαβαίνω ότι πρέπει να υπάρχει µια επικοινωνιακή χρήση των
λέξεων. «Τέταρτο µνηµόνιο»; Τέταρτο µνηµόνιο.
Κάθε φορά που γινόταν αξιολόγηση και στις µέρες σας, υπήρχαν νέα µέτρα. Αν µετρούσαµε έτσι τα µνηµόνια, τώρα θα έπρεπε
να είµαστε στο δέκατο έβδοµο! Αυτό, λοιπόν, πρέπει να έχει και
µια λογική. Όµως, δεν µπορεί να υπάρξει χρηµατοδότηση µ’ αυτά
τα µέτρα, γιατί εµείς πιστεύουµε ότι το 2018 θα βγούµε στις αγορές, γιατί η οικονοµία πλέον είναι σε ήρεµα νερά και γιατί υπάρχει
ένας προσανατολισµός ο οποίος θα µας φέρει στη λογική των
επενδύσεων και στη λογική του ότι η ελληνική κυβέρνηση µε πολύ
χαµηλότερη επιτροπεία σε ένα βαθµό να αποφασίζει πολύ περισσότερα πράγµατα που µπορεί να κάνει. Δεν είναι η Πορτογαλία, η
Ιρλανδία, η Κύπρος σε επιτροπεία σήµερα; Προφανέστατα και
είναι, αλλά δεν είναι σ’ αυτή που είµαστε εµείς, γιατί έχουν βγει
από τα προγράµµατά τους.
Ξεχνάµε το Μάαστριχτ; Ακόµα και αν δεν ήµασταν σε επιτροπεία, την «άλφα» ή την «βήτα», τη σκληρή ή τη µαλακή, δεν θα
έπρεπε να επιτυγχάνουµε 3% πλεονάσµατα; Αν πέφταµε κάτω
από το 3% των πλεονασµάτων, δεν θα έπρεπε να πάρουµε
µέτρα; Το Μάαστριχτ το θυµάστε όποτε σας συµφέρει; Έχουµε
υπογράψει ως χώρα υπέρ του Μάαστριχτ; Προσωπικά διαφωνούσα, να σας το πω, αλλά αυτό δεν έχει καµµία απολύτως
σχέση.
Αυτό, λοιπόν, το έχετε υπογράψει; Ότι έπρεπε να µπούµε στην
Ευρωζώνη και άρα είχε συγκεκριµένες συνθήκες; Αυτό, λοιπόν,
πρέπει να το ακολουθήσουµε; Είµαστε υποχρεωµένοι –ρωτάω
και τον εισηγητή να απαντήσει, όταν έρθει να µιλήσει- όταν
βγούµε από τα προγράµµατα -γιατί τώρα έχουν ανασταλεί αυτές
οι υποχρεώσεις- να έχουµε 3% πλεονάσµατα; Δεν θα παίρναµε
µέτρα; Ας µην λέµε, λοιπόν, πράγµατα που δεν ισχύουν.
Να πω µερικά παραδείγµατα πάλι. Ήρθαν οι φορείς χθες και
ακούστηκαν πολλά πράγµατα. Κανένας δεν αµφιβάλλει ότι είναι
αρνητικά τα µέτρα που θα πάρουµε, αλλά έχουν και θετικά. Να
πούµε, όµως, τι συµβαίνει στην πραγµατικότητα.
Μισθωτός µε παιδί µε εισόδηµα 14000 το 2017, δηλαδή 916
ευρώ, µε τα φορολογικά µέτρα το 2020 θα έχει µείωση 22 ευρώ.
Μισθωτός µε 24000 εισόδηµα το 2017 θα έχει 1412 ευρώ µη-
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νιαίο µισθό, ενώ από το 2020 και µετά θα έχει 1421. Συν 8 ευρώ.
Μισθωτός µε 34000 το 2017 θα έχει µηνιαίο εισόδηµά 1849
ευρώ, ενώ το 2020 θα είναι 1892 ευρώ. Αύξηση 52 ευρώ.
Δεν είναι, λοιπόν, αρνητική όλη αυτή η ιστορία. Κανένας δεν
λέει ότι είναι αρνητική για πολύ κόσµο, αλλά δεν είναι αρνητική
για όλους.
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Δεν ντρέπεσαι λιγάκι!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Και φθάνω στους ελεύθερους
επαγγελµατίες. Υπάρχει η εξής διαφορά.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ήρεµα, ήρεµα.
Κύριε Φωτήλα, αφήστε το πηγαδάκι µε τον κ. Λοβέρδο. Μη µου
τον απασχολείτε. Συνεχίστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Θέλω να το ακούσετε αυτό για
τους ελεύθερους επαγγελµατίες, γιατί µιλήσατε χθες για υπέρογκες ασφαλιστικές αυξήσεις. Προ του ασφαλιστικού νόµου
του κ. Κατρούγκαλου ο µισθωτός µε µπλοκάκι -γιατί θεωρείτο
ελεύθερος επαγγελµατίας τότε, ενώ τώρα πλέον θεωρείται µισθωτός- στις 12000 ευρώ στις δικές σας µέρες έδινε 4500 ευρώ
εισφορές. Μετά την ψήφιση του νόµου Κατρούγκαλου δίνει 1200
ευρώ. Πού ακριβώς εσείς αντιλαµβάνεστε τις αυξήσεις; Πώς
ακριβώς εννοείτε, λοιπόν, ότι αυξήθηκαν οι εισφορές; Μετά απ’
αυτό, λοιπόν, από τα 433 ευρώ που του έµειναν µηνιαίως τώρα
θα παίρνει 770. Πώς ακριβώς αντιλαµβάνεστε τις αυξήσεις των
ελευθέρων επαγγελµατιών;
Να σας πω για τον µισθωτό ελεύθερο επαγγελµατία χωρίς παιδιά πριν τον νόµο Κατρούγκαλου.
Ελεύθερος επαγγελµατίες µε δυο παιδιά µε εισόδηµα 12.000
ευρώ έδινε 4.500 ευρώ προ του νόµου Κατρούγκαλου και µετά
απ’ αυτόν έδινε 2830. Αντιλαµβάνεστε ότι έχει γίνει µια µείωση;
Επί της µείωσης αυτής το 2019 θα υπάρξει αύξηση, γιατί υπήρξε
αίτηµα των θεσµών να µην µετρούν οι ασφαλιστικές εισφορές
για την επόµενη χρονιά, ώστε να αφαιρούνται. Έχουν µειωθεί
σχεδόν 60%-70%. Κι εσείς µιλάτε για υπέρογκες ασφαλίσεις;
Μπορείτε να µου πείτε πώς ζούσε ένας ελεύθερος επαγγελµατίες στις δικές σας µέρες µε 4500 ευρώ εισφορές και µε 12.000
ετήσιο εισόδηµα; Να µιλάµε, επιτέλους, επί πραγµατικών δεδοµένων.
Και πάµε σε αυτό που πολλοί το χλευάζετε και το λέτε µάλιστα
και µε έναν επιτιµητικό όρο, «συσσίτια». Βέβαια, αρκετοί από
σας, όταν πηγαίνατε στα κολλέγια και τρώγατε το µεσηµέρι,
«γεύµα» το λέγατε, δεν λέγατε «συσσίτιο» ό,τι σας έδινε το κολλέγιο, αλλά αυτό είναι µια άλλη υπόθεση.
Λέµε, λοιπόν, ότι καλύπτουµε πεντακόσιες χιλιάδες παιδιά. Το
θεωρείτε αµελητέο να µπορούν τα παιδιά µέχρι το γυµνάσιο να
έχουν γεύµατα; Το θεωρείτε αµελητέο ότι γίνεται µια προσπάθεια ανοικοδόµησης ενός κοινωνικού κράτους που στις µέρες
σας ήταν απλώς πελατειακό; Το θεωρείτε αυτονόητο ότι δίνατε
επιδόµατα κάθε παραµονή εκλογών σε συγκεκριµένες επαγγελµατικές κοινωνικές οµάδες για να τους κρατάτε του χεριού σας
και ότι όλο αυτό το πράγµα τώρα πάει στο κοινωνικό εισόδηµα
αλληλεγγύης; Δύο δισεκατοµµύρια θα διαχειριστεί το κοινωνικό
εισόδηµα αλληλεγγύης και το Υπουργείο Εργασίας. Πόσα χρήµατα δίνατε εσείς; Θέλετε να δείτε τον πίνακα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης των είκοσι οκτώ; Τελευταίοι ήµασταν κάτω από τη Βουλγαρία. Αυτή ήταν η απόδοση των χρηµάτων που δίνατε. Θα µιλήσουµε γι’ αυτά; Δεν θα εφαρµοστούν λέτε.
Να µην ξανακάνουµε την κουβέντα που κάναµε στις επιτροπές. Νοµίζω ότι ο κάθε απλός πολίτης µε την απλή του λογική,
χωρίς να γνωρίζει και τροµακτικά οικονοµικά, καταλαβαίνει ότι
θα ισχύσουν τα θετικά µέτρα. Δικιά σας, βέβαια, προσπάθεια
είναι να µην ισχύσει τίποτα από τα θετικά µέτρα γιατί δεν είναι
και στον δικό σας κώδικα τον αξιακό, τον πολιτικό και τον ιδεολογικό. Στη δική σας λογική είναι το να παίρνουµε µέτρα τα
οποία έχουν συγκεκριµένη κοινωνική κατεύθυνση και ευνοούν
συγκεκριµένους ανθρώπους. Εξ ου, λοιπόν, και πετάχτηκαν στο
περιθώριο των τελευταίων πέντε µνηµονιακών χρόνων που ήσασταν εσείς στην Κυβέρνηση τα δύο τρίτα της ελληνικής κοινωνίας και κλείνω µε αυτό.
Η δική µας κατεύθυνση είναι αυτά τα δύο τρίτα της ελληνικής
κοινωνίας να τα περάσουµε όσο το δυνατόν πάνω από το δίχτυ
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της αξιοπρέπειας και η οικονοµία και η κοινωνία βασικότερα να
µπορεί να ζει αξιοπρεπώς τα επόµενα χρόνια, πράγµα που δεν
συνέβαινε στις δικιές σας ηµέρες.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καλείται στο Βήµα ο
εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χρήστος Σταϊκούρας.
Ορίστε, κύριε Σταϊκούρα, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ
τα τελευταία δυόµισι χρόνια κινήθηκε σε ένα οµιχλώδες τοπίο,
που διαµόρφωσε η ίδια µε τις συνεχείς παλινδροµήσεις της µεταξύ ιδεοληψίας και κυνισµού και από τα ανερυθρίαστα ρεσιτάλ
ψεµάτων και αυτοδιαψεύσεων. Το αποτέλεσµα; Έχασε χρόνο,
πολύτιµο χρόνο, για δήθεν ηρωικές διαπραγµατεύσεις και επί
της ουσίας για κοµµατικές διευθετήσεις και φαντεζί γαρνιτούρες
στα σερβιρίσµατα των µέτρων στους πολίτες, καθυστερήσεις
που κατέστησαν επαχθέστερο τον λογαριασµό για τα νοικοκυριά
και τις επιχειρήσεις. Η Κυβέρνηση, αντί, όταν ανέλαβε στις αρχές
του 2015, να αξιοποιήσει το άνοιγµα της πόρτας από την κρίση
που είχε ήδη συντελεστεί, αρκέστηκε να παίζει αυτάρεσκα µε την
περιστρεφόµενη πόρτα, χρησιµοποιώντας δύο γλώσσες, εσωτερικού και εξωτερικού. Και επειδή κάποιοι αµφισβήτησαν πού
ήµασταν το 2014, καταθέτω στα Πρακτικά τις δύο τελευταίες συνεντεύξεις του κ. Ρέγκλινγκ, του επικεφαλής του ευρωπαϊκού µηχανισµού στήριξης από τον οποίο ζητάµε λεφτά, όπως είπε ο
κύριος εισηγητής, που επιβεβαιώνει πού ήµασταν το 2014 και τι
έγινε µεταγενέστερα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Έτσι, βούλιαξε η χώρα η οποία έκτοτε σέρνεται στο τέρµα. Η
οικονοµία επέστρεψε και παραµένει στην ύφεση, πλούτος εξανεµίστηκε, νέα µέτρα επιβλήθηκαν, η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας επιδεινώθηκε, το διαθέσιµο εισόδηµα όλων των
πολιτών συρρικνώθηκε, η καθηµερινότητά τους επιβαρύνθηκε,
όπως υποστήριξα και στην επιτροπή και το επαναλαµβάνω. Η Κυβέρνηση, µε βάση όλους τους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες, παρέλαβε την οικονοµία στον πρώτο όροφο, την έριξε στο
υπόγειο και σήµερα αγκοµαχά µετά από δυόµισι χρόνια να την
ανεβάσει στο ισόγειο.
Προσπαθεί να επαναφέρει την οικονοµία σε διαδικασία µεγέθυνσης, κατάσταση στην οποία την παρέλαβε στις αρχές του
2015. Και όπως έδειξαν και τα προχθεσινά στοιχεία για την
ύφεση, δεν τα έχει καταφέρει.
Προσπαθεί να πετύχει κάτι ουσιαστικό για το χρέος, στηριζόµενη στις αποφάσεις του 2012, αφού πρώτα επιβάρυνε τη βιωσιµότητά του και δεν τα έχει καταφέρει. Και επειδή ο εισηγητής
του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι για πρώτη φορά κάτι γίνεται ουσιαστικό για
το χρέος, θα µου επιτρέψετε να σας καλέσω να διαβάσετε το νοµοσχέδιο.
Σελίδα 233: Τα τελευταία χρόνια η σύνθεση και η δοµή του
χρέους βελτιώθηκαν. Η µέση υπολειπόµενη φυσική διάρκειά του
έχει χρονικά επεκταθεί και έχουν µειωθεί αισθητά οι δαπάνες
εξυπηρέτησής του.
Το καταθέτω στα Πρακτικά για να καταλάβετε τι έχει γίνει από
το 2012 και µετά, και το λέτε και το υπογράφετε ότι θα το ψηφίσετε.
Άρα, να σταµατήσει το παραµύθι περί του παρελθόντος.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Προσπαθεί να εντάξει τη χώρα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης, στο οποίο θα έπρεπε να βρίσκεται από τον Μάρτιο του
2015 και δεν τα έχει καταφέρει. Προσπαθεί να βγάλει τη χώρα
στις διεθνείς αγορές. Κύριε εισηγητά το ξεχάσατε, κάτι που έγινε
και το 2014 και δεν το έχει καταφέρει.
Προσπαθεί να άρει τους κεφαλαιακούς περιορισµούς, τους
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οποίους η ίδια προκάλεσε και δεν τα έχει καταφέρει. Δυόµισι χαµένα χρόνια στα οποία η χώρα χρεώθηκε δύο αχρείαστα µνηµόνια, οι πολίτες φτωχοποιήθηκαν, η οικονοµία γονάτισε. Αυτό είναι
το κόστος της αναξιοπιστίας, του καιροσκοπισµού, των ιδεοληψιών της Κυβέρνησης, κόστος που αποτυπώνεται και στο υπό
συζήτηση σχέδιο νόµου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου αποτελεί το τέταρτο µνηµόνιο. Περιλαµβάνει µέτρα για µετά τη λήξη του τρίτου
µνηµονίου. Μέτρα που δεν υπήρχαν σε καµµία σελίδα του τρίτου
µνηµονίου. Έτσι, από το «σκίσιµο» του µνηµονίου περάσαµε σε
δύο µνηµόνια σε δυόµισι χρόνια διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και
ΑΝΕΛ και από τα 12 δισεκατοµµύρια εδώ παροχές του κ. Τσίπρα
στη Θεσσαλονίκη, περάσαµε στα 14,2 δισεκατοµµύρια ευρώ νέα
µέτρα λιτότητας. Ο πιο βαρύς, ο πιο κοινωνικά άδικος µνηµονιακός λογαριασµός, ένας αχρείαστος λογαριασµός, που φέρει
αποκλειστικά τη σφραγίδα της Κυβέρνησης του κ. Τσίπρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας δούµε αναλυτικά τα βασικά
χαρακτηριστικά του τέταρτου µνηµονίου. Είπε ο εισηγητής: «Βάζουµε σήµερα ένα τέλος». Είπε ο κ. Τσίπρας πριν από έναν χρόνο
µετά την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης «Βάζουµε ένα
τέλος, εκείνες οι θυσίες είναι οι τελευταίες».
Το καταθέτω και αυτό στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής).
Πρόσφατα ο ίδιος και οι Υπουργοί σε διθυραµβικούς τόνους
µιλούσαν για το τέλος της λιτότητας και σήµερα αντί για το τέλος
της λιτότητας έχουµε ακόµη περισσότερη λιτότητα. Έχουµε νέα
µέτρα. Να ξεκινήσουµε από το 2018 µέσα στο πρόγραµµα το
τρίτο µνηµόνιο που λέτε. Μέτρα όπως είναι η ακόµη µεγαλύτερη
αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελµατίες και τους αγρότες. Μέτρα όπως είναι η µείωση της έκπτωσης του φόρου εισοδήµατος για ιατρικές υπηρεσίες. Η
µείωση του επιδόµατος θέρµανσης, η µείωση των κοινωνικών
επιδοµάτων, µέτρα που ξέρετε επιβαρύνουν τους πιο φτωχούς,
τους πιο αδύναµους. Όµως η αριστερή µετρολαγνεία δεν τελειώνει το 2018. Έχουµε νέα µέτρα, 4,9 δισεκατοµµύρια µέχρι το
2021. Μέτρα όπως είναι η µείωση του αφορολόγητου, η περικοπή των συντάξεων, µέτρα που αποκαλύπτουν τη µεγαλύτερη
πολιτική εξαπάτηση που γνώρισε ποτέ η πατρίδα µας.
Δεύτερον, το τέταρτο µνηµόνιο φτωχοποιεί όλη την κοινωνία.
Εξοντώνει, όπως επιβεβαίωσαν χθες και οι σαράντα δύο φορείς
ελεύθερους επαγγελµατίες, ειδικά µισθολόγια, χαµηλοσυνταξιούχους, εργαζόµενους, αγρότες. Καταστρέφει τη µεσαία τάξη, µεταφέρει βάρη στους πιο αδύναµους, απελευθερώνει τις οµαδικές
απολύσεις και ισοπεδώνει την κοινωνία. Οι περικοπές κύριων και
επικουρικών συντάξεων και η µείωση του αφορολόγητου µεταφράζονται σε τουλάχιστον δύο χαµένες συντάξεις για τους συνταξιούχους και σε έναν χαµένο µισθό για τους µισθωτούς.
Τρίτον, ο κ. Τσίπρας –και θα το καταθέσω στα Πρακτικά- τον
Ιανουάριο του 2017 «δεσµευόταν» ότι δεν θα νοµοθετήσει µέτρα
3,6 δισεκατοµµύρια ευρώ, δεν θα νοµοθετήσει µέτρα για µετά
το 2018, δεν θα νοµοθετήσει µείωση του αφορολόγητου, δεν θα
νοµοθετήσει νέες περικοπές των συντάξεων.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σήµερα τέσσερις µήνες αργότερα, όλα αυτά και ακόµα χειρότερα, τα νοµοθετεί. Δεν κράτησε ούτε µία κόκκινη γραµµή. Από
το «ούτε ένα ευρώ νέα µέτρα» περάσαµε στο «θα ψηφίσουµε 5
δισεκατοµµύρια ευρώ και µε τα δύο χέρια χωρίς πόνο ψυχής».
Ο απόλυτος εθισµός στην ψήφιση µέτρων. Όλα για την εξουσία,
µε κάθε κόστος, µε κάθε τρόπο, µε κάθε µέσον.
Ο κ. Τσακαλώτος -που δεν είναι σήµερα εδώ, αλλά θα του το
µεταφέρετε- πέρσι, πριν την προηγούµενη µείωση του αφορολόγητου, που ο ίδιος έκανε, δεσµευόταν –και το καταθέτω στα
Πρακτικά- ότι δεν είναι διατεθειµένος ως Υπουργός να καταθέσει
στη Βουλή άλλο νοµοσχέδιο µε ακόµα χαµηλότερο ύψος αφορολόγητου.
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(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τo προαναφερθέν έγγραφo, τo οποίo βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και σήµερα το αφορολόγητο, µε εισήγησή του, γκρεµίζεται
στα 5.681 ευρώ, περικόπτεται δηλαδή κατά 35%. Και ο ίδιος,
παρά τις δεσµεύσεις του, παραµένει στη θέση του. Τον καλώ να το µεταφέρετε- αφού το µετάνιωσε για την καρέκλα, τουλάχιστον να µην δεσµευτεί ξανά για το ύψος του αφορολόγητου.
Κάθε φορά που δεσµεύεται, το µειώνει. Τουλάχιστον να σταµατήσει εδώ, γιατί την εποµένη είναι ικανός να το µηδενίσει.
Τέταρτον, η Κυβέρνηση, µε δική της ευθύνη, καθυστέρησε την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Συνέχισε να δίνει θεατρικές παραστάσεις περί δήθεν σκληρής διαπραγµάτευσης που ποτέ,
όµως, δεν έκανε, όπως οµολόγησε πρόσφατα ο πρώην Υπουργός Οικονοµικών. Προχώρησε στη συρρίκνωση της συµµετοχής
του δηµοσίου στις τράπεζες µε τεράστιο -το βασικότερο- µόνιµο
κόστος για τους Έλληνες φορολογούµενους. Προχώρησε στη
σύσταση του αιώνιου υπερταµείου, ενός φορέα χωρίς ουσιαστικό εθνικό έλεγχο, χωρίς δηµοκρατική λογοδοσία, εκχωρώντας
του διαρκώς δηµόσια περιουσία. Δεν προχωράει διαρθρωτικές
αλλαγές, γιατί ούτε µπορεί, ούτε ξέρει, ούτε θέλει να τις υλοποιήσει. Χωρίς στρατηγικό σχέδιο προχωράει µε την τακτική του
βλέποντας και κάνοντας. Στο µεταξύ, όµως, σωρεύει τεράστιο
κόστος για τη χώρα. Πλούτος 29 δισεκατοµµυρίων ευρώ εξανεµίστηκε, κάθε νοικοκυριό έγινε φτωχότερο κατά 7.000 ευρώ και
ταυτόχρονα κάθε νοικοκυριό φορτώθηκε 3.400 ευρώ από τα
αχρείαστα µέτρα που του επέβαλε η σηµερινή Κυβέρνηση. Η
απόλυτη αποτυχία!
Πέµπτον, η Κυβέρνηση προσπαθεί και πάλι να εξαπατήσει
τους πολίτες. Το νέο έργο που ανεβάζει τιτλοφορείται «αντίµετρα», αντίµετρα τα οποία αποτελούν µια επικοινωνιακή απάτη και
συνιστούν το φερετζέ του πολύ σκληρού πακέτου µέτρων.
Εξηγούµαι: Αν η Κυβέρνηση πιστεύει, για παράδειγµα, όπως
είπε ο Υπουργός Οικονοµικών, ότι το ζήτηµα της παιδικής φτώχειας είναι σηµαντικό, όπως το πιστεύουµε κι εµείς να αναλάβει
σήµερα όχι στο µέλλον και υπό δηµοσιονοµικές προϋποθέσεις
σχετικές πρωτοβουλίες. Έχει άλλωστε, όπως το λέει η πρώτη σελίδα του µνηµονίου, µε υπογραφή του κ. Τσακαλώτου την ιδιοκτησία του προγράµµατος. Ας το κάνει συνεπώς.
Επίσης, µέτρα και αντίµετρα δεν είναι ισοδύναµα για τον κάθε
πολίτη. Για παράδειγµα, οι πολίτες µε ετήσιο εισόδηµα µέχρι
22.000 ευρώ, ακόµα κι αν υλοποιηθούν όλα τα δήθεν αντίµετρά
σας, θα πληρώσουν νέους φόρους. Το ίδιο και οι χαµηλοσυνταξιούχοι. Τα πιο αδύναµα οικονοµικά στρώµατα σε κάθε περίπτωση µε αυτό το σχέδιο νόµου, θα ζηµιωθούν.
Επιπλέον, σύµφωνα και µε το άρθρο 15 τα αντίµετρα προϋποθέτουν την ψήφιση και πλήρη υλοποίηση των µέτρων, την µόνιµη
επίτευξη υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων και την αξιολόγηση των θεσµών. Τρεις προϋποθέσεις για να υλοποιηθούν τα
αντίµετρα. Αρχίζουν δε να υλοποιούνται από τη στιγµή που η
χώρα, µετά τη λήψη των µέτρων –δεν είναι στο άρθρο 15 τα
µέτρα- υπερβαίνει το 3,5% του ΑΕΠ πρωτογενές πλεόνασµα για
διάστηµα τουλάχιστον τριών ετών, κάτι, όµως, που εσείς υποστηρίζατε συνεχώς ότι δεν γίνεται. Λέγατε ότι πρωτογενή πλεονάσµατα 3,5% δεν είναι εφικτά.
Για παράδειγµα, αν οι θεσµοί, µετά τη µείωση του αφορολόγητου, µετά την περικοπή των συντάξεων, κρίνουν ότι η χώρα
τότε και για τρία χρόνια επιτυγχάνει πρωτογενές πλεόνασµα
3,5%, θα δώσετε µηδέν αντίµετρα. Μηδέν αντίµετρα! Θα πρέπει
το πρωτογενές πλεόνασµα να φτάσει στο 5,5% του ΑΕΠ για να
υλοποιηθούν όλα τα αντίµετρα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν πρέπει υποχρεωτικά να συµφωνεί ο κ. Σταϊκούρας µε την Κυβέρνηση. Τι να κάνουµε; Ήρεµα, για να προχωρήσουµε.
Συνεχίστε, κύριε Σταϊκούρα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Αν διαφωνείτε, περιττό το άρθρο 15,
αλλιώς µην κρύβεστε.
Τα µέτρα, συνεπώς, είναι σίγουρα. Αποτελούν τη σίγουρη
«φάκα». Τα αντίµετρα θα υλοποιηθούν υπό προϋποθέσεις, πολύ
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δύσκολα επιτεύξιµες. Αποτελούν το «τυρί», µε στόχο την απόσπαση της προσοχής των πολιτών από τη «φάκα». Όπως, όµως,
φάνηκε και από τη χθεσινή ακρόαση φορέων, η κοινωνία δεν
«τσιµπάει».
Αντιθέτως, η πρόταση της Νέας Δηµοκρατίας, η πρόταση του
Προέδρου, του κ. Μητσοτάκη, για την άµεση λήψη αντίµετρων,
λόγω της υπέρβασης του περσινού δηµοσιονοµικού στόχου,
όπως εξήγησα και στην επιτροπή, είναι ειλικρινής, λελογισµένη,
ρεαλιστική και τεκµηριωµένη. Ο τρόπος, ο χρόνος και η στόχευση της πρότασης είναι εντός του υφιστάµενου πλαισίου.
Την πρόταση αυτή την καταθέσαµε σήµερα µε τη µορφή τροπολογίας. Καλούµε την Κυβέρνηση να την κάνει δεκτή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συµπερασµατικά, το τέταρτο
µνηµόνιο αποτελεί την επιτοµή της πολιτικής υποκρισίας, της κοινωνικής αναλγησίας, της αναξιοπιστίας, της ανικανότητας, της
πολιτικής εξαπάτησης της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Η Νέα
Δηµοκρατία, µε αίσθηµα ευθύνης, το καταψηφίζει.
Τους Έλληνες πολίτες τους απασχολεί, όµως, ένα ακόµα ερώτηµα. Υπάρχει άλλος δρόµος πέραν των διαδοχικών µνηµονίων;
Η απάντησή µου, αφού υπενθυµίσω ότι το 2011 από αυτό εδώ
το Βήµα είχα σηµειώσει ότι δεν υπάρχει βασιλική οδός για την
κοινωνική ευηµερία, είναι πως ναι, υπάρχει. Και αυτό τον εθνικό
οδικό χάρτη πρέπει στρατηγικά να τον σχεδιάσουµε και να βαδίσουµε µε συνέπεια, µε αποτελεσµατικότητα.
Βήµατα αυτής της πορείας πρέπει να είναι:
Η εµπροσθοβαρής υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών και αποκρατικοποιήσεων.
Η διατηρήσιµη δηµοσιονοµική ισορροπία, µε µείωση φόρων
και δαπανών, µε την ένταξη του αφανούς τµήµατος της οικονοµίας στο εµφανές πεδίο της, µε ρεαλιστικούς δηµοσιονοµικούς
στόχους.
Η ενίσχυση της ρευστότητας στην οικονοµία, µε την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, µε την αποπληρωµή των ληξιπρόθεσµων οφειλών του δηµοσίου, µε την σταδιακή εξοµάλυνση
της πιστωτικής επέκτασης.
Η υλοποίηση ενεργών πολιτικών αντιµετώπισης της ανεργίας,
δηµιουργώντας ένα ισχυρό δίχτυ επανένταξης σε µια σύγχρονη
αγορά εργασίας.
Η υιοθέτηση µιας ολοκληρωµένης στρατηγικής για την αλλαγή
του παραγωγικού µοντέλου της οικονοµίας, που θα στοχεύει στη
µετάβαση σε µια ανταγωνιστική και εξωστρεφή οικονοµία.
Ο εκσυγχρονισµός της δοµής και λειτουργίας του κράτους, µε
την επέκταση και αξιόπιστη εφαρµογή της αξιολόγησης σε όλο
το εύρος του.
Η προστασία των θεσµών, ώστε να µην λιγοστέψει η δηµοκρατία.
Η βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας, ο περιορισµός του κρατικού εναγκαλισµού και η προώθηση της διεθνοποίησης της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της δια βίου
µάθησης, της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Με αυτό κλείνετε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Μάλιστα, κλείνω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ανάγκη να σπάσουµε το
καταστροφικό καθοδικό σπιράλ, που οδηγεί όλο και βαθύτερα
στο οικονοµικό τέλµα, την κοινωνική µιζέρια, την εθνική παρακµή.
Είναι ανάγκη να µπούµε σε ένα ανοδικό σπιράλ, που οδηγεί στην
ολόπλευρη ισχυροποίηση της χώρας.
Η σηµερινή Κυβέρνηση επί δυόµισι χρόνια αποδεικνύει ότι δεν
µπορεί να το πετύχει. Είναι πλέον µάταιο να το προσπαθεί µε τερτίπια.
Η Νέα Δηµοκρατία, δεσµευµένη από τις αρχές και την ιστορική
της διαδροµή, συµµετέχει καθαρά στον πολιτικό στίβο και λέει
ξεκάθαρα:
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, η παρουσία σας δεν ωφελεί
τη χώρα, τη βλάπτει. Πρέπει οι πολίτες να πάρουν κυρίαρχα τις
αποφάσεις τους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σιγά-σιγά –του ευχόµεθα περαστικά- ο κ. Κουτσούκος, ειδικός αγορητής από τη Δη-
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µοκρατική Συµπαράταξη, καλείται στο Βήµα.
Έχετε τον λόγο, κύριε συνάδελφε.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα η πλειοψηφία, µε τη
ψήφο της, θα επικυρώσει µια συµφωνία, ένα τέταρτο µνηµόνιο,
που παραδίδει τη χώρα µε όρους ηττηµένου στις απαιτήσεις των
δανειστών.
Ό,τι διεκδικούσαν οι δανειστές και δεν τους το έδωσαν οι προηγούµενες κυβερνήσεις, από το 2010 που το ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε να
προστατεύει τη χώρα από την άτακτη χρεοκοπία, παραχωρείται
τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ό,τι δεν δόθηκε µε το τρίτο
µνηµόνιο δίνεται µε το τέταρτο. Και το κυριότερο, η απόφαση
που θα πάρει σήµερα η πλειοψηφία δεσµεύει τη χώρα, µέσω του
νέου µεσοπρόθεσµού, µε δηµοσιονοµικούς στόχους που θα την
κρατήσουν δεµένη στη λιτότητα και εγκλωβισµένη στα αδιέξοδα.
Τα υπερβολικά πλεονάσµατα του 3,5% µέχρι το 2021 θα προκύψουν από τη συσσώρευση των παλιών και νέων µέτρων και περικοπών, από τα µέτρα που ψήφισε η πλειοψηφία µε το τρίτο
µνηµόνιο και τα µέτρα που θα ψηφίσει σήµερα. Σύµφωνα µε το
µεσοπρόθεσµο, σελίδα 179, -λέω και τις σελίδες, γιατί ο κ. Τσακαλώτος διαβάζει άλλα νούµερα όταν του κάνουµε κριτική- αυτά
είναι σωρευτικά 9,2 δισεκατοµµύρια. Αυτά τα µέτρα θα φτωχοποιούν συνεχώς την ελληνική κοινωνία και θα αποτελούν µόνιµο
βαρίδι στην ανάπτυξη, θα πνίγουν την οικονοµία.
Ήδη, ο υπεραισιόδοξος στόχος του 2,7% ανάπτυξη για το
2017, που έθεσε η Κυβέρνηση µε τον προϋπολογισµό, έχει υποβαθµιστεί στο 1,8% µε το µεσοπρόθεσµο. Και χθες ή προχθές, η
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, η ΕΛΣΤΑΤ, ανακοίνωσε ότι το πρώτο
τρίµηνο του 2017 έκλεισε µε ύφεση. Άρα, οι οιωνοί είναι δυσµενείς.
Ο κ. Τσίπρας προσωπικά θα πρέπει να απαντήσει γιατί από εκεί
που θα έσκιζε τα µνηµόνια µε έναν νόµο και µε ένα άρθρο, στο
τέλος έφερε ένα τρίτο µνηµόνιο και αντί για τα επιχειρήµατα που
είπε, όταν προσπαθούσε να πείσει την κυβερνητική πλειοψηφία
για να ψηφίσει το τρίτο µνηµόνιο, ότι έτσι θα βγαίναµε από τα
µνηµόνια στο τέλος του 2018, τώρα ξαναδεσµεύει τη χώρα ο
ίδιος µε τις πολιτικές του επιλογές σε ένα τέταρτο µνηµόνιο
µέχρι το 2021 και βλέπουµε.
Ο κ. Τσίπρας και ο κ. Τσακαλώτος, που ερµηνεύει τις πολιτικές
απόψεις µε οικονοµικούς όρους όπως αυτός τους καταλαβαίνει,
θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί οι κοινοβουλευτικές οµάδες των
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ από τη θεωρία των χαµηλών πλεονασµάτων του
τρίτου µνηµονίου που υπέγραψαν, του 0,5% για το 2017, του
1,75% για το 2018 κλπ., προσχώρησαν στη θεωρία των υψηλών
πλεονασµάτων του 3,5%. Τι έγινε εκείνος ο περίφηµος δηµοσιονοµικός αέρας, µε τον οποίον έλεγαν ότι θα εξασφαλίσουν ανάπτυξη και κοινωνική πολιτική;
Προφανώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και αγαπητοί κύριοι
της πλειοψηφίας που διαµαρτύρεστε, αυτό ήταν ένα ακόµα ψευδεπίγραφο αφήγηµα, προκειµένου να τεκµηριωθεί το παράλληλο
πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης, που ήταν το αφήγηµα το προεκλογικό του ΣΥΡΙΖΑ τον Σεπτέµβρη του 2017. Τι θα λέγατε στον
λαό ότι θα σκίσουµε τα µνηµόνια και φέραµε ακόµα ένα;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή η συµφωνία, το περιεχόµενο της οποίας δεν το γνωρίζουµε όλο -µόνο από διαρροές το
γνωρίζουµε, γνωρίζουµε ό,τι περιέχει το νοµοσχέδιο- έχει περικοπές στις συντάξεις, περικοπές σε µισθούς µέσω της µείωσης
του αφορολόγητου.
Και βεβαίως, περιέχει βάρβαρες αλλαγές σε εργασιακές σχέσεις, στους πλειστηριασµούς, στην αγορά µε την κυριακάτικη
αργία που µόνο ένας µεταλλαγµένος αριστερός, ο σηµερινός δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ θα µπορούσε να ψηφίσει και βεβαίως –επαναλαµβάνω- ό,τι άλλο κρύβει το περιβόητο supplementary, το SMOU.
Πιο αναλυτικά µε τα µέτρα που θα ψηφίσει σήµερα η πλειοψηφία θα νοµοθετήσουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περικοπές
ύψους 4,9 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Ξεκινάνε από αύριο προς
δόξαν αυτού που έλεγε ο κ. Τσίπρας, ότι ούτε ένα ευρώ µέτρα!
Και το επαναλάµβαναν –αφελώς; Είναι το ερώτηµα- οι Βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ σε όλα τα πάνελ και εδώ στη Βουλή µέχρι προχθές.
Σήµερα, όµως, θα ψηφίσουν. Θα ψηφίσουν τις περικοπές στις
συντάξεις που είναι 2,5 δισεκατοµµύρια. Θα ψηφίσουν τις περι-
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κοπές στους µισθούς 2 δισεκατοµµύρια µέσω της µείωσης του
αφορολόγητου και άλλα 400 εκατοµµύρια από κοινωνικές παροχές που αφορούν τους πλέον αδύναµους συµπολίτες µας. Είναι
το επίδοµα για τα φτωχά παιδιά που πάνε στο σχολείο, για τα
απροστάτευτα παιδιά. Και είναι και το επίδοµα της θέρµανσης.
Αυτές οι περικοπές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αφορούν
πάνω από 1 εκατοµµύριο συνταξιούχους που θα χάσουν έως 350
ευρώ, παρά τις ψευδολογίες χθες της κ. Αχτσιόγλου και αφορούν συνολικά τα 4,5 εκατοµµύρια µισθωτούς και συνταξιούχους
που κάνουν δηλώσεις υπαγόµενοι στο αφορολόγητο των µισθωτών και συνταξιούχων.
Εδώ δεν αρκεί –πιστεύω- να µείνει κανείς στα νούµερα και
στους αριθµούς. Οφείλει να αποκαλύψει µια µεγάλη πολιτική
απάτη. Οφείλει να αποκαλύψει ένα µακιαβελικό σχέδιο το οποίο
επεξεργάστηκε ο κ. Κατρούγκαλος µε την προσωπική διαφορά.
Το σχέδιο, δηλαδή, που έλεγε για να ψηφίσει πάλι η πλειοψηφία,
ότι δεν θα κάνουµε περικοπές, αλλά θα δώσουµε αυξήσεις γιατί
θα αυξηθεί το ΑΕΠ. Και θέσπισε την προσωπική διαφορά για να
κοροϊδέψει τους συνταξιούχους και τώρα έρχεται και ολοκληρώνεται η περικοπή. Αυτό ήταν ένα µακιαβελικό σχέδιο.
Εδώ επίσης, πρέπει να αποκαλύψουµε τις ψευδολογίες, τις
απάτες -και δεν θέλω να χρησιµοποιήσω άλλους όρους που
ακούστηκαν εδώ στην Αίθουσα- του κ. Τσακαλώτου, που θα είχε
παραιτηθεί εάν έπεφτε το αφορολόγητο από τις 9.000 ευρώ. Το
πήγε στις 8.663 ευρώ και σήµερα το προσγειώνει στις 5.682
ευρώ. Είναι ένας µισθός –όχι ο µνηµονιακός µισθός, αλλά ο µισθός που θα έδινε ο ΣΥΡΙΖΑ, τα 751 ευρώ- απώλεια για κάθε εργαζόµενο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λοιπόν, µε την αύξηση των εισφορών άλλη απάτη σε βάρος των αυτοαπασχολούµενων, ελεύθερων επαγγελµατιών και αγροτών µέσω της αφαίρεσης από την
έκπτωση στο φορολογητέο εισόδηµα των εισφορών, αυξάνονται
όπως µας είπαν χθες οι εκπρόσωποι των ελεύθερων επαγγελµατιών, κατά 50% περίπου οι εισφορές ενός µέσου επαγγελµατία.
Και µάλιστα το είπαν χαρακτηριστικά «εισφορά επί των εισφορών». Είναι διπλή η αύξηση. Είναι πρώτον στη φορολογία διότι
δεν εκπίπτει τις εισφορές και δεύτερον είναι στις εισφορές γιατί
θα υπολογίζονται στο καινούριο φορολογητέο εισόδηµα, εάν δεν
το έχετε αντιληφθεί αγαπητοί συνάδελφοι της πλειοψηφίας, που
µας λέτε, «πού αυξάνονται οι εισφορές;».
Και τι απαντάει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε όλα αυτά η
Κυβέρνηση; Ποια είναι τώρα η καινούρια κυβερνητική προπαγάνδα; Είναι τα περιβόητα αντίµετρα. Και είναι χαρακτηριστικό
για την πίστη της κοινοβουλευτικής οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ που µας
λέει να ψηφίσουµε τα αντίµετρα. Ευτυχώς δεν µας λέει να ψηφίσουµε και τα µέτρα µε τη φόρα που έχουν πάρει.
Τι λένε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα αντίµετρα; Τα αντίµετρα είναι ορισµένες φορολογικές και κοινωνικές παροχές. Εάν
το σενάριο που περιγράφει το άρθρο 15, δηλαδή, οι δανειστές
συµφωνήσουν ότι εκπληρώνονται οι όροι εις το διηνεκές των
υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων του 3,5%, τότε θα µας επιτρέψουν να τα υλοποιήσουµε σταδιακά και αφού πρώτα έχουµε
ψηφίσει τα µέτρα.
Ο δε κ. Τσακαλώτος, που αρέσκεται στους ποδοσφαιρικούς
όρους, προσπάθησε να µου απαντήσει ότι θα κερδίσει ο Πανελευσινιακός τη Μπαρτσελόνα. Τον παραπέµπω να ξαναδιαβάσει
στα κείµενα που έχει καταθέσει στο µεσοπρόθεσµο πόσα είναι
τα µέτρα αθροιστικά και πόσα είναι τα αντίµετρα και τότε να µου
πει το σκορ. Προφανώς ούτε µε πέτσινα πέναλτι δεν πρόκειται
να κερδίσει ο Πανελευσινιακός.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όµως, τα αντίµετρα, για να έρθουµε τώρα στα πιο σοβαρά, δεν είναι µόνο αυτά που συνδέονται
µε την κυβερνητική προπαγάνδα για να πειστεί η κοινοβουλευτική
πλειοψηφία να ψηφίσει. Τα αντίµετρα, µε βάση τη διατύπωση του
άρθρου 15, είναι µια εκχώρηση νοµοθετικής εξουσίας στους δανειστές. Ο Υπουργός Οικονοµικών, ο κατά νόµο υπεύθυνος να εισηγηθεί στη Βουλή ρυθµίσεις, µετατρέπεται σε ταχυδρόµο µιας
απόφασης για να την δηµοσιεύσει στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λέµε «όχι» σε µέτρα και
αντίµετρα. Και το «όχι» µας είναι καθαρό, είναι στεντόρειο, διότι
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δεν µπορούµε να αποδεχθούµε µέτρα και αντίµετρα ενταγµένα
σε µία συµφωνία δεσµευτική για τη χώρα, που την καθηλώνει στη
λιτότητα, στα αδιέξοδα και στα µνηµόνια και τα επόµενα χρόνια.
Δεν είναι στη δική µας αντίληψη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
να φτωχοποιήσουµε, να διαλύσουµε τη µεσαία τάξη και µετά να
µοιράζουµε συσσίτια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εάν τα δάκρυα του κ. Τσακαλώτου, που εχθές µας µίλαγε για τα παιδιά που πεινάνε στα σχολεία, είχαν δόση ειλικρίνειας ο κ. Τσακαλώτος, που ήξερε στο
τέλος του τρίτου τριµήνου του 2016 πού θα διαµορφωθεί το
πρωτογενές πλεόνασµα -πού θα κλείσει, δηλαδή, διότι τα στοιχεία έδειχναν ότι είχαµε τότε 4 δισεκατοµµύρια- θα είχε µεριµνήσει µε βάση το µνηµόνιο και όσα είπε µετά στην επιστολή του
στους δανειστές, όταν έβαλε την ουρά στα σκέλια, να διανείµει
το υπερβάλλον πλεόνασµα, δηλαδή αυτό που η κυρία Γεννηµατά
ανέφερε στην πρότασή της. Και την καταθέτω στα Πρακτικά µην
τυχόν δεν την ξέρουν οι Συριζαίοι.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γιάννης Κουτσούκος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πρότεινε µε συγκεκριµένους τρόπους να διαθέσουµε το 1,9
δισεκατοµµύρια που χρωστάει ο ΣΥΡΙΖΑ στους πολίτες και ξέχασε να το διανείµει. Και άρα, να µεταφέρει τα συσσίτια και την
κοινωνική πολιτική από τώρα. Αυτή είναι µία πρόταση που έχει
να κάνει µε τις ευαισθησίες του κ. Τσακαλώτου για το πόσο πεινάνε τα παιδιά.
Έρχοµαι τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε ένα µεγάλο
ζήτηµα ιδεολογικό και πολιτικό, σηµαία του ΣΥΡΙΖΑ. Μια σηµαία
που την έχει υποστείλει πλέον και αφορά το ζήτηµα των εργασιακών σχέσεων. Δείτε τις διατάξεις του νοµοσχεδίου. Αντί η Κυβέρνηση να εφαρµόσει τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις, όπως
έλεγε, τις παρατείνει µέχρι το τέλος του προγράµµατος το 2018.
Αντί η Κυβέρνηση να προστατεύσει τις οµαδικές απολύσεις,
όπως έλεγε «πάνω από το πτώµα µας», µετατρέπει το Ανώτατο
Συµβούλιο Εργασίας σε διεκπεραιωτή µιας αλληλογραφίας
χωρίς κανέναν ρόλο στον Υπουργό και έτσι οι οµαδικές απολύσεις υλοποιούνται µε την κοινοποίηση από την εργοδοσία. Πλήρης απελευθέρωση. Τι άλλο χρειάζεται να πούµε, πώς αλλιώς να
το πούµε για να γίνει κατανοητό;
Για δείτε τη διάταξη που παραπέµπει στον Αστικό Κώδικα για
λόγους ανωτέρας βίας τη δυνατότητα στον εργοδότη να προκηρύσσει µισθολογική ανταπεργία. Είπε χθες εδώ κατά λεπτώς, ευτελίζοντας την επιχειρηµατολογία της κ. Αχτσιόγλου ο
εκπρόσωπος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων µε νοµικούς όρους τι σηµαίνει η διάταξη που φέρνει σήµερα η κ. Αχτσιόγλου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι άλλο περιέχει το πακέτο των
εργασιακών; Περιέχει το ζήτηµα των fast track απολύσεων µέσω
προσφυγής στα δικαστήρια και περιέχει και τις συνδικαλιστικές
άδειες, που κατά τη γνώµη µας είναι συνδεδεµένο µε την περικοπή του δικαιώµατος της απεργίας που περιέχεται στο SMOU,
που θα δούµε τον Σεπτέµβρη.
Αλλά δεν ήταν ζητήµατα ιδεολογικής και πολιτικής προτεραιότητας οι πλειστηριασµοί, όταν ο κ. Τσίπρας έλεγε «κανένα σπίτι
στα χέρια τραπεζίτη»; Πήρατε χαµπάρι τι θα γίνει µε τους τους
ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς;
Δεν ήταν σηµαία του ΣΥΡΙΖΑ η αργία στις Κυριακές; Μάλιστα,
τώρα άρχισαν να θρησκεύονται κιόλας και τους βλέπω στις εκκλησίες και στα λείψανα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι µας
λέγατε όταν ρυθµίσαµε εδώ, το 2013, τις οκτώ Κυριακές, µε απόφαση των τοπικών κοινωνιών, όταν ρυθµίσαµε τις Κυριακές στις
τουριστικές περιοχές; Τώρα τα δίδετε όλα, τις µισές Κυριακές
του χρόνου, στη µισή Ελλάδα.
Τι τάζατε στους ένστολους, στους δικαστικούς, όταν έφερε η
προηγούµενη κυβέρνηση στην οποία συµµετείχαµε εµείς εδώ το
να τους καταβάλει τη µία δόση; Έλεγε ο κ. Καµµένος «εδώ και
τώρα» και ότι θα τα δώσει όλα. Και πολιτεύτηκε να βγει στη
Βουλή µε τους στρατιωτικούς στη βάση αυτής της ψευδολογίας
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και θα έρθει τώρα να τα ψηφίσει όλα, αυτά που οι ένστολοι κατέθεσαν εχθές ως αποτέλεσµα ψευδολογιών και µιας µεγάλης
απάτης.
Έχει κι άλλο, ένα µεγάλο πλήθος δυσµενών ρυθµίσεων µέσα
απ’ το νοµοσχέδιο. Και αδικείτε µία ρύθµιση, που είναι διόρθωση
ηµαρτηµένων, αυτή που καταργήσατε µε τον νόµο 4334/2015,
τον πίνακα των χαµηλών συντελεστών του ΦΠΑ, που θα έπρεπε
να τον φέρετε εδώ µε ένα άλλο νοµοσχέδιο για να το ψηφίσουµε
όλοι µαζί. Γιατί είναι διόρθωση ηµαρτηµένων, των δικών σας
ηµαρτηµένων, µέσα σε αυτό το νοµοσχέδιο.
Και επειδή οι φορείς που ήταν χθες, οι πάνω από σαράντα φορείς, σας αποκάλυψαν και µάλιστα µε σκληρές εκφράσεις, τώρα
ο µεταλλαγµένος ΣΥΡΙΖΑ τα βάζει µε τους εκπροσώπους των
συνδικάτων, αυτούς που µέχρι προχθές χάιδευε. Πότε οι ήρωες
της εργατικής τάξης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έγιναν προδότες; Πότε; Όταν µεταλλάχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η αλλαγή.
Αυτοί τα ίδια έλεγαν και για εµάς, τα ίδια λένε και για εσάς.
Για να τελειώνω, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και για
να µην καταχρώµαι τον χρόνο, µε βάση όσα έχουµε πει, µε βάση
τη συµφωνία που έχουµε καταγγείλει, εµείς λέµε ότι η χώρα δεν
πάει έτσι και καλούµε και τη Νέα Δηµοκρατία να πάρει θέση σε
ορισµένα από τα ζητήµατα που έθεσαν οι κοινωνικοί εταίροι και
την κάλεσαν να µη βολεύεται πίσω από το ότι θα ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ την απελευθέρωση των αγορών. Γιατί όταν τάζετε, κύριοι
συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, στους ένστολους ότι θα
τους καταβάλετε τη δεύτερη δόση θέλω να ακούσω τι λέτε και
για τις εργασιακές σχέσεις και τι λέτε και για τις Κυριακές. Μην
κρύβεστε πίσω από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Η χώρα, λοιπόν, δεν βγαίνει έτσι. Η χώρα θέλει άλλη πορεία.
Γι’ αυτό εµείς µιλάµε για εθνική συνεννόηση, για να υπάρξει διαπραγµάτευση για µείωση των πλεονασµάτων στο 2%, εθνικό
πλαίσιο για προσέλκυση επενδύσεων, σταθερό φορολογικό σύστηµα, ανάταξη του κλίµατος για ενεργοποίηση των κοινωνικών
και παραγωγικών δυνάµεων του τόπου και αυτό χρειάζεται αλλαγή συσχετισµών µε τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη στο κέντρο
των πολιτικών εξελίξεων. Αλλιώς θα πηγαίνουµε από αδιέξοδο
σε αδιέξοδο.
Επαναλαµβάνω ότι καταψηφίζουµε µε στεντόρεια φωνή µέτρα
και αντίµετρα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας χαιρετίζει τις χιλιάδες των
εργαζοµένων, που από το πρωί περιφρουρούν την απεργία
στους χώρους δουλειάς. Χαιρετίζει τις χιλιάδες των εργαζοµένων, των ανέργων, των επαγγελµατιών και εµπόρων, τους νέους
και τις νέες, τις γυναίκες των λαϊκών στρωµάτων, που συµµετέχουν µαζικά στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Αυτές οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις και η λαϊκή συµµετοχή αποτελούν και την
καλύτερη απάντηση στην πρόκληση του Πρωθυπουργού να ισχυρίζεται ότι ο λαός αποδέχεται τα µέτρα και την κυβερνητική πολιτική, γι’ αυτό και δεν διαµαρτύρεται. Το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας θα καταβάλει κάθε προσπάθεια, ώστε αυτές οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις όχι µόνο να συνεχιστούν αλλά και να κλιµακωθούν, θα κάνει κάθε προσπάθεια για την οργάνωση της
λαϊκής πάλης και της κοινωνικής συµµαχίας για συνολικότερες
ρήξεις και ανατροπές.
Κυρίες και κύριοι, η Κυβέρνηση προκαλεί τον ελληνικό λαό.
Συνεχίζει την αντιλαϊκή πολιτική των προηγούµενων κυβερνήσεων. Εργάζεται για τα συµφέροντα της αστικής τάξης και του
µεγάλου κεφαλαίου. Για λογαριασµό των µονοπωλιακών οµίλων
διαπραγµατεύεται.
Συνεργάζεται άψογα µε τους ιµπεριαλιστικούς οργανισµούς,
την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αποτέλεσµα αυτής της άψογης
συνεργασία είναι και η συµφωνία για το κλείσιµο της δεύτερης
αξιολόγησης. Αποτέλεσµα αυτής της σκληρής διαπραγµάτευσης
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είναι το τέταρτο µνηµόνιο, το οποίο νοµιµοποιεί όλα τα προηγούµενα µνηµόνια, και το πρώτο µνηµόνιο του ΠΑΣΟΚ και το δεύτερο µνηµόνιο της Νέας Δηµοκρατίας-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, αλλά και
το τρίτο µνηµόνιο, το οποίο ψήφισαν όλα τα κόµµατα του ευρωµονόδροµου.
Πατάει πάνω στο αντιλαϊκό νοµοθετικό πλαίσιο που έχουν χτίσει αυτά τα µνηµόνια. Παίρνει και νέα αντιλαϊκά µέτρα, τα οποία
θα δράσουν συσσωρευτικά στα ήδη χτυπηµένα και χειµαζόµενα
λαϊκά νοικοκυριά. Δηλαδή αποτελεί το τέταρτο µνηµόνιο το θανατηφόρο µείγµα για τον λαό.
Το ερώτηµα, το οποίο προκύπτει, είναι ποιος είναι ο στόχος
της νέας συµφωνίας, της νέας αξιολόγησης, ποια ανάγκη υπηρετούν όλα αυτά τα µέτρα. Εµείς λέµε καθαρά ότι η φιλοσοφία
και αυτής της συµφωνίας για τη δεύτερη αξιολόγηση, το τέταρτο
µνηµόνιο, είναι µέτρα ενταγµένα στην ικανοποίηση των αναγκών
του κεφαλαίου για την καπιταλιστική ανάπτυξη.
Μέσα από αυτό το πλαίσιο των µέτρων διαµορφώνουν ένα
ακόµη πιο ευνοϊκό δηµοσιονοµικό περιβάλλον για τη διαχείριση
του κρατικού χρέους και την έξοδο στις αγορές, διαµορφώνουν
ακόµη πιο ευνοϊκούς όρους για τη δράση των µονοπωλιακών οµίλων και την προσέλκυση επενδύσεων για την χρηµατοδοτική
στήριξη των µονοπωλιακών οµίλων. Θωρακίζουν ακόµη περισσότερο το σύστηµα από τις λαϊκές αντιδράσεις. Αυτοί είναι οι τρεις
άξονες, τους οποίους µε πιστότητα υπηρετεί και η νέα συµφωνία.
Όσον αφορά τον δηµοσιονοµικό χαρακτήρα, τα µέτρα τα οποία
περιλαµβάνονται είναι µέτρα για να εκπληρωθούν οι προβλέψεις
για το µατωµένο πρωτογενές πλεόνασµα και για να υλοποιηθεί
αυτός ο στόχος των µατωµένων πρωτογενών πλεονασµάτων προχωρούν και σε νέες µειώσεις στις συντάξεις, κύριες και επικουρικές, έως 18% στο όνοµα της αντιµετώπισης της προσωπικής
διαφοράς. Δηλαδή επί της ουσίας τι επιβεβαιώνεται; Αυτό που λέγαµε για τον νόµο Κατρούγκαλου, ότι στη φιλοσοφία του είναι ότι
η σύνταξη, η οποία θα δίνεται µετά από µερικά χρόνια, θα είναι
αυτό το επίδοµα φιλανθρωπίας και επί της ουσίας καταστρέφεται,
καταργείται ο κοινωνικός και ο δηµόσιος χαρακτήρας της κοινωνικής ασφάλισης.
Έτσι, λοιπόν, δίπλα στις είκοσι τρεις προηγούµενες µειώσεις
των συντάξεων έρχεται και αυτή η µείωση, ύψους 7,8 δισεκατοµµυρίων ευρώ, για την τριετία 2019-2021 και οι οποίες µειώσεις
θα είναι µόνιµες, θα συνεχιστούν και θα µειώνονται ακόµη περισσότερο οι συντάξεις των λαϊκών στρωµάτων.
Δεύτερον, δεύτερο πακέτο µέτρων στο πλαίσιο αυτής της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης είναι η νέα φορολογική επιδροµή απέναντι στα λαϊκά στρώµατα και ιδιαίτερα στα πιο χαµηλά λαϊκά
στρώµατα µέσα από τη µείωση του αφορολόγητου στα 5.600
ευρώ. Μόνο 4 δισεκατοµµύρια επιπλέον έσοδα θα εισρεύσουν
από αυτήν τη µείωση του αφορολόγητου για τη διετία 2020-2021
και για το µέλλον.
Τρίτον, προβλέπει µειώσεις ή ακόµα και κατάργηση επιδοµάτων, όπως τη µείωση για το πετρέλαιο θέρµανσης κατά 50% ή
την κατάργηση των επιδοµάτων για τους άνεργους που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας. Το κόστος όλου
αυτού του πακέτου της µείωσης και της κατάργησης των επιδοµάτων είναι άλλα 500 εκατοµµύρια ευρώ. Αυτό είναι το ένα πακέτο µέτρων, των δηµοσιονοµικών.
Το δεύτερο, το πιο χαρακτηριστικό, είναι τα µέτρα που στηρίζουν τις ανάγκες του κεφαλαίου και των µονοπωλιακών οµίλων.
Επιτάχυνση της διαδικασίας των ιδιωτικοποιήσεων και οι νέες
ΔΕΚΟ εντάσσονται στο Ταµείο. Για να λειτουργήσουν πώς; Υπηρετώντας τα συµφέροντα και τις ανάγκες του κεφαλαίου µε νέες
µορφές ιδιωτικοποιήσεων.
Απελευθερώνετε περαιτέρω τις αγορές, όπως την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Αύξηση του όγκου δηµοπρασίας της ηλεκτρικής ενέργειας προς όφελος ποιων; Των κερδοσκόπων, οι οποίοι
θα αγοράζουν φτηνό ηλεκτρικό ρεύµα µέσα από αυτές τις δηµοπρασίες και θα το πουλούν πανάκριβο στα λαϊκά νοικοκυριά.
Προχωράτε στον άµεσο διαχωρισµό του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ
µε στόχο την ιδιωτικοποίησή του. Προχωράτε στην ιδιωτικοποίηση του 66% του ΔΕΣΦΑ, αλλά και το νέο πακέτο των µέτρων,
όπως εξήγησε χθες ο κ. Σταθάκης, που αφορούν τη ΔΕΗ και το
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οποίο θα δροµολογηθεί από τον Σεπτέµβρη για πώληση λιγνιτικών µονάδων, όπως και µια σειρά άλλα µέτρα που εντάσσονται
στις ανάγκες ακριβώς του συσσωρευµένου κεφαλαίου, για να
µπορέσει να αξιοποιήσει επιχειρηµατικά και κερδοφόρα τις
πηγές ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας µας.
Καταργείτε ουσιαστικά την κυριακάτικη αργία. Και θα αποτελέσει ένα ισχυρότατο χτύπηµα για τους εµπόρους η απελευθέρωση της λειτουργίας των καταστηµάτων και τις Κυριακές. Και
είναι προς όφελος των πολυεθνικών, των πολυκαταστηµάτων,
των µεγάλων σούπερ µάρκετ. Και θα είναι χτύπηµα όχι µόνο για
τους εµπόρους, αλλά και για τους ίδιους τους εργατοϋπάλληλους, γιατί θα απελευθερωθεί επί της ουσίας το ωράριο και θα
γενικευτούν ακόµη περισσότερο οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Επτά ηµέρες εργασίας την εβδοµάδα µε τις συνθήκες που
υπάρχουν στην αγορά εργασίας. Και τα µέτρα που πήραν οι προηγούµενες κυβερνήσεις στους έντεκα νόµους, εσείς τους έχετε
νοµιµοποιήσει. Και παίρνετε κι άλλα µέτρα για την περαιτέρω
απελευθέρωση, τα οποία υπάρχουν σ’ αυτό το τέταρτο µνηµόνιο
και ουσιαστικά οδηγούν στην απελευθέρωση των οµαδικών απολύσεων. Ουσιαστικά οδηγούν στο δικαίωµα της ανταπεργίας µε
τις διαδικασίες fast track, όπου µια απεργία µπορεί να κηρυχθεί
από τα δικαστήρια καταχρηστική. Περιορίζετε ακόµη περισσότερο συνδικαλιστικά δικαιώµατα.
Στηρίζετε περαιτέρω το κεφάλαιο µε τα λεγόµενα αντίµετρα.
Γιατί και τα αντίµετρα προς όφελος του µεγάλου κεφαλαίου λειτουργούν. Η µείωση των φορολογικών συντελεστών για τα νοµικά πρόσωπα από 29% σε 26%. Τα προγράµµατα απασχόλησης,
όπου θα παρέχετε ακόµη περισσότερο φθηνούς εργαζόµενους
στους επιχειρηµατικούς οµίλους, χρηµατοδοτώντας από το κόψιµο των συντάξεων, από τη µείωση του αφορολόγητου.
Αυξάνετε το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων για να στηριχθούν τα επιχειρηµατικά σχέδια των επιχειρηµατικών οµίλων.
Παίρνετε, όµως, και µασκαρεµένα µέτρα. Και αυτό είναι το πιο
επικίνδυνο. Εκεί που τα ονοµάζετε µέτρα στήριξης των πιο
ακραίων λαϊκών στρωµάτων, είναι µέτρα που στηρίζουν το κεφάλαιο. Βάλατε έναν ψευδεπίγραφο τίτλο: «επιδότηση ενοικίου».
Και από κάτω κρύβετε ότι θα χρηµατοδοτείτε τα δάνεια, τα οποία
έχει πάρει η λαϊκή οικογένεια για την κάλυψη των στεγαστικών
αναγκών.
Τι λέτε, λοιπόν, σε µια οικογένεια επί της ουσίας, που µπορεί
να έχει 200 ευρώ τον µήνα δόση και σήµερα δεν µπορεί να την
πληρώσει; «Θα σου δώσω εγώ τα 100 ευρώ, βρες κι εσύ τα άλλα
100 ευρώ µε δανεικά να πληρώσουµε τα δάνεια στην τράπεζα».
Για ποιον, λοιπόν, κόβετε τους µισθούς και τις συντάξεις; Για τις
στεγαστικές ανάγκες της λαϊκής οικογένειας ή για να χρηµατοδοτήσετε τις τράπεζες; Εξακόσια εκατοµµύρια τον χρόνο είναι
αυτό το πακέτο. Πόσα από αυτά θα πάνε στις τράπεζες; Είναι
ντροπή! Είναι αισχρά πράγµατα αυτά, τα οποία κάνετε! Μέσα
από αυτές τις καρικατούρες και τις µαϊµουδιές προσπαθείτε να
εξαπατήσετε τον κόσµο.
Έτσι, λοιπόν, µε τα λεγόµενα αντισταθµιστικά µέτρα θέλετε να
ρίξετε στάχτη στα µάτια του κόσµου γιατί έχετε µια πολιτική, µε
την οποία στηρίζετε καθηµερινά τις ανάγκες του κεφαλαίου. Και
στο όνοµα των αναγκών του κεφαλαίου θυσιάζετε τον λαό και
ταυτόχρονα θέλετε να αναδιανείµετε τη φτώχεια. Και µην µου
πείτε ότι δεν είναι έτσι. Εσείς το λέτε στην εισηγητική έκθεση. Τι
λέτε στη σελίδα 3; «Αξιοποιούνται οι εξοικονοµούµενοι πόροι
από τη µείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης προς την ενίσχυση
των ευρύτερων κοινωνικών οµάδων». Τι είναι αυτό; Αυτό είναι ο
ορισµός της αναδιανοµής της φτώχειας. Κόβετε τις συντάξεις
από τους συνταξιούχους, από τους φτωχούς, δηλαδή, για να
στηρίξετε τους εξαθλιωµένους. Και λέτε ότι δεν είναι έτσι; Και
µάλιστα, ζητάτε να στηρίξουν οι συνταξιούχοι αυτό το µέτρο, τη
σφαγή δηλαδή των δικαιωµάτων τους, για να µπορέσουν να ζήσουν.
Καλλιεργείτε τον κοινωνικό αυτοµατισµό µε αυτό τον τρόπο.
Ο εξαθλιωµένος να βλέπει τον συνταξιούχο και να λέει: «Αυτός
φταίει για την εξαθλίωσή µου», αντί να είναι το κεφάλαιο, οι εφοπλιστές και οι τραπεζίτες, το καπιταλιστικό σύστηµα που φταίει.
Αυτό κάνετε: Καλλιεργείτε τον κοινωνικό αυτοµατισµό µέσα από
αυτή τη λογική. Και αυτά τα αντισταθµιστικά µέτρα θα είναι κάτω
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από προϋποθέσεις. Λέτε στον λαό: «Να σε κάψω και να σε
αλείψω µετά λάδι».
Τι υπόσχεστε, λοιπόν, στον λαό; Τα χρόνια της ανάπτυξης, που
λέτε ότι θα είναι από το 2017 µέχρι το 2021 µε 2022, ο λαός θα
βολεύεται µε τα συσσίτια και τα επιδόµατα φιλανθρωπίας και όχι
µε την αποκατάσταση των τεράστιων απωλειών που ήρθαν όλα
αυτά τα χρόνια της κρίσης στην περίοδο της ανάπτυξης. Του
λέτε, λοιπόν, ότι η ανάπτυξη θα είναι µατωµένη για σένα και θα
καλύπτεις τις ανάγκες σου µε τα συσσίτια και µε τα επιδόµατα
και όχι µε ανθρώπινους όρους εργασίας που να µπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες της εργατικής τάξης και των υπόλοιπων λαϊκών στρωµάτων.
Θέλετε να µειώσετε τις απαιτήσεις του λαού και να βολεύεται
ο λαός µε τα ψίχουλα που θα πέφτουν από το τραπέζι των πλουσίων. Φοβάστε τον λαό και προχωράτε στους ηλεκτρονικούς
πλειστηριασµούς για να καλλιεργήσετε τον φόβο. Εννιακόσιες
είκοσι πέντε χιλιάδες ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς θα κάνετε
µέσα στο 2017 για χρέη πάνω από 500 ευρώ. Για ποιον είναι
αυτό; Για τις τράπεζες είναι ή για τα ασφαλιστικά ταµεία και για
την εφορία; Όλοι αυτοί οι οποίοι χρωστάνε και δεν µπορούν να
πληρώσουν τις εφορίες, τα ασφαλιστικά ταµεία, θα τους βάλετε
το µαχαίρι στο λαιµό. Ή θα πληρώσεις ή θα στα πάρουµε µε τη
βία, τσαµπουκά, νταϊλίκι. Αυτόν τον φόβο θέλετε να καλλιεργήσετε στον λαό και µε αυτόν τον τρόπο θέλετε να θωρακίσετε το
σύστηµα, µέσα από τη µείωση των λαϊκών απαιτήσεων να µην κινητοποιούνται, να αποδέχονται τη µοίρα τους, βάζοντας εµπόδιο
στην οργάνωση της λαϊκής πάλης µέσα από τα νέα µέτρα που
θα πάρετε ενάντια στην απεργία, ενάντια στα συνδικαλιστικά δικαιώµατα, αλλά ταυτόχρονα και τα µέτρα –κι εµείς θα το πούµε
εδώ πέρα- για τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. Ακόµη πιο αντιδραστικές αλλαγές κάνετε.
Το ΚΚΕ επανειληµµένα και δηµόσια είχε τοποθετηθεί πάνω στο
ζήτηµα αυτό, ξεκαθαρίζοντας ότι για τα κουπόνια των µικρών
ποσών δεν µπορεί να γίνεται ονοµαστικοποίηση ούτε να µπαίνει
όριο για το ποσό που συγκεντρώνεται. Και κατά τη διάρκεια της
ψήφισης του συγκεκριµένου νόµου το 2014 είχαµε δηλώσει καθαρά ότι δεν πρόκειται να παραδώσει τα ονόµατα των µελών,
των φίλων και των οπαδών που ενισχύουν µε µικρά ποσά το ΚΚΕ.
Και η κύρια πηγή χρηµατοδότησης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας –το ξέρουν µέχρι και οι πέτρες- είναι ο λαός. Και η
οικονοµική στήριξη από αυτόν τον λαό και την εργατική τάξη
αποτελεί όρο ύπαρξης του ΚΚΕ, αλλά ταυτόχρονα και σηµαντικό
κρίκο της πολιτικής δραστηριότητας του ΚΚΕ.
Και σας το λέµε καθαρά ότι δεν πρόκειται να δεχτούµε τέτοια
µέτρα ως ΚΚΕ. Ο έλεγχος µπορεί να γίνεται στα οικονοµικά και
γίνεται στα οικονοµικά του κόµµατος, αλλά δεν θα σας παραδώσουµε ποτέ καταλόγους µελών και ενισχυτών. Και επανειληµµένα
και εµείς το λέµε καθαρά ότι µέσα από αυτές τις διαδικασίες
προσπαθείτε να παρεµβαίνετε στη λειτουργία των κοµµάτων, για
να θωρακίσετε την αστική εξουσία και να διαµορφώσετε κόµµατα
που µε τον έναν ή µε τον άλλο τρόπο δεν αµφισβητούν την εξουσία του κεφαλαίου.
Έτσι, λοιπόν, ενιαία είναι η φιλοσοφία των µέτρων και των αντιµέτρων και δεν πρέπει να τα νοµιµοποιήσει ο ελληνικός λαός.
Βγαίνουµε, λέτε, από τα µνηµόνια και την επιτροπεία. Ποιον κοροϊδεύετε; Τα µέτρα αυτά είναι σε µόνιµη βάση. Δεύτερον, υπάρχει και η ευρωπαϊκή οικονοµική διακυβέρνηση και το ευρωπαϊκό
εξάµηνο που ελέγχει το σύνολο των προϋπολογισµών όλων των
κρατών µελών. Υπάρχει ο αυτόµατος δηµοσιονοµικός κόφτης σε
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν δεν εκπληρώνονται οι όροι του
προϋπολογισµού. Και τρίτον, υπάρχει αυτό το ταµείο για τα ενενήντα εννέα χρόνια που έχετε δεσµεύσει τη δηµόσια περιουσία
προς όφελος της εξυπηρέτησης του χρέους, του κρατικού χρέους, και προς όφελος των επιχειρηµατικών οµίλων.
Ισχυρίζεστε ότι ανοίγει ο δρόµος για τη διευθέτηση του κρατικού χρέους. Ποιος ευθύνεται για το κρατικό χρέος; Οι ανάγκες
του κεφαλαίου. Ποιος λέτε ότι πρέπει να το πληρώσει; Ο λαός.
Και κάθε αποµείωση που συντελείται σηµαίνει νέα αντιλαϊκά
µέτρα και µιλάµε για τους όρους αποπληρωµής του κρατικού
χρέους και όχι για το ύψος, για να µένουν διαθέσιµοι πόροι για
τη χρηµατοδότηση του κεφαλαίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Είπε ο Πρωθυπουργός ότι αποτελεί συµφωνία εξιτήριο από το
µνηµόνιο, αλλά είναι συµφωνία εισιτήριο για τον λαβύρινθο της
καπιταλιστικής ανάπτυξης που περιµένει την εργατική τάξη και
τους αυτοαπασχολούµενους και επαγγελµατίες ο µινώταυρος
του καπιταλιστικού κέρδους, για να τους κατασπαράξει.
Γιατί ποια είναι η αιτία των προβληµάτων και της επίθεσης που
αντιµετωπίζει σήµερα ο λαός; Είναι µήπως το ύψος του χρέους;
Είναι η ανικανότητα της Κυβέρνησης; Οι ιδεοληψίες; Η ελληνική
ιδιοµορφία;
Εµείς το λέµε καθαρά ότι αυτές οι απαντήσεις προσπαθούν να
κρύψουν τον πραγµατικό ένοχο που είναι η ανταγωνιστικότητα
των µονοπωλιακών οµίλων, το καπιταλιστικό κέρδος και το ίδιο
το καπιταλιστικό σύστηµα. Και είναι τα µέτρα αυτά που παίρνονται στην Ελλάδα µέτρα που παίρνονται σε όλη την Ευρωπαϊκή
Ένωση, ανεξάρτητα οικονοµικής κατάστασης.
Από αυτήν την άποψη είναι εύκολη η Αντιπολίτευση των άλλων
κοµµάτων, Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, να κάνει προσωπικές
επιθέσεις σε Υπουργούς της Κυβέρνησης για το βαθµό ικανότητάς τους. Θέλετε να ξεχάσουµε τα δικά σας χαΐρια, όταν ήσασταν Υπουργοί; Θέλετε να κρύψετε στρατηγικά αδιέξοδα, τα
οποία έχετε και τη στρατηγική αδυναµία, γιατί ταυτίζεστε σήµερα
µε το ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ στα µέτρα που εξυπηρετούν τις
ανάγκες του κεφαλαίου. Θέλετε να καλλιεργήσετε τη λογική του
µικρότερου κακού, να επιλέγει ο λαός ανάµεσα στη Σκύλα και
στη Χάρυβδη. Όµως, αυτά τα µικρά κακά γίνονται ένα τεράστιο
κακό για το λαό σωρευτικά όταν λειτουργούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε, κύριε
Καραθανασόπουλε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε
Πρόεδρε.
Να τον βάζετε να επιλέγει τα κόµµατα της Κυβέρνησης και την
αλλαγή των κοµµάτων στην Κυβέρνηση.
Εµείς, λέµε, λοιπόν -και κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε και σας
ευχαριστώ- ότι τα µέτρα αυτά είναι αναπόφευκτα για το κεφάλαιο, για το καπιταλιστικό σύστηµα, όχι όµως για τον λαό. Δεν
έχει πει την τελευταία λέξη. Πρέπει να διεκδικήσει το σύνολο των
απωλειών, αλλά και να βάλει στην προµετωπίδα της πάλης του
την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών.
Μπορούµε να ζήσουµε καλύτερα. Υπάρχουν όλοι οι όροι και
οι προϋποθέσεις. Γι’ αυτό απαιτείται σήµερα η ισχυροποίηση του
ΚΚΕ, που πρωτοστάτησε και πρωτοστατεί για τη λαϊκή πάλη, την
κοινωνική συµµαχία, τη ρήξη και την ανατροπή, τη λαϊκή αντεπίθεση. Το φόβο του λαού να έχετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έχουν µείνει τρεις
συνάδελφοι: ο κ. Παπαχριστόπουλος, ο κ. Κατσιαντώνης κι ο κ.
Μαυρωτάς και αµέσως µετά θα µιλήσει πρώτος ο κ. Βορίδης, ο
κ. Λοβέρδος, ο κ. Καρράς για την ένσταση αντισυνταγµατικότητας και εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Παρασκευόπουλος.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ως λέγων ο κ. Τζαβάρας και εγώ ως
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ως λέγων, µάλιστα.
Επειδή είδα ότι υπογράψατε. Εντάξει. Ο κ. Τζαβάρας. Κανένα
πρόβληµα. Και εκ µέρους της Κυβέρνησης ένας Υπουργός που
θα θελήσει. Και µετά θα γίνει η ψηφοφορία µε το γνωστό τρόπο.
Γι’ αυτό ενηµερώνω τους Γραµµατείς των Κοινοβουλευτικών
Οµάδων ότι η ψηφοφορία θα είναι µεταξύ 13.15’ µε 13.30’. Όσοι
εκ των συναδέλφων επιθυµούν να συµµετάσχουν να έχουν ειδοποιηθεί να είναι στην Αίθουσα µεταξύ 13.15’ και 13.30’.
Κύριε Παπαχριστόπουλε, συγγνώµη που σας είχα όρθιο, πονάει και το πόδι σας ακόµα.
Ελάτε, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πιστεύω ότι κανείς δεν έχει δικαίωµα να µονοπωλεί την αλήθεια ούτε να διεκδικεί το αλάθητο. Και αν έχει ένα µεγαλείο η κοινοβουλευτική δηµοκρατία είναι γιατί µπορεί να ακούγονται σε
αυτήν την Αίθουσα όλες οι απόψεις. Κάποιες µπορεί να µην µας
αρέσουν, κάποιες να τις υιοθετούµε. Ο τελευταίος, λοιπόν, που
θα µονοπωλούσε την αλήθεια είµαι εγώ.
Θέλω, όµως, να µπω στο θέµα µου και να πω το εξής: Και σε
αυτήν την Αίθουσα συγκρούονται δύο κόσµοι. Από τη µια πλευρά
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η φωνή της αγοράς, των offshore, των πολυεθνικών, των οικονοµικών παραδείσων, το χρηµατιστήριο και από την άλλη η κοινωνία. Θέλω να πιστεύω ότι σε αυτήν τη σύγκρουση, την
αδυσώπητη, δεν ξέρω ποιος θα βρεθεί κερδισµένος και ποιος
χαµένος, πάντως όσοι έχουν διαλέξει την κοινωνία, τουλάχιστον,
δεν θα µετανιώσουν ποτέ.
Θα γίνω πιο ειδικός και πιο συγκεκριµένος. Είναι εύκολο
πράγµα να χτυπάς το σύµπτωµα και να κάνεις πως δεν βλέπεις
το αίτιο. Δεν είναι καλός γιατρός αυτός, που δίνει ένα παυσίπονο
για έναν πυρετό αν δεν µάθει ποτέ ή αν δεν πει στον άρρωστό
του τι έφταιξε και έγινε αυτός ο πυρετός.
Στον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο τους όρους επέβαλε ο νικητής. Το
ίδιο και στον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Ο ηττηµένος ήταν αδύναµος
κρίκος. Είναι ιερή υποχρέωση, πιστεύω, της ελληνικής κοινωνίας
να µάθει πώς έφθασε η χώρα σε αυτήν την κατάσταση. Κάποιοι
επιµένουν -θα έλεγε κανείς θυµίζει το πείραµα του Παβλόφ-, να
αγνοούν τις πραγµατικές αιτίες αυτής της κρίσης που πραγµατικά µαστίζει τη χώρα.
Και µε την ευκαιρία θέλω να πω ότι οι όποιοι εργαζόµενοι, οι
όποιοι συνδικαλιστές έχουν –κατά τη γνώµη µου- δίκιο. Δεν έχει
καµµία σηµασία εάν ήταν δέκα ή δώδεκα φορές. Ένα ευρώ να
σου κόψουν τώρα που βρίσκεσαι σε συνθήκες οικονοµικής ασφυξίας εξεγείρεσαι, διαµαρτύρεσαι. Ναι, έχουµε πολιτικό κόστος
γιατί κυβερνάµε εµείς. Δεν εξετάζει ο άλλος εάν του κόψανε τη
σύνταξη έντεκα ή δώδεκα φορές. Ένα ευρώ θα σου κόψω τώρα,
εσύ φταις. Το σέβοµαι και δεν έχω να πω κουβέντα για αυτό.
Έχει, όµως, µεγάλη σηµασία να µάθουµε πώς έφτασε η χώρα σε
αυτό το σηµείο.
Έβλεπα ένα παράδειγµα προχθές, γιατί είµαι στην εξεταστική
επιτροπή για την υγεία, µε πόση άνεση το ΚΕΕΛΠΝΟ έδινε 1 εκατοµµύριο ευρώ σε έναν συγκεκριµένο τηλεοπτικό σταθµό µόνο
και µόνο για ένα θέµα που ήταν αδιάφορο. Έβλεπα ακόµα µε
πόση άνεση το ΚΕΕΛΠΝΟ έδινε 300.000 ευρώ σε έναν άλλο
σταθµό µε ιδιωτικό συµφωνητικό για µηνύµατα. Για όσους δεν
έχουν υπ’ όψιν τι σηµαίνει ΚΕΕΛΠΝΟ, επειδή είµαι ιατρός, αφορά
µεταδοτικά νοσήµατα, επιδηµίες, εξάρσεις σε όλον τον κόσµο,
σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον πλανήτη. Δεν πληρώνει κανείς
διαφηµιστικά µηνύµατα για τέτοιου είδους προβολή. Θα µπορούσα να πω πολλά πράγµατα. Μου έκανε φοβερή εντύπωση
πώς µια θερµική κάµερα που κάνει 7.000 ευρώ, αγοραζόταν
115.000 ευρώ. Όλα αυτά τα έχουµε ξεχάσει και βλέπω ανθρώπους που κουνούν το δάχτυλο. Καλά κάνουν. Ο καθένας κρίνεται.
Έχει, όµως, µεγάλη σηµασία να δούµε τι κάνει αυτή η Κυβέρνηση.
Έχω την αίσθηση -το είπα και στην προηγούµενη οµιλία µουότι η συµφωνία αυτή τελειώνει. Ήδη αυτήν τη στιγµή που µιλάµε
σε πολύ λίγες µέρες πιστεύω ότι ρυθµίζεται η δόση των 7,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ που χρωστάµε τον Ιούλιο. Να ακούγονται
αυτά. Είναι µια θηλιά στο λαιµό, για την οποία δεν φταίξαµε εµείς
ποτέ. Ήδη αυτήν τη στιγµή θεωρείται σχεδόν δεδοµένη –µε έναν
πολύ µικρό αστερίσκο- η συµµετοχή µας στη ποσοτική χαλάρωση. Νοµίζω ότι αργά η γρήγορα, δοκιµαστικά θα βγούµε στις
αγορές, δηλαδή θα φύγει ο βραχνάς του να δανειζόµαστε και θα
βγούµε –πιστεύω- οριστικά στις αγορές πολύ σύντοµα. Αυτό
είναι καλό για τη χώρα. Η θηλιά πρέπει να φύγει οριστικά από
τον λαιµό µας.
Ακούω πάλι µε διαπρύσιους λόγους έντονη κριτική. Γεννιέται
ένα ερώτηµα και συγχωρήστε µου τη λαϊκή έκφραση: Ρε παιδιά,
σαράντα χρόνια είχατε το πηδάλιο αυτής της χώρας. Πραγµατικά, τι σας εµπόδισε αυτά τα ωραία που µας προτείνετε εδώ να
τα έχετε κάνει πράξη; Τι σας εµπόδισε, για παράδειγµα, να έχετε
καθιερώσει εσείς το πλαστικό χρήµα και σύµφωνα µε την έκθεση
της Τράπεζας της Ελλάδος να έχουµε εξοικονοµήσει 1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ; Για όσους έχουν απορία, τα 617 εκατοµµύρια
ευρώ δεν τα µοιράστηκαν κάποιοι φίλοι, όπως γινόταν παλιά.
Θέλω να πω και κάτι άλλο, γιατί η υπερβολή, η µικροψυχία και
η ανακρίβεια είναι σήµα κατατεθέν. Έγινε µεγάλος θόρυβος για
τα 300 ευρώ. Το ξέρουν όλοι. Εάν ρωτούσαν έναν φοροτεχνικό
ότι εάν καθυστερούσε η Κυβέρνηση να το δώσει, αυτό το µικρό,
αυτό το τίποτα, θα πήγαινε στον προϋπολογισµό του 2017 και
θα χανόταν. Ενάµισι εκατοµµύριο πολίτες δεν θα είχαν τη δυνα-
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τότητα τα Χριστούγεννα να κάνουν ένα δώρο. Και λέω ξανά ότι
δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Και όµως, επί επτά µέρες τα κανάλια
παίζανε αλύπητα τη διαφθορά δήθεν, γιατί δεν πρόλαβε η ΗΔΙΚΑ
να κάνει τις διασταυρώσεις. Θα µπορούσα να έχω πάρει και εγώ
τα 300 ευρώ. Έτυχε να µην τα πάρω.
Παρ’ ότι έχουµε κοινοβουλευτική δηµοκρατία υπάρχει –λυπάµαι που το λέω- µια θηριώδης παντοδυναµία των µέσων µαζικής
ενηµέρωσης. Ακόµα τώρα που µιλάµε είναι καθηµερινό σπορ η
διαστρέβλωση της πραγµατικότητας. Θα µπορούσα να αναφέρω
πολλά παραδείγµατα. Δεν θέλω να ξύσω πληγές. Το είπα και
στην επιτροπή, το είπα κι όταν είχαν έρθει ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του ΕΣΡ. Επί έναν µήνα το καλοκαίρι τρεις εν ενεργεία Υπουργοί ήταν εξ αµελείας δολοφόνοι γιατί έτσι ήθελαν
κάποια κανάλια, κάποιες εφηµερίδες, κάποια ραδιόφωνα. Κι όταν
βγήκαν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία ότι δεν είχαν σχέση αυτοί οι
άνθρωποι ακόµα και τώρα που µιλάµε υπάρχουν πολίτες, που πιστεύουν ότι δεν υπήρχε καπνός χωρίς φωτιά.
Παλεύει αυτή η Κυβέρνηση µε αντίξοες συνθήκες, κάτω από
συνθήκες οικονοµικής ασφυξίας, και οµολογηµένα «παρένθεση».
Ποτέ δεν άφησαν αυτή την Κυβέρνηση να κυβερνήσει ανθρώπινα, κανονικά. Τις εκλογές δεν τις πήρε µε δικτατορία. Ψήφισε
ο Έλληνας πολίτης. Κι όµως, κάτω από συνθήκες οικονοµικής
ασφυξίας, µόνιµης παρένθεσης, µιας λυσσασµένης επίθεσης απ’
όλους, κατάφερε να επιβιώσει. Καταφέρνει τώρα που µιλάµε να
βγάλει τη χώρα από την επιτροπεία.
Θα γίνω δυσάρεστος, αλλά δεν µπορώ να µην επαναλάβω ότι
είµαι από τους τελευταίους που θα πω ότι αυτά τα µέτρα για πολλούς πολίτες είναι δυσβάσταχτα. Να ξέρουν όµως αυτοί οι πολίτες ότι οι περισσότεροι από εµάς τους Βουλευτές δεν µπήκαµε
στη Βουλή για να πλουτίσουµε. Δεν χρησιµοποιούµε το βουλευτικό αξίωµα για να βγάλουµε χρήµατα. Είµαι απ’ αυτούς που
πρωτοστατώ -και θα το κάνω στην επόµενη συνταγµατική αναθεώρηση- στο να είναι οι Βουλευτές πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης. Είναι προς τιµήν όλων των πτερύγων της Βουλής,
γιατί έχω βρει Βουλευτές απ’ όλα τα κόµµατα, που συµµερίζονται
αυτή την άποψη. Να µη θυµίσω τι κάνανε οι παλιοί πολιτικοί.
Είναι δυσάρεστο σε µένα να τα θυµίζω, αλλά θα πρέπει οι άνθρωποι που κουνάνε το χέρι να µας πουν τι έκαναν µε το Χρηµατιστήριο. Ποιος κυβερνούσε τότε τη χώρα, όταν απίστευτα
δισεκατοµµύρια πήγαν στα χέρια µιας ελίτ; Τι έκαναν µε τους
Ολυµπιακούς Αγώνες; Δεν είναι µόνο το C4I. Είναι πάρα πολλά.
Πόσα δισεκατοµµύρια άλλαξαν τσέπες µε την υπερτιµολόγηση
και πήγαν πάλι σε µια ελίτ; Τι έγινε µε τα εξοπλιστικά; Δεν είναι
µόνο ο Γιάννος Παπαντωνίου που τον είχαν ξεχάσει δεκατρία
χρόνια. Είναι πολλά. Τι έγινε µε την Υγεία;
Πάντως ο Πολάκης και ο Ξανθός φέρνουν σ’ αυτό το νοµοσχέδιο κάτι που το ζητάω, ουρλιάζω γι’ αυτό, είκοσι πέντε χρόνια:
Να ελέγχονται οι προµήθειες και η τιµολόγηση των φαρµάκων.
Τι σας εµπόδισε να το κάνετε αυτό; Τόσα ωραία προτείνετε. Ένα
«πάρτι» απίστευτο υπήρξε, που στοίχισε πάνω από 85 δισεκατοµµύρια.
Πόσο στοίχισε η «SIEMENS»; Κάποιοι που είχαν προσωπικές
επαφές τότε µε τον Χριστοφοράκο φρόντισαν να φυγαδευτεί για
να µη µιλήσει. Ήξεραν τι τους περίµενε. Τόσα δισεκατοµµύρια
ήταν τότε η «SIEMENS».
Τι έγινε µε την Αγροτική Τράπεζα; Το όργιο της δανειοδότησης
που γινόταν χωρίς εγγυήσεις πόσα δισεκατοµµύρια στοίχισε
στην τσέπη του Έλληνα πολίτη; Ποια ελίτ πήρε αυτά τα χρήµατα;
Γιατί ξεχνάτε τα χρέη σας; Θα το ξαναπώ. Αν χρωστάω 100
ευρώ σε κάποιον, θα στρίβω δρόµο για να µην τον συναντήσω
πριν τον ξεχρεώσω. Χρωστάτε κοντά στο µισό δισεκατοµµύριο,
420 εκατοµµύρια. Πείτε κάτι. Μη µου προτείνετε λύση, δεν θα
ακούσω. Αν σου χρωστάει κάποιος και σου λέει για δηµοκρατίες,
δεν τον ακούς καθόλου. Μεγάλες κουβέντες ακούω. Πείτε τι κάνετε µε τα χρέη σας, πώς θα τα εξοφλήσετε. Ενάµισι δισεκατοµµύριο. έχετε χαρίσει στα ΜΜΕ. Επίσηµα χαρτιά.
Ψάξτε στις περίφηµες «λίστες» να βρείτε ένα όνοµα Συριζαίου
ή ένα όνοµα ΑΝΕΛίτη. Θα ζητήσουµε συγνώµη. Ψάξτε να δείτε
ποια ονόµατα είναι σ’ αυτές τις «λίστες». Δεν µ’ αρέσει να σκαλίζω. Τι αγώνα κάνατε για να τις κρύψετε, για να µην έρθουν στην
επιφάνεια;
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Η χώρα αυτήν τη στιγµή που µιλάµε φεύγει µπροστά. Έγινε ο
εξωδικαστικός συµβιβασµός. Μας κατηγορείτε ότι είµαστε κατά
της επιχειρηµατικότητας. Σαν µάννα εξ ουρανού τον περίµεναν
τετρακόσιες χιλιάδες επιχειρήσεις. Εκατόν είκοσι δόσεις. Δέκα
χρόνια πενήντα ευρώ. Τι κάνατε;
Τι κάνατε για το Κτηµατολόγιο; Είµαστε η µοναδική χώρα που
δεν έχει Κτηµατολόγιο. Φέραµε τους δασικούς χάρτες. Γιατί;
Γιατί αυτή η αντίδραση; Γιατί αυτή η λύσσα;
Να πω κάτι, εµείς ήµασταν άπειροι το 2015, αλλά την ανεργία
τη βρήκαµε στο 27%. Δυόµισι εκατοµµύρια Έλληνες ήταν στο
όριο της φτώχειας. Εσείς µε τα µεγαλεπήβολα σχέδια και τα σαράντα χρόνια διακυβέρνησης, είχατε δυόµισι εκατοµµύρια στα
όρια της φτώχειας και ένα εκατοµµύριο κάτω από το όριο της
φτώχειας. Το έχετε ξεχάσει; Είχαν ήδη φύγει τριακόσιες χιλιάδες
νέοι για την Ευρώπη. Δεν είπα ότι τα επόµενα χρόνια ήταν καλύτερα. Ένα πράγµα, όµως, δεν έγινε: Δεν περιφρονήσαµε την εντολή των Ελλήνων πολιτών. Εγώ το λέω και µπορεί να θεωρούµαι
λίγο αιθεροβάµων, γιατί ο επιχειρηµατίας από τη φύση του θέλει
να κερδίζει και τον ενδιαφέρει το χρήµα: Ποτέ πάλι διαπλεκόµενος πολιτικός! Και αν υπάρξει, στο πυρ το εξώτερον!
Και αυτό δεν είναι µέληµα ενός κόµµατος. Όλοι εδώ που είµαστε πρέπει να παραδειγµατιστούµε γιατί χρεοκόπησε η χώρα.
Γιατί χρεοκόπησε η χώρα; Βουτηγµένοι όλοι στη διαφθορά και
τη διαπλοκή. Όταν λέω «όλοι» δεν εννοώ τους Βουλευτές –για
όνοµα του Θεού- ένα µεγάλο κοµµάτι. Και οφείλω να οµολογήσω
ότι σε όλα τα κόµµατα υπάρχουν καθαροί και έντιµοι πολιτικοί.
Για ένα πράγµα δεσµευόµαστε και νοµίζω ότι είναι δέσµευση
ανθρώπινη: Αυτή η χώρα να έρθει στην κανονικότητα, να κυβερνηθεί κανονικά. Έχουµε ενάµιση χρόνο µπροστά µας και νοµίζω
ότι θα τα δώσουµε όλα για να ξαναποκτήσουµε την εµπιστοσύνη
των Ελλήνων πολιτών.
Έχετε συσπείρωση γύρω στο 83%. Δεν πάτε παραπάνω. Το
κυβερνών κόµµα κι εµείς έχουµε µικρή συσπείρωση γιατί ένα
40%-50% κάτι περιµένει. Και πιστεύω ότι, επειδή η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, εµείς θα τη δώσουµε στον Έλληνα πολίτη.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες των ΑΝΕΛ και του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καλείται στο Βήµα ο
ειδικός αγορητής της Ένωσης Κεντρώων κ. Γεώργιος Κατσιαντώνης.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινώ µε τη µοναδική θετική
διάταξη, που αφορά την κατάργηση της έκπτωσης φόρου για
εµάς τους Βουλευτές, όπως και αυτή που αφορά τον έλεγχο των
εξόδων της οικονοµικής διαχείρισης και απεικόνισης αυτής και
βέβαια της χρηµατοδότησης κοµµάτων και υποψηφίων Βουλευτών και Ευρωβουλευτών.
Σήµερα αισθάνοµαι δικαιωµένος, γιατί αποτελεί πολιτική µου
πεποίθηση ότι όλοι οι συνάδελφοι Βουλευτές συµφωνείτε συνειδητά ότι αυτό έπρεπε από πολλών ετών να ισχύει στην Ελλάδα,
η οποία δίδαξε τη δηµοκρατία και την ισονοµία.
Από την άλλη, δεν µπορώ παρά να πω ότι το νοµοσχέδιο - τέταρτο µνηµόνιο, αποτελεί µια υποσχετική χωρίς αντίκρισµα. Είναι
µια µεταχρονολογηµένη επιταγή, που όταν βρεθεί στα χέρια των
πολιτών ως κοµιστών θα κινδυνεύει να «σκάσει» ακάλυπτη και
φυσικά απλήρωτη. Έτσι µόνο µπορώ να χαρακτηρίσω τα αντίµετρα, που δήθεν προβλέπετε ότι θα ενισχύσουν την ελληνική κοινωνία και εν γένει το πολιτικοκοινωνικό γίγνεσθαι της χώρας.
Όλα τελούν υπό αίρεση, άρα πρέπει να δούµε πώς και αν τελικά
µπορεί να πληρωθεί αυτή η αίρεση.
Όλοι µας γνωρίζουµε και -κρίνοντας εξ ιδίων τα αλλότριαθεωρώ ότι κι εσείς γνωρίζετε ότι ο λογαριασµός δεν βγαίνει και
το µόνο που θα έρθουµε να δούµε µπροστά µας, τελικά, στα επόµενα ένα, δύο ή τρία χρόνια, αντίστοιχα, είναι επιπλέον προβλήµατα της κοινωνίας.
Ας δούµε, λοιπόν, τα αντίµετρα που έρχονται, παντελώς ελλιπή, προς νοµοθέτηση:
Το επίδοµα ενοικίου. Δεν γνωρίζουµε τις προϋποθέσεις πλέον
του ατοµικού εισοδηµατικού ορίου των 9.600 ευρώ, θα απαιτείται
έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για το θέµα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το πρόγραµµα «Βρεφονηπιακή Φροντίδα» άγνωστο πότε θα
λειτουργήσει και πότε θα είναι έτοιµοι οι σταθµοί.
Το πρόγραµµα «Σχολικά Γεύµατα»: Λάθος, και µάλιστα εισάγεται κοινωνική ανισότητα, επειδή δεν επεκτείνεται το πρόγραµµα σε όλους τους µαθητές της δηµόσιας εκπαίδευσης,
αλλά προβλέπεται µόνο για το 50% των µαθητών.
Το επίδοµα παιδιού: Λάθος που το φορολογείτε ως εισόδηµα,
όπως δυστυχώς κάνετε για όλα τα επιδόµατα.
Οι νέες θέσεις εργασίας, αν και εφόσον τα βρουν στις λεπτοµέρειες και διατυπώσεις ο ΟΑΕΔ και ο αρµόδιος Υπουργός, έχει
ο Θεός!
Θα έπρεπε να υπήρχαν δεδοµένες, τουλάχιστον, οι προτάσεις
του ΟΑΕΔ, να είναι έτοιµες και περιλαµβανόµενες στο σχετικό
νοµοσχέδιο.
Η µείωση αφορολόγητου: Άλλη µία καταδίκη για τη χώρα, ένας
άλλος γολγοθάς για τον Έλληνα πολίτη.
Η µείωση συντελεστών φορολογίας εισοδήµατος για επιχειρήσεις: Αντί να πράξετε έστω και την ύστατη στιγµή µε λογική και
να ξεκινάει η ισχύς της χθες, δυστυχώς αυτό θα ξεκινήσει το
2020 και αφού πρώτα θα έχετε εξοντώσει κάθε ελπίδα ανάπτυξης για την ελληνική επιχειρηµατικότητα.
Η κατάργηση από 1-1-2018 της µείωσης κατά 1,5% του φόρου
εισοδήµατος που παρακρατείται στα εισοδήµατα από µισθωτή
εργασία, συντάξεις και άλλα. Οµοίως, η κατάργηση από 1-1-2017
της µείωσης φόρου εισοδήµατος για ιατρικές υπηρεσίες.
Το «ψαλίδι» άνευ προηγουµένου από φέτος κιόλας στα ειδικά
µισθολόγια.
Η µείωση από 1-1-2018 στο ανώτατο όριο δαπάνης για τα επιδόµατα κοινωνικής πρόνοιας. Πενήντα οκτώ εκατοµµύρια ευρώ
τον χρόνο µειωµένα πάνω από το µισό, που –σηµειωτέον- πριν
δύο χρόνια ήταν 210 εκατοµµύρια ευρώ. Όλα αυτά είναι στον
«αέρα», αφού θα ξεκινήσουν να ισχύσουν υπό την προϋπόθεση
και στον βαθµό που δεν προκαλείται απόκλιση από τους µεσοπρόθεσµους δηµοσιονοµικούς στόχους.
Ήδη γίνοµαι αποδέκτης µένους και αρνητικών σχολίων από
συµπολίτες µας, αφού πλέον ξεκάθαρα βλέπουν ότι σχεδόν στο
σύνολο τίποτε από τα αντίµετρα δεν θα καρπωθούν, γιατί απλά
τα νούµερα των στόχων και τα πλεονάσµατα που υπόσχεστε δεν
βγαίνουν.
Θέλετε προφανώς να δηµιουργήσετε συνθήκες απολύτου
ελέγχου της κοινωνίας, µέσα από τις αλλαγές σε θέµατα οµαδικών απολύσεων. Βλέπετε ότι πριν καλά-καλά ξεκινήσει ο θεσµός
του εξωδικαστικού µηχανισµού ρύθµισης χρεών των επιχειρήσεων ήδη είναι προβληµατικός και δεν ξέρετε απλά από πού να
τον µαζέψετε.
Στο θέµα περί δηµοσίων προµηθειών και συµβάσεων περιπλέκετε τα πράγµατα, παρά συµβάλλετε στη ενοποίηση του πλαισίου
δηµοσίων συµβάσεων, όπως και στο θέµα των πλειστηριασµών µε
ηλεκτρονικά µέσα αυτό, που βλέπουµε τελικά είναι ότι περάσατε
από το «κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη» στο «τα δίνω όσο-όσο
αρκεί να γλιτώσω». Όµως δεν ξέρω από τι θέλετε να γλιτώσετε.
Αλήθεια, πώς αισθάνεσθε που παραδίδετε άνευ όρων τα σπίτια
των Ελλήνων στους ξένους επενδυτές-«τρωκτικά» ακίνητης περιουσίας;
Όσον αφορά στο θέµα αλλαγών στον ρόλο του οικονοµικού
εισαγγελέα, πραγµατικά απορώ µε τι κριτήρια αλλάζει η διαχείριση της πληροφορίας που στέλνουν οι εισαγγελείς στη φορολογική διοίκηση και θα χαρακτηρίζεται ως απλή πληροφορία,
χωρίς δεσµευτικό χαρακτήρα. Εδώ σίγουρα υπάρχει πρόβληµα
αντισυνταγµατικότητας.
Οµοίως, σοβαρές επιφυλάξεις διατηρώ από το όφελος, που
θα προκύψει από διατάξεις, όπως για την κατάργηση του ειδικού
φόρου στην ισοπροπυλική αλκοόλη.
Για την επαναφορά του ΦΠΑ στο 13% από το 24% στα αγροτικά εφόδια: ποιο θα είναι το όφελος αφού ούτως ή άλλως συµψηφίζεται µε τα έξοδα ως δαπάνη και από την άλλη τους
αγρότες τούς διαλύετε φορολογικά;
Φέρνετε και διατάξεις για τη θέσπιση ενιαίου πλαισίου κατάταξης των ενοικιαζοµένων δωµατίων.
Για τις διατάξεις για την ιδιωτική εκπαίδευση, θεωρώ ότι µόνο
κακό θα κάνουν στην επαγγελµατική ελευθερία των ιδιωτικών εκ-
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παιδευτηρίων.
Υπάρχουν και διατάξεις για τις µισθώσεις ακινήτων µέσα από
ηλεκτρονικές πλατφόρµες, διαδίκτυο κ.λπ., καθώς και για το ηλεκτρονικό µητρώο παραγωγής δηµοσίων και ιδιωτικών έργων.
Όπως, όµως, και αν το δούµε το νοµοσχέδιο αυτό, το µόνο
που είναι ξεκάθαρο είναι ότι είµαστε ενώπιον του τέταρτου µνηµονίου µε µέτρα, που τα καταστήσατε εσείς της συγκυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, µέτρα που δεν περιλαµβάνονταν καν στο τρίτο
µνηµόνιο που υποτίθεται ότι ήµασταν σε χειρότερη κατάσταση
και εσείς αναλάβατε υποσχόµενοι ότι θα φτιάχνατε το µέλλον.
Και µάλιστα, σε αυτό το µνηµόνιο, όσο κι αν θέλετε να το βαφτίσετε πακέτο παρεµβάσεων κοινωνικών προδιαγραφών, πουθενά δεν βλέπω να κρύβονται θησαυροί, όπως θέλετε να βαφτίσετε τα συγκεκριµένα αντίµετρα. Αντίθετα, περιλαµβάνει 4,9 δισεκατοµµύρια ευρώ νέα µέτρα. Από εκεί που λέγατε το γνωστό «ούτε
ένα ευρώ νέα µέτρα», φέρνετε αυτήν τη στιγµή νέα µέτρα, που
µέχρι πριν έναν χρόνο κανείς από τους δανειστές δεν τα είχε βάλει
καν στο τραπέζι.
Αν κάνουµε λογαριασµό για τα δύο και πλέον χρόνια της συγκυβέρνησής σας, τότε φτάνουµε σε διαστηµικά νούµερα τα
οποία αγγίζουν τα 14,2 δισεκατοµµύρια ευρώ. Και θυµόµαστε
όλοι πολύ καλά το πρόγραµµα Θεσσαλονίκης που θα δίνατε παροχές 12 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Έχετε απαξιώσει όλο το ενεργό, εργασιακά και κοινωνικά, ανθρώπινο δυναµικό της χώρας. Έχετε εξαθλιώσει ενάµισι εκατοµµύριο επαγγελµατίες και αγρότες και δυστυχώς, πολλοί νέοι της
χώρας µας φεύγουν έξω για να βρουν δουλειά. Δεν µου µένει
ίχνος αισιοδοξίας, γιατί άλλα µου λένε τα νούµερα κι άλλα η
πραγµατικότητα, που έχετε φέρει στη χώρα.
Ας δούµε, λοιπόν, ποια είναι η πραγµατικότητα. Για να βγουν
υλοποιήσιµα όλα τα αντίµετρα, πρέπει να επιτευχθεί πρωτογενές
πλεόνασµα της τάξης του 5,5% του ΑΕΠ, την ώρα που ούτε το
2,5% δεν βγαίνει. Αναπροσαρµόζετε προς τα κάτω, δυστυχώς,
τον προβλεπόµενο δείκτη ανάπτυξης για το 2017 στο 1,8% από
την πρόβλεψη του 2,7% που ήταν ο αρχικός στόχος. Από το περίφηµο e-mail Χαρδούβελη, που προέβλεπε µέτρα 1 δισεκατοµµύριο ευρώ, εν τέλει φτάσαµε ο λογαριασµός της
συγκυβέρνησής σας να ανέλθει σε µέτρα 12,5 δισεκατοµµύρια
ευρώ, µε µέτρα που, προφανώς, θα µπορούσαν να είχαν αποφευχθεί και σήµερα να είχαµε ως χώρα σαφώς καλύτερο επίπεδο διαβίωσης και ανάπτυξης.
Δυστυχώς, και για τα επόµενα έτη προδιαγράφεται µε φθίνουσα πορεία η σχετική πρόβλεψη για ανάπτυξη: Για το 2018 στο
2,4% αντί για 2,5% που ήθελε η Κοµισιόν, για το 2019 στο 2,6%,
για το 2020 στο 2,3% και για το 2021 στο 2,2%. Αυτά τα νούµερα
απέχουν πολύ από τον στόχο για πρωτογενές πλεόνασµα στο
3,5% για τα έτη 2018 µέχρι και 2021. Βλέποντας το άµεσο µέλλον
για το 2017 µε 2018, µας επιβάλλετε µέτρα της τάξης των 660
εκατοµµυρίων ευρώ, µπορεί και να φτάσει στα 700 εκατοµµύρια
ευρώ. Για το 2019 µάς επιβάλλετε µέτρα ίσα µε το 1% του ΑΕΠ
ή δύο δισεκατοµµύρια ευρώ από περικοπές έως 18% σε συντάξεις το 2019. Και επιπλέον µέτρα ίσα µε 1% του ΑΕΠ ή δύο δισεκατοµµύρια ευρώ από τη µείωση στο αφορολόγητο.
Λέτε ότι µαζί µε τα αντικοινωνικά µέτρα που φέρνετε, θα υπάρχουν και τα λεγόµενα αντίµετρα. Μόνο που για να ισχύσουν θα
απαιτείται η καλή διάθεση και έγκριση των δανειστών.
Αλήθεια, το πρωτογενές πλεόνασµα άνω του 3,5% για το 2019
µέχρι και το 2021, το έχετε προϋπολογίσει µαζί µε τον κόφτη µισθών και συντάξεων ή µαζί µε τη µείωση του αφορολόγητου νωρίτερα από ό,τι προβλέπεται ή µήπως µε τις απαράδεκτες αυξήσεις στις εισφορές των ελεύθερων επαγγελµατιών;
Κι έτσι υπολογίζετε να προσελκύσετε επενδυτές στη χώρα;
Αλήθεια ο Πρωθυπουργός έφερε το πολυπόθητο I do της Bank
of China και λοιπών κοινωνικών τραπεζικών ιδρυµάτων για να
αγοράσουν ελληνικά οµόλογα; Κάτι ξέρει Υπουργός κ. Τσακαλώτος και τονίζει ότι δεν έφεραν τα µνηµονιακά µέτρα µε κατεπείγουσα διαδικασία, αλλά µε επείγουσα.
Όπως βλέπουµε, το τέταρτο µνηµόνιο είναι γεµάτο όχι µόνον
από µέτρα κοστολογηµένα και προϋπολογισµένα, αλλά και άγνωστα µελλοντικά µέτρα. Λέτε ότι οι ρυθµίσεις, που φέρνετε µε το
παρόν νοµοσχέδιο συναρτώνται άµεσα µε την εφαρµογή του
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τρέχοντος προγράµµατος Δηµοσιονοµικής Προσαρµογής και
την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης.
Αλήθεια, γιατί βαπτίζετε τα πάντα ως παρεµβάσεις;
Για τη ρύθµιση του χρέους, εγώ προσωπικά, απ’ ό,τι βλέπω,
βλέπω ένα τεράστιο µηδενικό. Λέτε, για παράδειγµα, ότι οι παρεµβάσεις-µειώσεις στις συντάξεις σέβονται την αρχή της αναλογικότητας και δεν διαταράζουν σηµαντικά και αιφνίδια το
επίπεδο διαβίωσης της συγκεκριµένης κατηγορίας συνταξιούχων. Μιλάτε για µέτρα κοινωνικής στήριξης, που θα παρέχετε
µέσω της εξοικονόµησης πόρων από τη µείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης. Όλα αυτά θα βρεθούν να γυρνάνε στα χαµένα.
Φέρνετε τάχα νοικοκύρεµα στον χώρο της υγείας µε «άρπα
κόλλα» νοµοθετικές παρεµβάσεις και µε σκοπό να τακτοποιήσετε
και ορισµένα «δικά σας παιδιά». Όπως, παραδείγµατος χάριν, µε
την Εθνική Κεντρική Αρχή Προµηθειών Υγείας για την Κεντρικοποίηση Προµηθειών.
Προσλαµβάνετε ογδόντα µόνιµους, είκοσι επιστηµονικούς συνεργάτες, άγνωστο αριθµό εξειδικευµένων τεχνικών και λοιπών
συµβούλων, µε απροσδιόριστο ύψος αµοιβών. Να µην παραλείψω και το γεγονός ότι βάζετε και επταµελές διοικητικό συµβούλιο, µε τις σχετικές αµοιβές φυσικά.
Δηλαδή, όλα αυτά χρειάζονται για να ελέγξει το Υπουργείο τις
προµήθειες στην υγεία; Δηλαδή, δεν µπορείτε να αποσπάσετε
εκατό άτοµα από το δηµόσιο και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα
για να κάνουν αυτή τη δουλειά;
Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό µπορούν να το καταφέρουν
εκατό δηµόσιοι υπάλληλοι. Όµως, προβλέψεις για σχέδιο και ελπίδα αύξησης του εισοδήµατος των νοικοκυριών δυστυχώς δεν
βλέπω.
Κύριοι της Κυβέρνησης, εξακολουθείτε και αγοράζετε πολιτικό
χρόνο, δανειζόµενοι από τις ηθικές αντοχές και ανοχές της κοινωνίας. Όµως, έχετε προ πολλού χάσει τη νοµιµοποίησή σας από
αυτή και προπάντων δεν έχετε επ’ ουδενί το δικαίωµα να παραδώσετε την Ελλάδα σιδηροδέσµια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείνουµε µε τον κ.
Γιώργο Μαυρωτά, ειδικό αγορητή από Το Ποτάµι.
Κύριε Μαυρωτά, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Συζητήσαµε επί δύο ηµέρες στις επιτροπές ένα πολυνοµοσχέδιο εννιακοσίων σαράντα µιας σελίδων, το οποίο είχαµε στα
χέρια µας για µόλις τριάντα οκτώ ώρες. Θα προσπαθήσω να προσεγγίσω το θέµα του πολυνοµοσχεδίου ψύχραιµα, χωρίς λαϊκισµούς και αναθέµατα, αλλά µε στοιχεία και επιχειρήµατα.
Πρόκειται για ένα πολυνοµοσχέδιο -άλλοι το λένε «το τέταρτο
µνηµόνιο», άλλοι «το µνηµόνιο 3 plus», άλλοι «ένα διαρκές µνηµόνιο»- που πρέπει να ψηφιστεί άρον-άρον για να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση.
Περιλαµβάνει µέσα άµεσα µέτρα, όπως, για παράδειγµα, τα
ειδικά µισθολόγια, η αύξηση των εισφορών για τους ελεύθερους
επαγγελµατίες, µέτρα που θα παρθούν το 2019 και το 2020, η
µείωση των συντάξεων και η µείωση του αφορολόγητου, και αντίµετρα «εάν και εφόσον». Δηλαδή, ίσως δεν παρθούν ποτέ. Βέβαιες περικοπές, αβέβαιες παροχές!
Ήταν απαραίτητο να είναι τόσο βαρύ το τίµηµα για ένα τόσο
µεγάλο κοµµάτι της κοινωνίας; Κατά τη γνώµη µας, όχι.
Είναι βαρύ, γιατί η Κυβέρνηση αναβάλλει συνεχώς να αναλάβει
τις υποχρεώσεις της και το κάνει µόνο όταν φτάσει ο κόµπος στο
χτένι. Και τότε, ο πόνος είναι µεγαλύτερος. Γιατί διαπραγµάτευση δεν γίνεται σε παγωµένο χρόνο, γίνεται εν κινήσει και όσο
διαρκεί, τόσο η παραγόµενη αβεβαιότητα επιβραδύνει το όχηµα
και µετά για να ξαναναπτύξει ταχύτητα το όχηµα αυτό χρειάζεται
να κάψει περισσότερη βενζίνη, δηλαδή, χρειάζονται περισσότερα
µέτρα.
Ένας, λοιπόν, συνδυασµός κωλυσιεργίας και αναξιοπιστίας
γέννησε τα βαριά µέτρα. Το λένε, άλλωστε, και οι αριθµοί αυτό
και οι αριθµοί δεν ξεγελιούνται εύκολα.
Τα αντίµετρα του «εάν και εφόσον» είναι ουσιαστικά µια νοµοθετική αλχηµεία. Είναι δράσεις που θα έπρεπε να είχαµε νοµοθετήσει από µόνοι µας και να είχαµε εφαρµόσει και όχι να
πλασάρονται για να χρυσωθεί το «χάπι» σε Βουλευτές και κοινω-
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νία, έτσι ώστε να στρέψουν τη συζήτηση σε κάτι έντονα συναισθηµατικό και παρηγορητικό. Άσε που µέχρι το 2020, που ουσιαστικά θα εφαρµοστούν τα αντίµετρα, µπορεί να έχουν αλλάξει
δέκα φορές τα αντίµετρα του «εάν και εφόσον».
Ας πάµε και στα µέτρα. Πολλοί, και ειδικά στη Νέα Δηµοκρατία, λένε ότι τα µελλοντικά µέτρα είναι απαράδεκτα, γιατί δεσµεύουν την επόµενη κυβέρνηση. Εγώ πάντως, στη λογική αυτή,
θεωρώ ότι δεσµεύουν πολύ περισσότερο την επόµενη αντιπολίτευση που θα τα έχει ψηφίσει.
Στο πολυνοµοσχέδιο υπάρχουν και πολλά προγραµµατισµένα,
αλλά καθυστερούµενα, προαπαιτούµενα που η Κυβέρνηση είτε
είχε ψηφίσει και αναβάλλει την εφαρµογή τους, γιατί δεν ήθελε
ή δεν µπορούσε ή δεν θέλει ή δεν µπορεί, είτε τα είχε ψηφίσει
λάθος και τώρα τα διορθώνει, είτε τα ψηφίζει για πρώτη φορά.
Οι λεπτοµέρειες πάντως µε τις οποίες έρχονται αυτά τα προαπαιτούµενα από τους θεσµούς είναι ενδεικτικές του πόσο εµπιστοσύνη µάς έχουν ότι κάποια πράγµατα µπορούµε να τα κάνουµε
µόνοι µας.
Πάµε λίγο στα πιο συγκεκριµένα. Έως το άρθρο 15 περιγράφονται τα µελλοντικά µέτρα και τα αντίµετρα. Τα µέτρα είναι η
εγγύηση που ζητά το ΔΝΤ για να συµµετάσχει στο πρόγραµµα,
τα αντίµετρα, όπως είπαµε, είναι το παρηγορητικό αφήγηµα για
την ψήφο των Βουλευτών.
Στο δεύτερο µέρος, στα άρθρα 16-21, έχουµε τα εργασιακά
που ουσιαστικά, όµως, παραπέµπονται για τον Σεπτέµβριο.
Στο τρίτο µέρος, στα άρθρα 21-35, έχουµε τα της Κεντρικής
Αρχής Προµηθειών Υγείας, που αντικαθιστά την ΕΠΥ. Τα είπαµε
και χθες αυτά. Χρειάζεται, όντως, η κεντρικοποίηση των προµηθειών στην υγεία, για να υπάρξουν οικονοµίες κλίµακας. Σαν ιδέα
είναι σωστή, στην υλοποίηση είναι που πάσχει. Εκατό νέες θέσεις
προσωπικού, εκ των οποίων τέσσερις διευθυντές, δώδεκα τµηµατάρχες και είκοσι δύο γραµµατείς και κλητήρες. Ποιοι µένουν
να κάνουν την πραγµατική δουλειά; Νέες δοµές, νέες προσλήψεις, διόγκωση του κράτους αντί για το εκ των ενόντων νοικοκύρεµά του.
Στο τέταρτο µέρος έχουµε τα περί διαφθοράς και διαφάνειας
στα οικονοµικά των κοµµάτων. Είχαµε κάνει τις προτάσεις µας
στην εξεταστική επιτροπή για τα δάνεια των κοµµάτων και των
µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Τις είχατε αγνοήσει τότε και τώρα,
τουλάχιστον, φέρνετε κάτι, γιατί µάλλον σας αναγκάζουν. Η διαφάνεια στα οικονοµικά των κοµµάτων είναι κάτι που θα έπρεπε
να είχε γίνει χρόνια πριν και θα είχαµε αποφύγει ή έστω περιορίσει φαινόµενα του παρελθόντος.
Θα πρέπει, όµως, να υπάρξουν και ποινές για µη συµµόρφωση.
Για παράδειγµα, λέγαµε για κάθε µήνα καθυστέρησης δηµοσίευσης του ισολογισµού να παρακρατείται το 2% της κρατικής επιχορήγησης του τρέχοντος έτους, ώστε να αναγκάζονται τα κόµµατα να συµµορφώνονται. Υπάρχουν κι άλλα θέµατα, που ευνοούν
τα µεγαλύτερα κόµµατα σε βάρος των µικρότερων, όπως είναι
διατυπωµένα στο νοµοσχέδιο. Έχουµε, λοιπόν, κάποιες ενστάσεις
και θα θέλαµε να υπάρχει περισσότερος χρόνος για διαβούλευση
σε αυτό το τόσο σηµαντικό θέµα.
Στο άρθρο 55 χαλαρώνουν οι προϋποθέσεις για την καταχώρηση δηµοσιεύσεων του δηµοσίου στον Τύπο. Μειώνεται, δηλαδή, ο αριθµός των ηµερών και φύλλων που πρέπει να έχει
κυκλοφορήσει κάποιο έντυπο για να είναι επιλέξιµο, διευρύνοντας έτσι τα πιθανά προς καταχώρηση έντυπα. Είναι µία διάταξη
που τη «φυσάµε», επειδή έχουµε καεί στον χυλό. Δηλαδή, µυρίζει
«δίνουµε λεφτά στους δικούς µας».
Πάµε στο άρθρο 58, που αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές
των ελευθέρων επαγγελµατιών. Είναι, ουσιαστικά, ένα ρέκβιεµ
για τον ελεύθερο επαγγελµατία. Πρέπει εκεί στην Κουµουνδούρου να υπάρχει µία φωτογραφία ενός ελεύθερου επαγγελµατία
που από κάτω θα γράφει «καταζητείται». Τον έχετε επικηρύξει.
Θέλατε µε τον νόµο Κατρούγκαλου να τον εξισώσετε µε τον µισθωτό στις εισφορές, βάζοντάς τον να πληρώσει και τα δύο
τρίτα των εισφορών, που στον µισθωτό τα πληρώνει ο εργοδότης. Τώρα, τον βάζετε να πληρώσει και εισφορά επί της εισφοράς που πλήρωσε, χωρίς να την αφαιρείτε από το εισόδηµα.
Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι από την εφαρµογή του νόµου Κατρούγκαλου, πέρυσι τέτοια εποχή, έχουν κλείσει εβδοµήντα
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πέντε χιλιάδες διακόσιοι εξήντα οκτώ ελεύθεροι επαγγελµατίες
τα µπλοκάκια τους και ο αριθµός αυτός µάλλον θα αυξηθεί µε
τις διατάξεις που φέρνετε. Είναι ένα µεγάλο κοµµάτι της σχετικής δραστηριότητας που θα περάσει έτσι στην µαύρη οικονοµία,
µε τραγικό αντίκτυπο στα έσοδα τους κράτους.
Μία πρόταση: Με δεδοµένο πως οι εργοδοτικές εισφορές αντιστοιχούν περίπου στο 25% του µικτού µισθού, να οριστεί ως
βάση υπολογισµού των εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελµατίες το 80% των καθαρών κερδών, δηλαδή έσοδα µείον έξοδα
προ φόρων και εισφορών. Έτσι, στα υπόλοιπα δύο χρόνια που
µένουν µέχρι την πλήρη εφαρµογή του νόµου για τις εισφορές,
κάπως µπορεί να διορθωθεί το λάθος.
Στο άρθρο 70 για τη µείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια,
δεν µπορούµε να είµαστε αρνητικοί. Είναι ένα µέτρο που µπορεί
να αναζωογονήσει τον τόσο σηµαντικό για την ανάπτυξη αγροτικό τοµέα.
Στο άρθρο 71, η εξοµοίωση των Βουλευτών µε τους άλλους
πολίτες σε ό,τι έχει να κάνει µε τις φορολογικές τους υποχρεώσεις είναι σωστή και έπρεπε να είχε γίνει από καιρό.
Είναι βασική αρχή στην ηγεσία του παραδείγµατος ότι αυτοί
που ηγούνται, που καθορίζουν µε τις αποφάσεις τους τις τύχες
του λαού, πρέπει να δίνουν πρώτοι το καλό παράδειγµα. Ειδικά
όταν αποφασίζουν θυσίες, πρέπει να βάζουν και τον εαυτό τους
µέσα. Δεν πρέπει να βγάζουν την «ουρά» τους απ’ έξω.
Στο άρθρο 98, ενώ δεν έχουµε λεφτά για συντάξεις και για παιδικά γεύµατα, έχουµε για τους δικούς µας ανθρώπους. Δηµιουργήθηκαν εβδοµήντα πέντε νέες θέσεις γραµµατέων -διοικητικοί
γραµµατείς, τοµεακοί γραµµατείς, αναπληρωτές τους- και µε
κοινή υπουργική απόφαση, ΚΥΑ, θα ρυθµιζόταν το ύψος των
αµοιβών τους. Έρχεται τώρα µε το συγκεκριµένο πολυνοµοσχέδιο, σαν να είναι κάτι πολύ επείγον, να καθοριστεί. Και είναι κραυγαλέο το γεγονός ότι πρώτα καθορίζουµε τις αµοιβές τους και
µετά τις αρµοδιότητές τους. Γιατί πολλοί δεν έχουν ακόµα αρµοδιότητες.
Στο άρθρο 100 η κινητικότητα αναβάλλεται µέχρι να ετοιµαστεί
η Κυβέρνηση. Αν και έχει ψηφιστεί στον σχετικό νόµο στον οποίο
είχε βάλει και χρονοδιάγραµµα εφαρµογής της κινητικότητας,
δεν κατάφερε να ανταποκριθεί σε αυτά η Κυβέρνηση, µε αποτέλεσµα τώρα να πρέπει να τα ξαναφέρει και να τα µεταφέρει σε
µακρύτερο χρόνο.
Έχουµε, λοιπόν, µε την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, εκτός από
την κακή νοµοθέτηση, και τη συµβολική νοµοθέτηση, δηλαδή,
νοµοθετούµε κάτι απλώς και µόνο για να εξαγγείλουµε ότι θα το
κάνουµε χωρίς να το έχουµε κάνει.
Πάµε στο άρθρο 101 για τα ενεργειακά. Κατ’ αρχάς, κάποια
στιγµή θα πρέπει να έρθει στη Βουλή ο µακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασµός, όπως υπάρχει άλλωστε στο νόµο, ώστε οι
οποιεσδήποτε αποφάσεις για τη ΔΕΗ να ενταχθούν σε αυτόν.
Γνωρίζετε -και αυτό αφορά και τις προηγούµενες κυβερνήσειςότι τελευταία φορά που εγκρίθηκε ο µακροχρόνιος ενεργειακός
σχεδιασµός ήταν το 2012 και µάλιστα δεν είχε περάσει τότε από
τη Βουλή.
Η χώρα σχεδιάζει αλλαγές και θέλει να προσελκύσει ενεργειακές επενδύσεις και δεν έχει ακόµα αποφασίσει ποιο θα είναι το
στρατηγικό της πλαίσιο. Κάναµε για το συγκεκριµένο κοµµάτι
των ενεργειακών συγκεκριµένες προτάσεις για τη ΔΕΗ, καθ’ ότι
βρίσκεται ήδη σε δεινή οικονοµική κατάσταση και υπάρχουν συνθήκες που επιβάλλουν αλλαγές, όπως το ότι µέχρι το 2020 το µερίδιο στη χονδρική και λιανική αγορά της ΔΕΗ πρέπει να πέσει
στο 50%, οπότε ένα µεγάλο κοµµάτι της παραγωγικής της δυναµικότητας θα γίνει πλεονάζον.
Θα πω επιγραµµατικά πέντε προτάσεις: Μοντέλο µίας ή δύο
νέων «µικρών» ΔΕΗ» µε αθροιστικά έστω 40% της δυναµικότητας, για να ανοίξει η αγορά και να προσελκύσει τη συµµετοχή
νέων παιχτών επενδυτών.
Στρατηγικός επενδυτής µε ρόλο στη διοίκηση της ΔΕΗ, ώστε
να πάψουν οι κυβερνήσεις να επεµβαίνουν.
Εξασφάλιση θέσεων εργασίας, η οποία είναι µονόδροµος µε
τη συσσωρευµένη τεχνογνωσία και εξειδίκευση που έχουν στις
λιγνιτικές περιοχές.
Βελτίωση της εισπραξιµότητας, καθ’ ότι η πρακτική «δεν πλη-
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ρώνω» που ενθάρρυνε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει αυξήσει τους
στρατηγικούς κακοπληρωτές και τώρα το πληρώνει αυτό η ΔΕΗ.
Μοντέλο «COSMOTE» για τη ΔΕΗ. Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας που θα συµπεριλάβουν και τις ενεργειακές υπηρεσίες σε
ένα νέο δυναµικό κλάδο.
Στο άρθρο 118 για το ηλεκτρονικό µητρώο, αγνοούνται εντελώς τα κριτήρια ανάθεσης των µελετητών και προχωράτε σε µία
άνευ προηγουµένου γραφειοκρατική προσέγγιση.
Για τα ειδικά µισθολόγια ακούσαµε χθες τους φορείς, που
ήρθαν και µας τα είπαν από κοντά. Ειδικά για τις αντιδράσεις των
ενστόλων, η γνώµη µας είναι ότι αυτοί που βρίσκονται στην πρώτη
γραµµή, µε την ευρεία έννοια, και λειτουργούν σε ειδικές συνθήκες θα πρέπει να αναγνωρίζονται αναλόγως.
Στο άρθρο 131 που αφορά τους πανεπιστηµιακούς, εισακουστήκαµε και έγινε η διόρθωση που είχαµε πει. Μένει, όµως, να
δούµε εάν αυτή η διόρθωση είναι αρκετή -γιατί αφορά µόνο τα
ερευνητικά προγράµµατα- για να συµµετάσχουν οι καθηγητές
αυτοί και σε µεταπτυχιακά και τις αµοιβές που µπορεί να παίρνουν από εκεί. Μην ερχόµαστε, δηλαδή, µετά µε τροπολογίες για
να το αλλάξουµε ξανά.
Επίσης, για το θέµα των ερευνητών -ακούσαµε χθες την εκπρόσωπό τους στην ακρόαση των φορέων- που υποτίθεται ότι
είναι το διανοητικό µας κεφάλαιο, θα πρέπει να µην έχουµε επιστήµονες δυο κατηγοριών.
Κλείνοντας, το πολυνοµοσχέδιο έχει θυσίες, πολλές απ’ αυτές
αχρείαστες υπό άλλες συνθήκες. Γι’ αυτό και θα το καταψηφίσουµε χωρίς δεύτερη σκέψη. Η Ελλάδα έχασε χρόνο και αυτό
στοίχισε περισσότερο πόνο. Πρέπει τώρα να τρέξουµε, τουλάχιστον να καλύψουµε το χαµένο έδαφος.
Αντιλαµβάνοµαι, επίσης, ότι η υπερψήφιση του πολυνοµοσχεδίου από τους Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι και µια έµπρακτη
συγγνώµη προς συναδέλφους τους των άλλων κοµµάτων τους
οποίους χαρακτήριζαν ανάλγητους, επειδή ψήφιζαν µείωση συντάξεων και µάλιστα τότε που δεν είχαµε πλεονάσµατα, αλλά είχαµε πρωτογενές έλλειµµα 10,5% και κανείς δεν µας δάνειζε,
οπότε η µείωση των δαπανών ήταν µονόδροµος. Ελπίζω όλοι να
έχουµε γίνει σοφότεροι.
Καµµία κυβέρνηση δεν έχει πιθανότητες επιτυχίας, αν δεν επιδιώξει µία πολιτική και κοινωνική συναίνεση. Το καταλάβαµε αυτό
ακούγοντας χθες και τους φορείς. Όµως, εσείς, οι Βουλευτές
και γενικά η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εκπαιδεύσατε τον κόσµο
να βλέπει γερµανοτσολιάδες και «νενέκους» µε τη διχαστική ρητορική σας, µε το «ή τους τελειώνουµε ή µας τελειώνουν».
Όποτε, όµως, κερδίζει η πόλωση και ο διχασµός η χώρα χάνει
και αυτό στο Ποτάµι δεν θα σταµατήσουµε να το λέµε. Μόνο οι
ψύχραιµες και λογικές φωνές και όχι οι θερµοκέφαλοι, που υπάρχουν οριζόντια σε όλους τους χώρους, µπορούν να ανατάξουν
τη χώρα, ώστε να µην εξαρτάται από δανεικά και να στέκεται στα
δικά της πόδια.
Αλλάζει, θα µου πείτε, όµως, κάτι χωρίς συγκρούσεις; Όχι, δεν
αλλάζει. Συγκρούσεις, όµως, µε αντιπαράθεση επιχειρηµάτων
και προτάσεων όχι ύβρεων και χαρακτηρισµών. Μπορεί αυτό να
µην είναι καλό για την τηλεθέαση, είναι καλό, όµως, για τη δηµοκρατία και είναι απαραίτητο για τη χώρα µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όπως είχαµε προσυµφωνήσει οµοφώνως, διακόπτεται όχι η συνεδρίαση, αλλά η
ροή της συζήτησης και µπαίνουµε στη συζήτηση της αίτησης αντισυνταγµατικότητας του νοµοσχεδίου.
Θα µιλήσουν οι πρώτοι τρεις λέγοντες, δηλαδή, ο κ. Τζαβάρας,
ο κ. Λοβέρδος και ο κ. Καρράς. Θα αντιλέξει εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Παρασκευόπουλος. Κατόπιν θα ερωτηθούν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι ποιος θέλει να µιλήσει -αν θέλουν όλοι,
όλοι- και θα κλείσει εκπρόσωπος της Κυβέρνησης, κάποιος
Υπουργός, για τον οποίο θα ενηµερωθούµε, αυτήν τη στιγµή δεν
τον ξέρουµε. Η συζήτηση θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 100 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής και ο χρόνος είναι
πέντε λεπτά.
Πρώτος έχει τον λόγο ο κ. Κωνσταντίνος Τζαβάρας ως λέγων
εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Με το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο -δεν είναι η πρώτη φόρα, βέβαια- δηµιουργούνται ζητήµατα έντονης παραβίασης σωρείας
συνταγµατικών διατάξεων. Και µια βασική, θεωρώ, αρχή που
πρέπει να υπηρετούµε είναι ότι το Σώµα πρέπει να κήδεται του
κύρους και της προστασίας του Συντάγµατος, ώστε να µην έρχονται στη Βουλή νοµοσχέδια όπου έχουµε συρροή παραβιάσεων βασικών και θεµελιωδών διατάξεων του Συντάγµατος. Αυτό
συµβαίνει στη συγκεκριµένη περίπτωση µε τις διατάξεις 1, 2, 11,
14 και 15, καθώς και µε τις διατάξεις 123 έως 162.
Συγκεκριµένα µε τις συνταξιοδοτικές περικοπές που ορίζονται
στις διατάξεις των άρθρων 1 και 2, δηµιουργείται ένα σοβαρό
ζήτηµα το οποίο ήδη µας είχε αφεθεί ως προανάκρουσµα από
την Ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 17ης Μαΐου. Και στη
συνέχεια από σωρεία άλλων αποφάσεων και της Ολοµέλειας του
Συµβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου έχουµε πλέον
ως δεδοµένο ότι δεν µπορεί σε καµµία περίπτωση η Βουλή να
παράγει διατάξεις µε τις οποίες προσβάλλονται θεµελιώδη ανθρώπινα δικαιώµατα τα οποία προβλέπονται είτε από το Σύνταγµα είτε από την Ευρωπαϊκή Σύµβαση των Δικαιωµάτων του
Ανθρώπου.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, λοιπόν, προσβάλλεται το δικαίωµα στην περιουσία που προστατεύεται από το άρθρο 1 του
Συµπληρωµατικού Πρωτοκόλλου των Παρισίων της Ευρωπαϊκής
Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου για την κατηγορία
των ήδη πριν από τον νόµο Κατρούγκαλου συνταξιούχων, δηλαδή όσων είχαν ιδρύσει δικαίωµα συνταξιοδότησης και είχαν
αποχωρήσει πριν από την εφαρµογή του ν.4387/2016.
Γι’ αυτούς, λοιπόν, τίθεται θέµα προστασίας περιουσιακού δικαιώµατος, γιατί επάνω σε αυτό το συγκεκριµένο ποσό και ποσοστό αναπλήρωσης σε σχέση µε τον µισθό τους όριο είχαν
οικοδοµήσει µία ολόκληρη προοπτική ζωής που βρισκόταν σε
αναλογία µε τις υποχρεώσεις και µε τις δυνατότητες που είχαν.
Εδώ, λοιπόν, τίθεται για πρώτη φορά –και δεν είναι αµελητέο
αυτό- το θέµα της θεµιτής ισορροπίας που πρέπει να υπάρχει µεταξύ της προσβολής ενός ανθρώπινου δικαιώµατος, που προστατεύεται από την Ευρωπαϊκή Σύµβαση των Δικαιωµάτων του
Ανθρώπου και από το Σύνταγµα και της προστασίας του δηµόσιου
οικονοµικού ή δηµοσιονοµικού συµφέροντος, έτσι όπως αυτή η
έννοια έχει διαπλαστεί και έχει διαµορφωθεί από τη νοµολογία του
Συµβουλίου της Επικρατείας. Μεταξύ αυτών των δύο, δηλαδή, µεταξύ της προστασίας συγκεκριµένου περιουσιακού δικαιώµατος
και της προστασίας του γενικού δηµοσίου συµφέροντος θα πρέπει
να υπάρχει µία ισορροπία. Εάν διαταράσσεται αυτή η ισορροπία
εις τρόπον ώστε να υπάρξει µείωση του βιοτικού επιπέδου του πολίτη, που πλήττεται από τα µέτρα αυτά, σε τέτοιο βαθµό ώστε να
διαταράσσεται το γενικότερο επίπεδο της ζωής και να προσβάλλεται η αξιοπρέπειά του, τότε προφανώς έχουµε παραβίαση της
διάταξης του άρθρου παράγραφος 2 του Συντάγµατος.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)
Σε αυτή την περίπτωση, όµως, επιπλέον υπάρχει ένα πολύ σοβαρότερο ζήτηµα, που έχει να κάνει και µε τον τρόπο, που νοµοθετεί η Βουλή τα τελευταία δυόµιση χρόνια. Υπάρχει συστηµατική αγνόηση της διάταξης του άρθρου 73 παράγραφος 2 του
Συντάγµατος, η οποία επιβάλλει ότι τα φορολογικά και τα συνταξιοδοτικά νοµοσχέδια θα πρέπει να είναι αυτοτελή και να µην
υπάρχουν ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού χαρακτήρα που παρεισφρέουν ή µπαίνουν σε άλλα άσχετα νοµοσχέδια. Αυτή η συνδροµή, βέβαια, της προϋπόθεσης αυτής εξετάζεται από το
Συµβούλιο της Επικρατείας και υπάρχουν αποφάσεις όπου πραγµατικά το Συµβούλιο έχει απαγγείλει για τον λόγο αυτό αντισυνταγµατικότητα.
Επιπλέον, σχετικά µε το θέµα της θεµιτής ισορροπίας, όπως
είπα, µεταξύ της προσβολής του ατοµικού δικαιώµατος και της
προστασίας του δηµοσίου συµφέροντος, θα πρέπει στη συγκεκριµένη περίπτωση να δούµε και να διαπιστώσουµε ότι µε βάση
τη διάταξη του άρθρου 22 θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία µεταξύ του µισθού, που ελάµβανε ο συνταξιούχος όταν ήταν ενερ-
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γός στην υπηρεσία του ή στη δουλειά του και του ποσού της σύνταξης που λαµβάνει, ώστε αυτή η σχέση της αναλογίας, σε περίπτωση που χάριν του δηµοσίου συµφέροντος ο νοµοθέτης
αποφασίσει να επιβάλει περικοπές θα πρέπει να υπάρχει ειδική
τεκµηρίωση, ώστε αυτές οι περικοπές να διαπιστώνεται εάν και
κατά πόσον υπακούουν στην ανάγκη της προσφορότητας και της
αναγκαιότητας, που επιβάλλει η αρχή της αναλογικότητας, µε
βάση το άρθρο 25 του Συντάγµατος. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, λοιπόν, τέτοια τεκµηρίωση από πουθενά δεν προκύπτει.
Επιπλέον, όµως, θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι εάν προσαθροιστεί και προσµετρηθεί σε αυτές τις σηµερινές περικοπές και
οι µέχρι σήµερα περικοπές, που έχουν γίνει µε τους άλλους νόµους, τους προσαρµοστικούς της οικονοµίας και τους δηµοσιονοµικούς, υπάρχει ζήτηµα, γιατί στην περίπτωση αυτή προφανώς
έχουµε και προσβολή της διάταξης του άρθρου 4 και του άρθρου 2 σε συνδυασµό, που επιβάλλει την αναλογική συµµετοχή
στα φορολογικά βάρη του κάθε πολίτη.
Τέλος, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αναφερθούµε στον
µηχανισµό του άρθρου 15, ο οποίος παραβιάζει –το λέει και το
Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής, άλλωστε- κατά τρόπο που
δεν είναι ανεκτός, γιατί µε βάση το άρθρο 78 παράγραφος 3 του
Συντάγµατος δεν µπορεί µε νοµοθετική εξουσιοδότηση ο νόµος
να επιλύει ή να ρυθµίσει ζητήµατα που έχουν σχέση µε φορολογία.
Αυτή η απαγόρευση απηχεί την παραδοσιακά κρατούσα
άποψη ότι σε κανένα πολιτισµένο κράτος δεν µπορεί χωρίς τυπικό νόµο να τίθενται φόροι, να επιβάλλονται φόροι ή να γίνεται
περικοπή σε συντάξεις. Έτσι, λοιπόν, όταν στο άρθρο 15 παράγραφος 1γ’ επαφίεται στον Υπουργό Οικονοµικών, πρώτον, µε
απόφασή του να διαπιστώνει αν υπάρχει απόκλιση των δαπανών
από τους επιδιωκόµενους δηµοσιονοµικούς στόχους του µεσοπροθέσµου και στη συνέχεια να λαµβάνει µέτρα, που ρυθµίζουν
την εφαρµογή αυτών των συγκεκριµένων διατάξεων, δεν έχουµε
µόνο διαπιστωτική χροιά αυτής της συγκεκριµένης απόφασης,
αλλά επιπλέον έχουµε και διαπλαστική λειτουργία. Δηλαδή, εδώ
µε νοµοθετική εξουσιοδότηση ο Υπουργός Οικονοµικών παίρνει
το δικαίωµα να κάνει αυτό που µε βάση το Σύνταγµα µόνο η
Βουλή µπορεί να το κάνει, δηλαδή να ρυθµίζει ζητήµατα στα
άρθρα 11 και 14, που έχουν σχέση µε τον προσδιορισµό του αντικειµένου της φορολογίας και µε την µεταβολή των φορολογικών συντελεστών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Τζαβάρα, ολοκληρώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Τέλος, θα πρέπει να υπάρξει και
ζήτηµα, γιατί για όλες τις περικοπές των συντάξεων θα έπρεπε,
µε βάση τα άρθρα 22 και 25 του Συντάγµατος, να έχει προηγηθεί
αναλογιστική µελέτη και αυτό προκύπτει από πλειάδα αποφάσεων του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε την οποία αναλογική
µελέτη θα µπορούσαµε ήδη να έχουµε ως δεδοµένη την επιρροή
και τις συνέπειες, που ασκεί και στο επίπεδο της ζωής του συνταξιούχου που πλήττεται από αυτές τις διατάξεις, αλλά και για
τα οικονοµικά των ταµείων.
Τέλος, η τελευταία αντισυνταγµατικότητα έχει να κάνει µε το αν
και κατά πόσο µε αυτές τις συντάξεις που ανέφερα, που αφορούν
τις τροποποιήσεις στα ειδικά µισθολόγια κατηγοριών κρατικών λειτουργών, όπως είναι οι καθηγητές πανεπιστηµίου, οι γιατροί του
ΕΣΥ, οι ένστολοι λειτουργοί, µε αυτές τις συντάξεις -αφήνεται
ένας προβληµατισµός περί του ζητήµατος αυτού από την εκθεση
του Επιστηµονικού Συµβουλίου- έχουµε πλήρη συµµόρφωση στο
όνοµα της αρχής του κράτους δικαίου στις αποφάσεις, που έχουν
εκδοθεί στο πλαίσιο του προηγούµενου µνηµονίου, δηλαδή του
ν.4093/2012 -αναφέρω απλώς την απόφαση 4741/2014 του Συµβουλίου της Επικρατείας- είχαν, πράγµατι, διαπιστωθεί αντισυνταγµατικότητες στον τρόπο που είχε υπάρξει η ρύθµιση, οι οποίες
µέχρι σήµερα δεν έχουν καλυφθεί από οποιαδήποτε προσαρµογή
µε νοµοθετικά µέσα του κράτους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Γνωρίζετε ότι όσο παρατείνεται ο χρόνος, δεν θα µπορούν να µιλήσουν
όλοι οι Βουλευτές που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο. Θα προσπαθήσω να είµαι λίγο αυστηρή αυτή τη φορά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ο κ. Λοβέρδος έχει τον λόγο για πέντε λεπτά.
Για πέντε λεπτά έχουν όλοι τον λόγο και παρακαλώ όχι επειδή
µίλησε κάποιος συνάδελφος παραπάνω, να γίνει και για εσάς
δέκα κ.ο.κ. δέκα. Δεν είναι εθιµικό δίκαιο.
Κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, σαράντα επτά φορείς
του κοινωνικού χώρου εχθές καταδίκασαν στη Βουλή το σχέδιο
νόµου. Ούτε ένας από αυτούς δεν βρήκε να πει µια καλή λέξη
για το σχέδιο νόµου και όσες φωνές ακούστηκαν από την Συµπολίτευση για αυτό το θέµα εχθές, δηλαδή, µια φωνή, περιορίστηκε να καθυβρίσει έναν από τους φορείς αυτούς.
Η συνέχεια του ψεύδους έχει γίνει καταφανής. «Θα σκίσουµε
το µνηµόνιο µε ένα άρθρο, έναν νόµο, σε µία ηµέρα, έχουµε παράλληλο πρόγραµµα, τώρα έχουµε τα αντίµετρα.» Όµως, δεν κοροϊδεύεται κανείς από αυτά! Και ο Πρωθυπουργός σας
-απευθύνοµαι στην Πλειοψηφία-, που θα ήταν «κάθε λέξη του
Συντάγµατος», βλέπει τώρα τους νόµους των Υπουργών του και
τους δικούς του κάθε εβδοµάδα να πέφτουν στα δικαστήρια ως
αντισυνταγµατικοί!
Παραβιάσατε πάρα πολλές φορές το Σύνταγµα, το παραβιάζετε και σήµερα. Και ό, τι και αν πουν οι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας που θα αντιλέξουν, τους δίνω µια «συµβουλή» και
καταθέτω µια σκέψη: Συγκρατηθείτε λίγο, συνάδελφοι της Πλειοψηφίας, διότι, επαναλαµβάνω, κάθε εβδοµάδα και δύο νόµοι
σας βγαίνουν αντισυνταγµατικοί και εδώ στη Βουλή λέτε άλλα.
Συγκρατηθείτε σήµερα, γιατί έχουµε δύο περιπτώσεις διατάξεων
του σχεδίου νόµου. που είναι καταφανώς αντισυνταγµατικές.
Αυτά που λέγονται ήδη στην Αίθουσα τα είπε και το Ελεγκτικό
Συνέδριο µε συγκεκριµένη γνωµοδοτική απόφαση προ ολίγων
ηµερών. Πολλά από αυτά επαναλαµβάνει και η Διεύθυνση Επιστηµονικών Μελετών της Βουλής µε τη γνωµοδότησή της σήµερα.
Για τι όµως συζητάµε; Περί τίνος ακριβώς πρόκειται, κυρίες
και κύριοι Βουλευτές; Άρθρα 1 και 2 του σχεδίου νόµου. Περικοπές των συντάξεων, κύριων και επικουρικών, µέσω της κατάργησης της προσωπικής διαφοράς. Τι σας λένε οι δικαστές του
Ελεγκτικού Συνεδρίου; Τι σας λένε οι επιστήµονες της Διεύθυνσης Επιστηµονικών Μελετών; Πως βρήκατε ένα µεγάλο κονδύλι,
το µεγαλύτερο, του κρατικού προϋπολογισµού και κόβετε από
εκεί, επειδή µε το µάτι θέλετε κάποια χρήµατα και µε το µάτι εκτιµάτε ότι από εκεί µπορείτε να πάρετε. Τι σας επισηµαίνουν; Ότι
δεν έχετε αναλογιστική µελέτη.
Χειροκροτούσατε τον κ. Κατρούγκαλο προ έτους που έφερνε
κάτι χαρτιά εδώ και τα έλεγε αναλογιστικές µελέτες. Του λέγαµε
ότι αυτές δεν είναι αναλογιστικές µελέτες. Εσείς που τον χειροκροτούσατε και δεχόσασταν τα επιχειρήµατά του, έρχεστε σήµερα και χειροκροτάτε τα αντίθετα. Έρχεστε σήµερα και χειροκροτάτε -έτσι συνέβη στις επιτροπές τις δύο προηγούµενες ηµέρες- ακριβώς τα αντίθετα.
Όµως, χωρίς αναλογιστική µελέτη, χωρίς να προκύπτει, µε
βάση το σύνολο των περικοπών, κατά πόσο παραβιάζονται ορισµένες κλασικές συνταγµατικές αρχές, παίρνετε σήµερα ένα ψαλίδι και κόβετε συντάξεις, κύριες και επικουρικές. Και σας
επισηµαίνουµε και στην Αίθουσα της Ολοµέλειας σήµερα ότι µε
αυτό τον τρόπο παραβιάζετε πρώτον, το άρθρο 4 παράγραφος
5 του Συντάγµατος για την αναλογική ισότητα, σε ό,τι αφορά τη
συµµετοχή στα δηµόσια βάρη, το άρθρο 22 παράγραφος 5 του
Συντάγµατος, σχετικά µε την προστασία του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης και οπωσδήποτε το άρθρο 25 παράγραφος 1
του Συντάγµατος για την πολύ σηµαντική για το δικαιϊκό µας σύστηµα αρχή της αναλογικότητας.
Δεν τελειώνουµε, όµως, εδώ. Ήµουν πάντα φειδωλός στις ενστάσεις συνταγµατικότητας στην Αίθουσα αυτή και θα παραµείνω. Προσθέτω µία διάταξη ακόµη.
(Γέλωτες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Γελάτε, αλλά είστε περίγελος της ελληνικής δικαιοσύνης και
κάθε Έλληνα πολίτη!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Γελάτε γιατί παραβιάζετε το Σύνταγµα, όπως αναπνέετε! Να
έχετε αξιοπρέπεια!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Χάνετε
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τον χρόνο σας, κύριε Λοβέρδο. Ολοκληρώστε, παρακαλώ κύριε
Λοβέρδο. Δεν θα σας αφήσω παραπάνω χρόνο. Ολοκληρώστε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Προσθέτω, λοιπόν, σε αυτό τον συγκρατηµένο κατάλογο των αντισυνταγµατικοτήτων αυτού του νοµοσχεδίου και το άρθρο 58. Θα γελάνε πάλι κάποιοι από εσάς,
αλλά θα κλαίτε σε λίγο καιρό όταν πάνε οι υποθέσεις στα δικαστήρια. Και το άρθρο 58 θα πάει.
Στο άρθρο 58, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, προβλέπεται το
πρωτοφανές να θεωρείται εισόδηµα -και άρα να φορολογείταιη εισφορά, που καταβάλει ένας επαγγελµατίας, ένας έµπορος,
ένας αγρότης, στο σύστηµα υποχρεωτικής ασφάλισης. Το σύστηµά µας της κοινωνικής ασφάλισης είναι υποχρεωτικό. Δεν
µπορείς να πεις «δίνω κάτι λιγότερο, πηγαίνω σε µια ιδιωτική
ασφάλιση». Είναι υποχρεωτικό και είναι για πολλούς πάρα πολύ
ακριβό για τις υπηρεσίες που παρέχει, ειδικά µετά τις τελευταίες
παρεµβάσεις που κάνατε εσείς.
Σε αυτό το σύστηµα της υποχρεωτικής ασφάλισης, ιατρικής
και φαρµακευτικής, λέτε τώρα εσείς πως ό,τι πληρώνω για εισφορές στα ασφαλιστικά µου ταµεία νοείται εισόδηµα. Και άρα,
φορολογείται. Αυτή τη βαρβαρότητα που κάνετε -και γελάτε κι
από πάνω- πρέπει να ξέρετε πως συγκρούεται και αντιφάσκει µε
τα: άρθρο 5 του Συντάγµατος, που αφορά στην οικονοµική ελευθερία, άρθρο 4 παράγραφος 5 –επαναλαµβάνω και εδώ-, που
αφορά στα θέµατα της ίσης αναλογικά συµµετοχής στα δηµόσια
βάρη και οπωσδήποτε το άρθρο 22 παράγραφος 5, σχετικά µε
την προστασία του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κλείνοντας, χειροκροτήσατε
χθες και προχθές την προσωποποίηση της απρέπειας, την προσωποποίηση της αναξιοπρέπειας, της πολιτικής αναξιοπρέπειας…
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ: Κυρία Πρόεδρε, κλείστε το κουδούνι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κλείστε το, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Να ζητήσει ο κ. Λοβέρδος παράταση.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Παρακαλώ κυρία Πρόεδρε, να µε σεβαστείτε κλείνοντας το πραγµατάκι αυτό. Σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Πόσο
χρόνο θα χρειαστείτε για το κλείσιµο, κύριε Λοβέρδο;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Τι φαινόµενο είναι αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δεν κατάλαβα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Τώρα το θυµηθήκατε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Σας παρακαλώ, κύριε. Σας παρακαλώ. Όταν κάποιος υπερβαίνει τον
χρόνο, παίρνει τον λόγο, ζητάει συγγνώµη και λέει ότι «θα ολοκληρώσω σε δύο λεπτά». Δεν είναι αυτά αυτονόητα. Εντάξει;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Σήµερα ήρθατε στην Αίθουσα για πρώτη
φορά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ναι, σήµερα. Έχουµε ένα σοβαρό νοµοσχέδιο και έχουν εγγραφεί εκατόν πενήντα Βουλευτές.
Συνεχίστε, κύριε Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Παραβιάζετε κάθε έννοια λογικής,
αλλά έχουµε συνηθίσει τη...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ναι, εντάξει, τη λογική σας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Έκλεινα τη σκέψη µου λέγοντας,
όντας εδώ τις προηγούµενες µέρες στις επιτροπές της Βουλής,
πως χειροκροτάει η Συµπολίτευση, η πλειοψηφία, τον ορισµό της
έννοιας της πολιτικής αναξιοπρέπειας και του βραβείου της πολιτικής αναξιοπρέπειας, που χαρίζεται πια µε όλη µας την καρδιά
στον Υπουργό Οικονοµίας, τον κ. Τσακαλώτο. Χειροκροτάτε σήµερα και µάλιστα κάνετε και προσπάθειες να µην ακουστεί µια
φωνή της Αντιπολίτευσης όταν σας τίθενται…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
…ζητήµατα συνταγµατικότητας, που προκύπτουν από κείµενα
που φέρατε εδώ στη Βουλή και τα οποία είναι αντίθετα µε αυτά
που χειροκροτούσατε πριν από έναν χρόνο στο νόµο Κατρούγκαλου; Πρέπει κάποια στιγµή να σκεφτείτε ότι ο ελληνικός λαός
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σας κοιτάει και να αρχίσετε να ντρέπεστε.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει τώρα ο κ. Καρράς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, πρέπει
να πω ότι είναι ευτυχής συγκυρία που το Σύνταγµα προβλέπει
έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για ανάλογα νοµοθετήµατα και επιπλέον προβλέφθηκε να συνοδεύει το νοµοσχέδιο αυτό και το Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής για την
επόµενη τετραετία. Από εκεί, λοιπόν, προέκυψαν πραγµατικά
συµπεράσµατα.
Ένα συµπέρασµα είναι το εξής: Η περικοπή της συνταξιοδοτικής δαπάνης είναι το 1/3 του πρωτογενούς πλεονάσµατος το
οποίο επιδιώκεται για την πληρωµή των τόκων. Δεν εξοφλείται
το χρέος. Επιδιώκεται µόνο η πληρωµή των τόκων. Από εκεί και
πέρα αρχίζουν οι προβληµατισµοί.
Πράγµατι, το Σύνταγµα εγγυάται την κοινωνική ασφάλιση,
αλλά δεν εγγυάται –εγώ το δέχοµαι- το ύψος των παροχών,
απλώς πρέπει να υπάρχει µια ικανοποιητική αναλογία εισφορών
και παροχών. Εποµένως είµαι υποχρεωµένος να προχωρήσω σε
έρευνα για την αντισυνταγµατικότητα άλλων παραµέτρων.
Η περικοπή στο ποσό αυτό των 2, 2,5 δισεκατοµµυρίων για τα
χρόνια ’19, ’20, ’21 επηρεάζει τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού
συστήµατος; Ούτε η αιτιολογική έκθεση µας το λέει, ούτε κάποια
οικονοµοτεχνική µελέτη ή αναλογιστική. Μας λέτε κάτι άλλο,
όµως. Μας λέτε ότι το δηµοσιονοµικό συµφέρον επιβάλλει, οι
έκτακτες ίσως συνθήκες επιβάλλουν την περικοπή συντάξεων οι
οποίες είναι κατοχυρωµένες µε το προηγούµενο νοµοθετικό καθεστώς προ του νόµου Κατρούγκαλου.
Και ερωτώ τώρα: Βρισκόµαστε στον δέκατο χρόνο κρίσεως και
µνηµονίων. Δέκατος χρόνος είναι το 2019, ενδέκατος το 2020,
δωδέκατος το 2021. Αυτές είναι έκτακτες συνθήκες, που δεν
µπορούσαν να προβλεφθούν και επιβάλλεται αυτήν τη στιγµή µια
δραστική περικοπή και στις συντάξεις, κύριες και επικουρικές,
και επιβάλλεται ακόµα περικοπή και στα οικογενειακά επιδόµατα,
στις οικογενειακές παροχές; Είναι σταθερότητα πλέον η κρίση,
κυρία Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριοι συνάδελφοι. Είναι σταθερή και διαρκής.
Εποµένως, δεν µπορούµε να αφαιρούµε από το ασφαλιστικό
σύστηµα ποσά για να δικαιολογήσουµε τη δηµοσιονοµική
ανάγκη. Έχουµε υπερβεί τα άκρα ανεκτά όρια της συνταγµατικής τάξεως.
Προχωρώ πάρα πέρα. Έρχεται, λοιπόν, η αιτιολογική έκθεση
και µας λέει θα καλύψουµε αυτήν τη δηµοσιονοµική προσαρµογή, φτωχοποιώντας τους παλιούς συνταξιούχους, στους οποίους –σηµειωτέoν- ο νόµος Κατρούγκαλου έχει εγγυηθεί το ύψος
των συντάξεών του µε την προσωπική διαφορά, µε τα οικογενειακά επιδόµατα και παροχές. Οι παροχές αυτές είναι εγγυηµένες
από το κράτος και εποµένως, έχουµε πρώτα από όλα µια συνταγµατική παράβαση στο θέµα του άρθρου 22 παράγραφος 5.
Δεν µένω, όµως, µόνο σε αυτό. Προχωρώ και επιπλέον, κυρία
Πρόεδρε. Στάθµισε ποτέ η Κυβέρνηση τα ζητήµατα, τους παράγοντες που έπρεπε να εξετάσει; Ποιοι ήταν αυτοί; Από τη µια, το
δηµοσιονοµικό συµφέρον, το οποίο δεν µας το απέδειξε διότι η
αιτιολογική έκθεση δεν κάνει κανέναν λόγο, δεν υπάρχει αναλογιστική µελέτη. Εγώ δεν θα σταθώ στο τι είπε το Ελεγκτικό Συνέδριο
ή το Συµβούλιο της Επικρατείας. Τα είπαν για τους άλλους νόµους. Εγώ θέλω να εξετάσω τη συνταγµατικότητα του συζητούµενου σήµερα. Στάθµισε κανείς –ουδείς-αν η προστασία των
συνταξιούχων υπερτερεί ή η προστασία του δηµοσιονοµικού συµφέροντος; Στάθµισε κανείς ότι, αν αφαιρεθούν πόροι από την οικονοµία µέσω των περικοπών των συντάξεων, αυτό είναι υφεσιακό
µέτρο και θα έχουµε ύφεση; Το στάθµισε κανείς; Είδαµε κάποιο
στοιχείο οικονοµοτεχνικό να µας βεβαιώνει επ’ αυτού ότι δεν θα
έχουµε επίπτωση στην ύφεση; Ή θα έχουµε ανάπτυξη, όταν όλα
κατευθύνονται προς την εξυπηρέτηση χρέους; Ανάπτυξη δεν θα
έχουµε, είναι δεδοµένο.
Επόµενο ερώτηµά µου: Αφού όλα αυτά δεν σταθµίστηκαν και
εποµένως ήταν ο µοναδικός δρόµος -µονόδροµο θεωρεί η Κυ-
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βέρνηση την περικοπή των συνταξιοδοτικών παροχών-, ο µονόδροµος αυτός είναι συνταγµατικά ανεκτός;
Θα κάνω µια παρένθεση και θα µου την επιτρέψετε. Μίλησαν
οι εκλεκτοί συνάδελφοι για τη νοµολογία των δικαστηρίων, όπως
έχει διαµορφωθεί και δη των ανωτάτων και για την έκθεση της
Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής, η οποία και αυτή αναφέρεται στη νοµολογία. Εγώ θα προχωρήσω σε κάτι άλλο, κυρία
Πρόεδρε. Θα προχωρήσω και θέλω η Αίθουσα να το ακούσει και
να αποφασίσει επ’ αυτού. Την αιτιολογία του νόµου δεν την εξετάζουν τα δικαστήρια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Την ανοχή σας παρακαλώ.
Τα δικαστήρια δεν εξετάζουν την αιτιολογία, τα interna corporis του νόµου, την εσωτερική σκοπιµότητα. Την εξετάζει η Βουλή
µε το θέµα της συνταγµατικότητας. Είναι το µοναδικό όργανο,
που έχει αυτήν την ικανότητα και αυτήν την εξουσία από το Σύνταγµα. Πρέπει να εξετάσουµε σήµερα αν αιτιολογείται πραγµατικά ο νόµος για τις περικοπές αυτές ή ακολουθώντας το
µονόδροµο των περικοπών πάσχει. Και πραγµατικά πάσχει και
θα σας πω αµέσως.
Το άρθρο 22 παράγραφος 5 του Συντάγµατος µπορεί να τελεί
υπό τους ορισµούς του νόµου ή το κοινωνικό σύστηµα, αλλά
έχουµε άκρα ανεκτά όρια. Τα άκρα ανεκτά αυτά όρια τα έχουµε
υπερβεί. Πρώτον λόγω της δωδεκαετίας της κρίσης. Δεύτερον
λόγω των επανειληµµένων περικοπών που πλέον θα πρέπει να
εξετάσουµε αν αγγίζει πλέον το σύνολο των παλαιών συνταξιούχων η φτωχοποίηση. Τρίτον την παράµετρο πώς οι περικοπές
αυτές θα συµβάλουν στην οικονοµική ύφεση και στην περαιτέρω
επιδείνωση του οικονοµικού περιβάλλοντος. Τέταρτον και για την
περιουσία των συνταξιούχων, η οποία πρέπει να προστατεύεται
µε το Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Σύµβασης της Ρώµης. Και
έχουµε πλέον ένα µείγµα αφαιρέσεως πόρων από τους συνταξιούχους, αφαιρέσεως πόρων από την οικονοµία και θα έλθει µετά
σε λίγο η πλειοψηφία να αποφασίσει τη συνταγµατικότητα.
Τελειώνοντας, επαναλαµβάνω. Τη συνταγµατικότητα της αιτιολογίας έχει την απόλυτη εξουσία η Βουλή µοναδικά να την
εξετάσει. Εδώ θέλω να περιστραφεί η συζήτηση. Όχι σε αυτά
που λέει η αιτιολογική έκθεση, η οποία είναι ανεπαρκής. Δεύτερον, θα µας βεβαιώσει κάποιος -είναι αδύνατον να το βεβαιώσει
αυτό-, ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για το 1/3 των
τόκων, που αφαιρούνται σήµερα από το συνταξιοδοτικό σύστηµα; Δεν αναζητήθηκαν εναλλακτικές λύσεις. Και ξέρετε ποια
είναι η δηµοκρατία, κυρία Πρόεδρε; Η αναζήτηση της µέσης
οδού, όχι της απολυτότητας. Και εδώ δεν αναζητήθηκε.
Συµπεραίνοντας, το άρθρο 1 και το άρθρο 2 του νοµοσχεδίου
έχουν αυτές τις παθολογίες. Συνεπώς, κατά την άποψή µου προσκρούουν στα άρθρα 22 και 25, του Συντάγµατος στην αναλογικότητα και στα πρωτόκολλα των ευρωπαϊκών ατοµικών δικαιωµάτων, τα πρόσθετα ή τα κύρια. Κατόπιν αυτού, νοµίζω ότι η Βουλή
πρέπει να ανοίξει αυτήν τη συζήτηση, διότι ο νόµος θα ψηφιστεί
σήµερα, θα περάσει και σε λίγο καιρό θα κρίνεται στα δικαστήρια
και θα υπάρχουν πλέον επανειληµµένες αποφάσεις, οι οποίες θα
λένε «τι κάνατε;» και εµείς θα λέµε «πληρώσαµε τους τόκους».
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο αντιλέγων, ο κ. Παρασκευόπουλος.
Κύριε Παρασκευόπουλε, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ευχαριστώ. Είναι λίγο
δύσκολη η θέση µου τεχνικά, επειδή οι ενστάσεις ήταν πολλές
και ορισµένες από αυτές δεν είναι προαναγγελµένες. Θα προσπαθήσω να τις συµπυκνώσω και να τις απαντήσω κατά το δυνατόν σύντοµα.
Θέλω να κάνω µια διευκρίνιση πρώτα. Επειδή πολλοί Βουλευτές αλλά και όσοι υπέβαλαν τις ενστάσεις αντισυνταγµατικότητας επισηµαίνουν τον επαχθή χαρακτήρα των µέτρων…
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Δεν ακούγεται, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Παρασκευόπουλε, θέλετε να έρθετε στο Βήµα; Δεν ακούγεστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Έχετε
τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Συνεχίζω µε µια διευκρίνιση. Βεβαίως τα µέτρα, οι µειώσεις και ιδιαίτερα αυτά τα οποία
αφορούν τις συντάξεις, έχουν επαχθή και επώδυνο χαρακτήρα.
Αυτό ούτε σχετικοποιείται, ούτε αµφισβητείται. Ίσα-ίσα µε δεδοµένο τον επώδυνο και επαχθής τους χαρακτήρα εξετάζεται εάν
αυτά προσκρούουν στο Σύνταγµα, ιδίως εν όψει των έκτακτων
σηµερινών περιστάσεων της χώρας µέσα στις οποίες εντάσσεται
η ανάγκη αποκατάστασης της δηµοσιονοµικής ισορροπίας. Εν
µέσω αυτών των περιστάσεων, η χώρα έκρινε κάποιες µειώσεις
προς εξυπηρέτηση µιας µεγαλύτερης δηµόσιας ωφέλειας. Αυτή
η στάθµιση γίνεται ιδίως σε περιπτώσεις, που χρειάζεται καθορισµός προτεραιοτήτων εν όψει των περιορισµένων πόρων του
κράτους και δικαιολογούνται, βέβαια, στη συγκεκριµένη ιστορική
περίοδο µε βάση την έκτακτη και παρατεταµένη κρίση ως ένα
µέρος ενός ευρύτερου προγράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής που θα οδηγήσει τη χώρα σε ευηµερία.
Βεβαίως, εν µέσω αυτών των περιστάσεων τίθενται τα θέµατα
της αντισυνταγµατικότητας και ιδιαίτερα η συµφωνία της µείωσης. Αυτό προκύπτει µε βάση την ένσταση που στηρίζεται στα
άρθρα 1 και 2 µε την αρχή της αναλογικότητας, µε το άρθρο 25
παράγραφος 1 του Συντάγµατος και µε την ανάγκη της ίσης συµµετοχής στα δηµόσια βάρη.
Επίσης, έχει συνδεθεί µε την ίδια ένσταση και το ενδεχόµενο
η εξέταση ενός ενδεχοµένου πρόσκρουσης στο πρώτο πρωτόκολλο της ευρωπαϊκής σύµβασης, που αναφέρεται στην ανάγκη
προστασίας της περιουσίας. Η άποψή µου σε αυτά είναι η εξής:
Οι µειώσεις αποφασίζονται εφ’ όσον εξυπηρετούν δηµόσια ωφέλεια. Για τη στάθµιση της δηµόσιας ωφέλειας από τη µία πλευρά
και του βάρους των µειώσεων από την άλλη πλευρά και την αναλογικότητά τους τα κράτη, οι πολιτείες έχουν διακριτική ευχέρεια
προκειµένου να διαπιστώσουν µια ισορροπία δηµόσιων δαπανών
και εσόδων µετά από την εξέταση οικονοµικών, κοινωνικών και
πολιτικών ζητηµάτων. Η εξέταση αυτών των θεµάτων κατ’ εξοχήν
ανήκει στην πολιτεία. που έχει τα εργαλεία και τις υπηρεσίες οι
οποίες επιτρέπουν να καταγράψει τις σχετικές ανάγκες και λιγότερο βεβαίως τα δικαστήρια, όπως έχει άλλωστε δεχτεί και το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε µια γενική αναφορά του.
Βεβαίως, αυτή η ανάγκη καθορισµού σταθµίσεων ισχύει εκεί
που υπάρχει ανάγκη εντοπισµού προτεραιοτήτων εν’ όψει περιορισµένων πόρων του κράτους. Αυτή η στάθµιση αφορά και το
πρώτο πρωτόκολλο της ευρωπαϊκής σύµβασης όπου γίνεται
λόγος για στερήσεις ή µειώσεις που µπορούν να φθάνουν σε
στέρηση περιουσίας.
Πρέπει όµως εδώ να σηµειωθεί ότι δεν έχει οριστεί ένα θεσµικά συγκεκριµένο και καθορισµένο επίπεδο το οποίο δεν πρέπει να µειώνεται. Αυτό βέβαια που δεν πρέπει να συµβαίνει είναι
µια επέµβαση στον βαθµό απόλαυσης του δικαιώµατος της ιδιοκτησίας, που να φτάνει σε προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Αυτό αιτιολογείται µε βάση την έκτακτη και πρωτοφανή
κρίση στη χώρας µας ως µέρος ενός ευρύτερου προγράµµατος
δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
Οι τελευταίες σκέψεις τις οποίες διάβασα είναι ειληµµένες από
την απόφαση Κουφάκη και ΑΔΕΔΥ κατά της χώρας µας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου το 2012. Είναι η απόφαση η οποία έκρινε
τον ν.3833 ο οποίος επέβαλλε σοβαρές περικοπές στις συντάξεις, της τάξης µέχρι το 30%. Αναφέρεται στο πρώτο µνηµόνιο
το 2010. Με βάση αυτές τις σκέψεις η ευρωπαϊκή απόφαση έχει
θεωρήσει ότι ήταν προδήλως αβάσιµη η προσφυγή η οποία είχε
ασκηθεί οριζόµενη στο ίδιο θέµα ακριβώς, στο θέµα των συντάξεων, στο πρώτο πρωτόκολλο της ευρωπαϊκής σύµβασης.
(Στο σηµείο αυτό χτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξης
της οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Να έχω δυο λεπτά ακόµη, κυρία Πρόεδρε;
Βεβαίως στο παρελθόν έχουµε διάφορα όργανα τα οποία έκριναν κατά περιόδους ότι οι προηγούµενες περικοπές δεν είχαν το
χαρακτηριστικό της αναλογικότητας.
Πρέπει όµως να σηµειωθεί εδώ µια ειδοποιός διαφορά µε τη
σηµερινή συγκυρία και τη σηµερινή θεσµική επιλογή. Προηγουµένως, στα προηγούµενα µνηµόνια οι περικοπές λάµβαναν χώρα
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παράλληλα µε πολλές άλλες, δηλαδή, µέσα σε ένα περιβάλλον
γενικών εκπτώσεων εγγυήσεων και παροχών. Αυτή τη στιγµή, για
πρώτη φορά, το περιβάλλον µέσα στο οποίο αποφασίζονται
αυτές οι µειώσεις προβλέπει και τα αντιµέτρα, τα οποία συνιστούν σηµαντικές παροχές οι οποίες είναι ικανές να βελτιώσουν
την προσωπική κατάσταση και διαβίωση των ατόµων τα οποία θα
υποστούν τις µειώσεις.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑΣΟΚ -ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Παρασκευόπουλε, συγγνώµη.
Όταν άφησα να χτυπάει το κουδούνι, κυρία Χριστοφιλοπούλου
και κύριε Λοβέρδο, θεωρούσατε αυτονόητο ότι θα µιλάτε όσο
θέλετε. Δεν ζητήσατε άδεια από το Προεδρείο. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες µέσα στο Κοινοβούλιο. Λοιπόν, αφήστε τα. Όποιος
δεν ζητάει άδεια από το Προεδρείο, το κουδούνι θα συνεχίζει να
κτυπάει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Επιταχύνω.
Σε αντίθεση µε τις προηγούµενες περιπτώσεις εδώ δεν ισχύει
το σωρευτικό αποτέλεσµα. Ίσα-ίσα έχουµε αντίβαρα η ενεργοποίηση των οποίων εξαρτάται από την ελληνική πολιτεία. Το παρελθόν και τα πρόσφατα οικονοµικά δεδοµένα έχουν δείξει ότι
είναι δυνατή.
Βεβαίως, έγινε λόγος και για έλλειψη αναλογιστικής µελέτης,
για έλλειψη µιας ουσιαστικής προϋπόθεσης για την επιβολή των
µέτρων. Μιλάω µε όση ταχύτητα µπορώ.
Η άποψή µου είναι ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση οι περικοπές αφορούν την προσωπική διαφορά, δηλαδή, τις µεταβατικές διατάξεις του νόµου οι οποίες είναι προσωρινές. Δεν
αφορούν τις πάγιες ρυθµίσεις για τις οποίες εκδόθηκε αναλογιστική µελέτη και οικονοµικές µελέτες που έχουν εξηγήσει τη σκοπιµότητα της λήψης τους. Έχουµε απλώς εξοµοίωση αυτή τη
στιγµή κάποιων ρυθµίσεων οι οποίες µέχρι τώρα εµφανίζονται
ευνοϊκές στο σύνολο των ρυθµίσεων µε αυτές οι οποίες έχουν
εκτιµηθεί και µε αναλογιστική µελέτη.
Σε ό,τι αφορά στον µηχανισµό αναπροσαρµογής, αυτό που
ήθελα να πω είναι ότι, όπως γίνεται σαφές, ο µηχανισµός αυτός
ενεργοποιεί µέτρα, ενώ το περιεχόµενο των µέτρων είναι ήδη καθορισµένο. Η εξειδίκευση µε νόµο νωρίτερα δεν θα µπορούσε
να έχει γίνει στο µέτρο που δεν είναι γνωστό ποια απόκλιση µπορεί να υπάρξει. Πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει απόκλιση. Μπορεί
να είναι 0,1%, 0,2%. Δεν θα µπορούσαν αριθµητικά να ληφθούν
τώρα µέτρα. Και µόνο γ’ αυτό τον λόγο υπάρχει αυτή η εξουσιοδότηση, η οποία όµως θα προχωρήσει επί τη βάσει σταθµίσεων,
εγγυήσεων, παραµέτρων και κατευθυντηρίων οδηγιών οι οποίες
ήδη βρίσκονται στη νοµοθεσία.
Προσπάθησα να τηρήσω τον χρόνο, κυρία Πρόεδρε. Τα κατάφερα ως έναν βαθµό.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστώ κι εγώ. Τώρα κανονικά µπορούν να µιλήσουν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. Θα ήθελα να µάθω πόσοι θέλουν να
µιλήσουν. Όλοι; Μάλιστα.
Λοιπόν, κάνω άλλη µια φορά έκκληση και παρακαλώ να τηρούνται οι κανόνες του Κανονισµού και της ευγένειας. Όποιος
θέλει, θα παρακαλεί να δοθεί µια παράταση συγκεκριµένη. Δεν
µπορούµε να µιλάµε δέκα λεπτά.. Όποιος καλύπτεται από τον
άλλον, ας περικόψει κάτι. Για όνοµα του Θεού!. Έχουµε ακούσει
τα περί αντισυνταγµατικότητας πολλές φορές.. Από όλες τις θέσεις, κύριε Τζαβάρα, τις έχετε υπερασπιστεί. Δεν είναι τίποτα.
Γνωστά είναι αυτά.
Τώρα τον λόγο έχει ο κ. Βορίδης για πέντε λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Θα µιλήσω από τη θέση µου και βλέπουµε. Νοµίζω ότι θα ακούγοµαι.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να συνεννοηθούµε τι είναι τα
άρθρα τα οποία προσβάλλονται κυρίως τα βασικά άρθρα, που
είναι τα άρθρα περικοπής των συντάξεων. Τι κάνετε; Τι σας καλεί
η Κυβέρνηση να ψηφίσετε; Σας καλεί να κόψετε συντάξεις από
όλους! Από όλους! Στο µέγιστο, δε, όριο του 18%. Και -πολύ ση-

