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Αθήνα, σήµερα στις 20 Νοεµβρίου 2017, ηµέρα Δευτέρα και
ώρα 12.10’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 17-11-2017
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της Λ’ συνεδριάσεώς του, της Παρασκευής
17 Νοεµβρίου 2017, σε ό,τι αφορά: α) την έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2016 και β) την
ψήφιση του Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού
έτους 2018.)
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 µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 3ο Γενικό Λύκειο της Αργυρούπολης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
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: «Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις».
Το παραπάνω νοµοσχέδιο, µετά την απόφαση την οποία έλαβαν οι Διαρκείς Επιτροπές Οικονοµικών και Κοινωνικών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εµπορίου, ύστερα από πρόταση του
αρµόδιου Υπουργού, συζητείται µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, σύµφωνα µε το άρθρο 76 παράγραφος 4 του Συντάγµατος και το άρθρο 109 του Κανονισµού της Βουλής.
Υπενθυµίζω ότι η συζήτηση και ψήφιση του νοµοσχεδίου στην
Ολοµέλεια είχε προγραµµατιστεί για την Πέµπτη 16 Νοεµβρίου
2017, όµως αναβλήθηκε µε απόφαση του Προέδρου της Βουλής
κ. Νικολάου Βούτση, µετά από επικοινωνία που είχε µε τον Πρωθυπουργό κ. Τσίπρα, λόγω του εθνικού πένθους για την ανείπωτη
τραγωδία που έπληξε τη δυτική Αττική.
Θα ήθελα, επίσης, να σας υπενθυµίσω ότι σύµφωνα µε την
απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων, κατά πλειοψηφία, βέβαια, της 15ης Νοεµβρίου 2017, η συζήτηση επί της αρχής και επί
των άρθρων θα ολοκληρωθεί σε µία συνεδρίαση διάρκειας κατ’

ανώτατο όριο δέκα ωρών.
Στη συζήτηση µετέχουν οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές,
ο Πρωθυπουργός ή ο αρµόδιος Υπουργός, οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Οµάδων και από ένας εκπρόσωπός τους, καθώς
και ένας Ανεξάρτητος Βουλευτής. Η οµιλία τους περιορίζεται στο
ήµισυ του χρόνου που προβλέπεται από τα άρθρα 97 και 103 του
Κανονισµού της Βουλής.
Προτείνω, αν και δεν προβλέπεται από τον Κανονισµό της Βουλής, να λάβουν τον λόγο πέντε ορισµένοι οµιλητές από τον ΣΥΡΙΖΑ, τρεις ορισµένοι οµιλητές από τη Νέα Δηµοκρατία, ένας
ορισµένος οµιλητής από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη ΠΑΣΟΚ
- ΔΗΜΑΡ, ένας ορισµένος οµιλητής από τον Λαϊκό Σύνδεσµο Χρυσή Αυγή, ένας ορισµένος οµιλητής από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας, ένας ορισµένος οµιλητής από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, ένας ορισµένος οµιλητής από την Ένωση Κεντρώων, ένας ορισµένος οµιλητής από το Ποτάµι καθώς κι ένας
ορισµένος οµιλητής από τους Ανεξάρτητους Βουλευτές.
Τέλος, προτείνω η συζήτηση επί της αρχής και επί των άρθρων
να είναι ενιαία.
Ως προς τους χρόνους οµιλίας, προτείνω οι εισηγητές και οι
ειδικοί αγορητές να έχουν περισσότερο από τον ήµισυ του χρόνου που είπα στην αρχή, να έχουν δηλαδή χρόνο οµιλίας δώδεκα
λεπτά, οι αρµόδιοι Υπουργοί δεκατρία λεπτά, οι τυχόν λοιποί
Υπουργοί και Υφυπουργοί οκτώ λεπτά, ο Πρωθυπουργός και
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ καθώς και
ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας δεκατέσσερα λεπτά, οι Πρόεδροι των υπολοίπων Κοινοβουλευτικών Οµάδων δώδεκα λεπτά, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι δέκα λεπτά, οι ορισθέντες από τα κόµµατα οµιλητές πέντε
λεπτά.
Πριν ρωτήσω το Σώµα αν συµφωνεί, µου είχε ζητήσει τον λόγο
ο κ. Λοβέρδος.
Έχετε τον λόγο για τρία λεπτά, κύριε Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ.
Κύριε Πρόεδρε, έγινε µια συζήτηση στις επιτροπές και µια
µικρή στη Διάσκεψη των Προέδρων για το κατεπείγον. Οι επιτροπές αποφάσισαν.
Τώρα η συζήτηση αυτή, κύριε Πρόεδρε, έχει µόνο νόηµα την
καταγραφή στα Πρακτικά της στάσης του Σώµατος.
Ο Υπουργός στην οµιλία του, όπως διάβασα στις επιτροπές,
αναφέρθηκε στους λόγους του κατεπείγοντος, κυρίως σε πρακτικούς λόγους για ενέργειες που είναι να γίνουν, αφού την Πέµπτη θα ψήφιζε η Εθνική Αντιπροσωπεία το παρόν σχέδιο νόµου.
Ήλθε, όµως, η ζωή να τον διαψεύσει. Έπρεπε να θρηνήσουµε
είκοσι νεκρούς, για να φανεί στην πράξη, κύριε Πρόεδρε, ότι
µπορούσαµε να ακούσουµε µια µέρα τους φορείς; Υπήρχε χώ-
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ρος αντικειµενικά, όπως προκύπτει, αφού σήµερα θα κάνουµε
την τελική συζήτηση και θα πάρουµε την απόφαση. Έπρεπε να
γίνουν όλα αυτά τα τραγικά, για να αποδειχθεί ότι δεν είχε δίκιο,
ότι δεν έλεγε την αλήθεια στο Σώµα, ότι ήθελε να αποφύγει τελικά η Πλειοψηφία και ο ίδιος τη συζήτηση µε τους φορείς; Γιατί
αν έρχονταν οι φορείς εδώ και έλεγαν τις απόψεις τους, αυτά τα
δήθεν γενναιόδωρα και δήθεν φιλάνθρωπα που κάνει η Κυβέρνηση, θα αποδεικνύονταν στην πράξη τι ακριβώς είναι.
Άρα, υπογραµµίζοντας, κύριε Πρόεδρε, ότι έγινε µια ακόµη
κοινοβουλευτική λαθροχειρία, θέλω να παρακαλέσω τουλάχιστον η τροπολογία, η οποία ανακοινώθηκε από τον Κυβερνητικό
Εκπρόσωπο το πρωί πως θα κατατεθεί για να ψηφιστεί σήµερα
και αφορά τους ανθρώπους που επλήγησαν στη δυτική Αττική,
αλλά και σε άλλα µέρη της Ελλάδας, να κατατεθεί πριν αγορεύσουν οι εκπρόσωποί µας. Ειδάλλως, να προβλεφθεί άλλη ειδική
διαδικασία γι’ αυτό, διότι είναι αλλιώς σχεδιασµένες όλες οι τοποθετήσεις για τα πολλά θέµατα που έχουµε σήµερα να συζητήσουµε και µια τέτοια τροπολογία θέλει και µια ανάλυση, για να
δούµε τι ακριβώς διαβάζουµε, αλλά και έναν χρόνο για να τοποθετηθούµε. Σε αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ να πάρετε θέση.
Επίσης, θα σας παρακαλέσω και κάτι άλλο. Αυτό είναι προσωπικό και αφορά εσάς και απευθύνεται από την Κοινοβουλευτική
µας Οµάδα. Χθες είχαµε µια διαδικασία, η οποία ολοκλήρωσε
την εκλογή του νέου επικεφαλής του χώρου του Κέντρου και της
Κεντροαριστεράς.
Επειδή κι αυτή τη διαδικασία ειρωνεύτηκε ο Υπουργός Οικονοµικών µε τις τοποθετήσεις του, χωρίς να κάνει χιούµορ αυτή
τη φορά, αλλά µε κάποια επιχειρήµατα που τα καταλάβαινε ως
σοβαρά, θα ήθελα τουλάχιστον εσείς, κύριε Πρόεδρε, ως Προεδρεύων της σηµερινής συνεδρίασης, να πείτε µια καλή κουβέντα που να µας εκφράσει όλους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Πριν δώσω τον λόγο
στον κ. Μαντά, που έχει ζητήσει προφανώς για το πρώτο θέµα,
το διαδικαστικό, θα πω πως παρ’ ότι, κύριε Λοβέρδο, η διαδικασία στην οποία αναφερθήκατε ήταν καθαρά εσωκοµµατική διαδικασία,…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δύο κόµµατα είµαστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): …έχει πιστεύω άµεση
σχέση µε την Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία και ήταν µια διαδικασία, που όπως όλοι παρακολουθήσαµε, έγινε κατά άψογο τρόπο.
Κατ’ αρχάς, να συγχαρώ εκ µέρους όλης της Βουλής –πιστεύω- την κ. Φώφη Γεννηµατά διά την επανεκλογή της στον υπό διαµόρφωση φορέα, επανεκλογή µε την έννοια ότι και τώρα είναι
Αρχηγός της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης. Να ευχηθούµε καλή
δύναµη. Θεωρώ ότι είναι µια διαδικασία, που τιµάει γενικότερα
το δηµοκρατικό µας πολίτευµα. Δεν το συζητάµε. Μπορεί ο καθένας να έχει την άποψή του, αλλά ως προς τη διαδικασία και το
γεγονός δεν νοµίζω ότι µπορεί να υπάρχει άλλη άποψη. Αυτό
είναι το ένα.
Το δεύτερο είναι ότι θα δώσω τον λόγο και στον Υπουργό να
µας πει πότε θα κατατεθεί, γιατί, µέχρι στιγµής, όπως ενηµερώθηκα από τις Υπηρεσίες, η τροπολογία δεν έχει κατατεθεί ούτε
στις Υπηρεσίες.
Εποµένως δεν είµαι εις θέση να σας πω, κύριε Λοβέρδο. Όµως, επειδή είναι παρών ο αρµόδιος Υπουργός, εφόσον θελήσει,
µετά τον κ. Μαντά να µας ενηµερώσει. Εκτιµώ κι εγώ ότι τουλάχιστον πριν τοποθετηθούν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι –γιατί το να περιµένουµε να κατατεθεί και να έλθει εδώ πριν ξεκινήσει
ο κ. Μπαλαούρας, θα χάσουµε φοβάµαι µια ώρα και δεν είναι
υπέρ της διαδικασίας-, καλό θα ήταν να είχε κατατεθεί. Όµως,
θα ρωτήσω τον κύριο Υπουργό αν θέλει να µας ενηµερώσει και
να πάρει τον λόγο.
Ως προς το κατεπείγον, ήσασταν παρών κι εσείς. Είναι γνωστό.
Για αυτό και είπα, παρ’ ότι δεν ήταν γραµµένο στο χαρτί, ότι είναι
κατά πλειοψηφία και σε ό,τι αφορά τη Διάσκεψη των Προέδρων.
Τώρα, κύριε Μαντά, έχετε τον λόγο επί της διαδικασίας για
τρία λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Πάει να γίνει, θα έλεγα, κύριε Πρόεδρε –
και µε συγχωρείτε, οι εκτιµήσεις µου είναι πολιτικές-, πολιτικό έθιµο κάθε φορά που ξεκινάµε µια διαδικασία να επιχειρεί ο κ. Λο-
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βέρδος να θέσει διάφορα ζητήµατα. Είναι δικαίωµά του, αλλά το
επισηµαίνω, για να το ξέρουµε. Αυτό είναι το πρώτο.
Δεύτερον, αυτό το οποίο, όµως, πολιτικά µε εξόργισε είναι ότι
µε έναν κυνικό και χυδαίο πολιτικά τρόπο επιχείρησε να αντιπαρατεθεί…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καλά, εσείς είστε
τώρα ήπιος άνθρωπος. Αν θέλετε, το «χυδαίο» αποσύρετέ το από
τα Πρακτικά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Όχι, ακούστε µε και το ξαναλέω: Με έναν
πολιτικά κυνικό και πολιτικά χυδαίο τρόπο επιχείρησε…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τι έκανα;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: …να στηρίξει το επιχείρηµα ότι κατέρρευσε η διαδικασία του κατεπείγοντος πάνω στην τραγωδία που
έζησαν και ζουν οι άνθρωποι που χτυπήθηκαν από αυτή τη φυσική καταστροφή, που έδεσε –αν θέλετε- µε τις διαχρονικές ανεπάρκειες συνολικά των µέτρων αντιπληµµυρικής προστασίας.
Αυτό το θεωρώ πολιτικά και χυδαίο και κυνικό.
Όσον αφορά την κατεπείγουσα διαδικασία και τα επιχειρήµατα
για το τι είναι και το τι δεν είναι, έχουν ειπωθεί ήδη στις επιτροπές
και αυτό το θέµα έχει –κατά τη γνώµη µου- κλείσει. Για τα υπόλοιπα προφανώς πρέπει να έρθει η τροπολογία κάποια στιγµή,
έτσι ώστε να µπορούν οι πολιτικές δυνάµεις να τοποθετηθούν µε
επάρκεια.
Όµως αυτό σε καµµία περίπτωση δεν µειώνει –και νοµίζω ότι
εκεί θα συµφωνήσουµε όλοι- την ανάγκη να υπάρξει αυτή η πρωτοβουλία και να ενισχυθούν οι άνθρωποι µε ό,τι µέσα διαθέτουµε
σε αυτή την περιοχή.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία. Εγώ, από ό,τι
κατάλαβα, ο κ. Λοβέρδος δεν έθεσε θέµα αλλαγής της διαδικασίας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Λοβέρδο, σας
έχω δει. Περιµένετε.
Απλώς είπε τις ενστάσεις του σχετικά µε τη λέξη «κατεπείγον».
Δεν ζήτησε κάτι άλλο. Είναι γνωστό ότι, αν έχουν ψηφίσει οι επιτροπές και η Διάσκεψη των Προέδρων, θεωρείται τετελεσµένο
αυτό.
Έφυγε ο κύριος Υπουργός;
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Βγήκε έξω για λίγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ήθελα να τον ρωτήσω επί του θέµατος της τροπολογίας.
Ορίστε, κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό, αλλά
µην ξεκινήσουµε τώρα τσακωµό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν έχω, κύριε Πρόεδρε, καµµία τέτοια διάθεση. Απλώς θέλω να κάνω µια διευκρίνιση, αφού ο συνάδελφος της Πλειοψηφίας τη θεωρεί αναγκαία. Εγώ είπα ότι η
αναβολή που εδόθη εξαιτίας ενός τραγικού γεγονότος απέδειξε
ότι εξ αντικειµένου χρόνος υπήρχε. Ούτε αναφέρθηκα στα γεγονότα αυτά καθαυτά ούτε άρχισα την κριτική. Τα προβλήµατα κατανόησης που έχει ο εκπρόσωπος της Πλειοψηφίας είναι δικά
του προβλήµατα. Εγώ δεν µπορώ να κάνω κάτι για αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία.
Ο κ. Δένδιας έχει τον λόγο για τρία λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μαντά, εντάξει.
Μην κάνουµε τώρα θέµα. Δεν είπε τίποτα το ιδιαίτερο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε, θα µου δώσετε τον
λόγο και εµένα πάλι. Δεν γίνεται!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Είναι που είναι περιορισµένος ο χρόνος, εάν χάσουµε µία ώρα µε διαδικαστικά…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Δευτερόλεπτα µόνο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Δένδια,
έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ απλώς θέλω να
ρωτήσω την Κυβέρνηση τι προτίθεται να κάνει σχετικά µε τις σηµερινές ανακοινώσεις, όσον αφορά τα µέτρα για τους πληγέντες.
Αν προτίθεται να φέρει τροπολογία, ποια είναι αυτή η τροπολογία, πότε θα κατατεθεί.
Έχει γίνει σύνηθες στην Κυβέρνηση να νοµοθετεί δι’ ανακοι-
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νώσεων εκτός της Αιθούσης. Νοµίζω ότι, για αλλαγή, θα ήταν
φρόνιµο, χρήσιµο, ωφέλιµο και ορθό η Κυβέρνηση να είχε ενηµερώσει πρώτα την Εθνική Αντιπροσωπεία. Δεν το έπραξε. Εν
πάση περιπτώσει, να ξέρουµε, εάν φέρει τροπολογία, πότε θα τη
φέρει, για να µπορούµε να τη δούµε, να τη συζητήσουµε, να εισηγηθούµε και εµείς τις απόψεις µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Δένδια, έχετε
δίκιο. Την ώρα που µπαίνατε στην Αίθουσα ακριβώς αυτό είπα
και για αυτό ρώτησα τώρα πού είναι ο Υπουργός, γιατί είχα πει
ότι, πριν αρχίσουµε, εάν ήθελε ο Υπουργός, να ενηµερώσει, για
να ξέρουµε εκ των προτέρων.
Είπα, επίσης, για να το έχετε υπ’ όψιν σας, ότι τουλάχιστον
πριν πάρουν τον λόγο οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι πρέπει
απαραιτήτως να έχει κατατεθεί η τροπολογία. Απλώς να µη χάσουµε χρόνο, περιµένοντας να ανέβει στο Βήµα ο κ. Μπαλαούρας, που είναι παρών.
Ορίστε, κύριε Μαντά, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό και κλείνει
το διαδικαστικό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ένα δευτερόλεπτο θα µιλήσω, κύριε
Πρόεδρε.
Τα περί κατανόησης του τα επιστρέφω του Κοινοβουλευτικού
Εκπροσώπου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, γιατί όλοι καταλαβαίνουν σε αυτή την Αίθουσα πώς χρησιµοποιεί καθένας και
καθεµιά από εµάς την επικαιρότητα και τα γεγονότα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Η γνώµη µου είναι ότι
σήµερα πρέπει να είµαστε όσο µπορούµε πιο ήρεµοι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Όχι, όχι δεν θα είµαστε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Από ό,τι έχω αντιληφθεί από τις ψηφοφορίες, πλην της Χρυσής Αυγής, που εξέφρασε επιφύλαξη και θα ακούσουµε σήµερα ποια είναι η τελική
της θέση, όλα τα υπόλοιπα κόµµατα ψηφίζουµε υπέρ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Αυτό δεν αφορά εµάς, όµως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μιλάω γενικά, κύριε
Μαντά.
Αν αρχίσουµε τους τσακωµούς, πριν τοποθετηθεί ο πρώτος εισηγητής, νοµίζω ότι δεν βοηθάει.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Θ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Γεωργιάδη,
έχετε τον λόγο για ένα λεπτό και τελειώνουµε. Θέλουµε όλοι
τώρα να κάνουµε δήλωση για το κατεπείγον!
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Θ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Δεν
είναι τόσο για το κατεπείγον, γιατί γνωρίζουµε ότι η απαξίωση
και η νοµοθέτηση «στο πόδι» είναι πλέον πανάκεια.
Αυτό που είναι σηµαντικό να ακουστεί στην Αίθουσα είναι ότι
την Παρασκευή η Βουλή των Ελλήνων άνοιξε κωδικό ενισχύοντας µε 1.000.0000 ευρώ τους πληγέντες. Καλό θα είναι να το ξέρουν όλοι. Έτυχε εγώ να προεδρεύω την Παρασκευή. Ο ίδιος ο
Πρόεδρος της Βουλής ο κ. Βούτσης άνοιξε κωδικό δίνοντας
1.000.000 προς ενίσχυση στους πληγέντες. Αυτό κάναµε σαν
Βουλή, εµείς. Το τι σκοπεύει να κάνει η Κυβέρνηση αναµένουµε
να το δούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Είναι γνωστό αυτό.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Θ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Περιµένουµε, λοιπόν, να δούµε και εµείς τι θα γίνει µε την τροπολογία, γιατί έχει δίκιο ο κ. Λοβέρδος ότι έχει σηµασία για το πώς
θα τοποθετηθούµε και σαν εισηγητές και σαν κόµµατα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα µας ενηµερώσετε
εσείς, κυρία Υπουργέ; Δεν σας βάζω χρόνο, γιατί υποθέτω ότι
θα είστε σύντοµη.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι θα υπάρξει τροπολογία για την έκτακτη ενίσχυση των
πληγέντων που θα έρθει στη Βουλή περίπου στις 14.00’.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αυτό σηµαίνει πρακτικά -για να έχετε όλοι µια εικόνα- ότι θα έρθει όταν θα τελειώνουν –δεν θα έχουν τελειώσει ακριβώς- οι γενικοί εισηγητές και
οι ειδικοί αγορητές.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κουτσούκο, µί-

2055

λησε ο Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Θα µιλήσουµε και µετά την τροπολογία. Δεν µπορείτε να µας τον στερήσετε τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Άλλο αυτό. Πρέπει να
δούµε και πόσες σελίδες θα είναι η τροπολογία και λοιπά. Έχετε
δίκιο σε αυτό. Σας λέω ότι πρακτικά, όπως το είπε η κυρία Υπουργός, σηµαίνει ότι τελειώνοντας οι ειδικοί αγορητές θα έρθει η
τροπολογία, ώστε οι υπόλοιποι οµιλητές και οι Κοινοβουλευτικοί
Εκπρόσωποι να την έχουν υπ’ όψιν τους πριν ανέβουν στο Βήµα.
Κατάλαβα τι είπατε και ναι, µπορεί γι’ αυτό το θέµα να υπάρξει
ένα επιπλέον δίλεπτο στον χρόνο σας για να µιλήσετε για την
τροπολογία.
Ξεκινάµε µε τους εισηγητές. Πρώτος είναι ο κ. Μπαλαούρας,
γενικός εισηγητής εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Μπαλαούρα, έχετε τον λόγο.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, µέσα στην τραγικότητα των
ηµερών, µε τον µεγάλο αριθµό νεκρών και την καταστροφή του
βίου από το υστέρηµα των φτωχών νοικοκυριών, τα φίλια προς
την Αντιπολίτευση µέσα δεν ορρωδούν ούτε στον ανθρώπινο
πόνο.
Λένε ότι φταίει η περιφέρεια και η Δούρου για τα σαράντα τουλάχιστον χρόνια ανοµίας, για το µπάζωµα των χειµάρρων και την
αποψίλωση των δασών, µε την κάλυψη, όχι όµως µε το αζηµίωτο
και την προτροπή µάλιστα του παλιού πολιτικού συστήµατος.
«Ουαί υµίν, γραµµατείς και Φαρισαίοι υποκριτές»!
Συνάδελφοι, έρχεται σήµερα ένα νοµοσχέδιο για το κοινωνικό
µέρισµα που, εκόντες άκοντες, η συντριπτική πλειοψηφία των
κοµµάτων το υπερψηφίζει. Πέρυσι, τέτοιες ηµέρες, Νέα Δηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ, κυρίως, και τα φιλικά προς αυτούς ΜΜΕ είχαν
βγει στα κάγκελα, όχι µόνο εντός, αλλά, δυστυχώς, και εκτός της
χώρας. Εγκαλούσαν, παρακαλούσαν, θα έλεγα, την τρόικα να
επέµβει. «Βάστα, Γερούν», φώναζαν, εκλιπαρούσαν. Εισέπραξαν,
όµως, τη χλεύη και την αγανάκτηση του κόσµου και αναγκάστηκαν να δείξουν, χωρίς να το πιστεύουν, ότι συµφωνούν. Έστω
και έτσι, καλοδεχούµενοι.
Τι είναι και ποιους αφορά το κοινωνικό µέρισµα; Γιατί τώρα και
πού βρέθηκαν τα λεφτά; Γιατί δίνεται; Μοιράζονται 1.400.000.000
ευρώ σε τριάµισι εκατοµµύρια περίπου ανθρώπους, δηλαδή σε
πάνω από το 1/3 του πληθυσµού, που όµως έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση.
Δεν είναι απλώς ένα βοήθηµα, συνάδελφοι, προς αυτούς. Απορρέει από την ιδεολογία µας, από την ψυχή της Αριστεράς,
και εντός του µνηµονίου δείχνουµε και συνεχίζουµε να δείχνουµε
-και θα το συνεχίσουµε πολύ περισσότερο όταν φύγουµε από τα
µνηµόνια- την ταξική µεροληψία στους µη έχοντες και κατέχοντες.
Άµεσα δίνονται στους πολίτες 720 εκατοµµύρια ευρώ, ποσά
που είναι αφορολόγητα, ακατάσχετα, χωρίς κρατήσεις και χωρίς
αλλαγή -πάρα πολύ σηµαντικό- εισοδηµατικών κριτηρίων.
Δίνονται, επίσης, 300 εκατοµµύρια στους συνταξιούχους, που
η κυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας - ΠΑΣΟΚ παράνοµα τσεκούρωσε. Το καταργήσαµε πέρσι και τώρα δίνουµε πίσω και τα αναδροµικά.
Μέσω της ΔΕΗ δίνονται 360 εκατοµµύρια ευρώ, µε αποτέλεσµα το κοινωνικό οικιακό τιµολόγιο να µειωθεί κατά 70%. Θα διπλασιαστεί, δηλαδή, σε σχέση µε πέρσι. Ξαναλέω τη φράση: Θα
µειωθεί κατά 70% το κοινωνικό τιµολόγιο!
Ρωτάει η Αντιπολίτευση -και προηγουµένως και ο κ. Λοβέρδοςγιατί δίνουµε τώρα το µέρισµα.
Κατ’ αρχάς όλοι το ήξεραν. Με δηλώσεις τους και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και κυβερνητικά στελέχη και Υπουργοί, αρµόδιοι και µη αρµόδιοι, είχαν πει ότι φέτος θα δοθεί -δεν ξέραµε
τότε το ποσόν- κοινωνικό µέρισµα. Δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία.
Εδώ µπορεί να πιάνουν γέλωτες τον ελληνικό λαό και φυσικά
και εµάς εδώ µέσα, αλλά ακόµα και την Αντιπολίτευση, που θα
κρυφογελάει για το κατάντηµα αυτό, όταν λένε ότι έρχεται το νοµοσχέδιο για τον Κουφοντίνα που πήρε άδεια, για τις εκλογές
της Κεντροαριστεράς. Καλοδεχούµενες οι εκλογές και ελπίζω ο
κ. Μάνος και ο κ. Ψωµιάδης, που ήταν κεντρικά στελέχη της ψη-
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φοφορίας στην προχθεσινή διαδικασία, να…
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όλα τα παρακολουθείτε!
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Πώς να το κάνουµε;
Δεν θα τα πούµε; Θα τα πούµε. Προκαλείτε κιόλας! Ξύνεστε στην
γκλίτσα του τσοπάνη! Προκαλείτε διότι λέτε ότι το φέραµε για
να αλλάξουµε την ατζέντα. Ποια είναι η ατζέντα; Ότι γίνονται
εκλογές στο κόµµα σας, χωρίς ιδεολογική κατεύθυνση, χωρίς
ιδεολογική στόχευση, χωρίς τίποτα.
Πείτε µας, κύριε Κουτσούκο, αν εκφράζετε το κόµµα σας, ποια
είναι η κατεύθυνσή σας;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μην κάνετε προσωπικές αναφορές.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Ωραία.
Δίνεται, λοιπόν, το µέρισµα, για να µπορέσει να λειτουργήσει
ο πολλαπλασιαστής. Ξέρετε όλοι ότι η ελαστικότητα στην κατανάλωση των εγχώριων προϊόντων τα ευνοεί. Οι «ριγµένοι» στην
κοινωνία θα πάρουν χαβιάρι; Θα πάρουν τα αναγκαία προς το
ζην. Εξαιτίας αυτού θα ενισχυθεί η ανάπτυξη το 2017 και θα δηµιουργηθούν δεδοµένα για την ανάπτυξη το 2018. Άρα αυτά θα
έπρεπε να γίνονται όσο το δυνατόν νωρίτερα.
Από πού προέρχονται τα λεφτά; Και ο κ. Θεοχάρης και άλλοι
προχθές είπαν ότι είναι προϊόν υπερφορολόγησης. Ο κ. Θεοχάρης, µάλιστα, ξέρει πολύ καλά -έχει ασχοληθεί µε αυτά και έχει
συµµετάσχει σε συζητήσεις µε την τρόικα- ότι αυτά είναι µη παραµετρικά µέτρα, συνάδελφοι, που οι θεσµοί δεν τα δέχονται
στον υπολογισµό των δηµοσιονοµικών αποτελεσµάτων. Είναι τέτοια µέτρα, όπως η φοροδιαφυγή, που λένε: «Και οι άλλοι µάς
έλεγαν ότι θα χτυπήσουν τη φοροδιαφυγή και τίποτα δεν έκαναν.». Για την εισπραξιµότητα του ΦΠΑ µάς λένε: «Και οι προηγούµενες κυβερνήσεις µάς έλεγαν ότι θα την αυξήσουν και
τίποτα δεν έκαναν.».
Εποµένως, για να πάµε αναλυτικά: Υπάρχει περίσσευµα ύψους
448 εκατοµµυρίων ευρώ από τις ασφαλιστικές εισφορές, επειδή
αυξήθηκε η απασχόληση. Η ανεργία µόλις πρόσφατα έπεσε
κάτω από το ένα εκατοµµύριο και αυτό είναι ένα πραγµατικά σηµαντικό γεγονός, το οποίο δείχνει την τάση. Όταν θα πέσει και
κάτω από το 20%, θα είναι ένα ακόµα σηµαντικό γεγονός.
Δεν πανηγυρίζουµε. Εξακολουθούµε να πονάµε, γιατί το ένα
εκατοµµύριο άνεργοι συµπολίτες µας και κυρίως νέοι άνθρωποι,
δεν είναι να το περνάς και να πανηγυρίζεις, όπως έκαναν άλλες
κυβερνήσεις.
Ταυτόχρονα, χτυπάµε την αδήλωτη και τη µαύρη εργασία. Ξέρετε ότι δεν χαϊδεύουµε κανένα «δικό µας παιδί», γιατί δεν
έχουµε «δικά µας παιδιά» όπως γινόταν στο προηγούµενο σύστηµα.
Δεύτερον, έχουµε 598.930.000 ευρώ βεβαιωµένους φόρους
από το VDI, δηλαδή την εθελούσια αποκάλυψη εισοδηµάτων. Καταγράφηκαν 6,6 δισεκατοµµύρια και ήδη µπήκαν 208 εκατοµµύρια ευρώ. Από αυτά δίνουµε -τόσο υπολογίζουµε ότι θα φτάσουν
µέχρι τέλος του χρόνου, λόγω του ότι υπάρχουν δόσεις- περίπου
450 εκατοµµύρια ευρώ. Άρα, µε αυτά τα δύο µέτρα µόνο, το ύψος φτάνει στο 1 δισεκατοµµύριο ευρώ.
Λαθρεµπόριο: Μέχρι το 2014 που είχαµε κυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας - ΠΑΣΟΚ το αποτέλεσµα ήταν να καταλογιστούν 165
εκατοµµύρια ευρώ. Εµείς το 2016 -για να µην πω το ολόκληρο
νούµερο µέχρι τα δυόµισι χρόνια- καταλογίσαµε 525 εκατοµµύρια ευρώ. Ξαναλέω τα νούµερα: Μέχρι το 2014 η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ πήραν 165 εκατοµµύρια ευρώ. Το 2016 εµείς
καταφέραµε και καταλογίσαµε 525 εκατοµµύρια ευρώ.
Η εφαρµογή πλαστικού χρήµατος αυξήθηκε το 2016 κατά
108%. Ήµασταν πρώτοι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συνολικές συναλλαγές πια µε κάρτες γίνονται µε το 47% των συνολικών. Λίστα Λαγκάρντ: Βεβαιωθέντα, µέχρι το 2014, 23 εκατοµµύρια ευρώ. Ήταν κρυµµένα σε συρτάρια, δεν τα έβρισκαν. Στην
Κυβέρνησή µας, 279 εκατοµµύρια ευρώ.
Επειδή πόνος πολύς βγαίνει από εδώ µέσα για τα φορολογικά
και τα ασφαλιστικά δεδοµένα των επαγγελµατιών, θέλω να πω
ότι όχι µόνο οι επαγγελµατίες, αλλά και οι αγρότες, έχουν κατά
75% έως 90% του πληθυσµού τους µικρότερη επιβάρυνση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θα ήθελα να πω για τη διανοµή του µερίσµατος το 2014, που
ανέφερε προχθές ο κ. Βρούτσης, αλλά και άλλοι. Η διανοµή έγινε
τον Απρίλη του 2014, δηλαδή βάρυνε τη χρήση αυτού του έτους.
Ο δηµοσιονοµικός τότε στόχος ήταν για 1,5% του ΑΕΠ, δηλαδή
3 δισεκατοµµύρια ευρώ. Τι πιάσανε; Τι πιάσατε, κύριε Βρούτση;
Μόνο 77 εκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή το 0,043%. Για αυτό δεν
µπορούσατε να κλείσετε την πέµπτη αξιολόγηση και, επειδή βλέπατε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επελαύνει, ο «σώζων εαυτόν σωθήτω». Το «σώζων εαυτόν σωθήτω» δεν µας ενδιέφερε πολύ. Καλά κάνατε και
φύγατε. Όµως, αφήσατε και τα ταµεία αδειανά και µάλιστα µε
προβλήµατα τέτοιου είδους, όπως είπα πριν.
Για να υλοποιήσετε, λοιπόν, τη γραµµή σας για «παρένθεση»,
κάνατε τότε το εξής: Στις εκατόν εξήντα ηµέρες που τάραξαν
την Ευρώπη και οι ακραίοι των δανειστών ως σύγχρονοι του Κάτωνα, που έλεγε «η Καρχηδόνα πρέπει να καταστραφεί», οι απέξω, αντί για «Carthago delenda est», έλεγαν «Athenae delenda
est» κι εσείς λέγατε «ΣΥΡΙΖΑ delenda est».
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Πού το λέγαµε;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Λέγατε δηµοσίως: «Ο
ΣΥΡΙΖΑ να καταστραφεί.». Ο Σόιµπλε και η παρέα του έλεγαν: «Η
Αθήνα να καταστραφεί.».
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Με συγχωρείτε, «delenda» είναι θηλυκό. «ΣΥΡΙΖΑ delenda est»;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει. Προχωράµε.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Θα κάνουµε µετά σεµινάριο λατινικών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Μιας και το είπατε, κύριε συνάδελφε.
Διεκδικείτε τη θηλυκότητα στον ΣΥΡΙΖΑ.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Κύριε Δένδια, σας καταλαβαίνω, γιατί όλοι οι κεντρικοί άξονες της πολιτικής σας έχουν καταρρεύσει. Καθηµερινά αιτήµατα για εκλογές. Μη κλείσιµο, λέγατε, της αξιολόγησης. Προσπαθήσατε, µάλιστα, να µην
κλείσει η αξιολόγηση. Τώρα φωνάζατε «όρµα, Σόιµπλε», δεν φωνάζατε «basta, Γερούν».
Δεν υπάρχει στρατηγική σε εσάς. Υπάρχει παραπολιτική. Υπάρχει αµηχανία και, όταν υπάρχει αµηχανία, δηµιουργείται ένα
κενό. Το κενό ποιος το καταλαµβάνει; Οι δυνάµεις εκείνες στο
κόµµα σας που είναι ακροδεξιές και δίνουν τη σφραγίδα και την
ταυτότητα στη Νέα Δηµοκρατία.
Σκανδαλολογία: Είπαµε προηγουµένως τι λέτε και τι κάνατε.
Ασυναρτησία. Εδώ µας είπατε ότι πάµε να αλλάξουµε το πολίτευµα. Απελπισία τελικά και υπονόµευση -λόγω της απελπισίαςόπως έκανε η κ. Ξαφά στο εξωτερικό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όλα αυτά, ενώ όλοι -και η Κοµισιόν και το ΔΝΤ και οι διεθνείς
οργανισµοί και οι αναλυτές και τα διεθνή µέσα ενηµέρωσης- µιλούν για εντυπωσιακή ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας µε
ανάπτυξη, µε βελτίωση επενδυτικού κλίµατος και διόρθωση µακροοικονοµικών δεδοµένων. Εσείς, όµως, κάνατε αυτές τις επιλογές απλώς για να σκορπίζετε φόβο και ανασφάλεια στους πολίτες.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολλά ακόµα να κάνει, προσηλωµένος στον
κόσµο της εργασίας. Θα σας κατηγορούµε, όµως, συνεχώς -όχι
µόνο εµείς, αλλά όλη η κοινωνία- γιατί αλλάξατε το ηθικό υπόδειγµα της κοινωνίας. Καθιερώσατε το υπόδειγµα της ανοµίας
και διασπάσατε την κοινωνική συνείδηση. Και συνεχίζετε να το
κάνετε.
Σας καλώ να βγάλουµε ένα ψήφισµα κάποια στιγµή και να
πούµε τι µέτρα εισηγούµεθα να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για
την πάταξη της νοµιµοφανούς φοροδιαφυγής. Σας λέω ένα γεγονός: Πέντε δισεκατοµµύρια στα τρία χρόνια που µας πέρασαν
φορολογική διευκόλυνση -ας την πω έτσι- είχαν δύο µεγάλες
εταιρείες -µια εκ των οποίων ήταν η «GOOGLE»- από τις δοσοληψίες της µε την Ευρώπη. Ασύλληπτα ποσά!
Θα σας αναφέρω και ένα άλλο: Έλαβα ένα e-mail από τον
Γκόρντον Μπράουν, τον προηγούµενο Πρωθυπουργό των Εργατικών στη Μεγάλη Βρετανία, ο οποίος ζήτησε στήριξη για να υλοποιήσουν αυτά τα µέτρα που είχαν πάρει το 2010 στη Σύνοδο
των G20.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μπαλαούρα,
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ολοκληρώστε.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Τελειώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Με διακόψανε κιόλας. Αφαιρέστε τον χρόνο,
σας παρακαλώ.
Ζήτησε ο Γκόρντον Μπράουν να γίνει ευρεία υποστήριξη, για
να καυτηριαστούν, επιτέλους, αυτά.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας αυτό το οποίο είπε ο Τζέρεµι Κόρµπιν, ο Αρχηγός των Εργατικών, ο οποίος επελαύνει και
αυτός στη Μεγάλη Βρετανία: «Οποιοσδήποτε βάζει χρήµατα σε
φορολογικούς παραδείσους για να αποφύγει τη φορολογία, θα
πρέπει να κάνει δύο πράγµατα: Πρώτον, να απολογηθεί και, δεύτερον, να αναγνωρίσει τι κάνει στην κοινωνία µας.». Το είπε απευθυνόµενος στη Βασίλισσα Ελισάβετ.
Και εγώ, λοιπόν, και όλοι µας απευθυνόµαστε σε εσάς: Τι κάνετε στην κοινωνία µας; Όσο και να θέλετε, βεβαίως, δεν θα καταφέρετε να γίνετε πάλι «ο λύκος που θα φυλάξει ξανά τα πρόβατα». Ο ελληνικός λαός πλήρωσε ακριβά τη λεηλασία σας, τη
διαφθορά, τα θαλασσοδάνεια, τη χρεοκοπία, τη διάλυση των πάντων, αλλά έµαθε. Ερχόµαστε για ένα ξέφωτο ελπίδας για έξοδο
από τη µαύρη τρύπα, που ρίξατε τη χώρα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε, κύριε
Μπαλαούρα.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωάννης
Βρούτσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζεται να διεξάγεται σήµερα η συζήτηση στην Ολοµέλεια της Βουλής κάτω από το βαρύ
εθνικό πένθος αυτής της ανείπωτης τραγωδίας, που πολύ απλά
θα έλεγε κάποιος «δεν τη χωράει ο νους». Θυµάµαι χαρακτηριστικά την Τετάρτη, κατά τη διεξαγωγή της συζήτησης στην επιτροπή της Βουλής, όταν άρχισε να αποκαλύπτεται το µέγεθος
της τραγωδίας, όλοι οι Βουλευτές - οµιλητές του ΣΥΡΙΖΑ, ο ένας
µετά τον άλλον, στην τοποθέτησή τους είχαν βγάλει και το συµπέρασµα. Οι µισοί έλεγαν ότι για την ανείπωτη αυτή τραγωδία
φταίνε τα σαράντα χρόνια των προηγούµενων κυβερνήσεων και
οι άλλοι µισοί ότι φταίει η παγκόσµια κλιµατική αλλαγή. Αυτή
ήταν η θέση των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.
Σήµερα, όµως, που ο κουρνιαχτός της λάσπης έπεσε, σήµερα
που βλέπουµε όλοι µε δέος την ανείπωτη αυτή τραγωδία µε τους
είκοσι νεκρούς -και ευχόµαστε να σταµατήσουν εδώ- και ακόµα
αγνοούµενους, πιστεύω ότι όλοι πρέπει να σταθούµε πάνω από
µικροκοµµατικές, µικρόψυχες, τοποθετήσεις, να σταθούµε µε
υπευθυνότητα απέναντι σε έναν κόσµο ο οποίος έχει πληγεί. Πιστεύω ότι πρέπει να ενώσουµε τις δυνάµεις µας, να σταθούµε
δίπλα στον κόσµο και να συζητήσουµε µέτρα, τα οποία θα απαλύνουν τον πόνο αυτών που θίχτηκαν. Είναι πολιτική και ηθική
υποχρέωση του πολιτικού συστήµατος να βρει δρόµους που θα
απαλύνουν και θα µειώσουν τον πόνο αυτών των ανθρώπων, θα
σταθούν δίπλα στο πρόβληµά τους και κυρίως στις οικογένειες
των αδικοχαµένων. Ταυτόχρονα, όµως, είναι πολιτική και ηθική
υποχρέωση του πολιτικού συστήµατος ευρύτερα, όλων των κοµµάτων, να δώσει απαντήσεις σε αµείλικτα ερωτηµατικά, τα οποία
πλέον εγείρονται σε κάθε πολίτη, πέρα από κόµµατα, ερωτηµατικά τα οποία έχουν να κάνουν µε ευθύνες. Εάν υπάρχουν ευθύνες, δηλαδή, πού εστιάζονται αυτές και να καταλογιστούν.
Νοµίζω ότι αυτό απορρέει και από τη συζήτηση όλων των πολιτικών κοµµάτων, των εισηγητών και των Βουλευτών, αλλά είναι
και τα αµείλικτα ερωτήµατα και αιτήµατα της κοινωνίας που µπαίνουν για να τα διορθώσουµε και να µην υπάρχουν στο µέλλον.
Μπαίνουν αµείλικτα ερωτήµατα και εγείρονται ερωτήµατα, όπως
αυτό που θα περιγράψω παρακάτω, και το οποίο νοµίζω ότι
αφορά όλες και όλους µας.
Είχαν προβλεφθεί, ναι ή όχι, ακραία καιρικά φαινόµενα από τη
Μετεωρολογική Υπηρεσία; Αν είχαν προβλεφθεί τα ακραία καιρικά φαινόµενα, τι µέτρα πήρε η Πολιτική Προστασία, που είναι
αρµόδια για τα συγκεκριµένα ζητήµατα; Αν είχαν προβλεφθεί τα
ακραία καιρικά φαινόµενα, η Πολιτική Προστασία έβγαλε ειδοποίηση, ως όφειλε, προς τους κατοίκους, πήρε µέτρα ενηµέρωσης των κατοίκων και προστασίας τους, ειδικά στις ευαίσθητες
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και ευάλωτες περιοχές, όπως ήταν η Μάνδρα;
Μετά τις φωτιές του όρους Πατέρα, η περιφέρεια, που είναι
και αρµόδια, πήρε µέτρα για την επικινδυνότητα της κατάστασης
όπως διαµορφώθηκε;
Τα ρέµατα ποιανού είναι αρµοδιότητα; Εδώ µπαίνει το αµείλικτο ερώτηµα: Τα ρέµατα φέτος καθαρίστηκαν; Ποιος έχει την ευθύνη γι’ αυτό;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Όποιος τα µπάζωσε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Τι ενέργειες έκανε η περιφέρεια όσον
αφορά στην αντιπληµµυρική θωράκιση και τα δελτία εκτάκτων
καιρικών συνθηκών; Γιατί και η περιφέρεια έπρεπε να λάβει υπ’
όψιν τις έκτακτες καιρικές συνθήκες.
Είναι αλήθεια ή δεν είναι αλήθεια ότι η αντιπληµµυρική µελέτη
για τη συγκεκριµένη περιοχή είχε ολοκληρωθεί από το τέλος του
2014; Αν είναι αλήθεια, τι έκανε η περιφέρεια τρία ολόκληρα χρόνια και δεν την ολοκλήρωσε;
Υπήρχε πρόβληµα χρηµατοδότησης της αντιπληµµυρικής θωράκισης και του έργου που έπρεπε να κάνει η περιφέρεια τρία
ολόκληρα χρόνια στη συγκεκριµένη περιοχή; Αν υπήρχε πρόβληµα χρηµατοδότησης, ρωτάµε το γιατί. Η προηγούµενη περιφερειακή διοίκηση παρέδωσε ένα πολύ σηµαντικό ποσό ως
υπόλοιπο στη νέα περιφερειακή διοίκηση, της κ. Δούρου. Τα χρήµατα αυτά τι έγιναν; Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι 220 εκατοµµύρια ευρώ από τα ταµεία της περιφέρειας πήγαν στην Τράπεζα
της Ελλάδος; Θα απαντήσει κάποιος σε αυτό;
Πάµε στο ζήτηµα, το οποίο ακούστηκε από την πλευρά της περιφέρειας και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι λογικό. Θέλει
να τη δικαιολογήσει. Δικός σας άνθρωπος είναι. Δική του επιλογή
ήταν στις εκλογές. Ακούστηκε, λοιπόν, το επιχείρηµα περί γραφειοκρατίας. Εγώ ρωτάω, λοιπόν, το εξής: Στα τρία χρόνια που
κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ και στα άλλα τριάµισι χρόνια που η κ. Δούρου είναι στο τιµόνι της περιφέρειας υπήρξε νοµοθετική πρωτοβουλία από την κ. Δούρου που ήρθε προς το Κοινοβούλιο ή προς
την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ για να µειώσει τη γραφειοκρατία και ο
ΣΥΡΙΖΑ ως Κυβέρνηση δεν την έκανε αποδεκτή; Και οι ΑΝΕΛ
µαζί, γιατί τους ξεχνάµε καµµιά φορά. Υπήρξε; Υπήρξε νοµοθετική πρόταση από την περιφέρεια, για να λυθούν τα γραφειοκρατικά προβλήµατα;
Ένα τελευταίο ερώτηµα, το οποίο νοµίζω ότι τις επόµενες
µέρες θα ακουστεί πολύ έντονα: Στις υπόλοιπες περιπτώσεις,
όπου υπήρξαν καταστροφές χωρίς θύµατα αυτά τα τρία τελευταία χρόνια και η Κυβέρνηση προέβη σε µέτρα ανακούφισης και
σε ανακοινώσεις, τα λεφτά έφτασαν τελικά µετά από ένα χρονικό
διάστηµα σήµερα που συζητάµε; Στη Σκόπελο, παραδείγµατος
χάριν, στην τελευταία καταστροφή, έφτασαν τα λεφτά µετά τις
υποσχέσεις και τις δεσµεύσεις της Κυβέρνησης; Είναι και µια
σειρά από άλλες περιοχές στις οποίες δεν έχουν αποδοθεί οι
υποσχεθέντες πόροι.
Όλα αυτά τα αµείλικτα ερωτήµατα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι αφορούν και τη σηµερινή µας κουβέντα.
Ακούσαµε τον Υπουργό και τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο να
ανακοινώνει µέτρα ανακούφισης του πληθυσµού, για τα οποία
δεν έχουµε καµµία αντίρρηση. Καλοδεχούµενα είναι κι άλλα
τόσα. Όµως, πρέπει να είναι πραγµατικά, ρεαλιστικά.
Επιτέλους -και το λέω προς την κυβερνητική πλειοψηφία- πηγαίνετε κι εσείς δίπλα στους κατοίκους. Το λέω καλοπροαίρετα,
διότι συµφωνώ µε αυτό που ακούγεται, ότι η παρουσία του Πρωθυπουργού, του κάθε Πρωθυπουργού -δεν αναφέροµαι στον κ.
Τσίπρα- έχει συµβολικό χαρακτήρα, το να είναι δίπλα στους κατοίκους που είναι κατατρεγµένοι. Έχει έναν αξιακό συµβολισµό,
που ενθαρρύνει και προτρέπει και τις οµάδες της πρώτης γραµµής, που ανακουφίζουν και λύνουν το πρόβληµα κοντά στον συνάνθρωπό µας που έχει πληγεί, να τον ενθαρρύνει και να τον
παροτρύνει.
Ακολουθήστε το παράδειγµά µας χωρίς φθόνους, χωρίς να θέλουµε να επιρρίψουµε ευθύνες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χωρίς
µεγάλες φωνές, πήγε, βρέθηκε κοντά στους ανθρώπους. Ανακοινώσαµε µέτρα. Θα σταθούµε δίπλα στα µέτρα τα οποία θα
φέρετε, θα τα στηρίξουµε. Επαναλαµβάνω, όµως, ότι πρέπει να
είναι ρεαλιστικά και πραγµατικά.
Στη συνέχεια, τώρα, της συζήτησής µας θέλω να πω κάτι για
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την επιτροπή, γιατί υπήρξαν και νέα δεδοµένα στα ζητήµατα που
αφορούν το κοινωνικό µέρισµα αυτό καθ’ εαυτό. Δεν µπορώ να
µην περιγράψω µια αρνητική εικόνα την οποία διαµόρφωσε ο
Υπουργός Οικονοµικών, ο κ. Τσακαλώτος, στην τοποθέτησή του
κατά το κλείσιµο της επιτροπής, ο οποίος µε έναν ειρωνικό και
προκλητικό τρόπο, κουνώντας το δάχτυλο -σαν σε µαθητέςπρος την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, µας εγκαλούσε και µας µάλωνε γιατί τολµήσαµε, κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, να πούµε ότι τα τρία αυτά χρόνια, µε τη δική σας οικονοµική πολιτική,
µε τον δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό του Υπουργείου Οικονοµικών
Βαρουφάκη - Τσακαλώτου -µαζί ήσασταν!- χάσαµε 30 δισεκατοµµύρια ευρώ πλούτου. Αυτός είναι ένας πλούτος που χάθηκε
από τις τσέπες κάθε νοικοκυριού, κάθε ανέργου, κάθε Έλληνα
πολίτη.
Μας εγκαλέσατε και µας ειρωνευτήκατε, γιατί είπαµε ότι αυτό
το κοινωνικό µέρισµα είναι προϊόν υπερφορολόγησης και της
αριστερά καθήµενής σας, προϊόν ολέθριων εισφορών, που ο
προκάτοχός της, ο κ. Κατρούγκαλος, ονόµασε «ταξική επιλογή».
Μας εγκαλέσατε γι’ αυτό και µας µαλώσατε. Μας εγκαλέσατε
γιατί τολµήσαµε να πούµε ότι τα στοιχεία δείχνουν πως υπάρχει
καθυστέρηση στην αποκλιµάκωση της ανεργίας και ότι µε ευθύνη δική σας χάθηκαν διακόσιες χιλιάδες θέσεις εργασίας µέχρι
το τέλος του 2016. Πράγµατι πλέον συντελείται αποκλιµάκωση,
κάτι το οποίο δείχνουν αξιόπιστες πηγές, όπως είναι και η «ΕΡΓΑΝΗ» και η ΕΛΣΤΑΤ, τις οποίες δεν αποδεχόσασταν εσείς ως
καθηγητής, υποτίθεται, όταν ήσασταν αντιπολίτευση από την
πλατεία Συντάγµατος. Αποδεχόσασταν µόνο την ανεργία της
ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, που σήµερα την ξεχάσατε. Στο 38% λέει η ΙΝΕ-ΓΣΕΕ
ότι βρίσκεται σήµερα η ανεργία. Αυτά επικαλούταν ο ΣΥΡΙΖΑ.
Τα στοιχεία, λοιπόν, δείχνουν ότι η αποκλιµάκωση, που πράγµατι συντελείται, ξεκίνησε το 2013, λόγω των µεταρρυθµίσεων
που έγιναν, τις οποίες δεν ασπάζεστε, αλλά θέλετε να γεύεστε
τους καρπούς τους. Δυστυχώς, όµως, η ανεργία που αποκλιµακώνεται δεν συντελείται µόνο µε καθυστέρηση, συντελείται και
µε µη υγιή τρόπο, διότι ανταλλάσσονται θέσεις πλήρους απασχόλησης µε µερική απασχόληση.
Δυστυχώς στο 62,26% έδειξε η «ΕΡΓΑΝΗ» τον µήνα Οκτώβριο
τη µερική απασχόληση και την εκ περιτροπής απασχόληση, σπάζοντας όλα τα ρεκόρ. Θριαµβολογείτε γι’ αυτό, για τη γενιά των
εργαζοµένων των 360 ευρώ; Αυτή είναι η φιλολαϊκή πολιτική του
ΣΥΡΙΖΑ; Γενιά εργαζοµένων των 360 ευρώ, 360 ευρώ συντάξεις,
όπως κάνατε µε τις συντάξεις χηρείας.
Μας εγκαλέσατε γιατί τολµήσαµε να πούµε ότι αυτοί οι οποίοι
θα πάρουν σήµερα αυτό το µέρισµα, αλλά και οι υπόλοιποι πολίτες και η µεσαία τάξη, την οποία προσδιόρισε από Βήµατος Βουλής ο Υπουργός Οικονοµικών από 12.000 ευρώ έως 18.000 ευρώ
-αυτή είναι η µεσαία τάξη κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, πλέον- από 1-1-2019
µέχρι 31-12-2022 θα πληρώσει 7,5 δισεκατοµµύρια ευρώ µέτρα,
νέα µέτρα! Μόνο για το 2018 θα είναι 1,9 δισεκατοµµύριο ευρώ.
Δεν το αµφισβητείτε. Είναι το ΕΚΑΣ των χαµηλοσυνταξιούχων,
είναι ο ΦΠΑ των νησιωτών για τα υπόλοιπα τριάντα δύο νησιά,
είναι οι εξοντωτικές εισφορές, οι ταξικές, που είναι δική σας επιλογή, όπως και η υπερφορολόγηση της µεσαίας τάξης, που είπε
ο κ. Χουλιαράκης, είναι το ειδικό τέλος πάνω στα δωµάτια και
πάνω στα ξενοδοχεία, είναι όλα αυτά για τα οποία αντιδράσατε
όταν σας τα είπαµε.
Σε κάθε περίπτωση, τονίζω και ξαναλέω ότι η Νέα Δηµοκρατία
θα ψηφίσει το κοινωνικό µέρισµα. Και γι’ αυτό µας εγκαλέσατε.
Ρωτάω πολύ απλά τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ: Ο δικός σας
εισηγητής, ο κ. Μπαλαούρας, στην οµιλία του στην επιτροπή είπε
ότι ήταν λάθος ο τρόπος που µοιράστηκε το κοινωνικό µέρισµα
πέρυσι.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Είπα ότι υπήρξαν ορισµένα λάθη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Αφήνω πέρα τα περί αιµατοβαµµένου
µερίσµατος που αναφέρατε στο µέρισµα Σαµαρά το 2014. Το
αφήνω. Δεν το αναφέρω ξανά. Λέω, όµως, ότι πέρυσι η Νέα Δηµοκρατία δεν καταψήφισε το µέρισµα, η Νέα Δηµοκρατία ψήφισε
«παρών», γιατί είπε ότι πρέπει να δοθεί µε στοχευµένο και δίκαιο
τρόπο, µε εισοδηµατικά κριτήρια, διότι, όπως αποδείχθηκε, το
κοινωνικό µέρισµα το πήραν Βουλευτές και άτοµα τα οποία είχαν
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εισοδηµατική επιφάνεια, που δεν έπρεπε να το πάρουν.
Υπήρχε, όµως, και κάτι άλλο το οποίο παρέλειψε ο κ. Τσακαλώτος και οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να πουν: η ταπεινωτική επιστολή, πρωτοφανής για χώρα, για Κυβέρνηση και Υπουργό
Οικονοµικών, την οποία καταθέτω, του κ. Τσακαλώτου που ζητάει
συγγνώµη και µεταµέλεια από την πλευρά των θεσµών και της
τρόικας για τον τρόπο που δεν δόθηκε και λέει ότι «δεν θα το ξανακάνουµε».
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Είναι µια επιστολή η οποία δεν είχε µόνο απόηχο πολιτικά και
ηθικά κατακριτέο, αλλά είχε και ένα ουσιαστικό, αρνητικό αποτέλεσµα στην τσέπη των Ελλήνων. Γιατί καθυστέρησε την αξιολόγηση και έφερε αρνητικά αποτελέσµατα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνοντας, βεβαίως και
το ένα ευρώ να πάει στους αδύναµους της χώρας µας και το ένα
ευρώ να κατευθυνθεί στις αδύναµες κοινωνικές οµάδες. Αυτή
είναι η φιλοσοφία της Νέας Δηµοκρατίας. Διαφοροποιούµαστε,
όµως, γιατί είναι σκοτεινό πολιτικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ η φτωχοποίηση των Ελλήνων και η λογική της δηµιουργίας µιας πολιτικής
επιδοµάτων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Φτωχοποιούµε και δίνουµε επίδοµα, µε έναν και µόνο σκοπό,
να εξαρτήσουµε πελατειακά έναν κόσµο καθηµαγµένο και να τον
εξαρτήσουµε από αυτή την καθεστωτική τριτοκοσµική αντίληψη
µιας Κυβέρνησης η οποία αυτό και µόνο επιδιώκει, µε υπερφορολόγηση και µε εξοντωτικές εισφορές!
Είµαστε διαφορετικοί. Βεβαίως και είµαστε διαφορετικοί. Είµαστε καλύτεροι. Βεβαίως και είµαστε καλύτεροι, διότι δεν θέλουµε τη φτωχοποίηση. Θέλουµε την αύξηση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων. Θέλουµε να απελευθερώσουµε τις δηµιουργικές δυνάµεις του κάθε Έλληνα. Θέλουµε να είναι περήφανος
για την Ελλάδα, για τον τόπο του και να του δώσουµε την ευκαιρία να δηµιουργήσει πλούτο και µέσα από αυτόν τον πλούτο, που
είναι εργαλείο, να στηρίξουµε τις αδύναµες κοινωνικές οµάδες.
Σύντοµα την κρίση του λαού θα την αισθανθείτε από κοντά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και εµένα θα µου επιτρέψετε να καταθέσω στα Πρακτικά της Βουλής, γιατί αισθάνθηκα πάρα πολύ άβολα όταν άκουσα από τον αγαπητό µου φίλο
και συνάδελφο, τον Μάκη Μπαλαούρα, ότι εισπράχθηκαν 555
εκατοµµύρια ευρώ από λαθρεµπόριο. Είναι η απάντηση που µου
είχε δώσει η κ. Παπανάτσιου επί του ιδίου θέµατος και λέει ότι
τα βεβαιωθέντα είναι 611 εκατοµµύρια ευρώ και τα εισπραχθέντα
για τα δύο χρόνια είναι 13 εκατοµµύρια ευρώ. Παρακαλώ πολύ
να κατατεθούν στα Πρακτικά για όποιον συνάδελφο θέλει να τα
πάρει και να τα διαβάσει. Δεν είναι δικά µου λόγια. Είναι της Κυβέρνησης.
(Στο σηµείο αυτό ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Νικήτας
Κακλαµάνης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, τα βεβαιωθέντα είπα και εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Πάρτε να δείτε την
απάντηση και µετά, εάν θέλετε τον λόγο, θα σας τον δώσω.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, να
σας διαβάσω ακριβώς τι είπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δείτε την απάντηση
και µετά ευχαρίστως θα σας δώσω τον λόγο εγώ για δύο λεπτά
να το διαβάσετε. Δεν θα σας τοΝ στερήσω.
Προχωράµε µε τον ειδικό αγορητή της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Ιωάννη Κουτσούκο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αντιπαρατεθήκαµε µε την Πλειοψηφία την Πέµπτη κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου στις επιτροπές, κύριε Πρόεδρε, και πιστεύω ότι δικαιωνόµαστε.
Διότι, µπορεί να µεσολάβησε ένα τραγικό γεγονός, που είχε
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κόστος είκοσι ανθρώπινες ζωές, και να άλλαξε την ηµερήσια διάταξη, αλλά τα επιχειρήµατα που ανέπτυξα γιατί το νοµοσχέδιο
αυτό δεν µπορούσε να είναι κατεπείγον, ισχύουν και επιβεβαιώνονται.
Δεν είναι µόνο οι εκλογές στην Κεντροαριστερά τις οποίες
προσπάθησε να λοιδορήσει απαντώντας µου ο κ. Τσακαλώτος,
αναφερόµενος στον κ. Ψωµιάδη και στον κ. Μάνο. Διότι έχει γυαλιά µυωπίας. Δεν µπορεί να δει διακόσιες δέκα χιλιάδες πολίτες
και τους µικραίνει σε δύο. Το ίδιο και ο φίλος µου ο Μάκης Μπαλαούρας, που δεν µπορεί να δει τους διακόσιους πενήντα που
ψήφισαν στα Λεχαινά και που ήταν ψηφοφόροι του και τους ευχαριστούσε και τώρα έχουν αλλάξει στρατόπεδο, γιατί απογοητεύτηκαν οι άνθρωποι από τα ψέµατα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µπορεί ένα τραγικό γεγονός να
µετέθεσε τη συζήτηση κατά τρεις µέρες, όπως έδειξαν οι εξελίξεις δικαιωνόµαστε, διότι πιστεύω να γίνατε κι εσείς δέκτες πολλών ερωτηµάτων στις περιφέρειές σας, που προκύπτουν από την
ασάφεια της νοµοθετικής ρύθµισης και από τις εξαγγελίες του
Πρωθυπουργού. Με το τεκµαρτό εισόδηµα θα πάµε; Οι φιλοξενούµενοι θα πάρουν κοινωνικό µέρισµα;
Τίθενται και άλλα πολλά ερωτήµατα και, εν πάση περιπτώσει,
η έκθεση του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής, κύριοι
Υπουργοί, δεν σας έχει προβληµατίσει, που λέει ότι δεν µπορείτε
να πάρετε γενική εξουσιοδότηση, δεν µπορεί να νοµοθετήσει η
Βουλή για να µοιράζει ένας Υπουργός όπως θέλει τα λεφτά; Δεν
τα έχετε διαβάσει αυτά;
Πιστεύω, µιας και κάθε φορά µάς κάνετε µαθήµατα εδώ από
τα περίφηµα πανεπιστήµια που διδάσκετε, ότι τουλάχιστον αυτό
το µάθηµα θα πρέπει να το µάθετε καλά, ότι πρέπει να σέβεστε
αυτά που λένε οι επιστήµονες της Βουλής. Μια τέτοια εξουσιοδότηση δεν µπορείτε να την πάρετε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όµως, πιστεύω ότι το βλέµµα
µας αυτή την ηµέρα πρέπει να το έχουµε στις οικογένειες των
θυµάτων και στους πληγέντες. Κύριε Πρόεδρε, όταν κατατεθεί
η τροπολογία, θα επιµείνω να πάρω τον λόγο επί της τροπολογίας, διότι πρέπει να βρούµε µε ποιους πρακτικούς τρόπους θα
ενισχύσουµε τους πληγέντες.
Ο κ. Μπαλαούρας, που κάθεται εδώ µπροστά µου, ο αγαπητός
φίλος Μάκης, ξέρει πολύ καλά ότι στις πληµµύρες στη Βάρδα
εδώ και δύο χρόνια, το 2015, που επλήγησαν πάνω από εκατό
επιχειρήσεις, δεν έχει καταβληθεί ακόµα το πεντοχίλιαρο, αυτό
που θα νοµοθετήσουµε εδώ. Και ξέρει πολύ καλά ως Βουλευτής
Ηλείας ότι έχουµε εκκρεµότητες από τις πυρκαγιές του 2007 και
τους σεισµούς του 2008. Άρα πρέπει να δούµε πώς θα νοµοθετήσουµε µε έναν τρόπο πρακτικό, πώς θα συντονιστεί αυτή η
βοήθεια, ώστε να έχει αποτέλεσµα. Δεν λύνονται αυτά µε τροπολογίες της πλάκας και την τελευταία στιγµή. Γι’ αυτό θέλουµε
να µιλήσουµε.
Αγαπητοί φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ κι εσύ αγαπητέ Μάκη, µην έχετε
αυτή την πρεµούρα να προστατεύσετε την κ. Δούρου. Η κ. Δούρου είναι περιφερειάρχης τρία χρόνια κι εσείς Κυβέρνηση. Δεν
µπορεί να µην έχει ευθύνη. Δεν µπορεί να φταίω εγώ από την
Αµαλιάδα και η κ. Δούρου να µην έχει καµµία ευθύνη. Θέλεις να
σου θυµίσω, αγαπητέ Μάκη, γιατί δικάστηκε ο Νοµάρχης Ηλείας;
Θέλεις να σου θυµίσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Βλέπω µία τρυφερότητα. Καλό είναι να µην γίνονται προσωπικές αναφορές.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Γι’ αυτό, λοιπόν, σας παρακαλώ να
είσαστε πολύ προσεκτικοί όταν αναφέρεστε σε ευθύνες. Αυτή τη
στιγµή τα µάτια µας είναι στα θύµατα και στην αποκατάσταση
των ζηµιών. Τις ευθύνες θα τις βρούµε κι εµείς πολιτικά κι αυτοί
που πρέπει.
Έρχοµαι τώρα, κυρίες και κύριοι, στο επίκεντρο αυτής της συζήτησης. Εµείς δείξαµε µια συνέπεια. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
Συµβάλαµε, ως µέρος της κυβέρνησης Σαµαρά - Βενιζέλου, στο
να καταβληθεί το µέρισµα του 2014, αυτό που ο κ. Τσίπρας αποκαλούσε «µατωµένο», αποκαλούσε «τη ζωή εν τάφω», τα ψυχιατρεία, τα νοσοκοµεία, τα µαγκάλια.
Κι όταν εσείς φέρατε το µέρισµα πέρυσι, εµείς µε την ίδια συνέπεια το υποστηρίξαµε. Παρ’ ότι ήταν από την υπερφορολό-
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γηση, είπαµε ότι ακόµη κι 1 ευρώ να είναι, να πάει σε έναν φτωχό
και σε έναν αναξιοπαθούντα.
Σας καταθέσαµε πρόταση πέρυσι που έλεγε ότι το µέρισµα
πρέπει να είναι 1,9 δισεκατοµµύρια, όχι 670 που µοιράσατε και
είπαµε ότι αυτό πρέπει να πάει στην προστασία της οικογένειας,
να πάνε όλα τα παιδιά στους βρεφονηπιακούς σταθµούς, να πάει
στην ενίσχυση της απασχόλησης, ιδίως των νέων επιστηµόνων,
µε µείωση των εισφορών, να πάει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
στην παραγωγή, στην εστίαση, µε µείωση των φόρων, εκεί που
είναι η αιχµή της ανάπτυξης, για να πολλαπλασιάσουµε το προϊόν και να δηµιουργήσουµε εισοδήµατα, να µην στερούµε. Δεν
µας ακούσατε.
Και ερχόσαστε τώρα πάλι µε την ίδια συνταγή. Ερχόσαστε µε
µια νοµοθετική ρύθµιση, η οποία είναι γενικού χαρακτήρα, η
οποία λέει ότι θα πάρουν 3,4 εκατοµµύρια και ότι θα µοιράσετε
720 εκατοµµύρια. Και διαβάζω χθες, βέβαια, ότι υπάρχει κι ένα
σενάριο να αυξήσετε το πλεόνασµα από 2,21% που προβλέπει
το προσχέδιο του προϋπολογισµού και να το πάτε στο 3,1%, δηλαδή άλλα περίπου 700 εκατοµµύρια.
Ελάτε, λοιπόν, να συζητήσουµε πώς θα συνδυάσουµε τη βοήθεια στους φτωχούς και στους αδύναµους µε τη βοήθεια στην
πραγµατική οικονοµία και σε αυτούς που µπορούν να πολλαπλασιάσουν το αποτέλεσµα. Γιατί ο στόχος µας δεν είναι να φτωχαίνουµε τους πολίτες και µετά να λέµε ότι τους βοηθάµε. Στόχος
µας είναι να παράγουµε πλούτο. Και αυτή η διαδικασία της υπερφορολόγησης προφανώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καθηλώνει την οικονοµία.
Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά -γιατί τα έχετε ψηφίσει- ότι τα τρία
χρόνια της Κυβέρνησής σας 2015 – 2018, τα πλεονάσµατα είναι
18 δισεκατοµµύρια. Αυτά τα 18 δισεκατοµµύρια πλεονάσµατα
βγήκαν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τα µέτρα του τρίτου
µνηµονίου που ήταν σωρευτικά 12,5 δισεκατοµµύρια και από τα
µέτρα του τετάρτου µνηµονίου που είναι 4,9 δισεκατοµµύρια.
Είναι δεκαεπτά φόροι και είκοσι επτά περικοπές. Αυτό είναι το
κατόρθωµά σας.
Κι επειδή µπορεί κάποιος από εσάς να τα αµφισβητήσει, αυτές
είναι οι εισηγητικές εκθέσεις των προϋπολογισµών του 2016 και
του 2017 µε τα µέτρα τα αθροιστικά του τρίτου µνηµονίου. Και
αυτές οι περικοπές στις δαπάνες, περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων
το ΕΚΑΣ, τις χήρες και τα ορφανά. Μην µου λέτε ότι κάνετε ταξική πολιτική, διότι βγήκαν τα στοιχεία χθες και δεν πληρώνει η
πλειονότητα , γιατί πλέον έχετε κάνει ένα σύστηµα εισφορών, το
οποίο οδήγησε πολλούς ελεύθερους επαγγελµατίες να δηλώσουν συνειδητά µειωµένα έσοδα το 2016. Αυτό δεν σας προβληµατίζει.
Πώς συµβιβάζετε, αγαπητοί συνάδελφοι, το να λέτε ότι έχουµε
ανάπτυξη, ότι ήρθε η ανάπτυξη, το ότι βγήκατε να την προϋπαντήσετε, πανηγυρίζετε κιόλας, ενώ πέφτουν τα δηλούµενα εισοδήµατα; Μπορείτε να µου το πείτε αυτό;
Άρα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ένα πρόβληµα που συνδέεται µε την υπερφορολόγηση, υπάρχει ένα πρόβληµα που συνδέεται µε το γεγονός ότι είχαµε απώλεια προσδοκώµενου ΑΕΠ 19 δισεκατοµµυρίων τα τρία χρόνια, αφού έπεσαν έξω όλες οι προβλέψεις, µια και το 2015 ήταν ένα έτος καταστροφικό µε ευθύνες δικές σας και του κ. Βαρουφάκη και του
παρακαθήµενού του, κ. Τσακαλώτου, ο οποίος προχθές µας έκανε και µάθηµα. Μας είπε ότι «αν θέλατε να κάνετε έξοδο το 2014,
θα βγάζατε Πρόεδρο Δηµοκρατίας τον κ. Κουβέλη, δεν θα πηγαίνατε σε εκλογές». Έλεος!
Ότι βάζατε τα παπαγαλάκια να κατηγορούν τον κ. Κουβέλη ως
νέο Τσιριµώκο, το ξεχάσατε; Ξεχάσατε ότι λέγατε ότι «ακόµα και
τον κ. Τσίπρα να ψηφίσετε, εµείς θα σας πάµε σε εκλογές», ότι
οδηγήσατε την ανακοπή µιας πορείας της χώρας που την είχε
πληρώσει ο ελληνικός λαός µε τις θυσίες του, για να ισοσκελίσουµε τα ελλείµµατα και να δροµολογήσουµε µια διαδικασία
ανάπτυξης που αχνοφαινόταν στο τέλος του 2014 και την πήγατε
σε ύφεση το 2015 και το 2016; Και µας κατηγορείτε κιόλας; Μας
κουνάτε και το δάχτυλο για τα µαθήµατα; Το πρώτο µάθηµα είναι
η αλήθεια! Θα συµβιβαστείτε µε την αλήθεια και µετά θα έρθετε
να κουβεντιάσετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Γιατί
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δεν κλείσατε την πέµπτη αξιολόγηση; Δεν µας απαντήσατε.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κύριε Τσακαλώτο, δεν κλείσαµε την
πέµπτη αξιολόγηση, διότι πήγε ο κ. Τσίπρας και είπε «µην τους
λογαριάζετε αυτούς, εµείς θα είµαστε κυβέρνηση».
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ναι,
ναι, έτσι ακριβώς έγινε!
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι, ναι. Είναι γνωστά αυτά. Κι όταν
εµείς προτείναµε να κλείσουµε την πέµπτη αξιολόγηση µε το περίφηµο e-mail Χαρδούβελη, του ενός δισεκατοµµυρίου, εσείς λέγατε ότι θα πάρουµε µέτρα τριών δισεκατοµµυρίων. Και ήρθατε
µετά και πήρατε 12,5 προς δόξαν της περίφηµης διαπραγµάτευσης που κατέληξε σε µια ηττοπαθή, µε όρους ηττηµένου, συνθηκολόγηση.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Γιατί
δεν την κλείσατε; Άσχετα µε το τι λέγαµε εµείς, εσείς γιατί δεν
την κλείσατε;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Θα
σας συνοδεύει, κύριε Τσακαλώτο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Μία
κουβέντα πείτε µας. Γιατί δεν την κλείσατε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, µη µε
αναγκάσετε να σας κάνω παρατήρηση. Όταν µιλήσετε, θα τα
πείτε.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχοµαι µε βάση όλα αυτά τα οικονοµικά στοιχεία που κατέθεσα
στην επιτροπή και που καταθέτω και σήµερα, να σας πω ότι τα
613 εκατοµµύρια και τα 720 εκατοµµύρια αθροιστικά είναι το
1/10 απ’ αυτό που πήρατε µε το µακρύ χέρι της εφορίας και τις
περικοπές, ακόµα κι από τις χήρες και τα ορφανά, από το ΕΚΑΣ,
από τη µείωση των συντάξεων, από τους Έλληνες πολίτες.
Και υπάρχει στο νοµοσχέδιό σας φυσικά η διάταξη για να επιστρέψετε αυτό που δικαιούνται οι συνταξιούχοι, µε βάση τις δικαστικές αποφάσεις. Και ξεχνάτε –το γράφει µέσα βέβαια η
εισηγητική έκθεση και οι τροποποιούµενες διατάξεις, ότι το 2016
αυξήσατε την εισφορά υπέρ του ΕΟΠΥΥ 6% στις κύριες συντάξεις και 4% στις επικουρικές και παίρνετε 700 εκατοµµύρια τον
χρόνο. Και τώρα θα δώσετε 320 για όλη την περίοδο. Κι έχετε
και µια επιχειρηµατολογία να δώσουµε κι άλλα 340 στη ΔΕΗ για
τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας για να µην τις πληρώσουν οι καταναλωτές.
Με συγχωρείτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχετε ξεχάσει
που έχετε φτάσει τη ΔΕΗ µε τη διαχείρισή σας; Ότι η ΔΕΗ είχε
1,4 ανείσπρακτα το 2014 και τώρα αυτά έχουν υπερβεί τα 3 δισεκατοµµύρια;
Ότι είχε µετοχική αξία 2,5 δισεκατοµµύρια και τώρα έχει κάτι
λίγα εκατοµµύρια; Ότι πουλάτε το 50%, ακόµα και τη λιγνιτική
µονάδα της Μεγαλόπολης, που κρατάει την ισορροπία στο νότιο
δίκτυο;
Εµείς θα ψηφίσουµε και για τη ΔΕΗ, αλλά η ευχή µας είναι να
µην το πληρώσουν δύο φορές οι Έλληνες πολίτες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να κλείσω, εµείς θα επιµείνουµε ότι η νοµοθετική σας ρύθµιση, µε τον τρόπο που γίνεται,
είναι ατελέσφορη και προβληµατική και χρειάζεται αυτά που είπε
ο κύριος Πρωθυπουργός στο διάγγελµά του, και τα έχω εδώ, να
τα καταθέσετε µε τη µορφή νοµοθετικής ρύθµισης, που να είναι
δεσµευτική στον Υπουργό. Γιατί, όπως λέει και το Επιστηµονικό
Συµβούλιο, κανένας Υπουργός δεν µπορεί να µοιράζει χωρίς να
έχει περιγράψει ο νοµοθέτης, δηλαδή εµείς, τις ουσιώδεις ρυθµίσεις και τους σκοπούς της ρύθµισης.
Εφόσον βλέπω ότι δεν είστε διατεθειµένοι, γιατί θέλατε όλα
να τα περάσετε, χωρίς συζήτηση, µε το κατεπείγον, τουλάχιστον
θα διεκδικήσουµε να τοποθετηθούµε όταν θα καταθέσετε τη
ρύθµιση για την ενίσχυση των πληγέντων, διότι θεωρώ ότι είναι
πάρα πολύ σοβαρό το ζήτηµα.
Με πρόλαβε ο κ. Κακλαµάνης. Είχα και εγώ τα στοιχεία εδώ
για τη φοροδιαφυγή. Διότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι
για λύπηση ότι από τη λίστα Λαγκάρντ έχετε εισπράξει µόνο 43
εκατοµµύρια, από τη λίστα Μπόργιανς µόνο 137 εκατοµµύρια και
από τα εµβάσµατα εξωτερικού µόνο 44 εκατοµµύρια.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αυτά, λοιπόν, δεν είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής, από την
οποία λέτε ότι δίνετε το πλεόνασµα. Αυτά είναι ότι σας έµειναν
οι λίστες στα χέρια, µετά και την απόφαση τους Συµβουλίου της
Επικρατείας. Ξεζουµίζετε τον κόσµο, λέγοντας ότι τους δίνετε
στη συνέχεια βοηθήµατα. Τους κάνετε φτωχούς και µετά «να σε
κάψω Γιάννη, να σε αλείψω λάδι».
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και εγώ σας ευχαριστώ, που ήσασταν σχετικά σύντοµος.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μπαλαούρα,
έχετε τον λόγο για ένα λεπτό, για να µην σας αδικήσω.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, είπατε ότι ο κ. Κουτσούκος µου µίλησε µε τρυφερότητα. Η κατάληξη πού οδηγεί, όµως; Θα πω για εσάς τώρα, για την «τρυφερότητα» -µε εισαγωγικά- τη δική σας.
Εγώ είπα στην τοποθέτησή µου «καταλογισµός από το λαθρεµπόριο» και ανέφερα τα νούµερα. Δεν είπα καµµία άλλη λέξη.
Όσον αφορά το 1 δισεκατοµµύριο –σας ρώτησα και µου είπατε- αυτό είναι από τον ΕΝΦΙΑ, λόγω αύξησης…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν µίλησα γι’ αυτά.
Την ερώτηση την έχετε µπροστά σας. Δεν µιλάει για ΕΝΦΙΑ.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Από τον ΕΦΚΑ.
Το δεύτερο είναι από το VDI, δηλαδή την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων. Αυτά είναι. Τα υπόλοιπα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το µισό δισεκατοµµύριο είναι στα χαρτιά.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Θα ήθελα να πω και
µία φράση για τις πληµµύρες της Μάνδρας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μπαλαούρα,
όχι τώρα. Μετά, ναι.
Προχωράµε στον ειδικό αγορητή της Χρυσής Αυγής, τον συνάδελφο κ. Ιωάννη Λαγό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Ευχαριστώ.
Κατ’ αρχάς, θέλω να ξεκινήσω την οµιλία µου λέγοντας ότι την
περασµένη Τετάρτη που συζητήσαµε το θέµα στην επιτροπή
αποδείχθηκε για άλλη µία φορά πόσο ψεύτες είναι αυτοί που
συγκυβερνούν, οι ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ.
Όταν κάναµε εµείς –µαζί και µε άλλα κόµµατα- την πρόταση
ότι έπρεπε να έρθουν φορείς για να ακουστούν, για να ακούσουµε τις απόψεις τους και να δούµε τι λένε, ο Υπουργός, ο οποίος απουσιάζει αυτή τη στιγµή, ο Τσακαλώτος, µας έλεγε ότι
δεν γίνεται, γιατί ο χρόνος είναι ασφυκτικός και πιέζει και ότι αν
δεν προλάβουµε τις υπάρχουσες διαδικασίες και ηµεροµηνίες,
θα χαθούν τα χρήµατα αυτά. Και µας έλεγε ότι πρέπει την άλλη
µέρα οπωσδήποτε µέχρι τις 20.00’ να έχουµε ψηφίσει. Ειδάλλως,
θα χάναµε τα χρήµατα.
Όµως, µε τη θεοµηνία και µε τους νεκρούς που είχαµε –δυστυχώς, και συλλυπητήρια στα θύµατα και τις οικογένειές τουςτι αποδείχθηκε; Ότι δεν υπήρχε τίποτα τέτοιο.
Απλά, για άλλη µία φορά, αυτοί οι ψεύτες, που έτσι έχουν
µάθει να κινούνται, αυτά έχουν µάθει να κάνουν και να λένε, µας
κορόιδευαν µπροστά στα µάτια µας. Κι όχι µόνο εµάς, φυσικά,
αλλά όλον τον ελληνικό λαό. Και φώναζε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ
τότε «ελάτε, τρέξτε να προλάβουµε».
Κι έτσι, ήταν η πρώτη ίσως φορά, όσο τουλάχιστον εγώ είµαι
στο Κοινοβούλιο, που ήρθε ένα νοµοσχέδιο, έστω και µε κατεπείγουσα µορφή, και δεν ακούσαµε τους φορείς. Γιατί άραγε;
Αφού δίνετε λεφτά στον κόσµο, απατεώνες του ΣΥΡΙΖΑ και των
ΑΝΕΛ, γιατί δεν θέλατε να έρθουν και οι φορείς και να ακουστούν
οι απόψεις τους και να σας ευχαριστήσουν γιατί είστε τόσο φιλεύσπλαχνοι; Απεναντίας, τα κάνατε όλα αυτά εν κρυπτώ, για
άλλη µία φορά, προκειµένου να δικαιολογήσετε τις παρατυπίες
και τις ανοµίες τις οποίες κάνετε.
Αυτά, για να λέµε πώς νοµοθετούµε µέσα εδώ στην ελληνική
Βουλή, τι όργια κάνουν οι συγκυβερνώντες ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ και
πόσο αδύναµη δείχνει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση της Νέας Δηµοκρατίας, που δεν µπορεί να ρίξει αυτές τις καρικατούρες από
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τις κυβερνητικές καρέκλες.
Είδαµε, λοιπόν, να συζητιέται στη Βουλή και στην επιτροπή το
ποιοι θα πάρουν αυτό το χαρτζιλίκι στην ουσία. Ένα χαρτζιλίκι
δίνετε, από αυτά που έχετε κλέψει µέσα από τις τσέπες του ελληνικού λαού και µέσα από τα οποία θα τους ξανακλέψετε το
2018, από την αρχή του χρόνου, που θα τους ξαναπάρετε διπλά
και τριπλά αυτά τα οποία, δήθεν, θα τους δώσετε.
Και δεν ξέρουµε, ακόµα και τώρα –το είχαµε ζητήσει στην επιτροπή, σας το ζητάµε και τώρα- να δούµε ποιοι θα είναι αυτοί
που θα λάβουν αυτό το χαρτζιλίκι. Ποιοι θα είναι; Δεν µας λέτε.
Μας λέτε ότι µε µία κοινή υπουργική απόφαση θα δοθούν τα χρήµατα, κάπου, κάποτε, σε κάποιους. Εµάς αυτό δεν µας ικανοποιεί
και δεν µας καλύπτει, επειδή ξέρουµε τι απατεώνες πολιτικοί είσαστε.
Περιµένουµε, λοιπόν, µε στοιχεία, να µας πείτε σήµερα, µέχρι
να τελειώσει η συζήτηση στην Ολοµέλεια, πού θα δοθούν τα χρήµατα αυτά και πόσα θα είναι τα λεφτά αυτά που θα δώσετε κι όχι
έτσι γενικά κι αόριστα, για να ρίχνετε στάχτη στα µάτια του κόσµου. Σας προκαλούµε, λοιπόν, και περιµένουµε εσάς, που έχετε
λειτουργήσει επαγγελµατικά και δουλεύετε, να µας πείτε ποιοι
και πότε θα τα πάρουν. Δεν ξέρετε.
Θέλετε να κάνετε διαβουλεύσεις µετά, µε την πάροδο του χρόνου, και να δείτε πού θα τα δώσετε. Όλα αυτά, λοιπόν, είναι επικοινωνιακά και αποδείχθηκε για άλλη µια φορά περίτρανα, δυστυχώς, µε τον θάνατο συνανθρώπων µας, συµπολιτών µας.
Βγήκε, λοιπόν, η ανάλγητη αυτή Κυβέρνηση, η οποία κοροϊδεύει εδώ και δυόµισι χρόνια και ο Πρωθυπουργός κήρυξε –λέειτην Ελλάδα σε κατάσταση τριήµερου πένθους. Το τριήµερο πένθος ποιο ήταν; Την επόµενη µέρα αναβλήθηκε η συζήτηση στην
Ολοµέλεια, γιατί σας βόλευε, προφανώς, να πάει άλλες δυοτρεις µέρες πιο πίσω για να ξεφύγετε από τα τεράστια προβλήµατα που σας δηµιουργεί ο συγκυβερνήτης σας ο Καµµένος, µε
τα σκάνδαλα που κάνει. Το πήγατε, λοιπόν, πιο πίσω. Την Παρασκευή εδώ η Βουλή κανονικά έκανε τις διεργασίες της. Εκεί δεν
υπήρχε τριήµερο πένθος. Είδαµε τον Πρωθυπουργό –ο Θεός να
τον κάνει- της Ελλάδος να έχει φύγει και να πηγαίνει στη Σουηδία
την επόµενη µέρα και να βγάζει φωτογραφίες σαν κάτι χαζοχαρούµενους που γύρναγαν εκεί πέρα, κάνοντας πικ-νικ. Αυτή ήταν
η διαδικασία.
Και το επιστέγασµα του τριήµερου πένθους ήταν όταν είδαµε
Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να πηγαίνει σε τηλεοπτικά κανάλια και να
υβρίζει τη δήµαρχο της Μάνδρας και των περιοχών οι οποίες είχαν πληγεί, αντί να κλείσει το στόµα του και να σεβαστεί το πένθος που υπήρχε και την ταλαιπωρία που τραβούσαν αυτοί οι άνθρωποι. Ήταν το τριήµερο πένθος της Αριστεράς. Να είστε καλά!
Εµείς, λοιπόν, ανάµεσα στα µέτρα που προτείνουµε για την
κατάσταση των πληγέντων στη Μάνδρα, στον Ασπρόπυργο και
σε όλες περιοχές της δυτικής Αττικής, είναι και τα εξής:
Η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για µία πενταετία, τουλάχιστον,
των ανθρώπων που έχουν πληγεί.
Η άµεση αποτίµηση και καταγραφή ζηµιών για να ενεργοποιηθεί το Ταµείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων
των υπολοίπων πηγών χρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η δωρεάν παροχή ηλεκτροδότησης και ύδρευσης για όσο διάστηµα απαιτείται για την αποκατάσταση των ζηµιών.
Η άµεση ενεργοποίηση ρητρών ασφαλιστικών συµβολαίων για
ΙΧ, για σπίτια και για επιχειρήσεις, όπου αναφέρονται µέσα, κατηγορηµατικά, οι περιπτώσεις από θεοµηνία, χωρίς την προσκόµιση δεκάδων δικαιολογητικών που χρειάζονται, αλλά µόνο µε
την έκθεση αυτοψίας της αρµόδιας επιτροπής του δηµοσίου,
έτσι ώστε οι άνθρωποι να πάρουν τα χρήµατά τους και να µπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους λίγο πιο γρήγορα. Να τους
βοηθήσουµε µε ό,τι µπορούµε.
Επίσης, προτείνουµε την κήρυξη όσων επλήγησαν ως ευπαθούς κοινωνικής οµάδας. Είναι κάτι το οποίο το, δήθεν, δηµοκρατικό σας τόξο το έχει κάνει καραµέλα για τον οποιονδήποτε
λαθροµετανάστη µπαίνει παράνοµα στην πατρίδα µας.
Εµείς, λοιπόν, καλούµε την Κυβέρνηση να αγορεύσει ως ευπαθή κοινωνική οµάδα και τους πληγέντες στην περιοχή αυτή και
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να τους δώσει όλα τα δικαιώµατα τα οποία χαριστικά δίνετε σε
όλους τους µετανάστες. Περιµένουµε να το κάνετε, για να µας
δείξετε ότι είστε κοινωνικά αλληλέγγυοι και ευαίσθητοι.
Και τέλος, είναι κάποια χρήµατα, ένα ποσό που ανέρχεται
γύρω στα 6.5 εκατοµµύρια ευρώ αυτή τη στιγµή, κύριοι κλέφτες
του δηµοκρατικού τόξου, που µας τα παρακρατάτε µε το έτσι
θέλω µε κάποια απόφαση που πήρατε µόνοι σας εσείς εδώ, γιατί
φοβόσασταν τη Χρυσή Αυγή, γιατί ήµασταν οι µοναδικοί που δίναµε χρήµατα στους Έλληνες συµπολίτες µας, γιατί ήµασταν οι
µοναδικοί που δίναµε ό,τι µπορούσαµε. Είχαµε κάνει κοινωνικά
ιατρεία και φροντίζαµε τους Έλληνες πολίτες και µας κατηγορήσατε για ρατσισµό. Εµείς λοιπόν, ζητήσαµε –επειδή µόνο εµείς
δίναµε χρήµατα στους Έλληνες πολίτες- µε απόφαση του Αρχηγού µας το ποσό του 1.000.000 ευρώ να δοθεί αυτή τη στιγµή
στους πληγέντες από τη θεοµηνία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
Να πάρετε τα χρήµατα αυτά που µας έχετε παρακρατήσει παράνοµα, από το ταµείο, εκτός και εάν τα έχετε βάλει σε τίποτα
τσέπες -µπορεί να τα έχετε πάρει αυτά, γιατί τα συνηθίζετε κάτι
τέτοια- και να τα δώσετε στους πληγέντες. Αυτές είναι οι προτάσεις της Χρυσής Αυγής. Είναι οι προτάσεις αυτών που δεν έχουν
προτάσεις, ενώ όλοι εσείς εδώ έχετε προτάσεις για το πώς θα
τα βάζετε στην τσέπη! Έχετε τις καλύτερες προτάσεις!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Επιτρέψτε µου µία
διακοπή, κύριε Λαγέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα
«Ερευνάµε και συζητάµε για τον Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια», είκοσι µαθήτριες και µαθητές και επτά εκπαιδευτικοί από
το 2ο Γυµνάσιο Αχαρνών.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Συνεχίστε, κύριε Λαγέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Και πάµε και σε κάποια θέµατα επικαιρότητας.
Βλέπουµε, λοιπόν, εσάς, τους «κοινωνικά ευαίσθητους» σε µία
περίοδο στην οποία οι Έλληνες περνάνε πραγµατικά πολύ δύσκολες καταστάσεις στην καθηµερινότητά τους, να αυξάνετε την
Παρασκευή –εάν θυµάµαι καλά- τα έξοδα της ελληνικής Βουλής
κατά 1.000.000 ευρώ. Σοβαρά; Τόσο καλά πάµε;
Θα έπρεπε πρώτα από όλα τα χρήµατα αυτά, αφού τα έχετε
και σας περισσεύουν, να τα δώσετε στους συνταξιούχους και
στους µισθωτούς, στους ανθρώπους που δουλεύουν για 500
ευρώ. Εκεί θα έπρεπε να πάνε και όχι να τα παίρνετε δήθεν για
τα έξοδα της ελληνικής Βουλής. Μια χαρά λειτούργησε η ελληνική Βουλή την περασµένη χρονιά χωρίς το επιπλέον εκατοµµύριο. Αφήστε τα λοιπόν, αυτά.