7913

µαντικό- από 1-1-2019 τι λέει η αιτιολογική σας έκθεση γι’ αυτές
τις περικοπές, που αφορούν τις πιο ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, αυτές που δεν µπορούν να αναπληρώσουν το εισόδηµά
τους -γιατί είναι απόµαχοι της εργασίας και δεν έχουν αυτή τη
δυνατότητα οι συνταξιούχοι; Τι λέει η αιτιολογική σας έκθεση;
Λέει µία κουβέντα για το ασφαλιστικό σύστηµα; Ούτε µισή! Δεν
λέει µισή κουβέντα για το ασφαλιστικό σύστηµα. Λέει ότι δεν
µπορούν να πληρωθούν οι συντάξεις; Όχι!
Πώς προβλέπει τώρα, σήµερα, η ψηφοφορία ότι 1-1-2019 θα
γίνει αυτό; Πού τις ξέρετε τις δηµοσιονοµικές συνθήκες; Πού ξέρετε τι θα έχει γίνει 1-1-2019, που µάλιστα λέτε ότι «γυρνάµε
στην ανάπτυξη», «επιτυγχάνουµε στόχους πλεονασµάτων», «θα
µπορούµε να πάρουµε και τα αντίµετρα» και «παίρνουµε 7,5 δισεκατοµµύρια αντίµετρα» –2 δισεκατοµµύρια παραπάνω από
αυτά- κ.λπ.;
Πού τις ξέρετε τις συνθήκες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;
Πού τις ξέρει η Κυβέρνηση;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Το ΔΝΤ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Σωστά. Το ΔΝΤ. Το είπατε, κύριε Παπαδόπουλε. Εύγε!
(Χειροκροτήµατα)
Πράγµατι, κυρία Πρόεδρε, το ΔΝΤ τις ξέρει, διότι υπάρχει µια
οµολογία µέσα στην αιτιολογική έκθεση. Αυτή η οµολογία καθιστά αντισυνταγµατική τη ρύθµιση, γι’ αυτό και µετά βεβαιότητος
η ρύθµιση αυτή θα πέσει.
Ποια είναι η οµολογία; «Το κάνουµε», λέτε –ακούστε, κύριοι
συνάδελφοι, γιατί κόβετε τις συντάξεις- «για να ξεκινήσει η συζήτηση για το χρέος». Γι’ αυτό κόβετε τις συντάξεις!
Διαβάστε την αιτιολογική έκθεση, κύριε συνάδελφε. Διαβάστε
την, γιατί είναι αξιοθρήνητη αιτιολογία. Λέτε για κάτι το οποίο
έχει θεσπιστεί ως υποχρέωση από το 2012 -η έναρξη συζήτησης
για το χρέος- ότι πρέπει να κόψετε τις συντάξεις µε αυτήν τη
µόνη αιτιολογία. Δεν λέτε τίποτα για το ασφαλιστικό σύστηµα,
τίποτα για τα δηµοσιονοµικά, τίποτα για οτιδήποτε από αυτά.
Και έρχεται βεβαίως το Ελεγκτικό Συνέδριο αυτονοήτως και
σας λέει: Όταν ελλείπουν όλα αυτά, πώς να δικαιολογηθεί η περικοπή των συντάξεων; Πώς θα την αιτιολογήσετε στους συνταξιούχους; Τι θα τους πείτε; Ότι θα ξεκινήσει η συζήτηση για τις
παραµετρικές µεταβολές, γι’ αυτό πρέπει να ανεχθείς να σου
κοπεί το 1/5 της σύνταξής σου; Αυτό θα τους πείτε; Αυτή είναι η
εξήγηση; Ναι, αυτή είναι η εξήγηση!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό λέει η Κυβέρνηση στους
συνταξιούχους. Αυτό ακριβώς!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Όχι, δυστυχώς δεν είναι έτσι, συνάδελφε. Δεν είναι έτσι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Παρακαλώ!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αλλά για να σας προφτάσω κιόλας,
διότι µιλάτε για µας, εσείς δεν έχετε γνώση των αποφάσεων;
Έχετε; Γιατί δεν συµµορφώνεστε; Δεν είχατε χρόνο; Πόσο καιρό
έχει τεθεί το ζήτηµα των συντάξεων στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων; Ενάµιση χρόνο τώρα. Δεν είχατε χρόνο να εξηγήσετε
κάτι; Όχι, είχατε. Απλώς δεν υπάρχει εξήγηση και επειδή δεν
µπορείτε να το τεκµηριώσετε, τι έρχεστε και µας λέτε; «Μας το
βάλαν να υπογράψουµε και υπογράψαµε». Αυτό µας λέτε. Τίποτα
περισσότερο και τίποτα λιγότερο.
Θα είναι η µόνη αντισυνταγµατικότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Κυβέρνησης; Όχι. Διότι υπάρχει ήδη σωρεία. Να
θυµίσω –σταχυολογώντας, δεν τις ξέρω κι όλες, πού να τις παρακολουθήσει κανείς, αλλά αυτές που θυµάµαι- φυσικά τον νόµο
για τα κανάλια. Αντισυνταγµατικό. Θυµάστε την παύση των διοικητών νοσοκοµείων. Αντισυνταγµατικό. Θυµάστε βεβαίως τους
ορισµούς διευθυντών στην εκπαίδευση. Αντισυνταγµατικό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου του
κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, ολοκληρώνω αµέσως.
Θυµάστε βεβαίως τώρα προσφάτως τον νόµο για τις παρατάσεις στους συµβασιούχους. Αντισυνταγµατικό. Και θα αθροιστεί,
βεβαίως, στην κάθε λέξη του Συντάγµατος που τηρείτε και αυτή
η αντισυνταγµατικότητα. Στην πραγµατικότητα η αριστερά έχει
ταυτιστεί µε την παραβίαση κάθε λέξης του Συντάγµατος, όχι µε
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την τήρησή τους. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εδώ, λοιπόν, έχετε µια τελευταία ευκαιρία σήµερα για την τιµή
των όπλων. Για την τιµή των όπλων, συνάδελφοι! Να προστατευθείτε πίσω από τις διατάξεις του Συντάγµατος. Δεν χρειάζεται
ξαναλέω µεγάλη επιχειρηµατολογία. Απλή ανάγνωση της Ολοµελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Απλή ανάγνωση της Επιστηµονικής Επιτροπής. Έχετε όλα τα επιχειρήµατα για να
προστατευθείτε, πλήρως, ολοκληρωµένα και ταυτόχρονα να
πράξετε το ηθικό σας καθήκον απέναντι στο Σύνταγµα, αλλά και
στους ανθρώπους που τους περικόπτετε τώρα τις συντάξεις για
το 2019, χωρίς να ξέρετε τι έχει γίνει τώρα. Πάρτε πίσω αυτή την
απαράδεκτη διάταξη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο κ. Κουτσούκος για πέντε λεπτά.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Δεν θα επιχειρήσω να επαναλάβω τα τεκµηριωµένα επιχειρήµατα των έγκριτων νοµικών συναδέλφων που προηγήθηκαν.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κυρία Πρόεδρε, επειδή είστε πάρα πολύ αυστηρή στη διαδικασία, µπορείτε να µου εξηγήσετε πού εντάσσονται αυτά τα σχόλια των συναδέλφων, που αµφισβητούν την εγκυρότητα των
νοµικών γνώσεων των προλαλησάντων συναδέλφων, µια και
είστε νοµικός;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δεν
απαντώ, κύριε Κουτσούκο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Λέω, λοιπόν…
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: …(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Σας παρακαλώ.
Ελάτε, κύριε Κουτσούκο, συνεχίστε.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Η κ. Αναγνωστοπούλου µε προκαλεί
να µιλήσω για την ισότητα των φύλων, αλλά δεν θα κάνω το
λάθος, γιατί θέλω να επικεντρώσω την τοποθέτησή µου σε αυτά
τα πέντε λεπτά στην ευθύνη που έχουν οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ να διαβάζουν τα χαρτιά τα οποία τους έχουν διανεµηθεί στο
σώµα του νοµοσχεδίου, που θα ψηφίσουµε. Και αυτά, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, εάν τα έχετε µελετήσει, είναι η έκθεση του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και η έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής. Και τα δυο κείµενα επιχειρηµατολογούν για την
αντισυνταγµατικότητα των άρθρων 1 και 2. Και µε αναφορά στην
Ευρωπαϊκή Συνθήκη των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, σε σχέση
µε την προστασία της περιουσίας και σε αναφορά στις διατάξεις
του Συντάγµατος για την αναλογικότητα και την ισότητα των
βαρών και ιδίως –και σ’ αυτό θέλω να επιµείνω- στη διάταξη που
προτάσσει στις οποιεσδήποτε αλλαγές που αφορούν το ασφαλιστικό σύστηµα την ύπαρξη αναλογιστικής µελέτης.
Εν προκειµένω, υπάρχουν αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, τις οποίες τις µνηµονεύει η Επιστηµονική Επιτροπή της
Βουλής. Καλό είναι να τις δείτε για να µην βρεθείτε προ δυσάρεστων εκπλήξεων, όπως έχετε συνηθίσει, συνάδελφοι της Πλειοψηφίας, χωρίς να κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε. Υπάρχουν
πλήθος αποφάσεων του Συµβουλίου της Επικρατείας που έχουν
κρίνει αντισυνταγµατικές µια σειρά ρυθµίσεις σας.
Θέλω να προσθέσω ότι οι αναλογιστικές µελέτες στη συγκεκριµένη περίπτωση έχουν ιδιαίτερο βάρος, γιατί δεν πρόκειται
για µια απλή ποσοστιαία περικοπή, όπως γινόταν µε τις προηγούµενες περικοπές που κατήγγειλε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για µια περικοπή που προκύπτει από την προσωπική διαφορά που θέσπισε
ο νόµος του κ. Κατρούγκαλου, στηριγµένος σε µια υποτιθέµενη
αναλογιστική µελέτη. Σήµερα ούτε στην αιτιολογική έκθεση ούτε
στα επιχειρήµατα της κυρίας Υπουργού ακούσαµε ότι έχει στοιχειωδώς µια µελέτη της αναλογιστικής αρχής ή άλλων διεθνών
οργανισµών, όπως είχαµε παλαιότερα, εν προκειµένω του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, που να τεκµηριώνει αυτές τις περικοπές.
Επειδή, λοιπόν, µε αυτές τις περικοπές γίνεται σφαγιασµός
των προσδοκιών, που καλλιέργησε ο κ. Κατρούγκαλος και των
ψευδολογιών, είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν προσφυγές στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Για να µην βρεθείτε, λοιπόν, προ δυσά-
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ρεστων εκπλήξεων, αγαπητοί συνάδελφοι της Πλειοψηφίας,
πάρτε τώρα τις αποφάσεις σας.
Η δεύτερη παρατήρησή µου έχει να κάνει µε το άρθρο 15. Ο
παριστάµενος Υπουργός Οικονοµικών –δεν ξέρουµε αν θα είναι
µεθαύριο- παίρνει εξουσιοδότηση -που δεν δικαιούται σύµφωνα
µε το άρθρο 78 του Συντάγµατος- να ορίσει το ύψος των περικοπών. Λέει η επιστηµονική έκθεση της Βουλής –την οποία παρακαλώ να διαβάσετε- ότι δεν πρόκειται για διαπιστωτικού
χαρακτήρα απόφαση που θα βγάλει, µετά την έγκριση των θεσµών, αλλά διαπλαστικού, καθώς θα καθορίσει την ακριβή αντιστοιχία των µέτρων σε σχέση µε τους επιδιωκόµενους σκοπούς.
Άρα, σύµφωνα µε τη διάταξη του Συντάγµατος, άρθρο 78 παράγραφος 4 και όσα λέει και προκύπτουν από τη διάταξη, όπως
είναι γραµµένη, ο κύριος Υπουργός εξουσιοδοτείται να ορίσει
τους συντελεστές περικοπής. Αυτό δεν µπορεί να το κάνει. Είναι
ευθεία η παραβίαση του Συντάγµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό µε την άδειά σας, κυρία Πρόεδρε.
Κι έρχοµαι τώρα σε αυτό που ο κ. Λοβέρδος ανέπτυξε και διέλαθε της προσοχής των υπολοίπων συναδέλφων αγορητών. Τι
ανέδειξε ο κ. Λοβέρδος; Ότι για πρώτη φορά από τη συγκρότηση
του ελληνικού φορολογικού συστήµατος, από τον ν.3332/55 αν
θυµάµαι καλά, οι ασφαλιστικές εισφορές, που είναι υποχρεωτικές,
δεν αφαιρούνται από το πραγµατικό εισόδηµα, όπως συνέβαινε
µέχρι σήµερα είτε πρόκειται για µισθωτούς και συνταξιούχους είτε
πρόκειται για ελεύθερους επαγγελµατίες.
Εν προκειµένω, λοιπόν, το άρθρο 58 προσθέτει τις ασφαλιστικές εισφορές στο φορολογητέο εισόδηµα, µε αποτέλεσµα να αυξάνει την εισφορά και να αυξάνει και τον φόρο. Και σύµφωνα µε
όσα είπαν οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, η επιβάρυνση που προκύπτει είναι κατά 58%. Γι’ αυτά τα τέσσερα άρθρα, τα 1,2,15 και
58, ζητάµε την αντισυνταγµατικότητα και καλούµε την Πλειοψηφία να αναλάβει τις ευθύνες της.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ο κ. Παφίλης έχει τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τα τελευταία επτά χρόνια αυτή η συζήτηση έχει γίνει πια ανιαρή, µε τη συνταγµατικότητα και την αντισυνταγµατικότητα. Κι επειδή εδώ υπήρξε νοµική τεκµηρίωση,
ανταπάντηση και λοιπά, να κάνουµε και µια ελεύθερη µετάφραση
για να καταλαβαίνει ο κόσµος τι συµβαίνει.
Τι συµβαίνει, λοιπόν; Όταν κόβουν το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία τις συντάξεις έντεκα φορές, αυτό είναι συνταγµατικό.
Όταν τις κόβουν έντεκα φορές, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει κάθε φορά ένσταση αντισυνταγµατικότητας -κάθε φορά!- και, µάλιστα, καταφεύγει και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Έτσι δεν είναι µέχρι εδώ;
Τώρα, λοιπόν, που έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ στην Κυβέρνηση και κόβει
τις συντάξεις αλλάζει ο ρόλος. Τώρα βγαίνουν «στα κεραµίδια»
η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας ότι είναι αντισυνταγµατική αυτή η περικοπή και ο ΣΥΡΙΖΑ τι κάνει; Παίζει τον
άλλο ρόλο -για να ξέρει ο κόσµος- λέει ότι είναι συνταγµατική.
Εδώ άκουσα τον κ. Παρασκευόπουλο. Την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο την είχαν κάνει οι δυνάµεις του ΣΥΡΙΖΑ και,
µάλιστα, ωρύονταν κυριολεκτικά µέσα στη Βουλή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα επιτρέψει την περικοπή των συντάξεων.
Αυτά δεν λέγατε;
Έρχεται τώρα η Κυβέρνηση και τι επικαλείται; Την απόφαση του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που λέει ότι η περικοπή των συντάξεων
-δηλαδή το «γδάρσιµο» του κόσµου- που έκαναν οι προηγούµενες
κυβερνήσεις είναι σύννοµη. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Είναι αντισυνταγµατική, λοιπόν, ή όχι; Είναι. Και λοιπόν; Ποιος
το αποφασίζει αν είναι αντισυνταγµατική ή όχι; Η εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία. Ποιο Σύνταγµα δηλαδή; Πώς το ερµηνεύετε,
ακόµα και το Αστικό Σύνταγµα; Όποιος έχει την πλειοψηφία τι λέει;
Ότι ο γάιδαρος πετάει και µάλιστα έχει και έλικες και απογειώνεται. «Ψηφίζουµε; Ναι. Είναι συνταγµατικό».
Αυτή είναι η ουσία. Η ουσία, όµως, για το λαό είναι ότι η πολιτική που ακολουθούσε και η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και
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αυτή που ακολουθεί σήµερα ο ΣΥΡΙΖΑ, σε σχέση και µε το ασφαλιστικό, υπηρετεί ταξικά συµφέροντα. Είναι τα ίδια, και των µεν
και των δε.
Αλήθεια, πόσους νόµους φέρατε -και εσείς και εσείς- για να
πληρώσουν τα πάνω από 50 δισεκατοµµύρια αυτοί που τα έφαγαν τόσο χρόνια, που έκλεψαν από τον ιδρώτα των εργαζοµένων,
που είναι ένα µέρος; Ούτε έναν τέτοιο νόµο.
Τι φέρνετε συνέχεια; Τσακίζετε τους εργαζόµενους. Για ποιον
λόγο τους τσακίζετε; Για να αυξηθούν τα κέρδη του µεγάλου κεφαλαίου. Στο ασφαλιστικό σύστηµα, για να εξοικονοµηθούν χρήµατα από τον κρατικό προϋπολογισµό -και οι µεν και οι δε- ούτως
ώστε να χρηµατοδοτηθούν οι επιχειρηµατικοί όµιλοι και να µπουν
οι εργαζόµενοι -όσοι µπουν- στην ονοµαζόµενη αγορά εργασίας,
µε συνθήκες γαλέρας και εργασιακού Μεσαίωνα.
Εµείς πάντα υποστηρίζαµε ότι είναι αντισυνταγµατικό, αν και
λέω ότι τελικά δεν έχει και νόηµα. Νόηµα έχει άλλο. Να αντιληφθεί ο κόσµος τι και ποιους υποστηρίζει αυτό το Αστικό Σύνταγµα και τι πολιτική υπηρετούν οι κυβερνήσεις, οι µεν και οι δε,
απέναντι στους εργαζόµενους και να βάλει πλώρη για συνολική
ανατροπή αυτής της πολιτικής.
Όπως ξέρετε, µε τα συνδικαλιστικά δεν λύνονται τα πολιτικά
προβλήµατα ούτε εδώ µέσα. Εδώ µέσα κάθε φορά θα επικρατεί
αυτό που θέλει η πλειοψηφία και που θα είναι, είτε µε την µία είτε
µε την άλλη, σε βάρος του ελληνικού λαού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον λόγο
έχει ο κ. Καµµένος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Θα συµφωνήσω µε την εισήγηση
της Κυβέρνησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο κ. Μεγαλοµύστακας.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Εγώ θα είµαι πολύ σύντοµος µε τη σειρά µου.
Ακούσαµε από όλους τους συναδέλφους που έκαναν την ένσταση περί συνταγµατικότητας γιατί είναι αντισυνταγµατικό αυτό
το µνηµονιακό νοµοσχέδιο. Σας το είπε πολύ πιο πριν και το
Ελεγκτικό Συνέδριο και το πρωί η Επιστηµονική Υπηρεσία της
Βουλής.
Δυστυχώς, ακούγοντας τον κ. Παρασκευόπουλο, το µόνο που
άκουσα ήταν αερολογίες και γενικόλογα. Κάτι ακόµα που διαπίστωσα από τον λόγο του είναι ότι αυτό το νοµοσχέδιο αποτελεί
ένα ακόµα µνηµόνιο, το δεύτερο που φέρνετε εσείς ως συγκυβέρνηση και, δυστυχώς, δεν αλλάζετε τη χώρα όπως τάξατε το
2015. Αυτά που έκαναν οι προηγούµενοι αυτά κάνετε και εσείς.
Ο λόγος του συναδέλφου από το ΚΚΕ ήταν νοµίζω ο πιο ουσιώδης που ακούστηκε σήµερα, πέρα από τις επεξηγήσεις σχετικά µε
τη συνταγµατικότητα, καθώς δεν βλέπουµε να προστατεύεται καµµία ευπαθής οµάδα. Δεν βλέπουµε να πασχίζουµε γι’ αυτή την
ανάπτυξη που θέλουµε και είµαι βέβαιος ότι συνεχίζοντας έτσι,
καθώς το πιο πιθανό είναι να περάσει αυτό που θέλετε, θα οδηγηθούµε στην απόλυτη καταστροφή.
Φυσικά, αυτό το νοµοσχέδιο είναι αντισυνταγµατικό και η θέση
της Ένωσης Κεντρώων τάσσεται µε αυτό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ο κ.
Αµυράς έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Μήπως οι «αερολογίες»
είναι προσωπικό θέµα, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εντάξει,
είναι ένας τρόπος έκφρασης. Θεωρείτε ότι πρέπει να απαντήσετε
ότι δεν είναι αερολογίες; Μπορούµε να µην το βάλουµε στα Πρακτικά. Μπορούσε να υπάρχει µία πιο δόκιµη έκφραση.
Κύριε Αµυρά, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και ιδιαιτέρως στρέφοµαι στους
Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, εάν απόψε το βράδυ, ανεξαρτήτως φύλου, ο/η σύζυγος, ο/η φίλος σας, ο/η σύντροφός
σας, σας πει «αγάπη µου, γιατί συρρίκνωσες τις συντάξεις, γιατί
πετσόκοψες και πάλι τις συντάξεις και τους µισθούς;», τι θα
απαντήσετε;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Θα σας δώσω εγώ µία απάντηση, για να γλιτώσετε κάπως την
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κρεβατοµουρµούρα. Η απάντηση που µπορείτε να δώσετε, λοιπόν, είναι: «Αφού τα έκανα µούσκεµα ως Κυβέρνηση µε την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, αφού τα έκανα µούσκεµα ως
Κυβέρνηση στο λαθρεµπόριο καπνικών –ας το πάµε αυτό λίγο
πιο εκεί-, πετρελαίου και άλλων, τι ήθελες να κάνω;». Αυτή είναι
µία απάντηση που ενδεχοµένως να πείσει µόνο τον περίγυρό
σας, αλλά αναδεικνύει και την ουσία της πραγµατικότητος.
Για ποιον λόγο, αγαπητές και αγαπητοί Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
και των ΑΝΕΛ, αποφασίζετε εν έτει 2017 να ξανακόψετε συντάξεις και µισθούς; Δεν σας έφτασαν οι προηγούµενες περικοπές
συντάξεων που κατηγορούσατε εσείς; Άρα τι κάνετε τώρα; Λέτε
δεν µας έφτασαν οι προηγούµενες περικοπές συντάξεων, ενσωµατώνουµε τις προηγούµενες έντεκα-δώδεκα φορές που κόπηκαν οι συντάξεις κι εµείς το πάµε παραπέρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και αγαπητέ κύριε Παρασκευόπουλε, εάν µου επιτρέπετε µία µικρή διόρθωση. Σηµείωσα αυτό
που είπατε. Είπατε ότι «αποφάσισε η χώρα αυτά τα µέτρα που
είναι επώδυνα». Δεν τα αποφάσισε η χώρα, κύριε Παρασκευόπουλε. Εσείς, οι εκατόν πενήντα τρεις Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και
ΑΝΕΛ, έχετε αποφασίσει και όχι η χώρα.
Πάµε στο θέµα της αντισυνταγµατικότητας. Τι σας λέει, αγαπητές και αγαπητοί Υπουργοί της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η
Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής; Σας λέει ότι για δεύτερη
φορά φέρνετε στη Βουλή πετσόκοµµα συντάξεων και µισθών
χωρίς ειδικές, εµπεριστατωµένες µελέτες, χωρίς ούτε ένα χαρτί
που να µας λέει ότι στο κάθε ταµείο συνέβη αυτό, κατέρρευσε
το κάθε ταµείο γι’ αυτούς τους λόγους και να τι περιµένουµε να
αποδώσει το νέο κόψιµο, το νέο σφάξιµο συντάξεων. Δεν υπάρχει τέτοια µελέτη.
Η κ. Αχτσιόγλου είναι νοµικός. Ξέρετε ότι είναι πάγια νοµολογία και του Συµβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου να ζητά εµπεριστατωµένη, ειδική µελέτη, όταν κόβετε
µισθούς και συντάξεις. Γιατί δεν το κάνετε, κυρία Αχτσιόγλου;
Βεβαίως και ξέρετε την υποχρέωσή σας. Να σας πω εγώ γιατί.
Διότι επί ενάµιση χρόνο διαπραγµατεύεστε, υποτίθεται, σκληρά
και περήφανα, αλλά πάνω στο ζύγι. Σας λέει το ΔΝΤ κόψε δέκα,
λέτε εσείς όχι, εµείς πέντε. Ε, δεν γίνεται έτσι. Εάν δεν υπάρχει
µία µελέτη που να µας δείχνει τι απέδωσε ή τι δεν απέδωσε ο
νόµος Κατρούγκαλου και πώς θα βγει το ασφαλιστικό σύστηµα
στον κύκλο της βιωσιµότητας, δεν κάνετε απολύτως τίποτε.
Κι άντε να δεχθώ εγώ ότι το ΔΝΤ είναι το κακό, που πλέον αυτό
το παραµύθι κι αυτός ο δράκος δεν περνάει πουθενά. άντε το
ΔΝΤ είναι το κακό. Εσείς τι κάνετε ως Κυβέρνηση; Μελετήσατε
ποτέ σοβαρά τη λύση του συνταξιοδοτικού; Ποια είναι τα αποτελέσµατα; Μέσα σε δύο χρόνια έχετε περικόψει κύριες και επικουρικές τρεις φορές. Είναι δυνατόν;
Υπάρχει, όµως, ο δρόµος, υπάρχει η σωτηρία, υπάρχει το µονοπάτι της θεραπείας όλων αυτών. Είναι αυτό που έκανε η Κύπρος. Χθες, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δηµοκρατίας, ο κ.
Αναστασιάδης, ανακοίνωσε –προσέξτε- αύξηση κατά το πρώτο
τρίµηνο του τρέχοντος έτους της κυπριακής οικονοµίας, του
ΑΕΠ, 3,3%. Η ΕΛΣΤΑΤ, στα καθ’ ηµάς, ανακοίνωσε για το πρώτο
τρίµηνο του 2017 ύφεση 0,5%. Κι έτσι, είµαστε η µοναδική χώρα
της ευρωζώνης που και το 2016 και έως σήµερα το 2017 βρισκόµαστε σε ύφεση.
Όλα αυτά, αγαπητέ κύριε Τσακαλώτε, όταν το πετρέλαιο είναι
στα 45 δολάρια το βαρέλι -είναι ιστορικό χαµηλό- και όταν ο εισερχόµενος τουρισµός στην Ελλάδα ήταν σε ιστορικό υψηλό,
ανόδου.
Δηλαδή –και µε αυτό τελειώνω- προβλέπω, αγαπητοί Υπουργοί
της Κυβέρνησης, ότι θα έχετε µέλλον όταν αποχωρήσετε από
την Κυβέρνηση µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Θα σας καλούν
στα αµφιθέατρα των ξένων πανεπιστηµίων όπως τον έτερο συνάδελφό σας κ. Βαρουφάκη -που εκείνος εξηγούσε πώς έκλεισε
τις τράπεζες και πώς διέλυσε την οικονοµία- να διδάσκετε πώς
κρατήσατε και ρίξατε στην ύφεση µία χώρα µε αυτά τα δύο συγκριτικά δεδοµένα, το ιστορικό χαµηλό του πετρελαίου και το
ιστορικό υψηλό του τουρισµού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Ποτάµι θεωρεί άκρως αντισυνταγµατικά τα άρθρα του µνηµονίου 4. Ή θέλετε να το λέµε
κάπως αλλιώς; Πώς θέλετε να το λέµε, αγαπητοί Βουλευτές του
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ΣΥΡΙΖΑ, το δεύτερό σας µνηµόνιο; Όπως θέλετε. Είναι αντισυνταγµατικά τα άρθρα 1,2,15 και 58.
Προσέξτε, αγαπητοί φίλοι και αγαπητοί Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
και των ΑΝΕΛ, δεν είστε η κάθε λέξη του Συντάγµατος, αλλά η
κάθε λέξη του µνηµονίου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μαντάς.
Μετά θα µιλήσει η Υπουργός κ. Αχτσιόγλου.
Ορίστε, κύριε Μαντά, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, νοµίζω ότι
στη συζήτηση που προηγήθηκε, από πολλές πλευρές της Βουλής περισσεύει η υποκρισία, η ευκολία στην προσέγγιση µιας
εξαιρετικά δύσκολης κατάστασης και -θα τολµούσα να πω- η
φθηνή επιχειρηµατολογία.
Δεύτερον, θέλω να πω ότι από τη νοµική πλευρά θα θέσω δύο
ζητήµατα. Γνωρίζετε ότι δεν είµαι νοµικός, αλλά νοµίζω ότι µπορώ
να τα πω αυτά. Η Ολοµέλεια του Σ.τ.Ε. 668/2012 και η 2287/2015
έχουν κρίνει ότι σε περιπτώσεις δυσµενών δηµοσιονοµικών συνθηκών και εφόσον προκύπτει ότι το κράτος αδυνατεί να παράσχει
επαρκή χρηµατοδότηση, δεν αποκλείεται η επέµβαση του νοµοθέτη ενώ οι περικοπές που γίνονται στο πλαίσιο προγράµµατος
περιστολής δηµοσίων δαπανών δεν προσκρούει στις διατάξεις του
άρθρου 25 του Συντάγµατος περί της αρχής της αναλογικότητας.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Σας παρακαλώ, δεν διέκοψα κανέναν.
Επιπλέον, δε, στη σελίδα 15 της Έκθεσης του Επιστηµονικού
Συµβουλίου σηµειώνεται ότι πρέπει να σταθµιστεί εν προκειµένω
εάν οι προτεινόµενες µειώσεις διαταράσσουν τη δίκαιη ισορροπία που πρέπει να υφίσταται µεταξύ αφενός της προσβολής της
σύνταξης ως περιουσιακού αγαθού, το οποίο προστατεύεται από
το αντίστοιχο άρθρο, και αφετέρου του δηµοσιονοµικού συµφέροντος. Επαναλαµβάνω, πρέπει να σταθµιστεί. Τα λέω αυτά, για
να πω τα επιχειρήµατα της δικής µας πλευράς.
Θέλω να πω, πρώτον, ότι δυστυχώς ο κ. Βορίδης ξεκίνησε µε
ένα ψέµα και δεν θέλω να το αφήσω αυτό αναπάντητο. Το ψέµα
ήταν ότι όλες οι συντάξεις θα περικοπούν. Ξέρει πάρα πολύ καλά
ο κ. Βορίδης δύο πράγµατα. Το πρώτο είναι ότι µιλάµε για τους
συνταξιούχους που έχουν προσωπική διαφορά και αυτοί είναι
πολύ λιγότεροι από τους µισούς. Άρα οι υπόλοιποι συνταξιούχοι
δεν θα θιγούν απ’ αυτά τα µέτρα.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ακούστε µε όπως σας άκουσα. Πολύ προσεκτικά θα µε ακούσετε!
Δεύτερον, µέσα από τον επανυπολογισµό των συντάξεων θα
προκύψουν και θετικές προσωπικές διαφορές, οι οποίες θα προχωρήσουν ως έχουν σε βάθος πενταετίας. Θα καταβληθούν, δηλαδή, στους συνταξιούχους. Το λέει σαφέστατα µέσα και το
νοµοσχέδιο.
Δεν ισχυρίζοµαι σε καµµία περίπτωση ότι αυτά τα µέτρα δεν
είναι σκληρά µέτρα, δεν είναι πολύ δύσκολα µέτρα και ιδιαίτερα
για στρώµατα και κοινωνικές οµάδες που πρωτίστως ενδιαφέρουν τη Ριζοσπαστική Aριστερά. Όµως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ας αναλογιστούµε µε όρους πραγµατικότητας, µε όρους
αλήθειας και µε όρους ειλικρίνειας πού βρέθηκε αυτή η χώρα,
πού βρίσκεται τόσον καιρό αυτή η χώρα, τι αγώνα δώσαµε και
το πρώτο εξάµηνο του 2015, πώς βρεθήκαµε στην άκρη του τοίχου µε το πιστόλι στον κρόταφο κυριολεκτικά, πώς κάναµε τον
συµβιβασµό του Ιουλίου του 2015 και πώς από τότε προσπαθούµε µε αγωνία, µε επιµονή, µε όση έγνοια µπορούµε -δεν ισχυρίζοµαι ότι µόνο εµείς έχουµε έγνοια, αλλά µε όση έγνοια
µπορούµε- µε πολύ µεγάλη προσπάθεια να κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν, µα ό,τι είναι δυνατόν για να µπορέσουµε σε αυτήν τη δύσκολη στιγµή να ανοίξουµε έναν δρόµο για την οριστική έξοδο
από την επιτροπεία και τα µνηµόνια. Περί αυτού πρόκειται.
Δεν χρειάζονται εδώ ευκολίες ούτε εµείς είµαστε εύκολοι ούτε
µε τους εαυτούς µας ούτε απέναντι στον κόσµο. Του µιλάµε ειλικρινά και λέµε ναι, παίρνουµε πολύ δύσκολα µέτρα, αλλά εάν δεν
έκλεινε η αξιολόγηση, για πείτε µου λιγάκι, τι θα γινόταν ακριβώς;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ξεχνάτε συνειδητά δύο πράγµατα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Πρώτον, ξεχνάτε αυτό που τόνισε και ο συνάδελφος κ. Παρασκευόπουλος, ότι για πρώτη φορά πετύχαµε αυτά τα
αντίµετρα, που εσείς λοιδορείτε, αλλά που σίγουρα -και αυτό δεν
το αµφισβητεί κανένας- έχουν ουδέτερο δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα. Μπορεί να πείτε οτιδήποτε για τις στοχεύσεις τους, για
το ένα, για το άλλο, αλλά αυτό είναι βέβαιο. Ενεργοποιούνται
εφόσον είµαστε µέσα στους στόχους βεβαίως.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εφόσον είµαστε µέσα στους στόχους και εφόσον συµφωνήσουν και οι ξένοι. Πείτε τα όλα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Κύριε Βορίδη, µη µου υποδεικνύετε
πράγµατα τα οποία ξέρετε ότι τα γνωρίζω. Τα λέω πάρα πολύ
καθαρά.
Εφόσον, λοιπόν, είµαστε µέσα στους στόχους ενεργοποιούνται µέτρα και αντίµετρα και δεν µπορούσε να υπάρχει άλλος τρόπος παρά να υπάρχει ένας µηχανισµός για αυτό. Δεν είναι
δυνατόν να υπάρχει άλλος τρόπος παρά µία συµφωνία για το ότι
αυτή είναι η εκτίµηση και όχι η άλλη και όχι η παράλλη.
Τέλος, κυρία Πρόεδρε, θέλω να πω ότι σε αυτήν την πάρα
πολύ δύσκολη προσπάθεια έχουµε απόλυτη συνείδηση όλες και
όλοι που ανήκουµε στην κυβερνητική πλειοψηφία ότι είναι µία
δύσκολη µάχη, ότι δεν τελειώνει εδώ. Η ολοκλήρωση της συµφωνίας, που ελπίζουµε να γίνει όσο πιο γρήγορα γίνεται, ίσως
και στις 22 του µήνα, είναι δυνατόν πραγµατικά να περιλαµβάνει
και τις ρυθµίσεις για το χρέος και νοµίζουµε ότι ανοίγουµε µία
µικρή, εγώ θα πω, δυνατότητα και κάτω από πολύ σκληρές προϋποθέσεις για να βγούµε επιτέλους από την επιτροπεία και από
τα µνηµόνια και να δουλέψουµε πολύ σκληρά για να µπορέσουµε
να στήσουµε τη χώρα στα πόδια της και να µπορέσουµε πράγµατι να δώσουµε στον λαό µία ορατή ελπίδα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει επίσης για πέντε λεπτά η Υπουργός Εργασίας κ.
Αχτσιόγλου.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα περιοριστώ στην απάντηση των επιχειρηµάτων περί
συνταγµατικότητας και αντισυνταγµατικότητας που τέθηκαν από
τους Βουλευτές που πήραν τον λόγο πρωτύτερα και όχι σε πολιτικό σχολιασµό, σε αντίθεση µε αυτό που έκαναν αρκετοί από
τους προηγούµενους οµιλητές.
Θα ξεκινήσω από τις συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις. Λαµβάνοντας
υπ’ όψιν τη γνωµοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής, εκτιµούµε ότι δεν υφίσταται
ζήτηµα αντισυνταγµατικότητας, πρώτον, διότι η έκταση του επιβαρυντικού µέτρου οριοθετείται ασφαλώς. Είναι γνωστό ότι από
τα µέτρα των συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων δεν πρόκειται να επηρεαστούν τα δύο τρίτα περίπου των συντάξεων, ενώ το 18%, που
αναφέρεται στον νόµο, αποτελεί το ανώτατο όριο, αποτελεί το
«ταβάνι», δεν αποτελεί αυτό που πρόκειται να συµβεί στους υπόλοιπους συνταξιούχους που µπορεί να δούνε κάποια παρέµβαση
στην προσωπική τους διαφορά.
Εποµένως, µε αυτή την έννοια, και η τοποθέτηση του κ. Βορίδη
περί γενικής µείωσης 18% των συντάξεων δεν είναι ακριβής. Το
µεσοσταθµικό είναι πολύ πολύ χαµηλότερο. Οι επικουρικές περιλαµβάνονται και αυτές στο ανώτατο όριο του 18%.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Για όλους.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Όχι, µε συγχωρείτε, το
18% δεν τους αφορά όλους. Πάλι ξαναλέω ότι και για τις επικουρικές η ρύθµιση αφορά µόνο τις προσωπικές διαφορές από τις
επικουρικές συντάξεις, δεν αφορά οριζόντια περικοπή. Αυτό να
είναι σαφές.
Δεύτερον, σε σχέση µε το σωρευτικό αποτέλεσµα: εκτιµούµε
λοιπόν ότι δεν υφίσταται ζήτηµα σωρευτικού αποτελέσµατος
όπως είχε διαπιστώσει, για παράδειγµα, το Συµβούλιο της Επικρατείας στην απόφαση-πιλότο για τις συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις για τον ν.4387, που είχε κριθεί αντισυνταγµατικός, διότι
επέβαλλε οριζόντιες περικοπές µε αναδροµικό χαρακτήρα και
τον οποίο εσείς είχατε ψηφίσει.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ο νόµος 4093!
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Με συγχωρείτε, έχετε απόλυτο δίκιο, διορθώνω: ν.4093 του 2012.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Αναρίθµηση.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Σε σχέση, λοιπόν, µε το
σωρευτικό αποτέλεσµα των µέτρων, αυτό δεν ισχύει διότι παράλληλα νοµοθετούνται θετικά µέτρα, όπως είναι η µείωση του
ΕΝΦΙΑ, η µείωση της εισφοράς αλληλεγγύης, η µείωση της συµµετοχής στη φαρµακευτική δαπάνη, η επιδότηση ενοικίου κ.λπ.,
τα οποία πρόκειται να αµβλύνουν ή να εκµηδενίσουν σε ορισµένες περιπτώσεις την επιβάρυνση που µπορεί να συµβεί για τη
συγκεκριµένη κατηγορία των συνταξιούχων.
Τρίτον, το µέτρο υιοθετείται ενόψει του υπέρτερου σκοπού
του δηµοσίου συµφέροντος, όπως προκύπτει από το γενικό
µέρος της Αιτιολογικής Έκθεσης. Συστήνω στον κ. Βορίδη να
ανεβεί λίγο πιο πάνω στο κείµενο και να δει ότι µιλάµε για την
αναγκαία προϋπόθεση για τη λήψη ουσιαστικών µέτρων ρύθµισης του ελληνικού δηµόσιου χρέους.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Μα, αυτό είναι.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Όχι, συστήνω να ανέβει
λίγο πιο πάνω. Έχετε κατέβει λίγο πιο κάτω που µιλάτε για την
εκκίνηση της συζήτησης. Ανεβείτε λίγο πιο πάνω, στην πρώτη
παράγραφο.
Το µέτρο λοιπόν υιοθετείται εν όψει αυτού του υπέρτερου σκοπού της ρύθµισης του ελληνικού χρέους. Ο σκοπός της αποµείωσης του χρέους και εξόδου από την επιτροπεία συνιστά τον
λόγο υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος, που θα πρέπει να συνεκτιµήσει το δικαστήριο, εφόσον τα ζητήµατα αυτά του τεθούν
για να λάβει απόφαση περί της συνταγµατικότητάς τους.
Τέταρτον, σε σχέση µε το ζήτηµα της αναλογικότητας, δεδοµένου του υπέρτερου σκοπού το µέτρο σέβεται την αρχή της
ισότιµης κατανοµής των βαρών µεταξύ παλαιών και νέων συνταξιούχων από την αναδιάρθρωση του συνταξιοδοτικού συστήµατος και την αρχή της αλληλεγγύης των γενεών, όπως αυτή
κατοχυρώνεται στο άρθρο 25 παράγραφος 4 του Συντάγµατος.
Πέµπτον, σέβεται την αρχή της ισότητας, σε αντίθεση ξανά µε
τον ν.4093/2012. Να σας πω τότε ότι το Συµβούλιο της Επικρατείας είχε κρίνει αντισυνταγµατικό τον νόµο εκείνο, διότι πρώτον
είχε αναδροµική ισχύ και δεύτερον, δεν εφάρµοζε ενιαίους κανόνες για τη ρύθµιση των συνταξιοδοτικών παροχών µεταξύ των
συνταξιούχων, πράγµα το οποίο κάνει ο ν.4387 του 2016 –και
τώρα λέω τον σωστό νόµο.
Έκτον, το µέτρο δεν είναι άµεσης εφαρµογής και αφορά το
2019. Εποµένως, δεν νοµίζουµε ότι υπάρχει και ζήτηµα σχετικά
µε τον αιφνίδιο χαρακτήρα που συνήθως οι αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας θεωρούν ότι δηµιουργεί προβλήµατα
στη συνταγµατικότητα των µέτρων. Υπ’ αυτή την έννοια δεν είναι
ένα µέτρο «µε το µάτι». Μέτρα «µε το µάτι» ήταν οι νόµοι του
2010, 2011 και 2012 µε οριζόντιες περικοπές που είχαν αναδροµικό χαρακτήρα.
Σε σχέση µε το επιχείρηµα περί προβλήµατος συνταγµατικότητας του άρθρου 58 για τη φορολόγηση της εισφοράς, εδώ νοµίζω πως υπάρχει σύγχυση. Συγχέετε τη φορολογία µε τις
ασφαλιστικές εισφορές. Το άρθρο 58 ορίζει τη βάση υπολογισµού των εισφορών, όπως έχει διαπλαστική εξουσία ο νοµοθέτης
να κάνει. Η διάταξη δεν επιβάλλει φόρο, δεν είναι φορολογική
διάταξη. Δεν καθορίζει η διάταξη το φορολογητέο εισόδηµα.
Είναι ανακριβές ότι δεν αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδηµα. Δεν κάνει αυτό η διάταξη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Τι κάνει;
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Η διάταξη καθορίζει τη
βάση υπολογισµού των εισφορών, αυτό και µόνο. Δεν είναι φορολογική διάταξη.
Έρχοµαι τώρα στο ζήτηµα του µηχανισµού και της πρόβλεψης
της επίτευξης του δηµοσιονοµικού στόχου και του χρόνου υλοποίησης των θετικών µέτρων και των εξουσιοδοτήσεων των νο-
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µοθετικών που υπάρχουν εκεί, στο άρθρο 15.
Πρώτον, η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής είπε ότι η νοµοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονοµικών για την
έναρξη ισχύος των φορολογικών θετικών µέτρων δεν αντιβαίνει,
δηλαδή δεν βλέπει να υπάρχει ζήτηµα πρόσκρουσης καλύτερα,
για να το θέσω έτσι -διότι στο τέλος το δικαστήριο είναι αυτό
που κρίνει-, δεν βλέπει να υπάρχει ζήτηµα συνταγµατικότητας σε
σχέση µε το άρθρο 78 παράγραφος 4, για τον χρόνο ισχύος…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: ...(δεν ακούστηκε)
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Θα έρθω, µην ανησυχείτε.
Για τον χρόνο ισχύος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Μα, τώρα µας κοροϊδεύετε;
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Καθόλου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Δεν λέει ότι υπάρχει, στον
βαθµό που κάνει διάπλαση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Τζαβάρα, σας παρακαλώ. Αφήστε το, αφού ξέρετε ότι δεν υπάρχει διάλογος σε αυτό το σηµείο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Θα έρθω, κύριε Τζαβάρα
και εκεί.
Σε σχέση µε την έναρξη ισχύος –κύριε Τζαβάρα, καλό θα ήταν
να ακούτε- στο άρθρο 78 παράγραφος 4, λέει ότι δεν υπάρχει
ζήτηµα, διότι η έναρξη ισχύος των φορολογικών αντιµέτρων ορίζεται από τον νόµο. Ο Υπουργός των Οικονοµικών µε την υπουργική του απόφαση θα διαπιστώσει απλώς την εφαρµογή των
µέτρων.
Περνάµε, λοιπόν, στο ζήτηµα της αναπροσαρµογής, διότι εκεί
είναι το πρόβληµα που λέτε, που όντως η Επιστηµονική Υπηρεσία
της Βουλής λέει ότι σε σχέση µε την αναπροσαρµογή των θετικών φορολογικών µέτρων µπορεί να υπάρξει ένα ζήτηµα αντισυνταγµατικότητας ενόψει του άρθρου 78 παράγραφος 4.
Όπως προκύπτει, λοιπόν, από τη σύµφωνη µε το Σύνταγµα ερµηνεία, το µέτρο της αναπροσαρµογής, αν και εφόσον χρειαστεί,
για τα θετικά µέτρα -που θεωρούµε ότι είναι εξαιρετικά απίθανο
να συµβεί δεδοµένης της µάλλον βέβαιης επίτευξης των δηµοσιονοµικών στόχων- είναι ακριβώς τόσο όσο απαιτείται για την
επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων. Ούτε περισσότερο ούτε
λιγότερο.
Από την άποψη αυτή, ο Υπουργός των Οικονοµικών δεν θα έχει
τη διακριτική ευχέρεια ώστε να υπάρχει πρόβληµα µε το άρθρο
78 του Συντάγµατος, διότι η αναπροσαρµογή θα είναι τόσο µόνο
και τόσο ακριβώς όσο απαιτείται για την επίτευξη των στόχων.
Το ίδιο και σε ό,τι αφορά το ποια θετικά φορολογικά αντίµετρα
θα επιλεγούν αν τυχόν –πράγµα εξαιρετικά απίθανο- δεν επιτευχθούν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι: Η αναπροσαρµογή θα γίνει συµµέτρως σε όλα τα θετικά φορολογικά µέτρα. Άρα δεν θα υπάρχει
εκεί διακριτική ευχέρεια του Υπουργού Οικονοµικών, ώστε να
υπάρχει κάποιο πρόβληµα σε σχέση µε τη νοµοθετική εξουσιοδότηση που περιγράφεται στη διάταξη του άρθρου 15.
Θεωρούµε, λοιπόν, αφενός απίθανο να χρειαστεί να µειωθούν
τα φορολογικά αντίµετρα, δεδοµένης της βέβαιης επίτευξης των
δηµοσιονοµικών στόχων. Απίθανη θεωρούµε και την αντισυνταγµατικότητα, δεδοµένης ακριβώς της αυτόµατης αναπροσαρµογής…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: …(δεν ακούστηκε)
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Δεν υπάρχει, λοιπόν, ζήτηµα συνταγµατικότητας από τη δική µας πλευρά διότι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Τζαβάρα, σας παρακαλώ. Δεν βγάζουµε τώρα απόφαση. Τα είπατε τα επιχειρήµατά σας επί έξι. Αφήστε να ακουστούν και της
Κυβέρνησης.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ολοκληρώνω. Ζήτηµα αντισυνταγµατικότητας, λοιπόν, δεν υπάρχει διότι η αναπροσαρµογή,
εφόσον χρειαστεί, -που δεν θα χρειαστεί- θα είναι αυτόµατη και
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δεν θα καταλείπεται η διακριτική ευχέρεια στον Υπουργό των Οικονοµικών, ώστε να υπάρχει ζήτηµα αντισυνταγµατικότητας µε το
άρθρο 78.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση κατά το
άρθρο 100 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής επί της
ένστασης αντισυνταγµατικότητας.
Οι αποδεχόµενοι την ένσταση αντισυνταγµατικότητας παρακαλώ να εγερθούν.
(Εγείρονται οι αποδεχόµενοι την ένσταση παριστάµενοι Βουλευτές της Αντιπολίτευσης)
Προφανώς ηγέρθησαν οι λιγότεροι.
Συνεπώς η ένσταση αντισυνταγµατικότητας απορρίπτεται.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν µπούµε στον κατάλογο των
οµιλητών θα ήθελα να σας ενηµερώσω, καθώς και όσους µας
παρακολουθούν, πως η σηµερινή ηµέρα, η 17η Μαΐου, έχει καθιερωθεί ως Διεθνής Ηµέρα κατά της Οµοφοβίας. Ο λόγος που
έχει επιλεχθεί αυτή η συγκεκριµένη ηµεροµηνία οφείλεται στο
γεγονός ότι στις 17 Μαΐου 1990 η οµοφυλοφιλία έπαψε να θεωρείται ασθένεια από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας. Στις 19
Ιανουαρίου 2006 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε συντριπτική πλειοψηφία αναγνώρισε τον συµβολισµό και τη σηµασία αυτής της
ηµέρας για όλο τον κόσµο και την Ευρώπη.
Η οµοφοβία, ως γνωστόν, είναι ένα σύνολο ιδεών, ιδεολογικών
πρακτικών και συµπεριφορών που εκφράζουν µίσος και αποστροφή των ανθρώπων που διαφωνούν µε τον σεξουαλικό προσανατολισµό άλλων ανθρώπων. Νοµίζω ότι αυτή η εχθρότητα και
η αποδοκιµασία, που είναι γενικευµένη και στη χώρα µας, απέναντι στην οµοφυλοφιλική κοινότητα είναι µια µορφή ρατσισµού.
Η οµοφοβία, λοιπόν, είναι ρατσισµός.
Κατά συνέπεια, θεωρούµε -και πρέπει αυτό να το τονίσουµε
µία τέτοια µέρα- ότι είµαστε ενάντια στις διακρίσεις που οφείλονται στην εθνική και φυλετική καταγωγή, στις θρησκευτικές
και πολιτικές πεποιθήσεις, στην εθνική και κοινωνική προέλευση,
καθώς και στον σεξουαλικό προσανατολισµό και στην ταυτότητα
φύλου. Ελπίζουµε σύντοµα σε όλο τον κόσµο να γίνει αυτή η πολιτική ενάντια στις διακρίσεις µια ηγεµονική ιδεολογία.
Η Βουλή, λοιπόν, χρειαζόταν να µνηµονεύσει αυτή την ηµέρα
γιατί έχει αντιµετωπίσει πολύ συχνά τον ρατσισµό.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριοι συνάδελφοι, προχωρούµε µε τον κατάλογο. Όπως σας
έχει ανακοινώσει και ο προηγούµενος Προεδρεύων, θα υπάρχουν οµιλητές, θα µεσολαβούν όµως και Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. Θα πρέπει να είσαστε όλοι εδώ. Θα σας καλώ κατά
σειρά, γιατί δεν γίνεται να συσσωρευθούν την αυριανή ηµέρα η
πλειοψηφία των Υπουργών, η πλειοψηφία των Κοινοβουλευτικών
Εκπροσώπων, των Αρχηγών των κοµµάτων, γιατί έτσι δεν θα µιλήσει άνθρωπος.
Ξεκινάµε, λοιπόν, σύµφωνα µε τον κατάλογό µας από τον
πρώτο κύκλο οµιλητών και µε τον κ. Αντωνίου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, να κάνετε ησυχία. Προς το
παρόν -και ελπίζω να διατηρηθεί, αν όλοι είµαστε συνεπείς- ο
χρόνος είναι επτά λεπτά.
Κύριε Αντωνίου, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, ακούγοντας
χθες τους εκπροσώπους της Αντιπολίτευσης, αλλά και σήµερα
τους εισηγητές, κυρίως από την πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας
και της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, διακρίνει κανείς µία
έπαρση και µία ικανοποίηση σαν να έχει δικαιωθεί διαχρονικά η
δικιά τους πολιτική και υπεύθυνη για όλα τα δεινά της χώρας να
είναι η σηµερινή Κυβέρνηση. Στη συλλογική συνείδηση, όµως,
του ελληνικού λαού έχει εγγραφεί οριστικά και αµετάκλητα και
έχει γίνει πεποίθηση το ποιος ευθύνεται για την κατάσταση που
βιώνει η ελληνική κοινωνία εδώ και επτά και πλέον χρόνια, για
την οικονοµική, δηλαδή, και κοινωνική καταστροφή της χώρας.
Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει όση προσπάθεια διαστρέβλωσης
της πραγµατικότητας και αν επιστρατεύσετε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Οι πολιτικές οι δικές σας ήταν που χρεοκόπησαν τη χώρα. Οι
πολιτικές οι δικές σας και όχι οι δικές µας ήταν που διόγκωσαν
το χρέος µε τα διαχρονικά συσσωρευµένα ελλείµµατα, σε εποχές µάλιστα µε υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης. Εσείς, δηλαδή, εν
ολίγοις περάσατε τη θηλειά του χρέους στην ελληνική κοινωνία.
Εσείς είχατε δηµιουργήσει ένα πελατειακό κράτος και ένα σύστηµα ευνοιοκρατίας. Εσείς -και όχι εµείς- τροφοδοτήσατε και
υπηρετήσατε τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Στα δικά σας στελέχη και στα δικά σας ταµεία εισέρρεαν τα χρήµατα από τα
«µαύρα ταµεία» της «SIEMENS», των εξοπλισµών, των Ολυµπιακών Αγώνων. Οι λογαριασµοί έρχονται ακόµα. Εσείς µοιράζατε
τα λεφτά του ΚΕΕΛΠΝΟ σε φιλικά ΜΜΕ για να έχετε πολιτική
στήριξη, διογκώνοντας τις δαπάνες για την Υγεία σε πάνω από
85 δισεκατοµµύρια διαχρονικά -σηµαίνει το 1/4 του χρέους-, σε
όφελος µιας οικονοµικής ελίτ που ιδιοποιούνταν αυτά τα χρήµατα..
Εσείς, και όχι εµείς, δίνατε δάνεια µε εγγύηση αέρα σε ιδιοκτήτες ΜΜΕ και δικούς σας επιχειρηµατίες, πάλι για να έχετε τη
δική τους πολιτική στήριξη. Τα δικά σας κόµµατα χρωστάνε σε
τράπεζες δανεικά και αγύριστα. Πληρώστε πρώτα τα 400 εκατοµµύρια ευρώ που χρωστάτε στις τράπεζες, για να µπορείτε να
έχετε µία αξιοπιστία, την ελάχιστη στον λόγο σας.
Εσείς φτάσατε σε ύψος ρεκόρ την ανεργία, εσείς ρίξατε το
ΑΕΠ και φτωχύνατε τη χώρα κατά το ένα τέταρτο.
Εσείς κατασπαταλήσατε διαχρονικά τα αποθεµατικά των
ασφαλιστικών ταµείων µε τις άτοκες καταθέσεις παλαιότερα
στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατόπιν µε τα Χρηµατιστήρια, τα δοµηµένα οµόλογα και τα αποτελειώσατε µε το PSI.
Εσείς µειώσατε έντεκα φορές τις συντάξεις και θα µπορούσε
να απαριθµεί κανείς επί ώρες τι ακριβώς έχετε πράξει, τι οικονοµικά εγκλήµατα έχετε διαπράξει σε αυτήν τη χώρα.
Εσείς, επίσης, ήσασταν που, όταν η Κυβέρνηση διαπραγµατευόταν, λέγατε να κλείσουµε άρον άρον την αξιολόγηση µε
µέτρα τόσα και άλλα τόσα απ’ όσα ζητούσαν οι δανειστές.
Εσείς αµφισβητούσατε τα δηµοσιονοµικά αποτελέσµατα της
δικής µας συνετής οικονοµικής διαχείρισης και προβλέπατε την
ενεργοποίηση του κόφτη. Το ίδιο κάνετε και για το ’17 και για το
’18, για τις προσεχείς δεσµεύσεις που έχει η χώρα.
Κι όταν δώσαµε την εφάπαξ δέκατη τρίτη σύνταξη στους χαµηλοσυνταξιούχους, µας «καρφώνατε» στους δανειστές και λέγατε ότι η ελληνική Κυβέρνηση κάνει µονοµερείς ενέργειες και
ύστερα, αφού δεν το ψηφίσατε, διαγκωνίζονταν ο Αρχηγός της
Νέας Δηµοκρατίας µε την κ. Γεννηµατά για το ποιος θα µοιράσει
περισσότερο από το πρωτογενές πλεόνασµα του ’16, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι αυτό δεν είναι τεχνικά δυνατό. Τώρα
µας κουνάτε το δάχτυλο, γιατί φέρνουµε µία τελική συµφωνία,
δύσκολη, αλλά που µας βγάζει οριστικά στο ξέφωτο και στο
τέλος της σκληρής επιτροπείας, µία συµφωνία µε ουδέτερο δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα, αν αναλογιστεί κανείς τα αρνητικά και
τα θετικά µέτρα.
Όσον αφορά τα αρνητικά µέτρα, εµείς θα πάρουµε το βάρος
της ευθύνης, προκειµένου να βγει η χώρα από τα αδιέξοδα που
εσείς δηµιουργήσατε µε τις πολιτικές σας, θα πάρουµε το βάρος
της ευθύνης να βγάλουµε τη χώρα και µε δύσκολα µέτρα από
αυτήν την κατάσταση.
Εσείς, όµως, τουλάχιστον ψηφίστε τα θετικά. Γιατί δεν µπορώ
να καταλάβω τη λογική του ότι δεν θα ψηφίσετε τη µείωση του
ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια από το 24% στο 13%.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Έχει βγει ανακοίνωση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ότι δεν θα ψηφίσετε τη φορολογική
εξοµοίωση της βουλευτικής αποζηµίωσης µε όλους τους υπόλοιπους Έλληνες φορολογούµενους.
Ότι δεν θα ψηφίσετε τις διατάξεις του άρθρου 65, προκειµένου να λειτουργήσει ο νόµος για τον εξωδικαστικό µηχανισµό
ρύθµισης οφειλών των επιχειρήσεων που αφορά πάνω από τετρακόσιες χιλιάδες υπερχρεωµένες επιχειρήσεις.
Ότι δεν θα ψηφίσετε το επίδοµα στέγασης που αφορά εξακόσιες χιλιάδες νοικοκυριά µεσαίου και χαµηλού εισοδήµατος,
όπως και ανέργους και ευάλωτες κοινωνικές οµάδες.
Ότι δεν θα ψηφίσετε το Πρόγραµµα Βρεφονηπιακής Φροντίδας, µε την ίδρυση χιλίων οκτακοσίων νέων βρεφονηπιακών
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σταθµών και επέκταση των δικαιούχων από ενενήντα στις εκατόν
τριάντα πέντε χιλιάδες παιδιά προσχολικής ηλικίας.
Ότι δεν θα ψηφίσετε την επέκταση των σχολικών γευµάτων σε
πάνω από το 50% του µαθητικού πληθυσµού, πράγµα που ισχύει
σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες.
Ότι δεν θα ψηφίσετε την αύξηση κατά 40% των επιδοµάτων
για τα παιδιά, πρώτο, δεύτερο και τρίτο, µε στόχο την καταπολέµηση της υπογεννητικότητας.
Ότι δεν θα ψηφίσετε την αύξηση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, προκειµένου να ενισχυθούν τα κονδύλια για
την αγροτική ανάπτυξη, την ενεργειακή αναβάθµιση και την ενίσχυση των πιστώσεων για τον αναπτυξιακό νόµο.
Δεν απαριθµώ όλα τα θετικά, τον ΕΝΦΙΑ, τη µείωση της εισφοράς αλληλεγγύης, τη µείωση των φορολογικών συντελεστών στα
φυσικά πρόσωπα και στις επιχειρήσεις, τη µείωση της συµµετοχής στη φαρµακευτική δαπάνη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συµφωνία που φέρνουµε σήµερα για ψήφιση στη Βουλή είναι µια ολοκληρωµένη συµφωνία,
που σε σύντοµο χρονικό ορίζοντα µας βγάζει από τη σκληρή επιτροπεία, µας βάζει στις αγορές χρήµατος µε δεδοµένη τη σηµαντική ήδη αποκλιµάκωση των δεκαετών και πενταετών
οµολόγων και µε οριστική ρύθµιση και αποµείωση του χρέους,
που εσείς θεωρούσατε βιώσιµο και απλώς αυτό που ζητούσατε
ήταν πιστοποιητικά βιωσιµότητας.
Η ιστορία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα γραφτεί. Τα γεγονότα που ζούµε ίσως δεν έχουµε την ικανότητα να αντιληφθούµε
σε χρόνο ιστορικό τι σηµαίνουν. Η ιστορία θα γράψει ότι οι κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ήταν αυτές
που χρεοκόπησαν τη χώρα και µας έβαλαν στα µνηµόνια. Θα
γράψει, επίσης, ότι η σηµερινή Κυβέρνηση είναι αυτή που µας
βγάζει οριστικά από την επιτροπεία. Αυτό δεν αλλάζει, όση δικολαβίστικη επιχειρηµατολογία κι αν επιστρατεύσετε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα
ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού 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 τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 2ο Γυµνάσιο Λειβαδιάς.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο τώρα έχει η κ. Μπακογιάννη, στην οποία ευχόµαστε
και περαστικά.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
επιτρέψτε µου να ξεκινήσω την οµιλία µου, συγχαίροντάς σας
για τον ενθουσιασµό µε τον οποίο χειροκροτήσατε το κόψιµο των
συντάξεων, το οποίο θα ψηφίσετε σε λίγο. Ήταν πραγµατικά
συγκινητικό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εάν το τρίτο αχρείαστο µνηµόνιο, το οποίο ψηφίστηκε το καλοκαίρι του 2015, οδήγησε στη διάσπαση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ και στην
απώλεια της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, το τέταρτο µνηµόνιο οδηγεί στην απόλυτη απώλεια επαφής της Ριζοσπαστικής
Αριστεράς και της κατάρριψης όλων των αριστερών µύθων της
τελευταίας τριακονταετίας.
Θέλω να εξηγήσω µε λίγα λόγια πολιτικά πώς βλέπω την υπόθεση. Ξεκινήσατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τον πρώτο
µύθο, τον οποίο τον ακούγαµε όλα αυτά τα χρόνια. Κάποιοι από
εµάς, προσπαθώντας και δίνοντας µάχες για την αλήθεια και την
υπευθυνότητα, βρισκόµασταν πάντοτε απέναντι στο αφήγηµα
της αριστερής κοινωνικής ευαισθησίας:
Εµείς, η επάρατος Δεξιά ή Κεντροδεξιά, ήµασταν κακοί. Ήµασταν κοινωνικά ανάλγητοι, δεν είχαµε ίχνος ευαισθησίας.
Αντίθετα, εσείς είχατε ευαισθησία για τους αδύναµους, σας
ενδιέφεραν τα λαϊκά στρώµατα, η λαϊκή οικογένεια, οι άνθρωποι
οι οποίοι είχαν χαµηλό, χαµηλότατο εισόδηµα ή κανένα εισόδηµα. Αυτή ήταν µια µάχη ετών.
Θυµάµαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο δεύτερο µνηµόνιο
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πού ήσασταν οι περισσότεροι από εσάς: έξω, στην πλατεία Συντάγµατος, µε τους «Αγανακτισµένους». Τότε ήταν η εποχή της
αυταπάτης. Ήταν η εποχή που σκίζαµε µνηµόνια. Ήταν η εποχή
που θα χτυπούσαµε τα νταούλια και θα χόρευαν οι αγορές. Ήταν
µία άλλη εποχή, πριν από πολλά χρόνια.
Πέρασε, όµως, ο χρόνος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και
έρχεται η ώρα της αλήθειας. Εγώ ειλικρινά θέλω να απευθυνθώ
στη συνείδηση του καθενός από εσάς. Εγώ προσωπικώς έχω ψηφίσει µνηµόνια και ξέρω και πόσο δύσκολο πράγµα είναι να τα
ψηφίσεις. Έχω κάνει, όµως και διαπραγµάτευση προσωπικώς και
ξέρω πώς µπορείς να κάνεις διαπραγµάτευση.
Θέλω, λοιπόν, να σας ρωτήσω δύο, τρία πράγµατα τα οποία,
κατά τη γνώµη µου, έχουν πάρα πολύ µεγάλη σηµασία. Έρχεστε,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε αυτό το µνηµόνιο, το συγκεκριµένο, εσείς, οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και κόβετε 3.400 ευρώ από κάθε
νοικοκυριό. Κόβετε τη µείωση του φόρου για τις ιατρικές υπηρεσίες. Από ποιους, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Από αυτούς που
το χρειάζονται περισσότερο από όλα, από αυτούς που δεν είναι
πλούσιοι για να πηγαίνουν στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα, αλλά από
αυτούς οι οποίοι χρειάζονται τα φάρµακά τους και είναι συνήθως
οι συνταξιούχοι.
Το επίδοµα θέρµανσης είναι 58 εκατοµµύρια ευρώ. Θα µου
πείτε: «Τρελή είσαι; Αυτό σε µάρανε; Το επίδοµα θέρµανσης»;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όποιος έχει κάνει Βουλευτής Ευρυτανίας ή όταν κάποιοι συνάδελφοι βρίσκονται στη Φλώρινα ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι αυτός ο οποίος παίρνει σήµερα, µε
ψαλιδισµένα τα εισοδήµατα, επίδοµα θέρµανσης είναι αυτός που
δεν έχει καµµία, µα καµµία άλλη δυνατότητα να ζεσταθεί. Είναι,
λοιπόν, εξαιρετικά σηµαντικό.
Κοινωνικά επιδόµατα: Κόβετε επίδοµα τέκνων. Δεν είναι κανένας εδώ από τους ΑΝΕΛ. Θυµάµαι τα κροκοδείλια δάκρυα για τα
πολλά παιδιά. Το επίδοµα τέκνων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;
Δεν χρειάζονται τα τέκνα επί ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ βοήθεια και στήριξη
ή εξαλείφθηκε το κόστος των παιδιών επί των ηµερών σας;
Κόβετε το επίδοµα των ανέργων από τους πιο νέους που ήλπιζαν να βρουν χώρο στην αγορά εργασίας.
Κόβετε και το επίδοµα ένδειας. Θέλετε να σας το µεταφράσω,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί ενδεχοµένως τα ελληνικά
είναι µία δύσκολη γλώσσα και κάποιοι δεν ξέρουν τι θα πει ένδεια;
Ένδεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πει απόλυτη φτώχεια. Η απόλυτη φτώχεια! Αυτό θα πει ένδεια. Και αυτό το κόβετε. Δικαιούται κάποιος να σας ρωτήσει: «Καλά, ρε παιδάκι µου,
από όλα αυτά τα χρήµατα το επίδοµα ένδειας βρήκατε να δώσετε εσείς οι κοινωνικά ευαίσθητοι»;
Κόβετε τα ειδικά µισθολόγια. Σήµερα εδώ απ’ έξω, στο Σύνταγµα είναι µία τεράστια οµάδα ανθρώπων που διαδηλώνουν.
Έχετε τους αστυνοµικούς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να φυλούν τη Βουλή εδώ µέσα, όταν φώναζε ατυχώς ο κύριος Πρόεδρος «φρουρά, φρουρά, φρουρά», και έξω όπου αυτοί οι
άνθρωποι θα πρέπει να προστατεύσουν τους Έλληνες πολίτες,
εµάς, τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν περιουσίες, τους ανθρώπους οι οποίοι πολεµούν εναντίον του οργανωµένου εγκλήµατος.
Σε αυτούς τους ανθρώπους κόβετε τα λεφτά, αλλά τους ζητάτε
ταυτόχρονα να σας προστατεύσουν όσο µπορούν παραπάνω. Ο
πρώτος µύθος, λοιπόν, που καταρρίφθηκε είναι ο µύθος της κοινωνικής ευαισθησίας.
Ο δεύτερο µύθος είναι ο µύθος της διαπραγµάτευσης. Διαπραγµατευτήκατε, λέει, σκληρά, πάρα πολύ σκληρά, τόσο πολύ
σκληρά που ό,τι ζήτησε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο το πήρε
αλλά πήρε και παραπάνω. Γιατί είπατε, καλού κακού, ας του δώσουµε και κάτι παραπάνω. Όταν διαπραγµατεύεστε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, δεν βλέπετε τα µικρά γράµµατα της διαπραγµάτευσής σας;
Δώστε µου µία εξήγηση. Η καθυστέρηση µάς κόστισε 2 δισεκατοµµύρια και 2,7 δισεκατοµµύρια µάς κόστισαν οι περικοπές.
Έλεος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι! Δυο δισεκατοµµύρια θα
είχαµε γλιτώσει, αν είχατε στοιχειώδες αίσθηµα ευθύνης και είχατε τελειώσει αυτή τη διαπραγµάτευση από την πρώτη στιγµή.
Τρίτος και τελευταίος µύθος που κατέρρευσε: Όλη αυτή η
ιστορία είναι µονόδροµος. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ε, λοιπόν, δεν
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είναι µονόδροµος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Κι αυτό θέλω ο
ελληνικός λαός να το καταλάβει µια και καλή. Μονόδροµος θα
ήταν, εάν όλες οι κυβερνήσεις είχαν την δική σας ανικανότητα
και κυβερνούσαν µε τον δικό σας τρόπο. Μονόδροµος δεν είναι
να φτάνεις και να λες 2,7% ανάπτυξη και να έρχεται η ΕΛΣΤΑΤ
σήµερα και να λέει 1,8%.
Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχουµε την ανάπτυξη;
Γιατί σήµερα δεν τολµάτε να πείτε ότι εγγυάστε την ανάπτυξη;
Γιατί δεν µπορέσατε να φέρετε αναπτυξιακό πρόγραµµα, γατί
δεν µπορέσατε να φέρετε επενδύσεις, γιατί σταµατήσατε κάθε
επένδυση µπλοκάροντάς την. Την ψηφίζατε, χειροκροτούσατε
και µετά ο δασάρχης έλεγε ότι είναι το ελληνικό δάσος και µετά
ο αρµόδιος Υπουργός δήλωσε, όπως είδα προχθές στον ΣΚΑΪ,
ότι δεν την πιστεύει την επένδυση αυτή.
Όταν δεν πιστεύετε αυτό που κάνετε, όταν δεν θέλετε να φέρετε επενδύσεις, όταν δεν έχετε καµµία εµπιστοσύνη στην ιδιωτική οικονοµία, όταν σήµερα που µιλάµε το κόστος του
εργαζόµενου που παίρνει 20.000 στην Ελλάδα είναι 37.000 και
στην Κύπρο είναι 26.000, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα
έρθει επένδυση στην Ελλάδα. Καταλάβετέ το. Από εδώ και πέρα
δεν έχετε πλέον ούτε το φύλλο συκής.
Δεν θα υπάρχει επαφή µε την κοινωνία για την Ριζοσπαστική
Αριστερά, γιατί πλέον στείλατε ένα µήνυµα. Η Κοινοβουλευτική
σας Οµάδα θα µείνει ενωµένη στο τέταρτο µνηµόνιο. Κατά πάσα
πιθανότητα χειροκροτώντας θα το ψηφίσετε όλοι. Στην ελληνική
κοινωνία, όµως, δεν θα µπορέσετε να βγείτε.
Θα κλείσω λέγοντας ότι το 2012 είχατε ένα πανό εδώ κάτω στα
κάγκελα της Βουλής που έλεγε «Καταστρέφετε τη χώρα, φύγετε
τώρα». Με πέντε χρόνια καθυστέρηση ισχύει, κύριοι συνάδελφοι,
για σας σήµερα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει για επτά λεπτά η κ. Τελιγιορίδου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από λίγο η κ. Μπακογιάννη
µάς έκανε µάθηµα ελληνικών και µας εξήγησε τι θα πει η λέξη
«ένδεια».
Εµείς, κυρία Μπακογιάννη, τη λέξη αυτή δεν τη γνωρίζουµε
απλώς ετυµολογικά ως µία λέξη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Εµείς τη λέξη αυτή τη γνωρίζουµε από τον οικογενειακό και
κοινωνικό µας περίγυρο και θα µας επιτρέψετε σ’ αυτό το θέµα
να ξέρουµε κάτι παραπάνω.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Εδώ και µήνες προσπαθείτε να µας πιέσετε και µας προτρέπετε να ψηφίσουµε τα µέτρα που προτείνουν οι δανειστές, για
να φτάσουµε στην δεύτερη αξιολόγηση. Σήµερα γίνεται κάτι παράδοξο: εκτός από τα µέτρα φέρνουµε και τα αντίµετρα που
είναι άγνωστα για σας.
Για πρώτη φορά από τότε που η χώρα µπήκε στα µνηµόνια η
ελληνική κυβέρνηση διαπραγµατεύεται και προσπαθεί να ισορροπήσει την κατάσταση. Αυτή την κατάσταση δεν την ψηφίζετε
και δεν τη στηρίζετε, όπως δεν ψηφίσατε το επίδοµα για τους
συνταξιούχους, όπως δεν ψηφίσατε τον εξωδικαστικό συµβιβασµό που θα δώσει ανάσα σε χιλιάδες µικροµεσαίους Έλληνες.
Αν αντί για τα αντίµετρα ή αν αντί για τα 600 εκατοµµύρια
ευρώ, που η δική µας Κυβέρνηση έδωσε στο τέλος του χρόνου
στους συνταξιούχους, φέρναµε κανένα νοµοσχέδιο για να ευνοεί
µία συγκεκριµένη οικονοµική ελίτ, εκεί ίσως θα ψηφίζατε και µε
τα δύο χέρια. Το έχετε κάνει επανειληµµένα στο παρελθόν.
Όταν, όµως, πρόκειται για τους απλούς πολίτες, όταν πρόκειται για απλούς συνταξιούχους, όταν πρόκειται για µέτρα που
απαλύνουν τον Έλληνα και την Ελληνίδα, τότε δυσκολεύεστε,
τότε δεν αντέχετε, τότε καταψηφίζετε.
Καταψηφίζετε, λοιπόν, σήµερα µέτρα για το επίδοµα στέγασης
σε οικογένειες µε εισόδηµα µέχρι 20.000 ευρώ, που αφορά εξακόσιες χιλιάδες νοικοκυριά.
Καταψηφίζετε µέτρα για τους βρεφονηπιακούς σταθµούς, που
αφορούν τις οικογένειες που έχουν εισόδηµα µέχρι 27.000 ευρώ,
τη µεσαία τάξη, δηλαδή.
Καταψηφίζετε τα προγράµµατα για την επέκταση των σχολικών γευµάτων, που αφορά πεντακόσιες χιλιάδες παιδιά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Καταψηφίζετε τη µείωση του ΦΠΑ στα γεωργικά εφόδια από
το 24% στο 13%, που αφορά τη γεωργική ανάπτυξη.
Καταψηφίζετε τη µείωση του ΕΝΦΙΑ στα µικρά και µεσαία εισοδήµατα, στις µικρές και µεσαίες περιουσίες.
Καταψηφίζετε τη µείωση της φορολόγησης των κερδών επιχειρήσεων, από το 29% µέχρι 26% και, επίσης, τη φορολογική
εξίσωση Βουλευτών µε τους υπόλοιπους πολίτες.
Αυτή είναι η διαφορά µας. Εσείς µάθατε να στηρίζετε µία οικονοµική και πολιτική ελίτ, τους οικονοµικά ισχυρούς. Παραδώσατε
µία οικονοµία χρεωκοπηµένη, γιατί διαµορφώσατε συνειδητά µια
στρεβλή οικονοµική και κοινωνική διαδικασία, στηρίζοντας την ολιγαρχία του τόπου µε συντεχνιακούς συµβιβασµούς, µε παραοικονοµία, αλλά πάντα προς όφελος των λίγων.
Εµείς, από την άλλη πλευρά, πιστεύουµε πως πρέπει να δούµε
έναν διαφορετικό δρόµο ανάπτυξης, µε την επέκταση στην οικονοµία του εισοδήµατος και του πλούτου. Είµαστε, πράγµατι,
υπέρ των ασθενέστερων οµάδων. Λέµε «ναι» στην αύξηση της
παραγωγικότητας και στις παραγωγικές επενδύσεις.
Ο δικός µας, όµως, στόχος, ο κεντρικός στόχος, δεν είναι αλλαγές µόνο στην κορυφή, αλλά αλλαγές και στην παραγωγική
βάση. Προϋπόθεση, για να πραγµατοποιήσουµε τις αλλαγές
αυτές, είναι η ενίσχυση των παραγωγικών δυνάµεων µε νέες κοινωνικές και παραγωγικές σχέσεις, µε ρήξη µε τις απαράδεκτες
χρεωκοπηµένες οικονοµικές δοµές που δηµιούργησε, στήριξε
και στηρίζει η Αντιπολίτευση.
Προφανώς, παίρνουµε και δύσκολα µέτρα. Προσπαθούµε,
όµως, να τα ισορροπήσουµε. Καταψηφίζοντας σήµερα την ισορρόπηση αυτή και τα αντίµετρα, ουσιαστικά λέτε σε δυόµισι εκατοµµύρια Έλληνες που ζουν κάτω ή κοντά στα όρια της φτώχειας
ότι δεν χρειάζονται, δεν τους θέλουµε, δεν τους συµπαθούµε,
δεν µας ενδιαφέρουν. Δηλώνετε για µία ακόµη φορά µε την
ψήφο σας ότι παραµένετε υποστηρικτές και στυλοβάτες µιας οικονοµικής ολιγαρχίας.
Εµείς θέλουµε να προχωρήσουµε όλοι µαζί, µε την κοινωνία
όρθια, για να µπορέσουµε να βγούµε από την κρίση. Ενδιαφερόµαστε για την κοινωνία, για τη δοµή της, για τα θεµέλιά της, για
τη δράση της, για το εποικοδόµηµα.
Από την πλευρά σας, δυστυχώς, δεν αισθάνεστε καµµιά
ντροπή και καµµιά ευθύνη για την κατάσταση που βρίσκεται η
χώρα σήµερα.
Δεν αισθάνεστε καµµιά ντροπή και καµµιά ευθύνη για την υποβάθµιση της ποιότητας της ζωής µας, για τους νέους µας που
βρέθηκαν από την αρχή της κρίσης απροετοίµαστοι και ανυπεράσπιστοι και έφυγαν στο εξωτερικό.
Δεν αισθάνεστε καµµιά ντροπή και καµµιά ευθύνη που βάλατε
την κοινωνία στο περιθώριο µε τις διακρίσεις, την αναξιοκρατία,
το ρουσφέτι, τη διαφθορά, τη διαπλοκή, µε τα σκάνδαλα.
Δεν αισθάνεστε καµµιά ευθύνη και καµµιά ντροπή και θέλετε
να επανέλθετε. Να επανέλθετε γιατί; Για να ολοκληρώσετε τη
χρεωκοπία και την καταστροφή.
Λέµε στον ελληνικό λαό την αλήθεια, χωρίς ωραιοποιήσεις. Οι
καιροί είναι δύσκολοι.
Τα µέτρα είναι πράγµατι δύσκολα, το ξέρουµε. Γνωρίζουµε,
όµως, ότι αυτή η κατάσταση τελειώνει το 2018. Το γνωρίζετε και
εσείς. Γι’ αυτό ζητάτε εκλογές. Γιατί δεν µπορείτε να διανοηθείτε
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εκείνος που θα βγάλει τη χώρα από την κρίση.
Χλοµιάζετε και µόνο στην ιδέα. Όταν, όµως, η χώρα αυτή θα
βγαίνει από την κρίση µε τη δική µας Κυβέρνηση, θα βυθίζεστε
όλο και περισσότερο στην πολιτική σας µιζέρια και στην ιδεολογική και πολιτική σας σύγχυση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει η κ. Χριστοφιλοπούλου, για επτά λεπτά.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από πολλούς µήνες καθυστέρησης και την παραδοχή, τουλάχιστον από την ηγεσία του
Υπουργείου Οικονοµικών, έκλεισε η αξιολόγηση και ήρθε το τέταρτο µνηµόνιο, ένα τέταρτο µνηµόνιο χωρίς νοµιµοποίηση -γιατί
δεν έχετε τέτοια εντολή ούτε είχατε από τον ελληνικό λαό- και
4,9 δισεκατοµµύρια ευρώ έρχονται να προστεθούν στις πλάτες
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του ελληνικού λαού επιπλέον των 12,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ
που φόρτωσε το τρίτο µνηµόνιο της Κυβέρνησης Τσίπρα-Καµµένου.
Είναι αλήθεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η Κυβέρνηση
έχει απολέσει κάθε ίχνος αξιοπρέπειας και αξιοπιστίας. Δεν σας
πιστεύει πια κανείς ό,τι και να πείτε, γιατί στο πρόγραµµα της
Θεσσαλονίκης που τάξατε την δέκατη τρίτη σύνταξη, την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, τα 751 ευρώ κατώτατο µισθό, σας πίστεψαν
πολλοί συµπολίτες µας, όπως και για το αφορολόγητο των 12 χιλιάδων, κύριε Υπουργέ της Οικονοµίας.
Στο παράλληλο πρόγραµµα που πάλι τάξατε –λίγο πιο περιορισµένα, αλλά πάλι τάξατε- στους πάντες ότι ήθελαν να ακούσουν, σας πίστεψαν λιγότεροι. Σήµερα στα αντίµετρα δεν σας
πιστεύει πια κανείς, διότι και η εξαπάτηση έχει τα όριά της. Διότι
ο κ. Τσίπρας συνεχίζει να λέει ψέµατα. Απροκάλυπτα ψέµατα. Τέτοια που θα ζήλευε ο ίδιος ο Πινόκιο.
Εξηγούµαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι: Αλέξης Τσίπρας, συνέντευξη στην Εφηµερίδα των Συντακτών 25 Ιανουαρίου 2017.
«Έχουµε δηλώσει µε τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο ότι δεν
υπάρχει περίπτωση να νοµοθετήσουµε ούτε ένα ευρώ επιπλέον
µέτρα από όσα προβλέπει η συµφωνία, δηλαδή το τρίτο µνηµόνιο και πολύ περισσότερο για την περίοδο µετά το τέλος του
προγράµµατος.» Σήµερα νοµοθετούµε το τέταρτο µνηµόνιο,
χωρίς χρηµατοδότηση. «Εξάλλου…» -συνεχίζει ο κ. Τσίπρας- «…
. το αίτηµα νοµοθέτησης επιπλέον µέτρων και µάλιστα υπό αίρεση δεν είναι µόνο ξένο προς τον Ελληνικό Σύνταγµα. Είναι και
ξένο προς τους κανόνες της Δηµοκρατίας, είναι ξένο προς το ευρωπαϊκό κεκτηµένο» είπε ο κ. Τσίπρας και έφερε λέει αντίµετρα
στο νοµοσχέδιο υπό αίρεση. Προσέξτε. Υπό αίρεση δεν υπάρχει
νόµος λέει η κρατούσα νοµική άποψη. Εδώ µάλιστα έχουµε δύο
αιρέσεις. Μία αντικειµενική αίρεση που είναι να πιάσει η χώρα τα
πρωτογενή πλεονάσµατα κατ’ εξακολούθηση και όχι για µία
φορά των 3,5%, αλλά και µία άλλη αίρεση. Μια αίρεση να πει,
ναι, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και η Ευρωπαϊκή Ένωση µε
το επαίσχυντο άρθρο 15.
Νοµοθετείτε, λοιπόν, αντίµετρα για τότε και κλαίτε σήµερα. Ο
κ. Τσακαλώτος και η συνάδελφος που κατέβηκε από το Βήµα,
για την παιδική φτώχια γιατί δεν διαθέσαν ως όφειλαν; Από το
νόµο που εσείς ψηφίσατε και εσείς φέρατε την συµφωνία στη
Βουλή, είχατε το δικαίωµα του περσινού πλεονάσµατος να το
δώσετε. Γιατί δεν το δίνετε σήµερα; Δεν χρειάζονται συσσίτια
σήµερα; Νοµίζετε ότι το 2021 θα χρειάζονται; Ε, βέβαια, αν εσείς
είστε στα πράγµατα, σίγουρα θα χρειάζονται, αλλά δεν θα είστε.
Διότι σας έχουµε καταλάβει, όπως είπα πριν, οι περισσότεροι πολίτες.
Συνέχεια ψεµάτων: Ασφαλιστικό Κατρούγκαλου, Αχτσιόγλου
πλέον. Είναι πραγµατικά πολύ έµπειρη η κ. Αχτσιόγλου, έχει
ακούσει όλες τις παραινέσεις από τους πολιτικούς ινστρούχτορες της ψευδολογίας.
Τι έχουµε στο ασφαλιστικό αλήθεια; Να θυµηθούµε πάλι τα
νούµερα; Θα πω τα εξής πολύ λίγα να µην σας κουράσω: 360
ευρώ, πείτε ότι αυτό θα ανέβαινε έως τα 500 που έλεγε η Ευρωπαϊκή Ένωση, το επάρατο mail Χαρδούβελη. Διότι όταν νοµοθετήσαµε τα 40 δισεκατοµµύρια ευρώ, κύριε Υπουργέ, τις
περικοπές, που µας είπατε ωραία ωραία, υπήρχαν 35 δισεκατοµµύρια ευρώ έλλειµµα. για την περίοδο 2004-2009 δεν σας
άκουσα να µιλάτε. Διότι βέβαια, αυτήν θέλετε να την κρύψετε,
γιατί έχετε από πίσω την στήριξη. Υπήρχε 35 δισεκατοµµύρια
ευρώ έλλειµµα, κύριε Υπουργέ, και το αποκρύψατε. Τυχαίο; Δεν
νοµίζω.
Σήµερα, λοιπόν, από τα 500 εκατοµµύρια του mail Χαρδούβελη έχετε προσθέσει. Άκουσα πάλι την κ. Αχτσιόγλου σήµερα
το πρωί να µας λέει µόνο για το ένα τρίτο των συνταξιούχων.
Ουδέν ψευδέστερον!
Πάµε τώρα να δούµε το µνηµόνιο τρία µε το νόµο Κατρούγκαλου µαζί. Επιβάρυνε επί 3,7 δισεκατοµµύρια το ασφαλιστικό
χωρίς να εξασφαλίσει τη βιωσιµότητά του. Διότι σας είχαµε πει
και τότε, κύριε Υπουργέ, ότι εµείς στη Δηµοκρατική Συµπαράταξη, αν φέρνατε βιώσιµο ασφαλιστικό και κάναµε σοβαρό διάλογο, θα βάζαµε πλάτη. Όµως, πήρατε 3,7 δισεκατοµµύρια ευρώ
µόνο στην πρώτη περίοδο χωρίς βιωσιµότητα. Σε αυτό είναι και
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οι τετρακόσιες χιλιάδες χαµηλοσυνταξιούχοι που τους καταργήσατε το ΕΚΑΣ που για εµάς ήταν κόκκινη γραµµή, γιατί εµείς διαπραγµατευόµασταν σοβαρά. Το κόψατε!
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Τον ψηφίσατε.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν ψηφίσαµε τον νόµο
Κατρούγκαλου, σας θυµίζω, για όσους λένε ότι τον ψηφίσαµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ την ανοχή σας, όπως οι προηγούµενοι, για ένα-δύο λεπτά το πολύ.
Πέρα λοιπόν από το τρίτο µνηµόνιο, ερχόµαστε σήµερα να προσθέσουµε 2,1 δισεκατοµµύρια ευρώ -εννοώ για το ασφαλιστικό
µόνο- από τις περικοπές του 18% και –άκουσον, άκουσον- από τον
φόρο στην εισφορά και την εισφορά στην εισφορά! Δηλαδή, τσακίζετε ό,τι υπάρχει και ό,τι έχει επιβιώσει από ελεύθερους επαγγελµατίες, εµπόρους, δικηγόρους, µηχανικούς, αγρότες. Δεν είναι
ο θάνατος του εµποράκου, είναι ο θάνατος κάθε παραγωγικής µικροµεσαίας δραστηριότητας αυτό που κάνατε. Το χαράτσι των εισφορών είναι αβάσταχτο, κυρίες και κύριοι.
Κι έρχοµαι εν ολίγοις να περάσω και στο άλλο ψέµα του κ. Τσίπρα και της κ. Αχτσιόγλου. Αλέξης Τσίπρας οµιλία στην Κεντρική
Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ: «Πετύχαµε να διασφαλίσουµε την επαναφορά της χώρας στην εργασιακή κανονικότητα, πρώτα και κύρια
µε την επαναφορά των συλλογικών διαπραγµατεύσεων». Δεν συνεχίζω, γιατί δεν έχω χρόνο για την οµιλία του κ. Τσίπρα.
Λέω, λοιπόν, τα εξής τρία πράγµατα: Πρώτον, νοµοθετείτε ό,τι
νοµοθετήσαµε εµείς το 2011 και τα όσα είπα η κ. Αχτσιόγλου δεν
ισχύουν. Και δεν ισχύουν διότι η νοµοθεσία του 2011 µιλούσε για
το Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα. Αν ο νοµοθέτης ήθελε πράγµατι
να πει για τα µεσοπρόθεσµα, θα το έλεγε ή θα έλεγε τα εκάστοτε. Η δε λέξη µέσα στον νόµο του 2011 είναι η λέξη «αναστολή» και όχι η «κατάργηση».
Άρα λοιπόν, εσείς έρχεστε και επαναλαµβάνετε αυτό µέχρι το
τέλος του Προγράµµατος, δηλαδή τον Αύγουστο του 2018. Δεν
πετύχατε τίποτα! Ανοίξατε την πόρτα –ακούστε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι- η δήθεν αριστερή Κυβέρνηση στις οµαδικές απολύσεις. Γιατί µε µία απλή ειδοποίηση στο Ανώτατο Συµβούλιο Εργασίας είναι ελεύθεροι οι εργοδότες να απολύσουν. Αυτό
ψηφίζετε. Αύριο αυτό ψηφίζετε.
Πάτε στα εργατικά κέντρα, πάτε στα συνδικάτα, πάτε στις επιχειρήσεις που µπορεί να µην έχουν σωµατείο, πάτε και πέστε
αυτό στους εργαζόµενους ότι αυτό ψηφίζετε. Δεν ψηφίζετε µόνο
αυτό. Ψηφίζετε και το lock out από την πίσω πόρτα, όπως είπα
και στην επιτροπή. Γιατί το κάνετε; Γιατί εδώ υπάρχει µια νοµολογία παγίως αντεργατική και το γνωρίζει η κ. Αχτσιόγλου ως νοµικός που είναι. Και αυτή η νοµολογία λέει ότι σταθερά τα
δικαστήρια κρίνουν υπέρ του εργοδότη εκείνες τις ενστάσεις εργαζοµένων, οι οποίοι ήθελαν να δουλέψουν και εµποδίστηκαν
από την απεργία. Άρα τα δικαστήρια λένε στον εργοδότη ότι
«έχεις το δικαίωµα της ανταπεργίας».
Τι κάνει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ µε αυτό το τέταρτο µνηµόνιο; Ανοίγει την πόρτα, γιατί δηµιουργεί επίσπευση της διαδικασίας για το lock out µέσα από µία fast track νοµοθέτηση.
Κλείνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Όλα αυτά αποτελούν την διαπίστωση ότι η χώρα δεν µπορεί
να βγει έτσι από τα µνηµόνια, δεν µπορεί έτσι να βγει στην ανάπτυξη, γιατί έχουµε ύφεση.
Κύριε Τσακαλώτο, µην ξαναπείτε όπως είπατε στην πρωτοµιλία σας στην επιτροπή ότι «εµείς είµαστε υπέρ της ανάπτυξης κι
εσείς είστε της ύφεσης». Έχετε ακόµα ύφεση. Παραλάβατε µία
έστω ισχνή ανάπτυξη και είστε ακόµα στην ύφεση και εκεί θα παραµείνετε, διότι αν δεν υπάρξει εθνική συνεννόηση από µία άλλη
Βουλή και άλλη διαπραγµάτευση, η χώρα δεν µπορεί να βγει από
την κρίση και τα µνηµόνια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο κ. Συρµαλένιος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, αγαπητοί συνάδελφοι, η κ. Χριστοφιλοπούλου εν τη ρύµη του λόγου της επιβεβαίωσε ουσιαστικά ότι το πο-
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λυνοµοσχέδιο το οποίο ψηφίζουµε αύριο επαναφέρει τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας µετά τον Αύγουστο 2018.
Δεν θεσµοθετείται στο µεσοπρόθεσµο και κατά τη διάρκεια ή
στο τέλος του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος µέχρι το 2021,
κυρία Χριστοφιλοπούλου, η επαναφορά των συλλογικών συµβάσεων εργασίας. Θεσµοθετείται αµέσως µετά το πέρας του προγράµµατος αυτού, που είναι τον Αύγουστο 2018.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η Νέα Δηµοκρατία, µε θλιβερό ουραγό
τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη και το ΠΑΣΟΚ, έπαιξε και παίζει
µέσα σε αυτές τις δύο ηµέρες τα ρέστα της, για να µπορέσει να
ανατρέψει την πορεία που έχει πάρει η χώρα. Σε αυτή τη µάχη
για άλλη µία φορά έχασε. Το είπα και χθες.
Πρώτον, περίµενε ότι δεν θα κλείσει η πρώτη αξιολόγηση και
η πρώτη αξιολόγηση έκλεισε επιτυχώς.
Δεύτερον, περίµενε ότι θα εφαρµοστεί ο κόφτης και το διατυµπάνιζαν τα µέσα ενηµέρωσης, τα φιλικά προς την Αξιωµατική
Αντιπολίτευση και, γενικότερα, προς την Αντιπολίτευση, ότι το
2016 θα αρχίσει η περικοπή µισθών και συντάξεων, διότι δεν θα
πιάναµε το πλεόνασµα του 0,5% τον Απρίλιο 2017.
Τρίτον, περίµενε ότι δεν θα κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση. Η
δεύτερη αξιολόγηση κλείνει τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι.
Τέταρτον, περίµενε και διατυµπάνιζε ότι δεν θα γίνει καµµία
συζήτηση για το χρέος. Το χρέος, όχι µόνο συζητείται -και συζητείται από όλους τους διεθνείς παράγοντες που εµπλέκονται σε
αυτό- αλλά είναι ζήτηµα ηµερών, είτε στις 22 Μαΐου στο Eurogroup -και συζητήθηκε και τη Δευτέρα το βράδυ πάλι στο Euroworking Group αυτή η ιστορία- είτε λίγες ηµέρες µετά, τις
πρώτες ηµέρες του Ιουνίου, να κλείσει αυτή η υπόθεση.
Άρα σχετικά µε ό,τι είπε η Νέα Δηµοκρατία όλο αυτό το διάστηµα, όχι µόνο καταστροφολόγησε και συνεχίζει να καταστροφολογεί, αλλά διαψεύστηκε από τα πραγµατικά γεγονότα.
Μας λένε ότι ψηφίζουµε σήµερα ένα τέταρτο µνηµόνιο χωρίς
χρηµατοδότηση.
Αγαπητοί συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, µπερδεύετε σκόπιµα τη λέξη «µνηµόνιο» µε τη λέξη «µεσοπρόθεσµο». Εµείς καταθέτουµε οικονοµικά στοιχεία, µέτρα και αντίµετρα για µετά το
2019, 2020, 2021 και εποµένως, δεν µιλάµε για µία νέα δανειακή
σύµβαση που προϋποθέτει την ύπαρξη µνηµονίου. Μιλάµε για το
µεσοπρόθεσµο και τους προϋπολογισµούς που κάνουµε στα
µέτρα και τα αντίµετρα.
Δεύτερον, βεβαίως δεν υπάρχει χρηµατοδότηση. Πώς θα
υπάρχει χρηµατοδότηση µετά το 2018 από τους δανειστές, όταν
η χώρα θα χρηµατοδοτείται από τις αγορές; Έχετε ξανακούσει
πουθενά να υπάρχει χώρα µε µνηµόνιο και ταυτόχρονα να δανείζεται από τις αγορές; Από πού ξανακούστηκαν αυτά τα επιχειρήµατα;
Μας λέτε, µε παραλλαγές, ότι φορτώνουµε τη χώρα και την
κοινωνία µε νέα µέτρα, άλλοι λέτε 9,2 δισεκατοµµύρια, άλλοι
λέτε 14 δισεκατοµµύρια, πριν από λίγους µήνες µας λέγατε 86
δισεκατοµµύρια κ.λπ.. Ξεχνάτε, όµως, ότι µε τα πλεονάσµατα
µόνο που είχατε συµφωνήσει -mail Χαρδούβελη και όλα τα λοιπά,
της αλήστου µνήµης περιόδου Σαµαρά-Βενιζέλου- 3% για το
2015, 4,2% για το 2016, 4,5% για το 2018, θα παίρναµε µέτρα,
δηλαδή φόρους και περικοπές δαπανών, πάνω από 20 δισεκατοµµύρια. Πάνω από 20 δισεκατοµµύρια εξοικονοµήθηκαν
επειδή ακριβώς δεν συµφωνήσαµε σε αυτά τα πλεονάσµατα.
Εν πάση περιπτώσει, είναι η πρώτη φορά µέσα στα επτά χρόνια των µνηµονίων που καταφέραµε να πάρουµε µε τη σκληρή
διαπραγµάτευση συγκεκριµένα αντίµετρα. Ό,τι λέτε -και το επαναλαµβάνετε δυστυχώς ακόµα και µετά τη συζήτηση που υπήρξε
στις επιτροπές-, ότι τα αντίµετρα είναι φερετζές και ότι για να
εφαρµοστούν χρειάζονται πλεονάσµατα πάνω από 5,5%, είναι
αέρας κοπανιστός, αγαπητοί συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης.
Διότι αποδείχθηκε µε συγκεκριµένα επιχειρήµατα ότι τα µέτρα
και τα αντίµετρα εφαρµόζονται απλώς µε το πλεόνασµα του
3,5%. Μαζί µε τα αντίµετρα, µαζί µε το κοινωνικό επίδοµα αλληλεγγύης, µαζί µε τις µεταρρυθµίσεις που βαθµιαία έχουν ξεκινήσει στην παιδεία και στη δηµόσια υγεία, βάζουµε τις βάσεις για
ένα κοινωνικό κράτος που ποτέ δεν υπήρξε σε αυτή τη χώρα,
ποτέ δεν υπήρξε επί των ηµερών σας, ακόµα και την εποχή των
παχιών αγελάδων, τη δεκαετία του 2000-2009, όπου υπήρξαν
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σταθεροί αναπτυξιακοί ρυθµοί.
Επειδή η διαστρέβλωση είναι πολύ µεγάλη, θα ήθελα να ξανατονίσω. Πρώτον, η µείωση των συντάξεων θα θίξει µόνο εκείνους
που έχουν προσωπική διαφορά, δηλαδή περίπου µόνο το ένα
τρίτο και κατ’ ανώτατο όριο 18%. Δεν θα θίξει όλους τους συνταξιούχους. Δεύτερον, τα αντίµετρα θα ανακουφίσουν µεγάλο
µέρος της κοινωνίας και ιδιαίτερα τα πιο ευάλωτα και αδύναµα
στρώµατα. Θα ανακουφίσουν και τους συνταξιούχους και τους
ανέργους και τους χαµηλόµισθους και τα αδύναµα και πιο ευάλωτα κοινωνικά και οικονοµικά στρώµατα.
Δεν θέλω τώρα να τα απαριθµήσω, γιατί είναι αρκετά αυτά τα
αντίµετρα και θα απαριθµηθούν και από τους συναδέλφους που
θα ακολουθήσουν. Θέλω να πω µόνο ένα. Μαζί µε τα αντίµετρα
καταργούµε από αύριο το αφορολόγητο της αποζηµίωσης των
Βουλευτών, ακριβώς επειδή έχουν γίνει σηµαία για κάποιους τα
προνόµια των Βουλευτών, που πράγµατι όλα τα περασµένα χρόνια ήταν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Υπάρχει µία σταδιακή περικοπή
τους από το 2013 και µετά σιγά σιγά, εµείς κάναµε και την περικοπή το 2015 κατά 10% και τώρα προχωράµε στην εξοµοίωση
του αφορολόγητου της αποζηµίωσης των Βουλευτών -και σωστά
προχωράµε και δικαίως προχωράµε- µε όλους τους άλλους πολίτες. Θέλω να δω ποιοι από τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης θα
ψηφίσουν αυτή τη διάταξη. Έχει πραγµατικά ενδιαφέρον.
Περνάµε, λοιπόν, σήµερα και αύριο έναν από τους τελευταίους κάβους πριν από την έξοδο από τα µνηµόνια. Στόχος µας
δεν είναι η επαναφορά στο µοντέλο ανάπτυξης του 2009. Δεν
είναι η επαναφορά σε µία περίοδο όπου καρπούνταν τα οφέλη
µία συγκεκριµένη οικονοµική ελίτ των εθνικών εργολάβων και
των εθνικών καναλαρχών. Στόχος µας είναι µία κοινωνικά δίκαιη
ανάπτυξη όπου θα διαχέεται ο πλούτος σε όλη την κοινωνία και
ιδιαίτερα στα ασθενέστερα στρώµατα.
Στόχος µας είναι να υπάρξει ένα πολιτικό σύστηµα δηµοκρατίας, ένα τέτοιο πολιτικό σύστηµα που δεν θα είναι διαπλεκόµενο, δεν θα εξαρτάται από µίζες και από διαφθορά. Θα είναι,
όµως, ένα πολιτικό σύστηµα µιας κανονικής χώρας όπου οι εργαζόµενοι θα δουλεύουν µε αξιοπρέπεια, οι συνταξιούχοι, τα µεσαία στρώµατα, οι αγρότες, οι επιστήµονες, οι νέοι θα µπορούν
να βρουν τον εαυτό τους και να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους
σε µία τέτοια χώρα.
Πραγµατικά µέσα απ’ αυτήν την πορεία να κερδίσουµε το στοίχηµα της ισότιµης σχέσης της χώρας µέσα στο ευρωπαϊκό και
παγκόσµιο γίγνεσθαι που ήδη έχει αρχίσει να αναγνωρίζεται θετικά. Όλη η διεθνής κοινότητα µιλάει σήµερα για τη χώρα µας,
χάρη και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής Κυβέρνησης, µε πολύ
θετικό τρόπο ακόµα και αυτοκριτικά για τα πολύ σκληρά µέτρα
τα οποία πήρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Τελειώνω.
Το ΔΝΤ επίσης είπε ότι ήταν απαισιόδοξοι από το 2015 και
µετά, ενώ ήταν υπεραισιόδοξοι ότι θα τα καταφέρει η προηγούµενη κυβέρνηση. Σε εµάς επειδή δεν συµφωνούσαν πολιτικά µαζί
µας, οι δανειστές έλεγαν ότι είναι απαισιόδοξοι. Έπεσαν έξω. Θα
πέσουν έξω όσοι µιζάρουν στην καταστροφολογία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο κ. Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Άκουγα προηγουµένως τον κ. Συρµαλένιο ο οποίος µε τόσο
µεγάλη έπαρση µας είπε ότι θα πέσει έξω η Αντιπολίτευση, και
τον θυµάµαι όταν µαχόταν στην εκλογική του περιφέρεια για να
µην καταργηθούν οι µειωµένοι συντελεστές του ΦΠΑ στο Αιγαίο
και πως ορκιζόταν ότι, εάν έρθει τέτοιο µέτρο στη Βουλή, θα παραιτηθεί και θα φύγει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Ποτέ δεν το είπα αυτό. Δικά σας
λόγια είναι αυτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Οι µισοί από εσάς τα ίδια
έχετε πει.
Ξεκινάω πρώτα απ’ όλα µε την παρατήρηση νούµερο ένα που
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δεν πρέπει να διαλάθει της προσοχής µας. Ανέβηκε στο Βήµα η
κ. Τελιγιορίδου. Δεν την είχα προσέξει, δεν την είχα ξανακούσει.
Καλώς ήρθε. Και εξανέστη επειδή η κ. Ντόρα Μπακογιάννη σας
είπε ότι µπορεί να µην γνωρίζετε τη λέξη «ένδεια». Και τι είπε η
κ. Τελιγιορίδου: «Εµείς κύριοι την ένδεια την ξέρουµε από τον
εαυτό µας. Την ξέρουµε από τον κοινωνικό µας περίγυρο.». Εσείς
από κάτω χειροκροτήσατε.
Ο κ. Τσακαλώτος είναι πάµπτωχος, έχει 700.000 στην «BLACK
ROCK». Ο κ. Σταθάκης που έφυγε έχει κάνα δυο εκατοµµύρια.
Ο κ. Παπαδηµητρίου –δεν ξέρω εάν θα µε καταλάβει κιόλας- έχει,
εάν θυµάµαι καλά, τρία ή τέσσερα εκατοµµύρια. Είναι πάµπτωχοι. Ρε παιδιά θα πάθουν τίποτα οι φτωχοί και θα πάτε και εσείς
χαµένοι!
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Μην µε διακόπτετε παρακαλώ πολύ. Εάν είπα κάτι ψέµατα, ευχαρίστως.
Η κ. Φωτίου χθες µας µίλαγε για τα κοινωνικά επιδόµατα και
τα συσσίτια τα οποία θα µοιράζει µε 100.000 λίρες Αγγλίας στο
Λονδίνο. Η κ. Φωτίου και τα συσσίτια δεν θα συναντηθούν ποτέ.
Έτσι, ναι, µπορεί να µοιράζει φυσικά αφ’ υψηλού συσσίτια.
Έρχοµαι, όµως, τώρα στον κ. Τσακαλώτο. Κύριε Τσακαλώτε,
θέλω µε ειλικρίνεια να σας ρωτήσω. Πώς αισθάνεστε, κύριε
Υπουργέ, που πριν από µερικά χρόνια ήσασταν σε εκείνο το τραπεζάκι εκεί έξω –όχι µέσα στο κοινοβούλιο αλλά απ’ έξω- και είχατε στο βάθος ένα πανό που έλεγε, «Δεν χρωστάµε, δεν
πληρώνουµε». Πίσω από τον Τσακαλώτο, τον Κατρούγκαλο και
τον Βαρουφάκη -και δεν θυµάµαι ποιον άλλον- ήταν το πανό.
Έρχεστε τώρα, λοιπόν, εδώ στη Βουλή, εισηγείστε αυτά τα
φριχτά κατά δήλωσή σας µέτρα -είναι πολύ κακά τα µέτρα για
ορισµένους, είπατε- για να πάρετε παραµετρικές διαφορές εις
την διαχείριση του χρέους που θα το καταστήσουν βιώσιµο. Ποιο
χρέος, κύριε συνάδελφοι; Αφού δεν χρωστάµε, δεν πληρώνουµε,
µας έλεγε ο κ. Τσακαλώτος στην πλατεία των Αγανακτισµένων.
Να καταλάβω, λοιπόν, ότι εκ των υστέρων καταλάβατε ότι λέγατε ψέµατα. Σηκωθήκατε να ζητήσετε ένα «συγγνώµη» από τον
ελληνικό λαό που τον κοροϊδεύατε στην πλατεία; Όχι. Αντιθέτως
ήρθατε εδώ µετά από ένα χρόνο και µας είπατε και στη συνέντευξη τύπου στις Βρυξέλλες και εδώ, ότι εάν κατέβει το αφορολόγητο κάτω από τα 9.100 εσείς –προσέξτε τι είπατε ακριβώςθα παραιτηθείτε από Υπουργός και µετά θα καταψηφίσετε και το
νοµοσχέδιο. Και τα δύο! Θα παραιτηθείτε από Υπουργός και θα
καταψηφίσετε το νοµοσχέδιο.
Ειλικρινά, κύριε Τσακαλώτο, σας ρωτάω µε µεγάλη ειλικρίνεια.
Αισθάνεστε ότι διατηρείτε την αξιοπρέπειά σας; Χθες είδα ότι
τσαντιστήκατε µε µία φράση περί παντελονίων. Αισθάνεστε ότι
έχετε χάσει παντελώς την αξιοπρέπειά σας στην ελληνική κοινωνία;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Απάντησα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Το κυριότερο είναι ότι
δεν έχει καταλάβει τη ζηµιά που έχετε κάνει. Τη δήλωσή σας περί
παραιτήσεως δεν την έχουµε ακούσει µόνο εµείς και όσοι βλέπουν YouTube εδώ και γελάνε µαζί σας. Ξέρετε ποιοι την έχουν
ακούσει; Οι δανειστές. Και ξέρετε τι λένε οι δανειστές; Αυτός ο
Τσακαλώτος ό,τι και να πει δεν έχει σηµασία, αγαπάει τόσο την
καρέκλα του που στο τέλος θα τα υπογράψει όλα.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Κυρία Πρόεδρε, να κρατηθεί ο χρόνος µου.
Κύριοι συνάδελφοι, επειδή φωνάζετε, στο YouTube υπάρχει
ένα βίντεο µεταξύ εµού και του κ. Βέττα στην εκποµπή του κ.
Αυτιά τον Ιανουάριο. Εκεί ο κ. Βέττας, όπως και οι περισσότεροι
από εσάς, έλεγε «Δεν ψηφίζω µείωση αφορολογήτου, δεν ψηφίζω µείωση συντάξεων». Του λέω «Μην εκτίθεσαι, παιδί µου, θα
τα ψηφίσεις όλα. Διότι αγαπάτε τόσο την καρέκλα σας που θα
τα ψηφίσετε όλα». Μου λέει «Βάζουµε στοίχηµα;». «Βάζουµε»,
του λέω. Φυσικά ο κ. Βέττας τα ψηφίζει όλα, όπως και όλοι σας
που τώρα φωνάζετε.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Εγώ; Εγώ δεν πούλησα αντιµνηµόνιο. Εγώ είπα στον ελληνικό
λαό από την αρχή ότι πρέπει να τηρήσουµε τη δηµοσιονοµική
µας πειθαρχία. Δεν πήγα στην πλατεία των αγανακτισµένων.
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Φωνάζει ο κ. Μπάρκας πίσω. Ο κ. Μπάρκας είναι άλλη µία καλή
περίπτωση. Άντε να πω ότι στα µέτρα, ρε παιδιά, εσείς οι αριστεροί τι να κάνετε, υποχωρείτε στον εκβιασµό. Ερώτηση: Πώς γίνεται, κύριε Μπάρκα, να έρχεστε στη Βουλή εδώ του ΣΥΡΙΖΑ, να
µην ορκίζεστε στον χριστιανικό θρησκευτικό όρκο γιατί είστε αντίθετοι και να πηγαίνετε µετά ολόκληρος Μπάρκας µε γραβάτα
στη λιτανεία της Περιφέρειάς σας; Πώς γίνεται; Πώς γίνεται να
τα κάνετε και τα δύο; Πώς γίνεται και να το παίζετε αριστεροί
επαναστάτες και να πηγαίνετε µετά µε τη γραβάτα στη λιτανεία;
Δεν γίνονται και τα δύο. Απλώς αυτό που συµβαίνει είναι ότι δεν
είστε παρά άνθρωποι που το µόνο για το οποίο διψάγατε ήταν
µια καρέκλα µετακλητού υπαλλήλου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΟΣ: Μαθήµατα δεν µπορείς να µας κάνεις.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εγώ, κύριε που µε διακόπτετε για τέταρτη φορά, όταν άλλαξα κόµµα, παραιτήθηκα
από Υπουργός -όχι σαν τον κ. Τσακαλώτο, που δεν παραιτήθηκεκαι παραιτήθηκα και από Βουλευτής. Όχι σαν και εσάς που θα
τα ψηφίσετε όλα. Άρα µην µε πιάνετε στο στόµα σας. Εγώ έχω
παραιτηθεί και από Βουλευτής και από Υπουργός. Εσύ χωρίς καρέκλα δεν αντέχεις. Αυτή είναι η διαφορά µας. Γιατί αν άντεχες,
εσύ που φωνάζεις, θα θυµόσουν όλη σου τη διαδροµή στην αριστερά, την κατά των ιδιωτικοποιήσεων, την κατά του Διεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου, την κατά του µνηµονίου και σήµερα θα
έλεγες «όχι». Σήµερα λες «ναι».
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΟΣ: Εγώ θα πάω σχολείο µετά. Κάνεις λάθος.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Να υπενθυµίσω στο
Σώµα µία φράση πολύ γνωστή του παρελθόντος. Ξέρετε πώς
µας λέγανε; Εσείς µας λέγατε «Οι Ναι σε όλα». Τώρα που θα
πείτε «Ναι σε όλα», να το γυρίσουµε; Να γυρίσουµε τις αλήστου
µνήµης φράσεις του Καµµένου από εδώ, το «στα τέσσερα», αυτό
θέλετε να κάνουµε;
Πάµε, όµως, τώρα στο άρθρο 15.
Ξέρετε, κύριε Παπαδόπουλε, σας εκτιµώ γιατί είστε από αυτούς
που λένε την αλήθεια, έστω και άθελά σας. Έκανε την ανάλυση
πριν ο κ. Βορίδης για την αντισυνταγµατικότητα και πεταχτήκατε
από πίσω και τι είπατε; Δείχνω τον κ. Παπαδόπουλο. Είπατε «Μας
το ζήτησε το ΔΝΤ». Μπράβο, συγχαρητήρια! Για ποιον λόγο, ρε
παιδιά, µε βρίζει ο Τσίπρας σε κάθε οµιλία του διαστρεβλώνοντας
αυτό που είπα και λέει «Ο Γεωργιάδης, που έλεγε για τη δόξα του
Τόµσεν»; Το θυµάστε ότι το λέει συνέχεια ο Τσίπρας; Αφού ο Παπαδόπουλος λέει «Κόβουµε τις συντάξεις, µας το ζήτησε το ΔΝΤ».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ και για το ένα λεπτό µου και για τις
διακοπές µου.
Παρακαλώ πολύ, για να κρατήσετε την αξιοπρέπειά σας, την
επόµενη φορά που ο κ. Τσίπρας θα αναφερθεί στο όνοµά µου,
θα πείτε «κύριε Τσίπρα, µην το λέτε τώρα, γιατί τώρα κόψαµε τις
συντάξεις γιατί µας το ζήτησε το ΔΝΤ», όπως είπε ο κ. Παπαδόπουλος.
Για να µην αδικήσω τον Παπαδόπουλο, όλοι οι υπόλοιποι εδώ
θα ψηφίσετε το άρθρο 15. Ποιο είναι το νέο παραµύθι; Μας βγάζετε, λέει, από την επιτροπεία. Ο κ. Τσακαλώτος δεν το έχει πει,
αυτοπροστατεύεται. Το άρθρο 15 µας βάζει σε µόνιµη επιτροπεία, διότι το άρθρο 15 τι λέει; Ότι µετά το πέρας του προγράµµατος και για τα χρήµατα που υπερβαίνουν το 3,5%, που είναι τα
δικά µας χρήµατα, γιατί πάνω από το 3,5% είναι τα δικά µας και
µε το 3,5% πληρώνουµε τα χρέη µας, στο δικό µας κοµµάτι, θα
πρέπει να πάρουµε την υπογραφή του Διεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου για να εκδίδει ο εκάστοτε Υπουργός οποιαδήποτε
υπουργική απόφαση ασκήσεως κοινωνικής πολιτικής. Αν αυτό
δεν είναι επιτροπεία, κύριοι, τότε τι είναι η επιτροπεία;
Είναι το πιο εξευτελιστικό άρθρο, που δεν τόλµησε να βάλει
καµµία προηγούµενη κυβέρνηση των µνηµονίων σε κανένα προηγούµενο µνηµόνιο και το ψηφίζετε εσείς, τα ανθρωπάκια της
πρώτης φοράς Αριστεράς, που µας το παίζατε και υπέρ της εθνικής ανεξαρτησίας! Ανθρωπάκια κανονικότατα!
(Θόρυβος και διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Άνθρωποι που ήταν µια ζωή στους δρόµους, κατά των ιδιωτικοποιήσεων, που ήταν στην πλατεία των αγανακτισµένων, κατά
του µνηµονίου και για µία βουλευτική αποζηµίωση ξεπουλάνε
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όλη την ιδεολογία είναι ανθρωπάκια!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΟΣ: Ντροπή σου!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Θα ντραπώ εγώ εσάς;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Γεωργιάδη, ολοκληρώστε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κλείνω σε ένα λεπτό.
Πάµε τώρα στα Σώµατα Ασφαλείας. Κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, θέλω την απάντησή σας. Ο κ. Τσίπρας και ο κ. Καµµένος
είχαν υποσχεθεί προεκλογικά την επιστροφή του 50% των αναδροµικών βάσει της αποφάσεως του Συµβουλίου της Επικρατείας για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων
Ασφαλείας. Ο κ. Καµµένος από αυτό το Βήµα είπε ότι θα είναι η
πρώτη πράξη του ως Υπουργού και ο κ. Τσίπρας είχε πάει στο
Συµβούλιο της Επικρατείας τότε α λα µπρατσέτα µε την κ. Κωνσταντοπούλου –την ξεχάσατε τώρα, αυτή την κυρία που γυρνάει
τα κανάλια και λέει τον Τσίπρα προδότη, γι’ αυτήν την κυρία λέωκαι υπεσχέθη ο Τσίπρας στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων ότι
θα τους δώσουν πίσω αµέσως τα λεφτά. Με το παρόν νοµοσχέδιο που ψηφίζετε καταργείτε όλη την έννοια των αναδροµικών,
καταργείτε την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, παγώνετε τις µισθολογικές προαγωγές και εισάγετε τη λεγόµενη
«προσωπική διαφορά», που ξέρουµε όλοι στα πρώτα άρθρα
αυτού του νοµοσχεδίου για τους συνταξιούχους ότι η προσωπική
διαφορά που λέγαµε πέρυσι εδώ ότι βάζετε για να την κόψετε
πού τελικώς οδήγησε.
Κύριε Υπουργέ, να αποσύρετε το ειδικό άρθρο για τα ειδικά
µισθολόγια, να το βάλετε σε έναν ειλικρινή δηµόσιο διάλογο και
να πάµε σε ένα κανονικό µισθολόγιο για τα ειδικά µισθολόγια
όπως πρέπει και όχι όπως το κάνετε και φυσικά να εφαρµόσετε
την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας για την υλοποίηση της οποίας δεσµεύεται η Νέα Δηµοκρατία και ο Κυριάκος
Μητσοτάκης.
Κλείνω, λέγοντας πως η εικόνα της Κυβερνήσεώς σας συνοψίζεται στο εξής: Όχι µόνο φέρνετε µνηµόνιο στη Βουλή, µνηµόνιο 4, αλλά το ψηφίζετε όλοι σας και µε τα δυο σας τα χεράκια
σαν καλά παιδάκια, ξεχνώντας το αντιµνηµονιακό σας παρελθόν
και πανηγυρίζοντας κιόλας που κόβετε τις συντάξεις. Αλλά ακούστε τώρα τη σηµειολογία. Θα αρέσει πολύ του Βορίδη, που του
αρέσει η σηµειολογία. Τη βραδιά που το καταθέσατε στη Βουλή,
το Σάββατο το βράδυ, ο κ. Καµµένος και ο κ. Πολάκης εόρταζαν
στην ακριβή βίλλα που µένει ο κ. Καµµένος στα νότια προάστια
της χώρας, απ’ ό,τι διάβασα σήµερα, µε τη συνοδεία ακόµα και
του Σταµάτη Γονίδη. Μπράβο, κύριε Υπουργέ, πανηγυρίζατε
γιατί κόβετε τις συντάξεις, τόσο κοινωνικά ευαίσθητοι είστε και
τόσο στεναχωρηθήκατε που φέρνετε αυτά τα φρικτά µέτρα.
Ντροπή σας, φαρισαίοι υποκριτές!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, θέλω τον λόγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κυρία
Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Περιµένετε, θέλετε τώρα τον λόγο; Ο κ. Γεωργιάδης µιλούσε προσωπικά για όλους, µπορούν να ζητήσουν όλοι τον λόγο, νοµίζω
όµως ότι δεν έχει νόηµα. Γιατί µετά θα ανταπαντήσει κ.λπ.. Αυτό
που πρέπει να κρατήσουµε είναι ότι ο κ. Γεωργιάδης σας θέλει
όλους πιο επαναστάτες, πιο αριστερούς, να είσαστε στις πλατείες, να πετάτε, να κάνετε, να καταψηφίζετε, αυτό θέλει. Ε, δεν
είναι και φοβερό, αφήστε τον να θέλει ο άνθρωπος. Τι να κάνουµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, αναφέρθηκε σ’
εµένα και στην εκλογική µου περιφέρεια και θέλω ένα λεπτό για
να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ε, ότι
πήγατε σε µια λιτανεία, δηλαδή τι θα πείτε, ότι δεν πήγατε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Όχι µόνο αυτό, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ωραία,
έχετε τον λόγο για ένα λεπτό, κύριε Μπάρκα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Το τι λέει κάποιος για εµένα ή
για τον οποιονδήποτε συνάδελφο Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ έχει να
κάνει και µε το πρόσωπό του. Έχουν µάθει ο αντιπρόεδρος και
στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας να µιλάνε «τσεκουράτα» από
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παλιά, συνεχίζουν να µιλάνε «τσεκουράτα» και τώρα. Εγώ λυπάµαι για µια ιστορική παράταξη όπως η Νέα Δηµοκρατία, η οποία
θέλει να υπερασπίζεται τη δηµοκρατία, το δηµοκρατικό πολίτευµα, λυπάµαι πραγµατικά τους νέους Βουλευτές και τα παλιά
της στελέχη, τους παλιούς νεοδηµοκράτες της Νέας Δηµοκρατίας, που έχουν την τύχη να εκπροσωπούνται από ανθρώπους οι
οποίοι για το µόνο που δεν µπορούν να είναι υπερήφανοι είναι
πως προασπίζονται το δηµοκρατικό πολίτευµα. Είναι γνωστές οι
αφιερώσεις, είναι γνωστές οι τοποθετήσεις των αντιπροέδρων
της Νέας Δηµοκρατίας και των πολιτικών στελεχών, αυτών που
βρίσκονται στην πρώτη γραµµή της Νέας Δηµοκρατίας.
Κυρία Πρόεδρε, δεν θα ζητήσω από κανέναν να µου κάνει παρατήρηση για το dress code. Φαντάζοµαι ότι δεν έχει κανείς την
ιδιαιτερότητα να χαρακτηρίζει και να λέει σε κάποιον τι θα φοράει. Είναι επιλογή. Γενικώς, δεν έχω ζητήσει ραντεβού από κανέναν σε σχέση µε αυτά που φοράω.
Δεύτερον, όσον αφορά την εκλογική µου περιφέρεια, θα σέβοµαι όλους τους πολίτες, όλους τους δηµοκράτες πολίτες, τους
Πρεβεζάνους και τις Πρεβεζάνες και θα τους υπερασπίζοµαι
όλους, πέραν από τους φασίστες, πέραν από αυτούς οι οποίοι
έχουν άµεση σχέση µε τον φασισµό, έχουν άµεση σχέση µε αντιδηµοκρατικά πολιτεύµατα, έχουν αφιερώσεις από δικτάτορες.
Κυρία Πρόεδρε, εµείς υπερασπιζόµαστε τη Δηµοκρατία. Θέλω
να θυµίσω ότι το Ίντερνετ βρίθει από δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Νέας Δηµοκρατίας, ο οποίος δεν βρίζει µόνο τον τωρινό Αρχηγό της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά και πολλά στελέχη, τα
οποία χαριεντίζονται µαζί τους. Να τον χαίρονται! Συγχαρητήρια!
Τουλάχιστον, δεν είναι αυτή η ιστορική παράταξη, την οποία δηµιούργησε ο Κωνσταντίνος Καραµανλής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα
ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, είκοσι οκτώ µαθήτριες και µαθητές και τέσσερις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Δηµοτικό Σχολείο Βαλύρας
Μεσσηνίας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Πολάκη, θέλετε τον λόγο για ένα λεπτό;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Τον
λόγο δεν τον θέλω γιατί ο κ. Γεωργιάδης είπε για τα κοινά γενέθλια που κάναµε µε τον κ. Καµµένο στο σπίτι του. Αυτά τώρα
είναι µπούρδες κοπανιστές. Τον λόγο τον παίρνω για τη λέξη «ανθρωπάκια».
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Ανθρωπάκι είναι αυτός, ο οποίος του δίνει διαταγή ο Αρχηγός
του Κόµµατός του και µαζί µε τον διπλανό του κάνει ερωτήσεις
για να πάρουµε πιο γρήγορα τα γερµανικά υποβρύχια και ανταµείβεται –µουρµού τώρα- µε θέση υπουργική, αφού φεύγει από
το κόµµα του στην επόµενη Κυβέρνηση.
Ανθρωπάκι -και µάλιστα της ελεεινής µορφής- είναι αυτός, ο
οποίος την περίοδο που είναι Υπουργός δίνει σε συνεταίρο του,
που έχουν κοινή εταιρεία, διαφηµιστική δαπάνη στο κανάλι
«BLUE SKY» µέσω του ΚΕΕΛΠΝΟ. Αυτός είναι ανθρωπάκι.
Ανθρωπάκι είναι αυτός, που έχει στο γραφείο του µια υπάλληλο ονόµατι Θεοφιλάτου, γυναίκα ενός ιδιοκτήτη κέτερινγκ και
υπηρεσιών υποστήριξης, που µέσω της αδερφής της και του
άντρα της αδερφής της, δίνει ετήσια συµβόλαια 160 και 150 χιλιάδες ευρώ για συντήρηση και για τροφοδοσία στους ξενώνες
του ΚΕΕΛΠΝΟ, που υπεύθυνος είναι ο τρίτος της παρέας, ο σύζυγος της κυρίας, που κάνει σήµερα µηνύσεις στον νέο Πρόεδρο
του ΚΕΕΛΠΝΟ. Αυτός είναι ανθρωπάκι!
Μπορώ να µιλάω µέχρι το βράδυ για το ποιος είναι ο καηµός
σας. Εµείς δεν είµαστε δεµένοι µε τις καρέκλες. Εµείς είχαµε
αξία και πριν γίνουµε Υπουργοί και Βουλευτές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Στο τέλος της ζωής µας εµάς δεν θα µας θυµούνται γιατί είµαστε Υπουργοί ή Βουλευτές. Θα µας θυµούνται οι δώδεκα χιλιάδες ασθενείς, τους οποίους χειριστήκαµε αυτοτελώς, οι οκτώ
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χιλιάδες που έχουµε χειρουργήσει µέχρι σήµερα, θα µας θυµούνται όλοι οι συνάδελφοι που υπερασπιστήκαµε τα δικαιώµατά
τους, αυτοί θα µας θυµούνται. Τα υπουργιλίκια και τα βουλευτιλίκια είναι περαστικά. Ό,τι κάνεις στη ζωή, στη δουλειά σου µένει
και δεν συγκρινόµαστε στο θέµα του ανθρωπακιού.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Ανθρωπάκι -για τελευταία κουβέντα- είναι αυτός, ο οποίος βλέπει ότι του καταστρέφεται το αφήγηµα της αριστερής παρένθεσης και της επιστροφής στην κουτάλα της κυβερνητικής
εξουσίας και προσπαθεί να λασπώσει, να σπιλώσει, να διαστρεβλώσει για να περάσει το µήνυµα ότι είµαστε όλοι ίδιοι.
Όχι, εσείς έχετε πάθει αλλεργία και λυσάγρα που έχετε φύγει
από τις καρέκλες δύο χρόνια. Εµείς και αύριο το πρωί να φύγουµε έχουµε τρόπο να ζήσουµε σε αυτή τη ζωή. Κάποιοι άλλοι
δεν έχουν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Το κατάλαβες, κύριε Αντιπρόεδρε, µιας ιστορικής παράταξης
που αντί για τον καραµανλισµό σήµερα έχει αυτούς που ευχαριστεί ο Παττακός;
Άντε µπράβο, σίχαµα της κοινωνίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Για ένα λεπτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ονοµαστικά σε εµένα
αναφέρθηκε, κύριε Πρόεδρε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Και εγώ θα ήθελα τον λόγο, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ωραία. Έχουµε µέλλον. Για δύο λεπτά, όµως, για να κλείσουµε το θέµα και να προχωρήσουµε στη δουλειά µας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
Ακούστε, κύριε Πολάκη, πρώτα απ’ όλα χαίροµαι πάρα πολύ το διάβασα σήµερα στον «ΒΗΜΑτοδότη», µπορεί να έκανε λάθος
ο «ΒΗΜΑτοδότης»-, ότι τελικά πράγµατι γιορτάζατε µε τον κ.
Καµµένο και τον Σταµάτη Γονίδη κ.λπ.. Μπράβο σας. Συγχαρητήρια. Την ώρα που κόβετε τις συντάξεις, βγαίνετε και κάνετε
πάρτι.
Αλλά να το κλείσουµε λίγο αυτό µε τα «ανθρωπάκια». Ακούστε
ποιος είναι «ανθρωπάκι».
Αυτός που γράφει πριν γίνει Υπουργός «Το όχι θέλει Έλληνες,
το ναι θέλει προδότες», επαναλαµβάνω «Το όχι θέλει Έλληνες,
το ναι θέλει προδότες, καιρός να ξεχωρίσουνε τ’ αγρίµια από τις
κότες» και τώρα ψηφίζετε «ναι», κύριε Πολάκη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ερώτηση: Τώρα που ψηφίζετε «ναι», σύµφωνα µε τη δική σας
ρήση και την ωραία µαντινάδα, είστε «κότα»; Είστε.
Πάµε τώρα στο δεύτερο. Ακούστε, κύριε συνάδελφε, ποιος
είναι «ανθρωπάκι». Όλα αυτά που είπε περί ΚΕΕΛΠΝΟ, περί λεφτών κ.λπ. εγώ του έκανα µήνυση για να πάρει και να τα πει στο
δικαστήριο και να τα αποδείξει, αφού είπε ότι τα έχει καταγγείλει
στην ελληνική δικαιοσύνη εκατό φορές, η οποία δικαιοσύνη όπως
ξέρετε, καµµία δίωξη δεν έχει ασκήσει εναντίον µου, ούτε καν µε
έχει καλέσει για εξηγήσεις για όσα λέτε. Προφανώς τα έχει κρίνει
ως ανοησίες, που είναι.
Ακούστε, όµως, ποιος είναι «ανθρωπάκι», κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Εγώ να του κάνω µήνυση µε τη γυναίκα µου για να
έρθει στο δικαστήριο για να αποδείξει αυτά που λέει και αυτός
να σας παρακαλεί να ψηφίζετε «όχι» στην άρση της βουλευτικής
του ασυλίας. Αυτός είναι «ανθρωπάκι» και «κότα», αυτός που
κρύβεται.
Άρα, λοιπόν -στο είπα πολλές φορές-, µην σηκώνεσαι σε εµένα
και µην µου πουλάς ύφος. Σε δείχνω στην ελληνική κοινωνία
όπως πραγµατικά είσαι: Πολλά βαρύς και κότα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κύριε
Πρόεδρε, να πάρω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ο κ. Βορίδης έχει
τον λόγο.
Θα µιλήσετε µετά, κύριε Υπουργέ, συνολικά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εγώ δεν λέω πολλά λόγια. Το ξέρετε.
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Τώρα λοιπόν, σας λέω το εξής, το λέω ήρεµα και το λέω έντιµα
και καθαρά. Σας δίνω τώρα µια ευκαιρία να ανακαλέσετε. Διότι
ο φίλος σας ο οποίος σας πληροφόρησε για τη δήθεν εµπλοκή
µου στην υπόθεση των υποβρυχίων και τη δήθεν κατάθεση ερωτήσεων από εµένα στο Κοινοβούλιο για το ζήτηµα αυτό και µάλιστα στα πλαίσια σκανδάλου και µάλιστα στα πλαίσια πιέσεων,
σας ενηµέρωσε λάθος. Έχει εκδοθεί ήδη πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση µε την οποία για το ζήτηµα αυτό υποχρεώνεται
να µε αποζηµιώσει σε 40.000 ευρώ και εποµένως σας δίνω τώρα
µια δυνατότητα. Εγώ, όπως ξέρετε, προσωπικές επιθέσεις δεν
κάνω, τέτοιου είδους προσωπικές αναφορές δεν κάνω, εσείς κάνετε. Σας δίνω µια δυνατότητα. Τώρα, θα ανακαλέσετε αυτό που
είπατε για εµένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Θα θεωρήσω, κύριε Πολάκη, αν ανακαλέσετε, ότι είστε εσφαλµένα πληροφορηµένος και το τελειώνω
εδώ. Εάν δεν το κάνετε, θα θεωρήσω ότι γνωρίζετε ότι λέτε κάτι
αναληθές και επιµένετε στην αναλήθειά του, επιµένετε στο να µε
συκοφαντείτε. Άλλα δεν θα έχουµε να πούµε εδώ. Τα υπόλοιπα
θα τα πούµε εκεί που πρέπει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς. Να παρακαλέσω τον κύριο Υπουργό…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): …
(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Υπουργέ,
ακούστε µε σας παρακαλώ. Μην επαναλάβουµε και τυχαίνει κάθε
φορά σε µένα αυτή η αντιδικία του κ. Γεωργιάδη µε εσάς. Αυτήν
τη στιγµή έχουµε ένα πολύ σοβαρό νοµοσχέδιο. Θα σας παρακαλέσω πραγµατικά να απαντήσετε στο κ. Βορίδη. Αλλιώς αυτό
το πινγκ-πονγκ ανάµεσα σε εσάς και στον κ. Γεωργιάδη δεν ωφελεί την Αίθουσα, δεν ωφελεί το έργο το οποίο επιτελούµε. Θα
παρακαλέσω να περιοριστείτε µόνο σε αυτά τα πολύ σηµαντικά
που είπε ο κ. Βορίδης.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ξεκινάω από τον κ. Βορίδη. Το έχω ξαναπεί. Ήσασταν µπροστά και
δεν αντιδράσατε. Είχα πει ότι εσείς οι δύο καταθέτατε ερωτήσεις
για το γιατί καθυστερεί…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Επιµένετε ή όχι τώρα;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Μισό
λεπτό. Αυτήν την ενηµέρωση έχω, ότι συνυπογράφατε τις ερωτήσεις µε τον κ. Γεωργιάδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Επιµένετε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Εάν
δεν τις συνυπογράφατε, τότε δεν ισχύει.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Σας ενηµέρωσα.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας):
Επειδή το έχω ξαναπεί και ήσασταν παρών και τότε δεν αντιδράσατε, θεώρησα δεδοµένη την πληροφόρηση που είχα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τώρα, λοιπόν, αντιδρώ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Αν
δεν το συνυπογράφατε, κύριε Βορίδη, προφανώς δεν ισχύει η
µοµφή. Αν δεν το συνυπογράφατε. Η πληροφόρηση η οποία είχα,
και το έχω ξαναπεί εδώ µέσα και ήσασταν παρών, είναι ότι συνυπογράφατε µαζί µε αυτόν µε τον οποίο κάθεστε δίπλα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Υπουργέ, θα
µου επιτρέψετε, επειδή προήδρευα τότε, από κάτω ο κ. Βορίδης
είχε πει ότι δεν τον αφορά η υπόθεση, αλλά δεν µπόρεσε ούτε
να ακουστεί ούτε να καταγραφεί στα Πρακτικά. Το είχε πει και
τότε.
Συνεχίστε όµως, παρακαλώ σύντοµα.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Πάµε
στο επόµενο, το οποίο θέλει απάντηση. Την θέλει ξανά την απάντηση, διότι την έχω δώσει, δεν γράφεται, δεν διαδίδεται και σε
αντίθεση, διαδίδονται τα ψεύδη που λέει ο κ. Γεωργιάδης.
Η πραγµατικότητα ποια είναι; Πιάσαµε έναν µηχανισµό να προσπαθεί να παραχαράξει αποτελέσµατα. Τον ελέγξαµε, διορθώσαµε την παραχάραξη και µου έκανε µήνυση ο κ. Γεωργιάδης
και ο κ. Τζαβάρας για υπεξαίρεση δηµοσίου εγγράφου. Εµένα,
του Υπουργού. Και παράλληλα, κάνει και µήνυση στους υπαλλήλους που µε δική µου εντολή έκαναν αυτό το πράγµα. Δεν πα-
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ρακάλεσα κανέναν στη Βουλή. Προκάλεσα να µε πάνε µε τον
νόµο περί ευθύνης Υπουργών, για να ακουστούν αυτά εδώ µέσα.
Και όχι µε άρσεις ασυλίας Βουλευτή. Να µε πάνε µε τον νόµο και
σας ξαναπροκαλώ και σας δείχνω. Κάντε την καταγγελία να πάω
µε τον νόµο περί ευθύνης Υπουργών, όχι µε άρσεις ασυλίας. Ως
Υπουργός έκανα αυτό που έκανα.
Δεύτερον, µε µηνύουν. Γίνεται αυτό σε σχέση µε µένα και ενώ
ο εισαγγελέας πρωτοδικών -προσέξτε αυτό που σας λέω και εγώ
θα τα πω µε ονόµατα και διευθύνσεις όπως πάντα-, µε επτά σελίδες σκεπτικό -γιατί έγινε προανάκριση για πληµµέληµα-, λέει
«αρχειοθετείται η υπόθεση, δεν συµβαίνει κάτι», ένας Εισαγγελέας ο οποίος ονοµάζεται Καραφλός, ο οποίος ήταν αυτός που
αρχειοθέτησε την υπόθεση «SIEMENS-ΟΣΕ», τα 270 εκατοµµύρια µε τις άµαξες που δεν χώραγαν να πάνε στις ράγες, ο ίδιος
ο εισαγγελέας, ο οποίος πριν πάρει την απόφαση η Γερµανία να
µην εκδώσει το Χριστοφοράκο, χειριζόταν το διεθνές ένταλµα
και δεν έκανε τίποτα, ο ίδιος ο εισαγγελέας στο χαρτί το οποίο
έστειλε ο εισαγγελέας,πρωτοδικών και έλεγε να αρχειοθετηθεί
η υπόθεσηο ίδιος ο εισαγγελέας λοιπόν από πίσω γράφει «δεν
συµφωνώ µε την αρχειοθέτηση», ενώ έγινε προανάκριση για
πληµµελήµατα, η υπεξαγωγή εγγράφου. Λέει «δεν συµφωνώ,
ασκήστε δίωξη για τρία κακουργήµατα και ένα πληµµέληµα».
Αυτό έγινε και θα ελεγχθεί αυτό το πράγµα. Και θα ελεγχθεί αυτό
το πράγµα. Γι’ αυτήν τη µήνυση µιλάει ο κ. Γεωργιάδης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Όχι,
µισό λεπτό. Ο καθένας βγάζει τα συµπεράσµατά του.
Δεύτερον, τα στοιχεία τα οποία έχουµε πάει στον εισαγγελέα
και τα οποία αποδεικνύουν ότι την περίοδο που ήσασταν Υπουργός -γιατί µιλάτε για ανθρωπάκια-, είχατε προσλάβει είκοσι τρία
άτοµα συγκεκριµένα, τα οποία υποτίθεται είχαν προσληφθεί στο
ΚΕΕΛΠΝΟ, είχαν διατεθεί στο γραφείο σας, κάποιοι έπαιρναν αργοµισθία τελείως, γιατί δεν πάτησαν ποτέ εκεί που δούλευαν,
που φαίνεται ότι µισθοδοτούνται -κάποιοι συνέχισαν επί εσάς,
κύριε Βορίδη, µετά, ανανεώθηκαν οι θητείες τους από αυτούς
που προσέλαβε τότε ο κ. Γεωργιάδης-, γι’ αυτήν την παράνοµη
πρόσληψη δεν έχει κινηθεί τόσο γρήγορα η εισαγγελία.
Εγώ τι συµπέρασµα να βγάλω; Θα µε πουν κακό, θα µε πουν
ότι φέροµαι αντισυνταγµατικά, θα µου πουν ότι κρίνω εκεί που
δεν πρέπει. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Κατάλαβες ποια είναι η πραγµατικότητα; Θα το σπάσουµε το
συστηµατάκι σας. Θα το σπάσουµε. Όσο κι αν κλαίτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Εντάξει, κύριε
Υπουργέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όχι, όχι, κύριε Γεωργιάδη. Ο κ. Τριανταφυλλίδης έχει τον λόγο. Ελάτε κύριε Τριανταφυλλίδη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν µπορεί να συνεχιστεί αυτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Είκοσι δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όχι, ούτε ένα. Δεν
µπορεί να συνεχιστεί. Είναι αδύνατον αυτό. Δεν έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, εάν η
Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ δέχεται να ψηφίσουµε τη
διαδικασία του άρθρου 86 που µας αφορά, εµείς θα την καταθέσουµε. Σηκωθείτε και ζητήστε ότι θα ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ «ναι», και
θα την καταθέσουµε. Εάν όµως ψηφίσουν «όχι», τότε λέτε ψέµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν έχετε τον λόγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Μάζεψε τις υπογραφές.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Και κύριε Υπουργέ της
Δικαιοσύνης, ο κύριος Υπουργός της Υγείας, κατηγορεί τη δικαιοσύνη ότι την ελέγχουµε. Έχετε να πείτε κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν γράφεται τίποτα στα Πρακτικά από αυτά που λέει ο κ. Γεωργιάδης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: …
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Καλά