Όπως επίσης, θα καταγγείλουµε για άλλη µία φορά όλους
τους κλέφτες του δηµοκρατικού τόξου οι οποίοι µοιράστηκαν
πριν από λίγες µέρες 1.577.000.000 ευρώ πάνω σε χρήµατα τα
οποία είναι κοµµατικές επιδοτήσεις. Αυτά τα χρήµατα θα έπρεπε
να τα δώσετε –επαναλαµβάνω- στους ανθρώπους που πεινάνε
και όχι να τα µοιράζετε µεταξύ σας. Εδώ θα έπρεπε το κάθε
κόµµα να µπορεί να λειτουργήσει µόνο του. Όπως σας έχει αποδείξει η Χρυσή Αυγή κόντρα στις παράνοµες διώξεις που µας
έχετε ασκήσει εδώ και τόσα χρόνια. Δώστε, λοιπόν, αυτά τα χρήµατα. Και µην τα µοιράζετε εσείς από τη δεξιά στην αριστερή
σας τσέπη, γιατί έτσι έχετε µάθει να κάνετε.
Πάµε στα επεισόδια που συνέβησαν πριν από λίγες µέρες για
άλλη µία φορά ως είθισται στα Εξάρχεια και όχι µόνο στα Εξάρχεια. Σε όλη την Αθήνα πλέον γίνονται και σε όλη την επικράτεια
σιγά, σιγά. Βλέπουµε να γίνονται σηµεία και τέρατα. Βλέπουµε
ανθρώπους να σφαδάζουν γιατί δέχονται φωτοβολίδες στα
πόδια. Οι φωτοβολίδες φυσικά δεν πήγαιναν γι’ αυτούς. Γιατί εκεί
υπήρξε ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Υπήρξαν παράπλευρες απώλειες. Οι φωτοβολίδες πήγαιναν για τους αστυνοµικούς που υπήρχαν εκεί. Αλλά αυτό δεν θα πείραζε κανέναν.
Βλέπουµε, λοιπόν, άτοµα του αναρχικού και του κοµµουνιστικού χώρου –να ξέρουµε τι λέµε- να µπαίνουν στο Υπουργείο
Εθνικής Άµυνας, να γελοιοποιούν τα πάντα και να φεύγουν και
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να µην υπάρχουν ούτε προσαγωγές, ούτε συλλήψεις, ούτε τίποτα. Βλέπουµε, λοιπόν, µία ανοµία για όλα τα αριστερά αποβράσµατα τα οποία έχουν βρει πάτηµα στη δική σας διακυβέρνηση και κάνουν πραγµατικά ό,τι θέλουν.
Για να µην κρυβόµαστε, είστε οι ιδεολογικοί τους αλλά και οι
βιολογικοί τους, σε πολλές περιπτώσεις, πατέρες. Είστε αυτοί
που τους καλύπτετε τόσα χρόνια. Είστε αυτοί που τους έχετε
βάλει να αισθάνονται ότι είναι στο απυρόβλητο. Και φυσικά τα
προηγούµενα χρόνια, δυστυχώς, η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που συγκυβέρνησαν για σαράντα χρόνια περίπου, ήταν οι
πολιτικοί τους προστάτες. Ήταν αυτοί οι οποίοι τους εξέθρεψαν
και κάλυπταν την αριστερή ανοµία. Γιατί πρέπει επιτέλους να
λέµε από ποιον προέρχονται όλα αυτά. Γιατί, ξέρετε, η τροµοκρατία στην Ελλάδα έχει όνοµα. Όλοι όσοι έχουν σκοτώσει, όλοι
όσοι έχουν δολοφονήσει και όλοι όσοι έχουν κάνει τέτοιες ζηµιές, προέρχονται από τον χώρο της άκρας Αριστεράς.
Αυτά να τα λέµε, γιατί διαβάσαµε και κάτι ανακοινώσεις του
ΣΥΡΙΖΑ που δεν ήξεραν τι να πούνε και µιλάγανε για φασιστικές
ενέργειες, για κάτι τέτοια πράγµατα.
Μάθετε να λέτε τα πράγµατα µε το όνοµά τους: κοµµουνιστικές ενέργειες ήταν. Και φροντίστε να σταµατήσετε αυτούς τους
αλήτες τους οποίους όταν µπαίνουν και µέσα στην ελληνική
Βουλή, ο δικός σας Πρόεδρος της Βουλής, ο Πρωθυπουργός και
ο Υπουργός Δηµοσίας Τάξης δίνουν εντολές στην Ελληνική
Αστυνοµία και στην Ελληνική Δικαιοσύνη να τους αφήσουν ελευθέρους.
Επίσης, να τονίσουµε, και να δώσουµε συγχαρητήρια στην Κυβέρνηση, ότι εξελίσσεται η κατάσταση. Από εκεί που είχαµε µόνο
λαθροεισβολείς, λαθροµετανάστες που µπαίναν από όπου θέλαν
από τα σύνορά µας και κάνανε ό,τι θέλαν στην πατρίδα µας,
πλέον έχουµε και λαθραίους οι οποίοι µπαίνουν και συµµετέχουν
στα επεισόδια. Έρχονται, συµµετέχουν, φεύγουν, κάποιοι λίγοι
συλλαµβάνονται, κάποιοι άλλοι φεύγουν και κάνουν ό,τι θέλουν.
Είδαµε τις περασµένες ηµέρες να υπάρχει ένα ανακοινωθέν για
τις συλλήψεις που έγιναν στα επεισόδια και ήταν σαν κάτι ανέκδοτα που ακουγόντουσαν παλιά: Ήταν, λέει, δύο Γάλλοι, δύο
Γερµανοί, ένας Ιταλός, ένας Λιθουανός και ένας Ιρακινός. Καλά
τα πάτε, µια χαρά τα πάτε. Φροντίστε να συνεχίσετε έτσι.
Η κατάσταση δεν πάει καθόλου καλά. Η συγκυβέρνησή σας
είναι πραγµατικά απαράδεκτη, είναι γελοία. Κρατιέστε µε το ζόρι
από τις καρέκλες. Αλλά υπάρχει και µία ανίκανη Αξιωµατική Αντιπολίτευση, η οποία δεν µπορεί να σας ρίξει δυστυχώς. Από εκεί
και πέρα υπάρχει µία εθνική αντιπολίτευση της Χρυσής Αυγής,
που θα συνεχίσει να µιλάει για τους Έλληνες, οι οποίοι ταλαιπωρούνται στην πατρίδα µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καλείται στο Βήµα ο
ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Χρήστος Κατσώτης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η πλειονότητα του λαού µας ζει την αγριότητα της διαχρονικής ταξικής αντιλαϊκής πολιτικής των κυβερνήσεων πρώτα της
Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και τώρα του ΣΥΡΙΖΑ µε υποβάθµιση της ζωής τους, µε απανωτά εγκλήµατα σε βάρος τους,
όπως αυτό στη δυτική Αττική.
Η πραγµατική αιτία που γεννά αυτή την κατάσταση, τη µία
πίσω από την άλλη τις τραγωδίες για την εργατική τάξη, είναι
ακριβώς το κυνήγι του κέρδους για το οποίο το κεφάλαιο δεν διστάζει µπροστά σε κανένα έγκληµα. Οι τεράστιες καταστροφές
στη δυτική Αττική, αλλά και αλλού, αναδεικνύουν για µια ακόµα
φορά την τραγική έλλειψη υποδοµών και κυβερνητικού σχεδιασµού για την προστασία από τα φυσικά φαινόµενα. Αναδεικνύουν
τον άναρχο, αντιλαϊκό χαρακτήρα της καπιταλιστικής ανάπτυξης.
Αναδεικνύουν τελικά την περιφρονητική στάση απέναντι στον άνθρωπο, που χαρακτηρίζει το καπιταλιστικό σύστηµα και όσους
το υπηρετούν.
Είναι εγκληµατικές οι ευθύνες της σηµερινής Κυβέρνησης,
όπως βέβαια και των προηγούµενων, καθώς και της Περιφέρειας
Αττικής και των δηµοτικών αρχών, που διαχρονικά υπηρετούν τα
µεγάλα επιχειρηµατικά µονοπώλια. Τα αντιπληµµυρικά έργα τα
αντιµετωπίζουν ως κόστος. Δεν τα επιλέγουν γιατί δεν είναι αν-
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ταποδοτικά, δεν είναι διόδια για να αποφέρουν εκατοµµύρια
ευρώ κέρδη.
Αυτοί που εµφανίζουν σαν αιτίες την κλιµατική αλλαγή και τα
ακραία καιρικά φαινόµενα, πρέπει να απαντήσουν πώς πάντα θύµατα είναι οι φτωχογειτονιές. Αυτή η προπαγάνδα γίνεται πιο αισχρή όταν τολµά να ρίχνει τις ευθύνες στον κόσµο, που µια ζωή
παλεύει για να βάλει ένα κεραµίδι στο κεφάλι του σε µια αναρχία
δόµησης, που το ίδιο το κράτος εκθρέφει. Και την ίδια ώρα δεν
λένε κουβέντα για τις µεγάλες επιχειρήσεις που έχουν κτίσει
πάνω στα ρέµατα. Προσπαθούν να ρίξουν τις ευθύνες στα ίδια
τα θύµατα για να κρύψουν τις πραγµατικές αιτίες και τους πραγµατικούς ενόχους.
Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε το πρωί για τους πληγέντες από τις
πληµµύρες τα προβλεπόµενα από τον νόµο µέτρα, τα οποία βέβαια θεωρούνται ανεπαρκή. Σε µια προσπάθεια να κατευνάσει
την οργή που ξεχειλίζει αυτές τις ηµέρες για την ανυπαρξία υποδοµών που βαραίνει και τη σηµερινή Κυβέρνηση, όπως και τις
προηγούµενες όπως είπα, προσθέτει σε αυτά ένα ποσό που σύµφωνα µε τις εξαγγελίες είναι 5.000 ευρώ για κάθε οικογένεια και
8.000 ευρώ για επιχειρήσεις.
Θα δούµε την τροπολογία όταν έρθει, όµως, καταθέτουµε εκ
των προτέρων τα αιτήµατα των σωµατείων, όπως τα συζήτησαν
σε σύσκεψη στην περιοχή και τα διεκδικούν από την Κυβέρνηση.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά για να µην τρώµε τον χρόνο.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Κατσώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κύριοι, η φτώχεια, η εξαθλίωση, οι χαµένες ζωές όπως και οι
κόποι µιας ζωής από τις πληµµύρες και τις φωτιές, τα εργατικά
ατυχήµατα ή στην πραγµατικότητα τα εργοδοτικά εγκλήµατα
αποκαλύπτουν το αποκρουστικό πρόσωπο αυτής της πολιτικής,
που υποτάσσει κάθε λαϊκή ανάγκη στην ανάκαµψη των κερδών
των επιχειρηµατικών οµίλων.
Αυτή είναι η καπιταλιστική ανάπτυξη: άγριες περικοπές σε µισθούς και συντάξεις, κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων,
δυσβάστακτη φορολογία άµεση και έµµεση, χαράτσια, συνεχείς
περικοπές των κονδυλίων για την υγεία, την παιδεία και την πρόνοια, πετσόκοµµα των αναπηρικών συντάξεων, των προνοιακών
επιδοµάτων, περικοπή ακόµα και του επιδόµατος ανεργίας, εγκληµατική απουσία των αναγκαίων αντιπληµµυρικών έργων και
µέτρων αντισεισµικής προστασίας και άλλες αντεργατικές, αντιλαϊκές επιλογές, που υλοποιήθηκαν από τις κυβερνήσεις της
Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και που συνεχίστηκαν από τη
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
Ενισχύθηκε αυτή η βαρβαρότητα µε την από κοινού ψήφιση
του τρίτου µνηµονίου, προσθέτοντας νέα µέτρα-φωτιά, τα οποία
συνεχίστηκαν και για την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων από το
κεφάλαιο.
Κοινή στρατηγική σας η ανάκαµψη της καπιταλιστικής οικονοµίας, η δηµιουργία του φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος, η
δηµιουργία µατωµένων πλεονασµάτων για την αποπληρωµή του
χρέους, που δηµιουργήθηκε ακριβώς για τη χρηµατοδότηση των
επιχειρηµατικών και µονοπωλιακών οµίλων, και βεβαίως, για να
χρηµατοδοτηθούν εκ νέου, για να κάνουν δήθεν επενδύσεις, να
έρθει η κανονικότητα στην κερδοφορία τους ή αλλιώς, η «δίκαιη
ανάπτυξη», όπως την έχετε χαρακτηρίσει.
Ο λαός πληρώνει την ανάπτυξη, κατακρεουργείται στην κρίση
και το πολιτικό προσωπικό του κεφαλαίου κοροϊδεύει, µοιράζοντας µία φορά τον χρόνο ένα µικρό εφάπαξ ποσό από το µεγάλο
πλιάτσικο, αποκαλώντας το «κοινωνικό µέρισµα».
Ο ΣΥΡΙΖΑ, που κάποτε χαρακτήριζε το πλεόνασµα και αυτός
«µατωµένο», τώρα µιλά για υπεραπόδοση της οικονοµίας, για
τάξη στα δηµοσιονοµικά, για αποτελεσµατικότητα στη φοροαποφυγή και άλλα τέτοια επιχειρήµατα, προσπαθώντας να συγκαλύψει την αγριότητα της φοροµπηχτικής και αντιλαϊκής πολιτικής, να δηµιουργήσει κλίµα ανοχής και πολύ περισσότερο,
προσµονής στις εργατικές, λαϊκές οικογένειες.
Η Κυβέρνηση συγκαλύπτει την προέλευση της υπεραπόδοσης
των µέτρων. Είπε ο Πρωθυπουργός στο διάγγελµά του προχθές,
«Διαπραγµατευτήκαµε σκληρά, ώστε το πρόγραµµα προσαρµο-
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γής να αποσυµπιέσει τα χαµηλά στρώµατα, να δώσει ανάσα».
Θυµίζει το ανέκδοτο µε τον Χότζα. Φαντάζοµαι ότι το ξέρετε όλοι,
το ξέρει και ο λαός µας.
Τα τεκµήρια φορολόγησης οδήγησαν εκατοντάδες χιλιάδες
εργαζόµενους να δουν αυξήσεις στους φόρους εκατοντάδες ή
και χιλιάδες ευρώ. Οι αυξήσεις στην έµµεση φορολογία, οι αυξήσεις στον ΦΠΑ ακόµη και στα ακριτικά νησιά, οδήγησαν σε αυξήσεις της έµµεσης φορολογίας σχεδόν 1.000 ευρώ ανά οικογένεια.
Οι ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολουµένων έχουν εκτιναχθεί, ενώ οι συντάξεις µειώνονται συνεχώς. Μόνο οι µειώσεις
στις συντάξεις που έχει κάνει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, ανέρχονται στα 16 δισεκατοµµύρια ευρώ, όπως είπα και προχθές. Δεν
µιλάµε για τη βύθιση των κατώτατων και υποκατώτατων µισθών,
που αποφάσισε η προηγούµενη κυβέρνηση και συνεχίζει και η
σηµερινή, που σε συνδυασµό µε την κατάργηση των συλλογικών
συµβάσεων εργασίας, έχει µειώσει συνολικά τους µισθούς των
εργαζοµένων πάνω από 30% έως και 40%;
Η γενίκευση των ευέλικτων µορφών απασχόλησης επιδεινώνει
ακόµη περισσότερο τη ζωή των εργαζοµένων. Μόνο από την ευελιξία χάνονται κάθε χρόνο 2,4 δισεκατοµµύρια από την ασφάλιση, σύµφωνα µε τους αναλογιστές, που πάντα επικαλείστε.
Φανταστείτε πόσα χάνει ο ευέλικτα εργαζόµενος, πώς είναι η
ζωή του.
Αφαιµάζετε τον λαό µε αβάστακτη φορολογία, µεγάλες ασφαλιστικές εισφορές, µε εκτίναξη των έµµεσων φόρων, µε ισοπέδωση των κοινωνικών παροχών, των κουρεµένων συντάξεων, και
στο πλεόνασµα της φτώχειας, που δηµιουργείτε, απαντάτε µε
µέρισµα την ανακύκλωσή της. Από τα εκατό, που περικόβετε από
τους µισθωτούς και τους αυτοαπασχολούµενος, δίνετε πίσω ένα
στους πιο εξαθλιωµένους και το παρουσιάζετε ως δικαιοσύνη,
ως κοινωνική πολιτική.
Απαιτεί πράγµατι απύθµενο θράσος να ζητάς απ’ όλους αυτούς, που πλήρωσαν και πληρώνουν χιλιάδες ευρώ παραπάνω
φόρους, ασφάλιστρα, µειωµένες κοινωνικές παροχές, να ικανοποιηθούν µε επιστροφές µερικών εκατοντάδων ευρώ, που δεν
επαρκούν για να καλύψουν τίποτα.
Η Κυβέρνηση καλλιεργεί στη συνείδηση του λαού ότι πρέπει
να συµβιβαστεί µε αυτή τη δυστυχία, ότι δεν µπορεί να γίνει αλλιώς, ότι να, οι θυσίες, όπου να ‘ναι πιάνουν τόπο.
Σηµειώνουµε ότι ένα µικρό µέρος αυτής της υπεραπόδοσης
θα διανεµηθεί σε όσους εξαθλιωµένους δηµιουργεί αυτή η πολιτική. Το µεγαλύτερο µέρος θα αξιοποιηθεί για νέα προνόµια και
επιδοτήσεις στο κεφάλαιο.
Η Κυβέρνηση επιδίωξε να µας εξαπατήσει µε το µέγεθος του
λεγόµενου κοινωνικού µερίσµατος, καθώς και µε τον αριθµό των
δικαιούχων. Μίλησαν για 1,4 δισεκατοµµύρια ευρώ και τρεισήµισι
εκατοµµύρια δικαιούχους. Βέβαια, οι δικαιούχοι, όπως χθες
ακούστηκε από στελέχη του κυβερνώντος κόµµατος, θα είναι ένα
εκατοµµύριο.
Από τα 1,4 δισεκατοµµύρια ευρώ, υπολογίζουµε και ένα µέρος
από τα ποσά που παράνοµα παρακρατήθηκαν από τους συνταξιούχους για τον κλάδο υγείας. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους το υπολογίζει στα 315 εκατοµµύρια ευρώ.
Επίσης, είναι και η επιδότηση προς τη ΔΕΗ µε 360 εκατοµµύρια ευρώ, προκειµένου να στηρίξει την κερδοφορία των πράσινων οµίλων, των ΑΠΕ, που πωλούν στη ΔΕΗ πανάκριβα ηλεκτρικό
ρεύµα.
Και σε αυτή τη θρασύτατη κυβερνητική προσπάθεια να κάνει
το άσπρο µαύρο και να εξασφαλίσει στήριξη και ανοχή, οι εργαζόµενοι πρέπει να απαντήσουν µε την οργάνωση των αγώνων
τους για την ανατροπή αυτής της πολιτικής.
Η Κυβέρνηση προετοιµάζει νέο γύρο µε τα νέα αντιλαϊκά προαπαιτούµενα για να κλείσει και η τρίτη αξιολόγηση, προαπαιτούµενα που αφορούν το τσάκισµα όσων προνοιακών επιδοµάτων
έχουν αποµείνει ακόµα και κτυπά τα συνδικάτα, βάζοντας στο
στόχαστρο πιο αποφασιστικά ακόµα και το δικαίωµα στην απεργία.
Η Κυβέρνηση εγκαινιάζει τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς των λαϊκών περιουσιών. Στις 29 Νοέµβρη αρχίζει τις κατασχέσεις ηλεκτρονικά και απειλεί µε καταστολή των αγώνων όσων
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αντιδρούν. Η εργατική τάξη µε τα συνδικάτα της χρειάζεται να
δυναµώσουν την αλληλεγγύη τους και τον αγώνα τους, για να
µην περάσει κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και στα funds, που
έρχονται σαν τα κοράκια να αρπάξουν τη λεία.
Η Κυβέρνηση φέρνει τον προϋπολογισµό του 2018, προϋπολογισµό φοροµπηχτικό, για τη δηµιουργία των πλεονασµάτων,
µε παραπέρα περικοπές των κονδυλίων που αφορούν λαϊκές
ανάγκες.
Η έγνοιά της, όπως και των προηγούµενων κυβερνήσεων, είναι
η διασφάλιση της κερδοφορίας των µονοπωλιακών οµίλων. Γι’
αυτή θυσιάζουν τις λαϊκές ανάγκες. Γι’ αυτό και τα συγχαρητήρια
του ΣΕΒ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου.
Αυτό επιβεβαιώνει αυτό που λέει το ΚΚΕ, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε
να κάνει µε περισσότερη µαεστρία, µε περισσότερη τέχνη, τη
βρώµικη δουλειά. Γι’ αυτό και η στήριξη από τους εκπροσώπους
του κεφαλαίου.
Το ΚΚΕ θα ψηφίσει το σχέδιο νόµου επί της αρχής και επί των
άρθρων, γιατί αφορά επιστροφή ενός µικρού -πολύ µικρούποσού από τη µεγάλη ληστεία, τη µεγάλη αρπαγή του έτσι και
αλλιώς ισχνού εισοδήµατος των εργαζοµένων και των άλλων λαϊκών στρωµάτων από τον αµύθητο πλούτο που παράγουν και τσεπώνουν τα «παράσιτα».
Το ΚΚΕ καλεί τους εργαζόµενους, τον λαό, να µην συµβιβαστούν µε την ανακύκλωση της φτώχειας και να οργανωθούν, να
βάλουν µπροστά τις δικές τους ανάγκες και να αγωνιστούν για
αυτές µαζί µε το ΚΚΕ ενάντια συνολικά στη στρατηγική του κεφαλαίου, παλεύοντας για την υπογραφή συλλογικών συµβάσεων
εργασίας, µε αυξήσεις στους µισθούς και κάλυψη των απωλειών,
την αποκατάσταση των συντάξεων, τη µεταφορά των φορολογικών βαρών στο µεγάλο κεφάλαιο, ουσιαστικά µέτρα προστασίας
των ανέργων, ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις και τους πλειστηριασµούς, αντιπληµµυρικά έργα και µέτρα αντισεισµικής προστασίας.
Τους καλούµε να συζητήσουν στους χώρους δουλειάς, στους
κλάδους, την προετοιµασία απεργίας ενάντια στα νέα µέτρα
φωτιά, ώστε να είναι καθολική, µαζική η αντίδραση, η αντίσταση,
η κινητοποίηση των εργαζοµένων, αλλά και των άλλων λαϊκών
στρωµάτων.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εγώ, κύριε συνάδελφε.
Προχωράµε µε τον ειδικό αγορητή των Ανεξαρτήτων Ελλήνων,
τον συνάδελφο κ. Γιώργο Λαζαρίδη. Ελάτε, κύριε Λαζαρίδη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα για άλλη µια φορά να εκφράσω τη
θλίψη των Ανεξαρτήτων Ελλήνων για τα αθώα θύµατα και τα ειλικρινή και βαθιά συλλυπητήρια στους συγγενείς των θυµάτων
αυτής της απίστευτης καταστροφής. Σεβόµενος πάντα τη µνήµη
των θυµάτων, προχωράω στη συζήτηση.
Θα ήθελα να ξεκινήσω από κάποιες απαντήσεις σε ερωτηµατικά, τα οποία, µάλιστα, τα χαρακτήρισε και αµείλικτα η Αντιπολίτευση, για το τι έχει συµβεί. Για να δούµε τι έχει συµβεί και έχουν δηµιουργηθεί αυτά τα προβλήµατα. Και µιλάµε για προβλήµατα ως προς τη διαχείριση του περιβάλλοντος. Αυτά τα προβλήµατα είναι τωρινά ή υπάρχουν ευθύνες οι οποίες έχουν βάθος
δεκαετιών; Διότι έχουµε συζητήσει πολλές φορές, κι εδώ και στις
επιτροπές, είτε στο νοµοσχέδιο που αφορούσε τους δασικούς
χάρτες είτε στο νοµοσχέδιο που είχε έρθει πρόσφατα για τις δοµηµένες επιφάνειες και έχουµε τονίσει τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν µε την άναρχη δόµηση µέσα σε βάθος δεκαετιών.
Ξέρετε, αυτή δεν είναι η πρώτη καταστροφή που έγινε εδώ
στην πατρίδα µας. Συγκεκριµένα, στις 6 Νοεµβρίου 1961 καταγράφεται µία ισχυρή θεοµηνία εδώ στην Αττική, η οποία άφησε
πίσω της σαράντα νεκρούς και κατέρρευσαν περισσότερα από
τετρακόσια σπίτια και περίπου πεντακόσιες οικογένειες έµειναν
άστεγες. Αυτό έγινε το 1961, πριν από πενήντα έξι χρόνια. Τι
έγινε; Τίποτε.
Συνεχίζουµε. Στις 2 Νοεµβρίου 1977, σηµειώθηκε βροχή που
κράτησε µιάµιση ώρα. Πληµµύρισαν δύο χιλιάδες σπίτια και παρασύρθηκαν εκατόν εβδοµήντα δύο αυτοκίνητα. Απολογισµός:
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τριάντα επτά νεκροί. Τι έγινε από τότε, πριν από σαράντα χρόνια;
Τίποτε.
Άλλη καταστροφή: Μέσα δεκαετίας του ’90, τον Οκτώβριο του
1994. Ισχυρή βροχόπτωση που σηµειώθηκε είχε σαν αποτέλεσµα
την υπερχείλιση του Ποδονίφτη. Αποτέλεσµα: Έχασαν τη ζωή
τους δέκα επτά άνθρωποι. Τι έγινε από τότε; Τίποτε.
Φθάνουµε στο σήµερα. Τα αθώα θύµατα που θρηνήσαµε προχθές ήταν ακριβώς αποτέλεσµα του ότι µέσα σε όλα αυτά τα
χρόνια δεν έγινε τίποτα. Έχουµε κι εκθέσεις τις οποίες κατέθεσαν διάφοροι καθηγητές όλα αυτά τα χρόνια, οι οποίοι κάλεσαν
τις Κυβερνήσεις των δύο κοµµάτων που κυβερνούσαν όλες
αυτές τις δεκαετίες. Διότι αυτή η Κυβέρνηση έχει δύο χρόνια.
Στα δύο χρόνια, τι µπορούσε να διαχειριστεί.
Έχω λίγο χρόνο. Θα σας διαβάσω δηλώσεις του γεωλόγου του
κ. Βαζίµα, ο οποίος λέει ότι την περίοδο 2005 - 2014 κατεγράφησαν τετρακόσιες σαράντα πέντε πυρκαγιές, οι οποίες έκαψαν
τρεις χιλιάδες επτακόσια στρέµµατα. Μάλιστα, λέει ότι τα τρεις
χιλιάδες επτακόσια στέµµατα ήταν δασικές και χορτολιβαδικές
εκτάσεις, εκτάσεις, δηλαδή, οι οποίες λειτουργούν κυρίως ως
φυσικά εµπόδια σε µια βροχή, σε µια πληµµύρα κ.λπ.. Έκανε πάρα πολλές παρατηρήσεις.
Σε άλλο σηµείο τονίζει: Είναι τραγικό να εµπλέκονται δεκαοκτώ φορείς για το αντιπληµµυρικό σχεδιασµό µιας περιοχής. Είναι αυτό το νοµικό πλαίσιο που φρόντισαν και δηµιούργησαν
αυτά τα δύο κόµµατα που κυβέρνησαν τόσα χρόνια. Είναι αυτά
που έχουµε τονίσει εδώ πολλές φορές: γραφειοκρατία, πολυνοµία, δαιδαλώδεις υπηρεσίες, στις οποίες χάνεται κάποιος, ο οποίος θέλει να ξεκινήσει και να φτάσει κάπου.
Σε άλλη έκθεση του κ. Παπανικολάου, ο οποίος µάλιστα χαρακτήρισε ότι ήταν εγκληµατικές οι συµπεριφορές των υπηρεσιών
κ.λπ.. λέει: «Η Μάνδρα είναι µια ορεινή περιοχή µε ένα δίκτυο
από µικρά ποτάµια που ενώνονται και κάνουν ένα µεγαλύτερο
χείµαρρο, ο οποίος είχε µπαζωθεί επί µήκους πάνω από πεντακόσια µέτρα. Πάνω σε αυτό το µπάζωµα ήταν το αµαξοστάσιο
του δήµου και το σουπερµάρκετ». Μιλάµε δηλαδή για εγκληµατικά λάθη. Και σας τα διαβάζω αυτολεξεί, όπως ακριβώς έχει
κάνει τις δηλώσεις.
«Το τραγικό» λέει «είναι ότι το 1996 είχαµε και δύο θύµατα ακριβώς σε αυτή τη συγκεκριµένη περιοχή». Τι έγινε από τότε; Δηλαδή οι ευθύνες είναι αυτής της Κυβέρνησης που είναι δύο χρόνια;
Βλέπετε ότι όλα αυτά τα περιστατικά και όλοι αυτοί οι συναγερµοί και τα µηνύµατα, όλα αυτά, ότι είναι η κατάσταση τραγική
και πρέπει κάποια στιγµή να τη διαχειριστούµε έχουν βάθος δεκαετιών κι όµως κανείς δεν φρόντισε να κάνει τίποτα.
Και ξέρετε ότι µέσα σε αυτές τις δεκαετίες που περάσανε, ως
χώρα είχαµε και την οικονοµική δυνατότητα, είχαµε και τα κονδύλια που έρρεαν σε απίστευτα µεγέθη από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και µε τα οποία µπορούσαµε να κάνουµε θαύµατα σε
όλες αυτές τις περιοχές. Και όµως, δεν έγινε τίποτα. Αφήσαµε
και εξελίχθηκε αυτή η άναρχη δόµηση µε αποτέλεσµα να έρχεται
το δηµόσιο να νοµιµοποιεί πίσω από τις δοµηµένες επιφάνειες,
οι οποίες σαφώς κλείσανε ρέµατα κ.λπ., γιατί δεν ήξεραν οι πολίτες που κτίζανε ότι δηµιουργούσαν αυτά τα προβλήµατα.
Δεν είχα τον χρόνο, αλλά εδώ έχουν µια περιγραφή οι συγκεκριµένοι καθηγητές για την κατάσταση εκεί στην Μάνδρα –θα
σας τα πω εν τάχει- που είναι πραγµατικά εντυπωσιακή και ανατριχιαστική. Λέει ότι ξεκινάει από την κορυφή των ορέων, µεταξύ
των οποίων αναφέρει και το όρος Πατέρα, αν θυµάµαι καλά, µε
πολύ µεγάλες κλίσεις -µιλάµε για τους χείµαρρους- και κατεβαίνουν αυτοί οι χείµαρροι και φτάνοντας κοντά στην Μάνδρα µηδενίζεται η κλίση, µε αποτέλεσµα η µεγάλη ορµή µε την οποία
κατεβαίνει το νερό, ανακατεύεται µε χώµα, οπότε αυτό έχει άλλα
αποτελέσµατα, ανεβάζει το ειδικό βάρος του ύδατος, το οποίο
αποκτά πολύ µεγάλη κρουστική ισχύ, µε αποτέλεσµα αυτά που
είδαµε, να παρασύρει αυτοκίνητα, να γκρεµίζει φράχτες, τοιχία
κ.λπ.. Προσέξτε τώρα, όταν φτάνει στη Μάνδρα εκεί που µηδενίζεται η κλίση, έχουµε τη µεγάλη διάχυση πλέον του ύδατος, γι’
αυτό είδαµε αυτή την εκτεταµένη καταστροφή. Τι έγινε; Τίποτα.
Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει πράγµατι κάποια στιγµή να κάτσουµε εδώ είτε µε τη µορφή επιτροπών είτε να αποφασίσουµε
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όλα τα κόµµατα, γιατί είναι κάτι το οποίο αφορά όλα τα κόµµατα,
µας αφορά όλους ως Βουλευτές, να δούµε τι µπορούµε να κάνουµε πάνω σε αυτά τα θέµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας κρίνεται επιβεβληµένη και τον σκοπό αυτό επιδιώκει η
νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης. Για δεύτερη χρονιά
δίδεται κοινωνικό µέρισµα προς στήριξη των κοινωνικά αδύναµων συµπολιτών µας και των ευάλωτων νοικοκυριών µε εφάπαξ
καταβολή παροχής κοινωνικού χαρακτήρα µε τη µορφή διανοµής
κοινωνικού µερίσµατος.
Έχουµε ένα πλεόνασµα που καταφέραµε στο 3% του ΑΕΠ,
από το 1,75% που είχαµε υποχρέωση και το διαχειριζόµαστε
προς όφελος όλων αυτών των συµπολιτών µας που το χρειάζονται. Εποµένως 720 εκατοµµύρια δίνονται και µοιράζονται σε 3,4
εκατοµµύρια πολίτες που έχουν πληγεί περισσότερο από την
κρίση. Το µέρισµα κυµαίνεται από 250 έως 900 ευρώ ανάλογα
µε τα οικογενειακά και τα εισοδηµατικά τους κριτήρια.
Υπάρχουν επιστροφές προς τους συνταξιούχους που τους
είχαν βάλει κρατήσεις παρανόµως και ήρθαµε εµείς το 2016 και
καταργήσαµε αυτή την αφαίµαξη των συνταξιούχων. Τώρα ερχόµαστε ξανά και δίνουµε αναδροµικά για όλα τα χρόνια που
εσείς παράνοµα κρατήσατε από το 2012 και δίνουµε από 240
έως 450 ευρώ σαν επιστροφές.
Τέλος, δίνουµε από το περίσσευµα του ελληνικού λαού, από
το πλεόνασµα, 360 εκατοµµύρια στη ΔΕΗ, προκειµένου να ενισχύσουµε το κοινωνικό τιµολόγιο και να µην υπάρχουν περαιτέρω αυξήσεις για τους ευάλωτους συµπολίτες µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η απόφαση για τη διανοµή του
κοινωνικού µερίσµατος δεν πάρθηκε αψήφιστα. Οι δείκτες της
οικονοµίας δείχνουν ότι υπάρχει ανάκαµψη και προοπτικές που
αποτελούν τη βάση για αυτή την απόφαση. Το κλίµα για την οικονοµία, µετά την τρίτη αξιολόγηση που πάει καλά, είναι θετικό.
Δροµολογείται ήδη η έξοδος από τα µνηµόνια και την επιτροπεία και προχωρούµε στην παραγωγική ανασυγκρότηση της
χώρας. Βλέπουµε τα πρώτα θετικά δείγµατα σε αντίθεση µε τις
προηγούµενες κυβερνήσεις, που επί πέντε χρόνια µόνο αρνητικά
µεγέθη είχαν να επιδείξουν.
Μέσα σε αυτές τις πρωτοφανείς τότε συνθήκες οικονοµικής
ασφυξίας και πολιτικής πίεσης αναδείχθηκε η Κυβέρνηση µας.
Από την πρώτη µέρα δώσαµε διπλή µάχη, στο εσωτερικό απέναντι στη χαοτική κατάσταση που παρέδωσαν η Νέα Δηµοκρατία
και το ΠΑΣΟΚ και στο εξωτερικό απέναντι σε όσους επέµεναν
στην επιθετική λιτότητα.
Το 2015 υπερκαλύφθηκε ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασµα. Διαµορφώθηκε στο 0,7% έναντι 0,25% που ήταν ο στόχος
και το 2016 ο προβλεπόµενος στόχος του πρωτογενούς υπερκαλύφθηκε για δεύτερη συνεχόµενη χρονικά.
Σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού
προϋπολογισµού διαµορφώθηκε στα 4,437 δισεκατοµµύρια
ευρώ έναντι του στόχου του 1,983 δισεκατοµµυρίου. Γίνεται λόγος για το αν η Κυβέρνηση δικαιούται να δώσει στοχευµένα ένα
µέρος του πλεονάζοντος προϋπολογισµού για να ωφεληθούν σηµαντικά όσοι και όσες το έχουν πραγµατικά ανάγκη.
Φυσικά, λόγος γίνεται και από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση,
η οποία δεν το ψήφισε πέρυσι. Βέβαια, φέτος, αφού άκουσε την
κοινωνία, το στηρίζει, αλλά βέβαια προσπαθεί µε τις τοποθετήσεις της να δηµιουργήσει κάποιες εντυπώσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σε ένα λεπτό τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Η σηµερινή Κυβέρνηση κατάφερε στα δύο χρόνια να µειώσει
για πρώτη φορά από την έναρξη της κρίσης την ανεργία. Τη µείωσε κατά επτά µονάδες. Την πήγε στο 21% από το 28% που την
παρέλαβε.
Ο τουρισµός στα δύο χρόνια κατέρριψε συνεχόµενα ρεκόρ
αφίξεων.
Στη γεωργία βλέπουµε η Κυβέρνηση να εξοφλεί υποχρεώσεις
των προηγούµενων κυβερνήσεων. Μέχρι υποχρεώσεις του 2008
τακτοποίησε η παρούσα Κυβέρνηση και προχωρά στις τρέχουσες υποχρεώσεις, έχοντας κλείσει τις υποχρεώσεις του κράτους
προς τους αγρότες ως σήµερα. Μπαίνουν µε τα προγράµµατα
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στήριξης και ενίσχυσης νέοι αγρότες στην παραγωγή και είναι
πολύ σηµαντικό µετά τη συρρίκνωση που υπέστη η γεωργία τα
τελευταία τριάντα πέντε χρόνια. Από 22% του ΑΕΠ το 1981 περιορίστηκε στο 3% τον Δεκέµβριο του 2014.
Εποµένως δικαιούται η Κυβέρνηση αυτή να λέει ότι άρχισε να
φαίνεται φως στην άκρη του τούνελ και δικαιούται να φέρνει τέτοια µέτρα ελάφρυνσης της κοινωνίας, αποτέλεσµα της πολιτικής µας στόχευσης. Πρώτα απ’ όλα, είναι η κοινωνία και ο άνθρωπος σε αντίθεση µε τις προηγούµενες Κυβερνήσεις, που πάνω απ’ όλα είχαν τους αριθµούς, αλλά και σε αυτούς απέτυχαν.
Θεµελιώδης προτεραιότητα της Κυβέρνησης ήταν και παραµένει η ενίσχυση και η θωράκιση της κοινωνικής προστασίας και
πράξη τέτοια αποτελεί η έκτακτη νοµοθετική πρωτοβουλία.
Πριν κλείσω, θέλω να επιστήσω την προσοχή σας, κύριοι Υπουργοί, για τα άτοµα που φιλοξενούνται. Δεν φιλοξενούνται.
Πρόκειται για µηνύµατα, τα οποία τα πήραν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και θέλουµε να σας τα µεταφέρουµε. Δεν φιλοξενούνται
γιατί το επέλεξαν, η ανάγκη το επέβαλε. Πέρυσι δεν πήραν το
επίδοµα. Φέτος, σας παρακαλώ να το δείτε µε προσοχή αυτό το
ζήτηµα, µε ιδιαίτερη ευαισθησία, να µην γίνει ξανά το ίδιο λάθος,
γιατί ξέρετε ότι δεν είναι επιλογή δική τους στο να φιλοξενούνται
από γονείς ή από παππούδες κ.λπ.. Η ανάγκη τους έκανε έτσι.
Κλείνοντας, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες στηρίζουµε τη διανοµή
του κοινωνικού µερίσµατος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεχίζουµε µε τον κ.
Μάριο Γεωργιάδη, ειδικό αγορητή της Ένωσης Κεντρώων.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Θ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ειλικρινά απορώ αν η σηµερινή διαδικασία και η σηµερινή συνεδρίαση αφορά τη Μάνδρα ή το κοινωνικό µέρισµα. Σαφέστατα
και είναι σηµαντικότερο το θέµα της Μάνδρας και ίσως θα
έπρεπε να αφιερώσουµε ειδική συνεδρίαση για το τι θα κάνουµε
µε αυτό. Αναµένουµε και την τροπολογία. Πλησιάζει δύο η ώρα.
Ελπίζουµε να είναι συνεπείς από το Υπουργείο και να µας τη φέρουν νωρίς για να µπορέσουµε να τοποθετηθούµε.
Επιρρίψατε όλοι ευθύνες στην κ. Δούρου. Σαφέστατα, εφόσον
αυτή τη στιγµή βρίσκεται στο κεφάλι της τοπικής αυτοδιοίκησης,
φέρει σηµαντική ευθύνη µόνο και µόνο για τη µελέτη, την οποία
έχει στο συρτάρι και δεν την έχει υλοποιήσει.
Όλες οι προηγούµενες κυβερνήσεις τι κάνατε, όµως, όλα αυτά
τα χρόνια; Τα αυθαίρετα τώρα κτίστηκαν; Το ρέµα τώρα µπαζώθηκε; Όλα αυτά είναι µόνο απόρροια της τωρινής Κυβέρνησης;
Όλοι φέρετε ευθύνη, κύριοι και όλοι πρέπει να αναλογιστείτε
αυτή την ευθύνη και όχι απλώς να βγαίνετε και να κατηγορείτε
αποσπασµατικά κάποιους. Αυτά τα σαράντα χρόνια που έχουν
περάσει τα έχετε κάνει όλοι, ας µην πω πώς.
Και πρωθυπουργός δεν είναι αυτός που απαλύνει τον πόνο
µετά από µια τραγωδία. Ο ικανός πρωθυπουργός είναι αυτός
που προλαµβάνει. Και µέχρι στιγµής δεν έχουµε συναντήσει κάποιον ικανό πρωθυπουργό.
Και κλείνω µε το θέµα της Μάνδρας, γιατί όλοι έχετε σπαταλήσει οκτώ και δέκα λεπτά από την οµιλία σας για αυτό το θέµα,
το οποίο συµφωνώ ότι είναι σηµαντικό.
Αγαπητοί συνάδελφοι Βουλευτές, πριν µπούµε στα ενδότερα,
θα ήθελα να καταδείξω τη µέγιστη απάτη της Κυβέρνησης στο
άρθρο 2. Αφορά την άτοκη επιστροφή σε δικαιούχους ποσών
που παρακρατήθηκαν για τη µηνιαία εισφορά υπέρ υγειονοµικής
περίθαλψης και προβλέπεται επιστροφή των εν λόγω ποσών στη
σύνταξη του µηνός Δεκεµβρίου 2017. Συγκεκριµένα, αφορά την
καταβολή συντάξεων κατά την περίοδο 1-1-2012 έως 30-6-2016
προς ευθυγράµµιση µε προβλέψεις του ν.4387/2016.
Με το άρθρο 44 του εν λόγω νόµου µεταβλήθηκε ο τρόπος
υπολογισµού της κράτησης, η οποία έκτοτε υπολογίζεται επί του
καταβαλλόµενου ποσού κυρίας σύνταξης.
Δηλαδή, κύριοι της Κυβερνήσεως, βαφτίζετε κοινωνικό µέρισµα τα αναδροµικά των συνταξιούχων, που νοµίµως -ούτως ή
άλλως- δικαιούνται. Τα χρήµατα που επιστρέφετε σε αυτούς
τους ανθρώπους δεν έχουν να κάνουν µε κοινωνικό µέρισµα, αλλά µε επιστροφή εισφορών ασθενείας. Σταµατήστε, λοιπόν, να
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κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό και να παίζετε µε τον πόνο του!
Το σηµαντικότερο, όµως, εν προκειµένω είναι ότι το σχέδιο
νόµου µε τον τρόπο που έχει διατυπωθεί αφήνει ανοικτό το ενδεχόµενο να επιστραφούν «κουτσουρεµένες» -σε εισαγωγικά- οι
λεγόµενες «παράνοµες κρατήσεις» κατά 30% µέχρι 50%. Και
αυτό γιατί; Διότι ενώ αφαιρούνται οι εν λόγω µνηµονιακές κρατήσεις των ν.4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012, δεν υπάρχει
καµµία αναφορά στις κρατήσεις του ν.3865/2010, του λεγόµενου
«νόµου Λοβέρδου», όπως τροποποιήθηκε µε τον ν.3986/2011.
Ας ελπίσουµε ότι αυτό δεν έχει γίνει σκόπιµα και ότι έχει γίνει
από αβλεψία και να διορθωθεί, γιατί ετοιµάζουµε και µία τροπολογία να σας καταθέσουµε και θα θέλαµε να την λάβετε σοβαρά
υπ’ όψιν σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα σας διακόψω για
ένα λεπτό, κύριε Γεωργιάδη.
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», τριάντα δύο µαθήτριες και µαθητές και τρεις συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 6ο Γενικό Λύκειο Πάτρας.
Καλώς ορίσατε στη Βουλή!
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Συνεχίστε, κύριε συνάδελφε.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Θ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Παιδιά, καλώς ήρθατε.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, µπορείτε, αλήθεια, να µας
πείτε σε τι διαφέρει ο δικός σας τρόπος της διανοµής του κοινωνικού µερίσµατος σε σχέση µε τους αντίστοιχους µποναµάδες
που είχαν δώσει οι προηγούµενες κυβερνήσεις; Πολύ απλά, σε
τίποτα. Ίσα-ίσα που µπορεί ο δικός σας τρόπος να έχει καταφέρει και κάτι παραπάνω, που λέµε.
Προσδιόρισε η ίδια η Κυβέρνηση στα τρία εκατοµµύρια τετρακόσιες χιλιάδες τους συµπολίτες µας, που ουσιαστικά εδώ και
σχεδόν τρία χρόνια αποτελούν τα θύµατά της εξαιτίας των αποκλειστικών δικών σας επιτευγµάτων, όπως τα δύο -και βλέπουµεµνηµόνια, τους µισθούς των 400 ευρώ και κάτω, την εξαΰλωση
συντάξεων και την ανεργία στα ύψη, που έχουν φθάσει στο σηµείο της ολοκληρωτικής εξαθλίωσης.
Και το φετινό, επίσης, ψευδεπίγραφο κοινωνικό µέρισµα αποτελεί την ύστατη προσπάθεια άµβλυνσης της γενικευµένης αναλγησίας που κυριαρχεί στην Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, ύστερα
από το πρωτοφανές µπαράζ φοροµπηχτικών πολιτικών σε βάρος
των πιο αδύναµων και φτωχών, που πληρώνουν φόρους βάσει
απαράδεκτων τεκµηρίων και ανύπαρκτων εισοδηµάτων.
Ακόµα και τα διογκωµένα ανύπαρκτα ποσά που ανακοινώθηκαν για διανοµή αποτελούν ελάχιστο ποσοστό των όσων έχετε
ήδη υφαρπάξει από την αφαίµαξη και τη συρρίκνωση των πάντων
-µισθοί, συντάξεις, κοινωνικά επιδόµατα, δαπάνες υγείας, επιστροφές φόρων, επενδύσεων- και όλα αυτά, βεβαίως, χωρίς τα
απλήρωτα από το δηµόσιο χρέη, που µήνα µε τον µήνα πλησιάζουν να φθάσουν σε επίπεδο στρατόσφαιρας.
Μπορεί να µην έχετε ικανότητα να κυβερνήσετε αυτή τη χώρα,
µπορεί να µας φορτώσατε κατακέφαλα µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις, που ούτε καν φανταζόµασταν ότι
θα γίνονταν µε την ανάληψη της διακυβέρνησης από την πλευρά
σας, µπορεί να µην έχετε ιδέα για το πώς λειτουργεί µια σύγχρονη δυτική οικονοµία, µπορεί αρκετοί από εσάς να µην έχετε
περάσει ούτε έξω από την πόρτα ενός λογιστηρίου…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Σας ενοχλούν; Δεν πειράζει. Και κάποιοι από εσάς δεν έχετε
κολλήσει ούτε καν ένσηµα! Ένα πράγµα, όµως, σας αναγνωρίζουµε. Στην προπαγάνδα και στον λαϊκισµό σάς βγάζουµε το καπέλο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Πόσα ένσηµα έχετε κολλήσει;
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Θ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Είκοσι χρόνια ένσηµα έχω στον ιδιωτικό τοµέα, καταγεγραµµένα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Από δεκαπέντε χρονών;
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Θ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Είµαι
σαράντα ενός χρονών, κύριε Αντωνίου. Μπορεί να φαίνοµαι λίγο
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νεότερος. Σας ευχαριστώ πολύ.
Έχετε µελετήσει από τα νιάτα σας την ψυχολογία του µέσου
ψηφοφόρου και ξέρετε άριστα να απευθύνεστε στα ένστικτά του.
Σε µια εξαθλιωµένη κοινωνία, της οποίας το ατοµικό εισόδηµα
µειώνεται ολοένα και περισσότερο, δηµιουργείτε οικονοµικά ανάπηρους πολίτες που εξαρτώνται από τα φιλοδωρήµατά σας και
τη δική σας ελεηµοσύνη και όλα αυτά τη στιγµή που η Κυβέρνηση επιλέγει συνειδητά να µην προχωρήσει στην έκδοση τριακοσίων χιλιάδων εκκρεµών συντάξεων.
Εποµένως όποιος Έλληνας πολίτης λάβει φέτος το κοινωνικό
µέρισµα, ας αναλογιστεί ότι πιθανότατα στους επόµενους δώδεκα µήνες του 2018 θα του το πάρετε πίσω, µέσω των χαµηλών
µισθών κάτω των 300 ευρώ, τα οποία µπορεί να είναι του παιδιού
του ή του εγγονιού του, µέσω της σύνταξης που µπορεί να πάρει
ο ίδιος ή ο πατέρας του. Με αυτή την Κυβέρνηση όλες οι λέξεις
έχουν χάσει το νόηµά τους και, εν πάση περιπτώσει, είναι απαράδεκτο που µε µεθοδεύσεις το µαύρο το παρουσιάζετε άσπρο.
Αυτό το σχέδιο νόµου, όπως και το αντίστοιχο περσινό, χαρακτηρίζεται στην καλύτερη των περιπτώσεων εξόφθαλµα αποσπασµατικό και στη χειρότερη αποτελεί –και πρέπει εδώ να το
παραδεχτώ- άξια επανάληψη του πραγµατικά τροµερού και διαχρονικού συνθήµατος «Τσοβόλα, δώσ’ τα όλα».
Και ποιος έσπευσε να ζητωκραυγάσει τις ενέργειες της Κυβέρνησης αυτής; Μα, η πάλαι ποτέ κραταιά ΔΕΗ, µε τη διορισµένη
από εσάς διοίκηση. Αντί να σπαταλά πολύτιµες εργατοώρες για
να συντάξει δελτία Τύπου εξυµνώντας τη φοροµπηχτική ικανότητα της Κυβέρνησης, καλύτερα θα ήταν να βρει επιτέλους κάποιον τρόπο να απεντάξει από το κοινωνικό τιµολόγιο τις βίλες
των πεντακοσίων τετραγωνικών, να καταφέρει να µειώσει µε λογικές πρακτικές τα 2,2 δισεκατοµµύρια ευρώ που της χρωστάνε,
µέσω των απλήρωτων λογαριασµών και να µην αναθέτει σε εισπρακτικές εταιρείες το στραγγάλισµα και τον εκβιασµό των
ανήµπορων καταναλωτών της.
Μιας και ο λόγος µας είναι για τη ΔΕΗ, να πω για άλλη µια
φορά ότι η Κυβέρνηση, ενώ δαπανά 360.000.000 ευρώ για τις
υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας των τιµολογίων της ΔΕΗ, επιδεικτικά και αναιτιολόγητα αγνοεί την τροπολογία µας, κοστολογηµένη κοντά στα 160.000.000 ευρώ, για την εξίσωση των τριτέκνων µε τους πολύτεκνους, κάτι που είναι ένα δίκαιο αίτηµα τα
τελευταία χρόνια αλλά δεν βλέπουµε να υλοποιείται ποτέ.
Πάµε τώρα να δούµε τι θα έκανε κάποιος λογικός διαχειριστής
στη θέση σας. Θα κοιτούσε την αιτία του προβλήµατος. Θα διαπίστωνε ότι η πληγή των τραγικών ελλειµµάτων του παρελθόντος, που γιγάντωσαν το δηµόσιο χρέος, ήταν τα έξοδα του
κράτους. Τεράστιες κρατικές δαπάνες σε αγαπηµένες κοινωνικές οµάδες και συντεχνίες. Ποιος ήταν ο σκοπός; Μα, φυσικά η
ψήφος και η εδραίωση του πελατειακού κράτους. Ποια ήταν η
λύση; Η περικοπή των δαπανών και ο περιορισµός του κρατισµού
που διακατέχει όλους σας εδώ µέσα.
Μιλάµε για µικρό και ευέλικτο κράτος, µε σύγχρονη αντίληψη
και τεχνοκρατική διάθεση. Έτσι θα έπαιρνε ανάσα η πραγµατική
οικονοµία, θα µειώνονταν οι φόροι και οι εισφορές, θα µειωνόταν
η γραφειοκρατία και ο λαβύρινθος του δηµοσίου και επιτέλους
να προσελκύαµε εγχώριες και διεθνείς επενδύσεις.
Έτσι οι άνεργοι θα έβρισκαν καλά αµειβόµενη εργασία, καθώς
ο ανταγωνισµός θα ήταν µεγαλύτερος και θα έψαχναν να βρουν
τους κατάλληλους και τους πιο παραγωγικούς συνεργάτες και
υπαλλήλους. Με αυτό τον τρόπο οι άνεργοι δεν θα είχαν ανάγκη
από καµµία ελεηµοσύνη σας στο τέλος κάθε χρόνου. Θα στέκονταν µόνοι τους στα πόδια τους. Απλά πράγµατα απλής και κοινής
λογικής.
Και σας ερωτώ: σας συµφέρει κάτι τέτοιο; Η απάντηση είναι
σαφής και κοφτή: «όχι».
Και όχι, δεν σας συµφέρει και δεν θέλετε να έχετε πολίτες που
να στέκονται στα πόδια τους, διότι δεν θα είναι εξαρτώµενοι από
εσάς. Ο πολίτης που εργάζεται και αµείβεται καλά από την εργασία του, δεν σας έχει ανάγκη. Και όχι µόνο δεν έχει ανάγκη την
ελεηµοσύνη σας, αλλά είναι και ελεύθερος να σας αµφισβητήσει
κιόλας. Ένας ελεύθερος πολίτης που στέκεται στα πόδια του,
ψηφίζει µε το µυαλό του και όχι µε το στοµάχι του.
Τέτοιους πολίτες εσείς εδώ µέσα δεν τους γουστάρετε. Πολί-
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τες που σκέφτονται ελεύθερα και είναι έτοιµοι να εκλέξουν τους
άξιους, δεν θέλετε ούτε να τους βλέπετε, διότι πολύ απλά, όπως
σας είπα, δεν εξαρτώνται από εσάς. Το µόνο όπλο που έχετε για
να σας επιλέξει ο κόσµος, είναι να τον κάνετε να πεινάσει και
µετά να του δώσετε έναν µποναµά για να απαλύνει τον πόνο του,
όπως έκανε και ο Αλή Πασάς στα Γιάννενα που έγδερνε τον
κόσµο και µετά έδινε δύο δεκάρες για να του χρυσώσει το χάπι.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η πρώτη παράγραφος του άρθρου 5
του Συντάγµατος της χώρας µας αναφέρει επί λέξει το εξής:
«Καθένας έχει δικαίωµα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συµµετέχει στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της χώρας». Εσείς, εξαθλιώνοντας µία χώρα µε την
εξαντλητική φορολόγηση και τη συρρίκνωση του ατοµικού εισοδήµατος, στερείτε από τους πολίτες το δικαίωµα αυτό που το
Σύνταγµα προβλέπει. Ο φτωχός πολίτης, που πεινάει και έχει
ανάγκη από την ελεηµοσύνη σας, δεν είναι ελεύθερος να αναπτύξει την προσωπικότητά του ούτε είναι ελεύθερος να συµµετέχει στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της χώρας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Θ’ Αντιπροέδρου της Βουλής)
Το πρώτιστο µέληµά του δεν είναι άλλο από το να γεµίσει το
στοµάχι του και να επιβιώσει. Θα ψηφίσει αυτόν που θα του εξασφαλίσει ένα πιάτο φαΐ, ένα µπουκάλι γάλα και µία φραντζόλα
ψωµί. Ένας άνθρωπος που αναγκάστηκε να κλείσει την επιχείρησή του λόγω χρεών και ένας υπάλληλος που δούλευε σε αυτή
την επιχείρηση και έµεινε άνεργος από το κλείσιµο αυτής, θα συναντηθούν στο ταµείο για να εισπράξουν το λεγόµενο «κοινωνικό
µέρισµα» από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.
Και όλοι αυτοί το έχουν πληρώσει µε το αίµα τους και στο πολλαπλάσιο µάλιστα. Οπότε σας θεωρούµε εξίσου συνένοχους µε
τις προηγούµενες κυβερνήσεις για την εξαθλίωση της κοινωνίας.
Το µόνο που έχετε καταφέρει όλοι εδώ και δεκαετίες είναι να νοµοθετείτε για το καλό το δικό σας και όχι για το καλό των πολιτών
και της Ελλάδας. Γι’ αυτό έχουν αποξενωθεί οι νέοι από την πολιτική. Γι’ αυτό η αποχή πλησιάζει το 50%. Γι’ αυτόν τον λόγο
πολλοί από εσάς δεν µπορείτε ούτε καν να κυκλοφορήσετε στον
δρόµο και κάποιοι άλλοι ντρέπονται να πουν την ιδιότητά τους.
Αυτός ο εξευτελισµός κρατάει δεκαετίες.
Και τώρα θέλετε να µας πείτε ότι πρέπει να σας πουν και «ευχαριστώ» γι’ αυτά που τους δίνετε. Η νέα γενιά σάς απαξιώνει
και φεύγει στο εξωτερικό. Και εσείς, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζεται την εποχή του αδιέξοδου κρατισµού και της δηµιουργίας
µιας νέας κατηγορίας πολιτών, οικονοµικά ανάπηρων µέσα στις
βουλήσεις και στις ορέξεις σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Γεωργιάδη,
ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Θ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Και επειδή όπως είπα στην αρχή είστε µάστορες του λαϊκισµού
και της δηµαγωγίας ξέρετε να χειρίζεστε και τα µέσα προπαγάνδας. Και αν µας τεθεί εκ µέρους της Κυβέρνησης η γνωστή «σούπερ» εµπνεύσεως εκβιαστική ερώτηση που τελικά συνηθίζετε
«εσείς, δηλαδή, δεν θέλετε να βοηθηθούν οι κοινωνικές οµάδες;», λέµε ότι φυσικά επιθυµούµε να πάρουν αυτά τα ανύπαρκτα ποσά, που στην ουσία είναι υπαρκτά επειδή τους τα έχετε
παρακρατήσει.
Η πάγια θέση, όµως, της Ένωσης Κεντρώων είναι να υπάρχει
ένα σταθερό πλαίσιο κοινωνικής πολιτικής, βασισµένο σε πραγµατικά µεγέθη και σε αληθινές µελέτες και το οποίο δεν θα εξαρτάται από τις ορέξεις των κυβερνώντων και το χαµηλό επίπεδο,
µε παιδαριώδη πολιτικά προεκλογικά παιχνίδια, που δεν αποσκοπούν σε τίποτα άλλο από την εξαπάτηση του λαού και την ψηφοθηρία.
Περιµένουµε και την τροπολογία. Δεν ξέρω αν την έχετε καταθέσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν έχει κατατεθεί.
Ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Θ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Έχουµε πει «ναι» επί της αρχής και επί των άρθρων. Θα τοποθετηθούµε αναλυτικά στην αποψινή ψηφοφορία.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι κλείνοντας µε τον κ.
Θεοχάρη Θεοχάρη, θα µιλήσει ο κατ’ εξοχήν αρµόδιος Υπουργός, ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, µετά ο κ. Σταθάκης για οκτώ
λεπτά για το κοµµάτι της ΔΕΗ. Μετά συνεχίζουµε κανονικά µε
τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους και µε τους συναδέλφους που έχουν οριστεί από τα κόµµατα.
Τον λόγο έχει ο κ. Μαυρωτάς από το Ποτάµι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το νοµοσχέδιο για το κοινωνικό µέρισµα, που συζητάµε σήµερα, ήταν να ολοκληρωθεί την περασµένη Πέµπτη. Τα τραγικά
γεγονότα, όµως, στη δυτική Αττική του έδωσαν τελικά αναβολή
ολίγων ηµερών. Υπήρχε, λοιπόν, όντως το περιθώριο της µικρής
αναβολής που και εµείς ζητάγαµε. Απλώς είναι άλλο να το ζητάει
η Αντιπολίτευση και άλλο τα γεγονότα. Τα γεγονότα είναι πάντα
πιο πειστικά.
Από τη συζήτηση στις επιτροπές φάνηκε ότι το νοµοσχέδιο για
το κοινωνικό µέρισµα θα ψηφιστεί από όλες τις Κοινοβουλευτικές
Οµάδες, όχι γιατί είναι σωστά µελετηµένο, αλλά γιατί είναι έστω
κάτι σε µια εποχή που οι πολίτες δοκιµάζονται.
Το ότι δεν είναι σωστά µελετηµένο το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο αποδεικνύεται και από την έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής, που λέει αυτά που σας λέγαµε και εµείς την
Τετάρτη, δηλαδή ότι πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο «λευκή επιταγή», ένα νοµοσχέδιο που κάνει τη Βουλή διακοσµητική και δίνει
την εξουσία στη διοίκηση να αποφασίσει.
Η απορία είναι η εξής: Αν ήταν όλα έτοιµα την Τετάρτη, γιατί
δεν µπήκαν στο νοµοσχέδιο; Και αν δεν ήταν όλα έτοιµα, γιατί
ήρθε ως κατεπείγον και δεν πήγε µε την κανονική διαδικασία µία
εβδοµάδα έστω αργότερα, ώστε να ακούσετε και καµµιά ιδέα;
Τελικά χρειάζεται ολόκληρο νοµοσχέδιο για να δοθεί το µέρισµα
ή αρκούν οι υπουργικές αποφάσεις;
Η Επιστηµονική Επιτροπή ξεκάθαρα αναφέρει ότι η νοµοθετική εξουσιοδότηση που επιχειρείται προς τους Υπουργούς, πρέπει να αφορά ουσιαστική ρύθµιση, η οποία να αναφέρεται στο
νοµοθέτηµα, κάτι το οποίο δεν κάνετε.
Μήπως το νοµοσχέδιο έχει, τελικά, τον χαρακτήρα του τελάλη
της φιλευσπλαχνίας της Κυβέρνησης, όταν όλα θα µπορούσαν
να γίνουν µε υπουργικές αποφάσεις; Μήπως, τελικά, αυτό το νοµοσχέδιο χρειαζόταν όχι µόνο ως µία διαδικασία διανοµής κοινωνικού µερίσµατος αλλά διανοµής επικοινωνιακού ερείσµατος
στην Κυβέρνηση;
Δεν θα παρασυρθούµε εµείς στο γαϊτανάκι της πόλωσης που
επιδιώκουν η Κυβέρνηση και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Η επικοινωνία µπορεί να έχει ανάγκη από αντιθέσεις. Η κοινωνία,
όµως, έχει ανάγκη από συνθέσεις.
Την Τετάρτη, λοιπόν, κάναµε κάποιες προτάσεις και εισακούστηκε η βασική µας πρόταση για βοήθεια προς του πληγέντες
της δυτικής Αττικής. Μπορείτε να δείτε και κάποια άλλα άµεσα
µέτρα όπως: Προµήθεια φαρµάκων για όσους χρειάζονται και τα
έχασαν, παραδείγµατος χάριν, από το «Θριάσιο Νοσοκοµείο»,
εφόσον µε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση υπάρχει αυτή η
πληροφορία. Η γρήγορη καταγραφή και εκτίµηση των ζηµιών.
Δάνεια µε συνοπτικές διαδικασίες. Επιδοτήσεις για ένα πρώτο
κεφάλαιο κίνησης, ώστε να στηθούν πάλι στα πόδια τους νοικοκυριά και επιχειρήσεις της περιοχής.
Πάµε και στα υπόλοιπα. Φαίνεται, από ό,τι είπε και ο κύριος
Υπουργός, ότι η πρότασή µας να συνυπολογίζεται στα κριτήρια
και το ποσό των καταθέσεων, εκτός από το εισόδηµα, µελετάται.
Αυτό θα συµβάλει, κατά τη γνώµη µας, στο να βρεθούν οι αντικειµενικά πιο αδύναµοι για να επιµεριστεί το µέρισµα.
Όµως, υπάρχουν και άλλα που είπαµε και έχουν µείνει µετέωρα. Για παράδειγµα, η προσαύξηση για κάθε παιδί δεν πρέπει
να υπολογίζεται µόνο στα εισοδηµατικά κριτήρια, δηλαδή στο
ποιος δικαιούται το µέρισµα αλλά να υπάρχει προσαύξηση και
για το επίδοµα κάθε οικογενείας ανάλογα µε τον αριθµό των παιδιών. Η πολυτεκνία, δηλαδή, να ανταµείβεται ανάλογα.
Έτσι όπως είναι διατυπωµένο και όπως φάνηκε από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού -γιατί αυτό έχουµε µέχρι στιγµής στα
χέρια µας- είτε δύο παιδιά έχει µια οικογένεια είτε πέντε, θα
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πάρει το ίδιο επίδοµα, µε µόνη διαφορά ότι ο πολύτεκνος σε
σχέση µε τον δίτεκνο έχει αυξηµένο εισοδηµατικό πλαφόν.
Στη συζήτηση στις επιτροπές έκανα µια πρόταση την οποία
είτε κάποιοι δεν την κατάλαβαν είτε σκόπιµα τη διαστρέβλωσαν.
Η πρόταση αναφέρεται σε απαλλαγή της πέµπτης δόσης του
ΕΝΦΙΑ -περίπου 500 εκατοµµύρια ευρώ- µε την προϋπόθεση ότι
τουλάχιστον το 70% της τελευταίας δόσης για κάθε φορολογούµενο θα πάει σε δραστηριότητες ανακαίνισης και ενεργειακής
αναβάθµισης των κτηρίων.
Κάποιοι βιαστικοί είπαν ότι έτσι θα απαλλαγούν οι πιο πλούσιοι
που έχουν µεγάλη ακίνητη περιουσία. Ας το δούµε λίγο αυτό.
Πρώτα από όλα, κάποιος που έχει ένα ακίνητο από τους γονείς
του, δεν σηµαίνει ότι είναι και πλούσιος επειδή η περιοχή έχει
αυξηµένο ΕΝΦΙΑ. Να το πουλήσει, λέτε. Αν δεν µπορεί να το συντηρήσει, να το πουλήσει. Μάλιστα! Δηλαδή οι «απεταξάµην τον
νεοφιλελευθερισµό» γίνεστε εδώ πέρα πιο νεοφιλελεύθεροι και
από τη Θάτσερ! Σε ποιον να το πουλήσει σήµερα; Μήπως εννοείτε να το «σκοτώσει» ουσιαστικά; Μήπως αυτοί είναι οι νέοι αδύναµοι, τους οποίους και αυτούς πρέπει να δούµε, που πληρώνουν υπέρογκο νοίκι για το ίδιο τους το σπίτι;
Και προσοχή, δεν λέµε να τους χαριστεί η τελευταία δόση,
αλλά να ξοδέψουν υποχρεωτικά το 70% της τελευταίας τους
δόσης για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθµιση. Έτσι θα επωφεληθούν αυτοί το 30% της τελευταίας δόσης και το 70% -δηλαδή 350 εκατοµµύρια ευρώ- θα πέσουν στην αγορά στα επαγγέλµατα της οικοδοµής.
Επιχειρηµατολογήσατε και είπατε κάποιοι Βουλευτές ότι υπάρχουν ειδικά ΕΣΠΑ γι’ αυτό. Είσαστε, όµως, κύριοι της Κυβέρνησης, ικανοποιηµένοι από την απορροφητικότητα και τις διαδικασίες των ΕΣΠΑ; Και γιατί να µην επαυξηθούν αυτά τα κονδύλια
κατά 350 εκατοµµύρια ευρώ;
Το µέτρο αυτό, λοιπόν, είναι και ανακουφιστικό για µια µερίδα
νεόπτωχων συµπολιτών µας και αναζωογονητικό για την οικοδοµή, την οικονοµία δηλαδή.
Το κοινωνικό µέρισµα που δίνετε σήµερα είναι εξάλλου η µισή
ιστορία. Η άλλη µισή είναι η προέλευσή του, από ένα υπερπλεόνασµα, δηλαδή, το οποίο προήλθε κυρίως από υπεροφολογόγηση της µεσαίας τάξης. Οι πολύ πλούσιοι, άλλωστε, βρίσκουν
τις άκρες τους και οι κυβερνήσεις τα βρίσκουν µαζί τους, όπως
πολύ καλά ξέρετε. Το υπερπλεόνασµα δεν προήλθε από την πάταξη της φοροδιαφυγής ούτε του λαθρεµπορίου. Προήλθε από
την υπερφορολόγηση των συνήθων υποζυγίων, των συνεπών φορολογουµένων της µεσαίας τάξης. Γίνεται, δηλαδή, ουσιαστικά
όχι µια αναδιανοµή του πλούτου, αλλά µια αναδιανοµή της µιζέριας. Η πολιτική αυτή δεν είναι ταξική. Δυστυχώς είναι τοξική,
γιατί δηµιουργεί έναν φαύλο κύκλο.
Η µεσαία τάξη, το πιο δηµιουργικό κοµµάτι της κοινωνίας,
στραγγαλίζεται: Υπερφορολόγηση -κι αν βάλουµε και τις ασφαλιστικές εισφορές που κι αυτές ουσιαστικά είναι µια επιπλέον φορολογία- ληξιπρόθεσµες οφειλές που τους οφείλονται και δεν
έχουν καταβληθεί. Αυτό για τη µεσαία τάξη σηµαίνει µεγαλύτερη
φτωχοποίηση όσων κουτσά-στραβά τα έβγαζαν πέρα. Έτσι, ένα
όλο και µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού θα οδηγείται στο να
εξαρτάται από τα επιδόµατα και την καλοσύνη της εκάστοτε κυβέρνησης.
Είναι αυτός ο στόχος, η «πληβειοποίηση» της κοινωνίας, για
να αντλούν κάποιοι πολιτικά οφέλη από τη µιζέρια του λαού; Δεν
νοµίζω.
Πώς µπορεί, όµως, να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος; Με µια
διαφορετική κυβερνητική πολιτική, µε µια διαφορετική προσέγγιση. Είµαστε µια χώρα που έχει ούτως ή άλλως χρεοκοπήσει.
Πρέπει να αρχίσει να παράγει. Και για να παραγάγεις πλούτο,
χρειάζεσαι επενδύσεις. Δεν έχεις δικά σου χρήµατα για επενδύσεις, δεν έχεις δηµόσιες δαπάνες. Πρέπει να προσελκύσεις επενδύσεις, επενδύσεις στα συγκριτικά σου πλεονεκτήµατα, σε διεθνώς εµπορεύσιµους κλάδους. Το επενδυτικό κλίµα, όµως, στην
Ελλάδα είναι αφιλόξενο για τους γνωστούς λόγους: γραφειοκρατία, υπερφορολόγηση, ταχύτητα απονοµής δικαιοσύνης που δεν
υπάρχει, ασαφές θεσµικό πλαίσιο κ.λπ.. Σε όλα αυτά προστίθεται
και η δαιµονοποίηση της επιχειρηµατικότητας επί θητείας ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
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Υπάρχουν, όµως, διαχρονικά οριζόντια συµφέροντα, ένα κατεστηµένο που δεν θέλει να προχωράει τίποτα, αν δεν είναι δικό
του. Βάζουν, λοιπόν έναν ιδεολογικό µανδύα στις επιδιώξεις τους
και αντιστέκονται µε νύχια και µε δόντια να µη γίνεται τίποτα. Και
οι εκάστοτε κυβερνήσεις παρακολουθούν ανήµπορες αυτή την
οριζόντια «ιερή συµµαχία» της αδράνειας και της συντήρησης.
Το ίδιο, σε µεγαλύτερο βαθµό, λόγω ιδεολογικής δυσανεξίας,
κάνει και η σηµερινή Κυβέρνηση. Αυτό είναι, όµως, το κράτος
µας. Νοµοθετεί πρόχειρα, επιβαρύνει αδικαιολόγητα, εξοφλεί καθυστερηµένα τα χρέη του κι όταν το κάνει, θέλει να του φιλούµε
και το χέρι µε ευγνωµοσύνη.
Πολιτική, όµως, σηµαίνει προτεραιότητες. Προτεραιότητα, λοιπόν, πρέπει να είναι η βιώσιµη ανάπτυξη και το πώς θα αναπτύξει
και τους τρεις πυλώνες της: την οικονοµική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και τον σεβασµό στο περιβάλλον. Το βέλτιστο
µείγµα των τριών αυτών κριτηρίων είναι το µυστικό της επιτυχίας
των πετυχηµένων κρατών. Εύκολο; Όχι. Σε κάθε απόφαση πρέπει
και τα τρία αυτά κριτήρια να είναι η πυξίδα. Τα τρία αυτά κριτήρια
-η οικονοµική ανάπτυξη, η κοινωνική συνοχή και ο σεβασµός στο
περιβάλλον- δεν είναι οµόρροπα και πρέπει να βρίσκουµε εκείνες
τις λύσεις που παντρεύονται αρµονικά, δηλαδή, να έχουµε ικανοποιητικές τιµές και για τα τρία κριτήρια κι όχι µόνο απ’ αυτά,
αδιαφορώντας για τα υπόλοιπα. Για παράδειγµα, δεν µπορεί οι
αποφάσεις µας να λαµβάνονται χωρίς να λογαριάζεται καθόλου
ο σεβασµός στο περιβάλλον, γιατί έρχεται η φύση κι εκδικείται.
Και το είδαµε αυτό να συµβαίνει µε τον χειρότερο τρόπο στη δυτική Αττική, όπου η σηµερινή Κυβέρνηση µπήκε και αυτή εµφατικά στη φωτογραφία των υπευθύνων για ένα διαχρονικό
έγκληµα. Άλλωστε, τα σχεδόν τρία χρόνια ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι λίγα.
Δεν είστε καινούργιοι πια για να κάνετε τον Πόντιο Πιλάτο. Ο
«µήνας του µέλιτος» έχει τελειώσει.
Δεν µπορώ να πιστέψω την ανικανότητα. Είναι µάλλον επιτηδευµένη αδράνεια. Αυθαιρεσίες πολιτών για τις οποίες το κράτος
κάνει τα στραβά µάτια, γιατί υπάρχει πολιτικό κόστος. Αδειοδοτήσεις εκεί που δεν πρέπει, γιατί υπάρχει πολιτικό κόστος. Εκ
των υστέρων νοµιµοποιήσεις, γιατί υπάρχει πολιτικό κόστος.
Επίορκοι δηµόσιοι λειτουργοί που κανένας δεν τους αγγίζει, γιατί
υπάρχει πολιτικό κόστος.
Τις είκοσι ζωές που χάθηκαν, όµως, σε ποιο κόστος να τις κατατάξουµε; Στις παράπλευρες απώλειες; Πότε θα το καταλάβουµε; Προτιµάµε αποφάσεις µε πολιτικό κόστος ή κηδείες
δηµοσία δαπάνη; Οι νόµοι έχουν παραθυράκια, γιατί πολλοί αντλούν εξουσία απ’ αυτά. Όχι µόνο σήµερα. Διαχρονικά. Παραθυράκια που υπηρετούν ένα πελατειακό παρασιτικό σύστηµα.
Κύριοι της Κυβέρνησης, ήρθατε λέγοντας ότι θα τα αλλάξετε
όλα αυτά. Είπατε «τέλος τα ρουσφέτια», «τέλος οι πελατειακές
σχέσεις», «τέλος όλα αυτά». Αν κάνατε ένα βήµα προς αυτή την
κατεύθυνση, να είστε σίγουροι πως θα σας χειροκροτούσαµε.
Εσείς, όµως, πάτε από εκεί που πήγαιναν κι άλλοι. Όµως, έχετε
προσφέρει και κάποιες καλές υπηρεσίες. Καταρρίψατε τις όποιες ψευδαισθήσεις ότι µπορούµε να βγούµε από την κρίση µε
έναν νόµο και ένα άρθρο, ότι πατώντας ένα κουµπί τα σβήνουµε
όλα, ότι εµείς θα παίζουµε το νταούλι και οι άλλοι θα χορεύουν.
Τώρα οι πολίτες έχουν καταλάβει, ελπίζω. Δεν υπάρχουν µαντζούνια και µαγικά. Η έξοδος από την κρίση είναι ανηφορική πορεία και δεν υπάρχει ασανσέρ. Πρέπει να πάµε από τις σκάλες.
Το ξεβόλεµα, όµως, έχει πολιτικό κόστος που δεν ήµασταν
ποτέ διατεθειµένοι να αναλάβουµε. Η χώρα µας, όµως, έχει
ανάγκη από ξεβόλεµα, από αλλαγές, από µεταρρυθµίσεις. Μόνο
που στην Ελλάδα όταν µιλάµε για αλλαγές, για µεταρρυθµίσεις,
για ευθύνες, όλοι δείχνουν τον άλλον. Κανένας δεν δείχνει τον
εαυτό του, κανένας δεν κοιτάζεται στον καθρέφτη.
Κλείνοντας, θέλω να πω ότι η διανοµή του κοινωνικού µερίσµατος είναι η µισή ιστορία. Ένα ωραίο sequel, όπως λέµε στον κινηµατογράφο. Η άλλη µισή ιστορία, το προηγούµενο επεισόδιο,
το prequel, είναι η υπερφορολόγηση των συνήθων υποζυγίων,
της µεσαίας τάξης. Αντί να δίνει ελπίδα η Κυβέρνηση, δίνει επιδόµατα. Η χώρα, όµως, έχει ανάγκη από αναπτυξιακή κι όχι από
επιδοµατική πολιτική, έχει ανάγκη από τη συστηµατική µεγέθυνση της πίτας της οικονοµίας και όχι απλώς την αναδιανοµή
ενός στάσιµου εισοδήµατος, µια βιώσιµη ανάπτυξη που θα µοι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ράζει προοπτική και όχι επιδόµατα.
Εύχοµαι όλοι οι πολιτικοί χώροι, είτε στα δεξιά είτε στο κέντρο
είτε στ’ αριστερά, να λαµβάνουµε το µήνυµα, να βάλουµε τέλος
στην πολωτική παράλυση και να προχωρήσουµε στη βιώσιµη επίλυση των προβληµάτων, ώστε να βγει η χώρα στο ξέφωτο. Αυτό
είναι το δικό µας καθήκον. Δεδοµένων των ευθυνών του παρελθόντος, απώτερου και πρόσφατου, πρέπει να γυρίσουµε σελίδα,
να δούµε τις προκλήσεις του µέλλοντος.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του Ποταµιού και της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Θεοχάρη, να
υποθέσω ότι ευγενώς παραχωρήσατε τη θέση σας στον κ. Τσακαλώτο.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Μου απαντάει συνήθως ο
Υπουργός. Θα προτιµούσα να τον ακούσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει.
Εποµένως τον λόγο έχει ο Υπουργός.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Θέλω να αρχίσω µε την τραγωδία στην Αττική. Όπως σας έχω
πει, µέσα σε λίγα λεπτά θα έχουµε την τροπολογία για την πρώτη
βοήθεια που θα υπάρχει γι’ αυτή την περιοχή. Δεν θα είναι από
το µέρισµα, γιατί προφανώς αυτό που θα έρθει τώρα θα είναι µια
πρώτη δόση και όπως σας είπα στην επιτροπή, οτιδήποτε αφορά
στις δαπάνες από το µέρισµα πρέπει να ξοδευτεί το 2017. Οπότε
οι άλλες δαπάνες θα βγουν από τον προϋπολογισµό για το 2018.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είπε ο εκπρόσωπος το πρωί ότι θα δοθούν τώρα τα χρήµατα.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ναι,
αλλά δεν θα πάρουµε άλλα από το µέρισµα, γιατί από το µέρισµα
πρέπει να ξοδευτούν το 2017. Οπότε όποιες άλλες δαπάνες γίνουν, θα γίνουν από τον προϋπολογισµό του 2018. Ό,τι έρθει
τώρα, θα είναι από τον προϋπολογισµό του 2017.
Κύριε Κουτσούκο, έχετε δίκιο. Μαζί µε την τροπολογία θα καταθέσουµε και νοµοθετικές βελτιώσεις που θα εξηγήσουν τις παραµέτρους που υπάρχουν µέσα στο κοινωνικό µέρισµα. Όπως
είπε ο κύριος Πρόεδρος, υπάρχει χρόνος να το µελετήσουν πριν
µιλήσουν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. Αυτά τα δύο θα έρθουν σε λίγα λεπτά.
Αρχίζω αυτή τη συζήτηση µε το 2014. Ένα από τα πράγµατα
που µε στενοχωρούν είναι ότι δεν προχωρεί ο διάλογος από την
επιτροπή στην Ολοµέλεια. Λέγονται όλα τα επιχειρήµατα ξανά
και ξανά και καµµιά µεριά δεν προσπαθεί να ακούσει την άλλη.
Εγώ θέλω να πω ότι το 2014 δεν κλείσατε την πέµπτη αξιολόγηση. Δεν την κλείσατε -όπως µας είπε ο κ. Κουτσούκος- γιατί
ήταν ο κ. Τσίπρας. Σας εξήγησα γιατί δεν την κλείσατε. Δεν έχει
καµµία σχέση µε τον κ. Τσίπρα. Όλοι ξέρουµε ότι εάν µπορούσατε να κλείσετε την πέµπτη αξιολόγηση, θα µπορούσατε να
βρείτε και Πρόεδρο και δεν θα µπορούσε ούτε ο Τσίπρας ούτε
κανένας άλλος να σας εµποδίσει.
Να σας πω το γιατί και να µου απαντήσετε γι’ αυτό. Δεν την
κλείσατε, γιατί το καλοκαίρι του 2014 η πρόταση που σας ήρθε
στο τραπέζι ήταν για µια προληπτική γραµµή πίστωσης. Εσείς
κρίνατε τότε ότι δεν µπορείτε να ζήσετε µε αυτό. Και γιατί δεν
µπορούσατε να ζήσετε µε αυτό; Πρώτον, γιατί δεν είχατε δηµιουργήσει αποθέµατα για να σταθείτε στα πόδια σας όταν βγείτε
και, δεύτερον, δεν είχατε λύσει το θέµα του χρέους.
Εµείς έχουµε µάθει από τα λάθη σας. Γι’ αυτό δεν δεχθήκαµε
το συµβιβασµό του Μαΐου του 2015 και πήγαµε στο δηµοψήφισµα. Γιατί αυτή η πρόταση που υπήρχε εκεί, πάλι δεν έδινε αποθέµατα και πάλι δεν έγινε συζήτηση για το χρέος. Έδινε ένα
πρόγραµµα για πέντε µήνες ,που ήταν σχεδόν το ίδιο πρόγραµµα, που είναι για τρία χρόνια, αλλά µε συζήτηση και για το χρέος.
Όπως είδατε, εµείς βγήκαµε για δεύτερη φορά στις αγορές
και θα βγούµε και τρίτη. Χτίζουµε τα αποθέµατα για να βγούµε
από το πρόγραµµα, χωρίς αυτή την προληπτική γραµµή πίστωσης. Γι’ αυτό είναι διαφορετική η στρατηγική µας. Μάθαµε από
αυτό.
Έχουµε ένα σχέδιο. Σε αυτό το σχέδιο µάθαµε και πώς γίνεται
µε το µέρισµα. Γιατί δεν µου απαντήσατε ότι το 2014 το δικό σας
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το µέρισµα δεν ήταν από την υπεραπόδοση των δηµοσιονοµικών.
Σας εξήγησα µε πολύ ευγενικό τρόπο και µε στοιχεία, ότι τότε
είχατε 1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ στόχο για το 2014 και αντί για
αυτό είχατε 77 εκατοµµύρια ευρώ. Αυτό ήταν. Φέρατε το µέρισµα χωρίς να έχετε την υπεραπόδοση. Τον Απρίλιο του 2014 εάν δεν κάνω λάθος- φέρατε την ΚΥΑ για τα 450 εκατοµµύρια
ευρώ και στο τέλος δεν είχατε υπεραπόδοση. Ίσα-ίσα υστερήσατε στον στόχο σας που ήταν το 1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ
Γι’ αυτό εµείς δεν σας ακούσαµε τον Απρίλη του 2017 -φέτοςνα ξοδέψουµε το µέρισµα τότε. Περιµέναµε να δούµε πόση θα
είναι η υπεραπόδοση, για να µπορούµε να είµαστε δηµοσιονοµικά σωστοί και να µπορούµε να έχουµε ένα αφήγηµα που µέσα
σε αυτό είναι το µέρισµα, µέσα σε αυτό είναι η έξοδος στις αγορές, µέσα σε αυτό είναι να τηρούµε τους στόχους µας, µέσα σε
αυτό είναι να µπορούµε να βγούµε στις αγορές και να βγούµε
από το πρόγραµµα.
Πάµε τώρα στην ταξική πολιτική που εξόντωσε τις µεσαίες τάξεις, όπως λέτε εσείς. Αρχίζω µε κάποιες σκέψεις. Όταν µειώσατε το εισόδηµα κατά 25%, αυτό ήταν καλό για τις µεσαίες
τάξεις; Όταν για τα τελευταία τριάντα, σαράντα χρόνια δηµιουργήσατε το πλαίσιο των Paradise Papers, αυτό ήταν ταξική αγάπη
προς τα µεσαία στρώµατα; Όταν δεν κάνατε τίποτα για τη φοροδιαφυγή τα τελευταία χρόνια και υπήρχαν έξι µε επτά ποσοστιαίες µονάδες υστέρηση στη φορολογία σε σχέση µε την Ευρώπη τα οκτώ χρόνια πριν από την κρίση, αυτό ήταν προς όφελος των µεσαίων τάξεων ή µήπως χτίσατε ένα σύστηµα που ήταν
βιώσιµο και «δεν πειράζει, θα µπορούσαν οι µεσαίες τάξεις να
κερδίσουν»; Αυτό µας λέτε; Μας λέτε, δηλαδή, ότι για τριάντα
χρόνια φτιάξατε ένα σύστηµα που ήταν σταθερό, είχε άποψη για
τις µεσαίες τάξεις, για το πώς θα εξελιχθεί ο αγροτικός τοµέας,
για το πώς θα εξελιχθούν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις και το
2008 αυτό κατέρρευσε; Και µιλάτε εσείς για ταξική πολιτική;
Εγώ την δέχοµαι την κριτική. Είναι ταξική πολιτική. Αυτό που
κάνουµε είναι ταξική πολιτική. Δεν µου έχετε απαντήσει, όµως,
και θέλω µια απάντηση. Δηλαδή, σε µια χώρα που έχει χάσει το
25% του εισοδήµατος, δεν έπρεπε να είχαµε προτεραιότητα την
ανθρωπιστική κρίση; Αυτό µου λέτε; Ότι έπρεπε να βάλουµε όλα
τα λεφτά στην ανάπτυξη και θα υπήρχε το trickle down, αυτό που
σιγά-σιγά πέφτει από τους πλούσιους στους φτωχούς και έτσι
θα αντιµετωπίζαµε τη φτώχεια;
Έτσι θα αντιµετωπίζαµε τους ανασφάλιστους στα νοσοκοµεία;
Έτσι θα αντιµετωπίζαµε τους φτωχούς που δεν είχαν κανένα εισόδηµα και ούτε έναν άνθρωπο στην οικογένεια που να δουλεύει;
Μη µας λέτε, λοιπόν, ότι είχαµε στόχο τη µεσαία τάξη. Πείτε
µας τι θα κάνατε εσείς. Δεν θα αντιµετωπίζατε την ανθρωπιστική
κρίση; Δεν υπήρχε; Δεν υπήρχε η φτώχεια; Τι θα κάνατε εσείς;
Άρα σωστά τα κάναµε και σωστά αντιµετωπίσαµε αυτή την ανθρωπιστική κρίση, γιατί δεν µπορεί να πηγαίνει µπροστά η οικονοµία και το 1/3 της οικονοµίας να ζει στη φτώχεια και να µην
ξέρει πότε θα έρθει το επόµενο φαγητό.
Και τώρα έρχοµαι στο θέµα της υπερφορολόγησης, στο ότι
αυτός είναι ο βασικός λόγος που υπήρχε το πλεόνασµα και γι’
αυτό έχουµε το µέρισµα. Εσείς και οι εφηµερίδες σας δεν ήσασταν που λέγατε ότι καταρρέουν τα έσοδα; Εσείς δεν λέγατε ότι
στον φόρο εισοδήµατος έχουµε µια µεγάλη µείωση; Τι ισχύει τελικά;
Στον φόρο εισοδήµατος είχαµε µια µείωση σε σχέση µε αυτό
που περιµέναµε; Είχαµε. Είχαµε, όµως, και άλλες επιτυχίες. Όχι
όσες θα θέλαµε, γιατί από την αρχή είπαµε ότι είµαστε σε µνηµόνιο. Κρύψαµε εµείς ότι είµαστε σε µνηµόνιο και ότι προσπαθούµε να βρούµε µια στρατηγική εξόδου από αυτό το µνηµόνιο;
Κρύψαµε ότι το ΔΝΤ πάντα κάνει υποτίµηση στην απόδοση των
µέτρων; Βεβαίως, αλλά µην κρύβετε κι εσείς την υπεραπόδοση
του ΕΦΚΑ. Μην το κρύβετε σαν να µην καταλαβαίνετε τι λέει η
Υπουργός Εργασίας, όταν σας αναφέρει ότι έχουν αυξηθεί οι άνθρωποι που δουλεύουν και άρα υπάρχουν περισσότερες κοινωνικές εισφορές. Μην ξεχνάτε τι σας λέει η κ. Παπανάτσιου για τις
κάρτες και ο κ. Στουρνάρας -ο δικός σας κ. Στουρνάρας- για το
πόσα χρήµατα έχουν φέρει οι πιστωτικές κάρτες. Μην κάνετε ότι
δεν καταλαβαίνετε ότι υπάρχει εθελούσια αποκάλυψη που θα
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φέρει 400 εκατοµµύρια µέχρι το τέλος της χρονιάς.
Αυτή είναι µια ταξική πολιτική που βασίζεται όχι µόνο στους
φτωχούς αλλά στους εργαζόµενους και στις εργαζόµενες και σε
ένα κοµµάτι της µεσαίας τάξης. Εγώ ποτέ δεν είπα αυτό που
είπαν όλες οι εφηµερίδες ότι αυτοί µε 18.000 και 20.000 είναι η
µεσαία τάξη. Είπα ότι πιάνει το κατώτερο µέρος της µεσαίας
τάξης. Το είπα δύο και τρεις φορές. Όµως, σε αυτή τη χώρα, πια,
µε τις δικές σας εφηµερίδες, υπάρχουν fake news. Δεν υπάρχει
καν η διαφοροποίηση της είδησης από το σχόλιο. Γράφουµε ό,τι
νά ’ναι για να κάνουµε το σχόλιο. Δεν πειράζει αν διαστρεβλώνουµε αυτό που είπε ο ένας Υπουργός ή αυτό που είπε η άλλη
Υπουργός. Όλα γίνονται για να χτυπήσουµε την Κυβέρνηση.
Κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς έχουµε µια
στρατηγική και για τους εργαζόµενους, έχουµε µια στρατηγική
και για τις εργαζόµενες γυναίκες, έχουµε µια στρατηγική για τις
εργασιακές σχέσεις µε την αναβάθµιση του ΣΕΠΕ, έχουµε µια
στρατηγική για τις µεσαίες τάξεις και τη φοροελάφρυνση ύψους
5 δισεκατοµµυρίων που έχουµε βάλει στο µεσοπρόθεσµο. Έχουµε, όµως, και µια διαφορετική συνολική στρατηγική µε εσάς,
γιατί όταν υποστηρίζουµε εµείς τους εργαζόµενους και τις εργαζόµενες και τη µεσαία τάξη, καταλαβαίνουµε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν πολλαπλές ταυτότητες. Αυτοί οι άνθρωποι δεν
είναι µόνο άνθρωποι που παίρνουν µισθό και πρέπει να πάρουν
περισσότερο, αλλά είναι άνθρωποι στην παραγωγή. Γι’ αυτό
έχουµε αλλάξει όλη την αναπτυξιακή πολιτική και το πώς µοιράζονται τα κονδύλια του ΕΣΠΑ -σε ποιους και µε ποια κριτήριαγια να πιάσει πραγµατικά τους µικροµεσαίους. Γι’ αυτό πήγαν
τόσο καλά τα αναπτυξιακά µας συνέδρια, γιατί ήρθε κόσµος να
ακούσει σε ποιους πηγαίνουν αυτά τα λεφτά. Είναι άνθρωποι που
έχουν ιδιαίτερη σεξουαλικότητα και γι’ αυτό περνάµε νόµους
όπως η ταυτότητα φύλου. Είναι άνθρωποι που µπορεί να έχουν
παιδιά στη φυλακή και γι’ αυτό περνάµε νόµους για να είναι ανθρώπινες οι φυλακές. Είναι άνθρωποι που έχουν παιδιά και τους
ενδιαφέρει το σχολείο και η ασφάλεια στη γειτονιά και γι’ αυτό
πρέπει να υπάρχει κράτος που να µπορεί να τους υποστηρίξει.
Είναι άνθρωποι που αρρωσταίνουν και είναι σηµαντική η υγεία,
γι’ αυτό και καταθέτουµε νοµοσχέδια βελτίωσης της πρωτοβάθµιας υγείας. Είναι πολλαπλές οι ταυτότητες των ανθρώπων που
υποστηρίζουµε. Είναι και οικονοµικές αλλά και όχι µόνο. Και στο
τέλος πρέπει να αποφασίσουµε τη στρατηγική και να κάνουµε
αντιπαράθεση σε αυτή τη στρατηγική.
Οι µεσαίες τάξεις, που τόσο σας καίνε, τι περιµένουν από
εσάς; Τους έχετε εξηγήσει τι θα κόψετε απ’ όλα αυτά που είπα,
ώστε να µειώσετε τους φόρους; Στην υγεία περισσότερο ή στην
παιδεία; Φαντάζοµαι ούτε στην ασφάλεια ούτε στον στρατό, δεν
είναι του χαρακτήρα σας. Όµως, από κάπου πρέπει να κόψετε.
Μπορούµε να κάνουµε µια αντιπαράθεση γι’ αυτό; Έχουν οι άνθρωποι πολλαπλές ταυτότητες, όπως λέµε εµείς και άρα η υγεία
και η παιδεία και η ασφάλεια η πραγµατική και η συµµετοχή στην
πολιτική είναι σηµαντική; Να κάνουµε µια τέτοια συζήτηση; Όχι
µια συζήτηση σαν αυτή που κάνουµε τώρα ότι εµείς γενικώς θα
είµαστε στην ανάπτυξη. Εσείς έχετε αλλάξει άποψη για το trickle
down, γι’ αυτή τη στρατηγική ότι θα τα δώσουµε όλα στην επιχειρηµατικότητα και σιγά-σιγά θα πάει στους φτωχούς; Αυτό
έχετε καταλάβει ότι είναι πίσω από την πτώση της σοσιαλδηµοκρατίας παντού; Θα αποφασίσετε µε ποιον θα πάτε και ποιον θα
αφήσετε; Και αν η στρατηγική ότι τα δίνουµε όλα στις τράπεζες
και µετά µειώνουµε τους φόρους δεν δουλεύει; Να κάνουµε τέτοια συζήτηση.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)
Για εµάς το µέρισµα είναι η αρχή αυτής της συζήτησης. Ίσως
είναι το µέσο αυτής της συζήτησης. Δεν είναι ούτε η βασική µας
στρατηγική για τους φτωχούς ούτε το πρώτο ούτε το τελευταίο.
Είναι µέρος µιας συνολικής στρατηγικής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Ένα λεπτό θέλω µόνο, κυρία Πρόεδρε.
Και χρειάζεται η χώρα µια συνολική στρατηγική για ανθρώπους που έχουν αυτές τις πολλαπλές ταυτότητες, για ανθρώ-
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πους που έχασαν 25% του εισοδήµατός τους, µε µια στρατηγική
που αλλάζει στην Ευρώπη, που συζητάνε στο Γκέτεµποργκ και
τον κοινωνικό πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ακούνε για
πρώτη φορά ότι πρέπει να υπάρχουν και κοινωνικά κριτήρια στα
µακροοικονοµικά κι όχι µόνο για τα πλεονάσµατα, για µια στρατηγική που θα µας βγάλει από αυτή την κατάσταση της χώρα,
που µάθαµε από τα δικά σας λάθη, που µαθαίνουµε και περισσότερο κάθε µέρα. Και να είστε σίγουροι ότι είναι µέρος µιας συνολικής απάντησης στην κρίση και όχι η απάντηση, όπως είπατε.
Δεν είναι ελεηµοσύνη, δεν είµαστε ευεργέτες, δεν θεωρούµε
ότι αυτό που κάνουµε είναι ό,τι καλύτερο θα µπορούσαµε να κάνουµε, αλλά δεν ζούµε στους καλύτερους απ’ όλους τους κόσµους, που έλεγε στον «Καντίντ» του Βολταίρου ο Δόκτωρ
Πάνγκλος. Δεν είµαστε στους καλύτερους. Έχουµε αυτούς τους
περιορισµούς. Το 2015 είπαµε πώς θα δουλέψουµε εντός και
εκτός αυτών των περιορισµών και πιστεύουµε ότι µια στρατηγική
που µπορεί να αντιµετωπίσει αυτά τα προβλήµατα καθηµερινά
των εργαζοµένων, είναι καλύτερη από το να πούµε «τι να κάνουµε, αυτοί είναι οι περιορισµοί, πηγαίνουµε σπίτι µας». Εµείς
δεν θα πάµε σπίτι µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Σας παρακαλώ, µόλις ανέλαβα τα ηνία. Να καταλάβω. Τι θέλετε, κύριε
Λοβέρδο;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θέλω τον λόγο, ως έχω το δικαίωµα. Μπορεί να διαµαρτύρονται οι συνάδελφοι, αλλά
τι να κάνουµε. Όταν θα γίνουν αυτοί Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, ας µην το ασκούν. Εγώ έχω το δικαίωµα να ζητήσω τον λόγο
µετά την τοποθέτηση του κυρίου Υπουργού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Έχετε
το δικαίωµα, αλλά έχουµε προγραµµατίσει. Νόµιζα ότι θέλετε να
κάνετε κάποιο σχόλιο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε και αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δεν σας
έδωσα τον λόγο, γιατί πρέπει να δούµε αν θα µιλήσετε σαν Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Έχουν ζητήσει κι άλλοι τον λόγο
πριν από εσάς.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Έχω ζητήσει τον λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, αλλά αργότερα. Τώρα ζητώ µια παρέµβαση µετά την οµιλία του Υπουργού. Η οµιλία µου θα γίνει αργότερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ως τι;
Θέλετε να σχολιάσετε την οµιλία;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θέλω να κάνω µια τοποθέτηση επί της
τοποθετήσεως του Υπουργού, ως έχω το δικαίωµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Γιατί
δεν το αφήνετε για την οµιλία σας; Θα σας δώσω τον λόγο µετά
από έναν-δύο οµιλητές.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Αυτή είναι η διαδικασία, κυρία Πρόεδρε, όταν θα τελειώσουν οι Υπουργοί και θα µιλήσουν κι άλλοι
Υπουργοί και θα κλείσουµε τον κατάλογο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ναι, το
ξέρω. Για την οικονοµία του χρόνου λέω, κύριε Λοβέρδο, για να
µιλήσουν οι Βουλευτές.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα τη σεβαστώ κι εγώ την οικονοµία.
Άλλωστε έχουµε χρόνο. Θα πάµε µέχρις ότου τραβήξει η συνεδρίαση. Δύο λεπτά θέλω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε,
κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κοιτάξτε, κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, αύριο κλείνουµε τον ισολογισµό και τον απολογισµό του
κράτους για το έτος 2015. Πριν από έναν χρόνο κάναµε το ίδιο
για το έτος 2014.
Σύµφωνα µε τις δικές σας εισηγήσεις, το έτος αυτό είχαµε
ανάπτυξη 0,3%, -διορθώθηκε σε 0,7%, απ’ ό,τι µάθαµε πριν από
λίγες εβδοµάδες- και σε ό,τι αφορά τη σχέση εσόδων και εξόδων, κλείσαµε µε πλεόνασµα 0,2%. Αυτά είναι επιβεβαιωµένα. Είναι δικοί σας αριθµοί. Δεν τα λέγαµε µόνο εµείς. Προτείνατε να
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τα ψηφίσει το Σώµα και αυτά ψηφίστηκαν.
Άρα και η παρέµβασή µας για τα 500 εκατοµµύρια τον Απρίλιο
του 2014, αν δεν κάνω λάθος, είχε θετικό αποτέλεσµα σε σχέση
µε την κοινωνία, χωρίς να επιβαρύνει τα µεγέθη τα οποία θέλαµε
να µην επιβαρυνθούν, για να έχουµε θετικό κλείσιµο εκείνης της
χρονιάς. Ένα το κρατούµενο.
Δεύτερο κρατούµενο, σε σχέση µε αυτά που είπατε και στις
επιτροπές αλλά επαναλάβατε και σήµερα και δηµιουργείτε από
µόνος σας την ανάγκη να υπάρξουν νέες και νέες τοποθετήσεις.
Μιλήσατε για τα δεδοµένα του κλεισίµατος του προγράµµατος
στο τέλος του 2014. Επειδή δεν µπορεί να έχετε πάθει απώλεια
προσφάτου µνήµης, είστε εδώ, φρεσκάρεται η µνήµη µας από
τα δεδοµένα του κοινοβουλευτικού διαλόγου και από τα στοιχεία
που έχετε πρέπει να θυµάστε πάρα πολύ καλά ότι τότε είχαµε
προτείνει και εµείς το κλείσιµο του προγράµµατος, κάνοντας µε
την πρόταση Χαρδούβελη µία πρόταση στους δανειστές να κλείσει το πρόγραµµα µε επιπρόσθετα µέτρα, που δεν ξεπερνούσαν
το 1 δισεκατοµµύριο, και που υπολογίζαµε ότι ο συµβιβασµός θα
ήταν κάπου κοντά στο 1,5 δισεκατοµµύριο και αν ήταν. Εσείς
υποσχόσασταν άλλα. Κάνατε αυτά που κάνατε. Δεν θέλω να τα
επαναλάβω.
Ενώ αυτό «έτρεχε» και η διαπραγµάτευση συνεχιζόταν και ήταν και σκληρή, µεσολάβησε η πτώση της κυβέρνησης, που εσείς
προκαλέσατε. Δεν µπορεί να λέτε τώρα, µετά από τόσον καιρό
και µε τέτοια εµπειρία, ότι αν είχαµε προτείνει τον κ. Κουβέλη,
θα τον είχατε ψηφίσει. Γιατί ήµασταν εδώ όταν ο οποιοσδήποτε
Βουλευτής στις ψηφοφορίες ψήφιζε υπέρ του Προέδρου της Δηµοκρατίας και τον καταγγέλλατε ως αργυρώνητο, από τα πιο επίσηµα χείλη και των δύο εταίρων, δηλαδή και του Αρχηγού του
ΣΥΡΙΖΑ και του Αρχηγού των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
«Σπάσατε» µία διαδικασία και πήγατε τη χώρα πίσω. Τώρα το
έχετε καταλάβει. Ελπίζουµε τουλάχιστον, αφού το έχετε καταλάβει, ο πολιτικός σας λόγος να είναι λιγότερο διχαστικός, λιγότερο
προσβλητικός και περισσότερο ειλικρινής. Είναι µία πραγµατική
ελπίδα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Θεοχάρη, είχατε προγραµµατιστεί για τώρα, αλλά θα δώσω τον
λόγο στον κ. Τσακαλώτο και µετά στον κ. Σταθάκη. Έχει σοβαρό
λόγο να φύγει.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Δεν έχει κλείσει ο κύκλος
των εισηγητών. Δεν είναι σωστό. Ο κύριος Υπουργός έκανε µια
παραχώρηση για τον κύριο Υπουργό. Δεν είναι δυνατόν να µπουν
όλοι οι Υπουργοί ο ένας µετά τον άλλο. Η συµφωνία ήταν να κλείσει ο κύκλος των εισηγητών.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Έχει
δίκιο. Αυτή ήταν η συµφωνία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εγώ
δεν τη γνωρίζω τη συµφωνία. Μου ζήτησε ο κύριος Υπουργός να
µιλήσει, γιατί έχει κατεπείγοντα λόγο να φύγει.
Κύριε Τσακαλώτο, έχετε το λόγο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Πρώτον, δεν µου απάντησε ο κ. Λοβέρδος: Τον πιάσατε τον στόχο το
2014; Δεν τον πιάσατε.
Δεύτερον, είχατε την πρόταση για την προληπτική γραµµή πίστωσης ή δεν είχατε; Γιατί εγώ γι’ αυτό σας κατηγορώ, ότι σας
έδωσαν µία γραµµή πίστωσης, δεν την πήρατε και µετά έγινε το
άλλο. Δεν το δεχθήκατε, γιατί δεν είχατε ούτε αποθέµατα ούτε
συµφωνία για το χρέος, δεν είχατε ούτε στρατηγική. Και, δυστυχώς για εσάς, ακόµα δεν έχετε στρατηγική.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Σταθάκη, να προηγηθεί τελικά ο κ. Θεοχάρης; Μπορούµε να το
διαχειριστούµε το ζήτηµα;
Κύριε Θεοχάρη, έχετε τον λόγο, αλλά θα πρέπει να είστε ακριβής στα δώδεκα λεπτά.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Είµαι ειδικός αγορητής και
κανονικά δεν σπάει η διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τώρα
σας λέω για τον χρόνο.
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ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, επειδή
τώρα άλλαξε η Έδρα, υπήρχε σε όλους τους ειδικούς αγορητές
µια ανοχή δύο, δυόµισι λεπτών. Θα προσπαθήσω να µην τη χρησιµοποιήσω, αλλά θα παρακαλούσα για ισηγορία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, «από τη µία, αρπάζουν το ψωµί
από το τραπέζι εκατοµµυρίων ανθρώπων και από την άλλη, τους
πετούν κάποια ψίχουλα για να εξαγοράσουν τη στήριξή τους
στην ίδια πολιτική που τους έκλεψε το ψωµί και έχει σκοπό να
τους κλέψει και το τραπέζι και τις καρέκλες και το σπίτι. Αν αυτό
δεν είναι ο απόλυτος πολιτικός ξεπεσµός, τότε οι λέξεις έχουν
χάσει το νόηµά τους. Πρόκειται για µια πράξη βαθιά ανήθικη, που
δείχνει τον φόβο τους µπροστά στις κάλπες».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απόσπασµα από οµιλία του τότε
Αρχηγού της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, νυν Πρωθυπουργού
κ. Τσίπρα, στα Γιάννενα στις 21 Μαρτίου 2014.
Πώς σας ακούγονται τα λόγια αυτά το 2017; Σας ακούγονται
ως λόγια δίχως νόηµα; Είναι λόγια δίχως νόηµα! Είναι και κορώνες αντιπολιτευτικές, που έθρεψαν τις φωτιές του διχασµού. Με
τι αποτέλεσµα; Ελάχιστο. Σήµερα που γίνατε Κυβέρνηση, αφήνετε στην τύχη τους τους αδυνάµους. Αφήνετε στην τύχη τους
τα σπίτια αυτών που κινδυνεύουν µε πλειστηριασµό. Αφήνετε
στην τύχη τους αυτούς που τρέφονται στα συσσίτια και δεν βλέπετε καν αυτούς που ψάχνουν για φαΐ στους κάδους απορριµµάτων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προβληµατίστηκα πάρα πολύ
γι’ αυτά που ήθελα να πω σήµερα. Δεν θα ακολουθήσω τον
δρόµο του κ. Τσίπρα, τον δρόµο του παρελθόντος. Εξάλλου, το
θέµα της συνεδρίασης υποτίθεται πως είναι µια πράξη αλληλεγγύης, µια πράξη ανθρωπιάς, παροχή µερίσµατος σε οικονοµικά
αδύναµους συµπολίτες µας. Μακάρι να ήταν έτσι.
Ουσιαστικά, όµως, είναι µια κίνηση κοµµατικού εντυπωσιασµού, παραµονές των Χριστουγέννων, µε το προσωπείο κοινωνικής αλληλεγγύης που της φόρεσε µία, κατ’ επίφαση, αριστερή
Κυβέρνηση. Και λυπάµαι αληθινά γι’ αυτό. Θα ευχόµουν να ήταν
µια αληθινή πράξη ανθρωπιάς.
Το Σάββατο πήγα στη Μάνδρα µαζί µε συναδέλφους Ανεξάρτητους Βουλευτές. Κι άλλοι, ασφαλώς, από εσάς θα πήγαν. Κάποιοι µπορεί να έχουν συγγενείς ή φίλους που έχουν πληγεί. Δεν
θα µιλήσω για τα όσα τραγικά είδα ή άκουσα, αλλά κάνω µια
µικρή παρένθεση για να εκφράσω, πρώτα ως πολίτης και άνθρωπος και ύστερα ως πολιτικός, την ευγνωµοσύνη µου για όλους
αυτούς που έδωσαν χείρα βοηθείας στους κατοίκους της Μάνδρας και της ευρύτερης περιοχής. Δεν θα κατονοµάσω κανέναν.
Τέτοιες ώρες η βοήθεια είναι εξίσου σηµαντική απ’ όπου κι αν
προέρχεται, απ’ όποιον φορέα, οργανισµό, εταιρεία, ιδιώτη ή
έστω απλό γείτονα. Κι αυτά που προσφέρονται είναι εξίσου σηµαντικά, είτε είναι φάρµακα είτε είναι τρόφιµα είτε είναι εθελοντική εργασία για τη σίτιση και την υποστήριξη αυτών των ανθρώπων.
Ας πω, κλείνοντας την παρένθεση, πως φυσικά στηρίζουµε την
τροπολογία στήριξης των πληγέντων της Μάνδρας, αρκεί να
γίνει πράξη. Γιατί διαβάζουµε στον «Βηµατοδότη» πως ακόµα και
σήµερα οι πληγέντες, οι σεισµοπαθείς της Κω περιµένουν και
δεν έχουν δει ούτε 1 ευρώ στήριξης, από αυτά που ο κ. Τζανακόπουλος, µε περίσσιο στόµφο, έλεγε ότι θα τους δοθούν.
Επανέρχοµαι, λοιπόν, στο µέρισµα. Με ρωτούν αυτές τις
µέρες, καλόπιστα: «Εάν ήσουν εσύ Πρωθυπουργός, δεν θα το
έδινες το µέρισµα;». Και για να είµαι ειλικρινής, η απάντησή µου
δεν είναι, κατ’ αρχάς, ούτε αρνητική ούτε θετική. Είναι ουδέτερη.
Μόνο αν βοηθάει τη χώρα και τους πολίτες της. Πότε θα γινόταν
αυτό; Θα γινόταν σε δύο περιπτώσεις. Αν τα χρήµατα ήταν απ’
έξω και αιµοδοτούσαν την οικονοµία και την κοινωνία ή αν παίρνατε χρήµατα από τους πιο ισχυρούς και δίνατε στους πιο αδύναµους, τότε θα ήταν µια πραγµατική βοήθεια σε µια ώρα δοκιµασίας.
Για το πρώτο δεν χρειάζεται καν να επιχειρηµατολογήσω. Όχι
µόνο δεν φέρνετε χρήµατα στη χώρα απ’ έξω, αλλά απ’ αυτά που
τραβάτε από τη χώρα, κρατάτε τα µισά ως «µαξιλάρι» των δανειστών και δίνετε µόνο τα υπόλοιπα µισά. Κάνετε, λοιπόν, το αντίθετο από αυτό που θα έπρεπε να κάνετε.
Για το δεύτερο τώρα. Για να δούµε, λοιπόν, από πού προήλθε
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αυτό το µέρισµα. Πρώτη υπόθεση. Προήλθε γιατί ο προϋπολογισµός προέβλεπε µικρότερη ανάπτυξη από αυτή που έχουµε τελικά; Αν ήταν έτσι, τότε κι ακόµα περισσότερα έσοδα να είχαµε,
θα ήταν ευπρόσδεκτα. Ο περσινός προϋπολογισµός, όµως, έδινε
2,7% ανάπτυξη. Και φέτος, λένε οι πληροφορίες –αύριο θα καταθέσετε προϋπολογισµό- θα λέει 1,4%, δηλαδή µικρότερη ανάπτυξη, σχεδόν κατά µιάµιση ποσοστιαία µονάδα. Συµπέρασµα
πρώτο: Το µέρισµα δεν προήλθε από την ανάπτυξη.
Δεύτερη υπόθεση. Μήπως προήλθε από την καταπολέµηση
της φοροδιαφυγής, όπως υποστήριξε και πριν από λίγο ο κ. Τσακαλώτος και υποστηρίζει η Κυβέρνηση; Αυτό σίγουρα θα ήταν
πολύ ευχάριστο και, εν πάση περιπτώσει, δίκαιο, κατά κάποιον
τρόπο.
Επικαιροποίησα, όµως, την ανάλυση που είχα κάνει το καλοκαίρι µε τα στοιχεία Σεπτεµβρίου και το καταθέτω στα Πρακτικά
για να δείτε ακριβώς πώς υπολογίζονται.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και δυστυχώς κατά 650 εκατοµµύρια ευρώ περίπου αυξήθηκε
η φοροδιαφυγή στους πρώτους εννιά µήνες του 2017 σε σχέση
µε το 2016. Δεύτερο συµπέρασµα: Το µέρισµα δεν προήλθε από
την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής. Το αντίθετο.
Τρίτη υπόθεση: Μήπως το µέρισµα προήλθε από την υπερφορολόγηση των ανώτερων µισθολογικά στρωµάτων και της πολύπαθης µεσαίας τάξης; Αυτό µας λέει η Νέα Δηµοκρατία. Το άκουσα και από τα χείλη του συναδέλφου κ. Μαυρωτά και από άλλους. Εάν, όµως, ήταν έτσι, εγώ πάλι θα το δεχόµουν. Είναι µια
αναδιανοµή, ανορθόδοξη µεν, αλλά αναδιανοµή δε.
Σας παραπέµπω, όµως, στο δελτίο εκτέλεσης του Σεπτεµβρίου και θα δείτε ότι η στέρηση φορολογικών εσόδων από τους
στόχους είναι 650 εκατοµµύρια. Συνεπώς είναι καλή η κριτική για
υπερφορολόγηση, αλλά δεν ταιριάζει παντού. Το υπερπλεόνασµα δεν ήρθε από την υπερφορολόγηση. Το αντίθετο.
Υπόθεση τέταρτη: Μήπως –όπως γράφτηκε- το µέρισµα προήλθε γιατί σταµάτησαν οι επενδύσεις, υποθηκεύοντας έτσι την
πολυπόθητη ανάπτυξη, που µας λέτε συνέχεια ότι θα έρθει; Εάν
ήταν έτσι, εγώ πάλι θα δεχόµουν έστω την προτεραιότητα της
ελεηµοσύνης έναντι της ανάπτυξης. Να αποδεχτώ ότι τώρα χρειάζεται η χώρα ελεηµοσύνη, και όχι ανάπτυξη. Σας παραπέµπω
και πάλι στο δελτίο του Σεπτεµβρίου. Το «κέρδος» από τις επενδύσεις που πάγωσαν είναι 600 εκατοµµύρια. Ούτε καν αντιστάθµισαν τα φορολογικά έσοδα που χάσαµε.
Τέταρτο συµπέρασµα: Ούτε από την καθυστέρηση των επενδύσεων προήλθε το µέρισµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας δούµε µε τη βοήθεια του
δελτίου της γενικής κυβέρνησης του µήνα Σεπτεµβρίου από πού
προήλθε αυτό το περίφηµο υπερπλεόνασµα. Μειώθηκαν τα έσοδα πολύ παραπάνω, πάνω από 2 δισεκατοµµύρια, παραπάνω από
τα 650 εκατοµµύρια της φοροδιαφυγής που ανέφερα προηγουµένως και µειώθηκαν και οι δαπάνες πολύ περισσότερο.
Άρα, λοιπόν, το συµπέρασµα είναι ότι το υπερπλεόνασµα προήλθε από τις δαπάνες. Και από ποιες δαπάνες συγκεκριµένα; Της
µισθοδοσίας; Όχι. Αυτές αυξάνονται. Από τις σπατάλες; Παραµένουν στάσιµες.
Δυστυχώς, αυτές που µειώνονται είναι οι κοινωνικές δαπάνες,
µεταβιβάσεις και κοινωνικές παροχές. Να δούµε, λοιπόν, αναλυτικά από πού προήλθε το µέρισµα. Πρώτον, από το κοινωνικό επίδοµα αλληλεγγύης, αυτό που ο κόσµος λέει «ελάχιστον εγγυηµένο εισόδηµα», το οποίο ξεκίνησε τον Μάρτιο αντί τον Ιανουάριο που το είχατε εγγράψει στον προϋπολογισµό. Υπερπλεόνασµα 100 εκατοµµυρίων από τους πιο φτωχούς πολίτες της χώρας.
Δεύτερον, από τον ΟΑΕΔ υπάρχουν 230 εκατοµµύρια από µη
υλοποιηµένα προγράµµατα στήριξης ανέργων. Τρίτον, από το
πρόγραµµα στήριξης των οικογενειών σε ανέχεια που δεν πληρώνουν τις δόσεις του στεγαστικού τους δανείου και ενδέχεται
να το χάσουν από τους πλειστηριασµούς. Τόσο τα διαφηµίζατε εδώ ήµασταν όλοι- στη Βουλή αυτά τα 100 εκατοµµύρια που θα
δίνατε σε αυτούς τους ανθρώπους. Τίποτα δεν δώσατε και ξεκι-
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νάτε και µεθαύριο τους πλειστηριασµούς, χωρίς περίσκεψη,
χωρίς λύπη, χωρίς αιδώ, που θα έλεγε και ο µεγάλος Αλεξανδρινός.
Τέταρτον, από άλλα προγράµµατα κοινωνικής πολιτικής για
παιδεία, υγεία είναι περίπου άλλα 300 εκατοµµύρια. Το σύνολο
είναι 730 εκατοµµύρια, που αφορούν µη εκτέλεση κοινωνικής πολιτικής, για να δώσετε 720 εκατοµµύρια µέρισµα. Ιδού από πού
ήρθε.
Και έτσι απαντώ στο αρχικό µου ερώτηµα, εάν εγώ θα έδινα
αυτό το µέρισµα. Όχι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα το
έδινα. Γιατί δεν βοηθά τη χώρα, δεν βοηθά τους πολίτες. Δεν θα
πρόσφερα για λόγους κοµµατικής προβολής ένα µέρισµα που
παίρνει από τους φτωχότερους και τους άνεργους και δίνει
στους λιγότερο φτωχούς. Εάν ο ΟΑΕΔ από λάθος των συστηµάτων του δεν έδινε επίδοµα ανεργίας για έναν χρόνο, θα ερχόσασταν εδώ χαρούµενοι και θα µου λέγατε, «βρήκαµε 1 δισεκατοµµύριο και το µοιράζουµε µέρισµα»; Αυτά κάνετε και χειρότερα.
Δεν θα απαιτούσατε την παραίτηση του Υπουργού ως ελάχιστη
ένδειξη ότι καταλαβαίνει το τι έχει κάνει;
Ήθελα να ήξερα, πώς µας ζητάτε να ψηφίσουµε µια τέτοια
πρόταση. Δεν ξέρω καν πώς θα ένιωθα αν ήµουν πολίτης, που
δικαιούµουν αυτό το µέρισµα, και ήξερα πως παίρνω χρήµατα
που τα έχω ανάγκη, από ανθρώπους που είναι φτωχότεροι από
εµένα.
Σας κοιτώ στα µάτια και σας ρωτάω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ: Πώς θα ψηφίσετε αυτή την
αναδιανοµή από τα κάτω προς τα πάνω; Λυπάµαι που δεν βρίσκω
έναν άνθρωπο µέσα σε αυτή την Αίθουσα σύµµαχο στη µάχη
ενάντια στην υποκρισία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω, λέγοντας πως καταθέσαµε τέσσερις ανεξάρτητοι Βουλευτές µία τροπολογία, που αν
τη δεχτείτε, µπορείτε να ξεπλύνετε το όνειδος αυτού του νοµοσχεδίου.
Συγκεκριµένα προτείνουµε:
Δώστε τα 100 εκατοµµύρια, που πήρατε από το ΚΕΑ, ξανά
πίσω στους φτωχότερους πολίτες της χώρας. Έχετε ακόµα τον
χρόνο να το αλλάξετε.
Δώστε 220 εκατοµµύρια µε κριτήρια, όπως προτείνετε κι εσείς,
αλλά για χαµηλότερα εισοδήµατα για τους πιο φτωχούς.
Δώστε 150 εκατοµµύρια στους ένστολους, που έχουν κερδίσει
δικαστικά αυτά τα χρήµατα, αφού δίνετε, ορθώς, 315 εκατοµµύρια σε συνταξιούχους, που δεν έχουν κερδίσει δικαστικά. Έτσι,
τουλάχιστον, θα αποκαταστήσετε ένα αίσθηµα δικαιοσύνης. Βάλτε τα υπόλοιπα χρήµατα των ενστόλων, στον προϋπολογισµό
που θα καταθέσετε αύριο για το 2018.
Δώστε 250 εκατοµµύρια, για να αποπληρωθεί η δόση του Δεκεµβρίου από όλα τα δάνεια φυσικών προσώπων που δεν είναι
ληξιπρόθεσµα, για να επιβραβευθούν κάποτε οι ταλαίπωροι συνεπείς, αυτοί που έσωσαν τις τράπεζες από νέα ανακεφαλαιοποίηση και έσωσαν τα χρήµατα και τις καταθέσεις των συνανθρώπων τους από «κούρεµα».
Έτσι το µέρισµα της άδικης ελεηµοσύνης θα γίνει τουλάχιστον
µέρισµα αλληλεγγύης και επιβράβευσης. Οι συµπολίτες µας θα
δουν ότι κάτι µικρό αλλάζει σήµερα και ίσως φωλιάσει η ελπίδα
ότι κάτι µεγαλύτερο θα αλλάξει αύριο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε.
Επειδή έχουν ζητήσει τον λόγο ταυτόχρονα Κοινοβουλευτικοί
Εκπρόσωποι και Πρόεδροι κοµµάτων, θα κάνουµε τώρα ως Προεδρείο µια διαχείριση χρόνου.
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, εξήντα τέσσερις µαθήτριες και µαθητές και
τέσσερις συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 1ο Γενικό Λύκειο Ναυπάκτου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Σταθάκη, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, προτίθεµαι να κάνω
τρία πράγµατα. Το πρώτο, είναι να εξηγήσω τι είναι αυτό που εισάγεται σήµερα. Το δεύτερο, είναι να απαντήσω σε µερικά από
τα ερωτήµατα που τέθηκαν από την Αντιπολίτευση, ποια είναι δηλαδή αυτά τα ΥΚΩ που πληρώνουµε. Είναι τωρινά; Εµείς τα δηµιουργήσαµε ή έχουν ένα άλλο παρελθόν; Αν αποτελούν κοινωνικό µέρισµα ή όχι, ακούω ότι είναι χρήµατα που πάνε στη ΔΕΗ
και δεν αποτελούν κοινωνικό µέρισµα και το τρίτο που θα κάνω,
είναι ότι θα αναλύσω πώς µεταρρυθµίζουµε εµείς τα ισχύοντα
ΥΚΩ και το κοινωνικό τιµολόγιο.
Ξεκινάω από το πρώτο ερώτηµα. Τα ΥΚΩ είναι τα χρήµατα που
πληρώνουµε για την ακριβή παραγωγής ενέργειας στα νησιά.
Είναι κατά µέσο όρο 700 εκατοµµύρια τον χρόνο, αφορά όλο το
νησιωτικό σύµπλεγµα της χώρας. Εκεί η παραγωγή ενέργειας γίνεται, όπως ξέρετε, µε πετρέλαιο, µαζούτ κ.λπ.. Τα µισά είναι της
Κρήτης και τα άλλα µισά των υπόλοιπων νησιών.
Το δεύτερο είναι το κοινωνικό τιµολόγιο, το οποίο σήµερα λειτουργεί σε ένα επίπεδο γύρω στα 70 εκατοµµύρια.
Μέχρι στιγµής τα ΥΚΩ τα πληρώνουν αποκλειστικά όλοι οι καταναλωτές ενέργειας της χώρας. Άρα αυτή η διαφορά που κοστίζει η παραγωγή ρεύµατος στα νησιά σε σχέση µε την παραγωγή ρεύµατος στην υπόλοιπη Ελλάδα -επαναλαµβάνω είναι
πολύ µεγάλη η διαφορά του κόστους- όλα αυτά ενοποιούνται
εντός του λογαριασµού, που πληρώνουν κάθε µορφής καταναλωτές, νοικοκυριά, βιοµηχανίες και ούτω καθεξής και ενοποιούµενα αυτά αποδίδονται στον παραγωγό αυτής της ενέργειας. Εν
προκειµένω υπενθυµίζω ότι στα νησιά αποκλειστικός παραγωγός
της ενέργειας είναι η ΔΕΗ.
Μέχρι στιγµής, λοιπόν, όλα αυτά παράγονται, πληρώνονται
από τους καταναλωτές. Η εισαγωγή σήµερα που κάνει η παρούσα Κυβέρνηση, είναι ότι για πρώτη φορά ένα µέρος του κόστους των ΥΚΩ, θα το πληρώσει ο προϋπολογισµός. Επαναλαµβάνω, η καινοτοµία του άρθρου αυτού έγκειται στο ότι για πρώτη
φορά ένα µέρος του βάρους αυτού, θα το φέρει ο προϋπολογισµός.
Ο στόχος είναι προφανής. Υπάρχει σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες ένας επιµερισµός της πληρωµής των ΥΚΩ από καταναλωτές και προϋπολογισµό -σε πολλές χώρες φτάνει και το
50%, όπως στην Ισπανία και σε άλλες. Αυτός ο επιµερισµός είναι
επιβεβληµένος για κοινωνικούς και άλλους λόγους. Στη συγκεκριµένη συγκυρία εάν δεν το έφερε ο προϋπολογισµός, µιλάµε
για µια αύξηση των τιµολογίων του ηλεκτρικού ρεύµατος της
τάξης του 7% µε 10%. Φαντάζοµαι κανείς σε αυτή την Αίθουσα,
δεν είναι έτοιµος να προκρίνει αυτή τη λύση για τα επόµενα χρόνια.
Δεύτερον και τελειώνω µε την εισαγωγή για τα ΥΚΩ, τα τελευταία αποκλιµακώνονται από τούδε και στο εξής εξαιτίας των διασυνδέσεων των νησιών και του γεγονότος ότι σταδιακά θα
τεθούν µέχρι το 2023 εκτός λειτουργίας οι µονάδες που παράγουν ενέργεια στα νησιά. Στην Κρήτη, εάν ισχύσει το πρόγραµµα
2020 και 2023, θα αποσυνδεθούν οι µονάδες και θα είναι µόνο
κάποιες, που χρειάζονται για τη σταθερότητα του συστήµατος
µόλις διασυνδεθεί µε Πελοπόννησο και Αττική. Στις Κυκλάδες, η
πρώτη φάση ολοκληρώνεται το 2018 -άρα είναι µια µεγάλη µερίδα νησιών, που θα διασυνδεθεί- και η δεύτερη φάση το 2020.
Μπαίνω στο δεύτερο ερώτηµα, σχετικά µε το ποια ΥΚΩ πληρώνουµε και αν είναι κοινωνικό µέρισµα ή όχι. Καταθέτω στη
Βουλή το συσσωρευτικό έλλειµµα των ΥΚΩ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός κ. Γεώργιος Σταθάκης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το 2012 και κάθε χρόνο βγαίνει ένα ισοζύγιο, δηλαδή, αυτά
που πλήρωσαν οι καταναλωτές, έφταναν για το κόστος παραγωγής της ενέργειας στα νησιά; Το 2012 δεν έφτασαν. Για την ακρίβεια υπήρχε ένα έλλειµµα 156 εκατοµµυρίων. Το 2013 πάλι δεν
έφτασαν και προστέθηκαν άλλα 148 εκατοµµύρια και το 2014 άκουγα µε δέος τον κ. Κουτσούκο- προστέθηκαν άλλα 92 εκα-
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τοµµύρια. Το άθροισµα είναι 393 το 2012, 2013 και το 2014.
Μετά ήρθε αυτή η «φρικτή» Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και για διάφορους λόγους ακόµα και τα ΥΚΩ το 2015 και το 2016 ήταν 22
εκατοµµύρια και µείον 55 εκατοµµύρια, δηλαδή, συν 33 εκατοµµύρια. Τα 360 που δίνουµε σήµερα, είναι τα ελλείµµατα του 2012,
2013, 2014, µειωµένα κατά 30 εκατοµµύρια από τη «φρικτή» περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Δεύτερο ερώτηµα. Είναι κοινωνικό µέρισµα ή όχι; Γιατί ακούω
όλες αυτές τις ιστορίες ότι δίνουµε µεν ένα και πλέον δισεκατοµµύριο, αλλά µόνο τα 720 είναι κ.λπ.. Η απάντησή µου είναι απόλυτα σαφής. Σαφώς και είναι κοινωνικό µέρισµα, παίρνοντας υπ’
όψιν τα δεδοµένα αυτά που µόλις σας ανέλυσα και ότι η εναλλακτική λύση για την αποπληρωµή αυτού του συσσωρευµένου χρέους είναι η αύξηση των λογαριασµών του ηλεκτρισµού.
Είναι µία σαφής επιλογή της Κυβέρνησης, αυτό το µεγάλο
συσσωρευµένο έλλειµµα να το αποδώσει τώρα και ταυτόχρονα
να µην οδηγήσει σε µία αύξηση των τιµών, η οποία θα ήταν δυσανάλογη µε τις οικονοµικές συνθήκες και θα έχει µεγάλο κοινωνικό κόστος.
Ως προς το εάν είναι κρατική ενίσχυση ή όχι, απορρίπτω µετά
βεβαιότητας οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση. Τα ΥΚΩ είναι αναγνωρισµένο στοιχείο και επιτρέπεται να προσφέρουν, όπως ανέφερα και τα παραδείγµατα πριν, αναγνωρισµένη πολιτική στις
χώρες που έχουν νησιά και δεν θα πρέπει να µας απασχολεί σε
καµµία περίπτωση αυτό το θέµα.
Σχετικά µε το τρίτο και τελευταίο θέµα το τι αλλάζουµε στα
ΥΚΩ και στον ΚΟΤ από τώρα µέχρι το 2023 η αποτίµηση των ΥΚΩ
ετησίως, έστω και αποκλιµακούµενα λόγω των διασυνδέσεων,
αποτελεί αντικείµενο υπολογισµού.
Το κάνουµε αυτό και ένα µέρος από αυτά θα συνεχίσει να πληρώνεται από τον προϋπολογισµό, προκειµένου να αποφύγουµε
οποιαδήποτε αύξηση ρεύµατος, πολύ περισσότερο να έχουµε
µία ευχέρεια καλύτερης διαχείρισης των ΥΚΩ και εδώ µπαίνω
στην πρώτη µεταρρύθµιση που ετοιµάζουµε.
Τα ΥΚΩ όπως ξέρετε και το καταλάβαµε οι περισσότεροι πέρυσι τον χειµώνα, τιµολογούνται µέσα από µία διαδικασία προοδευτικής φορολόγησης, που έχει τον χαρακτήρα µίας απότοµης σκάλας. Εάν δαπανάτε µέχρι 1. 600 KWh, πληρώνετε ένα
συγκεκριµένο ποσοστό ΥΚΩ. Μόλις πάτε 1.601 µονάδες στην κατανάλωσή σας, η σκάλα ανεβαίνει το επόµενο σκαλί και πληρώνετε και όλη την ενέργεια µε αυτόν τον τρόπο. Μόλις περάσετε
τις 2.001 KWh, πάλι έχουµε µία τεράστια σκάλα.
Άρα ο τρόπος αποτίµησης δηµιουργεί αλλαγή γι’ αυτούς που
πέρυσι είχαν µία µικρή αύξηση κατανάλωσης και άλλαξαν κλίµακα και σκάλα και είδαν µία δυσανάλογη αύξηση των ΥΚΩ.
Η πρώτη βασική αλλαγή που κάνουµε, είναι ότι αυτή τη σκάλα
την κάνουµε ευθεία ή µε µία καµπύλη, διατηρώντας αυτή την
προοδευτικότητα, προκειµένου τα νοικοκυριά που έχουν πολύ
υψηλές καταναλώσεις, όπως πληρώνουν κατά τι µεγαλύτερη
τιµή ρεύµατος, το ίδιο να συµβαίνει και µε τα ΥΚΩ.
Άρα η πρώτη βασική αλλαγή που κάνουµε, είναι να εξοµαλύνουµε αυτή την καµπύλη των ΥΚΩ, ακριβώς για να γίνει δικαιότερη αποτίµηση και να αποφύγουµε φαινόµενα, όπως υπήρχαν
µέχρι τώρα.
Αυτή είναι τοµή, σε συνδυασµό µε την αλλαγή των τιµών κατά
τι, η οποία θα επηρεάσει απόλυτα δύο κατηγορίες καταναλωτών,
τη µεγάλη µάζα των καταναλωτών που είναι ανάµεσα στις 1.600
και 2.000 KWh και κυρίως τη µεσαία τάξη που είναι λίγο πάνω
από τις 2.000 KWh, δηλαδή 2.001 µε 2.500. Σε αυτή την κατηγορία η διαφορά στην αποτίµηση των ΥΚΩ θα είναι σηµαντική. Άρα
προχωράµε σε µία ελάφρυνση ταυτόχρονα των λογαριασµών,
που θα φανεί µόλις εφαρµοστεί ο νέος τρόπος αποτίµησης των
ΥΚΩ.
Κλείνω µε το κοινωνικό τιµολόγιο, στο οποίο ετοιµάζουµε µία
πολύ µεγάλη αλλαγή και είναι έτοιµη και η υπουργική απόφαση.
Κάνουµε δύο βασικές τοµές. Μέχρι τώρα το κοινωνικό τιµολόγιο
ήταν περίπου οριζόντιο. Όσοι εντάσσονταν εκεί µε µόνο κριτήριο
το εισόδηµα, είχαν περίπου µία δεδοµένη τιµή έκπτωσης γύρω
στο 30-35%.
Σήµερα εισάγουµε µία δεύτερη κατηγορία που θα έχει 70% έκ-
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πτωση και αυτή θα είναι όσοι έχουν δικαίωµα στο εισόδηµα αλληλεγγύης. Άρα στις τριακόσιες χιλιάδες των νοικοκυριών τα
οποία έχουν πολύ χαµηλό εισόδηµα και λαµβάνουν εισόδηµα κοινωνικής αλληλεγγύης, η έκπτωση στο ρεύµα και σε όλες τις συνεπαγόµενες χρεώσεις θα φτάσει το 70%.
Είναι ένα µέτρο ισχυρής στήριξης των κοινωνικά αδύναµων,
αυτών που πραγµατικά απαιτούν και χρειάζονται στήριξη. Επιθυµούµε µε τον τρόπο αυτό, να δώσουµε ένα ισχυρό κοινωνικό µήνυµα και να αντιµετωπίσουµε ένα από τα φαινόµενα της ενεργειακής φτώχειας, που αντιµετωπίζει η κοινωνία µας.
Συνεπώς η µια µεγάλη µεταρρύθµιση αφορά την αύξηση του
ποσοστού έκπτωσης για την κοινωνική οµάδα που λαµβάνει εισόδηµα κοινωνικής αλληλεγγύης, από 30% που είναι σήµερα η
έκπτωση στο ρεύµα στο 70%.
Η δεύτερη αλλαγή που κάνουµε, είναι για αυτούς που λαµβάνουν το κοινωνικό τιµολόγιο σήµερα. Δίπλα στο εισοδηµατικό
κριτήριο εισάγουµε και το περιουσιακό κριτήριο, προκειµένου
να αποφευχθούν όλες οι περιπτώσεις, που κατά καιρούς βλέπουµε ότι υπάρχουν, κάποιος να εκµεταλλευτεί το κοινωνικό τιµολόγιο, ενώ η περιουσία του υπερβαίνει τα ανεκτά όρια,
150.000 ευρώ ακίνητη περιουσία κ.λπ.. Άρα η δεύτερη εισαγωγή
και αλλαγή που κάνουµε είναι αυτή.
Με αυτές τις δυο παρεµβάσεις ΥΚΩ και κοινωνικό τιµολόγιο
επιτυγχάνουµε –νοµίζω- µια πολύ καλή αντιµετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Εισάγουµε µια δικαιότερη κατανοµή του κόστους της κοινωνικής πολιτικής και, κυρίως, διαµορφώνουµε ένα
σταθερό πλαίσιο, εγκαταλείποντας πλέον τις πρακτικές των προηγούµενων κυβερνήσεων να συσσωρεύουν ελλείµµατα και µετά
να έρχονται να λένε ότι στην καµπή, που ήταν όλα έτοιµα να απογειωθούν, εµφανιστήκαµε εµείς.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Θα ανακοινώσω τέσσερις οµιλητές. Πρώτος θα µιλήσει ο κ. Δένδιας,
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, για δέκα λεπτά –ελάτε σιγάσιγά στο Βήµα- µετά θα µιλήσει ο κ. Σκουρολιάκος και ο κ. Τασούλας από τους οµιλητές και µετά η κ. Αχτσιόγλου, από τους
Υπουργούς.
Κύριε Δένδια, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Δεν θα καταχραστώ του χρόνου, ούτε έχω κάποια πρόθεση να
υψώσω τόνους. Άλλωστε η οµιλία του Υπουργού, του κ. Σταθάκη,
συνήθως γίνεται µε τόνο, που δεν σου επιτρέπει µετά να απαντήσεις έντονα. Λυπάµαι που έχουµε χάσει τον κ. Τσακαλώτο, ο οποίος βγάζει κάτι φιλιππικούς, οι οποίοι διεγείρουν τα ένστικτα
κοινοβουλευτικής απάντησης, αλλά εν πάση περιπτώσει αφού
έχει φύγει και δεν είναι στην Αίθουσα, θα φυλάξουµε να κάνουµε
αυτή τη συζήτηση µαζί του στον προϋπολογισµό. Τις µέρες που
έρχονται, τον καιρό που έρχεται, θα έχουµε την χαρά να τον βλέπουµε συχνά.
Πάντως µε διάφορους τόνους από τους λατινικούς του συναδέλφου, του κ. Μπαλαούρα, µέχρι και τους τόνους του Υπουργείου Οικονοµικών δεν αποφεύχθηκε να ακούσουµε σε αυτή την
Αίθουσα πάλι το γνωστό σενάριο της καταστροφολογίας των σαράντα ετών εξαιτίας της µεγάλης συµφοράς, της µεγάλης ζηµιάς
και της απώλειας ανθρώπινων ζωών, για την οποία έχουµε επανειληµµένα εκφράσει την λύπη µας στην Αττική τις τελευταίες
µέρες.
Ακούσαµε πάλι ότι η εθνοσωτήρια Κυβέρνηση, κύριε Σταθάκη,
διότι έτσι την παρουσιάζετε εσείς…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Εγώ είπα τέτοιο πράγµα;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Όχι, εσείς δεν το είπατε. Εσείς είστε
πονηρότερος, το γυρνάτε ανάποδα. Τη λέτε «φρικτή», για να µην
µπορέσουµε να σας πούµε εµείς τίποτα χειρότερο. Όµως πρέπει
να σας πω ειλικρινά ότι περίπου κυριολεκτείτε.
Η Κυβέρνηση αυτή, λοιπόν, η οποία τρία χρόνια πια είναι στην
εξουσία και η οποία εξελέγη µε πρόταγµα τη θεραπεία όλων των
δεινών και τη θεραπεία όλων των προβληµάτων, δεν έχει καµµία
ευθύνη για τίποτα. Για ό,τι συµβαίνει στη χώρα, ανατρέχει, βεβαίως, στα προηγούµενα σαράντα χρόνια και επειδή κανείς, βέ-
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βαια, δεν βρίσκει άκρη απέναντι στον λαϊκισµό, αυτά τα σαράντα
χρόνια διανθίζονται στην ιστορική µνήµη µε διάφορες αναφορές
του Πρωθυπουργού στον Ανδρέα Παπανδρέου κ.λπ., αναλόγως
τι βολεύει την κυβερνητική πλειοψηφία, δηλαδή διασπώνται τα
σαράντα χρόνια.
Αρνείται η κυβερνητική πλειοψηφία να θυµηθεί ότι παρά τα
λάθη που έγιναν αυτά τα σαράντα χρόνια, το εισόδηµα των Ελλήνων ή αν θέλετε το ΑΕΠ έχει ανέβει µερικές δεκάδες φορές.
Αυτό δεν υπάρχει καταγεγραµµένο στην ιστορική µνήµη του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ.
Επίσης δεν µας εξηγεί ευθέως -έρχοµαι τώρα στην καταστροφή που έγινε στην Μάνδρα- πρώτον, αυτό για το οποίο ρωτήθηκε από τον εισηγητή µας, τον κ. Γιάννη Βρούτση. Η Πολιτική
Προστασία είχε ενδείξεις για τα καιρικά φαινόµενα; Η απάντηση
είναι ότι είχε, βεβαίως, έστω και αν η Κυβέρνηση αρνείται να µας
τη δώσει.
Επί τη βάσει, λοιπόν, αυτών τι έκανε η Κυβέρνηση για να προλάβει τη ζηµιά, για να προλάβει την καταστροφή; Τι µέτρα έλαβε;
Ποιους ειδοποίησε; Πώς ενήργησε; Ή µήπως και οι ειδοποιήσεις
της Κυβέρνησης ή µάλλον οι µη ειδοποιήσεις ανατρέχουν στην
ευθύνη των προηγούµενων σαράντα χρόνων;
Εάν δεν απατώµαι, επίσης, στην Περιφέρεια Αττικής ο ΣΥΡΙΖΑ
πολιτικοποίησε απολύτως τις εκλογές. Μάλιστα θριαµβολόγησε
για την εκλογή της σηµερινής Περιφερειάρχου, της κ. Δούρου.
Νοµίζω ότι θυµάστε όλοι τις σκηνές µε τον κ. Τσίπρα, τους εναγκαλισµούς, τους ασπασµούς και όλα τα σχετικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει
αναλάβει ευθέως την πολιτική ευθύνη και την πολιτική πατρότητα
της παρούσας διοίκησης στην περιφέρεια αυτή. Είναι έτσι ή δεν
είναι έτσι; Γιατί βλέπω ή διαισθάνοµαι κάποιες αποστάσεις τελευταία.
Αλλά πέραν αυτού, µε δεδοµένη την πολιτική πατρότητα,
ερωτώ: Ήταν πρόγραµµα του συνδυασµού που κέρδισε τις εκλογές η αντιµετώπιση των προβληµάτων των πληµµυρών στην περιοχή αυτή ή δεν ήταν; Ήταν ήδη γνωστό ότι υπάρχει πρόβληµα;
Είχατε πάρει κατά την προεκλογική εκστρατεία για την περιφέρεια σαφή θέση ότι αυτό ήταν ένα από τα πρώτα προβλήµατα,
τα οποία έπρεπε να λυθούν; Μιλάµε για τρία χρόνια πριν. Τι έγινε;
Μας είπε κανείς τι έγινε αυτά τα τρία χρόνια για αυτό το πρόβληµα, το οποίο µόνοι σας επιλέξατε, µόνοι σας κατονοµάσατε,
µόνοι σας είπατε ότι θα λύσετε και µόνοι σας αγνοήσατε για τρία
χρόνια;
Υπήρχαν ή δεν υπήρχαν δεκάδες εκατοµµύρια ονοµατισµένα
ή εν πάση περιπτώσει προβλεπόµενα από ευρωπαϊκά κονδύλια
για τα συγκεκριµένα θέµατα, τα οποία δεν απορροφήθηκαν;
Υπήρχαν, ναι ή όχι; Μάλιστα από ό,τι µου λένε υπερβαίνουν τα
70 εκατοµµύρια ευρώ και µε τους εθνικούς πόρους µαζί θα υπερέβαιναν τα 90 εκατοµµύρια ευρώ. Είναι έτσι ή δεν είναι;
Υπάρχει κάποια ευθύνη, εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι
της Κυβέρνησης, ή δεν έχετε καµµιά ευθύνη; Ή πρέπει να ανατρέξουµε σε ευθύνες του 1975, του 1976, του 1990, να καλέσουµε πίσω νεκρούς να απολογηθούν; Εσείς δεν έχετε καµµία
ευθύνη για το τι συµβαίνει σε αυτή τη χώρα; Είστε παντελώς
ανεύθυνοι; Είστε µόνο για να κρίνετε, να επικρίνετε και να κατακρίνετε; Δεν είναι, πραγµατικά, το φοβερότερο των γεγονότων
ότι δεν έχει παραιτηθεί ένας Υπουργός σας, αποδεχόµενος ευθύνες για κάτι το οποίο έχει συµβεί;
Τι έχετε κάνει για την προστασία του περιβάλλοντος, για να
συνεννοηθούµε; Εκτός του ότι καταργήσατε τις χρήσεις γης και
επανήλθατε στο προεδρικό διάταγµα του 1987, τι έχετε κάνει για
την προστασία του περιβάλλοντος; Εκτός από την οικολογική καταστροφή στον Σαρωνικό για την οποία πάλι δεν υπήρχε καµµία
δική σας ευθύνη. Προφανώς έφταιγε ο καιρός που δεν υπήρχε
και τα κύµατα, που επίσης, δεν υπήρχαν.
Εν πάση περιπτώσει νοµίζω ότι έρχεται ο καιρός, για να αντιληφθείτε ότι έχουν αλλάξει λίγο τα πράγµατα και ότι µε αυτή την
πολιτική µπορεί κανείς να εκλέγεται µια φορά, αλλά από εκεί και
πέρα οδηγείται πίσω στο σπίτι του.
Όµως αυτό το οποίο θα ήθελα να σας πω τελειώνοντας, είναι
αυτό που έθεσε υπ’ όψιν µου ο Βουλευτής Μαγνησίας της Νέας
Δηµοκρατίας, ο κ. Μπουκώρος, ότι σε προηγούµενη περίπτωση
σε πληµµύρες στην Σκόπελο έχει υπογραφεί η κοινή υπουργική

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

απόφαση -µάλιστα µου έδωσε ηµεροµηνία την 1-6-2017- και οι
άνθρωποι δεν έχουν πάρει ακόµα έστω και τα λίγα χρήµατα που
είπατε ότι θα τους δώσετε τότε. Ελπίζω, λοιπόν, για τα θύµατα
στην Μάνδρα, να µην έχετε την ίδια συµπεριφορά.
Διότι εµείς δεν έχουµε δει ακόµα την τροπολογία. Παρεµπιπτόντως δεσµεύτηκε η Κυβέρνηση ότι στις 14.00’ η ώρα θα φέρει
την τροπολογία να τη δούµε. Είναι 15.15’ η ώρα και τροπολογία
δεν έχουµε δει ακόµα.
Έρχοµαι τώρα για λίγο στη διανοµή του κοινωνικού µερίσµατος. Άκουσα τον κ. Σταθάκη. Αν κατάλαβα καλά, από ό,τι µας είπε
ο κ. Σταθακης εδώ πέρα, µε ένα εξειδικευµένο, βέβαια, θέµα και
µε µια εξειδικευµένη ανάλυση που θα την κοιτάξουµε, τα οικονοµικά της ΔΕΗ, κύριε Υπουργέ, πάνε καλύτερα, δηλαδή, επί των
ηµερών σας. Βελτιώνεται η κατάσταση.
Η «φρικτή» σας Κυβέρνηση όπως εσείς τη χαρακτηρίσατε –κι
εγώ δεν θα διαφωνήσω- έχει βελτιώσει την κατάσταση στη ΔΕΗ.
Αυτό µας είπατε πριν. Αν είναι αλήθεια αυτό, ειλικρινώς επιχαίρουµε και είµαστε κι έτοιµοι να σας συγχαρούµε. Έχω, όµως, µια
φρικτή –µιας και είναι της µόδας η λέξη- υπόνοια ότι δεν πρέπει
να είναι έτσι τα πράγµατα.
Εν πάση περιπτώσει, όµως, ας έρθουµε στο θέµα του µερίσµατος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς ήρθαµε εδώ για να σας
βοηθήσουµε και να ψηφίσουµε αυτή τη διάταξη. Αλλά ειλικρινά
σας λέω. Μπορείτε να µας πείτε, τι θέλετε να ψηφίσουµε για να
καταλάβω; Διότι δεν νοµίζω ότι το ελληνικό Κοινοβούλιο έχει δει
διάταξη πιο αόριστη από αυτή. Υποτίθεται ότι έρχεται µια διάταξη, µε την οποία η Βουλή πρέπει, ασκώντας τη νοµοθετική της
πρωτοβουλία, να διανείµει συγκεκριµένους πόρους. Αυτό το
κάνει η Βουλή των Ελλήνων, εσείς, εµείς, όλοι, όχι η Κυβέρνηση,
όχι ο κ. Σταθάκης, όχι ο Υπουργός των Οικονοµικών, όχι η κ.
Αχτσιόγλου. Η Βουλή των Ελλήνων!
Ακούστε, λοιπόν, το κείµενο που έρχεται να ψηφίσουµε λέει:
«Με την ίδια υπουργική απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια εισοδήµατος». Η διάταξη εδώ δεν έχει κριτήρια εισοδήµατος σε
ποιον θα δοθεί το βοήθηµα. Κριτήρια περιουσίας. Η διάταξη δεν
έχει κριτήριο περιουσίας. Λείπει και αυτό. Κριτήρια διαµονής.
Ούτε αυτά έχει η διάταξη µέσα. Επίσης η διάταξη δεν έχει τις κατηγορίες των δικαιούχων. Αυτό θα οριστεί µε υπουργική απόφαση. Ούτε τη βάση υπολογισµού έχει µέσα η διάταξη και αυτό
θα οριστεί µε υπουργική απόφαση. Ούτε τον τρόπο υπολογισµού
έχει µέσα και αυτό µε υπουργική απόφαση θα καθοριστεί. Ούτε
το ακριβές ποσό αναφέρεται και αυτό µε υπουργική απόφαση
θα οριστεί. Ούτε τις κατηγορίες των δικαιούχων αναφέρει και
αυτό µε υπουργική απόφαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ειλικρινά, ποιος είναι ο νοµοτεχνικός πατέρας αυτής της διάταξης που φέρνετε ενώπιον του
εθνικού Κοινοβουλίου; Γιατί και να θέλει κανείς να σας βοηθήσει
δεν µπορεί. Έχετε γράψει υπερήφανα κεφάλαια ιστορίας σε αυτό το κεφάλαιο της δραστηριότητας της Βουλής, που θα ονοµάζεται «νοµοθετική ασυναρτησία». Δεν ξέρετε τι µας φέρνετε εδώ.
Πιάνετε ένα µολύβι και ένα χαρτί και γράφετε ό,τι θέλετε και το
φέρνετε στην Αντιπροσωπεία να το ψηφίσει.
Τι είναι αυτά τα πράγµατα; Αν είναι δυνατόν! Μέχρι το τέλος
της συνεδρίασης µπορείτε στοιχειωδώς να επανέλθετε στη νοµοθετική και νοµοτεχνική σοβαρότητα και να φέρετε κάποιες παραµέτρους; Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να
έρχεται αυτή η διάταξη προς ψήφιση, γραµµένη µε αυτόν τον
τρόπο; Εάν ήθελε µια κυβέρνηση να εκδηλώσει µε πιο περήφανο
τρόπο την περιφρόνησή της στη νοµοθετική διαδικασία και στο
Κοινοβούλιο, πώς αλλιώς θα το έκανε, για να ξέρουµε δηλαδή;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνω λέγοντας το εξής: Ελπίζω ότι και η τροπολογία η οποία θα έρθει, που αφορά την ανακούφιση των παθόντων στη Μάνδρα, αλλά και οι βελτιώσεις που
είναι απαραίτητο να έρθουν για το κοινωνικό µέρισµα, θα δώσουν, τουλάχιστον, ένα φύλλο συκής στη σηµερινή συνεδρίαση.
Κατά τα άλλα οφείλω να σας πω κάτι, παίρνοντας αυτό που είπε
ο Υπουργός Οικονοµικών φεύγοντας: «Εµείς δεν είναι ότι θα
πάµε στο σπίτι µας». Αυτό είναι πραγµατικότητα. Δεν θα πάτε
στο σπίτι σας. Θα σας στείλει ο λαός στο σπίτι σας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Σκουρολιάκος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, επιτρέψτε µου να πω δυο λόγια, καταρχάς, για την καταστροφή που
έπληξε τους ανθρώπους της δυτικής Αττικής, αυτής της πολύπαθης περιοχής που δυστυχώς –τι να κάνουµε;- τα προηγούµενα
χρόνια, από τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο και µετά, µετατράπηκε
στην πίσω αυλή, στο πίσω οικόπεδο του πολεοδοµικού συγκροτήµατος Αθήνας και Πειραιά µε µια άναρχη δόµηση, µε βιοµηχανίες, µε ναυπηγεία, µε πετρέλαια, χωρίς σχεδιασµό. Μεταφέρθηκε φτωχός κόσµος, που έπρεπε να δουλέψει εκεί.
Ναι η Κυβέρνηση µε τις προβλέψεις για τα καιρικά φαινόµενα
δεν πρόλαβε να ξεµπαζώσει εκείνα τα ρέµατα, που µπαζώθηκαν
µε ανοχή κυβερνήσεων, µε κλείσιµο µατιού κυβερνήσεων, µε ένα
πλέγµα εργολάβων, επίορκων υπαλλήλων που έκαναν κάποιες
πολύ συγκεκριµένες κυβερνήσεις από το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο
και µετά µέχρι σήµερα. Εδώ ζούµε. Στην Αττική ζούµε. Ξέρουµε
πολύ καλά τι γινόταν και τι γίνεται.
Το πιο σηµαντικό, όµως, είναι αυτές οι ζωές οι οποίες χάθηκαν,
που ό,τι και να πούµε εµείς εδώ πέρα, τίποτα δεν θα τις φέρει
πίσω. Και το ακόµα πιο σηµαντικό είναι, όταν τελειώσει αυτή η
επικαιρότητα να µην τους ξεχάσουµε.
Συνήθως κάθε είκοσι χρόνια γίνονται όλες αυτές οι καταστροφές στη δυτική Αττική. Στην επόµενη εικοσαετία που θα έχουµε
παρόµοια φαινόµενα, θα πρέπει να έχουµε φροντίσει, ώστε να
έχει αποκατασταθεί η τάξη µε επιστήµονες, µε ανθρώπους που
ασχολούνται µε το θέµα και να ανακουφίσουµε, πραγµατικά, αυτούς τους ξεχασµένους ανθρώπους της δυτικής Αττικής.
Συζητούµε, λοιπόν, σήµερα τη διανοµή του κοινωνικού µερίσµατος, την επιστροφή, δηλαδή, από το πλεόνασµα που επιτεύχθηκε, από την εθελοντική αποκάλυψη, από την υπεραπόδοση του
ΕΦΚΑ, από τα έσοδα του δηµοσίου δηλαδή. Θεωρούµε ότι είναι
ένα σηµαντικό µέτρο και πιστεύαµε ότι θα υπήρχε ικανοποίηση.
Αντ’ αυτού ζήσαµε το πυρ οµαδόν της Αντιπολίτευσης, µε κορυφαία την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, ενάντια στη διανοµή αυτού του µερίσµατος. Εδώ είναι που -ας αφήσουµε τα πολιτικάντικα- αναρωτιέται µε την κοινή λογική κάποιος: «Άκουσα καλά;
Ζούµε στην εποχή του απίστευτου παραλογισµού;». Είναι προϊόν
– λέει- βαριάς φορολογίας. Αλήθεια; Όταν φτωχοποιήσατε τη
χώρα κατά 25%, εβδοµήντα περίπου δισεκατοµµύρια, τι επιστρέψατε; Επιστρέψατε κι άλλους φόρους κι άλλη φτωχοποίηση και
27% ανεργία. Τώρα έχει πάει στο 20%. Δεν υπερηφανεύεται κανένας, δεν γλεντάει κανένας. Έχει κατέβει, όµως, στο 20% από
το 27%. Πεντακόσιες χιλιάδες συµπολίτες µας βρήκαν δουλειά.
Ναι τα µεγάλα βάρη τα φορτώθηκαν τα κατώτερα και τα µεσαία εισοδήµατα. Γιατί όµως; Γιατί κάποιοι φοροδιαφεύγουν.
Πού; Στα Νησιά Κέιµαν µε τις offshore, στη Μάλτα και δεξιά και
αριστερά. Είναι διεθνές το φαινόµενο. Πολιτικοί, συγγενείς τους,
βασιλικές οικογένειες, πολυεθνικές και µαζί αρκετοί συµπατριώτες µας µε ονοµατεπώνυµο και µε συγκεκριµένες σχέσεις, τα
έκρυψαν για να µην πληρώσουν φόρο.
Το όργιο αυτής της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής γεννά
φορολογικά κενά. Ποιος τα καλύπτει αυτά τα κενά; Τα φτωχά και
τα µεσαία στρώµατα. Κάτι ξέρετε εσείς. Φίλοι και συγγενείς σας
φιγουράρουν στις λίστες. Και δεν έγιναν τώρα αυτές οι εταιρείες.
Έγιναν πολύ πριν την κρίση. Γιατί κάνουν τόσα έξοδα; Πάνε εκεί
µακριά στα νησιά και πληρώνουν δικηγόρους, πληρώνουν ανθρώπους οικονοµολόγους για να τους συµβουλεύουν; Γιατί δεν
αφήνουν τα λεφτά εδώ πέρα στις τράπεζες να φορολογούνται
κανονικά και να βοηθάνε και την εθνική οικονοµία;
Ενώ τους δικαιολογείτε, λοιπόν, αυτούς που πήραν τα λεφτά
και πήγαν έξω, σας πήρε ο πόνος για τους φορολογούµενους.
Ακούσαµε για offshore της συζύγου του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Γιατί να ξενιτευτεί για να ανοίξει offshore
εκεί µακριά στην ξενιτιά; Για να τονώσει την εθνική µας οικονοµία
φαντάζοµαι ή µήπως για να φέρει επενδύσεις; Ή µήπως το «Ό,τι
είναι νόµιµο είναι και ηθικό» αποτελεί διαχρονική αξία της παράταξής σας;
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Τι είπε ο κύριος Αντιπρόεδρος; Ότι στον παγκόσµιο καπιταλισµό όσο οι κυβερνήσεις αυξάνουν τους φόρους, κάποιοι άνθρωποι -αναξιοπαθούντες, να σηµειώσω- προσπαθούν να γλιτώσουν
τη λεηλασία των εισοδηµάτων τους από τις κυβερνήσεις; Για να
καταλήξει ο κύριος Αντιπρόεδρος: «Έτσι δουλεύει το σύστηµα».
Και αυτός ξέρει πολύ καλά πώς δουλεύει το παγκόσµιο καπιταλιστικό σύστηµα. Του το αναγνωρίζουµε! Για να γλιτώσουν τη λεηλασία αυτοί που µπορούν να συστήσουν µια offshore εταιρεία
µακριά και να κρύψουν τον πλούτο τους φοροδιαφεύγοντας και
φοροαποφεύγοντας, ας λεηλατηθούν οι φτωχοί και οι µεσαίοι.
Και, ταυτόχρονα, να χύνουµε και κροκοδείλια δάκρυα για τους
φορολογούµενους! Έτσι δουλεύει το σύστηµα. Τι υποκρισία! Τι
παραλογισµός!
Ξέρετε, τουλάχιστον, στο θέατρο του παραλόγου, η υποκριτική και ο παραλογισµός συναντώνται σοβαρά. Το θέατρο του
παραλόγου, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έγινε δηµοφιλές όταν
ο Β’ Παγκόσµιος Πόλεµος άφησε πίσω την αβεβαιότητα και την
επισφάλεια της ανθρώπινης ζωής. Αντί να έχουν αβεβαιότητα και
επισφάλεια αυτοί που πληρώνουν, οι φτωχοί και οι µεσαίοι, έχουν
οι έχοντες και τρέχουν στα Κέιµαν να συστήσουν offshore.
Τι είπε ο κ. Μοσκοβισί; «Αυτοί που φοροδιαφεύγουν, είναι σαν
τα βαµπίρ που αποφεύγουν το φως». Γλαφυρότατος ο κύριος
Επίτροπος. Όλα στο φως, λοιπόν, µε διευθύνσεις και ονόµατα.
Δυστυχώς αυτή η αβεβαιότητα για τα κεκτηµένα των υπεράκτιων πλουσίων, σας οδηγεί στον παραλογισµό, του να αρνείστε
να επιστραφεί 1,4 δισεκατοµµύριο, πίσω σε αυτούς που τα έχουν
ανάγκη, σε αυτούς για τους οποίους σας πήρε ο πόνος τώρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Παρακαλώ, κύριε Σκουρολιάκο, ολοκληρώστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Τελειώνω, κυρία
Πρόεδρε, σε ένα λεπτό.
Είναι 720 εκατοµµύρια αφορολόγητα συν 315 εκατοµµύρια ως
επιστροφή παράνοµης παρακράτησης εισφορών. Ποιος παρακράτησε παράνοµα τις εισφορές αυτές; Η κυβέρνηση Σαµαρά –
Βενιζέλου! Και είναι και 360 εκατοµµύρια για τη ΔΕΗ.
Φέτος ψηφίζετε τουλάχιστον. Πέρυσι είχατε την αναλγησία να
µην ψηφίσετε. Σηκώνετε, όµως, κουρνιαχτό, γιατί έτσι δουλεύει
το σύστηµα το δικό σας σύστηµα. Όταν η Κυβέρνηση του Αλέξη
Τσίπρα επιστρέφει σε αυτούς που εσείς φτωχοποιήσατε 1,4 δισεκατοµµύριο, διαµαρτυρόσαστε. Μα είσαστε καλά; Τι συµβαίνει
ακριβώς; Εκτός από παράλογοι είστε και σαδιστές; Σας ενοχλεί
η επιστροφή του κοινωνικού µερίσµατος. Σας ενοχλεί η χαλάρωση των capital controls, η µείωση της ανεργίας. Σας ενοχλεί
οτιδήποτε ανακουφίζει τους πολίτες. Εδώ ο παραλογισµός σας
δεν έχει όρια.
Αν θέλετε να είστε σοβαροί παράλογοι, σας προτείνω να µελετήσετε το έργο του Ευγένιου Ιονέσκο «Η φαλακρή τραγουδίστρια». Θα σας ωφελήσει. Όσο για το 1.400.000.000 ευρώ, αυτό
θα ωφελήσει όλους εκείνους, που εσείς φτωχοποιήσατε και τους
καταδικάσατε στην ανέχεια.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Παρακαλώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για την τήρηση του χρόνου.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Παρακαλώ, κυρία
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τι θέλετε, κύριε Μπαλαούρα;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Είχε πει ο κ. Κακλαµάνης, όταν προήδρευε, επειδή είπε µια αστοχία ο κ. Κουτσούκος,
ότι θα µπορούσα να έχω τον λόγο για µισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δεν
είναι εδώ ο κ. Κουτσούκος.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Τι να κάνουµε αν δεν
είναι; Κάπως πρέπει να το διορθώσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Παρακαλώ, κύριε Μπαλαούρα.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Ο κ. Κακλαµάνης, επειδή ο ίδιος έκανε παρέµβαση, µου έδωσε τον λόγο κι όταν
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πήγα να πω για τον Κουτσούκο….
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Αυτή δεν είναι διαδικασία. Κι εγώ ζητάω τον λόγο, κυρία Πρόεδρε.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Γιατί, κύριε Βρούτση,
το κάνετε αυτό; Ζητήστε τον λόγο µετά από εµένα. Αυτό δεν είναι
σωστό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Αυτό κάνω. Μιλήστε, κύριε Μπαλαούρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Μετά
δεν θα κάνετε δευτερολογία, κύριε Μπαλαούρα;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Όχι, δεν θα κάνω δευτερολογία.
Είπε ο κ. Κουτσούκος, κυρία Πρόεδρε, ότι για τις πληµµύρες
της Βάρδας -η Βάρδα είναι µια µεγάλη πόλη του Νοµού Ηλείαςπου έγιναν δύο φορές -και το 2015 και το 2016- ακόµα δεν έχουν
πάρει τα λεφτά τους και έριξε την ευθύνη στην Κυβέρνηση. Η
ευθύνη -και το ξέρει πάρα πολύ καλά ο κ. Κουτσούκος- είναι στην
περιφέρεια, διότι έπρεπε να κάνει ελέγχους, να κάνει πιστοποιήσεις και όλα αυτά.
Εγώ παρακολούθησα το θέµα και όταν ήλθε στο Υπουργείο
Οικονοµικών, αµέσως το υπέγραψε ο κ. Τσακαλώτος. Το έχω δηµοσιεύσει και το ξέρει ο κ. Κουτσούκος. Τελεία και παύλα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ο κ. Τασούλας έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Μα, κυρία Πρόεδρε, ζήτησα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Όχι,
κύριε Βρούτση, δεν σας έδωσα τον λόγο. Έχω δώσει τον λόγο
στον κ. Τασούλα. Έχουµε µια σειρά εδώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ζήτησα κι εγώ τον λόγο, κυρία Πρόεδρε. Γιατί µεροληπτείτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Σας παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή): Κυρία Πρόεδρε, έχω ζητήσει τον
λόγο ως Αρχηγός κόµµατος. Δεν τηρείται η κοινοβουλευτική
τάξη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Περιµένετε. Έχουµε ανακοινώσει τη σειρά, κύριε Μιχαλολιάκο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή): Όποτε θέλετε εσείς;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Όχι,
έχουµε πρόγραµµα εδώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή): Δείτε τι λέει ο Κανονισµός της
Βουλής ότι µιλάει ο Αρχηγός κόµµατος όποτε το ζητήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Είχατε
πει στις 15.30’.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή): Είχα πει στις 15.00’ η ώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εδώ
έτσι διαβάζω, 15.30’. Θα σας δώσω τον λόγο αµέσως µετά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή): Εδώ δεν είναι Εξάρχεια, κυρία
Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Όλοι
ζητάνε την ίδια ώρα, κύριε Μιχαλολιάκο. Τι να κάνουµε; Ελάτε να
τα δείτε. Όλοι στις 15.00’ η ώρα ζητάνε. Η κ. Αχτσιόγλου είχε ζητήσει από τις 14.00’.
Θα µιλήσετε, κυρία Αχτσιόγλου, ή θα πάτε µετά;
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Μετά, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τι να
κάνω; Πρέπει µε βάση τις ώρες που έχουν δηλωθεί, να δώσω τον
λόγο. Δεν σηµαίνει ότι επειδή µπαίνει ο Αρχηγός τελειώνουν όλα.
Περµένετε λίγο.
Παρακαλώ, κύριε Τασούλα, έχετε τον λόγο. Μετά θα µιλήσει
ο κ. Μιχαλολιάκος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Ακούγοντας τους συναδέλφους
της Πλειοψηφίας, µηδέν των Υπουργών εξαιρουµένων, εντυπωσιάζεται κανείς υπό την προϋπόθεση ότι όλα αυτά τα οποία
είπαν, θα ελέγοντο υπό φυσιολογικές συνθήκες. Μόνο που λέ-
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γονται υπό έκτακτες συνθήκες και υπό περίοδο και καθεστώς τεράστιας δοκιµασίας για τη χώρα.
Ο Πρωθυπουργός την περασµένη εβδοµάδα έκανε µια διαδροµή παράξενη. Του έτυχε παράξενη διαδοχή περιστατικών.
Την προηγούµενη Δευτέρα 13 τρέχοντος, ανακοίνωσε περιχαρής -αλλά όχι πια περικαλλής- το κοινωνικό µέρισµα.
Την Τρίτη 14 τρέχοντος, περιοδεύοντας στη Θράκη, κατά το
Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων -το οποίο ζήλεψε την «PRAVDA»έγινε δεκτός στο χωριό Εράσµιο της Θράκης, από κατοίκους οι
οποίοι τον υπεδέχθησαν µε ανθοδέσµες και µεγάλο ενθουσιασµό. Ξέχασε το Αθηναϊκό Πρακτορείο και του συνιστώ να προσθέσει και «αλαλαγµούς χαράς, κωδωνοκρουσίες και εν εξάλλω
ενθουσιασµώ».
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Θα τα βάλετε και µε τους Θρακιώτες
τώρα!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Την Τετάρτη ο ίδιος Πρωθυπουργός -ούτε περιχαρής ούτε καν περικαλλής- κήρυξε τη χώρα
σε κατάσταση εθνικού πένθους, εµφανίστηκε µεταξύ φανερού
και κρυφού στη Μάνδρα και προτροπάδην έφυγε για τις υπερβόρειες χώρες.
Μέσα σε τρεις µέρες άλλαξε η πορεία των γεγονότων που θέλετε να δηµιουργείτε και µέσα σε τρεις µέρες καταλαβαίνει και
ο πιο ανόητος -και εδώ θα συστήσω στον συνάδελφο αντί του Ιονέσκο να διαβάσει το βιβλίο του Ευαγγέλου Λεµπέση για την «Τεραστία κοινωνική σηµασία των βλακών εν τω συγχρόνω βίω»,
είναι συγκλονιστικό βιβλίο, πιο συγκλονιστικό από του Ιονέσκοότι τα ηνία της χώρας, δυστυχώς, εξακολουθεί να τα κρατά µε
σφριγηλό χέρι η πραγµατικότητα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Η βλακεία είναι
ανίκητη! Πρέπει να µιλήσω και εγώ, κυρία Πρόεδρε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Διότι η σηµερινή Κυβέρνηση
δεν εξελέγη για να επικαλείται δικαιολογίες ότι αυτά συνέβαιναν
από την εποχή του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου και µετά ή τα τελευταία σαράντα χρόνια, ή να βρίσκει καταφύγιο στη διαχρονικότητα των προβληµάτων -αν και τώρα για να χρησιµοποιήσω κτηνοτροφική έκφραση, σε αυτή τη διαχρονικότητα, έχοντας περάσει τρία χρόνια στην εξουσία, «σταλίζετε» και εσείς- αλλά εξελέγη για να είναι καλύτερη από τους προηγούµενους.
Δεν εκλεγήκατε για να επικαλείστε δικαιολογίες για τις αποτυχίες σας, αλλά για να έχετε επιτεύγµατα. Μέχρι τώρα ο συναγωνισµός των Υπουργών και των οµιλητών του ΣΥΡΙΖΑ είναι σε
επινοητικότητα, για να δικαιολογήσουν τις αποτυχίες τους, επικαλούµενοι κυρίως τη διαχρονικότητα των προβληµάτων και το
ότι «και εσείς τα ίδια κάνατε».
Πρώτα από όλα δεν χαιρόµαστε ούτε λυπόµαστε για το µέρισµα. Το µέρισµα το ψηφίζουµε. Πέρυσι είπαµε «Παρών», για να
αποφύγουµε την ταπείνωση της επιστολής, µε την οποία είπατε
στους ξένους «δεν θα το ξανακάνουµε και θα συνεννοηθούµε
µαζί σας», ενώ εσείς χαρακτηρίσατε το µέρισµα του 2014 αιµοσταγές, το οποίο δεν ήταν µόνο 450 εκατοµµύρια ευρώ στοχευµένο, αλλά ήταν και άλλα 350 εκατοµµύρια ευρώ -θυµίζω- προς
το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης λόγω µείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9%.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Συν 1% χρέος που
αφήσατε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Στην ουσία ήταν 800 εκατοµµύρια ευρώ.
Αυτό το µέρισµα το οποίο µοιράζετε και το οποίο το ψηφίζουµε, γιατί είναι µια ελάχιστη ανακούφιση κοινωνικών τάξεων
που το έχουν ανάγκη, προήλθε όχι από τη µεγέθυνση της οικονοµίας, που είναι κατά την έκφραση του συρµού το ζητούµενο
αλλά προήλθε από ένα τρίπτυχο κακουχίας.
Το τρίπτυχο της κακουχίας είναι η υπερφορολόγηση, οι κατασχέσεις και η εσωτερική στάση πληρωµών. Πότε; Σε µια εποχή
όπου η µεγέθυνση της οικονοµίας ενώ προβλεπόταν να είναι
2,7%, πηγαίνει κάτω από το 1,5%, κάνοντας την Ελλάδα αρνητική
αναπτυξιακή έκπληξη σε όλη την Ευρώπη, η οποία διαψεύδει τις
αναπτυξιακές της προοπτικές αλλά τις διαψεύδει προς τα επάνω.
Η απόσταση, συνεπώς, µεγαλώνει.
Αυτό το τρίπτυχο κακουχίας προκάλεσε αυτό το πλεόνασµα
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εσόδων, µέρος του οποίου -το 1/10 του οποίου- µοιράζεται στα
κοινωνικά στρώµατα που έχουν πληγεί.
Επιβάλατε φόρους και µειώσεις µισθών και συντάξεων, που
ξεπερνούν µέχρι στιγµής τα 15 δισεκατοµµύρια, για να µοιράσετε µετά βίας λιγότερο από το 1/10, ενώ στην πραγµατικότητα
το ζητούµενο -επαναλαµβάνω- είναι η µεγέθυνση της οικονοµίας
εις την οποίαν υστερείτε δραµατικά, χωρίς να υστερείτε καθόλου
εις την αναζήτηση και εκτόξευση δικαιολογιών για την αποτυχηµένη σας πολιτική.
Τα πράγµατα, λοιπόν, είναι εντελώς διαφορετικά απ’ ό,τι τα
λέτε. Πρώτον, δεν εκλεγήκατε για να κλαψουρίζετε για τα τελευταία σαράντα χρόνια, αλλά για να πετύχετε σηµαντική βελτίωση
της ζωής των Ελλήνων. Και δεύτερον, δεν εκλεγήκατε για να χειροτερεύσετε την κατάσταση της οικονοµίας.
Παραλάβατε την Ελλάδα στο κατώφλι της εξόδου από την
κρίση, της κάνατε µια τροµακτική «πατητή» προς τα κάτω και σήµερα δικαιολογείστε και προσπαθείτε µε κουβέντες περί δήθεν
ταξικής συµπεριφοράς, να δώσετε παρηγοριά στον εαυτό σας.
Η ταξική συµπεριφορά την οποία έχετε, είναι να συντηρήσετε µια
ασθενή συµπαράσταση προς την Κυβέρνηση όχι µέσω επιτευγµάτων αλλά µέσω παρακίνησης του φθόνου, µέσω παρακίνησης
του διχασµού και προσπαθώντας άτεχνα να κολακέψετε τον λαό,
ο οποίος δεν σας παρακολουθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Τασούλα, σας παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κυρίες και κύριοι, περνάµε ασυνήθιστες εποχές. Είστε κατώτεροι των περιστάσεων ούτε καν συνηθισµένοι και να ξέρετε ότι ο ελληνικός λαός, ο οποίος σας
προτίµησε λόγω του ότι εναπόθεσε σε εσάς το παράπονο και τον
θυµό του, είναι φειδωλός πλέον και στο να µας παρακολουθεί και δεν εξαιρώ τον εαυτό µου από αυτό-, αλλά και στο να µας
εµπιστεύεται. Εµείς τουλάχιστον -θα το δείτε και από την οµιλία
του κ. Μητσοτάκη- διεκδικούµε σήµερα την προτίµηση του ελληνικού λαού και, κυβερνώντας, την εµπιστοσύνη του, κάτι που
εσείς απέχετε κατά πολύ από το να έχετε πετύχει.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Κυρία Πρόεδρε,
θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τι θέλετε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Ένα λεπτό, κυρία
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Γιατί
όλοι θέλετε να αξιοποιείτε τα πάντα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Θα είχα πει ήδη
αυτό που θέλω.
Θέλω απλώς να δηλώσω ότι κανένας τρελός δεν παραδέχεται
ότι είναι τρελός και κανένας βλαξ δεν παραδέχεται ότι είναι βλαξ.
Ευχαριστώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Αυτό τώρα τι είναι;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Αυτοκριτική!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον λόγο έχει ο κ. Μιχαλολιάκος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή): Πριν αναφερθώ στο σηµερινό
νοµοθέτηµα, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα
ήθελα να εκφράσω τα θερµά µου συλλυπητήρια στις οικογένειες
των θυµάτων ενός ανεύθυνου εδώ και δεκαετίες κράτους στη
Μάνδρα της Αττικής και να δηλώσω, όπως έκανε και ο αγορητής
µας, ότι µε ένα παράνοµο και αντισυνταγµατικό νοµοσχέδιο, η
Χρυσή Αυγή είναι το µοναδικό κόµµα µέσα στη Βουλή του οποίου
κατακρατείται η χρηµατοδότηση. Από αυτή τη χρηµατοδότηση,
λοιπόν, καλώ την Κυβέρνηση, να αποδεσµεύσει 1 εκατοµµύριο
ευρώ και να τα δώσει άµεσα στους πληγέντες κατοίκους της
Μάνδρας και της Νέας Περάµου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
Βεβαίως και θα αναφερθώ στη συνέχεια για την καταστροφή
στη Μάνδρα. Προηγουµένως, όµως, να πω ότι η Νέα Δηµοκρατία
καταγγέλλει συχνά πυκνά τον ΣΥΡΙΖΑ για λαϊκισµό. Επί του προκειµένου, όµως, σε ό,τι αφορά το παρόν νοµοσχέδιο, κλείνει το
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µάτι στον λαϊκισµό και δεν τολµά να πει «όχι» όπως έκανε πέρυσι,
παρά το γεγονός ότι αυτό το κοινωνικό µέρισµα το οποίο λέει η
Κυβέρνηση ότι θα µοιράσει, είναι ξεκάθαρο ότι προέρχεται από
µείωση απαραιτήτων δηµοσίων δαπανών και από την άγρια φορολόγηση του ελληνικού λαού.
Φαίνεται πως προκειµένου να έχετε εξασφαλίσει την εκλογική
σας πελατεία, επιδιώκετε όλο και µεγαλύτερη φτωχοποίηση του
ελληνικού λαού. Βεβαίως πέρυσι είχατε καθορίσει, ποιοι θα πάρουν το κοινωνικό µέρισµα που διανείµατε.
Φέτος δεν καθορίζετε ποιοι θα το πάρουν και λέτε ότι αυτό θα
καθοριστεί µε κοινή υπουργική απόφαση. Όµως πριν αναφερθώ
σε αυτό, θα πω ότι πέρυσι είχατε την αντίδραση τόσο από τους
τοκογλύφους των Βρυξελλών όσο και γενικά από τους λεγόµενους δανειστές. Φέτος ούτε λέξη. Είστε οι εκλεκτοί του διεθνούς
κεφαλαίου, σας έχουν δώσει το πράσινο φως και µην το αρνείστε
παριστάνοντας κατά περίπτωση τους αριστερούς και τους αντικαπιταλιστές.
Όχι στο κοινωνικό µέρισµα γιατί εξαιρούνται καταρχάς οι ένστολοι. Η Κυβέρνηση αποφάσισε ότι είναι πλούσιοι στην Ελλάδα
και δεν χρειάζονται κοινωνική µέριµνα, όσοι έχουν περιουσία µε
αντικειµενική αξία µεγαλύτερη των 180.000 ευρώ. Όποιος, δηλαδή, έχει δύο, τρία διαµερίσµατα στην Κυψέλη ή στα Πατήσια,
τα οποία όπως γνωρίζετε πολύ καλά, είναι µία άχρηστη, κατεστραµµένη περιουσία, αυτός δεν δικαιούται κοινωνικό µέρισµα.
Αντίθετα δικαιούνται κοινωνικό µέρισµα οι λαθροµετανάστες,
µε κάποια λίγα µεροκάµατα που κάνουν ασφαλισµένα, οι οποίοι
δηλώνουν µικρό ποσό στην εφορία. Όλοι αυτοί θα πάρουν κοινωνικό µέρισµα, ενώ δεν θα πάρουν πάρα πολλοί Έλληνες. Ο ρατσισµός εις βάρος των Ελλήνων για µία ακόµη φορά στο προσκήνιο.
Θα επανέλθω στο θέµα, αλλά προηγουµένως έχοντας τη δυνατότητα να είναι αυτό το µοναδικό δηµόσιο βήµα το οποίο διαθέτω -γιατί έχετε φροντίσει εσείς και οι νταβατζήδες της δηµόσιας ζωής, να έχετε αποκλείσει τη Χρυσή Αυγή τόσο από τη δηµόσια τηλεόραση όσο και από τα ιδιωτικά κανάλια αλλά και από
τις κατακίτρινες φυλλάδες- θα αναφέρω από εδώ για να ακούσει
ο ελληνικός λαός, όποιος ακούει, ότι την Παρασκευή στις 10 Νοεµβρίου στη Θεσσαλονίκη είχαµε µία ηµέρα εθνικής ντροπής.
Εορτάστηκε µέσα στην καρδιά της προσφυγοµάνας Θεσσαλονίκης η µνήµη του Κεµάλ Ατατούρκ. Χιλιάδες Τούρκοι που
είχαν έρθει µε τουριστικά λεωφορεία, ΙΧ και αεροπλάνα, τραγουδούσαν µέσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το εµβατήριο «Γιασά
Μουσταφά Κεµάλ, πασά γιασά», «ζήτω του Μουσταφά Κεµάλ,
ζήτω». Αυτό ήταν το εµβατήριο του τουρκικού στρατού για την
καταστροφή της Σµύρνης.
Όλα αυτά έγιναν µε τις ευλογίες του κ. Μπουτάρη, ο οποίος
βλέπει ανάπτυξη σε αυτά τα φαινόµενα. Θέλω να δηλώσω ότι εάν
ποτέ υπάρξει εθνικό καθεστώς σε αυτή τη χώρα, αυτό το µνηµείο
του ανθελληνισµού, προς τιµήν του σφαγέα των Ελλήνων, θα
κλείσει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
Όµως ο κ. Μπουτάρης δεν αρκέστηκε στους ύµνους στον
Μουσταφά Κεµάλ. Πήρε το αυτοκίνητό του και πήγε λίγες εκατοντάδες χιλιόµετρα βορειότερα στα Σκόπια, όπου αποκάλεσε
τα Σκόπια «Μακεδονία». Όταν εδέχθη την κατακραυγή ενός σηµαντικού µέρους του Τύπου και του ελληνικού λαού, βγήκε και
είπε ότι για το ταξίδι του αυτό, είχε ενθάρρυνση από τον κ. Κοτζιά.
Περιµέναµε δύο ολόκληρες ηµέρες, να διαψεύσει ο κ. Κοτζιάς
τον Μπουτάρη και να πει ότι δεν είχε καµµία ενθάρρυνση από
αυτόν για να πάει στα Σκόπια και να αποκαλέσει το κράτος αυτόπου έχει αλυτρωτικά σχέδια εις βάρος του Ελληνισµού- µε το
όνοµα που αποτελεί µαχαιριά στην πλάτη των εθνικών µας συµφερόντων. Δεν έκανε τίποτα ο κ. Κοτζιάς.
Ετοιµάζεστε ίσως να ξεπουλήσετε το όνοµα «Μακεδονία». Η
Χρυσή Αυγή είναι το µόνο κόµµα –το γράφουν και οι εφηµερίδες- που µένει σταθερό στη θέση του. Καµµία ονοµασία για τα
Σκόπια που να περιέχει τον όρο «Μακεδονία» κανένας συµβιβασµός για τη Μακεδονία µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
Ενώ συµβαίνουν όλα αυτά, πρέπει να συγχαρώ τη Βουλή των
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Ελλήνων, διότι έκανε ένα παγκόσµιο ρεκόρ. Είναι η µοναδική
Βουλή στον κόσµο, που έχει ένα κόµµα µε δύο Κοινοβουλευτικές
Οµάδες. Ως γνωστόν το ΠΑΣΟΚ διαθέτει µία Κοινοβουλευτική
Οµάδα αυτή της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης και µία του Ποταµιού, όπως επίσης δύο χρηµατοδοτήσεις από το κράτος.
Τα θερµά µου συγχαρητήρια για αυτό το λαµπρό επίτευγµα,
το οποίο, πραγµατικά, είναι για γέλια και για κλάµατα.