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κάτσε κάτω. Εγώ είπα ονόµατα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: …
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Τριανταφυλλίδη, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, η Νέα Δηµοκρατία έχει υιοθετήσει πράγµατι το µοντέλο της λειτουργίας µιας πολυεθνικής. Αυτός είναι
ο στόχος της: «Σουρεάλ πολιτίκ». Διαφωνούµε µε τα µέτρα-αντίµετρα, στηλιτεύουµε τα µέτρα-αντίµετρα, καταψηφίζουµε τα
µέτρα-αντίµετρα, αλλά εάν γίνουµε γκουβέρνο –λέτε- θα υλοποιήσουµε µόνο τα µέτρα, αυτά και άλλα τόσα, γιατί τα αντίµετρα
είναι «φούσκες». Αµετανόητα αδέξιοι! Εξουσία να ναι και ό,τι να
ναι! Σπαρταρούν από το στερητικό σύνδροµο απώλειας εξουσίας
και παλινωδούν µεταξύ Ακροδεξιάς και Κέντρου.
Πάµε στις αρχές του 2016 να δούµε το καλεντάρι της καταστροφής, τι έλεγαν οι «Νοστράδαµοι» του τέλους, οι αµετανόητοι εραστές του «µαύρου» και της κινδυνολογίας. «Ναι, αλλά δεν
κλείνετε την πρώτη αξιολόγηση». Έκλεισε η πρώτη αξιολόγηση.
«Ναι, αλλά καταρρέουν τα έσοδα». Όταν τα έσοδα έδειχναν ότι
πάνε καλά, εκεί κοντά στον πέµπτο µήνα του 2016, άλλαξε τότε
το τροπάριο: «Ναι, αλλά έρχεται ο κόφτης. Και όταν ο κόφτης
έµεινε στα αζήτητα και τα έσοδα έδειχναν να καλπάζουν, έλεγαν:
«Ναι, αλλά είναι υπερφορολόγηση».
Ο Ευκλείδης ο Τσακαλώτος κατέθεσε τον πίνακα µε τους
«champions», πρωταθλητές της φοροδιαφυγής. Δεν ήταν ο Εύοσµος, το Κορδελιό και η Σταυρούπολη, δεν ήταν η Δραπετσώνα,
το Κερατσίνι και Πέραµα, αλλά ήταν η Σαντορίνη, η Μύκονος –
το κατέθεσα και στην επιτροπή- και η Ρόδος. Είχαµε 170% αύξηση κλοπής του ΦΠΑ. Όταν βγήκε ο Στουρνάρας στην Επιτροπή
Οικονοµικών και είπε ότι πήραµε 1,5 δισ. ευρώ από το πλαστικό
χρήµα τότε γυρίσανε και είπαν: «Ναι, αλλά δεν πήρατε το χρέος
και τη ποσοτική χαλάρωση». Ποιο χρέος; Αυτοί που ζητούσαν πιστοποιητικά βιωσιµότητας του χρέους, µιλούσαν για το χρέος
και τώρα µιλούν για την ποσοτική χαλάρωση. Αναρωτιέµαι, όταν
έρθει η ποσοτική χαλάρωση και η ρύθµιση του χρέους τι θα
έχουν να πουν;
Δεν ψήφισαν τον Δεκέµβριο του 2016 τη δέκατη τρίτη σύνταξη, να µοιραστεί σε ένα εκατοµµύριο εξακόσιες χιλιάδες χαµηλοσυνταξιούχους το ποσό των 630 εκατοµµυρίων ευρώ. Μετά
φαίνεται ο Αρχηγός Κυριάκος το µετάνιωσε και θυµήθηκε µε
χρονοκαθυστέρηση το 2017 ότι το 2016 έπρεπε να µοιραστεί το
0,5% του πλεονάσµατος. Αλλά µετά λέει «καταψηφίζουµε τα αντίµετρα», τα οποία εξειδικεύουν και συγκεκριµενοποιούν τον
τρόπο µοιράσµατος του πλεονάσµατος, που είχε ζητήσει νωρίτερα να µοιραστεί. Λίθοι και πλίνθοι και κέραµοι ατάκτως ερριµµένα!
Εξαγγέλλει ο Αρχηγός Κυριάκος µείωση του ΕΝΦΙΑ, που ο Βενιζέλος εισήγαγε ως ΕΕΤΗΔΕ. Υλοποιούµε τη δεύτερη µείωση
του ΕΝΦΙΑ κατά 30%.
Εξαγγέλλει ο Αρχηγός Κυριάκος µείωση του ΦΠΑ των αγροεφοδίων από το 24% στο 13%. Ήδη έχει ανακοινωθεί ότι από 1-72017 -το λέµε σε όλη την ελληνική περιφέρεια, σε όλους τους
Έλληνες αγρότες- για λιπάσµατα, αγροτικά µηχανήµατα κλπ από
το 24% θα πάει στο 13%, έχοντας «πρίµο σεκόντο» τόσα και άλλα
τόσα.
Το πολιτικό, στρατηγικό, προγραµµατικό, ιδεολογικό στάτους
αναζητείται. Η πυξίδα τρελάθηκε. Η χάραξη πορείας είναι ανύπαρκτη. Οµοιάζει ο Αρχηγός Κυριάκος µε τον Χριστόφορο Κολόµβο: Όταν ξεκινούσε δεν ήξερε πού πήγαινε και όταν έφτασε
δεν ήξερε πού βρισκόταν. «Silver alert: Αρχηγός Κυριάκος αναζητεί πρόγραµµα, θέσεις, δεσµεύσεις, προοπτική». Βοηθήστε τον
να βρει πρόγραµµα, θέσεις, δεσµεύσεις, προοπτική! Βγαίνοντας
στον πηγαιµό για την «καρέκλα», να εύχεσαι να είναι µικρά η αναµονή!
Όµως ο κυρίαρχος ελληνικός λαός, οι εκατοντάδες χιλιάδες
άνεργοι, άστεγοι, άποροι, αυτοί που ταυτίστηκαν µε την ελπίδα
του Προέδρου Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ, των κινηµάτων, των
συλλογικοτήτων, µπορεί να πονάνε, τα µέτρα να είναι σκληρά,
αλλά ξέρουν βαθιά πού βρίσκεται η ελπίδα. Από εµάς ζητάνε,
από εµάς διεκδικούν, από εµάς αναζητούν τη διαφορετική πο-
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ρεία. Εσάς σας έκριναν στην αναµονή, στην αναζήτηση πυξίδας,
στην αναζήτηση πορείας και κατεύθυνσης.
Και έρχοµαι τώρα σε αυτό που ξαναείπα: «Η καρέκλα», λέει,
τα «ανθρωπάκια» του ΣΥΡΙΖΑ. «Ανθρωπάκια»; Αµ’ έπος αµ’
έργον, κατάργηση της έκπτωσης φόρου Βουλευτών, τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ζ’ ψηφίσµατος του έτους 1975. Το 77% αφορολόγητο που λένε εδώ και
επτά - οκτώ µήνες κάποια πρωινάδικα, εσκεµµένα, για να προκαλέσουν ρήγµατα στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Οµάδας,
-για τους Βουλευτές που έχουν αφορολόγητο 77%- καταργείται.
Ήταν µια συγκεκριµένη πρόταση –και τα καταθέτω στα Πρακτικά- όπου η ταπεινότητά µου εξέφρασε –στις 26 Μαρτίου 2017
στην εφηµερίδα «Kontra News» και στις 14 Μαρτίου µε συνέντευξή µου στον «Flash»- και µετά έγινε ερώτηση δώδεκα συναδέλφων µου, µετά έγινε οµόφωνη απόφαση του προεδρείου της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας και έρχεται εδώ.
Αγαπάς την «καρέκλα»; Απόδειξη!
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξαδρος Τριανταφυλλίδης
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Καλώ την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ, το προεδρείο
της Κοινοβουλευτικής µου Οµάδας, την Κυβέρνηση και τον
Αλέξη Τσίπρα, να ζητήσουµε ονοµαστική ψηφοφορία για το
άρθρο 71. Εδώ, παρόντες και όχι απόντες. Να δούµε εσάς που
δεν αγαπάτε την «καρέκλα» και εµάς που είµαστε τα «ανθρωπάκια» και την αγαπάµε.
Εµείς είµαστε και αποδείξαµε ότι είµαστε οπαδοί του βιωµένου
παραδείγµατος. Ό,τι ζητάς από τον λαό, ό,τι ζητάς από το αφορολόγητο, πρέπει πρώτα να το υφίστασαι εσύ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η ιστορία µε την «καρέκλα» έχει παραγίνει. Βουλευτές µε
δέκα, είκοσι, τριάντα, σαράντα χρόνια στα βουλευτικά έδρανα
εγκαλούν ανθρώπους, αγρότες, εργάτες, βιοτέχνες, γιους και
κόρες µισθωτών, συνταξιούχων, άνεργων, που παλεύουν από
οκτώ χρονών για να βγάλουν µεροκάµατο! Τους εγκαλούν οι
επαγγελµατίες πολιτικοί, οι πορφυρογέννητοι! Θα εγκαλέσετε
εµάς;
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ, κύριε Τριανταφυλλίδη.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Η ώρα της αλήθειας
έφτασε. Αγαπάς την «καρέκλα»; Απόφαση! Όλοι µαζί, παρόντες
στην Αίθουσα και όχι απόντες, ψηφίζουµε ένας προς έναν, ονοµαστικά και µπαίνουµε στον δρόµο που εξοµοιώνει τους Βουλευτές ως πολίτες αυξηµένης ευθύνης µε τον κάθε πολίτη που
συµµεριζόµαστε την έγνοια του, το πρόβληµά του, τους άνεργους, άστεγους και άπορους.
Δεν µπορώ να γνωρίζω καλύτερα –και µε αυτό κλείνω- τη Νέα
Δηµοκρατία, από τον συνάδελφό µου τον δηµοσιογράφο Μανώλη Κοττάκη. Αξίζει, λέει στην εφηµερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», να
διερωτηθεί κανείς: τι είναι η Νέα Δηµοκρατία σήµερα; Μεταξύ
των ταξιτζήδων και της εταιρείας «UBER», που θέλει να απελευθερώσει κι άλλο την αγορά ταξί, είναι -σύµφωνα µε δήλωση κορυφαίου στελέχους της- µε τη δεύτερη, την «UBER». Μεταξύ
συνταξιούχων και δανειστών, όταν ερωτάται για το βοήθηµα,
είναι µε τους δανειστές, εναντίον των οποίων τώρα διαµαρτύρεται και δηλώνει «παρών» στη Βουλή. Μεταξύ καναλαρχών, που
πλήρωσαν 300 εκατοµµύρια ευρώ, και δηµοσίου συµφέροντος,
που επιτάσσει το τέλος της αναρχίας στα ΜΜΕ, δείχνει να είναι
µε τους πρώτους. Έως και παρέµβαση έκανε στο ΕΣΡ ο Αρχηγός
Κυριάκος για να µην προχωρήσει ο διαγωνισµός. Υπάρχει άραγε
η ψευδαίσθηση ότι δεν τα βλέπει αυτά η κοινωνία και ότι τα σκεπάζουν οι δηµοσκοπήσεις; Φευ!
Καταθέτω για τα Πρακτικά όσα είπε ο κατ’ εξοχήν συριζαίος
συνάδελφός µου, Μανώλης Κοττάκης.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς. Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Και κλείνω µε το εξής: Η
κοινωνία, αγαπητοί µου Υπουργοί –και τώρα στρέφοµαι σε σας,
κύριε Χουλιαράκη και κύριε Παπαδηµητρίου- δεν µπορεί να περιµένει. Δεν έχουµε χρόνο. Πρέπει να κόψουµε δρόµο. Άνεργοι,
άστεγοι, άποροι, ζητούν ελπίδα. Από εµάς περιµένουν. Εµάς
έχουν εµπιστευθεί, στους δικούς µας ώµους έχουν αγκιστρωθεί,
να ξαναβάλουµε την ψυχή µας και την κρίση µας και να την ταυτίσουµε µε τον κοινωνικό παλµογράφο.
Πείτε στον Πιτσιλή να σταµατήσει τις κατασχέσεις µικροποσών
από καταθέσεις φτωχών πολιτών.
Κύριε Υπουργέ, προτιµησιακό καθεστώς των δανειοληπτών
πρώτης κατοικίας πριν το δάνειο πάει σε κόκκινα funds.
Επιτέλους, άδειες για τον ιντερνετικό τζόγο. Δεν µπορεί να κόβουµε 20 και 30 ευρώ από τον µικροσυνταξιούχο και να αφήνουµε 6 δισεκατοµµύρια τζίρο από το ιντερνετικό στοίχηµα χωρίς
άδειες.
Πρέπει να υλοποιηθεί ο ακατάσχετος λογαριασµός για τους
επαγγελµατίες, τους εµπόρους και τους βιοτέχνες.
Όσο και να θέλουν οι Κασσάνδρες, εµείς θα πάµε όλοι µαζί,
ταυτισµένοι µε την ελπίδα και την ψυχή του λαού και των πολιτών, που έχει ονοµατεπώνυµο: Αλέξης Τσίπρας.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Τριανταφυλλίδη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο παρακαλώ,
για µια παρέµβαση είκοσι δευτερολέπτων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ο κ. Γάκης έχει τον
λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Δεν θα αµφισβητήσω τα στοιχεία που ο
κ. Τριανταφυλλίδης είπε για την αύξηση των εσόδων 170% στα
νησιά της Ρόδου, Μυκόνου και της Σαντορίνης. Πρέπει να διευκρινίσουµε, όµως, ότι αυτά είναι αποτέλεσµα της πολύ καλής
τουριστικής περιόδου που είχαµε πέρυσι και δεύτερον, της κατάργησης των µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ. Δεν είναι φοροκλέφτες, ούτε φοροδιαφεύγουν απόλυτα οι επιχειρηµατίες στη
Ρόδο, στη Σαντορίνη και στη Μύκονο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ο κ. Σταϊκούρας
έχει τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Απλά, σε συνέχεια της τοποθέτησης
του κ. Τριανταφυλλίδη, επειδή έχει ένα κενό η ενηµέρωση, από
ό,τι κατάλαβα, κάποιες ώρες, να πω ότι η Νέα Δηµοκρατία έχει
τοποθετηθεί µε ευθύτητα για το άρθρο 71. Θα το ψηφίσει και ζητάει από εσάς να δούµε τι θα κάνετε στην τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Σταϊκούρα.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης κ. Δήµος
Παπαδηµητρίου.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ορισµένοι πιστεύουν πως
η ανάπτυξη είναι ένας µαγικός αριθµός αύξησης του ΑΕΠ που
αρκεί να έχει θετικό πρόσηµο. Αυτό είναι λάθος που συγχέει την
ανάκαµψη µε την ανάπτυξη. Η ανάκαµψη της οικονοµίας για να
έχει διάρκεια και να γίνει βιώσιµη ανάπτυξη, πρέπει να έχει γερά
δοµικά θεµέλια και να αγγίζει το σύνολο της οικονοµίας και της
κοινωνίας.
Επιδίωξη της συµφωνίας µε τους πιστωτές, είναι να δηµιουργηθούν παρόµοια γερά θεµέλια, µέσα από µεταρρυθµίσεις στις
δοµές της οικονοµίας, ώστε να ανακτηθεί η εµπιστοσύνη πιστωτών και επενδυτών στην ελληνική οικονοµία και να υπάρξουν οι
αναγκαίες εισροές κεφαλαίων για τη χρηµατοδότηση επενδύσεων και τη δηµιουργία απασχόλησης.
Με την ευκαιρία της συζήτησης για το πολυνοµοσχέδιο, θα
ήθελα να αναφερθώ στο περιεχόµενο τεσσάρων µεταρρυθµίσεων που άπτονται του αντικειµένου του Υπουργείου Οικονοµίας
και Ανάπτυξης. Πιστεύω ότι µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο συµ-
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βάλλουν στην πορεία ανάπτυξης της οικονοµίας που δροµολογεί
η τρέχουσα συµφωνία.
Η πρώτη αλλαγή αφορά τη ρύθµιση του κανονιστικού πλαισίου
για τη δηµοσιότητα στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων ΚΗΜΔΗΣ, όπως λέγεται, προκηρύξεων και διακηρύξεων στις διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων του
ν.4412/2016.
Με τις τροποποιήσεις που επέρχονται απλοποιείται το πλαίσιο
της δηµοσιότητας προκηρύξεων και διακηρύξεων προκειµένου
µε την έκδοση της κανονιστικής απόφασης για το ΚΗΜΔΗΣ, να
καταστεί αυτό το µοναδικό σηµείο δηµοσιότητας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Επίσης, µετατίθεται σταδιακά στις 15 Ιουνίου τρέχοντος και 20
Οκτωβρίου τρέχοντος, η υποχρέωση χρήσης του εθνικού συστήµατος ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων για κατηγορίες
έργων, µελετών και συναφών υπηρεσιών.
Η σταδιακή εφαρµογή επιβάλλεται για λόγους επαρκούς εκπαίδευσης των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων.
Με την ευκαιρία καταθέτω νοµοτεχνικές βελτιώσεις σε αυτό
το άρθρο.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός κ. Δήµος Παπαδηµητρίου καταθέτει τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες
έχουν ως εξής:
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ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Η δεύτερη µεταρρύθµιση αφορά τον εξωδικαστικό µηχανισµό ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων που πρόσφατα
ψηφίστηκε.
Με το άρθρο 46 του παρόντος νοµοσχεδίου κάνουµε ακόµα
πιο ευέλικτη τη διαδικασία του εξωδικαστικού µηχανισµού, διευκολύνοντας ακόµη περισσότερο την επικύρωση της συµφωνίας
από το δικαστήριο, αν µια τέτοια επικύρωση κριθεί αναγκαία.
Συγκεκριµένα, προβλέπεται ότι οι τυχόν διαφορές ως προς το
ύψος των αµφισβητούµενων απαιτήσεων, εφόσον δεν επιλύονται
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, δεν θα κωλύουν την επικύρωση της συµφωνίας από το δικαστήριο, ακόµα κι αν θα µπορούσαν να έχουν επίδραση στο ποσό που θα λάµβανε έκαστος
ο πιστωτής κατά τη διανοµή των καταβαλλόµενων από τον οφειλέτη ποσών. Με τη νέα διάταξη το δικαστήριο θα ερευνά τη βασιµότητα των αµφισβητούµενων απαιτήσεων, µόνο όταν αυτές
είναι τόσο µεγάλες ώστε να επιδρούν στο σχηµατισµό απαρτίας
ή πλειοψηφίας.
Η τρίτη µεταρρύθµιση αφορά τη διαχείριση των κόκκινων δανείων. Οι προτεινόµενες διατάξεις τροποποιούν τα άρθρα του
ν.4354/2015, που αφορά στη διαχείριση και πώληση δανείων και
πιστώσεων. Οι στοχευµένες αυτές τροποποιήσεις του νόµου
προβλέπουν την αποσαφήνιση του θεσµικού πλαισίου για τη διαχείριση των δανείων που εµφανίζουν καθυστέρηση πλέον των
ενενήντα ηµερών, µε γνώµονα τη θεσµική προστασία των δανειοληπτών µε την ταυτόχρονη διευκόλυνση των πιστωτικών ιδρυµάτων να διαχειριστούν το τεράστιο πρόβληµα των κόκκινων
δανείων.
Οι σηµαντικότερες διατάξεις του άρθρου 48, που αφορά στην
τροποποίηση του παραπάνω νόµου, είναι οι ακόλουθες: Πρώτον,
επεκτείνεται ο αποκλειστικός σκοπός των εταιρειών διαχείρισης,
προκειµένου να τους επιτρέπεται πέρα από τη διαχείριση δανείων να προβαίνουν σε πράξεις διαχείρισης των ακινήτων υπό
την αυστηρή προϋπόθεση ότι τα ακίνητα αυτά ανήκουν κατά κυριότητα στην τράπεζα και η διαχείριση θα πραγµατοποιείται για
λογαριασµό της.
Δεύτερον, τροποποιεί τη διάταξη που αφορά στον έλεγχο της
ταυτότητας κάθε προσώπου που ελέγχει άµεσα ή έµµεσα το 10%
του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας διαχείρισης.
Τρίτον, διευκρινίζεται ότι ο έλεγχος για «ξέπλυµα βρώµικου
χρήµατος» διατηρείται ακέραιος και αποσαφηνίζεται ότι αν ο κύριος του δανείου είναι υπόχρεος σε έλεγχο για «ξέπλυµα» δεν
χρειάζεται ο έλεγχος αυτός να επαναληφθεί από την εταιρεία
διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρεία αυτή δεν εισπράττει χρήµατα.
Και τέταρτον, γίνεται σαφές ότι η διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας συνεχίζεται και ο εκδοχέας, δηλαδή ο νέος αποκτών
το δάνειο, έχει τις ίδιες υποχρεώσεις µε τον δικαιοπάροχο.
Τέλος, η τέταρτη µεταρρύθµιση αφορά τη λειτουργία των εµπορικών καταστηµάτων τις Κυριακές. Η προτεινόµενη σχετική
διάταξη αποτελεί την υλοποίηση µιας δέσµευσης την οποία είχε
αποδεχθεί η προηγούµενη κυβέρνηση στο πλαίσιο της εργαλειοθήκης νούµερο ένα του ΟΟΣΑ. Αξίζει να σηµειωθεί, µάλιστα,
ότι το 2014 η τότε ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης επιχείρησε
να εφαρµόσει τη σχετική σύσταση του ΟΟΣΑ, µέσω της καθιέρωσης πενήντα δύο εργάσιµων Κυριακών σε τρεις ιδιαίτερα
εκτεταµένες περιοχές της χώρας. Και παρ’ ότι η συγκεκριµένη
υπουργική απόφαση κατέπεσε στο Συµβούλιο της Επικρατείας,
δεν υπάρχει αµφιβολία ούτε για την πλήρη αποδοχή της σύστασης του ΟΟΣΑ από την προηγούµενη κυβέρνηση ούτε για την
πρόθεσή της να την υλοποιήσει στον µέγιστο δυνατό βαθµό.
Αυτήν την κατάσταση καλούµαστε να διαχειριστούµε σήµερα
υπό την ασφυκτική πίεση των θεσµών και ιδιαίτερα του Διεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου. Παρ’ ότι δεν συµµεριζόµαστε την αισιοδοξία του ΟΟΣΑ και των θεσµών, σχετικά µε το αναµενόµενο
αναπτυξιακό αποτέλεσµα αυτής της ρύθµισης, προσπαθούµε να
τηρήσουµε δεσµεύσεις προηγούµενων ετών και κυβερνήσεων,
ώστε να επιτύχουµε την κατάλληλη ισορροπία µεταξύ των προαπαιτούµενων της δεύτερης αξιολόγησης και της προστασίας
του δηµόσιου συµφέροντος.
Σε αυτό το πλαίσιο απορρίψαµε την πρόταση των θεσµών για
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την οριζόντια απελευθέρωση λειτουργίας καταστηµάτων τις Κυριακές. Θα αναφέρω χαρακτηριστικά ότι τυχόν εφαρµογή των
κριτηρίων χαρακτηρισµού τουριστικών περιοχών που πρότειναν
οι θεσµοί -ήτοι τουλάχιστον δύο χιλιάδες κλίνες ή λόγος κλινών
προς πληθυσµό της τάξης του 8% ανά περιφερειακή ενότηταθα οδηγούσαν σαράντα τέσσερις περιφερειακές ενότητες της
χώρας στην πλήρη απελευθέρωση για το διάστηµα µεταξύ
Μαΐου και Οκτωβρίου.
Σε αυτές θα περιλαµβάνονταν, µεταξύ άλλων, το σύνολο της
Αττικής, η Κρήτη, η Πελοπόννησος, η Δυτική Ελλάδα, η Θεσσαλία εκτός της Καρδίτσας και όλα τα νησιά στο Αιγαίο και το Ιόνιο.
Αυτή η οριζόντια παρέµβαση απετράπη οριστικά.
Το ίδιο ισχύει και µε την αξίωση των θεσµών για λειτουργία
των σούπερµαρκετ όλες τις Κυριακές του έτους σε αυτές τις περιοχές. Η απελευθέρωση, σύµφωνα µε το νόµο, περιορίζεται σε
επιλεγµένες περιοχές τεσσάρων περιφερειακών ενοτήτων, όπως
ο κεντρικός τοµέας Αθηνών, ο νότιος τοµέας Αθηνών, το εµπορικό κέντρο πέριξ του Διεθνούς Αεροδροµίου Αθηνών, το ιστορικό κέντρο Θεσσαλονίκης και το εµπορικό κέντρο Πειραιά.
Βασικά κριτήρια γι’ αυτή την επιλογή αποτέλεσαν η τουριστική
δυναµική που αναπτύσσουν οι συγκεκριµένες περιοχές και η
προστασία του υγιούς ανταγωνισµού.
Επιπλέον, κλείνει οριστικά η συζήτηση για νοµοθέτηση της
προαιρετικής λειτουργίας των καταστηµάτων όλες τις Κυριακές
του έτους. Η σηµασία αυτής της εξέλιξης δεν πρέπει να υποτιµάται, ειδικά αν ληφθεί υπ’ όψιν η καθιέρωση των πενήντα δύο
Κυριακών στην υπουργική απόφαση µε την οποία η προηγούµενη κυβέρνηση επιχείρησε να υλοποιήσει τη σύσταση του
ΟΟΣΑ.
Θα ήθελα να κλείσω µε µια αναφορά στους εργαζόµενους στις
εµπορικές επιχειρήσεις. Κατανοώ τις αντιδράσεις τους για την
προτεινόµενη ρύθµιση. Γνωρίζω, επίσης, ότι δυστυχώς η επέκταση της λειτουργίας εµπορικών καταστηµάτων τις Κυριακές
έχει οδηγήσει σε αυξηµένα κρούσµατα παραβίασης των δικαιωµάτων τους.
Αυτή η κατάσταση δεν είναι ανεκτή και είµαστε ήδη σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εργασίας και το Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας, προκειµένου να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά.
Η αύξηση των εργάσιµων Κυριακών αποτέλεσε βασικό σηµείο
στη διαπραγµάτευση για τη δεύτερη αξιολόγηση. Αυτό δεν σηµαίνει, όµως, ότι η προσπάθεια προάσπισης των συνταγµατικών
τους δικαιωµάτων θα σταµατήσει. Αντιθέτως, θα ενταθεί, ώστε
το όποιο αναπτυξιακό αποτέλεσµα υπάρξει από αυτή τη ρύθµιση
να µην επέλθει εις βάρος των εργαζοµένων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Δήµο Παπαδηµητρίου, Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
και για τη συνέπεια στον χρόνο.
Θα προχωρήσουµε στις οµιλίες Βουλευτών.
Η κ. Μαρία Θελερίτη, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έχει τον λόγο
για επτά λεπτά. Στη συνέχεια, θα µιλήσουν η κ. Νίκη Κεραµέως
και ο κ. Χρήστος Κατσώτης και µετά θα µιλήσει ο Υπουργός κ.
Χαρίτσης.
ΜΑΡΙΑ ΘΕΛΕΡΙΤΗ: Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
θα ήθελα να ξεκινήσω µε ένα σχόλιο.
Μόνο µε όρους υποτίµησης, διάκρισης και απανθρωπισµού και
απύθµενο θράσος από την ακροδεξιά ρητορεία θα µπορούσα να
χαρακτηρίσω την προηγούµενη παρέµβαση του Βουλευτή Γεωργιάδη.
Έρχοµαι στο θέµα. Παρά το γεγονός ότι υπό το βάρος των
γνωστών πιέσεων και εκβιάσεων η Κυβέρνηση υποχρεώθηκε να
διαθέσει όλη της την ενέργεια στην αξιολόγηση και στην προοπτική για τη µείωση του χρέους, η ολοκλήρωση της δεύτερης
αξιολόγησης φαίνεται ότι τραβάει τον δρόµο της, η νέα συµφωνία δηµιουργεί ένα σταθερό έδαφος, πάνω στο οποίο η Κυβέρνηση θα µπορεί να ασκήσει την πολιτική της, να υλοποιήσει
δηλαδή τις προτεραιότητές της, δηλαδή την ανάκτηση της εργασίας.
Στόχος είναι να αντιστραφεί η υφιστάµενη κατάσταση στην
αγορά εργασίας, όπου επικρατεί η ευέλικτη, επισφαλής και αδή-
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λωτη εργασία και να γίνει κανόνας η πλήρης εργασία µε ό,τι συνεπάγεται.
Όσον αφορά την ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους,
στόχος είναι να συγκροτηθεί η δηµόσια υγεία, η πρόνοια και η
δηµόσια παιδεία και οι µεγάλες θεσµικές και δηµοκρατικές
τοµές, µε στόχο την καταπολέµηση της διαφθοράς, τον εκδηµοκρατισµό της δηµόσιας διοίκησης και την εµπέδωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας.
Πριν εισέλθω αναλυτικά στα αντίµετρα και στα µέτρα, θα
ήθελα λίγο να δω πώς παρουσιάζεται η σηµερινή κατάσταση και,
πραγµατικά, θα µπορούσα να πω ότι µόνο για τέχνη της διασταύρωσης των στοιχείων θα µπορούσα να αναφερθώ ότι παρουσιάζεται η σηµερινή κατάσταση, µέσα από µια οπτική που απέχει
πολύ από την πραγµατικότητα όσο η γη από τον πλανήτη Άρη.
Και έρχοµαι στο ότι η Νέα Δηµοκρατία χρεώνει στην Κυβέρνηση ακόµα και την κοινωνική απαισιοδοξία, όπως µας είπε χθες
ο κ. Σταϊκούρας, ο ειδικός εισηγητής της Αντιπολίτευσης. Ευτυχώς, όµως, που δεν πάσχουµε από συλλογική αµνησία και θυµόµαστε κι εµείς και οι πολίτες που έχουν βιώσει –και το τονίζω ότι
έχουν βιώσει- τις συνέπειες των νεοφιλελεύθερων επιλογών σας.
Δεν τις άκουσαν ούτε τις παρακολούθησαν σε οθόνες, τις βίωσαν
στην καθηµερινότητά τους. Βίωσαν τις απολύσεις, τη διάλυση
της υγείας και της πρόνοιας, τις πολλαπλές επιθέσεις στα εργασιακά δικαιώµατα, τη διάλυση της αγροτικής παραγωγής, της
µεταποίησης, του εµπορίου, τον αυταρχισµό. Αλήθεια, η κ. Μπακογιάννη τότε γνώριζε την έννοια της λέξης «ένδεια» ή τώρα την
ανακάλυψε; Είναι ένα ζητούµενο.
Εποµένως, παρά τις προσπάθειες, το εγχείρηµα να ξαναγράψετε την ιστορία είναι απολύτως αποτυχηµένο. Ούτε τότε ούτε
τώρα -πολύ µάλλον περισσότερο τώρα- µπορείτε να ξαναγράψετε το success story.
Ας πάµε στο ΠΑΣΟΚ. Κόπτεται σήµερα για τους εργαζόµενους, όταν επί των ηµερών του είχε συµπαραταχθεί µε τη Νέα
Δηµοκρατία κι είχε εφαρµόσει πολιτικές για τη λεηλασία των
ασφαλιστικών ταµείων, για τα οποία τόση ευαισθησία έδειξε η
εισηγήτρια της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης σήµερα. Ψήφισαν
έντεκα νόµους από το 2014 µε τους οποίους κυριολεκτικά διέλυσαν την αγορά εργασίας, το θεσµικό πλαίσιο που είχε συγκροτηθεί µε αγώνες των εργαζοµένων, τη διάλυση των εργασιακών
σχέσεων, παράλληλα µε την όξυνση της εργοδοτικής παραβατικότητας και αυθαιρεσίας. Αυτοί διαµόρφωσαν το πλαίσιο που
επέτρεψε την κατάρρευση του ασφαλιστικού συστήµατος. Μόνο
που σήµερα η Δηµοκρατική Συµπαράταξη αυτό θέλει να το λησµονήσει και παρουσιάζεται ως υπερασπίστρια του κόσµου της
εργασίας.
Κι ερχόµαστε τώρα στην αντίληψη την οποία πρεσβεύει ο Αρχηγός της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης. Τι λέει ο κ. Μητσοτάκης; Λέει ότι δεν υπάρχει διαχωρισµός σήµερα µεταξύ
Αριστεράς και Δεξιάς. Και µαζί µε τον κ. Μητσοτάκη, ανάµεσα
στον ορθολογισµό και στα ψέµατα και σε πείσµα αυτών που βάζουν σε ένα τσουβάλι και αµφισβητούν τις κυρίαρχες πολιτικές
από τα αριστερά µε τους εθνικιστές και τους νεοφασίστες, εµείς,
ως Αριστερά, έχουµε να απαντήσουµε ότι ναι, πράγµατι, είµαστε
λαϊκιστές.
Παρ’ ότι το σιχαινόµαστε, σήµερα είµαστε λαϊκιστές για δύο
λόγους: Επειδή µας ενδιαφέρει να συνδεθούµε µε την εργατική
τάξη, µε τα λαϊκά συµφέροντα κι επειδή θέλουµε να ανακόψουµε
την άνοδο της ακροδεξιάς. Για να µην λησµονούµε όσα έγιναν
χθες µέσα στο Κοινοβούλιο, τα οποία έχουν ως στόχο να ωθήσουν τον αντικοινοβουλευτισµό στα απώτατα όριά του. Γι’ αυτό
και απαντούµε θεσµικά και κοινοβουλευτικά χτυπώντας το κεφάλι του φιδιού.
Ωστόσο, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, παρά τους
συµβιβασµούς και τους δυσµενείς όρους, το σχέδιο νόµου που
συζητάµε σήµερα αποτελεί ένα σηµαντικό και καθοριστικό βήµα
µιας µεγάλης διαδροµής, δύσκολης, γεµάτης εµπόδια, που αισιοδοξούµε ότι µπορεί να οδηγήσει στο τέλος του προγράµµατος επιτροπείας και των προγραµµάτων δηµοσιονοµικής
προσαρµογής. Για το αν θα το καταφέρουµε ή όχι θα µας κρίνει
ο ελληνικός λαός.
Εκτός από τα κοινωνικά µέτρα-αντίµετρα που αναφέρθηκαν
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από συναδέλφους, το σχέδιο νόµου περιλαµβάνει και αναπτυξιακά αντίµετρα, τα οποία ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονοµίας,
κ. Χαρίτσης, ύψους 900 εκατοµµυρίων ευρώ, µέχρι το 2021. Είναι
100 εκατοµµύρια τον χρόνο στον τρίτο πυλώνα τους προγράµµατος που αφορά την ενεργειακή αναβάθµιση. Παράλληλα µε το
«Εξοικονοµώ κατ’ οίκον», µε το οποίο χρηµατοδοτείται η ενεργειακή αναβάθµιση των κατοικιών, χρηµατοδοτούνται και από το
Ταµείο Υποδοµών τα δηµόσια και τα δηµοτικά κτίρια.
Επίσης, 100 εκατοµµύρια επιπλέον θα δοθούν για τον αναπτυξιακό νόµο λόγω της αυξηµένης ζήτησης και άλλα τόσα, δηλαδή
άλλα 100 εκατοµµύρια, θα δοθούν για την υλοποίηση σηµαντικών έργων αγροτικής υποδοµής, µε τα οποία, σε συνδυασµό µε
τη µείωση των αγροεφοδίων από 24% σε 13%, µπορούµε να
πούµε ότι δηµιουργούµε κάποιες προϋποθέσεις για την αρχή της
ανασυγκρότησης της παραγωγής στον αγροτικό τοµέα, στον
πρωτογενή τοµέα.
Κι έρχοµαι µε δυο λόγια να πω τι επιδιώκουµε για το πολιτικό
σύστηµα.
Αυτό που αναφέρθηκε προηγουµένως µε το άρθρο 71, η κατάργηση του αφορολογήτου των Βουλευτών, είναι πάγιο αίτηµα
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ –και αυτό πρέπει να
το σηµειώσουµε- όπως και η καταπολέµηση της διαφθοράς. Ιδιαίτερα υπάρχει περισσότερη διαφάνεια στον τρόπο χρηµατοδότησης των πολιτικών κοµµάτων, όπου καταργούµε την ιδιωτική
χρηµατοδότηση, όταν προέρχεται από νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου -αυτό αφορά και τους συνδυασµούς των υποψηφίων
των περιφερειακών και δηµοτικών εκλογών- και µειώνουµε από
40% σε 10% το ποσοστό της συνολικής κρατικής χρηµατοδότησης των κοµµάτων. Καταλαβαίνετε όλοι ότι αυτό ήταν ένα αναγκαίο αίτηµα της κοινωνίας.
Τελειώνω µε δύο λόγια για τη δηµόσια διοίκηση. Και εδώ θα
ήθελα πραγµατικά να σταθώ στο αφήγηµα της Αντιπολίτευσης.
Τι λέει η Aντιπολίτευση; Ότι εµείς θέλουµε ντε και καλά να δηµιουργήσουµε κοµµατικό κράτος. Όσο, λοιπόν, η Αντιπολίτευση
προτάσσει το αφήγηµα του κοµµατικού κράτους, η Κυβέρνηση
προτάσσει την αποκοµατικοποίηση του κράτους, τη διαφάνεια
και την αξιοκρατία στο δηµόσιο. Και το έχει αποδείξει µε το Μητρώο των Στελεχών –δεν έχω χρόνο και θα είµαι πολύ επιγραµµατική- και µε την κινητικότητα. Επιµένει στην εκπόνηση των
οργανογραµµάτων, παρά την αντίδραση και την καθυστέρηση.
Εξ ου και η µετάθεση της ηµεροµηνίας εφαρµογής της κινητικότητας που αναφέρεται στο παρόν νοµοσχέδιο.
Συνεχίζει µε την προκήρυξη για την επιλογή προϊσταµένων και,
επίσης, µε τις κρίσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε παρακαλώ, κυρία Θελερίτη.
ΜΑΡΙΑ ΘΕΛΕΡΙΤΗ: Τελειώνω.
Εδώ και δέκα χρόνια η επιλογή των προϊσταµένων και οι κρίσεις στο δηµόσιο γινόντουσαν καθαρά µέσα από πολιτικές παρεµβάσεις και όχι µέσα από υπηρεσιακά συµβούλια, τα οποία
δεν είχαν συσταθεί και εµείς τα συγκροτούµε αυτήν την περίοδο
και ήδη έχουν δηµιουργηθεί. Με βάση τον ν. 4369/2016 θα γίνουν
πια οι κρίσεις.
Ποιος δηµιουργεί κοµµατικό κράτος; Εµείς ή η Αντιπολίτευση
εδώ και σαράντα χρόνια που δεν υπήρχε τίποτε άλλο παρά µόνο
το πελατειακό και το κοµµατικό κράτος.
Τελειώνω µε την αυτοδιοίκηση. Και εδώ πάλι θέλω να αναφερθώ όχι µόνο στην Αντιπολίτευση αλλά και στο συλλογικό όργανο της αυτοδιοίκησης, την ΚΕΔΕ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρία Θελερίτη,
έχετε ξεπεράσει τον χρόνο.
ΜΑΡΙΑ ΘΕΛΕΡΙΤΗ: Συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε. Τελειώνω. Θα
πω µόνο δύο λόγια.
Με αφορµή, λοιπόν, τις διατάξεις που υπάρχουν στο µεσοπρόθεσµο, υπάρχει ένα αφήγηµα ότι 35% είναι η περικοπή των
πόρων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και µάλιστα επισηµαίνεται ότι
δεν υπάρχουν πόροι µε τους οποίους εµείς µπορούµε να κάνουµε τη µεταρρύθµιση, εξ ου και τελικά θα κάνουµε µόνο την
αλλαγή στο σύστηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς, κυρία Θελερίτη.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΑ’ - 17 ΜΑΪΟΥ 2017

ΜΑΡΙΑ ΘΕΛΕΡΙΤΗ: Τελειώνω.
Αυτό δεν ισχύει. Και επιφυλλασόµεθα στο πολυνοµοσχέδιο να
αποδείξουµε ότι δεν υπάρχει περικοπή των πόρων και τι ακριβώς
έχει γίνει, γιατί συµπεριλαµβάνουµε τον προηγούµενο νόµο που
αφορά τους ΚΑΠ. Θα αποδείξουµε, λοιπόν, ότι δεν υπάρχει περικοπή, αλλά υπάρχει αύξηση των πόρων στα περισσότερα σηµεία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Τον λόγο έχει ο
Υπουργός Οικονοµικών κ. Τσακαλώτος.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, θέλω να καταθέσω κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΑ’ - 17 ΜΑΪΟΥ 2017

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Τον λόγο έχει η κ.
Κεραµεώς.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τέσσερις χαρακτηρισµοί για το
νοµοσχέδιο που φέρνετε προς ψήφιση στην Εθνική Αντιπροσωπεία: τέταρτο, αχρείαστο, εξαιρετικά επώδυνο µνηµόνιο, χωρίς
χρηµατοδότηση για τη χώρα. Είναι τέσσερις χαρακτηρισµοί και
θα τεκµηριώσω κάθε έναν από αυτούς τους τέσσερις.
Μίλησα για τέταρτο µνηµόνιο, γιατί τα µέτρα που περιλαµβάνονται σε αυτό, µέτρα 4,9 δισεκατοµµύρια ευρώ, δεν περιλαµβάνονται µέσα στο τρίτο µνηµόνιο το οποίο φέρατε τον
Αύγουστο του 2015. Πείτε µου ένα από τα 4,9 δισεκατοµµύρια
µέτρα που επιβάλλετε σήµερα το οποίο ήταν στο τρίτο µνηµόνιο.
Μίλησα για αχρείαστο µνηµόνιο. Πριν από µερικούς µήνες οι
δανειστές εν συνόλω δεν είχαν απολύτως καµµία απαίτηση για
νέα πρόσθετα µέτρα. Αχρείαστο µνηµόνιο, λοιπόν, γιατί αυτά τα
µέτρα έγιναν απαιτητά από τους δανειστές εξαιτίας της δικής
σας καθυστέρησης, της δικής σας ανικανότητας, της δικής σας
ιδεοληψίας, της δικής σας εµµονής για υπερφορολόγηση που
σκοτώνει κάθε προοπτική ανάπτυξης.
Μίλησα για εξαιρετικά επώδυνο µνηµόνιο, γιατί προβλέπει
µέτρα που εξαθλιώνουν την ελληνική κοινωνία και δη τα χαµηλότερα και µεσαία εισοδήµατα. Υπάρχουν περικοπές συντάξεων,
µείωση αφορολόγητου, περικοπές κοινωνικών επιδοµάτων και
δυστυχώς η λίστα είναι πάρα πολύ µεγάλη.
Μίλησα και για µνηµόνιο χωρίς χρηµατοδότηση. Γιατί θα περίµενε κανείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι τουλάχιστον
συµφωνήσατε σε αυτά τα εξαθλιωτικά µέτρα, για να πάρετε σε
αντάλλαγµα ένα γενναίο πακέτο χρηµατοδότησης για τη χώρα.
Ούτε ένα ευρώ δεν παίρνετε σε χρηµατοδότηση για τη χώρα,
είναι η απάντηση.
Κυρίες και κύριοι, τι λέγατε και τι κάνετε; Λέγατε δέκατη τρίτη
σύνταξη για όλους και τώρα κόβετε τη δωδέκατη και την ενδέκατη. Λέγατε αφορολόγητο στις 12.000. µετά ο Υπουργός Οικονοµικών, ο κ. Τσακαλώτος, έλεγε ότι θα παραιτηθεί αν το
αφορολόγητο πέσει κάτω από τις 9.000. Το αφορολόγητο έπεσε
τότε στα 8.600 και ο κ. Τσακαλώτος δεν παραιτήθηκε. Και τώρα
από 8.600 πέφτει άλλο 35% στα 5.600 ευρώ και ο κ. Τσακαλώτος
είναι ακόµη εδώ, δεν έχει ούτε τη στοιχειώδη αξιοπρέπεια να παραµείνει πιστός στις δεσµεύσεις που ο ίδιος από µόνος του
έθεσε.
Λέγατε ούτε ένα ευρώ επιπλέον µέτρα απ’ όσα προβλέπει η
συµφωνία του Αυγούστου του 2015 και φέρνετε 4,9 δισεκατοµµύρια επιπλέον µέτρα. Από τα 12 δισεκατοµµύρια ευρώ παροχές
που υποσχόσασταν έχετε φτάσει στα 14,2 δισεκατοµµύρια ευρώ
µέτρα, δηλαδή πάνω από εννιάµιση φορές τα µέτρα που προβλέπονταν στο e-mail Χαρδούβελη, που τόσο λοιδορήσατε.
Λέγατε, και διαβάζω από συνέντευξη του Πρωθυπουργού πριν
από µόλις τέσσερις µήνες στις 25 Ιανουαρίου 2017, επί λέξει: «Το
αίτηµα νοµοθέτησης επιπλέον µέτρων και µάλιστα υπό αίρεση
δεν είναι µόνο ξένο προς το ελληνικό Σύνταγµα, αλλά είναι ξένο
και προς τους κανόνες της δηµοκρατίας, είναι ξένο προς το ευρωπαϊκό κεκτηµένο. Σε µία ευνοµούµενη ευρωπαϊκή δηµοκρατία», όλα αυτά είναι λόγια του Πρωθυπουργού, «αυτό δεν
επιτρέπεται ούτε καν να το ζητάει κανείς. Και αυτό δεν είναι θέµα
µιας κυβέρνησης, αλλά είναι θέµα αξιοπρέπειας και αυτοσεβασµού ενός λαού και µίας χώρας», Αλέξης Τσίπρας 25 Ιανουαρίου
2017. Αυτά λέγατε.
Και τι κάνετε; Ακριβώς αυτά που καταγγέλλατε πριν από τέσσερις µήνες. Προνοµοθετείτε υπό αίρεση µέτρα που έχει ήδη
κρίνει το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι είναι αντισυνταγµατικά και που
σας λέει και η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής ότι, επίσης,
είναι αντισυνταγµατικά. Εσείς, όµως, είστε κατά τα άλλα κάθε
λέξη αυτού του Συντάγµατος.
Και σε απάντηση όλων αυτών, κυρίες και κύριοι, λέτε «Μα, νοµοθετούµε αντίµετρα. Για κάθε ένα ευρώ που σας παίρνουµε θα
σας δίνουµε ένα άλλο.» Είναι έτσι; Όχι, βέβαια. Πρόκειται για τη
µεγαλύτερη επικοινωνιακή απάτη και το οµολογείτε εσείς οι ίδιοι
στο άρθρο 15. Τα αντίµετρα 2% θα εφαρµοστούν εάν και εφ’
όσον πρώτα εφαρµοστούν µέτρα 4,9 δισεκατοµµύρια ευρώ, εάν
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και εφόσον πιάσετε πλεόνασµα 5,5% και µετά από όλα αυτά εάν
και εφόσον συµφωνήσουν οι δανειστές και εγκρίνουν την εφαρµογή των αντιµέτρων. Εκεί µας έχετε καταντήσει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι όµως, µόνο στην οικονοµία που επιφέρετε βαριά πλήγµατα. Το ιδεολογικό σας αποτύπωµα το αφήνετε σε κάθε πτυχή του δηµόσιου βίου.
Και έρχοµαι στο άρθρο 56, που αφορά ζητήµατα παιδείας. Δυστυχώς συνεχίζετε στην κατεύθυνση της υποβάθµισης και της
κρατικής παρέµβασης στην ιδιωτική εκπαίδευση µιας παρέµβασης που ξεκίνησε µε τον νόµο Φίλη το 2016.
Κυρίες και κύριοι, ας ξεκινήσουµε από τα σηµαντικά. Εξυπακούεται ότι θα πρέπει να προστατεύονται οι εργαζόµενοι εκπαιδευτικοί από τυχόν αυθαιρεσίες σχολαρχών όπως επίσης
εξυπακούεται ότι θα πρέπει να προστατευτεί το δικαίωµα των µαθητών σε µία ποιοτική εκπαίδευση.
Τι έλεγε ο νόµος Φίλη; Ότι το ιδιωτικό σχολείο δεν έχει δικαίωµα
να αξιολογήσει και να επιλέξει τους εκπαιδευτικούς του. Για αυτό
υπεύθυνο ήταν ένα υπηρεσιακό συµβούλιο του Υπουργείου Παιδείας. Και, επειδή, κυρίες και κύριοι, οι θεσµοί σάς έτριξαν τα δόντια και σας κατηγόρησαν προφανώς για οπισθοδρόµηση όσον
αφορά στην παρεµβατικότητα στην ιδιωτική εκπαίδευση, προσπαθείτε τάχα να κάνετε τα πράγµατα λίγο καλύτερα. Και τι λέτε; Ότι
αντί για τα υπηρεσιακά συµβούλια αρµόδια για να κρίνει τη νοµιµότητα µιας καταγγελίας σύµβασης εργασίας θα είναι µία επιτροπή, η οποία θα έχει την επίφαση δικαστηρίου καθώς θα
αποτελείται από τρεις πρωτοδίκες και η οποία επιτροπή θα αποφαίνεται κατόπιν µιας χρονοβόρας διαδικασίας τουλάχιστον δύο
χρόνων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τρία είναι τα βασικά ζητήµατα,
τα οποία σας καλώ να τα σκεφτείτε:
Πρώτο ζήτηµα: η ίδια η ύπαρξη της επιτροπής. Το κοινό Εργατικό Δίκαιο, το οποίο καλύπτει όλους τους εργαζοµένους σε
όλον τον ιδιωτικό τοµέα ορίζει ότι για τη νοµιµότητα της καταγγελίας σύµβασης εργασίας αποφαίνονται τα δικαστήρια, όχι επιτροπές των οποίων τα µέλη, αν και δικαστικοί, έχουν επιλογή από
τον ίδιο τον Υπουργό, είναι επιλογή του ίδιου του Υπουργού.
Δεύτερον, η επιτροπή αυτή θα κρίνει τη νοµιµότητα ή µη της
καταγγελίας της σύµβασης εργασίας βάσει τριών εκθέσεων που
θα συντάξουν ο διευθυντής του σχολείου και ο σχολικός σύµβουλος. Και σας ερωτώ: Βάσει ποιων πραγµατικών στοιχείων θα
συντάσσονται αυτές οι εκθέσεις; Και σας ερωτώ γιατί, πρώτον,
ο διευθυντής και ο σχολικός σύµβουλος δεν έχουν δικαίωµα να
µπουν στην τάξη αν δεν συναινέσει ο ίδιος ο καθηγητής και, δεύτερον, γιατί εσείς οι ίδιοι, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, έχετε
απαγορεύσει την αξιολόγηση. Πώς λοιπόν θα αξιολογήσει ο διευθυντής και ο σχολικός σύµβουλος κάποιον εκπαιδευτικό;
Τρίτον, για οποιαδήποτε καταγγελία σύµβασης εργασίας θα
πρέπει να έχει προηγηθεί διοικητική διαδικασία κατ’ ελάχιστον
δύο ολόκληρων σχολικών ετών, αφ’ ότου το σχολείο εκφράσει
την αναγκαιότητα για την κατάσταση του εκπαιδευτικού και κατά
τη διάρκεια αυτών των δύο ετών ο εκπαιδευτικός, βεβαίως, θα
παραµένει στην τάξη.
Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ για την προσοχή σας. Σας παρακαλώ να σκεφτείτε το εξής παράδειγµα: Σκεφτείτε ότι στο σχολείο που φοιτά το παιδί σας ή το εγγόνι σας –και ολοκληρώνω,
κύριε Πρόεδρε- υπάρχει κάποιος δάσκαλος που χειροδικεί. Ευτυχώς πρόκειται για σπάνια συµπεριφορά ανάµεσα σε εκπαιδευτικούς, πλην όµως υπάρχουν κάποιες µεµονωµένες περιπτώσεις.
Με τον νόµο που ψηφίζετε σήµερα, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, µπορεί
να περάσουν δύο και περισσότερα χρόνια για να µπορέσει απλά
να καταγγελθεί η σύµβαση ενός εκπαιδευτικού που χειροδικεί,
ενώ ο εκπαιδευτικός αυτός θα παραµένει µέσα στο σχολείο. Το
ανέχεστε;
Κλείνω µε ένα παράδειγµα που δείχνει την πρωτοφανή ανικανότητά σας. Στο νέο αυτό µνηµόνιο, κυρίες και κύριοι και κύριε
Υπουργέ των Οικονοµικών, έχετε διατάξεις για τις απολαβές των
καθηγητών µελών ΔΕΠ και λέτε ή µάλλον λέγατε, µέχρι που σας
κάναµε χθες το πρωί την επισήµανση ως Νέα Δηµοκρατία, ότι οι
µόνες απολαβές των καθηγητών είναι µισθοί και επιδόµατα. Ξεχάσατε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, να αναφέρετε τη δυνατότητα για
απολαβές από ερευνητικά προγράµµατα και από µεταπτυχιακά
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και µετά απορείτε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί οι ερευνητές µας
φεύγουν στο εξωτερικό.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Κεραµέως. Παρ’ όλο που δεν συνηθίζω να σχολιάζω, αυτό που
είπατε µε τη χειροδικία δεν υπάγεται στις διατάξεις. Υπάρχουν
κείµενες διατάξεις -χειροδικία, σεξουαλική παρενόχληση, βίαιη
συµπεριφορά- οι οποίες αµέσως αντιµετωπίζονται από τη διεύθυνση σπουδών.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ: Δεν είναι σαφές από τον νόµο. Να γίνει νοµοτεχνική βελτίωση, για να αποσαφηνιστεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς. Πάντως σας
λέω ότι η χειροδικία αντιµετωπίζεται αµέσως. Το ξέρει και ο κ.
Παπαθεοδώρου, που είχε περάσει από το Υπουργείο Παιδείας.
Αντιµετωπίζεται αµέσως µε άλλες κείµενες διατάξεις.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ: Διευκρινίστε το.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Να προχωρήσουµε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τώρα στον κατάλογο οµιλητών.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να
κάνω κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα τον
λόγο για να καταθέσω νοµοτεχνικές βελτιώσεις, κυρίως στις αιτιολογικές εκθέσεις, αν και δεν µπορεί να γίνει, αλλά για να περιληφθούν στα Πρακτικά κάποιες λεκτικές αβλεψίες στην
αιτιολογική έκθεση και µία τελική µορφή του άρθρου 65 παράγραφος 4. Τις καταθέτω στα Πρακτικά και παρακαλώ να διαµοιραστούν στους συναδέλφους.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός κ. Σταύρος Κοντονής καταθέτει
για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις,
οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΑ’ - 17 ΜΑΪΟΥ 2017

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα δύο µαθήτριες και µαθητές και έξι συνοδοί εκπαιδευτικοί τους από το 6ο και το 3ο Δηµοτικό Σχολείο
Βόλου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστος Κατσώτης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επιτρέψτε µου κατ’ αρχάς να χαιρετίσουµε τη µεγάλη συµµετοχή στη σηµερινή εικοσιτετράωρη απεργία και τις απεργιακές
συγκεντρώσεις χιλιάδων εργαζοµένων, ανέργων, συνταξιούχων,
αυτοαπασχολουµένων, νέων, καθώς και αγροτών, σε πολλές πόλεις της Ελλάδας.
Η αυριανή µέρα θα είναι, επίσης, ακόµα µια µέρα µαζικής αντίδρασης της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωµάτων, στέλνοντας ένα ακόµη καθολικό µήνυµα αντίθεσης στο τέταρτο
σκληρό µνηµόνιο µε µέτρα, τα οποία προστίθενται στα µέτρα των
προηγούµενων τριών µνηµονίων και ισοπεδώνουν τη ζωή της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωµάτων.
Είναι µια απάντηση στον Πρωθυπουργό, που δηλώνει ότι ο κόσµος συµφωνεί µε την πολιτική του. Δίνουν απάντηση στην τροµοκρατία της εργοδοσίας, σπάνε τον φόβο και διεκδικούν τις
απώλειες, τις σύγχρονες ανάγκες τους.
Δεν µπορείτε να παραπλανάτε, κύριοι, τον κόσµο. Έχει πείρα
πια από τα έργα και τις ηµέρες σας. Σας πήρε χαµπάρι και δεν
τσιµπά στα λεγόµενα αντίµετρα, στο προπαγανδιστικό τρικ, που
χρησιµοποιείτε. Δεν τσιµπά στα όσα λέτε για τις βέλτιστες πρακτικές για την ανάπτυξη, που θα ωφελεί δήθεν όλους, και τους
εργοδότες και την εργατική τάξη. Δεν µπορείτε να τους ξεγελάτε
ούτε µε τη λεγόµενη δίκαιη ανάπτυξη, η οποία θα φέρει δήθεν
την κανονικότητα, όπως λέτε, στην εργασία.
Οι λέξεις «ανάπτυξη», «µεταρρύθµιση», «βέλτιστες πρακτικές»
σηµαίνουν ανεργία, υποαπασχόληση, φτώχεια, κατάργηση
ασφαλιστικών δικαιωµάτων, αύξηση της εκµετάλλευσης του εργάσιµου βίου του ηµερήσιου χρόνου δουλειάς χωρίς κανένα συλλογικό εργατικό δικαίωµα, όπως αυτό της απεργίας ή των
συλλογικών συµβάσεων εργασίας, που εσείς σήµερα µε αυτό το
µνηµόνιο τα καταργείτε, τα κάνετε πιο δύσκολα ή υλοποιείτε τις
απαιτήσεις του µεγάλου κεφαλαίου.
Ποια είναι η επιδίωξή σας; Να υλοποιηθεί η απαίτηση των µονοπωλιακών οµίλων για ακόµη πιο φθηνή εργατική δύναµη, για
µεγαλύτερη αύξηση του βαθµού εκµετάλλευσης, ώστε να προχωρήσει η καπιταλιστική ανάκαµψη, η καπιταλιστική κερδοφορία.
Το νέο πακέτο, σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 2, την έκθεση του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, περιλαµβάνει περικοπές -είπαµε και χθες- όχι στα 1,8 δισεκατοµµύρια, που επιχειρείτε να
εξαπατήσετε τους ίδιους τους εργαζόµενους και τους συνταξιούχους, αλλά 8.280.000.000 ευρώ. Οι συντάξεις που θα αρπάξετε από τους συνταξιούχους θα είναι µια έως τρεις συντάξεις
τον χρόνο. Η προσωπική διαφορά που θεσπίστηκε από τον νόµολαιµητόµο του Κατρούγκαλου, για να καταργηθεί τώρα, σηµαίνει
ότι οι µειώσεις θα είναι και για όσους παίρνουν τις κατώτερες,
τις χαµηλές συντάξεις.
Όπως είναι γνωστό, ο επαναϋπολογισµός θα γίνει µε βάση τον
νέο τρόπο, που είναι ο διαχωρισµός σε εθνική και ανταποδοτική,
που θα υπολογίζεται σε όλο τον ασφαλιστικό βίο µε τα γνωστά
ποσοστά αναπλήρωσης. Οι µειώσεις των συντάξεων θα φτάσουν
έως το 35%. Βέβαια, θα προστεθούν πάνω στις µεγάλες περικοπές, που έγιναν µέχρι τώρα.
Κύριοι, φορολογείτε τη φτώχεια και απαλλάσσετε το µεγάλο
κεφάλαιο. Ακόµη και όσοι έχουν 405 ευρώ µισθό τον µήνα, τους
αρπάζετε ενάµιση µισθό τον χρόνο µε τη µείωση του αφορολόγητου. Σε αυτούς συµπεριλαµβάνονται και οι συνταξιούχοι, που
εκτός της µείωσης της σύνταξης, θα έχουν και τη µείωση λόγω
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της µείωσης του αφορολόγητου.
Να δούµε τι άλλο κάνετε. Με το άρθρο 57 κόβετε ακόµη και τα
επιδόµατα όσων βρίσκονται στην ακραία φτώχεια. Επίδοµα οικονοµικής ενίσχυσης οικογενειών µε χαµηλά εισοδήµατα, που έχουν
παιδιά σχολικής ηλικίας. Το κόβετε. Επίδοµα νεοεισερχοµένων
στην αγορά εργασίας, νέων κάτω των 29 ετών σε περίπτωση απόλυσης. Το κόβετε. Προνοιακό επίδοµα απροστάτευτων τέκνων. Το
κόβετε. Οικονοµική ενίσχυση φυσικών προσώπων, που τελούν σε
κατάσταση απόλυτης ένδειας. Το κόβετε. Μιλάµε για βαρβαρότητα.
Με το άρθρο 16 υπογράφετε, κύριοι, φαρδιά πλατιά τη συνέχιση των ρυθµίσεων για την κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων εργασίας. Όσα λέγατε περί επαναφοράς της υποχρεωτικότητας, της επεκτασιµότητας και της αρχής ισχύος της ευνοϊκότερης σύµβασης πάνε στις καλένδες.
Προέχει για εσάς η φτηνή εργατική δύναµη, που είναι βασικός
όρος του λεγόµενου φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος που
είπε και ο Υπουργός Ανάπτυξης εδώ πριν.
Με το άρθρο 17 θεσπίζετε τη δυνατότητα των οµαδικών απολύσεων από τους µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους, µε κατάργηση της διοικητικής έγκρισης. Μόνη προϋπόθεση η ενηµέρωση
των εργαζοµένων. Ε, και; Τι σηµαίνει κι αν ενηµερωθούν; Θα µου
πείτε, πρέπει να αγωνιστούν, είναι ο µόνος τρόπος.
Με το άρθρο 18 και 19 βάζετε µεγαλύτερα εµπόδια στην οργάνωση των εργαζοµένων και των αγώνων τους µε κατάργηση
των ελάχιστων συνδικαλιστικών ελευθεριών, µε διεύρυνση της
δυνατότητας απόλυσης των συνδικαλιστών.
Με το άρθρο 20 θεσπίζετε το lock out, δίνετε τη δυνατότητα
στην εργοδοσία εκτός όλου του αντεργατικού πλαισίου των δικαστικών αποφάσεων που βγάζουν το 90% των απεργιών παράνοµες µε fast track διαδικασίες, να προχωρά σε lock out µε
εφαρµογή του 656 του Αστικού Κώδικα.
Εκτός όλων αυτών, µε το άρθρο 49 καταργείτε την κυριακάτικη αργία που κατακτήθηκε ως µέρα της εργατικής οικογένειας,
νοµοθετώντας δουλειά επτά µέρες τη βδοµάδα, κύριε Υπουργέ!
Και είναι ντροπή σας. Είναι ντροπή σας µιας κατάκτηση της εργατικής οικογένειας που ήταν η Κυριακή αργία και βρισκόταν όλη
η οικογένεια µαζί, εσείς σήµερα να τη χαρίζετε στους µεγάλους
επιχειρηµατικούς οµίλους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η Κυβέρνηση µε τα λεγόµενα αντίµετρα έρχεται να υπηρετήσει
την παραπλάνηση του λαού. Συσκοτίζει την επίθεση. Προσπαθεί
να δηµιουργήσει κλίµα ταξικής συνεργασίας, νοµιµοποίησης της
κυβερνητικής πολιτικής µε τα αντίµετρα.
Πρώτον, ένα µέρος των αντίµετρων είναι η άµεση στήριξη του
κεφαλαίου. Παίρνει από τον λαό και δίνει στο κεφάλαιο. Για παράδειγµα, οι επιδοτούµενες θέσεις εργασίας. Δηλαδή, τζάµπα
εργατικό δυναµικό. Η µείωση της φορολογίας, από τη µια φορολογείτε τη φτώχια και από την άλλη δίνεται αφορολόγητο, µειώνετε τη φορολογία από το 29% στο 26%. Με άλλα αντίµετρα,
όπως για παράδειγµα τα σχολικά γεύµατα για τα έντεκα χιλιάδες
παιδιά, έµµεσα αποτελεί επιχορηγήσεις οµίλων στα τρόφιµα.
Γιατί δεν το κάνετε για όλα τα παιδιά; Δωρεάν για όλους. Με την
αναδιανοµή της φτώχιας πληρώνουν οι µισθωτοί και οι αυτοαπασχολούµενοι για τις οµάδες ακραίας φτώχιας.
Αλλά ακόµα και η υλοποίηση των όποιων αντιµέτρων έχει ως
προϋπόθεση την επιτυχία της αντιλαϊκής επίθεσης όλων των µέτρων, µόνο αν πιαστεί το µατωµένο πλεόνασµα και µε τις παροχές
κατά το ποσοστό υπερκάλυψης του µατωµένου πλεονάσµατος
πάνω από το 4,5%.
Καλεί σε συναίνεση η Κυβέρνηση στη σφαγή του λαού για ψίχουλα. Παίρνει δέκα, θα γυρίζει ένα.
Η Νέα Δηµοκρατία στηρίζει την Κυβέρνηση. Αυτό φαίνεται.
Θέλει να περάσει τα µέτρα. Έχουν την ίδια στρατηγική την καπιταλιστική ανάκαµψη. Συγκλίνουν και οι δύο ότι τα µέτρα είναι
αναγκαίο κακό. Έπρεπε να τα είχαµε πάρει πιο γρήγορα, λένε,
για να ανοίξει ο δρόµος για την ανάπτυξης. Τι λέει; Καθυστέρησε
να κλείσει η συµφωνία, κόστισε στην οικονοµία και ότι η Κυβέρνηση δεν πιστεύει στις µεταρρυθµίσεις, ότι η Νέα Δηµοκρατία
έχει άλλο µείγµα διαχείρισης. Θα εφαρµόσει καλύτερα τις µε-
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ταρρυθµίσεις. Θα υλοποιήσει πολύ πιο γρήγορα τις ιδιωτικοποιήσεις. Θα συµβάλλει πιο αποφασιστικά στη δηµιουργία του φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος.
Η λογική του µικρότερου κακού υπηρετείται και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δηµοκρατία. Ε, λοιπόν, ο λαός έχει πείρα
από αυτήν τη λογική του µικρότερου κακού που έχει οδηγήσει
στο µεγάλο κακό την πλειοψηφία των εργαζοµένων και του λαού,
που έχει φτωχοποιηθεί από τις πολιτικές σας.
Υπηρετείτε και οι δύο όπως και τα άλλα κόµµατα τον πραγµατικό αντίπαλο των εργαζοµένων και των άλλων λαϊκών στρωµάτων που είναι οι επιχειρηµατικοί όµιλοι, τα µονοπώλια και οι
ανάγκες τους.
Κύριοι, η µόνη αντιπολίτευση είναι το ΚΚΕ. Δεν είναι µοιραίο
να ζούµε στην ανασφάλεια, στην εκµετάλλευση, στη φτώχεια.
Η λύση είναι η πρόταση του ΚΚΕ: Η συµπόρευση των εργαζοµένων και των άλλων λαϊκών στρωµάτων στην πάλη για αλλαγή
τάξης στην εξουσία, για κινητοποίηση των µέσων παραγωγής,
για επιστηµονικό κεντρικό σχεδιασµό. Το ΚΚΕ καλεί την εργατική
τάξη σε γραµµή αντεπίθεσης. Να απορρίψει συνολικά την κυβερνητική πολιτική, τα µέτρα και τα αντίµετρα. Στο επίκεντρο να
µπουν η κάλυψη των απωλειών, η ικανοποίηση των σύγχρονων
αναγκών. Να έχουν όλοι µόνιµη και σταθερή δουλειά, µε σταθερό ηµερήσιο εργάσιµο χρόνο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Αν έχετε την καλοσύνη, ολοκληρώνετε, κύριε Κατσώτη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: ….επτάωρο, οκτάωρο, χωρίς ανεργία
και εργασιακή ανασφάλεια. Να µειώνεται µε την άνοδο της παραγωγικότητας ο εργάσιµος χρόνος και να αυξάνεται ο ελεύθερος χρόνος.
Όµως, εσείς δεν µπορείτε αυτά να τα έχετε, γιατί εµπόδιο είναι
η καπιταλιστική ιδιοκτησία. Πολλά θα µπορούσε να πει κανείς για
τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζοµένων, να έχουν όλοι µισθό
που να µπορούν να ζουν χωρίς καµµία στέρηση, να καλύπτει το
όριο της ανάγκης της ζωής τους, να έχουν φθηνή και υγιεινή
λαϊκή κατοικία, φθηνή ενέργεια, ύδρευση, θέρµανση, όπως και
τα άλλα, που σήµερα τα στερείται η εργατική τάξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Η δυνατότητα και αναγκαιότητα που υπάρχει σήµερα για την
κάλυψη των σύγχρονων αναγκών απαιτεί την πάλη -αυτό που λέει
το ΚΚΕ- για τον δρόµο ανάπτυξης που να καλύπτει αυτές τις
ανάγκες. Εµπόδιο για µια τέτοια ανάπτυξη προς όφελος της
πλειοψηφίας του λαού, είναι όπως είπαµε η καπιταλιστική ιδιοκτησία. Μόνο όταν αυτή γίνει κοινωνική και πάρει η εργατική τάξη
την εξουσία, θα µπορεί να σχεδιάσει την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του λαού µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Χρήστο Κατσώτη, Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας.
Τον λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης κ. Αλέξανδρος Χαρίτσης.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η συµφωνία που συζητείται
αυτές τις ηµέρες στη Βουλή, είναι αποτέλεσµα ενός δύσκολου
αλλά αναγκαίου συµβιβασµού. Περιέχει βεβαίως, και επώδυνα
περιοριστικά µέτρα, που δεν αποτελούν επιλογή της Κυβέρνησης. Βεβαίως, ακούσαµε πριν από λίγο και την εκπρόσωπο της
Νέας Δηµοκρατίας την κ. Κεραµέως, να µας λέει ότι οι θεσµοί
δεν ζήτησαν επιπλέον µέτρα. Νοµίζω ότι πρέπει να το αφήσουµε
στην κρίση του ελληνικού λαού.
Αυτό το οποίο για εµάς έχει σηµασία είναι ότι βεβαίως η σηµερινή συµφωνία δεν µας οδηγεί σε πανηγυρισµούς. Δεν θα
µπούµε στη λογική των προκατόχων µας να πανηγυρίζουµε όταν
ξέρουµε ότι η κατάσταση στην κοινωνία παραµένει πολύ δύσκολη. Έχουµε πλήρη επίγνωση αυτής της κατάστασης και προσπαθούµε να την αντιστρέψουµε.
Η συµφωνία, όµως, αυτή περιέχει για πρώτη φορά και ισόποσα
αντίµετρα, θετικές δηλαδή παρεµβάσεις, οι οποίες κάνουν το συ-
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νολικό δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα ουδέτερο. Ποτέ ξανά από τη
στιγµή που η χώρα µπήκε στα µνηµόνια, δεν έχει υπάρξει συµφωνία µε τους δανειστές, που να περιλαµβάνει αντισταθµιστικά
µέτρα που να εξισορροπούν µε δηµοσιονοµικούς όρους τα περιοριστικά. Η συµφωνία, όµως, περιλαµβάνει και κάτι ακόµα πιο
σηµαντικό. Περιλαµβάνει για πρώτη φορά έναν οδικό χάρτη εξόδου της χώρας από τα µνηµόνια και τη σταδιακή ανάκτηση της
δηµοσιονοµικής και οικονοµικής κυριαρχίας. Συνοδεύεται από τη
δέσµευση, δηλαδή, για τη διευθέτηση του ζητήµατος του χρέους, που θα επιτρέψει στην Ελλάδα να αυτοχρηµατοδοτείται από
τις αγορές χωρίς νέα δάνεια, µέτρα και Επιτροπεία. Πρόκειται,
δηλαδή, για µια συνολική συµφωνία, αυτό που εµείς πάντοτε λέγαµε ότι είναι απαραίτητο για να αλλάξει σελίδα η ελληνική οικονοµία. Μια συνολική συµφωνία, την οποία µόνο η Κυβέρνησή
µας διεκδίκησε και τελικά πέτυχε.
Φυσικά, δύσκολα να τα ακούσει κανείς αυτά στο δηµόσιο διάλογο, καθώς ο θόρυβος που έχει δηµιουργηθεί τις τελευταίες
ηµέρες από την Αντιπολίτευση και από την πλειοψηφία των
µέσων µαζικής ενηµέρωσης είναι εκκωφαντικός. Φωνάζουν για
τέταρτο µνηµόνιο, παρ’ ότι γνωρίζουν ότι το πρόγραµµα τελειώνει το καλοκαίρι του 2018. Φωνάζουν για νέα µέτρα, παραβλέποντας ότι αυτά συνοδεύονται και από θετικές παρεµβάσεις, από
θετικά αντίµετρα. Μας εγκαλούν για πρωτογενή πλεονάσµατα
της τάξης του 3,5%, τα οποία συµφωνήσαµε µε τους θεσµούς,
τη στιγµή που οι προηγούµενες κυβερνήσεις είχαν συµφωνήσει
από το 2015 και εσαεί να υπάρχουν πλεονάσµατα της τάξης του
4,5%, χωρίς µάλιστα καµµία δέσµευση για το χρέος.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα και το µόνο που έχει να αντιτείνει
η Αντιπολίτευση σε αυτήν την πραγµατικότητα είναι η γνωστή επωδός, ότι «δεν θα καταφέρετε να πιάσετε τους δηµοσιονοµικούς
στόχους και άρα δεν θα εφαρµοστούν τα αντίµετρα». Μάλλον η
Αντιπολίτευση µας µπερδεύει µε τις δικές τους κυβερνήσεις. Παραβλέπουν ότι για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά υπερκαλύψαµε
τους στόχους του πλεονάσµατος. Αποτέλεσµα, το οποίο αναγνωρίστηκε ακόµα και από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, το οποίο
όπως όλοι γνωρίζουµε υποεκτιµά τις δυνατότητες της ελληνικής
οικονοµίας.
Μας κατηγορούν όµως, εµάς από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δηµοκρατία και για αντιαναπτυξιακή πολιτική, τη στιγµή που επί των
ηµερών τους το ΑΕΠ καταβαραθρώθηκε κατά 25%, η ανεργία
εκτινάχθηκε στο 27%, το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων συρρικνώθηκε, το τραπεζικό σύστηµα µετατράπηκε ουσιαστικά σε
ζόµπι, καθώς δεν υπήρχε καµµία δυνατότητα πρόσβασης σε
αυτό από τις ελληνικές επιχειρήσεις και η αγορά στέγνωσε από
ρευστότητα. Αυτά ήταν τα οδυνηρά αποτελέσµατα της πολιτικής
που ακολουθήθηκε την πενταετία 2010-2014.
Τι κάναµε εµείς, όµως, στο αναπτυξιακό σκέλος για να αντιτάξουµε –αν θέλετε- αυτήν την κατάσταση και να ανατρέψουµε
αυτήν την πραγµατικότητα; Πρώτα από όλα, αξιοποιήσαµε όλα
τα διαθέσιµα χρηµατοδοτικά εργαλεία που είχαµε στη διάθεσή
µας, κινητοποιώντας τα συνδυαστικά και µοχλεύοντας τους πόρους τους ώστε να παρέχουµε στην οικονοµία την αναγκαία ρευστότητα και να χρηµατοδοτήσουµε απαραίτητες αναπτυξιακές
παρεµβάσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την πλήρη αξιοποίηση
των πόρων που είχαµε στη διάθεσή µας από το ΕΣΠΑ της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 φέρνοντας τη
χώρα στην πρώτη θέση των αντίστοιχων πινάκων απορρόφησης
σε όλη την Ευρώπη. Αυτό το πετύχαµε παρ’ ότι οι υπερδεσµεύσεις τις οποίες µας κληροδότησαν οι προηγούµενες κυβερνήσεις
ήταν υπέρογκες. Έφταναν στα 6 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αυτό τι
σηµαίνει πρακτικά;
Σηµαίνει ότι εάν δεν προχωρούσαµε σε αυτήν την εξυγίανση
των προγραµµάτων, εάν αφήναµε τα πράγµατα να εξελιχθούν
όπως είχαν κακοσχεδιαστεί από τις προηγούµενες κυβερνήσεις
θα έπρεπε µε εθνικούς πόρους από τον κρατικό προϋπολογισµό
να χρηµατοδοτήσουµε αυτές τις υπέρογκες υπερδεσµεύσεις.
Ουσιαστικά µιλάµε για µια βραδυφλεγή δηµοσιονοµική βόµβα
στα θεµέλια του κρατικού προϋπολογισµού. Αυτή είναι η χρηστή
διαχείριση την οποία επικαλούνται οι κύριοι και κυρίες της Αντιπολίτευσης και για την οποία µας ασκούν κριτική.
Εµείς, λοιπόν, χωρίς να λογαριάσουµε το πολιτικό κόστος προ-
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χωρήσαµε στην εξυγίανση των προγραµµάτων απεντάσσοντας
ανώριµα έργα και ταυτόχρονα ανοίξαµε τα προγράµµατα στην
κοινωνία. Δώσαµε τη δυνατότητα σε κοινωνικά στρώµατα τα
οποία δεν είχαν µέχρι σήµερα τη δυνατότητα πρόσβασης σε
αυτά, µέσα από διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες, µέσα από
ανώνυµη αξιολόγηση των αιτήσεων, να έχουν κατ’ αρχάς πρόσβαση στο σύστηµα και κατά δεύτερον –και αυτό πολιτικά είναι
το πιο σηµαντικό- να αποκαταστήσουµε και την αξιοπιστία του
συστήµατος σε µια κοινωνία η οποία για πάρα πολλά χρόνια αντιµετώπιζε όλο αυτό το σύστηµα των κοινοτικών προγραµµάτων
ως µία στηµένη υπόθεση.
Την ίδια αποτελεσµατικότητα επιδεικνύουµε και στα νέα προγράµµατα. Ήδη έχει ενεργοποιηθεί το 60% των νέων προγραµµάτων και η απορρόφηση για το 2016 έφτασε στο 11,35%. Για να
έχουµε ένα µέτρο σύγκρισης στο αντίστοιχο σηµείο της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου η απορρόφηση των προγραµµάτων σε οικονοµικές συνθήκες –όπως όλοι αντιλαµβανόµαστεπολύ πιο ευνοϊκές είχε µόλις φτάσει στο 1,5%.
Αυτά, όµως, δεν είναι αφηρηµένα νούµερα σε κάποιους πίνακες της ευρωπαϊκής επιτροπής ή του Υπουργείου Οικονοµίας.
Αντιστοιχούν σε πραγµατικές παρεµβάσεις στην ολοκλήρωση
έργων τα οποία χρόνιζαν για δεκαετίες σε όλη τη χώρα σε παρεµβάσεις υποστήριξης κοινωνικών δοµών και υπηρεσιών του
λεγόµενου κοινωνικού κράτους το οποίο συρρικνώθηκε τα προηγούµενα χρόνια. Να αναφέρω χαρακτηριστικά τα παραδείγµατα
της έγκαιρης πρόσληψης όλων των αναπληρωτών καθηγητών
για να ανοίξουν τα σχολεία στην ώρα τους, για πρώτη φορά τη
δυνατότητα πρόσβασης σε βρεφονηπιακούς σταθµούς για περισσότερα από ενενήντα τρεις χιλιάδες παιδιά και µάλιστα µε κοινωνικά κριτήρια. Είναι παρεµβάσεις, δηλαδή, που έχουν πολύ
σηµαντικό αποτύπωµα. Βεβαίως, οι παρεµβάσεις δεν σταµατούν
εδώ.
Ήδη αυτό το διάστηµα σχεδιάζεται από το Υπουργείο Υγείας
και θα χρηµατοδοτηθεί από κοινωνικά κονδύλια αλλά και από
εθνικούς πόρους η µεγάλη µεταρρύθµιση στην πρωτοβάθµια
υγεία. Αυτές, λοιπόν, οι ποσοτικές επιτυχίες έχουν πολύ σηµαντική κοινωνική αντανάκλαση.
Τα προβλήµατα, όµως, µε τις υπερδεσµεύσεις και µε τον κακό
σχεδιασµό δεν αφορούσαν µόνο τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ. Αντίστοιχες περιπτώσεις, αντίστοιχα προβλήµατα αντιµετωπίζουµε
και µε τους αναπτυξιακούς νόµους. Είναι χαρακτηριστικό ότι από
τις φιλοεπενδυτικές, κατά τα άλλα, προηγούµενες κυβερνήσεις,
όπως θέλουν να παρουσιάζονται, είχαν αφεθεί από τους προηγούµενους τρεις αναπτυξιακούς νόµους του 1998, του 2004 και
του 2011 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισµού 6,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ στον αέρα, καθώς δεν είχε ληφθεί πρόβλεψη για τη χρηµατοδότησή τους. Ακόµα χειρότερα, µε ειδική
ρύθµιση η οποία θεσπίστηκε µε τον ν.4146 του 2013 όσοι πόροι
ήταν διαθέσιµοι στα δηµόσια ταµεία το 2013 και 2014 διοχετεύθηκαν προκαταβολικά σε ελάχιστες µεγάλες επενδύσεις οι
οποίες µάλιστα σε πολλές περιπτώσεις δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ
και αυτό µας έχει βάλει τώρα σε µια διαδικασία ανάκλησης
αυτών των ποσών και επιστροφής τους στα δηµόσια ταµεία έτσι
ώστε να µπορέσουν να χρηµατοδοτηθούν πραγµατικά επενδύσεις οι οποίες θα υλοποιηθούν.
Όλη αυτήν την κατάσταση την αντιστρέψαµε µε τον νέο αναπτυξιακό νόµο ο οποίος για πρώτη φορά είναι προσανατολισµένος στην ενίσχυση µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Για πρώτη φορά
αλλάζει τη λογική της απευθείας χρηµατοδότησης και βάζει τη
λογική υποστήριξης φοροελαφρύνσεων και φοροαπαλλαγών
προς τους επενδυτές.
Και τα αποτελέσµατα που ήδη έχουµε από την εκτέλεση του
νέου νόµου είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Περισσότερα από
επτακόσια επενδυτικά σχέδια έχουν κατατεθεί σε λιγότερο από
πέντε µήνες µε συνολικό προϋπολογισµό που αγγίζει τα δύο δισεκατοµµύρια ευρώ. Και µάλιστα αυτό που είναι εξαιρετικά σηµαντικό, είναι ότι η πλειοψηφία των αιτήσεων αυτών αφορά
κυρίως σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις στη µεταποίηση και στη
βιοµηχανία και σε επιχειρήσεις οι οποίες αιτούνται φοροελαφρύνσεις και φοροαπαλλαγές.
Αλλάζει λοιπόν, όπως είχαµε σχεδιάσει, η λογική των απευ-
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θείας επιδοτήσεων, η οποία επικράτησε για πάρα πολλά χρόνια
και η οποία έβλαψε την ελληνική οικονοµία.
Συµπληρωµατικά ως προς αυτό, οι πρωτοβουλίες που παίρνουµε για τη µόχλευση των διαθέσιµων πόρων µε τα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία, το νέο ταµείο συνεπενδύσεων, το νέο ταµείο
επιχειρηµατικότητας, το ταµείο µικροπιστώσεων, το ταµείο υποδοµών, τα οποία συνδυαστικά θα διαθέσουν στην οικονοµία
πάνω από 3 δισεκατοµµύρια ευρώ, µεγιστοποιούν το αναπτυξιακό αποτέλεσµα των προσπαθειών µας. Για πρώτη φορά η
χώρα διαθέτει έναν ολοκληρωµένο αναπτυξιακό σχεδιασµό για
την παραγωγική ανάταξη της οικονοµίας, στην κατεύθυνση της
κοινωνικά δίκαιης, οικονοµικά διατηρήσιµης και περιβαλλοντικά
βιώσιµης ανάπτυξης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Την ανοχή σας για δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Παρακαλώ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Ευχαριστώ.
Να επικεντρωθώ τώρα στα ζητήµατα του Προγράµµατος των
Δηµοσίων Επενδύσεων και των αντιµέτρων που συνδέονται µε
αυτό.
Παραλάβαµε το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων στο χαµηλότερο σηµείο –από το 2010 και µετά- και ήδη στα δύο πρώτα χρόνια, µέσα σε ένα δηµοσιονοµικό πλαίσιο το οποίο είναι πολύ
περιοριστικό, το αυξήσαµε σηµαντικά. Από 700 εκατοµµύρια ευρώ
το εθνικό σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων έχει
ήδη φτάσει το 2017 στο 1 δισεκατοµµύριο ευρώ και το 2019, ανεξάρτητα από τα αντίµετρα, το εθνικό σκέλος του ρογράµµατος
Δηµοσίων Επενδύσεων θα αυξηθεί στο 1,25 δισεκατοµµύριο
ευρώ, ενώ µε τα αντίµετρα, τα οποία έχουν συµφωνηθεί ήδη µε
τους θεσµούς, θα ξεπεράσει το 1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ και θα
φτάσει το 1,55 δισεκατοµµύριο ευρώ.
Αυτά δεν είναι απλά νούµερα. Η αύξηση αυτή είναι πάρα πολύ
κρίσιµη, γιατί µέσω του εθνικού Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων έχουµε τη δυνατότητα να υλοποιήσουµε έργα σε όλη τη
χώρα, έργα τα οποία δεν µπορούν να υλοποιηθούν από άλλες
χρηµατοδοτικές πηγές, έργα τα οποία σχεδιάζονται µε τη συµµετοχή των τοπικών κοινωνιών στη λήψη των αποφάσεων, γιατί
είναι οι ίδιες οι τοπικές κοινωνίες οι οποίες γνωρίζουν καλύτερα
ποιες είναι οι ανάγκες τους και ποιες είναι οι προτεραιότητές
τους.
Σε αυτή, λοιπόν, τη λογική θεσµοθετήσαµε ήδη από το εθνικό
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων ειδικά αναπτυξιακά προγράµµατα για τα νησιά του Αιγαίου, για το βόρειο και το νότιο
Αιγαίο, για να αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα που δηµιουργεί
η νησιωτικότητα, αλλά κι επειδή έχουν σηκώσει το µεγαλύτερο
βάρος του προσφυγικού ζητήµατος και τη Δευτέρα υπογράφουµε τη σχετική υπουργική απόφαση για να αρχίσει η ένταξη
έργων σε αυτά τα ειδικά αναπτυξιακά προγράµµατα, τα οποία
θα ενισχυθούν από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Θεωρούµε, λοιπόν, ότι, ειδικά στις σηµερινές συνθήκες, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για χαλαρή -αν θέλετε- αξιοποίηση των
διαθέσιµων χρηµατοδοτικών πηγών.
Έρχοµαι τώρα στα αντίµετρα. Όλα τα παραπάνω σάς τα είπα
γιατί αυτά ήταν και τα όπλα µε τα οποία προσήλθαµε στη διαπραγµάτευση. Η επίτευξη δηµοσιονοµικής σταθεροποίησης, η
εξυγίανση των προγραµµάτων, η σταθερότητα που υπάρχει
πλέον σε όλες τις χρηµατοδοτήσεις είναι ακριβώς τα όπλα τα
οποία χρησιµοποιήσαµε στη διαπραγµάτευση και πετύχαµε µέσα
στη συµφωνία να περιλαµβάνονται και 900 εκατοµµύρια ευρώ
αναπτυξιακά µέτρα, θετικές παρεµβάσεις -300 εκατοµµύρια τον
χρόνο µέχρι το 2021-, οι οποίες θα έχουν σηµαντικό αντίκτυπο
στην ελληνική οικονοµία.
Πιο συγκεκριµένα, τα αντίµετρα αυτά τα οποία έχουµε συµφωνήσει µε τους θεσµούς, περιλαµβάνουν: 100 εκατοµµύρια
κάθε χρόνο για την ενεργειακή αναβάθµιση ενεργοβόρων βιοµηχανιών και µεταποιητικών επιχειρήσεων, ένα βασικό πρόβληµα
ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, το οποίο θα
επιχειρήσουµε να επιλύσουµε και µέσω αυτής της παρέµβασης.
Άλλα 100 εκατοµµύρια θα διατεθούν για την επιπλέον χρηµατο-
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δότηση του νέου αναπτυξιακού νόµου, για να ανταποκριθούµε
στη ζήτηση η οποία έχει προκύψει τους τελευταίους µήνες και η
οποία δεν µπορεί να καλυφθεί µόνο από τος διαθέσιµους πόρους, ενώ τέλος 100 εκατοµµύρια ακόµα τον χρόνο θα χρηµατοδοτήσουν σηµαντικές αγροτικές υποδοµές, αρδευτικά και
εγγειοβελτιωτικά δίκτυα, αγροτικούς δρόµους, µια παρέµβαση
η οποία συνδυαζόµενη και µε τη µείωση του φορολογικού συντελεστή στο 13% όλων των αγροτικών προϊόντων που προορίζονται για την παραγωγή, µέτρο που θα ισχύει αναδροµικά από
1-1-2017, συνιστά µια συνολική παρέµβαση χρηµατοδοτική και
φορολογική διευκόλυνση, για να ανακουφιστούν οι αγρότες και
να διευκολυνθεί η αγροτική παραγωγή. Τα αναπτυξιακά αυτά αντίµετρα είναι παρεµβάσεις που αφορούν όλο το εύρος της παραγωγής -τη βιοµηχανία, τη µεταποίηση και τον αγροτικό τοµέακαι είναι παρεµβάσεις οι οποίες θα διατηρηθούν και µετά την
ολοκλήρωση αυτής της τριετίας. Τα αναπτυξιακά, λοιπόν, αντίµετρα ήρθαν για να µείνουν και µετά από αυτή την περίοδο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτές τις ηµέρες καλούµαστε
όλοι να πάρουµε πολύ κρίσιµες αποφάσεις για το µέλλον της
χώρας. Η συµφωνία είναι δύσκολη. Περιέχει δύσκολα σηµεία,
που πληγώνουν περισσότερο τη δική µας κοινωνική βάση. Ανοίγει, όµως, και τον δρόµο για την οριστική έξοδο από την κρίση
και τα µνηµόνια. Πλέον δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Ο στόχος
όλων πρέπει να είναι η ανάπτυξη και η δηµιουργία θέσεων εργασίας. Για εµάς, όµως, η ανάπτυξη δεν είναι ουδέτερο µέγεθος.
Για εµάς η ανάπτυξη είναι κοινωνικά και ταξικά προσδιορισµένη.
Για αυτό και τις χρηµατοδοτήσεις τις προσανατολίζουµε κυρίως
προς τους µικροµεσαίους. Για αυτό και γίνεται µία σοβαρή προσπάθεια για το Υπουργείο Εργασίας για την αναµόρφωση του
ΣΕΠΕ και των µηχανισµών εποπτείας της αγοράς εργασίας. Θέλουµε, επίσης, η ανάπτυξη να είναι συµµετοχική.
Οι αναπτυξιακές παρεµβάσεις πρέπει να είναι αποτέλεσµα δηµοκρατικής διαβούλευσης µε τους πολίτες και τους οργανωµένους φορείς τους και όχι να γίνονται ερήµην τους. Θέλουµε
ανάπτυξη η οποία θα είναι ισόρροπη και θα αγκαλιάζει όλη τη
χώρα. Για αυτό προχωρούµε σε στοχευµένες παρεµβάσεις,
όπως τα ειδικά αναπτυξιακά προγράµµατα για τα νησιά του Αιγαίου που σας ανέφερα νωρίτερα, οι οποίες αποκαθιστούν την
ισορροπία και αντιµετωπίζουν ειδικά αναπτυξιακά προβλήµατα,
ειδικές προκλήσεις, που αντιµετωπίζουν συγκεκριµένες περιοχές
της χώρας. Θέλουµε, τέλος, ανάπτυξη η οποία θα είναι διατηρήσιµη, που θα στηρίζεται σε στέρεες βάσεις, όχι σε φούσκες,
όπως συνέβη πολλές φορές στο παρελθόν. Για αυτό και κατευθύνουµε όλες τις χρηµατοδοτικές µας παρεµβάσεις σε εκείνους
τους τοµείς που η χώρα διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήµατα,
στην εξωστρέφεια, την τεχνολογική αναβάθµιση και τη διαφοροποίηση της παραγωγικής ικανότητας της οικονοµίας.
Με σκληρή δουλειά, µε αποφασιστικότητα και µε στοχοπροσήλωση, είµαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε πολύ
τον Υπουργό κ. Χαρίτση.
Τον λόγο έχει από τους οµιλητές ο κ. Μάριος Γεωργιάδης από
την Ένωση Κεντρώων.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι Βουλευτές, έχουµε Final Four σε λίγες
ηµέρες και θα µου επιτρέψετε να χρησιµοποιήσω έναν µπασκετικό όρο. «Back to back» µνηµόνιο µόνο εσείς µπορείτε να το καταφέρετε. Είµαι σίγουρος ότι του χρόνου µπορείτε να κάνετε και
το «three-peat», να µας φέρετε και τρίτο, κάτι που πολύ λίγες
οµάδες στην Ευρώπη έχουν καταφέρει. Το µόνο σίγουρο είναι
ότι είναι µνηµόνιο και είναι το τέταρτο και, µάλιστα, χωρίς χρηµατοδότηση και ό,τι και αν λέτε, δεν ισχύει.
Το οξύµωρο είναι ότι φέρνετε ένα µνηµόνιο µε τίτλο: «Προσεχώς». Έχουµε µάθει, χωρίς να είµαι νοµικός, ότι, όταν ψηφίζουµε
έναν νόµο, έχει άµεση ισχύ. Εσείς φέρνετε κάτι το οποίο θα ισχύσει αν και εφόσον, υπό προϋποθέσεις και ούτω καθεξής. Με
βάση το άρθρο 15, εάν πιαστεί το πλεόνασµα 3,5% -το οποίο δεν
αρκεί µόνο να το πείτε εσείς, πρέπει να έλθει το ΔΝΤ και να το
επικυρώσει- και εάν συµφωνήσουν οµόφωνα και οι θεσµοί και το
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ΔΝΤ, τότε µπορείτε να αποδώσετε τα αντίµετρα στον ελληνικό
λαό για το ποσό που υπερβαίνει το 3,5%. Δηλαδή, εάν έρθει
3,6%, µόνο το 0,1% θα αποδώσετε.
Να υπενθυµίσω ότι έχουµε και κάτι υπόλοιπα. Υπάρχει και ένας
κόφτης που εκκρεµεί. Οπότε, το µόνο σίγουρο είναι ότι, εάν δεν
πιάσετε το 3,5%, θα έχουµε και τον κόφτη, θα έχουµε και τα
µέτρα που ήδη θα έχουν εφαρµοσθεί και δεν θα πάρει και µία
στην τσέπη του ο ελληνικός λαός. Άρα το αφήγηµά σας για τη
δέκατη τρίτη σύνταξη έχει κάνει φτερά και µάλιστα έχει κάνει
φτερά και η δωδέκατη.
Να πάω στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Σε έναν µήνα, στις 15
Ιουνίου, ετοιµάζεστε για το «Παραιτηθείτε», volume 2. Πείτε ότι
είναι επιτυχηµένο και πείτε ότι παραιτούνται. Τι θα κάνετε εσείς;
Θα µειώσετε τους φόρους και θα βγούµε από τα µνηµόνια; Μα,
κατά τη δική σας διακυβέρνηση, τους φόρους τους είχατε µειώσει, από τα µνηµόνια δεν βγήκαµε και µάλιστα υπογράψατε και
εσείς µε τη σειρά σας µνηµόνιο.
Μια και µιλώ για παραιτήσεις, κύριε Υπουργέ, βλέπω ότι είστε
ακόµη εδώ. Έχει φτάσει στις 5.861 και µάλιστα µε φαρδιά-πλατιά
την υπογραφή σας και παρ’ όλα αυτά, κάθεστε στο έδρανό σας.
Όµως, απ’ ό,τι µας λένε οι συνάδελφοί σας στα πάνελ, εσείς
θέλετε να παραιτηθείτε, αλλά σας κρατάνε –λέει- µε το ζόρι, διότι
δεν µπορούµε να µαλώσουµε ένα παιδάκι, άµα δεν γράψει
σωστά στις εξετάσεις. Τι έχετε να απαντήσετε, κύριε Υπουργέ,
στους συναδέλφους σας σε αυτή την προσβολή απέναντί σας,
που σας χαρακτηρίζουν παιδάκι και που λένε ότι δεν έχετε κάνει
σωστή πολιτική και επειδή αποτύχατε σε ένα τεστ δεν θα σας µαλώσουν; Περιµένω την τοποθέτησή σας.
Μιλάτε για ανάπτυξη και έρχεται ο Δασάρχης Πειραιά να χαρακτηρίσει «ζούγκλα» τη µόνη ανάπτυξη που περιµένουµε µε
εβδοµήντα χιλιάδες θέσεις εργασίας υποτίθεται για το Ελληνικό.
Άρα για ποια ανάπτυξη µιλάτε; Όταν η ΕΛΣΤΑΤ έχει έρθει και µας
λέει για 0,5% ύφεση το δεύτερο εξάµηνο του 2016 σε σχέση µε
το πρώτο εξάµηνο και συνεχίζουµε υφεσιακά, πού τη βλέπετε
την ανάπτυξη; Έχουµε και τον επενδυτικό δείκτη, που η Ελλάδα
φιγουράρει στην τελευταία θέση. Έχουµε και τον δείκτη ΑΕΠ,
ότι ανάµεσα σε όλες τις χώρες είµαστε οι µόνοι που µπροστά
από το µηδέν ή οποιοδήποτε ψηφίο έχει µείον. Καταθέτω στα
Πρακτικά τους σχετικούς πίνακες.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μάριος Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Άρα ανάπτυξη δεν υπάρχει ούτε από εσάς, όπως δεν έχει
έρθει ούτε από τους προηγούµενους. Συντάξεις κόβετε εσείς,
όπως λέτε ότι έχουν κόψει και οι προηγούµενοι. Μισθούς κόβετε
εσείς, όπως έχουν κόψει και οι προηγούµενοι, διορισµούς κάνετε
κι εσείς, όπως έχουν κάνει και οι προηγούµενοι. Μετά µας λέτε
ότι στο ίδιο τραπέζι µε αυτούς δεν µπορείτε να κάτσετε. Πού διαφέρετε; Στην πλειοψηφία µπορώ να σας πω ότι µπορεί να είστε
και χειρότεροι σε αυτά που έχετε φέρει από τους προηγούµενους.
Το µόνο καλό που φέρατε στο νοµοσχέδιο «ταφόπλακα» είναι
το άρθρο 71, που εµείς θα το στηρίξουµε, διότι εξισώνει φορολογικά τους Βουλευτές µε τους υπόλοιπους Έλληνες πολίτες.
Δεν µπορούµε να µην το στηρίξουµε, διότι εµείς ΠΑΣΟΚ, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είµαστε, να έχουµε πάγιο αίτηµά µας την
απλή αναλογική και, όταν έρχεται, επειδή δεν µας συµφέρει ο
τρόπος µε τον οποίο έρχεται να µην το στηρίζουµε. Παρ’ όλο που
δεν έρχεται σωστά και ολοκληρωµένα, γιατί αν θέλατε να έχετε
οικονοµία, θα έπρεπε να κάνετε τους τριακόσιους Βουλευτές
διακόσιους, όπως αναφέρουµε εµείς και αντί για δύο εκατοµµύρια που θα γλιτώσετε ετησίως, να γλιτώσετε γύρω στα πενήντα
µε εξήντα.
Όµως, τα άλλα σαράντα δύο από τα σαράντα τέσσερα του
προϋπολογισµού τα περιµένετε από τους δικαστικούς. Να δω
πώς θα τους αντιµετωπίσετε όταν θα τρέχουν στο Συµβούλιο της
Επικρατείας και θα σας λένε ότι είναι αντισυνταγµατικό αυτό που
κάνετε και θα παίρνετε πίσω άρον άρον την εν λόγω διάταξη.
Πάµε στον τραγέλαφο, στο µεσοπρόθεσµο, σελίδα 209. Ο κανόνας είναι για κάθε πέντε που αποχωρούν από το δηµόσιο να
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γίνεται µία πρόσληψη. Όταν λέµε για πέντε που αποχωρούν, µιλάµε για συνταξιούχους. Να το ξεκαθαρίσω αυτό, γιατί δεν έχετε
καµµιά διάθεση να κάνετε αξιολόγηση, δεν έχετε καµµιά διάθεση
να βρείτε τους αργόµισθους, ώστε να τους αποµακρύνετε και
ούτω καθεξής. Ακόµα και στο σπίτι να τον βρείτε να κάθεται,
µόνο και µόνο επειδή είναι ψήφος, θα τον κρατήσετε εκεί. Άρα
µιλάµε για συνταξιούχους. Ο κανόνας είναι αυτός: πέντε φεύγουν, ένας έρχεται. Αυτό που ισχύει τώρα είναι ότι τέσσερις φεύγουν ένας έρχεται.
Τι µας λέτε στον πίνακα που κατατίθεται; Το 2018 θα γίνουν
τρία προς ένα, το 2019 θα γίνει δύο προς ένα, το 2020 θα γίνει
ένα προς ένα. Με τη γεωµετρική πρόοδο που το πάτε, το 2021
να περιµένουµε µόνο διορισµούς; Μια και αναφέροµαι σε διορισµούς και επειδή η Κυβέρνηση παρουσιάζει ένα χαοτικό σύνολο
χωρίς αρχή, χωρίς µέσο, χωρίς τέλος, προτείνω να αξιοποιήσετε
τον καλλιτεχνικό διευθυντή της ΔΕΗ, ο οποίος είναι ο τελευταίος
προκλητικός διορισµός από την πλευρά σας, να έρθει εδώ, στη
φάλτσα ορχήστρα σας, µε µια όµορφη µπαγκέτα, µπας και καταφέρει να σας συντονίσει καλύτερα σε αυτό το παράφωνο έργο
που παίζετε εδώ και καιρό και ονοµάζεται ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Διότι
για την ψήφιση των µέτρων δεν χρειάζεται κανένας καλλιτεχνικός
διευθυντής. Εκεί είστε σπεσιαλίστες, για τον τρόπο που παίζετε
µε την υπογραφή ό,τι σας φέρνει η Κυβέρνηση, προκειµένου να
µείνετε γαντζωµένοι στην καρέκλα που έχετε.
Εννοείται ότι καταψηφίζουµε το σχέδιο νόµου, µε εξαίρεση το
άρθρο 71 και ίσως το 70, που αφορά τους αγρότες, διότι µιλάµε
για µια ταφόπλακα στον ελληνικό λαό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Γεωργιάδη από την Ένωση Κεντρώων.
Το λόγο έχει η κ. Παπαρήγα, Βουλευτής του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Σήµερα έγινε µια µεγάλη απεργιακή κινητοποίηση, συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις σε όλη την
Ελλάδα. Ακόµα κι αν το Κοινοβούλιο ήταν γυάλινο, ακόµα και αν
συνεδρίαζε στην ύπαιθρο, πάλι η φωνή των απεργών και των διαδηλωτών δεν επρόκειτο να συγκινήσει την «ευαίσθητη» -σε εισαγωγικά- Κυβέρνησή µας.
Αυτό δεν σηµαίνει σε καµµία περίπτωση ότι οι αγώνες είναι µάταιοι. Αντίθετα, έχει πάρα πολλή µεγάλη σηµασία, όπως είχε και
χθες και προχθές, να µην υπάρχει µέτρο αντιλαϊκό που να µη συναντάει τη λαϊκή αντίσταση, που να µην υποδηλώνει µε κάθε
µορφή πάλης εφικτή και δυνατή ότι ένα µεγάλο µέρος του λαού
-εµείς θα λέγαµε η πλειοψηφία του- δεν συµφωνεί, δεν συναινεί,
δεν νοµιµοποιεί, έστω και αν έχει νοµιµοποιήσει την Κυβέρνηση
και τα άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης µε τη λαϊκή ψήφο.
Βεβαίως, δεν φτάνουν αυτοί οι αγώνες καταγγελίας, µη νοµιµοποίησης πολιτικά µιας απόφασης, αλλά κάθε αγώνας έχει τη
σηµασία του, γιατί µπορεί να προετοιµάσει ένα µεγάλο κίνηµα,
που βεβαίως δεν µπορεί να είναι απλά αντικυβερνητικό, πρέπει
να στρέφεται κατά όλων των κοµµάτων που στηρίζουν το σύστηµα, κατά του ίδιου του συστήµατος στην πορεία.
Εποµένως κάθε αγώνας, ακόµα κι όταν δεν µπορεί να φέρει
άµεσα αποτελέσµατα, είναι πολύ σηµαντικός, αρκεί οι εργαζόµενοι µέσα και από την ίδια τους την πείρα -και εδώ το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας παίζει πάρα πολύ σοβαρό ρόλο, για να
ανεβαίνει η πείρα του λαού, δεν µπορεί να την επιβάλει, αλλά
µπορεί να βοηθήσει να ανέβει- να ξέρουν πού πρέπει να φτάσουν
το κίνηµα. Το κίνηµα δεν είναι αυτοσκοπός. Κάπου πρέπει να
φτάσει.
Επιτρέψτε µου να ξεκινήσω µε κριτική στα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, ξεκινώντας από τη Νέα Δηµοκρατία και τα άλλα κόµµατα.
Δεν έχετε δίκιο που κατηγορείτε την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
ότι είναι ο πρωταγωνιστής, ο πρωτεργάτης, ο αρχηγός της λαϊκής εξαπάτησης. Δεν υπάρχει κυβέρνηση, είτε µονοκοµµατική
είτε συνεργασίας, που ακολουθεί ενεργητικά, που στηρίζει, τον
καπιταλιστικό δρόµο ανάπτυξης, που ακολουθεί αντιλαϊκή πολιτική, ανεξαρτήτως αν συγκυριακά κάνει κάποιες επιλεκτικές οικονοµικές παραχωρήσεις, που να µη χρησιµοποιεί το στοιχείο
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της εξαπάτησης. Δεν γίνεται.
Δεν υπάρχει κυβερνητικό κόµµα, κυβέρνηση µονοκοµµατική ή
συνεργασίας, που θεωρεί µονόδροµο τη συµµετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ που να µην περικλείει
την τακτική της εξαπάτησης. Διότι, αν µιλήσει µε τη γλώσσα της
αλήθειας, τότε δεν πριονίζει την καρέκλα της, αυτοκτονεί πολιτικά. Δεν νοµίζω ότι υπάρχει κόµµα ή κυβέρνηση που θα αυτοκτονήσει πολιτικά εθελοντικά.
Βεβαίως είναι γεγονός ότι η γκαρνταρόµπα του ΣΥΡΙΖΑ έχει
πολλές στολές παραλλαγής. Η Νέα Δηµοκρατία δεν µπορεί να
έχει πολλές. Πόσες να έχει; Δεν γίνεται. Το ίδιο και τα άλλα κόµµατα. Το ΠΑΣΟΚ κάποτε είχε περισσότερες. Τώρα αυτά έχουν
περιοριστεί.
Η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, το κόµµα του ΣΥΡΙΖΑ, µπορεί να φορέσει και τη στολή του Φιντέλ Κάστρο, του Τσε, του Μπελογιάννη, του Μαρξ. Μπορεί τον Οκτώβρη να φορέσει και του
Λένιν, λόγω της Οκτωβριανής Επανάστασης. Δεν έχει κανένα
πρόβληµα σε αυτά. Πολλές στολές παραλλαγής µπορεί να φορέσει.
Κάτω από τις στολές παραλλαγής, όµως, υπάρχει ένας µονόδροµος. Αυτός ο µονόδροµος δεν είναι µόνο ιδεολογικός, πολιτικός. Τον ζούµε µέσα από τα µέτρα που πήρε, τα µέτρα που
ψηφίζουµε σήµερα και από τα µέτρα που θα πάρει αύριο.
Δεν θέλω να σταθώ στη γενική στρατηγική που ενώνει όλα τα
κόµµατα της Αντιπολίτευσης µε την Κυβέρνηση. Είναι µια συζήτηση που θέλει πολύ χρόνο. Δύο πράγµατα σήµερα ακούσαµε
και από την Κυβέρνηση –όχι µόνο σήµερα- και από τα άλλα κόµµατα και τα ακούµε καθηµερινά, στα πάνελ και λοιπά.
Πρώτον, «πρέπει να κερδίσουµε την εµπιστοσύνη των επενδυτών, εγχώριων και ξένων και να δηµιουργήσουµε ένα κατάλληλο
περιβάλλον για να γίνουν επενδύσεις». Δεύτερον, «να βγούµε
στις αγορές». Αυτά τα υποστηρίζετε όλα τα κόµµατα.
Τι σηµαίνει «φιλικό περιβάλλον» για τους επενδυτές; Το είπε
και τώρα στην οµιλία του ο κ. Παπαδηµητρίου. Τι σηµαίνει «φιλικό
περιβάλλον»; Σηµαίνει πάµφθηνη εργατική δύναµη, ζούγκλα εργασιακών σχέσεων. Μάλιστα, δεν σηµαίνει µόνο φθηνή εργατική
δύναµη, αλλά χειραγωγηµένη, τσακισµένη, µε συνείδηση ότι δεν
µπορούµε να ζήσουµε χωρίς αφεντικά. Δεν τους αρκεί να είναι
φθηνή η εργατική δύναµη. Θέλουν εργασιακές σχέσεις σµπαράλια και µια σειρά άλλα πράγµατα, βεβαίως. Αυτός είναι ένας παράγοντας.
Σηµαίνει ακόµα η Ελλάδα να παίζει τον ρόλο που επεδίωξαν
και τα άλλα κόµµατα και που ο ΣΥΡΙΖΑ, εδώ που τα λέµε, το προωθεί µε τα µπούνια, δηλαδή να παίξει τον γεωστρατηγικό της
ρόλο στη διαπάλη, που δεν είναι µόνο οικονοµική, πολιτική, είναι
και στρατιωτική, στη διανοµή των δρόµων του πετρελαίου κ.λπ.,
στους τρεις κύκλους που υπάρχουν σήµερα. Ο ένας είναι Μαύρη
Θάλασσα - Ουκρανία κ.λπ., ο άλλος είναι Βαλκάνια - Μεσόγειος
και ο τρίτος είναι Βόρεια Αφρική. Είναι µια σειρά παράγοντες που
θα προσελκύσουν αυτό το περιβάλλον, τις επενδύσεις.
Επίσης λέτε «να βγούµε στις αγορές». Μάλιστα εδώ οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είπαν ότι δεν θέλουµε µνηµόνιο µε χρηµατοδότηση, που µας κατηγορεί Νέα Δηµοκρατία, γιατί εµείς θα
βγούµε στις αγορές. Δηλαδή τώρα δεν είστε στις αγορές; Τι είναι
οι αγορές; Οι αγορές δεν είναι τα κράτη, δεν είναι οι κυβερνήσεις, δεν είναι οι τράπεζες, δεν είναι οι βιοµήχανοι, δεν είναι οι
εφοπλιστές; Τι είναι οι αγορές; Φιλανθρωπικό ίδρυµα είναι; Λέτε
«εµείς θα δανειστούµε από τις αγορές». Μα, από τις αγορές δανειστήκατε και δανείστηκαν όλες οι κυβερνήσεις, πάντα, από
τους ιδιώτες. Mε τα PSI έγιναν κρατικά χρέη. Οι τράπεζες, δηλαδή, τι είναι; Λέτε ότι θα βγούµε στις αγορές και σωθήκαµε. Δεν
θα έχουµε το κουαρτέτο.
Μα, αυτά είναι εξαπάτηση του λαού. Μάλιστα ο κ. Χαρίτσης
έκανε µια οµιλία υπόδειγµα εξαπάτησης, ότι όλα αυτά γίνονται
για τους µικροµεσαίους. Βεβαίως, στο επίπεδο της Ευρώπης και
παγκόσµια, οι βιοµήχανοι στην Ελλάδα –όχι οι εφοπλιστές- και
άλλοι είναι µικροµεσαίοι. Αν εννοείτε αυτούς τους µικροµεσαίους, να συµφωνήσουµε ότι αυτή είναι η πολιτική της Κυβέρνησης. Είναι εξαπάτηση αυτή.
Σχετικά µε τα αντίµετρα. Κοιτάξτε να δείτε, είναι τραγωδία τα
αντίµετρα. Δεν έχει σηµασία ότι τα φέρνετε την ίδια µέρα ή αν
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θα είναι ξεχωριστά. Και µε έναν µήνα διαφορά να τα φέρνατε,
πάλι τραγωδία είναι. Είναι πιστοποίηση της µονιµοποίησης, όσο
ο λαός δεν παίρνει την υπόθεση στα χέρια του και δεν ανατρέπει
αυτή την κατάσταση, της ανεργίας, της φτωχοποίησης και λοιπά.
Να πω κι ένα παράδειγµα. Λέτε για ολοήµερα σχολεία, νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθµούς και λοιπά. Φαίνεται ωραίο µέτρο,
εκσυγχρονιστικό. Λέτε για όλα τα σχολεία, όχι όσα προέβλεπαν
οι προηγούµενες κυβερνήσεις. Μα, µε την ελαστικοποίηση των
ωρών εργασίας, µε τα κυλιόµενα ωράρια, µε τη γενίκευση της
κυριακάτικης εργασίας, δεν έχετε άλλη επιλογή. Πρέπει τα σχολεία να δουλεύουν, ιδιαίτερα τα δηµοτικά και οι παιδικοί σταθµοί,
από το πρωί µέχρι το βράδυ και να δουλεύουν µε το ίδιο το προσωπικό και µε λιγότερα λεφτά και τις Κυριακές.
Βεβαίως θα τα κάνετε όλα αυτά. Είµαστε απολύτως βέβαιοι.
Διότι δεν είναι µόνο τα τετράωρα, είναι και η κυλιόµενη απασχόληση. Ξεκινάει µια µάνα µε µικρά παιδιά να δουλεύει Δευτέρα
µέχρι Σάββατο, µετά πάει Τρίτη – Κυριακή ή της λένε έλα στις
δέκα το πρωί και φύγε στις επτά το βράδυ, έλα έντεκα την άλλη
µέρα. Μπορείς να µην έχεις σχολεία; Να κάνεις και νυχτερινά δηµοτικά;
Κοιτάξτε να δείτε, η άλλη όψη της τραγωδίας είναι αυτό που
λέµε το χιούµορ του πρωταπριλιάτικου ψέµατος. Ξέρετε, τα πρωταπριλιάτικα ψέµατα δεν είναι και τόσο επικίνδυνα, γιατί γελάς
και αποκαλύπτονται. Όµως, δείχνουν τα µέσα που έχει η εξουσία
του κεφαλαίου, το πολιτικό της προσωπικό, που είναι τα κυβερνητικά κόµµατα, να εξαπατά τον λαό.
Ξέρετε τι µου θύµισαν τα αντίµετρα; Κάτι που πριν από λίγες
µέρες το έµαθα, το µεγάλο πρωτοαπριλιάτικο αστείο κατά 19531954, που το οργάνωσε το «BBC», όπου σε ένα χωριό, που ήταν
έξω από την Ιταλία, αλλά µε ιταλικό τοπίο κρέµασαν µακαρόνια
από τα δέντρα, αφού τα έβρεξαν στις πετσέτες για να µπορούν
να λυγίζουν και διέδωσαν στη Μεγάλη Βρετανία ότι τα δέντρα
παράγουν µακαρόνια, γιατί µέχρι τότε στη Μεγάλη Βρετανία στη
δεκαετία του 1950 δεν ήξεραν τα ωµά µακαρόνια, έτρωγαν µακαρόνια σε ιταλικές κονσέρβες, που τα αγόραζαν και που ήταν
µαγειρεµένα. Αυτή είναι η πολιτική σας. Πέρασε στον βρετανικό
λαό και για πολλές µέρες εκατοντάδες, χιλιάδες τηλέφωνα έγιναν, για να βρουν σπόρους να φυτέψουν αυτά τα δέντρα.
Έχει το καπιταλιστικό σύστηµα τρόπους να χειραγωγεί τον
λαό πάρα πολλούς. Από αυτή την άποψη, έχει πολύ µεγάλη σηµασία το ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένα εργατικό κίνηµα, υπάρχει
ένα κίνηµα αυτοαπασχολουµένων, υπάρχει ένα αγροτικό κίνηµα
-δεν είναι µαζικό όσο χρειάζεται- και υπάρχει και ένα ΚΚΕ που
πάει, όχι γενικά κόντρα στο ρεύµα, γιατί δεν έχει αξία να πας κόντρα στο ρεύµα, σηµασία έχει να πεις αυτό που λένε τα συνθήµατα στους δρόµους και που τα στηρίζουµε και εµείς: «Εργάτη,
µπορείς χωρίς αφεντικά».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Αλέκα Παπαρήγα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι τέσσερις µαθήτριες και µαθητές και
τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Δηµοτικό Σχολείο
Ελούντας Λασιθίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Παρακαλώ να έρθει στο Βήµα ο κ. Σπυρίδων Λυκούδης, Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, Βουλευτής από το Ποτάµι.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδέησε η Κυβέρνηση να κλείσει
τη διαβόητη δεύτερη αξιολόγηση µετά από δεκαπέντε µήνες, εµφανίζοντας τη συνεχή διαπραγµάτευση µε τον εαυτό της ως διαπραγµάτευση µε τους δανειστές. Το τίµηµα αυτής της
καθυστέρησης είναι βαρύτατο. Ο λογαριασµός ανέβηκε πάρα
πολύ ψηλά και δεν τον ισορροπεί η εφεύρεση των αντιµέτρων.
Καµµία πρόταση αντιµέτρων δεν µπορεί να αντισταθµίσει την τε-
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ράστια αφαίµαξη που έχει γονατίσει και γονατίζει τους πολίτες
και την ελληνική οικονοµία, πολλώ µάλλον που αυτά τα αντίµετρα
θα τεθούν σε εφαρµογή, αν τεθούν, υπό την αίρεση µιας µεγαλύτερης ακόµη αφαίµαξης. Δεν είναι παρά ένα, κατά τη γνώµη
µου, ηρεµιστικό για εσωκοµµατική κατανάλωση, απέναντι σε ένα
µνηµόνιο επαχθέστερο όλων των προηγουµένων.
Το βασικό ερώτηµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παραµένει
και η Κυβέρνηση δεν το έχει απαντήσει, διότι δεν µπορεί να το
απαντήσει. Γιατί έπρεπε να χαθούν άλλα δυόµισι χρόνια µε απώλειες δισεκατοµµυρίων για να βρεθούµε εκεί που βρισκόµασταν
στα τέλη του 2014; Χάθηκαν 10 δισεκατοµµύρια από το ΑΕΠ. Ξεκινάµε από χαµηλότερη βάση και δεν είναι µόνο αυτό. Τα 10 δισεκατοµµύρια δεν χάθηκαν εφάπαξ. Έχουν µόνιµο χαρακτήρα,
στο διηνεκές, ως προεξοφληµένες απώλειες εισοδήµατος.
Ο καθηγητής Παναγιώτης Τσακλόγλου υπολογίζει το κόστος
αυτό ότι υπερβαίνει σύµφωνα µε µέτριους υπολογισµούς τα 100
δισεκατοµµύρια ευρώ. Αν λάβουµε υπ’ όψιν µας ότι η µισή περίπου από την αύξηση του ΑΕΠ επιστρέφει στο δηµόσιο µέσω άµεσων και έµµεσων φόρων, αλλά και εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, γίνεται αµέσως αντιληπτή η τεράστια απώλεια δηµοσιονοµικών εσόδων και η συνακόλουθη ζηµιά στο ύψος του
χρέους.
Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος έχει µιλήσει για 86 δισεκατοµµύρια και ο Ρέγκλινγκ για 100 δισεκατοµµύρια. Το κόστος για τη χώρα από τις πολιτικές που βιώνουµε ανήλθε σε
ιλιγγιώδη ύψη. Τόσο στοίχησαν η κατά συρροή απάτες ή αυταπάτες -δεν έχει σηµασία πια- της Κυβέρνησης. Θα τις πληρώνουµε για χρόνια πολύ ακριβά ακόµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντιλαµβάνεται κανείς εύκολα
το πρόβληµα, το τέχνασµα και το αδιέξοδο για την Κυβέρνηση
σήµερα. Το πρόβληµα είναι το πώς η διάψευση της λαϊκίστικης
επαγγελίας, η τεράστια απογοήτευση, ο θυµός και η οργή που
προξένησε χρειάζεται να χαλιναγωγηθούν, για να µην επέλθει η
πλήρης πολιτική ή και εκλογική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ.
Αντιλαµβάνοµαι πόσο βαρύ και ασήκωτο είναι το φορτίο για
τους Βουλευτές της Συµπολίτευσης, που βαφτίζουν σήµερα το
κρέας ψάρι και δεν µιλούν, καταπίνουν τη γλώσσα τους χωρίς
συγγνώµη, όταν κάποτε υπήρξαν λαλίστατοι κήρυκες της γης
της επαγγελίας.
Δεύτερον, το τέχνασµα έγκειται στο γεγονός της διαπραγµατευτικής λεβεντιάς που περιφέρεται πλέον σαν λείψανο αγίου για
προσκύνηµα, για να καταδείξει τα µεγάλα θαύµατα που πέτυχε,
που δεν είναι τίποτε άλλο παρά νέα επαχθή βάρη για τους πολίτες.
Είστε εκ των πραγµάτων αναγκασµένοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης, µπροστά στη σκληρή πραγµατικότητα είτε να πιείτε το πικρό αυτό ποτήρι –όπως το ήπιαν και οι
άλλοι στην προηγούµενη φάση- είτε να εγκαταλείψετε την εξουσία. Επιλέγετε το πρώτο -το αντιλαµβάνοµαι- µε προφανή, όµως,
συνέπεια.
Μόνοι σας διαπραγµατευτήκατε, µόνοι σας κλείσατε τη συµφωνία, µόνοι σας θα την ψηφίσετε. Από λυσσώδεις αντιµνηµονιακοί, µεταβληθήκατε σε κυνικούς διαχειριστές του δικού σας
µνηµονίου. Είναι όλα τα µέτρα αποκλειστικά δικό σας επίτευγµα,
δικής σας ιδιοκτησία. Είναι µάταιο να αναζητείτε συνενόχους και
συνεργούς, γιατί δεν θα τους βρείτε.
Τρίτον, το αδιέξοδο προκύπτει από τη διαπίστωση ότι η Κυβέρνηση ξέµεινε από αφήγηµα και εχθρούς. Οι πρώην εχθροί
έγιναν τώρα επισήµως σοβαροί και ανοιχτόµυαλοι. Είναι δήλωση
του κυρίου Πρωθυπουργού. Και αυτό, όµως, παρά ταύτα, σε τίποτα δεν εµποδίζει να καταγγέλλεται η Αντιπολίτευση ως πράκτορας των εχθρών, στους οποίους όµως σήµερα η Κυβέρνηση
οµνύει και από τους οποίους επιδιώκει να στηρίζεται. Είναι το
άκρον άωτον της υποκρισίας ή µίας κατασκευασµένης παράνοιας, ενδεχοµένως για αφελείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πανηγυρίζει η Κυβέρνηση για
το αιµατηρό –θα έλεγα- πρωτογενές πλεόνασµα. Είναι, όµως, αµφίβολο κατ’ αρχάς εάν είναι διατηρήσιµο και σε κάθε περίπτωση
είναι σίγουρο ότι επιτεύχθηκε µε λάθος µείγµα πολιτικής, µε µεγαλύτερη λιτότητα από τους ίδιους τους θιασώτες της αντιλιτότητας.
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Σε κίνδυνο φτώχειας βρίσκεται πλέον το 1/3 του πληθυσµού.
Οι εισοδηµατικές ανισότητες διευρύνονται. Πρόσφατη έρευνα
της «DIANΕOSIS» έδειξε ότι το 13,6% του πληθυσµού, δηλαδή
περίπου ενάµισι εκατοµµύριο πολίτες, ζουν σε συνθήκες ακραίας
φτώχειας. Η εργασιακή ζούγκλα οργιάζει. Το 40% των νέων συµβάσεων εργασίας είναι µερικής απασχόλησης και οι µισθοί στην
Ελλάδα είναι στην προτελευταία θέση στην Ευρώπη. Κύριος οίδε
δε πόσοι εργαζόµενοι πληρώνονται στην ώρα τους, πόσοι εκβιάζονται και πόσοι δεν δηλώνονται.
Η ανεργία, ιδιαίτερα στην ηλικιακή οµάδα των νέων ανθρώπων,
από δεκαπέντε έως είκοσι τεσσάρων χρόνων, ανέρχεται στο
48%. Ο ΕΦΚΑ κλονίζεται πριν καν στεριώσει, µε δεκάδες χιλιάδες
δικαιούχους σύνταξης και εφάπαξ να περιµένουν στην ουρά για
χρόνια. Ακόµα και οι πωλήσεις τροφίµων έχουν µειωθεί κατά 15%
από τις αρχές του 2017, ενώ οι τιµές τους ανέβηκαν. Προφανώς
θα έλεγα, για να αστειευτώ, ότι είναι ένα κυβερνητικό αντίµετρο
απέναντι στην παχυσαρκία!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση εκτός των άλλων
είχε διαπράξει δύο πολύ σοβαρά κατά τη γνώµη µου εγκλήµατα,
µε την πολιτική έννοια του όρου. Το πρώτο είναι η περαιτέρω
απαξίωση συλλήβδην του πολιτικού συστήµατος και των πολιτικών εφόσον ο «Κανείς» αναδεικνύεται επίµονα το πρώτο κόµµα
σε όλες τις µετρήσεις της κοινής γνώµης. Παλαιοκοµµατικές µέθοδοι, εποικισµός και κοµµατισµός του κράτους, νέα διαπλοκή,
προσπάθειες ελέγχου και φίµωσης, όλα αυτά δηµιουργούν αυτή
την εικόνα. Είναι µια εικόνα -παρά το ότι καταγγέλλετε τους προηγούµενους για τα ίδια- για την οποία πάρα πολλές φορές και
απ’ αυτό το Βήµα επαίρεστε.
Το δεύτερο είναι το αντιευρωπαϊκό ρεύµα που έχει αναπτυχθεί
και το οποίο, κατά τη γνώµη µου, έχει ενισχυθεί απολύτως µε τις
κυβερνητικές πολιτικές. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης, η δαιµονοποίηση για χρόνια της Ευρώπης έχει πληρωθεί ακριβά και θα πληρωθεί ακόµα περισσότερο ακριβά στο
µέλλον.
Τελειώνω. Παρά ταύτα, να µου επιτρέψετε να σας πω ότι, κατά
τη γνώµη µου, χρειάζονται και έτσι υπερβάσεις. Η πολιτική αντιπαράθεση είναι σήµερα και αύριο σκληρή και καλά κάνει να είναι
έτσι. Είναι σκληρή και µε επίµονα επιθετικά επιχειρήµατα. Δεν
πειράζει.
Τελικά, όµως, είναι εθνική ανάγκη να υπερβούµε τον διχαστικό
λόγο κάποια στιγµή και την πόλωση, να χαρτογραφήσουµε τον
οδικό χάρτη για την έξοδο από την κρίση, να οικοδοµήσουµε το
µέλλον µε νέα υλικά και στη βάση των µεγάλων συγκριτικών πλεονασµάτων που έχουµε, συµπορευόµενοι µε τις προοδευτικές
δυνάµεις της Ευρώπης.
Αν µε ρωτήσει κάποιος «είσαι αισιόδοξος για µια τέτοια πορεία;», θα απαντήσω ευθέως «όχι», γιατί η Κυβέρνηση έχει δυστυχώς παγιδευτεί στον λάκκο που η ίδια έσκαψε. Το πρόβληµά
της είναι ότι δεν µπορεί να ζήσει τον µύθο της, παρά επιµένοντας
στις αδιέξοδες πολιτικές της. Θα µου επιτρέψετε να πω το εξής,
κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Νοµίζω πως
δεν θα αντιληφθείτε ούτε στη νέα φάση που θα µπούµε την πολιτική στειρότητα της µονότονης επανάληψης του αιτήµατος των
εκλογών και της λύσης που εσείς θεωρείτε ότι είναι στη λογική
«φύγετε εσείς, να έρθουµε εµείς».
Νοµίζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στην επόµενη περίοδο η χώρα χρειάζεται ισχυρές πολιτικές αναταράξεις, που θα
αφορούν, όµως, στο σύνολο του πολιτικού συστήµατος και τις
οποίες εύχοµαι.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Ζ’ Αντιπρόεδρο της Βουλής και Βουλευτή από το Ποτάµι, κ. Σπυρίδωνα Λυκούδη.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Σταύρος Κοντονής.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολουθώντας τη συζήτηση
αυτές τις ηµέρες και στις επιτροπές και στην Ολοµέλεια διαπιστώνω έναν ακραίο, επιθετικό και οξύ λόγο, ο οποίος υπερχειλί-
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ζει χαρακτηρισµών από την Αντιπολίτευση για την Κυβέρνηση.
Είναι η πρώτη φορά που µε τέτοια επιθετικότητα, θα έλεγα ορισµένες φορές και µε αγοραίο τρόπο, η Κυβέρνηση δέχεται επιθέσεις και χαρακτηρισµούς και είναι να απορεί κανείς για ποιον
λόγο.
Αν έχετε πολιτικά επιχειρήµατα, µπορείτε να προβάλετε τα πολιτικά επιχειρήµατα. Φαίνεται, όµως, ότι αυτό το κενό των πολιτικών επιχειρηµάτων έρχεται να καλύψει αυτός ο επιθετικός και
οξύς λόγος. Ακούσαµε για ανίκανους, για ψεύτες, για απατεώνες, πρωτόγνωρα πράγµατα και µία ακραία αποχαλίνωση του πολιτικού λόγου, αν µπορεί να χαρακτηριστεί πολιτική µια τέτοια
τοποθέτηση. Είναι, βεβαίως, λογικό. Γιατί το κάνετε αυτό; Διότι
όλο το αφήγηµα της Αντιπολίτευσης, κυρίως της Νέας Δηµοκρατίας, έχει πέσει στο βάραθρο. Η αξιολόγηση έχει κλείσει και
πλέον συζητάµε για τα αντίµετρα τα οποία τον Δεκέµβριο, που
µας καλούσατε να κλείσουµε την αξιολόγηση, δεν υπήρχαν. Τι
να πει κανένας;
Αν θέλετε, µπορείτε να σταµατήσετε; Εάν θέλετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Ο συνάδελφος µου µίλησε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Εκτός και αν νοµίζετε ότι λέτε
τίποτα σοφίες.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Όχι δεν πειράζει, ακούµε τις δικές
σας.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Επειδή µου έδωσε ο Πρόεδρος
τον λόγο, αφήστε να πούµε τις απόψεις µας επί του σχεδίου
νόµου.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Μαζί ήµασταν τα δύο τελευταία
χρόνια...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Κυριαζίδη,
σας παρακαλώ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Τι να πει κανείς! Δηλαδή πρέπει
κι από εκεί να ασχηµονείτε; Δεν σας φτάνει ό,τι λέτε από εδώ;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Άκουσες κάτι τέτοιο, να ασχηµονώ
εγώ;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Εντάξει, σταµατήστε επιτέλους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Να σταµατήσουµε
παρακαλώ.
Προχωρήστε, κύριε Υπουργέ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Βεβαίως ένα πράγµα δεν τόλµησε κανένας να πει για την Κυβέρνηση σε τόσους χαρακτηρισµούς. Για κλέφτες και για µιζαδόρους αυτής της Κυβέρνησης
δεν µίλησε κανένας.
Είναι λογικό, διότι τώρα, όσα χρόνια κυβερνάµε εµείς σε συνεργασία µε τους ΑΝΕΛ, όσο και αν προσπαθήσατε να βρείτε µία
καρφίτσα δεν τη βρήκατε. Αυτό είναι το µήνυµα που παίρνει ο
ελληνικός λαός, ότι µπορεί να γίνονται λάθη, µπορεί να υπάρχουν τακτικές υποχωρήσεις, για να πετύχουµε τον µεγάλο στόχο,
αλλά σε αυτή την Κυβέρνηση ούτε κλέφτες υπάρχουν ούτε µιζαδόροι. Δεν θα βρείτε Υπουργούς, Βουλευτές και στελέχη αυτής
της Κυβέρνησης να µεταφέρουν στα κοµµατικά ταµεία βαλίτσες
από τη «SIEMENS», δεν θα βρείτε σ’ αυτή την Κυβέρνηση στελέχη να έρχονται σε διαπλοκή µε τα µεγάλα συµφέροντα και να
χρηµατίζονται.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα και αυτό το γνωρίζει ο ελληνικός
λαός και γι’ αυτό έχετε χάσει και την ψυχραιµία σας και το µέτρο
σε όσα λέτε. Για να ενηµερώσω την Εθνική Αντιπροσωπεία, πριν
από δέκα ηµέρες περίπου απέστειλα στην Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου το πόρισµα σχετικά µε τις ΜΚΟ οι οποίες χρηµατοδοτούνταν από το Υπουργείο Εξωτερικών, µε το ερώτηµα
αν είναι δυνατόν να γίνει ο καταλογισµός αυτών των ποσών. Τότε
θα τα πούµε, επειδή µιλάτε για νοµιµότητα σε αυτή την Αίθουσα.
Ο ελληνικός λαός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξέρει πολύ
καλά τις διαφορές. Ακόµα και αν καταλογίζει ευθύνες στην Κυβέρνηση –και είναι σίγουρο ότι καταλογίζει-, ξέρει ένα πράγµα
το οποίο είναι πολύ βασικό, ότι τη χώρα στα βράχια την έριξαν
άλλοι, αυτοί που µίλαγαν για «Τιτανικό», αυτοί που επί τριάντα
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χρόνια κατέστρεφαν όλες τις δοµές του κράτους, που διέλυσαν
το κοινωνικό κράτος και κάθε έννοια αξιοκρατίας. Αυτοί είναι οι
υπεύθυνοι και το ξέρει ο ελληνικός λαός. Άρα µην παριστάνετε
εδώ τις αθώες περιστερές. Βαρύνεστε µε το µεγάλο έγκληµα και
µε τη µαύρη νύχτα, που κρατάει επτά χρόνια, και αν σήµερα αγωνιάτε είναι γιατί βλέπετε ότι αυτή η νύχτα τελειώνει και τελειώνει
µε την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και µε τις πολιτικές πρωτοβουλίες
που έχει πάρει στα χρόνια που πέρασαν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει γίνει πολύς λόγος τις τελευταίες µέρες και µε έχουν καλέσει και αρκετοί συνάδελφοι καλόπιστα -και θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή µου- να διερευνήσουµε λίγο
το ζήτηµα της διάταξης, αυτό που λέγεται ακαταδίωκτο, αλλά ακαταδίωκτο δεν είναι. Θα ήταν ακαταδίωκτο, αν η Κυβέρνηση είχε
συναινέσει στις προτάσεις που είχαν γίνει ήδη από τον Ιούνιο του
2016, επί υπουργίας του κ. Παρασκευόπουλου, να µην υπάρχει
κανένας καταλογισµός και καµµία ευθύνη για τα στελέχη του δηµοσίου και των τραπεζών, τα οποία θα εµπλακούν στην αναδιάρθρωση των κόκκινων δανείων. Κάτι τέτοιο δεν το δεχθήκαµε και
εποµένως θέλω να τονίσω ότι ακαταδίωκτο στη διάταξη την οποία
φέρνουµε δεν υπάρχει. Αντιθέτως η διάταξη αυτή είναι απολύτως
εναρµονισµένη µε το άρθρο 20 του Συντάγµατος, το οποίο σας το
διαβάζω, για να µην υπάρχει καµµία αµφιβολία: «Καθένας έχει δικαίωµα στην παροχή έννοµης προστασίας από τα δικαστήρια και
µπορεί να αναπτύξει σε αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώµατα ή
τα συµφέροντά του, όπως ο νόµος ορίζει.». Εδώ πραγµατικά δεν
θα επεκταθώ πάρα πολύ, αλλά θέλω να κάνω µία αναφορά. Ανοίγει και πάλι µία συζήτηση, η οποία υπάρχει εδώ και χρόνια και απασχολεί τους θεωρητικούς του Δικαίου, κυρίως του Συνταγµατικού
Δικαίου, σχετικά µε το αν αυτή η διάταξη περιορίζει το δικαίωµα
της έννοµης προστασίας.
Κατά τη γνώµη µου, κύριοι Βουλευτές, αυτό που έχει παράξει
η νοµολογία και η θεωρία κατά τον µέγιστο βαθµό είναι ότι δεν
φαλκιδεύεται, πολύ δε περισσότερο δεν αναιρείται αυτό το δικαίωµα. Διότι στη συγκεκριµένη περίπτωση έχουµε µία αυτονόητη διάταξη, η οποία δεν αφορά το αν ένα δικαίωµα θα
ασκηθεί, αλλά το πώς θα ασκηθεί. Αυτό έχει µία σηµασία ιδιαίτερη, είναι ένα δικονοµικό ζήτηµα, το οποίο διαλαµβάνεται στο
Σύνταγµα και εξειδικεύεται στο άρθρο 41 του Κώδικα Ποινικής
Δικονοµίας.
Υπό αυτή την έννοια θέλω να σας πω ότι η συνταγµατική αυτή
διάταξη, όπως υπάρχει και λειτουργεί απολύτως ορθά τόσα χρόνια, αλλά και οι λοιπές διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας
και της κείµενης νοµοθεσίας είναι απολύτως σωστές και βάζουν
ένα µέτρο, ώστε και το δικαίωµα να ασκείται απολύτως από τους
πολίτες, αλλά και να µην περιορίζεται υπερβαλλόντως η νοµοθετική εξουσία στο να νοµοθετεί. Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν
αντίστοιχοι νόµοι, νόµοι που απαιτούν να υπάρχει προηγούµενη
άδεια κάποιας Αρχής. Είναι οι περιπτώσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που χρειάζεται προηγούµενη άδεια της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς προς τον αρµόδιο Εισαγγελέα, είναι η αίτηση
του επόπτη εργασίας, είναι η αίτηση του προϊσταµένου της ΔΟΥ
για φορολογικά αδικήµατα.
Εποµένως η διάταξη είναι απολύτως συνταγµατική.
Θέλω να τονίσω ότι δεν αφορά τραπεζίτες, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι. Αφορά υπαλλήλους του δηµοσίου και των τραπεζών, διότι δυστυχώς τις προηγούµενες µέρες είδαµε µία προπαγάνδα -και δεν αναφέροµαι σε δηµοσιογραφικούς κύκλους, οι
δηµοσιογράφοι γράφουν αυτά που θεωρούν σωστά και δεν
επεµβαίνω ποτέ σε αυτό το ζήτηµα- από κόµµατα τα οποία αναφέρονταν σε προνοµιακή µεταχείριση τραπεζιτών. Πρόκειται
περί υπαλλήλων οι οποίοι θα λάβουν µέρος σε αυτή τη διαδικασία και βεβαίως πρέπει να προστατευτούν αυτοί οι άνθρωποι από
κακόβουλες καταγγελίες.
Έτσι, λοιπόν, θεωρώ ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν τα κόµµατα
τη θέση τους και κυρίως η Νέα Δηµοκρατία. Γιατί άκουσα χθες
τον εκπρόσωπό της και υπεύθυνο τοµεάρχη για θέµατα δικαιοσύνης κ. Παναγιωτόπουλο και έµεινε σε εκκρεµότητα. Συµφωνεί η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση µε αυτή τη ρύθµιση; Συµφωνεί; Να µας
δηλωθεί ευθέως και χωρίς δεύτερη συζήτηση, διότι, εάν εδώ µπαίνει στην κουβέντα ότι η Κυβέρνηση δήθεν υποβαθµίζει τον ρόλο
του εισαγγελέα, σας εξήγησα προηγουµένως ότι κάτι τέτοιο δεν
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συµβαίνει. Ο εισαγγελέας µετά από την αίτηση που απαιτείται
από τον νόµο έχει απόλυτη εξουσία να πράξει αυτό που η συνείδηση και το καθήκον του επιτάσσει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Θα ήθελα την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε, για πολύ λίγο.
Το δεύτερο στο οποίο ήθελα να αναφερθώ είναι αυτό για τους
ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η διαδικασία της αναγκαστικής
εκτέλεσης γνωρίζετε όλοι σας ότι είναι µια επαχθής διαδικασία
για έναν πολίτη και κυρίως το τελευταίο στάδιό της, ο πλειστηριασµός, διότι εκεί εκπλειστηριάζεται ένα περιουσιακό του στοιχείο, κινητό ή ακίνητο. Όταν, µάλιστα, είναι ακίνητο, η διαδικασία
αυτή είναι ακόµη επαχθέστερη. Το τονίζω αυτό το πράγµα.
Όµως, πλειστηριασµοί υπήρχαν πριν από την κρίση, κύριοι συνάδελφοι, θα υπάρχουν και µετά την κρίση και γίνονται και τώρα.
Ποιο είναι αυτό που θέλουµε να διασφαλίσουµε; Θέλουµε να διασφαλίσουµε για αυτόν τον πολίτη, ο οποίος βρίσκεται σε αυτή
τη δυσχερή θέση, τη µεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια και τον µεγαλύτερο δυνατό έλεγχο στη διαδικασία. Διότι γνωρίζετε ότι
κατά το παρελθόν, όταν ακόµα οι πλειστηριασµοί γινόντουσαν
στους δήµους, υπήρχαν καταστάσεις οι οποίες ξεπερνούσαν
κάθε µέτρο, µε τραµπουκισµούς, ακόµα και µε την παρουσία ανθρώπων της νύχτας, οι οποίοι ήθελαν να ελέγξουν τους πλειστηριασµούς.
Είχε κάνει, µε καλή πρόθεση, µια προηγούµενη κυβέρνηση, αν
δεν κάνω λάθος ήταν µια κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, µια προσπάθεια να υπάρξει µεγαλύτερη διαφάνεια και όρισε ως τόπο των
πλειστηριασµών τα ειρηνοδικεία µε κλειστές προσφορές. Εγώ
θέλω να πω ότι ήταν µια προσπάθεια που είχε καλές προθέσεις,
όµως δεν απέδωσε τα αναµενόµενα, γιατί και πάλι έχουµε παρόµοια φαινόµενα.
Ένα στοιχείο το οποίο είναι ιδιαίτερα άδικο είναι ότι µε αυτή
τη διαδικασία δεν µπορεί ο πλειστηριασµός να επιτύχει µεγάλο
εκπλειστηρίασµα. Θα πρέπει να διασφαλίσουµε και αυτό, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, διαφάνεια, έλεγχο και το µεγαλύτερο δυνατό εκπλειστηρίασµα για έναν πολίτη ο οποίος χάνει ένα περιουσιακό του στοιχείο.
Θέλω, λοιπόν, να πω µε όλα αυτά ότι η ρύθµιση για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς είναι µια ρύθµιση απολύτως θετική,
η οποία σε µια δύσκολη στιγµή ενός συµπολίτη µας, ο οποίος
έχει µπει σε αυτή τη διαδικασία, γίνεται µε διαφάνεια, γίνεται µε
έλεγχο και έτσι θα επιτευχθεί ένα µεγαλύτερο εκπλειστηρίασµα,
το οποίο το έχει ανάγκη και ο ίδιος. Παράλληλα παύει να υπόκειται σε αυτή τη διαδικασία των τραµπουκισµών, καθώς η διαδικασία του πλειστηριασµού είναι ελεγχόµενη.
Θέλω, όµως, να πω και κάτι άλλο. Αναφέρθηκε από ορισµένους συναδέλφους Βουλευτές της Αντιπολίτευσης ότι η Κυβέρνηση δεν λαµβάνει µέτρα στη φάση αυτή, µιας και φέρνει το
θέµα των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών, για την πρώτη κατοικία.
Κατά πρώτον θέλω να σας ενηµερώσω, όπως το είπα και χθες,
απαντώντας στον κ. Παναγιωτόπουλο, ότι η προστασία της πρώτης κατοικίας υπάρχει και υφίσταται µέχρι 31-12-2017. Η Κυβέρνηση, εκτιµώντας την όλη κατάσταση η οποία θα διαµορφωθεί
µετά τη ρύθµιση των κόκκινων δανείων, έχει κατά νου, αφού εκτιµήσει όµως πρώτα την κατάσταση, στο τέλος του χρόνου να
πάρει όλα εκείνα τα ενδεδειγµένα µέτρα που θα οδηγήσουν σε
µια περαιτέρω προστασία της πρώτης κατοικίας, γι’ αυτούς που
το δικαιούνται.
Εποµένως εδώ κρούετε θύρες ανοικτές. Θα σας έλεγα ότι
κακή µέρα αποφασίσατε να το κάνετε, διότι µόλις χθες το Ειρηνοδικείο της Φλώρινας µηδένισε δόσεις δανειοληπτών, εξαιρώντας από πλειστηριασµό όχι µόνο την πρώτη κατοικία, αλλά και
άλλα κινητά στοιχεία της περιουσίας τους. Το καταθέτω στα
Πρακτικά, εάν δεν το γνωρίζετε, για να λάβετε γνώση.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Σταύρος Κοντονής καταθέτει για τα
Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση ολοκληρώνει αυτή
τη διαδικασία της δεύτερης αξιολόγησης, για την οποία πολλοί
από την Αντιπολίτευση, σχεδόν όλοι, είχατε προβλέψει ότι θα
πέσει στο κενό, ότι δεν θα ολοκληρωθεί και ότι, σε κάθε περίπτωση, θα αποβεί εις βάρος του ελληνικού λαού.
Σήµερα σας καλούµε -υποκριτικά ας το κάνετε, αλλά σας καλούµε- τουλάχιστον τα αντίµετρα, τα οποία θα λειτουργήσουν
προς όφελος του ελληνικού λαού -και αυτό το αναγνωρίζουν οι
πάντες- να τα ψηφίσει το σύνολο της Εθνικής Αντιπροσωπείας.
Είναι µια στάση ευθύνης, παρά το γεγονός ότι εσείς, όσα µνηµόνια και εάν φέρατε εδώ, ό,τι και αν ψηφίσατε, µείωση συντάξεων που έφτανε στο 42%, δεν συνοδευόταν ποτέ από κανένα
αντίµετρο. Αυτή είναι η µεγάλη συνεισφορά της Κυβέρνησης και
στην επαναδιαπραγµάτευση αλλά και στη δυνατότητα να βγούµε
επιτέλους απ’ αυτό το τούνελ, στο οποίο εσείς µας βάλατε και η
Κυβέρνηση σήµερα, ενεργοποιώντας όλες εκείνες τις δυνάµεις,
τις λαϊκές δυνάµεις αλλά και τις υγιείς δυνάµεις της ελληνικής
κοινωνίας, δίνει µια προοπτική ανάπτυξης και δίκαιης κατανοµής
του εισοδήµατος.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο
για µια ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ο κ. Χαρίτσης θέλει
να διευκρινίσει κάτι και αµέσως µετά θα σας δώσω τον λόγο,
κύριε Λοβέρδο.
Κύριε Χαρίτση, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Παίρνω τον λόγο για µισό λεπτό, επειδή παρακολούθησα πριν
την τοποθέτηση της κ. Παπαρήγα εκ µέρους του ΚΚΕ, η οποία
χρησιµοποίησε τη λέξη «εξαπάτηση», επειδή εγώ αναφέρθηκα
στην οµιλία µου στη στροφή την οποία προσπαθούµε να κάνουµε
µέσω των αναπτυξιακών εργαλείων για την ενίσχυση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Θέλω να παραθέσω, λοιπόν, τα στοιχεία, για του λόγου το αληθές. Στους τρεις προηγούµενους αναπτυξιακούς νόµους, του
1998, του 2004 και του 2011, το 4% των επενδυτικών σχεδίων
έλαβε το 50% των ενισχύσεων. Επαναλαµβάνω, το 4% των επενδυτικών σχεδίων έλαβε το 50% των ενισχύσεων και µάλιστα έξι
επιχειρήσεις έλαβαν ενισχύσεις συνολικού ύψους 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ. Εν αντιθέσει, µε τον νέο αναπτυξιακό νόµο τα στοιχεία τα οποία έχουµε στα χέρια µας µετά τους πέντε πρώτους
µήνες λειτουργίας του είναι τα εξής: Το 40,6% των αιτήσεων
αφορά πολύ µικρές επιχειρήσεις. Δηλαδή, πολύ µικρές επιχειρήσεις σηµαίνει –επειδή υπήρξε και αυτή η αµφισβήτηση- µέχρι
δέκα εργαζόµενους. Το 27,9%, δηλαδή σχεδόν το 28% αφορά
µικρές επιχειρήσεις, µέχρι πενήντα εργαζόµενους. Το 20% -για
την ακρίβεια 19,9%- αφορά µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις, από
πενήντα έως διακόσιους πενήντα εργαζόµενους και µόνο το
11,6% πολύ µεγάλες επιχειρήσεις, άνω των διακοσίων πενήντα
εργαζοµένων.
Κύριε Πρόεδρε, απλώς παραθέτω αυτά τα στοιχεία, για να επιβεβαιώσω αυτό που είπα και στην αρχική µου τοποθέτηση, ότι
γίνεται µια προσπάθεια ενίσχυσης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων µέσω των αναπτυξιακών αυτών εργαλείων.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης κ. Αλέξανδρο
Χαρίτση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο για µια νοµοτεχνική
βελτίωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Θα δώσω τον λόγο
στον κ. Λοβέρδο και αµέσως µετά σε εσάς, κύριε Υπουργέ.
Κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θέλω να ρωτήσω κάτι τον κ. Κοντονή.
Το 65, το «ακαταδίωκτο», είναι ένα ευπρόσδεκτο άρθρο. Το πε-
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ριµέναµε στον νόµο για τον εξωδικαστικό συµβιβασµό ή κάποια
άλλη στιγµή, µε µια αυτοτέλεια που θα επέτρεπε να εµβαθύνουµε. Δεν προλαβαίνουµε να το κάνουµε τώρα.
Ωστόσο, έχω δυο ερωτήσεις. Στο άρθρο 65 παράγραφος 3
λέτε σε ποια περίπτωση µπορεί ο αρµόδιος υπάλληλος, ας
πούµε, της τραπέζης να κάνει µια ρύθµιση ενός χρέους και βάζετε κριτήρια. Όπως το διαβάζω, κύριε Κοντονή, µπορώ να βρω,
σκεπτόµενος στο µυαλό µου περιπτώσεις, περίπτωση κατά την
οποία µια πάρα πολύ µεγάλη και χαριστική ρύθµιση περνάει το
κριτήριο και περίπτωση, από την άλλη, που µια δυστροπία του
υπαλλήλου σταµατά οποιαδήποτε ρύθµιση. Θα ήθελα λίγο να
µας το εξηγήσετε.
Στην παράγραφο 4 ορίζεται ένα όργανο που, όπως το διαβάζω, φαίνεται αντικειµενικό, το οποίο θα επιλαµβάνεται περιπτώσεων. Πώς κινείται, όµως, αυτό το όργανο;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Έχω καταθέσει νοµοτεχνική
βελτίωση, κύριε Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ναι, ρωτάω πώς κινείται η αρµοδιότητα αυτού του οργάνου. Αρκεί ένας Βουλευτής να κάνει µια εκποµπή, να πει κάτι ή µια ερώτηση, για να κινηθεί αυτή η
διαδικασία; Γιατί τότε υπάρχουν θέµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Θα απαντήσει ο
Υπουργός. Κύριε Υπουργέ, εάν έχετε την καλοσύνη, απαντήστε
στον κ. Λοβέρδο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Εν πρώτοις, κύριε Λοβέρδε, θα
ήθελα να σας πω το εξής, ότι προσπαθήσαµε µε αυτή τη διάταξη
να εξισορροπήσουµε τόσο την προστασία του δηµοσίου συµφέροντος, εν τη ευρεία εννοία του, είτε αναφερόµαστε στον στενά
δηµόσιο τοµέα είτε στις τράπεζες, όσο και την προστασία των
στελεχών του δηµοσίου και των τραπεζών, τα οποία θα είναι πολυάριθµα. Από ό,τι εκτιµάµε, µπορεί να υπερβαίνουν και τις τρεις
χιλιάδες. Αυτοί, βεβαίως, δεν είναι τραπεζίτες, αν είχαµε τρεις
χιλιάδες τραπεζίτες στην Ελλάδα θα ήταν ευτυχείς οι ίδιοι κατά
πρώτον. Ο σκοπός, λοιπόν, της διάταξης ήταν αυτός.
Θέλω, λοιπόν, να σας πω ότι αυτό το όργανο, το οποίο συγκροτείται από τρεις Προέδρους Εφετών, τους οποίους θα επιλέγει το Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο, για τον έλεγχο των
καταγγελιών που µπορεί να γίνουν για τη διαχείριση αυτών των
υποθέσεων που αφορούν τον διακανονισµό των κόκκινων δανείων, είτε ο Γενικός Επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκησης για τα
στελέχη του δηµοσίου, θα ελέγξουν το σύνολο των καταγγελιών
που θα φτάσουν στα χέρια τους.
Στη δεύτερη περίπτωση, των τραπεζών, θέλω να σας υπενθυµίσω ότι διαλαµβάνεται στον νόµο πως πρέπει να υπάρχει και
γνωµοδότηση της αρµόδιας διεύθυνσης της Τράπεζας της Ελλάδος, ούτως ώστε να υπάρχει µια πλήρης εικόνα. Βεβαίως,
αυτή η γνωµοδότηση είναι απλή γνώµη και δεν δεσµεύει την
Αρχή, η οποία µπορεί να ζητήσει την άσκηση της ποινικής δίωξης, αλλά και πρέπει να εξετάσει οτιδήποτε περιέλθει εις γνώσιν
της. Θεωρώ ότι είναι αυτονόητο. Αυτός είναι ο κανόνας της δηµοκρατίας και αυτός είναι και ο κανόνας που απορρέει από το
άρθρο 20 του Συντάγµατος, για το οποίο µίλησα προηγουµένως,
ότι ο κάθε πολίτης έχει δικαίωµα να εκφράζει αυτές τις απόψεις
και όπως ο νόµος ορίζει. Από εκεί και πέρα, θα ακολουθείται η
διαδικασία.
Με ρωτήσατε, όµως, και κάτι άλλο για την παράγραφο 4. Είναι
για όλες τις περιπτώσεις που ένα στέλεχος, είτε του δηµοσίου
είτε της τράπεζας, στην ουσία καταδολιεύει τα συµφέροντα
αυτού που εκπροσωπεί.
Ξέρουµε όλοι πολύ καλά ότι το αδίκηµα της απιστίας, για το
οποίο µιλάµε, είναι ένα αδίκηµα το οποίο περιγράφει µια προδοσία σε µια εσωτερική σχέση. Αυτό πρέπει να το πει αυτός ο
οποίος θίγεται ή ένας οποιοσδήποτε άλλος, οποιοσδήποτε πολίτης ή πολιτικό πρόσωπο, που διαπιστώνει ότι γίνονται κάποιες
παρανοµίες.
Σε κάθε περίπτωση, θεωρώ ότι πρέπει να ελεγχθεί και η υπερβολική αυστηρότητα, δηλαδή κάποιος να µην κλείνει, ενώ πρέπει
να κλείσει µια τέτοια υπόθεση προς όφελος του δανειολήπτη ή
αυτού που έχει οφειλές προς το δηµόσιο, στα ασφαλιστικά τα-
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µεία ή στις ΔΟΥ κ.λπ., αλλά πρέπει να ελέγχονται και όλες εκείνες οι περιπτώσεις, που µε µεγάλη ευκολία, ενδεχοµένως µε
δόλο, κάποιοι λειτουργούν εις βάρος και του εντολέα τους αλλά
εις βάρος και της συνείδησης και του νόµου.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Σκουρλέτης, για να
κάνει νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι τέσσερις οι νοµοτεχνικές
βελτιώσεις: επί της παραγράφου 2 του άρθρου 38, επί της παραγράφου 5 του άρθρου 39, επί της παραγράφου 1 του άρθρου
42 και επί της παραγράφου 4 του άρθρου 43. Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός κ. Παναγιώτης (Πάνος) Σκουρλέτης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε.
Προχωρούµε µε τον Ανεξάρτητο Βουλευτή κ. Θεοχάρη Θεοχάρη. Τον καλούµε στο Βήµα.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Ακούω µε µεγάλη προσοχή όσα λέγονται. Άκουσα προηγουµένως και τον Υπουργό, τον κ. Κοντονή, ο οποίος έφυγε νοµίζω.
Καταλαβαίνετε ότι, ως Ανεξάρτητοι Βουλευτές, δεν έχουµε
γραµµή από κόµµατα. Πρέπει να σκεφτούµε και να αγωνιούµε
πάνω σε κάθε νοµοσχέδιο, ιδιαίτερα σε ένα τόσο σηµαντικό νοµοσχέδιο, για να καθορίσουµε τη στάση µας.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ κρίσιµο για κάθε έναν
από εµάς τους Βουλευτές να ψηφίσουµε σωστά, σύµφωνα µε τη
συνείδησή µας, τόσο πολύπλοκα και δύσκολα θέµατα, ιδιαίτερα
όταν η εφαρµογή τους είναι µέχρι το 2023.
Ποια επιχειρήµατα επιχειρείτε να χρησιµοποιήσετε για να µας
πείσετε; Σε αυτά που είχα σκεφθεί πρόσθεσε κι άλλο ένα προηγουµένως ο Υπουργός κ. Κοντονής. Μας είπε: «Ψηφίστε τα,
γιατί είµαστε έντιµοι.». Μα, καλά έως τώρα έχετε κάνει ως Κυβέρνηση κάτι διαφορετικό;
Με το άρθρο 55 θέλετε να φτιάξετε δικούς σας εκδότες και να
τους ενισχύσετε. Ρουσφέτια, προσλήψεις, παράνοµες µονιµοποιήσεις, που πέφτουν στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Όλα τα
έχετε κάνει. Υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι σε πέντε και δέκα χρόνια θα συζητάµε τις εξεταστικές για τις δικές σας περιόδους και
τα δικά σας σκάνδαλα; Έχει καµµία αµφιβολία ο ελληνικός λαός
που µας βλέπει; Ας µιλήσει, λοιπόν, καλύτερα ο κ. Κοντονής µόνο
για τον εαυτό του που ξέρει και ας µη βάζει –τον συµβουλεύωτο χέρι του στη φωτιά για κανέναν άλλον συνάδελφό του.
Στα επιχειρήµατά σας µας λέτε: «Ψηφίστε, γιατί τα µέτρα αυτά
είναι αναγκαία.». Όχι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι
αναγκαία. Τα κάνατε αναγκαία, γιατί δύο χρόνια τώρα έχετε «Καθαρά Δευτέρα»! Δεν υλοποιείτε αναπτυξιακές δράσεις. Για παράδειγµα, επιτρέπετε σε δασάρχες να βρίσκουν δάση εκεί που
κάποια δέντρα φυτεύτηκαν πριν από λίγα µόλις χρόνια από παιδιά του σχολείου.
Μας λέτε: «Ψηφίστε, γιατί τα µέτρα αυτά είναι τα καλύτερα
που µπορούσαµε να διαπραγµατευτούµε.». Μα, δεν είναι τα καλύτερα. Σας ζητούσαν 3,6 δισεκατοµµύρια και δίνετε 4,9 δισεκατοµµύρια. Η διαπραγµάτευσή σας κόστισε 3 δισεκατοµµύρια σε
ύφεση και 1,3 δισεκατοµµύριο σε νέα µέτρα.
Ένα µικρό παράδειγµα: Ο κ. Τσακαλώτος είχε πει ότι, αν το
αφορολόγητο πέσει κάτω από τις 8.000 ευρώ, θα παραιτηθεί και
µας φέρνει 5.600 ευρώ αφορολόγητο. Βέβαια, προχωράει στο
επόµενο επιχείρηµα. Μας λέτε: «Ψηφίστε, γιατί καταφέραµε να
πάρουµε τα αντίµετρα.».
Μα, ποια αντίµετρα; Μας είπε ο κ. Κοντονής ότι πρέπει να ψηφίσουµε τα αντίµετρα. Τα αντίµετρα, σας λέω µε σθένος, είναι
αυτά που καταστρέφουν αυτή τη συµφωνία. Αυτά θα την καταστήσουν αναποτελεσµατική, όχι τα µέτρα. Από τα αντίµετρα θα
αναγκαστούµε να ξαναπάρουµε κι άλλα µέτρα σε µερικά χρόνια.
Η ρήτρα αξιοποίησης των υπερπλεονασµάτων εξάλλου
υπήρχε. Τη χρησιµοποιήσατε κι εσείς. Τον Δεκέµβριο δώσατε
αυτό το «χαρτζιλίκι» στους συνταξιούχους. Αντίµετρα µε προϋποθέσεις δεν έχουν κανένα νόηµα.
Μας λέτε –κι εδώ φαίνεται και η κοροϊδία του πράγµατος- να
φέρουµε 4,5 δισεκατοµµύρια πρωτογενές πλεόνασµα και θα πάρουµε 1% αντίµετρα: γεύµατα, επιδόµατα και λοιπά. Να πιάσουµε 5,5%; Θα πετύχουµε 2% αντίµετρα µε µειώσεις φόρων και
λοιπά. Κι εγώ σας ρωτάω: Γιατί σταµατήσατε; Γιατί δεν φέρνετε
κι άλλα; Αν πετύχετε 6,5%, τότε θα έχετε 3% αντίµετρα. Μπορείτε να δώσετε δωρεάν διακοπές. Αν πετύχετε 7,5%, γιατί δεν
το νοµοθετείτε; Μπορείτε. Δεν σας σταµατάει κανένας. Τέτοια
αξία έχει το νοµοσχέδιό σας. Αν πιάσετε 7,5%, θα φέρετε 4% αντίµετρα και θα καταργήσετε τη φορολογία. Εάν δε πιάσετε 8,5%,
θα δώσετε 5% αντίµετρα και ένα νοσοκοµείο σε κάθε γειτονιά.
Αυτή είναι η αξία της νοµοθεσίας που µας φέρνετε σήµερα. Είναι
τουλάχιστον ντροπή.
Μας λέτε: «Ψηφίστε, γιατί µε αυτά τα µέτρα θα πάρουµε το
χρέος.». Μα, αυτά τα µέτρα είναι σχεδιασµένα, για να µην πάρουµε το χρέος. Διότι, για την ακρίβεια, τι κάνουν; Παίρνουµε
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πολλά µέτρα, για να πάρουµε λίγο από το χρέος. Εάν είχαµε λιγότερα µέτρα, τότε θα παίρναµε παραπάνω ελάφρυνση από το
χρέος. Μάλιστα, όχι µόνο αυτά που νοµοθετείτε για στόχους. Πετυχαίνετε και υπερπλεονάσµατα και χαίρεται ο Σόιµπλε και λέει
«δεν θα δώσω και τίποτα στο τέλος».
Το χρέος, όταν ήρθατε στην Κυβέρνηση, ήταν µη βιώσιµο και
ήθελε κούρεµα. Τώρα, µε την κοροϊδία του ελληνικού λαού και
το γεγονός ότι καταφέρατε να περάσετε όλα αυτά τα µέτρα που
κανένας δεν µπορούσε να περάσει στην Αντιπολίτευση, το έχετε
καταστήσει βιώσιµο, µόνο µε απλή επιµήκυνση. Αν συνεχίσετε,
δεν θα χρειαστεί ούτε καν η επιµήκυνση. Έτσι έχει καταστεί δυνατή η συµφωνία ΔΝΤ - Γερµανίας, γιατί µόνο µε µια απλή επιµήκυνση είναι όλοι ευχαριστηµένοι, διότι το έλλειµµα το περνάτε
σήµερα εσείς εδώ.
«Ψηφίστε», µας λέτε, «γιατί τα µέτρα αυτά τα ψηφίσατε το
2015 µε το τρίτο µνηµόνιο.». Μα, όχι! Τα µέτρα αυτά είναι πέραν
του µνηµονίου σας, είναι µέχρι το 2023. Ο στόχος του 2015 χάθηκε, αυτά που ψηφίσατε και ψηφίσαµε όλοι το 2015 χάθηκαν
και τώρα έρχεστε µε τέταρτο, επόµενο µνηµόνιο. Εξάλλου ιδιωτικά το λέτε: «Χάσαµε δύο χρόνια µε όλα αυτά και τώρα πρέπει
να εστιάσουµε στην ανάπτυξη.». Τώρα σκεφτήκατε ότι χρειάζεται
ανάπτυξη.
«Ψηφίστε», µας λέτε, «γιατί ανακτούµε εθνική κυριαρχία.». Μα,
επεκτείνετε την επιτροπεία ακόµη και πέραν του µνηµονίου. Εδώ
έχουµε απώλεια περισσότερο της κυριαρχίας. Θα µας δώσουν,
βέβαια, το χρέος, το 2018 θα µας δώσουν προληπτική γραµµή
στήριξης, να µπορέσετε να πάτε στα χωριά και να πανηγυρίσετε.
Όµως, ο κόφτης γίνεται από ετήσιος τριµηνιαίος. Όµως, η επιτροπεία γίνεται σκληρότερη και σφικτότερη.
«Ψηφίστε», µας λέτε, «γιατί είναι το τέλος το µνηµονίων.». Μα,
για να τελειώσουν τα µνηµόνια, η χώρα πρέπει να αποκτήσει παραγωγικό µοντέλο κι εσείς ξέρετε µόνο τα ρουσφέτια και το πελατειακό κράτος, το βόλεµα των φίλων που µε το άρθρο 55 µάς
φέρνετε επιτάχυνση της στήριξης των εκδοτών µε κρατική διαφήµιση. Εσείς που, κατά τα άλλα, θέλετε να χτυπήσετε τη διαπλοκή.
Όχι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι λόγοι αυτοί, για
να ψηφίσει κανείς αυτό το νοµοσχέδιο. Πότε θα µπορούσε κάποιος έντιµος στη συνείδησή του Βουλευτής να τα ψηφίσει; Αν
ήµουν σίγουρος ότι αυτά τα µέτρα είναι τα τελευταία. Αν έδιναν
λύσεις στον νέο, στον άνεργο, στον αγρότη, στον εργαζόµενο,
στον επαγγελµατία, στη µικροµεσαία επιχείρηση. Αν δεν τα σπαταλούσατε σε αυτό το ανεκδιήγητο 10% ή 20% στον ΕΝΦΙΑ. Δίνετε 10 ευρώ στον ΕΝΦΙΑ; Ποια λύση µπορεί να δώσουν τα 10,
15, 20 ή 25 ευρώ µε τα οποία περνάτε και σπαταλάτε τις θυσίες
του ελληνικού λαού;
Μόνο, λοιπόν, αν παίρναµε τους πόρους από τις θυσίες του
ελληνικού λαού και τις διοχετεύσουµε σε αναπτυξιακούς στόχους, τότε δεν θα ξαναχρειαστούν µέτρα. Μόνο αν τα δίναµε
αυτά στη µείωση των εισφορών των νεοεισερχοµένων στην
αγορά εργασίας, των νέων µας που φεύγουν στο εξωτερικό, στη
µείωση των κύριων ασφαλιστικών εισφορών από το 20% στο
12%, στη µείωση του φορολογικού συντελεστή για µισθωτούς
και συνταξιούχους στο 20%, στη µείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων στο 20% και το ίδιο του ΦΠΑ, στην κατάργηση έκτακτων εισφορών, τέλους επιτηδεύµατος και όλων των µικρών
τεκµηρίων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε τη
σκέψη σας, παρακαλώ.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Μόνο έτσι θα προκληθεί το σοκ που χρειάζεται στην οικονοµία,
για να έχουµε επενδύσεις και δουλειές, και θα δηµιουργηθούν
νέες θέσεις εργασίας. Μόνο έτσι θα δηµιουργηθούν οι πόροι για
ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και τελειώνω µε αυτό, κύριε
Πρόεδρε, ο Αλεξάντερ Χάµιλτον πρώτος Υπουργός Οικονοµικών
των ΗΠΑ, µεταρρυθµιστής µετά και από τον Ρόµπερτ Μόρις,
ένας υπασπιστής του στρατηγού Ουάσιγκτον, πολύ γενναίος, τον
έλεγαν «Τίγρη του Πρίνστον» για τη µάχη που έδωσε εκεί,