Μέσα σε αυτό το κλίµα το ζοφερό των ηµερών θα ήταν παράλειψη να µην καταγγείλω τη δολοφονική επίθεση που έγινε στα
Εξάρχεια -µία ακόµα δολοφονική επίθεση- και την ολιγωρία την
πολιτική των αρχών, οι οποίες για µια ακόµη φορά δεν αναζητούν
τους ενόχους.
Μέσα σε όλα αυτά πέρα από το όργιο της ανοµίας στα Εξάρχεια στα οποία συχνάζουν πολλοί από το κόµµα που κυβερνά την
πατρίδα µας, είχαµε και την εισβολή του περίφηµου «Ρουβικώνα»
στο Πεντάγωνο. Μια οµάδα αναρχοκοµµουνιστών µπήκε µέσα
στην καρδιά των Ενόπλων Δυνάµεων, στο Πεντάγωνο, και αποχώρησε χωρίς να συµβεί τίποτε. Το ίδιο είχε γίνει, όταν εισέβαλε
και ο «Ρουβικώνας» στη Βουλή. Τότε ο Πρόεδρος της Βουλής, ο
κ. Βούτσης, είχε διατάξει την Αστυνοµία να τους αφήσει ελεύθερους. Με ποιο δικαίωµα;
Ας αναφερθώ στο Πεντάγωνο. Μπήκαν µέσα ανενόχλητοι.
Έφυγαν ανενόχλητοι. Λόγια του αέρα όλα αυτά που λένε ότι
απωθήθηκαν. Όµως θα ήθελα να ρωτήσω. Έχουν περάσει τρεις
ηµέρες από τότε. Κάµερες δεν υπάρχουν στο Πεντάγωνο; Έχει
ανοίξει δικογραφία για την εισβολή στο Πεντάγωνο; Όχι. Είχα
άδικο, λοιπόν, όταν έλεγα στον κ. Κοντονή, προ ηµερών, ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ καλύπτει εγκληµατίες; Τι άλλο κάνετε από αυτό;
Είχε, βεβαίως, συµβολική σηµασία η εισβολή στο Πεντάγωνο
ότι ο σκληρός πυρήνας του εθνικού κράτους, οι Ένοπλες Δυνάµεις, είναι πλέον ευάλωτες και µπορούν να κτυπηθούν από τους
επαναστάτες του γλυκού νερού, τους παρακρατικούς αυτούς
αριστερούς εγκληµατίες, που προστατεύει η Κυβέρνηση.
Μέσα σε όλα αυτά είχαµε την καταστροφή στη Μάνδρα από
τις πληµµύρες και το γεγονός ότι ουδείς ανέλαβε τις ευθύνες.
Θέλω µέσα στη Βουλή να πω το εξής. Άπαντες οι πολιτικοί Αρχηγοί, πλην εµού, δεν πλησίασαν στη Μάνδρα παρά µόνο στα περίχωρα. Ένας µόνο πολιτικός Αρχηγός την ίδια την ηµέρα της
καταστροφής πήγε στη Μάνδρα και ήταν ο Γενικός Γραµµατέας
της Χρυσής Αυγής, εγώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
Βεβαίως η κ. Δούρου έκανε µηνυτήρια αναφορά. Μήνυσε τον
εαυτό της. Πρωτοφανές. Σήµερα ακούσαµε ότι ο Δασάρχης του
Αιγάλεω, δήλωσε ότι το σχέδιο για τη διάνοιξη των δύο ρεµάτωντα οποία έφεραν αυτή την πρωτοφανή φυσική καταστροφή και
τον θάνατο των συµπατριωτών µας- υπήρχε από τον Ιούλιο του
2014.
Είπαν προηγουµένως οι προλαλήσαντες εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ για τα σαράντα χρόνια του παλαιοκοµµατικού κράτους για
τα αυθαίρετα. Δίκιο έχετε. Όµως κυβερνάτε και εσείς τρία ολόκληρα χρόνια. Έχετε ευθύνη. Πάρτε το είδηση.
Είκοσι νεκροί στη Μάνδρα, ο «Ρουβίκωνας» στο Πεντάγωνο
και ούτε µία παραίτηση, ούτε µία παραίτηση έστω ενός προϊστάµενου της πολεοδοµίας, ενός Υπουργού, ενός στρατηγού, ενός
ταγµατάρχη. Τίποτε. Ούτε µία παραίτηση. Παχυδερµισµός από
άκρη σε άκρη.
Τραγικά επίκαιρος ο Σουρής: «Όλα σ’ αυτή τη γη µασκαρευτήκαν ονείρατα, ελπίδες και σκοποί, οι µούρες µας µουτσούνες
εγινήκαν δεν ξέροµε τί λέγεται ντροπή». Στην Ελλάδα του 2017
δεν ξέρει το πολιτικό κατεστηµένο τι λέγεται ντροπή.
Ελπίζουµε και αγωνιζόµαστε να έρθει µια άλλη µέρα, η χρυσή
αυγή του ελληνισµού, και να λείψουν οι ανεύθυνοι και οι µουτσούνες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο κ. Θεοχαρόπουλος για πέντε λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, βρισκόµαστε για µια ακόµη φορά αντιµέτωποι µε τη διαστρέβλωση της πραγµατικότητας από την Κυβέρνηση. Ουσιαστικά
ταραγµένος ο κ. Τσίπρας από τη διαδικασία ανασυγκρότησης
της Κεντροαριστεράς την προηγούµενη εβδοµάδα, παρουσίασε
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εσπευσµένα στο διάγγελµά του µια εικονική πραγµατικότητα και
ανακοίνωσε τη διανοµή του κοινωνικού µερίσµατος, ενάµιση
µήνα πριν την καταβολή του.
Ο κ. Τσίπρας, όµως, δεν επιστρέφει παρά ένα πολύ ελάχιστο
µέρος των χρηµάτων που αποσπά η Κυβέρνησή του από τους
πολίτες. Πώς τα αποσπά; Με υπερφορολόγηση, µε περικοπή κοινωνικών δαπανών και ουσιαστικά µε φοροκεντρική λιτότητα.
Μέσα σε όλα αυτά, ο Υπουργός Οικονοµικών αλλά και ο κ. Τσίπρας στο διάγγελµά του, είπε ότι το αποτέλεσµα αυτό δεν είναι
προϊόν υπερφορολόγησης, αλλά πάταξης της φοροδιαφυγής.
Από πού προκύπτει, κανένας δεν το έχει καταλάβει. Από τις διάφορες λίστες δεν έχετε καταφέρει να πάρετε παρά ελάχιστα
χρήµατα. Σας τα δώσαµε τα στοιχεία πριν από λίγο. Υπερφορολογείτε ουσιαστικά τους πάντες και τα πάντα, για να πετύχετε
υπερπλεόνασµα και µετά θριαµβολογείτε για τη δήθεν πάταξη
της φοροδιαφυγής. Πέρυσι η Κυβέρνηση έδωσε µέρισµα 617
εκατοµµύρια ευρώ, περικόπτοντας ταυτόχρονα συντάξεις στο
διηνεκές. Φέτος επιδίδεστε σε µια επικοινωνιακή νέα προπαγάνδα, λέγοντας ότι θα µοιράσετε 1,4 δισεκατοµµύριο ευρώ, όταν το πλεόνασµα που µπορείτε να δώσετε είναι µόνο 720 εκατοµµύρια ευρώ και τα υπόλοιπα απλές υποχρεώσεις του κράτους. Ποιον νοµίζετε ότι κοροϊδεύετε µε αυτόν τον τρόπο; Να
σας υπενθυµίσουµε ότι και πέρυσι έπρεπε να δώσετε και άλλα 2
δισεκατοµµύρια ευρώ µε βάση το 40%, σύµφωνα µε τον στόχο
του πρωτογενούς πλεονάσµατος και δεν τα δώσατε.
Και το πιο κορυφαίο; Επιδίδεστε σε ένα τρελό κυνηγητό υπερβολικών στόχων του πρωτογενούς πλεονάσµατος! Εσείς που ως
αντιπολίτευση δεν αποδεχόσασταν καν την ανάγκη ύπαρξης πλεονασµάτων!
Να θυµίσω τη δική µας σταθερή θέση, η οποία ήταν και είναι
η διανοµή µέρους του πρωτογενούς πλεονάσµατος πάνω από
τους στόχους σε κοινωνικές, αναπτυξιακές και επενδυτικές δράσεις. Αυτή ήταν και η αποφασιστική συµβολή µας τότε, το 20122013, όταν πέρασε αυτή η ρήτρα, που τότε εσείς στον ΣΥΡΙΖΑ
λοιδορούσατε. Δεν ήταν, όµως, ποτέ για εµάς εµµονή ή ο µοναδικός στόχος.
Αντιθέτως, τώρα δεν έχετε καµµία άλλη πολιτική επιδίωξη.
Στον επόµενο προϋπολογισµό του 2018 είναι ο µοναδικός στόχος, οικονοµικός και πολιτικός. Αν είναι δυνατόν να είναι αυτή
βιώσιµη οικονοµική πολιτική εξόδου από την κρίση! Να έχετε ως
µοναδικό στόχο να υπερφορολογείτε και να µοιράζετε µετά ένα
πολύ µικρό µέρος πίσω. Δεν καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι µια καταστροφική επίµονη επιδίωξη για κατά πολύ υψηλότερη του ήδη
µεγάλου στόχου, πρωτογενών πλεονασµάτων µε παράταση της
υπερβολικής λιτότητας;
Όσο κι αν την αµφισβητείτε, κύριοι Υπουργοί, καθώς επιδεικνύετε αλλεργία σε κάθε ανεξάρτητη αρχή, η έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισµού της Βουλής είναι ξεκάθαρη: «Δεν συνιστούµε», λέει, «εµµονή στον στόχο της υπέρβασης των προβλεπόµενων πρωτογενών πλεονασµάτων, καθώς πνίγουν την ανάπτυξη και στηρίζονται κυρίως σε φόρους». Δεν ακούτε εµάς; Να
ακούσετε την έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισµού της Βουλής ή την έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής,
όπως θα σας πω στη συνέχεια.
Μας ζητάτε να ψηφίσουµε προθέσεις, διότι αγνοούµε βασικά
στοιχεία της διανοµής. Είπατε ότι θα τα φέρετε σε ΚΥΑ στη συνέχεια, µετά είπατε ότι θα τα φέρετε σήµερα σε τροπολογία, την
οποία δεν έχουµε δει ακόµα και δεν έχει συζητηθεί ούτε στις επιτροπές. Γι’ αυτό το θέµα η έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας
της Βουλής αναφέρει ότι παρέχεται στον κοινό νοµοθέτη η εξουσία να µεταβιβάζει την αρµοδιότητα, «κάτι που ουσιαστικά» –
όπως λέει καθαρά- «δεν φαίνεται να αποτελεί επιτρεπτή κατά το
Σύνταγµα καθαρή νοµοθετική εξουσιοδότηση». Δεν ακούτε εµάς.
Ας ακούσετε τουλάχιστον την έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής.
Αλλά πώς θα διασφαλίσετε ότι φέτος θα ωφεληθούν όσοι το
έχουν πραγµατική ανάγκη; Και γιατί αυτό δεν γίνεται σήµερα στη
νοµοθέτηση; Η µνήµη µας δεν µπορεί παρά να γυρίσει κάποιους
µήνες πίσω, στην περσινή χρονιά, όταν πήραν το κοινωνικό µέρισµα κι όσοι δεν είχαν ανάγκη, όταν εξαναγκάστηκε ο Υπουργός
Οικονοµικών να στείλει ταπεινωτική επιστολή και αντί να απαν-
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τάει για αυτά, σήµερα ήρθε ουσιαστικά να κατηγορήσει πάλι, λες
και είναι αντιπολίτευση αυτήν τη στιγµή, την Αντιπολίτευση.
Αλλά και στα µπρος πίσω της ψήφου της Νέας Δηµοκρατίας
πέρυσι, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δηµοκρατία δεν έχουν καταλάβει ποιες
είναι οι αιτίες της κρίσης και πώς θα βγούµε από αυτήν.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κοινωνική πολιτική δεν σηµαίνει
εκτεταµένη και αυξανόµενη φτώχεια και στη συνέχεια ένα κράτος που µοιράζει έκτακτα επιδόµατα. Σηµαίνει ισχυρό δίκτυο κοινωνικής προστασίας. Για αυτό δεν έχετε καµµία σχέση µε σοσιαλδηµοκρατικές πολιτικές. Για αυτό στο πρώτο νοµοσχέδιο της
Κυβέρνησής σας πέρσι στον τοµέα αυτό, δεν συµβάλατε καθόλου στην ανατροπή της τάσης της φτωχοποίησης της ελληνικής
κοινωνίας.
Η χώρα δεν χρειάζεται µια επιδοµατική πολιτική ανακύκλωσης
της φτώχειας. Χρειάζονται σύγχρονες υπηρεσίες στους τοµείς
κοινωνικής πολιτικής. Ανεβήκατε στην εξουσία κατηγορώντας για
τη γενιά των 700 ευρώ και δηµιουργήσατε τη γενιά των 400
ευρώ. Όσον αφορά το ποσό των 315 εκατοµµυρίων ευρώ στους
συνταξιούχους, επί της ουσίας η Κυβέρνησή σας απλά εκτελεί
σχετικές δικαστικές αποφάσεις. Ας µην κοροϊδεύετε τους πολίτες.
Η εκτεταµένη φτώχεια δεν αντιµετωπίζεται µε ετήσια εφάπαξ
φιλανθρωπία, από ένα κοινωνικό µέρισµα συσσωρευµένο µε τον
πιο σκληρό και αντικοινωνικό τρόπο. Εφαρµόζετε πιστά το δόγµα
«όσο πιο χαµηλά, τόσο πιο καλά», εξισωτισµό προς τα κάτω, µε
ταυτόχρονη αύξηση των ανισοτήτων. Αυτό πραγµατικά µόνο
εσείς θα µπορούσατε να το πετύχετε. Οι πολίτες, όµως, σας γυρίζουν την πλάτη. Η µαζική και αθρόα προσέλευση χιλιάδων πολιτών για τον νέο φορέα της Κεντροαριστεράς έδωσε µήνυµα για
αλλαγή πολιτικών, για µια νέα προοδευτική ατζέντα.
Για να µην σας µένει καµµία αµφιβολία, ο προοδευτικός κόσµος χθες επιβεβαίωσε το µήνυµα αυτό. Φροντίστε, λοιπόν, σήµερα να βρείτε τι θα πείτε σε ένα νέο έκτακτο ανακοινωθέν, όπως
κάνατε την προηγούµενη εβδοµάδα. Να ξέρετε, όµως, ότι η ανακύκλωση της φτώχειας δεν έσωσε καµµία Κυβέρνηση. Συµπεριφέρεστε στους πολίτες όπως ο Παβλόφ στα σκυλάκια του.
Όµως, οι πολίτες έχουν πλέον και γνώση και κρίση. Για αυτό
σας απαντούν και θα σας απαντήσουν την κατάλληλη στιγµή, µε
τον κατάλληλο τρόπο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον λόγο έχει ο κ. Βενιζέλος για δέκα λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η
σύλληψη της πολιτικής του υπερπλεονάσµατος έχει προκαλέσει
και προκαλεί βλάβη στην εθνική οικονοµία απολύτως συγκρίσιµη
µε τη βλάβη του τραγικού πρώτου εξαµήνου του 2015. Ποια είναι
η σύλληψη του υπερπλεονάσµατος; Η ταξική πολιτική στην οποία
αναφέρθηκε προηγουµένως ο κ. Τσακαλώτος; Μακάρι να ήταν
µόνον αυτό.
Η σύλληψη του υπερπλεονάσµατος είναι η απόλυτη εν ψυχρώ,
κυνική θυσία της προοπτικής της εθνικής οικονοµίας, της δυνατότητας ανάκαµψης και ανάκτησης του χαµένου εδάφους προς
όφελος µιας καθαρά, ωµά επικοινωνιακής στρατηγικής, χάριν
ενός αφηγήµατος πως δήθεν παίρνουµε από τους µικροµεσαίους, από τα κατάλοιπα της µεσαίας τάξης, από τα ράκη της και
µοιράζουµε το υπερπλεόνασµα στα χαµηλότερα εισοδηµατικά
στρώµατα.
Δεν θα αναφερθώ στα προφανή, ότι το υπερπλεόνασµα προέρχεται από υπερφορολόγηση, από υπερεπιβάρυνση σε ασφαλιστικές εισφορές, από πάγωµα της καταβολής των ληξιπρόθεσµων οφειλών του δηµοσίου προς την αγορά, από δραµατική
περικοπή του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων και λόγω
της περικοπής αυτής δεν γίνονται και αντιπληµµυρικά έργα, για
να γίνω κάπως επίκαιρος, λόγω του δράµατος της Μάνδρας, της
Νέας Περάµου και της Πιερίας.
Το υπερπλεόνασµα δεν οφείλεται µόνο στο γεγονός πως
έχουµε τελικά µια κάµψη της ίδιας της δυνατότητας της εθνικής
οικονοµίας να προχωρήσει προς το µέλλον, αλλά επιπλέον έχουµε µια παραίτηση από το βασικό εθνικό επιχείρηµά µας ότι οι
υψηλοί στόχοι για πρωτογενές πλεόνασµα σε µακροπρόθεσµη
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βάση είναι βλαπτικοί για την εθνική οικονοµία. Λειτουργούν υφεσιακά, αντιαναπτυξιακά, προκυκλικά. Δεν µας αφήνουν να αναπνεύσουµε. Δεν µπορούµε να αποκτήσουµε τον περιβόητο δηµοσιονοµικό χώρο αναπνοής.
Αυτό, όµως, γίνεται επίτηδες για να µπορέσει η Κυβέρνηση το
2017 -και το 2016 προηγουµένως- να πει ότι «να, αποκόµισα 600
εκατοµµύρια την πρώτη φορά, 730 εκατοµµύρια τώρα, για να
µοιράσω µε τη µορφή κοινωνικού µερίσµατος, δηλαδή µικροεπιδοµάτων». Σε ποιους; Στα χαµηλά εισοδηµατικά στρώµατα, τα
οποία τα έχω καθηλωµένα σε µια πελατειακή αντίληψη, κρατικιστική, λαϊκιστική, σε στρώµατα τα οποία έχουν τα ίδια επιβαρυνθεί, λόγω της αύξησης των εµµέσων φόρων, γιατί πληρώνουν
ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης για τα καύσιµα, πληρώνουν
τις επιβαρύνσεις στο καλάθι της φτωχής νοικοκυράς, αλλά και
κυρίως γιατί αυτά τα χαµηλά στρώµατα βλέπουν την αγοραστική
τους δύναµη να µειώνεται συνεχώς και βλέπουν τα παιδιά τους
ή άλλα µέλη της οικογένειάς τους να µην µπορούν να αποκτήσουν την εργασία που επιθυµούν, που τους αναλογεί, άρα δεν
µπορεί να αυξηθεί το οικογενειακό εισόδηµα και απλώς γίνεται
µια αναδιανοµή της µιζέριας και της έλλειψης προοπτικής.
Έχω µιλήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό για αυτήν την κατάσταση της στασιµοχρεοκοπίας, για την κατάσταση της αναιµικής
ανάπτυξης, της ανάπτυξης χωρίς ρευστότητα, χωρίς κεφάλαια
και χωρίς οριζόντιες επενδύσεις, µε εξαίρεση λίγες εµβληµατικές
επενδύσεις, που δεν αλλάζουν τη γενική εικόνα. Αυτή είναι η επιλογή που έχει κάνει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
Έχει κάνει την επιλογή να κινηθεί υφεσιακά, αντιαναπτυξιακά,
να κρατάει τη χώρα καθηλωµένη υπό συνθήκες τέτοιες που δεν
επιτρέπουν να δηµιουργηθεί εθνική αποταµίευση. Χωρίς εθνική
αποταµίευση, δεν έχεις καταθέσεις, δεν έχεις ένα τραπεζικό σύστηµα που λειτουργεί, δεν έχεις ρευστότητα, δεν έχεις τον όγκο
των επενδύσεων που µπορεί να οδηγήσει την οικονοµία ξανά
στην οµαλότητα, στην κανονικότητα. Διότι µε το «Ελληνικό» ή µε
την «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» στη Χαλκιδική δεν λύνεις το πρόβληµα της εθνικής οικονοµίας, λύνεις το πρόβληµα βεβαίως της
διεθνούς εικόνας της χώρας, προσελκύεις κάποιες άµεσες ξένες
επενδύσεις ή τις διώχνεις, αλλά αν δεν κινηθεί όλος ο µηχανισµός, αν δεν κινηθεί όλο το φάσµα της αγοράς, όλο το φάσµα
της επιχειρηµατικότητας, δεν καλύπτεις το τεράστιο επενδυτικό
κενό που έχει δηµιουργηθεί τα τελευταία δέκα χρόνια από το
2007.
Άρα, λοιπόν, αυτό το οποίο γίνεται στην πραγµατικότητα είναι
µια συνειδητή υπονόµευση του µέλλοντος της χώρας, όχι µόνο
µέχρι το 2018 που τελειώνει το Γ’ πρόγραµµα ούτε µέχρι το 2022,
δηλαδή την περίοδο κατά την οποία έχουµε αναλάβει υποχρέωση πολύ µεγάλου πρωτογενούς πλεονάσµατος 3,5%, αλλά και
για τη µακρά περίοδο µέχρι το 2060, όπου έχουµε ήδη αναλάβει
υποχρέωση, µε την υπογραφή του κ. Τσίπρα, για πρωτογενές
πλεόνασµα 2,4% κατά µέσο όρο του ΑΕΠ για κάθε χρόνο, µε επιτήρηση βεβαίως, η οποία ούτως ή άλλως προβλέπεται από τον
ισχύοντα Ευρωπαϊκό Κανονισµό.
Άρα, τι συµβαίνει µε το υπερπλεόνασµα; Γιατί έχει γίνει αυτή
η δήθεν ταξική επιλογή της στασιµοχρεοκοπίας, της υφεσιακής
επίπτωσης και γιατί το αφήγηµα αυτό της δήθεν αναδιανοµής
της µιζέριας νοµίζει η Κυβέρνηση ότι αποδίδει καρπούς, ενώ
πλήττει το σύνολο της οικονοµίας, καθώς αυτοί που παίρνουν το
µέρισµα ήδη το έχουν πληρώσει, αλλά επίκειται η περικοπή των
συντάξεών τους, επίκειται νέα µείωση του αφορολογήτου, επίκειται δηλαδή το απόλυτο αδιέξοδο. Και ενώ πρέπει να πάµε
τώρα να κάνουµε τη µεγάλη συζήτηση για το τι θα γίνει –εν όψει
της λήξης του προγράµµατος- µετά το πρόγραµµα, πάµε εκεί
χωρίς να έχουµε κανένα επιχείρηµα ως προς τον δηµοσιονοµικό
χώρο. Διότι, µετά το σοκ του πρώτου εξαµήνου του 2015, έχει
γίνει η άτακτη στροφή και η Κυβέρνηση τα έχει συµφωνήσει όλα,
τα έχει δώσει όλα και έχει δώσει τη θεωρία του υπερπλεονάσµατος λέγοντας ότι «εµείς είµαστε πολύ καλύτεροι µαθητές από
αυτό που απαιτεί ο κανονισµός του σχολείου».
Δείτε τους αριθµούς του 2016 που είναι δεδοµένοι, τετελεσµένοι. Το 2016 είχαµε υποχρέωση να πετύχουµε πρωτογενές πλεόνασµα 0,5%, δηλαδή λιγότερο από 1 δισεκατοµµύριο.
Σύµφωνα µε τα οριστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και της EURO-
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STAT, πετύχαµε πρωτογενές πλεόνασµα 3,7% του ΑΕΠ, 3,2%
του ΑΕΠ περισσότερο, δηλαδή αντλήθηκαν από την οικονοµία
παραπάνω περίπου έξι δισεκατοµµύρια. Τα έξι δισεκατοµµύρια
αφαιρέθηκαν από τις δυνατότητες ανάπτυξης. Εάν τα έξι δισεκατοµµύρια είχαν µείνει στην οικονοµία, αυτά θα είχαν αποδώσει
σε µεγαλύτερη ανάπτυξη, σε περισσότερα εισοδήµατα, σε µεγαλύτερη εθνική αποταµίευση, σε µεγαλύτερη ρευστότητα, σε
περισσότερες επενδύσεις.
Πόσα µοιράστηκαν από τα έξι δισεκατοµµύρια; Μοιράστηκαν
600 εκατοµµύρια. Για να µπορέσει η Κυβέρνηση να µοιράσει 600
εκατοµµύρια κοινωνικού φιλοδωρήµατος, που βεβαίως καλώς
µοιράζονται σε κάποιους που έχουν ανάγκη, αφαίµαξε από την
εθνική οικονοµία έξι δισεκατοµµύρια που κανείς δεν της είπε να
τα αφαιρέσει. Δεν τα ζητούσαν οι εταίροι.
Το ίδιο γίνεται τώρα σε χαµηλότερο επίπεδο, γιατί για το 2017
ο στόχος είναι 1,75% πρωτογενές πλεόνασµα. Πες ότι το υπερπλεόνασµα είναι ουσιαστικά αυτά τα 730 εκατοµµύρια που µοιράζονται µε τη µορφή επιδοµάτων. Δεν µπορούµε να υπολογίσουµε ούτε τα λεφτά που πάνε στη ΔΕΗ, τα οποία στην πραγµατικότητα είναι χρηµατοοικονοµικός διακανονισµός µεταξύ δηµοσίου και ΔΕΗ για να µην καταρρεύσει η ΔΕΗ, που καταρρέει –
γιατί δεν υπάρχει καµµιά πολιτική για τη ΔΕΗ- ούτε µπορούµε να
υπολογίσουµε τα ποσά που πάνε ως δικαστική υποχρέωση του
δηµοσίου να καταβάλει τα αχρεωστήτως καταβληθέντα από τους
συνταξιούχους για την εισφορά υγείας, πέραν του ότι επιβλήθηκε εισφορά στον ΕΟΠΥΥ που είναι πολύ µεγαλύτερη και ξεπερνάει το 1,17 δισεκατοµµύριο και πέραν του ότι επίκειται
περικοπή συντάξεων, που είναι το µεγάλο χτύπηµα.
Εάν αυτό συνεχιστεί, το 2018 µπορεί να επιτευχθεί ο στόχος
του πρωτογενούς πλεονάσµατος του 3,5% και να υπάρξει υπερπλεόνασµα για να πάει πού και µε ποιον στόχο στην ανάπτυξη;
Για να πετύχουµε το απαιτούµενο πλέον πρωτογενές πλεόνασµα
του 3,5% το 2018, πρέπει να έχουµε ρυθµό ανάπτυξης 2,4% τουλάχιστον.
Το 2016 πετύχαµε τάχα µου δήθεν υπερπλεόνασµα µε ύφεση,
µε -0,2%. Το 2017 καταγράφεται ρυθµός ανάπτυξης αισθητά µειωµένος σε σχέση µε τον στόχο που ήταν 2,7%. Για να πετύχουµε
το 1,5%, πρέπει το δεύτερο εξάµηνο να υπάρχει ρυθµός που ξεπερνάει το 3,2% του ΑΕΠ.
Το 2018, που είναι ο κρίσιµος χρόνος της διαπραγµάτευσης,
για το µετά το πρόγραµµα, πώς είναι δυνατόν να µιλάµε για λογική υπερπλεονάσµατος ή πρωτογενούς πλεονάσµατος µόνον
όταν δεν έχουµε δυνατότητα να αντλήσουµε, άρα, υπερέσοδα,
γιατί έχουµε αφαιµάξει την πραγµατική οικονοµία;
Αυτή η σύλληψη, αυτή η προκυκλική υφεσιακή σύλληψη εις
βάρος του µέλλοντος και εις βάρος της ανάπτυξης είναι ακατανόητη, διότι το τίµηµα που πληρώνει η ελληνική οικονοµία για να
γίνει µια δήθεν γενναιόδωρη πράξη εφάπαξ –«πάρε 600 εκατοµµύρια τη µία χρονιά ή 700 εκατοµµύρια την άλλη»- είναι δυσανάλογα µεγάλο.
Εν πάση περιπτώσει, αν ήταν να µοιραστεί αυτό το υπερπλεόνασµα, ας αποκτούσαµε αυτό το υπερπλεόνασµα. Είναι 600 εκατοµµύρια τη µια φορά και 700 εκατοµµύρια την άλλη. Γιατί έπρεπε να αφαιµάξουµε δισεκατοµµύρια που στερούν ανάπτυξη;
Γιατί, εάν δεν είχαµε στοχεύσει στο υπερπλεόνασµα του 2016,
θα είχαµε αυξηµένη ανάπτυξη κατά τουλάχιστον 1,5% παραπάνω. Αναλογικά το ίδιο θα συµβεί και µε τα δεδοµένα του 2017.
Άρα, µιλάµε για µια µυωπική, αυτοκτονική πολιτική, η οποία
δεν οδηγεί πουθενά. Οδηγεί απλώς σε µια αναπαραγωγή πελατειακών αντιλήψεων µε τη σκέψη...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Αν θέλετε, ολοκληρώνετε, κύριε Βενιζέλο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Με τη σκέψη ότι η φορολογική και ασφαλιστική υπερεπιβάρυνση αφορά τους πολιτικούς µας αντιπάλους, εκείνες τις κοινωνικές δυνάµεις, εκείνα τα στρώµατα που δεν µας ψηφίζουν ως
ΣΥΡΙΖΑ ή ως ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
Άρα, µπορούµε να κάνουµε εν ψυχρώ µια πολιτική που στοχεύει σε κοινωνικές οµάδες που είναι αντίπαλοί µας κατά τεκµήριο για να έχουµε τη δυνατότητα πολιτικών φιλοδωρηµάτων
εκµαυλισµού απέναντι σε κάποιους άλλους, τους οποίους εκλαµ-
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βάνουµε ως αφελείς, διότι οι ίδιοι τα έχουν πληρώσει και τα πληρώνουν αυτά πανάκριβα.
Λέει ο κ. Τσακαλώτος -και τελειώνω µε αυτό: «Μα, κι εσείς µοιράσατε το 2014 από το πρωτογενές πλεόνασµα του 2013, χωρίς
να πετύχετε υπερπλεόνασµα». Μα, δεν θέλαµε να πετύχουµε
υπερπλεόνασµα. Εµείς θέλαµε να έχουµε και µικρότερο στόχο
πρωτογενούς πλεονάσµατος. Εµείς θέλαµε να αποκτήσει θετικό
ρυθµό η οικονοµία. Η θεωρία του υπερπλεονάσµατος είναι µία
αυτοκτονική, καταστροφική θεωρία, η οποία υπονοµεύει το µέλλον της χώρας.
Λέει ο κ. Τσακαλώτος: «Δεν κλείσατε την πέµπτη αξιολόγηση
στα τέλη του 2014, γιατί δεν θέλατε να αναλάβετε το βάρος της
προληπτικής πιστωτικής γραµµής». Μα, εµείς πήγαµε και τη ζητήσαµε την προληπτική πιστωτική γραµµή και την ψηφίσαµε οµόφωνα στο Eurogroup, τον Νοέµβριο του 2014, γιατί η χώρα χρειαζόταν και χρειάζεται και τώρα προληπτική πιστωτική γραµµή για
να µην βγει ξυπόλητη στα αγκάθια.
Εγώ προσωπικά είχα βγει και το είχα πει σε όλους τους τόνους, ότι πηγαίναµε από το µνηµόνιο στην προληπτική πιστωτική
γραµµή που είναι άλλη κατάσταση.
Όπως είχα βγει και έδωσα στη δηµοσιότητα τον Φεβρουάριο
του 2015 το mail Χαρδούβελη, λέγοντας, «πάρτε και κρατήστε
το, να το δείτε ως παιδική χαρά όταν θα έρθει το µνηµόνιο του
κ. Τσίπρα», όπερ και εγένετο. Και τώρα δεν θα έχουν, λέει, προληπτική πιστωτική γραµµή, γιατί θέλουν το αφήγηµα της καθαρής εξόδου, δήθεν. Ποιας καθαρής εξόδου; Με τι επιτοκιακό
κόστος; Με τι επίπτωση στη βιωσιµότητα του χρέους;
Επίσης, κάτι ακόµα το οποίο είναι σηµαντικότερο. Υπάρχει η
υβριδική προληπτική πιστωτική γραµµή, στην οποία αναφέρεται
κατά βάθος ο κ. Τσακαλώτος. Λέει: «Δεν θα έχουµε µία προληπτική πιστωτική γραµµή των Ευρωπαίων εταίρων στον ESM. Θα
έχουµε µία εθνική προληπτική γραµµή, ένα εθνικό αποθεµατικό».
Γιατί συµβαίνει αυτό; Διότι µας βάζουν από τώρα να καταβάλουµε εµείς το κόστος της πρόληψης των πιθανών αντιδράσεων
των αγορών µετά τον Αύγουστο του 2018, όπως µας βάζουν µε
την υπογραφή του κ. Τσίπρα από τον Ιούλιο του 2015 και µετά
να πληρώνουµε εµείς, δηλαδή ο ελληνικός λαός από τη φορολογία, τις παρεµβάσεις στο χρέος, τις µειώσεις στην παρούσα
αξία του χρέους, τις αλλαγές στις παραµέτρους, τη µεταβολή
των κυµαινοµένων επιτόκιων σε σταθερά, για παράδειγµα
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ολοκληρώσατε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Ενώ µέχρι το 2014 µε τη µεγάλη
παρέµβαση του 2012, το κόστος το πλήρωσαν και το πληρώνουν
οι εταίροι. Γι’ αυτό µειώθηκε το χρέος. Τώρα, πλέον τις παρεµβάσεις τις πληρώνει η ίδια η χώρα. Μιλάµε για απόλυτη απουσία
σχεδιασµού και για απόλυτη ανικανότητα διαπραγµάτευσης και
στο δηµοσιονοµικό και στο χρηµατοπιστωτικό και στο µακροοικονοµικό επίπεδο. Η θεωρία του υπερπλεονάσµατος δεν είναι για
να πανηγυρίζετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Πρόεδρε, δεν γίνεται άλλο αυτό. Δεκαεπτά λεπτά µιλάτε. Όλοι
έχουν να πουν πολλά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Είναι ένα δράµα που βιώνει η ελληνική κοινωνία και η οικονοµία. Αυτό το δράµα έρχεται να επιβεβαιώσει σήµερα στη Βουλή η Κυβέρνηση. Η δική µας ψήφος
αφορά τη µεταχείριση των ευπαθών οµάδων, δεν αφορά την
αποδοχή των θεωριών και του δήθεν πολιτικού σχεδιασµού της
Κυβέρνησης, που τρώει τις σάρκες της χώρας και υπονοµεύει το
µέλλον της.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον λόγο έχει η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Έφη Αχτσιόγλου.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητάµε σήµερα το νοµοσχέδιο για τη διανοµή του κοινωνικού µερίσµατος από την υπεραπόδοση της οικονοµίας.
Φέτος, όπως και πέρυσι, η ελληνική Κυβέρνηση µπορεί, χάρη
στην υπερεπίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων που είχαν συµφωνηθεί, να προβεί στη διανοµή κοινωνικού µερίσµατος για τη
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στήριξη των πιο αδύναµων συµπολιτών µας συνολικού ύψους 1,4
δισεκατοµµυρίου ευρώ, στα οποία περιλαµβάνεται, πέρα από το
κοινωνικό µέρισµα ύψους 720 εκατοµµυρίων ευρώ και η αποκατάσταση µιας σειράς από αδικίες που συντελέστηκαν την προηγούµενη περίοδο, όπως είναι η πληρωµή των οφειλόµενων
παρανόµως παρακρατηθέντων εισφορών υγείας στους συνταξιούχους την περίοδο 2012-2016.
Το πρώτο πράγµα που θα ήθελα να διευκρινίσω, γιατί γίνεται
πάρα πολύ µεγάλη συζήτηση σχετικά µε την προέλευση του πλεονάσµατος, είναι ότι είναι πολύ σηµαντικό να δούµε από πού
ακριβώς είναι αυτή η υπεραπόδοση.
Εδώ θα µπορούσα να παραθέσω τα στοιχεία, όµως, είναι δηµόσιο έγγραφο, είναι ο προϋπολογισµός, είναι αναρτηµένος και µπορεί κάποιος να δει από πού ακριβώς προκύπτει αυτή η υπεραπόδοση. Διότι ακούµε πάρα πολλές κατηγορίες περί υπερφορολόγησης, υποκριτικές σε µεγάλο βαθµό κατηγορίες εξόντω- σης
συγκεκριµένων κοινωνικών στρωµάτων, όµως, τα δεδοµένα είναι
πολύ συγκεκριµένα και µπορεί κάποιος να τα δει µέσα από το προσχέδιο του προϋπολογισµού που έχει κατατεθεί στη Βουλή.
Το πιο σηµαντικό µέρος του υπερπλεονάσµατος προκύπτει
από τα ασφαλιστικά ταµεία και συγκεκριµένα, από την αύξηση
των εσόδων του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, από την
αύξηση των εσόδων από τις εισφορές των µισθωτών του Ενιαίου
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.
Αυτό έχει τόσο µεγάλη σηµασία –το υπογραµµίζω- για έναν και
βασικό λόγο. Αυτή η αύξηση αιτιολογείται αποκλειστικά στη βάση της αύξησης της απασχόλησης και της µείωσης της ανεργίας.
Κανένα άλλο στοιχείο δεν υπάρχει εδώ, ούτε περί εξαντλητικής
εισφοροδότησης, ούτε περί εξαντλητικής φορολόγησης. Η αύξηση της απασχόλησης και η µείωση της ανεργίας είναι αυτές
που οδήγησαν στην αύξηση των εσόδων του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, στην αύξηση των εσόδων από µισθωτούς.
Υπενθυµίζω ότι η πρόσφατη ασφαλιστική µεταρρύθµιση καµµία αλλαγή δεν επέφερε στα ποσοστά των εισφορών των µισθωτών. Τα ποσοστά των εισφορών των µισθωτών είναι αυτά που
ήταν πάντα. Δεν άλλαξε κάτι. Το γεγονός ότι αυξάνονται τα έσοδα από τις εισφορές των µισθωτών είναι καθαρή αντανάκλαση
της αύξησης της απασχόλησης και της µείωσης της ανεργίας.
Κανένα άλλο στοιχείο δεν συντρέχει.
Δεύτερο στοιχείο, επίσης στα έσοδα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Σηµαντική είναι η αύξηση των εσόδων σε
σχέση µε τα προϋπολογισθέντα, επειδή υπάρχει αύξηση των
εσόδων από τη ρύθµιση των οφειλών και συγκεκριµένα, επειδή
έχουµε µία πολύ καλή λειτουργία του ΚΕΑΟ, του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Ο τρόπος λειτουργίας του έχει
βοηθήσει σηµαντικά στην πάταξη της εισφοροδιαφυγής, πράγµα
το οποίο µας δίνει τη δυνατότητα να έχουµε αυξηµένα έσοδα
κατά περίπου 200 εκατοµµύρια σε σχέση µε αυτά που είχαµε αρχικά προϋπολογίσει.
Τριακόσια, λοιπόν, εκατοµµύρια –τα λέω µε νούµερα για να
δείτε ότι δεν είναι αφηγήσεις ή φιλολογία αυτό που κάνω, είναι
γεγονότα- θετική απόκλιση από την αύξηση των εσόδων από
τους µισθωτούς λόγω της µείωσης της ανεργίας, όπως προείπα
και 200 εκατοµµύρια θετική απόκλιση από τις ρυθµίσεις των
οφειλών και την πάταξη της εισφοροδιαφυγής. Αυτό είναι το
πρώτο κοµµάτι.
Το δεύτερο κοµµάτι είναι η µείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης. Γρήγορα να υπογραµµίσω -για να µην βιαστούν κάποιοι
να πουν ότι αυτή η µείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης είναι
ουσιαστικά συντάξεις που δεν δίνονται, είναι µία έµµεση παύση
πληρωµών, όπως άκουσα, κ.λπ., να λένε- ότι η µείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης, που οδηγεί, όπως βλέπετε, σε αυτό το
υπερπλεόνασµα, είναι αποκλειστικά αποτέλεσµα µίας εντατικής
δουλειάς εκκαθάρισης του µητρώου των εκκρεµών αιτήσεων
συνταξιοδότησης.
Κάναµε µία εντατική δουλειά µέσα στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης για να δούµε τι πραγµατικά είναι αυτό που φαίνεται ως εκκρεµείς συντάξεις και πολλές από αυτές αποδεικνυόταν ότι δεν ήταν εκκρεµείς συντάξεις. Αυτή η εκκαθάριση του
µητρώου των εκκρεµοτήτων, σε συνδυασµό µε τη γρηγορότερη
απονοµή των συντάξεων που οδηγεί σε χαµηλότερο κόστος ανα-
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δροµικών, είναι αυτό που βοήθησε ώστε τελικά η συνταξιοδοτική
δαπάνη να αναθεωρηθεί προς τα κάτω και να µας δώσει αυτό το
υπερπλεόνασµα, για τη διανοµή του οποίου σήµερα συζητούµε.
Εποµένως, αυτή η εικόνα του προϋπολογισµού, η αύξηση των
εσόδων από τη µείωση της ανεργίας και την πάταξη της αδήλωτης εργασίας και η µείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης από το
γεγονός ότι θέσαµε τάξη στο σύστηµα των συντάξεων, των εκκρεµών συνταξιοδοτικών παροχών, οδηγεί στο αποτέλεσµα του
υπερπλεονάσµατος που σήµερα συζητάµε.
Να διευκρινίσω κάτι για όσους δεν είναι καλόπιστοι, ενδεχοµένως, ή όσους µπορεί να αµφισβητούν αυτό που λέω, σχετικά
µε τη µείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης. Εάν η µείωση της
συνταξιοδοτικής δαπάνης δεν οφειλόταν σε αυτή την εκκαθάριση που σας λέω, αλλά ήταν ζήτηµα µη πληρωµής συντάξεων,
τότε δεν θα µπορούσε παρά να φαίνεται στον προϋπολογισµό
του 2018. Θα κουβαλιόταν αυτό το δηµοσιονοµικό βάρος το
2018. Αν έπρεπε να τα πληρώσεις και δεν τα πλήρωσες θα φαινόταν στον προϋπολογισµό του 2018. Δεν συµβαίνει αυτό. Πρόκειται για µία καθαρή περίπτωση εκκαθάρισης ενός µητρώου που
δεν είχε εκκαθαριστεί εδώ και πολλά χρόνια και επιβάρυνε τη
συνταξιοδοτική δαπάνη της χώρας, µε πολύ άσχηµες συνέπειες
σε σχέση µε την εικόνα του κόστους τους ασφαλιστικού µας συστήµατος.
Παράλληλα µε αυτά, η οικειοθελής αποκάλυψη εισοδηµάτων,
η πάταξη του λαθρεµπορίου και οπωσδήποτε η στοχευµένη
δράση αυτής της Κυβέρνησης για τη µείωση της αδήλωτης και
της υποδηλωµένης εργασίας, έχουν οδηγήσει σε αυτή την αύξηση των εσόδων που µας επιτρέπει σήµερα τη διανοµή του
υπερπλεονάσµατος. Καµµία άλλη συζήτηση περί εξαντλητικής
εισφοροδότησης δεν χωρά σε νούµερα τα οποία είναι αναρτηµένα, όπως προείπα, στο προσχέδιο του προϋπολογισµού.
Υπάρχει, όµως, και κάτι άλλο που θα πρέπει να το συζητήσουµε, γιατί άκουσα µε πάρα πολλή προσοχή τον κ. Βενιζέλο. Η υπεραπόδοση συναρτάται ευθέως –και νοµίζω ότι είναι λογικό αυτό
που λέω, δεν είναι ζήτηµα κάποιας διαφορετικής πολιτικής θεώρησης- και µε τα χαµηλότερα πρωτογενή πλεονάσµατα τα οποία
διαπραγµατεύτηκε και συµφώνησε αυτή η Κυβέρνηση, 0,5% για
το 2016 και 1,75% για το 2017.
Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση να ακούω τον κ. Βενιζέλο για
περισσότερα από δέκα λεπτά να µιλά για την «υφεσιακή σύλληψη» των πρωτογενών πλεονασµάτων, για «τα τεράστια» πρωτογενή πλεονάσµατα στα οποία έχει συµφωνήσει αυτή η Κυβέρνηση και στα οποία δεσµεύει τη χώρα σε µία υφεσιακή διαδροµή,
διαρκώς». Το 2011, µε υπογραφή του κ. Βενιζέλου, στο Μεσοπρόθεσµο του 2012-2015, στην αιτιολογική έκθεση, διαβάζω επί
λέξει: «Η Κυβέρνηση στοχεύει στη δηµιουργία, από το 2014 και
µετά, πρωτογενών πλεονασµάτων της τάξης του 6% του ΑΕΠ».
Αυτά περί των «υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων» στα
οποία έχει συµφωνήσει αυτή η Κυβέρνηση.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Δεύτερο Πρόγραµµα Δηµοσιονοµικής Προσαρµογής. Τι τελικά
υπέγραψαν οι κύριοι Σαµαράς και Βενιζέλος; Υπέγραψαν πρωτογενές πλεόνασµα 4,5% για το 2016 και πρωτογενές πλεόνασµα
4,2% για το 2017. Υπενθυµίζω ότι αυτή η Κυβέρνηση υπέγραψε
-και έφερε το αποτέλεσµα που υπέγραψε, σε αντίθεση µε αυτούς
που δεσµεύονταν και ποτέ δεν µπορούσαν να φέρουν τα αποτελέσµατα για τα οποία δεσµεύονταν- 0,5% για το 2016 και 1,75%
για το 2017. Οι αφαιρέσεις προφανείς για το ποια είναι τα υψηλά
πρωτογενή πλεονάσµατα και πού είναι η σύλληψη η υφεσιακή σε
όλη αυτή την ιστορία.
Είναι προφανές ότι χωρίς την αλλαγή των στόχων που κέρδισε
αυτή η Κυβέρνηση και υπέγραψε και πολύ πιο βίαιη δηµοσιονοµική προσαρµογή θα είχαµε και δεν θα υπήρχε καµµία δυνατότητα να συζητάµε αυτή τη στιγµή για υπεραπόδοση και κοινωνικό
µέρισµα.
Να περάσω, όµως και σε κάτι άλλο που είπε ο κ. Βενιζέλος και
δεν γίνεται να το αφήνουµε έτσι. Λέει ότι προσερχόµαστε στη
συζήτηση για την έξοδο από το πρόγραµµα της επιτροπείας χωρίς κανένα επιχείρηµα, γιατί δεν έχουµε επενδύσει, δεν έχουµε
φροντίσει να δηµιουργηθεί µια αποταµίευση.
Δεν υπάρχει µεγαλύτερη ανακρίβεια απ’ αυτήν. Το υπερπλεό-
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νασµα και το πλεόνασµα για το οποίο αυτή τη στιγµή συζητάµε
διανέµεται µετά τη διασφάλιση ενός αποθεµατικού µαξιλαριού,
το οποίο επίσης φαίνεται στο προσχέδιο του προϋπολογισµού
που υπάρχει στην Βουλή.
Ακριβώς λόγω της διαµόρφωσης αυτού του αποθεµατικού, το
οποίο θα το δείτε και στην απόφαση του Eurogroup τον Ιούνιο
του 2017 -φαίνεται και στο προσχέδιο του προϋπολογισµού σε
σχέση µε το 2018- µας δίνεται η δυνατότητα πλέον –και νοµίζω
ότι φαίνεται και από τα χείλη των Ευρωπαίων εταίρων και των
υπόλοιπων εµπλεκοµένων στο πρόγραµµα- να συζητάµε µε πίστη
για µια καθαρή έξοδο από το πρόγραµµα τον Αύγουστο του
2018.
Σας είπα ότι ένα σηµαντικό µέρος της αύξησης των εσόδων
προέρχεται από τη µείωση της ανεργίας και την πάταξη της αδήλωτης εργασίας. Δεν µπορώ να µην αναφερθώ σε αυτά που είπε
ο κ. Βρούτσης στη διάρκεια της συζήτησης στις επιτροπές. Είπε
περίπου ότι εµείς δεν κάνουµε τίποτα για την αδήλωτη και την
υποδηλωµένη εργασία, ότι όλα αυτά τα είχε κάνει η προηγούµενη κυβέρνηση και εµείς τώρα απλώς παίρνουµε τους καρπούς
από τη δική του προσπάθεια, διαβάζοντας για ακόµα µια φορά
νούµερα και στοιχεία που τον βολεύουν.
Είπε ότι η αδήλωτη εργασία µειώθηκε επί των ηµερών του από
το 40% στο 13%. Εάν θέλουµε να µιλάµε σοβαρά µε ποσοστά,
νοµίζω ότι πρέπει να κοιτάµε τα ποσοστά κάθε χρονιάς, δηλαδή
πόσο ήταν η αδήλωτη εργασία τη µία χρονιά και πόσο την άλλη,
και όχι να συγκρίνουµε µεταξύ τους µήνες. Το 2013 η αδήλωτη
εργασία ήταν στο 31%. Το 2014 ήταν στο 19,1%. Άρα, η σωστή
διατύπωση είναι ότι διαλύσατε την αγορά εργασίας. Η αδήλωτη
εργασία ξεπέρασε το 30% και µετά αρχίσατε να την συµµαζεύετε
και την καταλήξατε κοντά στο 20%.
Πού την έχουµε φέρει εµείς αυτήν την στιγµή; Στο τέλος του
2016 το ποσοστό είναι στο 13%. Μέσα σε δύο χρόνια, λοιπόν, καταφέραµε αυτήν την πτώση, από το 20% στο 13%. Τα στοιχεία
του 2017 δεν έχουν ακόµη ανακοινωθεί, γιατί δεν έχει κλείσει το
2017. Μόλις κλείσει, θα δούµε και τα στοιχεία του 2017. Έχουµε,
όµως, στα χέρια µας τα αποτελέσµατα των πιλοτικών ελέγχων
που για πρώτη φορά διεξήχθησαν στην Αττική µε τα µεικτά Σώµατα όπως- σας έχω πει πολλές φορές- το Σώµα Επιθεώρησης
Εργασίας, το Σώµα Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος, την Οικονοµική Αστυνοµία και τα Ελεγκτικά Όργανα του ΕΦΚΑ, τα οποία
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αυτή τη στιγµή µας δείχνουν ότι το άθροισµα και της µερικώς
αδήλωτης και της πλήρως αδήλωτης εργασίας είναι στο 10% πια.
Νοµίζω ότι είναι, αν µη τι άλλο, προκλητικό από έναν Υπουργό
επί των ηµερών του οποίου το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας
έχασε διακόσιες εννιά οργανικές θέσεις, κατήργησε ο κ. Βρούτσης διακόσιες εννιά οργανικές θέσεις στο Σώµα Επιθεώρησης
Εργασίας -σε µια πρόσφατη συζήτησή µας για έναν νόµο στη
Βουλή είπε ότι δεν θυµάται πως συνέβη αυτό- κατήργησε το
Τµήµα Νοµικής Στήριξης και το Τµήµα Πληροφοριακών Συστηµάτων του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας -πείτε µου µια ευρωπαϊκή χώρα στην οποία ελεγκτικός µηχανισµός να δουλεύει
χωρίς Τµήµα Νοµικής Στήριξης- να µας κουνάει αυτήν τη στιγµή
το δάχτυλο για το τι κάνουµε σχετικά µε τους ελέγχους στην
αγορά εργασίας.
Με τους ελέγχους στην αγορά εργασίας κάνουµε αυτό που
οφείλουµε απέναντι στους εργαζόµενους. Και νοµίζω ότι το βιώνουν στην καθηµερινότητά τους. Και νοµίζω, επίσης, ότι τα πρόστιµα στους µεγάλους εργοδότες αυτό αποδεικνύουν και όχι ότι
οι εργοδότες αποφάσισαν µε την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να είναι
ασυνεπείς, ενώ πριν ήταν ιδιαιτέρως συνεπείς.
Να πω δυο πράγµατα για το κοινωνικό µέρισµα. Έγινε µία κριτική –µιλάω τώρα για τα 720 εκατοµµύρια που θα διανεµηθούν
στις ευάλωτες κοινωνικά οµάδες- ότι η νοµοθετική διάταξη που
έχετε µπροστά σας είναι εξαιρετικά αόριστη και δεν προσδιορίζει
ούτε τα εισοδηµατικά, ούτε τα περιουσιακά κ.λπ. κριτήρια µε τα
οποία θα δοθεί αυτό το επίδοµα.
Από συνταγµατικής άποψης, δεν εκτιµώ ότι είναι αόριστη. Θα
µπορούσαµε ίσως να επιχειρηµατολογήσουµε, αλλά ίσως και να
µην έχει σηµασία. Διότι, είναι σαφής η οριοθέτηση και θα εκδιδόταν κοινή υπουργική απόφαση που θα όριζε τα κριτήρια.
Παρ’ όλα αυτά, επειδή ακούµε την κριτική που γίνεται και θέλουµε να είµαστε συνεπείς, καταθέτουµε νοµοτεχνική βελτίωση
στη διάταξη, η οποία περιλαµβάνει τα κριτήρια καταβολής του
επιδόµατος, τα ανώτατα εισοδηµατικά κριτήρια, τα περιουσιακά
κριτήρια και για την ακίνητη και για την κινητή περιουσία και τα
τεκµήρια και το κριτήριο της διαµονής, το οποίο δεν είχε οριστεί
στη διάταξη.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός κ. Έφη Αχτσιόγλου καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η
οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρία
Υπουργέ, ολοκληρώστε.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Εντελώς ενδεικτικά να αναφέρω ότι για τετραµελή οικογένεια το ανώτατο εισοδηµατικό
όριο ανέρχεται στις 18.000 ευρώ και για µεγαλύτερες οικογένειες φτάνει και τις 27.000 ευρώ. Ένα ζευγάρι µε εισόδηµα από
9.000 ευρώ έως 13.500 ευρώ θα λάβει 375 ευρώ. Ζευγάρι µε ένα
παιδί και εισόδηµα από 5.250 ευρώ έως 10.500 ευρώ θα λάβει
612 ευρώ κ.λπ.. Μπορείτε να τα δείτε αναλυτικά και στη νοµοτεχνική βελτίωση που κατατέθηκε.
Όµως, και η αποδεκτή κριτική έχει τα όριά της. Η κριτική που
έγινε ήταν ότι η νοµοθετική διάταξη είναι εντελώς αόριστη και ο
κ. Δένδιας φώναζε ότι αυτό το πράγµα που κάνουµε είναι απαράδεκτο, γιατί δεν επιτρέπουµε στο Σώµα να βλέπει τι νοµοθετεί.
Το 2014 όταν δώσατε το µέρισµα, η νοµοθετική διάταξη είχε ως
εξής: «Διατίθεται ποσό 450 εκατοµµυρίων ευρώ από το πλεόνασµα σε πολίτες µε χαµηλό οικογενειακό και ετήσιο εισόδηµα στη
βάση εισοδηµατικών και περιουσιακών κριτηρίων που θα καθοριστούν µε κοινή υπουργική απόφαση». Αυτή ήταν η διάταξη που
φέρατε το 2014.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Παρ’ όλα αυτά, επειδή θέλουµε να ακούµε την κοινοβουλευτική κριτική, κάνουµε τη νοµοτεχνική βελτίωση που θέλετε για να
είµαστε συγκεκριµένοι.
Σε σχέση µε την επιστροφή των εισφορών υγείας στους συνταξιούχους, γιατί και εδώ ακούστηκαν πάρα πολλά, µε τον
ν.4024/2011 ορίστηκε η παρακράτηση των εισφορών υγείας
στους συνταξιούχους στη βάση όχι των πραγµατικά καταβαλλόµενων ποσών, των πραγµατικών ποσών που ελάµβαναν για τη
σύνταξή τους, αλλά στη βάση πλασµατικών ποσών, δηλαδή
ποσών που θα ίσχυαν αν δεν είχαν µεσολαβήσει οι µνηµονιακές
περικοπές. Αυτό άρχισε να ισχύει από τον Νοέµβριο του 2011.
Με τον νόµο του 2016 διορθώσαµε αυτήν την αδικία και είπαµε
ότι πλέον η παρακράτηση θα γίνεται στα πραγµατικά καταβαλλόµενα ποσά των συντάξεων. Άρα, από τον Ιούνιο του 2016 και
µετά η παρακράτηση γίνεται επί του ποσού που θα πρέπει να γίνεται.
Σήµερα ερχόµαστε και λέµε ότι η αδικία µπορεί να διορθώθηκε, αλλά επειδή χρωστώνται χρήµατα στους συνταξιούχους
για εκείνη την περίοδο, από τον Νοέµβριο του 2011 έως τον Ιούνιο του 2016, επιστρέφουµε τα ποσά αυτά στους συνταξιούχους.
Καµµία δικαστική απόφαση δεν έχει εκδοθεί για αυτό. Είναι πολιτική η απόφαση αυτής της Κυβέρνησης να διορθώσει την αδικία από το υπερπλεόνασµα που έχει. Καθαρά πολιτική απόφαση
διόρθωσης µιας αδικίας που οι προηγούµενες κυβερνήσεις προκάλεσαν.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Υπάρχει γνωµοδότηση του Συνηγόρου του Πολίτη που λέει ότι
θα έπρεπε να επιστραφούν τα ποσά αυτά -η γνωµοδότηση είχε
βγει το 2013- την οποία η προηγούµενη κυβέρνηση δεν θεώρησε
ότι πρέπει να σεβαστεί.
Εµείς, λοιπόν, αποκαθιστούµε αυτήν την αδικία και επιστρέφουµε τα ποσά στη βάση µιας πολιτικής απόφασης που λάβαµε.
Κλείνοντας, το είπε και ο Υπουργός Οικονοµικών θα το επαναλάβω και εγώ: Η Κυβέρνηση αυτή υλοποιεί ένα ασφυκτικό πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Δεν ωραιοποιούµε τις
καταστάσεις, δεν µιλάµε για success story. Είµαστε σε ένα πρόγραµµα πολύ αυστηρής δηµοσιονοµικής εποπτείας.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Έχουµε δύο στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι να µπορέσουµε
να βγάλουµε τη χώρα…
Κυρία Πρόεδρε, γίνεται θόρυβος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ισχυρίζεται ο κ. Μπούρας ότι υπάρχει δικαστική απόφαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Αν τη
βρείτε φέρτε την εδώ να την κοινοποιήσουµε και στους Βουλευτές.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ψάχνω να δω. Ρωτώ µήπως κάνω
λάθος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συγ-
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γνώµη, κυρία Υπουργέ. Συνεχίστε, αλλά πρέπει να ολοκληρώσετε, γιατί έχετε ξεφύγει από τον χρόνο κατά πολύ.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Η Κυβέρνηση υλοποιεί ένα
αυστηρό πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής µε δύο στόχους: Πρώτον, να βγάλει τη χώρα από το πρόγραµµα της επιτροπείας τον Αύγουστο του 2018 και αυτήν τη στιγµή είµαστε
περισσότερο κοντά από ποτέ, νοµίζω, από την έξοδο αυτή. Και
η χρονική διαδροµή είναι πια σύντοµη, αλλά και οι προϋποθέσεις
είναι τέτοιες που µας επιτρέπουν αυτήν τη σχετική αισιοδοξία.
Όµως, ο δεύτερος στόχος είναι να διαµορφώσουµε τις προϋποθέσεις, ώστε η ανάπτυξη που θα γνωρίσουµε, να µην είναι
αυτή που µας οδήγησε στην κρίση. Αυτό κάνουµε στα αναπτυξιακά συνέδρια που βρισκόµαστε και που για πρώτη φορά η τοπική κοινωνία συνοµιλεί µε την Κυβέρνηση και θέτει τους όρους
υπό τους οποίους θα µπορούσε αυτή η ανάπτυξη να είναι διαφορετική και τα οφέλη που παράγονται να διανέµονται σε αυτούς που την παράγουν.
Αυτό ακριβώς συνέβη και στο Γκέτεµποργκ, στη Σύνοδο Κορυφής που έγινε, που πολλοί φρόντισαν να κοροϊδέψουν. Όµως,
η αξία της είναι πολύ µεγάλη, διότι εκεί για πρώτη φορά και ο
Πρωθυπουργός της χώρας έθεσε πιεστικά και στους ηγέτες των
υπόλοιπων κρατών την ανάγκη να υπάρχουν σαφείς και ποσοτικοποιηµένες δεσµεύσεις σε σχέση µε τους κοινωνικούς στόχους
που θα πρέπει επιτέλους αυτή η Ευρώπη να αρχίσει να υλοποιεί.
Έχουµε πει ότι θα εξαντλούµε κάθε δυνατότητα, παρά τις δύσκολες συνθήκες και τα περιορισµένα εργαλεία που διαθέτουµε,
κάθε περιθώριο, κάθε επίδοση της ελληνικής οικονοµίας για να
βελτιώνεται η ζωή και η καθηµερινότητα των αδύναµων κοινωνικών στρωµάτων. Και νοµίζω ότι αυτό, που κάνουµε σήµερα στη
Βουλή, αποτελεί έµπρακτη απόδειξη της δέσµευσής µας
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής
Αυγής.
Κύριε Παππά, έχετε τον µισό χρόνο, πέντε λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Με την ανάλογη ανοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Βιάστηκε ο Πρόεδρός σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Την περασµένη Πέµπτη ο αριστερός
Πρωθυπουργός σαν ένας νέος Πόντιος Πιλάτος ένιψε τας χείρας
του στα λασπόνερα της Μάνδρας. Κήρυξε απλά εθνικό πένθος,
προκειµένου να αποποιηθεί των ευθυνών του, και έκανε µια δεκάλεπτη γυροβολιά, πήγε στα πέριξ -κυριολεκτικά στα πέριξ!της Μάνδρας, χωρίς καν να µπει στην πόλη, ίσα-ίσα για τις φωτογραφίες, γύρισε την πλάτη του στα προβλήµατα της δυτικής
Αττικής και πήγε ταξιδάκι στη Σουηδία.
Η θεοµηνία αυτή -όπως ειπώθηκε θεοµηνία- προµηνύει -και να
το θυµόσαστε αυτό- το τέλος της συγκυβέρνησης. Εµείς, όπως
τονίστηκε και πριν, εµείς και µόνο εµείς, βρεθήκαµε εκεί από την
πρώτη στιγµή. Εµείς οι Έλληνες εθνικιστές και ο Νίκος Μιχαλολιάκος, ο οποίος τόλµησε αυτό που δεν τόλµησε κανείς άλλος
πολιτικός Αρχηγός! Δεν τόλµησε κανείς από εσάς και από τους
Αρχηγούς του µνηµονιακού τόξου να λερώσει τα λουστρίνια του
στις λάσπες της εργατικής περιοχής της Μάνδρας. Σε εσάς
όλους της συγκυβέρνησης, που µιλάτε για ακραία καιρικά φαινόµενα, θα σας πω πως δεν υπάρχουν ακραία καιρικά φαινόµενα,
αλλά ακραίες εγκληµατικές ευθύνες. Κάποιοι φταίνε και κάποιοι
πρέπει να πληρώσουν γι’ αυτό.
Δεν αρκεί, κύριε Τσίπρα, το εθνικό πένθος. Ενδεχοµένως, θα
επέρχετο µια ισορροπία -χωρίς, βέβαια, αυτό να φέρνει πίσω
τους πεσόντες, τους είκοσι νεκρούς- µε ένα ειδικό δικαστήριο.
Στο προκείµενο τώρα, στο σηµερινό ρεσιτάλ αριστερής κοροϊδίας, το λεγόµενο «κοινωνικό µέρισµα». Κατ’ αρχάς και ο όρος
«κοινωνικό µέρισµα» είναι ατυχής και προκλητικός.
Μέρισµα, κυρίες και κύριοι της συγκυβέρνησης, κύριε Πρωθυπουργέ, παίρνουν οι µέτοχοι εταιρειών που δεν διώκονται όταν
οι διαχειριστές και οι διευθυντές των εταιρειών ρίχνουν την εταιρεία στην οικονοµική καταστροφή.
Όλοι εσείς -οι προηγούµενοι, αλλά και εσείς οι τωρινοί- διώ-
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κετε µε κάθε τρόπο τους µετόχους αυτού του κράτους, δηλαδή
τους πολίτες -τους διώκετε οικονοµικά, νοµικά και ηθικά- και
αφήνετε στο απυρόβλητο όσους διαχειρίστηκαν και διεύθυναν
την εταιρεία, δηλαδή αυτό το κράτος που πτώχευσε.
Είπε ο κύριος Πρωθυπουργός ότι µετά τη χθεσινή εξαγγελία
ανοίγεται µπροστά µας ένας καθαρός δρόµος για την οριστική
έξοδο από τα µνηµόνια και για την έξοδο στις αγορές σε έναν
χρόνο. Σαν να ακούγαµε ακριβώς τον Σαµαρά. Αν βάζαµε τη
φωνή του Σαµαρά στο πλάνο του Τσίπρα, δεν θα άλλαζε τίποτα.
Ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνησή του πλασάρεται σαν κάτι
«νέο». Φοβάµαι, όµως, ότι στα τρία χρόνια που κυβερνάτε γεράσατε µε γεωµετρική πρόοδο και σαφώς πλέον ταυτίζεστε µε το
παλιό. Γιατί αυτή η δήλωση του κυρίου Πρωθυπουργού σε τι διαφέρει από εκείνες τις δηλώσεις του Παπαδήµα, του Βενιζέλου,
του Σαµαρά και σε τι διαφέρει, τελικά, από την περίφηµη δήλωση
του ανεκδιήγητου Τζέφρι Παπανδρέου «Λεφτά υπάρχουν»; Όλοι
έταξαν έξοδο από την κρίση, έξοδο στις αγορές σε έναν χρόνο.
Το τροµερό είναι ότι τα ίδια έλεγε ο κ. Τσίπρας και πέρσι.
Μίλησε για δίκαιη ανακατανοµή του πλούτου. Ποια δίκαιη ανακατανοµή του πλούτου, κύριοι της Αριστεράς συγκυβέρνησης;
Είπε ότι θα ξανακερδίσουµε το κοινωνικό κράτος. Εσείς τι κάνετε; Τα παίρνετε από τους φτωχούς, για να τα δώσετε στους
κατ’ επιλογήν, στους δικούς σας φτωχούς, στους φτωχούς που
θα ορίσει η κοινή υπουργική απόφαση.
Κάνετε, όµως, και το ακόµα χειρότερο: Παρουσιάζετε ως επιτυχία τα αυτονόητα, δηλαδή τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης. Δηλαδή, τα λεφτά που δικαιούνται κάποιες κοινωνικές
οµάδες, κάποιες οµάδες πολιτών, τα βαφτίζετε «κοινωνικό µέρισµα» και «δίκαιη ανακατανοµή».
Είναι δίκαιη ανακατανοµή, κύριοι, οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί, η κατάσχεση της πρώτης κατοικίας των φτωχών Ελλήνων;
Αυτή είναι δίκαιη ανακατανοµή του πλούτου; Είναι κοινωνικό κράτος; Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι επί των ηµερών σας ξεκινάει
ο πλειστηριασµός της πρώτης κατοικίας των Ελλήνων. Επί των
ηµερών σας! Εσείς, οι δήθεν προστάτες του λαού!
Θα κλείσω, λέγοντας, ότι εµείς στεκόµαστε ενάντιοι στην υποκρισία σας. Εµείς µπορούµε να πούµε, «Όχι, σταµατήστε πια να
κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό». Ως πότε θα τον κοροϊδεύετε σε
αγαστή συνεργασία, δεξιοί και αριστεροί µαζί;
Εµείς, οι εθνικιστές της Χρυσής Αυγής, Βουλευτές και στελέχη, θεωρούµε τους εαυτούς µας -και είµαστε και µέσα και έξω
από τη Βουλή- ως λαϊκούς αγωνιστές. Είµαστε πολιτικοί αγωνιστές, που αγωνιζόµαστε πραγµατικά για ψωµί, παιδεία και ελευθερία. Ψωµί για όλους τους Έλληνες, κοινωνική δικαιοσύνη, ούτε
ένα ευρώ στους τοκογλύφους, εθνική παραγωγή, επιτέλους, για
να σταθούµε στα πόδια µας, παιδεία εθνική, ελληνική και ορθόδοξη, ελευθερία ενάντια στους διεθνιστές, στους σιωνιστές,
στους ανθέλληνες, ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενάντια στο
ΝΑΤΟ.
Έχουµε το δίκιο, τον Θεό, τον φτωχό Έλληνα και τη φτωχή Ελληνίδα στο πλευρό µας. Γι’ αυτό τρέµετε! Γι’ αυτό θα νικήσουµε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρία
Καφαντάρη, έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η σηµερινή συνεδρίαση για ένα
τόσο σοβαρό νοµοσχέδιο, που αφορά την αποκατάσταση, σε µεγάλο µέρος, της υποχρέωσης της ελληνικής πολιτείας προς τον
ελληνικό λαό όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης, δυστυχώς, σκιάζεται από την τραγωδία στη δυτική Αττική. Για τον λόγο αυτό, θα
έλεγα καλύτερα ότι όλοι µας πρέπει να επιδείξουµε χαµηλούς
τόνους, σοβαρότητα, σεµνότητα και όχι µικροπολιτική µε µόνο
στόχο την αντιπολίτευση ως προς την Κυβέρνηση.
Τα ζητήµατα παραµένουν. Αυτό το οποίο επείγει είναι να βρεθούν µέτρα βραχυπρόθεσµα για την αποκατάσταση της ζωής
στις πληγείσες περιοχές. Βέβαια, οι άνθρωποι που χάθηκαν δεν
γυρίζουν πίσω. Επίσης, θα πρέπει να υπάρξουν άµεσα αποζηµιώσεις, κάτι το οποίο αναφέρθηκε και σήµερα από την πλευρά της
Κυβέρνησης.
Δεν πρέπει να ξεχάσουµε τη δυτική Αττική όταν τελειώσει η
Ολοµέλεια και περάσουν µία και δύο εβδοµάδες. Πρέπει η ελλη-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νική πολιτεία, η κοινωνία, το πολιτικό σύστηµα, οι Βουλευτές, τα
κόµµατα, να συνοµολογήσουµε σε κάποια πράγµατα: Ότι δεν θα
υποκύπτουµε στα µικροσυµφέροντα, αλλά και τα µεγάλα συµφέροντα για µικροκοµµατικούς λόγους, δεν θα δικαιολογούµε
από εδώ και πέρα την αυθαιρεσία και όλοι µαζί θα χτίσουµε ένα
κράτος σύγχρονο, ευρωπαϊκό, λαµβάνοντας πάντα υπ’ όψιν στο
σχεδιασµό της πόλης και τα διεθνή επιστηµονικά δεδοµένα.
Λίγη αυτοκριτική, βέβαια, είναι καλό να γίνεται από ορισµένους, διότι δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι είκοσι χρόνια στις περιφέρειες, στις νοµαρχίες, στις υπερνοµαρχίες εναλλάξ ήταν τα δύο
κόµµατα της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Αντίστοιχα, δε,
δέκα έξι χρόνια στον εν λόγω δήµο όπου έγινε η µεγάλη καταστροφή. Τα λέω αυτά, επανερχόµενη στο ότι χρειάζεται λίγη σεµνότητα και κάποιοι χαµηλοί τόνοι.
Ερχόµαστε, όµως, στο εν λόγω νοµοσχέδιο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ακούσαµε τον εισηγητή της Νέας
Δηµοκρατίας, τον κ. Βρούτση, να λέει: «Δεν είµαστε όλοι ίδιοι».
Εγώ θα συµφωνήσω µαζί του. Βεβαίως, δεν είµαστε ίδιοι, διότι
δεν είµαστε εµείς εκείνοι, οι οποίοι µειώσαµε το ΑΕΠ της χώρας
25% µέσα σε τέσσερα χρόνια, δεν είµαστε εκείνοι, οι οποίοι ανεβάσαµε την ανεργία στο ενάµισι εκατοµµύριο, ούτε είµαστε εκείνοι, οι οποίοι µε τις πολιτικές και τις πράξεις µας βάλαµε τον
ελληνικό λαό και τη χώρα µας στη µνηµονιακή πορεία.
Η Κυβέρνηση σταθερά προσανατολισµένη στη δέσµευσή της
απέναντι στον ελληνικό λαό να βγάλει τη χώρα από το καθεστώς
τον µνηµονίων και της επιτροπείας τον Αύγουστο του 2018, προχωράει σταθερά, υλοποιώντας ένα δύσκολο πρόγραµµα µε το
βλέµµα στραµµένο στην κοινωνία, στον ελληνικό λαό που σήκωσε το κύριο βάρος της κρίσης, χωρίς να φταίει για τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν. Οι πολιτικές δυνάµεις, επί πολλές
δεκαετίες στη χώρα µας, δρούσαν µόνιµα υπέρ των συµφερόντων των λίγων κι εκλεκτών και σε βάρος των πολλών.
Παρ’ όλες, όµως, τις δύσκολες δηµοσιονοµικές συνθήκες, υπό
το καθεστώς της πλήρους επιτροπείας, η χώρα µας σταδιακά
ανακάµπτει. Αυτό δεν το λένε µόνο οι αριθµοί και τα στοιχεία.
Αναφέροµαι και στην αύξηση των επενδύσεων -µικρή µεν, αλλά
υπάρχει- στην αύξηση των εξαγωγών, της βιοµηχανικής παραγωγής κ.λπ.. Αυτό φαίνεται και από την αναγνώριση που υπάρχει
σε παγκόσµιο επίπεδο της χώρας µας, από τη συµπεριφορά των
αγορών, από την έξοδο στις αγορές, τη σταθεροποίηση της οικονοµίας.
Πρώτη φορά, όµως, έπεσε η ανεργία κάτω από ένα εκατοµµύριο. Δεν πρέπει να το ξεχνάµε αυτό. Αυτό και πολλά άλλα ενοχλούν εκείνους, οι οποίοι πίστευαν και δήλωναν ότι δεν θα κλείσει
η δεύτερη αξιολόγηση, ενώ οι ίδιοι δεν είχαν κλείσει την πέµπτη
αξιολόγηση. Μάλιστα, έλεγαν για την πορεία του προϋπολογισµού αυτοί, που είχαν συνηθίσει να τον αναθεωρούν στην πορεία. Τώρα, όµως, µε βάση τον προϋπολογισµό, τα πράγµατα
βαίνουν κανονικά. Πραγµατικά, η αµηχανία της Νέας Δηµοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ είναι µεγάλη.
Είναι γεγονός, βέβαια, από την άλλη µεριά ότι ο ελληνικός
λαός σήκωσε µεγάλο βάρος της κρίσης. Όταν, όµως, η οικονοµική ελίτ της χώρας βρίσκει καταφύγιο φοροδιαφυγής και φοροαπαλλαγής στα παραδεισένια νησιά, οι πολιτικοί της εκφραστές
κουνούν το δάχτυλο κι εγκαλούν την Κυβέρνηση για επιβαρύνσεις στη µεσαία τάξη, µιλούν για περικοπές στις συντάξεις. Συγχρόνως, δε, µιλούν για µείωση της φορολογίας στα κέρδη των
επιχειρήσεων. Για τον απλό, όµως, πολίτη τι λένε; Την απάντηση
την έδωσε ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είπε: «Δεν µπορώ να φανταστώ κοινωνία χωρίς ανισότητες». Αυτό νοµίζω ότι τα λέει όλα.
Όταν έρχονται σήµερα και µιλάνε για λιγότερο κράτος, για
ιδιωτικοποίηση της παιδείας και της υγείας, έρχοµαι και λέω: Οι
πυροσβέστες, οι αστυνοµικοί, οι υπάλληλοι Υπουργείων, που
αυτήν τη στιγµή επιχειρούν στη Μάνδρα να ανακουφίσουν, όσο
είναι δυνατόν, το κράτος. Αυτοί είναι το δηµόσιο, αυτοί είναι οι
δηµόσιοι υπάλληλοι. Ότι χρειάζονται αλλαγές, βελτίωση κ.λπ.,
αυτό είναι ένα άλλο ζήτηµα και το προσπαθούµε. Όµως, όταν
έχουµε στον νου µας δηµόσιο, πρέπει να έχουµε στον νου µας
και αυτό.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για δεύτερη χρονιά η Κυβέρνηση

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΑ’ - 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

διαθέτει από την υπέρβαση πλεονάσµατος στους συµπολίτες µας
ένα κονδύλι. Αυτό αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας. Δεν είναι
ούτε χαρτζιλίκι ούτε φιλοδώρηµα, όπως ακούσαµε εµείς εδώ
πέρα. Και αυτό είναι αποτέλεσµα των πολιτικών στην πάταξη της
φοροδιαφυγής, στο πλαστικό χρήµα, στις λίστες. Διερωτώνται
εδώ εκπρόσωποι της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης: Τι εισπράξατε; Εγώ θα απαντήσω: Τα στικάκια, που ήταν στα συρτάρια,
ήλθαν και διερευνώνται πλέον. Αυτό και µόνο δείχνει µια διαφορά.
Επίσης, δεν µπορώ να µην πω και το πολύ σηµαντικό, που
αφορά τη ΔΕΗ. Θα ήθελα να πω ότι τα 360 εκατοµµύρια, που
αφορούν υπηρεσίες κοινής ωφέλειας -ανέφερε ο Υπουργός πριν,
δεν θα επαναλάβω- είναι πολύ σηµαντικά, γιατί ο ελληνικός λαός
δεν θα υποστεί νέες αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύµα. Επίσης,
εξαγγέλθηκαν και µέτρα συγκεκριµένα για το κοινωνικό τιµολόγιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρία
Καφαντάρη, παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Κλείνοντας, θα ήθελα να πω
να µην στεναχωριέται ο κ. Βενιζέλος, που τον ακούσαµε πριν από
λίγο για τη ΔΕΗ. Θα του πω ότι η ΔΕΗ και µέσα στις νέες συνθήκες της απελευθέρωσης του ηλεκτρισµού και της ενέργειας σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο, θα εξακολουθεί να είναι σηµαντικός πυλώνας της ενεργειακής πολιτικής της χώρας µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες των ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
κ. Λοβέρδος έχει τον λόγο για δέκα λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο λαός
µας, που είναι σοφός, διδάσκει ότι είναι δύσκολο κανείς να απεξαρτηθεί από τον τζόγο, το κάπνισµα και τις εφηβικές καταχρήσεις. Εγώ θα προσέθετα τη δηµαγωγία και τον λαϊκισµό.
Στην Αίθουσα αυτή, κυρία Πρόεδρε, αλλά και σε πάρα πολλά
άλλα ακροατήρια, έχουµε έναν Πρωθυπουργό -ο νυν Πρωθυπουργός- αλλά και άλλα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που
έσταζαν χολή και φαρµάκι, όταν είχε αποφασιστεί η διανοµή του
µερίσµατος από την κυβέρνηση Σαµαρά-Βενιζέλου.
Όταν εκείνη η Κυβέρνηση είχε προβεί σε διανοµή πλεονάσµατος 500 εκατοµµυρίων ευρώ σε ένστολους και χαµηλοσυνταξιούχους, ο κ. Τσίπρας τότε είχε τοποθετηθεί –οµολογουµένως,
υπερβολικά εποικοδοµητικά- λέγοντας τα εξής: «Θεωρούµε
πράξη ντροπής, πράξη καταισχύνης, πράξη ταπείνωσης του
κάθε πολίτη αυτής της χώρας, από τη µια να αρπάζουν το ψωµί
από το τραπέζι εκατοµµυρίων ανθρώπων και, από την άλλη, να
τους πετούν κάποια ψίχουλα για να εξαγοράσουν, όπως εκείνοι
φαντάζονται, τη στήριξή τους στην πολιτική, που τους έκλεψε το
ψωµί και έχει σκοπό να τους κλέψει και το τραπέζι και τις καρέκλες και το σπίτι. Αν αυτό δεν είναι ο απόλυτος πολιτικός ξεπεσµός…» -έλεγε- «…έχουν χάσει οι λέξεις το νόηµά τους.
Πρόκειται για µια πράξη βαθιά ανήθικη, που δείχνει τον φόβο του
µπροστά στις κάλπες». Και συνέχιζε µε το ίδιο πραγµατικά σκεπτικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τα
ακούσαµε, όµως, και από τον κ. Θεοχάρη, κύριε Λοβέρδο. Εκµεταλλευθείτε τον χρόνο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Έχω να συµπληρώσω και άλλα πολύ
ενδιαφέροντα, κυρία Πρόεδρε.
Έθετε και το ακόλουθο ερώτηµα, αναφερόµενος στην τότε Κυβέρνηση: «Πώς πετάει αυτό το ξεροκόµµατο της άγνοιας και της
περιφρόνησης στα µούτρα των Ελλήνων, επιχειρώντας έτσι να
τους αφαιρέσει το τελευταίο, που τους έχει αποµείνει, την αξιοπρέπειά τους;»
Βρήκα, µε την ευκαιρία αυτής της συζήτησης και κάτι που αναζητούσα καιρό και δεν έβρισκα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το
πότε είχε κάνει λόγο ο τότε Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και νυν Πρωθυπουργός για τον Πινοσέτ της Χιλής, µε
tweet δικό του: «Με αίµα, δάκρυα και λεηλασία θα καταφέρουν
πλεονάσµατα, σαν και αυτά που κατάφερε ο Τσαουσέσκου στη
Ρουµανία και ο Πινοσέτ στη Χιλή». Αυτό ήταν στις 28 Απριλίου
2013. Να µια πραγµατικά δηµιουργική και εποικοδοµητική στάση
Αρχηγού πολιτικού κόµµατος.
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Και στέκει το ερώτηµα προς τους Βουλευτές της Πλειοψηφίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, που είναι ένα ερώτηµα πραγµατικό: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Πλειοψηφίας, όταν τα ακούτε αυτά
νιώθετε καλά µέσα στα ρούχα σας; Νιώθετε καλά µέσα στα κόµµατα, στα οποία ανήκετε; Νιώθετε εντάξει µε τον µόλις χθεσινό
σας εαυτό ή θα επιβεβαιώσετε για µία ακόµη φορά αυτό που έχω
ξαναπεί πάρα πολλές φορές «φόρα παρτίδα» και ενώπιος ενωπίοις µέσα στη Βουλή, ότι έχετε ξεπεράσει κάθε όριο δηµαγωγίας, λαϊκισµού και πολιτικής κατάπτωσης, αφού επαίρεστε και
θριαµβολογείτε για ό,τι ακριβώς αποκηρύσσατε, κατακρίνατε και
δαιµονοποιούσατε;
Εντούτοις, πρέπει να αναφέρω και κάποια θετική πλευρά, κάποια συνεισφορά σας στην όλη πορεία του τόπου: Δώσατε την
ευκαιρία και τη δυνατότητα στον πολίτη να συγκρίνει το χθες µε
το σήµερα και µε βάση αυτή τη σύγκριση να κάνει την επιλογή
του για το αύριο.
Εµείς, κυρία Πρόεδρε, και το 2014 ως Κυβέρνηση είχαµε ψηφίσει και διανείµει αυτό το µέρισµα των 500 εκατοµµυρίων και
το 2016 κάναµε το ίδιο, παρ’ ότι είχατε κάνει λαθροχειρία, την
οποία πληρώσατε µε τον εξευτελισµό και του νυν και του τότε
Υπουργού Οικονοµικών, που ζητούσαν συγγνώµες, αλλά το κάνουµε και το 2017. Είχα την ευκαιρία να το πω στην Αίθουσα αυτή
από την περασµένη εβδοµάδα: Ό,τι µπορεί να συγκροτήσει µία
µικρή διαφορά σε ανθρώπους, που υποφέρουν, µας βρίσκει θετικούς, αλλά έχουµε ένα µέτρο και ένα σταθµό είτε είναι 2014,
που ήµασταν Κυβέρνηση είτε είναι 2016 και 2017, που είµαστε
Αντιπολίτευση.
Ακούµε τον Πρωθυπουργό σήµερα και τα στελέχη του να εκφωνούν πύρινους λόγους κατά των φορολογικών παραδείσων
των οικονοµικών ελίτ, υπέρ των συµφερόντων των ασθενέστερων
κοινωνικών στρωµάτων. Και διερωτάται κανείς, τι είναι αυτό που
έχει περισσέψει τώρα από την υποκρισία, την κοροϊδία και τον
λαϊκισµό.
Γιατί γνωρίζουν πολύ καλά πια οι πολίτες, ποια είναι τα µέτρα
που έχετε επιβάλει. Και η προλαλήσασα Υπουργός Εργασίας
ξέρει πάρα πολύ καλά για το 2017 ποια είναι τα µέτρα, που έχει
επιβάλει η Κυβέρνησή της και ξέρει επίσης ακόµη καλύτερα ποια
είναι για το 2018 τα µέτρα, στα οποία είχε η ίδια την πρωτοβουλία
να επιβληθούν στους διοικούµενους στο δικό της Υπουργείο.
Είστε εσείς, που πετσοκόψατε και καταργήσατε το ΕΚΑΣ, που
πετσοκόψατε και µειώσατε τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις και που επιβάλατε στους ελεύθερους επαγγελµατίες όσα
έχετε επιβάλει µε τους φόρους και τις εξοντωτικές ασφαλιστικές
εισφορές.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ)
Και για τον κυβερνητικό εταίρο, για εσάς τους ΑΝΕΛ, κύριε συνάδελφε, που είστε εδώ, τι απέγινε εκείνη η πρώτη σας δέσµευση, ότι θα ήταν πρώτη ενέργεια του Υπουργού Εθνικής
Αµύνης η επιστροφή στους ενστόλους του ποσού, που τους
οφείλει το ελληνικό δηµόσιο, λόγω της απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας;
Εµείς, το πρώτο κοµµάτι το δώσαµε µέσα στον χρόνο, όχι εφάπαξ. Εσείς, όµως, µε αυτές τις µεγαλόστοµες υποσχέσεις, τι
έχετε κάνει µετά από τρία χρόνια;
Και µια και αναφέροµαι σε αυτόν τον Υπουργό, θα ήθελα να
κάνω µία ερώτηση σε εσάς στο Προεδρείο: Όταν ένας Βουλευτής έχει στην κατοχή του απόρρητο έγγραφο και δεν θέλει να
κάνει διαρροή και δεν θέλει να παραβιάσει το απόρρητο του εγγράφου που αφορά στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Υπουργείο Εθνικής Αµύνης, τι κάνει;
Προτείνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή υπάρχουν ορισµένα όρια, τα οποία δεν πρέπει να ξεπερνά η Κυβέρνηση, να
καταθέτουµε αυτά τα έγγραφα, όπως γίνεται και µε τις εξεταστικές επιτροπές, στο Προεδρείο της Βουλής και να πηγαίνουν στην
Αίθουσα 162, για να τα δουν όµως και οι τριακόσιοι Βουλευτές!
Για να δούµε για την ιστορία αυτή της Σαουδικής Αραβίας, «πόσα
απίδια πιάνει ο σάκος» και ποιος λέει την αλήθεια.
Ας επιστρέψω, λοιπόν, στο θέµα της σηµερινής συζήτησης.
Έγινε µία αναφορά, µε πρωτοβουλία του Υπουργού των Οικονοµικών, αλλά και της Υπουργού Εργασίας, στο πρόσφατο παρελ-
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θόν. Η Υπουργός Εργασίας, -δεν καταλαβαίνω τον λόγο, την
αιτία, το κίνητρο- δεν ξέρω γιατί -είναι αδυναµία, είναι έλλειψη
γνώσης, είναι έλλειψη κατάρτισης για τα τελευταία, που πέρασε
η Ελληνική Δηµοκρατία;- πάντως, έκανε αναφορές στα πλεονάσµατα, που στόχευαν να έχουν οι δικιές µας κυβερνήσεις, πάντα
όµως, όπως θα θυµούνται όσοι είναι επιµελείς, σε συνδυασµό µε
την ανάπτυξη και ποτέ χωρίς αυτήν.
Κάνω µνεία σε συγκεκριµένες αναφορές: Το 2016-2017
υπήρχε πρόβλεψη για 4,5% πλεόνασµα, το 2015-2016 3% ανάπτυξη, 3,7% ανάπτυξη, το 2018-2020 4,2%. Υπάρχει λόγος εδώ,
σχέση ανάπτυξης-πλεονάσµατος. εσείς, σε καιρό ύφεσης, είχατε
ένα πλεόνασµα στόχευσης 0,5% και το πήγατε εκεί που το πήγατε, ληστεύοντας τον ελληνικό λαό. Η ύφεση και τα µεγάλα πλεονάσµατα είναι το πρόβληµα, κυρία Αχτσιόγλου, όχι αυτά τα
οποία θυµάστε, δίκην µικρού παιδιού και λέτε εδώ για να σας χειροκροτήσουν οι Βουλευτές σας.
Τέλος, κύριε Υπουργέ, εγώ έκανα µία υπενθύµιση πρόσφατων
γεγονότων για το 2014. Στην απάντησή σας, µου αναφέρατε
στοιχεία, τα οποία εγώ δεν κατανόησα, γιατί αυτά συγκροτούν
απάντηση σε αυτά που σας έλεγα. Αν µου λέγατε ότι για την προληπτική πιστωτική γραµµή, υπάρχει ανάγκη µεγάλων πλεονασµάτων, θα σας έλεγα: Αυτό πού το έχετε δει;
Αν µου λέγατε ότι 11,5 δισεκατοµµύρια ευρώ, όπως παραδέχεται ο απολογισµός και ο ισολογισµός του κράτους αύριο, αυτή
είναι έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, είχαν επιστραφεί στο ελληνικό δηµόσιο και τα δώσατε πίσω µε τη φοβερή
υπουργία Βαρουφάκη. Αν αυτό είναι αλήθεια, που είναι αλήθεια
και µε τη βούλα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για να
βγούµε στην προληπτική πιστωτική γραµµή, είχαµε τα εφόδια,
κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών και δεν είχαµε ανάγκη αυτά τα
οποία λέτε εσείς σήµερα. Τα είχαµε καταφέρει. Και τι καταφέρατε εσείς; Όλα αυτά να πάνε πίσω.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Το 2014 που παραδεχθήκατε τώρα, µέσα από τη διατύπωση
των ακριβών στοιχείων ότι η ανάπτυξη είχε αγγίξει το 0,7% και
υπήρχε µικρή, αλλά θετική σχέση ανάµεσα στις δαπάνες και στα
έσοδα του κράτους, η ανάπτυξη σταµάτησε. Την Κυβέρνηση τη
ρίξατε. Και θυµόµαστε όλοι εδώ πολύ καλά τι είναι αυτά που λέγατε εσείς και ο κυβερνητικός σας εταίρος για τους Βουλευτές,
που προσπαθούσαν να ψηφίσουν για Πρόεδρο Δηµοκρατίας, για
να συνεχιστεί µέχρι το τέλος του 2015 η πορεία του τόπου. Είχαµε φθάσει να σας το ζητάµε αυτό. Σταµατήσατε αυτήν την πορεία, έγιναν όσα έγιναν επί «Βαρουφακιάδας», πήγατε τη χώρα
πίσω, ύφεση το 2015, ύφεση το 2016, δειλή ανάπτυξη -θα δούµε
ποια- το 2017 και µας µιλάτε και από πάνω για σχέδιο, το µόνο
δηλαδή που δεν έχετε.
Εν πάση περιπτώσει, η ηµέρα θα κλείσει µε την ψηφοφορία.
Εµείς θα ψηφίσουµε, όπως έχουµε πει εδώ και αρκετές µέρες,
θετικά. Όµως, η τροπολογία δεν έχει έρθει ακόµα, κυρίες και κύριοι της Πλειοψηφίας, που αφορά την παρέµβασή σας στα ζητήµατα της δυτικής Αττικής. Είχατε υποσχεθεί ότι θα αγορεύουµε
οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, έχοντας υπόψιν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Έχει κατατεθεί η τροπολογία.
Και παρακαλώ τελειώστε τώρα µε αυτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Διενεµήθη η τροπολογία για τα κριτήρια. Η τροπολογία για τη δυτική Αττική δεν έχει κατατεθεί. Αν
έχει κατατεθεί και το ξέρετε µόνο εσείς, είναι δικό σας θέµα.
Πάντως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η διαδικασία προχωράει
και ολοκληρώνεται. Σε λίγο θα µιλάνε οι πολιτικοί Αρχηγοί και
ούτε οι εισηγητές, ούτε οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι έχουν
µπορέσει να καταλάβουν τι είναι αυτό το οποίο θα κληθούµε να
ψηφίσουµε σε λίγο. Όµως, εδώ έχετε πει ψέµατα σε όλα. Για µια
τροπολογία θα κάνουµε θέµα εµείς;
Ευχαριστώ, συνάδελφοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Γιώργος Βλάχος
από τη Νέα Δηµοκρατία έχει τον λόγο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να εκφράσω τη θλίψη µου
για τον τραγικό θάνατο είκοσι συµπολιτών µας, καθώς και την
αγωνία µας για την τύχη των αγνοουµένων.
Οι καταστροφές στη δυτική Αττική είναι πολύ µεγάλες. Σε µια
συνοικία, τη Μάνδρα, το τοπίο έχει πλήρως αλλοιωθεί. Εδώ και
λίγες µέρες η πόλη είναι αγνώριστη. Οι πολίτες της έχουν λυγίσει. Η απόγνωση έχει σκεπάσει τη ζωή τους.
Από την πρώτη στιγµή που βρεθήκαµε εκεί, είχαµε πολλά αναπάντητα ερωτήµατα για όσα βλέπαµε να συµβαίνουν. Την ώρα,
όµως, που υπήρχαν νεκροί και πολλοί αγνοούµενοι και που καταλαβαίναµε µε όσα βλέπαµε ότι, δυστυχώς, όσο περνούσε η
ώρα ο αριθµός των νεκρών θα αυξανόταν, επικεντρώσαµε τη
στήριξή µας στους διασώστες και το ενδιαφέρον µας στους ανθρώπους, που είχαν βρεθεί χωρίς σπίτι, χωρίς τροφή.
Ακούµε την Κυβέρνηση να ψελλίζει κάτι περί κλιµατικής αλλαγής. Μέχρι το 2014 για ό,τι γινόταν έφταιγαν οι κυβερνήσεις. Από
το 2014 και µετά φταίει η κλιµατική αλλαγή και σήµερα ακούσαµε
ότι φταίνε τα σαράντα, τα πενήντα και τα εξήντα χρόνια. Και βεβαίως, ακούσαµε και την κ. Δούρου να µας λέει ότι φταίει ο δασάρχης και όλα τα υπόλοιπα.
Όµως, η κυρία περιφερειάρχης παραδέχθηκε δηµόσια ότι,
τόσο η Κυβέρνηση, όσο και η Περιφέρεια είχαν ειδοποιηθεί από
τη Μετεωρολογική Υπηρεσία για ακραία καιρικά φαινόµενα στην
περιοχή.
Ερωτώ, λοιπόν, τι έκανε η Κυβέρνηση και η Περιφέρεια, προκειµένου να προστατεύσουν τους πολίτες; Για όλα τα άλλα, δίκαια ή άδικα, κατηγορείστε όποιον θέλετε, τα σαράντα και τα
πενήντα χρόνια. Όµως, η διαχείριση της κατάστασης και η προστασία της ζωής των πολιτών ήταν και είναι αποκλειστική δική
σας ευθύνη! Το ότι σήµερα η Μάνδρα -έκτη µέρα- δεν έχει ρεύµα
και νερό είναι δική σας ευθύνη και όχι τι έγινε στο παρελθόν. Και
δεν µπορεί να κρύβετε τις πραγµατικές σας ευθύνες πίσω από
γενικόλογους αφορισµούς και αµήχανα χειροκροτήµατα που είδαµε νωρίτερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχοµαι στο θέµα, σε ό,τι
αφορά τη διανοµή του κοινωνικού µερίσµατος. Το 2014, όπως
όλοι γνωρίζουµε, δόθηκε οικονοµική βοήθεια, µε κριτήρια σε
συµπολίτες µας, που είχαν ανάγκη. Γιατί δόθηκε τότε; Διότι
υπήρχε πραγµατικό πλεόνασµα, διότι είχαµε 30% µείωση στην
ειδική εισφορά, 30% µείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης,
44% µείωση στον ΦΠΑ, 6% µείωση των εισφορών. Γι’ αυτό δίναµε
µέρισµα, γιατί κάτι διαφορετικό είχε προκύψει.
Τότε, εσείς, συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, τι λέγατε; «Το πλεόνασµα
είναι σεσηµασµένο για τους Έλληνες. Σε αυτό κρύβονται όλες
οι αµαρτίες, όλες οι πληγές, όλη η σήψη, όλη η απάτη της σηµερινής πολιτικής. Σε αυτό κρύβεται το δράµα εκατοµµυρίων ανθρώπων, η καταστροφή των νοικοκυριών, επιχειρήσεων, οι
λιποθυµίες, η πείνα των παιδιών, η ασιτία, η ζωή εν τάφω στα νοσοκοµεία, τα ψυχιατρεία, τα άσυλα ανιάτων». Αυτά λέγατε τότε
ξεδιάντροπα.
Και πραγµατικά, σήµερα, που τα γεγονότα έχουν προχωρήσει,
όπως προχώρησαν, νιώθετε λίγο την ανάγκη µιας συγγνώµης;
Δεν νιώθετε λίγο ντροπή για αυτά που λέγατε τότε και αυτά που
λέτε σήµερα; Προφανώς, από όσα λέτε σήµερα, καταλαβαίνω
ότι δεν ντρέπεστε. Γιατί, όχι µόνο ξεχάσατε, αλλά ανατρέψατε
και αυτά που λέγατε το 2014.
Και το 2016, σαν Άγιος Βασίλης, ήρθατε να δώσετε έναν µπουναµά. «Δώσατε µέρισµα» -µας λέγατε τότε- «µε µονοµερή απόφαση». Και αφού -επιτρέψτε µου να πω τη λέξη- τσαµπουκαλευθήκατε για λίγες µέρες, λέγοντας ότι εσείς δεν ρωτάτε, γιατί εσείς
είστε υπερήφανη Αριστερά και λοιπά, στείλατε εκείνη την περίφηµη ταπεινωτική επιστολή, επιστολή εξευτελισµού και µετάνοιας.
Δώσατε το µέρισµα, χωρίς κριτήρια και φτάσαµε να το πάρουν άνθρωποι, που δεν έπρεπε, µε τα γνωστά γεγονότα, τα οποία δεν
θέλω να επαναλαµβάνω.
Εσείς σήµερα πανηγυρίζετε για υπερπλεόνασµα. Προφανώς,
δεν συµµεριζόµαστε την ατεκµηρίωτη αισιοδοξία σας, αφού η
λογική λέει ότι δεν µπορεί να υπάρχει πλεόνασµα σε µια οικονοµία, που είναι συνέχεια σε ύφεση και που ακόµη και φέτος δεν
θα πετύχει το στόχο που έχει θέσει η Κυβέρνηση.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
Ένα λεπτό θέλω, κύριε Πρόεδρε.
Άρα, αυτό που λέτε εσείς «υπερπλεόνασµα» είναι υπερφορολόγηση, είναι αναγκαστικά µέτρα είσπραξης, είναι µέτρα στάσης
πληρωµών, είναι περικοπές του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων. Γενικά, είναι το αποτέλεσµα της πολιτικής περικοπών
και λιτότητας, πολιτικής αδιέξοδης που υποβαθµίζει τη ζωή µας
και υποτιµά τις περιουσίες και τα εισοδήµατα των πολιτών. Δεν
µπορείτε να υποτιµήσετε το νόµισµα και υποτιµάτε τη ζωή µας.
Αυτήν τη στιγµή που αποφασίζετε να κάνετε αυτήν τη διανοµή,
εµείς καταθέσαµε πρόταση µε κριτήρια για δίκαιη κατανοµή. Την
αρνηθήκατε. Θα ήταν εύκολο να πούµε ότι δεν ψηφίζουµε. Δεν
θέλουµε, όµως, να σας δώσουµε το παραµικρό δικαίωµα να λαϊκίσετε, να αποπροσανατολίσετε την κοινή γνώµη λέγοντας ό,τι
θέλετε.
Γι’ αυτό, λοιπόν, σήµερα η Κυβέρνηση πρέπει να πει την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Με την υπουργική απόφαση διανοµής
του ποσού των 1,4 δισεκατοµµυρίων, που εξήγγειλε η Κυβέρνηση, οι πολίτες θα καταλάβουν ότι το ποσό που θα µοιραστεί
τελικά είναι το µισό -720 εκατοµµύρια ευρώ- και πολλοί δικαιούχοι, που νοµίζουν ότι θα είναι δικαιούχοι, στο τέλος θα καταλάβουν ότι δεν θα µπορέσουν να εισπράξουν ούτε ένα ευρώ και ότι
αυτό το µέρισµα τελικά δεν τους αφορούσε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τελείωσε ο χρόνος
σας, κύριε συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τα υπόλοιπα χρήµατα, όπως έχουµε επαναλάβει, είναι για κοινωνική πολιτική, που έκανε η ΔΕΗ και όχι το κράτος και επιστροφές χρηµάτων σε συνταξιούχους µετά τις γνωστές αποφάσεις.
Το µέρισµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για όσους το πάρουν, είναι καλό. Δεν θα αλλάξει όµως ούτε καν θα βελτιώσει τη
ζωή τους. Είναι µια προσωρινή ανακούφιση και τίποτα παραπάνω. Τα επιδόµατα και τα συσσίτια δεν είναι κοινωνική πολιτική,
είναι κοινωνική αλληλεγγύη, είναι ενδιαφέρον, είναι εφάπαξ βοήθεια. Δίνουν ανάσα στο σήµερα, δεν λύνουν τα πραγµατικά καθηµερινά προβλήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Βλάχο, πρέπει
να ολοκληρώσετε, σας παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Τη φράση µου να τελειώσω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Δεν αρκεί η υπόσχεση ότι τελειώνετε. Τελειώστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Η µόνη λύση είναι η ανάπτυξη. Για την
ανάπτυξη, όµως, χρειάζονται χρήµατα, χρειάζονται επενδύσεις.
Για να υπηρετήσεις αυτήν την πολιτική πρέπει να την πιστεύεις,
να τη νιώθεις, να τη ζεις.
Οι επενδύσεις για εµάς είναι επιλογή, ενώ για εσάς είναι
ανάγκη όταν δεν µπορείτε να τις αποφύγετε. Αυτή είναι και η µεγάλη µας διαφορά. Αυτή είναι όµως και η ελπίδα της ελληνικής
κοινωνίας για την επόµενη µέρα, που ό,τι και να πείτε, ό,τι και να
κάνετε φαίνεται ότι έρχεται.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κ. Δηµήτρης Κουτσούµπας, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του ΚΚΕ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Κυρίες και κύριοι, αυτές τις µέρες έχουν περισσέψει τα συλλυπητήρια και η φραστική συµπαράσταση από όλους για τις καταστροφικές πληµµύρες στη Μάνδρα και στη Νέα Πέραµο, για τα
αθώα θύµατα, που θρηνήσαµε.
Το ζητούµενο, όµως, πέρα από όλα αυτά, είναι να στηριχθούν
πρακτικά και συγκεκριµένα οι κάτοικοι αυτών των περιοχών, να
υπάρξουν άµεσα µέτρα ανακούφισης, αποκατάστασης των ζηµιών και έκτακτη ενίσχυση για τις ανάγκες των πληγέντων.
Το ΚΚΕ επισηµαίνει ότι χρειάζεται να υπάρξουν άµεσα µέτρα,
προκειµένου να αποζηµιωθούν οι κάτοικοι και οι επαγγελµατίες
της περιοχής στο 100% της συνολικής ζηµιάς και ταυτόχρονα,
προστασία για τη στέγαση, τη σίτιση, την ένδυση. Να υπάρξει
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πάγωµα χρεών στην εφορία, στον ΟΑΕΕ, στις τράπεζες, χωρίς
προσαυξήσεις και τόκους για τους πληγέντες. Να σταµατήσουν
άµεσα οι όποιες διαδικασίες κατάσχεσης. Απαλλαγή από τα δηµοτικά τέλη για τους πληγέντες. Καµµία διακοπή νερού, ρεύµατος και τηλεφώνου σε εργατικές λαϊκές οικογένειες. Κανείς να
µην χάσει τη δουλειά του, να µην θεωρηθεί αδικαιολογήτως
απών από την εργασία του, να καταβληθούν κανονικά µεροκάµατα, ένσηµα κ.λπ..
Τα µέτρα που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση δεν καλύπτουν την
αποζηµίωση των πληγέντων στο 100% των ζηµιών που υπέστησαν σπίτια, καταστήµατα και αυτοκίνητα, πέρα από το γεγονός
ότι η πείρα µάς λέει πως παρά τις υποσχέσεις και τις διακηρύξεις
για κονδύλια, αυτά, όταν και εάν δίνονται, δίνονται κουτσουρεµένα και µε τόσο µεγάλη καθυστέρηση, που δεν πιάνουν τόπο
πραγµατικά.
Από τις πληµµύρες του 2015 στο Χαϊδάρι οι κάτοικοι ακόµα
περιµένουν να πάρουν εκείνο το έρµο το εξακοσάρι, που τους
τάξατε. Δεν το έχουν πάρει. Το ίδιο και στον Κάλαµο, από το καλοκαίρι µε τις πυρκαγιές. Γι’ αυτό, ό,τι υποσχεθήκατε σήµερα,
µόνο αν δουν οι κάτοικοι της Μάνδρας να µπαίνει στις τσέπες
τους, θα το πιστέψουν. Όλα τα άλλα είναι λόγια του αέρα, χώρια
που η λύση του δανείου δεν είναι λύση, αλλά πρόκειται για νέα
θηλιά.
Οι νέες καταστροφές από τις πληµµύρες για πολλοστή φορά
σε δήµους της Αττικής, που έχουν κοστίσει µάλιστα και πολλές
ανθρώπινες ζωές, είναι το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήµατος, ενός εγκλήµατος, που έχει ως βασικό υπεύθυνο την
πολιτική, που εφαρµόζουν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις -σήµερα η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ- µαζί µε την τοπική και περιφερειακή διοίκηση. Είναι ένα έγκληµα που οδηγεί, εν έτει 2017,
µέσα στην Αττική στο να χάνονται ζωές, µε µια ισχυρή φθινοπωρινή βροχή και να βλέπουν οι λαϊκές οικογένειες τους κόπους
µιας ζωής να χάνονται.
Οι κυβερνήσεις και οι αρµόδιοι κρατικοί φορείς, ενώ γνωρίζουν µε λεπτοµέρειες την όξυνση του προβλήµατος και τον επείγοντα χαρακτήρα των µέτρων και έργων αντιπληµµυρικής
προστασίας, ειδικά στην περιοχή της δυτικής Αττικής, υλοποιούν
έργα και υποδοµές, που αποφασίζονται αποκλειστικά και µόνο
µε βάση την κερδοφορία του κεφαλαίου και δεν πριµοδοτούν,
βέβαια, τα αντιπληµµυρικά έργα.
Οι τεράστιες καταστροφές αναδεικνύουν για µια ακόµα φορά
την τραγική έλλειψη υποδοµών και κυβερνητικού σχεδιασµού για
την προστασία από φυσικά φαινόµενα. Αναδεικνύουν τον άναρχο
αντιλαϊκό χαρακτήρα της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Αναδεικνύουν τελικά την περιφρονητική στάση απέναντι στον άνθρωπο,
που χαρίζει αυτό το σύστηµα και όσους το υπηρετούν.
Κυρίες και κύριοι, ας σκεφτούµε πού οφείλεται η άναρχη οικιστική ανάπτυξη διαφόρων περιοχών, η αυθαίρετη και πυκνή δόµηση, ο δραστικός περιορισµός ελεύθερων χώρων, η µεγάλη
οικιστική πίεση, που φέρνει σε επικίνδυνη απόσταση αναπνοής
τις κατασκευές µε το υδρογραφικό δίκτυο, πώς αξιοποιήθηκε η
ανοχή στην αυθαίρετη δόµηση, καθώς και το σύστηµα αντιπαροχής, ώστε η υποδοµή να αναδειχθεί ατµοµηχανή της ανάπτυξης και η άρχουσα τάξη να διαµορφώνει και µε αυτόν τον τρόπο
τις κοινωνικές συµµαχίες της πάνω στο καίριο ζήτηµα της λαϊκής
στέγης.
Εσείς άλλωστε, δεν είστε που πριν από λίγες µέρες φέρατε
νοµοσχέδιο τακτοποίησης αυθαιρέτων µε το ανάλογο χαράτσι,
όπως έκαναν άλλωστε και οι προηγούµενοι;
Γιατί δεν υπάρχει σήµερα ενιαίος χωροταξικός σχεδιασµός µε
γνώµονα τη συνδυασµένη ικανοποίηση των αναγκών του λαού;
Γιατί στους όποιους σηµερινούς αποσπασµατικούς σχεδιασµούς
απουσιάζει µια ολοκληρωµένη εκτίµηση για την αλληλεπίδραση,
που έχουν οι διάφοροι παράγοντες κινδύνου;
Γιατί εγκρίνονται και υλοποιούνται µεγάλα έργα υποδοµών,
όπως οι οδικοί άξονες, χωρίς ολοκληρωµένες συνοδευτικές παρεµβάσεις αντιπληµµυρικής θωράκισης, ενώ είναι προφανείς οι
µετασχηµατισµοί, που επιφέρουν σε περιοχές µε ανοικτά, µη διευθετηµένα ή και µπαζωµένα ρέµατα;
Γενικότερα, ας σκεφτούµε µε ποιο κριτήριο διαµορφώνονται
οι ιεραρχήσεις και οι επιλογές των έργων που θα υλοποιηθούν.
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Γιατί δεν αποτελούν προτεραιότητα έργα αντιπληµµυρικής προστασίας, αντισεισµικής θωράκισης, προστασίας των δασών;
Όποιο επιµέρους ερώτηµα από τα παραπάνω κι αν εξετάσει
κανείς, θα καταλήξει στις ίδιες απαντήσεις. Το κριτήριο, που καθορίζει τελικά αυτές τις εξελίξεις, είναι το κέρδος του µεγάλου
κεφαλαίου. Το µεγάλο εµπόδιο δηλαδή, της λαϊκής ευηµερίας
είναι η άναρχη καπιταλιστική ανάπτυξη, ο αδυσώπητος ανταγωνισµός µεταξύ διαφόρων οµίλων. Δεν πρόκειται για κάποιο τεχνοκρατικό πρόβληµα, αλλά για πολιτικό έγκληµα διαρκείας
όλων των αστικών πολιτικών δυνάµεων.
Έχετε το θράσος από πάνω να αποδίδετε την καταστροφή στα
ακραία καιρικά φαινόµενα, στην κλιµατική αλλαγή ή στον φτωχόκοσµο ακόµα, που έφτυσε αίµα για να φτιάξει ένα σπίτι, όπωςόπως, αφού ποτέ άλλωστε δεν υπήρχε σχέδιο δηµιουργίας
εργατικής κατοικίας.
Επιµένουµε, γιατί το πολιτικό σύστηµα θυσίασε και συνεχίζει
να θυσιάζει τις κοινωνικές ανάγκες σε αυτόν τον βωµό της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Επιµένουµε, γιατί ενώ γνωρίζουν τόσα
χρόνια πολύ καλά την κατάσταση, δεν παίρνουν ούτε τα στοιχειώδη µέτρα, που προτείνουν διάφορες αρµόδιες υπηρεσίες και
επιστηµονικοί φορείς.
Μάλιστα, για τη Μάνδρα από το 2005 σας είχαµε προειδοποιήσει. Μάλιστα, εγώ τότε εγώ ήµουν ακόµα στον «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ»,
όταν το είχαµε βάλει πρωτοσέλιδο. Είχε γίνει αναλυτικό ρεπορτάζ, που προειδοποιούσε για επικείµενη καταστροφή, αν ρίξει
µια δυνατή βροχή. Εδώ είναι το απόσπασµα. Εδώ είναι το ρεπορτάζ σε ολόκληρη σελίδα της εφηµερίδας.
Το καταθέτω στα Πρακτικά, για να υπάρχει.
(Στο σηµείο αυτό ο Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Δηµήτριος
Κουτσούµπας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Έχουν περάσει από τότε δώδεκα χρόνια. Δώδεκα χρόνια, που
δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα ούτε από τις κυβερνήσεις της
Νέας Δηµοκρατίας ούτε από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ ούτε
και από τις κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν µοιραστεί την
κυβερνητική εξουσία αυτά τα χρόνια εναλλάξ, πότε µόνοι τους
ο καθένας, πότε µαζί µε άλλους, όλοι οι παραπάνω.
Αλήθεια, τι µέτρα θα παρθούν για αρµόδιους Υπουργούς και
λοιπούς υπεύθυνους, που µόλις τρεις µήνες πριν, σε επίσηµο κυβερνητικό έγγραφο- προσχέδιο έγραφαν ότι η Νέα Πέραµος δεν
κινδυνεύει, ακόµα και από φαινόµενα που συµβαίνουν κάθε
εκατό χρόνια, ενώ για τη Μάνδρα διαπίστωνε µεν κίνδυνο, αλλά
κατά περίπτωση και µόνο σε δύο τµήµατά της; Αφήστε τώρα για
άλλες περιοχές, που δεν υπάρχει καν αναφορά κινδύνου ούτε
µία στο εκατοµµύριο, λένε, όπως για τη Σύµη, που πνίγηκε πάλι
πρόσφατα.
Αλήθεια, υπάρχει κανένας σοβαρός άνθρωπος που να πιστεύει
ότι είναι τόσο µεγάλη η ανικανότητα όλων των εµπλεκόµενων
υπεύθυνων ή δικαιολογείται η κατάσταση µε αυτά που ακούγονται, ότι υπογράφουν ό,τι να είναι, τέλος πάντων, κάτω από την
πίεση, που τους ασκείται από πολιτικούς και βιοµήχανους και άλλους, από µεγάλα συµφέροντα της περιοχής κ.λπ.;
Τα θύµατα και οι κίνδυνοι αυτού του διαρκούς πολιτικού εγκλήµατος είναι περισσότερα από αυτά που διατυπώνουν τα επαναλαµβανόµενα τηλεοπτικά ρεπορτάζ. Επιβεβαιώνεται ότι η
όποια ανάπτυξη µε κριτήριο το κέρδος, είναι αντίθετη µε την
πραγµατική ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.
Τώρα χρειάζεται, οι λαϊκές δυνάµεις να οργανώσουν την πάλη
τους, απαιτώντας να ληφθούν µέτρα αντιπληµµυρικής προστασίας, ιδιαίτερα στις περιοχές µε εντοπισµένο πρόβληµα, για να µη
θρηνήσουµε άλλους νεκρούς από την κακοκαιρία, για µέτρα συνολικά και για την αντιπληµµυρική και την αντισεισµική και την αντιπυρική προστασία, όταν µάλιστα υπάρχουν στοιχεία -και τα
ξέρετε- για περιοχές που αντιµετωπίζουν άµεσο κίνδυνο, αυτήν τη
στιγµή που µιλάµε, πληµµυρικών φαινοµένων. Να συγκεντρώσουν
δυνάµεις οι εργαζόµενοι για τη λαϊκή αντεπίθεση, για έναν δρόµο
ανάπτυξης, που θα έχει πραγµατικά στο επίκεντρό του την ικανοποίηση των ανθρώπων και των σύγχρονων λαϊκών αναγκών.
Κυρίες και κύριοι, δυστυχώς όλες οι σοβαρές και µεγάλες λαϊ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κές ανάγκες θυσιάζονται στον βωµό των µατωµένων πλεονασµάτων, για τα οποία πανηγυρίζει µε θρασύτητα η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Η Κυβέρνηση προκαλεί µε τις διακηρύξεις της για
τη διανοµή του λεγόµενου κοινωνικού µερίσµατος. Κλέβουν δέκα
από τους µισθωτούς και τους αυτοαπασχολούµενους και δίνουν
πίσω ένα στον εξαθλιωµένο και παριστάνουν από πάνω και τον
ευεργέτη. Η κυβερνητική προπαγάνδα περί δικαίου, που έγινε
πράξη, προσπαθεί να συγκαλύψει ποιος πληρώνει την υπεραπόδοση των µέτρων.
Στο νυχτερινό διάγγελµά του, την περασµένη εβδοµάδα, ο
Πρωθυπουργός ισχυρίστηκε πανηγυρικά ότι η υπεραπόδοση
είναι διπλάσια σε σχέση µε πέρσι και ότι προέκυψε, χωρίς να επιβληθούν νέα αντιλαϊκά µέτρα. Λέει χοντρά ψέµατα.
Η υπεραπόδοση προέρχεται από την αφαίµαξη του λαού,
πάνω και από αυτούς τους στόχους, που θέτουν οι συµφωνίες
για τα πρωτογενή πλεονάσµατα. Δεν προκύπτει, εποµένως, από
το µηδέν, όπως προσπαθεί να την παρουσιάσει η Κυβέρνηση
ούτε βέβαια προκύπτει από την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, όπως λένε τα διάφορα κυβερνητικά «παπαγαλάκια». Αντίθετα, οι φοροαπαλλαγές και οι φοροελαφρύνσεις µεγάλωσαν
για οµίλους τη χρονιά που πέρασε.
Αναφέρουµε ενδεικτικά µόνο ορισµένα µέτρα: Στη διαβόητη
υπεραπόδοση του πρωτογενούς πλεονάσµατος καθρεπτίζονται οι
συνέπειες από την αντιασφαλιστική µεταρρύθµιση που έκανε η
Κυβέρνηση το 2016, µειώνοντας τις νέες συντάξεις, σε ποσοστό
µεγαλύτερο του 20%, µε αποτέλεσµα να εµφανίζεται σήµερα πλεονασµατικός ο ΕΦΚΑ και κατ’ επέκταση µειωµένο το κρατικό κονδύλι για τις συντάξεις. Στην υπεραπόδοση καθρεπτίζεται ακόµα η
βαριά φορολογία σε µισθωτούς, σε επαγγελµατίες εµπόρους, σε
µικροµεσαίους αγρότες, που επιβλήθηκε τα προηγούµενα χρόνια
µε νόµους όλων των κυβερνήσεων, τα χαράτσια που διατήρησε
και επέκτεινε η σηµερινή Κυβέρνηση.
Θυµίζουµε, επίσης, ότι από το 2020 έρχεται και νέα µείωση του
αφορολόγητου για τα λαϊκά στρώµατα, ώστε να είναι εφικτά τα
«µατωµένα» πλεονάσµατα στο διηνεκές, όπως συµφώνησαν η
Κυβέρνηση και το «κουαρτέτο» για λογαριασµό του κεφαλαίου.
Στην υπεραπόδοση αντανακλάται η σταθερά µειωµένη χρηµατοδότηση των νοσοκοµείων, συνολικά της υγείας, ενώ οι ανάγκες
αυξάνουν κατακόρυφα, το πετσόκοµµα κατά 900 εκατοµµύρια
των κονδυλίων για την πρόνοια, η σφαγή σε αναπηρικές συντάξεις και τα επιδόµατα που κάνει η Κυβέρνηση.
Δεν θα κουραστούµε να επαναλαµβάνουµε ότι ο ελληνικός
λαός κυριολεκτικά µάτωσε και συνεχίζει να µατώνει κάτω από το
βάρος µιας αβάσταχτης φορολογίας, γιγαντιαίων ασφαλιστικών
εισφορών, εκτίναξης έµµεσων φόρων, αλλά και της ισοπέδωσης
των κοινωνικών παροχών των κουρεµένων συντάξεων. Τα τεκµήρια φορολόγησης οδήγησαν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόµενους να δουν αυξήσεις στους φόρους εκατοντάδων ή και
χιλιάδων ευρώ. Οι αυξήσεις στην έµµεση φορολογία, οι αυξήσεις
στον ΦΠΑ, ακόµα και στα ακριτικά νησιά, οδήγησαν σε αυξήσεις
της έµµεσης φορολογίας σχεδόν χίλια ευρώ ανά οικογένεια. Οι
ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολουµένων έχουν εκτιναχθεί,
ενώ οι συντάξεις µειώνονται συνεχώς.
Απαιτεί πραγµατικά, απύθµενο θράσος να ζητάς απ’ όλους αυτούς, που πλήρωσαν και πληρώνουν χιλιάδες ευρώ παραπάνω
φόρους, ασφάλιστρα, µειωµένες κοινωνικές παροχές, να ικανοποιηθούν µε επιστροφές µερικών δεκάδων ευρώ, που δεν επαρκούν για να καλύψουν ούτε καν τα έξοδα ενός µήνα.
Σε τελική ανάλυση, η υπερκάλυψη των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσµατα είναι το αθροιστικό αποτέλεσµα από την υπεραπόδοση της αντιλαϊκής πολιτικής, που βυθίζει ακόµα περισσότερο στη φτώχεια τους εργαζόµενους, τον λαό µας, για να θωρακίσει τον στόχο της ανάπτυξής σας. Αυτήν τη φτώχεια και µάλιστα
στις πιο ακραίες µορφές της, έρχεται να κουκουλώσει και να διαχειριστεί η Κυβέρνηση µε το κοινωνικό µέρισµα, µε τη διανοµή δηλαδή στους πιο φτωχούς ενός µέρους από τη ληστεία, σε βάρος
συνολικά των λαϊκών στρωµάτων.
Η Κυβέρνηση επενδύει στην απογοήτευση, τη µειωµένη απαιτητικότητα, που και η ίδια κυρίως καλλιεργεί στον λαό, παρουσιάζοντας το κοινωνικό µέρισµα και τα άλλα µέτρα διαχείρισης
της φτώχειας ως το απαύγασµα της κοινωνικής της πολιτικής και
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ως το στοιχείο, που τη διαφοροποιεί, τάχα, από τη Νέα Δηµοκρατία. Η κοροϊδία απογειώνεται όταν παρουσιάζει ως κοινωνική
παροχή την αυτονόητη υποχρέωση του κράτους να επιστρέψει
αναδροµικά όσα παράνοµα παρακράτησε από τους συνταξιούχους για τις εισφορές τους στον κλάδο της υγείας, µε νόµο που
ψήφισαν οι προηγούµενοι και διατηρείται στο ακέραιο.
Παράλληλα, η πολιτική εξαπάτηση της Κυβέρνησης περνά σε
ανώτερο επίπεδο, όταν εµφανίζει ως κοινωνικό µέρισµα ένα
τµήµα του κυβερνητικού χρέους προς τους συνταξιούχους, δηλαδή ποσά που παρανόµως βρίσκονται στα κυβερνητικά ταµεία
και δεν θα έπρεπε να συµπεριλαµβάνονται στο δηµοσιονοµικό
πλεόνασµα. Ή παρουσιάζει ως κοινωνικό µέρισµα την επιδότηση
προς τη ΔΕΗ, προκειµένου να στηρίξει την κερδοφορία των οµίλων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, που πωλούν στη ΔΕΗ πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύµα.
Στην πραγµατικότητα, η Κυβέρνηση καλλιεργεί στάση αναµονής και φρούδες προσδοκίες στο λαό ότι, όσο καλύτερα και ευκολότερα θα πιάνονται οι αντιλαϊκοί στόχοι -µε τις δικές του
βέβαια θυσίες- τόσο θα περισσεύει κάτι τις και για τον ίδιο, έστω
γι’ αυτούς που το έχουν περισσότερη ανάγκη.
Με αυτόν τον τρόπο, το κοινωνικό µέρισµα προστίθεται στα
άλλα µέτρα, λιγότερο ή περισσότερο µόνιµα, µε τα οποία η Κυβέρνηση ανακυκλώνει τη φτώχεια µεταξύ των λιγότερων φτωχών, των εξαθλιωµένων, τραβώντας τους όλους ολοένα και πιο
κάτω, προς τον πάτο του βαρελιού.
Ταυτόχρονα, είναι περισσότερο από βέβαιο ότι το νοµοσχέδιο
του κοινωνικού µερίσµατος έχει στόχο να λειτουργήσει και σαν
αντιπερισπασµός για τα προαποφασισµένα ήδη ενενήντα πέντε
µέτρα της τρίτης αξιολόγησης, τα οποία τµηµατικά εισάγονται
προς ψήφιση στη Βουλή.
Το νοµοσχέδιο για το µέρισµα γίνεται την ίδια ώρα που η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προετοιµάζει τον νέο γύρο των αντιλαϊκών προαπαιτούµενων, που τσακίζει και τα τελευταία προνοιακά
επιδόµατα, που φέρνει στη Βουλή έναν προϋπολογισµό φοροληστείας, που εγκαινιάζει τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς
λαϊκών περιουσιών, ενώ επιχειρεί να χτυπήσει τα συνδικάτα, βάζοντας στο στόχαστρο, πιο αποφασιστικά, ακόµα και το δικαίωµα
στην απεργία.
Με αυτά τα κριτήρια, χρειάζεται ο λαός να δει τις εξαγγελίες
της Κυβέρνησης και να διαµορφώσει ανάλογα τη στάση του, να
δυναµώσει τον αγώνα ενάντια στην πολιτική, που τον καταδικάζει
στη φτώχεια, διεκδικώντας ανάκτηση απωλειών και παλεύοντας
για τις σύγχρονες ανάγκες του.
Δεν πρόκειται ο ελληνικός λαός να σας απαλλάξει των τεράστιων ευθυνών σας, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, για την αντιλαϊκή πολιτική, τη διάψευση ελπίδων, την εξαπάτηση ολκής, που
επιχειρήσατε πριν τρία χρόνια, για να υφαρπάξετε την ψήφο του
και να στρογγυλοκαθίσετε στην καρέκλα της εξουσίας, παίρνοντας τη σκυτάλη από τα άλλα κόµµατα του κατεστηµένου, τη Νέα
Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και τους διάφορους εταίρους τους κατά
διαστήµατα.
Μην είστε τόσο σίγουροι ότι µε λίγα ψίχουλα, που θα πάρουν
κάποιοι εργαζόµενοι και άνεργοι –που και εµείς θα συµφωνήσουµε να τα πάρουν, όπως έχουµε κάνει και άλλες φορές άλλωστε, ακόµα και για το παραµικρό- ότι θα τους κάνετε να ξεχάσουν
τη βαρβαρότητα, που επιδείξατε εσείς και οι προηγούµενοι από
εσάς, µε τα µνηµονιακά µέτρα, την τρόικα, τον ευτελισµό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Δεν είναι εύκολο πλέον να ξεγελαστεί
κανένας µε το κυβερνητικό παραµύθι για τη λεγόµενη δίκαιη ανάπτυξη, που αναµασούν καθηµερινά τα στελέχη της Κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, πως τάχα έρχεται ανακούφιση του λαϊκού κόσµου. Όλα αυτά καταρρέουν µπροστά σε αυτό που ζει καθηµερινά ο ελληνικός λαός.
Μπορεί να παίρνετε, βέβαια, συγχαρητήρια από τη Μέρκελ, τη
Λαγκάρντ, τον Ντάισελµπλουµ, τον Σόιµπλε, τον ΣΕΒ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, γενικότερα από
την άρχουσα τάξη, για τις αντιλαϊκές µεταρρυθµίσεις σας, όµως
θα αποκοµίσετε τελικά µόνο την οργή του λαού και της νεολαίας.
Δεν θα είναι πολύ αργά αυτή η µέρα. Να είστε σίγουροι ότι
ακριβώς για αυτήν τη µέρα εξακολουθούµε να δουλεύουµε,
ακούραστα και καθηµερινά. Είναι προς το συµφέρον των εργα-
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ζοµένων, των ανέργων και όλων των λαϊκών δυνάµεων, για να
σας γυρίσουν ακόµα πιο µαζικά και αποφασιστικά την πλάτη. Να
µην επιτρέψουν τη θρασύτατη κυβερνητική προσπάθεια που
κάνει το µαύρο άσπρο. Να µην επιτρέψουν στους προηγούµενους -που τώρα κουβεντιάζουν µεταξύ τους και δεν θέλουν να
ακούνε ή µιλάνε στα κινητά τους τηλέφωνα και που τώρα βρίσκονται στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση- να αναβαπτιστούν ξανά,
ξεχνώντας τις δικές τους τεράστιες ευθύνες, γιατί φτάσαµε ως
εδώ. Θα είναι και αυτό εν µέρει έργο δικό σας.
Είστε όλοι σας εξίσου συνυπεύθυνοι, γι’ αυτό η λαϊκή επιλογή
θα αλλάξει τελικά ρότα: Θα στηριχτεί και θα στηρίξει ριζικά διαφορετικές επιλογές ανατροπής της ασυδοσίας και της σαπίλας,
που έχετε αποφασίσει να διαχειριστείτε, κύριοι των ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ και λοιποί συνδαιτηµόνες των µεγαλοκαρχαριών. Θα συµπορευτούν οι εργαζόµενοι µε το ΚΚΕ, θα αντισταθούν συνολικά
στη στρατηγική του κεφαλαίου, που προωθεί η Κυβέρνηση για
την υπογραφή συλλογικών συµβάσεων εργασίας, για αυξήσεις
στους µισθούς και κάλυψη των απωλειών τους, για µεταφορά
των φορολογικών βαρών στο µεγάλο κεφάλαιο, για ουσιαστικά
µέτρα προστασίας των ανέργων, για αγώνα ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις και τους πλειστηριασµούς, για µια κοινωνία, που τελικά θα πρυτανεύει το συµφέρον της πλειοψηφίας, η ευηµερία
του λαού µας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Μαυραγάνης
έχει τον λόγο, για να παρουσιάσει µια τροπολογία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να κάνω µια
ερώτηση στον κύριο Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Μισό λεπτό να µιλήσει ο Υπουργός.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η προτεινόµενη τροπολογία από
το Υπουργείο Υποδοµών…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ, ησυχία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): …µε αριθµό 1349 και ειδικό 220 θεωρούµε ότι είναι…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ενοχλείστε; Το ίδιο κάνατε όλοι
σας προηγουµένως.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): …ανθρωπιστικά επιβεβληµένη. Εάν όλοι εµείς -και πιστεύω ότι το κάνουµε- έχουµε ανθρωποκεντρικά κριτήρια στην
άσκηση πολιτικής ή διοίκησης, αυτή η διάταξη κρίνεται αναγκαία,
επιτακτική και άµεσης προτεραιότητας και προβλέπει για κάθε
κατοικία που επλήγη στις περιοχές, που κηρύχθηκαν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης τους µήνες Σεπτέµβριο, Οκτώβριο και
Νοέµβριο του 2017 -και είναι οι περιοχές των δήµων Σαµοθράκης, Σύµης, Αγιάς Λάρισας, Τεµπών Λάρισας, Τρικκαίων, Καλαµπάκας Τρικάλων, Φαρκαδόνας Τρικάλων, Πύλης Τρικάλων,
Κατερίνης, Χανίων, Πλατανιάς Χανίων, Αποκορώνου Χανίων, Κέρκυρας και βεβαίως στους πληγέντες δήµους τις Περιφερειακής
Ενότητας Δυτικής Αττικής- το ποσό των 5.000 ευρώ και για κάθε
επιχείρηση 8.000 ευρώ. Πάντα µιλάµε ανά κατοικία και ανά επιχείρηση. Προφανώς, όταν οι οντότητες που κυριεύουν την κατοικία ή την επιχείρηση είναι περισσότερες, διαµοιράζεται το
ποσό σε αυτές.
Η διάταξη αυτή χορηγεί τη συγκεκριµένη ενίσχυση ως αφορολόγητη, ακατάσχετη και ασυµψήφιστη στα χέρια τρίτων ή στα
χέρια του δηµοσίου για τον λόγο, ακριβώς, που σας προείπα, ότι
είναι ανθρωπιστικά επιβεβληµένη. Ο προϋπολογισµός, µετά από
τις αυτοψίες που µέχρι στιγµής έχουν γίνει και αυτές που προοιωνίζονται να γίνουν, ανέρχεται γι’ αυτήν τη δαπάνη στα 30 εκατοµµύρια ευρώ περίπου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Μάλιστα.
Ο κ. Δανέλλης έχει τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τι θέλετε, κυρία Μπακογιάννη;
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ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να κάνω
µια ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Με ποια διαδικασία;
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Με καµµία. Θέλουµε να κάνουµε
ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Με καµµία ε; Πρωτότυπο! Αν µη τι άλλο, είναι πρωτότυπο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Ρωτήστε το Σώµα, κύριε Πρόεδρε, και
αν το Σώµα συµφωνήσει …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ορίστε, κυρία Μπακογιάννη, πείτε µου τι θέλετε.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να κάνω
µια διευκρινιστική ερώτηση προς τον Υπουργό.
Κύριε Υπουργέ, είπατε ότι το ποσό θα µοιραστεί ισόποσα, σε
περίπτωση που υπάρχουν τρία ή τέσσερα διαµερίσµατα…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Δεν είπα αυτό…
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Δηλαδή το ρετιρέ, που µπορεί
να µην έχει πληγεί, µε το υπόγειο, θα πάρουν τα ίδια λεφτά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Μάλιστα.
Κύριε Λοβέρδο, εσείς τι θέλετε να ρωτήσετε;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα σας πω γιατί
παίρνω τον λόγο. Θέλουµε διευκρινίσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Έχετε οµιλητές να τα
θέσουν µετά. Δεν έχετε;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι, δεν έχουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Πείτε, λοιπόν.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Το πρωί, όταν ξεκινήσαµε, παρακαλέσαµε να έχουµε την τοπολογία σε µια κατάλληλη ώρα, για να
µπορέσουµε να την επεξεργαστούµε. Μας υπεσχέθησαν για τις
14.00’ η ώρα και ήρθε τώρα. Άρα, έχουµε ερωτήµατα που αν δεν
διευκρινιστούν, δεν καταλαβαίνουµε τι θα κάνουµε. Αφήστε µας
για δυο λεπτά να µιλήσουµε. Μια ερώτηση θα κάνουµε στον
κύριο Υπουργό.
Το πρωί ακούσαµε τον κ. Τζανακόπουλο να λέει πολλά. Έλεγε,
ας πούµε, ότι για κάθε τετραγωνικό κατοικίας πληγείσας, 1.000
ευρώ, για κάθε τετραγωνικό επαγγελµατικού χώρου, 500 ευρώ
κ.ο.κ.. Αν τα τετραγωνικά µέτρα είναι πάνω από 150, το 60% είναι
δωρεά, το άλλο είναι δάνειο ή κάτι τέτοιο. Και µετά είπε για τις
5.000.
Ακούγοντας ο πολίτης αυτό, κατάλαβε ότι αυτά είναι τα µέτρα,
που αποφασίζει αυτή η Κυβέρνηση. Όταν βλέπει, όµως, την τροπολογία και διαβάζει την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου και δεν την ακούει, καταλαβαίνει, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, ότι µέχρι να φτάσουµε τις 5.000, όλα όσα ακουστήκαν και αναγγέλθηκαν προβλέπονται, εδώ και χρόνια, από τον
νόµο που θέσπισαν προηγούµενες κυβερνήσεις. Λένε, λοιπόν,
επικοινωνιακά ψέµατα. Τώρα που έφεραν...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Με αυτό δεν ζητάτε
διευκρίνιση, κύριε Λοβέρδο. Μισό λεπτό. Με αυτό δεν ζητάτε διευκρίνιση. Παρακαλώ! Δεν έχετε άλλο τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι, να απαντήσει. Και οι 5.000 και οι
8.000 είναι επιπροσθέτως σε υπάρχοντα σήµερα επιδόµατα ή
αφαιρούνται αυτά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ωραία, καθίστε κάτω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Ευχαριστώ, κύριε Λοβέρδο, που µου δίνετε την ευκαιρία να το διευκρινίσω. Είναι σωστό το ερώτηµα. Γιατί
πράγµατι...
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Εσείς δεν αφήνετε, κύριε Πρόεδρε ....
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Το ερώτηµα, είπε.
Δεν κάνατε µόνον ερώτηµα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: ... (δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Το ερώτηµα είπε. Κάνατε µια αγόρευση πριν το ερώτηµα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Είναι σωστό το ερώτηµα, υπό την έννοια ότι µπορεί
πράγµατι να έχει δηµιουργηθεί µια σύγχυση. Να το διευκρινίσουµε, λοιπόν.
Αυτό το ποσό είναι επιπρόσθετα από το ποσό των αποζηµιώσεων, που θα χορηγηθούν µε κοινή υπουργική απόφαση για τις
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περιοχές, που έχουν πληγεί και τώρα πρόσφατα επλήγησαν ξανά
και αφορούν τις πληµµύρες, το ποσοστό, δηλαδή, περίπου του
60%-65%, που συνήθως µε τις κοινές υπουργικές αποφάσεις χορηγείται. Επιπροσθέτως, βέβαια, το άτοκο δάνειο για όσο δεν
καλύπτεται. Μιλάµε πάντα για τα κτήρια, γιατί υπάρχει αντίστοιχα
και η κοινή υπουργική απόφαση, που πρέπει να υπάρξει για τον
εξοπλισµό των επιχειρήσεων, όπως και του οικιακού εξοπλισµού,
όπως γνωρίζετε. Έτσι, λοιπόν, αυτό ούτε συµψηφίζεται ούτε
αφαιρείται από άλλες αποζηµιώσεις. Είναι επιπρόσθετο ποσό.
Επίσης, θέλω να απαντήσω στην κ. Μπακογιάννη, γιατί και
αυτό το οποίο είπε χρήζει µιας διευκρίνισης.
Ρωτήσατε αν είναι περισσότερες κατοικίες, η µία πάνω στην
άλλη σε ορόφους. Δεν έχει καµµία σηµασία αυτό. Η κάθε κατοικία έχει µια αυτοτέλεια. Είπα ότι αν είναι συγκύριοι σε ένα διαµέρισµα -κάποιος είναι συγκύριος, προφανώς επειδή είναι ανά
κατοικία- αυτοί θα µοιραστούν το ποσό αυτό, όταν είναι συγκύριοι. Αν είναι κατά 50%, ο καθένας εξ αδιαιρέτου, προφανώς θα
πάρουν 50%-50%. Ή αν είναι σε µια ατοµική επιχείρηση ή σε µια
άλλη επιχείρηση κατά 50% σε µερίδια ή σε διαφορετικό εταιρικό
ποσοστό, θα µοιραστούν την αποζηµίωση, ανάλογα µε το ποσοστό τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει τώρα
ο κ. Σταύρος Θεοδωράκης, Πρόεδρος του Ποταµιού.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητήσαµε τον λόγο για την τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Μισό λεπτό, κύριε
Θεοδωράκη.
Παρακαλώ, κύριε Καραθανασόπουλε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, η ερώτηση που θέλουµε να κάνουµε είναι η εξής: Εδώ κατατέθηκε συγκεκριµένη τροπολογία. Περιλαµβάνει µόνο την έκτακτη εφάπαξ
εισφορά. Δεν περιλαµβάνεται τίποτα άλλο, όσον αφορά τα χρέη,
τα οποία µπορεί να έχουν από φόρους στα ασφαλιστικά ταµεία.
Αυτά θα παγώσουν; Τα δάνεια στις τράπεζες; Εκεί η Κυβέρνηση
δεν θα φέρει κάτι για τα συγκεκριµένα ζητήµατα, που αφορούν
τον ΕΝΦΙΑ ή τον ΕΦΚΑ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρία Παπανάτσιου,
θέλετε να πείτε κάτι γι’ αυτό;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ήδη έχει υπογραφεί η κοινή υπουργική απόφαση, που δίνει παράταση στις οφειλές των πληγέντων για ένα εξάµηνο, µέχρι 313-2018. Από εκεί και πέρα, βλέπουµε και ό,τι άλλο προβλέπεται
από τον νόµο. Αυτό γίνεται σε όλες τις φυσικές καταστροφές.
Δεν είναι µόνο για την περίπτωση της δυτικής Αττικής. Είναι
υπουργική απόφαση. Δεν χρειάζεται κάτι νοµοθετικό.
Όσον αφορά τον ΕΝΦΙΑ, επειδή έχουµε κάποιες περιπτώσεις,
που πραγµατικά, θα πρέπει να γίνει, σε επόµενο νοµοσχέδιο θα
έρθει η τροπολογία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε ...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Να µιλήσετε θέλετε,
κύριε Δανέλλη, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Μια ερώτηση, κύριε Πρόεδρε, για
µισό λεπτό! Είµαι Βουλευτής δυτικής Αττικής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Το ξέρω. Κι άλλοι
Βουλευτές είναι.
Ο κ. Δανέλλης έχει τον λόγο. Σας παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, είµαι Βουλευτής
στην πληγείσα περιοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Όχι, δεν είναι έτσι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Δεν είναι συµπεριφορά αυτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τι είπατε; Σας παρακαλώ πολύ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Δεν θέλω να ρωτήσω για µένα. Θέλω
να ρωτήσω για τους πολίτες, που πλήττονται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Μπούρα, υπάρχει µια διαδικασία. Την παραβίασα ήδη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Μην είστε τόσο απόλυτος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Σας παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Τώρα πήραµε την τροπολογία στα
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χέρια µας και περιµένει ο κόσµος και από εµάς διευκρινίσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τι θέλετε; Να σταµατήσουµε τη διαδικασία και να συζητήσουµε µε τη συµµετοχή
όλων των Βουλευτών;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Μια διευκρίνιση, για να διευκολυνθεί
ο Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Το άκουσαν τώρα
στη δυτική Αττική. Πείτε το.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Κύριε Υπουργέ, πράγµατι γράφετε
για τους δήµους, που επλήγησαν στη δυτική Αττική. Και για να
µπορούµε να είµαστε καλυµµένοι αύριο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Έχετε ερώτηση;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ερώτηση είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κάντε την.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Οι πληγέντες δήµοι -ακούτε όλοιείναι Μάνδρα, Νέα Πέραµος, Ελευσίνα, αλλά και η Μαγούλα και
τα παράλια της Ελευσίνας. Άρα, να κάνετε µια διευκρινιστική δήλωση, ότι όλα αυτά περιέχονται σε αυτήν τη διατύπωση. Δεν είναι
µόνο τα δύο ονόµατα, που ακούγονται, δηλαδή Μάνδρα, Νέα Πέραµος. Είναι και η Μαγούλα δίπλα, είναι και τα παράλια της Ελευσίνας, όπου χύνονται τα νερά. Είναι και η παραλία των Μεγάρων.
Κάντε αυτήν τη διευκρίνιση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Είναι και το Κερατσίνι, κύριε Υπουργέ.
Λάβετέ το και αυτό υπ’ όψιν σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κάποιος άλλος από
κάποια άλλη περιοχή;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Μην κοροϊδεύετε τις περιοχές!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ελάτε τώρα! Γραφικότητα καταλήγει. Σας παρακαλώ πολύ.
Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών κ. Νικόλαος Μαυραγάνης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, επειδή υπάρχουν δηµοτικά διαµερίσµατα που επλήγησαν και σε εγγύς δήµους, γι’ αυτό
η διατύπωση είναι προσεκτική. Λέει: «τους δήµους που περιέχονται στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής». Έτσι, λοιπόν,
εσωκλείονται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κ. Σπυρίδων Δανέλλης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκφράζουµε τη συντριβή µας
για την ανείπωτη τραγωδία στη Δυτική Αττική. Η διαχρονική µας
αδιαφορία, κράτους και κοινωνίας, για τις πιθανές συνέπειες της
αδηφάγου ανθρωπογενούς παρέµβασης στη φύση, µε µοναδικό
σκοπό την επίτευξη προσωπικού οφέλους, µακριά από κανόνες,
σχεδιασµό και αίσθηση µέτρου, µας κατέστησε κυριολεκτικά µια
ανοχύρωτη πολιτεία. Λίγες µέρες πριν η Σύµη, η Κέρκυρα και
ακολούθησε η Δυτική Αττική.
Όλα δείχνουν πως η κλιµατική Νέµεσις, δυστυχώς, θα µας επισκέπτεται όλο και συχνότερα. Γι’ αυτό και πήγε όσο ποτέ ο συνολικός σχεδιασµός θωράκισης µε µέτρα πρόληψης προστασίας
και αποκατάστασης. Επιβάλλεται η υιοθέτηση ενός νέου µοντέλου πολιτικής προστασίας µε την ενεργό συµµετοχή της κοινωνίας.
Και όσο για τις ευθύνες, που προφανώς υπάρχουν και διαχέονται στο χθες και στο σήµερα, σε κεντρικό κράτος και αυτοδιοίκηση, είναι ηθικά και πολιτικά απαράδεκτο, είναι υποκριτικό
όλο αυτό το blame game, ένθεν κακείθεν, που αφειδώς τροφοδοτείται από τα µίντια και τους «κίτρινους» τηλεεισαγγελείς παντός καιρού.
Κι αν η ένταση των καιρικών φαινοµένων ξεφεύγει από τον ανθρώπινο προγραµµατισµό και η πρόβλεψη των καταστροφών δεν
είναι απλή και εύκολη, το καθιερωµένο ραντεβού στο Πολυτεχνείο είναι, όµως, προβλέψιµο.
Είναι ύβρις µια µειοψηφία να καπηλεύεται τη µνήµη των αγωνιστών της δηµοκρατίας και το σύµβολο ανατροπής της δικτατορίας. Και µάλιστα όταν το πράγµα έχει ξεφύγει τόσο, ώστε να
κινδυνεύουν οι ζωές ανυποψίαστων πολιτών περιοίκων και αστυνοµικών.
Εικόνες φρίκης µε τη δικηγόρο της οποίας το πόδι έπιασε
φωτιά από ναυτική φωτοβολίδα, η οποία δεν σβήνει ούτε µε πυ-
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ροσβεστήρα, βρίσκονται στον αντίποδα µιας ανοιχτής προοδευτικής κοινωνίας, της οποίας θιασώτες υποτίθεται ότι είναι οι σφετεριστές ιστορικής µνήµης και των δηµοκρατικών αγώνων του
λαού µας.
Πρέπει, επιτέλους, να συζητήσουµε σοβαρά την παλιά ιδέα
της ενοποίησης του Πολυτεχνείου µε το Αρχαιολογικό Μουσείο
µε την αποµάκρυνση της Αρχιτεκτονικής Σχολής από την περιοχή. Είναι ο µόνος τρόπος ξηλώµατος της διαχρονικής γιάφκας, που ανοήτως προστατεύεται από το πανεπιστηµιακό άσυλο.
Στον τόπο µου λένε «δώσε θάρρος στον χωριάτη».
Έτσι, οι Ρουβίκωνες, µετά την ατυχή τους επιλογή να µπουκάρουν στην Ισπανική Πρεσβεία, διακινδυνεύοντας την πρόκληση
διπλωµατικού επεισοδίου, που ανάγκασε την πολιτεία να αντιδράσει για πρώτη φορά µε δικαστικές αποφάσεις, επεµβαίνουν
στο Πεντάγωνο και φεύγουν ανενόχλητοι ως σχολική εκδροµή.
Το γλεντούν δε δεόντως µε την εξευτελιστική ανάρτηση του ανδραγαθήµατός τους στο διαδίκτυο. Μήπως ήρθε η ώρα σοβαρής
αντιµετώπισης των επικίνδυνων γελοιοτήτων τους;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα κόµµατα του συνταγµατικού
τόξου οφείλουµε να συνεννοηθούµε, επιτέλους, πριν να είναι
αργά. Το οφείλουµε στην κοινωνία. Το οφείλουµε στη δηµοκρατία.
Σε σχέση µε το νοµοσχέδιο µε το κοινωνικό µέρισµα, δεν νοµίζω ότι πιστεύει κανείς σοβαρά πως η επιθυµητή αναδιανοµή
του πλούτου µπορεί να γίνει µε τέτοιες µεθοδολογίες. Η καλύτερη στήριξη των πλέον χειµαζόµενων κοινωνικών οµάδων είναι
η δηµιουργία ουσιαστικών προϋποθέσεων παραγωγής εθνικού
πλούτου και στέρεων θέσεων εργασίας.
Τα προγραµµατιζόµενα ποσά θα µπορούσαν να φέρουν πολύ
καλύτερα αποτελέσµατα, αν δεν ακολουθούσαν τη χρεωκοπηµένη από καιρούς µεθοδολογία των εφάπαξ επιδοµάτων. Στην
κρίσιµη καµπή που περνάει η οικονοµία µας δεν βοηθούν τα πυροτεχνήµατα. Δεν βοηθάει η τροφοδότηση της ελπίδας µέσω της
φιλανθρωπίας. Γιατί η φιλανθρωπία είναι κάθε βοήθηµα, κάθε
επίδοµα που δίνεται άπαξ.
Σχετικά µε το άρθρο 2, στο οποίο θα αναφερθώ µονάχα για οικονοµία χρόνου, που αφορά στην επιστροφή κρατήσεων υγειονοµικής περίθαλψης, από το 2012 το κράτος υπολόγιζε µε
λάθος βάση υπολογισµού τις εισφορές περίθαλψης στις κύριες
συντάξεις.
Το τόσο στοιχειώδες αυτό λάθος από πλευράς της τότε κυβέρνησης, αλλά και η αδυναµία της αντιπολίτευσης να το εντοπίσει, αναδεικνύει το τι µπορεί να συµβεί όταν τα νοµοσχέδια
περνούν µε διαδικασίες εξπρές. Έπρεπε να φτάσουµε στον νόµο
Κατρούγκαλου για να αναγνωριστεί το λάθος, όπως και η αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας για επιστροφή των αδικαιολογήτως παρακρατηθέντων ποσών στους δικαιούχους.
Αυτό πρέπει να µας προβληµατίσει, γιατί η γνωστή αυτή παθογένεια επαναλαµβάνεται διαρκώς. Νοµοθετούµε πρόχειρα και
δηµιουργούµε αδικηµένους. Άρα αποκαθιστούµε µία αδικία, την
οποία οι ίδιοι δηµιουργήσαµε.
Στο άρθρο 3 για την κάλυψη κόστους παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας µέσω των λογαριασµών της ΔΕΗ, τι είναι αυτές οι
ΥΚΩ; Πρόκειται για ένα απολύτως αντιοικονοµικό, άδικο και ρυπογόνο σύστηµα, το οποίο επιβαρύνει τους Έλληνες καταναλωτές µε 600-800 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως. Με αυτό τον τρόπο
διασφαλίζεται η ηλεκτροδότηση των µη διασυνδεδεµένων νησιών της χώρας τρεις δεκαετίες µετά την εκπόνηση των πρώτων
σχεδίων για τη διασύνδεσή τους µε την ηπειρωτική χώρα.
Η ηλεκτροδότηση σήµερα των τριάντα δύο µη διασυνδεδεµένων νησιών της χώρας διασφαλίζεται µε αυτόνοµους πετρελαϊκούς σταθµούς, ντίζελ ή µαζούτ, χαµηλής απόδοσης, που έχουν
εγκατασταθεί ήδη από τις δεκαετίες του 1960 και του 1970.
Το σύνολο των Ελλήνων φορολογουµένων καλούνται να πληρώσουν το κόστος αυτό µέσω των λογαριασµών ρεύµατος ως
Υπηρεσία Κοινής Ωφέλειας. Σηµειωτέον πως την τελευταία πενταετία επιβαρύνθηκαν συνολικά µε 3,5 δισεκατοµµύρια ευρώ,
ποσό που, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της ΡΑΕ, θα µπορούσε να
καλύψει πλήρως το κόστος διασύνδεσης σχεδόν του συνόλου
των νησιών και εκτός αυτού αποτελεί, βεβαίως, και µία µνηµονιακή δέσµευση.
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Όλο αυτό το ανορθολογικό σύστηµα οδηγεί το κόστος ηλεκτρικού ρεύµατος ενός σπιτιού στην Κρήτη, τη Ρόδο, την Ανάφη
και ούτω καθεξής να είναι πολλαπλάσιο του µέσου κόστους του
ρεύµατος ενός σπιτιού στην Αττική ή την υπόλοιπη ηπειρωτική
Ελλάδα.
Στην ηπειρωτική χώρα το µέσο κόστος παραγωγής µεγαβατώρας είναι περίπου 50 ευρώ. Το αντίστοιχο κόστος για την Κρήτη
είναι 162,26 ευρώ. Στους Οθωνούς είναι 453 ευρώ. Στην Ικαρία
380 ευρώ. Στην περίπτωση του Αγαθονησίου εκτοξεύεται στα
1724 ευρώ. Προσοχή! Σε αυτά τα νούµερα δεν συµπεριλαµβάνεται, βέβαια, το περιβαλλοντικό κόστος, γιατί δεν ποσοτικοποιείται τόσο εύκολα. Ωστόσο, είναι τεράστιο.
Κλείνοντας, απαιτείται σοβαρός σχεδιασµός, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι. Γιατί µόνο αυτός, όπως και η σθεναρή βούληση
υλοποίησης των προβλεπόµενων υποχρεώσεών µας, µπορούν
να χτίσουν ένα σοβαρό κοινωνικό κράτος αξιώσεων για τους πολίτες.
Η επιδοµατική πολιτική είναι διαχείριση της φτώχειας και στην
παρούσα φάση της ελληνικής οικονοµίας µπορεί να φαίνεται
απαραίτητη, αλλά δεν δηµιουργεί καµµία προοπτική. Η µείωση
των ανισοτήτων απαιτεί ένα σοβαρό και ολοκληρωµένο αναπτυξιακό σχεδιασµό. Ας συνεννοηθούµε, λοιπόν, για τις προϋποθέσεις που αυτός ο σοβαρός αναπτυξιακός σχεδιασµός επιβάλλει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος του Ποταµιού κ. Σταύρος Θεοδωράκης.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Είκοσι, λοιπόν, νεκροί στη Μάνδρα. Πρέπει να κάνουµε µία
στάση εδώ. Όχι µόνο γιατί η απώλεια είκοσι ανθρώπων είναι κάτι
σηµαντικό, όχι µόνο γιατί δεν µπορούµε να το ξεπεράσουµε,
αλλά, γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ένα νήµα που
συνδέει την αντίληψη των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ για τη διακυβέρνηση
µε τα τραγικά γεγονότα στη Μάνδρα.
Η χώρα δεν έχει πλάνο, δεν έχει σχέδιο, δεν έχει πρόγραµµα.
Και άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι και στα τρία µνηµόνια υπήρξαν
πολλές διατάξεις, πολλές επιταγές που έγιναν µε το ζόρι, αλλά
υπάρχει και κάτι που αρνούµαστε συστηµατικά να κάνουµε.
Είναι, όπως ξέρετε, το Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο. Το ζητούσε
το πρώτο µνηµόνιο, το ζητούσε το δεύτερο, το ζητούσε το τρίτο
και ακόµα δεν το έχουµε κάνει.
Τσαλαβουτάµε, λοιπόν, στα προβλήµατα, µπαλώνουµε και δίνουµε συνεχώς έδαφος στους τσαρλατάνους των υποσχέσεων,
που, αντί για σχέδιο, αντί για πρόγραµµα, αντί για λύσεις, παίζουν χαρτοπόλεµο µε τις υποσχέσεις. Μεγάλες υποθέσεις, όπως
τα αντιπληµµυρικά και η προστασία του περιβάλλοντος, δεν είναι
στη δηµόσια ατζέντα. Κι όταν µπαίνουν, µπαίνουν µε όρους εντυπωσιασµού.
Η κ. Δούρου στην προσπάθειά της να κερδίσει την περιφέρεια,
είχε υποσχεθεί –και το ηχητικό ντοκουµέντο παίζει συνέχεια
αυτές τις µέρες στο διαδίκτυο- ότι µέσα σε έξι µήνες θα είχε έναν
πλήρη αντιπληµµυρικό σχεδιασµό. Και ως γνήσιο τέκνο ενός εµφυλιοπολεµικού λαϊκισµού, η κ. Δούρου κατηγορούσε τότε τον
κ. Σγουρό για τον άνθρωπο που χάθηκε στις πληµµύρες του
2013.
Τώρα, µε τις είκοσι χαµένες ζωές, ποιος έχει την ευθύνη; Προφανώς, κυρίες και κύριοι, το κράτος και η περιφέρεια -και είναι
το ελάχιστο συµπέρασµα όλων µας- κοιµούνταν. Τις πρώτες κρίσιµες ώρες της καταιγίδας δεν έγινε καµµία συγκεκριµένη προειδοποίηση στους κατοίκους, δεν υπήρξε κανένα σχέδιο και δεν
υπήρξε καµία κινητοποίηση. Ξύπνησαν, το κράτος και η Περιφέρεια, αφού είδαν τον αριθµό των νεκρών στα sites.
Και βεβαίως, η υπόθεση είναι παλιά και τα προβλήµατα είναι
πολύ παλιά. Μπαζώναµε ρέµατα, κάναµε τους χειµάρρους δρόµους, κλείναµε τα ποτάµια και χτίζαµε αυθαίρετα σχεδόν παντού.
Περιφρονήσαµε, δηλαδή, τη δύναµη της φύσης. Αν, όµως, οι πατεράδες µας µπορούσαν να επικαλεστούν την παντελή τους φτώχεια και την άγνοια, εµείς τι δικαιολογία έχουµε για όλα αυτά; Οι
επιστήµονες µάς προειδοποιούν συστηµατικά εδώ και δέκα χρό-
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νια γι’ αυτά που έρχονται, τα ακραία καιρικά φαινόµενα που θα
πολλαπλασιάζονται και θα είναι κάθε φορά και φονικότερα.
Επιβάλλεται, λοιπόν, να αποκτήσουµε πολιτική για το περιβάλλον, από τα πολύ µικρά, από το αυθαίρετο στο ρέµα, δηλαδή,
µέχρι τα µεγάλα, την εκποµπή ρύπων που επιταχύνουν την κλιµατική αλλαγή.
Αποκαλύπτεται ότι η Περιφέρεια Αττικής είχε προϋπολογίσει
για αντιπληµµυρικά έργα, τουλάχιστον, 31 εκατοµµύρια ευρώ και
στις 30 Σεπτεµβρίου 2017 είχε δαπανήσει για τα έργα αυτά µόνο
5 εκατοµµύρια.
Γιατί τόση ανικανότητα; Γιατί τόση καθυστέρηση; Γιατί τόση
υπακοή –να πιστέψω- στο τέρας της γραφειοκρατίας; Μήπως
επειδή πλέον, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι των ΑΝΕΛ, είναι το
δικό σας τέρας; Μήπως είναι το τέρας που πλέον υιοθετήσατε;
Είναι φανερό ότι δεν υπάρχει καµµία διάθεση να συγκρουστείτε µε την γραφειοκρατία και την παθογένεια του παρελθόντος. Τσαλαβουτάµε αριστερά, τσαλαβουτάµε δεξιά και αυτό το
ονοµάζουµε πολιτική. Οι ασύνδετες, όµως, υπουργικές πράξεις
και αποφάσεις δεν είναι κυβερνητική πολιτική.
Πάµε, λοιπόν, και στο νοµοσχέδιο. Αποφασίσατε να µοιράσετε
µέρισµα. Ποιο είναι εδώ το σχέδιό σας για την υποστήριξη των
πραγµατικά αδύναµων, για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και
για την φορολογία; Αυτά τα τρία, φτώχεια, ανεργία, φορολογία,
είναι αλληλένδετα µεταξύ τους.
Θέλω να σας δώσω µερικά παραδείγµατα, γιατί απευθυνθήκαµε στους ανθρώπους µας, στους γνωστούς µας, στους φίλους
µας να µας προσωποποιήσουν το πρόβληµα µε τη φορολογία.
Η Ματίνα, λοιπόν, είναι απόφοιτος Οικονοµικού µε µεταπτυχιακό στην Ολλανδία. Γύρισε στην Ελλάδα και για αρχή κρατάει
λογιστικά βιβλία. Έχει κέρδη περίπου 10.000 ευρώ ετησίως. Το
60% θα το δώσει στο κράτος για φόρους και εισφορές. Και θα
της µείνουν –προσέξετε- 350 ευρώ τον µήνα, λιγότερα, δηλαδή,
απ’ αυτά που θα έπαιρνε από το Ταµείο Ανεργίας.
Η Άννα είναι φαρµακοποιός, έχει κέρδη –δηλαδή, έσοδα µείον
έξοδα- 60.000 ευρώ ετησίως. Δεν τα λες και λίγα. Ξέρετε, όµως,
πόσα θα της µείνουν απ’ αυτά τα 60.000 ευρώ πληρώνοντας φόρους και εισφορές; Θα της µείνουν κάτι λιγότερο από 17.000
ευρώ, δηλαδή, 1400 ευρώ το µήνα. Όλα τα άλλα θα πάνε στο
κράτος, σε φόρους και εισφορές.
Πάµε σε µία οµόρρυθµη εταιρεία. Ο Γιώργος και η Ασπασία
είναι βιοτέχνες. Έχουν κέρδη γύρω στις 30.000 ευρώ. Εάν βγουν
οι φόροι, εάν βγουν οι εισφορές, τα δύο νοικοκυριά τους –γιατί
δεν είναι και ζευγάρι- θα πρέπει να τα βγάλουν πέρα µε κάτι λιγότερο από 500 ευρώ το µήνα, σε µία δραστηριότητα που τους
αποδίδει 30.000 ευρώ τον χρόνο!
Δικηγόροι. Νεαρός δικηγόρος µαζεύει περίπου 15.000 ευρώ
τον χρόνο. Πληρώνει φόρους και εισφορές σχεδόν 7.000 ευρώ
και του µένουν στην τσέπη 650 ευρώ τον µήνα. Και εάν το βασανίσει λίγο παραπάνω και βγάλει άλλες 5.000 ευρώ, θα κερδίσει
άλλα 70 ευρώ τον µήνα!
Ένας νεότερος επιχειρηµατίας, µηχανικός, νέος επιχειρηµατίας στον κλάδο της πληροφορικής µε εισόδηµα 50.000 ευρώ,
δηλαδή, περίπου 4.000 ευρώ τον µήνα, θα δώσει σε ασφαλιστικές εισφορές 19.000 ευρώ και 8.000 ευρώ σε φόρο εισοδήµατος
και τέλος επιτηδεύµατος. Δηλαδή, θα του µείνουν µόλις 23.000
ευρώ. Θα του µείνουν, δηλαδή, ούτε 2.000 ευρώ τον µήνα από
τα 4.100 ευρώ που ο ίδιος έβγαλε.
Ένας µικρός επιχειρηµατίας, ο Βασίλης, έχει τρεις εργαζόµενους. Για να έχει τρεις εργαζόµενους µε 1.000 ευρώ το µήνα,
πληρώνει 70.000 τον χρόνο! Γιατί από 1.655 ευρώ που παίρνει
ένας εργαζόµενος στα χαρτιά, στην τσέπη του θα πάνε µόνο τα
1000 ευρώ.
Προσέξτε να δείτε πώς οδηγούµε τον κόσµο στη µαύρη εργασία. Ο Γιώργος είναι ένας νέος σερβιτόρος. Για να παίρνει 500
ευρώ τον µήνα, ο εργοδότης του τον δηλώνει για περίπου 10.000
ευρώ ετησίως. Ο ίδιος δίνει περίπου 2.000 ευρώ για εισφορές.
Και καταλήγει να βάζει στην τσέπη κάτι λιγότερο από 500 ευρώ
τον µήνα.
Θα µπορούσα να συνεχίσω µε πολλά άλλα παραδείγµατα ανθρώπων που δηµεύθηκε η περιουσία τους, ο κόπος τους, για να
µπορούν σήµερα οι ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ να µιλούν για ένα πλεόνασµα.
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Κάθε εργαζόµενος καταλήγει να έχει πίσω του µια ιστορία φορολογικής τρέλας, θύµατα όλοι µιας φοροµπηχτικής κρατικής
µηχανής, σπάταλης που δεν σέβεται τα ευρώ του εργαζόµενου
πολίτη.
Οι υψηλοί φόροι, οι µεγάλες εισφορές, ο δρόµος, δηλαδή, που
έχει διαλέξει σήµερα η Κυβέρνηση επιτρέπει µεν τις πρόσκαιρες
παροχές, αλλά µειώνει τα κίνητρα για εργασία. Αυτή η υπερφορολόγηση, νοµίζω, και αυτό είναι το πιο δυσάρεστο, είναι µια συνειδητή απόφαση της σηµερινής Κυβέρνησης. Το οµολογούν σε
κάποιες σπάνιες περιπτώσεις και κάποιοι Υπουργοί, ότι «αντί για
µείωση δαπανών προχωρήσαµε σε υπερφορολόγηση της µεσαίας τάξης».
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη διάλυση της µεσαίας τάξης. Σε
λίγο θα ανοίξει τόσο η ψαλίδα που θα έχουµε µόνο δύο τάξεις:
τους φτωχούς και τους προύχοντες. Φτωχούς, που θα απλώνουν
το χέρι για βοήθεια, και µια µικρή προνοµιούχα τάξη που θα θέλει
να συναλλάσσεται µε την εξουσία και τα Υπουργεία. Και λίγο
κοντά στις γιορτές µια κυβέρνηση θα αναζητά τους ιδανικούς
ψηφοφόρους, για να µοιράσει κάποια έκτακτα επιδόµατα. Κανένα σχέδιο για τη νέα γενιά, κανένα σχέδιο για ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και κανένα σχέδιο για να µειωθούν οι
σπατάλες.
Μία παράγραφο µόνο για τις σπατάλες. Η χώρα µας έχει, και
το επισηµαίνουµε συνέχεια, εκατόν πενήντα έξι πολιτικές γραµµατείες, γενικές, ειδικές, τοµεακές, αναπληρωµατικές. Είχε εβδοµήντα εννιά και εσείς, κύριοι της Κυβέρνησης, τις διπλασιάσατε
τα τελευταία δύο χρόνια. Ιδού, λοιπόν, ένα µεγάλο πεδίο, για να
µειωθούν οι σπατάλες και ακολούθως να µειωθούν και οι φόροι.
Το 2017 είχαµε πρόσθετα φορολογικά-εισπρακτικά µέτρα 2,5
δισεκατοµµύρια ευρώ, ενώ για το 2018 τα µέτρα αυτά θα είναι
περίπου άλλα 2 δισεκατοµµύρια, για την ακρίβεια 1,9 δισεκατοµµύρια. Και όλα αυτά, ενώ πληρώνουµε ήδη 50 δισεκατοµµύρια
σε φόρους. Και όταν λέω πληρώνουµε, σύµφωνα και µε τα σηµερινά στοιχεία που θα έχετε δει, µιλώ κυρίως γι’ αυτούς, για το
20% των φορολογούµενων που πληρώνει πάνω από το 80% των
φόρων.
Τι λέω, λοιπόν; Όσο δεν αυξάνεται ο πλούτος της χώρας, θα
κυνηγάµε την ουρά µας. Θα ανακυκλώνουµε όλο και λιγότερο
πλούτο ανάµεσα στους µεσαίους, τους φτωχούς, τους νεόπτωχους και τους άπορους. Θα σας διαβάσω τρεις φράσεις από την
τελευταία έκθεση –δυο λόγια µόνο- του Γραφείου Προϋπολογισµού του Κράτους στη Βουλή: «Οι υψηλοί συντελεστές λειτουργούν αποτρεπτικά στην προσέλκυση επενδύσεων που τόσο έχει
η ανάγκη η ελληνική οικονοµία και ενισχύουν την έξοδο των ελληνικών επιχειρήσεων προς άλλες χώρες µε πιο φιλικό περιβάλλον για το επιχειρείν.». Δεν είναι δική µας φωνή –θα µπορούσε
να είναι-, αλλά είναι το Γραφείο Προϋπολογισµού του Κράτους
στη Βουλή.
Και συνεχίζω –προσέξτε-: «Πάση θυσία πρέπει να αποφευχθεί
η ανάπτυξη του φαινοµένου του εργαζόµενου φτωχού και µάλιστα του νέου εργαζόµενου φτωχού».
Ο Πρωθυπουργός, βέβαια, λέει, ότι το µέρισµα προέρχεται
από ανάπτυξη και από µείωση της ανεργίας. Η πραγµατικότητα,
όµως, τον διαψεύδει. Η ανεργία µειώνεται, αλλά όχι µε κανονικές
θέσεις εργασίας. Το 2016, παρά τη µείωση της ανεργίας στα
χαρτιά, τα έσοδα από εργασία τόσο των µισθωτών όσο και των
αυτοαπασχολούµενων µειώθηκαν. Για να το πω µε απλά λόγια:
Εκεί που είχαµε µία θέση απασχόλησης των 700 ευρώ σήµερα
έχουµε δύο θέσεις απασχόλησης των 350 ευρώ.
Το φορολογικό και ασφαλιστικό σύστηµα που εφαρµόζει η Κυβέρνηση λειτουργεί ως τροχοπέδη για την ανάπτυξη. Η ανάπτυξη φέτος θα είναι 1,5%, πολύ πίσω από τον στόχο που είχατε
βάλει. Και στην τριετία, γιατί αυτό έχει σηµασία, 2015-2017 η
Ισπανία θα πετύχει µια σωρευτική ανάπτυξη 10%, η Κύπρος σχεδόν 10%, δηλαδή 9%, η Πορτογαλία 3,5% και η Ελλάδα µόνο 1%.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην Ελλάδα της κρίσης η προστασία –και εδώ νοµίζω ότι µπορούµε να συµφωνήσουµε όλοι σε
αυτόν τον µεγάλο τίτλο- και υποστήριξη των πραγµατικά αδύναµων είναι ο πρώτος στόχος. Όµως τα περιστασιακά επιδόµατα
δεν λύνουν το πρόβληµα, γιατί το πρόβληµα αυτών των ανθρώπων είναι τα πολύ χαµηλά εισοδήµατα και η ανεργία.
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Εµείς θα επιµείνουµε στην πρότασή µας, η οποία έχει ξανακατατεθεί στη Βουλή: ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα για την κοινωνική προστασία όσων δεν έχουν άλλη λύση ή όσων έχουν πληγεί
από πρόσκαιρες ατυχίες, ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα σταθερό, και από την άλλη, δυναµικές πολιτικές για συστηµατική αύξηση παραγωγής για νέες θέσεις εργασίας και για δηµιουργία
ευκαιριών για αύξηση των εισοδηµάτων.
Ο Έλληνας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από τόσα χρόνια κρίσης είναι έτοιµος να φουρνίσει και θέλει τα σύνεργα.
Όµως εσείς κύριοι της Κυβέρνησης, µε αυτά, που κάνετε τα τελευταία χρόνια, του γκρεµίζετε το φούρνο και τώρα για να του
απαλύνετε λίγο τον πόνο του δίνετε ένα καρβέλι ψωµί.
Εµείς δεν θα στερήσουµε αυτό το καρβέλι από τον κόσµο,
αλλά ο αγώνας µας ήταν και παραµένει ο ίδιος: πολίτες, που δεν
θα εξαρτώνται από τα ψίχουλα του ηγεµόνα. Αυτός είναι ο αγώνας, αυτή είναι η προσπάθεια.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
τριάντα δύο µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Γυµνάσιο Παραλίας Τυρού Αρκαδίας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο Υπουργός έχει τον λόγο για µια διευκρίνιση.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω µια λεκτική διόρθωση. Στις νοµοθετικές, στον αριθµό 2 η λέξη «αντικαθίσταται» γίνεται «προστίθεται». Νοµίζω ότι δεν ήταν πολύ σηµαντικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η σηµερινή συζήτηση πραγµατοποιείται σε µια σκληρή, σε µια δραµατική συγκυρία. Η
τραγωδία της δυτικής Αττικής σκεπάζει τα πάντα. Θέλω και από
το Βήµα της Βουλής να εκφράσω τα ειλικρινή µου συλλυπητήρια
στους συγγενείς των συµπολιτών µας, που έχασαν άδικα τη ζωή
τους, και τη συµπαράστασή µας στους κατοίκους της Μάνδρας,
που εξακολουθούν να δοκιµάζονται θαµµένοι κάτω από τόνους
λάσπης.
Θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήριά µου και την ευγνωµοσύνη
µου στα σωστικά συνεργεία και ειδικά στις γυναίκες και στους
άντρες της ΕΜΑΚ, που δουλεύουν νύχτα-µέρα µέχρι να σβήσει
και η τελευταία ελπίδα να βρεθεί κάποιος συµπολίτης µας ζωντανός.
Να εκφράσω και τα συγχαρητήριά µου στους εκατοντάδες
εθελοντές, που µε πλεόνασµα ανθρωπιάς έσπευσαν και αυτοί να
συνδράµουν συµπολίτες µας, οι οποίοι δοκιµάζονται.
Θέλω να επαναλάβω και σήµερα αυτό, που έχω πει από την
πρώτη στιγµή αυτής της τραγωδίας. Στη Δυτική Αττική έχουν
γίνει εδώ και δεκαετίες καταστροφικές επιλογές: Αυθαίρετη δόµηση, µπαζωµένα ρέµατα, πλήρης έλλειψη σοβαρών περιβαλλοντικών έργων υποδοµής. Με θάρρος πρέπει όλοι να
αναλάβουµε τις ευθύνες µας, που σήµερα οι φτωχότεροι συµπολίτες είναι αυτοί που είναι πιο ευάλωτοι σε φυσικές καταστροφές.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ)
Είπα από την πρώτη στιγµή ότι εµείς δεν θα κάνουµε αυτά,
που θα κάνατε εσείς αν ήσασταν αντιπολίτευση, πόσο µάλλον
αυτά που κάνατε, όταν ήσασταν αντιπολίτευση.
Αυτό δεν σηµαίνει, όµως, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, ότι δεν
υπάρχουν µεγάλες ευθύνες για το τι δεν κάνατε στα τρία σχεδόν
χρόνια που κυβερνάτε και για το τι δεν έκανε η περιφέρεια, την
οποία -να σας θυµίσω- διοικείτε από τον Σεπτέµβριο του 2014
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και φυσικά για το πώς διαχειριστήκατε την κρίση µετά την καταστροφική πληµµύρα της περασµένης Τετάρτης.
Όσο ο χρόνος περνά, τόσο τα ερωτήµατα γίνονται ολοένα και
πιο αµείλικτα και πρέπει επιτέλους να απαντηθούν:
Γιατί τα σχέδια διαχείρισης πληµµυρών δεν ολοκληρώθηκαν
µέσα στο χρονοδιάγραµµα που έθετε η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία;
Γιατί η Περιφέρεια Αττικής δεν δροµολόγησε τα αντιπληµµυρικά έργα, που είχαν δροµολογηθεί από την προηγούµενη διοίκηση, έργα για τα οποία υπήρχαν και εγκεκριµένοι πόροι και
ολοκληρωµένες µελέτες;
Λέει αλήθεια η κυρία Δούρου ότι δεν µπορούσε να προχωρήσει το έργο διευθέτησης του ρέµατος της Αγίας Αικατερίνης,
επειδή δεν είχε τις απαραίτητες εγκρίσεις των υπηρεσιών;
Εγώ καταθέτω στα Πρακτικά την από τις 2-7-2014 απόφαση
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, µε θέµα: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Μελέτη εκτροπής χειµάρρου
Αγίας Αικατερίνης και διευθέτησης χειµάρρου Σούρες Θριασίου
πεδίου περιφέρειας Αττικής», στην οποία αναφέρεται µάλιστα
ότι η παρούσα απόφαση αποτελεί και έγκριση επέµβασης σε
εκτάσεις δασικού χαρακτήρα. Από τις 2 Ιουλίου του 2014 υπάρχει η σχετική απόφαση της αποκεντρωµένης διοίκησης.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα απόφαση, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Γιατί δεν έγιναν τα απαραίτητα έργα συγκράτησης εδαφών
στο Όρος Πατέρας, µετά από τη Μάνδρα, ύστερα από τις πρόσφατες πυρκαγιές του 2015 και του 2016; Πρόκειται για στοιχειώδεις ενέργειες, όχι µόνο για την αναδάσωση των βουνών, αλλά
κυρίως για την αποφυγή τέτοιων πληµµυρικών φαινοµένων.
Τι ακριβώς έκανε η Πολιτική Προστασία, κύριοι Υπουργοί; Γιατί
φτάσαµε να θρηνήσουµε είκοσι νεκρούς για µια κακοκαιρία, η
οποία είχε προβλεφθεί και ως προς τα τοπικά της χαρακτηριστικά και ως προς την έντασή της; Γιατί δεν ειδοποιήθηκαν έγκαιρα οι κάτοικοι; Γιατί δεν έκλεισαν κάποιοι δρόµοι; Θυµίζω ότι
πολλά από τα θύµατα ήταν ανυποψίαστοι διερχόµενοι.
Τα ερωτήµατα αυτά περιµένουν απάντηση και εµείς θα τα θέτουµε ξανά και ξανά, µέχρι να την πάρουµε -και όχι να τα ρίχνετε
τη µια στον δασάρχη και την άλλη στα λάθη των τελευταίων σαράντα ετών, που ασφαλώς και υπάρχουν, και όπως είπα στην
αρχή, πρέπει µε γενναιότητα να τα αναγνωρίσουµε.
Όπως, ναι, κύριε Θεοδωράκη, πραγµατικότητα είναι και η κλιµατική αλλαγή, τις επιπτώσεις της οποίας θα βιώνουµε ολοένα
και µε µεγαλύτερη ένταση τα επόµενα χρόνια. Και γι’ αυτό χρειάζεται ένας συστηµατικός και προσεκτικός σχεδιασµός σε
βάθος χρόνου.
Είκοσι νεκροί, λοιπόν, δύο αγνοούµενοι και καµία παραίτηση.
Η αρµόδια περιφερειάρχης προσφεύγει στη δικαιοσύνη, προφανώς κατά του εαυτού της και µας λέει ότι θα αποδεχθεί τις ευθύνες, εφόσον της τις καταλογίσει -λέει- η δικαιοσύνη. Ας της
εξηγήσει κάποιος ότι όταν η δικαιοσύνη αποδίδει ευθύνες, αυτές
κατά κανόνα είναι ποινικές, και αν αποδοθούν, θα τις αναλάβει,
θέλει δεν θέλει.
Να θυµίζω εδώ πέρα τις δηλώσεις της κ. Δούρου, που έκανε
λίγο πριν εκλεγεί. «Δεν χρειάζεται να σας πω εγώ ότι θα πάω
στο σπίτι µου, αν δεν κάνω τα αντιπληµµυρικά έργα, διότι απλά
για εµάς είναι προτεραιότητα και θα γίνουν», όπως και τις δηλώσεις του αρµόδιου Υπουργού, του κ. Σπίρτζη -δεν τον βλέπω η
αλήθεια είναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Είναι στην Αµερική.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέα Δηµοκρατίας): Α, είναι ακόµα στην Αµερική, µάλιστα. Δεν µπήκε στον
κόπο να πάρει ένα αεροπλάνο να γυρίσει. Βλέπετε, είχε πιο σηµαντικά πράγµατα να κάνει.
«Το 2017», µας έλεγε ο απών κ. Σπίρτζης, «η έµφαση του Εθνικού Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων θα δοθεί στα αντιπληµµυρικά έργα και όχι στις πλατείες, για να σταµατήσουµε να
βλέπουµε στις φτωχές γειτονιές της Αθήνας να χάνονται οι κόποι
µιας ζωής».

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τα καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες δηλώσεις, οι οποίες βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Φοβάµαι, λοιπόν, ότι δεν είστε µόνο ανίκανοι, αλλά είστε και
ανάλγητοι. Έχουµε είκοσι νεκρούς και ο Πρωθυπουργός έφυγε
για τη Σουηδία, ενώ ο Υπουργός Υποδοµών δεν µπήκε στον κόπο
να γυρίσει από την Αµερική. Όλα αυτά, αφότου ο κ. Τσίπρας
έκρινε σκόπιµο να περάσει για δέκα λεπτά από την περιοχή. Κι
απέφυγε να δει ο ίδιος τους πολίτες, όπως απέστρεψε το βλέµµα
του συστηµατικά και από οποιαδήποτε άλλη φυσική καταστροφή
έχει γίνει στη χώρα µας τα τελευταία χρόνια.
Τι Πρωθυπουργός είναι αυτός, ο οποίος είναι απών από κάθε
φυσική καταστροφή; Απών ήταν ο κ. Τσίπρας και στις πυρκαγιές.
Από αέρα µόνο τις επιθεώρησε και αυτές, µάλιστα, µε µεγάλη
καθυστέρηση, όταν είχαν περίπου σβήσει. Απών ήταν από τους
σεισµούς στη Λέσβο και στην Κω. Απών ήταν στη µεγάλη οικολογική καταστροφή στο Σαρωνικό. Δεν επισκέφθηκε καν τις περιοχές οι οποίες επλήγησαν, ούτε µία φορά.
Επί της ουσίας, απών είναι και τώρα. Έκανε ένα γρήγορο πέρασµα από την περιοχή και µετά στη Σουηδία. Και όλα αυτά, σε
ένα προστατευµένο περιβάλλον, ερήµην της τοπικής κοινωνίας.
Στη Σουηδία, βέβαια, υπήρχε πάντα χρόνος για φωτογραφίες και
για φιλόδοξες διακηρύξεις περί αλλαγής του κοινωνικού µοντέλου της Ευρώπης.
Σε αντίθεση, λοιπόν, µε το τι θα κάνατε εσείς αν ήσασταν αντιπολίτευση, εµείς φερθήκαµε µε µεγάλη υπευθυνότητα. Συστήσαµε µια επιτροπή από ειδικούς.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ησυχία, παρακαλώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Αµέσως τις επόµενες ηµέρες, θα µπορέσουµε να δώσουµε
στη δηµοσιότητα το πόρισµά µας για το τι δεν έγινε σωστά και
το τι µπορεί να διορθωθεί. Προτείναµε µια σειρά µέτρων άµεσης
ανακούφισης των πληγέντων συµπολιτών µας. Επικοινωνήσαµε
µε τους αρµόδιους ευρωπαϊκούς φορείς για να δούµε, όχι µόνο
πώς θα έχουµε πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλληλεγγύης
για φυσικές καταστροφές, αλλά και πώς θα µπορέσουµε να κινητοποιήσουµε επιπρόσθετους πόρους από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισµό του 2018. Κινητοποιήσαµε τους εθελοντές µας, τις
οργανώσεις µας, τη νεολαία µας για να συνεισφέρουµε κι εµείς
στο µέτρο που µπορούµε στην υποστήριξη των κατοίκων της περιοχής.
Εµείς βάλαµε πλάτη και θα βάλουµε πλάτη. Φοβάµαι, όµως,
ότι η τραγωδία στη δυτική Αττική δεν είναι δυστυχώς το µόνο σηµάδι ότι η Ελλάδα είναι σήµερα σε πολλά πεδία µια ακυβέρνητη
πολιτεία.
Στα Εξάρχεια, µια δικηγόρος βρίσκεται σε κρίσιµη κατάσταση
στο νοσοκοµείο, επειδή χτυπήθηκε από φωτοβολίδα από πυροσωλήνα από τα γνωστά εγκληµατικά στοιχεία της περιοχής.
Όταν πριν από δέκα ηµέρες θέσαµε το ζήτηµα αυτό εδώ στη
Βουλή, ήρθε ο κ. Τσίπρας µε στοιχεία τα οποία τι έκαναν; Συνέκρινε το µισό 2017 µε ολόκληρο το 2016, για να µας πει ότι στον
τοµέα αυτό όλα πηγαίνουν καλά. Το πόσο καλά πηγαίνουν το διαπίστωσε άµεσα ολόκληρος ο ελληνικός λαός.
Επίθεση µε καλάσνικοφ κατά των αστυνοµικών που φύλασσαν
τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ. Ο Ρουβίκωνας, µετά τη Βουλή και τις
πρεσβείες, µπαίνει ανενόχλητος, ακόµα και στο Πεντάγωνο.