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΑ’ - 17 ΜΑΪΟΥ 2017

έγραψε ένα γράµµα σε έναν φίλο του πριν ξεκινήσει ο Πόλεµος
της Ανεξαρτησίας.
Έγραφε: «Διψάω να δώσω το αίµα µου, όχι όµως και τον χαρακτήρα µου γι’ αυτό το έθνος.». Τα έγραφε αυτά πριν να υπάρξει επίσηµα αυτό το έθνος και για ένα κράτος που δεν υπήρχε
ακόµα.
Εσείς, δυστυχώς, ψήφο στην ψήφο και µε την ψήφο αυτή, πουλάτε τον χαρακτήρα σας και την ψυχή σας στο πολιτικό σύστηµα
που µας έφερε εδώ, αντιγράφοντας κάθε λάθος του.
Μαζί, λοιπόν, µε τον χαρακτήρα σας πουλάτε και το µέλλον
των νέων µας, πουλάτε και τα όνειρά τους. Τώρα στους νέους
µας έµεινε µόνο ένα όνειρο: να φύγουν όσο µπορούν συντοµότερα από τη χώρα. Αυτή είναι η πραγµατική πτώχευση της χώρας
µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος από την Ένωση Κεντρώων κ. Αναστάσιος Μεγαλοµύστακας, για δώδεκα λεπτά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, ως νεότερος Βουλευτής
του σηµερινού Κοινοβουλίου και ως ένας Βουλευτής που δεν
ήταν εκλεγµένος στις προηγούµενες Βουλές που είχαν φέρει τα
προηγούµενα µνηµόνια, το βάρος της ευθύνης που νιώθω σήµερα είναι τεράστιο και µόνο έτσι µπορούµε να αντιµετωπίσουµε
την κατάσταση.
Άκουσα προσεκτικά τον Υπουργό κ. Κοντονή να λέει ότι δεν
αρµόζει στον πολιτικό λόγο να κατηγορείς τη συγκυβέρνηση για
ψέµα και για απάτη και γι’ αυτόν τον λόγο εγώ δεν θα χρησιµοποιήσω αυτές τις λέξεις. Θα µιλήσω, όµως, για ανικανότητα, για
ανικανότητα υλοποίησης των δεσµεύσεών σας και κάθε φορά
που θα το αναφέρω, θα επιχειρηµατολογώ, έτσι ώστε να µην
υπάρχει βήµα προς αντιπολίτευση όσων λέω.
Πρώτα απ’ όλα, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν πρόκειται να γίνουµε συνένοχοι σ’ αυτό το οικονοµικό έγκληµα -για να µην πω
«δολοφονία»- που πρόκειται να συµβεί, αν εφαρµοστεί το νέο
µνηµόνιο που φέρνετε και θα εξηγήσω γιατί.
Το νέο αυτό µνηµόνιο, το νέο µνηµονιακό νοµοσχέδιο που µας
φέρνετε είναι καθαρά υφεσιακό. Είναι ένας χάρτης που µας δείχνει πώς θα υπεροφορολογούµε, πώς θα µειώνουµε τα εισοδήµατα και πώς θα οδηγούµαστε σε ύφεση, δυστυχώς. Όλος αυτός
ο χάρτης µόνο στην ανάπτυξη δεν οδηγεί, αλλά αντίθετα µας
πάει κατευθείαν σ’ ένα αδιέξοδο, σ’ έναν τοίχο.
Δυστυχώς, το µόνο που θα καταφέρετε είναι να γίνει αναδιανοµή της φτώχειας, καθώς οι φτωχοί θα γίνουν φτωχότεροι, θα
δηµιουργηθούν νέες τάξεις των νεόπτωχων και θα συνεχίζονται,
καθώς δεν βλέπω ούτε ένα αναπτυξιακό µέτρο µέσα σ’ αυτό το
µνηµόνιο. Δεν µπορούµε να το καταλάβουµε.
Το µόνο που δηµιουργεί θέσεις εργασίας είναι κάτι διαταξούλες που περνάτε, που δηµιουργούνται νέοι φορείς, νέα τµήµατα,
νέες διευθύνσεις και υπάρχουν κάποιοι συµβασιούχοι, που µας
έχει δείξει η ιστορία µέχρι τώρα ότι αυτοί που βολεύονται σ’
αυτές τις θέσεις είναι οι υµέτεροι, οι δικοί σας.
Δυστυχώς, αυτό που θα έπρεπε να γίνει, δηλαδή η ενίσχυση
του πρωτογενούς τοµέα, η ενίσχυση της τεχνολογίας, της καινοτοµίας, του τριτογενούς τοµέα, των υπηρεσιών και συγκεκριµένα της κοινωνίας της πληροφορίας, της υγείας, της παιδείας,
δεν ενισχύονται σε καµµία περίπτωση.
Το µεγαλύτερο ερώτηµα που πρέπει να απαντήσετε πρώτα
στον ελληνικό λαό κι ύστερα σ’ εµάς είναι γιατί µας φέρνετε αυτό
το µνηµόνιο. Εσείς µιλούσατε για υπερπλεονάσµατα. Χαιρόσασταν και λέγατε ότι έρχεται η ανάπτυξη και τώρα µας φέρνετε
ένα µνηµόνιο για να διαπραγµατευτείτε το χρέος. Μάλιστα,
πολλά από τα στελέχη σας, της συγκυβέρνησης, άφησαν να εννοηθεί ότι θα γίνει και κούρεµα του χρέους, πράγµα που δεν πρόκειται να γίνει. Δηλαδή, ονοµαστική µείωση του χρέους δεν
πρόκειται να δούµε ποτέ. Το µόνο που ίσως καταφέρουµε είναι
να φέρουµε µια επιµήκυνση σ’ αυτό το χρέος ή µια χαλάρωση
των επιτοκίων.
Δυστυχώς, αυτά έπρεπε να τα διεκδικήσουµε χωρίς νέα µέτρα.
Εδώ είναι η πρώτη ανικανότητα να υλοποιήσετε τις δεσµεύσεις
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σας, καθώς ο Πρωθυπουργός είχε εξαγγείλει ότι δεν θα υπάρξει
ούτε ένα µέτρο. Όµως, αυτό κάνουµε: προνοµοθετούµε µέτρα
για µια περίοδο κατά την οποία µάλλον δεν θα είστε εσείς στην
κυβέρνηση. Δυστυχώς, εσείς δώσατε αυτό το δικαίωµα στους
θεσµούς, στους δανειστές, στην τρόικα, στο κουαρτέτο, όπως
θέλετε πείτε το.
Δεν θα γίνει αυτή η ονοµαστική διαγραφή του χρέους, γιατί
πλέον το χρέος είναι κρατικό. Δεν είναι µόνο η Ελλάδα που πονάει
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, δυστυχώς,
εξαιτίας των λανθασµένων πολιτικών που ακολουθήθηκαν, παρόµοια προβλήµατα µ’ εµάς έχουν, όχι στον ίδιο βαθµό, γιατί αυτοί
που κυβερνούσαν µέχρι τώρα κατάφεραν να µας φέρουν πρώτους
και σε διαφθορά και σε µίζες και σε όλα αυτά που µας έφεραν
µέχρι εδώ.
Δυστυχώς, η ανικανότητα να υλοποιήσετε όσα δεσµευόσασταν ότι θα κάνετε το µόνο που εξασφάλισε µε τη διαπραγµάτευση ήταν να έχουµε δώδεκα µήνες καθυστέρηση.
Δυστυχώς, βλέπουµε ότι κάθε φορά που διαπραγµατεύεστε
µόνο ζηµιά έχετε να φέρετε στον ελληνικό λαό. Δυστυχώς, βλέπουµε ότι συνεχίζετε τις προηγούµενες πολιτικές, της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, που ενισχύεται η κοµµατοκρατία,
ένας θεσµός που δεν πεθαίνει ποτέ στην Ελλάδα.
Αυτό που βλέπω -και ελπίζω να µην επαληθευθώ- είναι ότι δεν
θα αλλάξει τίποτα, γιατί πολλές φορές νοµοθετείτε, αλλά, όταν
έρχεται η στιγµή να εφαρµόσετε τις µεταρρυθµίσεις και τα αναπτυξιακά µέτρα, εσείς προτιµάτε να τα αφήνετε στο συρτάρι.
Ας κάνουµε, λοιπόν, µία σύντοµη επισκόπηση των µέτρων για
τα οποία και οι σαράντα και πλέον φορείς που ήρθαν χθες, δεν
είχαν την καλύτερη άποψη. Μάλιστα, όλοι τους ήταν αντίθετοι
µε τα όσα θέλετε να εφαρµόσετε.
Στην ουσία, φέρνετε νέα µέτρα, έως το 2021, ύψους 5 δισεκατοµµυρίων και λέτε ότι θα φέρετε και 7,5 δισεκατοµµύρια αντίµετρα, τα οποία πολύ δύσκολα θα έρθουν, κάτι το οποίο ξέρετε.
Αλλιώς, δεν θα υπήρχαν αυτές οι δικλίδες από τους δανειστές.
Δεν θα µιλούσαµε για µέτρα, θα µιλούσαµε µόνο για αντίµετρα.
Από φέτος κόβετε το ΕΚΑΣ. Από το 2018 και ύστερα καταργείτε τις φοροαπαλλαγές και τα επιδόµατα. Από το 2019 βλέπουµε ότι υπάρχουν περικοπές τόσο σε κύριες όσο και σε
επικουρικές συντάξεις. Τα µέτρα κορυφώνονται το 2020 και
2021, που βλέπουµε ότι µειώνεται δραστικά το αφορολόγητο.
Αυτό που καταφέρνετε είναι να κόψετε έναν µισθό και δύο συντάξεις σε µία οικονοµία που είναι συντρίµµια! Έρχεστε να ρίξετε
µία βόµβα και να εξαϋλωθούν όλα. Μόνο σκόνη!
Για να σας δείξω πού πάσχει αυτό το νοµοσχέδιο και γενικότερα η πολιτική σας, θα σας αναφέρω κάποιες ανακρίβειες, για
να µην πω ψέµατα. Πρώτα από όλα διαβεβαιώνατε ότι δεν θα µειωθεί το αφορολόγητο. Βλέπουµε τι γίνεται. Το 2021 ένας υπάλληλος των 600 ευρώ καλείται να πληρώσει κοντά στα 1.800 ευρώ
τον χρόνο. Αυτός είναι ο φόρος του! Τρεις µισθοί! Τρεις µισθοί
σε έναν άνθρωπο που καλείται να ζήσει µε 600 ευρώ τον µήνα!
Δεύτερη ανακρίβεια είναι οι διαβεβαιώσεις σας ότι δεν θα περικοπούν οι συντάξεις. Βγαίνατε και το λέγατε, και ο Πρωθυπουργός
και ο κ. Κατρούγκαλος. Μάλιστα, είχε πει ο κ. Κατρούγκαλος υπερήφανος ότι, «όσο αυξάνεται το ΑΕΠ, όσο αναπτύσσεται η χώρα,
εµείς θα αυξάνουµε και τις συντάξεις».
Δυστυχώς, αυτό που θα καταφέρετε µε τα µέτρα που µας φέρνετε, είναι να τις κόψετε και άλλο. Δεν είναι ψέµα αυτό. Είναι υποχώρηση; Πείτε το όπως θέλετε.
Δυστυχώς, αυτές οι µειώσεις πάνε και σε χαµηλοσυνταξιούχους. Εµείς ποτέ δεν φοβηθήκαµε σαν Ένωση Κεντρώων να µιλήσουµε για µειώσεις συντάξεων, ακόµη και για κατάργηση
συντάξεων τώρα, που βρισκόµαστε σε αυτές τις δύσκολες εποχές.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ)
Δεν κόβαµε, όµως, από τους µικρούς. Το πρόγραµµά µας είναι
κοστολογηµένο και θα γλιτώναµε 2,5 δισεκατοµµύρια τον χρόνο
εάν κάναµε απλές κινήσεις, δηλαδή εάν βάζαµε πλαφόν τα 1.500
ευρώ ως ανώτατη σύνταξη, εάν καταργούσαµε τις βουλευτικές
συντάξεις, που είναι για περίπου εννιακόσιους Βουλευτές, τώρα,
αυτές τις δύσκολες εποχές. Το επάγγελµα του Βουλευτή, όπως
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το καταντήσατε, δεν είναι επάγγελµα, είναι λειτούργηµα.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ: Εµείς το καταντήσαµε; Για
όνοµα του Θεού!
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Δεν λέω µόνο για εσάς,
τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ. Μιλάω για όλους όσους κυβέρνησαν
µέχρι τώρα.
Μιλάµε ακόµη για κατάργηση της σύνταξης για όσους έχουν
εισοδήµατα 3.000 ευρώ και πάνω, τώρα, που είµαστε στην κρίση.
Όταν οι νέοι µας καλούνται µε τετράωρες συµβάσεις και µε 250
ευρώ να ζήσουν τις οικογένειές τους και να δηµιουργήσουν οικογένειες, δεν µπορούµε να δίνουµε συντάξεις σε ανθρώπους οι
οποίοι έχουν εισοδήµατα 3.000 ευρώ.
Επίσης υποστηρίζουµε ότι δεν πρέπει να κοπούν συντάξεις
κάτω των 1.000 ευρώ, ενώ θέλουµε να µπει ένας µπούσουλας σε
όλους όσοι πήραν πρόωρες συντάξεις. Μιλάµε γι’ αυτούς που
πήραν σύνταξη γήρατος, όχι γι’ αυτούς που πήραν λόγω ατυχήµατος ή λόγω κάποιας αναπηρίας.
Είδαµε ότι µετά τον νόµο Κατρούγκαλου -να µην τα φορτώσω
όλα σε αυτόν- έκλεισαν πενήντα επτά χιλιάδες επιχειρήσεις.
Πολύ φοβάµαι ότι κάτι ανάλογο θα συµβεί και µετά από αυτό το
µνηµόνιο.
Τέταρτη ανακρίβεια: Είχατε σαν σηµαία το σύνθηµα: «Κανένα
σπίτι στα χέρια τραπεζίτη.». Βλέπουµε ότι οι πλειστηριασµοί θα
γίνονται ηλεκτρονικά κάθε Τετάρτη, Πέµπτη και Παρασκευή για
δώδεκα ώρες την ηµέρα και, µάλιστα, αίρεται η ασφάλεια της
πρώτης κατοικίας για κτίσµατα αξίας 140.000 ευρώ και κάτω. Τι
είναι αυτό; Πώς θα βγούµε να το επικοινωνήσουµε αυτό στον
κόσµο; Ποιες θα είναι οι αντιδράσεις του;
Μιλούσατε για την καλή διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων
δανείων. Τώρα τι κάνουµε; Δίνουµε, δυστυχώς, στα funds, πέρα
από τα δάνεια, και τα σπίτια όλων όσοι δεν είχαν βάλει υποθήκη.
Το πιο προκλητικό -για εµένα- το οποίο βλέπω σε αυτό το νοµοσχέδιο, κυρίως όσον αφορά τα αντίµετρα, είναι όταν µιλάτε στο άρθρο 6- για την επίλυση του δηµογραφικού προβλήµατος
και αναφέρετε το επίδοµα του παιδιού. Αυτό που µε λυπεί πραγµατικά είναι ότι δεν βλέπετε ότι πεντακόσιες χιλιάδες νέοι έχουν
φύγει στο εξωτερικό. Παιδιά, δηλαδή, που τα είχαµε εδώ, που τα
σπουδάζαµε εµείς, τα αφήσαµε να φύγουν. Τόσοι νέοι που βγαίνουν από τα πανεπιστήµια, τι θα κάνουν; Μελετήσαµε για αυτούς; Έχουµε καµµιά ιδέα ή απλώς θα µοιράζουµε επιδόµατα;
Γιατί δεν τους ενισχύουµε; Γιατί ένα αντίµετρο δεν βοηθάει τους
νέους επαγγελµατίες, τους νέους επιστήµονες; Έτσι θα λύσουµε
το δηµογραφικό, στέλνοντας τους νέους έξω;
Όνειρό µου είναι όλοι όσοι έφυγαν στο εξωτερικό για οικονοµικούς λόγους να γυρίσουν πίσω και να µη φύγει κανένας για παρόµοιους λόγους. Αυτό, νοµίζω, είναι που ζητάει και όλη η γενιά
µου. Αυτό έπρεπε να είχατε ως γνώµονα, όχι το πώς θα δώσουµε
κάποια επιδόµατα, κάποια συσσίτια και οτιδήποτε άλλο.
Θέλω να προειδοποιήσω και για κάτι, καθώς ακούγεται ότι σχεδιάζετε κάποιες αυξήσεις στο νερό...
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου πολύ λίγο χρόνο ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
…και θα δηµιουργήσετε λογαριασµούς της ΕΥΔΑΠ παρόµοιους µε αυτούς της ΔΕΗ. Αυτό είναι απαράδεκτο, γιατί πλέον οι
Έλληνες έχουν τρεις εφορίες να πληρώνουν. Η µία είναι η κανονική, η άλλη είναι οι ασφαλιστικές εισφορές και η άλλη έρχεται
µαζί µε τον λογαριασµό της ΔΕΗ. Ελπίζουµε να µη συµβεί το ίδιο
και µε τους λογαριασµούς της ΕΥΔΑΠ.
Τώρα που µιλάµε για τη ΔΕΗ, είµαστε ανοικτοί και υπέρµαχοι
στο να ανοίξουν τα επαγγέλµατα, να ανοίξει η αγορά. Ωστόσο,
δεν µπορούµε να πουλάµε τον εθνικό µας πλούτο, τα λιγνιτικά
µας ορυχεία και µετά να το παίζουµε πατριώτες.
Η Ένωση Κεντρώων δεν πρόκειται να ψηφίσει ούτε στο σύνολο ούτε τα άρθρα, εκτός από το άρθρο 71, το οποίο, όπως ανέφερε και ο εισηγητής µας, είναι «σηµαία» του κόµµατος. Το να
µειωθούν οι βουλευτικές αποζηµιώσεις είναι ένα από τα εννιά σηµεία. Ας αλλάζατε και λίγο το άρθρο 36 και συγκεκριµένα την παράγραφο 5, µε την οποία µειώνετε το ακατάσχετο -το κάνετε,
πιστεύω, για πολιτικούς λόγους-, γιατί, αν θέλατε να δώσετε
λύση, αυτό το ακατάσχετο δεν θα υπήρχε και θα υπήρχε στη
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θέση του ένα άλλο άρθρο, το οποίο θα καταργούσε τις κρατικές
επιχορηγήσεις. Δεν είναι σωστό να κόβουµε µόνο από το ΠΑΣΟΚ
και τη Νέα Δηµοκρατία, οι οποίοι χρωστούν και πρέπει να πληρώσουν. Να το κόψουµε από όλους, να υπάρχει µια δικαιοσύνη
στον προεκλογικό αγώνα! Αυτό ζητάµε!
Δεν έχω πάρα πολύ χρόνο. Αυτό που θέλω να σας πω -και νοµίζω ότι θα ήθελε κάθε απλός πολίτης να σας πει από αυτό το
Βήµα- είναι να εφαρµόσετε αυτό που λέγατε το 2015, ότι θα αλλάξετε τη χώρα και δεν θα αναγκάσετε τους πολίτες να αλλάξουν
χώρα, γιατί δεν πρόκειται να τα καταφέρουµε αλλιώς. Δείτε το
λίγο µε τη συνείδησή σας, µε τον εαυτό σας, µε τους ψηφοφόρους σας και αλλάξτε τον τρόπο που νοµοθετείτε! Αλλάξτε την
πολιτική σας, γιατί πάµε απευθείας στον γκρεµό!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εγώ ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
κ. Ευάγγελος Αποστόλου.
Κύριε Αποστόλου, έχετε τον λόγο για δέκα λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Αγαπητοί συνάδελφοι, φέρνουµε µια συµφωνία
εξόδου της χώρας µας από την κρίση, µια συµφωνία που ήρθε
µετά από δυόµισι χρόνια δουλειάς µέσα σε ασφυκτικές οικονοµικές και δηµοσιονοµικές συνθήκες και αφού βάλαµε σειρά και
τάξη σε πολλά πράγµατα, χωρίς άσκοπες κορόνες και ρητορικές
δηµαγωγίες.
Επουλώσαµε στον αγροτικό χώρο, στον οποίο θα σταθώ στην
οµιλία µου, όσες τουλάχιστον µπορούσαµε από τις πληγές που
τον ταλάνιζαν επί δεκαετίες, µε ευθύνη των πολιτικών της Νέας
Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
Αγαπητοί συνάδελφοι, καθιερώσαµε ψηλά στην πολιτική
ατζέντα την αγροτική οικονοµία. Πήραµε µέτρα για την ενίσχυση
και στήριξη των αγροτών. Αυξήθηκε τόσο το εισόδηµά τους, όσο
και οι εξαγωγές, όπως αποδεικνύουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και
της EUROSTAT. Βάλαµε µπροστά δράσεις για να ενθαρρύνουµε,
να διευκολύνουµε και να ενισχύσουµε τους παραγωγούς της ελληνικής υπαίθρου. Βάλαµε τάξη στις ενισχύσεις και στις πληρωµές που δίνονται πλέον τώρα στην ώρα τους και χωρίς πρόστιµα
και καταλογισµούς. Εξασφαλίσαµε ρευστότητα µε την «Κάρτα
του Αγρότη». Καθιερώσαµε το εργόσηµο στην αγροτική απασχόληση.
Επίσης, λύσαµε το ασφαλιστικό και διασφαλίσαµε τις αγροτικές συντάξεις. Ανακουφίσαµε φορολογικά το 95% των αγροτών,
που φέτος θα απολαύσει και επιστροφές φόρων. Αναδιοργανώσαµε σε υγιή βάση τον συνεργατισµό µε νέους συνεταιρισµούς
και οµάδες παραγωγών. Βάλαµε µπροστά το νέο Πρόγραµµα
Αγροτικής Ανάπτυξης, προκηρύσσοντας, έως τώρα, µέτρα
ύψους 1,68 δισεκατοµµυρίου ευρώ, που, µέχρι το τέλος του
2017, θα φτάσουν τα 3 δισεκατοµµύρια ευρώ, ενώ παράλληλα,
κάνοντας πράξη την αποκέντρωση µε αυτοδιοίκηση, εκχωρήσαµε στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση το 37,5% των πόρων.
Δεν µου επιτρέπει ο χρόνος να ασχοληθώ µε όλες τις παρεµβάσεις. Θα σταθώ, όµως, σε µερικές κυβερνητικές προτεραιότητες στον αγροτικό χώρο, που προωθούµε µέσα από το
Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής που έχουµε
καταθέσει και το οποίο σας καλούµε να ψηφίσετε, όπου προβλέπουµε ουσιαστικές πολιτικές και δράσεις, όπως είναι, για παράδειγµα, ο εξορθολογισµός των πληρωµών των αγροτικών
προϊόντων.
Αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ,
οι δικές σας πολιτικές στο συγκεκριµένο ζήτηµα ήταν αυτές που
οδήγησαν στο σηµείο προϊόντα που έχουν ηµεροµηνία λήξης ολίγων ηµερών να πληρώνονται στους παραγωγούς µε επιταγές
οκτώ και δέκα µηνών, ακόµα και µε ανοικτές ηµεροµηνίες. Κάνατε τον αγρότη και τον αγροτικό χώρο εν γένει τον κυριότερο
πιστωτή του εµπορίου, τη στιγµή που ο ίδιος, όπως ξέρατε, αντιµετώπιζε τεράστια προβλήµατα ρευστότητας.
Ξέρετε πού στηρίζεται αυτή η στρέβλωση; Σε ένα παραθυράκι
της νοµοθεσίας -εκτός εάν οι συµβαλλόµενοι αποφασίσουν, συµφωνήσουν διαφορετικά- που εσείς θεσπίσατε, µε στόχο να εξου-
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δετερώνετε στην πράξη τη σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού ασφαλώς γνωρίζατε ότι ο αδύναµος κρίκος µιας τέτοιας συµφωνίας, ο αγρότης, δεν θα µπορούσε να κάνει
διαφορετικά.
Δεν θα επιτρέπεται από εδώ και πέρα πλέον η πληρωµή των
νωπών και ευπαθών αγροτικών προϊόντων σε χρόνους πέραν των
εξήντα ηµερών, ανάλογα µε το προϊόν και σύµφωνα µε όσα
ισχύουν και εφαρµόζονται στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Παρεµβάσεις προβλέπεται να γίνουν -και θα γίνουν- για τη στήριξη των αγροτικών µας προϊόντων που πιέζονται από τις ελληνοποιήσεις. Με άλλη νοµοθετική µας πρωτοβουλία - σταθµό στον
χώρο της κτηνοτροφίας καθιερώνεται η υποχρεωτική αναγραφή
της χώρας προέλευσης του γάλακτος, τόσο στις συσκευασίες
γάλακτος όσο και στα γαλακτοκοµικά προϊόντα. Ο Έλληνας καταναλωτής θα γνωρίζει πλέον τι αγοράζει και είναι σίγουρο ότι
θα προτιµάει το ελληνικό, γιατί γνωρίζει ότι είναι και ποιοτικό.
Ανάλογη ρύθµιση επεξεργαζόµαστε και για τα προϊόντα κρέατος, για τα οποία η επισήµανση προέλευσης, παρ’ ότι υπάρχει
αντίστοιχη υποχρέωση, δυστυχώς δεν φτάνει σήµερα µέχρι τον
καταναλωτή. Με τη ρύθµιση που θεσπίζουµε θα φτάνει µέχρι την
ταµειακή µηχανή.
Υπάρχουν, όµως, και άλλα προβλήµατα που χρειάζονται άµεση
παρέµβαση, όπως αυτό της υπερχρέωσης.
Εσείς, συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας, φέρατε τον αγροτικό χώρο στην κατάσταση οι συνολικές του οφειλές -αγροτών και αγροτικών συνεταιρισµών- να ανέρχονται
σήµερα στα 7 δισεκατοµµύρια ευρώ και ειδικά στην υπό εκκαθάριση πρώην Αγροτική Τράπεζα να ανέρχονται στα 3,5 δισεκατοµµύρια ευρώ και να είναι στο σύνολό τους σχεδόν υπερήµερα.
Οι οφειλές προς τον εκκαθαριστή -και το ξέρετε κι εσείς- δεν
υπάρχει καµµία πιθανότητα, ούτε κατ’ ελάχιστον, να πληρωθούν
κατά ένα µέρος και ούτε, βεβαίως, πρόκειται να καλυφθούν από
το πλειστηρίασµα που µπορεί να προκύψει µέσα από τις αναγκαστικού χαρακτήρα διαδικασίες στις υποθηκευµένες εγκαταστάσεις, εξοπλισµούς και ακίνητα που συνδέονται µε τα χρέη.
Εκεί φθάσατε την κατάσταση.
Εµείς δεν θα αφήσουµε να απαξιωθεί ούτε να ξεπουληθεί όλη
αυτή η αγροτική περιουσία. Για αυτό ετοιµάζουµε και επεξεργαζόµαστε αυτή την περίοδο συγκεκριµένη πρόταση - λύση, µε την
οποία η υποθηκευµένη αγροτική περιουσία -γη, εγκαταστάσεις,
εξοπλισµός και ακίνητα- θα καταγραφεί, θα εκτιµηθεί η αξία της
και η µεν αγροτική περιουσία θα µεταφερθεί στον ΟΔΙΑΓΕ -έναν
Οργανισµό Διαχείρισης που έχει συστήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την αξιοποίηση της αγροτικής γης και των
ακινήτων του δηµοσίου- και η αστική, βεβαίως, περιουσία θα παραµείνει στη διάθεση της υπό εκκαθάριση Αγροτικής Τράπεζας.
Έτσι, λοιπόν, και η αστική περιουσία µπορεί να καλύψει ένα
µέρος των οφειλών, αλλά και η αγροτική περιουσία να συµβάλει,
µέσω του ΟΔΙΑΓΕ, στην υπηρέτηση του σκοπού της, που δεν
είναι άλλος από την υπηρέτηση της αγροτικής δραστηριότητας.
Κάναµε και κάνουµε ό,τι ήταν πολιτικά και ανθρωπίνως δυνατόν,
µέσα στις αντίξοες συνθήκες, η ελληνική ύπαιθρος να ανασάνει,
να πάρει µπροστά.
Αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ,
πριν από δύο χρόνια ψηφίσαµε µαζί την αύξηση του ΦΠΑ στα
αγροτικά εφόδια στο 24%. Εσείς γιατί είχατε ολόκληρη την ευθύνη για την κατρακύλα που οδηγήσατε τη χώρα, ενώ εµείς για
να βάλουµε σε µια άλλη διεκδικητική διαπραγµατευτική λογική
τη χώρα και να αρχίσουµε να αποσείουµε σιγά σιγά τα µνηµονιακά βάρη. Και τα καταφέραµε.
Μετά από σκληρές διαπραγµατεύσεις και παρά τις προτροπές
σας να κλείσουµε όπως όπως την αξιολόγηση, στο πλαίσιο των
αντιµέτρων πετύχαµε σηµαντικά πράγµατα για τον Έλληνα
αγρότη: Πρώτον, να µειωθεί ο ΦΠΑ από το 24% στα αγροτικά
εφόδια στο 13%, µε ισχύ όχι το µακρινό µέλλον, αλλά σε έναν
µήνα από τώρα, από την 1η Ιουλίου. Να είστε σίγουροι ότι σύντοµα θα έρθει και η παρέµβασή µας στον ειδικό φόρο κατανάλωσης του κρασιού.
Συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, φρεσκάρουµε τη µνήµη
σας, θυµίζοντας ότι αίτηµα για µείωση του ΦΠΑ είχε και ο Πρό-
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εδρός σας στον καθηµερινό αντιπολιτευτικό λόγο. Εµείς το διαπραγµατευτήκαµε και το πετύχαµε. Και τώρα εσείς οι Βουλευτές
της Νέας Δηµοκρατίας δεν αντέχετε αυτή την επιτυχία και δεν
το ψηφίζετε!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Καταθέσαµε τροπολογία
πάνω σε αυτό, κύριε Υπουργέ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Περάσαµε, επίσης, σαν αντίµετρα τη µείωση του
κατώτερου συντελεστή φορολόγησης των αγροτών από το 22%
στο 20% και τον µηδενισµό της εισφοράς αλληλεγγύης για εισοδήµατα µέχρι 30.000 ευρώ. Ουσιαστικά, δηλαδή, αφαιρέσαµε
την εισφορά αλληλεγγύης από όλους τους αγρότες. Ούτε αυτό
το ψηφίζετε, ούτε αυτό το αντέχετε!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τα καθηµερινά σας διαπιστευτήρια, συνάδελφοι της συγκυβέρνησης Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, καταµαρτυρούν ότι
δεν δίνετε δεκάρα τσακιστή για τον Έλληνα αγρότη και κτηνοτρόφο, για τον άνθρωπο της υπαίθρου. Το µόνο που σας ενδιαφέρει είναι πώς να υπονοµεύσετε τις προσπάθειες που κάνει η
Κυβέρνηση. Δύο χρόνια βαυκαλίζεστε µε την ιδέα ότι ο ελληνικός
λαός σας έχει νοσταλγήσει, εσάς που βουλιάξατε τη χώρα, εσάς
που το µόνο επιχείρηµα που µπορεί να σας αντιµετωπίσει είναι,
«Κοίτα ποιοι µιλάνε»!
Αφήστε, αγαπητοί συνάδελφοι, τη δηµαγωγία και αφουγκραστείτε αυτά που έχει ανάγκη η χώρα και ο ελληνικός λαός. Και
αυτά που έχει ανάγκη είναι να περπατήσουµε µέσα από αυτή τη
συµφωνία στην έξοδό µας από την κρίση. Και να είστε σίγουροι
ότι θα το πετύχουµε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
σαράντα δύο µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Γυµνάσιο Φαρκαδόνας Τρικάλων.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τα χειροκροτήµατα είναι ενδεικτικά.
Παρακαλώ, κύριε Παπαδόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Και αφού ήρθαν και τα παιδιά από τα Τρίκαλα, να θυµίσω µία φιλοσοφηµένη προτροπή του
Μπέρτολτ Μπρεχτ στους συντρόφους του: «Τι ωφελεί να περιγράφουµε µία τραγική πραγµατικότητα, εάν δεν αναλύσουµε
τους λόγους που φθάσαµε ως εδώ και κυρίως το πώς θα ξεπεράσουµε την τραγική κατάσταση;».
Αυτά µου έρχονταν στο µυαλό, όταν άκουγα πολλούς οµιλητές
-και στην πρωινή και στην απογευµατινή χθεσινή συνεδρίαση της
Βουλής- να περιγράφουν τις περικοπές, την αφαίµαξη εισοδηµάτων, την ανεργία, τις φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις,
τα σκληρά νεοφιλελεύθερα µέτρα που περιλαµβάνονται στα εκατόν σαράντα προαπαιτούµενα της δεύτερης αξιολόγησης, χωρίς
να αναλύουν γιατί η Ελλάδα έγινε µία υπερχρεωµένη χώρα, τι προκάλεσε τη χρεοκοπία, ποιος επέβαλε µε λάθος πολλαπλασιαστές,
µε διαρκώς λαθεµένες εκτιµήσεις, µε την «µπότα του ισχυρού»,
τα βάρβαρα µέτρα και κυρίως πώς θα περάσει η Ελλάδα στη νέα
ιστορική περίοδο, χωρίς στρεβλώσεις, χωρίς ελλείµµατα, χωρίς
διασπάθιση του δηµοσίου χρήµατος, χωρίς κηδεµόνες, χωρίς συνταγές ύφεσης αλλά µε πλήρη αξιοποίηση των συγκριτικών της
πλεονεκτηµάτων, του φυσικού πλούτου, των υδρογονανθράκων,
των µνηµείων, της εξαιρετικής οµορφιάς της και κυρίως του προικισµένου ανθρώπινου δυναµικού της, των νέων παιδιών µε τα προσόντα.
Στα ζητήµατα αυτά ακούστηκαν πολύ λίγα από τους συµπαθείς εκπροσώπους των σαράντα πέντε φορέων που προσκαλέσαµε εχθές και από τους ρήτορες της Αντιπολίτευσης, πολύ
λίγες προωθητικές σκέψεις για την ολιστική ανασυγκρότηση της
χώρας, για τις ώριµες ριζοσπαστικές µεταρρυθµίσεις που χρει-
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αζόµαστε, για το σχέδιο που θα οδηγήσει στην επιθυµητή, ταχύρρυθµη, ισόρρυθµη, βιώσιµη, δίκαιη συµµετοχική ανάπτυξη,
µε έξυπνες επενδύσεις, µε υγιή επιχειρηµατικότητα, µε έσοδα
και δαπάνες που θα έχουν τη σφραγίδα της κοινωνικής δικαιοσύνης, που θα παίρνουν από τους αποδεδειγµένα πλούσιους φοροφυγάδες, από τους λαθρέµπορους, από τα λαµόγια και θα
κατανέµουν εκεί που θα πιάσουν τόπο, στη δυνατότητα να απασχοληθούν στην Ελλάδα όλοι αυτοί οι νέοι που τους χρειαζόµαστε.
Πρέπει να έχουν τη δυνατότητα οι νέες οικογένειες να έχουν
όλα τα παιδιά τους σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς,
να παίρνουν σχολικά γεύµατα, να έχουν ένα αναβαθµισµένο
Εθνικό Σύστηµα Υγείας, µε τοπικές µονάδες υγείας, µε αυτοτελή
τµήµατα επειγόντων περιστατικών, να έχουν παιδιάτρους και στα
νοσοκοµεία του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και στα νησιά και
στα κέντρα υγείας. Πρέπει να γυρίσουν και οι νέοι γιατροί που
τους χρησιµοποιεί η Γερµανία και άλλες χώρες, γιατί τους χρειαζόµαστε εδώ.
Τη Νέα Δηµοκρατία την καταλαβαίνουµε. Το δικό της σχέδιο
είναι να περιγράφει την καταστροφή της χώρας σαν να έγινε
τώρα, να ανακαλύπτουν συνέχιση της ύφεσης, όταν όλες οι επικαιροποιηµένες µελέτες δείχνουν ανάπτυξη 1,8% έως 2,1% για
το 2017 και Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν 211.200.000 ευρώ για το
2021.
Το σχέδιό της είναι να κάνει καθετί για να πέσει η Κυβέρνηση,
να παλινορθωθεί το παλαιό σύστηµα εξουσίας, να σβηστούν τα
σκάνδαλα, η διασπάθιση του δηµοσίου χρήµατος, να µη διερευνηθεί το µεγάλο φαγοπότι, να γυρίσει η Ελλάδα στα δεδοµένα
που προκάλεσαν τη χρεοκοπία.
Όµως, εσείς οι άλλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, των άλλων κοµµάτων της Αντιπολίτευσης που λέτε ότι η Ελλάδα πρέπει να γυρίσει σελίδα, που δεν συµµετείχατε πολλοί από εσάς στο πάρτι
της κραιπάλης, της ρεµούλας, που λέτε ότι πρέπει να παραµείνει
η Ελλάδα στην ενωµένη Ευρώπη -µια ενωµένη Ευρώπη που,
όµως, πρέπει να αλλάξει ριζικά για να εφαρµόζονται οι αξίες που
διακηρύσσονται- τι ακριβώς κάνετε τώρα; Λέτε: Δεν θα ψηφίσουµε ούτε τα αντισταθµιστικά µέτρα µε τα οποία συµφωνούµε,
γιατί συνοδεύουν υφεσιακά, αντιλαϊκά µέτρα, που είναι τέταρτο
µνηµόνιο χωρίς νέα χρηµατοδότηση.
Τι δεν γνωρίζετε; Δεν γνωρίζετε ποιος απαίτησε, ποιος εκβίασε,
ποιος ήθελε τις περικοπές συντάξεων, αφορολόγητου, ειδικών µισθολογίων του ΕΚΑΣ, ποιος ζητούσε συντάξεις Βαλκανίων για
τους Έλληνες συνταξιούχους, ποιος ζητά επίµονα από την Ελλάδα να µειώσει την κρατική χρηµατοδότηση του ασφαλιστικού
συστήµατος, ποιος έκανε συµπαιγνία µε τη γερµανική και την ολλανδική ηγεσία για να επιβληθεί η ψήφιση πρόσθετων δηµοσιονοµικών µέτρων που δεν χρειάζονταν;
Δεν γνωρίζετε ποιος δεν ήθελε τη θεσµοθέτηση της ελευθερίας των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, την επεκτασιµότητα
των κλαδικών συµβάσεων, ποιος επεδίωκε διπλασιασµό των οµαδικών απολύσεων, το lockout, το άνοιγµα των καταστηµάτων
όλες τις Κυριακές;
Δεν γνωρίζετε ποιος ήθελε στις 5 Δεκέµβρη πρωτογενή πλεονάσµατα δεκαετίας στο 3,5%; Δεν γνωρίζετε ποιοι ακύρωσαν την
πρόταση Τσακαλώτου να χρησιµοποιείται 1% των πρωτογενών
πλεονασµάτων για φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις;
Δεν γνωρίζετε ποιοι εκβιάζουν να µην υπάρξουν συγκεκριµένα
µέτρα αναδιάρθρωσης, βιώσιµης εξυπηρέτησης του χρέους πριν
τις γερµανικές εκλογές;
Αφού τα γνωρίζετε όλα αυτά, τι ακριβώς προτείνετε; Προτείνετε να ακυρώσουµε τη συµφωνία συµβιβασµού που έγινε στο
επίπεδο των τεχνικών κλιµακίων; Προτείνετε να συνεχίσουµε τις
διαπραγµατεύσεις µέχρι να υποχωρήσει το Διεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο και η Γερµανία; Αυτό προτείνετε; Να µην υπάρξει θετική
αξιολόγηση της τρίτης σύµβασης στη συνεδρίαση του Eurogroup την 22η Μαΐου; Να προκαλέσουµε ρήξη;
Χρησιµοποιήσατε ακόµη και ένσταση αντισυνταγµατικότητας.
Πού θέλετε να οδηγηθούµε, σε εκλογές τώρα; Δεν γίνονται, αγαπητοί φίλοι. Οι εκλογές θα γίνουν, όταν εµείς θα οδηγήσουµε τη
χώρα σε όλα αυτά τα οποία είναι ένα συνολικό πρόγραµµα ολιστικής ανασυγκρότησης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ολοκληρώνετε,
κύριε Παπαδόπουλε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Κλείνοντας, αγαπητέ Πρόεδρε, θέλω να πω το εξής: Νέα χρηµατοδότηση από τους δανειστές δεν χρειαζόµαστε. Αρκούν τα 7 δισεκατοµµύρια ευρώ της
σύµβασης για να πληρώσουµε τις ανεξόφλητες οφειλές του δηµοσίου. Αρκούν οι µειωµένες πληρωµές για τοκοχρεωλύσια, αν
κατορθώσουµε πραγµατικά να πετύχουµε τη διευθέτηση του
χρέους. Αρκούν τα 80 εκατοµµύρια που παίρνουµε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο για να µπορέσουµε να κάνουµε τη µεταρρύθµιση στο πρωτοβάθµιο σύστηµα υγείας. Αρκούν τα 300
εκατοµµύρια ετησίως που ανέλυσε πριν ο Αλέξης Χαρίτσης για
το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων.
Δεν θα σας αναλύσω -γιατί το έκανα και χθες- τα θετικά που
περιλαµβάνονται σε ζητήµατα που αφορούν την υγεία, τις προµήθειες, τη φαρµακευτική πολιτική. Το έκανε και ο Παύλος Πολάκης χθες. Φαντάζοµαι ότι θα το κάνει και ο Αντρέας Ξανθός
που θα µιλήσει.
Eκείνο µε το οποίο θέλω να κλείσω είναι ότι µε τα δεδοµένα
αυτά που υπάρχουν, εµείς θα κριθούµε για την ικανότητά µας να
υλοποιήσουµε τη δύσκολη αποστολή που αναλάβαµε µετά και
τη δεύτερη λαϊκή εντολή. Κυρίως οφείλουµε να αποδείξουµε το
εναλλακτικό, αδιάφθορο, ελκυστικό, αριστερό πρότυπο διακυβέρνησης, µε µηδενική ανοχή στη διασπάθιση του δηµοσίου χρήµατος, τη µείωση των ανισοτήτων, τη θεαµατική αύξηση των
θέσεων σταθερής απασχόλησης, την παραγωγική ανασυγκρότησης της ΚΟΙΝΣΕΠ, τα κέντρα κοινότητας, τα ολοήµερα σχολεία,
την ενισχυτική διδασκαλία, τις οµάδες παραγωγών, το εθνικό µητρώο επιτελικών στελεχών. Για τα καθήκοντα αυτά θα κριθούµε
στο τέλος της τετραετίας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τον λόγο έχει ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος από το Ποτάµι κ. Αµυράς.
Ορίστε, έχετε τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς να πούµε ότι ο κ. Παπαδόπουλος είναι ο πλέον τυχερός σήµερα της Αίθουσας. Πέτυχε jackpot. Και ο Πρωθυπουργός είναι στην Αίθουσα και ο Πρόεδρος της Βουλής είναι στην
Αίθουσα και κυρίως οι µαθητές από την εκλογική του περιφέρεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα η Κύπρος πανηγυρίζει.
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δηµοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης
ανακοίνωσε αύξηση του ΑΕΠ της Κύπρου κατά το πρώτο τρίµηνο
του 2017 κατά 3,3%. Εµείς εδώ έχουµε έναν διαφορετικό δρόµο.
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε για το ίδιο χρονικό διάστηµα 0,5%, πολύ
κάτω από αρκετά αισιόδοξες και από τις πιο αισιόδοξες -για τους
απαισιόδοξους- προβλέψεις, δηλαδή έχουµε ύφεση. Ύφεση
στην Ελλάδα, ανάπτυξη στην Κύπρο. Η Κύπρος µπήκε στο µνηµόνιο το 2013 και βγήκε το 2016. Εµείς µπήκαµε το 2010 και θα
βγούµε πότε; Το 2021 και µετά.
Ποιο είναι το µυστικό της επιτυχίας των Κυπρίων, που εµείς
ακόµα εδώ αγνοούµε; Τρία πράγµατα είπε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης: Ορθή δηµοσιονοµική πολιτική, πίστη στις απαραίτητες
µεταρρυθµίσεις και προσέλκυση επενδύσεων.
Και εδώ ερχόµαστε στο σχέδιο νόµου, στο µνηµόνιο νούµερο
4, αν θέλετε, στο δεύτερο µνηµόνιο Τσίπρα - Καµµένου, το οποίο
µας γεννά συναισθήµατα θλίψης. Θλίψης, γιατί µετά από επτά
χρόνια επώδυνης µνηµονιακής κατάστασης και πολιτικής, η λιτότητα όχι µόνο δεν ανακόπτεται, αλλά γίνεται πιο βαθιά, γίνεται
πιο σκληρή, βαράει στο ψαχνό τα χαµηλότερα εισοδήµατα. Χαµηλόµισθοι των πεντακοσίων και εξακοσίων ευρώ θα χάσουν το
ένα µηνιάτικο τον χρόνο, διότι θα τους το πάρει η εφορία από
την πτώση του αφορολόγητου. Οι συνταξιούχοι θα χάσουν από
δύο έως τέσσερις συντάξεις, παρακαλώ, και η επιτροπεία δεν τελειώνει. Η επιτροπεία δεν τελειώνει, εκεί είναι το µεγάλο πρόβληµα.
Το ερώτηµα είναι: Ισχύει αυτό που µας λέγατε, κύριε Πρωθυπουργέ, «ούτε ένα ευρώ µέτρα»; Διότι εάν τα βάλουµε κάτω και
από την εισηγητική έκθεση και την έκθεση του Γενικού Λογιστη-
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ρίου του Κράτους, έχουµε ότι το 2019 θα µειωθούν οι συντάξεις
και τα επιδόµατα κατά 2,262 δισεκατοµµύρια ευρώ και οι επικουρικές κατά 232 εκατοµµύρια, δηλαδή κόψιµο συντάξεων κατά 2,5
δισεκατοµµύρια ευρώ το 2019. Από τη µείωση του αφορολογήτου το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υπολογίζει ότι θα εισπράξει 1,9 δισεκατοµµύρια ευρώ, σύνολο περίπου 4,5
δισεκατοµµύρια ευρώ. Εάν πάρουµε βέβαια και την κατάργηση
των φοροαπαλλαγών για ιατρικές δαπάνες και την αύξηση των
εισφορών και την κατάργηση της έκπτωσης 1,5% της κλίµακας
στους µισθωτούς, φτάσαµε σχεδόν στα 5 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Εποµένως δεν είναι δηµοσιονοµικά ουδέτερο το πρόγραµµα.
Όταν, κύριε Πρωθυπουργέ, λέγατε «ούτε ένα ευρώ µέτρα» ορθώς το είχε πει τότε ο κ. Φίλης- το λέγατε για να το ακούσει ο
Σόιµπλε, αλλά το άκουσαν και οι χαµηλοσυνταξιούχοι και οι αδύναµοι µισθωτοί. Τώρα άλλα βλέπουν, όµως.
Έρχοµαι στα περίφηµα αντίµετρα. Λοιπόν, πρώτα απ’ όλα να
πούµε ότι λίγο τους κακοµαθαίνετε τους πολίτες. Να θυµίσω το
πρόγραµµα Θεσσαλονίκης; Πόσα δισεκατοµµύρια είχατε δώσει
µε το πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης; Δώδεκα δισεκατοµµύρια;
Να θυµίσω το παράλληλο πρόγραµµα του Σεπτεµβρίου του 2015
που θα εξουδετέρωνε το πρώτο δικό σας µνηµόνιο; Άφαντα όλα
αυτά.
Πάµε, όµως, να δούµε. Διαβάζουµε, λοιπόν, ως αντίµετρα: Επίδοµα στέγασης. Νέους παιδικούς σταθµούς. Σχολικά γεύµατα.
Μείωση συµµετοχής στα φάρµακα. Μικρή µείωση του ΕΝΦΙΑ και
αποκλιµάκωση φορολογικών συντελεστών σε εισοδήµατα και εισφορά αλληλεγγύης. Πολύ σωστά όλα αυτά. Μαζί σας και εγώ.
Θα το ψηφίσω. Αλλά ποιος θα το αποφασίσει; Ποιος το αποφασίζει;
Το άρθρο 15 του νοµοσχεδίου είναι ανατριχιαστικό, διότι υποβιβάζει τον εκάστοτε Υπουργό Οικονοµικών, τον εκάστοτε Έλληνα Υπουργό Οικονοµικών, σε υφιστάµενο του υπαλλήλου του
ΔΝΤ, του κ. Τόµσεν.
Λέει, λοιπόν, το άρθρο 15: «Τα αντίµετρα θα εφαρµόζονται υπό
την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει απόκλιση από τους δηµοσιονοµικούς στόχους». Υπάρχει, λοιπόν, πρώτον, µια σαφής αίρεση
για το εάν θα εφαρµοστούν ή όχι τα αντίµετρα. Ποιος, όµως, θα
αποφασίζει; Το ΔΝΤ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Σταθερότητας και η Κοµισιόν σε συνεργασία
µε τις ελληνικές αρχές. Αν, όµως, εκείνοι προβλέψουν -και πρώτο
το ΔΝΤ- ότι θα έχουµε υστέρηση, δεν θα εγκριθούν τα αντίµετρα.
Και εδώ, αγαπητέ κύριε Πρωθυπουργέ, σας λέω: Βάλτε µια
διάταξη που να λέει, ανεξαρτήτως του τι θα πει το ΔΝΤ, ότι εµείς
τα αντίµετρα θα τα εφαρµόσουµε και εγώ θα τα ψηφίσω τα αντίµετρα, αλλά όχι υπό αίρεση και να αποφασίσει το ΔΝΤ.
Το χειρότερο δεν είναι αυτό. Πηγαίνει και ακόµα παρακάτω.
Δίνετε ως Κυβέρνηση στο ΔΝΤ τον βασικό ρόλο του βασικού
αξιολογητή της ελληνικής οικονοµίας, γιατί λέει η διατύπωση της
διάταξης του άρθρου 15: «Το ΔΝΤ σε συνεργασία µε τους ευρωπαϊκούς θεσµούς και τις ελληνικές αρχές θα εκτιµήσει αν πρέπει
η µείωση του αφορολογήτου να ισχύσει από το 2019», δηλαδή
µια χρονιά νωρίτερα εάν το ΔΝΤ αποφασίσει, αλλά το ΔΝΤ θα
είναι ο βασικός παίκτης, ο βασικός αξιολογητής της ελληνικής
οικονοµίας;
Εσείς δεν λέγατε ότι το ΔΝΤ δεν µπορεί να κτυπήσει δηµοσιονοµική «µπεκάτσα» ούτε από τα δύο µέτρα; Ο Πρωθυπουργός
δεν έλεγε, ορθά, τον Δεκέµβριο ότι το ΔΝΤ έπεσε σαράντα
φορές έξω στο πλεόνασµα που υπολόγιζε για το 2016; Υπολόγιζε
0,1% το ΔΝΤ, 4,2% τελικά ήταν. Σε αυτούς τους υπαλλήλους του
ΔΝΤ θα εµπιστευθούµε την αξιολόγηση της ελληνικής οικονοµίας που, όπως σας ξαναείπα, δεν µπορούν να κτυπήσουν δηµοσιονοµική «µπεκάτσα» στα δύο µέτρα;
Ας χρησιµοποιήσω το παράδειγµα διαφορετικά. Έχει σηµασία
αυτό, γιατί αν το ΔΝΤ βγάλει αρνητική αξιολόγηση, τέρµα τα αντίµετρα. Ποιο πιθανό δηλαδή είναι η Σκάρλετ Γιόχανσον να ζητήσει ραντεβού από τον κ. Τσακαλώτο, και όχι το αντίστροφο,
παρά ο Τόµσεν να βγάλει µια θετική αξιολόγηση για την ελληνική
οικονοµία.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Σας
ευχαριστώ.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντί να συµφωνήσετε για νέα
χρηµατοδότηση χωρίς νέα µέτρα, έγινε το ακριβώς αντίστροφο.
Αντί να σκίσετε το µνηµόνιο, µε αυτό το καινούργιο µνηµόνιο διαλύετε µισθούς και συντάξεις. Αντί να µειώσετε τα αιµατηρά πλεονάσµατα των επόµενων ετών ως το 2022, τα διατηρείτε τεράστια.
Αποδέχεστε τα τεράστια πλεονάσµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θέλω να κακοκαρδίσω άλλο
τον κ. Τσακαλώτο, αλλά θέλω επίσης να διαφωνήσω µε τον κ. Λοβέρδο και τον κ. Βορίδη και να τους πω ότι κάνουν λάθος που
ζητούν από τον κ. Τσακαλώτο να παραιτηθεί γιατί δέχθηκε τη µείωση του αφορολόγητου. Ο κ. Τσακαλώτος -επιτρέψτε µου, κύριε
Υπουργέ, την έκφραση, το σχήµα λόγου για να µην σας κακοκαρδίσω- έχει ήδη παραιτηθεί και µάλλον δεν το ξέρει, διότι δεν
γίνεται από τη µια να επιτρέπει στο ΔΝΤ να είναι ο βασικός παίκτης και αξιολογητής της ελληνικής οικονοµίας και για τα αντίµετρα. Δεν γίνεται από τη µια να φτάνει το αφορολόγητο στα
5.600 ευρώ και εκείνος να µην κουνιέται από τη θέση του και από
την άλλη να µας λέει «µε άλλα λόγια να αγαπιόµαστε».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήθελα να σας δείξω έναν πίνακα
από µια επιχείρηση που µου έστειλαν: Μια ανώνυµη εταιρεία, αν
έχει καθαρά κέρδη 100.000 ευρώ, ξέρετε πόσα µένουν από τα
καθαρά κέρδη των 100.000 ευρώ στην τσέπη της επιχείρησης
και του επιχειρηµατία; Μένουν οι 25.000 ευρώ. Είναι αυτό υγιές
επενδυτικό κλίµα;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ανώνυµη εταιρεία;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Μην το αµφισβητείτε. Α.Ε., κέρδη ετησίως 100.000 ευρώ. Φόρος επί κερδών; 29%. Βάλτε στην άκρη
29.000 ευρώ. Προκαταβολή 100% για την άλλη χρονιά; Άλλες
29.000.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Αυτό είναι εφάπαξ. Θα αφαιρεθούν από την επόµενη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Εφάπαξ, αλλά θα τα δώσει την ίδια χρονιά. Θα µε τρελάνετε; Τέλος επιτηδεύµατος: 1.600 ευρώ.
Ο αναλογούν φόρος µερισµάτων 15% είναι 6.000 ευρώ. Υπέρ
εισφορών είναι άλλο ένα 26,95%. Τι µένει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Τους καταστρέψατε!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Βάλτε, σας παρακαλώ, και ΕΦΚΑ για την
αµοιβή του επιχειρηµατία. Τι µένει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Τίποτα, να φύγει!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Α, λέτε να φύγει! Να πάει πού, στη Βουλγαρία; Να πάνε και άλλοι στη Βουλγαρία; Έλεος πια!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Έτσι όπως το περιγράφετε…
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Σχήµα λόγου ήταν.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνω
λέγοντας ότι ο δρόµος για να βγούµε από την επιτροπεία δεν
είναι ακόµα ένα µνηµόνιο, αλλά είναι ο δρόµος που µας έδειξε η
Κύπρος. Ορθή δηµοσιονοµική πολιτική, επενδύσεις και θα προσέθετα εγώ, απόλυτο ξεχώρισµα, απόλυτη αποξένωση του κράτους, της δηµόσιας διοίκησης από τα κόµµατα. Γι’ αυτό δεχθείτε
και την πρότασή µας τα κόµµατα να µην παίρνουν ούτε ένα ευρώ
επιχορήγηση από το κράτος.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Αµυρά.
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 δύο µαθητές και µαθήτριες και πέντε συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 1ο και 2ο Δηµοτικό Σχολείο Φιλιατρών
Θεσπρωτίας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Δραγασάκης, έχει τον
λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή Κυβέρνηση επιλέχ-
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θηκε από τους πολίτες της χώρας µας για τρεις κυρίως λόγους:
Πρώτον, για να βγάλει τη χώρα από τα µνηµόνια και να τερµατίσει την επιτροπεία. Δεύτερον, για να φέρει ενώπιον της δικαιοσύνης υποθέσεις σκανδάλων και διασπάθισης δηµόσιου
χρήµατος και να αντιµετωπίσει µε πολιτικά και θεσµικά µέσα τις
βαθύτερες αιτίες της διαφθοράς και της διαπλοκής. Τρίτον, για
να αλλάξει το µη βιώσιµο και άδικο παραγωγικό µοντέλο της
χώρας και τη λειτουργία του κράτους, να ενισχύσει τη διεθνή
θέση της χώρας και να βελτιώσει προς όφελος των θέσεών µας
τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς συσχετισµούς.
Η Κυβέρνηση θα κριθεί από τους πολίτες στο τέλος της θητείας της από τη συνολική της επίδοση και ειδικότερα βέβαια
από την επίδοσή της σε αυτούς τους τρεις τοµείς.
Από την άποψη αυτή, το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα
είναι καθοριστικής σηµασίας για την επίτευξη του πρώτου στόχου, ο οποίος όµως µε τη σειρά του είναι προϋπόθεση και για
τους υπόλοιπους. Διότι, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν είναι
σωστό και µερικές φορές µάλιστα είναι ανήθικο να ξεχνιούνται
θεµελιώδη γεγονότα, τα οποία σηµάδεψαν τις τύχες του λαού
µας και της χώρας. Και ένα γεγονός, το οποίο δεν πρέπει να ξεχνιέται ούτε στη διάρκεια αυτών των συζητήσεων, διότι είµαστε
αντιµέτωποι ακόµη µε αυτό, είναι η χρεοκοπία του ελληνικού
κράτους, την οποία επιφέρατε οι δυνάµεις που κυβερνήσατε τη
χώρα µε όσα κάνατε και κυρίως µε όσα δεν κάνατε στα πριν από
την κρίση χρόνια και που η παράταξη που σήµερα κυβερνά,
πολλά απ’ αυτά τα έλεγε πολύ πριν την κρίση.
Γεγονός, επίσης, είναι –και δεν πρέπει να ξεχνιέται- ότι η υποταγή στα µνηµόνια και την επιτροπεία είχε ως αποτέλεσµα να χάσουµε ως χώρα σηµαντικό µέρος της πολιτικής µας αυτονοµίας.
Με αυτά, λοιπόν, τα δεδοµένα, που σε όλους είναι γνωστά,
αλλά ορισµένοι θέλουν να τα ξεχνούν, ο µόνος τρόπος για να
ανακτήσουµε τον έλεγχο της µοίρας µας και του µέλλοντός µας,
είναι να τερµατίσουµε την εξάρτησή µας από τον ξένο θεσµικό
δανεισµό, να πετύχουµε, ώστε το χρέος να καταστεί βιώσιµο και
στη βάση αυτή να διεκδικήσουµε το τέλος των µνηµονίων και τον
τερµατισµό της επιτροπείας.
Και λέω να διεκδικήσουµε, διότι η έξοδος από τα µνηµόνια και
την επιτροπεία δεν θα είναι µια τυπική αυτόµατη διαδικασία,
αλλά θα είναι µια πορεία µε παγίδες και ρίσκα. Γι’ αυτό, σ’ αυτή
τη διεκδίκηση είναι κρίσιµη και η συµµετοχή και η στήριξη της
κοινωνίας, θα έλεγα και η συνευθύνη και των άλλων πολιτικών
δυνάµεων, ανεξάρτητα από τις επιµέρους διαφορές σε άλλα ζητήµατα.
Και τούτο διότι υπάρχουν δυνάµεις µεταξύ των δανειστών µας
–και πρέπει να το γνωρίζει αυτό ο ελληνικός λαός– οι οποίες αντιλαµβάνονται το χρέος όχι ως οικονοµικό µέγεθος, αλλά ως πολιτικό µοχλό πίεσης διαρκείας για την επιβολή της πολιτικής που
εκείνοι θεωρούν ορθή.
Επίσης, οι ίδιες δυνάµεις αντιλαµβάνονται την επιτροπεία ως
µόνιµο καθεστώς. Ακριβώς γι’ αυτό και ο Πρωθυπουργός στην
πρόσφατη συνεδρίαση του Υπουργικού Συµβουλίου τόνισε την
ανάγκη να γίνουν πολλά και πριν, αλλά και µετά το τέλος των
µνηµονίων, αν θέλουµε αυτό το τέλος να είναι οριστικό.
Οι δυσκολίες αυτές, άλλωστε, φάνηκαν. Η πορεία για να φτάσουµε ως εδώ ήταν γεµάτη εµπόδια. Σήµερα, όµως, δεν νοµίζω
ότι υπάρχει κάποιος στη χώρα ή στο εξωτερικό, εκτός ίσως από
κάποιους της Αντιπολίτευσης, οι οποίοι να αρνούνται, να µη βλέπουν, να µην αναγνωρίζουν ότι αιτία αυτών των καθυστερήσεων
δεν ήταν η ελληνική Κυβέρνηση, αλλά ήταν οι διαφορές και αντιθέσεις µεταξύ των δανειστών και τα µέτρα εκτός της αρχικής
συµφωνίας που ζητήθηκαν κυρίως από την πλευρά του Διεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου.
Θα ήθελα στο σηµείο αυτό να δώσω µια απάντηση στους
«γκεµπελίσκους» της Νέας Δηµοκρατίας, οι οποίοι κόβουν και
ράβουν δηλώσεις από το παρελθόν, για να κατασκευάσουν σχήµατα προπαγάνδας, αλλά και σε άλλους, γιατί βλέπω ότι και
άλλοι τα λένε αυτά «τι λέγατε τότε, κανένα µέτρο» και λοιπά.
Θέλω να πω ότι, σε ό,τι µε αφορά τουλάχιστον, δεν ανακαλώ
τίποτα από όσα είπα στον παρελθόν, στην αρχή της διαπραγµάτευσης και θα έλεγα και σήµερα τα ίδια, εάν δεν είχαν µεταβληθεί τα δεδοµένα. Εάν δηλαδή και σήµερα το Διεθνές Νοµισµατικό
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Ταµείο απαιτούσε από εµάς να µειώσουµε το αφορολόγητο όριο
και όλα τα έσοδα να τα διαθέσουµε για να µειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές για τα υψηλά και µεγάλα εισοδήµατα, ενδεχοµένως σήµερα η πολιτική κατάσταση της χώρας να ήταν
διαφορετική.
Όµως, είχαµε ως αποτέλεσµα της διαπραγµάτευσης σηµαντικές µετατοπίσεις στα αρχικά δεδοµένα:
Πρώτον, αρχικά µας ζητήθηκαν νέα µέτρα ύψους 4,6 δισεκατοµµυρίων ευρώ χωρίς αντίµετρα. Τώρα έχουµε αρνητικά µέτρα,
που όµως αντισταθµίζονται δηµοσιονοµικά και εξισορροπούνται
οι κοινωνικές τους συνέπειες µε άλλα θετικά µέτρα.
Δεύτερον, αρχικά µάς ζητήθηκαν νέα µέτρα χωρίς καµµία δέσµευση για τη ρύθµιση του χρέους. Τώρα ό,τι νοµοθετήσουµε
εντάσσεται σε µια σφαιρική συµφωνία, µια συνολική συµφωνία,
που θα περιέχει και τα µέτρα για το χρέος.
Τρίτον, αρχικά µας ζητήθηκαν πλεονάσµατα 3,5% επί δέκα
χρόνια µετά το 2018. Τώρα οι συζητήσεις γίνονται για πολύ µικρότερες περιόδους.
Είχαµε, εποµένως, πάρα πολύ σηµαντικά δεδοµένα και συνεπώς δεν µπορούµε να λέµε τώρα τα ίδια που θα λέγαµε αν δεν
υπήρχαν αυτά τα δεδοµένα.
Κατηγορεί η Νέα Δηµοκρατία τους Βουλευτές της Συµπολίτευσης ότι ψηφίζουν τα πάντα για τις καρέκλες τους, όπως λένε.
Να µου επιτραπούν ορισµένα σχόλια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας. Ας µην κρίνετε εξ ιδίων τα αλλότρια. Αν κάποιοι από εσάς έτσι αντιλαµβάνονται την πολιτική, δεν
σηµαίνει ότι όλοι αντιλαµβανόµαστε την πολιτική µε τον ίδιο
τρόπο.
Δεύτερον, οι Βουλευτές της Συµπολίτευσης -και όλοι µας- δεν
ψηφίζουµε τα πάντα. Αξιολογούµε το αποτέλεσµα που προκύπτει
από τη διαπραγµάτευση και το ψηφίζουµε, εφόσον θεωρούµε και
εκτιµούµε ότι εντάσσεται στους στόχους µας και υπηρετεί το
συµφέρον της χώρας.
Τρίτον, το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο θα ψηφιστεί, διότι παρά
τα αρνητικά και δύσκολα σηµεία του, έχει δύο πολύ ισχυρά χαρακτηριστικά:
Πρώτον, ενσωµατώνει την αρχή της δηµοσιονοµικής ουδετερότητας, την οποία κανείς δεν πρέπει να υποτιµάει, ακόµη και αν
διαφωνεί µε το νοµοσχέδιο, καθώς και τη λογική της εξισορρόπησης των κοινωνικών συνεπειών των µέτρων µέσω άλλων µέτρων, των αντιµέτρων, όπως καθιερώθηκε να λέγονται.
Εάν αυτές οι δύο αρχές είχαν διεκδικηθεί από προηγούµενες
κυβερνήσεις, έστω από τη στιγµή και πέρα που τα ελλείµµατα
είχαν µειωθεί και ίσχυαν, τότε µπορούµε να πούµε µε σιγουριά
ότι η έξοδος από τα µνηµόνια θα είχε ήδη συντελεστεί -για να
απαντήσω και στο ερώτηµα του κ. Αµυρά- και δεύτερον το κοινωνικό κόστος, οι κοινωνικές συνέπειες θα ήταν πολύ ηπιότερες,
γι’ αυτό και από αυτή την άποψη είναι καθαρά προπαγανδιστική
η σύγκριση, η ταύτιση, η παροµοίωση αυτών των µέτρων µε µνηµόνιο γενικώς.
Δεύτερον, και ακόµη πιο κρίσιµο, είναι ότι η σηµερινή συµφωνία µπορεί υπό προϋποθέσεις, όπως είπα, να ξεκλειδώσει τις διαδικασίες για τον στόχο του τερµατισµού των µνηµονίων και της
επιτροπείας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ πιστεύω ότι εκείνο που ενοχλεί ορισµένους από την ηγεσία της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ είναι άλλο. Είναι ότι ο λαός µε την ψήφο του, τον Ιανουάριο του 2015 έσπασε το µονοπώλιο της δικοµµατικής εξουσίας
τους. Διότι αυτό που έγινε δεν ήταν απλώς µια αλλαγή στο εσωτερικό του υφιστάµενου συστήµατος εξουσίας, αλλά ήταν η
αρχή της υπέρβασής του. Και βεβαίως, βρισκόµαστε ακόµη στην
αρχή της αρχής. Διότι οι βαθιές αλλαγές, οι ριζοσπαστικές µεταρρυθµίσεις, οι µεγάλοι µετασχηµατισµοί στο κράτος, στην οικονοµία, στην κοινωνία είναι µπροστά µας. Γι’ αυτό και τα
αιτήµατα για εκλογές πέφτουν στο κενό. Και γι’ αυτό η Κυβέρνηση αυτή δείχνει µία ανθεκτικότητα, η οποία δηµιουργεί περιέργεια και ερωτηµατικά, παρά τις δύσκολες αποφάσεις τις οποίες
παίρνουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
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Ο τόπος, όµως, δεν χρειάζεται µόνο µια ανθεκτική Κυβέρνηση.
Χρειάζεται και µια υπεύθυνη Αξιωµατική Αντιπολίτευση και υπεύθυνες –θα προσέθετα- κοινωνικές εκπροσωπήσεις. Χαίροµαι που
αυτή την ανάγκη την αναγνωρίζουν πλέον πολλοί και πολλές και
µέσα από τη Νέα Δηµοκρατία και µέσα από κοινωνικές και επαγγελµατικές οργανώσεις.
Για πρώτη φορά από την αρχή της κρίσης, λοιπόν, δηµιουργούνται προϋποθέσεις για να σχεδιάσουµε το µέλλον σε έναν
ορίζοντα όχι µόνο διετίας, αλλά εφόσον ολοκληρωθεί η συµφωνία και µε τα µέτρα για το χρέος και σε έναν ορίζονται πολύ µακρύτερο, πέραν της δεκαετίας.
Με την ψήφιση αυτού του νοµοσχεδίου και µε την ολοκλήρωση της συµφωνίας δηµιουργούνται, λοιπόν, νέα δεδοµένα. Ας
τα αξιοποιήσουµε προς όφελος της κοινωνίας και της νέας γενιάς. Αυτή είναι η πρόταση που κάνουµε ως Κυβέρνηση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Αντιπρόεδρε.
Τον λόγο έχει ο κ. Χατζηδάκης, Βουλευτής και Αντιπρόεδρος
της Νέας Δηµοκρατίας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κ. Δραγασάκης µάς είπε ότι η
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ σχηµατίστηκε για τρεις λόγους: Για
να φύγει η χώρα από τα µνηµόνια, για να έχουµε διαφάνεια µε
τη διερεύνηση σκανδάλων και για να υιοθετήσει η χώρα ένα παραγωγικό µοντέλο καινούριο. Ας τα δούµε και τα τρία.
Ήρθατε, λοιπόν, για να καταργήσετε τα µνηµόνια. Εσείς, οι πιο
αντιµνηµονιακοί απ’ όλους, υιοθετείτε σήµερα το τέταρτο µνηµόνιο, έχοντας ψηφίσει προηγουµένως το τρίτο. Διότι πείτε µου,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -και θέλω να το σκεφθείτε το
βράδυ σπίτι σας, είστε απέναντι µε τη συνείδησή σας εν όψει της
αυριανής ψηφοφορίας- τι είναι εκτός από τέταρτο µνηµόνιο η
προνοµοθέτηση µέτρων για την περίοδο 2019 - 2020, όταν δηλαδή θα έχει λήξει το σηµερινό µνηµόνιο; Τι είναι ο έλεγχος του
Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου για τα περιβόητα αντίµετρα για
την περίοδο 2019 - 2020, όταν θα έχει λήξει το σηµερινό µνηµόνιο; Μήπως στις άλλες χώρες που έφυγαν από τα µνηµόνια, στην
Κύπρο, στην Ιρλανδία, στην Πορτογαλία είναι σήµερα το Διεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο και τους ελέγχει για τέτοιου είδους πράξεις;
Θα ήθελα, όµως, να µου απαντήσει –δεν ξέρω εάν είναι εδώκαι ο ίδιος ο κ. Δραγασάκης, διότι έχω εδώ µια δήλωσή του, την
οποία βρήκα στο «ΚΡΗΤΗ TV» στις 28 Ιανουαρίου 2017.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Κάνετε διαφήµιση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Θέλω να είµαι ακριβής,
κύριε συνάδελφε.
Λέει για τα σηµερινά µέτρα ο κ. Δραγασάκης: «Πρέπει, λοιπόν,
να πούµε ότι αυτά τα µέτρα είναι εκτός συµφωνίας…», θέλει να
πει εκτός τρίτου µνηµονίου, «…άρα δεν πρέπει να παρθούν. Δεύτερον, είναι αντιδηµοκρατικό η σηµερινή Βουλή να ψηφίσει
µέτρα που θα πάρει µια αυριανή Βουλή, είτε είµαστε εµείς είτε
κάποιος άλλος».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης σάς λέει σήµερα ότι ψηφίζετε µέτρα που είναι αντιδηµοκρατικά. Απαντήστε κι εσείς και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης):
Παρακάτω τι λέει; Έχετε υπ’ όψιν σας, κύριε Χατζηδάκη;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Στο τέλος, κύριε Δραγασάκη.
Προσθέτω, επίσης, για σας που λέτε ότι εγκαταλείπετε τα µνηµόνια: Γνωρίζετε ή δεν γνωρίζετε ότι µετά τη δεύτερη ανακεφαλαιοποίηση µετά τη διαπραγµάτευση Βαρουφάκη, ο SSM θα
είναι εδώ και θα κάνει κουµάντο ουσιαστικά στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα, µε έναν τρόπο πρωτοφανή για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα, για τριάντα πέντε περίπου χρόνια, όσα χρόνια διαρκούν
και τα δάνεια;
Γνωρίζετε ή δεν γνωρίζετε ότι εσείς, η Κυβέρνηση που θα αποκαθιστούσε την εθνική κυριαρχία, είσαστε αυτοί οι οποίοι εγκαταστήσατε το υπερταµείο, το οποίο θα είναι εδώ για ενενήντα
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οκτώ χρόνια από σήµερα;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συνείδησή σας έχει πάει ταξίδι; Πού είναι;
Και συνεχίζω. Είπε ο κ. Δραγασάκης ότι στην αρχή της διαπραγµάτευσης σάς ζητούσαν πολύ σκληρά µέτρα. Ποια ήταν τα
σκληρά µέτρα; Ήταν 3,6 δισεκατοµµύρια, διάβαζα στις εφηµερίδες, χωρίς να τα διαψεύδει η Κυβέρνηση. Και από τα 3,6 δισεκατοµµύρια µε τη σκληρή διαπραγµάτευση φτάσατε στα 4,9.
Ακόµα χειρότερο είναι ότι η οικονοµία είχε µπει σε κάποιους
ρυθµούς αµυδρής ανάπτυξης το καλοκαίρι του 2016 -δεν θέλω
να σας αδικήσω- και στη συνέχεια, µε την περήφανη αυτή διαπραγµάτευση, η οικονοµία ξαναβούτηξε στο πηγάδι της ύφεσης.
Αυτή την ώρα η Ελλάδα είναι η µόνη χώρα της Ευρωζώνης που
είναι σε ύφεση. Αυτό ήταν το αποτέλεσµα της Κυβέρνησης; Γι’
αυτό ήταν η καθυστέρηση και η θετική επίδραση που θα είχε
στους Έλληνες πολίτες; Λέω κάτι ανακριβές; Μήπως µόνο εγώ
βλέπω ότι υπάρχει ύφεση; Το ανακοίνωσε χθες ή προχθές, πότε
ήταν, η Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Συνεχίζω παρακάτω. Είπατε ότι ήρθατε µε δεύτερη εντολή να
εξυγιάνετε τον δηµόσιο βίο από τα σκάνδαλα. Μάλιστα. Τι θυµάµαι εγώ; Πείτε µου, αν κάνω λάθος. Έγιναν τρεις εξεταστικές επιτροπές. Η πρώτη ήταν για το πρώτο και δεύτερο µνηµόνιο.
Ήσασταν τόσο ευαίσθητοι για την εξιχνίαση των πραγµάτων που
µετά τις εκλογές του Σεπτεµβρίου του 2015, την ξεχάσατε. Συνεστήθη πριν από τις εκλογές του Σεπτεµβρίου και µετά τις εκλογές την εγκαταλείψατε.
Αµέσως µετά κάνατε την εξεταστική επιτροπή για τα κόµµατα
και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, τα δάνειά τους. Πού κατέληξε
αυτή η περιβόητη επιτροπή; Ότι δεν υπήρχε κάποια ευθύνη και
ξαναστείλατε τον φάκελο πίσω στους εισαγγελείς, που έτσι κι
αλλιώς είχαν ξεκινήσει από χρόνια να κάνουν τη δουλειά τους.
Η τρίτη εξεταστική επιτροπή ήταν για τον πρώην Υπουργό
Αµύνης του ΠΑΣΟΚ, που τη υπερψηφίσαµε φυσικά, αλλά απ’ ό,τι
καταλαβαίνω θα καταλήξει στο τέλος να κηρύξει τον εαυτό της
αναρµόδιο. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Θα φανεί τις επόµενες
µέρες.
Αυτή, λοιπόν, είναι η µεγάλη επιτυχία που έχετε και στον δεύτερο αυτόν τοµέα της εξυγίανσης του δηµόσιου βίου. Α, ξέχασα,
έχετε και την επιτυχία µε τον κ. Καλογρίτσα και τα βοσκοτόπια
του, όπως επίσης και µε τον κ. Σαββίδη και την τροπολογία που
έφερε ο Βουλευτής Κοζάνης για ένα θέµα της Ξάνθης. Μην σας
αδικώ, το έχετε κάνει κι αυτό.
Μετά ερχόµαστε στο ζήτηµα του παραγωγικού µοντέλου της
χώρας. Μάλιστα. Ήσασταν πάρα πολύ παραγωγικοί, τόσο παραγωγικοί που ενώ υπήρχαν προβλέψεις ότι θα είχαµε ανάπτυξη το
2015, το 2016, το 2017 από την Κοµισιόν την οποία επικαλείστε,
στη συνέχεια η χώρα οπισθοδρόµησε, ξαναγύρισε προς τα πίσω
και όπως σηµείωσα προηγουµένως, είµαστε η µόνη χώρα της
Ευρωζώνης µε ύφεση.
Πλέον αυτού, µιας και µιλάτε για παραγωγικό µοντέλο, εσείς
δεν ήσασταν που είχατε δεσµευθεί όχι σε τίποτα σπουδαίο, αλλά
να καταθέστε ένα σχέδιο για την ανάπτυξη µέχρι τον Μάρτιο του
2016; Δεσµευθήκατε το καλοκαίρι του 2015. Ε, λοιπόν, τώρα
είναι Μάιος του 2017 και δεν έχετε κατορθώσει ούτε πέντε σελίδες να στείλετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς βλέπετε
την ανάπτυξη της χώρας και σε εσάς θα βασίζεται η χώρα για να
προχωρήσει µπροστά στις επενδύσεις.
Προχωρώ παραπέρα. Παραγωγικό µοντέλο στη δική σας θεωρία είναι να πιστεύουµε πως τα σιλό στο λιµάνι του Πειραιά
είναι αρχαιολογικό µνηµείο και ότι το παλιό αεροδρόµιου του Ελληνικού είναι, επίσης, µνηµείο της αρχαιότητας. Προφανώς, οι
ιστορικές σας γνώσεις σάς έχουν οδηγήσει να πιστέψετε ότι εκεί
ήταν τα αεροπλάνα του Περικλέους κατά τον Πελοποννησιακό
Πόλεµο.
Και εάν δεν µε πιστεύετε για το πώς πάτε τα πράγµατα, θέλω
να πιστέψετε κάποιον άλλον, του οποίου τη δήλωση θα διαβάσω
αυτήν την ώρα: «Κυρίες και κύριοι, είναι απολύτως αδύνατον
πρωτογενή πλεονάσµατα του ύψους του 3,5% µετά το 2018 να
διατηρηθούν και, µάλιστα, για αρκετά χρόνια, εκτός αν θέλουµε
να «πνίξουµε» την ελληνική οικονοµία και να έχουµε διαρκώς
συνθήκες µακροχρόνιας στασιµότητας».
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Αυτό ποιος το είπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Για πείτε
µου. Ποιος το είπε; Ποιος είπε ότι µε το 3,5% θα έχουµε για
πολλά χρόνια στασιµότητα στην ελληνική οικονοµία και θα την
«πνίξουµε» κιόλας; Ποιος το είπε; Μήπως υποπτεύεται κανένας;
Ε, λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας το είπε. Ο Πρωθυπουργός είπε
ότι µε την πολιτική σας οδηγείτε σε «πνίξιµο» την ελληνική οικονοµία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αφήστε τα όλα αυτά, λοιπόν, και, κυρίως, σταµατήστε να πανηγυρίζετε, γιατί προσβάλλετε τους Έλληνες πολίτες και ακόµα
περισσότερο τους ψηφοφόρους, τους φτωχούς ανθρώπους που
πίστεψαν σε εσάς.
Σταµατήστε τα πανηγύρια, επιτέλους. Όµως, βεβαίως, ίσως
ζητάω πολλά, γιατί ξέρω ότι είστε µια Κυβέρνηση που έχει ροπή
στα πανηγύρια.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης):
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ο Αντιπρόεδρος
της Κυβέρνησης κ. Δραγασάκης έχει τον λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης):
Κύριε Χατζηδάκη, δεν παραλάβαµε, δυστυχώς, κάποιο αναπτυξιακό σχέδιο για να το βελτιώσουµε και να το φέρουµε. Όµως,
σε λίγους µήνες θα έχουµε αυτό που εσείς επί χρόνια δεν καταφέρατε να κάνετε. Επανέρχοµαι σε αυτό το χαρτάκι που έχουν
οι φοιτητές στις εξετάσεις, το σκονάκι. Είδα ότι έχετε σκονάκι κι
έπρεπε να το διαβάσετε.
Απάντησα ήδη σε αυτά που είπατε. Μας ζητούσαν τον Δεκέµβριο µέτρα λιτότητας χωρίς δέσµευση για χρέος. Μας ζητούσαν
µέτρα ταξικά, µεροληπτικά. Τα έγραφε ο κ. Τόµσεν και σε προσωπικά του άρθρα, στο blog του, να µειώσουµε το αφορολόγητο
όριο και µε τα έσοδα που θα έχουµε ως κράτος να µειώσουµε τη
φορολογία των πολύ υψηλών εισοδηµάτων. Εγώ δεν το αποκλείω, αν το θέλετε κι εσείς αυτό, επί τη ευκαιρία.
Σε αυτό σχολίαζα κι εγώ και άλλοι και λέγανε ότι δεν θα δεχθούµε -και είχα πει κι εγώ- ότι δεν θα γίνουν αποδεκτά τέτοια
µέτρα. Και σας λέω για την ιστορία ότι αν είχαµε τέτοια µέτρα,
πρώτον, δεν θα φτάναµε καν εδώ. Είχαµε ορισµένες µετατοπίσεις. Μπορείτε να τις αξιολογήσετε. Μπορείτε να πείτε ότι δεν
τις κρίνετε αρκετές. Όµως, ήταν ποιοτικές οι µεταρρυθµίσεις. Γι’
αυτό, άλλωστε, ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι ακόµα και τώρα
που µιλούµε -διότι η διαφωνία µεταξύ των πιστωτών, των δανειστών, φαίνεται ότι παραµένει, παραµένουν κάποιες διαφωνίεςεάν δεν έχουµε αυτό που ονοµάζουµε «συνολική συµφωνία»,
τότε θα υπάρχει θέµα.
Άρα όλη αυτή η προπαγάνδα «άλλα λέγατε, άλλα κάνατε κ.λπ.»
είναι ήδη απαντηµένη. Καταλαβαίνω ότι η Νέα Δηµοκρατία είναι
σε µια µετάβαση. Εκεί που έλεγε ότι καταρρέει η οικονοµία, η
Κυβέρνηση είναι σε αδιέξοδο, αξιολόγηση ή εκλογές, καταλαβαίνω ότι τώρα αναζητάτε µια νέα αφήγηση. Η νέα αφήγηση είναι
ότι: «Ωραία, έγιναν αυτά. Δεν είναι τόσο και σοβαρά για να µας
απασχολήσουν». Σε αυτή τη γραµµή είσαστε κι εσείς. Ελπίζω και
άλλοι να είναι στη δική σας γραµµή, διότι υπάρχουν και χειρότερα. Υπάρχουν και χειρότερες φωνές µέσα στη Νέα Δηµοκρατία.
Το τελευταίο τώρα που θέλω να πω -να το πω ξανά- είναι ότι
είχατε συνηθίσει κι εσείς κι εµείς επί σχεδόν έναν ολόκληρο
αιώνα να έχουµε στην Ελλάδα µια Αριστερά, στην οποία κι εµείς
ανήκαµε, που περιοριζόµασταν στην αντίσταση σε ό,τι κάνατε
εσείς. Σήµερα εµείς δοκιµάζουµε τη δηµιουργία ενός νέου υποδείγµατος της Αριστεράς, η οποία θα είναι και ριζοσπαστική,
αλλά και θα διεκδικεί και θα ασκεί κυβερνητική εξουσία για τον
ελληνικό λαό.
Απέναντί σας, λοιπόν, δεν έχετε µια προσωρινή κατάσταση,
δεν έχετε µια παρέµβαση. Έχετε µια νέα πραγµατικότητα, όχι
µόνο διότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι επί χρόνια στην Κυβέρνηση, αλλά
και γιατί όταν φύγει θα είναι µια δύναµη που θα διεκδικεί ξανά
την εξουσία απ’ όποιους θα την έχουν τότε.
Συµβιβαστείτε, λοιπόν, µε µια πραγµατικότητα. Έχουµε µια
νέα Αριστερά στη χώρα, η οποία και την αντίσταση ξέρει να κάνει
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και προτάσεις ξέρει να κάνει και να τις διεκδικεί και εντός της
χώρας και στην Ευρώπη και όπου χρειαστεί.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο για ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Δεν θα είµαι εµπρηστικός!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Χατζηδάκη,
βγαίνουµε εκτός Κανονισµού και το γνωρίζετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Θα µιλήσω για ένα λεπτό,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Δηλαδή, ζητάτε
τον λόγο επί προσωπικού;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Ας το πούµε έτσι. Δεν είµαι
ο πλέον ταραξίας σε αυτή την Αίθουσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Έχετε τον λόγο
επί προσωπικού, για ένα λεπτό. Γιατί πρέπει να εφαρµόζουµε και
τον Κανονισµό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Θέλω να πω δύο πράγµατα,
κύριε Πρόεδρε.
Εγώ παρουσίασα δύο δηλώσεις: Μία του κ. Δραγασάκη, που
είπε ότι η προνοµοθέτηση είναι κάτι αντιδηµοκρατικό και αυτό
κάνει σήµερα η κυβερνητική πλειοψηφία. Δεν άκουσα απάντηση
σε αυτό. Με επιβεβαιώνει, λοιπόν, ο κ. Δραγασάκης.
Δεύτερον, παρουσίασα µία δήλωση του κ. Τσίπρα, ο οποίος
είπε ότι 3,5% πρωτογενή πλεονάσµατα για κάµποσα χρόνια ισοδυναµούν µε «πνίξιµο» της οικονοµίας και την ίδια στιγµή η κυβερνητική πλειοψηφία ισχυρίζεται ότι από σήµερα µπαίνουµε
στον δρόµο της ανάπτυξης.
Επίσης, είπε ο κ. Δραγασάκης προηγουµένως ότι µας ζητούσαν ταξικά µεροληπτικά µέτρα κι εµείς το αρνηθήκαµε. Μάλιστα!
Και τι φέρατε, κύριε Δραγασάκη, εδώ σήµερα; Φέρατε µείωση
του αφορολόγητου, που δεν νοµίζω ότι αφορά τους βιοµήχανος
και τους εφοπλιστές, αλλά τους µισθωτούς, διότι αυτοί έχουν εισόδηµα µεταξύ 5.800 ευρώ και 9.000 ευρώ. Σε αυτούς κόβετε
έναν µισθό.
Επίσης, στο πλαίσιο της ίδιας αντίληψης, που κάνετε τους
φτωχούς φτωχότερους, κόβετε και δύο συντάξεις κατά µέσο όρο
από τους συνταξιούχους, εάν συνδυάσουµε τη µείωση των συντάξεων µε τη µείωση του αφορολόγητου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Χατζηδάκη, ολοκληρώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Εποµένως, από «Ροµπέν των
φτωχών», η Κυβέρνησή σας έγινε η Κυβέρνηση, η οποία εξαθλιώνει τους φτωχούς. Περί αυτού πρόκειται!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης):
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Αντιπρόεδρε, έχετε τον λόγο, αλλά να ολοκληρώσουµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης):
Φέραµε αυτά που ζητούσαν οι δανειστές, τροποποιηµένα µε
βάση τη διαπραγµάτευση που κάναµε.
Εσείς τι θα φέρνατε; Ό,τι φέρνατε πάντα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Εάν µε ρωτάτε, να σας
απαντήσω.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης):
Φέρνατε αυτά που σας πρότειναν.
Γι’ αυτό που είπα ότι το καινούργιο στοιχείο που έχουµε σήµερα είναι η δηµοσιονοµική ουδετερότητα των µέτρων, η κοινωνική εξισορρόπησή τους, ως ένα βαθµό. Το αναγνωρίζουµε αυτό.
Και ό,τι έρχεται εδώ είναι ένας συµβιβασµός. Είναι αυτά που ήθελαν οι δανειστές και αυτά που θέλαµε να πετύχουµε εµείς, ο κ.
Τσακαλώτος και όλη η Κυβέρνηση. Δεν άκουσα εσείς τι ακριβώς
προτείνετε και τι θέλετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Μα, δεν υπήρχαν αυτά, κύριε Αντιπρόεδρε. Έχω όλα τα e-mail.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης):
Μέτρο σύγκρισης, είτε σας αρέσει είτε όχι, έστω και µε αυτή η
πολιτική που ασκούµε, που έχει µέσα πολλά στοιχεία που δεν θα
τα κάναµε, εάν µπορούσαµε να τα αποφύγουµε, είναι αυτά που
κάνατε εσείς, τα οποία εξαθλίωσαν και φτωχοποίησαν την κοινωνία και οδήγησαν σε κατάρρευση την οικονοµία. Είναι αυτό το
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δράµα, το οποίο ζούµε και προσπαθούµε να ανακόψουµε κατ’
αρχάς την πορεία προς τα κάτω, κάτι το οποίο το έχουµε πετύχει,
και να αρχίσει η ανάκαµψη και η έξοδος από αυτό το τούνελ.
Θέλει µία σεµνότητα όταν µιλάτε γι’ αυτά τα πράγµατα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ο κ. Εµµανουηλίδης, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το δράµα που βιώνει η χώρα και
ο λαός µας στα χρόνια των µνηµονίων εστιάζεται σε τρεις λέξεις,
που είναι παρµένες από την εµβληµατική σπονδυλωτή ταινία του
Ιάκωβου Καµπανέλλη «Το κανόνι και το αηδόνι»: «Πού έφυγε
λάδι;», «Πού έφυγε λάδι;», «Πού έφυγε λάδι;» µονότονα ρωτά
αποσβολωµένος ο Ιταλός διοικητής.
Όταν ο επίτροπος της εκκλησίας, ο πρόεδρος του χωριού πηγαίνουν στον Ιταλό διοικητή στα χρόνια της Κατοχής, ζητώντας
του λάδι για να λαδώσουν το ρολόι της εκκλησίας που είναι
σκουριασµένο, ο Ιταλός διοικητής τούς δίνει έναν τενεκέ λάδι.
Μετά από λίγες ηµέρες το ρολόι δεν έχει λειτουργήσει. Στο ερώτηµα, για ποιο λόγο δεν έχει λειτουργήσει, παρουσιάζεται ίχνος
λαδιού από τον τενεκέ που δόθηκε, µόνο ελάχιστο δείγµα, ανίκανο για να θέσει σε λειτουργία το ρολόι.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα, κύριοι. Πού πήγαν τα 320 δισεκατοµµύρια όλα αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και
Νέας Δηµοκρατίας; Θα µου πείτε: «Πήγαν στην ανάπτυξη». Ποια
ανάπτυξη; Η πλήρης αποβιοµηχάνιση έγινε όλα αυτά τα χρόνια
του αναπτυξιακού σας παράδεισου.
Σας παραθέτω έναν κατάλογο των έργων και των ηµερών της
επενδυτικής απογείωσης των κυβερνήσεών σας σε όλα τα µεταπολιτευτικά χρόνια: Την αλυσίδα των λουκέτων στην ελληνική
βιοµηχανία ανοίγει η «ΤΕΟΚΑΡ» και στη συνέχεια ακολουθούν
επιχειρήσεις, όπως τα «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ», η εταιρεία
ΡΟΚΑ, η πώληση των «ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ», αλλά και των µεταλλείων –πρώην «ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΗ»- το κλείσιµο των «ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
ΦΩΚΙΔΑΣ», τα «ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ», το λουκέτο στα «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ» και των «ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ», το κλείσιµο των γραµµών παραγωγής της «ΒΙΑΜΥΛ».
Τη δεκαετία του 1990 είχαµε τα λουκέτα στη Διεθνή Βιοµηχανία Ενδυµάτων στην Καλαµάτα, στη Λαυρεωτική, στην ακτοπλοϊκή εταιρεία «ΔΑΝΕ». Επίσης, είχε ξεκινήσει η κατάρρευση
της ιστορικής καπνοβιοµηχανίας «ΚΕΡΑΝΗΣ», ενώ οι όµιλοι «ΛΑΝΑΡΑ – ΑΡΓΥΡΟΥ» ολοκλήρωσαν τον κύκλο τους, γράφοντας
ουσιαστικά τον επίλογο της ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας.
Και ερχόµαστε στα χρόνια της µνηµονιακής κρίσης: Κλείνει το
καπνεργοστάσιο «ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ» στην Ξάνθη. Το 2011 µπαίνει
λουκέτο στο εργοστάσιο «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» στην Ελευσίνα. Τον Ιούλιο του 2012 κλείνει η «ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΘΡΑΚΗΣ».
Έναν χρόνο µετά κλείνει το εργοστάσιο «DELICA» στην Πάτρα.
Τον Μάρτιο του 2013 η «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ» προχωράει στο κλείσιµο του εργοστασίου της Χαλκίδας. Την ίδια χρονιά διακόπτει
τη λειτουργία της η «ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ». Τον Νοέµβρη του 2013 κλείνει το εργοστάσιο «ALUMIL» στην Ξάνθη. Το
2014 αποφασίστηκε η λύση της εταιρείας «ΒΙΟΜΕΚ», που δραστηριοποιούταν στις µεταλλικές κατασκευές. Το 2014, επίσης,
κλείνει η «NEOSET». Την ίδια χρονιά πτωχεύει η «ΣΕΛΜΑΝ», η
µεγαλύτερη βιοµηχανία παραγωγής ξύλου στα Βαλκάνια.
Ενδεικτικά, στη βιοµηχανική περιοχή Κοµοτηνής από τις εβδοµήντα εγκατεστηµένες εργοστασιακές µονάδες το 2014 λειτουργούν λιγότερες από τριάντα πέντε.
Αυτά ως απάντηση για τον επενδυτικό παράδεισο που µε περίσσιο κοµπασµό και χωρίς ίχνος αυτοκριτικής παρουσίασε η κ.
Μπακογιάννη.
Και µπαίνει το ερώτηµα: Πού πήγαν τα λεφτά, τα 320 δισεκατοµµύρια; Είναι γνωστά αυτά, «SIEMENS», αλλά πέρα από αυτά
έχουµε την πλήρη κατάρρευση της αγροτικής παραγωγής.
Πού ήταν το ενδιαφέρον σας, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, όλα αυτά τα χρόνια της οικονοµικής
απογείωσης; Μέσα από πρακτικές ενταφιασµού της παραγωγής
οδηγήσαµε τους αγρότες στην απόγνωση.
Και ερχόµαστε εµείς σήµερα µέσα από συντρίµµια να στήσουµε µια προσπάθεια -µέχρι τώρα αποτελεσµατική- στην παρα-
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γωγική ανασυγκρότηση στον πρωτογενή τοµέα.
Αυτή είναι η κατάσταση που παραλάβαµε. Πάνω σε αυτή χρειαστήκαµε να παλέψουµε όλα αυτά τα δύο -αιµατηρά για εµάς
και πολύ περισσότερο για τον κόσµο- χρόνια.
Μας κατηγορείτε για το ότι είµαστε αγκιστρωµένοι στις καρέκλες. Καθένας µας έχει µια διαδροµή που στις τοπικές κοινωνίες
είναι γνωστή. Μέσα από καθηµερινό αγώνα αναδειχθήκαµε και
η θητεία µας εδώ δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα υψηλό αίσθηµα
ιστορικής και κοινωνικής ευθύνης απέναντι στον τόπο µας.
Πιστέψατε στη σύντοµη παρένθεση. Με όρους µαθηµατικούς
θα πω ότι αυτή η παρένθεση γίνεται αγκύλη και θα προχωρήσει
σε άγκιστρο για έναν και µόνο λόγο, γιατί δεν έχουµε χάσει την
επαφή µας µε την κοινωνία.
Τα µέτρα µπορεί να είναι σκληρά, αλλά δηµιουργούν σε συνδυασµό µε τα αντίµετρα εκείνο το κοινωνικό αντίβαρο που πραγµατικά δίνει περιθώριο κοινωνικής συνοχής. Και βέβαια τα µέτρα
ένα και µόνο σκοπό έχουν: να βγάλουν τον τόπο από το αδιέξοδο
στο οποίο εσείς έχετε οδηγήσει την κοινωνία.
Το αδιέξοδο αυτό έχει διάδροµο, έχει χώρο, έχει χρόνο. Είναι
η ποσοτική χαλάρωση. Είναι το πρόγραµµα του ΕΣΠΑ. Είναι η
παραγωγική ανασυγκρότηση µέσω του αναπτυξιακού προγράµµατος. Και είναι βέβαια –και αυτό είναι που έχει ιδιαίτερη αξία- η
αποµείωση του χρέους, ώστε να δηµιουργήσει τις συνθήκες ενός
ανθρωπινότερου αύριο.
Αν η κοινωνία σήµερα πονά, γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν έχει
άλλον συµπαραστάτη, παρά µόνον τον χώρο που έχει εµπιστευτεί.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Παπαθεοδώρου, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε
την ψήφιση του τέταρτου µνηµονίου η κυβερνητική πλειοψηφία
προκαλεί τη µεγάλη πλειονότητα των πολιτών και ιδιαίτερα τα
λαϊκά στρώµατα µε τη συνειδητή απόκρυψη και διαστρέβλωση
της πραγµατικότητας, αλλά και µε την αδιαφορία, µε την οποία
αντιµετωπίζει την κριτική και τη φωνή της κοινωνίας.
Τι ζητάει η κοινωνία να ακούσετε; Ζητάει να ακούσετε ότι τα
νούµερα για το µικροµεσαίο νοικοκυριό δεν βγαίνουν. Ζητάει να
καταλάβετε ότι οι µειώσεις που επιβάλλετε σε µισθούς και συντάξεις είναι εξοντωτικές και φτωχοποιούν ακόµη περισσότερο
τους ήδη φτωχούς και τους χαµηλοσυνταξιούχους. Τα 5 δισεκατοµµύρια µέτρα που φέρνετε µέχρι το 2021, επιβάλλονται σε µια
νεκρή κοινωνία, σε µια γονατισµένη από τους φόρους κοινωνία,
µε τους νέους ανθρώπους στην απόγνωση της ανεργίας ή της
νέας µετανάστευσης.
Για να δούµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας,
µε τι συµφωνείτε από τα µέτρα µε τα οποία θέλετε να µας πείσετε ότι είναι για το καλό της χώρας.
Συµφωνείτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ και των
ΑΝΕΛ, µε ένα νοµοσχέδιο που κόβει συντάξεις, µειώνει το αφορολόγητο, περικόπτει επιδόµατα και φέρνει αλλαγές στα εργασιακά, στα ειδικά µισθολόγια και στο δηµόσιο;
Συµφωνείτε µε τις αντισυνταξιοδοτικές διατάξεις, µε τις οποίες
περικόπτονται από την 1η Ιανουαρίου 2019 η οικογενειακή παροχή και το επίδοµα συζύγου στις συντάξεις του δηµοσίου, αλλά
και του ιδιωτικού τοµέα αντίστοιχα;
Η προσωπική διαφορά στις κύριες και στις επικουρικές συντάξεις θα υποστεί περικοπή κατά 18%. Και φυσικά η αναπροσαρµογή της στις συντάξεις, δηλαδή η αύξηση, µετατίθεται για την
1η Ιανουαρίου 2022 και µετά βλέπουµε.
Ερωτώ επίσης: Θα ψηφίσετε τη µείωση της ελάφρυνσης κατά
650 ευρώ του καταβλητέου φόρου επί του εισοδήµατος από µισθωτή εργασία και συντάξεις, µε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2020 ή
από 2019, εάν δεν πιάσουµε τα πλεονάσµατα του 3,5%;
Μια και σας αρέσουν οι αριθµοί, κυρίες και κύριοι της συγκυβέρνησης, έχετε καταλάβει πως η παραπάνω επιβάρυνση κυµαίνεται σε µέσο ποσοστό στο 32,75%, ενώ απέναντι σε αυτή την
επιβάρυνση του 32,75% προτείνετε ως αντίµετρο ότι θα µειωθεί
ο φόρος εισοδήµατος κατά 2%, από το 22% στο 20%;
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Αυτά είναι τα αντίµετρα; Με αυτά θέλετε να πείσετε τον ελληνικό λαό ότι υπάρχει ουδέτερο δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα;
Στα ασφαλιστικά ψηφίζετε σε «παγκόσµια πρώτη» την εφεύρεσή σας να υπολογίζετε ασφαλιστικές εισφορές πάνω στις
ασφαλιστικές εισφορές. Επί του φορολογητέου εισοδήµατος του
προηγούµενου έτους δεν θα αφαιρούνται πλέον οι ασφαλιστικές
εισφορές για τους ελεύθερους επαγγελµατίες και αγρότες. Ταφόπλακα, δηλαδή, για τα εισοδήµατα των ελευθέρων επαγγελµατιών και των αγροτών.
Φέρνετε προς ψήφιση τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς.
Ο κύριος Υπουργός προηγουµένως µας είπε ότι είναι ζήτηµα διαφάνειας. Δεν είπαµε ποτέ ότι δεν είναι ζήτηµα διαφάνειας οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί.
Αυτό που λέµε είναι ότι οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί της κινητής και ακίνητης περιουσίας των οφειλετών, τρεις φορές την
εβδοµάδα, µε fast track διαδικασίες, θα φέρουν το αποτέλεσµα
τα ακίνητα να ξεπουλιούνται, αφήνοντας το χρέος στους οφειλέτες και µάλιστα, κατά χιλιάδες. Εκεί είναι το πρόβληµα, όχι στο
αν υπάρχει διαφάνεια ή όχι στον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό.
Πρόκειται για τη µεγαλύτερη αναδιανοµή περιουσίας των τελευταίων τριάντα χρόνων µε ορατό πλέον τον κίνδυνο της λεηλασίας
του ιδιωτικού πλούτου από τα funds.
Όσον αφορά στη µείωση των ειδικών µισθολογίων, το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής σάς επισηµαίνει σήµερα ότι είναι
αντισυνταγµατική και ότι είναι προβληµατικές οι διατάξεις. Γιατί;
Γιατί το ειδικό µισθολόγιο είχε προβλεφθεί ακριβώς επειδή θεωρεί το Σύνταγµα ότι αυτές οι επαγγελµατικές τάξεις, αυτά τα λειτουργήµατα, αυτοί οι λειτουργοί, χρήζουν µεγαλύτερης
προστασίας λόγω των συνθηκών κάτω από τις οποίες υπηρετούν.
Σήµερα αποκαλύπτεται το ψέµα το οποίο είχατε πει, ότι «δεν
θα πειράξουµε τα ειδικά µισθολόγια», όλο αυτό το διάστηµα σε
όλους τους λειτουργούς και υπαλλήλους. Με το τέταρτο µνηµόνιο που ψηφίζετε, δηµιουργούνται µισθοδοτούµενοι ειδικών µισθολογίων δύο ταχυτήτων, κυρίως από τους νέους που θα
εισέρχονται στα Σώµατα Ασφαλείας.
Για χιλιάδες ένστολους θα σταµατάει η µισθολογική προαγωγή τους στα είκοσι εννέα έτη υπηρεσίας και για έντεκα χρόνια, µέχρι τα σαράντα έτη, δεν θα έχουν καµµιά µισθολογική
εξέλιξη. Στελέχη των Σωµάτων Ασφαλείας µε τριάντα έτη υπηρεσίας, µε το νέο µισθολόγιο, θα έχουν πλέον προσωπική διαφορά ύψους 240 ευρώ τον µήνα περίπου και δεν θα καλυφθεί
ποτέ αυτή η προσωπική διαφορά. Με το τέταρτο µνηµόνιο η προσωπική διαφορά –σας το είπαµε και χθες στην επιτροπή- αφορά
πλέον το 95% περίπου των ενστόλων και µόνο 5% εξ αυτών θα
πάρει µικρές αυξήσεις.
Οι πανεπιστηµιακοί, στους οποίους ο Υπουργός Παιδείας έδινε
υποσχέσεις για αυξήσεις, σήµερα καταλαβαίνουν ότι χάνουν
έναν µισθό τον χρόνο, µε αυτά που θα ψηφίσετε και την έµµεση
αύξηση της φορολογίας τους, µετά την ένταξη των επιδοµάτων
στον βασικό µισθό. Απαξιώνετε τους πανεπιστηµιακούς και τους
ερευνητές και τους οδηγείτε στη νέα µετανάστευση.
Σας ζητάµε από χθες να αποσύρετε τις διατάξεις για τα ειδικά
µισθολόγια. Τουλάχιστον για τους ένστολους, αναγνωρίστε να
στρατεύσιµα χρόνια, όπως ήταν προηγουµένως. Τα έχουν πληρώσει αυτά τα χρόνια. Ή δώστε, επίσης, το επίδοµα παραµεθορίου
σε όλους τους ένστολους και όχι µόνο στους στρατιωτικούς.
Επίσης, η Κυβέρνηση εξαπάτησε τους εργαζοµένους, σχετικά
µε τις προσλήψεις των συµβασιούχων στους ΟΤΑ και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Στο τέταρτο µνηµόνιο δεν υπάρχει καµµία πρόσληψη για το 2018 και το 2019 για τους δήµους και τις
περιφέρειες.
Απέναντι στα 5 δισεκατοµµύρια νέα µέτρα του µνηµονίου, η
Κυβέρνηση προβάλλει σήµερα ως αντιστάθµισµα τα υποτιθέµενα
αντίµετρα που θα εφαρµοστούν, όµως, µετά την ολοκλήρωση
του προγράµµατος το 2018.
Αποκρύπτει, όµως, από τον ελληνικό λαό ότι η χρηµατοδότηση
των αντίµετρων θα προέλθει από το υπερπλεόνασµα πέραν του
3,5%, το οποίο και πάλι θα κληθεί να πληρώσει ο ελληνικός λαός,
θα κληθεί να πληρώσει ο Έλληνας πολίτης. Αυτή είναι η πολιτική
εξαπάτηση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, πραγµατικά ούτε ένα λεπτό ακόµη.
Ο λαός ξέρει σήµερα ότι τα λεγόµενα «αντίµετρα» δεν είναι
κοινωνική πολιτική. Δεν θα του δοθεί τίποτα παραπάνω από αυτά
τα οποία θα πληρώσει µε αιµατηρές θυσίες όλη την επόµενη περίοδο. Τα αντίµετρα δεν είναι για τους πολίτες. Είναι το δικό σας
άλλοθι για να ψηφίσετε το τέταρτο µνηµόνιο.
Γι’ αυτό, εµείς στη Δηµοκρατική Συµπαράταξη ζητάµε να αλλάξει αυτή η πολιτική. Ζητάµε την αλλαγή των συσχετισµών στη
Βουλή και την κοινωνία.
Έξω βρίσκονται και διαδηλώνουν άνθρωποι τους οποίους
έχετε κοροϊδέψει και αυτοί το θυµούνται. Γι’ αυτό, προτείνουµε
αλλαγή πολιτικής, µε εθνική συνεννόηση, για να υπάρξει διαπραγµάτευση για µείωση των πλεονασµάτων σε ένα εθνικό πλαίσιο για προσέλκυση επενδύσεων, σταθερό φορολογικό σύστηµα,
ενεργοποίηση των κοινωνικών και παραγωγικών δυνάµεων του
τόπου, για να βγει η χώρα από το τέλµα στο οποίο την έχετε
εσείς οδηγήσει.
Γι’ αυτό και το τέταρτο µνηµόνιο που θα ψηφίσετε θα είναι
αυτό που θα σας καταδικάσει τελεσίδικα στη συνείδηση του ελληνικού λαού.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ κι εγώ.
Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Πάνος Σκουρλέτης έχει τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εάν έχει µια πραγµατική αξία που
ενδιαφέρει πρώτα απ’ όλα τον ελληνικό λαό η συζήτηση που διεξάγεται σήµερα, είναι γιατί µας δίνει την ευκαιρία να δώσουµε
απαντήσεις απέναντι σε δικαιολογηµένους προβληµατισµούς, να
εξηγήσουµε για το πώς έχουν οδηγηθεί τα πράγµατα µέχρις εδώ,
να παρουσιάσουµε τις δυσκολίες, να αναδείξουµε τα στοιχήµατα
της επόµενης περιόδου χωρίς βεβαιότητες και να φωτίσουµε τις
προκλήσεις και όλα αυτά τα οποία είµαστε υποχρεωµένοι καθηµερινά να εξηγούµε στους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι βρίσκονται
σε αυτή την πολιτική της διαρκούς λιτότητας από το 2010 και
µετά.
Αντίθετα, πολύ µικρή αξία έχει το να κάνουµε µια σύγκριση της
σηµερινής πολιτικής, της σηµερινής κατάστασης µε αυτή των
προκατόχων µας, διότι τα πράγµατα µιλούν από µόνα τους. Αυτή
η σύγκριση έχει γίνει πρώτα απ’ όλα στη συνείδηση του ελληνικού λαού και διαρκώς, καθηµερινά, επιβεβαιώνεται η ουσιαστική
ποιοτική διαφορά ανάµεσα στη σηµερινή Κυβέρνηση και στις
προηγούµενες κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας, κυρίως διότι απέναντι στη θηριώδη λιτότητα από το 2010 έχουµε
µια πολιτική η οποία δεν ξεφεύγει ως προς τα βασικά της χαρακτηριστικά τα οποία επιβάλλονται από τη λογική της συµφωνίας
που υπογράψαµε το προηγούµενο καλοκαίρι, το καλοκαίρι του
2015, αλλά σαφώς είναι πολύ πιο ήπια και κυρίως έχει συγκεκριµένες µέριµνες, οι οποίες δείχνουν µια πραγµατικά διαφορετική
κοινωνική ευαισθησία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχουµε καµµία διάθεση να
υπερασπιστούµε µια πολιτική, την οποία εµείς πρώτοι είπαµε ότι
δεν υιοθετούµε ούτε έχουµε ψευδαίσθηση ότι και µε τα µέτρα
που παίρνουµε αυτή τη στιγµή, µέσα στις αντικειµενικά πολύ δύσκολες συνθήκες, γυρίζουµε ξανά στον κόσµο της εργασίας και
τους πιο αδύνατους αυτά τα οποία έχουν χάσει τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς είναι πολύ εύκολο να γκρεµίζεις πράγµατα και
πολύ δύσκολο να κατακτάς και να κερδίζεις.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο στα κοινωνικά ερείπια που µας κληροδοτήσατε να µπορέσουµε να δηµιουργήσουµε ξανά µία οικονοµία που να στέκεται στα πόδια της. Όµως, φαίνεται ότι για
πρώτη φορά µετά το 2010, στην τρέχουσα χρονιά, αλλά και το
2018, πραγµατικά υπάρχουν δυνατότητες, έτσι ώστε να έχουµε
µια αισθητή αναπτυξιακή πορεία, η οποία µεταφράζεται σε νέες
δουλειές, νέες επενδύσεις και, προφανώς, σε αισθητούς ρυθµούς ανάπτυξης και µεγέθυνσης του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πραγµατικά, µια τέτοιου είδους
πορεία της οικονοµίας που είναι απόλυτα ρεαλιστικό να επιτευχθεί, θα δώσει µια νέα δυναµική, έτσι ώστε ακόµα και τα σηµερινά
µέτρα τα οποία ψηφίζονται και αφορούν το 2019 και µετά, να
µπορούµε να τα προσεγγίσουµε µε έναν διαφορετικό τρόπο,
διότι αυτό επιβάλλει µια πολιτική προσέγγιση και ανάγνωση των
πραγµάτων.
Άλλωστε, όλο αυτό το διάστηµα και από τη µία και από την
άλλη πλευρά –αυτό, βέβαια, ισχύει κυρίως για τα δικά µας χρόνια- στο πλαίσιο αυτής της συµφωνίας που υπογράψαµε το καλοκαίρι του 2015, η διαπραγµάτευση ήταν τέτοια που έµπαιναν
ζητήµατα. Δεν ήταν µία εκ των προτέρων ατζέντα, την οποία τουλάχιστον η πλευρά των δανειστών φάνηκε να µην τη σέβεται σε
όλες τις φάσεις.
Πολύ δε περισσότερο, ακόµα και εσείς οι οποίοι υπερθεµατίζετε στον ακραίο φιλελευθερισµό, που ορκίζεστε στις ακραίες
πολιτικές λιτότητας, µιλάτε για διαπραγµάτευση των πρωτογενών πλεονασµάτων για 2%, όπως έχει πει ο Αρχηγός σας, αν δεν
κάνω λάθος.
Εσείς υιοθετείτε την εξής επικοινωνιακή πολιτική: Ό,τι έχετε
ως µειονέκτηµα και έχει γίνει απολύτως κατανοητό ότι αποτελεί
την Αχίλλειο πτέρνα της πολιτικής σας, προσπαθείτε αυτή τη
στιγµή να το µετακυλήσετε σε εµάς, στους πολιτικούς σας αντιπάλους.
Για παράδειγµα, µιλάτε για νέα διαπλοκή, όταν ήσασταν βουτηγµένοι εντελώς στη διαπλοκή. Δεν ήµασταν εµείς αυτοί οι
οποίοι ανακαλύψαµε ξαφνικά το πού πήγαιναν τα 2% των µαύρων ταµείων της «SIEMENS». Λέω αυτό το παράδειγµα που είναι
το πιο χοντρό, το πιο εύκολο να πούµε, για να µην πούµε για όλο
εκείνο το σύστηµα διαπλοκής στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
Δεν ήµασταν εµείς αυτοί που τις δύσκολες ώρες της διαπραγµάτευσης, από την πρώτη ηµέρα που αναλάβαµε την Κυβέρνηση, συντονιστήκαµε µε αυτούς οι οποίοι τα ζήταγαν όλα εδώ
και τώρα. Εσείς το κάνατε! Εσείς το κάνετε!
Εσείς, µάλιστα, καταγγείλατε τη σηµερινή Κυβέρνηση ότι δεν
µπορεί να εφαρµόσει αυτή την πολιτική γιατί δεν την πιστεύει.
Και άρα καλέσατε τον κόσµο να υποστηρίξει το «αυθεντικό»
αυτής της πολιτικής, που είναι το δικό σας πρόγραµµα έναντι
ηµών.
Επαναλαµβάνω, αν είναι αυτή η σύγκριση, σας λέµε ευθέως
ότι σας τη χαρίζουµε αυτή την πολιτική. Εξαναγκασµένοι είµαστε
να την κάνουµε. Όµως, γνωρίζουµε ότι είµαστε υποχρεωµένοι να
µην αφήσουµε αυτή την κοινωνία έρµαιο του ακραίου νεοφιλελευθερισµού, που η πιο αυθεντική του έκφραση είναι η πολιτική
των µνηµονίων.
Επιπλέον, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χωρίς βεβαιότητες
και ψευδαισθήσεις, υπάρχουν κάποια ζητήµατα τα οποία θα πρέπει να τα κάνουµε κατανοητά. Και θα ήθελα στο σηµείο αυτό να
αναφερθώ ιδιαίτερα στα θέµατα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση και σχετίζονται µε το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα.
Όταν συζητάγαµε τον προϋπολογισµό του 2017, είχαµε πει ως
Κυβέρνηση ότι θα είναι ο τελευταίος προϋπολογισµός όπου θα
υπάρχει µια µείωση των κρατικών επιχορηγήσεων. Αυτό επιβεβαιώνεται από το σηµερινό µεσοπρόθεσµο που έχετε µπροστά
σας.
Με πρώτο το 2018 προβλέπεται µια αύξηση, σε πρώτη φάση,
για την κρατική επιχορήγηση της τάξης των 300 εκατοµµυρίων
ευρώ περίπου, παρ’ όλο που µέσα στις εκτιµήσεις του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος -και αυτό άλλωστε είναι απόλυτα κατανοητό, γιατί ένας τέτοιος σχεδιασµός γίνεται µε βάση τα σηµερινά
δεδοµένα- δεν έχει συµπεριληφθεί η κυοφορούµενη θεσµική µεταρρύθµιση, η οποία αυτή τη στιγµή είναι σε εξέλιξη και που προφανώς µετά την ολοκλήρωσή της µας δίνει τη δυνατότητα να
προβούµε σε νέου είδους εποικοδοµητικές και επί τα βελτίω αλλαγές του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµάς δεν θα µας ακούσετε ποτέ
να συµβιβαζόµαστε µε την ιδέα ότι η λιτότητα είναι ένας µονόδροµος. Αυτό το έχετε προ πολλού υιοθετήσει, όταν οι ιδεολογικές σας αναφορές µάς θυµίζουν όλους αυτούς που έχουµε
γράψει για το τέλος της ιστορίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούγεται µια κριτική η οποία
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είναι εύλογη: «Μα, καλά µπορούµε αυτή τη στιγµή να νοµοθετούµε για µετά το 2019;». Μάλιστα, πάνω σε αυτό το εύλογο ερώτηµα, το οποίο θα το σχολιάσω αµέσως µετά, εσείς κτίζετε το
δικό σας story για την ύπαρξη ενός νέου µνηµονίου. Νοµίζω ότι
αυτό είναι αρκετά εύκολο να το απαντήσει κάποιος, διότι προφανώς νέο µνηµόνιο σηµαίνει νέα δανειακή σύµβαση και όλα τα
υπόλοιπα τα οποία τα έχει ζήσει ο λαός µας και η χώρα µας από
το 2010.
Υπάρχει, όµως, µια πραγµατικότητα, την οποία εµείς είµαστε
διατεθειµένοι να τη συζητήσουµε πρώτα απ’ όλα µε την ελληνική
κοινωνία και τους ευρωπαϊκούς λαούς, ότι και, παρά το τέλος
των µνηµονίων, η έννοια της επιτήρησης των οικονοµιών από τα
ισχυρά νεοφιλελεύθερα ευρωπαϊκά οικονοµικά κέντρα είναι µια
πραγµατικότητα.
Εµείς ήµασταν αυτοί που πριν από λίγα χρόνια φωνάζαµε για
τη συνταγµατοποίηση του νεοφιλελευθερισµού µέσω των νέων
ευρωπαϊκών συνθηκών. Αυτό είναι µια πραγµατικότητα, την
οποία πρέπει να τη συζητήσουµε, διότι µέσα από την υιοθέτηση
αυτών των σηµερινών κυρίαρχων νεοφιλελεύθερων στρατηγικών, ουσιαστικά αναδεικνύεται και το µεγάλο πρόβληµα της προοπτικής της Ευρώπης.
Αν σήµερα η Ευρώπη βρίσκεται περισσότερο παρά ποτέ άλλοτε πιο κοντά στην αποδόµησή της, εάν σήµερα ο ευρωσκεπτικισµός, ο συντηρητικός, ο Δεξιός ευρωσκεπτικισµός, σηκώνει
κεφάλι, ακριβώς οφείλεται στην επικράτηση αντικοινωνικών, νεοφιλελεύθερων πολιτικών, που ταύτισαν την έννοια της ενωµένης
Ευρώπης µε τις µεγαλύτερες ανισότητες, µε τη µείωση του κοινωνικού κράτους και µε την έκρηξη της ανεργίας.
Αυτά είναι τα ζητήµατα, τα οποία δεν µπορείτε καν να τα αγγίξετε. Ξέρετε γιατί; Διότι είστε πραγµατικά -και στη συνείδηση του
κόσµου, αλλά και αντικειµενικά- οι θεµατοφύλακες των πιο
ακραίων νεοφιλελεύθερων απόψεων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο στόχος παραµένει να βγούµε
από τα µνηµόνια. Ο στόχος παραµένει να µπορέσουµε να αποκαταστήσουµε ένα µέρος τουλάχιστον των µεγάλων αδικιών που
έγιναν εις βάρος του κόσµου της εργασίας. Ο στόχος παραµένει
να επανακτήσει η χώρα τον χαµένο βαθµό ελευθερίας της στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για µια άλλη Ευρωπαϊκή
Ένωση. Και εκείνο, το οποίο εµείς µπορούµε να υποσχεθούµε
και µέσα από την τωρινή συζήτηση είναι ότι πρώτα απ’ όλα αισθανόµαστε υποχρεωµένοι να συζητάµε και να εξηγούµε στον
κόσµο ποιες είναι οι δυσκολίες, ποιες είναι οι δυνατότητες, ποιο
είναι το στοίχηµα και ποιο ακριβώς είναι το διακύβευµα.
Πάνω σε αυτά τα ερωτήµατα είναι που θα κριθεί η αποτελεσµατικότητα, η βιωσιµότητα και η πορεία αυτής της Κυβέρνησης
και όχι βέβαια στη βάση µιας ψεύτικης επικοινωνιακής πολιτικής,
την οποίαν, την κάνετε από κοινού µε τους «φίλους» σας των
µέσων µαζικής ενηµέρωσης και φαίνεται ότι πείθει ολοένα και λιγότερους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Η Υπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.
Αχτσιόγλου έχει τον λόγο για τρία λεπτά, για να καταθέσει νοµοθετικές ρυθµίσεις.
Και εν συνεχεία, ο κ. Λοβέρδος έχει τον λόγο.
Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Καταθέτω τέσσερις νοµοτεχνικές βελτιώσεις στο σχέδιο νόµου.
Θέλω να αναφέρω ιδίως ότι η µία εξ αυτών συνιστά µια βελτιωτική προσθήκη για τη διάταξη για τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις. Πριν, όπως είχαµε τη διάταξη, ουσιαστικά αναφέραµε
ότι η παράγραφος 5 και 6 του άρθρου 37 του ν.4024/2011
«ισχύουν έως τέλος του προγράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής». Αυτό δεν ήταν πλήρως ορθό νοµοτεχνικά, διότι οι
ίδιες οι παράγραφοι αυτές έχουν στο εσωτερικό τους «όσο διαρκεί το µεσοπρόθεσµο».
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Εποµένως, τώρα, µε νοµοτεχνική βελτίωση πηγαίνουµε µέσα
στη διάταξη του ν.4024/2011 και αντικαθιστούµε τη φράση «Όσο
διαρκεί το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα» µε τη φράση «Έως το
τέλος του προγράµµατος οικονοµικής προσαρµογής». Επί της
ουσίας, παραµένουν αυτά, για τα οποία έχω επιχειρηµατολογήσει και θα επιχειρηµατολογήσω και αύριο.
Η επόµενη που είναι άξια αναφοράς είναι ότι στο ν.1264/1982
εξοµοιώνεται ο χρόνος αδικαιολόγητης απουσίας των συνδικα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λιστικών στελεχών, µε αυτόν που ισχύει για τον απλό εργαζόµενο, δηλαδή τις τρεις ηµέρες που ισχύουν και για τον απλό εργαζόµενο.
Στο σηµείο αυτό, λοιπόν, καταθέτω τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός κ. Έφη Αχτσιόγλου καταθέτει
για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις,
οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, οι κατατεθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις να διανεµηθούν στους συναδέλφους.
Τον λόγο έχει ο κ. Λοβέρδος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ, για δώδεκα
λεπτά.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρίες και κύριοι, η κρίση που ξέσπασε το 2009 διανύει ήδη τη δεύτερη φάση της, τη δεύτερη
αχρείαστη φάση της κρίσης που προκάλεσαν ο ΣΥΡΙΖΑ και οι
ΑΝΕΛ. Να µην ξεχνάµε -εµείς θα το θυµίζουµε πάντα στην Αίθουσα- ότι πρώτοι και µόνοι µας εµείς ως ΠΑΣΟΚ διαχειριστήκαµε πατριωτικά την κρίση, χωρίς δεύτερες σκέψεις και όπως
αποδείχθηκε –και όλοι ξέρουµε- µε τεράστιο πολιτικό κόστος.
Και αργότερα, και προς τιµήν της, ακολούθησε και η Νέα Δηµοκρατία.
Και το 2014 παράλληλα µε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που είχαν µπει στην κρίση, βγαίναµε και εµείς µαζί τους
από αυτήν, βγαίναµε από την περιπέτεια των µνηµονίων, χωρίς
βέβαια να έχουν ξεπεραστεί όλες οι δυσκολίες. Όµως, ακολουθούσαµε µια πορεία εξόδου από όλα αυτά που ζήσαµε από το
2009 και µετά, και εµείς και οι άλλοι. Οι άλλοι προχώρησαν. Η
δικιά µας πορεία σταµάτησε από εκείνους που έριξαν την τότε
κυβέρνηση, για να εγκαινιάσουν την περίοδο Βαρουφάκη και µε
αυτή την περίοδο να εγκαινιαστεί και η δεύτερη φάση της κρίσης, µε τα δύο αχρείαστα επιπλέον µνηµόνια.
Ειδικά για το ασφαλιστικό, που µας απασχολεί µε το παρόν
σχέδιο νόµου, η πολιτική 2015 - 2017 ήταν καταστροφική. Ξεκίνησε η Κυβέρνηση παραµερίζοντας τον δικό µου νόµο, έκανε παροχές, υπέγραψε, όµως, τον Ιούλιο το τρίτο, αχρείαστο µνηµόνιο
και άρχισε να παίρνει πίσω τις παροχές και να κάνει γιγαντιαίες
περικοπές.
Και επειδή αφέθηκαν οι Βουλευτές να λένε διάφορα, µε κριτήριο εντυπώσεις και όχι µε κριτήριο την πραγµατικότητα -οι
Βουλευτές της Πλειοψηφίας εννοώ- θέλω να κάνω µια αναφορά
σε ορισµένους αριθµούς και ποσοστά και να καταθέσω και ένα
κείµενο:
Οι αριθµοί είναι αµείλικτοι. Και οι αριθµοί είναι αριθµοί, δεν
είναι έννοιες και δεν επιτρέπουν καµµία διανοητική πολιτική εκδροµή. Οι περικοπές της δικής µας περιόδου, ως ΠΑΣΟΚ, εν συνόλω ήταν 11% και ποτέ δεν πειράξαµε τις χαµηλές συντάξεις,
13% περίπου ήταν οι περικοπές κυρίας ευθύνης της Νέας Δηµοκρατίας και 20% είναι οι παρούσες περικοπές της διακυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Εγώ τα αναφέρω στη Βουλή. Το
Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων τα αναφέρει αυτά. Και καταθέτω
συγκεκριµένο κείµενο του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων όπως
τα έχει καταγράψει. Δεκαέξι περικοπές κάνατε στα δυόµισι χρόνια σας, και όπως τα συστηµατοποίησε στην «ATHENS VOICE»
η δηµοσιογράφος κ. Παναγοπούλου.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ανδρέας Λοβέρδος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Χωρίς αναλογιστικές µελέτες -όπως και σήµερα- χωρίς αιτιολογία, µε χαρτάκια τα οποία βαφτίζατε «αναλογιστικές µελέτες»,
κάνατε τις προβολές σας. Πέρυσι και έναν χρόνο µετά, όπως
είπα και το πρωί, έχετε διαψευστεί. Και για να ξέρουµε για τι µιλάµε, όταν αναφερόµαστε και απευθυνόµαστε στους «φίλους
του λαού», κτυπάτε µε την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς
και τις χαµηλές συντάξεις του παλιού ΙΚΑ των 480 ευρώ. Και εκεί
γίνονται περικοπές της προσωπικής διαφοράς.
Και µιας και αναφέροµαι σε θέµατα του Υπουργείου Εργασίας,
θέλω να κάνω µια αναφορά στο άρθρο 58, κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Το πρωί εµείς ως Δηµοκρατική Συµπαράταξη -και εγώ
και ο κ. Κουτσούκος- ανοίξαµε το θέµα, αλλά απάντηση δεν πήραµε. Τι ρυθµίζεται στο άρθρο 58, που δυστυχώς και αυτό χειροκροτάτε, συνάδελφοι της Πλειοψηφίας, και θα το ψηφίσετε;
Το άρθρο 58 είναι αντισυνταγµατικό, διότι προβλέπει ότι θα
εξαιρείται από το αφορολόγητο και θα εντάσσεται στο φορολογητέο εισόδηµα η εισφορά του ελεύθερου επαγγελµατία, του
αγρότη, του εµπόρου. Θεωρούνται εισόδηµα οι ασφαλιστικές ει-
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σφορές. Σε ένα σύστηµα υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης
θεωρείται, µε το αντισυνταγµατικό άρθρο 58, η καταβαλλόµενη
εισφορά, εισόδηµα.
Και τι απαντά η Κυβέρνηση µε την αρµόδια Υπουργό; Ναι, λέει,
αλλά η διάταξη, όµως, του άρθρου 58 δεν είναι φορολογική. Και
λοιπόν; Έχει σηµασία το είδος της ρύθµισης; Αν είχε τίτλο: «Εκπαιδευτική ρύθµιση» θα έθετε θέµα σε σχέση µε την ουσία της;
Θα απέκρουε ο τίτλος και ο χαρακτηρισµός το νόηµα της ρύθµισης, το περιεχόµενο της ρύθµισης; Αυτά τα νοµικά που αναγνώστηκαν το πρωί από την αρµόδια Υπουργό, τι νοµικά είναι;
Ανακριβής απάντηση, άστοχη η απάντηση της Κυβέρνησης. Η
διάταξη αυτή θα πέσει στα δικαστήρια.
Κυρίες και κύριοι, έντεκα ρυθµίσεις της παρούσας Πλειοψηφίας στα δυόµισι χρόνια έχουν κριθεί από τη δικαιοσύνη αντισυνταγµατικές, όχι τρεις, τέσσερις που αναφέρθηκαν εδώ το πρωί.
Έντεκα ρυθµίσεις, δικές σας ρυθµίσεις, που τις χειροκροτούσατε τις πιο πολλές, µε κορυφαία, βέβαια, την περίπτωση του
νόµου Παππά, έχουν κριθεί από τα δικαστήρια ως αντισυνταγµατικές.
Η σηµερινή συνεδρίαση είναι µια συνεδρίαση κατ’ αρχάς αρνητικά ιστορική, γιατί η χώρα αποκτά τέταρτο µνηµόνιο µετά το
τρίτο, επίσης αχρείαστο, δικό σας µνηµόνιο. Είναι πανηγυρική,
γιατί δικαιώνονται οι προηγούµενες κυβερνήσεις και Παπανδρέου και Παπαδήµου και Σαµαρά - Βενιζέλου και αναδεικνύεται
αυτό που σας λέµε πια, όχι µόνο εµείς οι πολιτικοί σας αντίπαλοι,
αλλά και άνθρωποι από εσάς, από όλους τους χώρους που έχετε
εκφράσει, µε δηµόσιες παρεµβάσεις τους, ότι δηλαδή υπήρξατε
άδικοι µε τους πολιτικούς σας αντιπάλους, ότι λέγατε πολλά
πράγµατα που δεν έγιναν, ότι δηλητηριάσατε µε µίσος τον ελληνικό λαό και τον διχάσατε.
Είναι, λοιπόν, αρνητικά ιστορική ηµέρα, είναι πανηγυρική κατά
τις απόψεις που εξέφρασα, αλλά και πένθιµη για την κοινωνία,
αφού αφαιρούνται από την οικονοµία και από τις κοινωνικές τάξεις 5 δισεκατοµµύρια ευρώ, πολλά δισεκατοµµύρια ευρώ.
Θα νόµιζε κανείς, βέβαια, εάν ήταν σε άλλη χώρα και παρακολουθούσε τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, χωρίς να τις ζει
όπως εµείς από κοντά, πως θα ήταν πένθιµη και για την Πλειοψηφία, αφού πανηγυρικά ενταφιάζεται πια ο αντιµνηµονιακός σας
λόγος, οι καλές σας διαθέσεις, οι προθέσεις σας.
Αντιθέτως, όµως, δεν είναι έτσι, δεν ισχύει αυτό. Θα ήταν µια
λανθασµένη εντύπωση τρίτου ανθρώπου από άλλη χώρα. Εδώ
όσοι ζούµε αυτά που λέτε και σας ακούµε και σας βλέπουµε και
τώρα τρεις µέρες στη Βουλή σάς βλέπουµε να πανηγυρίζετε, να
προσποιείστε -γιατί δεν το πιστεύετε- τον ενθουσιασµένο. Και
αναρωτιέται κανείς, για να υπερβάλλω και λίγο: Πανηγυρισµοί
µε φόντο τα νταούλια, τα οποία θα παίζατε εσείς για να χορεύουν
οι αγορές;
Και είναι πια καθαρό, κυρίες και κύριοι, το νιώσαµε και µε διαβεβαιώσεις που µας δίνουν συνάδελφοι της Πλειοψηφίας σε κατ’
ιδίαν συζητήσεις και πια είναι δεδοµένο: Μάρκος Αντώνιος ανάµεσά σας δεν υπάρχει. Άνθρωπος που δεν καταδέχεται ψεύτικες
και µάταιες ελπίδες και άνθρωπος που να σέβεται τα λόγια του
ανάµεσά σας δεν υπάρχει.
Πρώτα απ’ όλα, ασεβής µε τον εαυτό του και µε την πολιτική
του αξιοπρέπεια είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας,
αλλά πρωτοστατεί σε αυτή την παράσταση και ο Υπουργός Οικονοµικών, ο κ. Τσακαλώτος.
Σε ό,τι αφορά τον Πρωθυπουργό, τα έχουµε πει και άλλες
φορές. Θα τον καταδιώκουν για πάντα τα ίδια του τα λόγια και οι
πράξεις του. Θυµίζω τον κ. Τσίπρα στο Μενίδι τον Μάιο του 2014.
Έλεγε στον λαό: «Ή µε τον ΣΥΡΙΖΑ ή µε το µνηµόνιο για άλλα σαράντα χρόνια». Πού µας έχει πάει τώρα; Τι βλέπουµε; Στο 2022
και βάλε. Ή µε τον ΣΥΡΙΖΑ ή µε την κ. Μέρκελ. Ο ορισµός του πολιτικού αµοραλισµού ή καλύτερα η αποθέωση του πολιτικού αµοραλισµού.
ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ δεν αφήνουν σήµερα και µε αυτόν τον νόµο
καµµία τάξη ανέγγιχτη. Ελεύθεροι επαγγελµατίες, συνταξιούχοι,
ιδιωτικοί υπάλληλοι, ένστολοι, όλοι πλήττονται.
Και ας µείνω λίγο στους τελευταίους. Παρ’ ότι ακούµε διάφορα εδώ και λίγη ώρα, κύριε Τόσκα, «τσακίζετε» τους ένστολους, αστυνοµικούς, πυροσβέστες, στρατιωτικούς. Εκείνοι
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βάζουν πλάτη -στον δρόµο µου το έλεγαν αυτό αυτές τις ηµέρες
υφιστάµενοί σας- και εσείς τους κοροϊδεύετε. Γιατί εδώ µας
έχουν απαντήσει –όχι εσείς, άλλοι Υπουργοί, συναρµόδιοι στον
χώρο των ενστόλων- ότι και αυξήσεις θα δώσετε µε το παρόν
σχέδιο νόµου. Όµως, σας διαψεύδουν οι ίδιοι οι κοινωνικοί φορείς και στον δρόµο µε τις εκδηλώσεις τους, αλλά και χθες εδώ
πανηγυρικά και εµβληµατικά. Ο ένστολος που µίλησε και τον παρακολούθησα σας καταδίκασε και αυτός µαζί µε όλους τους άλλους φορείς, τις δεκάδες των φορέων.
Μια πρόταση κάνω. Να αποσύρετε όλες τις ρυθµίσεις για τα
ειδικά µισθολόγια και να έρθουν εδώ και να συζητηθούν. Διαβάζουµε βέβαια ότι κάποια διαπραγµάτευση γίνεται και κάτι θα αλλάξει. Ίσως κάτι πείτε και εσείς, αλλά η Βουλή δεν τα ξέρει αυτά.
Σε αυτά τα δηµοσιεύµατα είχαµε την ευκαιρία να δούµε προ ολίγων λεπτών συνδικαλιστές του χώρου να σας καλούν, παρ’ όλες
τις αλλαγές, εάν υπάρξουν, να αποσύρετε τις σχετικές διατάξεις.
Περιµένουµε να σας ακούσουµε. Τίποτα άλλο νοµίζω δεν υπάρχει καλύτερο να κάνετε και για το συγκεκριµένο θέµα από το να
αποσύρετε τις ρυθµίσεις, να τις φέρετε µε την κανονική τακτική
νοµοθετική διαδικασία, για να µπορέσουµε να δούµε περί τίνος
ακριβώς πρόκειται.
Για να κλείσω, ό,τι κρατήθηκε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε αγωνία, µε αγώνα τα προηγούµενα χρόνια, όλα σήµερα καταργούνται. Το αφορολόγητο, οι συντάξεις εκεί που
είχαν κρατηθεί, το ΕΚΑΣ, οι οµαδικές απολύσεις.
Και ας µην κρύβουµε από τον εαυτό µας την αλήθεια. Μέσα
σε µια αγωνία ή έναν φόβο να µη µας πουν ότι πολιτικά δεν είµαστε όπως πρέπει, µέσα σε ένα πλαίσιο πολιτικού καθωσπρεπισµού, ας µη χάνουµε την αλήθεια.
Ο κύριος Υπουργός, ο έχων την κυρία ευθύνη για αυτό το σχέδιο νόµου, ο κ. Τσακαλώτος -όπως είπα και χθες στην παρέµβασή µου- µε τα όσα πει µέχρι σήµερα εδώ -δεν ξέρω τι θα πει
αύριο ή τι θα πει απόψε- στη µια ατιµία προσέθετε την άλλη. Θα
µπορούσε να είναι και ήρωας του Θερβάντες, ως Υπουργός ελεεινής µορφής. Και λέω «ελεεινής», γιατί τι άλλο θα µπορούσε να
είναι όταν προσπερνά όλα τα δύσκολα µε µια γενική αποστροφή,
που άκρη δεν βγάζεις, και στέκεται στα ψευδοαντίµετρα σε όλη
του την οµιλία;
Είναι η συνέχεια του ψεύδους, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
που ξεκίνησε µε το «θα σκίσω το µνηµόνιο», «θα το καταργήσω
αµέσως µε έναν νόµο και µε ένα άρθρο», έγινε «θα εφαρµόσω
παράλληλο πρόγραµµα» και γίνεται σήµερα «θα εφαρµόσω τα
αντίµετρα». Τρία βαφτίσια για την ίδια απόπειρα κοροϊδίας των
πολιτών. Πάει, όµως, πια πολύ. Τώρα πια ισχύει αυτό που λέει ο
λαός: Όποιος κοροϊδεύει, κοροϊδεύει τον εαυτό του και µόνο τον
εαυτό του.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τον λόγο έχει ο
Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σταύρος Αραχωβίτης.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο είναι η αντανάκλαση µιας διαρκούς πάλης, µιας πάλης που στηρίζεται στις
βαθιές αντιθέσεις, που υπάρχουν στις κοινωνίες και που στην
εποχή µας παίρνουν σοβαρές διαστάσεις λόγω της παγκόσµιας
κρίσης.
Ο νεοφιλελευθερισµός, που οι προηγούµενες κυβερνήσεις του
άνοιξαν διάπλατα την πόρτα για να κυριαρχήσει βίαια, ισοπεδώνοντας και αποσυνθέτοντας τη σχετική -είναι αλήθεια- συνοχή
της ελληνικής κοινωνίας που είχε προηγηθεί κατά τις προηγούµενες περιόδους της επίπλαστης ευηµερίας, δεν είναι ένας εχθρός που εξοντώνεται εύκολα.
Το προϊόν της διαπραγµάτευσης, που έχουµε µπροστά µας,
είναι όµως και η τρανή απόδειξη ότι δεν το βάζουµε κάτω. Τα
άρθρα µε τα αντίµετρα είναι οι νίκες απέναντι στις πολιτικές του
νεοφιλελευθερισµού, που µπορέσαµε να πετύχουµε µε σκοπό
πρώτα από όλα να αποκαταστήσουµε και να διατηρήσουµε τη
συνοχή της κοινωνίας, η οποία έχει πληγεί βαθιά από την ανελέητη επίθεση που εφαρµόστηκε βίαια τα προηγούµενα χρόνια την τελευταία επταετία- και εγκαταστάθηκε στη χώρα από το
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ΠΑΣΟΚ και µετά και από τη Νέα Δηµοκρατία από κοινού, από το
2010.
Να σας θυµίσω, όµως, µερικές από τις επιτυχίες της διαπραγµάτευσης στον πρωτογενή τοµέα που είχαµε το τελευταίο διάστηµα:
Πρώτον, είχαµε την τροποποίηση εκείνου του απίθανου νόµου,
του ν.4172/2013, που φορολογούσε από το πρώτο ευρώ τους
αγρότες για όλα τα αγροτικά εισοδήµατα, για το σύνολο των επιδοτήσεων και για όλες τις αποζηµιώσεις του ΕΛΓΑ, όταν κάποιος
πάθαινε ζηµιά.
Δεύτερον, τις ασφαλιστικές εισφορές. Οι περισσότεροι αγρότες πληρώνουν πλέον λιγότερα από όσα πλήρωναν και οι εισφορές είναι ανάλογες µε τη δυνατότητά τους και όχι µε την ηλικία
τους.
Τρίτον, ο εξωδικαστικός συµβιβασµός µετά το ξεπούληµα της
«Αγροτικής Τράπεζας» και το γιγάντωµα των οφειλών στα ασφαλιστικά ταµεία, στον ΟΓΑ, που φόρτωσαν τους αγρότες της
χώρας µας µε δυσβάσταχτα χρέη και δεν φρόντισαν για καµµία
ρύθµιση που να τους ελαφρύνει.
Σήµερα µε αυτό το νοµοσχέδιο φέρνουµε ρυθµίσεις που έρχονται να συνδράµουν στην αντιστροφή της πορείας της πρωτογενούς παραγωγής.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, της παραγωγικής ανασυγκρότησης
έχουµε να πούµε τα εξής: Είµαστε υπερήφανοι, γιατί καταφέραµε να γυρίσουµε στα αγροτικά εφόδια, σε όλες τις ζωοτροφές
και στα ζώντα ζώα τον ΦΠΑ στο 13%, διότι γνωρίζαµε ότι η σύµβαση του 2015 έχει ένα σφάλµα σε αυτό το σηµείο. Και είναι από
τις νίκες ότι καταφέραµε στον αγροτικό κόσµο της χώρας την
επαναφορά του ΦΠΑ στο 13% και µάλιστα άµεσα, από 1ης Ιουλίου
του τρέχοντος έτους, του 2017.
Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα στήριξης στον πρωτογενή τοµέα της χώρας µε ενίσχυση στη ρευστότητα των αγροτών και των αγροτικών επιχειρήσεων, καθώς αποτελεί έναν από
τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας,
όπως αναφέρει και η αιτιολογική έκθεση. Και ποιος δεν θα συµφωνήσει µε αυτή!
Μειώσαµε τον συντελεστή του πρώτου κλιµακίου στη φορολογία εισοδήµατος από το 22% στο 20% για τους αγρότες της
χώρας µας και για όλους τους φορολογούµενους για εισοδήµατα τα οποία είναι κάτω από 20.000 ευρώ.
Εδώ, να σας θυµίσω ότι το 95% των δηλωθέντων αγροτικών
εισοδηµάτων στη χώρα µας είναι κάτω από το όριο των 20.000
ευρώ. Άρα το 95% των πολιτών, των αγροτών θα ωφεληθεί από
αυτή τη ρύθµιση.
Τρίτον: Μια ακόµη ελάφρυνση είναι η µείωση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία µηδενίζεται για εισοδήµατα µέχρι
30.000 ευρώ. Κι εδώ, να πούµε, βέβαια, ότι σχεδόν το σύνολο
των αγροτικών εισοδηµάτων είναι κάτω από το όριο των 30.000
ευρώ.
Τέταρτον, ο εξωδικαστικός συµβιβασµός δίνει µια νέα δυνατότητα να απαλυνθούν τα υπέρογκα χρέη, που έχουν συσσωρευθεί στους αγρότες της χώρας µας και που οι κυβερνήσεις του
ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας τους φόρτωσαν στις πλάτες.
Μιλάτε, όµως, κύριοι, εσείς του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας, για τους αγρότες, εσείς που εκθρέψατε την πελατειακή κατανοµή των επιδοτήσεων; Αντίθετα, εµείς, το 2016, τον
προηγούµενο χρόνο, πληρώσαµε 3,7 δισεκατοµµύρια, εξοφλώντας επιδοτήσεις ανείσπραχτες από το 2008 και, µάλιστα, χωρίς να
χαθεί ούτε 1 ευρώ από την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο.
Μιλάτε εσείς, που επιφέρατε τη µείωση του αγροτικού εισοδήµατος και καταφέρατε να καταρρακώσετε τη συνεταιριστική ιδέα και
να διαλύσετε τους συνεταιρισµούς; Μιλάτε εσείς, που ξεπουλήσατε τις αγροτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις µε πρώτη τη «ΔΩΔΩΝΗ», αλλά και τη «ΣΕΚΑΠ» και άλλες πολλές.
Είµαι βέβαιος, λοιπόν, ότι οι αγρότες της χώρας µας γνωρίζουν καλά τα έργα σας, όπως αναγνωρίζουν και τις παραπάνω
µικρές αλλά και µεγαλύτερες νίκες µας. Και γνωρίζουν καλά ότι
είναι βαθιά η επιµονή µας για να εξυπηρετήσουµε τη µεγάλη
πλειοψηφία, ανατρέποντας σε όσο το δυνατόν περισσότερα σηµεία τις πολικές του νεοφιλελευθερισµού, όπως κάνουµε σήµερα
µε τον ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια.
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Καµµιά άλλη πολιτική δύναµη δεν θέλει –και, άρα, δεν µπορείνα υπηρετήσει αυτόν τον σκοπό σε πραγµατικές συνθήκες και
όχι σε συνθήκες in vitro, εργαστηρίου. Οι αδικίες που επιβλήθηκαν από τον νεοφιλελευθερισµό στην ελληνική κοινωνία είναι
όλες και µία-µία σε γνώση µας και είναι στη θέλησή µας να συνεχίσουµε να αγωνιζόµαστε σκληρά για να τις ανατρέψουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Κουµουτσάκος, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην απλή, καθηµερινή και ανθρώπινη ερώτηση: «Τι κάνεις;», «πώς πάει;», «πώς περνάς;», η
απάντηση που παίρνεις από τους πολίτες κάθε επαγγέλµατος,
κάθε επιπέδου µόρφωσης και κάθε κοινωνικής κατάστασης, δεν
είναι πια ούτε καν εκείνο το τυπικό: «Καλά. Πώς να πάει;». Όλο
και περισσότερο, όλο και συχνότερα η απάντηση είναι: «Δεν αντέχουµε άλλο. Δεν πάει άλλο. Τελείωσα. Μας τελειώσανε.».
Ξέρετε σε ποιους αναφέρεται αυτό το «µας τελειώσανε»; Σε
εσάς, κύριοι της Κυβέρνησης. Εσείς είστε αυτοί που στη γενική
συνείδηση έχετε «τελειώσει» νοικοκυριά, επιχειρήσεις, συνταξιούχους, µισθωτούς, ένστολους, αγρότες, νησιώτες. Και η αλυσίδα της µιζέριας και της φτωχοποίησης δεν έχει τέλος, έχει
δέσει πια όλη την κοινωνία. Παντού επικρατεί απόγνωση, έλλειψη
προοπτικής και ελπίδας.
Εκτός από τον κοµµατικό σας µηχανισµό, σήµερα κανένας, µα
κανένας, δεν είναι καλύτερα απ’ ό,τι ήταν δύο χρόνια πριν. Αυτή
είναι η κατάσταση στην κοινωνία. Κι όµως, η Κυβέρνηση δεν καταλαβαίνει τίποτα. Έφτασε στο σηµείο ο Πρωθυπουργός να λέει
πως οι Έλληνες περνάνε καλά γιατί το Πάσχα µπόρεσαν και
πήγαν στα χωριά τους. Υπερηφανεύεται ότι δεν υπάρχουν πια
απεργίες και κινητοποιήσεις κυνικά, προκλητικά και ανεύθυνα,
ακριβώς όπως φέρνετε σήµερα εδώ το τέταρτο µνηµόνιο: κυνικά
και προκλητικά.
Είναι το δεύτερο µνηµόνιο της κυβερνητικής σας θητείας. Χρόνος και µνηµόνιο. Είστε οι πρωταθλητές των µνηµονίων και πανηγυρίζετε γι’ αυτό χωρίς καµµία συστολή. Μόνο στήριγµά σας
είναι το πείσµα της αλαζονείας και η βουλιµία της εξουσίας. Προκαλείτε τον κόσµο που υποφέρει. Το επιβεβαιώνουν αυτά, που
λέτε σήµερα εδώ. Δεν ακούσατε ή δεν καταλάβατε τίποτα από
τη φωνή της απόγνωσης αλλά και το σφυροκόπηµα όλων ανεξαίρετα των κοινωνικών φορέων.
Ξέρετε, είσαστε πια ανίκανοι να ακούσετε όχι µόνο την υπόκωφη αλλά ούτε την εκκωφαντική βοή της κοινωνίας. Συνεχίζετε
την καταστροφική σας πορεία µε παρωπίδες εξουσίας στα µάτια
και βουλοκέρι αλαζονείας στα αυτιά. Έχετε χάσει κάθε επαφή
µε την κοινωνία. Και, ξέρετε, αυτό είναι το τελευταίο στάδιο πριν
την πολιτική κατάρρευση.
Πήρατε την Ελλάδα την ώρα που είχε αρχίζει να βγαίνει από
την κρίση και τη βυθίζετε στην παρακµή. Και σήµερα έρχεστε
εδώ, την ώρα που ήδη βυθίζετε τη χώρα, να δέσετε στο πόδι της
κοινωνίας έναν ακόµα ασήκωτο βράχο για να πάει πιο γρήγορα
και πιο κάτω, τον βράχο του τέταρτου µνηµονίου των 4,9 δισεκατοµµυρίων.
Κυρίες και κύριοι των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, θα ψηφίσετε αύριο
µέτρα σφαγιαστικά, µέτρα πραγµατικά, µέτρα που θα εφαρµοστούν και προσπαθείτε να πείσετε ότι χαίρεστε γιατί, ταυτόχρονα, θα ψηφίσετε δήθεν αντίµετρα. Όµως, τα αντίµετρα είναι
φανταστικά, τα αντίµετρα θα εξαερωθούν. Είναι αντίµετρα που
ξέρετε ότι δεν θα εφαρµοστούν, γιατί είναι άµεσα εξαρτηµένα
από τις προϋποθέσεις του ντροπιαστικού άρθρου 15. Πρώτα ψήφιση και πλήρης εφαρµογή νέων µέτρων ύψους 4,9 δισεκατοµµυρίων και µετά µόνιµη επίτευξη υψηλών πρωτογενών
πλεονασµάτων και, µάλιστα, πρωτογενών πλεονασµάτων που θα
πρέπει να αξιολογηθούν από τους θεσµούς.
Ξέρετε πολύ καλά ότι προϋπόθεση τόσο υψηλών πλεονασµάτων για τόσο καιρό είναι ανέφικτη. Και ποιος το λέει αυτό; Όχι
εµείς, αλλά ο Αρχηγός σας. Στις 23 Ιουνίου του 2016 είπε επί
λέξει: «Είναι αδύνατον να πιάσουµε πλεονάσµατα 3,5% µετά το
2018». Δεν είπε µόνο αυτό, βέβαια. Είπε ότι δεν θα έπαιρνε ούτε
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1 ευρώ µέτρα και παίρνει µέτρα ύψους 5 δισεκατοµµυρίων.
Όµως, την ίδια οδό του ψεύδους χωρίς αιδώ, ανερυθρίαστα ακολούθησε και ο κ. Τσακαλώτος. Είπε ότι θα παραιτηθεί αν κοπεί
το αφορολόγητο και σήµερα είναι εδώ, στα υπουργικά έδρανα!
Κοροϊδεύετε για µια ακόµα φορά. Υποσχεθήκατε παροχές
ύψους 12 δισεκατοµµυρίων, δεν τις δώσατε, αλλά πάνω από
αυτά επιβάλατε µέτρα λιτότητας ύψους 12,5 δισεκατοµµυρίων.
Είπατε ότι θα αυξήσετε τις συντάξεις. Τις κόψατε και τις ξανακόβετε. «Serial killers» συνταξιούχων έχετε γίνει! Είπατε ότι θα
αυξήσετε το αφορολόγητο. Το µειώσατε και το ξαναµειώνετε.
«Serial killers» µισθωτών και ελεύθερων επαγγελµατιών γίνεστε!
Είπατε ότι θα στηρίξετε τους αδυνάτους και τους φορτώνετε
όλα τα νέα βάρη. Κόβετε τώρα και τα τελευταία κοινωνικά επιδόµατα. Βάλατε είκοσι έξι νέους φόρους. Βάζετε τώρα φόρο και
στον µεροκαµατιάρη των 500 ευρώ τον µήνα.
Στο σηµείο αυτό θέλω να είµαι σαφής. Έχουν ευθύνες και οι
εταίροι µας όταν προβάλλουν υπερβολικές αξιώσεις. Έχουν ευθύνες που δέχθηκαν την υπερφορολόγηση που βάζετε στους
Έλληνες. Βρίσκουν, όµως, πάτηµα και τα κάνουν, στις καθυστερήσεις, στις αντιφάσεις, στη διγλωσσία, στην ανικανότητά σας,
στην ανικανότητα µιας Κυβέρνησης που σε κάθε διαπραγµάτευση προαναγγέλλει σκληρή αντίσταση, σαλπίζει ηρωικές επιθέσεις και τελικά σύρεται και υπογράφει συνθηκολογήσεις, που
δεν είναι µόνο ταπεινωτικές αλλά αποδεικνύονται και κατά συρροή αντισυνταγµατικές.
Και αυτό είναι η θεσµική πτυχή της παρακµής στην οποία έχετε
βυθίσει τη χώρα. Και αυτή η θεσµική παρακµή έρχεται να προστεθεί στην κοινωνική παρακµή. Φτωχοποιείτε την κοινωνία όχι
µόνο από ανικανότητα αλλά -προσοχή!- και από πολιτική σκοπιµότητα. Επενδύετε στη νοσηρή λογική ότι µια φτωχοποιηµένη
και απελπισµένη κοινωνία µπορεί να γίνει και µια εξαρτηµένη από
την εξουσία σας κοινωνία.
Εµείς αυτό το νοσηρό σχέδιο δεν θα το επιτρέψουµε. Το σφαγιαστικό νοµοσχέδιο δεν θα το ψηφίσουµε. Δεν θα γίνουµε συνένοχοι στο σχέδιο φτωχοποίησης της κοινωνίας. Σε µια
φτωχοποίηση που από αύριο θα έχει χαραγµένα επάνω της τα
εκατόν πενήντα τρία ονόµατά σας. Θα είναι οι εκατόν πενήντα
τρεις υπογραφές του τέταρτου µνηµονίου ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Αυτή
είναι η πορεία σας. Πορεία καθοδική. Πορεία βύθισης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και, όµως, υπάρχει λύση. Τη λύση, όµως, αυτή δεν µπορεί να
τη φέρουν αυτοί που λένε άλλα το πρωί και άλλα το βράδυ. Δεν
µπορεί να τη φέρουν όσοι υπονοµεύουν επενδύσεις, κλείνουν
επιχειρήσεις και τελικά διώχνουν δουλειές. Τη λύση αυτή µπορεί
να τη φέρει µόνο η Νέα Δηµοκρατία. Μπορούµε να τη φέρουµε
εµείς.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ο Αναπληρωτής
Υπουργός Εσωτερικών κ. Τόσκας έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, βρισκόµαστε πλέον σε
ένα κοµβικό σηµείο µιας δύσκολης περιόδου, που µπορούµε να
πούµε ότι οδηγούµαστε στο τέλος των προγραµµάτων της σκληρής δηµοσιονοµικής προσαρµογής και της αυστηρής επιτροπείας.
Η Κυβέρνηση έκανε την επιλογή µιας συµφωνίας που πράγµατι περιέχει συµβιβασµούς, αλλά που ταυτόχρονα ανοίγει δρόµους. Είµαστε πλέον όλο και πιο κοντά στην ώρα που η χώρα θα
αλλάξει σελίδα. Είναι το αποτέλεσµα µιας δύσκολης διαπραγµάτευσης, που παράλληλα ανέδειξε ξεκάθαρα τις δογµατικές αντιλήψεις των δανειστών αλλά και της «τρόικας εσωτερικού» που
ποντάρισε στην αποτυχία, όχι απλώς στην αποτυχία της Κυβέρνησης αλλά στην καταστροφή της χώρας, για να έρθουν ξανά
στην εξουσία ως δήθεν σωτήρες, συνεπικουρούµενοι, βέβαια,
από µερίδα των µέσων ενηµέρωσης, που βλέπουν καθηµερινά
και παντού να έρχεται η καταστροφή, καλλιεργούν συστηµατικά
ένα κλίµα µιζέριας στους πολίτες και κουνούν το δάκτυλο στην
Κυβέρνηση, δείχνοντας τα ερείπια που οι ίδιοι άφησαν πίσω τους
κατά τη δική τους διακυβέρνηση.
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Φυσικά και αναγνωρίζουµε ότι στη συµφωνία υπάρχουν µέτρα
που θα στενοχωρήσουν τους πολίτες. Αυτό συµβαίνει σε κάθε
διαπραγµάτευση, γιατί στη διαπραγµάτευση κάτι κερδίζεις και
κάτι χάνεις. Ωστόσο, η συµφωνία περιλαµβάνει και θετικά µέτρα,
περιλαµβάνει αντίµετρα, που όλοι καταλαβαίνουµε γιατί εσείς
ουδέποτε καταφέρατε να φέρετε στο τραπέζι της συζήτησης.
Δεν το κάνατε γιατί στη νεοφιλελεύθερη αντίληψη του κόµµατός
σας το κοινωνικό κράτος απλώς δεν υπάρχει, γιατί στη Νέα Δηµοκρατία το κοινωνικό κράτος είναι µια περιττή δαπάνη. Γι’ αυτό
και τώρα επιχειρείτε να υποβαθµίσετε τα µέτρα που έρχονται για
να στηρίξουν τους αδύναµους και να ενδυναµώσουν το πλέγµα
προστασίας του κράτους.
Με απλά λόγια, είστε απέναντι στους αδύναµους και στον
κόσµο της εργασίας και αυτή είναι η κρυφή σας ατζέντα που επιχειρείτε να καλύψετε µε αντιπολιτευτικές κραυγές, γιατί αν ήσασταν σήµερα κυβέρνηση, είναι βέβαιο ότι θα γκρεµίζατε και ό,τι
έχει αποµείνει από το κοινωνικό κράτος.
Καταλαβαίνουµε όλοι ότι η συµφωνία χαλάει το δικό σας αφήγηµα, που θέλει παντού να έρχεται η καταστροφή. Κάθε µέρα
προβλέπετε ότι έρχεται η καταστροφή και παρ’ ότι η πραγµατικότητα σας διαψεύδει, επιµένετε να συνεχίζετε µε νέες προβλέψεις για καταστροφές. Δεν θέλετε να ψηφίσετε, γιατί το θετικό
ισοζύγιο σάς προκαλεί πολιτική αλλεργία.
Στην περίοδο 2018 - 2021, κόντρα στα µέτρα 4,9 δισεκατοµµυρίων έρχονται θετικά µέτρα ύψους 7,5 δισεκατοµµυρίων. Το
θετικό σάς προκαλεί αλλεργία, όταν έχετε συνηθίσει να βλέπετε
δράκους.
Κυβερνήσατε στηριζόµενοι στα ρουσφέτια, στις προσωπικές
εξυπηρετήσεις, κλείνατε τα µάτια στη φοροδιαφυγή και αυτό δεν
ήταν η εξαίρεση, ήταν ο κανόνας, διότι όταν το κράτος είχε οικονοµικούς πόρους, ποτέ δεν φροντίσατε να δηµιουργήσετε
δοµές. Προτιµούσατε να µοιράζετε δουλειές στους «ηµέτερους»
και υπογράφατε και απευθείας αναθέσεις παραµονές εορτών,
Χριστουγέννων και εκλογών. Ξέρετε ότι πίσω από τη βιτρίνα κρύβατε τα ερείπια. Κυβερνούσατε µε τα ρουσφέτια. Δεν σας ενδιέφερε ούτε να δηµιουργήσετε κοινωνικό κράτος ούτε καν
σοβαρές και λειτουργικές δηµόσιες δοµές προς όφελος των πολιτών. Τώρα που η Κυβέρνηση προσπαθεί κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, εσείς σφυρίζετε αδιάφορα και κάνετε λόγο για
ψευτοαντίµετρα.
Είστε εσείς που λέγατε ότι τόσα και άλλα τόσα µέτρα θα ψηφίζατε για να κλείσει όπως-όπως η αξιολόγηση. Είστε εσείς που
πανηγυρίζατε µε το σύνθηµα του περίφηµου «success story»,
γιατί οι δικές σας πολιτικές εξαντλούνται στα συνθήµατα.
Ας δούµε, λοιπόν, τώρα όλοι καθαρά ποιοι είχαν δίκιο. Όσοι
φώναζαν τον περασµένο Δεκέµβρη να υπογραφούν πάση θυσία
όλα όσα έφερναν στο τραπέζι οι δανειστές;
Ας πάµε τώρα και στα ειδικά µισθολόγια. Εδώ και καιρό προσπαθείτε να ψαρέψετε σε θολά νερά. Τι υποσχέθηκε ο κ. Μητσοτάκης κατά τη χθεσινή συνάντησή του µε εκπροσώπους των
συνδικαλιστικών ενώσεων των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας; Ότι θα επιστρέψει το υπόλοιπο 50% των αναδροµικών στο προσωπικό µε τρόπο που, όπως είπε, δεν θα θέτει
σε κίνδυνο την επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων. Ούτε πώς
θα τα δώσει, ούτε µε ποιον τρόπο. Ας µην ξεχνάµε ότι πρόκειται
για µειώσεις που έγιναν επί των δικών σας ηµερών και τώρα µας
λέτε ότι όταν γίνετε κυβέρνηση, θα σεβαστείτε τις αποφάσεις
της δικαιοσύνης, αλλά εσείς κόψατε τους µισθούς.
Τι άλλο υποσχέθηκε ο κ. Μητσοτάκης στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας; Ότι προτεραιότητά σας θα είναι η κατάθεση ενός νέου ειδικού µισθολογίου,
αλλά και πάλι παρέλειψε να πει πώς θα είναι αυτό το νέο ειδικό
µισθολόγιο. Καµµία εξήγηση.
Θα σας βοηθήσω και θα σας θυµίσω ορισµένα ζητήµατα. Ποια
ήταν η δική σας κοινή πρόταση τον Σεπτέµβριο του 2014; Επισπεύδον Υπουργείο το Υπουργείο Άµυνας, αλλά κοινή πρόταση,
Υπουργείο Άµυνας, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Υπουργείο Ναυτιλίας. Όταν εσείς ήσασταν κυβέρνηση, προέβλεπε ή
όχι µειώσεις και µάλιστα στους κατώτερους βαθµούς µε µεγάλο
άνοιγµα της ψαλίδας; Μπορείτε να ανατρέξετε στην αντίστοιχη
πρόταση του Σεπτεµβρίου του 2014 του Υπουργείου Άµυνας.
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Ήταν τότε που ως κυβέρνηση κάνατε απολύσεις, τότε που ως
κυβέρνηση διαλύσατε και τη Δηµοτική Αστυνοµία και διαλύοντας
τη Δηµοτική Αστυνοµία αναγκάσατε σε επιπλέον φόρτο την Ελληνική Αστυνοµία στους δρόµους της Αθήνας, αποσπώντας την
από το κύριο έργο της που είναι η δίωξη του εγκλήµατος και σήµερα φωνάζετε και κόπτεσθε για την αστυνόµευση.
Όµως, αυτό κάνετε. Διαλύετε δοµές, κληροδοτείτε στους επόµενους συντρίµµια και ως Αντιπολίτευση µας εγκαλείτε.
Ας µείνουµε, όµως, στο θέµα του ειδικού µισθολογίου των ενστόλων. Καµµία µείωση δεν γίνεται στις ονοµαστικές αποδοχές.
Δεν ανατρέπεται το επίπεδο αποδοχών του προσωπικού, γιατί
αναγνωρίζουµε το δύσκολο έργο τους, θέλουµε να εξασφαλίσουµε ότι απερίσπαστοι θα συνεχίσουν να εκτελούν τα καθήκοντά τους. Η προσωπική διαφορά είναι θεσµοθετηµένη, κατοχυρωµένη και δεν έχει χρονικό περιορισµό εφαρµογής.
Ακόµη πιο σηµαντικό είναι ότι ενσωµατώνονται στο βασικό
µισθό επιδόµατα, κάτι που αποτελούσε αίτηµα επί σειρά ετών
των συνδικαλιστικών ενώσεων και των εργαζοµένων, κάτι που
εσείς δεν κάνατε ούτε στα χρόνια προ κρίσης, γιατί θέλατε να
έχετε τον κόσµο σε οµηρία, τσοντάροντας δίπλα στον µισθό επιδόµατα, αλλά όχι αυξάνοντας τον βασικό µισθό, που συµπαρασύρει θετικά και τον υπολογισµό των συντάξεων.
Είχαµε δεσµευθεί και κάνουµε τη δέσµευσή µας πράξη, ότι δεν
θα µειωθούν οι απολαβές των ενστόλων. Εσείς είστε αυτοί που
µειώσατε τους µισθούς του προσωπικού.
Με το νοµοσχέδιο προβλέπεται µεταξύ άλλων ότι για κάθε κατηγορία προσωπικού οι µηνιαίοι βασικοί µισθοί διαµορφώνονται
αυτοτελώς µε πρόβλεψη µισθολογικής κλίµακας µε κλιµάκια.
Υπάρχουν προβλέψεις επιδοµάτων, ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, οικογενειακής παροχής στην οποία περιλαµβάνεται και το
επίδοµα εξοµάλυνσης για τους διαζευγµένους -που είχα υποσχεθεί εγώ εδώ στη Βουλή και πλέον περιλαµβάνεται στο σχετικό
άρθρο- και θέσης ευθύνης, όπως και πρόβλεψη επιπρόσθετων
αποζηµιώσεων για εργασία πέραν του πενθηµέρου. Επίσης,
υπάρχει πρόβλεψη για επιδόµατα αναπηρίας και κινδύνου και
διατηρείται το επίδοµα τροφής στους δοκίµους.
Σε ό,τι αφορά στη χορήγηση του επιδόµατος ειδικών συνθηκών και του επιδόµατος θέσης ευθύνης, σηµειώνεται ότι συνδέονται µε την ενεργό πραγµατική άσκηση των καθηκόντων των
στελεχών. Διατηρείται ο υπολογισµός, παρ’ ότι άλλα λέγατε
προχθές -δεν τα διαβάσατε καλά- του χρόνου της στρατιωτικής
θητείας και του χρόνου φοίτησης στα ΑΕΙ για όσους το είχαν κατοχυρώσει µέχρι τις 31-12-2016 και ας κάνατε τόσες µέρες ότι
δεν το βλέπατε.
Διατηρείται το επίδοµα για υπερωριακή απασχόληση τα Σαββατοκύριακα, όπως µέχρι τώρα, δηλαδή ακόµα και για τους τέσσερις µήνες που έχουν πέντε Σαββατοκύριακα, δηλαδή µέχρι
πέντε ηµέρες, όπως προβλεπόταν.
Καταργείται η αναστολή των µισθολογικών ωριµάνσεων και
προαγωγών που ίσχυαν µέχρι 31-12-2018. Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι µέχρι 31-12-2018 είχε σταµατήσει να συνδέεται το βαθµολόγιο, δηλαδή η προαγωγή, µε τις αυξήσεις. Τώρα επανερχόµαστε στο προηγούµενο καθεστώς προ της αναστολής.
Βελτιώνεται η αποζηµίωση για τη νυχτερινή εργασία χωρίς τον
κατώτατο περιορισµό των τετρακοσίων ογδόντα οκτώ ωρών που
υπήρχε µέχρι τώρα και που περιµέναµε να περάσει το πρώτο
εξάµηνο. Καλύπτονταν οι τετρακόσιες ογδόντα οκτώ ώρες και
µετά ζητιανεύαµε από το Υπουργείο Οικονοµικών επιπλέον χρήµατα, τα οποία προσπαθούσε και αυτό το Υπουργείο να τα βρει
µε ανορθόδοξους τρόπους πολλές φορές. Τώρα αυτός ο περιορισµός καταργείται και µπορεί οι υπερωρίες αυτές να δίνονται
και σε µεγαλύτερο αριθµό.
Διατηρείται το επίδοµα για τους υπηρετούντες στα αστυνοµικά τµήµατα Κακαβιάς και Κρυσταλλοπηγής, που είναι ένα επιµέρους θέµα, πλην όµως αυτοί οι άνθρωποι είναι αναγκασµένοι
κάθε µέρα να πηγαίνουν σε απόσταση µεγαλύτερη των σαράντα
χιλιοµέτρων, που υπάρχει αυτός ο περιορισµός, για τη διαµονή
τους, γιατί δεν υπάρχει κοντύτερα κάποιο χωριό και εποµένως
πρέπει να παίρνουν κάποιο επίδοµα στη συγκεκριµένη περίπτωση.
Διατηρείται το επίδοµα του προσωπικού εσωτερικών υποθέ-
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σεων ΕΚΑΜ, ΕΜΑΚ, ΜΑΤ, πυροτεχνουργών κ.λπ..
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Θα καταθέσετε τροπολογίες για
να τις δούµε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Ναι, έχουν κατέβει νοµοθετικές ρυθµίσεις ή εάν σε κάποια
απ’ αυτά δεν έχουν κατέβει, θα κατέβουν στη συνέχεια.
Είναι ανακοίνωση η οποία δεν είναι αυτή τη στιγµή επιθυµία
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Είναι ανακοίνωση σε
συνεργασία µε το Υπουργείο Οικονοµικών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Στεναχωρήθηκε ο κ. Κυριαζίδης.
Δεν βγήκε αληθινή η καταστροφή που έλεγε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Ακριβώς.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Mα, δεν έχουµε ενηµέρωση …
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Πόσο χρόνο θέλετε επιπλέον, κύριε Υπουργέ;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε.
Δίνεται το επίδοµα παραµεθορίου. Μέχρι τώρα δινόταν το επίδοµα παραµεθορίου περιοχής για τον Έβρο και τα νησιά του
ανατολικού Αιγαίου µόνο στους στρατιωτικούς. Με αυτό το νοµοσχέδιο αυτό το επίδοµα παραµεθορίου περιοχής δίνεται και
στους αστυνοµικούς και στους πυροσβέστες και στους λιµενικούς, οι οποίοι είτε είναι αποσπασµένοι είτε υπηρετούν σε µόνιµη
βάση σε αυτές τις περιοχές.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες των ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Αυτό είναι µια καινούργια ρύθµιση, αναγνωρίζοντας τον
αγώνα, τις θυσίες, τους κόπους, την επικινδυνότητα –αν θέλετεαυτών των ανθρώπων που θαλασσοδέρνονται. Οι λιµενικοί ταλαιπωρούνται και λόγω του µεταναστευτικού.
Τέλος, σε συνεννόηση µε το Υπουργείο Οικονοµικών, το επόµενο διάστηµα θα εξεταστούν τα κλιµάκια µισθοδοσίας και σε
περίπτωση που χρειαστεί, θα γίνει εναρµόνιση. Αυτό γίνεται γιατί
πράγµατι αναγνωρίσαµε ότι σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν
κάποια ζητήµατα που πρέπει να εναρµονιστούν.
Συνοψίζοντας, το νέο ειδικό µισθολόγιο έρχεται να διασφαλίσει τη διατήρηση των ονοµαστικών αποδοχών του προσωπικού.
Αυξάνεται ο βασικός µισθός µε την ενσωµάτωση επιδοµάτων και
διασφαλίζεται το εισοδηµατικό επίπεδο αποδοχών του προσωπικού, αναγνωρίζοντας τις δύσκολες συνθήκες υπό τις οποίες
καλούνται να εκτελέσουν το έργο τους.
Παρά τον θόρυβο που προκαλείτε, τα στελέχη των Ενόπλων
Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας γνωρίζουν την αλήθεια
και ξέρουν ότι στις δύσκολες αυτές συνθήκες κάνουµε ό,τι µπορούµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες των ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός):Τον λόγο έχει η κ.
Αµανατίδη, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όλοι
γνωρίζουν, πολλοί, όµως, θέλουν να ξεχνούν πώς νοµοθετούµε.
Ευτυχώς, όµως, το θυµούνται οι περισσότεροι, ότι δηλαδή δεν
νοµοθετούµε εν κενώ αλλά διαρκώς υπό πίεση.
Οµοίως και το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο δεν εκπονήθηκε για
να εφαρµοστεί το πρόγραµµα της παρούσας Κυβέρνησης, αλλά
από την αναγκαιότητα να εξυπηρετηθεί το τεράστιο χρέος που
οι κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ κληροδότησαν σε αυτή την Κυβέρνηση, στο πλαίσιο της ασφυκτικής κηδεµονίας που εγκαθιδρύθηκε στη χώρα µας εξαιτίας αυτού του
χρέους και των ολέθριων και καταστροφικών χειρισµών για τη
διευθέτησή του από τη Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
Εκείνοι µάλιστα που διέσωσαν τις τράπεζες, µεταφέροντας το
χρέος στα ευρωπαϊκά κράτη και στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, τώρα µας µέµφονται γιατί παίρνουµε, λένε, µέτρα που δεν
τα έχουµε ανάγκη.
Βεβαίως, ενστερνιζόµαστε την παραπάνω παραδοχή, ότι δη-
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λαδή η κατάσταση της οικονοµίας στη χώρα µας σήµερα είναι
τέτοια, που δεν απαιτείται η λήψη συγκεκριµένων µέτρων. Την
ίδια παραδοχή ενστερνίζεται και η Επιστηµονική Υπηρεσία της
Βουλής στην έκθεσή της.
Όµως, και το χρέος και τους δανειστές, εσείς τους επιλέξατε.
Το ΠΑΣΟΚ έφερε εδώ ως δανειστή το 2010 ο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, το οποίο έχει τις συγκεκριµένες παράλογες απαιτήσεις και όλες σχεδόν οι πτέρυγες της Βουλής τον Αύγουστο του
2015, διακόσιοι πενήντα ένας Βουλευτές, συµφώνησαν στην παραµονή του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου στο πρόγραµµα.
Ηθεληµένα αγνοείτε αυτό που αναφέρεται στην πρώτη κιόλας
σελίδα της αιτιολογικής έκθεσης αυτού του νόµου, ότι δηλαδή
οι συγκεκριµένες επαχθείς, αναντίρρητα, περικοπές οδηγούν
στην ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του προγράµµατος, η οποία δίνει χώρο και χρόνο στην ελληνική οικονοµία για
να εµπεδώσει την ανάκαµψη που σηµειώνει το τελευταίο διάστηµα, διαµορφώνοντας ταυτόχρονα τις προϋποθέσεις για την
οριστική έξοδο από το Πρόγραµµα της Δηµοσιονοµικής Προσαρµογής. Τι πιο σαφές;
Όµως, είναι φανερό ότι οι ύβρεις, οι συκοφαντίες και τα ψεύδη
που ακούστηκαν επί τρεις ηµέρες σε αυτήν εδώ την Αίθουσα,
έχουν δύο σκοπούς: Πρώτον, να αποκρύψουν αυτό που πραγµατικά συντελείται στη χώρα: Τα σηµάδια ανάπτυξης και ανάκαµψης, που δεν έχουν καµµία σχέση µε τα δήθεν σηµάδια
ανάπτυξης και ανάκαµψης του 2014. Και, δεύτερον, να αποκρύψουν το σύνολο του περιεχοµένου αυτού του νοµοσχεδίου και
µαζί την αισχύνη τους για τη µη ψήφιση µίας σειράς θετικών µέτρων.
Για τους φτωχούς και χαµηλοσυνταξιούχους, για τους οποίους
κόπτονται σήµερα όλοι και θρηνούν εδώ, δεν πανηγυρίζει βέβαια
κανένας για τις περικοπές των συντάξεων και τη µείωση του αφορολόγητου και ούτε παρηγορεί το γεγονός ότι το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο επιθυµούσε οριζόντια περικοπή συντάξεων 43%
και µείωση του αφορολόγητου στα 800 ευρώ.
Όµως, παρηγορεί το γεγονός ότι λαµβάνονται θετικά µέτρα
πλήρως ποσοτικοποιηµένα και σαφώς νοµοθετηµένα, που θα
ανακουφίσουν τα χαµηλά και µεσαία στρώµατα της κοινωνίας
µας.
Γιατί οι χίλιοι οκτακόσιοι νέοι παιδικοί σταθµοί δεν θα απορροφήσουν µόνο αρκετές χιλιάδες παιδιά που το έχουν ανάγκη,
αλλά θα δηµιουργήσουν τουλάχιστον πέντε χιλιάδες νέες θέσεις
εργασίας.
Γιατί είναι ανακούφιση για µεγάλο µέρος του πληθυσµού η µείωση της συµµετοχής στη φαρµακευτική δαπάνη.
Γιατί είναι σηµαντική φορολογική ελάφρυνση η µείωση του
ΕΝΦΙΑ, η υποστήριξη της οικογενειακής στέγης, είτε µε τη
µορφή της επιδότησης ενοικίου είτε µε τη µορφή επιδότησης του
στεγαστικού δανείου.
Γιατί είναι σηµαντική φορολογική ελάφρυνση η µη πληρωµή
εισφοράς αλληλεγγύης µέχρι και 30.000 ευρώ και η µείωσή της
από το ποσό αυτό και πάνω.
Γιατί είναι ελάφρυνση η µείωση του συντελεστή φορολόγησης
φυσικών προσώπων από 22% στο 20% και των επιχειρήσεων από
29% στο 26% αντίστοιχα.
Γιατί αντιστοιχούν σε θέσεις εργασίας τα 300 εκατοµµύρια αύξησης του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων και τα 260
εκατοµµύρια για την ενίσχυση της εργασίας.
Γιατί είναι ανακούφιση για τους αγρότες η µείωση του ΦΠΑ
στα αγροεφόδια από 24% σε 13% και µάλιστα από τον επόµενο
κιόλας µήνα.
Γιατί, µετά την αναστολή των εργασιακών δικαιωµάτων από το
2011, για πρώτη φορά ανοίγει χαραµάδα µε την επαναφορά των
συλλογικών διαπραγµατεύσεων ενάντια σε όλους εκείνους που
ήθελαν όλη τη χώρα µία ελεύθερη οικονοµική ζώνη.
Η επιχείρηση απόκρυψης της αλήθειας ή διαστρέβλωσης της
πραγµατικότητας καλά κρατεί.
Ακούσαµε για τα δήθεν δεινά που επέρχονται στους ενστόλους και τις λοιπές κατηγορίες που αµείβονται µε ειδικά µισθολόγια. Ευτυχώς πριν από εµένα σε αυτό εδώ το Βήµα µίλησε ο
Υπουργός κ. Τόσκας και είπε πολύ καλά τι γίνεται µε τους ενστόλους, προς απογοήτευση πολλών βέβαια.
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Η σύµπτυξη των ειδικών µισθολογίων από είκοσι σε επτά δεν
είναι πανάκεια από µόνη της, πολύ περισσότερο που στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προβλέπεται δαπάνη
για τα επόµενα τέσσερα χρόνια ύψους 351,8 εκατοµµυρίων ευρώ
για τα συγκεκριµένα µισθολόγια.
Η ιδιαίτερη µισθολογική µεταχείριση που επιφύλαξε ο νοµοθέτης διαχρονικά σε συγκεκριµένες κατηγορίες εργαζοµένων,
όπως των υπηρετούντων στα Σώµατα Ασφαλείας, κατ’ εκτίµηση
των ειδικών συνθηκών άσκησης του λειτουργήµατός τους, διαφυλάσσεται πλήρως. Υπάρχει ειδικό µισθολόγιο που διαφοροποιείται από το ενιαίο των δηµοσίων υπαλλήλων και συνοδεύεται
από ένα περιβάλλον θετικών µέτρων που δείχνουν την ιδιαίτερη
προσοχή του νοµοθέτη σε συγκεκριµένη συγκυρία.
Ειδικά για τους υπηρετούντες στα Σώµατα Ασφαλείας –ειπώθηκαν και πριν- προβλέπονται τέσσερις κατηγορίες µισθολογικής
κατάταξης, ανάλογα µε την προέλευσή τους και την εκπαίδευσή
τους. Ικανοποιείται ένα πάγιο αίτηµα των συνδικαλιστικών οργανώσεων, δηλαδή η ενσωµάτωση των επιδοµάτων στον βασικό
µισθό επί των οποίων γίνονται και οι αυξήσεις από εδώ και εµπρός.
Επιπλέον, διατηρούνται µε ρητή αναφορά το επίδοµα οικογενειακής παροχής, όµοια µε αυτή που καταβάλλεται στους λοιπούς δηµόσιους υπαλλήλους και λειτουργούς, το επίδοµα
ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας λόγω της ιδιαίτερης φύσης των
καθηκόντων τους, που το λαµβάνουν όλοι οι υπηρετούντες στα
Σώµατα Ασφαλείας, ανάλογα µε τον βαθµό τους. Αυτό το επίδοµα προσαυξάνεται για τους έγγαµους ή διαζευγµένους κατά
55 ευρώ και για τους έχοντες τέκνα 115 ευρώ, συµπεριλαµβάνοντας έτσι το επίδοµα εξοµάλυνσης, που µέχρι σήµερα το ελάµβαναν µόνο οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάµεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Δώστε µου ακόµα ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Εντάξει, κυρία συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Όσον αφορά την
ειδική αποζηµίωση των 46 ευρώ, όλες οι Κυριακές αποζηµιώνονται. Το είπε ο Υπουργός πριν, να µην επαναλαµβάνω το ίδιο.
Το άρθρο 154, το οποίο αναφέρθηκε και από τους ειδικούς φορείς, για την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας, επίσης
ισχύει και αναγνωρίζεται.
Ως προσωπική διαφορά δίνεται η τυχόν µείωση που θα υπάρξει µε τον νέο υπολογισµό, έτσι ώστε να µην υπάρξει καµµία µείωση για τους υπηρετούντες στα Σώµατα Ασφαλείας.
Είναι πολλά αυτά που θέλω να πω, τα οποία αναφέρονται στο
νοµοσχέδιο και που, δυστυχώς, δεν ακούστηκαν από πουθενά.
Ο χρόνος δεν µου δίνει τη δυνατότητα να επεκταθώ.
Ας κάνω, όµως, µια σύντοµη αναφορά στην ίδρυση, στη δηµιουργία της Εθνικής Αρχής Προµηθειών Υγείας, η οποία επιδεικτικά αγνοείται. Αλήθεια, γιατί διαφωνείτε µε την επιχειρούµενη
θωράκιση, τη θεσµική αλλαγή στο σύστηµα προµηθειών των δηµόσιων νοσοκοµείων;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κυρία
Αµανατίδη, ολοκληρώστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Δεν µε παίρνει ο
χρόνος να το αναπτύξω, όµως έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουµε γιατί ακριβώς δεν ψηφίζετε αυτή τη συγκεκριµένη διάταξη.
Οι διατάξεις τού υπό ψήφιση σχεδίου νόµου περιέχουν δύσκολες ρυθµίσεις, όµως είναι ισορροπηµένες µε την έννοια του τελικού µηδενικού δηµοσιονοµικού αποτελέσµατος αλλά και µε
πληθώρα άλλων θετικών διατάξεων και αυτό ψηφίζεται µε το
βλέµµα στην επόµενη µέρα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εγώ ευχαριστώ.
Πριν δώσω τον λόγο στην Υπουργό κ. Γεροβασίλη, θα ήθελα
να κάνω µια ανακοίνωση.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αφήστε να µιλήσει και κανέ-
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νας Βουλευτής από την Αντιπολίτευση! Είναι δυνατόν να µιλούν
δύο Βουλευτές από τη Συµπολίτευση και µετά δύο Υπουργοί;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
σαράντα τρεις µαθήτριες και µαθητές και πέντε συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Άρτας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ορίστε, κυρία Γεροβασίλη, έχετε τον λόγο.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση για το πολυνοµοσχέδιο είναι µια ακόµη ευκαιρία να ξεκαθαρίσουµε κάποια πράγµατα για την κατάσταση και τις προοπτικές της υπερχρεωµένης
χώρας µας ενώπιον του ελληνικού λαού, που ακόµη µας παρακολουθεί µε ενδιαφέρον. Ευχής έργον, βεβαίως, θα ήταν να µπορούσαµε να συµφωνήσουµε κιόλας, γιατί αν συµφωνούσαµε στα
αίτια του προβλήµατος και στις συνθήκες που µας οδήγησαν να
ζούµε ακόµη σε καθεστώς επιτροπείας και αν συναινούσαµε στη
συνταγή, θα υπήρχε ελπίδα να φθάσουµε και γρηγορότερα στις
λύσεις.
Πλην, όµως, µε τη Νέα Δηµοκρατία του 2017 προφανώς δεν
φαίνεται να υπάρχει αυτός ο κοινός τόπος, µε µια Νέα Δηµοκρατία
της αυτάρεσκης επικοινωνίας, των αυτοεκπληρούµενων προφητειών, της προπαγάνδας και της µικροπολιτικής αντιπολίτευσης,
µιας αντιπολίτευσης που η µόνιµη επωδός της είναι «εκλογές» και
«παραιτηθείτε».
Αυτή η στάση ξέρετε τι µου θυµίζει περισσότερο; Μου θυµίζει
πολύ τρόφιµο σωφρονιστικού ιδρύµατος που απαιτεί να γίνει
δεκτή η αίτηση χάριτος, χωρίς, όµως, να έχει δείξει κανένα
δείγµα µεταµέλειας. Ο Αρχηγός δε της Νέας Δηµοκρατίας δείχνει να αισθάνεται φυλακισµένος στην Αντιπολίτευση. Το ίδιο και
όσα στελέχη της συµµερίζονται την ιδιοκτησιακή αντίληψή του
για το κράτος.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η ηγετική και επικοινωνιακή
οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας προσπαθεί να µας εµφανίσει σαν
χρυσές µέρες την κυβερνητική θητεία της παράταξης. Τις µέρες
που οι νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις και οι συγκυβερνήσεις
Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ υποθήκευαν τους πολιτικούς βαθµούς ελευθερίας µας µέσα από τις συµφωνηµένες και υπογεγραµµένες από αυτούς ανελαστικές υποχρεώσεις µας, όταν τα
στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας αλλά και του ΠΑΣΟΚ συντάσσονταν µε τους δανειστές και υπερθεµάτιζαν για τη βιωσιµότητα
του χρέους.
Αυτές είναι οι µέρες της δικής τους διακυβέρνησης, που χαρακτηρίστηκαν από την ανικανότητά τους να κλείσουν αξιολογήσεις, όπως ήταν φυσικό άλλωστε, µε τα τεράστια πρωτογενή
πλεονάσµατα που είχαν συµφωνήσει από το 2015 µέχρι το 2018.
Αυτό θα σήµαινε αρνητικά µέτρα συνολικού ύψους περίπου 20
δισεκατοµµυρίων ευρώ, που εµείς αποφύγαµε µε τη δική µας
διαπραγµάτευση.
Αυτές οι ηµέρες της δικής τους διακυβέρνησης έφεραν τη
φτωχοποίηση του ελληνικού λαού, τη διάλυση του κοινωνικού
ιστού και της µεσαίας τάξης. Αυτό ήταν το περιβόητο «success
story» του Σαµαρά.
Και να είστε απολύτως βέβαιοι πως ούτε ένας από τους συµπολίτες µας δεν ξέχασε, επειδή έτσι θα ήθελαν η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Όπως δεν ξέχασε κανείς τη µεταρρύθµιση του
δηµόσιου τοµέα που ευαγγελιζόταν ως Υπουργός τότε ο κ. Μητσοτάκης και ευαγγελίζεται και σήµερα, µεταρρύθµιση που επικεντρώθηκε, µεταφράστηκε και υλοποιήθηκε αποκλειστικά και
µόνον µε απολύσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι Έλληνες πολίτες γνωρίζουν
και µάλιστα βιωµατικά ότι η ιδεολογική βάση της ηγετικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας συµπυκνώνεται στην επίθεση στον
δηµόσιο χώρο, στην απαξίωση και συρρίκνωση του δηµόσιου
τοµέα, στην υποβάθµιση και στη δυσχέρεια πρόσβασης στις
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δοµές υγείας και εν γένει στην απέχθεια προς ό,τι προσοµοιάζει
µε εθνική πολιτική ή κοινωνικό κράτος.
Αυτή η ιδεολογική προσέγγιση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης οδήγησε τα στελέχη της να µας αντιπολιτεύονται µε αυτόν
τον τρόπο, δηλαδή στείρα και φανατικά. Γι’ αυτό και από την
πρώτη ηµέρα της διακυβέρνησής µας δηµιούργησαν το αφήγηµα της «αριστερής παρένθεσης». Και φυσικά από τότε ζουν
στον τεχνητό κόσµο τους, µε βασική στρατηγική όχι το όφελος
του κράτους, όχι το όφελος του λαού µας, όχι τη συνεισφορά
τους στην εθνική προσπάθεια για την άρση της επιτροπείας και
των δεσµεύσεων, αλλά µε µοναδικό στόχο την επάνοδό τους
στην κυβέρνηση, ώστε να ικανοποιηθούν οι ιδεολογικές εµµονές
τους.
Ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης είχε πει ότι τα αντίµετρα είναι φερετζές. Σήµερα η Νέα Δηµοκρατία καταθέτει τη
δική της τροπολογία. Αφού ο ΦΠΑ στα αγροεφόδια µειώνεται µε
σχέδιο νόµου από το 24% στο 13%, γιατί προτείνει τη µείωση του
ΦΠΑ στα αγροεφόδια από 24% στο 13%; Και όλα αυτά εκ των
υστέρων, χωρίς να ψηφίζει τα θετικά µέτρα όπως κατέβηκαν στο
πολυνοµοσχέδιο που συζητάµε.
Με το σχέδιο νόµου προβλέπεται δωρεάν πρόσβαση σε βρεφονηπιακούς σταθµούς για εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες παιδιά
έως το 2020. Τι εννοεί η Νέα Δηµοκρατία καταθέτοντας τροπολογία που µιλάει για αναγκαίες θέσεις, ώστε κανένα παιδί να µη
µείνει εκτός βρεφονηπιακών σταθµών;
Η Νέα Δηµοκρατία είναι εγκλωβισµένη. Φοβάται ότι θα βρεθεί
στη δεινή θέση που βρέθηκε τον περασµένο Δεκέµβριο, όταν δεν
ψήφισε την εφάπαξ δέκατη τρίτη σύνταξη στους χαµηλοσυνταξιούχους και προσπαθεί να καθησυχάσει τους Βουλευτές που
πρέπει να εξηγήσουν γιατί δεν ψηφίζουν τα θετικά µέτρα, την
επιδότηση ενοικίου, την κατάργηση ή µείωση της συµµετοχής
στη φαρµακευτική δαπάνη, την αύξηση των δικαιούχων δωρεάν
πρόσβασης στους παιδικούς σταθµούς, την αύξηση – επέκταση
οικογενειακού επιδόµατος, νέα προγράµµατα εργασίας κ.λπ..
Πέρα, όµως, από τον παράλληλο µακάριο κόσµο, όπου ζει το
think tank της Νέας Δηµοκρατίας, υπάρχει και η πραγµατικότητα
εκεί έξω. Κι αυτή η πραγµατικότητα λέει πως υπάρχει κόσµος
που πιστεύει στον ΣΥΡΙΖΑ, που ελπίζει στον ΣΥΡΙΖΑ, που παρακολουθεί κριτικά και περιµένει από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Κλείνουµε, λοιπόν, την αξιολόγηση, µε την προσθήκη στη συµφωνία θετικών µέτρων που αφορούν έξι εκατοµµύρια συµπολίτες
µας. Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης είµαστε πιο κοντά
στην αναδιάρθρωση του χρέους ώστε να καταστεί βιώσιµο. Και
κάνουµε σήµερα στη Βουλή ένα καθοριστικό βήµα, ούτως ώστε
να προχωρήσουν η ένταξη στην ποσοτική χαλάρωση, η έξοδος
στις αγορές, η άρση της επιτροπείας και, τελικά, η ανάκαµψη
της χώρας µε την παραγωγική της ανασυγκρότηση.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ένας βασικός πυλώνας για την
παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας είναι για εµάς και η ανασυγκρότηση της δηµόσιας διοίκησης και κινούµαστε γι’ αυτή σε
τρεις άξονες: αποτελεσµατικότητα, ανεξαρτησία, αποκοµµατικοποίηση και, τρίτον, διαφάνεια και λογοδοσία της διοίκησης.
Σε αυτούς τους τρεις άξονες προχωράµε συντονισµένα, υλοποιώντας µεταρρυθµίσεις που αλλάζουν τις λειτουργίες και το
πρόσωπο του κράτους. Η σωστή και αποτελεσµατική λειτουργία
του δηµοσίου τοµέα αποτελεί εχέγγυο για την ανάπτυξη της οικονοµίας. Απαντά δε και στο κοινωνικό αίτηµα για ένα κράτος
πιο φιλικό στους πολίτες και στην ανάγκη να απλοποιηθούν οι
διαδικασίες σε κάθε συναλλαγή τους µε αυτό. Τι καταλαβαίνει η
Νέα Δηµοκρατία από αυτό το κοινωνικό αίτηµα;
Πριν από λίγες ηµέρες ο Αρχηγός της Νέας Δηµοκρατίας ξεδίπλωσε το όραµά του για το δηµόσιο, λέγοντας πως δεν θα
έπρεπε να έχουµε καθαρίστριες, πως οι φύλακες των σχολείων
δεν πρέπει να υπάρχουν, πως δεν χρειάζονται κάποιες από τις
λειτουργίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και πως όλα
αυτά θα µπορούσαν να εκχωρηθούν σε ιδιωτικές εταιρείες.
Θα γνωρίζετε όλοι ότι πέρσι µε τη σύναψη των ατοµικών συµβάσεων για τους εργαζόµενους στην καθαριότητα στο Νοσοκοµείο Καλαµάτας, εξοικονοµήθηκαν 256.000 ευρώ, σε σχέση µε
αυτά που κόστιζε ο εργολάβος που είχε αναλάβει την καθαριότητα τον προηγούµενο χρόνο, µε τους εργαζόµενους µάλιστα να
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πληρώνονται και στην ώρα τους και αξιοπρεπώς. Έτσι γίνεται
εξοικονόµηση στο δηµόσιο, όχι µε ιδεοληψίες. Έτσι απελευθερώνονται πόροι και δεν αιχµαλωτίζονται οι εργαζόµενοι.
Επειδή κάποιοι επιµένουν ιδεοληπτικά να προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, είµαστε σαφείς. Ο δηµόσιος
τοµέας και ο ιδιωτικός τοµέας δεν είναι ανταγωνιστές. Ο καθένας
αναλαµβάνει το δικό του έργο στην οικονοµία και όπου απαιτείται, συνεργάζονται για να αντιµετωπιστούν οι σύγχρονες ανάγκες της χώρας.
Και το λέµε αυτό, γιατί αφ’ ενός έχουµε την πολιτική βούληση
να µεταρρυθµίσουµε το δηµόσιο, αφ’ ετέρου δεν έχουµε εξαρτήσεις από τον κρατικοδίαιτο ιδιωτικό τοµέα. Θα µειώσουµε το
κόστος του δηµοσίου, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία, µε τους
εργαζόµενους στη θέση τους.
Διότι στο υποστελεχωµένο και γερασµένο σήµερα δηµόσιο το
υπερβάλλον κόστος προκύπτει και από την αναποτελεσµατική
του λειτουργία. Κυρίως, όµως, επιβαρύνθηκε ακόµη περισσότερο από κυκλώµατα, τα οποία η σηµερινή Αντιπολίτευση άφησε
να λυµαίνονται τους πόρους τους δηµοσίου, όπως, παραδείγµατος χάριν, αυτά που συζητάµε προσφάτως για τα θέµατα της
υγείας.
Μας λέτε, λοιπόν, ότι δεν χρειάζεται ο ένας, ότι δεν χρειάζεται
ο άλλος. Μετά µας κατηγορούν γιατί είναι υποστελεχωµένα τα
νοσοκοµεία, τα σχολεία. Μέσα στην αντίφαση, βεβαίως. Αλλά
πώς θα έχουµε σχολεία και νοσοκοµεία χωρίς καθηγητές, χωρίς
δασκάλους, χωρίς γιατρούς; Γιατί αυτούς έδιωξαν από το δηµόσιο οι κύριοι της Αντιπολίτευσης όταν κυβερνούσαν. Σε αυτούς
κλείσατε την πόρτα. Και τώρα µιλάτε µε θλίψη για το περίφηµο
brain drain.
Αντί, όµως, να κάνουν αυτοκριτική αυτοί που διέλυσαν το κράτος, µας κατηγορούν ότι το διογκώνουµε, παρ’ όλο που από εµάς
ο κανόνας προσλήψεων προς αποχωρήσεις τηρείται απαρέγκλιτα και κανένας δεν µπορεί να το αµφισβητήσει. Και, βεβαίως,
προκαλώ την Αντιπολίτευση, όταν βρει έναν που διορίσαµε χωρίς
διαδικασίες ΑΣΕΠ, να µας τον εµφανίσει µπροστά µας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Διακόσιους δέκα!
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Να µας τους φέρετε µπροστά µας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Σας τα έχουµε πει και τα ξέρετε.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Δεν έχει συµβεί ούτε µια φορά, κύριε Γεωργαντά, αυτό το
οποίο περιγράφετε, αλλά θα το λύσουµε περαιτέρω.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
Ένα λεπτό ακόµη θέλω, κύριε Πρόεδρε.
Και, φυσικά, η συκοφάντηση δεν σταµάτησε εκεί. Σειρά πήραν
στο στόχαστρο της Αντιπολίτευσης τον τελευταίο καιρό οι συµβασιούχοι που τάχα η Κυβέρνηση διορίζει, βολεύοντας τους δικούς της.
Ούτε οι θεσµοί δεν λένε τέτοια πράγµατα, πόσω µάλλον που
στην τεχνική συµφωνία για τη δεύτερη αξιολόγηση αναγνωρίζεται ότι ο αριθµός των συµβασιούχων –που, σηµειωτέον, πολλοί
από αυτούς εργάζονται στην τοπική αυτοδιοίκηση- δεν είναι µεγάλος και θα παραµείνει στον ίδιο µέσο όρο µε αυτόν του 2016
και τα επόµενα δύο χρόνια. Και, µάλιστα, µε ρητή εξαίρεση των
συµβασιούχων για την αντιµετώπιση της προσφυγικής κρίσης,
των περιπτώσεων φυσικών καταστροφών και άλλων εκτάκτων
αναγκών.
Βεβαίως, είδαµε τη χαρά µε την οποία υποδέχθηκε η Νέα Δηµοκρατία τη διαρροή της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου
και πόσο χάρηκαν στελέχη της στο ενδεχόµενο συµβασιούχοι να
µείνουν απλήρωτοι.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε στον αντίποδα αυτών των αντιλήψεων. Γι’ αυτό και τολµήσαµε να αγγίξουµε το ζήτηµα των συµβασιούχων, να το αντιµετωπίσουµε, να
το δούµε, διότι όλοι αυτοί που µας εγκαλούν είναι αυτοί που δηµιούργησαν όλους αυτούς τους εργαζόµενους σε καθεστώς
οµηρίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι
προχωράµε αποφασιστικά στην υλοποίηση των δράσεων για την
ανασυγκρότηση της δηµόσιας διοίκησης, ώστε µέχρι το τέλος
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της τετραετίας να έχει διαµορφωθεί µία νέα σχέση κράτους - πολιτών. Ήδη έχουµε δηµιουργήσει ένα θεσµικό πλαίσιο για να υλοποιήσουµε τις µεταρρυθµίσεις µας. Σήµερα εγκρίθηκαν τα νέα
οργανογράµµατα των Υπουργείων και µερικών φορέων από το
Κυβερνητικό Συµβούλιο Μεταρρύθµισης κι έχουν προκηρυχθεί
οι θέσεις Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων Οικονοµικών και
Διοικητικών Υπηρεσιών των Υπουργείων. Μέσα στο 2017 θα έχει
προκηρυχθεί το σύνολο των θέσεων ευθύνης στο δηµόσιο, µε
στόχο να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία την άνοιξη του 2018.
Επίσης, ενισχύουµε τον ρόλο των ΚΕΠ. Σε συνεργασία µε το
Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής προωθούµε την πλήρη ενσωµάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας στη δηµόσια διοίκηση. Ως
Υπουργείο έχουµε ξεκινήσει στρατηγικές συνεργασίες µε µεγάλους διεθνείς οργανισµούς –ΟΟΣΑ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ευρωπαϊκές κυβερνητικές Υπηρεσίες και φορείς- οι οποίοι µας
παρέχουν και την απαραίτητη τεχνογνωσία αλλά και βοήθεια.
Με το κλείσιµο της δεύτερης αξιολόγησης, κύριοι συνάδελφοι,
διαψεύδεται άλλη µία φορά το πολιτικό αφήγηµα της Νέας Δηµοκρατίας, όπως διαψεύστηκε µε το κλείσιµο της πρώτης αξιολόγησης, όπως διαψεύστηκε και η «αριστερή παρένθεση» που
µαταίως περιµένουν να κλείσει. Η ιστορία για το ποιες κυβερνήσεις και µε ποιους συµµάχους εγκλώβισαν τη χώρα στην επιτροπεία έχει γραφτεί. Τώρα γράφεται η σελίδα εξόδου από τα
µνηµόνια και την επιτροπεία. Γράφεται, µάλιστα, από τη δική µας
Κυβέρνηση, µε το δικό µας σύµµαχο, που είναι φυσικά ο ελληνικός λαός.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
Ο κ. Λαµπρούλης, Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας και Αντιπρόεδρος της Βουλής, έχει τον λόγο για επτά
λεπτά.
Ορίστε, κύριε Λαµπρούλη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το νέο αντιλαϊκό πακέτο της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ
εκφράζει τη δέσµευση της Κυβέρνησης στους στόχους και τα
συµφέροντα των επιχειρηµατικών οµίλων, των ισχυρών οικονοµικών συµφερόντων που δραστηριοποιούνται ήδη ή πρόκειται να
δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα. Μάλιστα, ακριβώς επειδή πρόκειται για µέτρα βαθύτατα ταξικά υπέρ του κεφαλαίου που υπηρετούν τον στόχο της καπιταλιστικής ανάκαµψης, την ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρηµατικών οµίλων, συνιστούν κλιµάκωση της επίθεσης του κεφαλαίου
απέναντι στους εργαζόµενους και τα λαϊκά στρώµατα και ως τέτοια οι εργαζόµενοι πρέπει να τη δουν.
Πρόκειται, λοιπόν, για µέτρα µόνιµα που προστίθενται σε όλα
τα προηγούµενα µέτρα, συµπιέζουν περαιτέρω τη ζωή και τις
σύγχρονες ανάγκες των εργαζοµένων και του λαού, οδηγώντας
στη φτωχοποίηση χιλιάδες ακόµα λαϊκά νοικοκυριά, αφού η
όποια ανάπτυξη –ακόµα και αναιµική- προϋποθέτει τη συνέχιση
και επέκταση των αντιλαϊκών µεταρρυθµίσεων, το βάθεµα της
εργασιακής εκµετάλλευσης, το ξεκλήρισµα χιλιάδων ακόµα αυτοαπασχολούµενων, επαγγελµατοβιοτεχνών και µικροµεσαίων
αγροτών, προκειµένου το κεφάλαιο να κατακτά νέα πεδία κερδοφόρας δράσης.
Έτσι, όσο και αν προσπαθεί η Κυβέρνηση να παρουσιάσει τα
αντιλαϊκά µέτρα, είτε ως δηµοσιονοµικά ουδέτερα είτε ως ισορροπηµένα είτε προσπαθεί να πείσει πως το κάνει µε δικαιότερο
τρόπο απ’ ό,τι η προηγούµενη, η ουσία και η στόχευση των µέτρων δεν αλλάζουν. Επιβεβαιώνεται ότι κανείς δεν εξαιρείται από
τη νέα επίθεση που εξαπολύει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ,
εκτός φυσικά από τους επιχειρηµατικούς οµίλους στους οποίους
υπόσχεται νέα προνόµια, νέες φοροαπαλλαγές και φοροελαφρύνσεις. Μάλιστα, µε την παγίωση όλου του αντεργατικού πλαισίου και την περαιτέρω ενίσχυσή του µε την απελευθέρωση
ουσιαστικά πλήρως των µαζικών απολύσεων, την κατάργηση της
κυριακάτικης αργίας, την έµµεση νοµιµοποίηση του lockout και
άλλα, δίνει εγγυήσεις προς το κεφάλαιο πως θα συνεχίσουν και
θα ενταθούν οι άθλιοι όροι αµοιβής και εργασίας, ώστε οι επιχειρηµατικοί όµιλοι να αυξάνουν την κερδοφορία τους.
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Να γιατί η Κυβέρνηση αποσπά τα εύσηµα τόσο του κουαρτέτου όσο και των εργοδοτικών ενώσεων!
Μάλιστα, την ίδια ώρα που η Κυβέρνηση προπαγανδίζει προκλητικά το κοινωνικό πρόσηµο των αντίµετρων που προκύπτουν
από τα «µατωµένα» πλεονάσµατα των χαρατσώµατος του λαού
και αναδιανέµει τη φτώχεια, προγραµµατίζει νέα χαράτσια σε
βάρος των λαϊκών στρωµάτων, µέσα από τη συµφωνία µε το
κουαρτέτο, σε βάρος των σύγχρονων αναγκών του λαού στην
υγεία και την πρόνοια, όπως και στο φάρµακο.
Έτσι, στο όνοµα του εξορθολογισµού των δαπανών για την ιατρική περίθαλψη, έρχονται νέες περικοπές το 2017 και το 2018 µε
την ένταξη επιπλέον κατηγοριών δαπανών σε κλειστούς προϋπολογισµούς και τη µείωση των ανώτερων ορίων του clawback, πετσοκόβοντας περισσότερο την ιατρική περίθαλψη. Προβλέπεται
περαιτέρω µείωση κατά 30% το 2017 σε σχέση µε το 2016 των
αποζηµιούµενων ποσών για φάρµακα, διαγνωστικές εξετάσεις και
άλλα, προσθέτοντας νέα βάρη στις τσέπες των εργαζοµένων.
Αλήθεια, θα αλλάξει τίποτα για τους ασθενείς, για τον λαό µας,
η ύπαρξη, για παράδειγµα, ενδεικτικών τιµών στις συσκευασίες
των µη συνταγογραφούµενων φαρµάκων, όταν ο λαός πληρώνει
το φάρµακο-εµπόρευµα 100% από την τσέπη του; Πρόκειται ή
όχι για ρύθµιση απελευθέρωσης της τιµής των µη συνταγογραφούµενων φαρµάκων που υπηρετεί την ανταγωνιστικότητα;
Επίσης, να αναφερθώ στις διατάξεις για τη φαρµακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ και την πρόβλεψη για την ασφαλιστική τιµή
που, ενώ µειώνει την αποζηµίωση από τον ΕΟΠΥΥ, αυξάνει την
πληρωµή των ασθενών, µε αποτέλεσµα η µεσοσταθµική συµµετοχή -η πληρωµή δηλαδή- των ασθενών να έχει εκτοξευθεί από
το 9% το 2009, στο 30% και πλέον σήµερα.
Με τα κριτήρια που τίθενται για την αξιολόγηση φαρµάκων, µε
τα θεραπευτικά πρωτόκολλα στη βάση των δεδοµένων κλειστών
προϋπολογισµών ποιο θα είναι το αποτέλεσµα; Το αποτέλεσµα
θα είναι, είτε χρήσιµα φάρµακα –βλέπε καινοτόµα- να µην εντάσσονται στον θετικό κατάλογο, είτε να φεύγουν από τον κατάλογο
ίσης αξίας φάρµακα, προκειµένου να τηρούνται οι δηµοσιονοµικοί στόχοι και οι κλειστοί προϋπολογισµοί. Επίσης, καθορίζονται
τα όρια συνταγογράφησης των γιατρών οι οποίοι, κάτω από την
απειλή πειθαρχικών διώξεων, θα εξαναγκαστούν ενδεχοµένως
να συνταγογραφούν µε τα ανάλογα ανωτέρω κριτήρια. Και µάλιστα, προκειµένου να εφαρµοστούν αυτές οι περικοπές, προβλέπεται και η καταβολή ειδικής παροχής στους εργαζόµενους του
ΕΟΠΥΥ, ανάλογα µε τον βαθµό συµµετοχής τους, προωθώντας
έτσι και τον εκµαυλισµό της συνείδησης των εργαζοµένων.
Έτσι, την ίδια ώρα, στα περιβόητα αντίµετρα η µείωση του ποσοστού συµµετοχής στη φαρµακευτική δαπάνη που θα υπολογίζεται µε το φορολογητέο εισόδηµα, αφορά µόνο τα φάρµακα
του θετικού καταλόγου και µόνο ως προς το µέρος της ασφαλιστικής τιµής, στην οποία υπολογίζεται το ποσοστό συµµετοχής.
Έτσι, τόσο τη διαφορά µεταξύ ασφαλιστικής και λιανικής τιµής,
καθώς και το 1 ευρώ ανά συνταγή, όπως και τα µη συνταγογραφούµενα φάρµακα, θα συνεχίσει να τα χρυσοπληρώνει ο λαός.
Η παρουσίαση πρόσφατα του κυβερνητικού σχεδίου για την
πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας -που µάλιστα χαρακτηρίστηκε
από τον Πρωθυπουργό ως επαναστατική και εµβληµατική µεταρρύθµιση- δεν αποτελεί τίποτα περισσότερο από την οργάνωση
ενός υποβαθµισµένου και φθηνότερου για το κράτος κατακερµατισµένου συνονθυλεύµατος δηµόσιων και ιδιωτικών δοµών παροχής ορισµένων υπηρεσιών. Υπηρετεί τη γενικότερη πολιτική
των ελάχιστων παροχών µε το µικρότερο δυνατό κόστος για το
κράτος, προκειµένου να υπηρετηθεί πιο αποτελεσµατικά η πολιτική της ιδιωτικοποίησης και εµπορευµατοποίησης, µε χαµηλά
αµειβόµενους ανακυκλώσιµους υγειονοµικούς, χαµηλής ποιότητας υπηρεσίες για τους ασθενείς και τις λαϊκές οικογένειες, µε
παντελή έλλειψη σχεδιασµού για πραγµατική πρόληψη, µε βάση
τις σύγχρονες ανάγκες και τις δυνατότητες που προσφέρει η
εξέλιξη της επιστήµης και της τεχνολογίας.
Ακόµα και η πλήρης υλοποίηση των λεγόµενων αντίµετρων, µε
την προϋπόθεση επίτευξης των «µατωµένων» πλεονασµάτων,
δεν πρόκειται να καλύψει ούτε στοιχειωδώς τις σύγχρονες διευρυµένες ανάγκες του λαού µας και στην υγεία. Και αποτελεί πρόκληση αυτοί που εξαθλιώνουν τον λαό, να του πετάνε ένα
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ξεροκόµµατο και να ζητάνε και ευγνωµοσύνη. Τα ίδια έκαναν και
οι προηγούµενες κυβερνήσεις, τα ίδια κάνει και η σηµερινή Κυβέρνηση, ανεξάρτητα του µείγµατος διαχείρισης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου ΣΤ’ Αντιπροέδρου)
Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω σε είκοσι δευτερόλεπτα.
Σήµερα που η επιστήµη και η τεχνολογία έχουν κάνει άλµατα,
που η εκτόξευση της παραγωγικότητας και ο συγκεντρωµένος
πλούτος επιτρέπουν τη µείωση του εργάσιµου χρόνου, τη σταθερή δουλειά για όλους, υγεία, πρόνοια, παιδεία υψηλών προδιαγραφών µε αποκλειστική ευθύνη του κράτους και δωρεάν, η
συζήτηση δεν µπορεί να γίνεται για το πόσα λιγότερα ή περισσότερα θα χάνει ο λαός στο όνοµα της ανάκαµψης, της οικονοµίας και της ανάκτησης µεγαλύτερων ρυθµών ανάπτυξης, αλλά
για το ποιες προϋποθέσεις απαιτούνται για να ικανοποιηθούν οι
σύγχρονες λαϊκές ανάγκες και τι παράλληλα καθήκοντα προκύπτουν για τους εργαζόµενους, για το ίδιο το κίνηµα. Και αυτό
µένει ο λαός να το σκεφθεί και να το αποφασίσει.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τον λόγο έχει ο κ.
Μπαλαούρας, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, για επτά λεπτά.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούγοντας την Αντιπολίτευση, κυρίως τη Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, µου έρχεται στο µυαλό η ευαγγελική ρήση
ότι συµπεριφέρονται ως να είναι «άσπιλοι και αµόλυντοι». Θα
προσθέσω και µία παροιµία πάρα πολύ χαρακτηριστική για τη
συγκεκριµένη περίπτωση: «φωνάζει ο κλέφτης για να φύγει ο νοικοκύρης».
Χρεοκοπήσατε, ναι ή όχι, κύριοι, τη χώρα µας; Φτωχοποιήσατε
τις λαϊκές τάξεις; Αναρωτηθήκατε ποτέ -γιατί ο ελληνικός λαός
έχει δώσει απαντήσεις- πώς φτάσαµε ως εδώ; Να σας θυµίσουµε, γιατί η υποκρισία σας δεν έχει φραγµούς. Με το πελατειακό κράτος, τα ρουσφέτια, τις παροχές σε «ηµέτερους» και µέσα
µαζικής ενηµέρωσης, χρωµατίσατε τη χώρα µε µαύρο: Μαύρα
λεφτά, µαύρες µίζες, λεηλασία, δηµόσιες συµβάσεις στην υγεία,
στα εξοπλιστικά. Όποια συναλλαγή κάνατε ήταν µαύρη. Γεµίσατε
τρωκτικά τον δηµόσιο χώρο. Μάθατε τον λαό να ζει στο µαύρο,
τους αγρότες µε χαριστικές πελατειακές επιδοτήσεις, µε χαριστικές πελατειακές αποζηµιώσεις. Παντού διαφθορά. Ευτελίσατε
ακόµα και ιδέες, όπως την αξία του συνεργατισµού. Τρέχουν οι
αγρότες µακριά, όταν ακούνε συνεταιρισµό. Η υποκρισία, λοιπόν,
στο µεγαλείο της.
Χθες µετά τη φασιστική, την τραµπούκικη πρόκληση του Κασιδιάρη απέναντι στη Δηµοκρατία, ενώ όλες οι πτέρυγες της
Βουλής, εκτός των φασιστών, συµφώνησαν στην καταδίκη της
φασιστικής ενέργειας, το βράδυ η Νέα Δηµοκρατία, παίρνοντας
γραµµή από την ακροδεξιά του κόµµατος που καθορίζει την πολιτική της και συγκεκριµένα από τον Γεωργιάδη, έβγαλε ανακοίνωση, λέγοντας –ακούστε!- ότι η Χρυσή Αυγή παίζει παιχνίδι µε
τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ντροπή. «Ουαί υµίν, γραµµατείς και Φαρισαίοι, υποκριτές».
Πάνω στα ερείπια, λοιπόν, που αφήσατε και µε τα δεσµά των
δανειστών, προχωράµε και άλλο στην πορεία που έχουµε χαράξει. Η συµφωνία µε τους δανειστές που κυρώνεται αύριο, έχει
δυσάρεστα µέτρα -το έχουν πει και οι Υπουργοί- που αν ήταν στο
χέρι µας δεν θα τα εφαρµόζαµε. Ξέρει ο ελληνικός λαός πώς επιβλήθηκαν. Όµως, τουλάχιστον καταφέραµε µε σκληρή διαπραγµατευτική στρατηγική να έχουµε τα αντίµετρα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Σας θυµίζω, συνάδελφοι, πως από τον Δεκέµβρη φωνάζατε να
κλείσει η αξιολόγηση µόνο µε τα δυσάρεστα µέτρα. Και, µάλιστα,
ορισµένοι από εσάς έλεγαν να κλείσει µε αυτά τα µέτρα ύψους
4,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ, που µας έβαλαν οι δανειστές, ζητώντας και άλλα τόσα. Και καταφέραµε να κερδίσουµε τα αντίµετρα,
τα οποία τα λέτε «ψευτοµέτρα», «φερετζέ» κ.λπ..
Χρειάζονται άραγε, συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ, µέτρα για την παιδική υστέρηση, που την υπερδιπλασιάσατε στην εποχή των µνηµονίων, φτάνοντάς την στο 45%;
Χρειάζεται µήπως το επίδοµα στέγασης, όταν πάνω από το 40%
των νοικοκυριών πληρώνει για στέγαση το 40% του εισοδήµατός
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του; Και, µάλιστα, αφορά εισοδήµατα πάνω από τα 20.000 ευρώ.
Χρειάζονται άραγε βρεφονηπιακοί σταθµοί; Γιατί µε εµάς δίνεται
η δυνατότητα σε οικογένειες µε δύο παιδιά και εισόδηµα 27.000
ευρώ να έχουν αυτή την κάλυψη µε τους βρεφονηπιακούς σταθµούς.
Επίσης, φέρνουµε διάταξη µε την οποία µειώνουµε τον ΦΠΑ
στα αγροτικά εφόδια και στο κρέας από το 24% στο 13% από 1ης
Ιουλίου. Αυτά είναι τα αντισταθµιστικά µέτρα τα οποία προστίθενται στα άλλα, που έχουµε ήδη πάρει, όπως τη δωρεάν ιατροφαρµακευτική κάλυψη για δυόµισι εκατοµµύρια ανασφάλιστους
και η καταβολή του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους.
Ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι µοιράσατε το 2014, όταν βλέπατε ότι
επελαύνει ο ΣΥΡΙΖΑ, 1,5% του ΑΕΠ σε µέτρα. Αλλά όχι, όµως,
από το πλεόνασµα, κύριε Σταϊκούρα, γιατί δεν είχατε τότε πλεόνασµα. Στην Κυβέρνησή µας το φορτώσατε και αυτό που δώσατε
παραµονές των εκλογών του 2015. Υπάρχουν κάποια σήµατα,
όµως, συνάδελφοι...
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Τον Απρίλιο του 2014 έγινε αυτό.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Επέλαυνε, όµως, ο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν πάνω στο άλογο, έτρεχε κι εσείς κρυβόσασταν µε
παραµύθια και µε χάντρες. Όµως, οι ιθαγενείς, που τους θεωρούσατε ιθαγενείς, δεν τσίµπησαν.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: «Τ’ άλογο, τ’ άλογο Οµέρ Βρυώνη»!
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Τ’ άλογο, τ’ άλογο! Βεβαίως αυτό είµαστε και θα παραµείνουµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Προσέξτε το σανό µόνο. Μείνατε
από σανό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Μπαλαούρα,
συνεχίστε την οµιλία σας.
Παρακαλώ, κύριοι, µη διακόπτετε. Είναι σε βάρος των επόµενων.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Υπάρχουν, συνάδελφοι, κάποια σήµατα από τις αγορές, τις γνωστές αγορές. Οι αποδόσεις οµολόγων πέφτουν κάτω από την περίοδο προ των
µνηµονίων. Έρχονται επιστροφές κεφαλαίων από χρήµα που είχε
διαφύγει στο εξωτερικό. Δεν τα λέω εγώ, αλλά οικονοµικές εφηµερίδες και εγχώριες και διεθνείς.
Η βιοµηχανική παραγωγή το πρώτο τρίµηνο του 2017 σηµείωσε αύξηση 9% και από ό,τι φαίνεται από τις προβλέψεις η τάση
αυτή θα συνεχιστεί αυξητικά, όπως παρουσίασε και το ΙΟΒΕ, οργανισµός όχι δικός µας.
Όσον αφορά την ανεργία, που αποτελεί και το µεγάλο στοίχηµα για εµάς, τον Απρίλιο η απασχόληση αυξήθηκε κατά εκατόν
είκοσι έξι χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Μάλιστα, υπάρχουν και
ποιοτικά στοιχεία πάνω σε αυτό το ζήτηµα: το 55% αυτών ήταν
πλήρους απασχόλησης. Αντιστράφηκε, λοιπόν, η κατάσταση που
υπήρχε σε σχέση µε την ελαστική εργασία την οποία υπερδιπλασιάσατε εσείς στα χρόνια των µνηµονίων σας.
Εµείς, όµως, παρ’ όλα αυτά, δεν πανηγυρίζουµε. Εµείς προσέχουµε και πονάµε πολλές φορές για τις επιπτώσεις της πολιτικής
που µας επιβάλλουν. Η συµφωνία µε τις µεγάλες δυσκολίες, λοιπόν, και µε τις επιβαρύνσεις δηµιουργεί ελπίδες για δηµιουργία
κοινωνικού κράτους.
Αναµένεται επίσης συµφωνία –το ξέρετε κι αυτό πολύ καλά αν
διαβάσετε οποιαδήποτε εφηµερίδα- για το χρέος. Υπάρχει και το
ζήτηµα ανοιχτό, που οσονούπω θα έρθει, για την ποσοτική χαλάρωση.
Αυτό για εµάς δεν είναι «success story», αλλά ανοίγει τον δύσκολο δρόµο για την έξοδό µας στις αγορές. Είναι ένας δρόµος
δύσκολος, ο οποίος όµως απαιτεί επενδύσεις, κυρίως για να φέρουµε πίσω τα νέα παιδιά που έχουν φύγει.
Στόχος µας και στοίχηµά µας για τον ελληνικό λαό είναι να βγει
η χώρα µας από την επιτροπεία. Να γίνουµε πια κανονική χώρα
και να σπάσουµε τα δεσµά και τις επιθυµίες των δανειστών. Νοµίζω ότι θα πάµε καλά προσέχοντας και εφαρµόζοντας µια βαθύτερη πολιτική κυβερνητική σε όλα τα µέτωπα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Μνηµονιακή πολιτική!
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Και κάτι τελευταίο.
Πείτε µου ένα αντίµετρο που πήρατε στα επτά χρόνια των µνηµονίων σας.
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Γεια σας!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Εσείς ποιο πήρατε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Μπαλαούρα.
Τον λόγο έχει ο κ. Βεσυρόπουλος από τη Νέα Δηµοκρατία και
θα ακολουθήσει ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης κ. Παππάς.
Κύριε Βεσυρόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριες και κύριοι συνάδελφοι, ο κύριος Υπουργός των Οικονοµικών πραγµατικά ξεπέρασε τον εαυτό του χθες. Θεώρησε ότι
δεν τρέχει και τίποτα που µείωσε δύο φορές το αφορολόγητο
από τα 9.545 ευρώ που το παρέλαβε -και αυτό θα είµαστε εδώ
για να τους το θυµίζουµε πάντα- στα 8.636 πριν από έναν χρόνο
και τώρα στα 5.681 ευρώ.
Εάν παραµείνετε στην εξουσία για δύο ακόµα χρόνια, µπορείτε
και να το µηδενίσετε! Μπορείτε και χειρότερα. Αυτό είναι το µόνο
βέβαιο.
Μας προκάλεσε, επίσης, ο κύριος Υπουργός των Οικονοµικών
να πούµε έστω και ένα ψέµα που έχει πει. Είναι το τελευταίο που
θα περιµέναµε να ακούσουµε από εκπρόσωπο αυτής της Κυβέρνησης, που έχει µετατρέψει το ψέµα σε καθηµερινή πρακτική.
Καταθέτω στα Πρακτικά δηλώσεις του κ. Τσακαλώτου στην εφηµερίδα «GUARDIAN», στις 13 Δεκεµβρίου, στις οποίες λέει ότι
«ποτέ δεν συµφώνησε σε πρωτογενή πλεονάσµατα 3,5%». Τονίζει, µάλιστα, ότι «υψηλά πρωτογενή πλεονάσµατα για µια οικονοµία, όπως αυτή της Ελλάδας, δοθέντων των όσων έχει περάσει
κατά τη διάρκεια της κρίσης, δεν έχουν καµµία οικονοµική ή πολιτική λογική».
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Καταθέτω, επίσης, στα Πρακτικά δηλώσεις του κ. Τσακαλώτου
τρεις ηµέρες πριν, στις 10 Δεκεµβρίου, στις οποίες λέει ότι «δεν
υπάρχει σοβαρός οικονοµολόγος που πιστεύει ότι µπορούµε να
έχουµε πρωτογενή πλεονάσµατα 3,5% για πολλά χρόνια»
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Προφανώς, µετά απ’ όλα αυτά, ο κ. Τσακαλώτος δεν έχει το
δίληµµα για το εάν θα παραιτηθεί ή όχι για τη µείωση του αφορολογήτου, όπως είχε δεσµευθεί. Το δίληµµα πλέον που αντιµετωπίζει είναι εάν µπορεί να συµπεριλαµβάνεται ή όχι στους
σοβαρούς οικονοµολόγους. Γιατί ως Υπουργός έχει ήδη χάσει
τη σοβαρότητά του, παροµοιάζοντας την Ελλάδα µε τον Πανελευσινιακό που κερδίζει την Μπαρτσελόνα µε σκορ 7-5. Τώρα,
πώς µετά από όλα αυτά θα επιτευχθούν πρωτογενή πλεονάσµατα, όχι µόνο 3,5%, αλλά 5,5% για να υλοποιηθούν τα αντίµετρα στο ακέραιο, µόνο µη σοβαροί οικονοµολόγοι θα µπορούσαν
να µας το πουν.
Ο τελευταίος που µπορεί να µιλά πλέον για αλήθεια και συνέπεια είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε να θυµηθούµε το «ούτε 1 ευρώ νέα
µέτρα» του κ. Τσίπρα;
Καταθέτω στα Πρακτικά τη συνέντευξη του κυρίου Πρωθυπουργού στην «Εφηµερίδα των Συντακτών» στις 25 Ιανουαρίου
2017, στην οποία αναφέρει: «Δεν υπάρχει περίπτωση να νοµοθετήσουµε ούτε 1 ευρώ επιπλέον µέτρα». Και συνεχίζει µάλιστα,
λέγοντας: «Το αίτηµα νοµοθέτησης επιπλέον µέτρων και µάλιστα
υπό αίρεση δεν είναι µόνο ξένο προς το ελληνικό Σύνταγµα, είναι
ξένο και προς τους κανόνες της δηµοκρατίας, είναι ξένο προς
το ευρωπαϊκό κεκτηµένο». Τρεις µήνες µετά, καταθέτει νέα
µέτρα ύψους 4,9 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το λιγότερο που έχει σηµασία
αυτή τη στιγµή είναι να επισηµαίνουµε την ασυνέπεια και τα ψέ-
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µατα αυτής της Κυβέρνησης, µια Κυβέρνηση που είναι ευάλωτη
και πλήρως αναξιόπιστη σ’ αυτά τα ζητήµατα, µε έναν Πρωθυπουργό που ψεύδεται µε χαρακτηριστική ευκολία, που κάνει το
µαύρο άσπρο και δίνει το καλό παράδειγµα στους Υπουργούς
του, για να κάνουν και αυτοί το ίδιο και µε µια θλιβερή κοινοβουλευτική Πλειοψηφία, η οποία πλέον δεν υφίσταται στο εκλογικό
σώµα και στην κοινωνία, που τα ψηφίζει όλα για να κρατήσει τη
βουλευτική έδρα.
Αυτό που έχει σηµασία είναι ότι η χώρα εγκλωβίζεται σε µια
παγίδα υπερφορολόγησης, φτωχοποίησης, λιτότητας και απόλυτης επιτήρησης. Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, για να παραµείνει στην εξουσία, ναρκοθετεί το µέλλον της χώρας. Το µόνο
το οποίο διαπραγµατευόταν ήταν να µεταθέσει την εφαρµογή
των µέτρων που ψήφισε για το 2019 και να υπονοµεύσει το έργο
της επόµενης κυβέρνησης.
Εάν και υπάρχουν µέτρα που επιδεινώνουν ακόµα περισσότερο την κατάσταση της οικονοµίας, είναι θλιβερό το θέαµα
Υπουργών και Βουλευτών της Κυβέρνησης να προσπαθούν να
πείσουν –προφανώς µόνο τους εαυτούς τους και τους µετακλητούς που έχουν διορίσει στο δηµόσιο- ότι το τέταρτο µνηµόνιο
που φέρνουν στη χώρα ισοδυναµεί περίπου µε θρίαµβο, όταν το
αφορολόγητο µειώνεται στα 5.681 ευρώ και για πρώτη φορά θα
κληθούν να πληρώσουν φόρο χαµηλόµισθοι και χαµηλοσυνταξιούχοι των 500 ευρώ.
Για πρώτη φορά θα υπάρξουν επιβαρύνσεις έως και 650 ευρώ
για µισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες που προστατεύονταν
µέχρι σήµερα από το αφορολόγητο όριο, όταν είναι δεδοµένη η
µείωση των συντάξεων µέσω της µείωσης της προσωπικής διαφοράς στις κύριες και τη νέα µείωση των επικουρικών συντάξεων, την ίδια στιγµή που το ΕΚΑΣ καταργείται πλήρως. Όχι µόνο
τη δέκατη τρίτη σύνταξη δεν δίνετε, αλλά µε τη µείωση των συντάξεων και του αφορολογήτου καταργείτε και την εντέκατη και
σε πολλές περιπτώσεις και τη δωδέκατη σύνταξη. Όλοι οι συνταξιούχοι, λοιπόν, θα χάσουν από µία έως δύο συντάξεις.
Ποιος µπορεί να αγνοεί αυτή τη σκληρή πραγµατικότητα, όταν
επιβάλλετε νέες εξοντωτικές και εκτός πάσης λογικής αυξήσεις
στις ασφαλιστικές εισφορές σε ποσοστό 37% έως 61%; Ένας
ελεύθερος επαγγελµατίας θα πρέπει να δίνει πάνω από το 70%
του εισοδήµατός του, για να πληρώνει τις φορολογικές και
ασφαλιστικές του υποχρεώσεις.
Ποιος µπορεί να αγνοεί αυτή τη σκληρή πραγµατικότητα, όταν
µειώνονται οι µισθοί των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων και
των Σωµάτων Ασφαλείας, όταν το 50% των Ελλήνων φορολογουµένων πολιτών χρωστά στην εφορία και δύο εκατοµµύρια από
αυτούς είναι αντιµέτωποι µε κατασχέσεις τις επόµενες ηµέρες,
όταν το 2016 έκλεισε µε ύφεση και αυτή η ύφεση συνεχίζεται και
το πρώτο τρίµηνο του 2017, σύµφωνα µε τα πρώτα στοιχεία της
ΕΛΣΤΑΤ. Σε ποια χώρα, αλήθεια, ζείτε;
Είναι δυνατόν να πιστεύετε και να λέτε ότι θα πετύχει η χώρα
πρωτογενές πλεόνασµα 5,5% το 2021 σε µια καθηµαγµένη οικονοµία, όταν τόσο εσείς στο µεσοπρόθεσµο όσο και η ίδια η Κοµισιόν αναθεωρούν τις προβλέψεις για ανάπτυξη µειώνοντας την
εκτίµησή τους για τους δείκτες;
Είναι δυνατόν κάποιοι να πιστεύουν ότι το πρωτογενές πλεόνασµα 3,5% µπορεί να διατηρηθεί για πολλά χρόνια από την
υπερφορολόγηση, όταν σε λίγο καιρό τα χρέη των πολιτών προς
την εφορία θα ξεπεράσουν τα 100 δισεκατοµµύρια ευρώ;
Είναι δυνατόν κάποιοι να έρχονται εδώ και να µιλάνε για τα αντίµετρα, ως πραγµατικότητα και ως παροχές, που είναι βέβαιο
ότι για να υλοποιηθούν στο ακέραιο χρειάζονται πρωτογενή πλεονάσµατα 5,5% του ΑΕΠ, δηλαδή 10 δισεκατοµµύρια ευρώ σε
ετήσια βάση;
Θυµάται κανείς να µας πει µία από τις εκτιµήσεις της Κυβέρνησης αυτούς τους είκοσι εννέα µήνες, για την οποία δεν έχει
πέσει έξω; Την ίδια ηµέρα που ο κ. Τσίπρας µιλούσε στο Υπουργικό Συµβούλιο για την ανάπτυξη που ήρθε, η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωνε ότι το 2016 δεν έκλεινε µε ανάπτυξη 0,3%, όπως έλεγε ο
Πρωθυπουργός, αλλά µε ύφεση 1,2%.
Χθες είχατε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να δείτε το κλίµα
που επικρατεί µε την ακρόαση των φορέων, των εκπροσώπων
των παραγωγικών τάξεων. Είναι ένα κλίµα πλήρους οργής.
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Βουβή οργή και απογοήτευση επικρατεί και στην κοινωνία, ένα
κλίµα που µεταφράζεται από τον κύριο Πρωθυπουργό ως µη αντίδραση στην πολιτική που ακολουθεί η Κυβέρνηση. Ο κ. Τσίπρας
αυτό επιδιώκει: να καταστεί η απογοήτευση συνείδηση σε όλους
τους πολίτες. Η µόνη ελπίδα του κ. Τσίπρα είναι η κυριαρχία της
απελπισίας.
Διαβάζει, όµως, εντελώς λάθος αυτή την εικόνα. Οι πολίτες
έχουν ωριµότητα. Έχουν απορρίψει τις διχαστικές λογικές και
τις πρακτικές του µίσους αλλά και τον ίδιο τον λαϊκισµό. Θα
απαντήσουν δηµοκρατικά και θα επιβάλουν την πολιτική αλλαγή
που έχει ανάγκη ο τόπος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση µέσα σε λιγότερο
από δύο χρόνια έφερε δύο µνηµόνια, το δεύτερο µάλιστα χωρίς
χρηµατοδότηση. Ο λογαριασµός των µέτρων που επέβαλαν
µέσα σε δύο χρόνια στους Έλληνες πολίτες ανέρχεται σε πλέον
στα 14,2 δισεκατοµµύρια ευρώ. Πήρε 3.400 ευρώ κατά µέσο όρο
από κάθε ελληνική οικογένεια. Το κόστος για την οικονοµία συνολικά είναι βαρύτερο.
Αυτή η Ελλάδα δεν µας αξίζει. Η Νέα Δηµοκρατία αποτελεί
υπεύθυνη πολιτική δύναµη. Έρχεται για να αναδείξει την Ελλάδα
που δηµιουργεί, την Ελλάδα που στηρίζει τις µεταρρυθµίσεις,
την Ελλάδα που παράγει πλούτο και δεν καταδιώκει την εργασία
και τη δηµιουργία. Αυτή είναι η Ελλάδα που θέλουµε και µας αξίζει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Βεσυρόπουλο.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνίων και Ενηµέρωσης κ. Παππάς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνίων και Ενηµέρωσης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, νοµίζω ότι βρισκόµαστε σε ένα
σηµείο καµπής, διότι η χώρα δεν αλλάζει σελίδα, αλλά αλλάζει
κεφάλαιο και αυτό νοµίζω ότι είναι µια ευκαιρία για τις πολιτικές
δυνάµεις να αναστοχαστούν τι έχει συµβεί µέχρι στιγµής και να
σκεφτούν πώς θα πορευτούν στο µέλλον.
Είναι για εµάς µια υποχρέωση και δυνατότητα να επιταχύνουµε το κυβερνητικό έργο, αλλά και για τη Νέα Δηµοκρατία να
µπει επιτέλους σε µια δύσκολη αλλά απαραίτητη νοητική άσκηση
για το τι σηµαίνει ένα κόµµα της Κεντροδεξιάς στην ιστορική
συγκυρία που ζούµε αυτή τη στιγµή στην Ελλάδα.
Αυτή είναι η βασική ερώτηση, στην οποία πρέπει να κληθεί το
κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να απαντήσει. Και θα καλούσα να µην κρατήσουν για τον εαυτό τους τον εύκολο ρόλο
αναµασήµατος του «success story» του κ. Σαµαρά και της καταστροφής την οποία υποτίθεται ότι έφερε η δική µας διακυβέρνηση. Διότι αυτό το αφήγηµα έχει καταρρεύσει παταγωδώς από
τις εξελίξεις.
Προσδοκούσατε και προπαγανδίζατε µια καταστροφή, η οποία
δεν ήρθε. Και τώρα, χωρίς την καταστροφή, τι ακριβώς θα κάνετε; Κινδυνεύετε µε την επιθετικότητα και τη διαρκή σας κουραστική επανάληψη περί καταστροφής να θυµίζετε τα
συµπαθέστατα χάµστερ, τα οποία τρέχουν µέσα σε έναν κύλινδρο, χωρίς να µετακινούνται και δεν έχουν και τη δυνατότητα να
κοιτάξουν έξω για να δουν ότι πραγµατικά δεν µετακινούνται.
Απλώς, τρέχουν.
Και εσείς ζητάτε εκλογές και µιλάτε για καταστροφή. Μιλάτε
για καταστροφή η οποία κατέστρεψε τη δική σας επιτυχία το
2014, που η κυβέρνησή σας ούτε τους στόχους έπιασε ούτε την
αξιολόγηση έκλεισε, άφησε τη χώρα µε πάρα πολύ σηµαντικό
πρόβληµα ρευστότητας, φόρτωσε χωρίς λαϊκή εντολή τον
ΕΝΦΙΑ, για παράδειγµα, στον ελληνικό λαό και τώρα που έρχεται
η πρώτη τυπική και ουσιαστική µείωση του ΕΝΦΙΑ αρνείται να
την υπερψηφίσει.
Αυτό ήταν, λοιπόν, νοµίζω το «success story» και για να το στηρίξετε µπαίνετε σε µια λογική, η οποία δεν έχει απολύτως καµµία
βάση και συγκρίνετε τα οικονοµικά αποτελέσµατα µε τους οικονοµικούς στόχους που έθεταν οι θεσµοί και προέβλεπαν τα προγράµµατα.
Διότι αυτή η άσκηση, κύριοι, εάν ισχύει για τη δική µας διακυ-
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βέρνηση, προφανώς ισχύει και για τις προηγούµενες δικές σας.
Την αντέχετε αυτή την αποτίµηση; Εάν την αντέχετε, θα σας
έλεγα να την κοιτάξετε, διότι βγάζει λογαριασµό 40 δισεκατοµµύρια. Είναι ανόητος υπολογισµός όµως. Και δεν είναι µόνο
ανόητος υπολογισµός, αλλά στη δική σας περίπτωση υποτιµάει
και τις συνέπειες των πολιτικών, τις οποίες επιλέξατε να εφαρµόσετε. Διότι ο λογαριασµός, τα ιστορικά, τα οικονοµικά δεδοµένα, είναι ότι οι επιλογές σας στοίχησαν στην ελληνική
οικονοµία και στον ελληνικό λαό το ένα τέταρτο του ΑΕΠ. Αυτή
την κατάσταση εµείς έχουµε κληθεί να διορθώσουµε.
Κι επειδή κοιτάτε πάρα πολύ συχνά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
και βασίζεστε κιόλας για να καταστροφολογήσετε σε κάποια
προσωρινά στοιχεία για το ΑΕΠ, θα σας έλεγα να κοιτάξετε και
κάποιες διπλανές στήλες, να κοιτάξετε τη στήλη των επενδύσεων, οι οποίες αυξήθηκαν µέσα στο 2016 κατά 12%, να κοιτάξετε τη στήλη των εξαγωγών, οι οποίες επίσης αυξήθηκαν µέσα
στο 2016 κατά 10%, να κοιτάξετε και τη στήλη της απασχόλησης
µε όρους ιστορικούς πλέον. Διότι από το 2010 έχει κυλήσει πάρα
πολύ νερό στο αυλάκι. Και οι ίδιοι πίνακες που δηµοσιεύει η ΕΛΣΤΑΤ µάς λένε ότι η διακυβέρνηση Παπανδρέου στοίχησε στην
ελληνική οικονοµία µισό εκατοµµύριο θέσεις εργασίας, η διακυβέρνηση Παπαδήµου καµµιά εκατοστή χιλιάδες και η διακυβέρνηση Σαµαρά διακόσιες πενήντα χιλιάδες θέσεις εργασίας. Με
Πρωθυπουργό τον Τσίπρα, η ελληνική οικονοµία έχει κερδίσει
διακόσιες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Και η δική µας διακυβέρνηση είναι καταστροφή, ενώ η δική σας ήταν η σωτηρία!
Νοµίζω πραγµατικά ότι εάν και εσείς διευκολύνετε τον εαυτό
σας και βγάλετε από µπροστά σας τον παραµορφωτικό φακό ορισµένων µέσων ενηµέρωσης, τα οποία συνεχίζουν το ίδιο βιολί, θα
βρεθείτε µπροστά σε µια πραγµατικότητα, η οποία θα σας εκπλήξει. Κι επειδή αρνείστε να το κάνετε αυτό, έχετε πέσει σε παραζάλη, η οποία ακριβώς οφείλεται στο ότι δεν ήρθε η καταστροφή,
η οποία προσδοκούσατε. Και, τώρα, αποτέλεσµα αυτής της παραζάλης είναι ότι δεν ψηφίζετε τα αντίµετρα.
Δεν ψηφίζετε τα αντίµετρα. Μάλιστα! Όταν ήταν µόνα τους τα
µέτρα, µας λέγατε «υπογράψτε» και ότι θα τα ψηφίζατε. Ξαφνικά,
άλλαξαν όλα. Πότε άλλαξαν όλα; Όταν καταφέραµε το δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα των παρεµβάσεων να είναι µηδέν από 2% καθαρό και άνοιξε και το ζήτηµα του χρέους. Άρα τι καταψηφίζετε;
Καταψηφίζετε απλώς τα αντίµετρα.
Δεν είναι αξιόπιστες οι διαµαρτυρίες σας για τα επιβαρυντικά
µέτρα. Διότι αυτά τα µέτρα έχετε, πραγµατικά, υποστηρίξει πολλές φορές ότι θα έπρεπε να ψηφιστούν. Δεν αντέχετε όµως να
ψηφίσετε τα θετικά αντίµετρα, διότι σας ανατριχιάζουν. Και σας
ανατριχιάζουν για τρεις λόγους: Πρώτον, διότι δεν µπορείτε να
φανταστείτε ότι µέσα σε αυτές τις συνθήκες είναι δυνατόν να
εφαρµόζονται πολιτικές οι οποίες διευκολύνουν τα φτωχότερα
στρώµατα της ελληνικής κοινωνίας. Δεύτερον, διότι δεν µπορείτε
να παραδεχθείτε, ούτε στον εαυτό σας ούτε στους ανθρώπους
που σας παρακολουθούν, ότι είναι δυνατόν…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Το αφορολόγητο…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης): Άσε το αφορολόγητο, κύριε
Βρούτση µας! Κύριε Βρούτη µας, και το αφορολόγητο και τις
συντάξεις…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Τις οµαδικές απολύσεις!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης): Τις γλιτώσαµε προς λύπη σας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μη διακόπτετε, σας
παρακαλώ, κύριε Βρούτση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Το άρθρο διαβάστε. Εναντίον των εργαζοµένων είστε. Με τον ΣΥΡΙΖΑ οι οµαδικές απολύσεις και το
lockout!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας παρακαλώ,
κύριε Βρούτση, µη διακόπτετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης): Είµαστε εµείς εναντίον των εργαζοµένων; Διαλύσατε το 2012 την αγορά εργασίας.
Κοιτάξτε να δείτε, νοµίζω ότι πραγµατικά δεν έχετε πάρει κανένα µάθηµα. Το 2012 διαλύσατε την αγορά εργασίας. Τότε ξεκίνησε το µεγάλο τσουνάµι µετακίνησης ελληνικού πληθυσµού
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για ανεύρεση εργασίας στο εξωτερικό, που πήγαιναν σωρηδόν
οι επιχειρηµατίες και οι εργοδότες και µετέτρεπαν τα οκτάωρα
σε τετράωρα και ο κόσµος αναζητούσε την τύχη του αλλού.
Τώρα, ακριβώς επειδή επανέρχονται οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις και αλλάζει και το µείγµα των προσλήψεων της αυξανόµενης απασχόλησης στην ελληνική οικονοµία, εσείς
κραυγάζετε. Γιατί κραυγάζετε; Να σας πω γιατί. Διότι στο DNA
πλέον της πολιτικής σας έχει περάσει αυτό που λέµε ακροδεξιός
νεοφιλελευθερισµός, δηλαδή ακραίες οικονοµικές πολιτικές και
µίσος για την Αριστερά. Είναι πολύ απλό. Δεν µπορείτε να το καταλάβετε; Δεν µπορείτε να καταλάβετε ότι ο κ. Μητσοτάκης πήρε
την ακροδεξιά από την προθήκη του κόµµατός σας και την έβαλε
στη διοίκηση και σας σέρνει από τη µύτη, να λέτε ακρότητες, να
συµπεριφέρεστε έτσι και να συνεχίζετε, προχωρώντας ευθεία
προς τον τοίχο, χωρίς να καταλαβαίνετε τι έχει συµβεί.
Και, βέβαια, δεν µπορείτε µε τίποτα να παραδεχτείτε, να δεχτείτε και να εξηγήσετε και στους ανθρώπους που σας παρακολουθούν -γιατί αυτοί βασανίζονται αυτές τις µέρες που ακούν τις
τοποθετήσεις σας- τι έχει συµβεί µε το χρέος και γιατί συζητάει
όλη η οικουµένη τώρα για την αναδιάρθρωσή του, ενώ εσείς λέγατε ότι θα πρέπει να υπάρχει πιστοποιητικό βιωσιµότητας και
ότι ήταν βιώσιµο.
Εν πάση περιπτώσει, νοµίζω ότι το αποκορύφωµα του αλλοπρόσαλλου είναι η καταψήφιση των αντίµετρων, το οποίο συµπληρώνεται από την κατάθεση άλλων αντίµετρων από τη µεριά
σας, τα οποία δικά σας αντίµετρα θα εφαρµοστούν και τα δικά
µας δεν θα εφαρµοστούν. Τα δικά µας αντίµετρα είναι «πέτσινα»
και τα δικά σας «µεταξωτά». Αλλά τα µεταξωτά αντίµετρα θέλουν
και επιδέξια διαπραγµάτευση, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας! Και
η επιδέξια διαπραγµάτευση είναι κάτι που δεν έχει περάσει από
το µυαλό σας.
Και δεν έχει περάσει από το µυαλό σας σε καµµία των περιπτώσεων να ξεκινήσει ένας Υπουργός Οικονοµικών να ενηµερώνει το Ευρωκοινοβούλιο, να προτείνει ένας Πρωθυπουργός να
µπει το Ευρωκοινοβούλιο συµµετέχον στην επίβλεψη για την
εφαρµογή του προγράµµατος. Δεν έχει περάσει από το µυαλό
σας να συγκροτούσατε Σύνοδο των χωρών του Νότου. Πέρναγαν
αυτά από µυαλό σας; Δεν πέρναγαν από το µυαλό σας. Δεν είχατε στο µυαλό σας να διαπραγµατευτείτε, αλλά είχατε απλώς
πραγµατικά να εφαρµόσετε ό,τι σας σέρβιραν πιέζοντας τον ελληνικό λαό.
Και νοµίζω ότι εδώ που είµαστε ο ελληνικός λαός έχει πλέον
µπροστά του δύο πολύ ξεκάθαρες στρατηγικές, από τις οποίες
καλείται µακροπρόθεσµα να επιλέξει. Η µια είναι ο ακροδεξιός
νεοφιλελευθερισµός, είναι το εµφυλιοπολεµικό µίσος για την
προοδευτική διακυβέρνηση, το οποίο έχει παντρευτεί µε τις πιο
ακραίες νεοφιλελεύθερες πολιτικές, οι οποίες έχουν εφαρµοστεί
ποτέ και από την άλλη είναι η δίκαιη ανάπτυξη. Η δίκαιη ανάπτυξη µε απόλυτη αξιοποίηση των µεγάλων δυνατοτήτων που
έχει η χώρα, για να ξανακερδίσει τη θέση της διεθνώς, για να
αποτελέσει έναν κόµβο εµπορίου, τηλεπικοινωνιών και µεταφορών στον σύγχρονο κόσµο, για να µπορέσει να οικοδοµήσει µηχανισµούς στην οικονοµία και στη διοίκηση, οι οποίοι θα
βεβαιώνουν ότι το παραγόµενο προϊόν µοιράζεται µε τρόπο δίκαιο και στους ανθρώπους τους οποίους το οικονοµικό αποτέλεσµα αφήνει πίσω.
Υπήρξε σήµερα το απόγευµα µια κοινή δήλωση τριών επικεφαλής ευρωπαϊκών κοινοβουλευτικών οµάδων, την οποία το κόµµα
στο οποίο εσείς συµµετέχετε, δεν την υπέγραψε. Υπέγραψαν η
Σκα Κέλερ και ο κ. Λάµπερτς από τους Πράσινους, η Γκάµπι Τσίµερ από την Αριστερά και ο Τζιάνι Πιτέλα από τους Σοσιαλιστές
και καλούν σε λύση για το θέµα του χρέους.
Τοποθετηθείτε έστω σε αυτό. Αυτή την έκκληση σας κάνουµε.
Στηρίξτε την εθνική προσπάθεια, στη µάχη που δίνουµε για το
χρέος. Ψηφίστε τα αντίµετρα µπας και σώσετε την ψυχή σας,
έστω την τροπολογία για τη φορολόγηση της βουλευτικής αποζηµίωσης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Το έχουµε πει αυτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης): Μπράβο. Ωραία. Αλλά αξιοποιήστε, λοιπόν, αυτή την ευκαιρία για να δείξετε ότι έχετε στην
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ντουλάπα σας, έστω µια παλιά και ξεφτισµένη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος και φορέστε τη έστω για µια φορά επιτέλους.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η κ.
Διαµάντω Μανωλάκου από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Το ρεσιτάλ αλληλοκατηγοριών µεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δηµοκρατίας - ΠΑΣΟΚ πάει σύννεφο για
το ποιος πέρασε τα περισσότερα αντιλαϊκά σκληρά µέτρα µε
µνηµόνια και επιτροπεία, ποιος φτώχυνε περισσότερες λαϊκές
µάζες, συρρικνώνοντας εισόδηµα και δικαιώµατα που κερδήθηκαν τον προηγούµενο αιώνα µε αγώνες και αίµα.
Ποιο είναι το κύριο; Ότι όλη αυτή η συζήτηση δεν έχει καµµία
σχέση µε τις αγωνίες, τα βάσανα, τις ανάγκες του λαού. Κοροϊδεύετε! Προσπαθείτε να κρύψετε την ουσία, ότι είσαστε στην ίδια
όχθη στυλοβάτες και εξυπηρετείτε τον ίδιο στρατηγικό στόχο,
τη θωράκιση και ισχυροποίηση της δικτατορίας του κεφαλαίου
θυσιάζοντας και ποδοπατώντας τις ανάγκες του λαού.
Ναι, εχθρός σας είναι οι ανάγκες και τα δικαιώµατα του λαού.
Υπερασπίζεστε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, µια πολύ σκληρή ταξική πολιτική που δεν κρύβεται µε τίποτα.
Παριστάνετε ότι αντιπολιτευόσαστε τη Νέα Δηµοκρατία και
την ίδια στιγµή παγιώνετε, ενσωµατώνετε ό,τι αντεργατικό, αντιδραστικό πέρασαν ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία και καµαρώνετε
ότι σπάσατε τον δικοµµατισµό.
Ναι η αστική τάξη έχει κι άλλο κόµµα εξουσίας τον ΣΥΡΙΖΑ. Γι’
αυτό διαπραγµατευτήκατε και γι’ αυτό προσθέτετε και νέα σκληρότερα µέτρα, αντιδραστικότερα, ό,τι ζητάει το κεφάλαιο για να
γίνει πιο φτηνή, πιο εξευτελιστική η αµοιβή της εργασίας, εξαθλιώνοντας νέες εργατικές λαϊκές µάζες, στραγγαλίζοντας το δικαίωµα στην απεργία.
Μιλάτε για χρεοκοπία του ελληνικού κράτους, για να κρύψετε
ότι ακόµα και στη δίνη της κρίσης θησαύρισαν εφοπλιστές, µεγαλοξενοδόχοι, επιχειρηµατίες φαρµάκου, ενέργειας πάνω στην
πλάτη και τη δυστυχία του λαού.
Τα κοινωνικά ερείπια τα ριζώνετε. Δίνετε όλοι σας εξετάσεις
σε εφοπλιστές, βιοµήχανους, τραπεζίτες, µεγαλέµπορους, ποιος
είναι ο καλύτερος διαχειριστής. Φαίνεται καθαρά ότι τα εύσηµα
τα συγκεντρώνει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Γι’ αυτό χαιρετίζουν ο
Σύνδεσµος Ελλήνων Βιοµηχάνων, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Αποδεικνύετε ότι όλα αυτά που λέγατε, όπως «Ο άνθρωπος
πάνω από τα κέρδη» ή «Ένας άλλος κόσµος είναι εφικτός», ήταν
όχι µόνο αυταπάτες, αλλά ο δρόµος για την πολιτική σωτηρία
του σαπισµένου καπιταλιστικού συστήµατος.
Αυτή είναι η προσφορά και η µεγάλη ντροπή σας. Το τέταρτο
µνηµόνιο το µόνο σίγουρο είναι ότι θα βυθίσει σε µεγαλύτερη
φτώχεια και δυστυχία και νέες λαϊκές µάζες. Το ξέρετε και γι’
αυτό προπαγανδίζετε τα συσσίτια στα αντίµετρα. Τα παρουσιάζετε ως αναγκαίο φάρµακο, που θα µας βγάλει οριστικά από την
κρίση. Ποιον, όµως; Τον λαϊκό κόσµο που τον τσακίζετε στην κυριολεξία, σαρώνοντας µόνιµα µισθούς, συντάξεις, επιδόµατα, εργατικά και συνδικαλιστικά δικαιώµατα, που µε θράσος η
Κυβέρνηση το ονοµάζει «επιστροφή στη κανονικότητα»;
Βέβαια ούτε η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ υπόσχονται επαναφορά στα προ του 2009 επίπεδα. Γιατί; Διότι την ίδια στρατηγική έχετε, αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού τα ίδια µέτρα
προωθούνται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
δεν έχουν µνηµόνια ούτε κουαρτέτο, γιατί είναι απαιτήσεις του
κεφαλαίου για την ένταση εκµετάλλευσης των εργαζοµένων.
Όταν λέτε «Κάναµε συµβιβασµό σε µερικά για να κερδίσουµε
περισσότερα», είναι πολύ καθαρό ότι εννοείτε την ανάκαµψη της
κερδοφορίας και νέα προνόµια για την πλουτοκρατία από τη µεγαλύτερη εκµετάλλευση των εργαζοµένων. Έχετε την εµπιστοσύνη των κεφαλαιοκρατών. Δώσατε πολλαπλώς εξετάσεις.
Οι Κινέζοι θεωρούν υπόδειγµα τη συµφωνία σας µε την
«COSCO» στον Πειραιά, αφού υπερισχύει του Εθνικού Δικαίου,
που το θεωρούν κουρελόχαρτο. Είναι κράτος εν κράτει. Θεωρούν καταδικό τους το µεγαλύτερο λιµάνι στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη κύρια πύλη εισόδου και εξόδου εµπορευµάτων συνδυασµένων οικονοµικών δραστηριοτήτων.
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Ναι έφτιαξε εργασιακούς χώρους γκέτο µε συνθήκες γαλέρας.
Και σήµερα στην απεργία έβαλε µπροστά απεργοσπαστικό µηχανισµό µε τους εµπόρους των σκλαβοπάζαρων, µε εντατικοποίηση και απλήρωτη δουλειά, µισθό φτώχειας και ατυχήµατα που
δεν δηλώνονται, γιατί τα βγάζουν στον δρόµο όταν καλούν το
ΕΚΑΒ, ενώ οι οικονοµικές ενισχύσεις, οι µηδενικοί φόροι και τα
αφορολόγητα κέρδη είναι δεδοµένα για τις πολυεθνικές τύπου
«COSCO».
Αυτές είναι οι επενδύσεις και η δίκαιη ανάπτυξή σας. Γι’ αυτό
προωθείτε τη διαµόρφωση ειδικών οικονοµικών ζωνών µαζί µε
ιδιωτικοποιήσεις του ΟΣΕ, των υπολοίπων λιµανιών, ιδιωτικοποιήσεις διαφόρων µορφών σε λαϊκές, κεντρικές αγορές Αθηνών
και Θεσσαλονίκης και παραπέρα της ενέργειας, όπως ακριβώς
λέει η «Πράσινη Βίβλος» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτό θεωρείτε προώθηση εµπορικών και επενδυτικών διευκολύνσεων και βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.
Τέτοιες επενδύσεις υπόσχεστε σε υποδοµές, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες. Ήδη προχωράτε µε την πώληση λιγνιτικών µονάδων
της ΔΕΗ. Μόνο που όλο το σχέδιο ανάπτυξης που επαγγέλλεστε,
δεν έχει καµµία σχέση µε τις ανάγκες και τα συµφέροντα του
λαού. Γι’ αυτό πρέπει να το απορρίψουν και να αρνηθούν τη φτωχοποίηση και τη δυστυχία τους.
Αυτή η πολιτική σας είναι καταδικασµένη σε νέες κρίσεις, σε
µατωµένα κέρδη και θα γεννήσει πολέµους που είσαστε µπλεγµένοι µέχρι τα µπούνια. Δίνετε στους ιµπεριαλιστές, γεράκια του
πολέµου, γη, ύδωρ και αέρα για τα κέρδη της ντόπιας πλουτοκρατίας.
Ο λαός µία λύση έχει για να απαλλαγεί από την ταφόπετρα
που βάζει η δικτατορία του κεφαλαίου. Λαϊκός ξεσηκωµός και
αγώνας διαρκείας µέχρι την ανατροπή της σαπίλας του καπιταλιστικού συστήµατος για την εξουσία του λαού, µε µόνιµη, σταθερή δουλειά, δωρεάν υγεία, παιδεία, παιδικούς σταθµούς,
κοινωνικά ιδρύµατα, διακοπές για ξεκούραση, πολιτισµό, αθλητισµό, µε τα µέσα παραγωγής συγκεντρωµένα στην υπηρεσία
της κοινωνίας και όχι στα νύχια των καπιταλιστών.
Αυτή την προοπτική και λύση για τον λαό προσπαθείτε να την
κρύψετε µε τις ψευτοκοκοροµαχίες σας. Γιατί αυτός είναι ο σοσιαλισµός το µόνο δίκαιο σύστηµα για τους λαούς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Ιωάννης Σαρίδης από την Ένωση Κεντρώων.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Έντεκα Υπουργεία, καµµία όµως απάντηση. Χίλιες σελίδες και
εκατόν εξήντα τέσσερα άρθρα, κανένα όµως επιχείρηµα. Ατελείωτες ώρες, εκατοντάδες οµιλίες στο Κοινοβούλιο χωρίς, όµως,
καµµία ουσία.
“Niet” µας είπε ο κ. Μοσκοβισί για να το καταλάβουµε. “Niet”
µας είπε και ο κ. Τσακαλώτος, για να το καταλάβουµε καλύτερα.
Ένα ευρώ κόβουµε, 1 ευρώ δίνουµε. Έτσι προκύπτει το µηδενικό δηµοσιονοµικό αποτύπωµα. Έτσι προκύπτει το “Niet”. Κόβουµε, λοιπόν, 1% του ΑΕΠ από τις συντάξεις, κόβουµε και 1%
του ΑΕΠ από το αφορολόγητο, για να δώσουµε αντιστοίχως το
1% του ΑΕΠ σε φάρµακα, ενοίκια, παιδικούς σταθµούς, σχολικά
γεύµατα, επιδόµατα παιδιού, προγράµµατα ενίσχυσης της εργασίας, αύξηση των δηµοσίων επενδύσεων και το άλλο 1% του ΑΕΠ
σε µείωση του ΕΝΦΙΑ, της εισφοράς αλληλεγγύης, των συντελεστών φορολόγησης εισοδήµατος των φυσικών προσώπων και
των επιχειρήσεων.
Πότε θα γίνουν όλα αυτά; Μα δεν είναι καν βέβαιο πως θα γίνουν. Πρώτα από όλα τα ίδια τα µέτρα τελούν υπό αίρεση. Η ίδια
η Κυβέρνηση κλείνει το µάτι σε όσους πολίτες την κοιτάνε αποσβολωµένοι, χωρίς να ξέρουν τι να πιστέψουν, και τους λέει µε
νόηµα µέσω διαρροών από το Μαξίµου: « Κάντε το σταυρό σας.
Αν φύγει το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και τα µέτρα αυτά αυτοµάτως ακυρώνονται».
Την ίδια στιγµή όποιος πολίτης τολµήσει να ζητήσει από οποιονδήποτε Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να σχολιάσει το γεγονός πως
δεν υπάρχει ούτε µία λέξη για το χρέος µέσα σε αυτά τα εκατόν
εξήντα τέσσερα άρθρα των έντεκα Υπουργείων, παίρνει τη φαρµακερή απάντηση πως η διαπραγµάτευση είναι ακόµα σε εξέλιξη
και όποιος ρωτάει πάρα πολλά πράγµατα, κάνει κακό στο εθνικό
συµφέρον.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εάν επιµείνει κάποιος να ρωτά, «Τι έγινε και αλλάξατε τη
στάση σας οι εκατόν πενήντα τρεις Βουλευτές, όταν ισχυριζόσασταν πως δεν θα ψηφίσετε τίποτα, εάν δεν πάρετε πρώτα κάτι
για το χρέος;», παίρνει την εξής απάντηση: «Σύντοµα θα µας δώσουν. Και θα το κάνουν αυτό, γιατί µας το υποσχέθηκαν. Και τους
πιστεύουµε. Άλλωστε εάν δεν µας το δώσουν µέχρι την έναρξη
εφαρµογής των µέτρων, τότε πολύ απλά εµείς δεν πρόκειται να
τα εφαρµόσουµε!».
Σαν να λέτε, δηλαδή, στους πολίτες, «Να εύχεστε να µη δώσουν εγκαίρως κάτι για το δηµόσιο χρέος, ώστε να έχουµε µία
δικαιολογία για να µην πάρουµε τα µέτρα»!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας, καλλιεργείτε
σκόπιµα στους πολίτες την ψευδή εντύπωση πως τα µέτρα τελούν υπό αίρεση. Λέγοντας στους Έλληνες είτε πως θα φύγει το
«κακό» Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, µαζί µε τα µέτρα, είτε πως
εάν τύχει να µας κοροϊδέψουν, τότε θα είµαστε υποχρεωµένοι
να τα εφαρµόσουµε, σε κάθε περίπτωση ψεύδεστε! Οι Έλληνες
είναι ήδη σίγουροι -και καλά κάνουν- πως τα αρνητικά µέτρα ό,τι
και να γίνει, θα εφαρµοστούν στο ακέραιο και στην ώρα τους.
Όποιος µελέτησε τις χίλιες σελίδες και τα εκατόν εξήντα τέσσερα άρθρα, ψάχνοντας να πάρει µία ειλικρινή απάντηση στο
απλό ερώτηµα, «Πότε, λοιπόν, θα εφαρµοστούν τα µέτρα;», ξέρει
πως ήδη από την ερχόµενη Δευτέρα τα µέτρα παίρνουν σάρκα
και οστά.
Με την ψήφιση του τέταρτου µνηµονίου ξεκινάει η δοκιµαστική
λειτουργία της ήδη έτοιµης πλατφόρµας, ώστε να γίνονται τρεις
φορές την εβδοµάδα ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί, ναι ή όχι; Με
τη διόρθωση του εξωδικαστικού µηχανισµού ώστε να µη µπορούν πια να ωφεληθούν από τις διατάξεις του όσοι αποφασίσουν
να διαφωνήσουν µε το ύψος του ποσού οφειλής που θα δηλώσουν οι πιστωτές, όσοι τύχει, δηλαδή, να διαµαρτυρηθούν για τις
παράνοµες και καταχρηστικές χρεώσεις που θα αξιώνουν οι τράπεζες, ξεκινά η µεγαλύτερη αναδιανοµή περιουσιών και επιχειρήσεων που γνώρισε ποτέ αυτός ο τόπος, που γνώρισε ποτέ η
Ελλάδα, η οποία βιώνει το πιο ξεδιάντροπο και ύπουλο ξεπούληµα στην ιστορία της.
Αν στο µέλλον αποφασίσουµε να ψάξουµε για τυχόν ευθύνες
-και πολιτικές ευθύνες και ποινικές ευθύνες- όπως µε στόµφο δηλώνουµε στις εξεταστικές επιτροπές, τότε αυτές δεν θα µπορέσουµε να τις αναζητήσουµε ούτε στις τράπεζες ούτε στο
δηµόσιο ούτε φυσικά και στους Υπουργούς. Ακαταλόγιστο η Κυβέρνηση, ακαταδίωκτο οι τράπεζες και το δηµόσιο. Αυτό ξηµερώνει από Δευτέρα για τους Έλληνες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας, µπορείτε να
διαψεύσετε πως σήµερα προνοµοθετούµε; Μπορείτε να αρνηθείτε, πως σήµερα προνοµοθετούµε διατάξεις υπό αίρεση;
Μπορείτε, κύριε Τσακαλώτο, κύριε Υπουργέ, να µας απαντήσετε, γιατί δεν υπάρχει εδώ µέσα ούτε µία λέξη για το δηµόσιο
χρέος; Είναι και αυτή η παράλειψη ένα από εκείνα τα πράγµατα
που µας προειδοποιούσατε µε λυπηµένο ύφος ότι θα µας στενοχωρήσει;
Δεν έχετε απάντηση, κύριε Τσακαλώτο, και γι’ αυτό ίσως έχετε
και αυτές τις µεταφυσικές ανησυχίες και ψάχνετε για δικαιολογίες το τι έλεγε ο Λένιν στην Γ’ Διεθνή.
Τι χρειάζεται, τελικά, να έχει κάποιος που θέλει να εκπροσωπήσει τις λαϊκές τάξεις, κύριε Υπουργέ; Μήπως είναι αυθάδεια,
να ισχυρίζεται ότι προς τον Αύγουστο του 2018 θα βγαίνουµε
από τα µνηµόνια; Ο κ. Σταθάκης µάς το είπε ευθέως: «Δεν µπορούµε να µιλάµε για µνηµόνια, σε µια χώρα που βγαίνει στις αγορές». Την ίδια ώρα µέσα σε ένα άρθρο, στο άρθρο 163, θα
ψηφίσει δεκάδες σελίδες υπό τον τίτλο «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής του 2018-2021».
Πού καταλήξατε τελικά; Τι χρειάζεται, κύριε Υπουργέ, να έχει
κάποιος για να εκπροσωπήσει τον λαό; Μήπως το θράσος να
υπερηφανεύεται πως έκανε νόµο του κράτους την αργία της
Πρωτοµαγιάς, την ίδια ώρα που νοµοθετεί την εργασία επτά ηµερών την εβδοµάδα και απελευθερώνει τις οµαδικές απολύσεις;
Πιστεύετε ότι µπορούν οι πολίτες να εµπιστευθούν την κ. Αχτσιόγλου, που µόλις έφυγε από την Αίθουσα, η οποία µας διαβεβαίωσε πως βγαίνουµε από τη σκληρή επιτροπεία και πως
εξασφαλίσαµε την επαναφορά της κανονικότητας στα εργασιακά
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δικαιώµατα;
Επειδή όλα αυτά γίνονται µε κατεπείγοντα τρόπο, κατά την
προσφιλή τακτική της Κυβέρνησής σας, ο χρόνος που, τελικά,
έχουµε για να εξηγήσουµε στους πολίτες τις πράξεις σας από
το Βήµα αυτό της Ολοµέλειας, είναι ελάχιστος και µη επαρκής,
γι’ αυτό και θα ζητήσω προκαταβολικά ένα λεπτό ακόµα από τον
κύριο Πρόεδρο µε την ανοχή του.
Αναγκάζοµαι, λοιπόν, να επισηµάνω επιγραµµατικά τα εξής:
Τα µέτρα είναι βέβαιο ότι θα εφαρµοστούν στο ακέραιο και πως
δεσµεύουν και την επόµενη κυβέρνηση. Ως εκ τούτου η Αξιωµατική Αντιπολίτευση αποφεύγει την υποχρέωση να ψηφίσει τα
µέτρα αυτά, καθώς αρκεί στους δανειστές µια απλή δήλωση περί
πίστης στη συνέχεια του κράτους. Δεν θα τα ψηφίσουν. Όµως
και αυτά όταν γίνουν κυβέρνηση, θα τα εφαρµόσουν. Αυτοί είχαν
προτείνει, άλλωστε, τα µισά από αυτά. Όµως τώρα χλευάζουν.
Αυτή είναι και η απάντηση που ψάχνετε, αγαπητοί συνάδελφοι
της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, στο γιατί δεν µπορείτε
να βγάλετε εσείς τον κόσµο έξω στους δρόµους. Ξέρουν την πατρότητα πολλών από αυτά τα µέτρα οι Έλληνες πολίτες, γι’ αυτό
δεν µπορούν να βγουν έξω στους δρόµους.
Τα αντίµετρα είναι ανύπαρκτα. Τσιρότο σε τραύµα που χρειάζεται νοσοκοµείο. Οι µειώσεις των φορολογικών συντελεστών
θα ισχύσουν µόνον εάν συµφωνήσουν στο µέλλον και οι δανειστές.
Αυτό δεν σας εµποδίζει να κάνετε ανακοινώσεις. Ανακοινώνετε
επίδοµα ενοικίου, την ίδια µέρα που απελευθερώνετε µαζικούς
ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς. Ανακοινώνετε πως θα ξεκινήσετε
κάποια στιγµή να φτιάξετε παιδικούς σταθµούς τη στιγµή που
µπαίνουµε σε περίοδο όξυνσης και κορύφωσης του δηµογραφικού προβλήµατος. Λέτε πως θα µοιράσετε σχολικά γεύµατα, την
ώρα που ένα εκατοµµύριο άνθρωποι ζουν αποκλειστικά από τα
συσσίτια της Ορθόδοξης Εκκλησίας µας. Δίνετε επίδοµα παιδιού
σε αυτούς που θα φορολογήσετε για πρώτη φορά, ισχυρίζεστε
πως θα καταπολεµήσετε την ανεργία µε υπουργικές αποφάσεις
και όχηµα τον ΟΑΕΔ. Κάνετε λόγο για αυξηµένο επενδυτικό ενδιαφέρον και αύξηση των δηµοσίων επενδύσεων, τη στιγµή που
στις ερωτήσεις µου ο κ. Παπαδηµητρίου µε σθένος και ειλικρίνεια
απαντά, περιγράφοντας αυτή την κατάσταση του επενδυτικού κόσµου στην οποία έχει βρεθεί η χώρα µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Σαρίδη, σας
παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, θα τελειώσω σε
λίγο.
Κανείς δεν σας πιστεύει πια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ξεκινά µια περίοδος αβεβαιότητας για τη χώρα, καθώς πλέον θα
κυβερνάτε, έχοντας χάσει την εµπιστοσύνη των πάντων, εκτός
από των µελών του κοµµατικού σας στρατού, τον οποίον ενισχύετε συνεχώς ακόµα και µε το σηµερινό νοµοσχέδιο. Ξεκινά
µια περίοδος, κατά την οποία θα πρέπει να βρείτε τρόπο να κυβερνήσετε πολίτες που δεν έχουν καµµία εµπιστοσύνη ούτε στα
λόγια σας ούτε στις πράξεις σας.
Κάνω έκκληση και σε όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων,
που τόσο πολύ έχουν κουραστεί όλες αυτές τις µέρες, να µη χάσουν την εµπιστοσύνη τους στη δηµοκρατία µας και στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες.
Εµείς στην Ένωση Κεντρώων θα συνεχίσουµε µε µεγαλύτερη
ένταση τον δηµοκρατικό µας αγώνα για την προάσπιση των δικαιωµάτων τους. Η Ένωση Κεντρώων θα ψηφίσει, όπως σας
είπαν και οι υπόλοιποι οµιλητές µας, τη φορολογική εξίσωση
Βουλευτών µε τους υπόλοιπους πολίτες και µόνο µε αυτόν τον
τρόπο θα κάνει πράξη τα λόγια της, θα αγωνιστεί για να γίνει
πράξη όλο το πρόγραµµά της, όλα τα λόγια της και δεν θα διαπραγµατευθεί από αυτά ούτε ένα κόµµα. Καλό κουράγιο να
έχετε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
Τον λόγο έχει η Ανεξάρτητη Βουλευτής κ. Αικατερίνη Μάρκου.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ζούµε το survivor της ελληνικής
Βουλής, ένα ανεπανάληπτο θέαµα µε σικέ µάχες διαπραγµάτευ-
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σης, όπου το κοινό, ο λαός δηλαδή, κερδίζει, πληρώνοντας τον
λογαριασµό και το καλύτερο, δεν αποχωρεί ποτέ κανείς: Οι εκατόν πενήντα τρεις στις θέσεις τους.
Το τελευταίο που κυκλοφορεί, είναι ότι µπορεί µεν τα µέτρα
να ψηφιστούν αλλά δεν θα εφαρµοστούν, αν δεν γίνει η αποµείωση του χρέους, όπως τη θέλει ο «Αγάς των Αθηνών». Οι εκατόν
πενήντα τρεις θα προτάξουν τις γνωστές χειρονοµίες του κ. Καµµένου στους πιστωτές, εάν δεν µας µειώσουν το χρέος και έτσι
ήσυχοι θα πάνε τώρα πίσω στις περιφέρειές τους να εξηγήσουν
τα ανεξήγητα, εκθέτοντας, δηλαδή, το φοβερό αυτό επιχείρηµα.
Οι άνθρωποι ζουν αλλού και ζουν ανάµεσά µας!
Σε κάθε περίπτωση το Μαξίµου και ο µαχητής του survivor Ευκλείδης, µας ειδοποιούν ότι ο Πανελευσινιακός µπορεί να έφαγε
πέντε γκολ από την Μπαρτσελόνα, αλλά τη φιλοδώρησε µε άλλα
επτά. «Παράλογο;», όπως θα έλεγε και ο σύντροφος Λαζόπουλος. Μόνο η γνωστή παράγκα θα µπορούσε να µεθοδεύσει τέτοιο αποτέλεσµα. Ψέµατα, ψέµατα, ψέµατα!
Πραγµατικά τι µένει να πει κανείς, για µια κατάσταση όπου τα
ψέµατα λέγονται τόσο απροκάλυπτα, τόσο εν ψυχρώ, τόσο χολιγουντιανά, τόσο στα µούτρα του λαού, που σοκάρουν και αφήνουν άναυδο. Αυτός είναι και ο σκοπός τους άλλωστε, να
πιστέψουν οι πολίτες ότι η εικονική, η πλαστή κατάσταση είναι η
πραγµατικότητα και ότι -προσέξτε το αυτό- όλοι στην πολιτική
είναι ίδιοι, όλοι τα ίδια θα έκαναν. Μπες στη λάσπη και εσύ, κολύµπα, ο ίδιος θα γίνεις.
Άλλωστε το λένε και τα παιδιά του ΣΥΡΙΖΑ. Κάναµε ό,τι µπορούσαµε.
Πράγµατι, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έκαναν ό,τι µπορούσαν να καταστρέψουν τη χώρα, να την κυλήσουν µέσα στη
λάσπη. Εξηγώ µε τρία-τέσσερα σηµεία παρακάτω, γιατί και πώς
έγινε αυτό, πώς φτάσαµε στη λιτότητα ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ από το mail
Χαρδούβελη και την ανάπτυξη του 2014 στη «βαρουφακειάδα»,
στην καθυστέρηση που άξιζε, σύµφωνα µε τον τελικά πάντα πρόθυµο κ. Κουβέλη, στα 3,6 δισεκατοµµύρια, στα 4,9 δισεκατοµµύρια και βλέπουµε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχουµε και λέµε. Πρώτον. Στυγνός κρατικός καπιταλισµός µε αφεντικό τον ΣΥΡΙΖΑ. Ως το 2021,
η Κυβέρνηση θα κλέψει την ανάπτυξη που προβλέπεται στο µεσοπρόθεσµο, καθώς µεγάλο µέρος κάθε µεγέθυνσης του ΑΕΠ
θα καταλήξει ουσιαστικά πίσω στα κρατικά ταµεία. Για το 2018,
για παράδειγµα, η Κυβέρνηση υπολογίζει ότι θα αυξηθεί το ονοµαστικό ΑΕΠ της χώρας κατά 5,5 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Για την ίδια χρονιά υπολογίζει να πετύχει αύξηση στο πρωτογενές πλεόνασµα 3,4 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αν πέσει µέσα στην
πρόβλεψη, τα 2/3 της ανάπτυξης θα τα έχει καρπωθεί το ελληνικό δηµόσιο, δηλαδή βάλτε λεφτά στην αγορά κορόιδα και µετά
δώστε τα µου, να τα κάνω «Καρανίκα».
Δεύτερον, η εξαφάνιση της προσωπικής διαφοράς. Η προσωπική διαφορά που δόθηκε στους συνταξιούχους, ώστε να µην περικοπεί η σύνταξή τους από το 2019, θα συµψηφίζεται ετησίως
µε την υποτιθέµενη αύξηση των συντάξεων, αύξηση συνδεδεµένη µε τη δήθεν αύξηση του ΑΕΠ από το 2017.
Με το άρθρο 1 του νοµοσχεδίου η προσωπική διαφορά καταργείται και γίνεται κανονικά περικοπή συντάξεων από το 2019 σε
ποσοστό µέχρι και 18%.
Να το καταλάβουν µισθωτοί και συνταξιούχοι. Οι περικοπές γίνονται γιατί µείναµε στάσιµοι. Και µείναµε στάσιµοι, γιατί ο κ. Τσίπρας έπαιξε τη «βαρουφακειάδα» και µετά έπαιξε «Survivor».
Καθυστέρησε τη διαπραγµάτευση, µπας και µας κάτσει ο Μελανσόν ή η Λεπέν.
Τρίτον, ο ξαφνικός έρωτας µε το πλεόνασµα. Εκτός από τα δεδηλωµένα αντίµετρα -περίπου 10 δισεκατοµµύρια ευρώ- η Κυβέρνηση προσέθεσε αυθαίρετα άλλα 5,6 δισεκατοµµύρια ευρώ
στην τριετία, ως πρόσθετες παρεµβάσεις, οι οποίες δεν προβλέπονται πουθενά. Πάρε κόσµε δηλαδή!
Από πού θα βρεθούν τα χρήµατα; Μα από τα τεράστια πρωτογενή πλεονάσµατα που προεξοφλεί η Κυβέρνηση µέχρι το 2021
και τα οποία δεν θα ανέρχονται στο 3,5% που ζητούν οι θεσµοί
αλλά στο 3,9% το 2018, µέχρι το 5,6% το 2021 και µάλιστα σε
διαρκώς αυξανόµενο ΑΕΠ.
Αυτό το µαγικό πώς θα γίνει; Τι οικονοµικά είναι αυτά; Θα
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υπερφορολογείς και η οικονοµία θα απογειώνεται; Δηλαδή προσέξτε. Βάζει 3,5% η τρόικα, λέει η Κυβέρνηση: «Ας βάλω και εγώ
κάτι παραπάνω για τη δύσκολη δουλειά που κάνω». Στοιχηµατίζω
ότι θα έρθει αύριο η επόµενη κυβέρνηση και θα την καταγγείλετε
ως ανάλγητη, γιατί δεν θα εφαρµόζει τα αντίµετρα, υπερφορολογώντας έτι περαιτέρω την οικονοµία.
Τέταρτον, η υπεραπόδοση µιας οικονοµίας σε ύφεση. Πραγµατικά δηλαδή, στα σοβαρά υπεραποδίδει η οικονοµία, ενώ είναι
σε ύφεση; Τι σόι οικονοµικά είναι αυτά; Μόνοι σας το παραδέχεστε στην αιτιολογική του µεσοπρόθεσµου ότι η υπεραπόδοση
του πλεονάσµατος το 2016, οφείλεται σε έσοδα και εξοικονοµήσεις που δεν επαναλαµβάνονται. Ήδη το πρωτογενές πλεόνασµα
για το 2017 πέφτει στο 2,1%, ενώ και ο ρυθµός ανάπτυξης της
ελληνικής οικονοµίας από το 2,7% του προϋπολογισµού πέφτει
στο 1,8%.
Οι αριθµοί είναι αµείλικτοι. Το πρώτο τετράµηνο του 2017 τα
καθαρά έσοδα είναι µειωµένα κατά 0,8 δισεκατοµµύρια, παρ’ όλο
που το κράτος εισέπραξε 1,2 δισεκατοµµύρια από την παραχώρηση των δεκατεσσάρων περιφερειακών αεροδροµίων. Κατά παραδοχή της Κυβέρνησης
το πείραµα του πρωτογενούς
πλεονάσµατος δεν επαναλαµβάνεται. Πρόκειται για ξεκάθαρη
απάτη.
Κλείνω µε το εξής: Ο κ. Τσίπρας είναι ο καλύτερος εισπράκτορας, ο καλύτερος µεσάζων, ο καλύτερος υπάλληλος και ξέρετε
ποιων. Το πρόβληµα είναι ότι κρατάει πολλά για το δικό του µαγαζί και ότι παίζει µε τους θεσµούς και τη δηµοκρατία και ας την
επικαλείται κάθε τόσο σαν καραµέλα. Ο Κωνσταντίνος Καραµανλής έλεγε σε µια οµιλία του στη Βουλή το 1976 από αυτό εδώ το
Βήµα: «Αυτοί που επικαλούνται συχνότερα τη δηµοκρατία, αυτοί
και την υπονοµεύουν».
Καληνύχτα σας και καλή τύχη, κύριε Τσίπρα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ και της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Μεϊκόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ, µε τον οποίο ξεκινάει ο τρίτος κύκλος των οµιλητών.
Ορίστε, κύριε Μεϊκόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχικά θα ήθελα να κάνω ένα
γενικότερο σχόλιο αναφορικά µε τη στάση της Αντιπολίτευσης
και ιδιαίτερα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Παρακολουθώντας προσεκτικά τις οµιλίες των Βουλευτών της
Νέας Δηµοκρατίας, θα µπορούσε να πει κανείς ότι αφ’ ενός ή κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν, αποσκοπώντας µε άκοµψο και πολλές φορές φθηνό τρόπο να αντλήσουν πολιτική υπεραξία ή ότι
πάσχουν από κάτι πολύ χειρότερο, από αδυναµία στρατηγικής
ανάλυσης, από αδυναµία κατανόησης της δυναµικής των ευρωπαϊκών συσχετισµών και από µια πλήρη αδυναµία κατανόησης
του τι διακυβεύεται για τις επόµενες δεκαετίες. Αρχικά διακυβεύεται η ίδια η φυσιογνωµία και η αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά δεύτερον, διακυβεύεται το πώς και αν θα
συµµετέχει το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο στα προγράµµατα
διάσωσης γενικότερα των χωρών του ευρωπαϊκού Νότου.
Έρχοµαι τώρα στο επίδικο. Τι αποτυπώνει τελικά αυτό το πολυνοµοσχέδιο; Αποτυπώνει τη διαφωνία του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και των ευρωπαϊκών θεσµών, για το εάν µπορεί η
ελληνική οικονοµία από το 2018 και µετά, να πιάσει πρωτογενή
πλεονάσµατα της τάξεως του 3,5%. Αυτή είναι η βασική διαφωνία. Έχουµε αφ’ ενός το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο να κάνει
την εκτίµηση – βασικό σενάριο για 2,5% και να ζητάει βιωσιµότητα του χρέους και αφ’ ετέρου τους ευρωπαϊκούς θεσµούς να
ισχυρίζονται το αντίθετο. Αυτή ακριβώς η διαφωνία αποτυπώνεται στο πολυνοµοσχέδιο µε δύο ποιοτικές διαφορές.
Το συγκεκριµένο πολυνοµοσχέδιο αυτοτελώς αποτελεί ένα νοµοσχέδιο, το οποίο συνεχίζει το υφεσιακό σπιράλ; Η απάντηση
είναι «όχι», γιατί υπάρχουν δύο ποιοτικές διαφορές.
Πρώτον, ότι η Κυβέρνηση καταφέρνει να αναγάγει αυτό το
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο σε βασική προϋπόθεση, προκειµένου
πολύ σύντοµα να υπάρξει ρύθµιση της βιωσιµότητας του ελλη-
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νικού χρέους. Αυτό σηµαίνει ένταξη στο πρόγραµµα της ποσοτικής χαλάρωσης, που σηµαίνει έξοδος στις αγορές.
Δεύτερον, ότι µετά από επτά χρόνια αρνητικών µέτρων καταφέρνει να εγγραφούν για πρώτη φορά και µέτρα µε θετικό ισοζύγιο. Αυτές είναι οι δύο ποιοτικές διαφορές.
Υπάρχει πρόβληµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Υπάρχει.
Παρά το ότι µε οικονοµικούς όρους όντως το ισοζύγιο µέτρων
αντίµετρων είναι δηµοσιονοµικά ουδέτερο, µε κοινωνικούς
όρους και τα µέτρα και τα αντίµετρα δεν αφορούν τον ίδιο άνθρωπο, µε µία διαφορά όµως. Επειδή η σύγχρονη επιστήµη δεν
έχει ακόµα εφεύρει το άλµα στον χρόνο και πολύ θα θέλατε να
βραδιάσει Πέµπτη και να ξηµερώσει 1η Γενάρη του 2019, αυτό
δεν πρόκειται να συµβεί. Μετά την Πέµπτη ξηµερώνει Παρασκευή και µεσολαβούν είκοσι µήνες.
Μέσα σε αυτούς τους είκοσι µήνες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, µπορούµε να πάρουµε
πολλά σενάρια και να κάνουµε πολλές υποθέσεις. Εάν, όµως, καταπολεµηθεί περισσότερο και δραστικότερα η εισφοροδιαφυγή,
εάν διευρυνθεί περαιτέρω η φορολογική βάση, εάν αποκτήσουµε
οµαλότερες εργασιακές σχέσεις, εάν δηµιουργηθούν καινούργιες θέσεις εργασίας, αναρωτιέµαι ποιο θα είναι τελικά το αποτέλεσµα της υποχώρησης της κρατικής συµµετοχής στη
συνταξιοδοτική δαπάνη το 2019.
Εκείνο που εγώ φοβάµαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, είναι ότι εκείνο που εσείς, πραγµατικά, φοβάστε, είναι ότι το καθαρό εικοσάµηνο µέχρι την 1η Γενάρη του 2019 ίσως αποδειχθεί και το αποτελεσµατικότερο
αντίµετρο. Αυτός είναι ο πραγµατικός σας φόβος.
Ακούω µια επιχειρηµατολογία για τέταρτο µνηµόνιο. Εδώ και
αν υπάρχει ρεσιτάλ διαστρέβλωσης!
Ξεχάσατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι το πρόγραµµα, η
συµφωνία του 2015, είχε ως αναπόσπαστο κοµµάτι τη συµµετοχή
του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Μέχρι και σήµερα που συζητάµε, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο δεν έχει αποφασίσει
ακόµα τη συµµετοχή του, λόγω των βασικών προϋποθέσεων που
µας βάζει. Αυτό ήταν το πρόγραµµα του 2015. Άρα εάν τελικά
επέλθει το κλείσιµο της δεύτερης αξιολόγησης, τα µέτρα του
2019 και του 2020 αποτελούν προέκταση της συµφωνίας του
2015.
Να ξέρουµε και τι λέµε. Επικαλεστήκατε πολλές φορές το παράδειγµα της Κύπρου, το παράδειγµα της Ιταλίας.
Κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, σύµφωνο σταθερότητας έχουµε, πιο πριν είχε ψηφιστεί η Συνθήκη του Μάαστριχτ.
Προφανώς και µε τη λήξη του τρέχοντος προγράµµατος θα
υπάρξει αξιολόγηση του προϋπολογισµού. Σας θυµίζω ότι πέρυσι η Ιταλία κατέθεσε τρεις φορές τον προϋπολογισµό της. Δεν
θα υπάρχει αξιολόγηση; Άρα να µη λέµε ότι µέσα στα στενά όρια
της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε αυτή τη φυσιογνωµία, δεν θα υπάρξει αξιολόγηση του προϋπολογισµού και ότι υπάρχει τεράστια
επιτυχία της Κύπρου.
Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για τα εργασιακά και να θυµίσω
στους παριστάµενους συναδέλφους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης αλλά και γενικότερα της Αντιπολίτευσης, µια ιστορική
διαδροµή η οποία δεν αποτυπώθηκε σε καµµία οµιλία.
Θα το πάω πολύ παλιά. Νόµος 1876 του 1990. Από την οικουµενική τότε κυβέρνηση για πρώτη φορά νοµοθετήθηκαν οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις. Πότε «ξηλώθηκε το πουλόβερ» των
συλλογικών διαπραγµατεύσεων; Νόµος 2014 του 2011. Ποιες
ήταν οι πρώτες µνηµονιακές παρεµβάσεις; Η κατάργηση της
αρχής της ευνοϊκότερης ρύθµισης και το ότι δεν ίσχυε πλέον ότι
η κλαδική υπερισχύει της επιχειρησιακής σύµβασης. Όλο αυτό
έρχεται να το επικυρώσει η πράξη Υπουργικού Συµβουλίου, µετά
από µερικούς µήνες, τον Φεβρουάριο του 2012, όπου στην ουσία
συντελείται η πλήρης κατάργηση των συλλογικών διαπραγµατεύσεων. Ας µη θυµίσουµε τι έγινε µε τη µετενέργεια, µε τον
ΟΜΕΔ και όλα αυτά.
Μας έχετε κατηγορήσει για φετίχ και ιδεοληψία σχετικά µε τα
εργασιακά. Εµείς µπορούµε να είµαστε ό,τι µας λέτε. Εσείς,
όµως, είστε οι αρνητές της ίδιας σας της ιστορίας. Μάλιστα τότε
οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας υπερθεµάτιζαν για την πατρότητα των συλλογικών διαπραγµατεύσεων το 1990.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΑ’ - 17 ΜΑΪΟΥ 2017