Ούτε µια σύλληψη δεν είχαµε ούτε µία προσαγωγή. Κι επειδή δεν
πιστεύω ότι δεν καταλαβαίνετε τις συνέπειες που έχει η πολιτική
ανοχής της Κυβέρνησης στα θέµατα ασφάλειας, αναγκάζοµαι
για άλλη µια φορά να καταλήξω σε άλλα συµπεράσµατα: Είτε θεωρείτε ότι η δραστηριότητα των στοιχείων αυτών σας εξυπηρετεί
πολιτικά είτε δεν µπορείτε να τα βάλετε µαζί τους. Και στις δύο
περιπτώσεις όµως το συµπέρασµα είναι το ίδιο: Ο δεσµός, το
νήµα αυτό που ενώνει κάποιες συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ µε το
Ρουβίκωνα, µε τους τραµπούκους των Εξαρχείων, µε τους αµετανόητους θεωρητικούς της τροµοκρατίας και της πολιτικής
βίας, δυστυχώς, παραµένει ζωντανός. Ούτε οι πράξεις ούτε τα
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λόγια σας ανατρέπουν αυτό το συµπέρασµα.
Αδράνεια, ανοχή, κάποια µισόλογα ενίοτε στο twitter. Αυτά
µόνο έχουµε δει ως τώρα, την ώρα που παρακολουθούµε να στήνετε ένα νέο παρακράτος. Γιατί κράτος, όπως είδαµε, δυστυχώς,
στη δυτική Αθήνα δεν υπάρχει.
Το παρακράτος, όµως, ανθεί µε υπόγειες επιθέσεις κατά θεσµικών παραγόντων, κατά των οποίων ακούγεται τελευταία ότι
ασκούνται και διώξεις µε αφορµή δηµοσιεύµατα από έντυπα που
συστηµατικά εκτελούνε εργολαβίες λάσπης. Είναι ένα παρακράτος βέβαια το οποίο το βλέπουµε καθηµερινά και στα έργα του
συναρχηγού σας στην Κυβέρνηση, του κ. Καµµένου.
Την προηγούµενη Παρασκευή και µε τέσσερα χρόνια καθυστέρηση, ο κ. Καµµένος καταδικάστηκε για την προτροπή του να
λιντσάρουν οι κάτοικοι της περιοχής πάνω στην Χαλκιδική έναν
πολίτη. Αυτά είναι τα ήθη που κοµίσατε εσείς και αυτός µαζί στον
δηµόσιο βίο.
Τα υπόλοιπα για τα σκάνδαλα του κ. Καµµένου θα τα πούµε
την Πέµπτη που µας έρχεται στη Βουλή. Δεν θα είναι καθόλου
ευχάριστη αυτή η συζήτηση ούτε για τον κ. Καµµένο, ούτε για
σας, για όλα τα στελέχη της Κυβέρνησης που εξακολουθείτε να
τον καλύπτετε σιωπώντας επί εβδοµάδες, παρά τις διαρκείς αποκαλύψεις σε βάρος του Υπουργού σας.
Έτσι φτάνουµε στο θέµα της σηµερινής συζήτησης, στο µέρισµα του 2017. Αφού διαλύσατε την οικονοµία και φτωχοποιήσατε
την κοινωνία επί τρία συνεχή χρόνια, έρχεστε τώρα να πανηγυρίσετε, γιατί ξεπεράσατε τους στόχους που είχατε θέσει για το
πλεόνασµα του 2017 και θα γυρίσετε κάτι πίσω στους πολίτες.
Για να το ξεκαθαρίσουµε, λοιπόν, για άλλη µια φορά. Δουλειά
σας είναι να διεκδικείτε µικρότερα πλεονάσµατα και όχι να χαίρεστε, όταν τα πλεονάσµατα είναι µεγαλύτερα από αυτά που
έχετε συµφωνήσει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Γιατί αυτό αδυνατίζει απολύτως κάθε προσπάθεια στο µέλλον
να µειωθεί το ποσό του πρωτογενούς πλεονάσµατος και να ανασάνει η οικονοµία και κάνει και τη δουλειά σας, τη δουλειά όλων
µας, για διευθέτηση του χρέους ακόµη πιο δύσκολη, εφόσον θα
βρίσκονται πάντα κάποιοι καλοθελητές που θα ισχυρίζονται ότι,
αφού η ελληνική οικονοµία µπορεί συστηµατικά να παράγει
υπερπλεονάσµατα, γιατί χρειάζεται η Ελλάδα µία ρύθµιση του
χρέους;
Όσο για το µέρισµα, τα πράγµατα είναι πολύ απλά. Η Κυβέρνηση πήρε πολλά από τη µία τσέπη για να δώσει ελάχιστα στην
άλλη. Υπερφορολογείτε τους µεν και φτωχοποιείτε παράλληλα
τους δε. Ούτε καν πολιτική αναδιανοµής δεν κάνετε. Γιατί είναι
οι πιο αδύναµες τάξεις αυτές που αποτελούν τα πραγµατικά θύµατα της πολιτικής σας.
Όλα αυτά δεν τα λέµε εµείς, τα λένε τα στοιχεία. Μόνο φέτος
επιβάλατε συνολικά µέτρα ύψους 2,7 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Επιστρέφετε πίσω 700 εκατοµµύρια, το ένα τέταρτο. Συνολικά
την τριετία 2015-2018 έχετε επιβάλλει µέτρα ύψους 9,4 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Να προσθέσουµε και τα 5,1 δισεκατοµµύρια τα
οποία θα επιβληθούν το 2019 και το 2020 µε τη µείωση του αφορολόγητου και τις περικοπές των συντάξεων και το συνολικό
άθροισµα των µέτρων της Κυβέρνησης Τσίπρα - Καµµένου φτάνει τα 14,5 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Μία Κυβέρνηση η οποία έχει νοµοθετήσει µέτρα ύψους 14,5
δισεκατοµµυρίων ευρώ, κύριε Αντιπρόεδρε, παρουσιάζει ως επιτυχία το γεγονός ότι επέστρεψε 650 εκατοµµύρια πέρυσι και 720
εκατοµµύρια φέτος. Υποτιµάτε τη νοηµοσύνη του κόσµου αν πιστεύετε ότι µπορείτε να τον κοροϊδεύετε.
Κι επειδή όλα αυτά τα νούµερα µπορεί να σας µπερδεύουν, να
σας δώσω και εγώ ένα πραγµατικό παράδειγµα. Ένας συνταξιούχος εβδοµήντα δύο ετών µε σηµερινή σύνταξη 670 ευρώ, επί
των ηµερών σας αυτός ο συνταξιούχος έχασε το ΕΚΑΣ του και
ταυτόχρονα πληρώνει τις αυξηµένες εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ που
εσείς ψηφίσατε τον Ιούλιο του 2015. Πόσα έχει χάσει συνολικά
αυτός ο συνταξιούχος; Έχασε 190 ευρώ το µήνα, κάθε µήνα. Και
έρχεστε εσείς και του δίνετε 250 ευρώ, 21 ευρώ το µήνα. Του
πήρατε δέκα για πάντα, για να του δώσετε ένα εφάπαξ. Και να
µην µιλήσουµε και για την προοπτική της περικοπής της ήδη πετσοκοµµένης σύνταξής του από το 2019 και µετά.
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Το λέω για να το ακούσετε και εσείς, διότι ο ελληνικός λαός
το γνωρίζει πια καλά. Εδώ και 3 χρόνια µειώνετε το εισόδηµα
όλων των Ελλήνων, κυρίως των πιο αδύναµων, αυξάνοντας τους
φόρους, ιδίως στους έµµεσους φόρους, οι οποίοι είναι και κοινωνικά οι πιο άδικοι.
Αυξήσατε το ΦΠΑ. Αυξήσατε τον φόρο στα καύσιµα, στον
καπνό, στην µπύρα, στο κρασί, ακόµα και στον καφέ, στα εισιτήρια στα µέσα µαζικής µεταφοράς. Κόψατε το επίδοµα θέρµανσης. Κόψατε το ΕΚΑΣ. Κόψατε τις συντάξεις χηρείας. Κόψατε και
θα κόψετε κι άλλο προνοιακά και αναπηρικά επιδόµατα. Δηµιουργήσατε τη γενιά των 360 ευρώ και ανέχεστε συνθήκες εργασιακής ζούγκλας. Οδηγείτε σε αδιέξοδο αδύναµους συµπολίτες
µας και σε απόγνωση τη νέα γενιά.
Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζετε να νοµίζετε ότι µπορείτε να κοροϊδεύετε, διότι όπως ήλθατε στην εξουσία µε ψέµατα, έτσι µε ψέµατα συνεχίζετε να ασκείτε την εξουσία.
Ξέρω ότι ο απών από τη σηµερινή συζήτηση, ο κ. Τσίπρας, δεν
του αρέσει να αναφέροµαι στα ψέµατα που λέει.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Είναι στην Κύπρο. Το
ξέρετε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Στην Κύπρο είναι;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ήσυχα, παρακαλώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Δεν το γνώριζα αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Μητσοτάκη, τα ξέρετε καλύτερα από τον κ. Μπαλαούρα. Θα έλθει ο κ. Πρωθυπουργός.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Ας απαριθµήσω, λοιπόν, και ας τα ακούσει το οικονοµικό
επιτελείο τα ψέµατα, που και σήµερα απαριθµεί η Κυβέρνηση.
Λέτε ότι µοιράζετε 1,4 δισεκατοµµύρια. Κοινωνικό µέρισµα
είναι µόλις τα 720 εκατοµµύρια ευρώ. Τα 315 εκατοµµύρια είναι
υποχρεωτική επιστροφή χρηµάτων σε συνταξιούχους. Από πότε
µια αυτονόητη υποχρέωση του κράτους, που προέκυψε από ένα
λάθος που έγινε στο παρελθόν, βαφτίζεται κοινωνική πολιτική;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ήσυχα, παρακαλώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Πάντως κοινωνική πολιτική δεν είναι. Τα άλλα 350 εκατοµµύρια αποτελούν ενίσχυση της ΔΕΗ.
Γιατί, κύριοι Υπουργοί, χρειάζεται ακριβώς αυτή η ενίσχυση;
Επειδή, φυσικά, δεν καταφέρατε να κάνετε τίποτα για να εξυγιάνετε την επιχείρηση, να φέρετε νέες επενδύσεις και να λύσετε
το πρόβληµα της διασύνδεσης των νησιών. Αυτή, λοιπόν, είναι η
αλήθεια πίσω από το κοινωνικό µέρισµα.
Δεύτερο και µεγαλύτερο ψέµα είναι ότι λέτε ότι ο υπερπλεόνασµα, κύριε Υπουργέ, προέρχεται από την ανάπτυξη. Μάλιστα!
Από την ανάπτυξη. Αυτό θα ίσχυε αν πετυχαίνατε ρυθµούς ανάπτυξης µεγαλύτερους από αυτούς, τους οποίους έχετε προβλέψει. Εδώ, όµως, συµβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Οι προβλέψεις
για την ανάπτυξη συνεχώς αναθεωρούνται προς τα κάτω. Ξεκινήσατε µε 2,7% και εκτιµώ ότι θα κλείσετε µε 1,5%, αν όχι 1,4%.
Σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης οι εκτιµήσεις για την ανάπτυξη αναθεωρούνται προς τα πάνω. Μόνο στην Ελλάδα οι εκτιµήσεις για την ανάπτυξη αναθεωρούνται προς τα κάτω. Άρα όχι
µόνο δεν υπάρχει πλεόνασµα λόγω ανάπτυξης. Αντίθετα, υπάρχει υπερφορολόγηση ακριβώς επειδή πέσατε έξω στους στόχους της ανάπτυξης.
Τρίτο ψέµα. Λέτε ότι τα έσοδα προέρχονται από τη µείωση της
ανεργίας. Μάλιστα! Υπήρξε το 2016 µείωση της ανεργίας. Όµως
δυστυχώς, τα έσοδα από τους µισθωτούς και τους αυτοαπασχολούµενους αντί να αυξηθούν, µειώθηκαν, γιατί αυτό το οποίο
συµβαίνει τα τελευταία δύο χρόνια και επιµένετε να µην το αναγνωρίζετε είναι ότι χάνονται θέσεις πλήρους απασχόλησης και
δηµιουργούνται θέσεις µερικής απασχόλησης. Μόνο που αυτό
δεν φέρνει σηµαντικά περισσότερα έσοδα στον κρατικό προϋπολογισµό και προφανώς δεν µπορεί αυτό από µόνο του να δηµιουργήσει το υπερπλεόνασµα.
Τέταρτο ψέµα. Η υπέρβαση του δηµοσιονοµικού στόχου οφεί-
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λεται στον περιορισµό της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής. Η
επιδότηση της Κυβέρνησης, όπως έχει καταδειχθεί επανειληµµένως από ερωτήσεις που έχει κάνει η κοινοβουλευτική µας
οµάδα, στο πεδίο της καταπολέµησης της φοροδιαφυγής και του
λαθρεµπορίου είναι παντελώς ανεπαρκής. Πόσα έσοδα είχατε
υποσχεθεί τους πρώτους έξι µήνες από τη φοροδιαφυγή; Τρία
δισεκατοµµύρια, αν θυµάµαι καλά. Με το ζόρι έχετε εισπράξει
κάτι παραπάνω από 100 εκατοµµύρια, όταν την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνει αύξηση στη φοροδιαφυγή παρά
την αυξηµένη χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών λόγω capital
controls.
Δεν είχαµε καµµία υπεραπόδοση, κυρίες και κύριοι, λόγω της
οικονοµίας. Είχαµε απλά στυγνή και σκληρή υπερφορολόγηση,
όπως σε µια κρίση ειλικρίνειας ο κ. Τσακαλώτος και ο κ. Χουλιαράκης οµολόγησαν ενώπιον του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Είχαµε αφαίµαξη των πάντων, ιδίως της µεσαίας τάξης, για να
µπορέσει σήµερα η φιλεύσπλαχνη Κυβέρνηση να παραστήσει
τον «πατερούλη», ότι δήθεν νοιάζεται για τους πιο αδύναµους.
Συνοψίζοντας, η υπέρβαση του δηµοσιονοµικού στόχου οφείλεται: Πρώτον, στην ανελέητη φοροεπιδροµή και στην ασφαλιστική επιδροµή κατά πάντων, ιδίως των ελευθέρων επαγγελµατιών. Δεύτερον, στις κατασχέσεις σε ένα εκατοµµύριο πολίτες και
επιχειρήσεις, µε άλλους επτακόσιους χιλιάδες συµπολίτες µας να
κινδυνεύουν. Τρίτον, στη διευρυµένη εσωτερική στάση πληρωµών.
Τέταρτον στην τεράστια καθυστέρηση απονοµής των συντάξεων.
Τριακόσιες χιλιάδες συντάξεις, κύριες και επικουρικές, ακόµη περιµένουν και δεν τις έχετε δώσει. Και πέµπτον, στην αναστολή
επενδυτικών δαπανών από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων,
µε βαρύ φυσικά τίµηµα για την ανάπτυξη της χώρας.
Έτσι πετύχατε το υπερπλεόνασµα, για να παριστάνετε σήµερα
τους Άη Βασίληδες της πολιτικής, σε µία χώρα που πολλοί συµπολίτες µας έχουν ξεχάσει τα Χριστούγεννα.
Θα το ξαναπώ: Δεν σας ενδιαφέρει µια πραγµατικά ισχυρή οικονοµία, που να αναπτύσσεται µε τις δικές της δυνάµεις. Θέλετε
πολίτες εξαρτηµένους από εσάς, εξαρτηµένους από µια νέα πολιτική επιδοµάτων. Και επειδή δεν τα βγάζετε πέρα, επειδή τα
ψέµατα σας κυνηγούν, επιτίθεστε κατά πάντων, δηµιουργώντας
την πιο τοξική ατµόσφαιρα που έχει γνωρίσει η Ελληνική Δηµοκρατία από τη Μεταπολίτευση και µετά.
Όµως, οι πολίτες, κύριε Τσίπρα και κύριε Δραγασάκη, δεν είναι
αµνήµονες. Όταν κατηγορείτε και επιµένετε να κατηγορείτε τη
Νέα Δηµοκρατία, όπως κάνατε τις προάλλες, µε ψεύτικες ειδήσεις, τις οποίες σπεύσατε φυσικά να αναπαράγετε, για δήθεν
υπονόµευση της εθνικής προσπάθειας, οι πολίτες ξέρουν πολύ
καλά τι κάνατε εσείς ως Αντιπολίτευση. Μόνο που εµείς θα κάνουµε αυτά τα οποία πρέπει, για να βγει η χώρα από το αδιέξοδο,
όπως κάναµε πάντα αυτά που έπρεπε.
Εµείς πολεµήσαµε το Grexit, όταν εσείς ψάχνατε plan B, εµείς
είπαµε αυτά που πρέπει, κύριε Τσακαλώτε, για τη µείωση των
λειψών πλεονασµάτων, που εσείς συµφωνήσατε και µε τα οποία
οι Έλληνες πληρώνουν σήµερα τη δική σας αναξιοπιστία. Και
εµείς δεν χάνουµε καµµία ευκαιρία να παρακινούµε ξένους επενδυτές να έρθουν σήµερα να επενδύσουν στην Ελλάδα, όταν
εσείς τους οδηγείτε στην έξοδο!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Βλέπουµε πολύ καλά και το βλέπουν όλοι τι γίνεται σήµερα
στο Ελληνικό και στις Σκουριές. Και είναι συνολικό κέρδος για
τη χώρα ότι η σηµερινή Αντιπολίτευση εγγυάται ένα φιλοεπενδυτικό περιβάλλον και µια οικονοµική σταθερότητα.
Θέλετε να σας θυµίσω τι κάνατε εσείς ως αντιπολίτευση;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Θα σας τα θυµίσω, γιατί βλέπω ότι φωνασκείτε και είστε σε κατάσταση αναταραχής: Δηλητηριάσατε σε κάθε ευκαιρία την
κοινή γνώµη µε τοξικές και διχαστικές αθλιότητες. Κάνατε άνωκάτω την Αθήνα, υπονοµεύσατε ανοιχτά τη δηµοσιονοµική σταθερότητα της χώρας.
Καλούσατε τον κόσµο να µην πληρώσει ΕΝΦΙΑ -τα θυµάστε;επειδή δήθεν θα τον καταργούσατε! Λέγατε στους πολίτες να
µην εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους γιατί έρχεται σεισάχθεια.
Είναι οι ίδιοι πολίτες, που σήµερα αντιµετωπίζουν τους δικούς
σας πλειστηριασµούς και τις δικές σας κατασχέσεις.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και πάνω από όλα, πολεµήσατε λυσσαλέα οποιαδήποτε επένδυση επιχειρήθηκε στη χώρα από την προηγούµενη κυβέρνηση.
Ο κ. Τσίπρας προσωπικά δεν ήταν αυτός που έλεγε στους
επενδυτές να µην έρθουν στην Ελλάδα; Να µην τολµήσουν να
επενδύσουν γιατί θα χάσουν τα λεφτά τους;
Και µιλάτε εσείς για ανάπτυξη, που επί χρόνια πολεµούσατε
όλες τις επενδύσεις, τις οποίες σήµερα είστε ανίκανοι να υλοποιήσετε. Και µιλάτε εσείς για δήθεν υπονόµευση από την Αντιπολίτευση, όταν ήσασταν η πιο ανεύθυνη, η πιο µηδενιστική, η
πιο καταστροφική αντιπολίτευση που έχει γνωρίσει ποτέ ο τόπος.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για τη Νέα Δηµοκρατία η στήριξη
στους ασθενέστερους συµπολίτες µας πρέπει να γίνεται µε µόνιµες πολιτικές, µέσα από σταθερούς πόρους που αποτελούν
µέρος του τακτικού προϋπολογισµού.
Θέλω να σας θυµίσω ότι ήµασταν οι πρώτοι οι οποίοι δροµολογήσαµε το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα ως το πιο αποτελεσµατικό εργαλείο καταπολέµησης της ακραίας φτώχειας.
Θυµίζω ότι στα πρώτα σας βήµατα ως Κυβέρνηση το πολεµήσατε και το απορρίψατε.
Και βέβαια, την ακραία φτώχεια δεν την καταπολεµάς µόνο µε
επιδόµατα περιορισµένης διάρκειας, αλλά κυρίως µε δουλειές,
δουλειές οι οποίες έρχονται µόνο µέσα από ιδιωτικές επενδύσεις, επενδύσεις τις οποίες εσείς πολεµάτε σε κάθε ευκαιρία.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η αποτυχία και ο τυχοδιωκτισµός
της Κυβέρνησης δεν αλλάζουν την πραγµατικότητα. Και η πραγµατικότητα είναι ότι σήµερα εκατοµµύρια συµπολίτες µας έχουν
ανάγκη και την ελάχιστη βοήθεια.
Εµείς θέσαµε στον δηµόσιο διάλογο τη δική µας πρόταση για
το πώς πιστεύουµε ότι πρέπει να κατανεµηθεί το κοινωνικό µέρισµα από το υπερπλεόνασµα, όπως το αποκαλείτε. Δώσαµε προτεραιότητα στους µακροχρόνια ανέργους, αλλά ταυτόχρονα,
προτείναµε και µια κλιµακωτή µείωση του ΕΝΦΙΑ για όλους τους
ιδιοκτήτες ακινήτων, µε µεγαλύτερη έµφαση στα φτωχότερα εισοδηµατικά στρώµατα και ταυτόχρονα, δεσµευθήκαµε ότι ένα
µέρος του υπερπλεονάσµατος θα πρέπει να επιστρέψει στους
δικαιούχους ληξιπρόθεσµων οφειλών του κράτους.
Δεν θελήσατε να συζητήσετε καν αυτή την πρόταση. Φέρατε
τη δική σας. Θα την υπερψηφίσουµε, γιατί πολλοί συµπολίτες
µας έχουν ανάγκη έστω και αυτή τη µικρή βοήθεια.
Όµως το λάθος στην πολιτική του «παίρνω πέντε και γυρίζω
ένα» δεν είναι ότι γυρίζεις το ένα, αλλά ότι παίρνεις τα πέντε.
Αντί, λοιπόν, να πανηγυρίζετε για τα ελάχιστα που επιστρέφετε,
το καλό είναι να ζητήσετε επιτέλους συγγνώµη για τα πολλά που
πήρατε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και πάνω από όλα, να ζητήσετε συγγνώµη για τους χιλιάδες
ανέργους που σήµερα καταδικάζετε στο περιθώριο, επειδή αδυνατείτε να επιστρέψετε την ελληνική οικονοµία σε µια πραγµατική αναπτυξιακή τροχιά.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Τσίπρα -φαντάζοµαι ότι
ακούει από κάπου- οι πολίτες δεν εξαπατώνται πια. Σας γνωρίζουν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Πρόεδρε, µπορείτε να επιβάλλετε λίγη ησυχία;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάνετε ησυχία, σας παρακαλώ! Όλοι ακούµε.
Συνεχίστε, παρακαλώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Και καµµία πρόσκαιρη παροχή δεν είναι σε θέση να αντιστρέψει το πολιτικό κλίµα. Η χώρα πρέπει να βγει από τον φαύλο
κύκλο της εσωστρέφειας και να ξαναγίνει µια κανονική ευρωπαϊκή χώρα και αυτό µόνο µια µεγάλη πολιτική αλλαγή µπορεί
να το εξασφαλίσει.
Με το εθνικό σχέδιο της Νέας Δηµοκρατίας η Ελλάδα µπορεί
να ξαναµπεί στον δρόµο της ανάπτυξης, της αξιοπρέπειας και
της προκοπής µε λιγότερους φόρους, περισσότερες επενδύσεις,
λιγότερη γραφειοκρατία και κυρίως περισσότερες ευκαιρίες για
δουλειές για όλους τους Έλληνες. Οι Έλληνες γνωρίζουν πια
καλά κάθε µέρα που περνάει ότι αξίζουµε καλύτερα και έτσι θα
προχωρήσουµε όλοι µαζί µπροστά.
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Σας ευχαριστώ πολύ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Πριν δώσω τον λόγο στην
κ. Γεννηµατά, ο κ. Τσακαλώτος έχει ζητήσει να παρέµβει για ένα
λεπτό.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Μητσοτάκη, σας άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά. Είπατε ότι δηµιουργούµε τοξικότητα µε τον λόγο µας. Νοµίζετε ότι ο δικός
σας λόγος ήταν τριανταφυλλένιος; Αυτό µας λέτε; Τριανταφυλλένιος ήταν, όταν µας αποκαλούσατε ψεύτες συνεχώς; Τι είναι
αυτό το πράγµα, που συνεχώς λέτε ότι εµείς έχουµε τοξικό λόγο
και έχετε αυτό το ύφος και τον τρόπο να µιλάτε και να µας λέτε
ψεύτες;
Και σας λέω: Αν θέλετε να µην είναι τοξικός ο λόγος, γιατί δεν
απαντάτε και δεν είστε ενηµερωµένος για τη συζήτηση; Στη συζήτηση στις επιτροπές εξηγήσαµε, πρώτον, κάτι που δεν γνωρίζετε, ότι δεν µπορεί να υπάρχει υπεραπόδοση, µην πληρώνοντας
το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Δεν γίνεται λογιστικά.
Εξηγήσαµε ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η υπεραπόδοση στα δηµοσιονοµικά µε αύξηση των ληξιπρόθεσµων. Τα εξηγήσαµε όλα αυτά, τα ξέρει ο κ. Σταϊκούρας, έπρεπε να σας είχε
ενηµερώσει.
Εξηγήσαµε πόσα χρήµατα πήραµε από την αύξηση των εσόδων του ΕΦΚΑ, λόγω της αύξησης της απασχόλησης. Εξηγήσαµε
ότι πήραµε 400 εκατοµµύρια ευρώ λόγω της εθελούσιας αποκάλυψης εισοδηµάτων. Εξηγήσαµε ότι το ΔΝΤ -εσείς το ξέρετε
γιατί και εσείς έχετε διαπραγµατευθεί- πάντα υποτιµά την απόδοση των µέτρων. Ή µήπως νοµίζετε ότι δεν είµαστε σε διαπραγµάτευση και δεν υπάρχει το µνηµόνιο;
Αντί να έρχεστε εδώ και να λέτε συνεχώς ότι είµαστε ψεύτες,
γιατί δεν µπορείτε να κάνετε µια συζήτηση πάνω στα πραγµατικά
δεδοµένα και να πείτε τι θα κάνετε εσείς; Και γιατί δεν µας λέτε,
αφού θέλετε να µειώσετε τους φόρους, από πού θα µειώσετε τις
δαπάνες; Από τα νοσοκοµεία, από την παιδεία; Σας έχω προκαλέσει, εδώ και έναν δύο µήνες που µιλάτε συνεχώς για µείωση
φόρων, να πείτε από πού θα βγουν αυτά τα λεφτά. Δεν έχετε
απαντήσει ούτε µία φορά. Φαντάζοµαι ότι θα είναι η ιστορία που
ακούµε εδώ και τριάντα χρόνια, ότι «θα δώσουµε στους πλούσιους, θα κάνουµε ανάπτυξη και σιγά σιγά θα κατεβεί και στους
φτωχούς».
Έχετε καταλάβει γιατί πάει καλά η Λεπέν; Έχετε καταλάβει
γιατί πάει καλά ο Βίλντερς; Έχετε καταλάβει γιατί έχει πάει καλά
ο Τραµπ; Γιατί αυτή η στρατηγική να µειώνουµε µόνο τους φόρους και να µην κοιτάµε τα νοσοκοµεία, την παιδεία, την ασφάλεια στα σχολεία -µιλάµε µόνο για τα Εξάρχεια-, έχει φέρει αυτό
το τέλµα.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Και αντί να ειρωνεύεστε, κάποτε πρέπει να µας πείτε: Έχουµε
πρόγραµµα που θα µειώσει τον αριθµό των σχολείων, θα µειώσει
τις δαπάνες για την παιδεία. Οι φίλοι σας στο ΔΝΤ θεωρούν ότι
είναι δύσκολοι οι στόχοι, γιατί έχουµε παρακόψει δαπάνες από
τα σχολεία και από την παιδεία και βάζουν µέσα στους υπολογισµούς τους µια αύξηση των δαπανών.
Εσείς, που δεν είστε λαϊκιστές και είστε ρεαλιστές, µπορείτε
να µας πείτε κάποια στιγµή από πού θα έρθουν αυτές οι µειώσεις
των φόρων;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστώ.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Αυτή
είναι η τελευταία µου λέξη. Χωρίς να µας πείτε από πού θα έρθουν οι µειώσεις, σας επιστρέφω και τον λαϊκισµό, σας επιστρέφω και το ψέµα.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ.
Παρακαλώ πολύ την Πρόεδρο της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ να προσέλθει στο Βήµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Αµέσως µετά θα µιλήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµι-
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κών ο κ. Χουλιαράκης, ανάλογα και µε την έλευση του Πρωθυπουργού.
Ορίστε, κυρία Γεννηµατά, έχετε τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για άλλη µία φορά θα ήθελα να
ξεκινήσω εκφράζοντας την οδύνη µου για τον χαµό τόσων ανθρώπων, αλλά και τη συµπαράστασή µου στις οικογένειές τους,
αλλά και στους πληγέντες.
Αυτό που ζήσαµε στη Μάνδρα και στη Νέα Πέραµο ήταν πραγµατικά ένα σοκ για όλους µας. Δεν είναι αυτή η εικόνα που ταιριάζει στην Ελλάδα του 21ου αιώνα και σε καµµία περίπτωση δεν
µπορεί να δεχόµαστε µοιρολατρικά αυτές τις καταστάσεις.
Υπάρχουν ευθύνες και πρέπει να αποδοθούν και να αναληφθούν. Προσπάθεια µετάθεσης αυτών των ευθυνών είναι προσβολή στη µνήµη των θυµάτων, είναι προσβολή στους
πληγέντες.
Είναι προφανές ότι δεν αρκούν τα έργα που έγιναν όλα τα
προηγούµενα χρόνια. Επιτέλους χρειάζεται σοβαρότητα, έργο
και συγκεκριµένες πράξεις, να ξεπαγώσουν οι µελέτες, να ξεπαγώσουν τα έργα που είτε καθυστερούν µε ευθύνη της Περιφέρειας είτε γιατί έχει κόψει η Κυβέρνηση αυτή 722 εκατοµµύρια
ευρώ από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Εάν δεν θέλουµε να θρηνήσουµε και άλλα θύµατα στο µέλλον, επιτέλους
πρέπει να υπάρξουν έργα και όχι άλλα λόγια σε αυτόν τον τόπο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ πολύ, κάντε
ησυχία. Μη µιλάτε µεταξύ σας.
Κυρία Πρόεδρε, συνεχίστε.
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ): Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε µέτρα για την ανακούφιση των πληγέντων. Ανακοίνωσε
εισοδηµατικές ενισχύσεις. Ναι, αλλά δεν αρκούν. Χρειάζεται
άµεσα αναστολή της πληρωµής των οφειλών των επαγγελµατιών
και των νοικοκυριών προς το κράτος και προς τις τράπεζες, για
παράδειγµα ο ΕΝΦΙΑ, η αναστολή των πλειστηριασµών και ό,τι
άλλο χρειαστεί.
Αν δεν υπάρχουν άλλοι πόροι, έχετε έστω και σήµερα µια τελευταία ευκαιρία να αξιοποιήσετε µέρος του πλεονάσµατος για
να ανταποκριθείτε σε αυτήν την ευθύνη που έχετε απέναντι
στους ανθρώπους. Αντίστοιχα µέτρα πρέπει να ληφθούν και για
τις καταστροφές που έγιναν στη Σύµη, µε πρώτο όµως και κυρίαρχο µέτρο την αναστολή της επικείµενης αύξησης του ΦΠΑ
στο νησί.
Και πριν µπω στην ουσία των θεµάτων που συζητούµε, δεν
µπορώ να µην αναφερθώ πρώτα από όλα στον κ. Τσακαλώτο.
Περιµένουµε ακόµα την παραίτησή του, όπως είχε προαναγγείλει
αν προχωρούσε η Κυβέρνηση σε µείωση του αφορολόγητου.
Από την άλλη µεριά, να θυµίσω στον κ. Μητσοτάκη ότι η πρόταση
για το εγγυηµένο εισόδηµα ήταν µια δική µας πρόταση και είχε
συγκεκριµένη υπογραφή, «Βασίλης Κεγκέρογλου». Και αυτό το
λέω για την αποκατάσταση της αλήθειας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Κυβέρνηση εξοντώνει, όπως
οµολόγησαν άλλωστε οι ίδιοι οι Υπουργοί της, τη µεσαία τάξη µε
σκληρή φορολογία µε τη δικαιολογία ότι όλο αυτό γίνεται υπέρ
των φτωχών δήθεν. Όµως, ο κ. Τσίπρας και η παρέα του εφαρµόζουν µια οικονοµική πολιτική που φτωχοποιεί το σύνολο τελικά
των Ελλήνων.
Ενδεικτικό της αντίληψης αυτής -και ας προσπαθεί σήµερα να
τα µαζέψει ο κ. Τσακαλώτος- είναι ότι θεωρεί εύπορη µια οικογένεια µε παιδιά, µε συνολικό µηνιαίο εισόδηµα 1.285 ευρώ µεικτά, δηλαδή οριακά στα 1.000 ευρώ το µήνα καθαρά. Αυτοί είναι
οι έχοντες και οι κατέχοντες κατά τον κ. Τσίπρα!
Με τα λάφυρα της φορολογίας προσπαθούν να δώσουν αντίδωρο και να ρίξουν στάχτη στα µάτια των πολιτών. Έκοψαν το
ΕΚΑΣ, το επίδοµα θέρµανσης, τα κοινωνικά επιδόµατα, τις συντάξεις χηρείας, την ενίσχυση στα δηµόσια νοσοκοµεία. Είναι ο
ίδιος ο κ. Τσίπρας που έκοψε τις συντάξεις και χτύπησε ανελέητα

2100

και τους οικονοµικά ασθενέστερους. Αυτή είναι η αλήθεια.
Αξίζει τον κόπο να σταθούµε στο πώς φτάσαµε στο φετινό
πρωτογενές πλεόνασµα. Θα πω συγκεκριµένα πράγµατα. Το
2017 επέβαλαν νέους φόρους 2,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Έκαναν περικοπές συντάξεων και κοινωνικών επιδοµάτων 1,8 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Αυξήθηκαν ακόµα και οι εισφορές των
αγροτών και των ελεύθερων επαγγελµατιών κατά 500 εκατοµµύρια ευρώ.
Και επειδή τα µέτρα αυτά δεν αποδίδουν, γιατί πολύ απλά οι
πολίτες αδυνατούν να πληρώνουν, άρχισε µέσα στο χρόνο και η
περικοπή των δαπανών. Περιέκοψαν, όπως είπα πριν, 1,8 δισεκατοµµύρια ευρώ, όχι βέβαια από τη σπατάλη, αλλά από πού;
Από τις επιχορηγήσεις για τα δηµόσια νοσοκοµεία, από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων και από πολλές κοινωνικές δαπάνες.
Έτσι διαµορφώθηκε το περιβόητο πλεόνασµα, το 40% του
οποίου µοιράζει ο κ. Τσίπρας. Το µεγαλύτερο µέρος πηγαίνει για
την εξυπηρέτηση του χρέους. Πληρώνουµε από την υπερφορολόγηση και όχι από την ανάπτυξη.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει αλλαγή πολιτικής στη χώρα. Θα µου πείτε, είναι κακό να
υπάρχουν πρωτογενή πλεονάσµατα; Όχι, αλλά υπό έναν απαράβατο όρο, να µην είναι αποτέλεσµα εξοντωτικών µέτρων λιτότητας και κοινωνικής αναλγησίας, όπως ακριβώς συµβαίνει
σήµερα, να πρόκειται για το υγιές πλεόνασµα της ανάπτυξης,
πλεόνασµα που πρέπει να µοιράζεται δίκαια σε όλους. Εµείς
αυτό πιστεύουµε, αυτό που δεν µπορεί να κάνει πράξη ο κ. Τσίπρας και δεν κατανοεί ο κ. Μητσοτάκης.
Θα το κάνω πιο κατανοητό. Αν η ανάπτυξη στη διετία 20152016, όπως προβλεπόταν πριν από τη λαίλαπα ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,
είχε φτάσει το ποσοστό του 6%, καµµία περικοπή και κανένας
επιπλέον φόρος δεν θα χρειαζόταν σήµερα. Είναι πια κοινή συνείδηση ότι µε αυτή την Κυβέρνηση δεν µπορούµε να βγούµε
οριστικά από την κρίση, δεν µπορούµε να έχουµε ανάπτυξη, να
φέρουµε επενδύσεις, να παραχθεί πλούτος. Πλούτος που θα
έπρεπε να µοιραστεί δίκαια για να µειωθούν οι κοινωνικές ανισότητες που αυξήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης.
Κυνηγούν ό,τι παράγει, ό,τι δηµιουργεί, από το Ελληνικό µέχρι
τη Χαλκιδική και την Κέρκυρα. Επιβεβαιώνεται αυτό, δυστυχώς,
από τη συνεχή µείωση των προβλέψεων για ανάπτυξη. Από το
2,4% φτάσαµε στο 1,6% και η πτώση συνεχίζεται.
Αποδεικνύεται δε και από την αδυναµία αντιµετώπισης της
ανεργίας. Η Κυβέρνηση µοιράζει µία σταθερή θέση εργασίας σε
δύο και παίζει µε τους αριθµούς, για να πει τάχα ότι αντιµετωπίζει
την ανεργία. Έτσι κάπως φτάσαµε σήµερα το ένα τρίτο των εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα να δουλεύει µε ελαστικές µορφές εργασίας και µέσο µισθό 395 ευρώ. Ποιον κοροϊδεύετε
λοιπόν;
Με τις συµφωνίες για τα δυσβάσταχτα πρωτογενή πλεονάσµατα και την αδυναµία να επιτύχουν αναδιάρθρωση του χρέους, έχουν περάσει τη θηλιά στον λαιµό του ελληνικού λαού και
της χώρας.
Ποιος είναι τελικά ο απολογισµός της τριετίας των ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ; Χάθηκαν από την οικονοµία 86 δις ευρώ. Οι πολίτες επιβαρύνθηκαν σωρευτικά µε µέτρα 18,5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Και
δίνετε ως κοινωνικό µέρισµα αθροιστικά 1,8 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Δηλαδή µε λίγα λόγια για κάθε 10 ευρώ που πληρώνει ο
ελληνικός λαός παίρνει αντίδωρο 1 ευρώ. Αυτά δεν µπορούν να
κρυφτούν µε κανένα τερτίπι. Όσο παραµένει αυτή η Κυβέρνηση,
τόσο θα πολλαπλασιάζονται τα αδιέξοδο. Γι’ αυτό όσο πιο γρήγορα φύγουν, τόσο το καλύτερο για τον τόπο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα κάνω δύο ακόµα επισηµάνσεις, σε σχέση µε ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου. Επισήµανση
πρώτη. Η Κυβέρνηση χρησιµοποιεί το µέρισµα για να καλύψει τις
ζηµιές στη ΔΕΗ. Έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο και σε χρεωκοπία
τη ΔΕΗ. Έρχεται και δίνει οικονοµική ανάσα 360 εκατοµµύρια
ευρώ. Είναι προκλητικό να παρουσιάζεται αυτό µε τον φερετζέ
της ενίσχυσης, δήθεν, των πιο αδύναµων.
Δεύτερη επισήµανση. Ακόµα πιο προκλητικό είναι να εµφανίζεται ως δήθεν παροχή στους συνταξιούχους η εφαρµογή δικαστικών αποφάσεων. Τα 315 εκατοµµύρια ευρώ που τους δίνει,
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τα χρωστά η πολιτεία στους συνταξιούχους. Δεν τους κάνει καµµία απολύτως χάρη. Συνολικά 1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ αφαιρέθηκαν από τους συνταξιούχους µε την αύξηση των εισφορών
υγείας σε αυτή την τριετία, για να τους δοθεί µόνο ένα µικρό
µέρος πίσω.
Αναφέρω δύο παραδείγµατα για να καταλάβουµε τι ακριβώς
γίνεται. Πρώτο παράδειγµα. Συνταξιούχος µε 900 ευρώ κύρια
σύνταξη και 180 ευρώ επικουρική πλήρωνε υπέρ του ΕΟΠΥΥ 432
ευρώ ετησίως, µέχρι τις 30-6-2016. Με τα µέτρα του κ. Τσίπρα
θα πληρώνει τώρα ετησίως 745 ευρώ. Με το δήθεν κοινωνικό µέρισµα που επιστρέφει, επιστρέφει σε αυτούς 21,6 ευρώ. Τι µένει;
Μένει η επιβάρυνση στον συγκεκριµένο συνταξιούχο, που έχει
το όνοµα «ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ», και είναι 291,4 ευρώ τον χρόνο.
Δεύτερο παράδειγµα. Συνταξιούχος µε 1.300 ευρώ κύρια σύνταξη και 230 ευρώ επικουρική πλήρωνε υπέρ ΕΟΠΥΥ 624 ευρώ
τον χρόνο. Με τα µέτρα του κ. Τσίπρα πληρώνει 1.041 ευρώ. Του
επιστρέφουν 40,32 ευρώ. Και του µένει η επιβάρυνση 376,8 ευρώ
ετησίως. Αυτή είναι άλλη µια αλήθεια. Δυστυχώς, επιχειρεί η Κυβέρνηση να κοροϊδέψει και τους συνταξιούχους.
Καταθέτω, λοιπόν, αναλυτικό σηµείωµα όπου αποκαλύπτεται
όλη η κυβερνητική επιχείρηση αποπροσανατολισµού.
(Στο σηµείο αυτό η Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινή (Φώφη) Γεννηµατά καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ο εµπαιγµός και ο λαϊκισµός, κύριοι της Κυβέρνησης, να ξέρετε ότι έχει κοντά ποδάρια. Θα το διαπιστώσετε αυτό πάρα
πολύ γρήγορα στις επόµενες εθνικές εκλογές, γιατί η καταδίκη
του ελληνικού λαού θα είναι αµείλικτη απέναντί σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Μιας και µιλάµε για εµπαιγµό και για τις ζηµιές από την Κυβέρνηση, θέλω να αναφερθώ και στο επίκαιρο ζήτηµα των µεσαζόντων. Είναι ζήτηµα στο οποίο έχει αναφερθεί αναλυτικά ο
Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος, ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος.
Εντύπωση προκαλεί, κυρίες και κύριοι των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, η
προσήλωση Υπουργών σας στους µεσάζοντες εµπόρους όπλων,
και µάλιστα όχι σε τυχαίους, αλλά σε καταδικασµένους για λαθρεµπορία, µε τους οποίους και µε τις εταιρείες τους υπογράψατε δήθεν διακρατικές συµφωνίες για την πώληση όπλων και
χάρη των οποίων περιφρονήσατε και προπηλακίσατε έντιµους
ανώτατους αξιωµατικούς, που εσείς οι ίδιοι διορίσατε σε θέσεις
ευθύνης, αλλά βεβαίως και διπλωµάτες.
Το θέµα ξεπερνά τον γνωστό συγκυβερνήτη και αφορά το σύνολο της Κυβέρνησης, γιατί όλοι σας υποστηρίζετε αυτές τις επιλογές. Ακόµα και η εφηµερίδα σας, η «Αυγή», έχει σπεύσει να
υποστηρίξει αυτούς τους άθλιους χειρισµούς. Μαζί εξάλλου
αφήνετε να αλωνίζει ο «Ρουβίκωνας» από τη Βουλή µέχρι το
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας και να δυσφηµείται η χώρα διεθνώς
ότι είναι ένα ξέφραγο αµπέλι. Έπεσε, όµως, το προσωπείο του
ηθικού σας πλεονεκτήµατος. Η αλήθεια για τους χειρισµούς θα
αποκαλυφθεί και θα δώσετε λόγο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το µέρισµα –για να επιστρέψω στο
κύριο θέµα της σηµερινής συζήτησης- αφορά µόνο 720 εκατοµµύρια ευρώ. Τα υπόλοιπα είναι υποχρεώσεις της πολιτείας, που
ούτως ή άλλως θα έπρεπε να καλύψει ο προϋπολογισµός. Αν
ήθελε η Κυβέρνηση να δώσει µια πραγµατική ανάσα µε προοπτική
στους πολίτες, τότε θα έπρεπε να δώσει τα άλλα 675 εκατοµµύρια
ευρώ µε τις δηµιουργικές παρεµβάσεις που προτείναµε το προηγούµενο διάστηµα.
Προτείναµε να δοθούν κατ’ αρχάς για επιδότηση προσλήψεων
ανέργων νέων στον ιδιωτικό τοµέα, για τη µείωση των έµµεσων
φόρων στην παραγωγή, κατά προτεραιότητα στον τουρισµό,
στην εστίαση και στο κρασί και βεβαίως να δοθούν για να µην
µείνει κανένα παιδί έξω από τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς
σταθµούς, για να στηρίξουµε τα νέα ζευγάρια. Όµως, δυστυχώς
και πάλι αρνηθήκατε. Ούτε το θέλατε ούτε το διαπραγµατευτήκατε αυτό µε τους εταίρους. Περιµέναµε ότι θα φροντίζατε τουλάχιστον να αναβληθεί η αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου,
που πλήττονται και πάλι από τις συνέπειες της αύξησης του µε-
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ταναστευτικού ρεύµατος, αλλά ούτε κι αυτό καταφέρατε να το
πετύχετε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν µπορούν όµως οι λιγότερο
προνοµιούχοι πολίτες να στερηθούν αυτά τα ποσά. Για εµάς είναι
θέµα και αξιοπιστίας και συνέπειας. Αυτό πράξαµε το 2014, όταν
τότε ο ΣΥΡΙΖΑ αρνήθηκε να το στηρίξει και µιλούσε για κοροϊδία.
Αυτό πράξαµε και το 2016, όταν η Νέα Δηµοκρατία καταψήφισε
τη σχετική διάταξη µετά από τη διαφωνία του κ. Σόιµπλε, σας θυµίζω. Εµείς αυτό θα πράξουµε και φέτος.
Καταλαβαίνουµε, βέβαια, γιατί έσπευσε ο κ. Τσίπρας άρονάρον να ανακοινώσει την προηγούµενη Δευτέρα το κοινωνικό µέρισµα. Όλο και περισσότεροι πολίτες, που βιώνουν αυτήν τη
δυσβάσταχτη καθηµερινότητα που έχετε επιβάλει, αντιδρούν.
Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες µετέτρεψαν τις κάλπες της Κεντροαριστεράς στο πρώτο οργανωµένο κίνηµα, στην πρώτη οργανωµένη αντίσταση, αντίδραση απέναντι στον κατήφορο και
στις συντηρητικές πολιτικές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Σήµερα για εµάς είναι µια νέα µέρα. Από σήµερα µε ενωµένες
τις δυνάµεις µας δηµιουργούµε το νέο πολιτικό και κοινωνικό
ρεύµα που θα αλλάξει τους πολιτικούς συσχετισµούς και θα αλλάξει την πορεία της χώρας, για να επιστρέψει η ελπίδα στην Ελλάδα και η αξιοπρέπεια στις Ελληνίδες και στους Έλληνες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ πολύ.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός κ. Χουλιαράκης και ύστερα ο κ. Λεβέντης.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Γιατί όχι τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Οι Υπουργοί των Οικονοµικών που φέρνουν το θέµα έχουν µπει στη σειρά και µιλούν
εναλλάξ µε τους Προέδρους.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
…(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Λεβέντη, σας παρακαλώ.
Ελάτε, κύριε Χουλιαράκη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, άκουσα
µε προσοχή και ενδιαφέρον αρκετές τοποθετήσεις και νοµίζω ότι
σε µεγάλο βαθµό πολλά από τα θέµατα που έπρεπε να συζητηθούν, έχουν ήδη συζητηθεί. Γι’ αυτόν τον λόγο εγώ θα περιοριστώ σε ένα συγκεκριµένο θέµα που νοµίζω ότι ακόµα παραµένει
επίδικο.
Το τελευταίο διάστηµα ακούω από την πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, αλλά και από µερίδα του τύπου, ακόµα και
του λεγόµενου έγκριτου τύπου, την κατηγορία πως η Κυβέρνηση
-και ειδικότερα το Υπουργείο Οικονοµικών- υπερφορολογεί µε
στόχο τα µεγάλα πλεονάσµατα, ώστε να µοιράσει µέρισµα και
να συντηρήσει µε τον τρόπο αυτόν µια εκλογική πελατεία.
Η θέση αυτή, κυρίως της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, έχει
τρία σκέλη: Πρώτον, η Κυβέρνηση συστηµατικά επιδιώκει υπέρβαση των δηµοσιονοµικών στόχων. Δεύτερον, η υπέρβαση των
δηµοσιονοµικών είναι αποτέλεσµα υπερφορολόγησης. Τρίτον, η
Κυβέρνηση ασκεί κοινωνική πολιτική µε εφάπαξ επιδόµατα,
χωρίς θεσµικές τοµές και µόνιµη ενίσχυση των σχετικών προϋπολογισµών πρόνοιας. Τα ίδια ακριβώς ακούσαµε πριν από περίπου
είκοσι λεπτά από τον κ. Μητσοτάκη.
Καµµία από αυτές τις τρεις θέσεις δεν είναι αληθής. Καµµία
δεν είναι αληθινή και θα ήθελα να τις σχολιάσω προσεκτικά µία
προς µία.
Πρώτον, η υπέρβαση του δηµοσιονοµικού στόχου -το λέω
ρητά για ακόµα µία φορά- δεν είναι επιλογή της Κυβέρνησης.
Δεν είναι επιδίωξη της Κυβέρνησης. Τόσο ο προϋπολογισµός του
2017 όσο και αυτός του 2016 προέβλεπαν επίτευξη και όχι υπέρβαση του στόχου. Η υπέρβαση του στόχου, ειδικά για τα φορολογικά έσοδα, εξαρτάται πρώτα από όλα από τον στόχο τον ίδιο
και ο στόχος -τι απόδοση θα έχει, για παράδειγµα, ένα νέο φο-
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ρολογικό µέτρο ή η αλλαγή ενός συντελεστή φόρου προστιθέµενης αξίας στην κατανάλωση και στη φοροδιαφυγή, κατά συνέπεια στα φορολογικά έσοδα- αποτελεί κατ’ εξοχήν επίδικο της
διαπραγµάτευσης. Όπως γνωρίζετε, οι θεσµοί είναι ιδιαίτερα
συντηρητικοί στις εκτιµήσεις τους. Το γνωρίζετε από πρώτο χέρι,
από τη διαπραγµάτευση που εσείς κάνατε µέχρι τον Δεκέµβριο
του 2014.
Δυστυχώς, δεν διαπραγµατευόµαστε µόνοι µας. Διαπραγµατευόµαστε µε τέσσερις θεσµούς, κατά συνέπεια µε δεκαεννέα
κράτη-µέλη της Ευρωζώνης και προφανώς οι δικές µας εκτιµήσεις, οι δικοί µας στόχοι δεν είναι αυτοί που πάντα ενσωµατώνονται στον προϋπολογισµό.
Φυσικά αρκετές -αλλά όχι όλες- από τις αστοχίες των θεσµών
στο πλαίσιο του προϋπολογισµού του 2016, του προηγούµενου
έτους, διορθώθηκαν και ενσωµατώθηκαν στο βασικό σενάριο του
2017, αλλά δεν εξαλείφθηκαν. Αυτή είναι µια βασική πηγή υπέρβασης των στόχων του προϋπολογισµού.
Δεύτερη αιτία υπέρβασης είναι το γεγονός ότι για όσους γνωρίζουν -και από την πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης γνωρίζει µόνο ένας και λείπει σήµερα, ο κ. Σταϊκούρας- η δηµοσιονοµική πολιτική δεν ασκείται στο κενό. Δεν είναι άσκηση προσοµοίωσης «playstation». Ασκείται σε πραγµατικό χρόνο και κατά συνέπεια ασκείται σε περιβάλλον αβεβαιότητας, που εντείνεται ειδικά
όταν η οικονοµία αλλάζει.
Όταν, λοιπόν, σχεδιάζεται και ποσοτικοποιείται ένα νέο δηµοσιονοµικό µέτρο, ο τρόπος ποσοτικοποίησης στηρίζεται στη συµπεριφορά των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων των προηγούµενων χρόνων.
Επιστρέφω στο προηγούµενο παράδειγµα. Εάν αυξηθεί ο ΦΠΑ
σε ένα συγκεκριµένο προϊόν ή υπηρεσία κατά µία ποσοστιαία µονάδα, πόσο θα µειωθεί η κατανάλωση, πόσο θα αυξηθεί η φοροδιαφυγή και κατά συνέπεια πόσο τα έσοδα, είναι µια εκτίµηση
που γίνεται µε βάση την εµπειρία του 2015, του 2014, του 2013
και πάει λέγοντας.
Το γεγονός ότι έχουµε υπέρβαση των στόχων που στηρίζονται
στην εµπειρία των προηγούµενων χρόνων είναι ένδειξη επιτυχίας
και όχι απόκλισης από τους στόχους, µε την έννοια ότι οι βασικοί
παράµετροι της οικονοµίας, όπως είναι η εισπραξιµότητα αλλά
και η µείωση της παραοικονοµίας, κινούνται στη σωστή κατεύθυνση. Αυτά για την υπέρβαση.
Απαντώντας και στον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης,
θα πω ότι δεν επιδιώκαµε την υπέρβαση. Δεν ήταν στόχος µας,
δεν τη θέλαµε. Η υπέρβαση, όµως, των δηµοσιονοµικών στόχων
και για τα τρία έτη -2015, 2016, 2017- έχει σταδιακά συµβάλει
στην εµπέδωση της δηµοσιονοµικής αξιοπιστίας και στην εµπέδωση της πεποίθησης ότι η ελληνική δηµοκρατία αφήνει οριστικά
πίσω της µια µακρά περίοδο µη ορθολογικής διαχείρισης των δηµοσίων οικονοµικών και µπαίνει σε µια νέα που συνδυάζει τη δηµοσιονοµική ισορροπία µε την κοινωνική δικαιοσύνη και υπηρετεί
τις αρχές του κράτους δικαίου.
Πιο συγκεκριµένα, ήταν αυτή η υπέρβαση που οδήγησε για
πρώτη φορά το 2017 σε επίτευξη πλεονάσµατος γενικής κυβέρνησης -για πρώτη φορά από τη Μεταπολίτευση- και επιτάχυνε
την έξοδο της χώρας από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείµµατος. Ήταν αυτή που οδήγησε στην αναβάθµιση των οικονοµικών
προοπτικών της χώρας από όλους τους οίκους πιστοληπτικής
αξιολόγησης και στον εκ νέου δανεισµό από τις διεθνείς αγορές
τον Ιούλιο του 2017.
Θα έρθω τώρα στο δεύτερο σηµείο, στη δεύτερη –αν θέλετεθέση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης Η υπέρβαση του 2017
αποτελεί προϊόν υπερφορολόγησης. Τίποτα δεν απέχει από την
αλήθεια όσο αυτή η θέση. Και εδώ τα πράγµατα είναι πραγµατικά
πολύ απλά.
Δυστυχώς, για τον προϋπολογισµό του 2017 η συνολική απόδοση των φορολογικών εσόδων υπολείπεται του στόχου κατά
περίπου ένα δισεκατοµµύριο ευρώ. Δεν συνέβαλε, λοιπόν, στην
υπέρβαση. Δεν συνέβαλε στην υπέρβαση η πορεία των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων του δηµοσίου που µειώθηκαν κατά ένα δισεκατοµµύριο και δεν αυξήθηκαν, αλλά ακόµα και αν είχαν
αυξηθεί, θα επιδείνωναν και δεν θα βελτίωναν το δηµοσιονοµικό
αποτέλεσµα. Ξαναρωτήστε τον κ. Σταϊκούρα, ο οποίος φαίνεται
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ότι είναι ο µόνος που λόγω εµπειρίας καταλαβαίνει τα δηµόσια
οικονοµικά από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Τρίτον, οι βασικές πηγές παραγωγής υπερπλεονασµάτων ήταν
δύο: Πρώτον, η σηµαντική βελτίωση του αποτελέσµατος των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης τόσο στο σκέλος των εσόδων και εκεί η κύρια δύναµη, η κύρια πηγή, ενός καλύτερου αποτελέσµατος ήταν η σηµαντική µείωση της ανεργίας, µπορούµε να συζητήσουµε, αν θέλετε, για το πόσο καλά αµειβόµενες είναι οι θέσεις και αν πρέπει να βελτιωθεί η ποιότητα των θέσεων, αλλά το
αποτέλεσµα είναι ότι οι ασφαλιστικές εισφορές αυξήθηκαν σηµαντικά- όσο και στο σκέλος των δαπανών µε µια σηµαντική δουλειά εκκαθάρισης των αιτήσεων για νέες συντάξεις που έκανε το
τελευταίο διάστηµα το Υπουργείο Εργασίας, αλλά και από τον
τακτικό προϋπολογισµό µε τη συγκράτηση των δαπανών εκεί
που αυτό ήταν δυνατό. Οπωσδήποτε όχι από την υπερφορολόγηση.
Τρίτη θέση της Νέας Δηµοκρατίας: Η διανοµή του µερίσµατος
είναι υποκατάστατο µιας συστηµατικής και µόνιµης προστασίας
των ευάλωτων νοικοκυριών που λείπει. Πάλι η θέση αυτή δεν θα
µπορούσε να απέχει περισσότερο από την πραγµατικότητα. Το
2016 ολοκληρώθηκε µε επιτυχία το πιλοτικό στάδιο του κοινωνικού εισοδήµατος αλληλεγγύης και το 2017 εφαρµόζεται πλήρως
στο σύνολο της χώρας µε προϋπολογισµό 700 εκατοµµύρια
ευρώ. Δεν υπήρχε πριν από το 2015. Το 2018 και σαν αποτέλεσµα της επισκόπησης κοινωνικών δαπανών -όχι της αύξησης των
φόρων, αλλά της επισκόπησης των δαπανών που η Νέα Δηµοκρατία επικαλείται και λέει ότι θα κάνει, ενώ για πολλά χρόνια
στην κυβέρνηση δεν τόλµησε να κάνει- εξασφαλίσαµε 300 εκατοµµύρια για να ενισχύσουµε τα οικογενειακά επιδόµατα κατά
160 εκατοµµύρια ευρώ και κατά συνέπεια να καταπολεµήσουµε
την παιδική φτώχεια, τα σχολικά γεύµατα για επιπλέον 50 εκατοµµύρια ευρώ και να καταπολεµήσουµε πάλι την παιδική φτώχεια και αντίστοιχα να διευρύνουµε τη δράση βρεφονηπιακών
σταθµών.
Αυτές είναι οι παρεµβάσεις, οι µόνιµες παρεµβάσεις καταπολέµησης και της φτώχειας, αλλά και υποστήριξης του σχηµατισµού ανθρώπινου κεφαλαίου. Προφανώς το 2019, από τον
επόµενο προϋπολογισµό δηλαδή, νοµοθετούµε και έχουµε ήδη
νοµοθετήσει δράσεις επιπλέον 1,8 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Έρχοµαι τώρα στο κοινωνικό µέρισµα για να πω ότι προφανώς
δεν αποτελεί τη ναυαρχίδα της κοινωνικής πολιτικής -είναι το κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης, είναι οι παρεµβάσεις στα οικογενειακά επιδόµατα και την καταπολέµηση της παιδικής φτώχειαςόµως είναι ένα σηµαντικό εργαλείο. Είναι και αυτό ένα σηµαντικό
εργαλείο. Καλύπτει το 32% του πληθυσµού της χώρας, δηλαδή
1,4 εκατοµµύρια νοικοκυριά. Θυµίζω ότι το κοινωνικό εισόδηµα
αλληλεγγύης καλύπτει µόλις το 7%. Καλύπτει, λοιπόν, ένα ευρύ
φάσµα που βιώνει εισοδηµατική φτώχεια και φτάνει µέχρι το όριο
των νοικοκυριών που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισµό, δηλαδή το
35,6% του ελληνικού πληθυσµού µε βάση τα τελευταία στοιχεία
της ΕΛΣΤΑΤ.
Σαν αποτέλεσµα της δράσης αυτής, µόνον της δράσης αυτής,
που –επαναλαµβάνω- δεν είναι η ναυαρχίδα, αλλά είναι ένα χρήσιµο εργαλείο στήριξης των ευάλωτων νοικοκυριών, ο δείκτης
γενικής φτώχειας θα µειωθεί στο τέλος του 2017, σε σχέση µε
το 2016, κατά 1,4 ποσοστιαίες µονάδες. Η οικονοµική ανισότητα
θα µειωθεί.
Θα ήθελα, τέλος, να κάνω µια αναφορά σε όσα άκουσα από
τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ότι πήραµε πέντε
και δώσαµε ένα. Θέλω να ρωτήσω µε ειλικρίνεια αν έχουν άλλον
τρόπο να κάνουν δηµοσιονοµική προσαρµογή, να βάλουν, δηλαδή, τα δηµόσια οικονοµικά σε τάξη.
Το λέω αυτό διότι την τετραετία 2010-2014 ο βασικός πυλώνας
δηµοσιονοµικής προσαρµογής ήταν η µεγάλη αύξηση των
φόρων. Το 2010 νέα κλίµακα φορολόγησης εισοδηµάτων εσόδων
900 εκατοµµυρίων ευρώ, ΦΠΑ από το 21% στο 23% µε έσοδα
790 εκατοµµύρια ευρώ, ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιµα
1,6 δισεκατοµµύριο, στα τσιγάρα 600 εκατοµµύρια, εισφορά αλληλεγγύης 1,3 δισεκατοµµύριο, ΕΝΦΙΑ 3 δισεκατοµµύρια, µείωση του αφορολόγητου από το 2012 επιπλέον 3 δισεκατοµµύρια, αύξηση των τεκµηρίων διαβίωσης επιπλέον 220 εκατοµ-
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µύρια, το 2014 φορολογική µεταρρύθµιση άλλο 1,1 δισεκατοµµύριο.
Θα µπορούσα να πω πολλά για τον τρόπο που γινόταν η δηµοσιονοµική προσαρµογή το διάστηµα 2010-2014, για τον τρόπο
που το βάρος της προσαρµογής κατανεµόταν ανάµεσα στα κοινωνικά στρώµατα, αλλά θα πω µόνο έναν: Αυτό είναι ότι όσο δεν
είµαστε ειλικρινείς και δεν λέµε την αλήθεια στη Βουλή, όσο αναπαράγουµε τη λογική ότι υπάρχουν εύκολες λύσεις, όσο αναπαράγουµε –αν θέλετε- λαϊκίστικα αφηγήµατα, τόσο ενισχύουµε τις
ακραίες φωνές που δεν δίνουν καµµία αξιοπιστία στα κόµµατα
του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε πολύ, κύριε
Χουλιαράκη.
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 µαθητές και µαθήτριες και τρεις
συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 4ο Γυµνάσιο Κοµοτηνής.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ησυχία παρακαλώ, γιατί έχουµε και µια πίεση χρόνου, το αντιλαµβάνεστε. Έχουν µείνει εννέα εκ των οµιλητών, τρεις ή τέσσερις εκ των Κοινοβουλευτικών, έστω και µε µειωµένους χρόνους.
Θα µιλήσει και ο Πρωθυπουργός.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων κ. Λεβέντης.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, ο κύριος Πρωθυπουργός απουσιάζει σε µια συνεδρίαση που κατ’ ελάχιστον έπρεπε να είναι παρών, γιατί ζητάει
την ψήφο και των υπολοίπων κοµµάτων. Θεωρώ ότι έπρεπε να
είναι παρών. Εµείς βέβαια του προσφέρουµε την ψήφο, έστω και
που είναι απών. Θα εξηγήσω, όµως, γιατί την προσφέρουµε. Όχι
για τον κ. Τσίπρα. Την προσφέρουµε για τα θύµατα της τραγωδίας που ζήσαµε. Αµφιβάλλω, βέβαια, αν τα θύµατα αυτά θα αποκατασταθούν.
Λόγου χάριν, ήµουν προχθές σε µια συζήτηση και ρώτησα
πόσοι έχουν αποζηµιωθεί για τη ρύπανση του Αργοσαρωνικού
και µου είπαν: «Ακόµα κανένας». Ρώτησα υπευθύνως αν έχει αποζηµιωθεί έστω ένας από τη ρύπανση και µου είπαν: «Υπευθύνως
κανένας». Έχουν περάσει –νοµίζω- αρκετές εβδοµάδες.
Έπρεπε λοιπόν, να είναι εδώ ο Πρωθυπουργός, ιδιαίτερα όταν
ζητάει την ψήφο και άλλων. Ας κάνει συνεδριάσεις µαζί µε τον κ.
Καµµένο µε εκατόν πενήντα τρεις, να ψηφίζουν, να µην απασχολούν και τις υπόλοιπες πτέρυγες.
Εν πάση περιπτώσει, έχουµε καταλάβει τι έγινε στη Μάνδρα,
στη Νέα Πέραµο; Υπήρχε ένα έργο που κόστιζε 11 εκατοµµύρια
ευρώ. Η κ. Δούρου το είχε στα χρονοντούλαπα. Το έργο αυτό
δεν έγινε, µε αποτέλεσµα να δολοφονηθούν -γιατί δολοφονία
είναι όταν δεν κάνεις ένα τέτοιο έργο- είκοσι άνθρωποι και τώρα
να πληρώσουµε περίπου 400 εκατοµµύρια. Τόσο θα έρθει ο λογαριασµός για µία υπόθεση 11 εκατοµµυρίων. Τώρα, η µόνιµη
επωδός του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι τα ίδια έκανε και η Νέα Δηµοκρατία.
Βεβαίως, τα ίδια έκανε, αλλά είναι αυτό λύση;
Το άλλο καλό άλλοθι που έχετε είναι ότι ήταν ένα ακραίο καιρικό φαινόµενο. Δηλαδή τους δηµάρχους, τις κυβερνήσεις γενικώς, τους περιφερειάρχες τους εκλέγουµε για τα µέτρια καιρικά
φαινόµενα; Στα ακραία είναι ο Θεός;
Αλλά και στις πυρκαγιές το ίδιο έγινε. Αν είχαν αγοραστεί έξι
πυροσβεστικά αεροπλάνα, θα είχαµε γλιτώσει. Τώρα θα πληρώσουµε κόστος για εξήντα πυροσβεστικά αεροπλάνα. Είναι µία
λύση, ξέρετε, να σπεύδει η Βουλή να ανακουφίζει τους πάσχοντες και τους παθόντες. Προσφέρουµε τώρα ανακούφιση, χίλια
ευρώ, πέντε χιλιάδες ευρώ. Είναι ανακούφιση. Επειδή δεν µπορούµε να προσφέρουµε πολιτική, προσφέρουµε ανακούφιση.
Επειδή δεν µπορούµε να λύσουµε προβλήµατα, πάµε στην ανακούφιση, δηλαδή στο «Panadol». «Panadol» ψηφίζει αυτήν τη
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στιγµή η Βουλή, παυσίπονο. Θα µου πείτε: Και τι άλλο να κάνει;
Να τους εγκαταλείψει τους ανθρώπους; Όχι βέβαια. Όµως, να
βουτήξει ο Υπουργός Εσωτερικών τους δηµάρχους, να δει ποια
έργα εκκρεµούν και να τους βάλει χέρι δεν το έκανε ακόµα, ούτε
και ο Πρωθυπουργός.
Πριν αλέκτωρ λαλήσει, έλαβα από την Άρτα, από του κυρίου
Πρωθυπουργού το µέρος υποτίθεται, µια προειδοποίηση -είχαµε
µάθει από τον πατέρα του ότι είναι από την Άρτα- από την περιοχή
της Δηµοτικής Περιφέρειας Κοµποτίου του Δήµου Νικολάου
Σκουφά Άρτας. Έλαβα µια προειδοποίηση -αν µπορείτε να τη
δείτε στις φωτογραφίες- υπό µορφή εξωδίκου. Πού είναι η κάµερα; Υπάρχει κάµερα που να το µεγεθύνει; Μακάρι να υπάρχει
τέτοια κάµερα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Υπάρχουν παντού, δυστυχώς, παντού. Τα πάντα βλέπουµε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Εγώ θα το δώσω στα Πρακτικά, γιατί έχω χάσει την επαφή µου µε
τον Πρωθυπουργό, έχω χάσει την επαφή µου µε όλους στην Αίθουσα αυτή. Εποµένως, παραδίδω εδώ το έργο που πρέπει να
γίνει και το οποίο αν δεν γίνει, θα θρηνήσουµε κι άλλους.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων, κ. Βασίλης Λεβέντης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Δεν είναι µόνο η Νέα Πέραµος. Είναι και η Άρτα. Στη Νέα Πέραµο έστω ότι δεν τους ήξερε ο Πρωθυπουργός, ήταν άσχετος
από εκεί. Ούτε στην Άρτα, όµως; Το ίδιο θα πει κι εκεί; Είναι ξεκάθαρο. Πριν αλέκτωρ λαλήσει, µε φωτογραφίες για το έργο που
πρέπει να γίνει.
Όµως, εδώ ρωτάω κάτι άλλο: Κάποια κυβέρνηση θα υπάρξει να
µαζέψει τους παράγοντες, να δει τις εκκρεµότητες, να δει τι πρέπει να γίνει ή θα πηγαίνουµε από ατύχηµα σε ατύχηµα και θα λέµε
ότι οι καιρικές συνθήκες φταίνε. «Έλα µωρέ, οι καιρικές συνθήκες
φταίνε, οι ακραίες. Ήταν ακραίες οι καιρικές συνθήκες».
Δεν καταλαβαίνω τι είδους άλλοθι είναι αυτό που αναζητείτε
µε τις καιρικές συνθήκες. Δηλαδή, αν αύριο ξεσπάσει εδώ µία
µπόρα, θα πεθάνουµε όλοι. Δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει Κυβέρνηση, δεν υπάρχει τίποτα.
Όσον αφορά τους δηµάρχους, να πω τι κάνουν; Οι δήµαρχοι,
αν υπάρχει µία δεκάρα, προσλαµβάνουν για ψήφους δηµοτικούς
υπαλλήλους. Δεν παίρνουν ένα µηχάνηµα, δεν κάνουν µία σύσκεψη σοβαρή για το πώς θα αντιµετωπιστεί η κρίση στην περίπτωση πυρκαγιάς, σεισµού, πληµµύρας, έκτακτης κατάστασης.
Οι δήµαρχοι κανονίζουν τη δεύτερη Κυριακή οι κουκουέδες να
ψηφίζουν Νέα Δηµοκρατία, η Νέα Δηµοκρατία κουκουέδες, για
να βγαίνουν έτσι. Λέµε αλήθεια, πιστεύω.
Υπήρχε στην Καλλιθέα ένας δήµαρχος, ο οποίος δεν ήταν
κακός. Είχε βγει τέσσερις, πέντε τετραετίες. Και τον συνάντησα
όταν πρωτοέµενα στην Καλλιθέα. Του λέω «πώς καταφέρνεις και
βγαίνεις για τέσσερις, πέντε τετραετίες;». Μου λέει: «Εγώ είµαι
αριστερός, ΚΚΕ. Βάζουµε µε το ΠΑΣΟΚ αντίπαλο. Η Νέα Δηµοκρατία δεν µπαίνει στη δυάδα τη δεύτερη Κυριακή και ψηφίζει
ΚΚΕ». Ωραίοι οι κουκουέδες, έξυπνοι, πονηροί οι κουκουέδες!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κάντε ησυχία.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Όταν, λοιπόν, είναι τόσο εύκολο να γίνεις δήµαρχος, γιατί να
προσφέρεις έργο, γιατί να κοιτάξεις πόσοι θα πνιγούν;
Η κ. Δούρου πήγε στον εισαγγελέα –τη συµπαθώ, όταν ήρθε
στο γραφείο µου, µε έπεισε ότι ενδιαφέρεται για τα προβλήµατα
της περιοχής- για να δει ποιοι φταίνε.
Αλήθεια, όταν γίνεται µία πληµµύρα σε µία περιοχή και δεν λειτουργεί τίποτα και πεθαίνουν και είκοσι άνθρωποι ο περιφερειάρχης της περιοχής ψάχνει αλλού για υπεύθυνους; Δεν κοιτάζει και
το γραφείο του λίγο; Πού κοιτάζει; Ρωτάω την κ. Δούρου. Πού ψάχνει τους υπεύθυνους; Στα περίπτερα του Συντάγµατος, εκεί που
αγοράζουµε τσιγάρα; Εκεί τους ψάχνει; Πού τους ψάχνει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Σ’ αυτούς που µπάζωσαν τα ρέµατα.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Για να κλείσουµε το θέµα, εµείς θα ψηφίσουµε αυτά τα έργα ανα-
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κούφισης, αλλά γινόµαστε συνένοχοι σε λάθος πολιτική. Εγώ πέρυσι δεν είχα ψηφίσει αυτόν τον «µποναµά».
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Έκανες λάθος.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Αφήστε αν έκανα λάθος. Αν έκανα λάθος ή σωστά θα το κρίνει η
ιστορία, όχι εσείς.
Δεν ψήφισα τον µποναµά, ακριβώς για να αναγκαστεί η Κυβέρνηση να αλλάξει πολιτική. Η Κυβέρνηση, όµως, δεν αλλάζει πολιτική. Αδράνεια, οχαδερφισµός, «δεν βαριέσαι», κλπ., και
φτάσαµε πάλι να µοιράζουµε µποναµάδες.
Αντί να µοιράζουµε φιλοδωρήµατα, που µειώνουν την αξιοπρέπεια του Έλληνα πολίτη, µπορούσαµε να κάνουµε επενδύσεις,
µπορούσε η Ελλάδα να γίνει αναπτυγµένη χώρα ή αναπτυσσόµενη, µε νέο έσοδο. Και όχι 500 ευρώ θα δίναµε, κύριε Τσίπρα,
και δύο και τρία χιλιάρικα θα µπορούσαµε να δώσουµε στους
φτωχούς, αν είχαµε πολιτική ανάπτυξης, ενώ εσείς ψάχνετε για
πολιτική φοροµπηχτική και µήπως δηµιουργήσει περίσσευµα.
Από το 2009 έχει γίνει το εξής λάθος. Χάσαµε το «παιχνίδι» της
ανάπτυξης, δεν είχαµε τρόπο, γιατί ήταν οι κυβερνήσεις ευάλωτες, ετοιµόρροπες. Γιατί ποιος θα έρθει να επενδύσει σε µία
χώρα ετοιµόρροπη; Χάσαµε το «ραντεβού» της ανάπτυξης και
έµεινε µόνο το «ραντεβού» του να κόψουµε συντάξεις, µισθούς
και να βάλουµε φόρους. Και το λέει αυτό ο κ. Τσίπρας «περίσσευµα», το λέει «πλεόνασµα». Δηλαδή, χάσαµε το «τρένο» της
ανάπτυξης. Τελείωσε, «έκατσε κάτω η καµήλα», αλλά εφηύρε
άλλες λύσεις. Βάλτους φόρους –και οι Τούρκοι βάζανε φόρουςκαι κόβε συντάξεις και µισθούς. Η εύκολη λύση! Ιδού, έρχεται
σήµερα να αυτοεπαινεθεί ο Πρωθυπουργός ότι έχει και περίσσευµα αυτή η πολιτική. Συνεχίστε τη, λοιπόν.
Λέγανε ότι η ΔΕΗ τον Ιούνιο του 2017 θα πτωχεύσει.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Πέρασε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Πέρασε, δεν πτώχευσε η ΔΕΗ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Μπαλαούρα, παρακαλώ µη διακόπτετε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Ένα εργοστάσιό της, όµως, έχει ήδη γκρεµιστεί. Το ξέρετε ένα
εργοστάσιο που «έκατσε». Ένα είναι αυτό.
Και δεύτερον, είναι οι ουρές στη ΔΕΗ, κύριε Τσίπρα. Περνάω
από τη ΔΕΗ της Καλλιθέας και λες και είναι η ΔΕΗ των προσφύγων, όπως είναι το αλλοδαπών στην Πέτρου Ράλλη. Είναι η ΔΕΗ.
Φτάσαµε στη ΔΕΗ να έχουµε ουρές. Και κατεβαίνω και του λέω
«τι θέλετε;». Λέει: «Ρύθµιση». Λέω: «Πόσα χρωστάτε;». Λέει: «300
ευρώ». Του λέω: «Πόσα θέλεις;». Λέει: «Μέχρι 20-30 ευρώ µπορώ
να δίνω». Εκεί φτάσαµε, κύριε Τσίπρα, στην «ανεπτυγµένη» Ελλάδα επί πρωθυπουργίας σας!
Έχουµε το θέµα του «Ρουβίκωνα». Θα µου επιτρέψετε να µιλήσω λίγο για το θέµα αυτό. Γιατί ο κ. Βούτσης, όταν µπήκαν οι
ρουβικουναίοι στη Βουλή, έδωσε εντολή να ελευθερωθούν; Γιατί
η βία που έχουν οι ρουβικουναίοι είναι γλυκιά; Είναι καλή η βία
τους; Δηλαδή, βαθµολογούµε τη βία; Κάνουµε δοσολογία, όπως
στην αντιβίωση, πόσα µιλιγκράµ θα βάλουµε; Έτσι είναι η βία;
Τώρα µπήκαν σε Υπουργεία. Αύριο µπορεί να µπουν στο γραφείο
µας. Λέει «δεν σκοτώνουν ανθρώπους». Δηλαδή, όταν σπάνε
γραφεία, όταν κάνουν υλικές ζηµιές, αυτό δεν συνιστά βία; Βαθµολογούµε τη βία; Τι αντιλήψεις είναι αυτές;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ησυχία παρακαλώ!
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Είναι –λέει- ακτιβιστές. Ελπίζω αυτή η άποψη ότι είναι ακτιβιστές
να µην είναι και του ΣΥΡΙΖΑ.
Όσον αφορά τα Σκόπια, έχω ζητήσει εδώ και καιρό να φύγει
από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών το όνοµα «Nova
Macedonia». Αφού είµαστε σε µία διαπραγµάτευση, γιατί εµείς,
ηττοπαθώς, δεχόµεθα το «Nova Macedonia»; Υπάρχει περίπτωση
αυτοί να κάνουν υποχώρηση, αφού εµείς προτείνουµε να περιλαµβάνετε ο όρος Μακεδονία;
Το έχω ζητήσει από τον Πρωθυπουργό και από τον Υπουργό
–πώς λέγεται;- Κοτζιά. Αφαιρέστε το, αφού κάνετε µία διαπραγµάτευση. Εκτός εάν κάνετε µία διαπραγµάτευση ξεβράκωτοι.
Όταν είµαστε σε µία διαπραγµάτευση, ας την σεβαστούµε.
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Υπάρχει κι ένας λαός στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν µπορείτε να τον
υποτιµάτε.
Επίσης, υποτιµήσατε σε µία ψηφοφορία πριν από είκοσι µέρες
την Εκκλησία. Δεν είµαι εγώ κατάλληλος ούτε άξιος να την εκπροσωπήσω την Εκκλησία, αλλά µιλήσατε µε µεγάλη απαξίωση
εναντίον της Εκκλησίας, λες και, αφού βάλατε στην άκρη την Εκκλησία, νικήσατε. Δεν είναι έτσι. Όλοι οι ηγέτες του Κέντρου,
Πλαστήρας, Γεώργιος Παπανδρέου, Γεώργιος Μαύρος, τη
γνώµη της Εκκλησίας την ελάµβαναν πολύ σοβαρά υπ’ όψιν.
Αυτό το λάθος που διαπράξατε, να απευθυνθείτε προς την Εκκλησία σαν να είναι µίασµα, θα σας κοστίσει, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ!
Η Εκκλησία δεν θέλει να αναµειχθεί. Θέλει να έχει γνώµη, µία
γνώµη και µην την εισακούσετε. Δεν είναι τρόπος συµπεριφοράς,
όµως, αυτός που συµπεριφερθήκατε. Το έχει παράπονο ο ευσεβής κόσµος. Κι αν εσείς είστε ασεβείς, δικό σας θέµα. Κι άθεοι
να είστε -ο Κρούτσεφ δεν έβαλε ούτε σταυρό επί του τάφου τουεπιλογή σας είναι. Σεβαστείτε, όµως, ότι υπάρχει µία κοινωνική
πλειοψηφία που σκέπτεται διαφορετικά. Σεβαστείτε το λίγο.
Και σεβαστείτε ότι νοµοθετήσατε για δεκαπεντάχρονα παιδιά,
χωρίς να µελετηθεί ούτε επιστηµονικά ούτε κι από κάθε άλλης
πλευράς το θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ,
ολοκληρώστε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Η Ένωση Κεντρώων υπόσχεται ξεκάθαρα για να το ακούσει όλος
ο ελληνικός λαός. Γιατί τις οµιλίες µου, κύριε Πρόεδρε, λιγότερο
τις κάνω για την Αίθουσα αυτή και περισσότερο για τον ελληνικό
λαό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Είπαµε για τον «Ρουβίκωνα», για τη FYROM, για την Εκκλησία, παρακαλώ συνοψίστε
για να κλείσετε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Δέσµευσή µου είναι να ακυρωθεί αυτός ο νόµος. Για την προστασία των ατόµων αυτών ενδιαφέροµαι και εγώ. Όµως, όχι διά
αυτού του τρόπου. Δείχνετε µίσος προς την Εκκλησία. Και τούτη
την ώρα δεν ψηφοθηρώ. Θα σας πω, όµως, κάτι.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ!
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Εσείς δεν ψηφοθηρούσατε, όταν λέγατε ότι σκίζετε µνηµόνια;
Αφήστε τις ψηφοθηρίες. Έπρεπε να ντρέπεστε! Δεν υπάρχει κανείς που να ψηφοθήρησε περισσότερο από εσάς στην Ελλάδα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ (Υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής): Αυτά που λες είναι αντιχριστιανικά!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ πολύ!
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Τέλος πάντων, κύριε Μπαλάφα, και είσαι και συνάδελφός µου.
Όταν βγήκες εσύ στο Βήµα, σε διέκοψα ποτέ, κύριε Μπαλάφα;
Αυτό είναι το ήθος που εκπροσωπείτε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κάντε ησυχία
και κλείνετε, κύριε Πρόεδρε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ (Υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής): Είστε εκτός θέµατος.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Και ποιο είναι το θέµα µας; Να δώσουµε το φιλοδώρηµα, τα 500
ευρώ, τα οποία και αυτά τα δίνετε µε οικογενειακό τρόπο. Πέρυσι
τα δώσετε ως ατοµικό δώρο. Τώρα τα δώσατε ως οικογενειακό,
ώστε να µαζεύονται σε ένα σπίτι και να µην το παίρνουν. Φερθήκατε πολύ έξυπνα.
Θέλω να δω από τα 3,4 εκατοµµύρια, που αρχικώς είπατε ότι
θα πάρουν το µέρισµα, -θα δείτε- πόσοι θα το πάρουν στο τέλος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Ήταν πολύ ευφυές που βάλατε αυτό µε τις οικογενειακές µερίδες.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ (Υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής): Δεν πουλάει η γραφικότητα!
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Κύριε Μπαλάφα µου, εγώ δεν σας διέκοψα. Δεν ξέρω τι εκπροσωπείτε εσείς. Τι θέλετε, ταραξίες; Λέγατε ότι οι ταραξίες στην
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Αίθουσα είναι από τη Χρυσή Αυγή, αλλά τώρα αναλαµβάνουν και
άλλοι ρόλο. Και µπράβο σας. Έχει και η Αριστερά τους δικούς
της. Η «Αριστερά» είστε εσείς, γιατί, ευτυχώς, υπάρχουν και πιο
γνήσιοι. Λυπούµαι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Κάνατε και κάτι άλλο για το µέρισµα. Πρέπει να κάνεις δήλωση,
για να το ζητήσεις, λες και πρέπει να γραφτείς στο φτωχοκοµείο.
Ξέρετε, όταν κάνεις δήλωση, δηλώνεις φτωχός και ζητάς τη
στήριξη του κράτους. Αυτό που κάνατε είναι το επίσηµο φτωχοκοµείο. Δεν θα πω άλλα.
Ευχαριστώ τον κύριο Πρωθυπουργό που ήταν στο µισό της
οµιλίας µου.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Στα τρία τέταρτα.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Ήσασταν σε όλη; Α, δεν σας είδα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Μόλις τον ζητήσατε,
έσπευσε και ήρθε. Ευχαριστώ πολύ.
Τον λόγο έχει ο Πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θέλω να ξεκινήσω την τοποθέτησή µου από το ζήτηµα της άµεσης αντιµετώπισης των συνεπειών της τραγωδίας στη δυτική Αττική, που στοίχισε τη ζωή σε
είκοσι συνανθρώπους µας, ενώ δυστυχώς είναι ακόµη δύο αυτοί
που αγνοούνται.
Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι πρόκειται για µια πρωτοφανή καταστροφή που προκλήθηκε, όπως µου εξήγησαν οι επιστήµονες
µε τους οποίους συνοµίλησα, από ένα εξαιρετικά ακραίο καιρικό
φαινόµενο. Κάποιοι µιλούν για µία συχνότητα που υπερβαίνει τα
εκατό χρόνια. Δεν θέλω, όµως, να µπω σε αυτό. Ωστόσο αυτό το
ακραίο καιρικό φαινόµενο, όσο ακραίο και να είναι, ανέδειξε µε
τον πιο τραγικό τρόπο τις εγκληµατικές και ασυγχώρητες πολιτικές επιλογές δεκαετιών στον τοµέα της δόµησης και της χωροταξίας.
Γιατί, όταν για δεκαετίες αδιαφορείς απέναντι στη φύση, έρχεται κάποια στιγµή η µέρα εκείνη όπου η φύση εκδικείται. Και
το τίµηµα στην προκειµένη περίπτωση είναι µεγάλο, ο πόνος
είναι βαθύς. Οι εικόνες που αντίκρυσα την προηγούµενη Πέµπτη
-αλλά και όλοι οι Έλληνες έχουµε δει από τους δέκτες της τηλεόρασης- είναι σοκαριστικές.
Η δέσµευσή µας, λοιπόν, να σταθούµε άµεσα στο πλάι των ανθρώπων που επλήγησαν πιστεύω ότι σήµερα αποτελεί προτεραιότητα και χρέος. Σήµερα το πρωί ανακοινώσαµε µια σειρά
µέτρων ανακούφισης για τους πληγέντες.
Πέραν της διά του νόµου προβλεπόµενης αποζηµίωσης για κατοικίες και επιχειρήσεις που υπέστησαν ζηµιές, προχωρήσαµε
επιπλέον και στη διανοµή µιας έκτακτης ενίσχυσης που αφορά
5.000 ευρώ για το κάθε νοικοκυριό που επλήγη και 8.000 ευρώ
για την κάθε επιχείρηση. Η καταβολή αυτών των χρηµάτων θα
γίνει άµεσα, τις αµέσως επόµενες ηµέρες, πιθανότατα και µέσα
σε αυτήν την εβδοµάδα και φυσικά τα ποσά αυτά θα είναι αφορολόγητα και ακατάσχετα.
Την ίδια στιγµή, από την πλευρά του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη, έχουν γίνει ήδη ενέργειες τόσο για την αύξηση των
µέτρων ασφάλειας στην περιοχή, αλλά και για τη διευκόλυνση
των πολιτών, που µέσα στην καταστροφή απώλεσαν ταυτότητες
και άλλα έγγραφα πολύ χρήσιµα για αυτούς. Για τον λόγο αυτόν
ήδη η αστυνοµική παρουσία στις πληγείσες περιοχές έχει αυξηθεί από την πρώτη στιγµή, συνολικά µε πάνω από χίλιους διακόσιους άνδρες και γυναίκες της Ελληνικής Αστυνοµίας, ενώ από
σήµερα το πρωί στην Μάνδρα ξεκίνησε τη λειτουργία του το αρµόδιο γραφείο για την έκδοση ταυτοτήτων και σχετικών εγγράφων, ώστε να µπορούν οι κάτοικοι να ολοκληρώσουν γρήγορα
τις διαδικασίες που από τον νόµο προβλέπονται για τις αποζηµιώσεις.
Δέσµη µέτρων ανακοινώθηκε και από το Υπουργείο Εργασίας
σχετικά µε τους επαγγελµατίες και τις επιχειρήσεις που επλήγη-
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σαν, όπου µεταξύ άλλων προβλέπεται και η εξάµηνη αναστολή της
καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών.
Επιπλέον, από το Υπουργείο Οικονοµικών δόθηκε παράταση
προθεσµίας υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων και εισφορών, τελών, καθώς και παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωµένων οφειλών, λόγω της φυσικής καταστροφής.
Επίσης, το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε χθες ότι από σήµερα
Δεύτερα θα λειτουργεί καθηµερινά ειδικό ιατρείο στη Μάνδρα, για
να καλυφθούν οι αυξηµένες ανάγκες των κατοίκων της ευρύτερης
περιοχής.
Πέραν, όµως, όλων αυτών των µέτρων ενίσχυσης των πληγέντων, µέτρα που θα καλύψουν και όλες τις περιοχές που πρόσφατα
επλήγησαν από πληµµυρικά φαινόµενα, το πιο κρίσιµο, κατά την
άποψή µου, είναι να σχεδιάσουµε τα απαραίτητα έργα για να ενισχύσουµε την αντιπληµµυρική προστασία όχι µόνο στις περιοχές
που επλήγησαν. Διότι όλοι γνωρίζουµε ότι η άναρχη δόµηση, η
απουσία χωροταξικού σχεδιασµού δεν αφορά µόνο την περιοχή
που επλήγη, αλλά αφορά σχεδόν το σύνολο της Αττικής, αλλά και
πολλές περιοχές έξω από την Αττική σε όλη τη χώρα.
Και, βεβαίως, πιστεύω ότι αυτό πρωτίστως αποτελεί θέµα πολιτικής βούλησης και δευτερευόντως διοικητικό θέµα, καθ’ ότι όλοι
γνωρίζουµε ότι τα απαραίτητα αυτά έργα δεν είναι έργα βιτρίνας,
δεν είναι έργα στα οποία οι δήµαρχοι έχουν να κόβουν κορδέλες
ή να τα παρουσιάζουν µε ιδιαίτερη έπαρση προς τους πολίτες λίγο
πριν από τις εκλογές, αλλά έργα τα οποία θα µας βοηθήσουν στο
µέλλον τουλάχιστον να αποφύγουµε παρόµοιες καταστάσεις σαν
αυτές που ζήσαµε τις προηγούµενες ηµέρες.
Είναι, όµως, πράγµατι άχαρο και άθλιο, θα έλεγα, πάνω στον
πόνο και στην καταστροφή να προσπαθούν ορισµένοι να εξάγουν
πολιτική υπεραξία. Και το λέω αυτό, διότι για ακόµη µια φορά όσοι
πήραν τον λόγο, κυρίως από το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, δεν έδειξαν καµµία φειδώ.
Άκουσα τον κ. Μητσοτάκη να δηλώνει από τη µια την ηµέρα της
καταστροφής ότι έχουν συντελεστεί διαχρονικά εγκλήµατα στη
δυτική Αττική και να µην περνάνε είκοσι τέσσερις ώρες και ο ίδιος
κάπου µακριά από την Αττική, σε µια πολιτική εκδήλωση στη Λάρισα, να ξεχνάει τη λέξη που ο ίδιος εδήλωσε την προηγούµενη
ηµέρα, τη λέξη «διαχρονικά», και να βρίσκει αφορµή για άλλη µια
φορά να επιτεθεί στην Κυβέρνηση και στην Περιφερειάρχη.
Εγώ θα έλεγα, προφανώς, ότι ακολουθείται για άλλη µια φορά
το «τέµπο» που ορίζουν στην αντιπολιτευτική τακτική της Νέας Δηµοκρατίας ακραίες φωνές και µέσα µαζικής ενηµέρωσης που, ανάλογα µε το πρωτοσέλιδο που έχουν, διαµορφώνουν και την
πολιτική ρητορική του Αρχηγού του κόµµατος και των εκπροσώπων του.
Άκουσα σήµερα αρκετούς από αυτό εδώ το Βήµα, από τα κόµµατα κυρίως που είχαν την ευθύνη της διακυβέρνησης αυτής της
χώρας από το 1974 και µετά, αλλά και πιο πριν, απόγονοι των παρατάξεων που κυβερνούσαν, να παριστάνουν τους τιµητές.
Και αναρωτιέµαι πού ήσασταν εσείς όλα τα προηγούµενα χρόνια, τα χρόνια που µπαζώνονταν τα ρέµατα, που χτίζονταν αυθαίρετα η Αττική, τα χρόνια που οι κυβερνήσεις σας έκαναν
ρουσφέτια στους δικούς σας δηµάρχους, που εγκαταστάσεις
ακόµα και δηµοτικές -βλέπε καλή ώρα το αµαξοστάσιο πάνω στο
ρέµα- φύτρωναν πάνω στις κοίτες των ποταµών και πάνω στα ρέµατα, χωρίς καµµία έγνοια για το φυσικό περιβάλλον, χωρίς καµµία έγνοια για την ασφάλεια των πολιτών, µε ανυπαρξία
χωροταξικού σχεδιασµού και µε µόνη έγνοια τη διατήρηση της
εκλογικής πελατείας και των εξυπηρετήσεων. Πού ήσασταν;
Εκτός εάν ισχυρίζεστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, ότι όλα αυτά τα κακώς κείµενα συνέβησαν τα δυόµισι
τελευταία χρόνια που κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα έλεγα, λοιπόν, ότι
καλό θα ήταν τουλάχιστον κάποιοι να σταµατήσουν να προκαλούν
και να δείξουν τον απαραίτητο σεβασµό απέναντι στους ανθρώπους που χάθηκαν και που πλήρωσαν πράγµατι τα σπασµένα και
τις παθογένειες δεκαετιών.
Σε λιγότερο από δυόµισι χρόνια -για να δώσω και µια απάντηση
σε όλα όσα καταγγέλθηκαν εδώ για αδράνεια και αδιαφορία- τι
έχει κάνει η δική µας Κυβέρνηση, παρά τις γνωστές σε όλους
ασφυκτικές δηµοσιονοµικές συνθήκες;
Μόνο από το εθνικό σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων
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Επενδύσεων, έχουµε εντάξει νέα αντιπληµµυρικά έργα προϋπολογισµού 250 εκατοµµυρίων ευρώ. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο αυξήσαµε φέτος το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων στο 1
δισεκατοµµύριο ευρώ για πρώτη φορά µέσα στην κρίση, ενώ όλα
τα προηγούµενα χρόνια εσείς το µειώνατε.
Η Κυβέρνηση µας έχει εγκρίνει όλα τα αιτήµατα για έργα αντιπληµµυρικής προστασίας από τους φορείς της αυτοδιοίκησης,
χωρίς βεβαίως να ξεχωρίζει ποιοι είναι φιλικά προσκείµενοι προς
την Κυβέρνηση και ποιοι έχουν υποστηριχτεί από το Κόµµα της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Η πλειοψηφία των δηµάρχων, στους
οποίους έχουν εγκριθεί έργα και αιτήµατα για έργα αντιπληµµυρικής προστασίας προέρχονται και έχουν στηριχθεί από το Κόµµα
της Αντιπολίτευσης.
Αυτός είναι και ο λόγος που στα Περιφερειακά Συνέδρια όχι
µόνο αψηφούν τη ντιρεκτίβα να µην παρίστανται, αλλά παίρνοντας
τον λόγο, εκεί που πρέπει να ασκήσουν κριτική ασκούν, αλλά και
εκεί που πρέπει να αποτίσουν ευγνωµοσύνη, να πουν ευχαριστώ,
λένε ευχαριστώ -και κυρίως σε ό,τι αφορά τα αντιπληµµυρικά
έργα. Δικοί σας αυτοδιοικητικοί!
Εκτός από τους εθνικούς πόρους και το νέο ΕΣΠΑ, υλοποιούνται αυτή τη στιγµή αντιπληµµυρικά έργα αξίας 172 εκατοµµυρίων
ευρώ. Θα µου πείτε «Είναι πολλά;». Πρέπει να γίνουν περισσότερα.
Δεν είναι πολλά. Να συγκρίνουµε, όµως, µε την επταετία 20072013, όπου υλοποιήθηκαν αντιπληµµυρικά έργα µόλις 162 εκατοµµυρίων ευρώ. Σε επτά χρόνια έγιναν αντιπληµµυρικά έργα 162
εκατοµµυρίων ευρώ, ενώ στα δυόµισι αυτά χρόνια υλοποιούνται
ήδη έργα αξίας 172 εκατοµµυρίων ευρώ, δηλαδή έχουµε ξεπεράσει όσα κάνατε εσείς στην επταετία.
Παρ’ όλη, λοιπόν, αυτήν την προσπάθεια και την ενεργοποίηση
των διαθέσιµων πόρων δεν υπάρχει αµφιβολία ότι οι ανάγκες είναι
πολλαπλάσιες. Και πώς να µην είναι, όταν επί δεκαετίες είχαµε
αυτήν την αυθαιρεσία, τη διασπάθιση πολύτιµων κονδυλίων σε
έργα βιτρίνας.
Βέβαια, άκουσα την ευκολία µε την οποία επιρρίπτετε την ευθύνη στην Περιφερειάρχη της Αττικής, προφανώς, διότι είχε την
ατυχία να εκλεγεί µε τον ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς, εγώ δεν είµαι εδώ
για να υπερασπιστώ την Περιφέρεια της Αττικής. Έχει τη δυνατότητα να το κάνει µόνη της η Περιφερειάρχης και η περιφέρεια
ως θεσµός.
Αυτό, το οποίο όµως θέλω να καταθέσω στη συζήτησή µας σήµερα είναι ότι το Σεπτέµβριο του 2014 η Περιφέρεια Αττικής είχε
στον προϋπολογισµό της ενενήντα πέντε αντιπληµµυρικά έργα
συνολικού προϋπολογισµού 100 εκατοµµυρίων ευρώ. Σήµερα,
έχουµε εκατόν πενήντα δύο έργα ενταγµένα στον προϋπολογισµό της περιφέρειας συνολικού προϋπολογισµού 485 εκατοµµυρίων ευρώ. Σε ό,τι αφορά στη δυτική Αττική, το 2014 ήταν
ενταγµένα µόνο δώδεκα έργα 11 εκατοµµυρίων. Σήµερα, είναι
ενταγµένα είκοσι έργα 57 εκατοµµυρίων.
Βεβαίως, αναφέροµαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε µια
λογική, η οποία ήθελε να εντάσσει στα ΠΕΠ προγράµµατα βιτρίνας. Διότι το 2014, η µεγάλη πλειοψηφία των ενταγµένων έργων
–και δεν αφορά αυτό, βέβαια, µόνο την Περιφέρεια Αττικής, είπα
ότι ίσως αφορά την πλειονότητα των αυτοδιοικητικών- αφορούσαν έργα βιτρίνας στο κέντρο της Αθήνας. Μπορεί να είναι χρήσιµα. Μπορεί να είναι το µείζον η ανάπλαση της Πανεπιστηµίου.
Τα έργα, όµως, τα αντιπληµµυρικά, εξαιτίας αυτής της στρεβλής,
κατά την άποψή µου, αντίληψης παρακάµφθηκαν.
Άκουσα, λοιπόν, σήµερα τον κ. Μητσοτάκη. Πράγµατι, µου είχε
δηµιουργηθεί µια πολύ µεγάλη απορία. Ξέρετε, σε κάθε φυσική
καταστροφή, σε κάθε ατύχηµα και όχι µόνο, σε κάθε ευκαιρία –
εγώ θα έλεγα- ο κ. Μητσοτάκης κάνει ένα πράγµα: Ζητάει την
παραίτηση ενός Υπουργού. Δεν έχει αφήσει και κανέναν
Υπουργό που να µην έχει ζητήσει την παραίτηση. Έχει ζητήσει
την παραίτηση του κ. Τόσκα. Πρέπει να είναι ο αγαπηµένος του.
Την έχει ζητήσει πάνω από πέντε φορές. Έχει ζητήσει την παραίτηση του κ. Παππά, του κ. Καµµένου, του κ. Γαβρόγλου, του κ.
Σκουρλέτη, του κ. Τσακαλώτου, του κ. Κουρουµπλή. Ίσως, είναι
µεγαλύτερος ο αριθµός των Υπουργών.
Αναρωτιόµουν, όταν συνέβη η µεγάλη καταστροφή και βεβαίως, µετά την πρώτη έκπληξη, η οποία κράτησε είκοσι τέσσερις ώρες, της ορθολογικής στάσης από πλευράς του πώς και δεν
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ζητάει παραίτηση. Ήρθε, όµως, σήµερα να ζητήσει την παραίτηση της Περιφερειάρχη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Δεν ειπώθηκε κάτι τέτοιο.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Το είπε πριν
από λίγο από αυτό το Βήµα, αναφερόµενος µάλιστα σε δηλώσεις
της ιδίας ότι θα πάει στο σπίτι της, δηλώσεις που αµφιβάλλω αν
τις έκανε και πως τις έκανε.
Θέλω, λοιπόν, να πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι κατά
την εκτίµησή µου, αυτή η τακτική, να πιάνεστε διαρκώς από φυσικές καταστροφές, από θεοµηνίες, από ατυχήµατα σηµαντικά
και διαρκώς να επενδύετε σε έναν αντιπολιτευτικό λόγο πάνω
στην καταστροφή, νοµίζω ότι τελικά είναι κάτι το οποίο η πλειοψηφία των πολιτών –αυτήν την εκτίµηση έχω- δεν θα το εκτιµήσει θετικά.
Και εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι δικό σας πρόβληµα. Το
πρόβληµα που αφορά την πολιτική ζωή, όµως, είναι ότι έχουµε
µία Αντιπολίτευση που µέχρι χθες έκανε αντιπολίτευση της πυρκαγιάς και της συµφοράς, σήµερα κάνει και αντιπολίτευση της
πληµµύρας και της καταστροφής.
Εµείς, όµως, είµαστε υποχρεωµένοι να αψηφήσουµε το γεγονός αυτό και να κοιτάξουµε µπροστά, προσπαθώντας να αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα που αφορούν τόσο στην ανάγκη η
χώρα να φύγει από αυτήν την πολύχρονη κρίση, όσο όµως και
στην ανάγκη να αφήσει πίσω της τις παθογένειες του παρελθόντος.
Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, στην ανάγκη ενός ολοκληρωµένου σχεδιασµού εθνικής κλίµακας, σχεδιάζουµε µία παρέµβαση αντιπληµµυρικής προστασίας σε βάθος πενταετίας µε αξιοποίηση
εθνικών πόρων, αλλά και τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, συνολικού προϋπολογισµού, σε βάθος πενταετίας, ενός δισεκατοµµυρίου ευρώ. Γι’ αυτόν τον λόγο,
άλλωστε, είχα τη δυνατότητα να έχω κατ’ ιδίαν ολιγόλεπτη συνοµιλία µε τον Πρόεδρο Γιούνκερ αµέσως µετά το συµβάν. Επικοινωνήσαµε, όπως έπρεπε άλλωστε, µε τους αρµόδιους
Επιτρόπους, για να δούµε τον τρόπο µε τον οποίο θα υπάρξει
και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αρωγή και η στήριξη αυτών των προσπαθειών.
Αναρωτιέµαι αν απέναντι σε αυτήν την ορθή πρακτική έχει καµµία λογική ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας να επικοινωνεί µε
ποιον; Με τον κ. Βέµπερ. Τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος στο Ευρωκοινοβούλιο, για να ζητήσει βοήθεια για
την Ελλάδα. Να επικοινωνεί µε ποιον; Με τον άνθρωπο που στις
πιο κρίσιµες στιγµές, ήταν ο πλέον υπέρµαχος και φανατικός
υποστηρικτής της καταστροφής στην Ελλάδα, της εξόδου από
το ευρώ, της τιµωρίας του ελληνικού λαού και της επιβολής της
σκληρής λιτότητας! Πήρε τηλέφωνο τον κ. Βέµπερ για να µας
σώσει! Ας είναι, όµως.
Πιστεύω, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι χρειάζονται
βαθιές τοµές στο θεσµικό πλαίσιο, καθώς και στη γραφειοκρατία, που έχει δοµηθεί επί δεκαετίες, αλλά και σχεδιασµός για την
άντληση των απαραίτητων κονδυλίων για να µπορέσουµε να οχυρώσουµε τη χώρα και να µην ζήσουµε ποτέ ξανά µια καταστροφή, όπως αυτή που ζήσαµε τις προηγούµενες ηµέρες.
Αν, όµως, η φυσική καταστροφή, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
αποτελεί ένα αστάθµητο γεγονός, η κοινωνική καταστροφή που
προκάλεσε τα προηγούµενα επτά χρόνια η επιβολή µέτρων σκληρής λιτότητας στον τόπο, δεν είναι ένα αστάθµητο γεγονός. Και
ακριβώς επειδή δεν αποτελεί φυσική νοµοτέλεια η συνέχιση και η
διαιώνιση της σκληρής λιτότητας, βρισκόµαστε σήµερα εδώ να
συζητάµε τη δυνατότητα σηµαντικής ανάσας σε εκείνες τις κοινωνικές κατηγορίες, οι οποίες έχουν υποστεί το µεγαλύτερο µέρος
του βάρους, του άδικου βάρους κατά τη διάρκεια της κρίσης.
Σήµερα, λοιπόν, βρισκόµαστε σε µία περίοδο που ακριβώς
επειδή η οικονοµία ανακάµπτει, υπάρχει αυτή η δυνατότητα και
βεβαίως, αυτό είναι αποτέλεσµα µιας σκληρής δουλειάς και προσπάθειας και θυσιών από την πλευρά του ελληνικού λαού.
Σήµερα, λοιπόν, η χώρα ανακάµπτει. Το σύνολο των δεικτών
βρίσκεται σε θετική πορεία ανάκαµψης.
Η οικονοµία αναµένεται να καταγράψει για πρώτη φορά, µετά
από σχεδόν µια δεκαετία, ανάπτυξη κοντά στο 2%. Η ανεργία για
τρίτη συνεχόµενη χρονιά αποκλιµακώνεται, έχοντας σηµειώσει
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συνολικά πτώση επτά ποσοστιαίων µονάδων σε µια τριετία. Περίπου τριακόσιες χιλιάδες περισσότερες θέσεις εργασίας έχουν
δηµιουργηθεί.
Στο δηµοσιονοµικό σκέλος η απόδοση της οικονοµίας έχει ξεπεράσει και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις. Έτσι, λοιπόν ο Προϋπολογισµός θα καταγράψει φέτος πρωτογενές πλεόνασµα, που
θα ξεπερνά κατά πολύ τον στόχο του 1,75%.
Η χώρα ανέκτησε από τον περασµένο Ιούλιο πρόσβαση στις
αγορές σε πρώτη φάση δοκιµαστικά, µε πολύ ευνοϊκότερους
όρους από την έξοδο- πυροτέχνηµα του 2014, ενώ τη στιγµή που
µιλάµε βρίσκεται σε εξέλιξη και δεύτερη έξοδος στις αγορές πρόκειται για µια ανταλλαγή οµολόγων- ώστε το προφίλ του χρέους να καταστεί ελκυστικό για τους επενδυτές εν όψει της
οριστικής επιστροφής στις αγορές τον Σεπτέµβριο του 2018.
Προχωράµε, εποµένως, µε σχέδιο, προχωράµε µε προσεκτικά
βήµατα, για να ολοκληρώσουµε το πρόγραµµα όχι µε επικοινωνιακές πιρουέτες, όπως έκανε η κυβέρνηση του κυρίου Σαµαρά
το 2014, όταν είχε σκηνοθετήσει και αυτό το κακόγουστο success story.
Είναι γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο που οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης αναβαθµίζουν διαρκώς τις προοπτικές και τις θέσεις της
ελληνικής οικονοµίας. Αυτά είναι σηµεία που καταδεικνύουν ότι
η χώρα βαδίζει µε σταθερό και σίγουρο τρόπο προς την έξοδο
από τα µνηµόνια και την ασφυκτική επιτροπεία που της επεβλήθη
και ότι τον Αύγουστο του 2018 θα είµαστε σε θέση να θρέψουµε
τους καρπούς των προσπαθειών, που έχουµε καταβάλει από τον
Γενάρη του 2015.
Αυτή η προοπτική αρχίζει πλέον ορατά να διευρύνει τις δυνατότητές µας να προχωρήσουµε στη βασική επιδίωξή µας από τη
µέρα που βρεθήκαµε στη θέση της Κυβέρνησης, δηλαδή µέσα
και από την ανάκαµψη της οικονοµίας να αποκατασταθούν σταδιακά οι αδικίες που προκάλεσε η επιθετική λιτότητα στα χρόνια
της κρίσης.
Τόσο, λοιπόν, πέρσι όσο και φέτος η απόδοση προς τους πολίτες που έχουν πραγµατικά ανάγκη της λεγόµενης υπεραπόδοσης, δηλαδή του επιπλέον του στόχου πλεονάσµατος, που τελικά
θα καταγραφεί, δείχνει έµπρακτα την κατεύθυνση και τις στρατηγικές µας στοχεύσεις. Πέρσι δόθηκε ένα ποσό γύρω στα 617
εκατοµµύρια ευρώ, φέτος 1,4 δισεκατοµµύρια. Αθροιστικά είναι
ένα ποσό που ξεπερνά τα 2 δισεκατοµµύρια ευρώ. Δεν θα το
έλεγε κάποιος και ψίχουλα ή φιλοδώρηµα, όπως άκουσα από κάποιους που ανέβηκαν σ’ αυτό το Βήµα.
Η απόδοση του κοινωνικού µερίσµατος φέτος, καθώς και η ενίσχυση πέρσι για τους χαµηλοσυνταξιούχους, θα έλεγα ότι αποτελεί µια κατ’ εξοχήν πράξη δικαιοσύνης, µιας έννοιας που
καταπατήθηκε στα χρόνια της κρίσης και αποδεικνύει αυτό για
το οποίο διαρκώς µας κατηγορείτε, δηλαδή την κοινωνική µεροληψία που διακατέχει τον ΣΥΡΙΖΑ υπέρ των πολλών, υπέρ των
αδυνάµων.
Έχω την εντύπωση, όµως, πως ακούω αυτές στις µέρες ότι
ενώ περίπου τρεισήµισι εκατοµµύρια συµπολίτες µας χάρηκαν
στην είδηση ότι είναι δικαιούχοι του µερίσµατος ή της επιστροφής των παρακρατηθέντων συντάξεων, υπάρχουν ορισµένοι που
έχουν στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Έχουν στεναχωρηθεί πάρα
πολύ που η οικονοµία ανακάµπτει και µας δίνει τη δυνατότητα
να στηρίξουµε τους πιο αδύναµους.
Και βέβαια, όπως και πέρσι, έτσι και φέτος έβαλαν πλερέζες
ορισµένοι. Πέρσι, βέβαια, δεν κρατηθήκατε κιόλας: Καταψηφίσατε, µας καταγγείλατε στους θεσµούς, ο Αρχηγός σας πήγε ταξίδια στο Βερολίνο να συναντήσει τον κ. Σόιµπλε και δηλώσατε
ότι η έκτακτη ενίσχυση θέτει σε κίνδυνο τις µεγάλες θυσίες των
Ελλήνων πολιτών.
Φέτος η αλήθεια είναι ότι είστε λίγο πιο προσεκτικοί. Αφού
εξανεµίστηκαν οι ελπίδες σας να µας απαγορεύσουν οι θεσµοί
τη διανοµή µερίσµατος –και είχατε µεγάλες ελπίδες, όπως φαινόταν από τα πρωτοσέλιδα των εφηµερίδων- µετά ακολουθήσατε
τη στρατηγική της αποδόµησης: Ψηφίζετε µεν, για να µην την
πατήσετε όπως πέρσι, αλλά µας λέτε ότι η υπεραπόδοση δεν
είναι αποτέλεσµα, όπως το λέει και η λέξη, της θετικής απόδοσης
της ελληνικής οικονοµίας, αλλά είναι αποτέλεσµα φοροεπιδροµής.
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Μάλιστα! Για να δούµε, λοιπόν, τι αποτέλεσµα είναι. Γιατί ορισµένες φορές –ξέρετε- είναι προκλητικό να µας κουνάνε το δάχτυλο κάποιοι που δεν είναι άµοιροι ευθυνών. Και πολύ
πρόσφατα –δεν ξεχνάει τόσο εύκολα ο ελληνικός λαός- ήσασταν
σ’ αυτά εδώ τα έδρανα. Από το 2010 έως τον Ιανουάριο του 2015
κυβερνούσατε.
Έχετε σήµερα κάνει σηµαία την απέχθειά σας στη φοροεπιδροµή, όπως λέτε, αλλά θέλετε να ξεχάσει ο ελληνικός λαός ότι
από το 2010 έως τον Ιανουάριο του 2015 πήρατε µέτρα συνολικού ύψους 65 εκατοµµυρίων, εκ των οποίων τα 30 δισεκατοµµύρια -καθώς τα 35 δισεκατοµµύρια ήταν δαπάνες- ήταν φόροι!
Εσείς τα πήρατε αυτά τα µέτρα. Επιβάλατε 30 δισεκατοµµύρια
φόρους στον ελληνικό λαό. Εσείς που σήµερα έχετε πάρει τη
ροµφαία και ξιφουλκείτε εναντίον της υπερβολικής φορολόγησης, έχοντας το θράσος -ορισµένοι από εσάς- να βγαίνετε και
στα µέσα ενηµέρωσης και να δικαιολογείτε αυτούς οι οποίοι
έβγαλαν τα χρήµατά τους στο εξωτερικό µε off-shore, εξαιτίας
της υπερβολικής φορολόγησης. Και δεν λέτε στον ελληνικό λαό
ότι αυτή είναι η άλλη όψη του νοµίσµατος. Ότι αιτία, της πράγµατι µεγάλης φορολόγησης, είναι και το γεγονός ότι επί δεκαετίες και ιδιαίτερα στα χρόνια της κρίσης κάποιοι πονηροί και
πονηρές έβγαζαν τα χρήµατά τους εκτός.
Και µιλάτε, λοιπόν, εσείς για υψηλή φορολογία, λες και ξεχνάµε ότι εσείς φέρατε τον ΕΝΦΙΑ, εσείς φέρατε την εισφορά
αλληλεγγύης, το τέλος επιτηδεύµατος, 30 δισεκατοµµύρια φόρους. Να µην τους απαριθµήσω.
Όµως, το θέµα δεν είναι αυτό σήµερα. Το ερώτηµα είναι το
εξής: Φέρατε 30 δισεκατοµµύρια φόρους την περίοδο 20102015. Γιατί, όµως, δεν καταφέρατε να έχετε θετική απόδοση,
αλλά οι κυβερνήσεις σας, όχι µόνο δεν γυρνούσαν την οικονοµία
σε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης, αλλά έπιαναν κάτι τρελά νούµερα στην ύφεση;
Με 30 δισεκατοµµύρια φόρους, κατηγορείτε διαρκώς εµάς,
που πράγµατι έχουµε εξαναγκαστεί σε µια πολύ πιο ήπια δηµοσιονοµική προσαρµογή, σε ό,τι αφορά τη φορολογία, κοντά στο
3% του ΑΕΠ, που είναι ασύγκριτα µεγέθη.
Εντούτοις, δεν θέλω εδώ να ισχυριστώ τι είναι καλύτερο και
ποιος τα έκανε καλύτερα σε σχέση µε τη διαπραγµάτευση και
την επιβολή πολιτικών, που όλοι γνωρίζουµε σε αυτήν εδώ την
Αίθουσα ότι για κανέναν δεν είναι θεµιτό να τις επιβάλει.
Το ερώτηµα είναι άλλο: Εσείς µε 30 δισεκατοµµύρια φόρους,
που το παίζετε τώρα υπερασπιστές της αντίληψης ότι πρέπει να
µειωθεί η φορολογία, γιατί δεν καταφέρατε τίποτα; Γιατί δεν είχατε πλεόνασµα; Γιατί δεν είχατε υπεραπόδοση;
Και όχι µόνο αυτό, αλλά είχατε ύφεση 7%, είχατε συµφωνίες
για πλεονάσµατα 4% και 4,5% και βεβαίως αυξήσατε την ανεργία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ψέµατα!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κύριε Βρούτση, εσείς που λέτε εδώ «ψέµατα, ψέµατα», να συγκρίνετε τα µεγέθη των ανέργων που φέρατε εσείς στην ελληνική κοινωνία, µε
αυτά που έχει φέρει η δική µας Κυβέρνηση και η κ. Αχτσιόγλου.
Αν έχετε το θάρρος, να συγκριθείτε!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Έχουµε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα κρίσιµο ερώτηµα, το οποίο, εγώ σήµερα, θέλω να απαντηθεί: Είναι, άραγε,
αποτέλεσµα της υπερφορολόγησης αυτή η υπεραπόδοση που παρουσιάζει κατά δυο συναπτά έτη η ελληνική οικονοµία; Και νοµίζω
ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το απαντήσουµε στον ελληνικό
λαό.
Έχουµε µια τριετία δηµοσιονοµικής προσαρµογής πολύ ηπιότερης, που αποδίδει –προφανώς- όχι εξαιτίας της υπερφορολόγησης, αλλά εξαιτίας της αύξησης της απασχόλησης, µε την
ανεργία να είναι στο 20% -που την παραλάβαµε στο 26,5% και
για πρώτη φορά µετά την κρίση να έχουµε λιγότερο από ένα εκατοµµύριο ανέργους- εξαιτίας της εξισορρόπησης του ασφαλιστικού συστήµατος, εξαιτίας της πάταξης της φοροδιαφυγής και
βεβαίως, εξαιτίας του γεγονότος ότι γλιτώσαµε περίπου 20 δισεκατοµµύρια ευρώ από την επαναδιαπραγµάτευση των πλεονασµάτων.
Ας µην ξεχνιόµαστε, µπορεί το 3,5% να είναι υψηλό –δεν υπάρ-
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χει αµφιβολία- αλλά αυτά που είχατε εσείς αποφασίσει ήταν 4%
και 4,5% και µάλιστα τις χρονιές που υπεραποδίδει η οικονοµία.
Πέρσι είχαµε στόχο 0,5%. Αν είχαµε µείνει µε εσάς, θα είχαµε
στόχο 1,5%. Σήµερα είχαµε στόχο 1,75%. Αν είχαµε µείνει µε
εσάς, θα είχαµε στόχο πάνω από 3%. Να, λοιπόν, γιατί! Και πού
να έµενε ο χώρος για υπεραπόδοση;
Τολµάτε εσείς, λοιπόν, να µιλάτε για την υπερφορολόγηση.
Παρακολουθώ και τα µέσα ενηµέρωσης να επιτίθενται λυσσασµένα µε ψεύτικα στοιχεία. Και τι δεν λένε! Λένε ότι έχουµε πλεόνασµα και µέρισµα, επειδή δήθεν περικόψαµε τις δαπάνες από
την υγεία, ενώ για πρώτη φορά στη χώρα, µετά από δέκα χρόνια,
ανοίγουν αντί να κλείνουν νοσοκοµεία, γίνονται προσλήψεις νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού.
Ακούµε, επίσης, ότι έχουµε κάνει δήθεν στάση πληρωµών σε
συντάξεις και σε εφάπαξ, ενώ γνωρίζετε πολύ καλά ότι όχι µόνο
έχουµε προχωρήσει σε έκδοση πεντακοσίων είκοσι µία χιλιάδων
συντάξεων –κύριων, επικουρικών και εφάπαξ- αλλά και για πρώτη
φορά µειώνεται το στοκ που είχε δηµιουργηθεί την περίοδο
2010-2014.
Μας λένε, επίσης, ότι δήθεν αυτό το πλεόνασµα προέκυψε
από τη µη εκτέλεση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων.
Όµως, εδώ φαίνεται ότι εκτός από ψεύτες είστε και άσχετοι, αν
το λέτε αυτό, διότι το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων φέτος
είναι δηµοσιονοµικά ουδέτερο, καθώς οι εισροές και οι εκροές
έχουν µηδενικό αποτέλεσµα.
Να το ξεκαθαρίσουµε, λοιπόν: Το πρωτογενές πλεόνασµα δεν
φτιάχνεται µε τερτίπια. Αυτές οι πρακτικές ίσως ήταν πρακτικές
του παρελθόντος. Σήµερα έχουν τελειώσει.
Και βεβαίως, αν θέλετε να ζητήσετε τα ρέστα από τους θεσµούς και από την Ευρώπη, κάντε το, το έχετε ξανακάνει. Μαθαίνω ότι στέλνετε φίλους και συµβούλους εις το εξωτερικό,
προκειµένου να κάνουν το λεγόµενο «bitching», δηλαδή να δυσφηµίσουν την πορεία της ελληνικής οικονοµίας. Δεν θα τα καταφέρετε ό,τι και να κάνετε. Το δυστύχηµα ίσως για εσάς είναι
ότι αντί να είστε επικίνδυνοι για τη χώρα, µάλλον –και αυτό είναι
το µεγαλύτερο δυστύχηµα- καταντάτε γραφικοί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα µας έχει καταφέρει να
µειώνει δυόµισι µονάδες την ανεργία σε έναν χρόνο, έχει καταφέρει τα ασφαλιστικά της ταµεία εκεί που χρωστούσαν 1 δισεκατοµµύριο να έχουν 90 εκατοµµύρια πλεόνασµα, έχει καταφέρει
να έχει επιτυχίες –ίσως όχι αυτές που θα θέλαµε και εµείς, αλλά
σηµαντικές επιτυχίες- στην πάταξη της φοροδιαφυγής.
Για παράδειγµα, µέχρι στιγµής µε τον φόρο της εθελούσιας
αποκάλυψης έχουν δηλωθεί 6,6 δισεκατοµµύρια ευρώ, έχουν βεβαιωθεί φόροι 598 εκατοµµυρίων ευρώ και έχουν µπει στα δηµόσια ταµεία 208 εκατοµµύρια ευρώ. Αυτά τα 208 εκατοµµύρια
ευρώ είναι µέρος αυτών που θα δοθούν στους πιο αδύναµους.
Αυτά τα 208 εκατοµµύρια ευρώ όχι µόνον δεν θα είχαν βρεθεί αν
ήσασταν ακόµα εσείς στα πράγµατα, αλλά θα είχαν χαθεί τόσα
και άλλα τόσα, γιατί θεωρείτε ότι η φοροδιαφυγή είναι και νόµιµη
και ηθική! Αυτή είναι η διαφορά µας!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Να, λοιπόν, γιατί έχουµε υπεραπόδοση, να γιατί εµείς πετυχαίνουµε εκεί που εσείς αποτύχατε.
Θέλω, όµως, να κάνω και µία αναφορά στη διαρκή επίκληση
από την πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη
ότι, αν ήταν, λέει, η Νέα Δηµοκρατία στην κυβέρνηση, θα µείωνε
τους φόρους. Μάλιστα. Είναι µια πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση αυτή. Επειδή, όµως, είναι γνωστή σε όλους µας η αριθµητική, ο αλγόριθµος, η εξίσωση των προγραµµάτων, η υποχρέωση
της χώρας για συγκεκριµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, όταν
λες κάτι απέναντι στον ελληνικό λαό -ας ξεχάσουµε το παρελθόν
σας, ας ξεχάσουµε τι κάνατε όταν κυβερνούσατε, ας τα µηδενίσουµε όλα, είµαστε σε σηµείο µηδέν-, έχετε και την υποχρέωση
να εξηγήσετε πως, όχι µόνον να λέτε πράγµατα τα οποία προφανώς και ακούγονται ευχάριστα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ενώ απαντήσατε εσείς!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κοιτάξτε,
θα απαντήσω στο ερώτηµά σας, αν και θα µε επικρίνει ο Πρόεδρος της Βουλής ότι κάνω διάλογο. Το αν εµείς συγκρουστήκαµε, προκειµένου αυτά τα οποία είπαµε στον ελληνικό λαό να
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τα κάνουµε πράξη, το έδειξε η ίδια η ζωή και το εξάµηνο εκείνο,
όταν εµείς συγκρουόµασταν και εσείς µας λέγατε «υπογράψτε,
πηγαίνετε τη χώρα στα βράχια».
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Για να τελειώνει αυτό το παραµύθι, εσείς που δεν έχετε το
θάρρος να βγείτε και να πείτε «θα συγκρουστούµε και θα επαναδιαπραγµατευθούµε τη συµφωνία», πείτε µας πως θα τα φέρετε, διότι βγαίνει ο Αρχηγός σας στο εξωτερικό, συναντάει τους
επιτρόπους -και καλά κάνει-, συνοµιλεί και απευθύνει λόγους στο
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα, αλλά δεν λέει ούτε µία κουβέντα για
αµφισβήτηση της συµφωνίας και του προγράµµατος το οποίο
εµείς υλοποιούµε. Το αµφισβητείτε το πρόγραµµα; Βγαίνετε να
πείτε στον ελληνικό λαό, αλλά και στους εταίρους µας ότι εσείς
θέλετε να γίνετε κυβέρνηση για να ανατρέψετε το πρόγραµµα;
Γιατί δεν το λέτε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Αυτά τα λέγατε εσείς!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Α, δεν τα
λέτε! Ωραία, λοιπόν!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάντε ησυχία παρακαλώ!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μέτρα 12 δισεκατοµµυρίων
ευρώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ήσυχα παρακαλώ!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Εφόσον,
λοιπόν, δεν το λέτε, πείτε µας πού θα βρείτε τη δυνατότητα να
µειώσετε φόρους;
Να σας πω εγώ, πού θα βρείτε; Αν το επιχειρούσατε ποτέ
αυτό, θα εξαπολύατε ένα τεράστιο πογκρόµ να µειώσετε τις δαπάνες εκεί που γνωρίζετε ότι είναι απολύτως ανελαστικές, στη
δηµόσια υγεία, στην παιδεία, στην κοινωνική προστασία, στους
µισθούς και στις συντάξεις.
Ξέρετε, ο µεγαλύτερος λαϊκισµός είναι να υλοποιείς στην
πράξη αυτό που δήθεν ξορκίζεις. Ξορκίζετε τον λαϊκισµό, αλλά
εφόσον δεν λέτε ότι εσείς θα φέρνατε ποτέ µία καλύτερη συµφωνία, πρέπει να βγείτε και να πείτε στον ελληνικό λαό ότι κάθε
ευρώ φόρου που λέτε ότι θα µειώσετε, θα είναι µείωση στις συντάξεις, µείωση στους µισθούς, θα είναι περικοπές στα σχολεία,
κλείσιµο νοσοκοµείων, θα είναι λιγότεροι γιατροί στα δηµόσια
νοσοκοµεία. Αυτή είναι η αλήθεια.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω, λοιπόν, λέγοντας ότι σήµερα έχουµε τη δυνατότητα να κάνουµε ένα βήµα, ένα σηµαντικό
βήµα µπροστά. Και πιστεύω ότι αυτό το βήµα εκτιµάται ήδη, ιδιαίτερα από τον ελληνικό λαό, από αυτούς που ξέρουν να εκτιµούν, από τη µεγάλη πλειοψηφία που υπέστη βαρύτατη λεηλασία
όλα τα προηγούµενα χρόνια και αναγνωρίζει ότι αυτή η Κυβέρνηση πάλεψε και παλεύει για να βγάλει τη χώρα από την κρίση
στηρίζοντας κυρίως αυτούς και όποια δυνατότητα έχει, όποιο περιθώριο έχει σε αυτούς το αναδιανέµει.
Πιστεύω, λοιπόν, ότι προχωρούµε σε µια κίνηση κοινωνικής δικαιοσύνης και καταλαβαίνω βέβαια ότι αυτήν την κίνηση κοινωνικής δικαιοσύνης κάποιους βολεύει να την αναγιγνώσκουν ως
επικοινωνιακό τέχνασµα. Όµως, αν είναι τέχνασµα, αυτό θα το
πουν οι πολίτες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι οποίοι µέσα
στον Δεκέµβρη του 2017 -τις πρώτες µέρες και σίγουρα µέχρι
τα µέσα του Δεκέµβρη- θα λάβουν µια ενίσχυση που γι’ αυτούς
είναι σηµαντική.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Καταλαβαίνω βεβαίως ότι κάποιοι «πορφυρογέννητοι» δεν ξέρουν και δεν µπορούν να καταλάβουν τι σηµαίνει γι’ αυτούς τους
ανθρώπους η ενίσχυση αυτή. Κάποιοι από εδώ, από αυτό εδώ το
Βήµα την ονόµασαν «ψίχουλα», την είπαν «φιλοδώρηµα», µια ενίσχυση των 500, 700 ή 900 ευρώ. Ίσως για αυτούς τους «πορφυρογέννητους» τόσο να στοιχίζουν τα χαρτόσηµα για τις off shore
που διατηρούν στις παραδείσιες νήσους.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Όµως, σήµερα, ήρθε η ώρα να µπει στο προσκήνιο η µεγάλη
κοινωνική πλειοψηφία. Και θα µπει στο προσκήνιο η µεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, θα καταφέρουµε να βγάλουµε τη χώρα από
την κρίση κρατώντας όρθιους αυτούς που έχουν πληγωθεί περισσότερο. Γι’ αυτούς υπάρχει αυτή η µεγάλη παράταξη, η πα-
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ράταξη της Αριστεράς που βρίσκεται δίπλα στον εργαζόµενο
λαό, δίπλα στους χαµηλόµισθους, δίπλα στους χαµηλοσυνταξιούχους.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Αυτούς εκπροσωπούµε, αυτοί µας έφεραν εδώ. Γι’ αυτούς
αγωνιζόµαστε, γι’ αυτούς µατώνουµε και θα τα καταφέρουµε.
(Όρθιοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ χειροκροτούν ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τώρα θα πάρει τον
λόγο ο κ. Τσιάρας από τη Νέα Δηµοκρατία και αµέσως µετά θα
ακολουθήσει ο Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
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 τρεις
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 10ο Γενικό Λύκειο Λάρισας.
Η Βουλή καλωσορίζει τους συµπατριώτες.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ορίστε, κύριε Τσιάρα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω κι εγώ την ολιγόλεπτη οµιλία µου µε τη σκέψη σε όλους αυτούς τους ανθρώπους
που το τελευταίο χρονικό διάστηµα είδαν ζωές δικών τους να χάνονται, είδαν περιουσίες να βυθίζονται στη λάσπη και µια πραγµατικότητα την οποία ζούσαν µέχρι εκείνη τη χρονική στιγµή να
χάνεται µέσα σε λίγες ώρες.
Είναι νοµίζω χρέος όλων µας εδώ, ανεξάρτητα από την όποια
πολιτική αντιπαράθεση -και νοµίζω ότι έχει τονιστεί από την
πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας- όταν υπάρχουν τέτοιου είδους
γεγονότα, να αποδεικνύουµε και την ευθύνη, αλλά πολύ περισσότερο τη δυνατότητα που έχει η πολιτεία, διά της όποιας έκφρασής της, να συµπαραστέκεται σε αυτούς τους ανθρώπους.
Έχω το προνόµιο να παρακολουθώ τη συζήτηση στην Ολοµέλεια από το πρωί και δεν σας το κρύβω ότι είχα πραγµατικά µεγάλη αγωνία να ακούσω κυρίως τον Πρωθυπουργό σε σχέση µε
το τι ο ίδιος θα ισχυριζόταν σε αυτήν τη συζήτηση ειδικά για ζητήµατα που αφορούν τις όποιες ευθύνες µπορεί να επιµερίζονται
για την Κυβέρνηση σε αυτή την περίοδο, αλλά πολύ περισσότερο
για τον τρόπο µε τον οποίο σοβαρά και υπεύθυνα η Νέα Δηµοκρατία στάθηκε απέναντι στη συγκεκριµένη καταστροφή.
Άκουσα σήµερα το απίστευτο. Ο κύριος Πρωθυπουργός εγκάλεσε τη Νέα Δηµοκρατία για λαϊκισµό! Πραγµατικά είναι όχι
να απορεί κάποιος, αλλά να αναρωτιέται αν όντως αυτό που
ζούµε είναι πραγµατικό ή είναι κάτι το οποίο ανάγεται στη
σφαίρα του ονείρου ή στη σφαίρα και µιας άλλης πραγµατικότητας.
Το λέω αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί βεβαίως ο
κύριος Πρωθυπουργός µπορεί να ισχυρίστηκε ό,τι ήθελε, µπορεί
να έριξε και πάλι το βάρος σε κυβερνήσεις του παρελθόντος,
αλλά προφανώς ξέχασε ο ίδιος, όπως ξέχασαν και οι αξιότιµοι
κύριοι Υπουργοί, ενδεχοµένως και εσείς κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Συµπολίτευσης, ότι εκλεγήκατε λέγοντας ακριβώς τα
αντίθετα από αυτά που κάνατε και ότι δώσατε υποσχέσεις που
ποτέ δεν συναντήθηκαν µε την πραγµατικότητα.
Και αν, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά µπορούν να ξεπερνιούνται µε τόση µεγάλη ευκολία, κάποια στιγµή να ξέρετε ότι στο
βάθος του χρόνου υπάρχει πάντα η αδιάψευστη κρίση των πολιτών. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούµε πάρα πολύ σύντοµα
µπροστά µας.
Πρέπει επιτέλους να καταλάβετε ότι είστε η Κυβέρνηση, δεν
είστε η Αντιπολίτευση. Το να γυρίζετε και να λέτε ότι για όλα
φταίει το παρελθόν, χωρίς να αναλαµβάνετε το κοµµάτι της δικής
σας ευθύνης, νοµίζω ότι δεν περιποιεί ούτε τιµή ούτε πολύ περισσότερο συνέπεια ευθύνης για αυτήν τη στιγµή στην οποία βρίσκεται η χώρα µας, για αυτήν τη στιγµή που τόσα γεγονότα
υπάρχουν και εξελίσσονται γύρω µας.
Τα λέω όλα αυτά διότι από όπου και αν προσπαθήσει κάποιος
να προσεγγίσει, ειδικά, την οµιλία του κυρίου Πρωθυπουργού,
τελικά θα φτάσει στο συµπέρασµα ότι έπρεπε να πει µια ατάκα
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στο τέλος, ρίχνοντας πάλι την µπάλα στην εξέδρα και να δικαιολογήσει γιατί όλα αυτά που έγιναν το τελευταίο χρονικό διάστηµα στη Μάνδρα και σε άλλα σηµεία της Ελλάδος, προφανώς
έχουν την απουσία ουσιαστικά της Κυβέρνησης χωρίς βεβαίως
να αναγνωρίζεται η δική της ευθύνη, αλλά πολύ περισσότερο να
αναδείξει το γεγονός ότι το κοινωνικό µέρισµα ως συζήτηση και
ως πραγµατικότητα, όπως εξελίσσεται φέτος, έχει πάρα πολλά
κενά και πάρα πολλά ζητήµατα.
Βεβαίως, θα προσπαθήσω, θα επιχειρήσω να σας πω ότι τελικά την πραγµατικότητα την καθορίζει η ίδια η ζωή. Πριν µερικές
ηµέρες ήρθε το νοµοσχέδιο για το κοινωνικό επίδοµα ως υπερεπείγον. Μάλιστα, υπήρχε η συζήτηση ότι έπρεπε οπωσδήποτε να
ψηφιστεί την επόµενη ηµέρα. Τελικά το υπερεπείγον νοµοσχέδιο
φτάσαµε να ψηφιστεί πέντε ηµέρες µετά. Και, ω του θαύµατος,
ακόµα και οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες, υποτίθεται,
έπρεπε να δοθούν την επόµενη ηµέρα, ήρθαν µόλις τρεις ώρες
νωρίτερα για να παρουσιαστούν στο Σώµα του ελληνικού Κοινοβουλίου, όπως και η τροπολογία µε την οποία οι κύριοι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης υιοθετούν τον τρόπο µε τον οποίο
δίνονται οι αποζηµιώσεις.
Καλοδεχούµενα όλα αυτά. Ευτυχώς έρχονται. Βεβαίως, υπήρχαν νωρίτερα όλες οι επισηµάνσεις από την αρµόδια Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής που έλεγε ότι δεν υπήρχαν κριτήρια.
Τα κριτήρια τα έφεραν κυριολεκτικά στο παρά πέντε.
Την τροπολογία εµείς την υιοθετούµε και την ψηφίζουµε.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να ξέρετε ότι εκατόν
δύο επιχειρήσεις στη Σκόπελο, από το 2015 περιµένουν ακόµη
τις αποζηµιώσεις. Εύχοµαι να µην υπάρξει το αντίστοιχο παράδειγµα, όπως αυτό που είχαµε στη Σκόπελο πριν από δύο χρόνια
περίπου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τέλος, θέλω να σας πω το εξής: Η Κυβέρνηση αυτό το χρονικό
διάστηµα επιχειρεί να κάνει κάποιες κοινωνικές παροχές, τις
οποίες -αρέσκεται και ο κύριος Πρωθυπουργός στις αγγλικές
φράσεις και εκφράσεις- τις κάνει «one-off», µια φορά δηλαδή,
κοινωνικό µέρισµα µε άλλα λόγια. Από την άλλη πλευρά, όµως,
µην αγνοείτε το γεγονός ότι γίνονται πάρα πολλές περικοπές κοινωνικών δαπανών και βεβαίως σταµατούν να υπάρχουν φοροαπαλλαγές.
Η διαφορά είναι ότι όλα αυτά τα οποία επιβάλλετε εσείς, διά
των δικών σας νόµων, γίνονται µόνιµα. Διανέµει δηλαδή επιδόµατα η Κυβέρνηση, εσείς, άπαξ, µία φορά και περικόπτει κοινωνικές δαπάνες και φοροαπαλλαγές άπαξ διαπαντός. Η λογική
αυτή περιγράφεται µε τη γνωστή τακτική, την οποία εγώ προσωπικά είχα αναδείξει και σε µια προηγούµενη ευκαιρία που είχα σε
µια οµιλία µου στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Βάζει τα λίγα στη µία
τσέπη η Κυβέρνηση και παίρνει τα πολλά από την άλλη τσέπη.
Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί είναι προφανές
το άγχος που υπάρχει αυτήν τη στιγµή στην Κυβέρνηση. Ξέρω
ότι θα θέλατε να συζητήσετε για το κοινωνικό επίδοµα µέσα από
ένα διαφορετικό αφήγηµα. Προφανώς αυτός ήταν και ο στόχος
την προηγούµενη Τετάρτη και την προηγούµενη Πέµπτη. Όµως,
τι να κάνουµε; Η ίδια η ζωή και η ίδια η πραγµατικότητα τελικά
διαµορφώνει και την πολιτική ατζέντα.
Ακούσαµε νωρίτερα τον κύριο Πρωθυπουργό ο οποίος µίλησε
µε προφανές άγχος είτε λόγω των δηµοσκοπήσεων -γιατί ακούγαµε και διάφορα άλλα- είτε λόγω των εξελίξεων στην Κεντροαστερά τελευταία είτε γι’ αυτά που συµβαίνουν γενικότερα.
Σκεφτείτε ότι υπάρχουν παράγοντες τους οποίους δεν τους
υπολογίζατε. Υπήρξαν οι πυρκαγιές του Αυγούστου, υπήρξε η
τεράστια οικολογική καταστροφή περίπου πριν από έναν µήνα,
όπως υπάρχει και αυτή η µεγάλη καταστροφή η οποία γίνεται
στην Μάνδρα τώρα. Αµηχανία! Κάποτε για όλα αυτά έφταιγαν οι
προηγούµενες κυβερνήσεις. Τώρα φταίει οτιδήποτε άλλο εκτός
από την Κυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Τσιάρα, ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, και σας
ευχαριστώ για την ανοχή.
Σε όλα αυτά, θέλω να επιστρέψω κάποια από τα ωραία που
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άκουσα από τον Υπουργό Οικονοµικών, τον κ. Τσακαλώτο. Μου
λένε, λοιπόν, οι φοιτητές του κ. Τσακαλώτου ότι αρέσκεται να επαναλαµβάνει µία ρήση του Αβραάµ Λίνκολν, που λέει το εξής: «Μπορείς να τους ξεγελάς όλους για λίγο, µπορεί να ξεγελάς λίγους
για όλον τον καιρό, αλλά σίγουρα δεν µπορείς να τους ξεγελάς
όλους για όλον τον καιρό». Αυτή είναι η απάντηση όλης αυτής της
προσπάθειας που έγινε και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό νωρίτερα, που επιχειρηµατολόγησε απέναντι στην Ολοµέλεια, αλλά βεβαίως και πολλών εκ των συναδέλφων και πολλών εκ των
Υπουργών. Διότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα ψέµατα τελικά
είναι προφανώς σαν τη συµπαθή, κατά τα άλλα, σαρανταποδαρούσα του κ. Τσακαλώτου. Ξέρετε, η σαρανταποδαρούσα έχει
πολλά πόδια, αλλά είναι πολύ κοντά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο
Υπουργός Εθνικής Άµυνας και Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, µετά από
τη σοβαρότατη συζήτηση περί εντοµολογίας του εκπροσώπου
της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως, ζήτησα τον λόγο όχι για να µιλήσω για το κοινωνικό µέρισµα, διότι εδώ αποδεικνύεται από τη
συζήτηση ότι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση στηρίζεται σε αυτό
που λένε στο ποδόσφαιρο «µια βροχή µάς σώζει».
Κύριε Τσιάρα, ο ελληνικός λαός σε λίγες µέρες κι αυτοί που
θα πάρουν τη βοήθεια αυτήν που εξοικονόµησε η Κυβέρνηση και
ο ελληνικός λαός µε σκληρές θυσίες, θα την πάρουν στην τσέπη
τους και θα καταλάβουν τι ακριβώς έχει συµβεί, θα καταλάβουν
εάν αυτά είναι παραµύθια ή εάν αυτά είναι η αλήθεια. Και είναι η
αλήθεια.
Μίλησε ο εισηγητής µας -ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος θα
µιλήσει σε λίγο- και οι Βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων,
όπως και οι Υπουργοί, ο κ. Τσακαλώτος και ο Πρωθυπουργός.
Θέλω, όµως να ξεκαθαρίσω δύο πράγµατα, γιατί ο κ. Μητσοτάκης µε έπιασε πάλι στο στόµα του, µιλώντας για «σκάνδαλα Καµµένου» κ.ο.κ..
Παρ’ ότι η συζήτηση για την επερώτηση είναι την Πέµπτη και
θα είµαστε εδώ να µιλήσουµε για µια υπόθεση η οποία αφορά
διακρατική συµφωνία, η οποία δεν έχει πραγµατοποιηθεί και
στην οποία είναι απόλυτα ξεκάθαρα τα πράγµατα, η Αξιωµατική
Αντιπολίτευση και ο κ. Μητσοτάκης έχουν επιλέξει να µεταµορφώσουν τη Νέα Δηµοκρατία στον πολιτικό βραχίονα µιας συµµορίας εκδοτικής. Αυτό θα το δούµε ως επιλογή τις επόµενες
µέρες και τους επόµενους µήνες. Μέχρι πού θα φτάσει; Μέχρι
πού θα υπερασπίζεται µια συµµορία ο Αρχηγός ενός κόµµατος
και πόσο δεµένοι πια είναι µεταξύ τους, ώστε να φτάσει στο σηµείο να αναπαράγει ψευδείς και συκοφαντικές ειδήσεις µέσα τη
Βουλή, στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, µαζί µε ορισµένους κατ’
επάγγελµα υπαλλήλους της συγκεκριµένης συµµορίας; Και την
αναφέρω σαν «συµµορία», κύριε Πρόεδρε, έχοντας λάβει υπ’
όψιν µου τη βαρύτητα του λόγου µου µες στο Κοινοβούλιο.
Θέλω να πω στον κ. Μητσοτάκη, λοιπόν, ότι όσον αφορά το
δικό µου σπίτι, είναι καθαρό. Την Πέµπτη θα έχετε εδώ όλα τα
στοιχεία. Ξέρω ότι οι περισσότεροι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, οι παλιοί, και µε γνωρίζετε προσωπικά και γνωρίζετε το
ποιόν µου και τον χαρακτήρα µου και δεν ακολουθείτε αυτού του
είδους τη βρώµικη πολιτική που, δυστυχώς, ακολουθεί ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας. Το σπίτι το δικό µου δεν έχει ούτε
διεύθυνση κατοικίας off-shore εταιρείας ούτε έχει κρυµµένα µυστικά απ’ το παρελθόν. Δεν έχω συνδιαλλαγεί µε δηµόσιο χρήµα
ποτέ στη ζωή µου. Μπήκα πλουσιότερος στην πολιτική και θα
φύγω φτωχότερος και δεν ανέχοµαι τέτοιου είδους µοµφές.
Καλώ, λοιπόν, τον κ. Μητσοτάκη να µαζευτεί και να έρθει εδώ
την Πέµπτη στη συζήτηση της επερωτήσεως να ρωτήσει ό,τι
θέλει, να πάρει όλες τις απαντήσεις κι όχι να κρύβεται πίσω από
επτά εφηµερίδες και δύο ραδιόφωνα, τα οποία έχουν αναλάβει
να φέρουν ως πρώτη είδηση µια διακρατική συµφωνία η οποία
δεν έχει πραγµατοποιηθεί, δεν έχει πέσει ούτε 1 ευρώ και που
είναι απόλυτα καθαρή και που αν δεν γίνει, θα είναι προς ζηµία
του ελληνικού δηµοσίου. Για να τελειώνουµε λοιπόν µε αυτήν την
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ιστορία, τον περιµένω εδώ την Πέµπτη.
Έρχοµαι στο δεύτερο θέµα για το οποίο υπήρξε αναφορά,
γιατί και αυτό αποτέλεσε πρωτοσέλιδο προκειµένου να µην συζητηθούν ούτε το σηµερινό νοµοσχέδιο ούτε βεβαίως η εµπλοκή
της κ. Μητσοτάκη στα περίφηµα Paradise Papers. Είναι το θέµα
της εισβολής του Ρουβίκωνα στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. Βεβαίως είναι θέµα πολύ σοβαρό, είναι θέµα στο οποίο αναλαµβάνω την πολιτική ευθύνη, την οποία έχω, διότι θα έπρεπε να είχε
αποφευχθεί η είσοδό τους στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, όπως
προβλέπεται από τον κανονισµό. Δεν µιλάω για παλαιότερα που
έµπαιναν µε τις ντουντούκες µέχρι µέσα στο Υπουργείο. Βεβαίως
και δεν θα έπρεπε να είχαν φύγει, αλλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν σας ότι υπάρχει και νόµος
σε αυτήν τη χώρα. Θα σας καλέσω να τον αλλάξουµε.
Η στρατιωτική αστυνοµία, η στρατονοµία, δεν έχει δικαίωµα
να συλλάβει πολίτη εντός στρατοπέδου. Δεν µπορεί να κάνει
συλλήψεις εντός στρατοπέδου. Την ευθύνη για το ότι µπήκαν
µέσα την έχουµε και εγώ αναλαµβάνω την πολιτική ευθύνη και
θα γίνουν αλλαγές.
Όµως, επειδή ακούω διάφορα περίεργα από ανθρώπους που
έχουν λάβει θέσεις εξουσίας και που στην εποχή τους έγιναν τα
όργια, θα πρέπει να αντιληφθούν και ποια είναι η ελληνική νοµοθεσία. Βεβαίως, και δεν θα έπρεπε να είχαν φύγει και βεβαίως
αυτό το φαινόµενο να εισβάλλουν οµάδες σε δηµόσιους χώρους
και δη σε χώρους της εθνικής άµυνας είναι ένα απαράδεκτο φαινόµενο και πρέπει να σταµατήσει αυτήν τη στιγµή. Αλλά να λέµε
«τα σύκα, σύκα και τη σκάφη, σκάφη».
Το περίεργο της ιστορίας ήταν βέβαια ότι κάποιος ήταν ειδοποιηµένος στον τρίτο όροφο του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας,
στο Αρχηγείο επάνω, για την είσοδο του Ρουβίκωνα και από την
πρώτη στιγµή έπαιρνε βίντεο και φωτογραφίες. Κάποιοι το ήξεραν, λοιπόν, και το ήξεραν κάποιοι που ήταν µέσα στο Υπουργείο
Εθνικής Άµυνας και κάποιοι περίµεναν να πάρουν τη φωτογραφία και το βίντεο. Το τι έχει γίνει θα το βρούµε και βεβαίως θα
πάρουµε όλα εκείνα τα µέτρα για να µην ξαναγίνει.
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, κλείνω λέγοντας σε όλους αυτούς οι
οποίοι βγάζουν το πολιτικό τους µεροκάµατο στα ραδιόφωνα εξυπηρετώντας τη συγκεκριµένη συµµορία, να έρθουν έτοιµοι την
Πέµπτη µε τα στοιχεία τα οποία έχουν στα χέρια τους, µε τα ποινικά µητρώα τα οποία επικαλούνται και είναι ψευδέστατα, µε
δήθεν καταγγελίες τις οποίες έχουν και οι οποίες ουδέποτε έχουν
κατατεθεί επισήµως και να αναλάβουν τις δικές τους ευθύνες.
Το παιχνίδι αυτό, να πετάµε την µπάλα στην εξέδρα και εγώ
να είµαι εκείνος ο οποίος θα αποτελέσει το εξιλαστήριο θύµα, να
το ξεχάσουµε. Τους περιµένω να έρθουν στη Βουλή των Ελλήνων και να δούµε την αλήθεια µε χαρτιά, µε αποδείξεις και να ζητήσουν συγγνώµη για αυτόν τον βρώµικο πόλεµο τον οποίο
έχουν ξεκινήσει.
Να ξέρουν καλά ότι σε αυτήν την Αίθουσα είµαι είκοσι έξι χρόνια, έντεκα φορές εκλεγµένος από τον ελληνικό λαό. Αντέχει η
πλάτη µου χτυπήµατα. Αντέχω µέχρι να τους τσακίσω.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Σαχινίδης από την Χρυσή Αυγή και συνεχίζουµε µετά µε τον κατάλογο των οµιλητών, από τον οποίο υπολείπονται άλλοι επτάοκτώ οµιλητές και βεβαίως οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, οι
οποίοι µε παράκληση του Προεδρείου καλό θα ήταν να µας ενηµερώσουν για το πότε περίπου υπολογίζουν να τοποθετηθούν.
Ορίστε, κύριε Σαχινίδη, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Για άλλη µια φορά θέλω να εκφράσω και εγώ τα θερµά µου
συλλυπητήρια στις οικογένειες των αδικοχαµένων και στους οικείους τους. Εντύπωση πάντως συνεχίζει να µου προκαλεί η Αίθουσα της Ολοµέλειας όπου πριν από λίγες µέρες, όταν συνέβη
αυτή η θεοµηνία, ακούστηκε από πάρα πολλούς να µην εκµεταλλευτεί κανένας πολιτικά το ζήτηµα. Εν αντιθέσει, βλέπω ότι σαν
κοράκια όλα τα κόµµατα, µηδενός εξαιρουµένου, προσπαθούσαν να εκµεταλλευθούν το γεγονός κατά το δοκούν όσο περισσότερο µπορούσαν.
Παραµένοντας, όµως, στο παρόν σχέδιο νόµου, σήµερα είχε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

την τιµητική της η πρόθεση «υπέρ», όπως και στις επιτροπές.
Ακούσαµε από την Υπουργό Εργασίας για υπερεπίτευξη. Ακούσαµε πριν από λίγες ηµέρες στην επιτροπή τον Υπουργό Οικονοµίας να µιλάει για υπεραπόδοση. Για να είµαι κι εγώ επίκαιρος
και να παραµείνω στο κλίµα, θα ζητήσω από όλους σας να κάνετε
την υπέρβαση και να υπερψηφίσετε την τροπολογία που έχουµε
καταθέσει -πρώτα φυσικά θα πρέπει να γίνει δεκτή από τους αρµόδιους Υπουργούς- σχετικά µε κάτι που αναφέρθηκε από πάρα
πολλούς στην Αίθουσα, αλλά δυστυχώς κανένα κόµµα δεν κατέθεσε τροπολογία. Αφορά στους ανθρώπους των Σωµάτων Ασφαλείας και του Στρατού.
Καταθέτουµε, λοιπόν, την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1347
και ειδικό 218. Δεν θα σας διαβάσω την αιτιολογική έκθεση γιατί
δεν έχω χρόνο. Θα σας διαβάσω κάτι από την προτεινόµενη διάταξη, όπου αναφέρεται ότι η πολιτεία θα πρέπει να συµµορφωθεί
πλήρως, αφ’ ενός προς το δεδικασµένο που απορρέει από τις
παραπάνω αποφάσεις του 2014 και του 2016 που αναφέρονται
στην αιτιολογική έκθεση της ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας και οι οποίες είχαν αποφανθεί να επανέρθουν οι αποδοχές των υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάµεις και στα
Σώµατα Ασφαλείας στα προ της 1ης Αυγούστου 2012 µισθολογικά επίπεδα και αφ’ ετέρου µε τη συνταγµατική αρχή της ιδιαίτερης µισθολογικής µεταχειρίσεως των στρατιωτικών των
Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας.
Καταθέτω την τροπολογία για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Σαχινίδης καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα τροπολογία, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σε ό,τι αφορά στην τροπολογία-προσθήκη, το άρθρο που προτείνουµε να συµπεριληφθεί στο παρόν σχέδιο νόµου έχει τρεις
παραγράφους. Στην πρώτη παράγραφο αναφέρεται ποιες διατάξεις θα πρέπει να καταργηθούν σε άρθρα από τότε που ίσχυσαν. Στη δεύτερη παράγραφο αναφέρεται ότι θα πρέπει να
επανέρθουν σε ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 50 και 51 του
ν.3205/2003 ως µη καταργηθείσες. Στην τρίτη παράγραφο ζητάµε µε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Εθνικής Άµυνας, Εσωτερικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να καθορίζεται ο χρόνος και η διαδικασία καταβολής στους
υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάµεις, στο αστυνοµικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας και στο ένστολο προσωπικό του
Πυροσβεστικού και του Λιµενικού Σώµατος των αναπροσαρµοσµένων αποδοχών και συντάξεων, καθώς και της διαφοράς αποδοχών και συντάξεων που απορρέει από τις διατάξεις των
προηγούµενων παραγράφων που σας είπα που αναφέρονται
στην αιτιολογική έκθεση, για το χρονικό διάστηµα από 1η Αυγούστου 2012 έως και την έναρξη της εφαρµογής της κοινής υπουργικής απόφασης.
Σχετικά µε το παρόν σχέδιο νόµου, είχαµε ζητήσει να διευκρινιστεί ποιοι θα πάρουν και ποιοι θα έχουν πρόσβαση στο µέρισµα.
Εντύπωση µας έκανε ότι για την τροπολογία που καταθέσατε -και
δυστυχώς ακούστηκε µόνο από έναν προλαλήσαντα- ενώ το πρωί
ο εκπρόσωπος Τύπου κ. Τζανακόπουλος αναφέρθηκε αναλυτικά
στο πόσα ακριβώς χρήµατα θα δοθούν ανά τετραγωνικό για ανακατασκευή κατοικίας, πόσα για ανακατασκευή επαγγελµατικού
χώρου, δυστυχώς αυτά δεν συµπεριλαµβάνονται αναλυτικά σε κάποιον πίνακα στην παρούσα τροπολογία.
Επίσης, θα θέλαµε να µας απαντήσουν οι αρµόδιοι Υπουργοί
πότε υπολογίζουν να ολοκληρωθούν οι αυτοψίες και αν υπάρχει
καταληκτικός χρόνος υποβολής των αιτήσεων της αυτοψίας.
Όλα αυτά, βέβαια, θα είχαν αποφευχθεί εάν είχαν γίνει τα απαραίτητα αντιπληµµυρικά έργα.
Επίσης, θα πρέπει να έχουµε κάποια στιγµή µια ενηµέρωση
για το εάν το σύνολο των αποζηµιώσεων σε σχέση µε το κόστος
των αντιπληµµυρικών έργων θα είναι µεγαλύτερο ή µικρότερο,
για να µπορέσουµε και εµείς να ασκήσουµε την κριτική µας.
Επίσης, θα καταψηφίσουµε το άρθρο 1, διότι δεν συµπεριλαµβάνει -όπως σας είπα και πριν- την τροπολογία που καταθέσαµε
σχετικά µε τα Σώµατα Ασφαλείας. Δυστυχώς και η τροπολογία
και το επίδοµα που θέλετε να δώσετε δεν έχουν καµµία απολύτως αναφορά στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Ενώ αναφέρεστε
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σε ευπαθείς οµάδες, πουθενά, ούτε στην τροπολογία για τους
πληµµυροπαθείς, δεν διευκρινίζεται εάν θα έχουν προτεραιότητα
τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, όπως και στο κοινωνικό µέρισµα.
Επίσης, θα ήθελα µια διευκρίνιση από τον αρµόδιο Υπουργό
σχετικά µε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις οι οποίες κατατέθηκαν.
Αναφέροµαι στην παράγραφο γ’ όπου µιλάει για τα περιουσιακά τεκµήρια και ενώ αναφέρεται ότι όσοι δηλώνουν δαπάνες
για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία θα εξαιρούνται -και καλώς αυτό
το αναφέρει διότι δεν διευκρίνιζε αν θα ίσχυε για τα φροντιστήρια- η αµέσως επόµενη σειρά το αναιρεί, διότι αναφέρεται και
λέει «όσοι δηλώνουν δαπάνες για οικιακές βοηθούς» –σωστό«για οδηγούς αυτοκινήτων» –σωστό- «δασκάλους και λοιπό προσωπικό». Δεν διευκρινίζεται εάν αυτοί οι δάσκαλοι θα είναι δάσκαλοι φροντιστηρίων, εάν αυτοί οι δάσκαλοι θα είναι δάσκαλοι
λογοθεραπείας. Δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει ανάγκη το
παιδί του και θέλει να πληρώσει έναν δάσκαλο για να µάθει κάποια πράγµατα πιο σωστά είτε για να υπάρξει κάποια λογοθεραπεία, δεν θα έχει πρόσβαση λόγω αυτού του τεκµηρίου στο
κοινωνικό επίδοµα. Θα θέλαµε αυτές τις διευκρινίσεις.
Σε ό,τι αφορά στο άρθρο 2, θα ψηφίσουµε «παρών» γιατί,
όπως σας είπαµε, είναι κάτι στο οποίο θα θέλαµε να συµπεριλαµβάνονται και οι Ένοπλες Δυνάµεις.
Θα καταψηφίσουµε, επίσης, το άρθρο 3 που αναφέρεται στη
ΔΕΗ και τα κοινωνικά τιµολόγια. Θα υπερψηφίσουµε την τροπολογία, γιατί θεωρούµε ότι αυτή θα έπρεπε να είναι µία πάγια πολιτική απέναντι σε αναξιοπαθούντες, απέναντι σε ανθρώπους
που έχουν προβλήµατα από θεοµηνίες.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Δουζίνας από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΖΙΝΑΣ: Ακούσαµε πολλά τις τελευταίες
µέρες, κύριε Πρόεδρε, για την ισότητα και την ανισότητα, για το
νόµιµο και το ηθικό και θα ήθελα να απευθυνθώ σε αυτά τα θέµατα, παρουσιάζοντας µερικές βασικές αρχές της ηθικής και της
πολιτικής φιλοσοφίας, οι οποίες κάνουν απολύτως σαφές το ιδεολογικό και φιλοσοφικό χάσµα που υπάρχει µεταξύ της Αριστεράς και της Δεξιάς.
«Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ίσοι και ελεύθεροι» δηλώνει το
πρώτο άρθρο της οικουµενικής διακήρυξης για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, αλλά η δήλωση αυτή δεν περιγράφει µια πραγµατικότητα. Δεν γεννιόµαστε ελεύθεροι, αλλά απολύτως εξαρτηµένοι
από τους γονείς µας και από αυτούς που µας φροντίζουν. Δεν
γεννιέται το παιδί στη Μάνδρα ίσο µε το παιδί στην Εκάλη ούτε
το παιδί του εφοπλιστή ίσο µε αυτό του ναυτεργάτη. Η δήλωση,
εποµένως, δεν είναι περιγραφική, αλλά είναι επιτελεστική, όπως
λέµε, αποτελεί δηλαδή ένα κάλεσµα και ένα σύνθηµα: «Ας δράσουµε πολιτικά για να κατακτήσουµε την ισότητα και την ελευθερία». Αυτή είναι η κατηγορική επιταγή της Αριστεράς και των
δηµοκρατών, το θεµέλιο της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Η Δεξιά όχι µόνο δεν την αποδέχεται, αλλά αντίθετα πιστεύει
και προωθεί την ανισότητα. Η δικαιοσύνη οργανώνεται γύρω από
δύο βασικές πρακτικές: Πρώτον, την αναδιανοµή του πλούτου και
του εισοδήµατος και δεύτερον, την αναγνώριση της ταυτότητας,
δηλαδή φροντίδα και για το σώµα και για τη γλώσσα και για την
ύλη και για το πνεύµα.
Νοµοθετήσαµε για τη νοµική και εποµένως κοινωνική αναγνώριση της ΛΟΑΤ κοινότητας, για τα τρανς άτοµα, για την πολιτογράφηση των παιδιών των µεταναστών, για την απαγόρευση των
διακρίσεων κατά των µειονοτήτων. Η αναγνώριση, δηλαδή, της
ταυτότητας αποτελεί την πρώτη αρχή της Αριστεράς και της δικαιοσύνης.
Σήµερα προχωράµε στη δεύτερη αρχή, αυτήν της αναδιανοµής.
Ακόµα και στη δύσκολη κατάσταση που βρισκόµαστε σήµερα, η
ταξική αναδιανοµή αποτελεί αδιαπραγµάτευτη αρχή της Αριστεράς. Μέληµά µας είναι η συνεχής µείωση της ψαλίδας µεταξύ
πλουσίων και φτωχών που έγινε χάσµα τα χρόνια της λιτότητας,
το µεγαλύτερο σε όλη την ανθρώπινη ιστορία. Το 1% του παγκόσµιου πληθυσµού κατέχει το 50% του παγκόσµιου πλούτου.
Αν κοιτάξουµε ειδικά την Ελλάδα και κοιτάξουµε το gini coefficient που είναι ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος µέτρησης της
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ανισότητας, η Ελλάδα βρίσκεται στην εκατοστή σαρακοστή θέση
από εκατόν ογδόντα χώρες και στην εικοστή πρώτη θέση από τις
είκοσι οκτώ χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί; Προχθές το
Bertelsmann Stiftung -αυτό το ίδρυµα το γερµανικό, δεν είναι κανένα αριστερό- δηµοσίευσε µια έκθεση για την κοινωνική δικαιοσύνη σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Στο κοµµάτι για την
Ελλάδα περιλαµβάνεται η εξής δήλωση, την οποία θα µεταφράσω από τα αγγλικά γιατί δεν έχει µεταφραστεί στα ελληνικά:
«Η αµέλεια των προηγούµενων κυβερνήσεων για µέτρα κατά
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού άφησε τους πιο
ευάλωτους ανθρώπους απροετοίµαστους για να αντιµετωπίσουν
τα αποτελέσµατα της κρίσης».
Υπάρχει και κάτι άλλο. Η παγκόσµια βιβλιογραφία αποδεικνύει
ότι η ανισότητα, πέρα από το ότι είναι κοινωνικά άδικη, είναι και
οικονοµικά καταστροφική. Το τεκµηρίωσαν ο Τοµά Πικετί, ο
Γουίλκινσον αλλά και ο ΟΟΣΑ. Στην έκθεση του ΟΟΣΑ, που µόλις
βγήκε και αυτή, περιγράφεται ότι η οικονοµική ανισότητα έχει
αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη.
Αλλά τι εννοούµε µε τον όρο «ισότητα»; Η ιδέα της ισότητας
είναι σχετικά απλή. Πρώτον, καθένας µετράει για έναν και κανένας παραπάνω από έναν. Δεύτερον, καθένας µας είναι µοναδικός, αλλά η µοναδικότητα του εαυτού δηµιουργείται από κοινού
µε τους άλλους.
Η ισότητα, λοιπόν, για εµάς είναι κάτι το οποίο προηγείται του
πολιτικού και του κοινωνικού συµβολαίου. Αποτελεί την πρωταρχική ανθρώπινη τάση, την έγνοια και τη φροντίδα για τον άλλον.
Όταν εµφανίζεται ο πένητας, όταν εµφανίζεται ο άστεγος ή ο
πρόσφυγας και µου λέει «δώσε µου φαγητό, σώσε µε, δώσε µου
στέγη», η οντολογική ισότητα αυτής της έγνοιας για τον άλλον
προηγείται κάθε προσωπικού συµφέροντος. Αυτά δεν έρχονται
από συµβατικές υποχρεώσεις ή καθήκοντα, αλλά από τη βασική
ανθρώπινη προδιάθεση να φροντίζουµε για τον άλλον. Αυτή, λοιπόν, είναι η θέση της Αριστεράς.
Θα καταλήξω λέγοντας δυο κουβέντες και για τη Δεξιά.
Έχουµε τη συζήτηση για τους φορολογικούς παράδεισους. Γιατί
υπάρχουν; Η µόνη χρησιµότητά τους είναι η φοροαποφυγή, δηλαδή η αύξηση των ανισοτήτων. Μας λένε ότι εφόσον είναι νόµιµοι, άρα είναι και ηθικοί. Έτσι είναι τα πράγµατα;
Όταν τα τεράστια κέρδη δεν φορολογούνται στον τόπο που
δηµιουργήθηκαν, µε την εκµετάλλευση των εργαζοµένων και των
δηµόσιων υπηρεσιών, αφαιρούν από το κράτος τη δυνατότητα
άσκησης κοινωνικής πολιτικής. Ένας λόγος που δεν χτίζονται
σχολεία και νοσοκοµεία, που µειώνονται οι συντάξεις και τα κοινωνικά επιδόµατα, είναι ότι ο πλούτος διαφεύγει. Το µέγεθος της
φοροαποφυγής διεθνώς είναι τερατώδες. Σύµφωνα µε κάποιον
υπολογισµό, µεταξύ 5 και 8 τρισεκατοµµυρίων δολαρίων είναι
παρκαρισµένα σε αυτούς τους παραδείσους. Η ποσότητα, δηλαδή, γίνεται ποιότητα. Αυτό που είναι ηθικά µεµπτό µετατρέπεται σε κλοπή. Η ανηθικότητα των ατόµων ονοµάζεται «δηµόσιο
συµφέρον».
Μας είπαν για το ηθικό και το νοµικό. Στη Νυρεµβέργη –όπως
ξέρουν πολλοί από εµάς και κυρίως οι νοµικοί- δηµιουργήθηκε η
έννοια των εγκληµάτων κατά της ανθρωπότητας, απορρίπτοντας
την άποψη των ναζί και των νοµικών θετικιστών ότι αρκεί κανείς
να ακολουθεί τον νόµο και η ηθική δεν έχει σηµασία.
Το τερατώδες ανήθικο, όµως, έγινε και παράνοµο. Έγινε και
έγκληµα. Νοµίζω ότι έφτασε η ώρα να αντιµετωπίσουµε αυτήν
την τερατώδη φοροαποφυγή µε τη δηµιουργία ενός αδικήµατος
κατά του κοινωνικού συνόλου.
Αυτή είναι η αριστερή ιδεολογία. Η επανεκκίνηση της οικονοµίας, η συλλογή νέων πόρων από τον περιορισµό των προνοµίων
της ιεραρχίας, οι θεσµικές µεταρρυθµίσεις και η αποµείωση του
χρέους πρέπει πάντα να συνδυάζονται άµεσα µε ταξικά µέτρα
ελάφρυνσης του βάρους που πλήττει τους κοινωνικά αδύναµους.
Αυτό ψηφίζουµε σήµερα: Μείωση των ανισοτήτων µε τη στήριξη των κοινωνικά ευάλωτων οµάδων και αυτή είναι η διαφορά
µας ηµών των αριστερών µε εσάς τους δεξιούς.
Αυτό είναι το ηθικό πλεονέκτηµα της Αριστεράς. Είµαστε µε
την ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη, και µε το νόµιµο και
µε το ηθικό. Είµαστε µε το 99% του παγκόσµιου πληθυσµού. Η
Δεξιά είναι µε τον πλούτο και την ανισότητα. Έτσι πρέπει να µας
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κρίνει ο ελληνικός λαός.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): 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, σαράντα πέντε µαθήτριες και µαθητές και τρεις συνοδοί
εκπαιδευτικοί από το 2ο Γυµνάσιο Συκεών Θεσσαλονίκης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η κ. Διαµάντω Μανωλάκου από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Το τριήµερο εθνικό πένθος για την
ανείπωτη τραγωδία τελείωσε, όµως το δράµα της µεγάλης καταστροφής συνεχίζεται και δεν θα σας αφήσουµε να ξεχαστούν
και να εγκαταλειφθούν στην τύχη τους οι πληγέντες, όπως δυστυχώς έχει γίνει µε άλλους πληµµυροπαθείς ή πυρόπληκτους
στην Αττική, στη Ζάκυνθο, στην ανατολική Μάνη, την Ηλεία και
αλλού.
Βιώνουν την εγκατάλειψη και την αδιαφορία από την Κυβέρνηση και την αυτοδιοίκηση. Και µετά τη φωτιά έρχονται πληµµύρες. Είναι πρόκληση να έρχεται ο Πρωθυπουργός να µας πει ότι
γίνονται αντιπληµµυρικά έργα, τη στιγµή που και η δική του πολιτική τα έχει πνίξει.
Μέτρα ανακοινώσατε, όµως είναι ανεπαρκή και η τροπολογία
που καταθέσατε κολοβή για τις βασικές ανάγκες. Αυτό που χρειάζεται άµεσα και γρήγορα είναι να έχουν θαλπωρή, τροφή και
στέγη οι πληγέντες µέχρι να ξεκινήσουν οι επισκευές.
Θα µπορούσε να έχει αποφευχθεί αυτό και να µη µετράµε είκοσι νεκρούς και καταστροφές; Ναι, θα µπορούσε, αν η γη δεν
ήταν εµπόρευµα, αλλά κοινωνικό αγαθό κι αν έµπαιναν σε προτεραιότητα απ’ όλες τις κυβερνήσεις, σηµερινές και χθεσινές, οι
ανάγκες των κατοίκων και της περιοχής σε αντιπληµµυρικά έργα.
Όµως, αυτά δεν αφήνουν σπουδαίο κέρδος στον καπιταλιστή,
ούτε ρουσφέτια στα αστικά κόµµατα. Συνεπώς, οι ευθύνες σας
διαχρονικά είναι εγκληµατικές.
Σε ό,τι αφορά το µέρισµα, αν και είναι ψίχουλα κοροϊδίας, θα
το ψηφίσουµε. Καλούµε, όµως, τον λαό να µην συµβιβαστεί ούτε
µε τα ψίχουλα ούτε µε την κοροϊδία, γιατί καθηµερινά αρπάζετε
καρβέλια από τα λαϊκά στρώµατα µέσα από τη φοροεπιδροµή
και τη φοροληστεία µε διάφορες µορφές. Φτάνετε µέχρι το σηµείο να αρπάζετε ακόµα και την µπουκιά από το στόµα σε απροστάτευτα παιδιά και σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες, όταν τους
συρρικνώνετε, τους κόβετε, τους στερείτε τα κοινωνικά επιδόµατα που έπαιρναν µέχρι τώρα, δηλαδή σε άτοµα που αντικειµενικά δεν έχουν τη δυνατότητα να δουλέψουν. Τότε τους
καταδικάζετε σε πλήρη εξαθλίωση δίχως όρια. Είναι βάρβαρο,
είναι απάνθρωπο, όπως και οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί. Θα
αρπάξετε και την πρώτη κατοικία απ’ αυτούς που δεν έχουν να
πληρώσουν.
Γι’ αυτό είναι πραγµατικά θράσος να βγαίνετε και να λέτε ότι
δήθεν δείχνετε ευαισθησία και διανέµετε για ανακούφιση κοινωνικό µέρισµα στα οικονοµικά ασθενέστερα νοικοκυριά που η αντιλαϊκή και βάρβαρη πολιτική σας δηµιουργεί. Η υποκρισία και ο
φαρισαϊσµός σας δεν έχει τέλος, όχι µόνο της Κυβέρνησης, αλλά
και της Αντιπολίτευσης, Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ.
Όµως, τι προσπαθείτε µέσα από τον επικοινωνιακό στόχο του
κοινωνικού µερίσµατος να κρύψετε; Ότι το επόµενο διάστηµα θα
εντείνετε και µε νέα χειρότερα µέτρα τη φοροεπίθεση σε µισθωτούς, αυτοαπασχολούµενους και συνταξιούχους, µε µείωση του
αφορολόγητου και νέες µειώσεις στους συνταξιούχους.
Ταυτόχρονα, γενικεύετε µισθούς τετρακοσίων ευρώ και τις
ελαστικές µορφές εργασίας για την πλειοψηφία των εργαζοµένων. Έχετε πετάξει στα σκουπίδια το σχέδιο νόµου για τις συλλογικές συµβάσεις των πάνω από πεντακοσίων σωµατείων που
υπέγραψαν πανελλαδικά και που το ΚΚΕ κατέθεσε στη Βουλή.
Συνεπώς, έχετε φτιάξει όλα τα εργαλεία για τη νόµιµη και ανελέητη εκµετάλλευση της εργατικής δύναµης από τους επιχειρη-
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µατικούς οµίλους.
Ωστόσο, είναι απάτη να συµπεριλαµβάνετε και να επικαλείστε
σαν κοινωνικό µέρισµα και τα κλεµµένα από τους συνταξιούχους,
που υλοποιήσατε εσείς και οι προηγούµενοι, της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, υποχρεώνεστε να το κάνετε αναγκαστικά, γιατί υπήρξε δικαστική απόφαση! Δεν κάνετε χάρη σε
κανέναν. Αντίθετα, χρωστάτε και άλλα κλεµµένα.
Είσαστε υποκριτές και θρασείς, γι’ αυτό και αυτή η πολιτική
δεν διορθώνεται, αλλά ανατρέπεται.
Επειδή φέτος είναι εκατό χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση, καλό είναι να θυµόµαστε ότι από τον περασµένο αιώνα
στο σοσιαλιστικό σύστηµα οι λαοί δεν είχαν κοινωνικά µερίσµατα
φτώχειας, γιατί είχαν νικήσει και εξαλείψει την ανεργία ως κοινωνικό φαινόµενο. Είχαν όλοι δουλειά και δωρεάν δηµόσια περίθαλψη, µε πολλές υποχρεωτικές προληπτικές εξετάσεις, κάτι
που δεν υπάρχει πουθενά στον καπιταλιστικό κόσµο. Γι’ αυτό
είχαν υψηλό µέσο όρο ζωής και δεν δούλευαν µέχρι τα βαθιά γεράµατα. Έβγαιναν οι γυναίκες σε σύνταξη στα πενήντα πέντε και
οι άντρες στα εξήντα.
Αυτά, όµως, γεύονται οι λαοί όταν η εργατική τάξη και οι σύµµαχοί της οργανώνουν αποφασιστικά την πάλη τους και νικούν
τους εκµεταλλευτές τους, εγκαθιδρύουν τη δική τους εξουσία
και τότε το κράτος και η οικονοµία έχουν καθαρά φιλολαϊκό πρόσωπο, γιατί στο κέντρο είναι ο άνθρωπος και οι ανάγκες του και
όχι το κέρδος των καπιταλιστών, όπως στη δική σας εκµεταλλευτική απάνθρωπη κοινωνία, τον καπιταλισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η κ.
Βάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προτού εισέλθω στο κύριο
σώµα της οµιλίας µου, επιτρέψτε µου µία σύντοµη αναφορά στην
κατατεθείσα τροπολογία.
Μετά τα τραγικά γεγονότα, µετά από τις καταστροφές σε πολλούς νοµούς της χώρας µας που επλήγησαν από τις καταστροφές, µεταξύ των οποίων και ο νοµός Κέρκυρας, αυτοί αποζηµιώνονται και δίδεται ένα εφάπαξ επίδοµα ενίσχυσης τόσο στα πληγέντα φυσικά πρόσωπα όσο και στις πληγείσες επιχειρήσεις.
Καλώ την Εθνική Αντιπροσωπεία να την υπερψηφίσει. Είναι πάρα
πολύ σηµαντικό. Σε πολλές περιοχές της χώρας µετράµε πληγές.
Όσον αφορά το κυρίως θέµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η
συζήτηση για τη διανοµή του κοινωνικού µερίσµατος, όπως αναπτύχθηκε στις συναρµόδιες επιτροπές, αλλά και στη σηµερινή
συζήτηση στην Ολοµέλεια, χαρακτηρίζεται από ένα παράδοξο:
Σχεδόν όλες οι πτέρυγες της Αντιπολίτευσης κατηγορούν την
Κυβέρνηση για την κατάθεση του παρόντος νοµοσχεδίου. Επικρίνουν τις κυβερνητικές επιλογές που οδήγησαν στην ύπαρξη
κοινωνικού πλεονάσµατος, αλλά αυτήν τη φορά συντονίζονται µε
το κοινό περί δικαίου αίσθηµα και τελικά υπερψηφίζουν.
Ο πολιτικός αυτός διπολισµός φανερώνει µία αµηχανία. Φανερώνει την αµηχανία ιδιαίτερα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να
δικαιολογήσει τις τερατολογίες της όλο το προηγούµενο διάστηµα σε σχέση µε την πορεία της οικονοµίας και των δηµοσιονοµικών, ενώ υπό το βάρος της κοινωνικής κατακραυγής
επιχειρεί να στρέψει τη συζήτηση σε άλλα θέµατα, µε αγαπηµένο
της βέβαια το θέµα της τροµοϋστερίας και της ανοµίας. Επιχειρεί, όµως, όχι να κάνει πολιτική, αλλά µικροπολιτική -και είναι επιεικής ο χαρακτηρισµός- σαν κοράκι πάνω από τους νεκρούς της
τραγωδίας της Μάνδρας.
Προτού, λοιπόν, εισέλθω στις διατάξεις του νοµοσχεδίου, µε
τις οποίες ρυθµίζεται η καταβολή του κοινωνικού µερίσµατος, θα
ήθελα και εγώ να κάνω µία ανανοηµατοδότηση του όρου «ανοµία», που τόσο πολύ αναπτύχθηκε και σήµερα από κάποιους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Σαββατοκύριακο που µας πέρασε είδε το φως της δηµοσιότητας η λίστα των Ελλήνων που
βρέθηκαν µε εξωχώριες καταθέσεις στην περίφηµη λίστα των
Paradise Papers. Βλέπετε, πλέον στον παράδεισο δεν πάει η εργατική τάξη, ούτε καν η µεσαία. Πάει µία ολιγαρχία του πλούτου
που αντιστοιχεί σε παγκόσµιο επίπεδο στο 1% και λυµαίνεται το
50% του παραγόµενου πλούτου.
Δεν ακούσαµε, εντούτοις, κανέναν να διερωτάται για τη συνε-
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χιζόµενη φορολογική ανοµία που αναπτύχθηκε από κάποιους σε
σχέση µ’ αυτό το θέµα. Δεν ακούσαµε κανέναν από τη Νέα Δηµοκρατία να συζητάει µε τον ίδιο στόµφο για την ασφάλεια του
κοινωνικού συνόλου, το οποίο πλήττεται από τους κρυµµένους
θησαυρούς εκείνων που, όπως λένε και οι Βρεττανοί, «γεννήθηκαν µε το ασηµένιο κουτάλι στο στόµα».
Αντίθετα, τι ακούσαµε; Ακούσαµε να θεµελιώνεται το ηθικόν
δικαίωµα στη φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή, ότι καλώς πράττουν και ψάχνουν φορολογικούς παραδείσους κάποιοι πλούσιοι,
γιατί έτσι προστατεύουν τα συµφέροντά τους από τον φόρο που
οφείλουν να αποδώσουν στο κράτος και στο κοινωνικό σύνολο.
Τα ίδια, φυσικά, λένε και για τις επενδύσεις και για την οικονοµία. Πηγαίνουν σε συναντήσεις διεθνών παραγόντων, τους καλούν
να τα πάρουν όλα κοψοχρονιά και ταυτόχρονα, ονειρεύονται νέα
µνηµόνια.
Τα ίδια έκαναν και παλαιότερα, βεβαίως, όταν ενθάρρυναν
τους έχοντες να βγάλουν τα χρήµατά τους στο εξωτερικό, τα
ίδια, απ’ ό,τι φαίνεται, θέλουν να κάνουν και τώρα.
Το κοινωνικό µέρισµα των 1,4 δισεκατοµµυρίου ευρώ, που διανέµει µε το παρόν νοµοσχέδιο η Κυβέρνηση σε τρία εκατοµµύρια
τετρακόσιες χιλιάδες πολίτες, αποτελεί την απάντηση µιας αριστερής διακυβέρνησης σε όλους αυτούς που επί χρόνια είχαν
µάθει να αποκρύπτουν υπερκέρδη και άδηλα εισοδήµατα.
Με αυτή την Κυβέρνηση η φορολογική ανοµία τελείωσε. Τα δηµόσια οικονοµικά ισχυροποιούνται και τα µη παραµετρικά έσοδα,
τα οποία προέρχονται από την πάταξη της φοροδιαφυγής, αποδίδονται εκεί που ανήκουν: στην κοινωνία, στους ίδιους τους πολίτες.
Την ίδια στιγµή και επειδή έχει γίνει πολύ µεγάλη συζήτηση και
στις επιτροπές, το φετινό υπερπλεόνασµα αντικατοπτρίζει και µία
σειρά από βελτιωµένες επιδόσεις και σε άλλες κατηγορίες δηµοσιονοµικών δεικτών, οι οποίοι κι εκείνοι σχετίζονται µε τον περιορισµό της φοροδιαφυγής, όπως είναι, για παράδειγµα, η
εισπραξιµότητα των έµµεσων φόρων, αλλά και µε την αύξηση των
πόρων της κοινωνικής ασφάλισης, µέσω της µείωσης της ανεργίας και, βέβαια, µε την αύξηση του όγκου της πραγµατικής οικονοµίας, µέσω της ανάπτυξης, η οποία αναµένεται να φτάσει το 2%.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το κοινωνικό µέρισµα για το 2017
ανέρχεται σε ύψος ρεκόρ και θα διανεµηθεί σε τρεις κατηγορίες
δαπανών. Στην εφάπαξ ενίσχυση των νοικοκυριών µε χαµηλά,
αλλά και µε µεσαία εισοδήµατα, στην αποπληρωµή των ληξιπρόθεσµων οφειλών του δηµοσίου προς τους συνταξιούχους -οφειλές
οι οποίες προέκυψαν από τις παράνοµες παρακρατήσεις, που το
2016 αυτή η Κυβέρνηση σταµάτησε- καθώς και στη στήριξη των
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας του κοινωνικού τιµολογίου της ΔΕΗ.
Με το φετινό κοινωνικό µέρισµα, εποµένως, δεν ευνοούνται
µόνο όσοι βρίσκονται σε κατάσταση ακραίας φτώχειας, αλλά και
τα µεσαία εισοδήµατα που έχουν συµπιεστεί όλα αυτά τα χρόνια
λόγω της κρίσης. Από την εφάπαξ ενίσχυση και από τη συγκράτηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας και από την τακτοποίηση των εκκρεµοτήτων του κράτους προς τους συνταξιούχους
ευνοείται το σύνολο της οικονοµίας. Έτσι και φέτος, στο πλαίσιο
αυτό, η ευηµερία των δεικτών αποτυπώνεται και στην κοινωνία µε
την τόνωση της ρευστότητας και την επιστροφή χρηµάτων σε µια
πλατιά βάση πολιτών.
Ποτέ τα κόµµατα, τα οποία σήµερα φωνάζουν, όταν κυβέρνησαν δεν κατάφεραν τέτοια δηµοσιονοµικά αποτελέσµατα. Αυτά
τα αποτελέσµατα, εκτός από κοινωνική ανακούφιση, όµως, προσφέρουν και το κλειδί για την έξοδο από τα µνηµόνια. Σε όλες
τις αιτιάσεις που έχουν ακουστεί, ότι είναι «φιλανθρωπία», «φιλοδωρήµατα», «ψίχουλα», «µπαξίσια», -ακούσαµε πάρα πολλά
σήµερα- ναι, θα συµφωνήσω ότι µία Αριστερή Κυβέρνηση θα αξίζει το όνοµά της, µόνο όταν έχει πραγµατώσει την ιδέα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ισότητας, µόνο όταν έχει στήσει
πάλι στα πόδια του το κοινωνικό κράτος που κατεδάφισε ο οδοστρωτήρας του νεοφιλελευθερισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Βάκη, παρακαλώ ολοκηρώστε.