Τι κάνει η τελευταία ρύθµιση; Αντί να έχει ισχύ για την εργατική
νοµοθεσία του 2011 µέχρι τη λήξη του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος, λήγει µε τη λήξη του τρέχοντος προγράµµατος το 2018.
Ποια είναι η επιδίωξη; Η επαναφορά στο θετικό πλαίσιο του 1990
όσο πιο κοντά γίνεται. Αυτή είναι η αλήθεια.
Κυρίες και κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ο κόσµος
κρίνει και θα µας κρίνει για τα καλά και τα κακά, για τα λάθη και
τις παραλείψεις µας αλλά και για τα σωστά µας. Ένα πράγµα σίγουρα κρίνει αρνητικά: Tους λεκτικούς λεονταρισµούς, τη φοβερή
και τοξική εµπάθεια και τους προσωπικούς χαρακτηρισµούς.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεχίζουµε µε τον
επόµενο οµιλητή, τον κ. Γεωργαντά, από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, από το πρωί κάποιοι από τους Βουλευτές
της Αντιπολίτευσης έθεσαν ένα ερώτηµα προς τους Βουλευτές
της Συµπολίτευσης, οι οποίοι θα ψηφίσουν αύριο το βράδυ αυτό
το τέταρτο µνηµόνιο. Τους ρώτησαν, αν τους το επιτρέπει η συνείδησή τους. Ακούστηκε αυτή η λέξη αρκετές φορές σήµερα
εδώ. Δεν είδα κάποιον Βουλευτή της Συµπολίτευσης, να απαντάει επί µιας τέτοιας ευθείας κατηγορίας µε ηθική απαξία περί
ελλείψεως συνειδήσεως.
Όµως κακώς έγινε αυτή η ερώτηση. Δεν επιδείχθηκαν τέτοια
δείγµατα υπάρξεως συνειδήσεως ούτε όταν υπήρξε δήθεν ένα
παράλληλο πρόγραµµα που δεν εφαρµόστηκε ποτέ ούτε όταν
υπήρξαν αντίµετρα, που δεν υλοποιήθηκαν ποτέ ούτε όταν υπήρξαν δηλώσεις και διαβεβαιώσεις περί κατάργησης του µνηµονίου. Οπότε γιατί να το ρωτάµε σήµερα; Σήµερα υπάρχει ένα
αντίµετρο µόνο, το οποίο είναι συγκεκριµένο.
Κακώς λέτε, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, ότι τα
αντίµετρα είναι υπό προϋποθέσεις. Υπάρχει ένα αντίµετρο, το
οποίο είναι βέβαιο. Είναι αυτό που αφορά τους Βουλευτές της
Συµπολίτευσης. Είναι οι εκατόν πενήντα τρεις βουλευτικές θέσεις. Αυτό είναι το µοναδικό βέβαιο αντίµετρο. Αυτό είναι το µοναδικό ουσιαστικό εσωτερικό τους επιχείρηµα. Και µε αυτό τα
δέχονται και τα ψηφίζουν όλα και κάνουν ότι δεν θυµούνται και
υπερασπίζονται ένα παρελθόν, το οποίο µε ένα δύσκολο τρόπο
προσπαθούν να µας πείσουν ότι οδηγεί σε ένα πολύ ωραίο µέλλον. Αλλά το βασικό είναι αυτό.
Να ξέρετε, όµως, κύριοι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης ότι
αυτό το αντίµετρο έχει ηµεροµηνία λήξης. Είναι οι επόµενες
εκλογές και στις επόµενες εκλογές αυτό το αντίµετρο περίπου
το 1/3 της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των δύο κοµµάτων της Κυβέρνησης θα το διατηρήσει.
Είχατε πει ότι θα σκίσετε το µνηµόνιο. Δεν είχαµε καταλάβει
καλά. Προφανώς εννοούσατε: «Θα σκίσουµε το µνηµόνιο για να
φέρουµε δύο καινούργια». Έτσι το δεχόµαστε. Έχουµε δύο καινούργια. Το ένα το στηρίξαµε κι εµείς. Το στηρίξαµε από θέση
εθνικής ευθύνης.
Κακώς σήµερα κάποιοι, όπως ο κ. Παππάς πριν από λίγο, µας
κατηγόρησαν ότι δεν φοράµε τη φανέλα της εθνικής οµάδας.
Εµείς τη φορέσαµε το καλοκαίρι του 2015 µε κόστος, όταν είδαµε ότι η χώρα καταρρέει, όταν η µισή Κοινοβουλευτική σας
Οµάδα έφυγε.
Βεβαίως στη συνέχεια και από την αµέσως επόµενη µέρα
εσείς δεν κάνατε καµµιά προσπάθεια, για να υπάρξει µια συνεννόηση στα µεγάλα ζητήµατα, έτσι ώστε να επιτευχθεί ένας στόχος, ο οποίος πραγµατικά θα διευκόλυνε όλους τους Έλληνες.
Σήµερα για να δικαιολογήσετε τα µέτρα τα οποία προνοµοθετείτε και τους περιορισµούς οι οποίοι θα υπάρχουν για το 2019,
το 2020 και το 2021, θυµηθήκατε µέχρι και τη Συνθήκη του Μάαστριχτ. Είπατε ότι και από εκεί υπάρχουν περιορισµοί. Μα αυτό
δεν το ξέρατε, όταν λέγατε ότι θα σκίσετε τα µνηµόνια, ότι µπορείτε να επαναδιαπραγµατευθείτε τα πάντα, ότι δεν πρόκειται να
δεχθείτε κανένα δηµοσιονοµικό περιορισµό; Σήµερα πήγατε
τόσο πίσω για να δικαιολογήσετε τι;
Ξέρετε, παρατήρησα τις οµιλίες των Βουλευτών της Συµπολίτευσης. Για τα µέτρα µίλησαν ελάχιστοι. Οι περισσότεροι κατηγορούσαν τη Νέα Δηµοκρατία. Μην ξεχνιέστε, είστε δυόµισι
χρόνια Κυβέρνηση. Έχετε ένα παρελθόν. Έχετε συγκεκριµένα
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αποτελέσµατα και αυτά είναι αποτυπωµένα. Δεν µίλησε κανείς
σας για την περικοπή των συντάξεων, για την περικοπή των ειδικών µισθολογίων, για την περικοπή του επιδόµατος θέρµανσης,
για την περικοπή του επιδόµατος τέκνου, για την περικοπή του
επιδόµατος ένδειας, για την περικοπή πόρων για τους ΟΤΑ, για
την κατάργηση της µείωσης του φόρου, για ιατρικές υπηρεσίες,
για την κατάργηση των κοινωνικών επιδοµάτων, για τη µείωση
του αφορολόγητου και για την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Το αποφύγατε. Μιλούσατε απλώς για τα αντίµετρα.
Εµείς σας λέµε ότι το άρθρο 15 έχει προϋποθέσεις, οι οποίες
δεν έχουν απλώς να κάνουν µε την εκπλήρωση του πλεονάσµατος αλλά έχουν κι άλλες προϋποθέσεις. Είναι, πραγµατικά,
έωλος ο τρόπος µε τον οποίο το άρθρο 15 περιγράφει τα όποια
–υποτιθέµενα- αντίµετρα µετά την επίτευξη των στόχων του 5%
και 5,5%. Δεν έχουµε κάποια απάντηση. Σας το είπε ο εισηγητής
µας. Πάρτε πίσω σήµερα το άρθρο 15 και τότε να κουβεντιάσουµε.
Αν δεν εξαρτάται από τίποτα αυτή η παροχή των αντιµέτρων,
έτσι όπως το λέτε, γιατί έχετε το άρθρο 15; Έχετε διαβάσει τι
λέει ακριβώς το άρθρο 15; Δεν αρκεί η εκπλήρωση. Πρέπει µεσοπρόθεσµα να φανεί ότι οι στόχοι επιτυγχάνονται. Θέλει εισήγηση και έγκριση από τους θεσµούς. Πώς ξεπερνάτε έτσι το
άρθρο 15; Θα µου πείτε, εδώ ξεπεράσατε το άρθρο για τις οµαδικές απολύσεις. «Μα δεν υπάρχουν οµαδικές απολύσεις», το
άκουσα και αυτό πριν. Ακούστε τώρα αφήγηµα: «Ψηφίσαµε κάτι
δύσκολο για τις οµαδικές απολύσεις, αλλά ουσιαστικά δεν θα
εφαρµοστεί ποτέ, γιατί δεν γίνονται οµαδικές απολύσεις». Φοβερό επιχείρηµα! Με ξεπερνάει!
Βεβαίως δεν άκουσα κανέναν να πει κάτι για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς. Δεν το κατάλαβα. Δηλαδή µουγκαµάρα;
Θέλω να ακούσω από κάποιον, να µου θέτει το ζήτηµα το οποίο
θα προκύψει, θα ανακύψει µε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς. Εκτός αν θεωρείτε γι’ αυτή την περίπτωση, ως ένα σοβαρό αντίµετρο ότι αυτοί που θα χάσουν τα σπίτια τους, θα
παίρνουν επίδοµα ενοικίου στη συνέχεια! Είναι ένα σοβαρό επιχείρηµα. Νοµίζω ότι πρέπει να το θέσουµε προς γνώση του λαού
που δεν το γνωρίζει.
Οφείλω δύο απαντήσεις στην κ. Γεροβασίλη. Η κ. Γεροβασίλη
αναφέρθηκε προηγουµένως σε δύο πράγµατα τα οποία θεωρώ
απαράδεκτα και πιστεύω ότι ξεπερνούν τα όρια της δεοντολογίας, η οποία πρέπει να ακολουθείται από πρόσωπα, που ενώπιον
του λαού και του Κοινοβουλίου εκφράζουν συγκεκριµένες θέσεις
και πρέπει να λένε την αλήθεια.
Το πρώτο που είπε –και την προκαλώ γι’ αυτό- είναι το εξής.
Είπε: «Πείτε µου έναν ο οποίος µπήκε στο δηµόσιο χωρίς ΑΣΕΠ
το τελευταίο διάστηµα». Έχω καταγγείλει από εδώ τέτοια περίπτωση. Ξέρετε, στο δηµόσιο µπαίνουν µε τρεις τρόπους. Ο ένας
είναι οι διαγωνισµοί του ΑΣΕΠ. Ο άλλος είναι οι διαγωνισµοί που
µπορούν να γίνονται χωρίς ΑΣΕΠ αλλά είναι κανονικοί διαγωνισµοί, όπως γίνεται για τα Σώµατα Ασφαλείας ή για οτιδήποτε
άλλο µε κριτήρια βεβαίως του ΑΣΕΠ. Ο άλλος είναι οι αµετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες µπορεί να χαρακτηρίσουν
µία σχέση ως αορίστου χρόνου.
Έχει περάσει από εδώ µέσα δύο φορές βουλευτική τροπολογία που αφορά διακόσιους δέκα εργαζόµενους και έχει ως αιτιολόγηση το «κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης»
αλλά και το «κάθε απόφασης», γιατί υπήρχε αντίθετη απόφαση
δικαστηρίου. Χαρακτηρίζουµε αυτούς τους εργαζόµενους αορίστου χρόνου, γιατί έτσι το ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ! Είναι διακόσιοι δέκα!
Εγώ θα στείλω αύριο στην κ. Γεροβασίλη αυτά τα στοιχεία.
Νοµίζω ότι τα ξέρει. Θέλω να πιστεύω ότι της διέφυγαν. Πρέπει
να βγει και να παραδεχθεί ότι αυτοί µπήκαν χωρίς ΑΣΕΠ –και δεν
είναι οι µόνοι- άλλως οφείλει να παραιτηθεί, γιατί εδώ σήµερα
είπε ένα ψέµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Θέλω µόνο µισό λεπτό.
Βεβαίως οφείλω να πω ότι και ο εµπαιγµός των συµβασιούχων
δεν έγινε από καµµία Νέα Δηµοκρατία. Όλα τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης λέγαµε ότι είναι αντισυνταγµατική η παράταση των
συµβάσεων και ότι θα εγκλωβίσει τους εργαζόµενους και τους
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δηµάρχους όπερ και εγένετο, καθώς σήµερα οι εργαζόµενοι δεν
µπορούν να πληρωθούν, επειδή η κ. Γεροβασίλη, ο κ. Βερναρδάκης και ο κ. Σκουρλέτης πίστευαν ότι µπορούν αυτοί να παραβιάζουν το Σύνταγµα!
Όπου νοµίζουν ότι πρέπει να υπάρχει κάλυψη διαρκών και πάγιων αναγκών, τότε να προκηρυχθούν οι θέσεις και να συµµετάσχουν όλοι όσοι δικαιούνται να συµµετάσχουν µε τη διαδικασία
του ΑΣΕΠ. Τέρµα η κοροϊδία! Εξήντα χιλιάδες συµβασιούχους
είχαµε στο τέλος του 2014. Ογδόντα χιλιάδες έχουµε σήµερα,
γιατί αυτό που αποκαλούσαν «εργασιακή γαλέρα», είναι τελικά
αυτό το οποίο αυξάνουν.
Κύριοι της Συµπολίτευσης, θα µείνετε διάσηµοι στην ιστορία,
ως αυτοί που δεν έδωσαν καµµία µάχη, έτσι όπως είναι η επικαιρότητα αυτό το διάστηµα. Όµως να ξέρετε ότι το αντίµετρο των
εκατόν πενήντα τριών θέσεων, έχει συγκεκριµένο χρονικό ορίζοντα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ο κ. Κωνσταντίνος
Μπάρκας από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Περί συνειδήσεως ο λόγος από τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας! Από τα Ζάππεια του κ. Σαµαρά στο µνηµόνιο, στις
απολύσεις δασκάλων, καθηγητών, γιατρών από τα δηµόσια νοσοκοµεία, νοσηλευτών και σχολικών φυλάκων. «Άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς» τώρα για τους Βουλευτές
της Νέας Δηµοκρατίας! Όπου Μανωλιός σύσσωµη η Νέα Δηµοκρατία.
Ο Α’ Αντιπρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας µίλησε για έλλειψη
αξιοπρέπειας από µεριάς της Κυβέρνησης και των Βουλευτών
του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Β’ Αντιπρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας είπε
πολλά. Μας κατηγόρησε. Άφησε υπόνοιες για διαπλοκή, κατονοµάζοντας τον Σαββίδη.
Πάµε, λοιπόν, να δούµε ένα-ένα τα επιχειρήµατα της Νέας Δηµοκρατίας. Μας διάβαζε κιόλας κάτι και στη συνέχεια ρώτησε
πέντε-έξι φορές «ποιος το είπε», «ποιος το είπε». Είχε αγωνία να
µάθει. Όταν ο Σαµαράς παρακαλούσε τον Σαββίδη να πάρει τη
ΣΕΚΑΠ, ήταν απλά µια καθηµερινή ηµέρα. Τώρα βλέπετε διαπλοκή. Δεν υπήρχε πρόβληµα τότε!
Βρίζετε χυδαία τον κ. Πολάκη, επειδή γιόρταζε µαζί µε τον κ.
Καµµένο τα γενέθλιά του. Όταν σύσσωµη η ηγεσία της Νέας Δηµοκρατίας, Μπακογιάννη, Βορίδης, Γεωργιάδης και Μαρινάκης
γιόρταζε µε τον κ. Κουρτάκη, ήταν απλά µια Τετάρτη. Στέλνατε
τότε φιλάκια στον κ. Παπαµιµίκο, πρώην Γραµµατέα της Νέας
Δηµοκρατίας αλλά και τώρα γαµπρός του κ. Σαββίδη.
Τώρα αλλάξατε ρότα. Σας χαλάει! Τότε ήταν καλά, ήταν
ωραία, ήταν µια χαρά! Δεν υπήρχε πρόβληµα! Τραγουδούσατε
και πίνατε υπό τους ήχους του γνωστού λαϊκού τροβαδούρου,
γνωστού ως ΛεΠα, «επάνω σε χαλιά, σε µαγικά χαλιά θα σας
πάρω». Τότε τα πρώτα αλλά και τα δεύτερα φλέµατα, τότε οι έγκριτοι δηµοσιογράφοι, τότε τα κανάλια της διαπλοκής που λένε
µόνο την αλήθεια, δεν είπαν τίποτα ούτε µια κουβέντα. Βρήκαν
να πουν για τη φράση της Υπουργού κ. Φωτίου για τα γεµιστά.
Δεν βρήκαν, όµως, να πουν τίποτα για µία µερίδα των 12,5 ευρώ
για φασολάκια, οµελέτα, φακές, που πλήρωνε το ΚΕΕΛΠΝΟ επί
υπουργίας Βορίδη. Κουβέντα! Δεν έχουν αξία αυτά, γιατί δεν
είναι fake αλλά η αλήθεια, γιατί πρέπει µόνο να σερβίρουν ψέµατα στον ελληνικό λαό.
Μας κουνούν το δάκτυλο, σε εµάς, στους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ οι κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας. Ποιοι; Αυτοί που αγκαλιάζουν τον Αντιπρόεδρο, υπό τον φόβο µην τους αποπέµψει. Ποιον
αγκαλιάζουν; Ακούστε τι έλεγε ο Αντιπρόεδρός σας: «Η Νέα Δηµοκρατία είναι η ντροπή της Δεξιάς.». Για τον κ. Σαµαρά. «Είναι
ο αχρηστότερος Υπουργός από καταβολής ελληνικού κράτους.».
Για τον Μητσοτάκη. «Ζούµε στην εποχή του λαϊκισµού». Χθες ας
πούµε, πήρε τη µορφή ενός βαθύπλουτου γόνου του πολιτικού
συστήµατος, ο οποίος βρήκε τη λύση του δηµοσιονοµικού προβλήµατος της χώρας στη βουλευτική αποζηµίωση και στα δήθεν
προνόµια των Βουλευτών, επειδή προφανώς ανήκει στην κατηγορία εκείνων που δεν χρειάζεται να εργαστεί ποτέ στη ζωή του,
άρα δεν έχει καµµία ανάγκη για οτιδήποτε. Όχι λύσεις λαϊκίστικες τύπου Κυριάκου Μητσοτάκη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εσείς που αγκαλιάζετε αυτούς που δεν θέλατε να ακουµπήσετε, γιατί όπου τους πιάνεις λερώνεσαι, αλήθεια πόση αξία έχει
για εσάς η αξιοπρέπεια; Μας µιλάτε εσείς, οι Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας και οι Αντιπρόεδροί σας, για αξιοπρέπεια!
Από την άλλη µεριά έχουµε τον συνεταίρο σας τη Δηµοκρατική
Συµπαράταξη ένα όνοµα-«φερετζές» για το ΠΑΣΟΚ, γιατί αν
πείτε στην κοινωνία το όνοµα ΠΑΣΟΚ, τους έρχονται στη µνήµη
διάφορες φιγούρες όπως ο κ. Σηµίτης και οι «στρατηγοί» του
Μαντέλης και Πανταγιάς αλλά και ο Τσουκάτος, που πήρε ένα
εκατοµµύριο και το εναπόθεσε στο ταµείο του ΠΑΣΟΚ από τα
ταµεία της «SIEMENS». Για αυτά κουβέντα!
Μιας και είπα «SIEMENS», αλήθεια, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, θα βρείτε κάτι να πείτε εσείς οι Βουλευτές, τα στελέχη της
Νέας Δηµοκρατίας για αυτή την «αγία οικογένεια»;
Προχθές δε –για να επανέλθω στο προηγούµενο, στον «φερετζέ»- αποφυλακίστηκε η Μεταπολίτευση, ο Άκης του ζεϊµπέκικου,
της µαγκιάς, των ακριβών γάµων, ο παραλίγο Αρχηγός του
ΠΑΣΟΚ, ο παραλίγο Πρωθυπουργός της χώρας και δεν πήγε
ούτε ένας Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ για να τιµήσει τον προηγούµενο σύντροφό του. Είπαµε, ο «φερετζές» της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης να είναι καλά!
Μας λέτε λωτοφάγους, λοιπόν, εµάς του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το χειρότερο είναι ότι θεωρείτε λωτοφάγους την κοινωνία, ότι δεν θυµάται, ότι έχει χάσει τη µνήµη της. Το πρόβληµα, όµως, είναι ότι
θεωρείτε ιθαγενείς τον κόσµο της χώρας µας, την ελληνική κοινωνία. Θυµάµαι, λοιπόν, εγώ σαράντα χρόνια, πώς εξουσιάζετε
την χώρα. Σαράντα χρόνια ασκούσατε την εξουσία στη χώρα.
Κουµπάροι, παραδικαστικό κύκλωµα, ο Μητσοτάκης παίρνει τηλεφωνικό κέντρο από τη «SIEMENS», αλλά και νοµοθέτηση σε
καιρό κρίσης. Ο Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ έφερε το Διεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο στη χώρα µας. Λυσσαλέα η επίθεση από την
ηγεσία της Νέας Δηµοκρατίας στον κόσµο της εργασίας, καταβαράθρωση των εργασιακών δικαιωµάτων, οριζόντιες περικοπές
στις συντάξεις έντεκα φορές.
Οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, δεν
προέρχονται από κολέγια αλλά από δηµόσια σχολεία. Δεν σπουδάσαµε στο εξωτερικό αλλά σε ελληνικά πανεπιστήµια. Όνειρό
µας δεν ήταν η αγορά σκάφους αλλά να κάνουµε παρέες, να
κουβεντιάσουµε, να αναλύσουµε µαζί µε την κοινωνία, µέσα στην
κοινωνία. Προερχόµαστε από λαϊκούς αγώνες, από κινήµατα,
από τη γενιά του κινήµατος ενάντια στο άρθρο 16, από τη Γένοβα
και το αντιπαγκοσµιοποιητικό κίνηµα. Ο λαός µάς έφερε στην Κυβέρνηση, για να γλιτώσει από εσάς. Στην κοινωνία αναφερόµαστε, γιατί θα δώσουµε αγώνα για να γλιτώσει η κοινωνία από
εσάς. Σας δοκίµασε. Σας ξέρει. Σας έχει τοποθετήσει στη σκοτεινή γωνιά της πολιτικής.
Η εντιµότητα στην πολιτική, κυρίες και κύριοι, είναι αποτέλεσµα της δύναµης, ενώ η υποκρισία αποτέλεσµα της αδυναµίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Μανιάτης από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Καταλαβαίνω απόλυτα τον συνάδελφο
που µόλις κατέβηκε από το Βήµα. Δεν είναι τόσο εύκολο να ψηφίζεις και ένα µνηµόνιο και δεύτερο µνηµόνιο, γιατί όπως λέει και
η παροιµία, «το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη».
Κατά συνέπεια δεν έχει νόηµα να απαντήσει κανείς.
Ξέρετε, εάν αναρωτηθεί κανείς ιστορικά σε ποια φάση βρισκόµαστε σήµερα, βρισκόµαστε στο δεύτερο ηµίχρονο της µετάλλαξης ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκινήσαµε από τα αποδυτήρια, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ
της ελπίδας. Το θυµάστε το σύνθηµα; Ο ΣΥΡΙΖΑ της ελπίδας, ο
ΣΥΡΙΖΑ του «όλα τα σφάζω, όλα τα µαχαιρώνω και το χρέος θα
σβήσω και τα µνηµόνια θα σκίσω και τον ΕΝΦΙΑ θα ακυρώσω και
τα 12.000 αφορολόγητο θα σας δώσω και κανένα σπίτι στα χέρια
τραπεζίτη» και τα πάντα όλα στα αποδυτήρια.
Μπαίνει στο πρώτο ηµίχρονο να κυβερνήσει και στο πρώτο ηµίχρονο έρχεται και το πρώτο µνηµόνιο Τσίπρα. Είναι η εποχή της
αυταπάτης. «Παιδιά συγγνώµη, δεν κατάλαβα τι σας υποσχόµουν. Ζητώ συγγνώµη που σας έκανα να το πιστέψετε. Διαπραγµατεύτηκα δεκαεπτά ώρες, αλλά φάτε εσείς στο κεφάλι 9,5
δισεκατοµµύρια περικοπές µισθών και συντάξεων και φάτε εσείς
στο κεφάλι 80 δισεκατοµµύρια ευρώ κόστος για την εθνική οικο-
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νοµία».
Ξαναµπαίνει µέσα στο γήπεδο για το δεύτερο ηµίχρονο. Είναι
αυτό που ζούµε τώρα, η καινούργια µετάλλαξη, η µετάλλαξη του
ΣΥΡΙΖΑ της αυταπάτης, σε ΣΥΡΙΖΑ της απάτης, της καθαρής
απάτης, της κυνικής απάτης. Ο ΣΥΡΙΖΑ της απάτης του ούτε 1
ευρώ νέα µέτρα και πάρτε τώρα 5 δισεκατοµµύρια καινούργια
µέτρα, της απάτης καµµία συµφωνία χωρίς ρήτρα για το χρέος
και πάρτε τώρα ούτε µια λέξη για το χρέος. PSI θα λέτε και θα
κλαίτε. Η Ελλάδα πλήρωνε 12 δισεκατοµµύρια τοκοχρεολύσια
µέχρι το 2012 και µετά το PSI –το λέει ο σηµερινός σας προϋπολογισµός, το λέει το µεσοπρόθεσµο που καταθέσατε- µόνο 6 δισεκατοµµύρια, 50% µείωση των τοκοχρεολυσίων.
Άλλη απάτη. «Θα παραιτηθεί ο Υπουργός Ευκλείδης Τσακαλώτος, εάν κατέβει από τα 9.000 το αφορολόγητο» και φέρνει
και συνυπογράφει ο ίδιος 5.500 αφορολόγητο και «δεν τρέχει κάστανο», δεν συµβαίνει τίποτα.
Άλλη απάτη. «Δεν θα µειώσουµε τις συντάξεις». Οι µειώσεις
των συντάξεων θα είναι 2,7 δισεκατοµµύρια, ακόµα και οι συντάξεις των 480 ευρώ του ΙΚΑ.
«Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη». Τι έρχεται τώρα; Ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί, ηλεκτρονικές κατασχέσεις.
Τετάρτες, Πέµπτες και Παρασκευές στα µουλωχτά και χωρίς
την παρουσία ατόµων θα γίνονται -και θα γίνουν µέσα στη χρονιά- εννιακόσιες χιλιάδες κατασχέσεις και πλειστηριασµοί. Είναι
η µεγαλύτερη αναδιανοµή ιδιωτικής περιουσίας που έγινε ποτέ
στην Ελλάδα.
Όµως αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισες του ΣΥΡΙΖΑ,
έχω µια απορία που έχει να κάνει µε τις ηθικές αντοχές. Έχει να
κάνει, µε το πώς κοιτάτε τον εαυτό σας το βράδυ στον καθρέφτη.
Τι εξουσιοδότηση δώσατε στον κ. Τσίπρα και στον κ. Τσακαλώτο;
Να διαπραγµατευτεί το κλείσιµο του µνηµονίου Τσίπρα, να κλείσει δηλαδή τη δεύτερη αξιολόγηση 2015-2018. Και τι σας έφερε
ο κ. Τσίπρας; Τι σας καλεί τώρα ο κ. Τσίπρας και ο κ. Τσακαλώτος
να υπογράψετε;
Αντί για το κλείσιµο της δεύτερης αξιολόγησης του πρώτου
µνηµονίου σας φέρνει πακέτο ένα καινούργιο µνηµόνιο, όχι πια
για την περίοδο 2015-2018 αλλά για την περίοδο 2019-2021. Όλα
για την καρέκλα; Θα το καταπιείτε και αυτό; Τον έχετε εξουσιοδοτήσει πολιτικά, να διαπραγµατευτεί καινούργιο µνηµόνιο; Το
µνηµόνιο της ντροπής, µια συµφωνία µιας ηττηµένης χώρας, ένα
µνηµόνιο που διέρρευσε στη γερµανική Βουλή και που λέει µέσα
ότι η ελληνική Κυβέρνηση δεσµεύεται, πως θα εφαρµόσει όλα
τα µέτρα, ακόµη και αν κριθούν αντισυνταγµατικά. Κάθε λέξη του
Συντάγµατος υποσχόταν ο κ. Τσίπρας. Ανατρέξτε στο κείµενο
που διέρρευσε από τη «HANDELSBLATT» στο γερµανικό κοινοβούλιο, να µας πείτε αν είναι αλήθεια αυτά που λέω.
Ήταν χθες σαράντα επτά εκπρόσωποι της κοινωνίας εδώ. Όλη
η κοινωνία εκπροσωπήθηκε, τα άτοµα µε αναπηρία, οι µικροµεσαίοι, οι επιστήµονες. Γιατροί, \δικηγόροι, µηχανικοί, οι αστυνοµικοί, οι στρατιωτικοί, οι λιµενικοί, όλοι οι ένστολοι, και σας είπαν
όλοι µε µια φωνή: «Κοροϊδία, αναισθησία, έκτρωµα, εξευτελισµός
θεσµών». Εξευτελίζετε ακόµη και το καθαρά ανθρώπινο κεφάλαιο, τους πανεπιστηµιακούς, τους καθηγητές τεχνολογικής εκπαίδευσης, τους ερευνητές στα ερευνητικά ιδρύµατα. Δεν
υπάρχει τίποτε πια όρθιο που να το έχετε σεβαστεί.
Λένε κάποιοι συνάδελφοι: «δεν πανηγυρίζουµε, δύσκολη συµφωνία αλλά δεν πανηγυρίζουµε». Τι να πανηγυρίσετε; Δεν κατάλαβα, µη µας τρελάνετε κιόλας. Θα πανηγυρίσετε το 3,5%
πρωτογενές πλεόνασµα; Θα πανηγυρίσετε τα επιπλέον 5 δισεκατοµµύρια µέτρα; Θα πανηγυρίσετε την πανωλεθρία και το Βατερλό; Θα πανηγυρίσετε την ανικανότητά σας στον προϋπολογισµό του 2017 να υπόσχεστε 2,7% ανάπτυξη και τώρα µετά από
τέσσερις µήνες να µας λέτε για ανάπτυξη 1,8% στο µεσοπρόθεσµο; Το 1% που λείπει, το 1,5 µε 2 δισεκατοµµύρια που κλέψατε
µέσα σε τέσσερις µήνες από τον ελληνικό λαό µε δική σας αποκλειστικά ευθύνη, για να δώσετε συσσίτια και να φτωχοποιήσετε
τη µεσαία τάξη και όσους καταφέρουν να επιβιώσουν.
Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο, δεν θέλετε επενδύσεις. Θέλετε να
φτιάχνετε αόρατα, ανύπαρκτα δάση στο αεροδρόµιο του Ελληνικού, να τα κηρύξετε και προστατευτέα από τη Σύµβαση Ραµσάρ, γιατί µόνον έτσι σας βολεύει.
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Ξέρετε τι µου θυµίζει αυτό; Επειδή το καλοκαίρι του 2014, ως
τότε Υπουργός Περιβάλλοντος, κατέθεσα και ψηφίσαµε σε αυτή
την Αίθουσα το νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο της Αθήνας, µιάµιση σελίδα αφιερώσαµε στο αεροδρόµιο του Ελληνικού, για να αποφύγουµε τον µεγάλο κίνδυνο από κάποιους, να κηρυχθεί
αντισυνταγµατική στο Συµβούλιο της Επικρατείας η µεγάλη παρέµβαση των 8-10 δισεκατοµµυρίων του Ελληνικού.
Καταφέρνετε τώρα µε τα δήθεν µνηµεία του Υπουργείου Πολιτισµού και µε το ανύπαρκτο δάσος, να επιβεβαιώσετε τον
Μπέρτολ Μπρεχτ που είπε: «γλύτωσα από τους καρχαρίες, νίκησα τις τίγρεις αλλά µε φάγανε οι ψύλλοι». Οι ψύλλοι είναι ο
δασάρχης που τον βάλατε να κηρύξει δασική έκταση µια ανύπαρκτη έκταση.
Λέτε ότι δεν θα πανηγυρίσετε. Γιατί να πανηγυρίσετε; Για την
ύφεση µείον 0,3%, την ίδια στιγµή που όλη η Ευρώπη αναπτύσσεται;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Μανιάτη, ολοκληρώστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Ολοκληρώνω και ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
Η Ιρλανδία αναπτύσσεται 4,1%. Η Κύπρος έχει ανάπτυξη 2,8%,
η Πορτογαλία 1%. Έχουν αύξηση χώρες µνηµονίων και η Ελλάδα
των Τσίπρα-Καµµένου έχει ύφεση µείον 0,3%.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ενώ η κυβέρνηση Βενιζέλου-Σαµαρά;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Η κυβέρνηση των Βενιζέλου-Σαµαρά
έβγαζε την Ελλάδα από το µνηµόνιο και θα πηγαίναµε στην προληπτική πιστωτική γραµµή.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες της Νέας Δηµοκρατίας και
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Μανιάτη, ολοκληρώστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Σήµερα η Ελλάδα δεν θα είχε µνηµόνιο
ούτε το µνηµόνιο 3 του Τσίπρα ούτε το µνηµόνιο 4 που µας φέρνετε τώρα.
Παραδώσατε τη χώρα για ενενήντα εννέα χρόνια στους δανειστές, τις τράπεζες για είκοσι πέντε και τριάντα πέντε χρόνια και
τώρα πια έχετε το θράσος να µας λέτε το εξής: Πέντε δισεκατοµµύρια µέτρα και 7,5 δισεκατοµµύρια αντίµετρα.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Παιδιά πείτε στην ΕΡΤ ότι δεν γίνεται να παίρνουµε µέτρα 5
δισεκατοµµυρίων και να δίνουµε αντίµετρα 7,5 δισεκατοµµυρίων.
Γιατί τότε θα πούµε, δοξάστε τους, να µας φέρουν µέτρα 10 δισεκατοµµυρίων, για να πάρουµε αντίµετρα 15 δισεκατοµµύρια!
Επειδή, λοιπόν, ο ευτελισµός του τρόπου σκέψης, της λογικής
των ανθρώπων έχει και ένα όριο, σας λέµε ότι αυτή τη συµφωνία
που φέρνετε, θα την ψηφίσετε µόνοι σας και η Δηµοκρατική Συµπαράταξη θα την αναθεωρήσει. Θα τα ψηφίσετε όλα µόνοι σας
και τα µέτρα και τα ανύπαρκτα αντίµετρά σας!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Παρασκευόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν αναφέροµαι στον κ.
Μανιάτη αλλά σε πολλούς και γενικά. Εάν ένας ρήτορας είναι
όλο ειρωνείες, όλο µεγάλα λόγια, όλο ατάκες, νοµίζει κανείς ότι
πείθει;
Θα προσπαθήσω να προσγειωθώ σε έναν λόγο, ο οποίος έχει
να κάνει µε την πραγµατικότητα, ο οποίος δεν είναι ηχηρός. Θα
αναφερθώ στα θέµατα της δικαιοσύνης, τα οποία τίθενται σ’
αυτό το νοµοσχέδιο και ιδιαίτερα στο θέµα της διαφθοράς για
δύο λόγους. Όχι µόνο διότι υπάρχει η επίκαιρη ρύθµιση, η οποία
αφορά τις αρµοδιότητες του Εισαγγελέα Διαφθοράς αλλά και
για δύο επιπλέον λόγους που έχουν σχέση µε το συγκεκριµένο
νοµοθέτηµα.
Ο ένας είναι ότι, βεβαίως, το κύριο στοιχείο αυτής της ρύθµισης, αυτής της συµφωνίας, είναι τα θετικά αντίµετρα. Τα θετικά
αντίµετρα, βεβαίως, για να ενεργοποιηθούν, έχουν τη γνωστή αίρεση. Όµως η αίρεση δεν πληρώνεται µόνο λόγω της εφαρµο-
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γής των νέων µέτρων, πληρώνεται και όταν έχουµε ένα πλεόνασµα εξαιτίας του κυνηγιού της φοροδιαφυγής και της είσπραξης
παλαιότερων εσόδων, τα οποία είχαν αµεληθεί τόσο καιρό. Αυτό
σηµαίνει ότι η διαφθορά είναι κρίσιµη σήµερα, η αναζήτηση και
η καταπολέµηση της διαφθοράς είναι κρίσιµη για την πορεία της
χώρας, τη δηµοσιονοµική, την κοινωνική, την πολιτική, την οικονοµική.
Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο θέλω να αναφερθώ -ίσως δεν
αποτελεί λόγο αλλά αφορµή- είναι ότι και σήµερα άκουσα και
πάλι εδώ: «Τι κάνετε εσείς για τη διαφθορά; Δεν κάνετε τίποτα.».
Βεβαίως δεν µπορεί κανείς να πει ότι συνδέεται µε οποιονδήποτε τρόπο η σηµερινή Κυβέρνηση µε τη διαφθορά, αλλά αυτό
που λέγεται, είναι ότι «δεν είστε αποτελεσµατικοί στην αντιµετώπισή της». Θυµίζω, βεβαίως, ότι χάριν σ’ αυτή την Κυβέρνηση,
έχουµε πλέον µία ρύθµιση µε άψογα συνταγµατικά κριτήρια, µε
βάση την οποία µπορούµε να κάνουµε χρήση πλέον και παρανόµως κτηθέντων αποδεικτικών µέσων, πράγµα το οποίο έχει δροµολογήσει διωκτικές διαδικασίες σε υποθέσεις διαφθοράς.
Άκουσα, όµως, και τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας να
λέει: «Και τι κάνετε µε τις επιτροπές; Τι έγινε µε τα «θαλασσοδάνεια»; Τι έγινε µε την εξεταστική της υγείας;». «Και αυτή η προανακριτική για τα εξοπλιστικά, απ’ ό,τι ακούω», είπε, «θα προχωρήσει προς την αναρµοδιότητα».
Να θυµίσω πόσα έµαθε ο ελληνικός λαός µε τη διερεύνηση
των υποθέσεων για τα «θαλασσοδάνεια» και ότι, βεβαίως, το πόρισµα έχει πάει στην εισαγγελία. Να θυµίσω πόσα ήδη έχουµε
προλάβει να µάθουµε, αν και είµαστε στην αρχή, για τις υποθέσεις οι οποίες έχουν σχέση µε την εξεταστική για την υγεία.
Σε ό,τι αφορά το ενδεχόµενο να φτάσουµε σε µια αναρµοδιότητα στο θέµα των εξοπλιστικών, σηµαντικό είναι να πούµε το
εξής: Αυτό το οποίο ενδιαφέρει την αντιµετώπιση της διαφθοράς, δεν είναι το να φτάσουµε σε µια καταδίκη ή να πορευτούµε
προς µια καταδίκη, η οποία να έχει µέσα της και να κουβαλάει
ως προπατορικά αµαρτήµατα κάποια δικονοµικά εµπόδια ή κάποιες δικονοµικές ατασθαλίες, οι οποίες να οδηγήσουν στο
τέλος σε µια αθώωση.
Πώς φτάσαµε να έχουµε τόσες πολλές υποθέσεις στο παρελθόν, οι οποίες δεν οδηγήθηκαν ούτε σε καταπολέµηση της διαφθοράς ούτε σε οποιαδήποτε κάθαρση ή διέξοδο ή δίκαια
εκδίκαση; Είτε είχαµε µεγάλες καθυστερήσεις είτε είχαµε σοβαρά κολλήµατα, δικονοµικά εµπόδια ή άλλα, τα οποία οδήγησαν
τελικά στο να µην προχωρήσουν οι υποθέσεις.
Εποµένως το θέµα µας και στην περίπτωση τη σηµερινή είναι
ότι οι επιτροπές που υπάρχουν πλέον, προχωρούν. Αυτό σηµαίνει
ότι θα φτάσουµε σε µια δίκαιη δίκη. Εάν διαπιστωθεί αναρµοδιότητα της Βουλής στην εξέταση ενός σκανδάλου διαφθοράς, αυτό
δεν σηµαίνει, βεβαίως, ότι δεν θα γίνει δίκη. Ίσα ίσα θα υπάρξει η
τάχιστη παραποµπή στο αρµόδιο όργανο, δηλαδή στη δικαιοσύνη.
Οπότε ο ύποπτος, ο κατηγορούµενος θα κριθεί από τον φυσικό
του δικαστή όπως όλοι οι Έλληνες.
Αυτό θα γίνει γρήγορα, αυτό θα γίνει αποτελεσµατικά και αυτό
θα γίνει χωρίς να υπάρχουν µέσα στη διαδικασία κάποια προβλήµατα που ανακυκλώνονται, τα οποία στο τέλος θα µπορούσαν να
οδηγήσουν σε µαταίωση της αποτελεσµατικότητας της διαδικασίας.
Βεβαίως έχει και άλλα θέµατα το κεφάλαιο της δικαιοσύνης,
που εντάσσεται στο παρόν νοµοσχέδιο. Έχει δίκιο ο Υπουργός,
ο κ. Κοντονής, να λέει ότι η ρύθµιση που αφορά τις περιπτώσεις
όπου θα γίνουν περικοπές ή άλλες διαχειρίσεις και διαρρυθµίσεις σε εκκρεµή δάνεια, δεν πρέπει να ονοµάζεται ακαταδίωκτο.
Δεν πρόκειται για ακαταδίωκτο µε κανέναν τρόπο. Δεν έχει καµµία σχέση αυτή η ρύθµιση µε άλλες, µε τις οποίες χαρίζονταν οι
ευθύνες ανθρώπων, οι οποίοι στο παρελθόν είχαν κάνει απιστίες
ή οποιοδήποτε άλλο έγκληµα.
Εδώ έχουµε µια ρύθµιση, η οποία θα ισχύει για το µέλλον και
έχει ως χαρακτηριστικό της µια εξαίρεση από τον άδικο χαρακτήρα. Τι λέει; Δεν είναι άδικες οι πράξεις, οι οποίες κάνει ένας
διαχειριστής, προκειµένου να επιφέρει µια µείωση, για να κάνει
το δάνειο να είναι βιώσιµο για τον οφειλέτη και να είναι εισπράξιµο –ένα µέρος τουλάχιστον– από τον δανειστή. Αυτό το θέλουν
όλοι. Αυτό το θέλει και ο δανειστής, το θέλει και ο οφειλέτης, το
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θέλει και η ελληνική κοινωνία, το θέλουν όλοι. Πώς θα µπορούσε
αυτό να είναι άδικο; Ε, δεν είναι.
Επειδή, βεβαίως, δεν πρέπει να υπάρξουν θολά σηµεία, προκειµένου να δικαιολογηθεί αυτή η ρύθµιση, έχει και ουσιαστικές
προϋποθέσεις, πότε δηλαδή θα επιτρέπεται κάποιος να λάβει
αυτή την απόφαση, αλλά και δικονοµικές όπως είναι η εξέταση
από µια ειδική επιτροπή.
Θέλω να τελειώσω, επισηµαίνοντας, επίσης, ότι οι προοπτικές,
βεβαίως, είναι σαφείς και θετικές για τα αντίµετρα που θα εφαρµοστούν, ότι αυτά θα αποτελούν µια ιστορική στροφή όχι µόνο
στη χώρα µας αλλά και σε παγκόσµιο επίπεδο. Διότι µια πορεία
µέχρι σήµερα που δείχνει ότι το κράτος πρόνοιας και ο δηµόσιος
χώρος συρρικνώνεται και απορρυθµίζεται, έχει αρχίσει και αναχαιτίζεται και προχωρούµε πια σε νέα µέτρα ενίσχυσης του δηµόσιου συµφέροντος και του κράτους.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεχίζουµε µε την
κ. Κεφαλογιάννη από τη Νέα Δηµοκρατία. Αµέσως µετά θα πάρει
τον λόγο ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άµυνας, ο κ. Βίτσας.
Ορίστε, κυρία Κεφαλογιάννη.
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το γεγονός ότι φτάσαµε να συζητάµε σήµερα αυτό το πολυνοµοσχέδιο, το τέταρτο ουσιαστικά
µνηµόνιο, δεν είναι, παρά το αποτέλεσµα της πλήρους ανικανότητας της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.
Τα τελευταία δυόµισι χρόνια η Κυβέρνηση ακύρωσε όλες τις
επίπονες και µεγάλες προσπάθειες του ελληνικού λαού, υπονόµευσε ό,τι δηµιουργικό και δυναµικό θα µπορούσε να βοηθήσει
και να τονώσει την οικονοµία της χώρας και σε κάθε πεδίο της
πολιτικής παντού, έχει κάνει δυστυχώς –και συνεχίζει αυτή η Κυβέρνηση να κάνει- ανυπολόγιστη και τεράστια ζηµιά.
Για τι απ’ όλα να πρωτοµιλήσουµε; Για τα χάλια της δηµόσιας
διοίκησης; Για την κατάρρευση του συστήµατος υγείας; Για τον
τουρισµό που είναι στον αυτόµατο πιλότο; Για τον πολιτισµό, που
όχι µόνο δεν αξιοποιείται ως δύναµη ανάπτυξης για τη χώρα
αλλά είναι εγκλωβισµένος σε κοµµατικές, µονολιθικές λογικές,
που αποστερούν από τη χώρα πολύτιµα έσοδα; Να µιλήσουµε
για τις επενδύσεις που µπλοκάρονται;
Η οικονοµία της χώρας επέστρεψε και παραµένει σε ύφεση.
Χάθηκαν 29 δισεκατοµµύρια ευρώ. Νέα µέτρα 14 δισεκατοµµυρίων ευρώ επιβλήθηκαν στους πολίτες. Η ανεργία εκτοξεύθηκε.
Οι νέοι άνθρωποι εγκαταλείπουν την πατρίδα µας, ζουν και παράγουν πλούτο σε άλλες χώρες. Επιβλήθηκαν capital controls και
άγνωστο παραµένει πότε θα αλλάξει αυτή η κατάσταση, που
στραγγαλίζει και πνίγει την επιχειρηµατικότητα. Η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας χειροτέρεψε. Η φορολόγηση των πολιτών
γιγαντώθηκε. Δεσµεύθηκε η περιουσία του κράτους σε ένα υπερταµείο για τα επόµενα ενενήντα εννέα χρόνια και αυτή η δεύτερη
αξιολόγηση καθυστέρησε περίπου δεκαπέντε µήνες.
Έρχεστε τώρα και µιλάτε για το χρέος. Να θυµίσω απλώς ότι
η Κυβέρνησή σας ήρθε στην εξουσία, προτάσσοντας το θέµα
του κουρέµατος χρέους. Ξεκινήσατε, χρησιµοποιώντας µια εκβιαστική µέθοδο προς την Ευρώπη, διακυβεύοντας της συµµετοχή µας στην Ευρωζώνη, για να καταλήξετε µιλώντας για
παραµετρικές λύσεις, που ως µόνη στόχευση έχουν το κουκούλωµα του προβλήµατος κατά τη βούληση των δανειστών µας και
την ενδεχόµενη απλώς συµµετοχή µας στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης.
Θέλω εδώ να θυµίσω ότι το 2014, βγαίναµε µε εξαιρετική επιτυχία στις αγορές, ακολουθώντας το παράδειγµα της Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας, µε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο να
χαρακτηρίζει την εποχή εκείνη το χρέος βιώσιµο. Εάν εκείνος ο
δρόµος είχε ακολουθηθεί ανεµπόδιστα, σήµερα η Ελλάδα θα
είχε εισπράξει τουλάχιστον δύο ετών οφέλη από την ποσοτική
χαλάρωση σε περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων, οι τράπεζες θα
είχαν πολύ υψηλότερη κερδοφορία, αντιµετωπίζοντας µε πειστικό τρόπο το πρόβληµα των κόκκινων δανείων και η χρηµατοδότηση της ανάπτυξης θα εγγυόταν τη µεγέθυνση της
οικονοµίας.
Σήµερα το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο χαρακτηρίζει το χρέος
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ιδιαίτερα µη βιώσιµο. Και τώρα, ψάχνετε να γυρίσετε εκεί που
ήµασταν εµείς τότε, µήπως προλάβετε να εισπράξετε τα διαφαινόµενα πλέον πενιχρά εναποµείναντα οφέλη του QE, που βαδίζει
στο τέλος του.
Στο µεταξύ φτωχοποιήσατε τους πολίτες, ισοπεδώσατε τη µεσαία τάξη. Σήµερα φέρνετε ένα ακόµη µνηµόνιο το δεύτερο
µέσα σε δυόµισι χρόνια, που αυξάνει κατακόρυφα τον λογαριασµό που θα πληρώσουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες τα επόµενα
πολλά χρόνια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το τέταρτο µνηµόνιο δεν έχει
χρηµατοδότηση, φέρνει περικοπές για το 2017, το 2018, µείωση
των ειδικών µισθολογίων, πλήττει βαριά τα στελέχη των Ενόπλων
Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας. Αυξάνει κατά τρόπο
αδιανόητο τις ασφαλιστικές εισφορές για τους ελεύθερους
επαγγελµατίες και τους αγρότες. Ένα εκατοµµύριο τετρακόσιες
χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελµατίες και αγρότες θα δουν νέες
δραµατικές αυξήσεις στις ήδη εξοντωτικές ασφαλιστικές εισφορές τους. Το τέταρτο µνηµόνιο µειώνει την έκπτωση του φόρου
εισοδήµατος για ιατρικές υπηρεσίες, µειώνει το επίδοµα θέρµανσης, πριονίζει τα κοινωνικά δικαιώµατα, µέτρα δηλαδή τα οποία
πλήττουν τους πιο αδύναµους και µας βάζει σε έναν νέο κύκλο
παρατεταµένης και διαρκούς λιτότητας.
Οι συνταξιούχοι χάνουν από µία µέχρι τρεις συντάξεις. Οι µισθωτοί χάνουν έναν ακόµη µισθό. Περικόπτονται οι οικογενειακές παροχές στον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. Γίνεται τεράστια
µείωση του αφορολόγητου. Ο κ. Τσακαλώτος µάς δήλωσε ότι τελικά δεν παραιτείται. Αναρωτιέµαι, τι θα πει στους 1,3 εκατοµµύρια συµπολίτες µας από τα χαµηλά εισοδηµατικά στρώµατα, που
θα πληρώσουν για πρώτη φορά φόρο. Απελευθερώνονται οµαδικές απολύσεις. Λαµβάνονται νέες µη επαρκείς ρυθµίσεις για
τον εξωδικαστικό µηχανισµό, τη ρύθµιση οφειλών των επιχειρήσεων. Πιέζεται ο ήδη επιβαρυµένος και εύθραυστος πλέον κοινωνικός ιστός.
Παρ’ όλα αυτά η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ έχει το θράσος
να µιλάει για αντίµετρα, που δεν είναι παρά ένα ακόµη τέχνασµα
εξαπάτησης, για να περάσει τα πολύ σκληρά µέτρα, δεδοµένου
ότι τα αντίµετρα προϋποθέτουν την ψήφιση και υλοποίηση του
πολύ σκληρού και κοινωνικά άδικου πακέτου µέτρων ύψους 4,9
δισεκατοµµυρίων ευρώ µέχρι το 2021, µε την κατάφορα αντισυνταγµατική πρόβλεψη για την προηγούµενη έγκριση των δανειστών και πρωτίστως του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου µε το
άρθρο 15 και τη µόνιµη επίτευξη υψηλών, τεράστιων πρωτογενών πλεονασµάτων.
Το µόνο σίγουρο είναι ότι η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, φορτώνει µία σειρά άδικων και πολύ σκληρών µέτρων στον πολίτη,
ενώ τα αντίµετρα είναι υπό αίρεση και για να εφαρµοστούν, θα
πρέπει πριν να επιτευχθούν ανέφικτες προϋποθέσεις. Βρίσκονται
στη σφαίρα του φανταστικού. Και αναρωτιόµαστε γιατί, δεδοµένου ότι η Κυβέρνηση υιοθέτησε την πρόταση της Νέας Δηµοκρατίας για τη µείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια, δεν υιοθετεί
και τις υπόλοιπες προτάσεις µας όχι όµως µετά από δύο-τρία
χρόνια αλλά τώρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αξίζει να επισηµάνουµε ότι κατά
τη διαδικασία της συζήτησης του νοµοσχεδίου στις επιτροπές,
το πολυνοµοσχέδιο δέχθηκε δριµεία κριτική από όλους τους σαράντα πέντε φορείς που τοποθετήθηκαν χθες.
Οι τοποθετήσεις τους ήταν µία οµοβροντία απαξίωσης για τις
πολιτικές και τους χειρισµούς της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
Δεν έγινε καµµία αναφορά από κανέναν φορέα για τα αντίµετρα,
δεδοµένου ότι, όπως αποδεικνύεται άλλωστε, αυτά βρίσκονται
µόνο στα µυαλά των κυβερνώντων. Προφανώς και δυστυχώς
µόνο η Κυβέρνηση κάνει ότι δεν άκουσε τα παραπάνω, κάνει ότι
δεν καταλαβαίνει, γιατί έχει αποκοπεί εδώ και πολύ καιρό από
την κοινωνία και η κοινωνία άλλωστε δεν την εµπιστεύεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το τέταρτο µνηµόνιο της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ είναι ένα εκρηκτικό µείγµα κοινωνικής
αδικίας, αναλγησίας, αναξιοπιστίας, που φτωχοποιεί τον ελληνικό λαό. Με το τέταρτο µνηµόνιο το µόνο που καταφέρνετε,
είναι να κάνετε πράξη αυτό που τόσο καιρό ονειρεύεστε, να κάνετε πολιτικό εργαλείο τη φτώχεια, να κάνετε αναδιανοµή της
ανέχειας.
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Γι’ αυτό και εµείς το µόνο που µπορούµε να σας πούµε, είναι
ένα καθολικό «όχι», ένα «όχι» όλο δικό σας.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο
Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Βίτσας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι αλήθεια ότι έχω διάφορα αισθήµατα. Πώς να το πω; Είχα
ετοιµάσει µία οµιλία, επιτρέψτε µου να πω σοβαρή, δηλαδή να
µιλήσω για την αναπαραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, τι
έχουµε µπροστά µας να κάνουµε, ποια είναι τα στοιχήµατα, πού
θα βρεθούµε το 2019 και τι πρέπει να κάνουµε. Ακούω, όµως, µερικές οµιλίες, οι οποίες όσον αφορά τα αισθήµατα, µε ξεπερνάνε. Θα πω δύο πράγµατα.
Έχω εδώ µαζί µου, όχι για να καταθέσω αλλά για να πω δύο
πράγµατα, πενήντα µία σελίδες που καταγράφουν τις νοµοτεχνικές ρυθµίσεις από τον ν.3845/2010 µέχρι το τέλος του 2014, που
είναι τίτλοι και περιληπτικές περιγραφές που αφορούν µόνο το
ασφαλιστικό.
Επίσης έχω µαζί µου το νέο ειδικό µισθολόγιο. Και πραγµατικά
θέλω να σας ρωτήσω. Γιατί παραπλανάτε τον Αρχηγό σας; Αυτό
που είπε χθες ότι αυτός θα επαναφέρει όλα αυτά τα πράγµατα,
σηµαίνει ότι θα µειώσει 19,5 εκατοµµύρια το µισθολογικό κόστος
των Ενόπλων Δυνάµεων. Το ξέρει;
Δεν θα πω ιδιαίτερα για όσους µίλησαν προηγούµενα, γιατί µίλησε ο κ. Τόσκας πολύ αναλυτικά πάνω σε αυτά τα πράγµατα και
καταλαβαίνω τη δυσθυµία την αρχική µε την εξής έννοια: Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων έχουν ζήσει το 2012. Θυµάστε τι
έγινε το 2012; Θυµόσαστε. Περικοπές και µετά ειδικό µισθολόγιο
που έκανε καινούργιες περικοπές.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Κι εσείς το συνεχίζετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Εδώ είναι, κύριε Δαβάκη.
Ξέρετε ποιο είναι το πρόβληµά σας; Όχι το δικό σας το προσωπικό, αλλά της παράταξης και εξ αυτού και το δικό σας. Ότι
στο τέλος του µήνα αλλά και στο τέλος του επόµενου και του µεθεπόµενου µήνα θα µπουν κάποια χρήµατα στους λογαριασµούς
και θα δουν ίσα ποσά ή βελτιώσεις.
Άρα σε έναν µήνα, σε δύο µήνες, σε τρεις µήνες όσο και να
φωνάζουν κάποιοι συνδικαλιστές, οι οποίοι θέλουν να κάνουν πιθανά και πολιτική καριέρα και πιθανά όχι στο δικό σας κόµµα…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Εσείς το θεσµοθετήσατε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Όχι από τον Στρατό. Το ξέρετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Για τον Στρατό λέω κι εγώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Λέω, λοιπόν, ότι όταν κάποιοι συνδικαλιστές στις 17
του Γενάρη έλεγαν ότι εµείς µπορεί του χρόνου να έχουµε αποσυρθεί, αλλά σίγουρα θα αποσύρουµε και την Κυβέρνηση, όταν
δεν υπήρχε ειδικό µισθολόγιο. Όσο και να το κάνετε, χρειάζεται
λίγο και ένα µάζεµα το πράγµα, γιατί αυτά θα τα δουν.
Το δεύτερο είναι ότι αυτό που πρέπει να ξέρετε, είναι ότι ούτε
τσιµπάµε ούτε µασάµε ούτε ως ΣΥΡΙΖΑ ούτε ως ελληνικός λαός.
Έχετε ένα πρόβληµα µε τους επικοινωνιολόγους σας. Έχετε µια
τακτική, η οποία έχει τρία σηµεία όλα κι όλα. Τρία!
Το πρώτο σηµείο είναι οι χαρακτηρισµοί. Και χαίροµαι που
είναι και ο κ. Κουτσούκος εδώ. Για άλλο πράγµα, όµως, χαίροµαι
και θα το καταλάβει τώρα. Το κάνετε µόνιµα, µόλις χάνετε την
κυβερνητική εξουσία. Και λέω για τον κ. Κουτσούκο -όχι προσωπικά- γιατί αν πάµε στις εφηµερίδες του 1981 και του 1982, θα
δείτε ότι και το ΠΑΣΟΚ του 1981 τους λέγατε «ψεύτες» και πάει
λέγοντας. Βεβαίως το ΠΑΣΟΚ του 2010 επικοινωνεί µε την ίδια
τακτική. Αυτό έχει να κάνει και µε τον συναγελασµό και µε τον
τρόπο που ρούφηξε το σύστηµα αυτή την πολιτική δύναµη.
Όµως αυτό είναι ένα δικό του θέµα.
Το δεύτερο στοιχείο της τακτικής σας αφορά αυτό που µέσα
σε εισαγωγικά λέτε «συνείδηση». Είναι χαρακτηριστικό ότι µε τον
δικό του τρόπο ο καθένας και οι δύο Αντιπρόεδροί σας µε πολύ
καθαρό τρόπο απευθύνθηκαν στους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και
τους είπαν: «Με τι συνείδηση το κάνετε αυτό το πράγµα;». Αυτό
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έχει και τα καλά του, όπως ξέρετε, έχει και τα κακά του.
Ποιο είναι το καλό του; Το καλό είναι ότι γίνεται η εξής αποδοχή. Η Αριστερά παλεύει για τα δίκαια, για τους εργαζόµενους
κ.λπ.. Ποια όµως Αριστερά; Μπορεί να τα παλεύει για όλα, µπορεί να τα κάνει όλα, να τα διεκδικεί όλα, εκτός από το να διεκδικεί
ένα, τη διακυβέρνηση του τόπου, τη διαχείριση και την αλλαγή
της κοινωνίας. Εκεί φοβάστε ότι το υποτιθέµενο ιερό σας δικαίωµα της διεύθυνσης χάθηκε και πιθανά χάθηκε και για πάντα.
Όµως αυτός είναι ο πόνος και ο καηµός σας. Αυτός είναι ο
φόβος σας, ότι αυτή η Κυβέρνηση βγάζει τη χώρα από τη µνηµονιακή περίοδο, τη στήνει ξανά στα πόδια της, δίνει τη δυνατότητα να συγκροτηθεί και να αναπτυχθεί, να παίξει έναν
ουσιαστικό ρόλο στη σταθερότητα της περιοχής και στην επαναθεµελίωση της Ευρώπης.
Το τρίτο στοιχείο της τακτικής σας, είναι να κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε και προσπαθείτε να παραχαράξετε την ιστορική
µνήµη.
Κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, θέλω να σας πω ότι ως
ΣΥΡΙΖΑ, νιώθουµε πολύ περήφανοι και περήφανες που βρεθήκαµε µαζί µε εκατοµµύρια πολίτες στους δρόµους και στις πλατείες ενάντια στο πρώτο και κύρια αχρείαστο µνηµόνιο. Και εκεί
στους δρόµους και τις πλατείες χειραφετήθηκε η κοινή αντίληψη
ότι χρειάζεται µια µεγάλη πολιτική αλλαγή, µια αντίληψη που νίκησε το 2014, δύο φορές το 2015, στο δηµοψήφισµα και θα εξακολουθήσει να νικά µε την έξοδο από τα µνηµόνια, ενώνοντας σε
στόχους παραγωγικής ανασυγκρότησης, αναδιανοµής του παραγόµενου πλούτου, συγκρότησης κοινωνικού κράτους.
Ιδιαίτερα οι αναφορές σας στο 2014 µε κάνουν δύσθυµο. Μου
θυµίζουν αυτόν τον τύπο που λέει: «Λίγο χρόνο να’ χα ακόµη, θα
τα έκανα όλα» ή εκείνο το περίφηµο ανέκδοτο, που φαντάζοµαι
ότι οι περισσότεροι το ξέρετε, του πνιγµένου, που τον έβγαλαν,
τον πέταξαν στον δρόµο, πέρασε ένα αυτοκίνητο από πάνω του,
πέρασε ένα δεύτερο αυτοκίνητο, τον πήρε, τον έβαλε µέσα, πήγε
και τράκαρε και, τέλος πάντων, µετά από τέτοιες περιπέτειες
µετά από δυο χρόνια τον φθάνουν σ’ ένα νοσοκοµείο και λέει ο
γιατρός: «Πέντε λεπτάκια πριν να µου τον φέρνατε, θα τον είχα
σώσει».
Λέτε «κουτό» τον ελληνικό λαό. Αυτό κάνετε και αυτή είναι η
τακτική σας. Ε σ’ αυτή την τακτική δεν τσιµπάµε.
Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαπραγµάτευσης για τη δεύτερη
αξιολόγηση του προγράµµατος για εµάς και για τον ελληνικό λαό
είναι το εισιτήριο για την ολοκλήρωση των προγραµµάτων οικονοµικής και όχι µόνο επιτροπείας της χώρας και το εξιτήριο από
τη µνηµονιακή περίοδο, µια περίοδο για την οποία η ελληνική κοινωνία πλήρωσε ακριβό τίµηµα, επακόλουθο της κοινωνίας της
ψεύτικης ευηµερίας, της ανάπτυξης µε δανεικά, της διαφθοράς
και της διαπλοκής.
Αυτό το κόστος δεν ήταν αναγκαίο. Επιβλήθηκε από ιδεοληψίες του νεοφιλελευθερισµού, τους διεθνείς συσχετισµούς και
ανταγωνισµούς, την αδυναµία του δικού µας πολιτικού συστήµατος να αρνηθεί τον διαπλεκόµενο και εξουσιαστικό εαυτό του.
Σήµερα µέσα από σκληρή δουλειά και υποµονετική στήριξη
του λαού µας βρισκόµαστε σε µια νέα κατάσταση. Αυτό το κλείσιµο της αξιολόγησης, η συγκεκριµενοποίηση της ρύθµισης του
χρέους έχουν άµεσα αποτελέσµατα, δηµιουργούν νέες ευκαιρίες
και απαιτήσεις.
Περνάµε σε µια περίοδο σταθερότητας, µε σηµάδια σταδιακής
ανάκαµψης να κάνουν ήδη την εµφάνισή τους. Να σας πω τρία
µόνο. Τα ελληνικά οµόλογα καταγράφουν χαµηλό επταετίας, τη
στιγµή που το κόστος δανεισµού σε ολόκληρη την Ευρωζώνη κινείται διαρκώς ανοδικά. Η συµµετοχή ξένων επενδυτών στην έκδοση εντόκων γραµµατίων του ελληνικού δηµοσίου και το
γεγονός ότι το Χρηµατιστήριο έχει πλέον καλύψει το σύνολο των
απωλειών του από το καλοκαίρι του 2015, είναι ένας δεύτερος
παράγοντας.
Η µείωση της ανεργίας µε τους δικούς σας τρόπους είναι δεδοµένη. Και ξεφύγαµε από εκείνη την τροµακτική ατάκα πρώην
υπουργού που είχε πει: «Καταφέραµε να µειώσουµε τους ρυθµούς αύξησης της ανεργίας». Ελπίζω να µην τον ακούσω να λέει
ότι «καταφέρατε να µειώσετε τους ρυθµούς µείωσης της ανεργίας».

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η νέα περίοδος έχει χρόνους και στόχους, έχει οδικό χάρτη.
Έξοδο από τα µνηµόνια το καλοκαίρι του 2018, παραγωγική ανασυγκρότηση, αναδιανοµή στους ασθενέστερους, ενδυνάµωση
του κοινωνικού κράτους και ιδιαίτερα της παιδείας και της
υγείας.
Ορισµένα από τα ζητήµατα πρέπει να τα πούµε καθαρά. Το
2019 και το 2020 θα έχουµε βαριά µέτρα. Θα έχουµε αντίθετα
µέτρα ανακούφισης. Και επιτέλους κάποιος οικονοµολόγος πρέπει να σας πει ότι η µείωση των δαπανών, είναι αύξηση του διαθέσιµου εισοδήµατος σε ατοµικό και οικογενειακό επίπεδο και
κάποιος πρέπει να επαναφέρει τη χλεύη.
Το γεύµα δεν είναι συσσίτιο. Σας το είπε µε έναν χαριτωµένο
τρόπο νοµίζω ο εισηγητής µας ότι αυτά που τρώνε στα ιδιωτικά
σχολεία –να το πω εγώ πιο σικ- είναι γεύµατα και κερδίζει και από
αυτό η ελληνική οικογένεια. Το κατοστάρικο στο ενοίκιο δεν είναι
αστεία υπόθεση. Τα 250 εκατοµµύρια στην ανάπτυξη είναι νέες
θέσεις εργασίας και πάει λέγοντας.
Με βάση αυτά σας λέω ότι τότε πέραν αυτών, θα έχουµε τελειώσει µε τα µνηµόνια. Θα έχουµε δοκιµάσει τις δυνατότητες
µας και συγχρόνως θα πρέπει να θυµόµαστε το γεγονός ότι δεν
πρέπει όταν βγούµε στις αγορές, να δανειστούµε αλόγιστα, ότι
πρέπει να χρησιµοποιήσουµε όλο αυτό το διάστηµα τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας και να διαµορφώσουµε ικανές
συνέργειες, ανάµεσα στον κοινωνικό τοµέα της οικονοµίας, στον
ιδιωτικό και τον δηµόσιο τοµέα της οικονοµίας.
Και για να λύσουµε και µια θεωρητική ιστορική παρεξήγηση,
ο φιλελευθερισµός και ο νεοφιλελευθερισµός είναι µε την ιδιοτελή ατοµικότητα και το κράτος δύναµης. Η Αριστερά είναι µε
τον κοινωνικό και τον δηµόσιο χώρο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Πριν δώσω τον
λόγο στην επόµενη οµιλήτρια, ζήτησε τον λόγο ο κ. Κουτσούκος.
Για ποιον λόγο, κύριε Κουτσούκο;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να
εκµεταλλευτώ το ένα λεπτό που µου δίνει ο Κανονισµός, για να
ζητήσω τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Πρόκειται για κάποιο προσωπικό ζήτηµα;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ακριβώς, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ποιο είναι το προσωπικό ζήτηµα;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ο Κανονισµός µού δίνει ένα λεπτό
για να µιλήσω επί προσωπικού. Θα σας πω στο ένα λεπτό ποιο
είναι το προσωπικό ζήτηµα και δεν θα χρειαστεί να µου δώσετε
τον λόγο.
Λέω σε αυτό το ένα λεπτό που µου δίνει ο Κανονισµός για το
προσωπικό ότι εν γνώσει µου δεν πρόκειται για προσωπικό. Όµως
επειδή ο κ. Βίτσας έκανε αναφορά στο όνοµά µου, θα έλεγα ότι
θα αποδεχόµουν την κριτική του για τους χαρακτηρισµούς που
ανταλλάσσουν τα κόµµατα, όταν εναλλάσσονται στην εξουσία,
όπως είπε, αν έλεγε έστω µισή κουβέντα αυτοκριτικής για τους
χαρακτηρισµούς «προδότες, γερµανοτσολιάδες, τέταρτο Ράιχ, η
χούντα δεν τελείωσε το 1973, τους τελειώνουµε, µας τελειώνουν»
και όλα τα άλλα. Δεν είπε τίποτα και λυπάµαι. Αυτό θέλω να πω.
Κύριε Πρόεδρε, πενήντα δευτερόλεπτα µίλησα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Κύριε Πρόεδρε, τώρα θα ήθελα και εγώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τώρα, όµως, θα
ανοίξουµε νέο κύκλο.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό. Θερµή
παράκληση να µην υπερβείτε τον χρόνο σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Κύριε Κουτσούκο, εγώ είχα την αίσθηση ότι τίµησα
εσάς και την ιστορία σας και εσείς αντιδράτε.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Δεν αντέδρασα!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Όµως θα ήθελα να αποκαταστήσω, αφού µου δίνετε
την ευκαιρία και άλλον έναν νεοφιλελεύθερο µύθο. Τα χρόνια
από το 2009 µέχρι το 2015, όπως ίσως γνωρίζετε, ήµουν Γραµµατέας του Συνασπισµού και Γραµµατέας του ΣΥΡΙΖΑ. Αν βρείτε
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από τη µεριά του ΣΥΡΙΖΑ -και όχι από άλλες µεριές- µια τοποθέτηση τέτοια και ιδιαίτερα από αυτούς που είναι στον σηµερινό
ΣΥΡΙΖΑ -επιτρέψτε µου να το πω µε αυτόν τον τρόπο- να µου τρυπήσετε τη µύτη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Θέλω να θυµίσω τα λόγια –πώς να το πω;- ενός άλλου –κατά
τη γνώµη µου- µεγάλου άνδρα, ότι εµείς πάντοτε στην Αριστερά
προτιµάµε τη σύγκρουση µε επιχειρήµατα και σε προγράµµατα.
Συνήθως οι αντίπαλοί µας προτιµούν να κυλιούνται στη λάσπη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η κ.
Μερόπη Τζούφη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσω και εγώ εκφράζοντας τα συναισθήµατά µου µέσα σε αυτό το γνώριµα τελικά δυναµιτισµένο κλίµα,
το οποίο καλλιεργούν και συντηρούν διαρκώς η Νέα Δηµοκρατία
και η Δηµοκρατική Συµπαράταξη -και όχι µόνο- απευθύνοντάς
µας ύβρεις, απειλές, κατηγορίες, χυδαίους ή ασεβείς χαρακτηρισµούς –θα µου επιτρέψετε να πω- µε απαράµιλλη θρασύτητα.
Ωστόσο πίσω από την κινδυνολογία τις φωνασκίες και την
εξαλλοσύνη κρύβεται η µεγάλη τους αγωνία και η αδηφάγος
βουλιµία για την επάνοδό τους στην εξουσία, αναπολώντας τις
λαµπρές υπουργικές τους θητείες, µαζί, βέβαια, µε τα συµφέροντα που εκπροσωπούν, τα οποία τα αισθάνονται απειληµένα.
Οι ηγεσίες, λοιπόν, αυτών των δυο χώρων έχουν –επιτρέψτε
µου να πω- συναποφασίσει, πηγαίνοντας µαζί όλο και πιο δεξιά,
ότι η Ριζοσπαστική Αριστερά είναι ο θανάσιµος εχθρός που παραπλανά τις κοινωνίες µε επαναστατικές ρήσεις και παχιά λόγια
και πρέπει να αποτύχει πάση θυσία, για να αποτελέσει αντιπαράδειγµα τόσο για τη χώρα όσο και για την Ευρώπη.
Με τους ακραίους τόνους, λοιπόν, γίνεται προσπάθεια να επικρατήσει µια γενικευµένη κατάσταση αγνωστικισµού, παντελής
έλλειψη µνήµης και κρίσης που να υιοθετηθεί από τον ελληνικό
λαό, ώστε να ξεχάσει ότι αυτοί διοίκησαν το ελληνικό κράτος για
περισσότερα από σαράντα χρόνια, ότι εκείνοι ευθύνονται για την
εγκαθίδρυση γενικευµένης αδιαφάνειας, πελατοκρατείας, εκτεταµένης φοροδιαφυγής και µάλιστα σε περιόδους ανάπτυξης και
ότι οδήγησαν τελικά τη χώρα στη χρεοκοπία µε καταβαράθρωση
του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος κατά 25%, εκτόξευση της
ανεργίας από το 7% στο 27%, µείωση των συντάξεων, εξαέρωση
των διαθέσιµων των ασφαλιστικών ταµείων.
Στο κλίµα, λοιπόν, αυτό που δηµιουργεί η Αντιπολίτευση µαζί,
βέβαια, µε τη βοήθεια των αγαπηµένων τους φιλικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης, συχνά υποκύπτουν και ορισµένες συνδικαλιστικές ηγεσίες, όπως, πράγµατι, καταγράφηκε στη συνεδρίαση
µε τους φορείς.
Δικαιούµαστε –νοµίζω- να αναρωτηθούµε τι έκαναν αλήθεια οι
συγκεκριµένες ηγεσίες κατά τη διάρκεια των προηγούµενων
σκληρών µνηµονιακών χρόνων και ποιους ακριβώς αγώνες έδωσαν και οργάνωσαν για τη διασφάλιση των συµφερόντων των εργαζοµένων τα τελευταία χρόνια της κρίσης.
Αυτό, βέβαια, δεν σηµαίνει ότι δεν τους ακούµε και δεν τους
συνυπολογίζουµε. Παραδείγµατος χάριν, ακούσαµε την κριτική
της τοποθέτησης της ΠΟΣΔΕΠ για τα ειδικά µισθολόγια των πανεπιστηµιακών. Να πω εδώ ότι εξαντλώντας τα ελάχιστα δηµοσιονοµικά περιθώρια στο παρόν νοµοσχέδιο, αυξάνουµε οριακά
τις αποδοχές όλων των µελών ΔΕΠ των πανεπιστηµίων της
χώρας και των ερευνητών, βεβαίως, µη αποκαθιστώντας τούς
από επταετίας καθηλωµένους µισθούς, προκειµένου να προστατευθεί το εισόδηµα του υψηλού επιστηµονικού δυναµικού της
χώρας, µε σκοπό να λειτουργήσει αποτρεπτικά στο φαινόµενο
του brain drain, ενώ τους αναγνωρίζουµε και την προϋπηρεσία
σε αναγνωρισµένα από τον ΔΟΑΤΑΠ ιδιωτικά και δηµόσια πανεπιστήµια του εξωτερικού, που είναι ένα αίτηµα χρόνων.
Επίσης διορθώνουµε αιτήµατα, όπως η αυτονόητη συµµετοχή
µε αµοιβή στα ερευνητικά προγράµµατα των µελών ΔΕΠ, ενώ
αποκαταστήσαµε και την παράλειψη για τους βιολόγους, βιοχηµικούς, χηµικούς και κλινικούς χηµικούς από την ειδική αµοιβή
που δικαιούνται για το σηµαντικό κλινικό εργαστηριακό έργο που
παρείχαν και εξακολουθούν να παρέχουν σε πανεπιστηµιακές
κλινικές, εργαστήρια και µονάδες τόσο σε νοσοκοµεία του ΕΣΥ,
όσο και σε πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία.
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Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως είπαν και άλλοι, το παρόν υπό συζήτηση σχέδιο νόµου περιέχει, πράγµατι, άδικα και επιβαρυντικά
µέτρα, που σε καµµία περίπτωση δεν αποτελούν δική µας επιλογή. Έχει, όµως, και στοιχεία εξισορρόπησης, µε µέτρα που
ανακουφίζουν αρκετούς από τα πληττόµενα στρώµατα, µε µοναδική προϋπόθεση για την εφαρµογή τους την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσµατος, που τα πρόσφατα αποτελέσµατα
φανερώνουν το εφικτό της επίτευξής του.
Παράλληλα αποκτούν νόηµα και θα υλοποιηθούν, εάν -και
µόνον εάν- υπάρξει διευθέτηση του ζητήµατος του χρέους και
εποµένως έξοδος της χώρας από τα µνηµόνια, σε καθεστώς µειωµένης εποπτείας από το 2018 και έπειτα, όπως προβλέπεται για
τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν βγει στο παρελθόν από τα µνηµόνια.
Μέσα µαζικής ενηµέρωσης και Νέα Δηµοκρατία κάνουν λόγο
για το «τέταρτο µνηµόνιο» και προσπαθούν να πείσουν ότι το πολυνοµοσχέδιο φέρνει µόνο µέτρα 4,9 δισεκατοµµύρια ευρώ έως
το 2021, χωρίς κανένα αντίµετρο. Αυτό είναι ψέµα. Είναι το χρήσιµο ψεύδος της Νέας Δηµοκρατίας για την καταψήφιση των αντίµετρων, µε τα οποία κατά βάση διαφωνεί, αφού η οικοδόµηση
του κοινωνικού κράτους αποτελεί ιδεοληψία της Αριστεράς και
όχι της νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας, που εκείνη πρεσβεύει.
Στο µεσοπρόθεσµο είναι σαφέστατα καταγεγραµµένο, όπως
προκύπτει από τους πίνακες που υπάρχουν, πως τα θετικά µέτρα
θα έχουν συνολικό ύψος 7,6 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2021. Δηµιουργείται, δηλαδή, ένας επιπλέον δηµοσιονοµικός χώρος
ύψους 2 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στα µέρη του νοµοσχεδίου που αφορούν στην κοινωνική πρόνοια και αλληλεγγύη,
επισηµαίνοντας πως από την πρώτη στιγµή που αναλάβαµε καθήκοντα, θέσαµε στο επίκεντρο τη στήριξη και ενίσχυση των δηµοσίων δοµών και υπηρεσιών του κοινωνικού κράτους, µε στόχο
την προστασία των οικογενειών που πλήττονται από τα µέτρα λιτότητας.
Παράλληλα ιδιαίτερη προσπάθεια καταβάλλεται, ώστε να υλοποιηθούν οι απαραίτητες µεταρρυθµιστικές παρεµβάσεις σε όλο
το φάσµα της συγκρότησης, οργάνωσης και λειτουργίας των
δοµών αυτών στο σύστηµα κοινωνικής προστασίας στο σύνολό
του, καθώς το κοινωνικό κράτος που παραλάβαµε, ήταν βασισµένο στο πελατειακό επίδοµα και στο ιδιωτικό ίδρυµα της φιλανθρωπίας των εχόντων, κατεδαφισµένο, δηλαδή, και ανύπαρκτο,
µε ευθύνη των προηγούµενων κυβερνήσεων και µε το αποτύπωµα
των δανειστών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου.
Σήµερα, σε συνθήκες πολέµου και δηµοσιονοµικού στραγγαλισµού, θα επιδιώξουµε να θέσουµε σε επαναλειτουργία το σύστηµα, χρησιµοποιώντας αξιόπιστες δοµές και αξιοποιώντας µε
συγκεκριµένες προδιαγραφές τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Έτσι ο
προϋπολογισµός των 790.000 ευρώ αυξάνεται το 2017, µε επιλογή της Κυβέρνησης, στο 1,5 εκατοµµύριο ευρώ, ενώ το 2019
προβλέπεται ο τριπλασιασµός του.
Ενδεικτικές σηµαντικές παρεµβάσεις µέχρι τώρα αποτελούν:
το νοµοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση, το ΚΕΑ µε την καθολική εφαρµογή του από τον Ιανουάριο του 2017, τα σχολικά γεύµατα, τα κέντρα κοινότητας, η δωρεάν µετακίνηση ανέργων στα
µέσα µαζικής µεταφοράς, η συγκρότηση ειδικής γραµµατείας
για την κοινωνική ένταξη των Ροµά, µε χαρτογράφηση των οικισµών και των συνθηκών διαβίωσης, η κατάργηση του παράβολου
ΚΕΠΑ για τους ανασφάλιστους, η προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων, µέσω της επέκτασης και της δηµιουργίας
χώρων φιλοξενίας και παροχής φροντίδας.
Αυτές είναι κάποιες από τις δικές µας παρεµβάσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Άλλο ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Έχουµε εµπιστοσύνη ότι η µεγάλη πλειοψηφία των αόρατων
ανθρώπων, των χωρίς φωνή και τα βλέπει και τα νιώθει. Τα αναφερόµενα περί «καταστροφής», «αναλγησίας», «κακού σχεδιασµού», «µνηµονιακών βοµβών στα προνοιακά επιδόµατα» δεν
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ισχύουν, αφού έχουν µεταφερθεί πιστώσεις στο ΚΕΑ από τέσσερα επιδόµατα για την κάλυψη των ιδίων ανθρώπων. Για παράδειγµα, το λεγόµενο «απροστάτευτο παιδί» λάµβανε 44 ευρώ τον
µήνα, ενώ στο ΚΕΑ µπορεί να λαµβάνει εκατό ευρώ τον µήνα.
Με το πολυνοµοσχέδιο συνεχίζουµε την προσπάθεια αυτή, µε
τη νοµοθέτηση θετικών µέτρων –τα οποία έχουν αναφερθεί- µε
επέκταση, όµως, και σε ανθρώπους και οικογένειες µεσαίων οικονοµικών στρωµάτων, που έχουν πληγεί από την επταετία της
κρίσης –και τα οποία έχουν αναφερθεί-, όπως η πρόβλεψη της
επιδότησης του ενοικίου, η ένταξη βρεφών σε βρεφονηπιακούς
σταθµούς, η επέκταση του προγράµµατος των σχολικών γευµάτων, η αύξηση των οικογενειακών επιδοµάτων, ο µηδενισµός ή η
µείωση της φαρµακευτικής δαπάνης για 6,6 εκατοµµύρια πολίτες, οι µειώσεις στον ΦΠΑ, πέραν των αγροτικών εφοδίων, και
στα πολλαπλά βοηθήµατα των ανθρώπων µε αναπηρία, µε σαφή
στόχευση στην ανακούφιση της ζωής των ευάλωτων οµάδων.
Καταληκτικά, αγαπητοί συνάδελφοι, η συµφωνία και κατ’ επέκταση, το νοµοσχέδιο, παρέχουν στην ελληνική οικονοµία και κοινωνία τον χώρο και τον χρόνο να επουλώσει τις πληγές, να
ανασυνταχθεί και να αναπτυχθεί. Εµπεριέχει δύσκολα µέτρα,
αποτέλεσµα συµβιβασµού µε τους συντριπτικά ισχυρότερους
εταίρους. Ωστόσο, δίνει σήµα εξόδου από την κρίση, το µνηµονιακό πλαίσιο και τη σκληρή επιτροπεία.
Το τοπίο µπορεί να είναι θολό και ο ελληνικός λαός κουρασµένος και απογοητευµένος έπειτα από επτά χρόνια κρίσης. Ωστόσο,
το σχέδιο της Αριστεράς για διέξοδο από την κρίση δοκιµάζεται
κάθε µέρα και προσπαθεί να απαντήσει στις σηµερινές προκλήσεις, υπερβαίνοντας τις σηµαντικές δυσκολίες, όχι µόνο στη χώρα
µας αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Δεν πρέπει να αποτύχουµε, όχι µόνο γιατί εκλεγήκαµε για να
εκπροσωπήσουµε τους ταπεινούς και καταφρονεµένους και τον
κόσµο της τίµιας εργασίας, αλλά και γιατί, δυστυχώς, οι ορατές
εναλλακτικές δυνατότητες είναι ο επιθετικός νεοφιλελευθερισµός και το ακραίο κέντρο, ενώ παραµονεύουν και οι δυνάµεις
της ανθρωποφαγίας, του σκοταδισµού και του φασισµού, όχι
µόνο στη Γαλλία και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και
στην πατρίδα µας. Εκεί βρίσκονται οι serial killers και όχι στα
έδρανα της Συµπολίτευσης, όπως µε απόλυτη αµετροέπεια χαρακτήρισε κάποιος Βουλευτής της Αντιπολίτευσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Τζούφη, παρακαλώ!
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, κι ευχαριστώ
για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Με συγχωρείτε. Ζητήσατε ένα λεπτό και πήρατε τρία.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Και χρειάζεται αρραγές µέτωπο απέναντί
τους.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η κ.
Μαρία Τριανταφύλλου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μόνιµο καθήκον όλων µας νοµίζω ότι πρέπει να είναι η κατανόηση της πραγµατικότητας και της συγκυρίας. Ζούµε σε µια περίοδο πολύ πυκνή σε γεγονότα, µε καταιγιστικές αλλαγές σε
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ζούµε σε µια εποχή δύσκολη.
Έχουµε ένα τοπίο κοινωνικής καταστροφής, µε 25% µείωση του
ΑΕΠ και πολλά άλλα. Έχουµε ένα πολιτικό σύστηµα αποσταθεροποιηµένο και απονοµιµοποιηµένο. Έχουµε γεωπολιτικές διεργασίες επικίνδυνες και πολύπλοκες.
Η χώρα είναι υπερχρεωµένη και υπό επιτροπεία. Κι ακόµη µια
φορά η όλη συζήτηση για τις αιτίες της καταστροφής που γίνεται
σήµερα θα ήταν τουλάχιστον γελοία και υποκριτική –µην πω τι
είναι- αν δεν ήταν τόσο τραγική η κατάσταση. Η λογοκοπία και
οι αποπροσανατολιστικές κατευθύνσεις είναι σε ηµερήσια διάταξη.
Πώς θέριεψε το χρέος; Οι αναπτυξιολόγοι που κυβέρνησαν
τόσα χρόνια τη χώρα τι λένε; Διότι το χρέος, που είναι, πράγµατι,
εργαλείο καθυπόταξης και χειραγώγησης των λαών, δεν θέριεψε
µέσα από λογιστικές κοµπίνες –φυσικά υπήρξαν και αυτές-, αλλά
θέριεψε µέσα από πολιτικές που προωθήθηκαν. Η κυριότερη από
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αυτές ήταν η παραγωγική αποδιάρθρωση του τόπου και στη συνέχεια, επιβλήθηκε η χρεοµηχανή, η φοροασυλία του µεγάλου
κεφαλαίου, οι ληστρικές για το δηµόσιο συµβάσεις και, επιτρέψτε µου, οι επενδύσεις µαϊµού. Οµνύετε όλοι στις επενδύσεις
και την ανάπτυξη.
Ο συνάδελφος Δηµήτρης Εµµανουηλίδης ανέφερε ενδεικτικά
στοιχεία και παραδείγµατα αποβιοµηχάνισης της χώρας. Θέλω
να ρωτήσω, αλήθεια από το 2012 µέχρι το 2014, σε αυτή την Κυβέρνηση η οποία είχε success story και σε αυτό –πραγµατικά
θέλω να πει κάποιος- πόσες επενδύσεις έλαβαν χώρα στη χώρα
µας. Γνωρίζετε το ποσοστό των επενδύσεων; Θα ήθελα πραγµατικά να το πείτε, αν το γνωρίζετε. Και υπήρξε η συνέχεια των
έργων σας που είναι γνωστή: πελατοκρατία, ρουσφέτια, δανεικά,
επίπλαστη ευηµερία, κλεπτοκρατία.
Μας ρωτάτε πού είναι η διαφάνεια που θα επιβαλλόταν και τι
ανέδειξαν οι επιτροπές. Θα τα δούµε. Όλα πρέπει να τα δούµε.
Πρέπει να γνωρίζετε, όµως, ότι ο ελληνικός λαός παρακολουθεί
τα πάντα. Παρακολουθεί και τα φάλτσα τα δικά µας.
Πολλές φορές, κατά την άποψή µου -κι εδώ θα διαφωνήσω µε
τον αγαπητό Υφυπουργό κ. Βίτσα- δίνουµε την εντύπωση ότι είµαστε χαϊβάνια απέναντι σε τέρατα. Όµως, όλοι παρακολουθούν
αυτή την ενορχηστρωµένη ειδική οµάδα που κατασκευάζει ειδήσεις, δηλαδή ψεύδη.
Για παράδειγµα, άκουσα πάρα πολλές φορές -και σήµερα, βέβαια- για την αντισυνταγµατικότητα πολλών νοµοθετηµάτων
αυτής της Κυβέρνησης, προεξάρχοντος του νόµου Παππά. Θέλω
να ρωτήσω: Με ποιον νόµο θα αδειοδοτηθούν τα κανάλια; Μα,
µε τον νόµο Παππά, φυσικά! Ο Παππάς έχασε τον διαγωνισµό,
αλλά όχι τον νόµο.
Αντισυνταγµατική κρίθηκε η ανάθεση της αδειοδότησης στην
Κυβέρνηση, αντί για το ΕΣΡ. Ψέµα και πάλι ψέµα. Η καθεστωτική
ανασύνταξη περνά µέσα από την παραπληροφόρηση, αλλά και
τη δηµιουργία µίας µαζικής ψυχολογίας ήττας στον κόσµο. Τον
κόσµο τον ενδιαφέρει τι προϋπήρξε, αλλά και τι θα γίνει.
Υπάρχει µία ρητορική για τέταρτο µνηµόνιο. Τα µέτρα που
φέρνει η Κυβέρνηση είναι το αποτέλεσµα της δεύτερης αξιολόγησης του τρίτου µνηµονίου, που συνυπέγραψαν Νέα Δηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Τέταρτο µνηµόνιο και έξοδος στις αγορές δεν
γίνεται. Τέταρτο µνηµόνιο θα σήµαινε νέο δανειακό πρόγραµµα.
Θα σήµαινε ακύρωση του τρέχοντος. Θα σήµαινε αποτυχία ικανοποίησης στόχων. Εδώ έχουµε ακριβώς το αντίθετο. Συνολική
συµφωνία επιδιώκεται για έξοδο από την επιτροπεία. Μπορεί να
υπάρχουν διαφωνίες, προβλήµατα, κριτική, αλλά αυτό επιδιώκεται.
Υπάρχει ένα κρεσέντο ηθικολογίας: Είστε ξεπουληµένοι, ψεύτες, ατιµάζετε τη συνείδησή σας, εξαπατήσατε, θα τιµωρηθείτε.
Αυτά δεν είναι πολιτικά επιχειρήµατα, αλλά συναισθηµατική εκδραµατοποίηση για λόγους εντυπωσιασµού και, µάλιστα, καφενειακού τύπου.
Βέβαια, πάντοτε υπάρχει το επιχείρηµα του success story ή το
επιχείρηµα «Θα βγαίναµε στις αγορές». Πώς θα βγαίναµε στις
αγορές, χωρίς ρύθµιση χρέους, χωρίς ρύθµιση κόκκινων δανείων; Γιατί δεν τα ρυθµίσατε; Δεν προλάβατε, σας ρίξαµε. Πώς
θα βγαίναµε χωρίς σταθερό τραπεζικό τοµέα και -το πιο σηµαντικό- χωρίς αλλαγή του παραγωγικού µοντέλου και παραγωγική
ανασυγκρότηση; Θα βγαίναµε στις αγορές µε µία οικονοµία διαλυµένη, έρµαιο στα χέρια των διεθνών καλοθελητών και των εγχώριων φίλων τους, όπως πάντα, για να µείνουµε πάλι στην
επιτροπεία ύστερα από λίγο. Αυτή είναι επί της ουσίας κριτική
στην οικονοµική πολιτική της κυβέρνησης Σαµαρά-Βενιζέλου.
Θα ήθελα να πω δυο λόγια για τη συµφωνία. Είναι προϊόν συγκεκριµένων διεργασιών, συγκεκριµένων δεδοµένων, συγκεκριµένων συσχετισµών και, βέβαια, συγκεκριµένων πολιτικών µας
επιλογών. Αυτές οι διεργασίες περιλάµβαναν -και περιλαµβάνουν- αξιολογήσεις για το ελληνικό πρόγραµµα που συµφωνήθηκε το 2015 µεταξύ της Ελλάδας και των θεσµών.
Έχουµε µία συµφωνία. Επιλέγουµε να κινηθούµε για την επαναδιαπραγµάτευση του ελληνικού χρέους, µε την κοινωνία όρθια
και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν όχι σύµµαχο, τουλάχιστον όχι αντίπαλο. Μας λέτε ότι η συζήτηση για το ελληνικό χρέος έχει ανοίξει, ότι είχατε ανοίξει εσείς, δηλαδή, τη συζήτηση. Είναι ψέµατα.
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Εσείς ούτε µέσα στο κόµµα σας δεν µπορείτε να ανοίξετε συζήτηση για το χρέος.
Πάντως, καθοριστικός παράγων για την αποτελεσµατικότητα
και την υπεράσπιση της συµφωνίας στο σύνολό της είναι αν θα
µπορέσει να ικανοποιήσει τη συνθήκη για την οποία πραγµατοποιείται, δηλαδή την ολοκλήρωση του καθεστώτος επιτροπείας,
την επίτευξη σταθερότητας, την έξοδο στις αγορές, την αλλαγή
του επενδυτικού κλίµατος, την ανάκτηση ελευθερίας ως προς τη
δυνατότητα άσκησης πολιτικής.
Δεν χρειάζεται να επαναλάβω τα δύσκολα µέτρα. Υπάρχουν
θετικές διατάξεις. Βεβαίως, αυτό που έχει σηµασία είναι να
δούµε τι σηµαίνει αυτή η έξοδος, η διέξοδος της χώρας, τι σηµαίνει αυτό το φως στο τούνελ. Πάνω απ’ όλα σηµαίνει, κατά την
άποψή µου, µία χώρα να παράγει. Χρειάζεται µία άλλη οργάνωση
της παραγωγής. Το µοντέλο δεν µπορεί να έχει στοιχεία παρασιτισµού. Τµήµατα της κοινωνίας δεν µπορούν να παρασιτούν σε
βάρος άλλων τµηµάτων τους. Σηµαίνει εµπλουτισµός της δηµόσιας ζωής και εκπολιτισµός της. Σηµαίνει δηµοκρατικές µεταρρυθµίσεις στους θεσµούς. Σηµαίνει ενίσχυση της υγείας και της
παιδείας. Σηµαίνει πάνω απ’ όλα συνευθύνη των πολιτών και όχι
ετεροκαθορισµός και ψευτοσυνδικαλισµός.
Θα ήθελα να πω δυο λόγια για τα ειδικά µισθολόγια, αν και µίλησε προηγουµένως ο Υφυπουργός. Υπάρχει και εδώ λογοκοπία
για τους ένστολους. Υπάρχει, πράγµατι, λογοκοπία για τους ένστολους. Κόπτεστε για τις ζωές των ενστόλων, όσων διαφυλάττουν τα εθνικά, δηλαδή τα λαϊκά, συµφέροντα, αλλά δεν τους
έχετε αρκετή εµπιστοσύνη ώστε να τους επιτρέψετε τον συνδικαλισµό. Κόπτεστε για τους µισθούς τους, αλλά εσείς τους κόψατε δύο φορές.
Τι κάνει το νοµοσχέδιο; Πολύ γρήγορα θα σας πω ότι υιοθετεί
την αναµόρφωση των ειδικών µισθολογίων µε βάση δύο κατευθύνσεις: την ανάγκη περιορισµού του σηµερινού τους αριθµού
από είκοσι σε επτά και την ανάγκη εξορθολογισµού των αποδοχών των λειτουργών και των υπαλλήλων. Βέβαια, υπάρχει συγχώνευση επιδοµάτων στον βασικό µισθό. Ήταν µία πάγια θέση
των εργαζοµένων. Δεν γίνεται µείωση και πάνω απ’ όλα διαφυλάσσεται πλήρως η ιδιαιτερότητα της εργασίας.
Τέλος, δεν πείθετε κανέναν, αγαπητοί συνάδελφοι -κανέναν,
µα κανέναν- ότι σας έπιασε ξαφνικά ο πόνος για δηµοκρατία και
για το τι λένε οι καλούµενοι φορείς στις επιτροπές, όταν εσείς οι
ίδιοι ψηφίζατε µνηµόνιο µε την κοινωνία απέναντι.
Δεν σας απασχολεί να πείσετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε µνηµονιακότερος των µνηµονιακών. Δεν σας απασχολεί να πείσετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κάλπικος. Ένα πράγµα, κατά την άποψή µου,
επιδιώκετε: Να πείσετε τον ελληνικό λαό ότι το µεγαλύτερο
λάθος της ιστορίας του ήταν που σας γύρισε την πλάτη, που γύρισε την πλάτη στη διαπλοκή, στην υποτέλεια, σε ό,τι δηλαδή
οδήγησε την Ελλάδα και τους Έλληνες στο να γίνουν πειραµατόζωα στις ορέξεις του ΔΝΤ και των πιο συντηρητικών κύκλων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θέλουµε να σας ζητήσουµε συγγνώµη που δεν διαλέξαµε να
πολιτικολογούµε χωρίς κόστος, που δεν διαλέξαµε να αυτοαναπαραγόµαστε, να έχουµε την ησυχία µας, αλλά και τον θαυµασµό
σας, ως µια συνεπή αριστερή δύναµη! Συγγνώµη που οι τοποθετήσεις µας δεν σταµατούν στο «δεν», αλλά επιµένουµε στην πολιτική πάλι για µετασχηµατισµό! Συγγνώµη που µαθαίνουµε να
προσανατολιζόµαστε στο τι και στο πώς! Συγγνώµη που κρατάµε
τη διακυβέρνηση!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Τριανταφύλλου, ολοκληρώστε.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ θα κριθεί από το αν πάσχισε να
ανοίξει δρόµο για την έξοδο της χώρας από την επιτροπεία, κρατώντας την κοινωνία όρθια και υπηρετώντας τη δηµοκρατία. Ο
ζουρλοµανδύας ταιριάζει καλύτερα σε αυτούς που νοµίζουν ότι
µπορούν να µας τον ξαναφορέσουν.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Μάξιµος Χαρακόπουλος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Στην κατελθούσα από του Βή-
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µατος συνάδελφο θα έλεγα το εξής: Να ζητήσετε συγγνώµη από
τον ελληνικό λαό που τον εξαπατήσατε µε χονδροειδή ψέµατα
και υποκλέψατε την ψήφο του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το τέταρτο µνηµόνιο που συζητούµε, το µνηµόνιο των τροµερών περικοπών και της µακράς λιτότητας που η Κυβέρνηση φορτώνει τον τόπο, ήταν αχρείαστο,
όπως και το τρίτο µετά το κλείσιµο των τραπεζών. Και αυτό το
δεύτερο µνηµόνιο, µέσα σε δυόµισι χρόνια, είναι αποκλειστικά
δικό σας έργο και έρχεται απλώς να επιβεβαιώσει αυτό που όλοι
πλέον έχουν αντιληφθεί, ότι είστε πρόθυµοι σε κάθε υποχώρηση,
παραχώρηση και εκχώρηση, µε αντάλλαγµα λίγο ακόµη χρόνο
στους θώκους της εξουσίας.
Εσείς, βεβαίως, συνεχίζετε να µιλάτε και να συµπεριφέρεστε
ωσάν η Ελλάδα να είναι η χώρα των λωτοφάγων. Η αλήθεια,
όµως, δεν µπορεί να κρυφθεί πίσω από τα ψεύδη της κυβερνητικής προπαγάνδας. Και η αλήθεια είναι ότι κάθε µέρα παραπάνω
στο Μέγαρο Μαξίµου για τον ΣΥΡΙΖΑ, σηµαίνει κάθε µέρα και πιο
χαµηλά για τον ελληνικό λαό.
Παραλάβατε µια οικονοµία που έβγαινε από την κρίση, που αντίκριζε το τέλος των µνηµονίων και τη φέρατε στα τάρταρα. Από
το «ούτε 1 ευρώ µέτρα» και το «τέλος της λιτότητας και των θυσιών», που σε όλους τους τόνους υπόσχονταν ο κ. Τσίπρας, µε
το τέταρτο µνηµόνιο µας φορτώσατε µε 4,9 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Και µαζί µε τα 9,2 δισεκατοµµύρια ευρώ του τρίτου µνηµονίου ο λογαριασµός ξεπερνάει τα 14 δισεκατοµµύρια, δηλαδή
3.400 ευρώ για κάθε νοικοκυριό.
Τη νύφη καλούνται να την πληρώσουν κυρίως οι συνταξιούχοι
που τους υποσχεθήκατε φύκια για µεταξωτές κορδέλες για να
τους υφαρπάξετε την ψήφο. Και τώρα τους αρπάζετε µέσα από
τα χέρια δύο συντάξεις. Όµως, τη νύφη πληρώνουν και όλοι οι
φορολογούµενοι, που θα δουν από τη µείωση του αφορολόγητου να κάνει φτερά ένα ακόµη µηνιάτικο.
Τη νύφη πληρώνουν οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, αλλά και οι
αγρότες, µε την ακόµη µεγαλύτερη αύξηση των ασφαλιστικών
εισφορών. Τη νύφη πληρώνουν οι αδύναµοι οικονοµικά συµπολίτες µας µε τη µείωση του επιδόµατος θέρµανσης, αλλά και µιας
σειράς κοινωνικών επιδοµάτων. Τη νύφη πληρώνουν -και µάλιστα
αναδροµικά, τα στελέχη- των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας µε τη µείωση των ειδικών µισθολογίων.
Στην προκειµένη περίπτωση η Κυβέρνηση ανερυθρίαστα παραβιάζει κάθε έννοια δικαίου και πολιτικής εντιµότητας. Αντί να
εφαρµόσει τις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, επιστρέφοντας και το υπόλοιπο 50% των παρακρατηθέντων από τις
αποδοχές των εργαζοµένων στα Σώµατα Ασφαλείας, µε τις ρυθµίσεις για το µισθολόγιο εµπαίζει απροκάλυπτα τους ανθρώπους
που καθηµερινά διακινδυνεύουν τη ζωή τους για την ασφάλεια
των συµπολιτών µας, για τη διαφύλαξη της περιουσίας και του
φυσικού πλούτου της χώρας.
Με την κατάργηση του υπολογισµού της στράτευσης και των
ετών πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης στα µισθολογικά κλιµάκια χιλιάδες άνθρωποι θα δουν µειώσεις στα εισοδήµατά τους. Ο κ.
Τόσκας πριν από λίγο είπε ότι δεν θα έχουν πρόβληµα όσοι πρόλαβαν να αναγνωρίσουν τον χρόνο στράτευσης. Οι υπόλοιποι;
Με το νέο µισθολόγιο προκύπτει άµεση µείωση αποδοχών για
τους νεοεισερχόµενους στα Σώµατα Ασφαλείας -τουλάχιστον
αυτό δεν είδα να αµφισβητείται- ενώ για τους ήδη υπηρετούντες
καθιερώνεται προσωπική διαφορά.
Έτσι, όµως, βάζετε σε βαθιά κατάψυξη τους µισθούς στη συντριπτική πλειοψηφία των ενστόλων, οι οποίοι δεν θα µπορούν να
ξαναδούν αύξηση των πραγµατικών εισοδηµάτων τους -κάποιοι
ακόµη και µέχρι την αποστράτευσή τους- αν δεν υπερβούν την
προσωπική διαφορά.
Ο κ. Τόσκας προκειµένου να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, µας
είπε ότι η προσωπική διαφορά είναι θεσµοθετηµένη, κατοχυρωµένη και δεν έχει χρονικό περιορισµό εφαρµογής. Πώς, όµως,
να γίνετε πιστευτοί ότι µπορείτε να εγγυηθείτε το µέλλον της
προσωπικής διαφοράς στους µισθούς αστυνοµικών και πυροσβεστών, όταν µε αυτό, µε το τέταρτο µνηµόνιο πετσοκόβετε την
προσωπική διαφορά στις συντάξεις;
Επιπλέον, εφόσον η προσωπική διαφορά δεν θα υπολογίζεται
στις κρατήσεις για την αναλογική σύνταξη, θα οδηγήσει µοιραία
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σε περαιτέρω µείωση των συντάξιµων αποδοχών.
Καταργείτε, ακόµα, το επίδοµα του πενθηµέρου και ορίζετε
ότι οι ένστολοι θα µπορούν να λάβουν επίδοµα υπερεργασίας
για µόνο τέσσερα Σαββατοκύριακα το µήνα. Αντί για πενήντα δυο
Σαββατοκύριακα το έτος θα λαµβάνουν σαράντα οκτώ. Πριν λίγο
κατατέθηκε νοµοτεχνική βελτίωση.
Όλα αυτά, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θυµίζουν τη
γνωστή ιστορία µε τον Χότζα. Επιβάλλετε µια σειρά αρνητικών
ρυθµίσεων και όταν αποσύρετε κάποια, θέλετε και από πάνω να
σας πουν και ευχαριστώ.
Καταθέτω για τα Πρακτικά το ψήφισµα διαµαρτυρίας της πανελλαδικής ένστολης διαµαρτυρίας των Σωµάτων Ασφαλείας,
που καταγγέλλουν τους κυβερνώντες ότι τους αντιµετωπίζουν
ως πολίτες τριτοκοσµικής χώρας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μάξιµος Χαρακόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν ψήφισµα, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζουµε την αλλεργία των
κυβερνώντων στην Αστυνοµία. Όµως, θα πρέπει κάποτε να γίνει
κατανοητό ότι κράτος δικαίου χωρίς Σώµατα Ασφαλείας δεν µπορεί να υπάρξει.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ)
Σας καλούµε, λοιπόν, αφού ο κύριος Υπουργός µάς είπε ότι
θα επανεξετάσει µε το Υπουργείο Οικονοµικών τα κλιµάκια µισθοδοσίας για να κάνει διορθώσεις, να αποσύρετε τις ρυθµίσεις
για το µισθολόγιο και να υπάρξει διαβούλευση µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς.
Σε κάθε περίπτωση, δέσµευση της Νέας Δηµοκρατίας και του
Προέδρου της Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η υλοποίηση της απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας για την απόδοση των
αναδροµικών που εκκρεµούν, αλλά και η κατάθεση ενός νέου µισθολογίου για τις Ένοπλες Δυνάµεις και τα Σώµατα Ασφαλείας
που θα διασφαλίζει αξιοπρεπείς αποδοχές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι εµφανές ότι οι κόκκινες
γραµµές για το αφορολόγητο και τις συντάξεις του κ. Τσακαλώτου θυσιάστηκαν στον βωµό των κόκκινων χαλιών της εξουσίας.
Η αλήθεια είναι, επίσης, ότι για την εφαρµογή ή µη των περίφηµων αντίµετρων µετά τη λήξη του µνηµονίου, απαιτείται η έγκριση του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και ότι για την πλήρη
εφαρµογή χρειάζονται πλεονάσµατα 5,5%. Δεν λέτε αυτό που
σας είπε το πρωί ο εισηγητής µας, ότι µε το 3,5% τα αντίµετρα
θα είναι µηδέν.
Για να επιτυγχάνονται, όµως, αυξηµένα πλεονάσµατα, θα συνεχιστεί µια φοροµπηχτική πολιτική που ήδη έχει λιανίσει τον
κορµό της παραγωγικής βάσης της χώρας και έχει εξαϋλώσει τη
µεσαία τάξη. Συνεχίζετε µια καταστροφική και αδιέξοδη πορεία
που προκαλεί ασφυξία στην επιχειρηµατικότητα και σκοτώνει την
πραγµατική οικονοµία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πείραµα της δηµαγωγίας το
πληρώσαµε και εξακολουθούµε να το πληρώνουµε πολύ ακριβά.
Είναι καιρός να αλλάξουµε ρότα µε γνώµονα την αλήθεια και τη
σκληρή δουλειά για να βγούµε επιτέλους στο ξέφωτο της πραγµατικής ανάπτυξης και της ευηµερίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Δεν ακούσατε τον κύριο
Υπουργό…
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Τι δεν ακούσαµε;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κατανοητό έγινε
τώρα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ορίστε, κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
για ένα λεπτό µόνο. Σας ευχαριστώ πολύ.
Δεν είχατε ανέβει ακόµα στο Προεδρείο, αλλά είχε γίνει µία

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

συζήτηση, σε πολύ καλό επίπεδο, ανάµεσα στον κ. Κουτσούκο,
εισηγητή µας, και στον κ. Βίτσα, Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής
Άµυνας, σχετικά µε υπερβολές του παρελθόντος. Ο κ. Κουτσούκος είχε πει ότι αφού θέλετε να µιλάµε αλλιώς, ζητήστε και συγγνώµη για κάτι που έχετε πει.
Είπε ο κ. Βίτσας: Υπήρξα Γραµµατέας του Συνασπισµού και
του ΣΥΡΙΖΑ. Εάν µου βρείτε κάποιον να έχει κάνει µια υπερβολική
δήλωση µε χαρακτηρισµούς ανοίκειους, που ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ
ή στον Συνασπισµό και εν πάση περιπτώσει, έχει µείνει στο κόµµα
του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ να δεχθώ.
Καταθέτω -και µε αυτό ολοκληρώνω- δύο δηλώσεις του κυρίου
Πρωθυπουργού, του σηµερινού Πρωθυπουργού του κ. Τσίπρα.
Η µία είναι το 2012 και αναφέρει τα εξής: «Όλο το προηγούµενο
διάστηµα τα ακούγαµε από τον κ. Παπαδήµο, τον κ. Βενιζέλο,
τον κ. Παπανδρέου και τον κ. Σαµαρά. Μπορεί οι Ευρωπαίοι να
λένε ότι είµαστε όλοι Έλληνες, αλλά µάλλον κάποιοι Έλληνες
δεν είναι και τόσο Έλληνες. Αυτοί που µας κυβερνούν.». Αυτό
είναι το πρώτο.
«Ο κ. Παπανδρέου έχει ξεπεράσει πια και τη Θάτσερ, έχει ξεπεράσει και τον Πινοσέτ και φαίνεται τελικά ότι προκειµένου να
κρατηθεί λίγο ακόµα στην εξουσία, είναι αδίστακτος. Ό,τι του ζητήσουν, θα το εξαγγείλει.».
Καταθέτω τα δύο χωρία από τις οµιλίες του Πρωθυπουργού
για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ανδρέας Λοβέρδος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ πολύ.
Η κ. Μεγαλοοικονόµου έχει τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µετά από µόλις δύο µέρες επιτροπών και ένα
νοµοσχέδιο σχεδόν χιλίων σελίδων, που φέρνει τα πάνω - κάτω
για άλλη µία φορά στην ελληνική οικονοµία, ερχόµαστε σήµερα
να συζητάµε σε ένα θέατρο του παραλόγου.
Η Κυβέρνηση προσπαθεί να µας πείσει πως έχουµε µπροστά
µας τα καλύτερα δυνατά µέτρα και αντίµετρα και εµείς από την
πλευρά µας βλέπουµε τη σκληρή πραγµατικότητα, που αντιλαµβάνεται πρώτα και καλύτερα ο ελληνικός λαός. Μιλάµε για ένα
άλλο, σκληρό κείµενο µε πολλές επιβαρύνσεις για τα νοικοκυριά
και τις επιχειρήσεις που θα δυσκολέψει ακόµα περισσότερο την
καθηµερινότητα και την αξιοπρεπή διαβίωση της µέσης ελληνικής οικογένειας.
Κατ’ αρχάς, ένα από τα βασικά µελανά σηµεία του νοµοσχεδίου
είναι η νέα αλλαγή στις συντάξεις, η οποία θα φέρει µειώσεις
ακόµη και άνω του 18%, εάν υπολογιστούν και τα επιδόµατα που
περικόπτονται.
Και ερωτώ, κύριοι της Κυβέρνησης: Πόσες µειώσεις να αντέξουν ακόµη οι Έλληνες συνταξιούχοι των 500 ευρώ; Μήπως
άλλες δώδεκα φορές, περίπου, δεν υπέστησαν µειώσεις από τη
συγκυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας - ΠΑΣΟΚ; Γιατί δεν έγινε, τουλάχιστον, µία διάκριση, για να προστατευθούν τουλάχιστον οι
πραγµατικά χαµηλοσυνταξιούχοι ή και οι ευπαθείς οµάδες, όπως
τα άτοµα µε αναπηρία;
Δεν νοείται σε µία πολιτισµένη χώρα να γίνονται δεκτές µειώσεις αδιακρίτως, για όλους, και µάλιστα στους συνταξιούχους,
δηλαδή κατά κύριο λόγο για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας,
που δεν έχουν άλλον τρόπο να επιβιώσουν.
Εκτός από τις λογικές αυτές αντιρρήσεις µας, υπάρχουν φυσικά και οι νοµικές αντιρρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη
συνταγµατικότητα των νέων περικοπών, καθώς, επίσης και τα
ερωτήµατα που θέτει η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής για
το εάν τελικά αυτές οι περικοπές φτάνουν στο σηµείο να οδηγήσουν στην καταπάτηση της αξιοπρέπειας των συνταξιούχων.
Η αξιοπρέπεια, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, είναι µία
λέξη που, δυστυχώς, έχουµε ξεχάσει τα τελευταία χρόνια. Ασχολούµεθα µόνο µε τα έσοδα του κράτους, τους δηµοσιονοµικούς
στόχους, τα πλεονάσµατα και έχουµε ξεχάσει τελείως τις έννοιες
της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αξιοπρέπειας και της ισότητας.
Επί παραδείγµατι, για πρώτη φορά νοµοθετείται το να επιτρέ-
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πεται διευρυµένα το άνοιγµα των καταστηµάτων τις Κυριακές.
Το ζητούµενο είναι τι στόχευση έχει η Κυβέρνηση. Διότι ναι µεν
µπορεί τα µεγάλα εµπορικά καταστήµατα, τα πολυκαταστήµατα
και τα εµπορικά κέντρα να ευνοηθούν, ωστόσο τίθεται ένα τεράστιο ερώτηµα σε σχέση µε τα µικρά και τα µεσαία καταστήµατα,
τα οποία δεν θα µπορέσουν να ανταποκριθούν στα αυξηµένα
έξοδα µισθοδοσίας κ.λπ., που συνεπάγεται το άνοιγµα τις Κυριακές.
Η αιτιολογική έκθεση δεν µας διαφωτίζει καθόλου σε αυτό το
σηµείο. Κάνει λόγο για µεγέθυνση της τουριστικής δαπάνης.
Όµως, δεν γίνεται κανένας λόγος για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που πιθανότατα θα βρεθούν ένα βήµα πριν από το λουκέτο
και είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής επιχειρηµατικότητας και
οικονοµίας.
Θα ήθελα να σας τονίσω ότι εάν ενδιαφέρεστε για τις τουριστικές περιοχές, κάλλιστα τα καταστήµατα στις τουριστικές περιοχές, παίρνοντας το σήµα από τον ΕΟΤ, µπορούν να είναι
ανοικτά είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο και όλες τις
µέρες του µήνα. Δεν υπάρχει δέσµευση, φτάνει να έχουν πάρει
το σήµα από τον ΕΟΤ ότι ανήκουν σε τουριστικές περιοχές και
στην Αθήνα και σε άλλα µέρη, όπου είναι τουριστικά. Οπότε, δεν
στέκει να το επικαλείστε αυτό.
Συνεπώς, µάλλον, ευνοείτε τις πολυεθνικές. Διότι, αν ξέρετε,
πάρα πολλές πολυεθνικές που έχουν καταστήµατα παντού,
έχουν τα εργαστήριά τους σε διεθνή ύδατα, οπότε τα κέρδη τους
φεύγουν κατευθείαν στο εξωτερικό. Άρα, βοηθάτε µόνο τις µεγάλες επιχειρήσεις και όχι τις µικροµεσαίες. Αυτές τις καταδικάζετε στον τελικό θάνατο.
Και µετά από όλα αυτά τα µέτρα λιτότητας και ύφεσης, έρχεται η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους
επαγγελµατίες και τους αγρότες. Δεν ξεχνάµε, φυσικά, τη σθεναρή στήριξη της συγκυβέρνησης στο νόµο Κατρούγκαλου, για
τον οποίον τόσο ο ίδιος ο κ. Κατρούγκαλος όσο και σύσσωµη η
Κυβέρνησή µας τόνισαν πόσο θα ωφεληθούν οι επαγγελµατίες
µε χαµηλά εισοδήµατα.
Και τώρα έρχεται µια µεγάλη ανατροπή στον τρόπο υπολογισµού των εισφορών και πάλι µε στόχο να αυξηθούν οι εισπράξεις
των ταµείων. Προφανώς, καθόλου δεν σας προβληµάτισε το ότι
οι επαγγελµατίες αδυνατούν να πληρώσουν τις εισφορές τους,
όπως είναι σήµερα. Είναι, εποµένως, πραγµατικά απορίας άξιο
το να πιστεύετε ότι ξαφνικά θα µπορέσουν να πληρώσουν τις εισφορές και µάλιστα αυξηµένες. Μάλιστα, είχα τονίσει πριν ότι
πρέπει να παγώσουν οι παλιές εισφορές, από τότε που άρχισε η
κρίση, από το 2009, µέχρι σήµερα, και αν µπορέσουν να πληρώνουν τις τρέχουσες. Όµως, αυτό δεν το λαµβάνετε υπ’ όψιν και
λέτε ότι θα κάνετε τις εκατόν είκοσι δόσεις. Λοιπόν, δεν πρόκειται
να κάνετε τίποτα. Απλώς θα τους πάρετε τις περιουσίες, γιατί θα
τους πάτε σε πλειστηριασµούς.
Είναι φανερό ότι νοµοθετείτε όχι απλά εκτός της αντοχής της
οικονοµίας, αλλά και εκτός κάθε πραγµατικότητας.
Όµως, το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει και κάποιες εξαιρετικά επικίνδυνες ρυθµίσεις. Πραγµατικά, το γεγονός ότι υποβαθµίζετε
τον ρόλο της αρµοδιότητας του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος, είναι άκρως ύποπτο και επικίνδυνο.
Κατ’ αρχάς οι εισαγγελικοί λειτουργοί έχουν πρωτίστως υποχρέωση απέναντι στο Σύνταγµα να υπηρετούν τη δικαιοσύνη.
Εποµένως, δεν έχει καµµία λογική και νοµική βάση το να µην
µπορεί ο Οικονοµικός Εισαγγελέας να παραγγέλνει, οποτεδήποτε το κρίνει, τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, αλλά να
έχει ουσιαστικά τον πρώτο λόγο η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων
Εσόδων! Δεν µπορεί ο εισαγγελέας, µπορεί η ανεξάρτητη αρχή!
Πέραν όλων αυτών και άλλων ακόµη δεκάδων υπόπτων ρυθµίσεων, αυτά που είναι πιο ανησυχητικά είναι οι ταχύτατες κατασχέσεις που έρχονται πλέον για οφειλές στο δηµόσιο, καθώς και
η νέα διαδικασία ηλεκτρονικού πλειστηριασµού.
Ειδικά, οι νέοι πλειστηριασµοί, µε τον τρόπο που θα γίνονται,
θα οδηγήσουν γρήγορα, άµεσα και χωρίς πολλές δυνατότητες
αντίδρασης στο να χάνουν οι πολίτες τα σπίτια τους. Μάλιστα, η
τιµή έναρξης θα είναι πλέον η εµπορική αξία των ακινήτων, η
οποία στις περισσότερες περιπτώσεις είναι χαµηλότερη από την
αντικειµενική αξία.
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Σας ερωτώ, κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών -δεν είστε εδώτο εξής: Από ποια τιµή θα αρχίζει ο πλειστηριασµός; Έκανα
έρευνα και θα αρχίζει από τα 2/3 της πραγµατικής αξίας. Για παράδειγµα, ένας έχει πάρει δάνειο 100.000 ευρώ. Η πραγµατική
αξία είναι 50.000 ευρώ και θα αρχίζει από τα 2/3. Και θα είναι
υπεύθυνοι οι εγγυητές που υπέγραψαν για τα παιδιά τους, θα
παίρνετε το σπίτι των εγγυητών που υπέγραψαν για να τους βοηθήσουν και θα χρωστάνε κιόλας. Τουλάχιστον, κάντε το αµερικάνικο σύστηµα, να τους τα παίρνετε, αλλά να µην χρωστάνε
κιόλας.
Μια τέτοια ρύθµιση είναι εξαιρετικά άδικη…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Σας
παρακαλώ, δώστε µου ένα λεπτό.
Ακόµη και σήµερα όλοι οι φόροι των ακινήτων, όπως ο φόρος
µεταβίβασης και ο ΕΝΦΙΑ, υπολογίζονται µε βάση τις αντικειµενικές αξίες. Θα σας προτείνω και κάτι άλλο. Την κατοικία που µένουµε τώρα ή την εξοχική µας την φορολογείτε. Σας διέφυγε να
φορολογήσετε την τελευταία κατοικία.
Λοιπόν, η τελευταία κατοικία είναι η πιο αποδοτική. Αν πάτε
στο Α’ Νεκροταφείο και δείτε πόσο πουλιούνται τα µνήµατα και
µάλιστα σε ζώνες, εκεί είναι η φορολογία. Εκεί είναι η µόνιµη κατοικία που θα βγάζετε τον νεκρό από µέσα για να σας πληρώσει
τον ΕΝΦΙΑ. Αυτό σας διέφυγε. Πρέπει να το επανεξετάσετε.
Επίσης, ένα ακόµα µεγάλο ζήτηµα είναι η κατάσταση που αντιµετωπίζουν οι δανειολήπτες από τα funds, τα λεγόµενα στην
ελληνική «κοράκια», που θα εξαγοράζουν τα δάνεια από τα πιστωτικά ιδρύµατα. Βεβαίως, εδώ και πολλούς µήνες, από την
ηµέρα της ψήφισης του ν.4389/2016, τόσο εγώ προσωπικά όσο
και η Ένωση Κεντρώων έχουµε στηρίξει την ιδέα να µπορεί ο
ίδιος ο δανειολήπτης να εξαγοράζει το δάνειό του πριν πουληθεί
στο fund στην ίδια ακριβώς τιµή.
Όµως, η Κυβέρνηση κωφεύει και έτσι αναγκάστηκα να καταθέσω σήµερα τροπολογία, να τους δώσετε το δικαίωµα να τους
καλεί το τραπεζικό ίδρυµα να εξαγοράζουν το δάνειό τους στην
τιµή που θα το πουλήσουν στα funds. Γιατί να µην το αγοράσει
ο Έλληνας και να το πάρει το fund; Για να τους πετάξει να µένουν
στα χαρτόκουτα; Δεν το δέχοµαι. Κάντε δεκτή την τροπολογία.
Θα ξεσηκωθεί ο κόσµος. Αφού θα τα πουλήσετε που θα τα πουλήσετε, δώστε τους το δικαίωµα να τα εξαγοράσουν οι ίδιοι.
Μπορεί να θέλουν να πουλήσουν το νεφρό τους, δεν µας ενδιαφέρει, ο εγγυητής να πουλήσει τα µάτια του, θα το πληρώσουν
το δάνειο. Να τους δώσετε µια ευκαιρία. Έτσι είσαστε καταδικαστέοι από όλον τον κόσµο.
Βεβαίως, αυτά είναι τραγικά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου της
κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κυρία συνάδελφε,
ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Τα αντίµετρα είναι «καθρεφτάκια». Ο κόσµος, όµως, έχει σταµατήσει πλέον να σας εµπιστεύεται. Βρείτε λύσεις που θα δώσουν διέξοδο στην τραγική
κατάσταση που βιώνουν.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ο συνάδελφος κ. Γεώργιος - Δηµήτριος Καρράς, Ανεξάρτητος Βουλευτής, έχει τον
λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Βρίσκοµαι από το πρωί στην Αίθουσα. Ανέπτυξα αντιρρήσεις
για τη συνταγµατικότητα των άρθρων 1 και 2, προβάλλοντας την
αναλγησία ρυθµίσεων που αφορούν τις περικοπές της προσωπικής διαφοράς, τις περικοπές για τα οικογενειακά επιδόµατα, τα
οποία φέρεται να είχε ή υποστηρίζετο ότι είχε κατοχυρώσει ο
νόµος Κατρούγκαλου του Μαΐου του 2016.
Το νοµοσχέδιο, βέβαια, δεν είναι µόνο οι συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, έστω και εάν είναι το πρώτο κεφάλαιο και ο κύριος τίτλος,
αλλά έχει µια σειρά άλλων ρυθµίσεων, οι οποίες δηµιουργούν
και µια σειρά προβληµάτων και, εάν θέλετε ακόµα, δηµιουργούν
και µια σειρά περαιτέρω δυσκολιών στους Έλληνες.
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Θα δώσω ένα παράδειγµα. Προ δεκαπέντε ηµερών ψηφίστηκαν οι διατάξεις για τον εξωδικαστικό συµβιβασµό. Χαιρετίστηκε
πολύ από την Κυβέρνηση και η Αντιπολίτευση το παρακολούθησε και εγώ προσωπικά το παρακολούθησα µε πολλή προσοχή.
Είχα τις ενστάσεις µου, είχα τις αντιρρήσεις µου.
Σήµερα, όµως, είµαι κάθετα αντίθετος. Για ποιον λόγο; Μετά
από δεκαπέντε ηµέρες έρχεται το άρθρο 46 του νοµοσχεδίου και
για τον εξωδικαστικό µηχανισµό φανερώνει µια ερασιτεχνική διάθεση της Κυβέρνησης. Γιατί; Φαίνεται ότι διαµαρτυρήθηκαν οι
τράπεζες, µεγαλοπιστωτές ή δεν ξέρω ποιοι. Τροποποιεί, λοιπόν,
βασική αρχή του µηχανισµού που κατά τις εξαγγελίες θα οδηγούσε σε ανακούφιση και ρύθµιση µικρών ή και µεγαλύτερων
επιχειρηµατικών δανείων και τι µας λέει; Εάν ένας πιστωτής αρνείται να αποδεχθεί το ποσό της οφειλής όπως προσδιορίζεται
από τον οφειλέτη, τον συντονιστή ή τον εµπειρογνώµονα, µπορεί
να προσφύγει στο δικαστήριο.
Μικρό το κακό, θα έλεγα. Όµως, εάν ο πιστωτής αυτός, ο δανειστής, είναι ο µεγαλύτερος κατά ποσοστό, δεν µπορεί να υπάρξει συµβιβασµός και οδηγείται η υπόθεση στα δικαστήρια να
κριθεί ποιο είναι το ύψος της οφειλής ή της απαίτησης. Ξέρετε
τι σηµαίνει αυτό; Δεκαεπτά, εάν δεν κάνω λάθος, τράπεζες ελληνικές, κάποιες απ’ αυτές όχι καλές, έχουν πάψει να υπάρχουν
ή έχουν συγχωνευθεί µε µεγαλύτερες και παρουσιάζεται το φαινόµενο όλες οι συστηµικές τράπεζες να έχουν συγκεντρώσει δάνεια µικροτέρων τραπεζών και να είναι οι µεγάλοι πιστωτές άνω
του 80%-85% των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των µικρών, διότι
οι µικρές επιχειρήσεις δεν συναλλάσσοντο µε πολλές τράπεζες,
αλλά µε µια, όπου είχαν τη δυνατότητα να διευκολύνονται.
Με αυτή τη ρύθµιση, λοιπόν, που δίδεται το δικαίωµα στις τράπεζες να αµφισβητούν το ποσό της οφειλής, όπως τουλάχιστον
ο συντονιστής ή ο εµπειρογνώµονας το αποδέχονται, φεύγουµε
από τον εξωδικαστικό συµβιβασµό και πάµε στα δικαστήρια, που
πάλι τα επιβαρύνουµε. Όµως, δεν είναι το ζητούµενό µου αυτό.
Το ζητούµενο είναι ότι µαταιώνεται ο σκοπός του νόµου µε µια
ρύθµιση σε νόµο ο οποίος δεν είχε αντικείµενο τον εξωδικαστικό
µηχανισµό. Εν πάση περιπτώσει, αυτά θα δείτε θα µας ταλαιπωρήσουν πάρα πολύ.
Να πω για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς. Το ακούω
στην αρχή θετικό, όµως αυτή τη στιγµή µε τη συγκέντρωση κατοικιών και εµπορικών ακινήτων από τις τράπεζες, δεν είναι κατάλληλος ο χρόνος για ταχύτατους πλειστηριασµούς, για τον
λόγο ότι αφ’ ενός µεν θα αφαιρεθούν πολύ εύκολα ιδιοκτησίες,
αφ’ ετέρου για τις ίδιες τις ιδιοκτησίες που θα εκτεθούν στον
πλειστηριασµό θα είναι τόσο µεγάλη η προσφορά στην αγορά,
ενώ η ζήτηση θα είναι πάρα πολύ µικρή. Αυτό θα δηµιουργήσει
προϋποθέσεις «κορακιών» που θα συγκεντρώνουν έναντι ευτελών τιµηµάτων, ευτελών πλειστηριασµών µεγάλες περιουσίες και
δεν θα εξυπηρετηθεί η οικονοµία. Αντίθετα, θα φτωχοποιηθεί και
άλλη µερίδα του ελληνικού πληθυσµού.
Βεβαίως, κάνω µια παρένθεση και λέω το εξής: Η δύσµοιρη
Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών πόσες φορές θα τροποποιηθεί
τον τελευταίο χρόνο για τα δηµόσια έργα; Σήµερα µας είπαν µε
µια διάταξη του άρθρου 61 ότι καλό είναι να βάζουµε συνταξιούχους δικαστές. Το έχω πει, το έχω φωνάξει. Δεν είµαι κατά των
δικαστών. Και τους εκτιµώ και τους σέβοµαι. Όµως, όταν βάλεις
έναν συνταξιούχο, ο οποίος έχει ολοκληρώσει τη θητεία του, έχει
ολοκληρώσει τη σταδιοδροµία του στα δικαστήρια και πάει σε
µια ανεξάρτητη αρχή, ξέρετε σε τι την µετατρέπει; Σε δικαστήριο, «µη τυχόν και θιγούµε από µια ακυρωτική απόφαση δικαστηρίου που θα προσφύγει, µη τυχόν µειωθούµε στο κύρος µας και
καθυστερούν οι επιλύσεις των διαφορών».
Θα φέρω παράδειγµα την Επιτροπή Ανταγωνισµού. Δεν
θεωρώ ότι είναι αποδοτική στον αριθµό των αποφάσεων. Επαίρεται η Επιτροπή Ανταγωνισµού ότι βγάζει αποφάσεις που δεν
πέφτουν στα δικαστήρια. Δεν µε ενδιαφέρει αν βγάζει δέκα αποφάσεις. Εγώ θέλω να βγάζει εκατό, να προωθείται ο ανταγωνισµός και ας πέφτουν οι πενήντα στα δικαστήρια. Άλλο σφάλµα,
λοιπόν.
Και ένα τελευταίο, γιατί βλέπω ότι ο χρόνος εγγίζει, που είναι
το θέµα της ευθύνης εκπροσώπων του δηµοσίου και των τραπεζών. Και αυτό καλό ακούγεται. Έχει, όµως, προβλήµατα, ξέρετε,
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στην εφαρµογή του. Έχει ένα µεγάλο πρόβληµα που παρεµβαίνει στο ζήτηµα της ποινικής δίωξης.
Είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης ότι θα είναι αίτηση αρχής. Να
το δεχθώ ως προς τον Γενικό Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης,
που δεν µε ξενίζει µια τέτοια ρύθµιση για τους δηµόσιους λειτουργούς και υπαλλήλους. Να το δεχθώ, όµως, µε µια τριµελή
Επιτροπή Εφετών, η οποία θα εισηγείται στον Εισαγγελέα Δίωξης την άσκηση δίωξης; Θα είναι ιεραρχική εντολή ή θα µπορούµε να διακρίνουµε; Γιατί κάθε καταγγελία σε αυτές τις
περιπτώσεις δηµιουργεί και ευθυνοφοβία και οδηγεί στο εξής.
Σου λέει: Ας το παραπέµψουµε, ας κάνουµε µια προκαταρκτική,
να δούµε αν φταίει ή δεν φταίει. Θα οδηγείται, λοιπόν, η υπόθεση
σε πληθώρα αβασίµων πολλές φορές, διώξεων ή θα έχει δικαίωµα ο εισαγγελέας, όταν κρίνει ότι δεν υπάρχουν αποχρώσες
ενδείξεις, να εισηγείται στο Συµβούλιο Πληµµελειοδικών την
αθώωση ή την απαλλαγή; Είναι ένα θέµα το οποίο πρέπει να το
δούµε σήµερα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε. Ελάχιστα την ανοχή σας. Συγχωρήστε µε αν µιλώ πολλές φορές νοµικά, αλλά παρασύροµαι
από µακρά ενασχόληση.
Υπάρχει και ένα άλλο θέµα στην ίδια διάταξη του άρθρου 65.
Μας λέει το Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι «εµείς είµαστε καλοί και
για όσους έκαναν τις πράξεις τις προηγούµενες δεν έχει αναδροµική ισχύ η διάταξη περί ποινικής απαλλαγής και αστικής
απαλλαγής των υπευθύνων που διαχειρίζονται τα δάνεια». Δεν
έχει αναδροµική ισχύ.
Μα, εγώ γνωρίζω ένα και µοναδικό πράγµα, ότι ο επιεικέστερος νόµος ισχύει αναδροµικά, διότι αλλιώς παραβιάζεται η αρχή
της ισότητας. Και αν λέει, λοιπόν, ένας νόµος ότι δεν έχει αναδροµική ισχύ, µπορεί να σταθεί αυτό, εν όψει µάλιστα –µιας και
µιλάγαµε το πρωί για συνταγµατικότητα διατάξεων– και του άρθρου 7 του Συντάγµατος που έχει αµφίδροµη ισχύ; Δεν έχει µόνο
την αρχή της νοµιµότητας, που πρέπει να υπάρχει ποινικός
νόµος για την ευθύνη. Έχει και την αµφίδροµη ισχύ ότι πρέπει ο
νόµος ο επιεικέστερος να εφαρµόζεται αναδροµικά.
Και τελειώνω λέγοντας τούτο. Η διάταξη αυτή είναι ουσιαστικού δικαίου και εποµένως η τελευταία παράγραφος του άρθρου
65 πρέπει να εξαλειφθεί, να διαγραφεί. Αν θέλει η Κυβέρνηση να
λύσει το πρόβληµα, έναν δρόµο έχει, να καταργήσει τον
ν.1608/1950 περί καταχραστών του δηµοσίου, ο οποίος κάλυψε
τότε άλλες ανάγκες και δηµοσιονοµικές και οικονοµικές και τον
διατηρούµε σήµερα και το θεωρούµε κακούργηµα και δη µε ισόβιο κάθειρξη.
Ευτυχώς που καταργήθηκε η θανατική ποινή, διότι στην αρχική
του διατύπωση είχε και την απειλή της θανατικής ποινής. Ας καταργήσει τον ν.1608, να εξισωθούν πολίτες, ιδιώτες, δηµόσιοι
λειτουργοί για να µπορεί να αποδοθεί εν τέλει δικαιοσύνη.
Κατά τα λοιπά, έχω εκφράσει τις αντιρρήσεις µου για το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ και το Προεδρείο για την ανοχή του χρόνου και
τους κυρίους συναδέλφους για την προσοχή τους.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο συνάδελφος κ. Θεόδωρος Δρίτσας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όταν φίλοι, γείτονες, συγγενείς, άνθρωποι καθηµερινοί εκφράζουν σ’ εµένα και σε όλους µας το παράπονό τους, το ερώτηµά τους, τη διαµαρτυρία τους ή και τον θυµό τους γιατί
περικόπτεται η σύνταξή τους ή κάποια άλλη παροχή, τότε πράγµατι και η δική µου στάση, αλλά και όλων των Βουλευτών και των
µελών του ΣΥΡΙΖΑ, είναι στάση απολογίας και εξήγησης, αλλά
και δέσµευσης. Είναι στάση απολογίας ακριβώς γιατί έχουµε
απόλυτη συνείδηση και της ευθύνης που έχουµε αναλάβει, αλλά
και της ευθύνης απέναντι στο πόσο θα µπορέσουµε να ανταποκριθούµε σε αυτήν την ευθύνη.
Όταν, όµως, συστηµατικά και οργανωµένα η Νέα Δηµοκρατία,
το ΠΑΣΟΚ, το Ποτάµι προσπαθούν να εγκαλέσουν τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για θέµατα συνείδησης, τότε πραγµατικά δεν
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µπορεί κανείς να µην αντιδρά µε οργή, διότι όταν πολιτικές δυνάµεις που πρωταγωνίστησαν στη χρεοκοπία της χώρας, στη
χρεοκοπία της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και στον γενικευµένο
εκµαυλισµό, δεν µπορούν τώρα, σε αυτές τις στιγµές και µετά
από αυτές τις οδυνηρές εµπειρίες που έχει ζήσει ο λαός, η χώρα,
το Κοινοβούλιο, οι θεσµοί, οι πάντες, να σταθούν στο ύψος αυτής
της συνείδησης, τότε καταλαβαίνουµε ότι για την Ελλάδα και την
ελληνική κοινωνία δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει µέλλον µε
αυτές τις νοοτροπίες και µε αυτές τις εµµονές στην εξουσία.
Περί αυτού πρόκειται.
Είναι διαρκές αλλεργικό σοκ το ότι ένα κόµµα της Αριστεράς
κυβερνά αυτή τη χώρα. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, σχεδόν
αδύνατον, να το ανεχθούν αυτοί που δεν κυβέρνησαν απλώς,
αλλά οργάνωσαν ένα καθεστώς επί πολλές δεκαετίες µε πολλά
πλοκάµια και µε πολλές εκφράσεις κι εκφάνσεις και όχι µόνο πολιτικές.
Απαντώ, λοιπόν, σε αυτούς που µας εγκαλούν, όχι τους πολιτικούς µας αντιπάλους, αλλά στην κοινωνία: Υπάρχει πουθενά
στον προγραµµατικό ή στον καθηµερινό λόγο του ΣΥΡΙΖΑ στόχευση µείωσης του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων µε τα φληναφήµατα τα ιδεολογικά και τα πολιτικά και τα εφαρµοσµένα, για
µείωση των κοινωνικών δαπανών, για µείωση του κράτους, για
µείωση του εργατικού κόστους, γιατί µόνο µέσα από αυτά θα
έρθει η ανάπτυξη;
Μα, αυτές οι δυνάµεις, όµως, πάνω σε αυτά στηρίχθηκαν και
αυτές οι δυνάµεις, δυστυχώς, ηγεµονεύουν ακόµη στην Ευρώπη
και στον κόσµο όλον.
Όταν, λοιπόν, τέθηκε το ζήτηµα τον Νοέµβριο - Δεκέµβριο του
2016 αναφορικά µε τις απαιτήσεις και τους εξαναγκασµούς των
ισχυρών δυνάµεων των δανειστών απέναντι στην ελληνική Κυβέρνηση για µια ακόµη φορά για νέες περικοπές, σε ένα µέρος
έστω των συντάξεων ή για διεύρυνση της φορολογικής βάσης
προς τα κάτω -ιδεολογική εµµονή είναι αυτό, κι όχι µόνο, αλλά
και Ευαγγέλιο για τους φιλελεύθερους ότι έτσι πρέπει να κυβερνώνται οι οικονοµίες- η ελληνική Κυβέρνηση αντιστάθηκε βεβαίως και τότε ήταν πολύ γνωστά αυτά, όπως και πολλά άλλα.
Καµµία πολιτική δύναµη δεν πήρε θέση να στηρίξει την ελληνική Κυβέρνηση. Κι αν δεν ήθελε να την στηρίξει για λόγους τακτικής, στρατηγικής ή εν πάση περιπτώσει, ιστορικούς,
µπορούσε να στηρίξει την ελληνική κοινωνία και να αξιοποιήσουν
τα µέτωπα που µπορούσαν να έχουν προς τις δυνάµεις της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα, το Σοσιαλδηµοκρατικό
Κόµµα, τη Σοσιαλιστική Διεθνή, όλα αυτά που είναι τα κόµµατά
τους και που έχουν αυτές τις απόψεις. Για να στηρίξουν την ελληνική κοινωνία.
Τεχνηέντως και πονηρά και υποκριτικά δεν το έκαναν, αλλά
πίεζαν: «Γιατί καθυστερεί η αξιολόγηση και καταστρέφεται η
χώρα κι επιδεινώνονται τα οικονοµικά µεγέθη;». Κι ως προφήτες
αυτοεπιβεβαιούµενοι έρχονται σήµερα να πουν: «Είδατε που σας
τα λέγαµε; Καθυστερήσατε κι αυτό είχε επιπτώσεις και γι’ αυτό
εξαναγκαστήκατε». Σοβαρά; Αυτή είναι η ανάγνωση της πραγµατικότητας ή το γεγονός ότι οι πολιτικές απόψεις και της Νέας
Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και τα προγράµµατά τους συµπορεύονται µε τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές των δυνάµεων που
ηγεµονεύουν στον χώρο των δανειστών κι απέναντί τους η ελληνική Κυβέρνηση προσπαθεί να υπερασπιστεί τα δικαιώµατα του
ελληνικού λαού;
Ας κάνουµε µια σοβαρή συζήτηση τώρα που τα πράγµατα
είναι κρίσιµα και που δεν υπάρχει περίπτωση έτσι, µε εύκολες
διακηρύξεις ότι θα µειώσουµε τους φόρους εδώ ή θα κάνουµε
το ένα και το άλλο, να έρθει η ανάπτυξη. Η ανάπτυξη έρχεται µε
σχέδιο, έρχεται µε συµµετοχή της κοινωνίας, µε τη συµµετοχή
των δηµιουργικών και παραγωγικών δυνάµεων και µε πολλή επιµονή και µε πολιτικές που να τις στηρίζει η κοινωνία.
Σε αυτό το σταυροδρόµι βρίσκεται η Κυβέρνησή µας σήµερα.
Σε αυτόν τον επώδυνο συµβιβασµό φρόντισε να έχει ακριβώς τα
αντίµετρα, τα οποία, επίσης υποκριτικά, έρχονται όλες αυτές οι
δυνάµεις τις διαπλοκής και της εξουσιοµανίας, που δεν µπορούν
να θεραπευτούν από το αλλεργικό σοκ γιατί µια Κυβέρνηση της
Αριστεράς την έχει επιλέξει ο ελληνικός λαός, να πουν: «Δεν είναι
τίποτα η επιδότηση ενοικίου, 600 εκατοµµύρια», όχι για µία χρο-
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νιά, αλλά κατ’ έτος. «Δεν είναι τίποτα η µείωση ή ο µηδενισµός
της συµµετοχής στα φάρµακα, 240 εκατοµµύρια κατ’ έτος». «Δεν
είναι τίποτα τα 140 εκατοµµύρια» για πρώτη φορά και βλέπουµε,
αλλά κατ’ έτος και παραπάνω στη συνέχεια για τους βρεφονηπιακούς σταθµούς. «Δεν είναι τίποτα τα 190 εκατοµµύρια επιπλέον και κατ’ έτος για τα σχολικά γεύµατα». «Δεν είναι τίποτα
τα 260 εκατοµµύρια για το οικογενειακό επίδοµα κατ’ έτος κι επιπλέον για το πρώτο και το δεύτερο και φυσικά το τρίτο παιδί».
Δεν είναι τίποτα όλα αυτά κι έρχονται γιατί µας τα χάρισαν οι δανειστές. Έτσι.!!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε απόλυτη συνείδηση.
Αναµετριόµαστε όχι απλώς µε τις συνειδήσεις µας, αλλά µε την
ιστορία και την ευθύνη µας απέναντι στον ελληνικό λαό και δεν
πρόκειται να γίνουµε νεοφιλελεύθεροι και δεν πρόκειται να αποστούµε των ιδεολογικών µας και των πολιτικών µας στόχων και
δεν πρόκειται να πάψουµε να αγωνιζόµαστε µέχρι τέλους σε δυσµενέστατους συσχετισµούς, προσπαθώντας όχι µόνο εµείς να
µείνουµε όρθιοι, αλλά να µείνει όρθια η κοινωνία για να αλλάξει
αυτούς τους συσχετισµούς, για να αλλάξει αυτές τις πολιτικές
και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
Αυτός ο αγώνας δεν είναι της µιας µέρας, δεν είναι για spriders, είναι µαραθώνιος κι απ’ αυτήν την άποψη χρειάζονται ατσάλινα νεύρα, χρειάζονται οι αντοχές της «ατµοµηχανής» του Έµιλ
Ζάτοπεκ, που από τα πρώτα εκατό µέτρα φαινόταν κουρασµένος, αλλά στο τέλος έπαιρνε όλα τα παγκόσµια πρωταθλήµατα
και όλα τα ολυµπιακά µετάλλια.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Ο συνάδελφος κ. Δηµοσχάκης από τη Νέα Δηµοκρατία έχει
τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση φέρνει στη Βουλή
το µνηµόσυνο της απόλυτης φτωχοποίησης της ελληνικής κοινωνίας, το µνηµόνιο που καταρρίπτει µε τον πιο κραυγαλέο
τρόπο τον µύθο της δήθεν κοινωνικής ευαισθησίας που έχει ο
ΣΥΡΙΖΑ.
Όσο κι αν προτάξετε επικοινωνιακά το νέο αφήγηµα ψεύδους
που λέγεται «αντίµετρα», δεν πείθετε ότι διαπραγµατευθήκατε
για το καλό της χώρας. Αντίθετα, µας οδηγείτε µε µαθηµατική
ακρίβεια στο χείλος της καταστροφής.
Σας λέγαµε ότι η αξιολόγηση έπρεπε να είχε κλείσει από πέρσι
τον Φεβρουάριο. Οι καθυστερήσεις σας, όµως, φόρτωσαν τους
πολίτες µε αυτά τα µέτρα των 4,9 δισεκατοµµυρίων ευρώ που
φέρνετε προς ψήφιση. Αδιαφορήσατε και ολιγωρήσατε και χάσατε πολύτιµο πολιτικό χρόνο και πλεονέκτηµα για τη χώρα και
δεν την υπερασπιστήκατε όπως οφείλατε.
Μειώνετε κι άλλο τις συντάξεις. Καταργείτε κοινωνικά επιδόµατα. Μειώνετε το αφορολόγητο. Επιβαρύνετε τους ελεύθερους
επαγγελµατίες, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους αλιείς.
Εσείς που θεωρούσατε επάρατο το γνωστό mail, ψηφίζετε µέτρα
εννιάµισι φορές περισσότερα. Αυτό αποκαλύπτει την πολιτική
σας αθέτηση και τα ψέµατα που λέγατε τόσα χρόνια στον ελληνικό λαό για να καθίσετε στις κυβερνητικές καρέκλες.
Στο Νοµό µου, τον Έβρο, το ποσοστό των ανθρώπων που ζουν
σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας αγγίζει το 7%. Η κρίση τούς γονάτισε. Έχασαν τις δουλειές τους, τις επιχειρήσεις τους και πίστεψαν στα λόγια τα δικά σας, τα µεγάλα. Τους απογοητεύσατε,
όµως, και πλέον επιβιώνουν χάρη στα συσσίτια των µητροπόλεων, των τοπικών δήµων, των οργανώσεων, αλλά και των συµπολιτών µας.
Οδηγείτε σε αφανισµό τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και
τους αλιείς. Βιώνουµε τις αγωνίες τους στον Έβρο. Απόδειξη της
ευαισθησίας σας είναι ότι ανεβάζετε τις ασφαλιστικές εισφορές
τους και την ίδια στιγµή είστε ασυνεπείς στις οικονοµικές σας
υποχρεώσεις προς αυτούς. Είναι σίγουρο, λοιπόν, ότι σε λίγο
καιρό κανένας δεν θα ασχολείται µε τη γεωργία, την κτηνοτροφία
και την αλιεία.
Εµπαίζετε µε τον χειρότερο τρόπο τα στελέχη των Ενόπλων
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Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφάλειας, τους δύο από τους τρεις
πυλώνες – ο άλλος είναι η δικαιοσύνη- στους οποίους στηρίζεται
το κράτος και η δηµοκρατία µας. Και δεν σκέφτεστε ότι τους
χρειάζεστε µε τον ρυθµό που υπογράφετε τα µνηµόνια, τόσο για
να τηρηθεί η τάξη στο εσωτερικό της χώρας όσο και για την
άµυνα και την ασφάλεια των συνόρων µας µετά τις κλιµακούµενες προκλήσεις των γειτόνων µας. Κι εσείς αντί να τους πείτε ευχαριστώ, τους κόβετε τα ειδικά µισθολόγια, έστω κι αν µε
ρυθµίσεις της τελευταίας στιγµής προσπαθείτε να χρυσώσετε
το χάπι. Αφού ρίξατε τόση χρυσόσκονη, παρακαλώ θερµά, καταθέστε µια τροπολογία -της µόδας είναι- και πιστεύω ότι θα λύσετε τα προβλήµατά τους και µάλιστα οριστικά.
Εφόσον δεν το κάνετε, οφείλετε να πάρετε πίσω το νοµοσχέδιο και να κάνετε συζήτηση από την αρχή. Μην παίζετε παιχνίδια,
όπως αυτά µε την προσωπική διαφορά, που οδηγούν στη µείωση
των αποδοχών, κυρίως για τα µεσαία στελέχη και κάτω.
Επίσης, συνεχίζετε να έχετε ξεχασµένη στο συρτάρι σας την
απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας για την επαναφορά
των αποδοχών στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012, δηλαδή τη χορήγηση και του λοιπού 50% των παρακρατηθέντων αποδοχών.
Παράλληλα, όσον αφορά στις Ένοπλες Δυνάµεις και στα Σώµατα Ασφαλείας παρατηρείται το οξύµωρο φαινόµενο µεταξύ
οµοιοβάθµων µε τα ίδια έτη υπηρεσίας, αναντιστοιχία βαθµών
και αµοιβών, αλλά διαφορετικής κατηγορίας, να καταβάλλονται
µικρότερες αποδοχές, δηµιουργώντας έριδες και ενδεχόµενο εµφύλιο µε αυτόν τον τρόπο.
Γι’ αυτό σας προτείνω και πάλι να αποσύρετε τις διατάξεις που
αφορούν τα θέµατα αυτά, ώστε µέσα από σωστή διαβούλευση
δύο µηνών να επανέλθετε µε νέα νοµοθετική ρύθµιση µε πνεύµα
δικαίου αλλά και ρεαλισµού.
Ξεκαθαρίστε το θέµα των επιδοµάτων. Ικανοποιείστε τα αιτήµατα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων
Ασφαλείας, που κάτω από δύσκολες συνθήκες επιτελούν στο
ακέραιο το καθήκον τους.
Δείγµα της απίστευτης προχειρότητας του πολυνοµοσχεδίου
που φέρνετε είναι ότι στο άρθρο 127 προβλέπεται επίδοµα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων για εργασία χωρίς ωράριο. Δηλαδή, τι σηµαίνει αυτό; Ότι
οι στρατιωτικοί θα δουλεύουν χωρίς ωράριο;
Η Νέα Δηµοκρατία, όταν γίνει κυβέρνηση, όπως δεσµεύτηκε
ο Πρόεδρός µας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώπιον των εκπροσώπων όλων των στελεχών, θα επιστρέψει τα αναδροµικά που
εκκρεµούν και θα φέρουµε προς ψήφιση νέο µισθολόγιο που θα
διασφαλίζει αξιοπρεπείς αποδοχές.
Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέµα που αφορά
στο λιµάνι της Αλεξανδρούπολης. Οι συνάδελφοί µου Βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ του Νοµού Έβρου παρουσίαζαν µερικούς µήνες πριν
ως επιτυχία το γεγονός ότι το λιµάνι φεύγει από το ΤΑΙΠΕΔ και
εντάσσεται στο υπερταµείο. Τελικά, αυτό δεν συµβαίνει σύµφωνα µε το σηµερινό πολυνοµοσχέδιο.
Το περίεργο αλλά και το ύποπτο στην ιστορία είναι ότι σύµφωνα µε το αγγλικό κείµενο του νοµοσχεδίου, που έχει δει το
φως της δηµοσιότητας σε µέσα µαζικής ενηµέρωσης, το λιµάνι
της Αλεξανδρούπολης µαζί µε τα υπόλοιπα εννέα λιµάνια παραµένουν στο ΤΑΙΠΕΔ και θα αξιοποιηθούν µε συµβάσεις παραχώρησης.
Αντίθετα, στο ελληνικό κείµενο και συγκεκριµένα στο άρθρο
81 δεν υπάρχει τέτοια αναφορά για τα δέκα περιφερειακά λιµάνια, τα οποία παραµένουν στο ΤΑΙΠΕΔ και µάλιστα σήµερα φιγουράρουν στην ιστοσελίδα του προς πώληση.
Καταθέτω στα Πρακτικά τα δύο κείµενα, το ελληνόγλωσσο και
το ξενόγλωσσο.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αναστάσιος Δηµοσχάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τελικά, τι θα κάνετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και κύριοι
Υπουργοί, µε το λιµάνι της Αλεξανδρούπολης και µε τα λοιπά λιµάνια; Θα το πουλήσετε το λιµάνι της Αλεξανδρούπολης, ναι ή
όχι; Ισχύουν αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός της χώρας όταν
επισκέφθηκε την Αλεξανδρούπολη τον Νοέµβριο του 2016 και
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τον Ιανουάριο του 2017 ότι το λιµάνι µπορεί να εξελιχθεί σε εµπορικό και διαµετακοµιστικό κόµβο;
Το λιµάνι της Αλεξανδρούπολης αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης του Νοµού της Θράκης αλλά και όλης της χώρας. Η ουσιαστική αξιοποίησή του συνδέεται άµεσα µε την εύρυθµη
λειτουργία των ακτοπλοϊκών γραµµών του βορειοανατολικού Αιγαίου που διεκδικούµε, του αεροδροµίου, της σιδηροδροµικής
γραµµής, της Νέας Εγνατίας, των καθέτων οδικών αξόνων, αλλά
και µε τον εκσυγχρονισµό των σηµείων εισόδων και εξόδων και
αυτό είναι εύκολο να το καταλάβει κανείς.
Ζητούµε τη σύζευξη των µεταφορών, για να µην χάνουµε κυκλοφοριακούς φόρτους, εξαιτίας της δυσλειτουργίας µας και
προς όφελος της λεγόµενης «παρα-Εγνατίας».
Φέρνοντας το τέταρτο µνηµόνιο υποστηρίζετε ότι σώζετε τη
χώρα. Η αλήθεια είναι ότι σώζετε τις καρέκλες σας.
Και επειδή έχετε προκαλέσει πόνο µε τις πολιτικές σας, εύχοµαι, όταν αποχωρήσετε από την εξουσία, να το κάνετε έχοντας
προκαλέσει πόνο γέννας και όχι καταστροφής.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Ο συνάδελφος κ. Νικόλαος Φίλης από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον
λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συµφωνία για το κλείσιµο της
δεύτερης αξιολόγησης, καθώς και τα µέτρα που καλούµαστε να
ψηφίσουµε, σηµατοδοτούν την παραµονή της χώρας στο ασφυκτικό µνηµονιακό πλαίσιο. Αυτό το είπε, άλλωστε και ο Πρωθυπουργός. Αυτή είναι η θέση µας, χωρίς εξωραϊσµούς. Εµείς δεν
παίζουµε παιχνίδια success story.
Ξέρω ότι επικοινωνιακά δεν ακούγεται καλά να παραδέχεσαι
ότι οι µνηµονιακοί καταναγκασµοί παραµένουν. Δεν πειράζει. Η
αλήθεια δεν µπορεί να υποτάσσεται στις ανάγκες της επικοινωνίας.
Εµείς µε την προσπάθειά µας, µε τα επιτεύγµατα και τα λάθη
µας εξακολουθούµε να µην υπογραφούµε την ιδεολογική και πολιτική προσχώρηση στη στρατηγική του κεφαλαίου και του νεοφιλελευθερισµού. Χαρίζουµε στη Νέα Δηµοκρατία και στους
άλλους πρόθυµους, που µας έλεγαν ότι τα µνηµόνια είναι ευτυχία και ότι αν δεν υπήρχαν, θα έπρεπε να τα εφεύρουµε, την ιδιοκτησία αυτών των προγραµµάτων.
Η µάχη συνεχίζεται, λοιπόν και η Κυβέρνηση καταφέρνει να
πιάνει στόχους, να εκµεταλλεύεται ρωγµές, αντιφάσεις και αντιθέσεις µεταξύ των δανειστών.
Προώθησε και προωθεί αντίµετρα, όχι µόνο αυτά που θα ψηφίσουµε σήµερα, αλλά και αυτά που ήδη έχουν γίνει πραγµατικότητα, όπως το κοινωνικό επίδοµα αλληλεγγύης, η πολιτική µας
στην υγεία και η πρόσβαση στην περίθαλψη όλων των ανασφάλιστων πολιτών, η επιστροφή στην κανονικότητα στην παιδεία,
το άνοιγµα όλων των σχολείων στην ώρα τους πέρυσι –κάτι που
θα επαναληφθεί και φέτος- η αναβάθµιση της ειδικής αγωγής, η
ψήφιση του νόµου για την ιδιωτική εκπαίδευση –την οποία, παρά
τις πιέσεις, η Κυβέρνηση οφείλει να υπερασπιστεί ιδιαίτερα απέναντι στην τρόικα εσωτερικού- τα σχολικά γεύµατα, η εκπαίδευση των προσφυγόπουλων, η αναβάθµιση των ΕΠΑΛ, αλλά και
οι µεταρρυθµίσεις στην οργάνωση και το περιεχόµενο της εκπαίδευσης που ξεκινήσαµε και συνεχίζουµε µε κατευθυντήρια ιδέα
το σχολείο της ισότητας και της ποιότητας, η ενεργοποίηση των
επιθεωρητών εργασίας για το χτύπηµα της εργοδοτικής αυθαιρεσίας και πολλά άλλα.
Τα µέτρα µάς επιβλήθηκαν, λοιπόν, µετά από µια µεγάλη µάχη
που δώσαµε το 2015 και οδηγηθήκαµε σε έναν επώδυνο συµβιβασµό, τον οποίο θέσαµε στην κρίση του ελληνικού λαού. Οι αρνητικές συνέπειες αυτού του συµβιβασµού δεν έχουν εξαλειφθεί.
Με την ψήφιση των σηµερινών µέτρων φθάνουµε στα όρια
έναντι των πεποιθήσεων της Αριστεράς, αλλά και των αντοχών
της κοινωνίας.
Για τη δική µας Αριστερά η ηθική της πεποίθησης συναρτάται
µε την ηθική της ευθύνης. Υπάρχει, όµως, ένα σηµείο, όπου αν
υπερβείς τις πεποιθήσεις σου, υπονοµεύεις τη δυνατότητα να
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ασκείς την ευθύνη σου. Προβληµατίζοµαι: Ασκείς, άραγε, την ευθύνη σου, όταν καταργείς την αργία της Κυριακής; Όταν, εξαναγκαζόµενος έστω, χάνεις το βέτο και διευκολύνεις τις
οµαδικές απολύσεις; Όταν κατάσχονται αδιακρίτως τραπεζικοί
λογαριασµοί; Όταν παραχωρούνται κοψοχρονιά σε funds στεγαστικά δάνεια και δεν προτιµώνται οι δανειολήπτες; Όταν ονοµάζεις θετικό αντίµετρο τη µείωση του φορολογικού συντελεστή
σε όλες τις επιχειρήσεις, δηλαδή και σε αυτές µε πολύ µεγάλη
κερδοφορία;
Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι Κυβέρνηση στην Ελλάδα, όµως, άλλοι είναι οι
συσχετισµοί στην Ευρώπη µε την ηγεµονία του νεοφιλελευθερισµού που αποτυπώνεται σε όλη την οικονοµική αρχιτεκτονική της
Ευρωζώνης. Είναι µια αρχιτεκτονική που µε διαφορετικά χαρακτηριστικά από χώρα σε χώρα επιβάλλει παντού την κυριαρχία
του κεφαλαίου επί της εργασίας.
Ειδικά στη χώρα µας, µε τα αδιέξοδα του παραγωγικού µοντέλου που έχουν φανερωθεί πολύ πριν την κρίση, το µνηµόνιο
ως καθεστώς έχει πάρει τα χαρακτηριστικά µιας νεοφιλελεύθερης µηχανικής για την αναµόρφωση της κοινωνίας. Και όσο θα
διατηρούνται αυτοί οι συσχετισµοί στην Ευρώπη τόσο ο απεγκλωβισµός από αυτές τις πολιτικές θα είναι εξαιρετικά δύσκολος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τηρούµε τις συµφωνίες, οι
οποίες εξήγησα πώς µας επιβλήθηκαν. Με τον τρόπο αυτό η Αριστερά υπηρετεί το εθνικό συµφέρον.
Πρέπει, όµως, να προσέξουµε να µην σπάσει ο δεσµός και η
ισορροπία µεταξύ δηµοσίου και λαϊκού συµφέροντος, που ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να εκπροσωπεί, γιατί διαφορετικά θα ακυρωθεί ως
πολιτικός χώρος. Για τον λόγο αυτόν παρακολουθούµε µε ιδιαίτερη ενόχληση µια φιλολογία που αναπτύσσεται από κέντρα και
παράκεντρα εκτός ΣΥΡΙΖΑ, που έχει σκοπό να πιέσει ώστε να εγκατασταθεί αυτή η µνηµονιακή µηχανική εντός των γραµµών του
κόµµατός µας, στο όνοµα της δήθεν απαραίτητης ωρίµανσης
του ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι τέτοιο, όµως, θα ισοδυναµούσε µε πρόωρη γήρανση.
Μας λένε ορισµένοι, θέτοντας στο στόχαστρο τα βαρίδια,
όπως τα ονοµάζουν, του ΣΥΡΙΖΑ ότι πρέπει να επιβληθεί µία πλήρης αντιστοίχιση µεταξύ των εφαρµοζόµενων πολιτικών της Κυβέρνησης και της ιδεολογικής και πολιτικής φυσιογνωµίας του
κόµµατος ΣΥΡΙΖΑ. Να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ η κατ’ εξοχήν παράταξη των
λεγόµενων µεταρρυθµίσεων, των ιδιωτικοποιήσεων και των επενδύσεων χωρίς κοινωνικές και περιβαλλοντικές προϋποθέσεις. Να
γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, µας λένε, εκείνη η πολιτική δύναµη που αντί να
µάχεται τη διαπλοκή σε όλες τις µορφές της θα επιχειρήσει να
διαµορφώσει τη δική του νέα διαπλοκή στην επιχειρηµατική ζωή
και τα media.
Ευχαριστούµε! Δεν µας αφορούν αυτά τα σενάρια. Δεν θα πάρουµε. Όσοι από το κατεστηµένο σχεδιάζουν αυτήν την εκτρωµατική µετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ, θα απογοητευθούν.
Η ανασύνταξη της χώρας και της Αριστεράς, µε δυσµενείς συσχετισµούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι µια δύσκολη υπόθεση
που έχουµε αποφασίσει και την επιχειρούµε από τη θέση της κυβερνώσας παράταξης ως η ηγετική δύναµη του δηµοκρατικού
αριστερού χώρου. Είµαστε αποφασισµένοι να κάνουµε ό,τι είναι
δυνατόν µέσα στα δηµοκρατικά πλαίσια, να εκµεταλλευθούµε
κάθε ρωγµή και κάθε δυνατότητα σε ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο, ώστε να γυρίσουµε το παιχνίδι και να µην επιτρέψουµε την
παλινόρθωση στην εξουσία εκείνων των πολιτικών δυνάµεων,
όπως η Νέα Δηµοκρατία, που φιλοδοξούν να φέρουν τόση κι
άλλη τόση λιτότητα -κατά τα λεγόµενά τους-, να επαναφέρουν
τον φόβο και τον τρόµο των απολύσεων, για να φορτώσουν ξανά
στην πλάτη της κοινωνίας τα βάρη της διαπλοκής, της διαφθοράς, του νεποτισµού, της αναξιοκρατίας και των πελατειακών
σχέσεων.
Τα σαράντα χρόνια που οδήγησαν τη χώρα στην καταστροφή
να είστε σίγουροι, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ,
ότι δεν θα καταφέρετε να τα συµψηφίσετε τόσο εύκολα µε τα
δυόµισι χρόνια της δικής µας διακυβέρνησης, όσα τερατώδη ψέµατα και αν σκαρφιστείτε, όσες συκοφαντίες και αν εκτοξεύσετε,
όσο και εάν πάνω από τα µουτζουρωµένα ρούχα του εµπρηστή
επιχειρείτε να φορέσετε τη στολή του πυροσβέστη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµι-

7993

λίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, λίγη ανοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στα αντίµετρα, ιδίως για το
2020 και το 2021, προβλέπονται -και σωστά- παρεµβάσεις που
θα ανακόπτουν τη δηµιουργία υπερπλεονασµάτων και θα προσγειώνουν το πρωτογενές αποτέλεσµα αυτών των ετών από το 5%
στο 4% περίπου. Τέτοιου είδους παρεµβάσεις, εάν είχαν γίνει το
2016, θα είχαµε ήδη από πέρσι άνοδο του ΑΕΠ, και όχι πλεόνασµα – µαµούθ ύψους 6,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Είναι απαραίτητο να ληφθούν µέτρα ανάσχεσης του υπερβολικού πλεονάσµατος το 2017, για να αναζωογονηθεί η οικονοµία
και να ικανοποιηθούν πιεστικές κοινωνικές ανάγκες, για να αντιµετωπιστεί νωρίτερα ο µείζων εθνικός και κοινωνικός στόχος που
είναι η αντιµετώπιση της ανεργίας.
Και βέβαια υπάρχει η εκκρεµότητα του κοινωνικού µερίσµατος
από το πλεόνασµα του 2016, πέραν των 617 εκατοµµυρίων που
δόθηκαν στους συνταξιούχους τον Δεκέµβριο.
Το εάν τα δύσκολα µέτρα που σήµερα ψηφίζουµε θα είναι τα
τελευταία, εάν θα αποδειχθούν το ακριβοπληρωµένο εξιτήριο για
την έξοδο από τα µνηµόνια και την επιτροπεία ή αν αντίθετα καταντήσουν να είναι και αυτά η εξαργύρωση µίας κάρτας διαρκούς παραµονής στο καθεστώς της λιτότητας, αφού µάλιστα
επιβάλλονται πλεονάσµατα 3,5% για αρκετά χρόνια, εξαρτάται
από πολλούς παράγοντες. Είναι µια αβέβαιη έκβαση και εµείς
είναι προφανές ότι αγωνιζόµαστε να επικρατήσει η θετική προοπτική, το τέλος της ντροπιαστικής επιτροπείας, η ανάκτηση
βαθµών ελευθερίας και η επαναδιαπραγµάτευση –το τονίζω- των
σκληρών µέτρων αυτής της συµφωνίας µε καλύτερους όρους.
Σε ό,τι αφορά τα αντίµετρα, που για πρώτη φορά συµφωνήθηκαν, είναι αναµφίβολα θετικά και ελπίζουµε ότι θα γίνει κατορθωτό να ενεργοποιηθούν στο σύνολό τους, παρά τα εµπόδια που
φοβάµαι ότι θα θέσει το ΔΝΤ, εκµεταλλευόµενο τη δύναµη που
του δίνει το άρθρο 15. Στηρίζονται, όµως, σε µία αναδιανοµή µεταξύ των φτωχών και των φτωχότερων και δεν είναι σίγουρο ότι
αρκούν για να θεραπεύσουν τον πόνο που θα συνεχίσουν να υφίστανται τα πιο αδύναµα κοινωνικά στρώµατα.
Θα ήθελα, τέλος, τώρα να αναφερθώ στο ζήτηµα του χρέους.
Πρέπει να το έχουµε καθαρό. Χωρίς ρύθµιση του χρέους, η έξοδος από το µνηµόνια είναι εξαιρετικά αµφίβολη. Και βέβαια,
παρά το γεγονός ότι σήµερα δεν ψηφίζουµε κάποια ρήτρα ακύρωσης, πρέπει να είναι σαφές στην Εθνική Αντιπροσωπεία ότι
χωρίς τη θετική εξέλιξη στο ζήτηµα του χρέους που µπορεί να
προκαλέσει την αποχώρηση του ΔΝΤ, ισχύει η πολιτική δέσµευση ότι τα µέτρα που τώρα θα ψηφίσουµε δεν θα εφαρµοστούν, τουλάχιστον όχι από αυτή την Κυβέρνηση. Αν µπορεί, ας
κάνει αντίστοιχη δήλωση και η Αντιπολίτευση. Ας τολµήσει να πει
το ίδιο και ο κ. Μητσοτάκης.
Στο σηµείο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί τι επιδιώκει η Κυβέρνηση στο ζήτηµα του χρέους. Μια καλύτερη ρύθµιση των επιτοκίων; Αντικατάσταση των δανείων του ΔΝΤ από τον ESM και
πιθανώς επιµήκυνση του χρόνου αποπληρωµής; Πρόκειται για
αναγκαία, αλλά όχι ικανά µέτρα για να βγούµε από την κρίση. Οι
στόχοι για το κούρεµα του χρέους, τη ρήτρα ανάπτυξης και την
περίοδο χάριτος υπάρχουν πάνω στο τραπέζι της διαπραγµάτευσης; Αυτό πρέπει να απαντηθεί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις δύσκολες συνθήκες που
εξακολουθούν να υπάρχουν, η παραµονή της Κυβέρνησης της
Αριστεράς στην εξουσία συνεχίζει να είναι κρίσιµη προϋπόθεση
για την έξοδο της χώρας από τα µνηµόνια και την επιτροπεία.
Αυτό δεν αλλάζει όσες και αν είναι οι επιφυλάξεις και η εύλογη
κριτική που ασκείται στην Κυβέρνηση από τον κόσµο της εργασίας και πολλούς προοδευτικούς πολίτες.
Οφείλουµε όλοι να σκεφτούµε ακόµη µια παράµετρο. Στην Ευρώπη που βρίσκεται σε έναν κύκλο εκλογικών αναµετρήσεων, θα
υπάρξουν εξελίξεις µε αβέβαιη κατάληξη, αλλά και δυνατότητες.
Ο ΣΥΡΙΖΑ παραµένει µια δύναµη έτοιµη να εκµεταλλευθεί ανά
πάσα στιγµή τις ρωγµές στο φρούριο της ατέρµονης λιτότητας
που ροκανίζει το ευρωπαϊκό οικοδόµηµα, ενισχύοντας αποσταθεροποιητικές τάσεις και την ακροδεξιά. Αντίθετα, η Νέα Δηµο-
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κρατία και προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης, είναι ιδεολογικά και πολιτικά ταγµένοι στην υπεράσπιση του τείχους της λιτότητας και
της κοινωνικής απορρύθµισης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αφού συµφωνείτε µε την τροπολογία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, αύριο ψηφίζουµε
τα νέα σκληρά µέτρα µε τα θετικά αντίµετρα, ως προϋπόθεση
για την ελάφρυνση του χρέους.
Η ψήφος µας είναι ψήφος εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση της
Αριστεράς, όχι ως το µη χείρον, αλλά ως της ιστορικής δύναµης
που µε συγκροτηµένο σχέδιο µπορεί να εκπροσωπήσει την ελπίδα για έναν καλύτερο κόσµο, για µια καλύτερη Ελλάδα. Δεν εγκαταλείπουµε, δεν παραιτούµαστε. Συνεχίζουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Ο συνάδελφος κ. Κωνσταντίνος Μπαργιώτας από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα κάποιος θυµήθηκε µια
φωτογραφία η οποία σιγά σιγά πληµµύρισε το ίντερνετ και τα
µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δείχνει πάνω από τον Άγνωστο
Στρατιώτη το µισό σχεδόν σηµερινό Υπουργικό Συµβούλιο της
Κυβέρνησης πίσω από ένα πανό το οποίο γράφει: «Φύγετε. Είστε
επικίνδυνοι για τη χώρα». Νοέµβριος του 2012. Και το σχόλιο που
ακολουθεί αυτή την αντιµνηµονιακή φωτογραφία είναι αρκετά
πικρό. Λέει: «Αυτοί που είπαν ότι θα αλλάξουν τον κόσµο έγιναν
η χειρότερη εκδοχή του µιας και σήµερα αυτοί αναδεικνύονται
σε πρωταθλητές των µνηµονίων». Μερικοί τουλάχιστον.
Είναι αλήθεια ότι η Κυβέρνηση της Αριστεράς ακόµη και σήµερα µονίµως βουτάει στο παρελθόν και προσπαθεί να αλιεύσει
ιδεολογικά πρότυπα και ιδεολογίες που πραγµατικά βρίσκονται
πολύ παλιά. Άντεξαν και τη διαδικασία της πτώσης του Τείχους
και τη διαδικασία της αλλαγής του αιώνα.
Και υπάρχει ακόµη µια εικόνα σήµερα στην οποία θέλω να αναφερθώ. Νοµίζω ότι είναι εµβληµατική και δείχνει όλη την αντίφαση και όλο το πρόβληµα που έχει ουσιαστικά αυτή η
Κυβέρνηση. Είναι ένα σκίτσο του Αρκά. Δείχνει έναν τύπο µεταµφιεσµένο σε «ελασίτη» να κουνάει µια κόκκινη σηµαία που γράφει
µεγαλοπρεπώς: «Ναι σε όλα».
Γιατί στην πραγµατικότητα αυτό είναι η Κυβέρνηση που
έχουµε σήµερα. Είναι µια Κυβέρνηση που της αρέσει να αναφέρεται σε έναν αριστερό λόγο και µια αριστερή πολιτική εβδοµήντα ετών, ξεπερασµένη εκ των πραγµάτων, η οποία στην
πραγµατικότητα συντρίβεται σήµερα από την πραγµατικότητα.
Έτσι, λοιπόν, ο κ. Καραγιαννίδης σήµερα, µε πολύ χαρακτηριστικό τρόπο, άφησε τα φυσεκλίκια έξω από την Αίθουσα και το
δίκοχο του «ελασίτη» και µπήκε µέσα ενδεδυµένος αξιοπρεπώς
µε σακάκι και πουκάµισο και µας είπε ότι δεν γίνεται αλλιώς. Μας
είπε ότι δεσµεύει τη Κυβέρνηση η Συνθήκη του Μάαστριχτ.
Αλήθεια, δεν το ξέρατε, κύριε Καραγιαννίδη, αυτό το 2014, το
2011, το 2012, που µιλούσαµε για επανάσταση, ανατροπές κ.λπ.;
Δεν ξέρατε ότι ο Συνασπισµός της εποχής ψήφισε τη Συνθήκη
του Μάαστριχτ και όντως δεσµεύει τη χώρα µας µαζί µε πολλές
άλλες συµµαχίες; Τώρα µάθαµε ότι οι συµµαχίες και το πλαίσιο
των συµµαχιών δεσµεύει τη χώρα µε πολλούς τρόπους και όχι
µόνο µε αυτόν;
Μέχρι σήµερα το κεντρικό αφήγηµα της Κυβέρνησης, στο
οποίο είναι αλήθεια ότι έχει εγκλωβιστεί και η Αντιπολίτευση και
πολλές φορές εγκλωβιζόµαστε όλοι, είναι ένα εθνολαϊκιστικό
αφήγηµα που παρουσιάζει την κρίση σαν µια ξενόφερτη πολιτική
ενέργεια εναντίον της χώρας και προτείνει ως λύση την αντιπαράθεση, τον πόλεµο.
Ήταν πολύ πιο έντονα, βέβαια, τα φαινόµενα µε τους γερµανοτσολιάδες, εκείνες τις εξαιρετικές συγκεντρώσεις για το κατοχικό χρέος κ.λπ., κ.λπ.. Αλήθεια, πού είναι; Πού έχουν χαθεί;
Γενικώς, όµως, τα δοµικά προβλήµατα είναι λεπτοµέρειες σε
αυτή την αφήγηση. Οι µεταρρυθµίσεις στη δικαιοσύνη, στη διοίκηση, στο φορολογικό είναι λεπτοµέρειες που δεν χρειάζονται.
Άλλωστε, διορίζουµε τους κολλητούς µας οι οποίοι, επειδή είναι

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κολλητοί µας και αριστεροί, εξ ορισµού θα λύσουν τα προβλήµατα µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν χρειάζεται καµµία άλλη
κουβέντα. Προέχει η υποτιθέµενη σύγκρουση µε τον φανταστικό
εχθρό. Πότε είναι τα ξένα συµφέροντα, πότε είναι το ντόπιο κατεστηµένο, πότε είναι όλοι µαζί εναντίον της χώρας. Κίβδηλα διλήµµατα σε µια χώρα που βουλιάζει και η καλύτερη απόδειξη ότι
τα διλήµµατα είναι κίβδηλα, είναι τα κατορθώµατα της περίφηµης διαπραγµάτευσης από την ώρα που άρχισε.
Θυµίζω τα capital controls-επίτευγµα της διαπραγµάτευσης,
τρίτο µνηµόνιο-εκχώρηση της δηµόσιας περιουσίας στο υπερταµείο, αντίο τράπεζες, αντί ο έλεγχος των εσόδων να γίνεται από
την κυρίαρχη ελληνική Κυβέρνηση και καληµέρα, καλώς ήρθες
τέταρτο µνηµόνιο σήµερα. Η διαπραγµάτευση σε αυτό, µάλιστα,
ξεκινάει από τον Δεκέµβριο για να λήξει πολύ γρήγορα µε 3,6 δισεκατοµµύρια µέτρα και καταλήγει µε 4,9 δισεκατοµµύρια τον
Μάιο. Τεράστια επιτυχία!
Η ύφεση, λοιπόν, είναι το αποτέλεσµα της διαπραγµάτευσης
και η φτώχεια. Και είναι η δικιά σας φτώχεια, είναι η δικιά σας
ύφεση. Δεν είναι αποτέλεσµα παλιών πολιτικών. Είναι καινούργια
ύφεση και καινούργια φτώχεια πάνω στην προηγούµενη ενδεχοµένως. Καινούργια, όµως, γιατί το τέταρτο µνηµόνιο αντλεί αυτά
τα περίφηµα 4,9 δισεκατοµµύρια κατά προτεραιότητα και σχεδόν
αποκλειστικά από τους φτωχότερους. Πρώτη φορά θίγονται εισοδήµατα της τάξεως των 450 ευρώ τον µήνα και θίγονται συντάξεις της τάξεως των 800 ευρώ και των 700 ευρώ. Δεν έχει
ξαναγίνει πριν µε αυτή την ένταση. Αντισυνταγµατικά, λέει το
Ελεγκτικό. Δεν πειράζει. Και η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής, επίσης, το λέει.
Και µάλιστα, νοµοθετούµε εµπροσθοβαρώς, από το 2019
µέχρι το 2021, γιατί έτσι και αλλιώς όλοι ξέρουµε και το έχουµε
καταλάβει ότι η συγκεκριµένη Κυβέρνηση ορίζοντα έχει µέχρι τα
τέλη του 2018. Το ασφαλιστικό, τα µέτρα, τα πάντα έχουν ορίζοντα µέχρι το 2018. Να σπρώξουµε τα προβλήµατα για τον επόµενο και έχει ο Θεός.
Όµως, η Κυβέρνηση είναι οµολογουµένως ευρηµατική, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι. Ανακάλυψε ένα «λεφτά υπάρχουν». Λέει
ότι 7,6 δισεκατοµµύρια θα εξοικονοµήσει η Κυβέρνηση για να
κάνει παροχές πρακτικά. Το άµεσο ερώτηµα είναι ότι 7,6 δισεκατοµµύρια µείον 4,9 δισεκατοµµύρια, µας κάνει 2,7 δισεκατοµµύρια. Προς τι το µίσος και ο αλληλοσπαραγµός εδώ και ένα εξάµηνο µε τους ξένους -τους κακούς ξένους που είπαµε προηγουµένως- για να πάρουµε µέτρα και µετά αντίµετρα; Μόνο αυξήσεις
2,7 δισεκατοµµύρια, µόνο παροχές. Γιατί να πάρουµε και µέτρα;
Προφανώς, τα πράγµατα είναι λίγο πιο πολύπλοκα από ό,τι φαίνεται, αλλιώς προφανώς θα γινόταν µε αυτόν τον τρόπο.
Η Κυβέρνηση, από την άλλη µεριά, θεωρεί ότι η προοδευτική
πολιτική -και αυτό πρέπει να το πούµε- είναι οι παροχές. Όχι ότι
δεν χρειάζεται ενίσχυση των φτωχών και κάποιων συγκεκριµένων
κατηγοριών. Είναι άλλο πράγµα. Όµως, τα αντίµετρα είναι κυνική
παροχολογία. Είναι σαν να κλείνω το µάτι ότι θα σου δώσω χρήµατα. Περί αυτού πρόκειται. Είναι και αντιαναπτυξιακή παροχολογία, γιατί η αλήθεια είναι ότι στη φάση που βρίσκεται η χώρα,
χρειάζεται πολλά άλλα πράγµατα µαζί µε την ενίσχυση της οικογένειας και της φτώχειας.
Στην πραγµατικότητα, είναι προσποιητή φιλανθρωπία έναντι
ψήφων, είναι ψηφοθηρία, γιατί προοδευτική πολιτική σήµερα,
εδώ που βρίσκεται η χώρα, είναι η δηµιουργία και η ενίσχυση των
θέσεων εργασίας, είναι η στήριξη της επιχειρηµατικότητας, είναι
η ανάπτυξη της πραγµατικής οικονοµίας και µέσα από αυτό,
µέσω της αναδιανοµής του πλούτου που θα παραχθεί, η στήριξη
της οικογένειας και των φτωχών. Αυτό που κάνουµε τώρα είναι
αναδιανοµή της µιζέριας: Παίρνω από τον φτωχό για να δώσω
στον φτωχό.
Είναι αδιέξοδο. Μέτρα 4,9 δισεκατοµµυρίων ευρώ και έως και
5% πλεονάσµατα που χρειάζονται γι’ αυτά τα υποτιθέµενα αντίµετρα, είναι απλώς καταστροφή και φαύλος κύκλος σε µια οικονοµία η οποία δεν µπορεί να αναπτυχθεί καθόλου προς το παρόν
και δεν προβλέπεται να αναπτυχθεί πάνω από 2%-2,2% για τα
επόµενα χρόνια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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Θα χρειαστώ ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα καταψηφίσουµε και τα µέτρα
και τα αντίµετρα. Θα καταψηφίσουµε τα µέτρα, γιατί όπως είπα
προηγουµένως, είναι αποτέλεσµα της πολιτικής των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Είναι δυσβάσταχτα, ληστρικά για το φτωχότερο κοµµάτι
της κοινωνίας, άδικα και αντιαναπτυξιακά. Είναι αποτέλεσµα της
πολιτικής της µακροβιότερης πλέον Κυβέρνησης µέσα στα µνηµόνια. Είστε η Κυβέρνηση που κυβερνά για τον περισσότερο
χρόνο από οποιαδήποτε άλλη. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες χρόνου. Δεν είστε καθόλου νέοι.
Από την άλλη µεριά, τα αντίµετρα θα τα καταψηφίσουµε όχι
µόνο γιατί είναι ανέφικτα, όχι µόνο γιατί στην πραγµατικότητα
είναι ένα καινούργιο πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης, δηλαδή
υποσχέσεις ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ µε την αξία που έχουν –και ξέρουµε
πολύ καλά τι αξία έχουν οι υποσχέσεις ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ- αλλά κυρίως γιατί στην πραγµατικότητα είναι η νοµοθέτηση της δέσµευσης πως από εδώ και πέρα, για µια σειρά κοινωνικών πολιτικών
αποφασίζει και δίνει άδεια το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο στην
Κυβέρνηση της χώρας.
Για παράδειγµα, ακούσαµε τον κ. Λουράντο να διαµαρτύρεται
για ακόµη µία φορά σ’ αυτήν την Αίθουσα –και µάλιστα αυτή τη
φορά ενάντια στην «Κυβέρνηση της καρδιάς του»- για τα περίφηµα µη συνταγογραφούµενα φάρµακα που είναι ένα σήριαλ
µέσα στην κρίση. Ακούµε, όµως, ταυτόχρονα και την κοινωνία
που βαρέθηκε να πληρώνει όλα τα φάρµακα σαν µη συνταγογραφούµενα από την τσέπη της.
Η αναγκαία, λοιπόν, µεταρρύθµιση, κατά τη γνώµη µου, θα
έπρεπε να έχει ήδη αρχίσει για την εισαγωγή εισοδηµατικών κριτηρίων στη συµµετοχή στα φάρµακα. Αυτή όχι απλώς δεν ξεκινά,
όχι απλώς δεν συζητείται, αλλά πάει στις καλένδες και θα συµβεί
αν το επιτρέψει το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και όταν το επιτρέψει το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Σίγουρα όχι το 2018, σίγουρα όχι το 2019.
Θα ήθελα να κάνω ένα τελευταίο σχόλιο –και θα κλείσω µε
αυτό, κύριε Πρόεδρε- για τον ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια. Υπάρχει
αρκετή κινητικότητα και πίεση –υποτίθεται- από τον ΣΥΡΙΖΑ για
την ψήφισή του. Νοµίζω ότι αυτά πρέπει να τα ψηφίσουν µόνο
αυτοί που πήραν τον ΦΠΑ από το 13% και τον πήγαν στο 24%,
όταν όλοι οι άλλοι εκλιπαρούσαµε σ’ αυτήν την Αίθουσα να µη
συµπεριληφθούν στο τρίτο µνηµόνιο, όπως και αυτοί οι ίδιοι που
τριπλασίασαν τις εισφορές των αγροτών. Αυτοί µόνο πρέπει να
κάνουν πίσω, γιατί τα λάθη πρέπει να πληρώνονται και αυτοί που
τα έκαναν πρέπει να φαίνονται.
Υπάρχει µια σειρά θεµάτων που θα µπορούσαµε να συζητήσουµε και ενδεχοµένως να συµφωνήσουµε, προκειµένου να είµαστε εποικοδοµητικοί. Αυτά είναι στριµωγµένα, δυστυχώς, σε αυτό
το τέταρτο µνηµόνιο και θα τα καταψηφίσουµε εξ ανάγκης, γιατί
ούτε συζήτηση έγινε ούτε καµµία πρόταση µπόρεσε να κατατεθεί.
Μιλώ για την κατάργηση του Ζ’ ψηφίσµατος ή για τον νέο τρόπο
προµηθειών στα νοσοκοµεία, που κατά τη γνώµη µου είναι προβληµατικός, αλλά θα µπορούσε να βελτιωθεί, µιλώ για την απελευθέρωση των µεταφορών, για την οποία τόση σφαγή είχε γίνει
στο παρελθόν και η οποία περνά σήµερα χωρίς ένα σχόλιο.
Κυρίες και κύριοι, η χώρα –για να κλείσω, γιατί καταχράστηκα
τον χρόνο- δεν πάει πουθενά από µνηµόνιο σε µνηµόνιο. Από το
τέταρτο στο πέµπτο µνηµόνιο δεν έχουµε να κερδίσουµε τίποτα.
Χρειάζεται συνεννόηση, εθνική αναδιαπραγµάτευση πολλών
πραγµάτων και από τα προηγούµενα µνηµόνια και από τα δύο
τελευταία. Χρειάζεται ένα εθνικό πλαίσιο για επενδύσεις που να
υπερβαίνει τον βίο των κυβερνήσεων. Χρειάζεται ένα σταθερό
φορολογικό σύστηµα που να υπερβαίνει τον βίο των κυβερνήσεων. Χρειάζονται πολιτικές για την ενεργοποίηση των παραγωγικών δυνάµεων που να υπερβαίνουν τον βίο των κυβερνήσεων.
Δηλαδή, δεν χρειάζεται µια άλλη κυβέρνηση. Δεν χρειάζεται
να αλλάξει η Κυβέρνηση. Χρειάζεται να αλλάξει η νοοτροπία.
Χρειάζεται ένα καινούργιο παράδειγµα. Χρειάζεται εθνική οµοψυχία. Χρειάζονται πραγµατικές, ρεαλιστικές πολιτικές και όχι
συνωµοσιολογία και µυθεύµατα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα, παρακαλώ, τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Καραγιαννίδη,
δεν υπάρχει προσωπικό ζήτηµα. Όµως, µέχρι να συνεννοηθούµε
αν υπάρχει ή όχι, θα έχει περάσει το ένα λεπτό, οπότε µπορείτε
να µιλήσετε.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Δεν µε ενδιαφέρει η κριτική. Δεν
δίνω καµµιά σηµασία σ’ αυτά που είπε ο κ. Μπαργιώτας, αλλά
ακόµα και ως σχήµα λόγου «Άφησα τα φισεκλίκια και µπήκα µέσα
ντυµένος αξιοπρεπώς» είναι προσβλητικό, όπως και να το κάνουµε. Επειδή ο κ. Μπαργιώτας δεν είναι αστυνοµία ένδυσης,
εγώ ζητώ να πάρει πίσω τουλάχιστον αυτήν την προσβολή, γιατί
είναι προσβλητικό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Αν είναι να χαλάσουµε την
εικόνα που είχαµε µέχρι τώρα, τότε να το πάρω πίσω.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Ωραία. Αφού παίρνει πίσω την
προσβολή …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Εντάξει, κύριε συνάδελφε, χαριτολόγηµα ήταν. Το παίρνει πίσω.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Όχι, όχι, δεν είναι χαριτολόγηµα,
γιατί µπορώ να πω για την εµφάνιση του κ. Μπαργιώτα κάτι χαριτολογώντας. Ξέρετε πολύ καλά αυτό πώς πάει. Μπορώ να πω
οτιδήποτε για οποιονδήποτε χαριτολογώντας. Δεν είναι χαριτολόγηµα. Δεν ξέρω αν ντύνεται ευπρεπώς ο κ. Μπαργιώτας και
εγώ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κατά την εκτίµηση του
Προεδρείου είναι χαριτολόγηµα, κύριε συνάδελφε. Τι να κάνουµε
τώρα; Να κάνουµε συζήτηση πάνω σε αυτό;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Να κάνουµε συζήτηση, κύριε
Πρόεδρε, όταν κάποιος προσβάλλει κάποιον.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να
έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε συνάδελφε, τι
θέλετε τώρα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Επειδή η ώρα είναι περασµένη και επειδή το τελευταίο πράγµα που ήθελα να κάνω ήταν
να προσβάλλω τον κ. Καραγιαννίδη, ειδικά για την ένδυση, κάτι
που είναι το λιγότερο, το παίρνω πίσω, απολογούµενος. Προς
Θεού!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Είναι το αυτονόητο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Είναι σαφές αυτό.
Ο συνάδελφος κ. Σωκράτης Βαρδάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει
τον λόγο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πραγµατικά ένιωσα άβολα
αυτές τις δυο-τρεις ηµέρες ακούγοντας και βλέποντας να παρελαύνουν από αυτό το Βήµα «Ροµπέν των Δασών», υποστηρικτές
αδύναµων, υποστηρικτές των φτωχών, προστάτες των ανέργων,
των συνταξιούχων, υποστηρικτές συνδικαλιστών, Σωµάτων
Ασφαλείας, λιµενικών. Δεν έµεινε καµµιά κοινωνική τάξη παραπονούµενη. Ένιωσα πραγµατικά άσχηµα γιατί κάποια στιγµή µου
πέρασε η ιδέα ότι εγώ ήµουν Βουλευτής είκοσι χρόνια και ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε είκοσι χρόνια και φέραµε τη χώρα µου σε αυτό
το χάλι!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σκόπιµα για κάποιους, περνάνε
στα ψιλά γράµµατα, η επιδότηση ενοικίου, που θα ωφελήσει
εκατό χιλιάδες νοικοκυριά, η µηδενική ή η µειωµένη συµµετοχή
στη φαρµακευτική δαπάνη -µέτρο που αφορά το 79% του συνόλου του πληθυσµού- η αύξηση δικαιούχων δωρεάν πρόσβασης
σε βρεφονηπιακούς σταθµούς, η επέκταση του προγράµµατος
των σχολικών γευµάτων, η αύξηση και η επέκταση επιδόµατος
τέκνου, η δηµιουργία θέσεων εργασίας µε σκοπό την καταπολέµηση της ανεργίας. Όσο και αν προσπαθείτε να µειώσετε τη σηµασία αυτών των µέτρων στήριξης, δεν θα τα καταφέρετε.
Πράγµατι, προβλέπεται στο πολυνοµοσχέδιο παρέµβαση και
στη συνταξιοδοτική δαπάνη. Πρόβληµα δηµιουργεί και η µείωση
του αφορολόγητου. Όµως, προβλέπονται και τα παραπάνω αντίµετρα και µόλις αυτά ψηφιστούν, µπαίνουµε στην τελική ευθεία
ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης, η οποία θα παίξει καθοριστικό ρόλο στις συζητήσεις για το ελληνικό χρέος. Διότι
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εµείς ακολουθούµε το πρόγραµµα, µε σκοπό την ολοκλήρωση
της αξιολόγησης, ενώ τρέχουµε ταυτόχρονα τις συζητήσεις για
την ελάφρυνση του χρέους, χωρίς να ξεχνάµε το κοινωνικό µας
πρόσηµο. Δεν ζητούµε πιστοποιητικά βιωσιµότητας του χρέους.
Θα πετύχουµε τη βιωσιµότητα του χρέους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ, καλό θα ήταν να µην ξεχνάτε την επίθεση που εξαπολύσατε στα εργασιακά δικαιώµατα την τετραετία της διακυβέρνησής σας, γιατί το αποτέλεσµα των πολιτικών σας επιλογών ήταν
η πλήρης απορρύθµιση των εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα,
ενώ κατερίφθη η νεοφιλελεύθερη ρητορική σας ότι δήθεν η µείωση του µισθολογικού κόστους θα συνέβαλε στην ανάκτηση της
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας. Ούτε προοπτικές
ανταγωνιστικότητας δηµιούργησε ούτε θέσεις εργασίας. Ακόµα
και το ΔΝΤ την είχε χαρακτηρίσει ως λάθος στρατηγική. Όµως,
εσείς συνεχίζετε, ακόµα και σήµερα, να ασπάζεστε τις ίδιες επικίνδυνες πολιτικές, δηµιουργώντας την τρόικα εσωτερικού.
Οι παρεµβάσεις σας οδήγησαν µόνο σε βαθιά ύφεση, σε δραµατική αύξηση της ανεργίας, της φτώχειας και των κοινωνικών
ανισοτήτων. Επί ηµερών σας παγιώθηκε ένα αισχρό, πραγµατικά,
πλαίσιο που διέπει την αγορά εργασίας και δηµιουργεί συνθήκες
γαλέρας.
Μην µας εγκαλείτε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της
Αντιπολίτευσης, γιατί η Κυβέρνηση έδωσε µάχες και θα συνεχίσει
να δίνει µάχες για τα κοινωνικά δικαιώµατα και όχι µόνο. Βάλατε
στο στόχαστρο τις συλλογικές συµβάσεις, τα κατώτερα όρια
προστασίας της εργασίας, αναστέλλοντας ουσιαστικά επ’ αόριστον το πλαίσιο των συλλογικών διαπραγµατεύσεων και τη λειτουργία των συλλογικών συµβάσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δείτε τώρα ποιοι µας εγκαλούν
και ποιοι µας κουνούν το δάκτυλο, ποιοι µιλούν και µίλησαν χθες
για αιµατοβαµµένα µέτρα και προδότες. Ποιοι; Οι πραγµατικοί
προδότες, που διετέλεσαν, όχι µόνο Βουλευτές, αλλά έβαλαν την
υπογραφή τους ως Υπουργοί και Υφυπουργοί. Αυτοί που, αντί
να ζητήσουν ένα συγγνώµη, αντί να παραδειγµατιστούν από τα
εγκληµατικά τους λάθη, αντί να συµβάλλουν να αναστρέψουµε,
να αντιστρέψουµε, να πάρουµε πίσω τις άδικες πολιτικές που νοµοθέτησαν, κατήργησαν κάθε έννοια δικαίου.
Και έρχοµαι στις ελαστικές µορφές απασχόλησης. Μιλούν αυτοί
που πραγµατικά έστειλαν στον καιάδα χιλιάδες επιχειρήσεις, ενάµισι εκατοµµύριο εργαζόµενους στην ανεργία, κατήργησαν τις
συλλογικές συµβάσεις, απαξίωσαν και απενεργοποίησαν τους
ελεγκτικούς µηχανισµούς σκόπιµα για να αβαντάρουν τους εργοδότες.
Και έφτασε η µαύρη εργασία, η ανασφάλιστη εργασία στο
30% µε προφανές πρόβληµα επιβίωσης των ασφαλιστικών ταµείων. Αυτοί που λεηλάτησαν και µε αυτόν τον τρόπο και µε άλλους τρόπους, όπως θυµάστε όλοι, τα ασφαλιστικά ταµεία. Αυτοί
που έκοψαν το 40% µε 45% µισθών και συντάξεων, µας εγκαλούν
σήµερα για οριζόντιες περικοπές. Μιλούν αυτοί, που έστειλαν
µια γενιά νέων ανθρώπων µετανάστες, αυτοί που οδηγήσαν τους
συνανθρώπους µας στους κάδους απορριµµάτων για να ψάχνουν φαγητό.
Άκουσα χθες την κ. Μπακογιάννη, που µας εγκαλούσε ότι το
2010, το 2011, το 2012 ήµασταν µε πανό και διατρανώναµε την
αντίθεσή µας. Μαζί ήµασταν µε την κ. Μπακογιάννη, γιατί τότε η
κ. Μπακογιάννη από τη Δηµοκρατική Συµµαχία έβριζε τον Σαµαρά, έβριζε την κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, έβριζε τους
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας. Και αυτή σε οµιλία της απ’
αυτό εδώ το Βήµα το 2010 και το 2012 είχε πει ότι τρύπησαν οι
κάδοι απορριµµάτων, καθώς οι άνθρωποι έβαζαν µέσα τα χέρια
τους για να βρουν ένα ξεροκόµµατο να το φάνε. Και χθες εγκαλούσε εµάς! Μαζί παλεύαµε µε την κ. Μπακογιάννη τότε. Τώρα,
βέβαια, ανήκει αλλού.
Μιλούν αυτοί που σφράγισαν την Εργατική Εστία, τον ΟΕΚ εξαφανίζοντας δισεκατοµµύρια ευρώ που ήταν χρήµατα του ελληνικού λαού. Μιλούν αυτοί που απέλυσαν εκπαιδευτικούς, χιλιάδες
εργαζόµενους, σχολικούς φύλακες, δηµοτικούς αστυνοµικούς,
καθαρίστριες. Αυτοί που εξαθλίωσαν τους αγρότες µας. Ένα αναπτυξιακό εργαλείο είχαν οι αγρότες, την Αγροτική Τράπεζα, και
την ξεπούλησαν.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Φόρτωσαν τους αγρότες µε εκατοµµύρια ευρώ χρέη και πανωτόκια από το 2004, κάτι που και αυτό θα λύσουµε σήµερα εκτός και εάν κάποιοι το λύσουν µε επίκαιρες ερωτήσεις- που
µαζί µε τη µείωση του ΦΠΑ στο 13% και στα αγροτικά εφόδια
δίνει µια µεγάλη ανάσα στους αγρότες.
Αυτοί που σήµερα έχουν το θράσος να µιλούν για συλλογικές
συµβάσεις, έβαλαν στη ζωή µας τους ενοικιαζόµενους εργαζόµενους, τους εργολάβους διαπλοκής, που αντί πινακίου φακής,
εκµεταλλευόντουσαν εργατικό δυναµικό ακόµη και µέχρι χθες.
Αυτοί που, άµα γυρίσεις ανάποδα τις τσέπες των κοµµάτων τους,
θα πέσει απ’ αυτές τις τσέπες το 1/4 του χρέους. Αλήθεια, θα
πληρώσετε αυτό το χρέος; Απολογηθείτε στον ελληνικό λαό: Θα
πληρώσετε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Απολογήσου εσύ για το
µνηµόνιο!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Δώστε το µισθό σας. Εµείς δίνουµε
το 40%, για να µην έχει χρέη ο ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς τι δίνετε; Τετρακόσια εκατοµµύρια χρωστάτε τα δύο κόµµατα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Πες τίποτα για το µνηµόνιο!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Απολογηθείτε στον ελληνικό λαό. Θα
τα πληρώσετε κάποτε; Δεν θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός
αυτά τα χρήµατα. Πραγµατικά, είσαστε θλιβεροί. Είστε θύτες και
παριστάνετε τα θύµατα. Όµως, ο ελληνικός λαός δεν σας εµπιστεύεται, γιατί εσείς τον προδώσατε.
Εµείς σήµερα τι κάνουµε; Ανατρέπουµε αυτήν την κατάσταση,
επαναφέροντας τις βασικές αρχές των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, την αρχή της ευνοϊκότερης ρύθµισης, την αρχή της
επεκτασιµότητας.
Ακούω από χθες για την ανταπεργία, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θεσπίζει το
δικαίωµα της ανταπεργίας, το lock out. Να είµαστε ξεκάθαροι.
Ακούστε να δείτε. Η ανταπεργία δεν αλλάζει. Και θα υπάρξει πρόβλεψη ταχείας ικανοποίησης των απαιτήσεων των εργαζοµένων,
σε περίπτωση που ο εργοδότης καθίσταται υπερήµερος προς
την αποδοχή της εργασίας και την καταβολή του µισθού σε περίπτωση απεργίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δώσαµε µεγάλη µάχη για τα εργασιακά, µε σύµµαχο τις αρχές του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου, οι οποίες αποτελούν την ψυχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και αποτυπώνονται στους χάρτες θεµελιωδών κοινωνικών δικαιωµάτων, που ισχύουν στην Ευρώπη και στους οποίους δεσπόζουσα
θέση κατέχει το δικαίωµα της συλλογικής διαπραγµάτευσης.
Και επειδή κάποιοι κόπτονται από προχθές, όσον αφορά τις
οµαδικές απολύσεις, αυτό τους έµεινε! Μέχρι προχθές, µέχρι
χθες, ήταν υπέρ των οµαδικών απολύσεων.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Των οµαδικών απολύσεων; Τώρα ψηφίζονται!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Και σε αυτό θα βρούµε λύση. Να
είστε σίγουροι. Και όχι τώρα, άµεσα. Αύριο, µεθαύριο.
Και θα σας δώσω µια συµβουλή.
Κύριε Βρούτση, µήπως θυµάστε πότε ψηφίσατε και θεσπίσατε
τον νόµο για τους ανασφάλιστους και για την ιατροφαρµακευτική
περίθαλψη των ανασφάλιστων; Μήπως θυµάστε; Κάτι είπε ο κ.
Μητσοτάκης ότι είχατε ψηφίσει νόµο για την πλήρη δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη των ανασφάλιστων. Θυµάστε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Τα έχεις µπερδέψει!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δύο υπουργικές αποφάσεις Βορίδη.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Εγώ τα έχω µπερδέψει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε συνάδελφε,
ολοκληρώσατε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ολοκληρώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ολοκληρώσατε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Επειδή, λοιπόν, είσαστε ψεύτες και
λέτε ψέµατα, θα σας πω το εξής. Όταν θεσπίσατε αυτό τον νόµο,
όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, που διαρρηγνύετε εδώ τα ιµάτιά σας
–γιατί αυτό είναι ένα επίτευγµα και µια µεγάλη τοµή της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ- δυόµισι εκατοµµύρια ανασφάλιστοι να έχουν
σήµερα ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και ήταν στο λεγόµενο
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«παράλληλο πρόγραµµα», θα καταθέσω στα Πρακτικά της Βουλής….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Εντάξει, κύριε συνάδελφε. Σας ευχαριστούµε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ένα δευτερόλεπτο, κύριε Πρόεδρε.
Επαναλαµβάνω ότι θα καταθέσω βεβαιώσεις ανασφάλιστων,
που πλήρωναν στα νοσοκοµεία, ακόµα και µέχρι το 2013 και το
2014.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σωκράτης Βαρδάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θα σας δώσω µια συµβουλή, αν και είµαι νέος Βουλευτής: Να
προσέχετε λίγο, γιατί το στερητικό σύνδροµο εξουσίας, που σας
διακατέχει, δεν είναι επικίνδυνο για τα κόµµατά σας –κάτι που
δεν µας απασχολεί- αλλά είναι επικίνδυνο για τη χώρα, γιατί τα
πολλά χρόνια που είστε στα έδρανα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε συνάδελφε,
ολοκληρώσατε. Σας παρακαλώ.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: …της Αντιπολίτευσης, αρκετά µας
σώσατε! Δεν θέλουµε άλλους προστάτες και τσάµπα µάγκες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε πάρα
πολύ.
Κύριοι συνάδελφοι, έχουµε συνεννοηθεί ότι στη 1.00’ θα τελειώσουµε τη συνεδρίαση. Ακολουθούν επτά συνάδελφοι. Με
αυστηρή τήρηση του χρόνου, πάµε 1.10’.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεκάλεπτο θέλω κι εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Αποκλείεται να γίνει
οποιαδήποτε εκτροπή από τον χρόνο, κύριε Βρούτση. Καταλαβαίνω ότι µέχρι τώρα µίλησαν όλοι παραπάνω. Όµως, έτσι θα
πάµε στις 2.00’ και δεν είναι δυνατό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όλοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ µίλησαν δέκα λεπτά.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Πόση ώρα µίλησε ο κ. Δηµοσχάκης;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Τι θα γίνει τώρα; Θα
κάνουµε κουβέντα για το πόση ώρα µίλησε ο ένας και ο άλλος;
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Παναγιωτόπουλος από τη Νέα
Δηµοκρατία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βλέπω εδώ ότι η επιχειρηµατολογία των συναδέλφων της κυβερνητικής πλειοψηφίας εξαντλείται µε δυο λόγια στο «κοίτα ποιος µιλάει» µε ύφος βέβαια ιερής
αγανάκτησης. Εγώ θα πω και δυο-τρία λόγια για το νοµοσχέδιο,
που θα ψηφίσετε αύριο, το µνηµόνιο.
Λένε, λοιπόν, ότι απαισιόδοξος είναι ένας καλά ενηµερωµένος
αισιόδοξος. Σήµερα, ένας έγκυρος ξένος τραπεζικός οίκος διατύπωσε σοβαρές επιφυλάξεις, σχετικά µε τη γρήγορη έξοδο της
χώρας στις αγορές. Και αυτοί δεν είναι µέλη των κυβερνήσεων
ΠΑΣΟΚ-Νέα Δηµοκρατία του παρελθόντος. Σίγουρα δεν είναι.
Χθες σαράντα επτά φορείς εξέφρασαν µε βαριές κουβέντες
και έντονη αγωνία την απόλυτη απαισιοδοξία τους για το τέταρτο
µνηµόνιο, που ετοιµάζεται να ψηφίσει η κυβερνητική πλειοψηφία
και µάλιστα, χωρίς ιδιαίτερες αναστολές, όπως βλέπουµε και
παρά το γεγονός ότι πρόσφατα κορυφαίοι κυβερνητικοί παράγοντες ισχυρίζονταν ότι η προ-νοµοθέτηση µέτρων –τα οποία θα
ισχύσουν δηλαδή µετά τη λήξη του τρέχοντος προγράµµατος,
δηλαδή µετά το 2018- είναι αντισυνταγµατική και ξένη προς το
ευρωπαϊκό κεκτηµένο. Εσείς τα λέγατε. Είπατε-ξείπατε. Δεν είναι
µάλλον ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά που λέτε-ξελέτε.
«Ούτε ένα ευρώ νέα µέτρα» λέγατε, ενώ φέρνετε 4,9 δισεκατοµµύρια νέα µέτρα.
Είναι, λοιπόν, ανενηµέρωτοι όλοι αυτοί που εκπροσωπούν και
εκφράζουν την παραγωγική ραχοκοκαλιά της χώρας –ρωτάω!και µιλούν για νοµοσχέδιο-έκτρωµα;
Είναι ανενηµέρωτοι όλοι αυτοί και κάνουν λόγο για διάλυση
του παραγωγικού ιστού της χώρας και για διατάξεις που «τελειώνουν» τους ένστολους και για ρυθµίσεις που απελευθερώνουν
τις οµαδικές απολύσεις και για άρθρα που αναγκάζουν ελεύθε-
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ρους επαγγελµατίες να κλείνουν τα γραφεία τους -ήδη, ξέρετε,
χιλιάδες το έχουν κάνει- από την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών στο ασφαλιστικό «Κατρούγκαλου», που θα θωράκιζε για
πάντα το ασφαλιστικό και δέκα µήνες µετά κατέρρευσε; Είναι
ανενηµέρωτοι όλοι αυτοί και µιλούν για επιχειρήσεις που µεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα στο εξωτερικό για να επιβιώσουν; Είναι όλοι αυτοί ανενηµέρωτοι που κάνουν λόγο για όλα
αυτά; Ή είναι όλοι µε τη Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ;
Παρεµπιπτόντως, µια και λέµε για τη φυγή των επιχειρήσεων,
σαράντα χρόνια τώρα ή µάλλον είκοσι πέντε χρόνια τώρα, από
τότε που καταλύθηκε το κοµµουνιστικό καθεστώς στη Βουλγαρία
και µπήκαν οι προϋποθέσεις ανάπτυξης της οικονοµίας στη βάση
της ιδιωτικής οικονοµίας της χώρας αυτής βέβαια, οι ελληνικές
επιχειρήσεις πήγαν εκεί, για να επεκταθούν και να δηµιουργήσουν, να επενδύσουν και φυσικά, να προσθέτουν στο εγχώριο
ΑΕΠ.
Σήµερα πηγαίνουν εκεί ή µάλλον µεταφέρουν τη φορολογική
τους έδρα εκεί, όχι από επιλογή, αλλά από ανάγκη, για να γλιτώσουν την υπερφορολόγηση και να επιβιώσουν. Και δεν το κάνουν
σήµερα µόνο οι µεγάλες επιχειρήσεις. Το κάνουν και τα φυσικά
πρόσωπα. Ελεύθεροι επαγγελµατίες, ακόµα και αγρότες, οργανωµένοι σε µια περισσότερο επιχειρηµατική βάση πάνε στη
Βουλγαρία για να γλιτώσουν.
Και εσείς αντιµετωπίζετε αυτό το γεγονός µάλλον ειρωνικά.
Πριν από λίγο, άκουσα κάποιους συναδέλφους να ψιλοειρωνεύονται και γενικά δείχνετε µάλλον ικανοποιηµένοι. Δηλώνετε
ότι το νοµοσχέδιο είναι το τέλος της λιτότητας, ενώ φέρνει
ακόµα πολύ περισσότερη λιτότητα και φτωχοποιεί αδιακρίτως
πλέον όλη την κοινωνία, µε ιδιαίτερη µάλιστα µέριµνα για τον
αγαπηµένο στόχο, όπως είπα, τους ελεύθερους επαγγελµατίες,
στους οποίους επιβάλλατε εισφορά ως φόρο και τώρα επιβάλλετε εισφορά πάνω στην εισφορά.
Κυρίως, όµως, αυτό το νοµοσχέδιο κάνει τους φτωχούς φτωχότερους. Και ξέρετε, δεν έχετε µόνο εσείς της κυβερνητικής
Πλειοψηφίας την αποκλειστική έγνοια για τους φτωχούς αυτής
της χώρας. Κάνει τους φτωχούς, φτωχότερους, γιατί περικόπτει
κοινωνικά επιδόµατα από τώρα, όπως το επίδοµα θέρµανσης και
το ΕΚΑΣ, από το 2017. Κάνει τους φτωχούς φτωχότερους, γιατί
µε τη µείωση του αφορολόγητου επιβάλλει φόρο σε ένα εκατοµµύριο διακόσιες χιλιάδες χαµηλού εισοδήµατος συµπολίτες, που
θα πληρώσουν φόρο για πρώτη φορά. Όµως, δεν άκουσα να
λέτε τίποτα γι’ αυτού του είδους την πρώτη φορά.
Επίσης, κάνει τους φτωχούς, φτωχότερους, γιατί κόβει συντάξεις από το 2019. Επιτρέψτε µου να πω, µια που µιλάµε για τις
περικοπές των συντάξεων, ότι κανένας συνταξιούχος –µιλώ για
τους παραλήπτες της επιστολής Κατρούγκαλου, όπως καταλαβαίνετε- δεν θα κατανοήσει την κοινωνική σας ευαισθησία, όταν
του αφαιρέστε περίπου δυο συντάξεις, µια από την περικοπή και
µια από τη µείωση του αφορολόγητου, που θα τον κάνει να πληρώνει φόρο και άρα να χάσει εισόδηµα, όπως είπαµε και χθες,
επειδή θα του επιτρέψετε να δει το εγγόνι του στα σχολικά γεύµατα και όχι συσσίτια, κύριε Καραγιαννίδη.
Το νέο παραµύθι των αντιµέτρων, µιας που µίλησα για τα γεύµατα, είναι υπό προϋποθέσεις. Πρώτη προϋπόθεση είναι η διατήρηση υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων για χρόνια, δηλαδή
συνέχιση της υπερφορολόγησης για χρόνια και συνέχιση της
εσωτερικής στάσης πληρωµών του δηµοσίου για χρόνια. Δεύτερη προϋπόθεση είναι η έγκριση από το Διεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο, άρθρο 15 του παρόντος νοµοσχεδίου.
Εάν όµως, λέω εγώ πάλι, κόπτεστε τόσο πολύ για τις ευάλωτες
κοινωνικές οµάδες, νοµοθετήστε, παρακαλώ, αντίµετρα από
τώρα, όπως σας προτείνει η Νέα Δηµοκρατία δια της τροπολογίας που κατατέθηκε σήµερα.
Και ξέρετε κάτι; Την κοινωνική ευαισθησία εγώ την µετρώ και
από κάποιες λεπτοµέρειες, που έχουν τη δική τους ειδική σηµειολογία. Βλέπω ότι στη λίστα των προαπαιτουµένων που διαπραγµατευτήκατε και συµφωνήσατε στις αρχές Μαΐου –δηµοσιεύθηκε,
βέβαια, πρώτα σε γερµανικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης και αναπόφευκτα µετά το µάθαµε και εµείς εδώ- προαπαιτούµενο υπ’
αριθµόν 137 σ’ αυτήν τη λίστα, κεφάλαιο δικαιοσύνη, δηλαδή
πρώτη σε σειρά σπουδαιότητας για εσάς –εάν δεν είναι, τότε προ-
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φανώς δεν τη διαπραγµατευτήκατε, αλλά προφανώς είναι πρώτη
σε σειρά σπουδαιότητας- απ’ όλες τις µεταρρυθµίσεις, που πρέπει
να γίνουν στη δικαιοσύνη είναι η διευθέτηση των ηλεκτρονικών
πλειστηριασµών. Αυτή είναι η νούµερο ένα προτεραιότητα στη
λίστα και µετά έρχονται οι άλλες στη δικαιοσύνη. Αυτό λέει κάτι.
Και αν η πρώτη κατοικία προστατεύεται µέχρι το τέλος του
2017, όπως είπε σωστά χθες ο Υπουργός Δικαιοσύνης -όπως
προστατευόταν, θυµίζω, και πριν µε την πρόβλεψη περί αναστολής πλειστηριασµών, µέχρι το τέλος του 2014, επί κυβερνήσεων
δηλαδή Νέας Δηµοκρατίας-ΠΑΣΟΚ, όπως παρέλειψε να πει χθες
ο αρµόδιος Υπουργός Δικαιοσύνης- τότε το 2018 έρχεται και µαζί
έρχονται και χιλιάδες απελευθερωµένοι και διευθετηµένοι πλέον
από εσάς ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί, επειδή εσείς διευθετήσατε αυτό το πεδίο, κατά προτεραιότητα στις µεταρρυθµίσεις
της δικαιοσύνης.
Και µια που αναφέρθηκα στον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος
το απόγευµα αναφέρθηκε σε εµένα ονοµαστικά και µου ζήτησε
να τοποθετηθώ συγκεκριµένα για το άρθρο 65, δηλαδή σχετικό
ακαταδίωκτο –σχετικό, όχι απόλυτο- τραπεζικών στελεχών και
δηµοσίων λειτουργών, που θα διενεργήσουν αναδιαρθρώσεις,
κουρέµατα δηλαδή κόκκινων δανείων, σπεύδω να απαντήσω. Δεν
ήµουν στην Αίθουσα, αλλά παρακολούθησα και απαντώ τώρα.
Θα καταψηφίσουµε φυσικά, όπως καταψηφίζουµε όλο το µνηµόνιο, µε την εξαίρεση του άρθρου για τη µείωση φορολογικών
προνοµίων των Βουλευτών. Χθες είπα ότι δεν καταλαβαίνω, γιατί
πρέπει να θεσπισθεί αυτή η ιδιότυπη ασυλία -υπό προϋποθέσεις
µεν, αλλά ασυλία- για µια κατηγορία τραπεζικών στελεχών και
λειτουργών του δηµοσίου. Δεν καταλαβαίνω. Δεν έχουν εµπιστοσύνη ο Υπουργός και η Κυβέρνηση στους δικαστικούς λειτουργούς να κάνουν τη δουλειά τους, χωρίς φόβο, αλλά και χωρίς
πάθος και φοβάται κύµα διώξεων; Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
Είπα ότι και όποιος λειτουργός από όλους αυτούς κάνει καλά τη
δουλειά του, σύµφωνα µε τον νόµο, δεν έχει να φοβάται τίποτα.
Να πω και το άλλο. Εάν µέχρι χθες, κύριοι συνάδελφοι, η χορήγηση των δανείων ήταν ένα πεδίο στο οποίο µπορούσαν να
αναπτυχθούν επιλήψιµες συναλλαγές ή συµπεριφορές, προβλέπω ότι αύριο το πεδίο του κουρέµατος των δανείων -πάλι οικονοµικό αντικείµενο, ενδεχοµένως και εκατοµµυρίων ευρώ- θα
είναι πάλι ένα πρόσφορο πεδίο ενδεχοµένως επιλήψιµων συναλλαγών.
Εποµένως, δεν καταλαβαίνω προς τι αυτή η ιδιότυπη ασυλία
µιας συγκεκριµένης κατηγορίας πολιτών που δεν υφίστανται,
βάσει της διάταξης που ψηφίζετε µε το 65, τις συνήθεις δικονοµικά προβλεπόµενες συνέπειες του νόµου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ευχαριστώ για την ανοχή, κύριε Πρόεδρε, δεν θα αργήσω.
Κυρίες και κύριοι, έναντι επιλόγου. Η δεύτερη αξιολόγηση
άργησε έναν χρόνο. Αυτή η καθυστέρηση έφερε µεγάλο πρόσθετο κόστος και κατέληξε στην ουσία στο τέταρτο µνηµόνιο για
την περίοδο 2017-2021.
Ξέρετε ότι αυτό δεν ήταν έργο αυτών που κυβέρνησαν σαράντα χρόνια τη χώρα. Είναι έργο αυτών που κυβερνούν τώρα,
κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, δικό σας δηλαδή.
Δεν ξέρετε, δεν µπορείτε και µάλλον δεν θέλετε -αν κρίνω από
τον τρόπο που αντιµετωπίζετε την επένδυση του Ελληνικού,
όπου ανακαλύφθηκαν δασικές εκτάσεις εκεί κάπου κοντά στον
αεροδιάδροµο- να αξιοποιήσετε τα εργαλεία για την έξοδο από
την κρίση, που δεν είναι άλλα από τα κίνητρα, την κινητροδότηση
της επιχειρηµατικότητας και της ιδιωτικής οικονοµίας, µε κανόνες, όχι ασύδοτα, κύριε Φίλη. Όµως, εκεί είναι το κλειδί.
Όχι, λοιπόν, στα µέτρα καθολικής φτωχοποίησης της κοινωνίας µε την πρόσβαση στα επιδόµατα φτώχειας ως περίπου
εθνική επιδίωξη. Όχι στα αντίµετρα-απάτη, εάν το θελήσει το
ΔΝΤ και εφόσον εσείς συνεχίσετε να σωρεύετε βάρη σε αυτούς,
από τους οποίους στερείτε το δικαίωµα της προκοπής από την
εργασία τους.
Καταψηφίζω και µε τα δύο χέρια.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε συ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνω ότι εγώ, στη
1.00’ η ώρα ακριβώς, θα κλείσω τη συνεδρίαση. Δυστυχώς, κάποιοι συνάδελφοι που περιµένουν να µιλήσουν, δεν θα µιλήσουν,
διότι παρά τις εκκλήσεις, το επτάλεπτο γίνεται εννιάλεπτο. Δεν
µπορούµε να πάµε έτσι. Σας το λέω. Κύριε Τάσσο, για εσάς το
λέω. Με συγχωρείτε, αλλά δεν θα προλάβετε να µιλήσετε τελικά.
Λυπάµαι, αλλά δεν µπορώ να συνεννοηθώ.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Τσίρκας από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για εµάς, από την πρώτη µέρα
µέχρι και σήµερα, η έξοδος από την κρίση µε την κοινωνία όρθια,
αποτέλεσε και αποτελεί αταλάντευτο στόχο και σε καµµία χρονική στιγµή δεν κρύψαµε τις δυσκολίες. Ούτε πανηγυρίσαµε ούτε
παρουσιάσαµε «success story». Σταθήκαµε µε ειλικρίνεια απέναντι στον ελληνικό λαό σε όλες τις κρίσιµες στιγµές και καταφέραµε µια συµφωνία µε αντίµετρα, µε µηδενικό δηµοσιονοµικό
ισοζύγιο, που θα µας οδηγήσει στη νέα εποχή.
Το ηθικά και πολιτικά χρεοκοπηµένο σύστηµα, που ο ίδιος ο
ελληνικός λαός έθεσε στο περιθώριο, αρνείται να αποδεχτεί τη
νέα πραγµατικότητα. Παίζει το τελευταίο του χαρτί µε συνεχείς
επιθέσεις στην Κυβέρνηση, κατασκευάζοντας ψευδείς ειδήσεις,
θέτοντας προσκόµµατα σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία για λόγους µικροπολιτικής και εντυπώσεων, αλλά και για να αποτινάξει
-έτσι νοµίζει- από πάνω του την ευθύνη ότι κατέστρεψε στη
χώρα.
Προκαλεί πραγµατικά εντύπωση το γεγονός ότι µας κουνάνε
το δάχτυλο και µας ασκούν κριτική αυτοί, που εκτόξευσαν το
χρέος της χώρας, εκτίναξαν την ανεργία και συµµετείχαν ενεργά
στην απώλεια του 25% του ΑΕΠ της χώρας. Παρά τις δυσκολίες,
αποδεικνύουµε ότι η χώρα µπορεί να σταθεί στα πόδια της -αρχίζει να στέκεται στα πόδια της- και να ελπίζει σε ένα καλύτερο
µέλλον.
Εσείς, κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, συνεχίζετε να
εκτίθεστε, γιατί έχουµε σήµερα µια συµφωνία µπροστά µας όπου
µαζί µε τα αρνητικά µέτρα που νοµοθετούνται, έχουµε και θετικά
µέτρα τα οποία µπορούν να αµβλύνουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις αρνητικές επιπτώσεις.
Δεν µπορεί κανείς να αµφισβητήσει ότι ήταν σκληρές και αµφίρροπες οι διαπραγµατεύσεις, για να κατορθώσει η Κυβέρνηση
να πετύχει αυτή τη συµφωνία µε ένα δηµοσιονοµικό µείγµα, που
προφανώς δεν θα επιλέγαµε να εφαρµόσουµε αν δεν βρισκόµασταν υπό επιτροπεία.
Και αντί των παράλογων πλεονασµάτων, που είχε συµφωνήσει
η προηγούµενη κυβέρνηση Σαµαρά - Βενιζέλου από το 2014 έως
το 2031, που προβλέπονταν πρωτογενή πλεονάσµατα που έφταναν µέχρι το 4,1%, τίθεται, µε το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα,
µέχρι το 2021 στόχος για πρωτογενές πλεόνασµα ύψους 3,5%
του ΑΕΠ.
Ήταν απαραίτητο, όµως, να κλείσει η αξιολόγηση και για ποιους λόγους; Πόσο αναγκαίο ήταν; Αν και έχει απαντηθεί, να το
ξαναπούµε. Είναι αναγκαία συνθήκη αυτή η συµφωνία για την
έξοδο από τη µνηµονιακή επιτροπεία για τη ρύθµιση του χρέους.
Κλείνει, λοιπόν, οριστικά η δεύτερη αξιολόγηση -αν και περιλαµβάνει και όρους που θα θέλαµε να αποφύγουµε- και έχουµε
οδηγηθεί σε έναν ισορροπηµένο συµβιβασµό που ήταν απαραίτητος. Εσείς αρνείστε, ακόµη και σήµερα, όχι µόνο να ψηφίσετε
τα µέτρα, αλλά και τα θετικά αντίµετρα. Θα αποτελούσε, βέβαια,
έκπληξη εάν στηρίζατε έστω αυτά τα επωφελή για την κοινωνία
αντίµετρα, αφού είναι ακόµα νωπή η άρνησή σας στο εφάπαξ
επίδοµα της δέκατης τρίτης σύνταξης.
Και είναι η µοναδική συµφωνία, εδώ κι επτά χρόνια, που προβλέπει όχι µόνο µέτρα, αλλά και θετικά αντίµετρα, ώστε το τελικό
δηµοσιονοµικό αποτύπωµα να είναι µηδενικό, την ώρα που εσείς
υποσχόσασταν να ψηφίσετε τόσα και άλλα τόσα µέτρα και όταν
κυβερνούσατε, ψηφίσατε συνολικά µέτρα ύψους 65 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Ξέρετε πολύ καλά ότι µνηµόνιο δεν είναι άλλο από τις πολιτικές προϋποθέσεις και δεσµεύσεις, που αναλαµβάνει µια πλευρά
όταν υπογράφει µια δανειακή σύµβαση. Και εδώ δεν έχουµε νέα
δανειακή σύµβαση, άρα, δεν έχουµε και µνηµόνιο.
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Αντίθετα, ακραία νεοφιλελεύθερο και επικίνδυνο για την κοινωνία είναι το πρόγραµµα της Νέας Δηµοκρατίας που υπόσχεται
απολύσεις, απορρύθµιση των εργασιακών σχέσεων και µηδενική
µέριµνα για τη δηµόσια παιδεία και τη δηµόσια υγεία. Και γι’ αυτό
το πρόγραµµα θα κριθείτε στο τέλος της τετραετίας.
Σήµερα, όµως νοµοθετούµε τη µείωση του φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 20% για εισοδήµατα έως 20.000 ευρώ,
µε σκοπό να ελαφρύνουµε τα χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα µισθωτών και συνταξιούχων. Καταργούµε την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για εισοδήµατα µέχρι 30.000 ευρώ, αντί για 12.000
ευρώ, που ισχύει µέχρι σήµερα, ενώ µειώνεται και ο ΕΝΦΙΑ κατά
30%. Νοµοθετούµε τη µείωση από 1-1-2019 του συντελεστή φορολόγησης των κερδών νοµικών προσώπων από το 29% στο
26%, µε σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Ακόµη, κάνουµε πράξη τη δέσµευσή µας για κατάργηση της
έκπτωσης φόρου των Βουλευτών, έχοντας πλήρη συναίσθηση
των δυσκολιών, που αντιµετωπίζει µεγάλη µερίδα των συµπολιτών µας.
Από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων θα χρηµατοδοτηθούν έργα υποδοµής στον τοµέα αγροτικής παραγωγής, έργα
ενεργειακής εξοικονόµησης και αναβάθµισης µικροµεσαίων επιχειρήσεων και βιοµηχανίας. Μειώνουµε, όµως, και τον ΦΠΑ από
το 24% στο 13% για τα αγροτικά προϊόντα, αλλά και για τα ζώντα
ζώα, ένα αίτηµα πάγιο του κτηνοτροφικού κόσµου.
Για εσάς όλα αυτά αποτελούν µνηµόνιο, όπως µνηµόνιο αποτελεί και το επίδοµα στέγασης, µε το οποίο επωφελούνται εξακόσιες χιλιάδες νοικοκυριά, η αύξηση και η επέκταση της δωρεάν
πρόσβασης σε βρεφονηπιακούς σταθµούς, που υπολογίζεται ότι
θα φτάσει συνολικά τα σαράντα πέντε χιλιάδες άτοµα έως το
2020, και η επέκταση του προγράµµατος σχολικών γευµάτων
που αφορά σχεδόν το 50% των µαθητών.
Μπροστά, όµως, στον πανικό της εξουσίας που αποµακρύνεται, προσπερνάτε το γεγονός ότι αυτά τα µέτρα, που τα χαρακτηρίζετε και αντιαναπτυξιακά, θα αντιµετωπίσουν µια σειρά από
παθογένειες, ανισότητες και αδικίες που προκάλεσαν οι δικές
σας νεοφιλελεύθερες καταστροφικές πολιτικές. Και το κάνετε
αυτό για να αποδείξετε τι; Το µόνο που αποδεικνύετε είναι ότι τα
αφήγηµά σας περί αδιεξόδου των διαπραγµατεύσεων και εκλογών κατέρρευσε για µια ακόµη φορά και δεν βλέπετε τίποτα
µπροστά σας, παρά µόνο τις καρέκλες της εξουσίας.
Θα καταψηφίσετε, λοιπόν, τη µηδενική συµµετοχή στη φαρµακευτική δαπάνη για άτοµα µε µηνιαίο ατοµικό εισόδηµα έως
700 ευρώ; Το µέτρο αυτό ωφελεί σχεδόν το 60% του συνόλου
των πολιτών.
Και στο εργασιακό θέµα, όµως, πετύχαµε την επαναρρύθµιση
του θεσµικού πλαισίου των εργασιακών σχέσεων, αυτών που
απορρυθµίσατε εντελώς εσείς, και επαναφέρουµε τις συλλογικές συµβάσεις και τις βασικές αρχές, την αρχή της ευνοϊκότερης
ρύθµισης και την αρχή της επεκτασιµότητας µε την ολοκλήρωση
του τρέχοντος προγράµµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, αν µου επιτρέπετε, χρειάζοµαι ένα λεπτό
ακόµα.
Η Νέα Δηµοκρατία και συνολικά η Αντιπολίτευση, κινδυνεύει
να µείνει στο περιθώριο, εάν επιµείνει στην καταστροφολογία.
Οι πολίτες είναι έτοιµοι να κρίνουν, όταν θα έρθει η ώρα, έργα,
αποτελέσµατα και να αξιολογήσουν προτάσεις και προγράµµατα. Συµπεριφέρεστε, λες και τη χώρα τη χρεοκόπησε ο ΣΥΡΙΖΑ, λες και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και τα µνηµόνια τα
έφερε ο Τσίπρας. Και όσο βλέπετε το σενάριο να µη βγαίνει,
τόσο περισσότερο βλέπουµε εµείς να οργίζονται και να παραλογίζονται αυτοί που σας στηρίζουν στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
Η δυναµική των πραγµάτων, όµως, δεν µπορεί να ανακοπεί.
Τώρα, είναι ώρα για δουλειά, για να ξελασπώσουµε τον τόπο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δώσαµε µάχες, διαπραγµατευτήκαµε σκληρά. Κάποιες µάχες τις χάσαµε. Κάποιες µάχες τις
κερδίσαµε. Βρισκόµαστε, όµως, σήµερα σε ένα κοµβικό σηµείο.
Κι αν πετύχουµε σήµερα, η Ελλάδα µπορεί να βγει από αυτόν τον
φαύλο κύκλο των µνηµονίων και να επιστρέψουµε σταδιακά στην
κανονικότητα.
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Είναι ώρα να καταλάβουν αυτοί που έβαλαν τη θηλιά στο λαιµό
του ελληνικού λαού, διογκώνοντας το χρέος, ότι εµείς θα το ελαφρύνουµε είτε θέλουν είτε όχι. Και σίγουρα αυτό το πέρασµα
στη νέα εποχή, χωρίς µνηµόνια…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε πάρα
πολύ, κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Τελειώνω σε δέκα δευτερόλεπτα, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Τελειώστε, όµως!
Είναι οι συνάδελφοί σας από κάτω. Δεν τους βλέπετε; Δεν σας
ενδιαφέρει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Δεν µπορεί, λοιπόν, αυτό το πέρασµα
στη νέα εποχή να έχει τη σφραγίδα των πολιτικών και των πρακτικών των κοµµάτων που κυβέρνησαν τη χώρα για σαράντα χρόνια και την κατέστρεψαν. Θα έχει τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Ξυδάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έχουν περάσει πολλές ώρες από το θλιβερό επεισόδιο µε τον
Κασιδιάρη της Χρυσής Αυγής, αλλά θα ήθελα να ξεκαθαρίσουµε
µερικά πράγµατα, γιατί πολλά ειπώθηκαν εκείνες τις ώρες,
πολλά γράφτηκαν και εν τέλει ακόµα και το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης προέβη σε µία συνοµωσιολογική ερµηνεία,
την οποία πρέπει να διευκρινίσουµε.
Συγκεκριµένα, είπε η Νέα Δηµοκρατία ότι το επεισόδιο του Κασιδιάρη εξυπηρετεί τον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ο Νίκος Δένδιας συνεργάστηκε µε τον ΣΥΡΙΖΑ για να ξεφύγει η συζήτηση από το
µεσοπρόθεσµο και να πάει στα επεισόδια και την επέµβαση του
Φρούραρχου.
Ας δούµε, όµως, αν έχει αλήθεια αυτό το πράγµα. Δεν έχει
σχεδόν καµµία σηµασία. Έχει σηµασία ποιος τα πρωτοείπε αυτά,
τα πρώτα λεπτά µετά το επεισόδιο να δούµε ποιος µιλάει. Μίλησαν, λοιπόν, κάποιοι παπαγάλοι των µίντια, γνωστοί, οι παπαγάλοι που πάντα «κελαηδούν» όταν µιλούν για καπετάνιους σε
ταχύπλοα. Μίλησαν τα «darling» των δικτατόρων Παπαδόπουλου
και Παττακού. Μίλησαν οι συγκάτοικοι της δεξιάς πολυκατοικίας,
που αναρριχήθηκαν από τα υπόγεια της σκουπιδοτηλεόρασης
στο πολιτικό mainstream µε τις ευλογίες της διαπλοκής. Μίλησαν
οι «λαγοί» του πολιτικού αµοραλισµού και της αποσταθεροποίησης.
Ποιοι µίλησαν για συνεργασία Χρυσής Αυγής και ΣΥΡΙΖΑ;
Μίλησαν, επίσης, κάποιοι σοσιαλιστές κάποτε, που ορθοτόµησαν µε πολιτική οξυδέρκεια το φαινόµενο των αυθεντικών ακτιβιστών της Χρυσής Αυγής. Ναι, των ακτιβιστών, που τώρα
δικάζονται για εγκλήµατα. Αυτοί µίλησαν και ερµήνευσαν αυτό
το επεισόδιο έτσι.
Και είναι οι ίδιοι που µιλάνε αυτές τις µέρες για τέταρτο µνηµόνιο µε την ίδια ακριβώς αξιοπιστία. Μιλούν αυτοί που παρέδωσαν την χώρα στην επιτροπεία από το 2010 έως σήµερα. Μιλούν
αυτοί που απογύµνωσαν τον παραγωγικό ιστό της χώρας και
έκαναν το κράτος πελατειακό µαγαζί. Μιλούν αυτοί που έστησαν
την πιστωτική υπερεπέκταση της δεκαετίας του ’90 και επαίροντο για τη φούσκα του Χρηµατιστηρίου, αυτοί που ταύτιζαν
την ισχυρή Ελλάδα µε την πανίσχυρη διαπλοκή. Αυτοί µιλούν.
Αυτοί που υπερχρέωσαν τη χώρα και δυναµίτισαν το ασφαλιστικό σύστηµα, αυτοί που έλεγαν ότι οι συνταξιούχοι, δυστυχώς
ζουν πολύ κι ότι όποιος µπορεί, θα επιζήσει. Είναι ανάµεσά µας
αυτοί. Έχουν υπηρετήσει ως Υπουργοί Εργασίας, Υγείας, Ασφαλίσεως στα αµέσως προηγούµενα χρόνια του πόνου και της επιτροπείας.
Ακόµη τώρα, µιλούν αυτοί οι δεξιολαϊκιστές, οι δηµαγωγοί, οι
υπηρέτες της διαπλοκής, κάνοντας ότι φορούν την προβιά του εκσυγχρονιστή. Και σε αυτόν τον ίδιο δρόµο του ψεύδους, της µνησικακίας και προπάντων, όµως, της παραπλάνησης κινείται και ο
Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης όλο το διάστηµα στην
ηγεσία της Νέας Δηµοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παραπλανά και ρυµουλκείται από ακροδεξιούς ελκυστές είτε διότι δεν
έχει δική του ατζέντα, είτε διότι µόλις αδέξια καµουφλάρει τη δική
του βαθύτατα ολιγαρχική νεοφιλελεύθερη ατζέντα.
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Όµως, ας παραµερίσουµε προς στιγµήν το ποιος µιλά και
επαγγέλλεται τη σωτηρία της καρέκλας του και ας δούµε την
πράγµατι δυσχερή και επώδυνη πραγµατικότητα. Η χώρα βρίσκεται υπό ανελέητη κηδεµονία από το 2010. Το swap του ελληνικού χρέους υπέρ των ευρωπαϊκών τραπεζών και εις βάρος του
ελληνικού κράτους και των ευρωπαϊκών κρατών ήταν η µία όψη
του 2010. Η άλλη όψη είναι η ιδιότυπη εφαρµογή της κοινωνικής
µηχανικής, η εφαρµογή µιας διαρκούς τιµωρίας πάνω στους πολίτες της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εφαρµογή
µιας περιστολής του κοινωνικού χώρου. Αυτό ζούµε.
Το µνηµόνιο -από το πρώτο έως σήµερα- είναι το κατ’ εξοχήν
όργανο αυτής της ιδιότυπης κυριαρχίας, γραµµένο από τους δανειστές. Όµως, στην περίπτωσή µας υπάρχει και η πένα της εγχώριας ελίτ. Ακόµα και το τρίτο µνηµόνιο του ΣΥΡΙΖΑ ήταν
προετοιµασµένο ήδη απ’ αυτές τις εγχώριες ελίτ, που τώρα φωνασκούν και παραπλανούν, επειδή νόµισαν ήδη από τότε ότι αυτό
το όργανο κυριαρχίας θα ήταν η δική τους ευλογία, όργανο που
θα διαιώνιζε τη δική τους κυριαρχία και στοιχηµάτισαν στην αριστερή παρένθεση και τον φόβο. Πλανήθηκαν, βεβαίως, και σώρευσαν πόνο, απόγνωση και αποσταθεροποίηση.
Ας δούµε, όµως, τώρα τα ανηφορικά χρόνια που έχουµε µπροστά µας. Η έξοδος από την επιτροπεία δεν θα είναι ούτε γρήγορη
ούτε άκοπη. Στόχος, όµως, θα παραµένει πάντα η βαθµιαία ανάκτηση της αυτεξουσιότητας και ο τερµατισµός της επιτροπείας,
όπως τη ζούµε, µε οδυνηρές συνέπειες. Στόχος πρέπει διαρκώς
να είναι η υλική ανακούφιση της κοινωνικής πλειοψηφίας κυρίως
και πρωτίστως µε θέσεις εργασίας και µε ένα δίκαιο κράτος πρόνοιας. Στόχος είναι η ανάσχεση των µεταναστευτικών εκροών,
του «brain drain» και του δηµογραφικού µαρασµού. Κι αυτοί είναι
στόχοι µακροπρόθεσµοι, που απαιτούν πολιτικές πρακτικές, µε
συνέπεια και διάρκεια, που απαιτούν µια νέα γενική διάνοια,
πέραν του διχασµού και του τρέχοντος παιχνιδιού εξουσίας,
πέραν του καµποτινισµού και του βαλκανικού «House of cards».
Είναι στόχοι, που απαιτούν συνθέσεις και συγκλίσεις κοινωνικές
και πολιτικές, ιστορική ευθύνη, αυτοκριτική και παρρησία.
Αυτοί είναι οι στόχοι και τα καθήκοντα της νέας Αριστεράς στα
δύσκολα χρόνια, που διαρκώς θα ανηφορίζουµε, µια λυσιτελής
έκφραση της κοινωνίας µας, που µετασχηµατίζεται διαρκώς
µέσα από τον πόνο της κρίσης, αλλά και µε τη λαχτάρα για ισότητα, δικαιοσύνη και δηµοκρατία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δέκα δευτερόλεπτα θα χρειαστώ, κύριε Πρόεδρε.
Με αυτό το βαρύ φορτίο ευθύνης αντικρίζουµε τους συµπολίτες µας, χωρίς λόγια από εδώ και πέρα, µόνο µε πράξεις. Μας
περιµένει πολλή και σκληρή δουλειά όλους τους Έλληνες δηµοκράτες και περισσότερο, βέβαια, και πρώτα απ’ όλα, τους εκλεγµένους και αυτούς που βρίσκονται στην Κυβέρνηση, µε διαρκή
αυτοκριτική, µε έλεγχο, µε ένταση, µε τα αυτιά ανοιχτά στις
φωνές των συµπολιτών µας και µε πάντα άγρυπνα τα µάτια της
ψυχής µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ο συνάδελφος κ.
Ιωάννης Βρούτσης από τη Νέα Δηµοκρατία έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα πω εγώ τι ζούµε
σήµερα, τι βιώνουµε όλοι οι Έλληνες πολίτες -οι εργαζόµενοι, οι
άνεργοι, οι συνταξιούχοι- συνεχίζοντας την κουβέντα, από εκεί
που την άφησε ο προηγούµενος οµιλητής. Βιώνουν την πιο λαϊκίστικη και δηµαγωγική κυβέρνηση, που γνώρισε µεταπολιτευτικά ο τόπος, την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Βιώνουν στο πετσί
τους επώδυνα µέτρα και -το κυριότερο!- την εξαπάτηση εκείνων
που πριν δυόµισι χρόνια στην πλατεία Συντάγµατος, κάτω από
την επικεφαλίδα και την ταµπέλα των «αγανακτισµένων», εξαπάτησαν και κοροϊδέψαν τον ελληνικό λαό. Στη συνέχεια, κέρδισαν
την εµπιστοσύνη, έδωσαν κάλπικες ελπίδες, µπήκαν στη Βουλή
και άφησαν στο περιθώριο όλο αυτόν τον κόσµο.
Και να, σήµερα πού είµαστε και τι βιώνουν στο πετσί τους οι
εργαζόµενοι, οι άνεργοι, οι αγρότες, οι ευάλωτες κοινωνικές
οµάδες. Και αύριο -σήµερα δηλαδή ουσιαστικά- θα ψηφιστεί το
τέταρτο, το δεύτερο κατά σειρά, µνηµόνιο ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, ένα
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µνηµόνιο αποτέλεσµα της ανικανότητας, αλλά και της βουλιµίας
για εξουσία.
Αυτό είναι το µνηµόνιο που θα ψηφίσουν αύριο µε τα δύο
χέρια οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ένα µνηµόνιο αχρείαστο, ένα
µνηµόνιο που ενσωµατώνει απροκάλυπτα ψέµα και απάτη, ένα
µνηµόνιο που -όπως θα πω παρακάτω- περιλαµβάνει στοιχεία
εθνικής ταπείνωσης και διασυρµού, ένα µνηµόνιο που στο τέλος,
κατακλείδα, έχει το «πουλάω τη συνείδησή µου».
Στη συζήτηση που έγινε όλο αυτό το διάστηµα, τις ώρες αυτές
για τη νοµοθετική πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ µε το τέταρτο µνηµόνιο, δεν ακούσαµε -και αυτό καταγράφεται- τα προηγούµενα
επιχειρήµατα, ότι αυτά τα µέτρα είχαν ψηφιστεί στο τρίτο µνηµόνιο, άρα είµαστε αναγκασµένοι να τα ξαναψηφίσουµε. Γιατί;
Διότι είναι τελείως διαφορετικό το τρίτο µνηµόνιο.
Άρα, τα επιχειρήµατα στέρεψαν. Όλα τα µέτρα -φορολογικά,
ασφαλιστικά, σε επίπεδο εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελµατίες- είναι όλα καινούρια. Αυτό είναι το καινούριο στοιχείο,
σε αυτή τη διαδικασία του διαλόγου στη Βουλή.
Όµως, ακούστηκε και κάτι καινούριο, το οποίο ήταν εντυπωσιακό, από τον παρόντα πρώην Υπουργό κ. Νίκο Φίλη, ότι συζητείται µέσα στον ΣΥΡΙΖΑ το χτίσιµο µίας νέας διαπλοκής και,
προς τιµήν του, το είπε από του Βήµατος Βουλής ότι διαφωνεί.
Να τα, λοιπόν, τα στοιχεία αυτού του νέου κόµµατος, το οποίο
σήµερα είναι στην Κυβέρνηση και το οποίο προβάλλει το τεκµήριο της πολιτικής ηθικής.
Σε κάθε περίπτωση, να µάθει ο ελληνικός λαός µερικά πράγµατα ξεκάθαρα:
Το µνηµόνιο αυτό ήταν αχρείαστο, Υφυπουργέ του Υπουργείου Εργασίας. Ήταν αχρείαστο, γιατί η εθνική µας οικονοµία,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το 2015 και το 2016 είχε συγκεκριµένες προδιαγραφές. Έτρεχε µε ρυθµούς 2,5 και 3,7%. Η
ανεργία, για το τέλος του 2016, ήταν στο 19,5%, όπως το είχαµε
προδιαγράψει. Στο mail Χαρδούβελη υπήρχαν 310 εκατοµµύρια
για το ασφαλιστικό, σε σύνολο 900 εκατοµµυρίων. Αυτή ήταν η
πορεία της οικονοµίας.
Φέρατε το δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό, τα τινάξατε όλα και
να, τα αποτελέσµατα. Για την περίοδο 2015-2016 και το πρώτο
τρίµηνο του 2017 έχουµε ύφεση στην ελληνική οικονοµία. Είµαστε µοναδική η χώρα στην Ευρώπη, την ώρα που οι άλλες χώρες,
που βγήκαν από το µνηµόνιο, όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, η
Ιρλανδία και η Κύπρος, τρέχουν µε ανάπτυξη πάνω από 1%.
Αυτή είναι η εικόνα και η αποτελεσµατικότητα, αλλά και η ανικανότητα της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Την ίδια στιγµή χάθηκαν διακόσιες χιλιάδες θέσεις εργασίας.
Η ανεργία έκλεισε στο 23,5% στο τέλος του 2016. Και το χειρότερο είναι ότι χάσαµε 29 δισεκατοµµύρια ευρώ πλούτο, καθώς
στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, το µνηµόνιο, περιγράφεται ότι το
2018 -το Υπουργείο Οικονοµικών το λέει- το ΑΕΠ της χώρας θα
έχει φτάσει στα 188 δισεκατοµµύρια ευρώ, όταν το ίδιο Υπουργείο το 2014 έγραφε για το 2018 ότι το ΑΕΠ της χώρας θα είναι
στα 217 εκατοµµύρια, 29 δισεκατοµµύρια ευρώ πλούτου.
Γιατί είναι µνηµόνιο φτωχοποίησης και το πιο επώδυνο από
όλα µέχρι τώρα; Γιατί σε αυτό το µνηµόνιο οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ θα ψηφίσουν την περικοπή δύο και τριών συντάξεων -µαζί µε το αφορολόγητο- και χαµηλών συντάξεων.
Ακόµη, σας παραδώσαµε το αφορολόγητο στα 9.500 ευρώ.
Να µην ξεχνάµε από πού το παραλάβατε. Αυτό σηµαίνει ότι φορολογούνταν το εισόδηµα και ο µισθός 792 ευρώ, το µηνιάτικο.
Και πού το πάτε; Στα 5.680 ευρώ θα φορολογηθεί ο µισθός των
473 ευρώ. Και εάν δούµε σε επίπεδο σύνταξης, τα 405 ευρώ.
Αυτή είναι η ευαισθησία του ΣΥΡΙΖΑ για τους αδύναµους και
τους εργαζόµενους; Και οι ολέθριες ασφαλιστικές εισφορές; Πέρυσι, το 2016, µε τον νόµο «Κατρούγκαλου» είχαµε εξοντωτικές
εισφορές. Διαµαρτυρήθηκαν οι πάντες. Και έρχεστε τώρα, έναν
χρόνο µετά, και ξεψηφίζετε και ξεχειλώνετε τον ίδιο τον νόµο,
βάζοντας 61% παραπάνω καπέλο στις ήδη εξοντωτικές εισφορές. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται -δεν έχει ξαναγίνει- στο
ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας µας.
Η Ελλάδα σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχει
ασφαλιστικό νόµο. Ο νόµος «Κατρούγκαλου» έχει καταργηθεί.
Έχει αυτοκαταργηθεί και στη συνείδηση του κόσµου, αλλά έχουν
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καταργηθεί και οι ίδιες του οι διατάξεις.
Καταργήθηκε η διάταξη για την προσωπική διαφορά. Δεν
υπάρχει πλέον. Η προσωπική διαφορά που υποσχόταν ο κ. Κατρούγκαλος –ο άφαντος εδώ και δυο µέρες- ότι θα αυξηθεί για
τους νέους συνταξιούχους χάθηκε και τώρα πάει και η προσωπική διαφορά.
Το κρίσιµο, το δοµικό κοµµάτι των ασφαλιστικών εισφορών το
αλλάζετε και βάζετε επαναϋπολογισµό µε µια άλλη βάση, στα
µεικτά. Συγχαρητήρια! Δεν υπάρχει πλέον! Η Ελλάδα δεν έχει
ασφαλιστικό νόµο!
Γι’ αυτό η Νέα Δηµοκρατία θα φτιάξει καινούργιο ασφαλιστικό
νόµο δίκαιο, ανταποδοτικό και θα αντιµετωπίσουµε αυτές τις
εξοντωτικές εισφορές, οι οποίες είναι ολέθριες και όπως έχω πει,
θα είναι η χαριστική βολή, όταν έρθουν.
Και το πιο αποκρουστικό: Ενώ στο άρθρο 2 καταργούνται διά
µέσου της προσωπικής διαφοράς οι συντάξεις, φροντίσατε να
πάτε να εισαγάγετε στο άρθρο 155 την προσωπική διαφορά στις
Ένοπλες Δυνάµεις, προσπαθώντας δηλαδή να ακολουθήσει ο κ.
Καµµένος τον δρόµο του κ. Κατρούγκαλου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δηµοκρατία είναι αντίθετοι
σε αυτό. Δεν θα δεχθούµε αυτή τη µείωση των µισθών των Ενόπλων Δυνάµεων και των ενστόλων.
Πάω στο κοµµάτι της απάτης, γιατί περί απάτης πρόκειται,
όταν µιλάτε για αντίµετρα. Μπήκατε µε «Σεισάχθεια», µπήκατε
µε περικοπή του επαχθούς χρέους, µετά µιλήσατε από τα πεζοδρόµια και την Πλατεία Συντάγµατος για το Πρόγραµµα Θεσσαλονίκης µε τα µέτρα 12 δισεκατοµµυρίων. Μετά, στο τρίτο
µνηµόνιο µιλήσατε για το «παράλληλο πρόγραµµα» και τώρα το
νέο εφεύρηµα είναι τα αντίµετρα και αντί αυτού έρχονται µέτρα
14,4 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα ψέµατα έλεγε και συνεχίζει να λέει.
Θα ξέρουν, όµως, οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αύριο το βράδυ
που θα ψηφίζουν ότι για κάθε αντίµετρο που θα ψηφίζουν, θα
ψηφίζουν ταυτόχρονα και το κόψιµο δυο και τριών συντάξεων,
θα ψηφίζουν ταυτόχρονα την απώλεια ενός µισθού, θα ψηφίζουν
61% εξοντωτικές εισφορές και για κάθε αντίµετρο που θα ψηφίζουν, θα ψηφίζουν και την απελευθέρωση των οµαδικών απολύσεων. Αυτή είναι η πραγµατική εικόνα.
Γιατί είπα ότι είναι και ενδοτική η Κυβέρνηση; Διότι έχει και
στοιχεία εθνικής ταπείνωσης, διότι είναι πρωτοφανές το άρθρο
15. Αυτό δεν έχει προηγούµενο στα πολιτικά πράγµατα του
τόπου µας.
Κύριοι Υπουργοί της Κυβέρνησης, παραδίδετε την εθνική κυριαρχία! Το 3,5% πλεόνασµα που λέτε και τα εν δυνάµει αντίµετρα µπαίνουν, υπό την προϋπόθεση του IMF. Παραχωρείτε
δηλαδή τη δυνατότητα στο IMF, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για
ποια πλεονάσµατα και για ποια αντίµετρα; Δεν έχει καµµία δικαιοδοσία η ελληνική Κυβέρνηση. Και δεν έχει καµµία, µα, καµµία
πλέον ισχύ αυτό το οποίο λέτε για αντίµετρα, αν δεν περάσει από
το άρθρο 15, το οποίο σας ζητήσαµε να αποσύρετε. Τέτοια
εθνική ταπείνωση δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα πολιτικά πράγµατα
του τόπου µας.
Και κλείνω µε το τελευταίο, το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να ξαναδείτε. Άκουσα τον κ. Παππά, την κ. Αχτσιόγλου, όλο το υπουργικό επιτελείο της Κυβέρνησης να δηλώνει ότι δεν ψηφίζει
οµαδικές απολύσεις.
Οφείλω να κάνω γνωστό στον κόσµο και γι’ αυτό καταθέτω το
άρθρο 15, το άρθρο 16 και το άρθρο 17 του δικού σας νόµου,
που λένε ξεκάθαρα, κύριοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ –για να ξέρετε
τι θα ψηφίσετε αύριο- αυτό που ήταν η εµβληµατική σας σηµαία,
η συνείδηση του ΣΥΡΙΖΑ στους αγώνες της Αριστεράς για δεκαετίες, το κοµµάτι της απελευθέρωσης των οµαδικών απολύσεων. Αυτό έλεγε για δεκαετίες ο ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο θα ψηφίσετε µε
τα δυο χέρια την απελευθέρωση των οµαδικών απολύσεων.
Ποιος θα το πίστευε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Τελειώσατε, κύριε
Βρούτση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
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Τελικά, όµως, το κατάλαβαν όλοι. Πρόκειται για µια µεγάλη
απάτη, για την αξιοποίηση µιας δύσκολης στιγµής για τον ελληνικό λαό, µε δηµαγωγία και λαϊκισµό. Εκµεταλλεύθηκαν τις δύσκολες στιγµές του ελληνικού λαού και έγιναν κυβέρνηση.
Όµως, όλοι πλέον γνωρίζουν και η οργή του κόσµου θα είναι απέναντί σας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ο συνάδελφος κ.
Βαρδαλής από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο
επί προσωπικού;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Πάντως, προσωπικό
δεν υπάρχει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Πώς δεν υπάρχει, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Τι υπάρχει, δηλαδή;
Κατά τη γνώµη του κ. Φίλη παρεξηγήθηκε η οµιλία του. Αυτό δεν
είναι προσωπικό. Ό,τι κατάλαβε ο κ. Βρούτσης. Τι να κάνουµε
δηλαδή τώρα;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Δεν είπε τίποτα ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Καλά, ευχαριστώ
πολύ.
Ορίστε, κύριε Φίλη, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ο κ. Βρούτσης είπε κάτι το οποίο δεν είπα.
Το ακριβές –που είναι στα Πρακτικά- είναι ότι δυνάµεις του συστήµατος απεργάζονται µια νέα διαπλοκή και θα βρουν αντίθετο
τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ και εγώ.
Ορίστε, κύριε Βαρδαλή, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι
προκλητικός ο τρόπος µε τον οποίο η Κυβέρνηση σερβίρει τη
νέα αντιλαϊκή συµφωνία.
Πέρα από τα γνωστά και προβλέψιµα όπως, για παράδειγµα,
«είναι δύσκολη η συµφωνία, αλλά µας οδηγεί στο τέλος της επιτροπείας», «ανοίγει µε αυτήν ο δρόµος για τη ρύθµιση του χρέους», τα αντίµετρα και άλλα που ακούστηκαν εδώ, για τα οποία
ακούστηκαν και αντεπιχειρήµατα πάρα πολλά και δεν θέλω να τα
επαναλάβω, θα ήθελα να σταθώ σε έναν άλλο ισχυρισµό της Κυβέρνησης, που είναι εξίσου παραπλανητικός και προκλητικός.
Τι ισχυρίστηκε η Κυβέρνηση; Ότι τα αντιλαϊκά µέτρα που έρχονται µε αυτό το πολυνοµοσχέδιο, δεν πλήττουν όλους.
Αλήθεια, δεν είναι προκλητικό να ακούει ένας συνταξιούχος
από το στόµα της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ότι οι παρεµβάσεις αφορούν µόνον τις συντάξεις, που έχουν
προσωπική διαφορά; Να ακούει να βαφτίζουν τις µειώσεις των
συντάξεων «παρεµβάσεις»; Να ακούει ότι τα δύο τρίτα των συντάξεων δεν θα υποστούν µεταβολή και πως σε καµµία περίπτωση
η όποια προσαρµογή δεν θα ξεπερνά το 18%, που είναι το ανώτατο όριο;
Αλήθεια, κυρία Υπουργέ, ποιον νοµίζετε ότι κοροϊδεύετε;
Μήπως θεωρείτε ότι έχει ξεχαστεί το έκτρωµα Κατρούγκαλου,
τότε που κοροϊδέψατε τους συνταξιούχους, µειώνοντας τις συντάξεις των νέων συνταξιούχων έως και 33%, εξαιρώντας τότε
από τις περικοπές µε το τρικ της προσωπικής διαφοράς όσους
ήδη είχαν πάρει σύνταξη; Ισχυριζόσασταν τότε ή όχι πως, όχι
µόνον δεν θα κοπεί η προσωπική διαφορά, αλλά ότι µάλιστα από
το 2018 και µετά θα υπάρξουν αυξήσεις;
Καταργείτε τώρα την προσωπική διαφορά; Ναι ή όχι; Όχι µόνο
την καταργείτε, αλλά στην πραγµατικότητα τι κάνετε; Πριν από
λίγους µήνες κόψατε τις νέες συντάξεις. Τώρα κόβετε τις παλιές
συντάξεις. Άρα όλες τις συντάξεις.
Το συµπέρασµα βγαίνει αβίαστα: Από την αντιλαϊκή σας επίθεση δεν εξαιρείται κανείς. Και µπορεί µε τέτοια τερτίπια, δηλαδή περικοπές µε δόσεις, να ξεπερνάτε τη σκόπελο της
αντισυνταγµατικότητας, για την οποία έγινε πολλή κουβέντα σήµερα εδώ. Την κατακραυγή, όµως, των εργαζόµενων και των συν-
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ταξιούχων δεν θα την ξεπεράσετε τόσο εύκολα, όπως νοµίζετε.
Μήπως, όµως, αυτές είναι οι τελευταίες περικοπές; Το σίγουρο είναι ότι εδώ δεν είναι το τέλος. Μας λέτε ότι ένα µέρος
της προσωπικής διαφοράς θα παραµείνει, αφού η µείωση –των
συντάξεων, όχι της προσωπικής διαφοράς- δεν θα είναι πάνω
από 18%. Για εσάς, δηλαδή, είναι µικρή η µείωση των συντάξεων
κατά 18%;
Πέρα από αυτό, αποδεικνύεται ότι και οι µειώσεις µε το
έκτρωµα Κατρούγκαλου ήταν τουλάχιστον πάνω από 18%. Εµείς
τότε λέγαµε ότι ήταν 33% στις νέες συντάξεις. Μπορεί σήµερα
να πιστέψει κανείς πως το όποιο κοµµάτι της προσωπικής διαφοράς δεν θα είναι το πρώτο που θα κοπεί µε την επόµενη περήφανη διαπραγµάτευση; Το µόνο που είναι για συζήτηση είναι
το πότε θα κοπεί, το πότε θα συµβεί, δηλαδή. Μέσα σε έναν
χρόνο µειώθηκαν όλες οι συντάξεις και οι νέες και οι παλιές και,
εάν προσθέσετε τις µειώσεις της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ, τότε εύκολα θα βγάλετε εύκολα τον αντιασφαλιστικό λογαριασµό.
Εποµένως, τα επιχειρήµατα του τύπου «δεν αφορούν όλους»,
ότι «τα δύο τρίτα των συντάξεων δεν θίγονται» δεν αντέχουν στον
χρόνο και είναι πρόκληση για την πραγµατικότητα που ζουν οι
συνταξιούχοι και οι εργαζόµενοι.
Εξαπατάτε συνειδητά τον λαό, γιατί πιστεύετε πως µε το «διαίρει και βασίλευε» θα ενσωµατώσετε τις αγωνιστικές διαθέσεις
του, θα διασκεδάσετε τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Όµως «µια του
ψεύτη, δυο του ψεύτη..».
Απόδειξη, άλλωστε, πως δεν πρόκειται να γλιτώσει κανείς είναι
και το νέο «τσεκούρωµα» σε µισθούς και συντάξεις, η κατάργηση
και συγχώνευση επιδοµάτων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας, παρά τις όποιες αλλαγές ανακοίνωσε σήµερα ο κύριος Υπουργός.
Τελειώνετε ή όχι -και µάλιστα οριστικά- το ζήτηµα των επιστροφών µε βάση τις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας;
Εισάγετε και εδώ την προσωπική διαφορά στους µισθούς;
Τώρα, όµως, γνωρίζουµε τι απέγινε µε την αντίστοιχη προσωπική διαφορά στις συντάξεις. Απλώς µε αυτό τον τρόπο στοχοποιείτε το πού θα γίνουν οι επόµενες περικοπές.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε το τέταρτο µνηµόνιο και δίπλα
σε όλα τα άλλα µέτρα που πάρθηκαν µε τα τρία προηγούµενα
µνηµόνια, οι αυτοαπασχολούµενοι και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες θα δουν το αµέσως επόµενο διάστηµα να πολλαπλασιάζονται οι κατασχέσεις των τραπεζικών λογαριασµών, να µπαίνουν
στην ηµερήσια διάταξη οι κατασχέσεις κατοικιών και επαγγελµατικής στέγης, µέσω των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών που βάζετε µπροστά.
Θα πείτε, όµως, ότι αυτές τώρα θα γίνονται µε διαφάνεια,
όπως µας είπε σήµερα ο κύριος Υπουργός. Ε, δεν θα διαφωνήσουµε σε αυτό το ζήτηµα. Τώρα µε διαφανείς όρους, θα τους
παίρνετε την περιουσία. Παράλληλα, όµως, θα δουν να αυξάνονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές, να µειώνονται οι συντάξεις
τους, να απελευθερώνεται η λειτουργία των καταστηµάτων τις
Κυριακές, υλοποιώντας η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ένα χρόνιο αίτηµα των µεγάλων εµπορικών αλυσίδων και πολυκαταστηµάτων.
Το σίγουρο είναι ότι ο αυτοαπασχολούµενος στο εµπόριο δεν
µπορεί να παρακολουθήσει τη συνεχιζόµενη απελευθέρωση. Δεν
µπορεί να βρίσκεται κάθε µέρα της εβδοµάδας ατέλειωτες ώρες
στο µαγαζί του, για να καταφέρει να ανταποκριθεί. Πότε θα ξεκουραστεί; Πότε θα δει την οικογένειά του; Πότε θα ζήσει µια
φυσιολογική ζωή;
Είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι αυτό το µέτρο της απελευθέρωσης θα οδηγήσει µε µαθηµατική ακρίβεια στην επιτάχυνση της συγκέντρωσης της αγοράς στα χέρια µιας χούφτας
πολυκαταστηµάτων και µεγάλων εµπορικών αλυσίδων. Άλλωστε,
αυτός είναι και ο δικός σας στόχος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αυτή η συµφωνία υπηρετεί καθαρά την ενίσχυση του κεφαλαίου. Αυτό που κάνει είναι να διευκολύνει τους επιχειρηµατικούς
οµίλους να κάνουν µεγάλες επενδύσεις, που θα συµβάλλουν
στην ανάδειξη της χώρας σε κόµβο µεταφοράς ενέργειας και εµ-
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πορευµάτων στην ευρύτερη περιοχή. Και αυτή ακριβώς η ενίσχυση του κεφαλαίου είναι που τσακίζει εργαζόµενους, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούµενους, ελεύθερους επαγγελµατίες,
αγρότες, δηλαδή όλους αυτούς που παράγουν τον πλούτο.
Όσο ακολουθείται αυτός ο δρόµος ανάπτυξης, τα αντιλαϊκά
µέτρα σε βάρος του λαού δεν θα έχουν τελειωµό. Απεναντίας,
αποτελούν προϋπόθεση για την ανάπτυξη και τη διατήρηση των
κερδών. Τώρα να βάλει ο λαός τέλος σε αυτή τη βαρβαρότητα,
να µην ξεχάσει τι έχασε και να το διεκδικήσει, να πάρει την οικονοµία στα χέρια του και να τη βάλει να δουλέψει για τις δικές του
ανάγκες.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Ο συνάδελφος κ. Καβαδέλλας από την Ένωση Κεντρώων έχει
τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν από λίγες ώρες έκρινε η Βουλή, δηλαδή η αριθµητική
υπεροχή της συγκυβέρνησης ουσιαστικά, ως συνταγµατικά τα
άρθρα 1, 2, 15 και 58. Θέλω να σας πω να µην χαίρεστε ακόµα
καθόλου, διότι η εµπειρία άλλα έδειξε. Θυµηθείτε τον κ. Παππά,
που ήθελε να γίνει και υπερκαναλάρχης.
Τώρα, το µνηµόνιο 4 –γιατί περί µνηµονίου πρόκειται- περιλαµβάνει περικοπές µισθών και συντάξεων. Ήδη βεβαίως, οι προηγούµενες κυβερνήσεις, που τώρα κόπτονται και φωνάζουν,
έχουν προβεί έντεκα φορές σε µειώσεις. Το επισηµαίνω διότι
ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία φωνάζουν και διαµαρτύρονται για
την εξέλιξη των πραγµάτων.
Εσείς, βέβαια, του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, ως άξιοι συνεχιστές,
προχωράτε σε νέες περικοπές µισθών. Βέβαια, δεν είστε εδώ
κάτι νέο, όπως ισχυρίζεστε, διότι έχει µετακοµίσει το µεγαλύτερο
µέρος του ΠΑΣΟΚ και ένα µέρος της Νέας Δηµοκρατίας κι έχουν
φτιάξει τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν µικρό κόµµα, του 4%.
Ως άξιοι συνεχιστές, προχωράτε σε νέες περικοπές µισθών και
συντάξεων, µικρών κοινωνικών επιδοµάτων των ασθενέστερων τάξεων φυσικά, όπως το επίδοµα της ένδειας και των φυσικών καταστροφών, το επίδοµα συνέχισης σπουδών, το επίδοµα
απροστάτευτων τέκνων. Κόβετε και το 50% από το επίδοµα θέρµανσης. Κόβετε και κάποια ειδικά µισθολόγια ανθρώπων, που µάχονται το έγκληµα είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο.
Προβαίνετε σε µείωση του αφορολογήτου για δεύτερη φορά, κάτι
που αφαιρεί τουλάχιστον ενάµιση µισθό. Ζητάτε από ανθρώπους
που παίρνουν 450 ευρώ τον µήνα να πληρώσουν φόρο. Υπάρχει
τέτοια περίπτωση; Εν πάση περιπτώσει, πάµε παρακάτω.
Καταργείτε τις συλλογικές συβάσεις εργασίες. Επιταχύνετε
τις απολύσεις. Μας γυρνάτε στον Μεσαίωνα, που δεν υπήρχαν
δικαιώµατα. Αυτό δείχνει κάποια αναλγησία.
Μας είπε η κυρία Υπουργός χθες ότι η Κυβέρνηση είναι φιλεύσπλαχνη και δίνει γεύµατα στους µαθητές των σχολείων. Πότε
θα γίνει αυτό; Αυτό θα γίνει το 2021 και εάν και εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι των αντιµέτρων, δηλαδή δεν θα γίνει ποτέ. Είναι
εξαγγελίες στη σφαίρα της φαντασίας. Κάνετε τη νεολαία, εξαγγέλλοντας τέτοια µέτρα, να αισθάνεται συµπλεγµατικά κατώτερη, να αισθάνεται ότι εξαρτάται από τα συσσίτιά σας.
Εσείς, βέβαια, διαπραγµατεύεστε και διαπραγµατευθήκατε
δήθεν σκληρά, αλλά καλού-κακού φτιάξατε και ένα υπερταµείο,
όπου βάζουµε τώρα όλη την υπόλοιπη εθνική περιουσία για εύκολη απαλλοτρίωση υπέρ δανειστών, χωρίς την έγκριση της Βουλής.
Πριν φθάσετε σήµερα εσείς και οι προηγούµενοι κυβερνήσαντες, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία, να απλώσετε το χέρι να πάρετε
δανεικά, υπογράφοντας µνηµόνια, έπρεπε να είχατε νοικοκυρέψει τη χώρα. Υπάρχει ένα υπερµέγεθες δηµόσιο, που εξυπηρετεί
τις ψηφοθηρικές σας ανάγκες, τις δικές σας και των προηγουµένων. Τώρα εσείς, οι καινούργιοι των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αγωνίζεστε
να τους κλέψετε την πελατεία.
Υπάρχουν διάφορα πράγµατα, τα οποία µου έρχονται στο
µυαλό, όπως είναι η φοροδιαφυγή, που έχετε πει για τα πετρέλαια, για τα καπνικά, για το ένα, το άλλο. Τι γίνεται µε αυτά τα
πράγµατα; Με τις λίστες; Δεν ακούω τίποτα, εδώ και πάρα πολύ
καιρό. Με τις χρηµατοδοτήσεις των κοµµάτων; Δανεισµοί εκα-
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τοµµυρίων ευρώ κοµµάτων και µέσων µαζικής ενηµέρωσης.
Έγινε και µια επιτροπή να δούµε τις πταίει. Κανείς δεν έφταιγε.
Υπάρχουν κραυγαλέες ιστορίες. Υπάρχουν ογδόντα χιλιάδες
πλούσιοι, οι οποίοι παίρνουν και αυτοί σύνταξη, την οποία οι κύριοι αυτοί δεν χρειάζονται. Τι γίνεται; Υπάρχουν, επίσης, τριπλοσυνταξιούχοι και διπλοσυνταξιούχοι και από την άλλη µεριά
υπάρχει πλήρης ένδεια και κάποιοι συµπολίτες µας τρέχουν
στους σκουπιδοτενεκέδες πρωί-πρωί, πριν περάσει το αυτοκίνητο του δήµου, να πάρουν ό,τι έχει περισσέψει εκεί.
Υπάρχουν υποσχέσεις επί υποσχέσεων, πρόγραµµα Θεσσαλονίκης, κάποιο παράλληλο πρόγραµµα -πάει και αυτό- και τώρα
σκεφτήκαµε ένα καινούργιο αφήγηµα, το οποίο είναι τα αντίµετρα.
Δεν θα υπάρξουν, κύριοι, αντίµετρα. Δεν θα υπάρξουν. Να
είστε σίγουροι γι’ αυτό. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, αλλά το
λέτε έτσι, για να «χρυσώνετε το χάπι». Θα εφαρµοστούν τα αντίµετρα όταν η οικονοµία ανθίσει, διότι απαιτείται για µια τριετία
τουλάχιστον να υπάρχουν υψηλά πλεονάσµατα άνω του 3,5%,
όπου το 3,5% είναι η βάση και από εκεί και πέρα πρέπει να πάµε
5,5%-6%. Υπάρχει περίπτωση να πάµε σε 5,5% και 6%, για να
µπορέσουµε να δώσουµε κάτι στον κόσµο; Πέραν, όµως, αυτού,
απαιτείται και η σύµφωνη γνώµη των δανειστών µας, του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.
Ζητάτε να ψηφίσουµε τη µείωση των συντάξεων κατά 18%.
Μείωση σε όλους, λέει η Νέα Δηµοκρατία. Εσείς λέτε ότι αυτό
θα επιβληθεί στους µισούς. Και αφού το λέει η συγκυβέρνηση,
να κοιµάστε ήσυχοι, κύριοι συνταξιούχοι, ότι θα πάει στους µισούς.
Η αιτιολογική έκθεση ξέρετε τι γράφει; Ότι κόβονται οι συντάξεις ως «Ιφιγένεια» για έναρξη συζήτησης επί του χρέους και δεν
υπάρχει καµµία άλλη δηµοσιονοµική αιτιολογία. Κόβονται, για να
αρχίσουµε να συζητούµε.
Θα υποστηρίξουµε εµείς το άρθρο 71 περί εξοµοίωσης της
φορολογίας των µισθών Βουλευτών και λοιπών φορολογουµένων. Είναι δίκαιο και θα ψηφίσουµε µόνο αυτό, για να µη λέει ο
κόσµος ότι εµείς αρνούµεθα κάτι τέτοιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εγώ θα είµαι ακριβής στην ώρα µου.
Όµως, πρέπει να πάτε παραπέρα, να καταργήσετε τις συντάξεις κάποιων Βουλευτών, οι οποίοι παίρνουν σύνταξη και από
άλλο ταµείο και ως πρώην Βουλευτές. Είναι γιατροί, δικηγόροι
και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να αποφασίσουν. Ή θα παίρνουν
σύνταξη ως πρώην Βουλευτές ή ως πρώην γιατροί.
Εν πάση περιπτώσει, για να κλείσω, ζητούµε µια διευρυµένη
κυβέρνηση διακοσίων τουλάχιστον εδρών, µε σκοπό να διαπραγµατευθούµε καλύτερα µε τους δανειστές µας. Δεν ζητάµε εµείς
να πάρουµε εκ του διαµερισµού των ιµατίων, δεν ζητάµε εµείς
λάφυρα, δεν ζητάµε υπουργεία, καρέκλες. Θα υποστηρίξουµε
το δίκαιο και θα µαχόµαστε, όπως πάντα, για το άδικο. Θα στηρίξουµε κάποια κυβέρνηση που αποδέχεται τα εννέα σηµεία που
παράγουν ηθική τουλάχιστον και βελτιωµένη οικονοµία. Πρέπει
να δείξουµε ότι είµαστε µια αξιόπιστη χώρα, για να µας εµπιστευθούν πλέον οι επενδυτές, γιατί δίχως επενδύσεις, θα τρώµε τις
σάρκες µας.
Θα ήθελα να πω δύο πράγµατα, τα οποία είναι βασικά. Δίνετε
τη ΔΕΗ. Πρέπει να κρατήσετε τους λιγνίτες.
Επίσης, όσον αφορά το πλαστικό χρήµα, θα κλείσουν οι επιχειρήσεις. Πρέπει να έχουν έναν ακατάσχετο λογαριασµό κινήσεως, προκειµένου να αισθάνονται ασφαλείς.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ο συνάδελφος κ. Γρηγόρης Ψαριανός από το Ποτάµι έχει τον λόγο.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Λείπουν εκατόν πενήντα Βουλευτές από την Κυβέρνηση, από
τον κυβερνητικό συνασπισµό. Είναι µόνο τρία άτοµα εδώ, που θα
έχω την τιµή να µε ακούσουν και να µε παρακολουθήσουν προσεκτικά, δηλαδή αυτοί ακριβώς που δεν πρέπει να λείπουν από
την ψηφοφορία για να το περάσουµε αυτό.
Εµείς είµαστε οι «γερµανοτσολιάδες», οι «Τσολάκογλου», οι
«Κουίσλιγκς» -τα ξέρετε αυτά- κρεµάλες, στο Γουδί και τα ρέστα.
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Τώρα είναι η Κυβέρνηση της λαϊκής δηµοκρατίας και του ψεκασµού των ΣΥΡΙΖΑΝEΞΕΛ, οι οποίοι θα διορθώσουν όλα τα κακώς
κείµενα όλης της περιόδου από τη Μεταπολίτευση έως σήµερα.
Κακώς µιλάµε για σαράντα χρόνια Μεταπολίτευση. Η Μεταπολίτευση ήταν ένα-δυο χρονάκια. Είναι το διάστηµα από τη Μεταπολίτευση έως σήµερα, µε πολύ κακές κυβερνήσεις, µε
διαφθορά, διαπλοκή, κ.λπ..
Καταργούµε –το έχω πει ξανά αυτό από πέρυσι- την παλαιά
διαπλοκή και διαφθορά και στήνουµε το δικό µας µαγαζάκι. Αξιοποιούµε και τους πελάτες των προηγούµενων και τακτοποιούµε
και τα «πελατάκια» µας. Υπογράφουµε τα πάντα –αλλά τα πάντατα πιο ανάλγητα, τρισάθλια, νεοφιλελεύθερα, κάνουµε περικοπές, εξοντώσεις, εκτελέσεις. Τα υπογράφουµε όλα. Δεν το συζητάµε. Είµαστε µέσα. Είµαστε οι άνθρωποι για όλες τις
δουλειές. Ό,τι θέλετε από εµάς θα τα ζητάτε και εµείς θα τα ψηφίζουµε. Γιατί; Διότι πρέπει να µείνουµε, να κρατήσουµε µε νύχια
και µε δόντια, να φτιάξουµε το δικό µας πελατειακό συστηµατάκι,
να διορίσουµε τα «πελατάκια» µας. Πώς έγινε και τακτοποιήθηκαν εξήντα πέντε χιλιάδες άτοµα στα δυόµισι χρόνια; Αυτοί που
µπορεί να πέταγαν µάρµαρα, να έσπαγαν τη Μεγάλη Βρετανία,
µε κουκούλες να έσπαγαν τις τράπεζες και να έκαιγαν, τώρα
µπορεί να είναι σοφέρ στα βουλευτικά αυτοκίνητα, µοτοσικλετιστές συνοδείας και σύµβουλοι κυβερνητικών επιχειρήσεων,
«business» δηλαδή.
Αυτή η κατάσταση είναι κωµικοτραγική. Δεν µπορώ να καταλάβω πόσο καιρό µπορούµε να κοροϊδεύουµε αυτόν τον κόσµο,
που του πουλήσαµε ένα παραµύθι, δύο παραµύθια, πέντε παραµύθια, δώδεκα παραµύθια. Κάναµε πιρουέτες, ασκήσεις επί χόρτου, ασκήσεις εδάφους µε την κορδέλα, πλάγιο ίππο. Τα κάναµε
όλα. Βρίσαµε τη Μέρκελ λέγοντας «Go back», και δεν ξέρω τι
άλλο της λέγαµε ή τον Σόιµπλε, το σόι του και τώρα λέµε ότι ο
ένας είναι φωστήρας. Και η άλλη είναι µεγάλη ηγέτης. Τον
«Ολανδρέου» που τον καταχεριάζαµε, µετά του χαϊδεύαµε την
πλάτη. Τώρα, επειδή «τον ήπιε» ο «Ολανδρέου», πάµε να το παίξουµε λίγο Μακρόν; Δεν ξέρω, όλα µπορεί να τα δουν τα µατάκια
µας, αρκεί να είµαστε εδώ µε την κουτάλα. Αυτό είναι το θέµα.
Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι –παλιοί και νέοι- αυτή η κατάσταση δεν µπορεί να συνεχίζεται άλλο. Μας έχετε σερβίρει τα
καροτάκια, µαζί µε µεγάλα µαστίγια σε τρία πακέτα. Το ένα µαστίγιο είναι τα µέτρα, το άλλο είναι τα αντίµετρα, τα οποία είναι
παραµύθι. Δεν υπάρχουν αντίµετρα, διότι δεν πρόκειται να πιάσουµε αυτούς τους στόχους. Ακόµα και το 2221 αµφιβάλλω αν
θα έχουµε καταφέρει να πιάσουµε τους στόχους, για να δώσουµε κανένα σάντουιτς στα παιδάκια που πεινάνε και τώρα πια
δεν πεινάνε. Παλιά πεινούσανε, µε τους άθλιους «Σαµαρο-Βενιζέλους». Τα παιδάκια δεν είχαν να φάνε. Στους σκουπιδοτενεκέδες βλέπαµε ουρές. Οι αυτοκτονίες; Πεντακόσιοι-πεντακόσιοι
πηδούσαν από τις ταράτσες! Τώρα δεν έχουµε. Έχουν καταργηθεί οι αυτοκτονίες. Δεν έχει αυτοκτονήσει άνθρωπος εδώ και
δυόµισι χρόνια. Στα σχολεία τρώνε καπνιστούς σολωµούς, κ.λπ.,
αλλά όπου δεν έχουν, θα τους δώσουµε κανένα σαντουιτσάκι.
Υπάρχει το «σχέδιο Καράκας», δηλαδή να φτωχοποιήσουµε
τον λαό για να έχει µία συνεχή, διαρκή επαναστατική ζέση και να
είναι σε µία επαναστατική εγρήγορση. Θα τον φτωχοποιήσουµε
και θα του δίνουµε συσσίτια.
Κανένα σπίτι στα χέρια ιδιοκτήτη και συσσίτια για τον λαό!
Αυτό είναι το σχέδιο. Αυτό το σχέδιο δεν ξέρω αν θα καταφέρουµε να το περάσουµε, σύντροφοι, εσείς οι λίγοι που µε
ακούτε, οι τρεις δηλαδή. Οι εκατόν πενήντα µπορεί να το διαβάσουν ή να µε ακούσουν µια άλλη ηµέρα. Όµως, αυτό το µαστίγιο
και το καρότο θα το αρνηθούµε µε πάθος. Δεν θα ψηφίσουµε
ούτε το µαστίγιο ούτε τα καροτάκια.
Δεν θα ψηφίσουµε ούτε τα προαπαιτούµενα. Αναφέροµαι σε
κάτι παλιά υπόλοιπα προαπαιτούµενα, τα οποία τα «είχαµε κάνει
γαργάρα» -δεν τα είχαµε κάνει και είναι και δικές µας προτάσεις
µέσα σε αυτά. Έπρεπε να λέγατε ότι αυτό είναι καλή πρόταση
να πάµε να το ψηφίσουµε, πριν από δύο µήνες, πριν από τρεις
µήνες. Γιατί τα βάλατε τώρα όλα στο πακέτο του µεγάλου κόλπου, στο κόλπο γκρόσο, και τα µαστίγια και τα καρότα και τα
προαπαιτούµενα; Γιατί; Αφού µε µερικά από αυτά συµφωνούµε.
Γιατί δεν τα φέρνατε τότε που τα προτείναµε ή γιατί δεν τα προ-
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τείνατε εσείς λίγο πιο πριν; Αναφέροµαι, για παράδειγµα, σε µείωση φορολογιών, φορολογικών συντελεστών ή σε διάφορα τέτοια πράγµατα, που είναι δίκαια και που µπορεί να είναι και
αναπτυξιακά.
Γιατί ανακαλύψατε τα δάση και τα αρχαία στο Ελληνικό τώρα,
µετά από ενάµιση χρόνο, που έπρεπε να είχε ξεκινήσει αυτό; Και
όταν τελειώσουν τα δάση και τα αρχαία θα βρούµε και τίποτα
άλλο, παγώνια, υγροβιότοπους και δεν ξέρω τι άλλο µπορούµε
να βρούµε στο Ελληνικό.
Να µη θυµίσω την περίπτωση Σκουριές. Αυτοί που ανεβαίνουν
πάνω στις µπουλντόζες στη Χαλκιδική, τώρα είναι µοντελάκια και
πάνε πέρα δώθε. Αποφεύγουν τις µπουλντόζες τώρα. Αυτό το
παραµύθι δεν µπορεί να πάει άλλο. Ξέρετε, είναι αυτή η παροιµία
που λέει ότι: µπορεί να κοροϊδεύεις πολλούς για λίγο χρόνο, λίγους για πολύ χρόνο, αλλά αποκλείεται να τους κοροϊδεύεις
όλους για πάντα. Αυτό πρέπει να το ξέρετε, νοµίζω, πολύ καλά.
Επίσης, επειδή µας ακούει και ο σοφός λαός, θα ήθελα να πω,
απευθυνόµενος ούτε στους τρεις ούτε στους εκατόν πενήντα
τρεις, αλλά στα έντεκα εκατοµµύρια σοφών κατοίκων αυτής της
χώρας, του «Κατσαπλιαδιστάν» -που θα ήθελα πολύ να είναι µια
κανονική ευρωπαϊκή χώρα και δεν το βλέπω να γίνεται επί των
ηµερών µας, δυστυχώς- τη ρήση του Μαρκ Τουέιν, ενός µεγάλου
Αµερικανού στοχαστή, ο οποίος είπε ότι «είναι πάρα πολύ εύκολο
να εξαπατήσεις, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να τους πείσεις
ότι σε εξαπάτησαν».
Ελπίζω να µη χρειαστεί ή να µην πρέπει να τους πείσω εγώ ότι
εξαπατήθηκαν, να το έχουν καταλάβει οι ίδιοι οι σοφοί πολίτες
αυτής της χώρας ότι τους πουλήσατε παραµύθια και φύκια για
µεταξωτές κορδέλες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Ο συνάδελφος κ. Ευστάθιος Παναγούλης, Ανεξάρτητος Βουλευτής, έχει τον λόγο.
Ακολουθεί ο τελευταίος οµιλητής, ο συνάδελφος κ. Σταύρος
Τάσσος από το ΚΚΕ.
Ορίστε, κύριε Παναγούλη.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, η σοβαρότητα
µε την οποία αντιµετωπίζει η Κυβέρνηση το συγκεκριµένο πρόγραµµα που φέρνει, φάνηκε όταν, εννιακόσιες σαράντα µία σελίδες διανεµήθηκαν το Σάββατο το µεσηµέρι στις θυρίδες και τη
Δευτέρα ήταν οι επιτροπές.
Θα σας πω κάτι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Από το 1977
έχω διατελέσει πολλές περιόδους Βουλευτής. Χειρότερο Κοινοβούλιο, από την τελευταία περίοδο, που διανύουµε, δεν υπήρξε
ποτέ. Και έχει την ευθύνη η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Φυσικά, δεν
είναι άµοιρος ευθυνών ο κύριος Πρόεδρος της Βουλής. Δεκάδες
επίκαιρες ερωτήσεις έχω καταθέσει. Δεν εµφανίζονται οι Υπουργοί. Άλλοι Υπουργοί δεν απαντούν ούτε γραπτώς.
Αναρωτιόµουν πράγµατι, τι είναι αυτά τα µέτρα που µας φέρνει σήµερα η Κυβέρνηση, δηλαδή το τέταρτο µνηµόνιο. Οι κυβερνώντες το ονόµασαν εφαρµοστικό νόµο, νέο πρόγραµµα.
Άλλοι το είπαν έκτρωµα, τερατούργηµα. Εγώ, µε λύπη θα πω ότι
το τέταρτο µνηµόνιο θα είναι µια συµφωνία που θα ισοπεδώνει
την ελληνική κοινωνία, αλλά και την έννοµη τάξη της χώρας.
Δεν µπορώ να καταλάβω τη λογική αυτού του νέου τερατουργήµατος, δηλαδή πώς δεσµεύεστε, κύριοι, για την εφαρµογή των
καινούριων µέτρων. Ο Πρωθυπουργός δεσµεύεται ότι εάν δεν
υπάρξει ελάφρυνση του χρέους, τα µέτρα δεν θα εφαρµοστούν.
Όµως, ο ίδιος ο Υπουργός των Οικονοµικών ήρθε και τον διέψευσε. Και σαν να µην έφταναν οι παραπάνω ανακρίβειες, έρχεται στο φως το προσχέδιο της συµφωνίας που κατατέθηκε στο
γερµανικό Κοινοβούλιο και διέρρευσε, στο οποίο ρητά αναφέρεται ότι η ελληνική Κυβέρνηση δεσµεύεται πως όσα συµφωνήθηκαν θα εφαρµοστούν, ακόµα και αν κριθούν αντισυνταγµατικά,
δηλαδή επεµβαίνουν και καταργούν και το Σύνταγµά µας.
Το τέταρτο µνηµόνιο δεν θα κόψει µόνο συντάξεις και θα βάλει
νέους φόρους, αλλά καταστρατηγεί, επαναλαµβάνω, το ίδιο µας
το Σύνταγµα. Και το ερώτηµα είναι: Η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
έχει υποθηκεύσει τη χώρα µας για ενενήντα εννέα ολόκληρα
χρόνια. Μείωση µισθών, µείωση συντάξεων. Και έρχεται τώρα να
µας χρυσώσει το χάπι, να µας πει ότι θα δώσει αντίµετρα;
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Μήπως ξεχάσαµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παράλληλο πρόγραµµα; Εφαρµόστηκε ποτέ; Μήπως ξεχάσαµε τα ισοδύναµα του συνεταίρου της Κυβέρνησης, που έχει φορέσει όλες
τις στολές του στρατάρχη, για τα ισοδύναµα στις Ένοπλες Δυνάµεις και τα Σώµατα Ασφαλείας; Και έρχεται σήµερα αυτό το
καινούριο τερατούργηµα και κόβει από τους ένστολους και άλλα
επιδόµατα.
Γνωρίζουµε όλοι ότι υπάρχει πρόβληµα αυτή τη στιγµή, δηµογραφικό. Να σας πω κάτι; Το δεύτερο παιδί ξέρετε πόσο επιδοτείται; Δέκα ευρώ το µήνα. Αυτή είναι η ωµή πραγµατικότητα.
Από το 13% πήγατε τον ΦΠΑ στο 24%. Τις συντάξεις τις πετσοκόψατε. Είχαν πετσοκοπεί και από τις προηγούµενες κυβερνήσεις. Τα µόνιµα υποζύγια όλης αυτής της κρίσης είναι οι
συνταξιούχοι. Στο βωµό των αριθµών του προγράµµατος θυσιάζονται για µια ακόµα φορά τα έννοµα αγαθά της ασφάλειας των
πολιτών, της κοινωνικής πρόνοιας, της υγείας και της εργασίας,
µε νέες εξαντλητικές περικοπές και µειώσεις αποδοχών και επιδοµάτων στα Σώµατα Ασφαλείας, όπως είπα και προηγουµένως.
Θα ήθελα, όµως, κύριε Πρόεδρε, επιγραµµατικά να πω ότι θυµόσαστε πέρυσι, στις αρχές του 2016 τρεις, ότι τέσσερις Υπουργοί είχαν βγει και είχαν πει ότι καταργούνται τα capital control το
πρώτο τρίµηνο, το δεύτερο τρίµηνο. Πέρασε ενάµισης χρόνος.
Τα capital control υπάρχουν. Σε αυτό το διάστηµα, από πέρυσι
µέχρι φέτος, έχουν αυξηθεί τα τέλη της ΔΕΗ, που στη συντριπτική πλειοψηφία αφορούν και τις κατώτερες κοινωνικές τάξεις.
Όποιος ανοίγει φάκελο της ΔΕΗ να δει τον λογαριασµό, παθαίνει
ηλεκτροπληξία. Και µένετε ασυγκίνητοι.
Σε ό,τι αφορά τη µεταναστευτική πολιτική και το προσφυγικό
θέµα, ξέρετε -εγώ πιστεύω ότι δεν το ξέρουν οι περισσότεροι συνάδελφοι- ότι σε ενάµιση χρόνο έχουν αλλάξει τέσσερις γενικοί
γραµµατείς του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής; Τι γίνανε άραγε οι καταγγελίες που είχε κάνει ένας προηγούµενος
γραµµατέας, ο κ. Βουδούρης;
Θα πω και κάτι άλλο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Είχαµε ξεσηκώσει τον κόσµο, όταν ο κ. Τσακαλώτος και ο κ. Κατρούγκαλος στο Σύνταγµα φωνάζανε και βάζανε τον κόσµο να φωνάζει:
«πουλήστε το νερό, πουλήστε τα λιµάνια, πουλήστε και τη µάνα
σας και φύγετε...», είχαν και µια βωµολοχία στο τέλος.
Θα χάσουν 8 δισεκατοµµύρια οι συνταξιούχοι από τη Β’ αξιολόγηση. Η Κυβέρνηση της Αριστεράς καταργεί τα επιδόµατα των
αθλίων, ακραίας φτώχειας, η κυβέρνηση της τρόικας θα ωφεληθεί πάνω από 20 εκατοµµύρια ευρώ, όταν πριν από λίγες µέρες
ψηφίσατε να χαριστούν δεκάδες εκατοµµύρια σε διάφορους
αχυράνθρωπους. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Ερχόσαστε τώρα να µας πείτε ότι θα µοιράζετε συσσίτια και
σάντουιτς στα σχολειά. Μα, δεν λύνεται έτσι το πρόβληµα. Η
φτώχεια δεν αντιµετωπίζεται µε αυτόν τον τρόπο, που νοµίζετε
ότι θα την αντιµετωπίσετε. Αυτό οδηγεί στην εξαθλίωση.
Άρθρο-όνειδος το άρθρο 15 του νοµοσχεδίου, κύριοι συνάδελφοι. Στον αέρα τα κοινωνικά µέτρα. Άρθρα 3 έως 9. Και οι φορολογικές ελαφρύνσεις. Άρθρα 11 έως 14.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µιας και είµαι προτελευταίος.
Φυσικά και την απάντηση γιατί είσαστε αιθεροβάµονες οι κυβερνητικοί Βουλευτές και η τσόντα σας φυσικά, που βγαίνουν
στα κανάλια και λένε καθηµερινά ότι θα βρέξει δισεκατοµµύριαθα τη δώσει ο ελληνικός λαός όταν φτάσει η ώρα της κρίσης.
Μη χαµογελάτε, κύριε Ξυδάκη. Δεν ξέρετε τι ποσοστό θα πάρετε. Μήπως δεν φτάσετε και στο ποσοστό του 1993.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Έχω δύο ανακοινώσεις προς το Σώµα:
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη
Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει,
στις 16-05-2017, ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό
Εξωτερικών κ. Νικόλαο Κοτζιά.
Δεύτερον, η κ. Άννα Ασηµακοπούλου έστειλε στο Προεδρείο
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την εξής επιστολή: «Αξιότιµε, κύριε Πρόεδρε, διά της παρούσης
επιστολής, σας ενηµερώνω ότι θα απουσιάζω στο εξωτερικό
κατά το χρονικό διάστηµα από 18 Μαΐου έως 25 Μαΐου και ως εκ
τούτου, θα απέχω από τις εργασίες της Βουλής για το ανωτέρω
διάστηµα.».
Η Βουλή εγκρίνει τη ζητηθείσα άδεια;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Κύριε Τάσσο, έχετε τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΣΣΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα είµαι σύντοµος.
Σπέρνοντας αυταπάτες στον ελληνικό λαό, στο µέλλον βέβαια,
ότι υπάρχει κοινωνικά δίκαιη καπιταλιστική ανάπτυξη και καπιταλισµός µε ανθρώπινο πρόσωπο, επιχειρώντας να εξαπατήσετε
για άλλη µια φορά τον ελληνικό λαό µε τα µέτρα και τα αντίµετρα, περνάτε το χειρότερο όλων τέταρτο µνηµόνιο. Είναι χειρότερο, γιατί χωρίς να αρθεί ούτε ένα από τα µέτρα που επέβαλλαν
τα προηγούµενα µνηµόνια, επιβάλλονται καινούρια, βάρβαρα
µέτρα, δυσβάσταχτα µέτρα, ενάντια στους εργαζοµένους και τα
λαϊκά στρώµατα, στους χαµηλόµισθους και τους χαµηλοσυνταξιούχους, ενώ δεν καταργείται ούτε µία από τις πενήντα έξι φοροαπαλλαγές, που έχουν οι εφοπλιστές µας.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα της απάτης των αντίµετρων είναι
η µείωση από το 22% στο 20% της φορολογίας στα φυσικά πρόσωπα, που δεν σηµαίνει βέβαια ελάφρυνση σε αυτά που πλήρωνε πριν ένας µισθωτός ή ένας συνταξιούχους, αφού για έναν
που έχει για παράδειγµα 8.500 εισόδηµα και πριν πλήρωνε µηδενικό φόρο, τώρα µε τη µείωση του αφορολόγητου κατά 3.000
περίπου ευρώ θα πληρώσει µε 20% φόρο, 600 ευρώ επιπλέον,
επιβάρυνση 600 ευρώ, αντί των 660 ευρώ που θα πλήρωνε αν
ήταν 22%.
Αντίθετα, ένα νοµικό πρόσωπο µε κέρδη 100.000 ευρώ, µε τη
µείωση του φορολογικού συντελεστή από το 29% στο 26%, θα
έχει µια πραγµατική ελάφρυνση 3.000 ευρώ, ίση µε την επιβάρυνση, που θα έχουν πέντε χαµηλόµισθοι ή χαµηλοσυνταξιούχοι.
Και αν βέβαια, τα κέρδη δεν είναι 100.000 ευρώ και είναι 1.000.000
ευρώ, τότε µιλάµε αντίστοιχα για πενήντα.
Ταξικό πρόσηµο; Βεβαίως. Υπέρ ποίου; Προφανώς, του κεφαλαίου. Μήπως η Νέα Δηµοκρατία, που παραπονιέται και φωνάζει,
θα έκανε κάτι διαφορετικό; Προφανώς όχι, γιατί είναι εκφρασµένη η πρόθεσή της να µειώσει τη φορολογία των επιχειρήσεων. Σας ζηλεύει, όµως. Σας ζηλεύει, γιατί µε την αριστερή
προβιά που φοράτε, της πήρατε τη δουλειά και περνάτε µέτρα,
που αυτοί δεν θα µπορούσαν να περάσουν, εξ ου και ο διαγκωνισµός για το ποιος υπηρετεί καλύτερα τα συµφέροντα του κεφαλαίου.
Λέτε ότι δεχθήκατε εκβιασµούς και πιέσεις από τους εταίρους
µας. Δηλαδή, οι εταίροι µας είναι εκβιαστές; Γι’ αυτό αναγκαστήκατε να πάρετε µέτρα, που εσείς δεν θα παίρνατε. Αλήθεια; Δηλαδή, οι εταίροι σας, οι εκβιαστές, υπερασπίζονται διαφορετικό
τύπο ανάπτυξης απ’ αυτόν που εσείς υπερασπίζεστε; Δεν πιστεύουν, όπως και εσείς, στον καπιταλιστικό τρόπο ανάπτυξης,
στις επενδύσεις, στην ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία
του κεφαλαίου που προϋποθέτει σήµερα τσάκισµα µισθών, τσάκισµα συντάξεων και τσάκισµα εργατικών δικαιωµάτων, αυτά που
ακριβώς κάνετε µε τα µνηµόνια; Και χωρίς µνηµόνια βέβαια. Δεν
χρειάζονται και τα µνηµόνια πάντα. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι
για να επενδυθούν τα τρισεκατοµµύρια λιµνάζοντα κεφάλαια,
µόνο µε τέτοιους όρους θα επενδυθούν. Σταµατήστε, λοιπόν, να
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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µας «δουλεύετε» για τα περί πιέσεων και εκβιασµών.
Τα συµφέροντα του κεφαλαίου και του ιµπεριαλισµού υπηρετείτε, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, βέβαια, τόσο
στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό της χώρας. Μάλιστα, στα
θέµατα εξωτερικής πολιτικής και άµυνας δεν χρειάζεται καν να
υποκριθείτε και να εξαπατήσετε, αλλά µε κυνισµό ευθυγραµµίζεστε, χωρίς καµµιά περιστροφή και δικαιολογία, µε τους γενικότερους στόχους του ιµπεριαλισµού και του οπλισµένου χεριού
του, του ΝΑΤΟ, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον
έλεγχο των ενεργειακών πόρων και των δρόµων µεταφοράς τους
ενάντια στα συµφέροντα των λαών και της ειρήνης. Για να το επιτύχουν αυτό βέβαια, δεν διστάζουν να κάνουν επεµβάσεις και
πολέµους, να σπείρουν την προσφυγιά και τον θάνατο.
Παράλληλα, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, εκπροσωπώντας τα
συµφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης, στο πλαίσιο της εθνικής οµοψυχίας και της γεωστρατηγικής αναβάθµισης της χώρας
σε ενεργειακό και µεταφορικό κόµβο, συνεργάζεται και ανταγωνίζεται µε τις αστικές τάξεις άλλων χωρών, όπως της Τουρκίας,
του Ισραήλ, της Κύπρου, της Αιγύπτου, αλλά και της Κίνας και
της Ρωσίας. Δίνει γη και νερό στους Αµερικανονατοϊκούς ιµπεριαλιστές, διαθέτοντας πάνω από το 2% του ΑΕΠ -το δεύτερο
µεγαλύτερο ποσοστό µετά τις ΗΠΑ- για στρατιωτικές δαπάνες,
παραχωρώντας νέα βάση στην Κάρπαθο, ανανεώνοντας και επεκτείνοντας τη βάση της Σούδας, προσκαλώντας το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο και υπογράφοντας την επικίνδυνη συµφωνία Ευρωπαϊκής
Ένωσης- Τουρκίας για το προσφυγικό, καλλιεργώντας τον µύθο
ότι η συµµετοχή µας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση προστατεύει τα κυριαρχικά µας δικαιώµατα, την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή µας. Με αυτόν τον τρόπο, όµως, εµπλέκει όλο
και πιο βαθιά τη χώρα µας στους ενδοϊµπεριαλιστικούς ανταγωνισµούς και αντιθέσεις, αυξάνοντας τους κινδύνους για τον ελληνικό λαό, αλλά και τους άλλους λαούς της περιοχής µας.
Εµείς λέµε ότι ο µόνος τρόπος, για να µπορέσουν οι λαοί να
ζήσουν χωρίς εκµετάλλευση και πολέµους, µε ειρήνη και συνεργασία ανάµεσά τους, είναι να ανατρέψουν ο καθένας στον τόπο
του το καπιταλιστικό σύστηµα, γιατί η εκµετάλλευση και ο πόλεµος είναι δοµικά του στοιχεία, είναι στο DNA του καπιταλισµού
και του ιµπεριαλισµού. Εύκολο; Καθόλου, αλλά µονόδροµος.
Γιατί διαφορετικά, θα πρέπει να αποδεχθούµε ότι θα ζούµε µόνιµα σε ένα καθεστώς µε εκµετάλλευση και πολέµους. Απαιτούνται θυσίες; Ναι, αλλά λιγότερες απ’ αυτές που οκτώ χρόνια τώρα
κάνει ο ελληνικός λαός, χωρίς καµµιά προοπτική να σταµατήσουν και ο ελληνικός λαός να ζήσει χωρίς εκµετάλλευση και πολέµους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 1.21’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα, Πέµπτη
18 Μαΐου 2017 και ώρα 10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: νοµοθετική εργασία, συνέχιση της συζήτησης και ψήφιση
επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Οικονοµικών: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν.4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα
κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο
Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.»
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