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ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Ακόµα, όµως, επουλώνουµε πληγές. Το επόµενο καλοκαίρι, µε ακόµα πιο θετική πορεία στην οικονοµία, όµως,
η χώρα τελειώνει µε τα προγράµµατα προσαρµογής, µε τα µνηµόνια. Τότε, όλοι εκείνοι που σήµερα δυσφορούν µε τις επιτυχίες
στα δηµοσιονοµικά, θα βρίσκονται σε ακόµη πιο άβολη θέση.
Τότε, όµως, όπως και σήµερα, οι πολίτες θα γνωρίζουν ποιοι
ευθύνονται για τις δυσκολίες και ποιοι ήταν εκείνοι που µε µια
συνέπεια πάλεψαν, για να ξεφύγουµε από τη µέγγενη της επιτροπείας και των µνηµονίων.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Κωνσταντίνος Κατσίκης, από τους Ανεξάρτητους Έλληνες.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να µου επιτρέψετε, κατ’ αρχάς, να ευχηθώ τα άµεσα µέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση για τους πληγέντες, τους πληµµυροπαθείς, να είναι
ικανά να ανακουφίσουν τον πόνο και τη δυστυχία τους.
Θέλω, επίσης, να προσθέσω στην πρώτη ευχή και µία δεύτερη,
ώστε όλοι εκείνοι που φέρουν στους ώµους τους το βάρος της
ευθύνης –η οποία πρέπει να τους καταλογιστεί άµεσα- να την
αναλάβουν, να τιµωρηθούν και έτσι να επιτευχθεί ένας διπλός
σκοπός, που έχει υποχρέωση να επιτύχει η πολιτεία.
Πρώτον, να δικαιωθεί η µνήµη των αδικοχαµένων συµπολιτών
µας. Δεύτερον, να αποτελέσει παράδειγµα προς αποφυγή για
τους επόµενους που θα ήθελαν να συνεχίσουν στον ίδιο ρυθµό
εκείνο το οποίο έκαναν οι σηµερινοί, οι χθεσινοί, οι όποιοι εν
πάση περιπτώσει ευθύνονται για αυτήν την καταστροφή και γι’
αυτήν την εθνική τραγωδία.
Και βέβαια ακούω συνεχώς απ’ αυτό το Βήµα συναδέλφους
να µιλούν για υπερφορολόγηση. Διερωτώµαι τι είναι υπερφορολόγηση; Μήπως υπερφορολόγηση είναι ο ΕΝΦΙΑ που µας κληροδότησαν οι προηγούµενες κυβερνήσεις, ο ΕΝΦΙΑ που η
σηµερινή Κυβέρνηση κατανέµει δικαιότερα, αφού κάποιοι συµπολίτες µας απαλλάσσονται από την καταβολή του, κάποιοι
άλλοι πληρώνουν το 50% και κάποιοι άλλοι κάτι λιγότερο;
Διερωτώµαι τι είναι υπερφορολόγηση; Μήπως υπερφορολόγηση είναι ο ΦΠΑ που κληρονοµήσαµε στο 23% και µέσα από
µνηµονιακές δεσµεύσεις και εξαναγκασµούς –για να λέµε την
αλήθεια, τα σύκα σύκα και τη σκάφη σκάφη- υποχρεωθήκαµε να
τον ανεβάσουµε υπό προϋποθέσεις στο 24%;
Τι είναι άραγε υπερφορολόγηση; Ό,τι κληρονοµήσαµε βαριές
και άδικες εισφορές προς τα ταµεία των αυτοαπασχολούµενων
και των ελεύθερων επαγγελµατιών, τις οποίες κάναµε πολύ χαµηλότερες µε ένα δικαιότερο σύστηµα καταργώντας τις ασφαλιστικές κλάσεις;
Τι είναι υπερφορολόγηση; Είναι η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή που κληρονοµήσαµε και σήµερα καταπολεµούµε εισπράττοντας ληξιπρόθεσµα, προσπαθώντας µέσα από τις
ηλεκτρονικές πληρωµές να γιατρέψουµε ένα αθεράπευτο πολιτικό σύστηµα το οποίο ταλάνιζε την εθνική οικονοµία; Τι απ’ όλα
αυτά είναι άραγε η υπερφορολόγηση;
Ξεχνάµε σήµερα µέσα σε όλα αυτά, στον κυκεώνα των µνηµονιακών χρεών, πως ό,τι εµείς δανειστήκαµε, δεν το δανειστήκαµε
για την επιβίωση του λαού, για την ανόρθωση της χώρας, την
οποία παραλάβαµε σκελετωµένη και αναιµική, αλλά δανειστήκαµε για να µπορέσουµε να ξεχρεώσουµε τα εκατοντάδες δισεκατοµµύρια τα οποία µας κληροδότησαν οι προηγούµενες
κυβερνήσεις.
Οι προηγούµενες κυβερνήσεις µας ρωτούν «Τι δώσατε;». Και
σήµερα η Κυβέρνηση µέσα απ’ αυτά τα άµεσα µέτρα ανακοίνωσε
τα ποσά προς ανακούφιση των πληµµυροπαθών. Αλήθεια, ρωτάτε «τι δώσαµε»;
Ο αγαπητός Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, τον οποίο εκτιµώ προσωπικά και σέβοµαι την
πολιτική του πορεία, διερωτάται εάν δώσαµε το άλλο 50% που
εκείνοι δεν έδωσαν. Πήραν µία απόφαση να δώσουν µόνο το 50%
στους στρατιωτικούς. Διερωτώµαι γιατί, όταν τους περικόψατε
τα δεδουλευµένα τους, δεν εκτελέσατε άµεσα την απόφαση του
Σ.τ.Ε., η οποία βγήκε τον Απρίλη του 2014, και την εκτελέσατε
κατά το ήµισυ στο 50% τον Δεκέµβρη του 2014; Αλήθεια, λέτε
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ότι δώσατε;
Η σηµερινή Κυβέρνηση αποδίδει αυτό το 50% και υποσχεθήκαµε ότι θα δώσουµε το άλλο 50%; Αφήστε, όµως. Κάντε υποµονή. Περιµένετε. Η τετραετία δεν εξαντλήθηκε. Τις δεσµεύσεις
µας και τις υποσχέσεις µας τις τηρούµε όσο µπορούµε. Αυτό
κάνει τη διαφορά και έχουµε το συγκριτικό πλεονέκτηµα απ’
όλους εσάς.
Βέβαια, ακούω ότι εµείς ρίξαµε την Κυβέρνηση. Αλήθεια, αγαπητέ συνάδελφε; Εµείς ρίξαµε την Κυβέρνηση; Όταν εσείς προκαλέσατε εκλογές ρίχνοντας οι ίδιοι την κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ - Νέας
Δηµοκρατίας τον Δεκέµβριο του 2014 και προκηρύξατε εκλογές
για τον Ιανουάριο του 2015, όταν οι εκλογές για τον Πρόεδρο της
Δηµοκρατίας ήταν τον Μάρτιο του 2015; Δεν θα µπορούσατε να
είστε Κυβέρνηση µέχρι τον Απρίλιο και να προκηρύξετε εκλογές
για τον Μάιο του 2015; Δεν θα µπορούσατε να έχετε αυτό το πεντάµηνο, εν πάση περιπτώσει, για να ασκήσετε εκείνη την οικονοµική πολιτική η οποία θα έβγαζε την Ελλάδα, όπως ισχυρίζεστε,
από το τέλµα; Και είµαστε εµείς, όπως είπε και ο Υπουργός κ. Σταθάκης, οι καταστροφικοί αυτής της Κυβέρνησης;
Μιλάµε και για τη Σαουδική Αραβία, µιλήσατε για τον Υπουργό
Εθνικής Άµυνας. Το κάνατε θέµα µέσα στο Κοινοβούλιο σήµερα
λέγοντας ότι αυτό το οποίο εν πάση περιπτώσει συµβαίνει είναι
εκείνο το οποίο θα εκθέσει ανεπανόρθωτα τον Υπουργό Άµυνας
και εκθέτει ανεπανόρθωτα το Υπουργείο Άµυνας.
Δεν θα πω περισσότερα για αυτό, µιας και θα είµαι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκείνη την ηµέρα και θα πω πάρα πολλά.
Αρκούµαι σε αυτά που δήλωσε ο Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων πριν από λίγο. Και, βέβαια, µιλήσατε για εξαρτήσεις, εξαρτήσεις τζόγου, εξαρτήσεις από δηµαγωγία, εξαρτήσεις από
λαϊκισµό. Επιτρέψτε µου να προσθέσω και εγώ µία ακόµα εξάρτηση: την εξάρτηση του παραπειστικού πολιτικού λόγου, ο οποίος
συνθέτει δυστυχώς την εικόνα κακού κοινοβουλευτικού λόγου
πολλών εκ των συναδέλφων.
Κύριε Πρόεδρε, θα παρακάµψω αρκετά από αυτά που ήθελα
να πω και θα σταθώ σε έναν επίλογο κλείνοντας και λέγοντας ότι
θεµελιώδης προτεραιότητα της Κυβέρνησης ήταν και παραµένει
η ενίσχυση και η θωράκιση της κοινωνικής προστασίας. Η επιδίωξή µας επιτυγχάνεται µέσα από τη στήριξη των ευαίσθητων
κοινωνικών οµάδων, εκείνων, δηλαδή, που έχουν πληγεί περισσότερο από τη µακροχρόνια κρίση. Μέσα από το παρόν σχέδιο
νόµου επιβεβαιώνεται η δέσµευση της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ για την ουσιαστική επαναφορά και στήριξη του κοινωνικού
κράτους.
Για όλους, λοιπόν, τους παραπάνω λόγους οι Ανεξάρτητοι Έλληνες τασσόµεθα υπέρ της ψήφισης του εν λόγω νοµοσχεδίου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
είναι ο κ. Δρίτσας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα ακολουθήσουν ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παπαχριστόπουλος, οι επόµενοι δύο οµιλητές, που θα είναι και οι τελευταίοι
εκ του καταλόγου, και θα συνεχίσουµε µε τις τοποθετήσεις των
τριών τελευταίων Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων.
Τον λόγο έχει ο κ. Δρίτσας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Για ανείπωτη ανθρώπινη τραγωδία µίλησαν πολλές και πολλοί
σε αυτήν την Αίθουσα όλες αυτές τις ώρες και νοµίζω ότι ακριβώς
αυτό αποτυπώνει την πραγµατικότητα. Ειλικρινά, όµως, δεν
µπορώ, παρακολουθώντας επίσης όλες αυτές τις ώρες τη ρητορική του κ. Μητσοτάκη, της κ. Γεννηµατά και πολλών άλλων εκπροσώπων της Αντιπολίτευσης, τη ρητορική της πολεµικής, να
κατανοήσω πώς είναι δυνατό να εννοούν ότι είµαστε µάρτυρες
µιας ανείπωτης ανθρώπινης τραγωδίας και ταυτόχρονα, διαβάζοντας κιόλας κείµενα και όχι γιατί παρασύρθηκαν από τον λόγο τους,
να έχουν όλη αυτήν τη µηδενιστική προσέγγιση των πραγµάτων,
διαστρεβλώνοντας τα πάντα, κανιβαλίζοντας είτε απέναντι στη
Ρένα Δούρου, είτε απέναντι στον Πρωθυπουργό, είτε απέναντι
στους αρµόδιους Υπουργούς µε έναν σωρό τρόπους, που δεν
τους χωράει ο νους του ανθρώπου.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η οδύνη, η απόγνωση, ο θυµός και
η οργή ανήκουν πρωτίστως σε αυτούς που βίωσαν αυτήν την τραγωδία, σε αυτούς που έχασαν αγαπηµένους ανθρώπους, σε αυ-
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τούς που καταστράφηκαν τα σπίτια τους, οι επιχειρήσεις τους.
Κοινωνοί µε αυτήν την οδύνη µπορεί να είµαστε όλοι µας, αλλά σε
εµάς δεν αντιστοιχεί αυτό, αντιστοιχεί κάτι άλλο, δηλαδή, να κάνουµε κάτι για αυτό! Και φυσικά συµπληρωµατικά να καταλάβουµε
τι µπορούµε να κάνουµε αξιολογώντας και εκτιµώντας τα όσα
στραβά έγιναν τα προηγούµενα χρόνια, ώστε να µην ξαναγίνουν.
Εδώ, λοιπόν, υπάρχουν οι πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης, οι
πρωτοβουλίες του κράτους, η παρέµβαση για να ανακουφιστούν
άµεσα οι οδύνες των ανθρώπων αυτών και υπάρχουν και οι σχεδιασµοί για την αποζηµίωση, για την αποκατάσταση και για όλα
αυτά.
Υπήρχε -και δεν µπορεί να το παραγνωρίσει κανείς- για πρώτη
φορά στην Περιφέρεια Αττικής ένα πρόγραµµα για αντιπληµµυρικά έργα, που -δεν χρειάζεται να διαφηµίζει κανείς τίποτα- ήταν
µακράν καλύτερο όλων των προγενέστερων σχεδίων που είχαν
εκπονηθεί από τις προηγούµενες διοικήσεις της Περιφέρειας.
Είναι σε εξέλιξη. Άλλο έργο είναι στην αρχή του, άλλο είναι δροµολογηµένο, άλλο είναι στον σχεδιασµό του, στις µελέτες, σε
οτιδήποτε. Προς τι, λοιπόν, όλος αυτός ο κανιβαλισµός, γιατί δεν
είχε ολοκληρωθεί το συγκεκριµένο έργο;
Ανταποκρινόµενοι στις ευθύνες µας, ας συνοµολογήσουµε όλες
και όλοι, όλη η Βουλή, και απέναντι στους κατοίκους της δυτικής
Αττικής και απέναντι στους εαυτούς µας και απέναντι στον ελληνικό λαό, ότι όλα τα ρέµατα σε όλη την Ελλάδα θα ανοίξουν και
κάθε αυθαίρετο οικοδόµηµα που είναι πάνω στα ρέµατα θα ξηλωθεί. Θα το συνοµολογήσουµε σήµερα; Είναι η ελάχιστη ευθύνη και
τιµή απέναντι στις οδύνες αυτών των ανθρώπων –η ελάχιστη.
Όµως, µέχρι τώρα δεν το έχει κάνει το πολιτικό δυναµικό που κυβέρνησε τη χώρα. Δεν το έχει κάνει. Τώρα θα το κάνει;
Ας το συνοµολογήσουµε, λοιπόν, οι πάντες, για να µπορούµε
να διεκδικήσουµε ότι θα εκπροσωπήσουµε πολιτικά, όπως επιχείρησε η κ. Γεννηµατά και ο κ. Μητσοτάκης σήµερα, την οδύνη
και την οργή των κατοίκων της Μάνδρας, της Μαγούλας, της
Νέας Περάµου και της Ελευσίνας. Αυτό σηµαίνει πολιτική και πολιτική εντιµότητα. Αλλιώς τα υπόλοιπα είναι ρητορική για την
αξιοποίηση της οδύνης και της οργής αυτών των ανθρώπων.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η απόδοση του κοινωνικού µερίσµατος -και έρχονται αυτά και συνδέονται- δεν είναι παροχή.
Είναι υποχρέωση που προκύπτει από το γεγονός ότι ένα δεσµευτικό πρόγραµµα στην εφαρµογή του επιτυγχάνει τους στόχους
του. Το κυβερνητικό επιτελείο που εφαρµόζει το πρόγραµµα έχει
συνέπεια και εντιµότητα. Δεν το εφαρµόζει για να υπεκφύγει.
Έχει επίγνωση πόσο οδυνηρό είναι αυτό το πρόγραµµα, αλλά
καταφέρνει και το φέρνει σε πέρας µε επιτυχία. Δεν είναι από την
υπερφορολόγηση. Μπορεί να πει κανείς για µεγάλη φορολόγηση. Την προέβλεπε ο προϋπολογισµός. Ό,τι εισπράχθηκε από
τα προβλεπόµενα από τον προϋπολογισµό είχαν προβλεφθεί να
εισπραχθούν. Και όσα εισπράχθηκαν, εισπράχθηκαν και όσα δεν
εισπράχθηκαν δεν εισπράχθηκαν.
Το πλεονάζον είναι η σωστή εφαρµογή ενός σχεδίου, για να
επιτευχθούν στόχοι, στόχοι οδυνηροί, για τους οποίους κανείς
δεν µπορεί να είναι υπερήφανος. Όµως, αυτές είναι οι δύο πλευρές αυτής της πολύ αντιφατικής αλλά και πραγµατικής πολιτικής,
που έχει αναλάβει να φέρει σε πέρας αυτή η Κυβέρνηση µε ευθύνη. Αυτό είναι το πλεόνασµα και γι’ αυτό είναι υποχρέωση να
αποδοθεί και δεν είναι ούτε χάρισµα ούτε παροχή ούτε οτιδήποτε.
Είναι τρελό όλες οι πλευρές της Βουλής να το ψηφίζουν και
παρ’ όλα αυτά όλες αυτές τις ώρες να ακούµε αυτόν τον ορυµαγδό της καταστροφολογίας, ενώ το ψηφίζουν όλοι. Σκεφτείτε να
µην το ψήφιζαν τι θα είχε ακουστεί εδώ µέσα.
Τελειώνω, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε το νόµιµο έγκληµα
της ακραίας αντικοινωνικής ατοµικότητας, που είναι όλες αυτές
οι ιστορίες µε τις offshore εταιρείες.
Θα συνοµολογήσουµε και σε αυτό σε µία καµπάνια ελληνική
και πανευρωπαϊκή για την απαξίωση των offshore εταιρειών; Συµφωνούν όλες οι πλευρές της Βουλής να το απαξιώσουµε αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Δρίτσα, ολοκληρώνετε σας παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τέλειωσα, κύριε Πρόεδρε, µε αυτό.
Ή θα δεχθούµε ότι όσοι επωφελούνται είναι οι «αριστείς». Σας
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τη χαρίζουµε αυτήν την αριστεία! Είναι δική σας, γέννηµα
θρέµµα του DNA της παράταξής σας. Αυτή, όµως, είναι καταστροφική και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη και για τον
κόσµο όλο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Αθανάσιος Παπαχριστόπουλος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μου έκανε εντύπωση η επιθετικότητα και του Αρχηγού της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης σε θέµατα που θα έπρεπε να είναι
πιο προσεκτικός και της Αρχηγού της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης. Θα περίµενα χαµηλότερους
τόνους, τη στιγµή που ακόµα κάποιοι άνθρωποι ψάχνουν τους
δικούς τους.
Είµαι, όµως, υποχρεωµένος να πω δυο κουβέντες. Διότι στου
κρεµασµένου το σπίτι δεν µιλάνε για σκοινί.
Η κ. Γεννηµατά –και αναφέροµαι πρώτα σε αυτήν, της εύχοµαι
ό,τι καλύτερο µετά την επανεκλογή της- ήταν αόρατη υπερνοµάρχης για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα. Ήταν αόρατη Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας. Δεν θυµάται κανείς τίποτα. Το πιο
σηµαντικό είναι ότι ούτε αυτή ούτε κανένας από τους συνυποψηφίους της δεν θεώρησαν αναγκαίο –ίσως να το θεωρούν ασήµαντο- να πουν µε τι τρόπο θα εξοφλήσουν τα διακόσια περίπου
εκατοµµύρια που δανείστηκαν. Δεν θέλω να αναφερθώ σε περισσότερα. Νοµίζω, όµως, ότι και µόνο µε αυτά, θα έπρεπε να είναι
πιο χαµηλοί οι τόνοι. Ας είναι όµως.
Να πούµε για το µέρισµα δύο κουβέντες. Όχι, κύριοι συνάδελφοι, δεν θριαµβολογεί κανείς ούτε επιχαίρει. Στόχος αυτής της
Κυβέρνησης, για όσους δεν το έχουν καταλάβει, είναι η ανάπτυξη, είναι οι καινούργιες θέσεις εργασίας, είναι οι επενδύσεις.
Κάποιοι λένε για ελεηµοσύνη. Να συµφωνήσω µαζί τους ότι είναι
ελεηµοσύνη. Δεν έπρεπε να τη δώσουµε. Το ένα τρίτο της ελληνικής κοινωνίας είναι στα όρια της φτώχειας. Το έχει ανάγκη αυτό
το διακοσάρι, το κατοστάρικο. Όχι; Τότε γιατί το ψηφίζετε;
Και βέβαια δεν είναι σωστή η επιδοµατική πολιτική. Συµφωνούµε απόλυτα όλοι. Εµείς τη δηµιουργήσαµε ή τη βρήκαµε; Έντεκα εκατοµµύρια Έλληνες είχαν χάσει ήδη το ένα τέταρτο της
περιουσίας τους. Ξαναθυµίζω ότι το ΑΕΠ από 120% είχε πάει
180%. Ξαναθυµίζω ότι το χρέος ήταν 325 δισεκατοµµύρια. Αυτή
η Κυβέρνηση τα έκανε όλα αυτά. Υπήρχε και µία ανεργία που
είχε φτάσει το 2013 στο 27,9%. Τα τζιµάνια της αγοράς που ήταν;
Πού ήταν οι επενδύσεις για να έρθουν; Απλά ελληνικά µιλάµε.
Κλείνουµε αυτήν την παρένθεση.
Να µιλήσουµε µε στοιχεία και να πούµε τα εξής: Άκουσα µία
καταστροφολογία άνευ προηγουµένου. Θρήνος από το πρωί έως
το βράδυ. «Φύγετε». «Είστε επικίνδυνοι». Είναι δικαίωµά σας. Κρίνεστε για τον τρόπο που κάνετε αντιπολίτευση. Η πραγµατικότητα, όµως, λέει άλλα πράγµατα. Θέλω να είµαι σαφής.
Θα ξαναθυµίσω ότι τα δεκαετή οµόλογα είναι στο 5,1%. Πολύ
σύντοµα θα σπάσει το φράγµα του 5%. Θα πάµε εκεί που ήµασταν το 2009.
Θέλω ακόµη να θυµίσω µε γεγονότα -και όποιος θέλει ας το
αµφισβητήσει- πώς φαίνεται η αλλαγή του επενδυτικού κλίµατος,
που όλοι θρηνείτε ότι δεν το θέλουµε. Έλληνες επιχειρηµατίες
δεν φοβούνται να προχωρήσουν σε µεγάλα επενδυτικά σχέδια.
Παραδείγµατος χάριν, φέτος τέλος του εννιάµηνου -γιατί θα
δούµε τι θα γίνει και στο τέλος του χρόνου- είχαν εκδοθεί εταιρικά οµόλογα ύψους 750 εκατοµµυρίων, που έγιναν ανάρπαστα.
Φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ είναι αυτοί; Όχι.
Θέλω ακόµη να θυµίσω ότι η τρίτη αξιολόγηση τελειώνει και
θα τελειώσει και η τέταρτη. Ένα µαξιλαράκι ασφαλείας 10 δισεκατοµµυρίων είναι εφικτό.
Επίσης, θέλω να θυµίσω ότι ήδη -και δεν µπορεί να το αµφισβητήσει κανένας αυτό- στο πλαίσιο της εφαρµογής βραχυπρόθεσµων µέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους τα εγχώρια
τραπεζικά ιδρύµατα κάθε µήνα προχώρησαν στη µετακίνηση
οµολόγων EFSF από τη διατραπεζική αγορά προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας µε αντάλλαγµα µετρητά. Η συγκεκριµένη ανταλλαγή ξεκίνησε τον Φεβρουάριο. Πόσα λεφτά
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µπήκαν ξέρετε; 25 δισεκατοµµύρια. Για τι πάµε; Για το ένα τρίτο
του χρέους µόνο από τα βραχυπρόθεσµα.
Πόση κινδυνολογία; Δεν είπα ότι είναι εύκολα. Δεν είπα ότι όλα
αυτά γίνονται µε τον σταυρό στο χέρι. Αγώνα, µεγάλο αγώνα κάνουµε και απίστευτο πόλεµο. Είναι κρίµα να βλέπεις όλον τον
πλανήτη να µας σιγοντάρει -όλος ο πλανήτης µας σιγοντάρει µηδενός εξαιρουµένου- και να βλέπουµε µία µιζέρια, µία µικρότητα,
µια µικροψυχία, µία υστερία εδώ σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Λάθη, ναι, κάναµε. Το έχουµε οµολογήσει. Έχουµε κάνει και
την αυτοκριτική µας.
Άκουσα τον αξιότιµο Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
µε στόµφο να λέει: «Ζητήστε µία συγγνώµη». Ναι; Να του θυµίσω
κάτι; Επειδή συµβαίνει να είµαι στην επιτροπή για την υγεία, εγώ
ο ίδιος ρώτησα µία κεντρική υπάλληλο του ΚΕΕΛΠΝΟ: Τόσα εκατοµµύρια στον όµιλο, τόσα εκατοµµύρια στον τάδε δηµοσιογράφο, τόσα… Διάβαζα επί ένα τέταρτο. Πηγαίνανε 185 δανεικά
εκατοµµύρια για διαφήµιση. Υπάρχει νοµοθετική ρύθµιση σε όλον
τον πλανήτη όπου το ΚΕΕΛΠΝΟ δεν υποχρεούται να πληρώνει,
γιατί είναι υπεύθυνο για τη δηµόσια υγεία είτε λέγεται χολέρα είτε
λέγεται AIDS. Πόσα λεφτά ξοδευτήκαν; 185 εκατοµµύρια σ’ έναν
οργανισµό, που δεν ήταν ούτε στο δηµόσιο λογισµικό ούτε στο
ΑΣΕΠ ούτε πουθενά. Συγγνώµη εµείς;
Δεύτερον, βρείτε έναν από την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των
ΑΝΕΛ να είναι σε µία λίστα είτε λέγεται Μπόργιανς είτε λέγεται
Panama είτε λέγεται Paradise. Βρείτε έναν. Κανείς. Δεν θέλω να
ξύσω πληγές. Να είµαστε προσεκτικοί. Λεηλατήσαν κάποιοι τη
χώρα. Την παρέδωσαν χρεοκοπηµένη και λεηλατηµένη. Αυτό το
πράγµα διαχειριζόµαστε σήµερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Παπαχριστόπουλε, ολοκληρώνετε παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τέλειωσα, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω να πω περισσότερα.
Απλά η τελευταία µου κουβέντα λέει το εξής: Δεν είναι καλό
για τη χώρα. Μπορούµε ακόµα και τώρα, αφού κάνουµε αυτοκριτική, γιατί κάποιοι άνθρωποι έφταιξαν. Δεν έφταιξαν όλοι. Σε
όλα τα κόµµατα –το έχω πει και το λέω πολλές φορές- υπάρχουν
άτοµα πολύ ηθικά. Κάντε την αυτοκριτική σας όσοι πρέπει κι
εµείς και να προχωρήσουµε, να κάνετε την αντιπολίτευσή σας
µε δείγµα δηµοκρατίας, όχι αυτό το πράγµα. Αυτό το υστερικό
πράγµα πρέπει να σταµατήσει και πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα
-και θα το δείτε και την Πέµπτη- θα σας γυρίσει ανάποδα.
Μπορώ να πω µισή κουβέντα; Βρέθηκα µε τον Κουµουτσάκο,
ο οποίος είναι προσεκτικός κι όταν τον ρώταγε ο δηµοσιογράφος, είπε δύο φορές: «Δεν είµαι υπεύθυνος εγώ τοµεάρχης του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας για την επερώτηση». Δύο φορές
απέφυγε. Κι όταν τον ρώτησε αν είναι σκάνδαλο, είπε: «Εντάξει,
το διερευνούµε».
Τι πιο απλό και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Είναι τρία επίσηµα
έγγραφα στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας στην ιστοσελίδα αναρτηµένα, που µε τον όποιο επίσηµο τρόπο, που έχει το Υπουργείο
Εθνικής Άµυνας κάποιας χώρας, λέει: Πιστοποιούµε. Και δεν µιλάµε για µεσάζοντες, µιλάµε για διακρατική συµφωνία.
Τι πιο απλό; Ένα e-mail στέλνετε! Δεν έχει καµµία δουλειά ο
πρόξενος ούτε στρατιωτικοί κύκλοι. Ξαναλέω ότι γι’ αυτή την
αγοραπωλησία υπεύθυνοι είναι το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
αυτής της χώρας και της άλλης. Ρωτήστε για να µάθετε, για να
µην εκτίθεστε!
Θα σας απαντήσει επίσηµα, λοιπόν, το Υπουργείο Εθνικής
Άµυνας ότι αυτά τα έγγραφα είναι πλαστά. Είναι τρία έγγραφα.
Και θα δικαιωθείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Παπαχριστόπουλε, ολοκληρώστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Να είστε πιο προσεκτικοί!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Ιωάννης Σαρίδης από την Ένωση Κεντρώων.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έπειτα από τα
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τραγικά γεγονότα των τελευταίων ηµερών και τον άδικο χαµό
των είκοσι συµπολιτών µας και αφού παρακολούθησα κι εγώ,
όπως και το σύνολο του ελληνικού λαού τον τρόπο, µε τον οποίο
αντέδρασε το πολιτικό σύστηµα, συνειδητοποίησα πως το µεγαλύτερο πρόβληµα της χώρας µας, αυτό που πραγµατικά µαστίζει
το εγχώριο πολιτικό σύστηµα, δεν µπορεί να είναι άλλο, παρά
µόνο η έλλειψη φαντασίας.
Αυτό είναι το πρόβληµα που έχουµε, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν
έχουµε καθόλου φαντασία εµείς οι εκλεγµένοι αντιπρόσωποι
αυτής της χώρας. Και επειδή δεν έχουµε ως αιρετοί καθόλου φαντασία, δεν δικαιούµαστε να κατακρίνουµε την έλλειψη φαντασίας
που σταθερά επιδεικνύουν µε τη σειρά τους και οι επικεφαλής,
δηλαδή οι κάθε είδους αρµόδιοι και οι κάθε είδους υπεύθυνοι.
Πού να φανταστούµε πως όταν είσαι φτωχός και έχεις οικογένεια, θα αναγκαστείς να δεχθείς να αγοράσεις το φθηνό οικόπεδο, εκείνο που σου πουλά ο άπληστος µε θράσος και ας ξέρεις
πως είναι παράνοµο, γιατί είναι λίγο φθηνό.
Με δεδοµένη την ανάγκη να βάλω ένα κεραµίδι πάνω από τα
παιδιά µου, την οικογένειά µου και αφού η πολιτεία την ανέχεται
αυτή την παρανοµία και κανείς δεν θα κάνει κάτι γι’ αυτό, θα αγοράσω και θα χτίσω ακόµη και πάνω σε ένα ρέµα.
Εξάλλου, το κορυφαίο µεταπολιτευτικό επιχείρηµα, που συντρόφευσε όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις της Μεταπολίτευσης,
συνοψίζεται σε µία και µόνο φράση: «Έλα µωρέ τώρα, ποιος θα
ασχοληθεί; Ποιος ασχολείται;»
Δεν ασχολήθηκε κανείς! Όταν έχτιζαν παράνοµα, δεν ασχολήθηκε κανείς. Όταν µπάζωναν τα ρέµατα, δεν ασχολήθηκε κανείς.
Όταν κατασκευάζονταν κακότεχνα έργα, δεν ασχολήθηκε κανείς.
Όταν αφήσαµε πίσω το Κτηµατολόγιο, τους δασικούς χάρτες,
τα χωροταξικά σχέδια, δεν ασχολήθηκε κανείς. Όταν καταστρέψαµε τον παραγωγικό ιστό αυτής της χώρας, δεν ασχολήθηκε
κανείς. Όταν η Ευρώπη µας χρηµατοδοτούσε σε έργα, σε προγράµµατα, σε µελέτες, για να γίνουµε κάποια στιγµή ανεξάρτητοι
οικονοµικά, εµείς επιλέξαµε να γίνουµε πιο οικονοµικά εξαρτηµένοι και πάνω σε αυτό δεν ασχολήθηκε κανείς.
Μοιράζουµε σε µία φτωχοποιηµένη Ελλάδα το 2017 κοινωνικό
µέρισµα και ξαφνικά ασχολούµαστε όλοι µε αυτό. Όλο το πολιτικό σκηνικό ασχολείται µε τον εξορκισµό των ευθυνών του για
τις καταστροφές, για την τραγική κατάσταση της δυτικής Αττικής.
Πού να φανταζόταν, αγαπητοί συνάδελφοι, ο κ. Πετρόπουλος
το τι θα αναγκαζόταν να ψηφίσει σήµερα, όταν πριν δύο µήνες
µου εξηγούσε εδώ µέσα, σε αυτή την Αίθουσα, πως δεν ήταν
υποχρεωµένος να κάνει δεκτή µία τροπολογία που είχα καταθέσει, σύµφωνα µε την οποία θα έπρεπε η Κυβέρνηση να επιστρέψει άµεσα στους εθελοντές µακράς θητείας τις παράνοµες
κρατήσεις που είχαν υποστεί.
Δεν θα µπορούσε πράγµατι τότε να φανταστεί ότι σήµερα, δύο
µήνες αργότερα και υπό το βάρος δικαστικών αποφάσεων, θα
αναγκαζόταν να νοµοθετεί µε κατεπείγοντα τρόπο την επιστροφή
άλλων, αντιστοίχων παράνοµων κρατήσεων.
Σας ρωτώ, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κύριε Πετρόπουλε, γιατί
επιδεικνύετε αυτή την αδιαφορία, ειδικά για τους εθελοντές µακράς θητείας; Γιατί τους αποκλείετε και από αυτό το νοµοσχέδιο;
Δεν θα προλάβουµε λέει να το συζητήσουµε αυτό, δεν θα πάρουν απάντηση οι άνθρωποι, για άλλη µία φορά, γιατί νοµοθετούµε µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, ώστε να νικήσουµε
τη γραφειοκρατία. Αυτό είναι το επιχείρηµα της Κυβέρνησης για
την επείγουσα διαδικασία: να αποφύγει τη γραφειοκρατία.
Είµαι βέβαιος ότι δεν φανταζόταν ούτε και ο κ. Τσακαλώτος
πως θα συνέβαινε τόσο γρήγορα µία τέτοια καταστροφή, όταν
πριν από έναν µήνα περίπου µου απαντούσε εδώ, σε αυτήν εδώ
την Αίθουσα πως έχει κρατήσει «καβάτζα» - αυτή τη λέξη χρησιµοποίησε- ύψους περίπου 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ, ακριβώς για
τέτοιες περιπτώσεις.
Για την ακρίβεια, µου είπε τότε πως αυτά τα λεφτά, το 1 δισεκατοµµύριο ευρώ, τα κρατάει για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές και τροµοκρατικές ενέργειες.
Ούτε και εγώ, βέβαια, φανταζόµουν τότε ότι θα µου απαντούσε αυτό ο κ. Τσακαλώτος, πως έχει δηλαδή 1 δισεκατοµµύριο
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στην άκρη παρκαρισµένο εκτός προϋπολογισµού, το οποίο µάλιστα διαχειρίζεται αποκλειστικά ο ίδιος, όταν εκείνο που ρωτούσα, αυτό που είχα ζητήσει να µάθω, ήταν το πού καταλήγουν
τα λεφτά από τις δεκάδες παράνοµες κρατήσεις, µε τις οποίες
επιβαρύνονται οι Έλληνες δανειολήπτες.
Το γνωρίζουν, άραγε, αυτό οι Έλληνες πολίτες, πως από κάθε
δάνειο που έχουν πάρει –είτε επαγγελµατικό είτε καταναλωτικό
είτε κατασκευαστικό- πληρώνουν και µία εισφορά, η οποία καταλήγει στο ταµείο του κ. Τσακαλώτου, στην «καβάτζα» του κ. Τσακαλώτου; Το γνωρίζουν;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου ένα, ενάµισι λεπτό, κύριε Πρόεδρε, ακόµα.
Αγαπητοί συνάδελφοι, πέραν του αν είναι νόµιµο να παρακρατάει η Κυβέρνηση µέσω των τραπεζών και εκτός προϋπολογισµού λεφτά από όλους τους δανειολήπτες, για να φτιάχνει τις
«καβάτζες», σήµερα σας ρωτώ το εξής: Γιατί δεν χρησιµοποιήσατε αυτή την «καβάτζα», κύριοι της Κυβέρνησης; Γιατί δεν
χρησιµοποιείτε αυτό το 1 δισεκατοµµύριο που έχετε µαζέψει από
τους δανειολήπτες για τον σκοπό που λέτε ότι το µαζέψατε; Γιατί
η τροπολογία που µας φέρνετε δεν έχει καµµία αναφορά σε αυτά
τα λεφτά;
Όταν στην πρώτη του δήλωση ο κύριος Πρωθυπουργός έκανε
λόγο για τις δικές µας ευθύνες, για τις δικές µας δυνάµεις και
σχολίαζε αρνητικά τη γραφειοκρατία των Βρυξελλών, φαντάστηκα πως είχε υπ’ όψιν του την «καβάτζα» του κ. Τσακαλώτου.
Μετά, όµως, άκουσα ότι ο Πρόεδρος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης, έκανε ό,τι µπορούσε µε προσωπικές
παρεµβάσεις για να νικήσει αυτήν ακριβώς τη γραφειοκρατία.
Έπειτα, άκουσα και την κ. Γεννηµατά, την Πρόεδρο, επικεφαλής
αυτή τη στιγµή της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης και του Ποταµιού, να ζητά να δοθεί στους πληγέντες µέρος του κοινωνικού
µερίσµατος. Τότε συνειδητοποίησα πως µάλλον ούτε ο Πρωθυπουργός ούτε ο Πρόεδρος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ούτε
και πολλοί άλλοι µέσα από αυτή την Αίθουσα γνώριζαν την
ύπαρξη της «καβάτζας» του κ. Τσακαλώτου, η οποία δεν εµποδίζεται από τη γραφειοκρατία ούτε χρειάζεται νοµοθέτηση, αρκεί
και µόνο µία απλή υπογραφή του κ. Τσακαλώτου. Με τους οµολογιούχους που έχουν χάσει τα χρήµατά τους ασχολήθηκε κανείς;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Σαρίδη, ολοκληρώστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε µισό λεπτό.
Ασχολήθηκε κανείς µαζί τους; Μπορούν να φανταστούν τι θα
µπορούσαν να είχαν κερδίσει; Με τα χρήµατα των δανειοληπτών
από το 2002 µέχρι σήµερα, που παρακρατήθηκαν παράνοµα,
έχει ασχοληθεί κανείς; Μπορείτε να φανταστείτε για πόσα χρήµατα µιλάµε;
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η κ.
Αικατερίνη Παπακώστα, Ανεξάρτητη Βουλευτής και θα συνεχίσουµε…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, πόσοι οµιλητές είναι
ακόµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Είναι η τελευταία
οµιλήτρια εκ του καταλόγου και υπολείπονται άλλοι τρεις Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και συγκεκριµένα ο κ. Μεγαλοµύστακας, ο κ. Καραθανασόπουλος και ο κ. Μαντάς. Μετά περνάµε
στην ψηφοφορία. Δεν ξέρω αν ο Υπουργός στο µεταξύ θα θελήσει να παρέµβει.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο για µισό λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ναι, κύριε συνάδελφε.
Συγγνώµη, κυρία Παπακώστα, για µισό λεπτό.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Παρακαλώ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Με την άδειά σας, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ, κυρία συνάδελφε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Διευκρινιστικά θέλετε να πείτε κάτι;
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι. Είχαµε συµφωνήσει µε τον κ.
Κακλαµάνη, αν η τροπολογία για τους πληµµυροπαθείς κατατεθεί µετά τις οµιλίες µας, όπως και έγινε, να µας δώσετε δυο
λεπτά να τοποθετηθούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εννοείτε δευτερολογία;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι, εν είδει δευτερολογίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εντάξει, ωραία, δεν
θα τα χαλάσουµε εκεί, κύριε Κουτσούκο. Θα έχετε έναν σύντοµο
χρόνο για να τοποθετηθείτε.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, κυρία Παπακώστα, έχετε τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Την οδύνη µου εκφράζω, αγαπητοί συνάδελφοι και βέβαια, τη
συµπαράστασή µου στις οικογένειες των πληγέντων και των θυµάτων.
Κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, από το πρωί παρακολουθώ τη συνεδρίαση. Και βέβαια, πρέπει να σας πω ότι από
τη θέση πια της Ανεξάρτητης Βουλευτού, µε αφορµή το κοινωνικό µέρισµα –και θα τοποθετηθώ επ’ αυτού- διαπιστώνω ότι κινδυνεύουµε να µας καταπιεί η λάσπη του λαϊκισµού, όπου το
«πουλάω αέρα» έχει γίνει πλέον πολιτική και βέβαια, συνιστά τον
ορισµό της παρακµής. Οι αεριτζήδες, αυτοί οι οποίοι πουλούν
αέρα φρέσκο ή κοπανιστό, είναι εκείνοι οι οποίοι καθορίζουν την
πολιτική ατζέντα σήµερα.
Κάτω από αυτό το βάρος θα ήθελα να σας πω ότι πρέπει όλα
τα πολιτικά κόµµατα να τοποθετηθούν µε υπεύθυνο τρόπο, γιατί
από εδώ θα ξεκινήσει η βελτίωση της ποιότητας του πολιτικού
λόγου, µέσα από την Εθνική Αντιπροσωπεία και όχι µέσα από την
απαξίωσή της.
Ας αφήσουµε, λοιπόν, τη λάσπη του λαϊκισµού και ας µπούµε
στην ουσία της νοµοθέτησης, επ’ ωφελεία των πολιτών.
Είπα ότι σας µιλώ σήµερα µε την ιδιότητα της Ανεξάρτητης
Βουλευτού µε αφορµή το κοινωνικό µέρισµα, διότι πίστευα και
το πιστεύω απολύτως -και επιβεβαιώνοµαι από τη στάση του κόµµατός µου, της Νέας Δηµοκρατίας, η οποία ορθά φέτος επέλεξε
να υπερψηφίσει το κοινωνικό µέρισµα- ότι η στάση «παρών» ήταν
µία πολιτική η οποία δεν ταίριαζε στη Νέα Δηµοκρατία. Διότι δεν
εκχωρείς την πολιτική σου και δεν εγκαταλείπεις την πολιτική την οποία ακολούθησε τότε η Κυβέρνηση - συγκυβέρνηση µε πυλώνα τη Νέα Δηµοκρατία- της απονοµής κοινωνικού µερίσµατος
ως υποχρέωση της πολιτείας απέναντι στους πολίτες οι οποίοι
εθίγησαν και αιµορράγησαν και αιµορραγούν ακόµη από την οικονοµική κρίση.
Άρα ορθά αυτήν τη φορά υπερψηφίζει η Νέα Δηµοκρατία αυτό
το κοινωνικό µέρισµα, το οποίο -για να ξεκαθαρίσουµε τα πράγµατα- σε καµµία περίπτωση, κύριοι Υπουργοί της Κυβέρνησης,
δεν είναι προϊόν ανάπτυξης της οικονοµίας, γιατί αν ήταν έτσι θα
συνέβαλε περαιτέρω στην ανάπτυξη. Αυτό είναι µία πρώτη παρατήρηση.
Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι ασφαλώς από την πλευρά
της Κυβέρνησης η υιοθέτηση µιας πολιτικής, για την οποία έχτιζε
λίβελλους, συνιστά σήµερα τουλάχιστον την ανάγκη της δηµόσιας έκφρασης συγγνώµης για τους λίβελλους που έχτιζε τότε,
αφού σήµερα υιοθετεί την αναγκαιότητα της παροχής κοινωνικού µερίσµατος στις αδύναµες κοινωνικές οµάδες.
Και να ο φαύλος κύκλος. Αναρωτήθηκε κάποιος συνάδελφος
προηγουµένως: Μα, τι ακούµε σήµερα από το πρωί, αφού όλοι
υπερψηφίζουµε; Ακούτε το αποτέλεσµα και βλέπετε το αποτέλεσµα και τα επίχειρα µιας αντιπολίτευσης την οποία ασκήσατε
εσείς και σήµερα την εισπράττετε, την παίρνετε πίσω ως απόσβεση για την ταλαιπωρία την οποία είχατε προκαλέσει στις δυνάµεις οι οποίες συγκροτούσαν την τότε συγκυβέρνηση.
Δυστυχώς δεν υπάρχει πολιτική ωριµότητα -αυτό διαπιστώνωνα κατανοήσει κανείς ότι σήµερα αυτό αποτελεί πλέον παρακµιακό στοιχείο του πολιτικού βίου της χώρας και δεν αποτελεί
στοιχείο ποιοτικής διαφοράς το οποίο να διακρίνει σήµερα τον
πολιτικό κόσµο και να δείχνει ότι έχει κατανοήσει τις ευθύνες
του, ότι έχει κατανοήσει τα λάθη του και ότι έχει αποκηρύξει όλα
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όσα εν πάση περιπτώσει ταλαιπώρησαν το δηµόσιο βίο της
χώρας και όχι µάλιστα χωρίς κόστος. Δεν ήταν ανέξοδο όλο
αυτό. Κόστισε πάρα πολύ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θα µου επιτρέψετε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, όσον αφορά το κοινωνικό µέρισµα
πάρα πολλά έχω ακούσει, αλλά πρέπει να ξεκινήσουµε από µία
παραδοχή. Έχω σηµειώσει εδώ σε ένα µικρό µπλοκάκι το οποίο
διαθέτω τις εξής παραδοχές:
Παραδοχή πρώτη: Ακούω µεγαλεπήβολα σχέδια άσκησης οικονοµικής πολιτικής. Πρώτο λάθος: Δεν υπάρχει άσκηση οικονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής στη χώρα αυτήν εδώ η οποία
είναι υπό καθεστώς µνηµονίων και στη συνέχεια, όποτε βγούµε
εν πάση περιπτώσει, υπό επιτροπεία, υπάρχει µόνο η άσκηση δηµοσιονοµικής πολιτικής.
Η οικονοµική και νοµισµατική πολιτική, αγαπητοί συνάδελφοι
όλων των πτερύγων, ασκείται από τον κεντρικό τραπεζίτη της Ευρώπης και από τις Βρυξέλλες, εφόσον η χώρα βρίσκεται σε
αυτήν την κατάσταση. Αυτή είναι µία πρώτη παραδοχή.
Τι ασκούµε εµείς; Δηµοσιονοµική πολιτική. Είναι σωστό το
µείγµα της δηµοσιονοµικής πολιτικής, µε αφορµή τη συζήτηση για
το κοινωνικό µέρισµα το οποίο ασφαλώς και είναι αναγκαίο και
πρέπει όλοι µε κλειστά τα µάτια να υπερψηφίζουµε αφού προηγουµένως έχουµε δει πού πρέπει να το διανείµουµε και πώς πρέπει να το κατανείµουµε ώστε να είναι όσο το δυνατόν δικαιότερο;
Το µείγµα της δηµοσιονοµικής πολιτικής, όταν έχεις µία συσταλτική οικονοµική πολιτική και όχι µία αναπτυξιακή, επεκτατική πολιτική, δεν µπορεί να είναι µε το κοινωνικό µέρισµα αναδιανεµητικό
ούτε ανταποδοτικό. Το µείγµα της πολιτικής, παραδείγµατος
χάριν, που θα έδινε το κοινωνικό µέρισµα σε επτά εκατοµµύρια
Έλληνες αντί για τέσσερα εκατοµµύρια που υποτίθεται ότι θα
ωφεληθούν και θα έχει και αναδιανεµητικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα, θα συνιστούσε µία διαφορετική δηµοσιονοµική πολιτική.
Αυτή η πολιτική θα εµπεριείχε τον ΕΝΦΙΑ, για παράδειγµα, οπότε
θα επωφελούνταν µεγαλύτερο εύρος πολιτών, θα µείωνε την
τρύπα των 15 περίπου δισεκατοµµυρίων λόγω του ότι οι πολλαπλασιαστές φόρων και µεταβιβαστικών πληρωµών -το κοινωνικό
µέρισµα µεταξύ αυτών- είναι ίσιοι και αντίθετοι. Αυτό δεν δίνει ανταποδοτικότητα.
Η αποταµίευση, η οποία ουσιαστικά έχει εξαϋλωθεί -δεν υπάρχει- είναι µια πολιτική η οποία θα έδινε τη δυνατότητα στις τράπεζες να ανοίξουν τη στρόφιγγα, να µην ανεβαίνει το κόστος των
επιτοκίων και άρα το κόστος των επενδύσεων, να µπορούν οι
ιδιώτες να επενδύουν και αυτό να δηµιουργήσει ανάπτυξη.
Άρα η απάντηση στον κ. Τσακαλώτο που είπε «Μα, από πού η
Νέα Δηµοκρατία θα βρει πόρους, αφού θα µειώσει τους φόρους;
Θα κόψει από την υγεία, θα κόψει από την παιδεία, από την ανάπτυξη;» είναι αν λειτουργήσει µε ένα σωστό µείγµα δηµοσιονοµικής πολιτικής, το οποίο θα εξισορροπείται από µία αναπτυξιακή
πολιτική και όχι µόνο από συσταλτικές πολιτικές, οι οποίες αποµειώνουν την οικονοµική σφριγηλότητα της χώρας.
Παράλληλα, σε αυτό το µείγµα της δηµοσιονοµικής πολιτικής
θα πρέπει να αυξηθεί το κόστος των δηµοσίων επενδύσεων, να
µειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές και βέβαια να δηµιουργήσουµε δυο βασικές προϋποθέσεις, αγαπητοί συνάδελφοι, για τις
οποίες δεν έχουµε συζητήσει ποτέ σοβαρά. Η µία προϋπόθεση
είναι να υπάρχει ένα ενιαίο και σταθερό φορολογικό περιβάλλον
και η δεύτερη είναι να υπάρχει ένα πάγιο και σταθερό επενδυτικό
περιβάλλον.
Τώρα για να τελειώνουµε µε τα περί νοµίµου και ηθικού και να
µην κρυβόµαστε πίσω από το δάχτυλό µας, αγαπητοί συνάδελφοι, µιλάµε για τους φορολογικούς παραδείσους. Υπάρχει µία
λύση που µπορούµε να την υλοποιήσουµε στη Βουλή των Ελλήνων -και την προτείνω- που είναι ότι τα κέρδη πρέπει να φορολογούνται στον τόπο παραγωγής τους. Έτσι θα ωφεληθεί και η
εθνική οικονοµία. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, λύσεις και πολιτικές απαντήσεις, αν θέλουµε να κάνουµε πολιτική και όχι λαϊκισµό, υπάρχουν.
Τέλος, κλείνω µε το εξής, κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ
πολύ για τη δυνατότητα που µου παρέχετε και την ανοχή του
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χρόνου. Εγώ είχα µία διαφορετική πρόταση για τη διανοµή και
την κατανοµή των 360.000.000 ευρώ που δίνει η Κυβέρνηση. Για
παράδειγµα, θα µπορούσαν να µοιραστούν ως εξής: Τα
100.000.000 ευρώ στους δικαιούχους του κοινωνικού εισοδήµατος αλληλεγγύης, τα 150.000.000 ευρώ στους στρατιωτικούς
έναντι των τελεσίδικων αποφάσεων του Σ.τ.Ε., για να δείξει η Κυβέρνηση ότι σέβεται τις δικαστικές αποφάσεις -οι πολιτικοί συµβολισµοί είναι πάρα πολύ ισχυροί- και τα 110.000.000 ευρώ θα
µπορούσαν κάλλιστα να πάνε για την κάλυψη των υπηρεσιών κοινής ωφελείας.
Άρα αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να αποφασίσουµε σε αυτή
την Εθνική Αντιπροσωπεία -για να µην µας απορρίψει συλλήβδην
και στο σύνολό µας ο ταλαιπωρηµένος ελληνικός λαός- να συζητούµε σοβαρά, να προτείνουµε πολιτικές λύσεις και όχι να λειτουργούµε όπως έλεγαν οι αρχαίοι ηµών πρόγονοι –και να
βάλουµε εδώ τα δελφικά παραγγέλµατα γύρω γύρω, για να θυµόµαστε κάθε µέρα πώς πρέπει να λειτουργούµε- «εν αµίλλαις
πονηραίς, αθλιότερος ο νικήσας», δηλαδή «ακόµα και αν νικήσεις
σε άµιλλες που δεν είναι καλές, αλλά πονηρές, θα είσαι αθλιότερος». Ας το αποφύγουµε, λοιπόν, εφεξής.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Οι Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας κύριοι Ιάσονας Φωτήλας και Γεώργιος Κασαπίδης ζητούν άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό, δύο
ηµέρες και µία ηµέρα αντίστοιχα. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς η Βουλή
ενέκρινε τις ζητηθείσες άδειες.
Συνεχίζουµε µε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Ένωσης
Κεντρώων κ. Μεγαλοµύστακα.
Κύριε Μεγαλοµύστακα, έχετε τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, πριν αρχίσω την τοποθέτησή µου ως προς το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο,
θα ήθελα και εγώ µε τη σειρά µου να εκφράσω τη θλίψη µου και
τα συλλυπητήριά µου για την τραγωδία που συνέβη στην Δυτική
Αττική και να µεταφέρω κάτι που ακούγεται έξω στην κοινωνία,
ότι οι ευθύνες δεν είναι µπαλάκι για να τις πετάµε από εδώ και
από εκεί και δεν µπορούν να µπαίνουν στην ζυγαριά.
Όλοι όσοι κυβέρνησαν µέχρι σήµερα φταίνε γι’ αυτό που έγινε
και την ευθύνη πρέπει να την αναλάβουν αυτοί που πρέπει,
καθώς η πολιτική που ακολουθήθηκε µέχρι σήµερα στο συγκεκριµένο τοµέα είναι η πολιτική της ρουλέτας, δηλαδή αν µας κάτσει ή δεν µας κάτσει ένα ακραίο καιρικό φαινόµενο όπως και
έγινε. Δεν φταίνε αυτά.
Όλοι όσοι κυβέρνησαν φταίνε που, ενώ µοίραζαν κάποια µερίσµατα εν µέσω κρίσης, δεν προέβλεψαν ότι πρέπει να γίνουν τα
βασικά σε αυτή τη χώρα. Πρέπει όλοι να αναλογιστούµε το τι συνέβη και να πάρουµε άµεσα αποφάσεις, ώστε να µην ξανασυµβεί
κάτι ανάλογο.
Πάµε τώρα στο νοµοσχέδιο. Θα αρχίσω από το τελευταίο
άρθρο, που αφορά τη ΔΕΗ και την κάλυψη των ΥΚΩ. Πολύ φοβόµαστε ότι η πολιτική που ακολουθείται µέχρι σήµερα απαξιώνει, αλλά και αποδοµεί τη ΔΕΗ και στο τέλος θα καταλήξει να
ξεπουληθεί, όπως φωνάζατε πριν γίνετε Κυβέρνηση. Με αυτό το
κοινωνικό µέρισµα, αυτή την ενίσχυσή της δεν πιστεύουµε ότι θα
καταφέρετε αυτό που θέλετε να πετύχετε.
Πάω σύντοµα και στο άρθρο 2, µε το οποίο στην ουσία βάζετε
στο κοινωνικό µέρισµα τα αναδροµικά, τα χρήµατα δηλαδή που
παράνοµα κρατήθηκαν από τον ΕΟΠΥΥ από τους συνταξιούχους. Ξέρουµε πολύ καλά όλοι εδώ µέσα ότι αν κάποιος από
τους συνταξιούχους πήγαινε στο δικαστήριο και διεκδικούσε τα
χρήµατα, θα κέρδιζε.
Εποµένως, κάνετε το αυτονόητο, τηρείτε µια δικαστική απόφαση και το παρουσιάζετε ως κάτι πρωτοπόρο ή ως κοµµάτι που
εντάσσεται στον κοινωνικό σας χαρακτήρα. Μάλιστα το κάνετε
µε έναν τρόπο ο οποίος ενδεχοµένως να κρύβει και κινδύνους,
καθώς η διατύπωση δεν περιλαµβάνει τις κρατήσεις που έγιναν
µε τον ν.3865/2010, όπως τροποποιήθηκε από τον ν.3986/2011.
Ελπίζουµε να λάβετε υπ’ όψιν την τροπολογία που σας δώσαµε
και να γίνει δεκτή αυτή η νοµοθετική βελτίωση, έτσι ώστε να µην
υπάρχουν υπόνοιες ότι θα συµβεί κάτι τέτοιο, γιατί αν δεν δώ-
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σουµε τα χρήµατα που έδωσαν πίσω, τότε είναι σαν να τους κοροϊδεύουµε.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Θ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ)
Πάω και στο άρθρο 1 µε το οποίο µοιράζετε το υπερπλεόνασµα. Πρόκειται για ένα υπερπλεόνασµα που δηµιουργήθηκε,
κατά την άποψή µας πάντα, όχι µε τον τρόπο που εσείς µας είπατε, δηλαδή µε την πάταξη της φοροδιαφυγής και το λαθρεµπόριο. Δηµιουργήθηκε από την εισπραξιµότητα των ποσών από
τη λίστα Λαγκάρντ, τη λίστα Μπόργιανς και τα εµβάσµατα. Τα
ποσοστά εισπραξιµότητας είναι πάρα πολύ µικρά. Είναι 16% για
τη λίστα Λαγκάρντ, είναι 1% για τη λίστα Μπόργιανς και µόλις
10,6% για τα εµβάσµατα.
Όλο αυτό το υπερπλεόνασµα δεν προήλθε από σωστή πολιτική. Δεν υπήρξε ανάπτυξη. Δεν χρησιµοποιήσατε όπως έπρεπε
το εργαλείο των επιδοτήσεων του ΕΣΠΑ. Μέχρι τώρα υπάρχουν
ακόµη προς έγκριση αιτήσεις από τον προηγούµενο κύκλο. Ενώ
είµαστε κοντά στο 2018, τα χρήµατα που δόθηκαν στους δικαιούχους για τον δεύτερο κύκλο 2014-2020 είναι το 11,26%. Και είµαστε στο 2018! Σε δύο χρόνια λήγει αυτός ο κύκλος. Θα έπρεπε
να ενεργούµε πολύ πιο γρήγορα σε περίοδο κρίσης, κάτι που δεν
κάνετε.
Επίσης στο Δηµόσιο Πρόγραµµα Επενδύσεων βλέπουµε ότι οι
δαπάνες είναι µειωµένες. Αντί για 3 δισεκατοµµύρια ευρώ, µέχρι
τώρα έχουν δοθεί µόνο 2 δισεκατοµµύρια ευρώ, ενώ παράλληλα
βλέπουµε και κάποιες µειώσεις.
Άκουσα πολύ προσεκτικά τον Πρωθυπουργό να µιλάει για το
πώς θα βρει η Νέα Δηµοκρατία τα χρήµατα για να µην υπάρχει
αυτή η υπερφορολόγηση. Είπε για µειώσεις σε δαπάνες πολύ
σηµαντικές για αυτή τη χώρα.
Είδαµε από τα στοιχεία που µας έχουν δοθεί για την περίοδο
από τον Ιανουάριο του 2017 έως τον Οκτώβριο ότι οι δαπάνες
αντί του στόχου είναι µειωµένες κατά 1.852.000.000 ευρώ. Μάλιστα σε αυτές τις µειωµένες δαπάνες συµπεριλαµβάνονται και
οι χορηγίες νοσοκοµείων, οι οποίες είναι µειωµένες κατά 101
εκατοµµύρια ευρώ, η συνεισφορά του ελληνικού δηµοσίου για
την προστασία της κύριας κατοικίας που είναι µειωµένη κατά 73
εκατοµµύρια ευρώ, τα εξοπλιστικά που είναι µειωµένα κατά 51
εκατοµµύρια ευρώ και τοµείς της οικονοµίας και της χώρας που
έχουν µεγάλη ανάγκη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ πολύ λίγο χρόνο ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Αυτό δεν είναι αυτό που υποσχεθήκατε και αυτό είναι το πρόβληµα. Όταν ήσασταν στην αντιπολίτευση, λέγατε ότι δεν θα συνεχίσετε την υπερφολόγηση που υπήρχε από πριν. Και υπήρχε.
Δεν τηρήσατε όσα δεσµευτήκατε να κάνετε. Αυτό είναι που σας
καταδικάζει.
Εµείς έχουµε προτάσεις για το πώς µπορούµε να ελαφρύνουµε λίγο τη φορολογία και έχουµε µιλήσει γι’ αυτές. Αν δείτε
καθαρά τις θέσεις µας, θα δείτε ότι µε την περικοπή των συντάξεων που υπερβαίνουν τα 1.500 ευρώ, µε την ενιαιοποίηση των
συντάξεων σε µία -καθώς υπάρχουν πολλοί αυτή τη στιγµή στην
Ελλάδα που παίρνουν δύο και τρεις και τέσσερις ακόµα και δώδεκα συντάξεις- θα κερδίσουµε πολλά χρήµατα. Δεν µας ακούτε!
Δυστυχώς είναι ξεκάθαρο ότι αποφασίζετε για το ποιον δρόµο
θα ακολουθήσετε µόνοι σας. Αυτό φάνηκε και πέρσι, όταν σας
προειδοποιούσαµε ότι δεν θα δοθεί µε τον σωστό τρόπο και ο
προηγούµενος «µποναµάς» που δώσατε. Όπως πολύ καλά
άκουσα, και εσείς παραδεχθήκατε ότι δόθηκε σε ανθρώπους που
δεν τον είχαν τόση ανάγκη όσο άλλοι συµπολίτες µας.
Το κακό σε όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι δεν πορεύεστε
µόνοι σας, αλλά έχετε και το µέλλον της πατρίδας µας. Πρέπει
πολύ προσεκτικά να ακολουθήσετε µια πολιτική, η οποία θα έχει
έναν χαρακτήρα διακοµµατικό, έτσι ώστε να βγούµε κάποια
στιγµή από το αδιέξοδο. Κουράστηκε ο κόσµος και δεν µπορεί
άλλο να συνεχίσει αυτή την κατάσταση.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Μεγαλοµύστακα.
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Κύριε Κουτσούκο, έχετε ζητήσει τον λόγο. Το λέω για να µπορέσουµε να ολοκληρώσουµε. Θέλετε να µιλήσετε µετά τον κ. Καραθανασόπουλο; Σας ρωτάω επειδή ζητήσατε τον λόγο για ένα
λεπτό.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ας µιλήσει πρώτα ο κ. Καραθανασόπουλος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ελάτε, κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο εσείς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, και οι άλλοι εισηγητές έχουµε ζητήσει δευτερολογία για δύο λεπτά. Θέλουµε να µιλήσουµε µόνο για την τροπολογία, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Όλοι οι εισηγητές θα
µιλήσετε; Γιατί, λόγω του κατεπείγοντος, δεν είναι να µιλήσετε.
Λόγω της δευτερολογίας σας, όµως, θυµάµαι ότι είχατε συµφωνήσει µε τον κ. Κακλαµάνη να µιλήσετε όλοι. Θα κλείσει τη συνεδρίαση ο κ. Μαντάς. Απ’ ό,τι έχω ενηµερωθεί, ο κύριος Υπουργός
δεν θα ήθελε…
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Οι εισηγητές κλείνουν, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ναι, αλλά πρέπει να
κλείσει κάποιος από το κυβερνών κόµµα. Το γνωρίζετε αυτό. Γι’
αυτό είπα ότι θα κλείσει ο κ. Μαντάς.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ο κ. Μπαλαούρας, όµως, είναι εισηγητής.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Αν χρειάζεται, θα µιλήσω κι εγώ ως εισηγητής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ωραία.
Ελάτε, κύριε Καραθανασόπουλε, για να συντοµεύουµε, γιατί
ήδη έχει παρέλθει ο χρόνος. Είπαµε ότι θα είναι δεκάωρη η συνεδρίαση και έχουµε υπερβεί τον χρόνο. Θα σας δώσω πέντε
λεπτά και θα έχετε κι εσείς την ανοχή, κύριε Καραθανασόπουλε,
όπως και οι άλλοι συνάδελφοι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Υπάρχει ένα ερώτηµα στο οποίο πρέπει να απαντήσουµε µε σαφήνεια: Ποιον υπηρετεί η κυβερνητική πολιτική; Υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες και την ικανοποίησή τους ή τα συµφέροντα του
κεφαλαίου και τις ανάγκες του καπιταλιστικού συστήµατος; Η
απάντηση είναι φανερή. Υπηρετείτε µε την πολιτική σας τα συµφέροντα των µονοπωλιακών οµίλων, τα συµφέροντα του κεφαλαίου και στην ικανοποίηση αυτών των συµφερόντων, θυσιάζετε
τις λαϊκές ανάγκες. Δεν υπάρχει δεύτερη κουβέντα σ’ αυτό, κύριε
Υπουργέ.
Έτσι, λοιπόν, βεβαίως συµφωνούµε ότι η πολιτική σας είναι ταξική, αλλά είναι ταξική προς όφελος του κεφαλαίου και σε βάρος
της εργατικής τάξης και των υπόλοιπων λαϊκών στρωµάτων. Γιατί,
αλήθεια, πού βρίσκεται η κοινωνική δικαιοσύνη των µέτρων των
οποίων παίρνετε; Είναι υπέρ των λαϊκών στρωµάτων η νέα µείωση
του αφορολόγητου; Εσείς την ψηφίσατε. Είναι υπέρ των λαϊκών
στρωµάτων η αύξηση του ΦΠΑ; Εσείς την ψηφίσατε. Είναι υπέρ
των λαϊκών στρωµάτων η νέα µείωση στις συντάξεις; Εσείς την
ψηφίσατε. Είναι υπέρ των λαϊκών στρωµάτων η αύξηση των φορολογικών εισφορών και κοκορεύεστε ότι έχετε πλεονάσµατα στα
ασφαλιστικά ταµεία και µε βάση αυτά τα πλεονάσµατα µπορείτε
να δίνετε κοινωνικό µέρισµα, τη στιγµή που πετσοκόβετε τις συντάξεις, τη στιγµή που πετσοκόβετε τις παροχές υγείας και περίθαλψης για τους ασφαλισµένους και τους λέτε να βάλουν όλο και
πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη; Και υπερηφανεύεστε για τα πλεονάσµατα των ασφαλιστικών ταµείων.
Είναι υπέρ του λαού οι µεταρρυθµίσεις που απελευθερώνουν
και διευκολύνουν την επιχειρηµατική δραστηριότητα στην αγορά
εργασίας; Τα νέα µέτρα που θα φέρετε στην τρίτη αξιολόγηση
ποιον θα ωφελήσουν, ποιον θα εξυπηρετήσουν; Κι εδώ δεν υπάρχει καµµία διαφορετική απάντηση και γι’ αυτό άλλωστε έχετε και
τα εύσηµα για την ακολουθούµενη πολιτική όλων των ιµπεριαλιστικών οργανισµών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, της Γερµανίας, των Ηνωµένων Πολιτειών.
Αυτή λοιπόν είναι η πολιτική σας, αυτούς λοιπόν εξυπηρετείτε.
Και απ’ αυτή την άποψη, έγινε µια ολόκληρη κουβέντα από πού
προέρχεται το υπερπλεόνασµα. Χρειάζεται και δεύτερο ερώτηµα;
Το υπερπλεόνασµα προέρχεται απ’ τον σφαγιασµό των λαϊκών ει-
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σοδηµάτων. Ποιος πληρώνει τη δηµοσιονοµική εξυγίανση; Πληρώνουν οι εφοπλιστές, αλήθεια; Πήρατε κανένα µέτρο σε βάρος
των εφοπλιστών στη φορολογική τους αντιµετώπιση; Πληρώνουν
οι βιοµήχανοι; Νέα κίνητρα, νέες απαλλαγές, νέες χρηµατοδοτήσεις.
Πραγµατικά, µειώνετε τους φόρους. Πού τους µειώσατε, όµως;
Στους καναλάρχες. Από 20% ο φόρος για την τηλεοπτική διαφήµιση, πήγε στο 5%. Να, λοιπόν, ποιους εξυπηρετείτε! Και ταυτόχρονα λέτε στον λαό ότι του θα µειώσετε παραπέρα το
αφορολόγητο. Τα παίρνετε, λοιπόν, απ’ τους πολλούς για να τα
δώσετε στους λίγους, στους κεφαλαιοκράτες. Αυτή είναι η δηµοσιονοµική σας πολιτική, αυτή είναι η αναδιανοµή την οποία κάνετε.
Και έρχεστε τώρα και λέτε ότι θέλετε να ασκήσετε µια κοινωνικά
ευαίσθητη πολιτική. Ξέρετε πού περιορίζεται η κοινωνική σας ευαισθησία; Σε αυτό που λέει ο λαός µας: «Να σε κάψω Γιάννη, να σ’
αλείψω λάδι». Ποιος ευθύνεται για τη φτώχεια και την εξαθλίωση
πλατιών λαϊκών στρωµάτων; Ποιος ευθύνεται για την ανεργία; Βεβαίως, το καπιταλιστικό σύστηµα, το οποίο είναι άδικο, εκµεταλλευτικό και βάρβαρο. Όµως ευθύνεται και η πολιτική σας, η
πολιτική των προηγούµενων κυβερνήσεων και των σηµερινών που
έχει οδηγήσει σ’ αυτές τις συνέπειες.
Και τους λέτε: «Κοιτάξτε, µην σας απασχολεί που σας παίρνουµε δέκα, φτάνει που σας δίνουµε το ένα από τα δέκα που σας
παίρνουµε». Και τι κάνετε; Κάνετε µια αναδιανοµή της φτώχειας
επί της ουσίας. Οι λιγότερο φτωχοί να πληρώσουν για τους εξαθλιωµένους.
Και δεν κάνετε µόνο αυτό, δηλαδή αναδιανοµή της φτώχειας,
αλλά πάνω από όλα στοχεύετε και στη συνείδηση του λαού, στη
συνείδηση της εργατικής τάξης για να τον πείσετε να µειώσει τις
απαιτήσεις, να ζει και να βολεύετε µε τα ξεροκόµµατα των διαφόρων επιδοµάτων αλληλεγγύης, να µην έχει απαιτήσεις και διεκδικήσεις. Στοχεύετε πάνω από όλα στην ταξική συνείδηση της
εργατικής τάξης και του ίδιου του κινήµατος σε µια προσπάθεια
να ανασυνταχθεί, να αναδιοργανωθεί, να οργανώσει την πάλη του
για γενικότερες και συνολικότερες ρήξεις και ανατροπές.
Και αυτός είναι ο χαρακτήρας, κύριε Υπουργέ, της δίκαιης
ανάπτυξης την οποία ευαγγελίζεστε: οι πλούσιοι να γίνονται
πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η ίδια λογική υπάρχει και στο ζήτηµα της αντιµετώπισης των
καταστροφών. Η ίδια εγκληµατική πολιτική είναι η αιτία για τις
πρόσφατες καταστροφές στη δυτική Αττική µε τους είκοσι νεκρούς, τους δύο αγνοούµενους και τις τεράστιες απώλειες σε
περιουσιακά στοιχεία φτωχών, λαϊκών οικογενειών. Δεν οφείλεται στην άναρχη καπιταλιστική ανάπτυξη; Δεν οφείλεται στο το
ότι η γη είναι ιδιοκτησία και µάλιστα ότι κάποιοι κερδοσκοπούν
πάνω στη γη; Δεν οφείλεται στην έλλειψη οργανωµένου χωροταξικού σχεδίου, που στο επίκεντρό του θα έχει την ικανοποίηση
των αναγκών του λαού και όχι τα συµφέροντα των επιχειρηµατικών οµίλων και τους σχεδιασµούς του κεφαλαίου;
Πόσα µεγάλα έργα γίνονται -οδικοί άξονες, σιδηροδροµικοί
άξονες- χωρίς τα απαραίτητα συµπληρωµατικά και αναγκαία αντιπληµµυρικά µέτρα για την προστασία από τέτοιου είδους ζητήµατα; Από πότε έχει µπει το ζήτηµα εδώ πέρα σχετικά µε το
ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι η αντισεισµική θωράκιση και
η αντιπληµµυρική προστασία;
Και αντί για αυτό, «δεν υπάρχουν χρήµατα». Χρήµατα, όµως,
υπάρχουν για να χρηµατοδοτείτε τους κατασκευαστές των µεγάλων έργων, τις µεγάλες επιχειρήσεις και τους µονοπωλιακούς
οµίλους. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο είπαµε ότι θυσιάζετε επί της
ουσίας τις λαϊκές ανάγκες στον βωµό αυτής της κερδοφορίας.
Και πώς αντιµετωπίζετε τα αποτελέσµατα αυτής της εγκληµατικής πολιτικής; Τα αντιµετωπίζετε πάλι µε έκτακτο επίδοµα. Ε,
πάρτε ένα έκτακτο επίδοµα και βολευτείτε µε αυτό, αντί να υπάρχει πλήρης αποζηµίωση στο 100% του συνόλου των ζηµιών που
υπέστησαν. Και από την άλλη µεριά, µέσα από τον δανεισµό τούς
µετατρέπετε σε οµήρους των τραπεζικών διαθέσεων.
Και στο τέλος περισσεύουν τα ηθικοπλαστικά στηρίγµατα και
από τη Νέα Δηµοκρατία και από εσάς. Η Νέα Δηµοκρατία σας
κατηγορεί για εξοπλισµούς και µεσάζοντες, λες και είναι πρωτο-
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φανέρωτο αυτό, αντί να συζητήσει επί της ουσίας για ποιον είναι
αυτοί οι εξοπλισµοί και ποιος πληρώνει αυτούς τους εξοπλισµούς -δεδοµένου ότι η Ελλάδα τα τελευταία είκοσι χρόνια βρίσκεται στις πέντε χώρες που πληρώνουν τα περισσότερα για
στρατιωτικούς εξοπλισµούς- που εξυπηρετούν τα συµφέροντα
των αµερικανο-νατοϊκών ιµπεριαλιστών, µε αποτέλεσµα να βαθαίνει ακόµα περισσότερο η εµπλοκή της Ελλάδας σε αυτούς
τους σχεδιασµούς. Την µετατρέπετε σε ένα ορµητήριο των Αµερικάνων και των νατοϊκών για να υλοποιήσουν αυτούς τους σχεδιασµούς.
Και από την άλλη µεριά, τα δικά σας ηθικοπλαστικά κηρύγµατα
για τα Paradise Papers, τις offshore εταιρείες και τους φορολογικούς παραδείσους. Πιστεύει κανείς ότι µε αυτά τα κηρύγµατα
θα αλλάξει ο χαρακτήρας του καπιταλιστικού συστήµατος και ότι
θα παύσει να υπάρχει αυτή η σαπίλα; Παίρνετε κανένα µέτρο
συγκεκριµένο; Περιορίζεται η ελευθερία κίνησης κεφαλαίου; Κανένας περιορισµός. Αντίθετα, την υπηρετείτε. Βάζετε ζήτηµα
ονοµαστικοποίησης των ανώνυµων µετοχών των επιχειρηµατικών
οµίλων, να καταργηθούν τα διάφορα απόρρητα, όπως το εταιρικό, το εµπορικό και το τραπεζικό απόρρητο; Όχι βέβαια! Αυτά
είναι τα έργα και οι τάσεις του καπιταλιστικού συστήµατος. Και
µετά λέτε ότι δεν θα υπάρχουν offshore εταιρείες; Απαγορεύσατε τη λειτουργία offshore εταιρειών στη χώρα µας και στις
προµήθειες προς το δηµόσιο; Καµµία απαγόρευση. Λειτουργούν
νόµιµα! Άρα, τι µιλάτε;
Βεβαίως οι κεφαλαιοκράτες αυτό ακριβώς θα κάνουν. Θα προσπαθήσουν να αποφύγουν όσο περισσότερο τη φορολογική επιβάρυνση. Και αυτός είναι ο στόχος τους. Και αυτό τον στόχο
υπηρετείτε µε την πολιτική σας. Γιατί, λοιπόν, υπάρχουν µετά
αυτά τα κηρύγµατα του τύπου «τι κάνουν αυτοί;»;
Από αυτή τη άποψη, είναι προκλητική και η ίδια η αντιµετώπιση
από τη µεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟOΣΑ που λέει
ότι θα πατάξουµε τη φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή. Κατ’
αρχάς τη φοροαποφυγή τη νοµοθετείτε µε τα ειδικά φορολογικά
καθεστώτα για τους εφοπλιστές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ολοκληρώστε, κύριε
Καραθανασόπουλε, σας παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ολοκληρώνω µε αυτό,
κύριε Πρόεδρε.
Δεύτερον, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση φιλοξενεί φορολογικούς
παραδείσους. Η Ολλανδία είναι ο µεγαλύτερος φορολογικός παράδεισος, η Ιρλανδία το ίδιο. Και δεν µιλάµε για τα εξωχώρια
νησιά. Μιλάµε για τις συγκεκριµένες αυτές χώρες.
Άρα, λοιπόν, αυτή η προσπάθεια εξαπάτησης των εργαζόµενων, ότι µπορεί ξαφνικά να βελτιωθούν και να καλυτερεύσουν τα
πράγµατα, είναι επικίνδυνη για την ίδια τη συνείδηση.
Γιατί τι κάνετε; Βγάζετε φλας αριστερά, κύριε Υπουργέ, και
στρίβετε δεξιά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Καραθανασόπουλο.
Τον λόγο έχει ο κ. Μαντάς, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του ΣΥΡΙΖΑ. Στη συνέχεια, θα ολοκληρώσουµε τη διαδικασία δίνοντας τον λόγο στους εισηγητές, όπως είχε ζητηθεί, για την
τροπολογία. Δεν θα υπάρξει ανοχή για κανέναν. Από δύο λεπτά
ο καθένας.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Έχετε δώσει, όµως,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Από δω και πέρα δεν θα
υπάρξει ανοχή για να ολοκληρώσουµε. Έδειξα ανοχή στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους οι οποίοι κανονικά θα είχαν δώδεκα λεπτά οµιλίας. Όµως, επειδή µίλησαν οι Αρχηγοί των
κοµµάτων, ο χρόνος τους µειώθηκε, µε αποτέλεσµα να είναι δύσκολο να περιορίσουν στα πέντε λεπτά τον λόγο που είχαν ετοιµάσει για δώδεκα λεπτά. Πιστεύω ότι αυτό είναι που καταλαβαίνετε όλοι.
Ορίστε, κύριε Μαντά, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά κι εσείς
µε σχετική ανοχή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Σε λίγο τα φώτα αυτής της Αίθουσας θα
σβήσουν. Ξέρω πολύ καλά και νοµίζω ότι το γνωρίζουµε όλοι ότι
η οδύνη των ανθρώπων στη συγκεκριµένη περιοχή και σε άλλες
περιοχές, ειδικά για τις απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, δεν θα
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σταµατήσει. Οι απώλειες αυτές δεν ανατρέπονται µε όποια
µέτρα κι αν πάρουµε.
Και αφού συνυπογράψω όλο αυτό το σκεπτικό που ανέπτυξε
εξαιρετικά, κατά τη γνώµη µου, ο Θοδωρής Δρίτσας, θα ήθελα
µόνο να προσθέσω ότι πρέπει µε ταχύτητα και τη µέγιστη αποτελεσµατικότητα να δούµε τι πρέπει να κάνουµε και να δεσµευτούµε από όλες τις πτέρυγες της Βουλής, από τις δηµοκρατικές
δυνάµεις, για να προχωρήσουµε πάρα πολύ γρήγορα στα αναγκαία βήµατα, στα ουσιαστικά βήµατα που έχει ανάγκη η χώρα
όχι µόνο στη συγκεκριµένη περιοχή, αλλά και ευρύτερα.
Δεύτερον, να προσθέσω στον προβληµατισµό που αναπτύχθηκε εδώ -και ήταν µια συζήτηση πολύ µεγάλη- ότι, δυστυχώς,
ακόµη περιµένω κι εγώ να κάνουµε µια σοβαρή συζήτηση και
ακούγοντας ο ένας τον άλλον και η µία την άλλη, ακούγοντας µεταξύ µας τα επιχειρήµατα, να προχωρήσουµε ένα βήµα παραπέρα. Δυστυχώς στα περισσότερα θα έλεγα -για να µην είµαι
απόλυτος- ζητήµατα δεν γίνεται απ’ ό,τι φαίνεται να βρεθεί κοινός τόπος στο τι συµβαίνει ακριβώς.
Θα καλούσα λοιπόν -και το λέω σαν µια προτροπή- όλες τις
συναδέλφισσες και όλους τους συναδέλφους να διαβάσουν και
να µελετήσουν τα Πρακτικά και τις απαντήσεις που έχουν δοθεί
στα διάφορα ζητήµατα που έχουν µπει. Θα ήταν χρήσιµο αν µπορούσαµε να πάµε ένα βήµα παραπέρα αυτή τη συζήτηση που γίνεται στην Εθνική Αντιπροσωπεία.
Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να προσθέσω δύο πράγµατα στη
µεγάλη εικόνα, που νοµίζω ότι έχουµε ανάγκη να τα έχουµε στο
µυαλό µας όταν συζητάµε για τέτοιου είδους ζητήµατα σαν αυτά
που συζητήσαµε σε όλο τους το εύρος στη σηµερινή συζήτηση.
Το πρώτο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι την προηγούµενη Παρασκευή ολοκληρώθηκε η Διεθνής Διάσκεψη για το
κλίµα στη Βόννη. Θα ήθελα να πω µια λέξη πάνω σε αυτό, αν µου
επιτρέπετε, δανειζόµενος κάποια φράση που είπε ο Κέβιν Άντερσον, Καθηγητής του Πανεπιστηµίου του Μάντσεστερ, εξηγώντας
την αύξηση κατά 2% που θα έχουµε στις παγκόσµιες εκποµπές
του διοξειδίου του άνθρακα και αυτή τη χρονιά.
Σε µια συνέντευξή του, λοιπόν, στην «Deutsche Welle» είπε τα
εξής: «Η Δύση έχει µεταφέρει ουσιαστικά τη βιοµηχανία της σε
υπεράκτιες περιοχές και περιµένουµε από τις φτωχότερες χώρες
µε λιγότερα εργασιακά δικαιώµατα, χαµηλότερες αµοιβές και χαµηλότερες περιβαλλοντικές συνθήκες να φτιάξουν αυτές τα
αγαθά που καταναλώνουµε εµείς. Και έπειτα, τους κατηγορούµε
από πάνω επειδή αυξάνονται οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα.
Νοµίζω ότι αυτό είναι ηθικά ύποπτο». Αυτά είπε ο Κέβιν Άντερσον.
Και το λέω αυτό γιατί τις προηγούµενες µέρες, τα προηγούµενα εικοσιτετράωρα, ταυτόχρονα µε αυτό ψηφίστηκε στη αµερικάνικη γερουσία το νέο πρόγραµµα της διοίκησης Τραµπ για
τη φορολογική πολιτική στις Ηνωµένες Πολιτείες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, προσπαθώ να τελειώσω όσο πιο γρήγορα
µπορώ.
Και γνωρίζουµε ότι το σύνθηµα ήταν «Tax Cuts and Jobs Act»,
δηλαδή νοµοσχέδιο για τις φοροαπαλλαγές και τις δουλειές, κάτι
που µοιάζει σαν αυτό που ακούµε από την πλευρά κυρίως της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και είναι το περίφηµο «trickle-down»
-το έχουν αναφέρει κι άλλοι οµιλητές- που σηµαίνει ότι όταν ο
πλούτος υπερχειλίσει στην κορυφή, τότε µπορεί και κάτι να τρέξει για τα πιο φτωχά στρώµατα.
Αναφέρω αυτά τα δύο σηµεία από τη µεγάλη εικόνα, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, για να πω ότι ταυτόχρονα µε την πραγµατικότητα που περιγράφεται µε το ότι όποιο paper κι αν σηκώσεις βρίσκεις από κάτω το οικονοµικό και πολιτικό κατεστηµένο της
χώρας, υπάρχει και αυτή η διεθνής εικόνα, η οποία δεν αντιµετωπίζεται -γιατί ακούω και αυτή την άποψη- µε το να τα ξορκίζουµε,
αλλά µε το να προσπαθούµε και να επιχειρούµε να κάνουµε ό,τι
µπορούµε µέσα σε συγκεκριµένες συνθήκες -στους συγκεκριµένους συσχετισµούς µε τους επώδυνους συµβιβασµούς που
έχουµε κάνει-, έτσι ώστε να πάµε τα πράγµατα ένα βήµα παραπέρα για την κοινωνική πλειοψηφία και για τους πολλούς.
Επίσης θα ήθελα να πω µια κουβέντα µόνο σχετικά µε το ότι µε
παραξένεψε η κριτική που έκανε η Επιστηµονική Επιτροπή. Και
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θέλω, όσοι έχουν τη διάθεση και τον καιρό, να µελετήσουν τον
νόµο και την υπουργική απόφαση για το προηγούµενο µέρισµα
του 2014. Αναλύθηκε πώς δόθηκε. Και θα ήθελα να πω και να αναρωτηθώ δηµόσια αν και τότε η Επιστηµονική Επιτροπή είχε εκφράσει κάποια άποψη γι’ αυτό το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα.
Τα καταθέτω, λοιπόν, και τα δύο, και τη νοµοθεσία και την
υπουργική απόφαση, για να κάνουµε µία σύγκριση.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Μαντάς καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και έρχοµαι στο τελευταίο. Σε µια πολύ µεγάλη έκταση, από
τότε που ξεκινήσαµε τη συζήτηση για το κοινωνικό µέρισµα, ακούστηκαν σχεδόν όλα τα επιχειρήµατα. Ήµουν εδώ όταν στην Ολοµέλεια -όπου συζητούσαµε, αν δεν κάνω λάθος, τον νόµο για τα
παίγνια- ο κ. Δένδιας είπε -ενώ διεξαγόταν η συζήτηση- ότι ήταν
σχεδόν εκτροπή το ότι υπήρχε ανακοίνωση από την πλευρά του
Πρωθυπουργού για τα συγκεκριµένα µέτρα.
Την ίδια ώρα που -θυµίζω- η Νέα Δηµοκρατία κατέθετε τροπολογία για την επαναφορά των φυλακών Γ’ τύπου, µας είπαν ότι κάναµε όλη αυτή τη διαδικασία για να καλύψουµε δήθεν την
υπόθεση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας σε σχέση µε την πώληση
βληµάτων στη Σαουδική Αραβία, όπως και ότι το κάναµε για αντιπερισπασµό στις εκλογές που διεξάγονταν στο πλαίσιο της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης και άλλων δυνάµεων.
Μέχρι και σήµερα ακούσαµε ότι είναι συνειδητή η επιλογή της
Κυβέρνησης να φέρει τη χώρα στη στασιµότητα, ότι είναι συνειδητή η επιλογή να υπονοµεύσει το µέλλον της χώρας και να κινηθεί σε ένα υφεσιακό, αντιαναπτυξιακό πλαίσιο, µέχρι ακόµα και ότι
για να µπορέσουµε να δώσουµε το κοινωνικό µέρισµα έχουµε κλέψει τα χρήµατα, τα οποία δεν ξοδέψαµε, από την κοινωνική πολιτική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Μαντά, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Θέλω να πω ότι όποια και όποιος από την
Εθνική Αντιπροσωπεία θέλει να µελετήσει στα σοβαρά και να δει
µε έναν προσεκτικό τρόπο όλα αυτά τα επιχειρήµατα και όλες
αυτές τις φοβερές αιτιάσεις που έχουν αναπτυχθεί από την
πλευρά της Αντιπολίτευσης, και κυρίως από την πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, νοµίζω ότι αν είναι καλοπροαίρετος µπορεί να βρει συγκεκριµένες απαντήσεις.
Και λέω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι µπορούµε να διαφωνούµε για πάρα πολλά πράγµατα, αλλά νοµίζω ότι ήρθε η ώρα να
κάνουµε µια πολύ πιο σοβαρή και µια συζήτηση σε βάθος -φαντάζοµαι ότι θα την κάνουµε και στον προϋπολογισµό- για το πού πάει
η χώρα.
Πάντως σε κάθε περίπτωση, εµείς έχουµε έναν σταθερό ορίζοντα και µια σταθερή πυξίδα. Παλεύουµε για τους πολλούς και
όχι για τους λίγους.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε, κύριε
Μαντά.
Ολοκληρώσαµε και µε τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
Θα ξεκινήσω από τον κ. Μαυρωτά και θα πάµε από το τέλος προς
την αρχή για να µπορέσει να κλείσει, αν χρειαστεί, ο κ. Μπαλαούρας, µιας και ο Υπουργός έχει πει ότι δεν θα µιλήσει.
Οπότε έχετε δύο λεπτά, γιατί ο λόγος που σας δίνεται είναι για
την τροπολογία και µόνον, το ξεκαθαρίζω. Δεν χρειάζεται να ασχοληθείτε και να αναπτύξετε οποιοδήποτε άλλο θέµα. Έχετε δύο
λεπτά για την τροπολογία, για να µην αρχίσουµε να σας λέµε ότι
κλείνουµε το µικρόφωνο.
Ελάτε, κύριε Μαυρώτα, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Θα είµαι µέσα στον χρόνο, κύριε Πρόεδρε, µην ανησυχείτε.
Θα ξεκινήσω από τη νοµοτεχνική βελτίωση, που νοµίζω ότι βάζει
τα πράγµατα στη θέση τους. Ήταν κάτι που το είχαµε ζητήσει από
την αρχή, ώστε να υπάρχει µία –ας το πούµε- πιο συγκεκριµένη
αναφορά και να µην είναι έτσι αόριστο. Το είχαµε µάλιστα χαρακτηρίσει µάλιστα ως λευκή επιταγή. Τώρα γίνεται πιο συγκεκριµένο. Νοµίζουµε ότι γενικά έτσι όπως τίθενται τα κριτήρια είναι
στη σωστή κατεύθυνση.
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Σε σχέση µε την τροπολογία που κατατέθηκε, τη 1349, που έχει
να κάνει µε τη Μάνδρα και τις αποζηµιώσεις στους πληγέντες, τις
5.000 ευρώ ανά κατοικία και τις 8.000 ευρώ ανά επιχείρηση, σκεφτόµαστε µήπως δείτε, κύριε Υπουργέ, τη δυνατότητα, επειδή είδαµε και τις εικόνες της καταστροφής εκεί πέρα στη Μάνδρα και
στη Νέα Πέραµο που αφορούσαν σε ένα µεγάλο µέρος τους,
εκτός από κατοικίες και επιχειρήσεις, και µέσα µεταφοράς, µήπως
υπάρχει η δυνατότητα να δοθεί κάποια ενίσχυση και σ’ αυτούς που
ουσιαστικά έχασαν τα µέσα µεταφοράς τους. Υπολογίζεται, από
ό,τι διάβασα σε δηµοσιεύµατα, περίπου στα τριακόσια αυτοκίνητα.
Μήπως µέσα σε αυτό το πλαίσιο –τώρα βέβαια δεν προλαβαίνετε
στη συγκεκριµένη τροπολογία- αλλά στο άµεσο µέλλον, σε κάποιο
επόµενο νοµοσχέδιο να βρεθεί κάποια τέτοια δυνατότητα; Νοµίζω
ότι θα ήταν ανακουφιστικό για ανθρώπους που έχασαν, εκτός από
τα σπίτια και τις επιχειρήσεις, και τα µέσα µεταφοράς και τα αυτοκίνητα. Αν έρθει, θα την υπερψηφίσουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε, κύριε
Μαυρωτά, για την ακρίβεια στον χρόνο.
Κύριε Σαρίδη, εκ µέρους, της Ένωσης Κεντρώων θα τοποθετηθείτε εσείς, µιας και εγώ ήµουν εισηγητής, αλλά τυγχάνει να
προεδρεύω.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα στηρίξουµε την τροπολογία. Δεν θέλω να πω κάτι γι’ αυτό.
Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Υπουργό, όµως, γιατί δεν
έκανε δεκτή την τροπολογία της Ένωσης Κεντρώων, όπου εκεί
αναφερόµαστε σε ένα λάθος που έχει γίνει στο άρθρο 2 και που
κατά την άποψή µας διορθώνεται µε τη συγκεκριµένη τροπολογία. Θα θέλαµε να πάρουµε µία απάντηση για ποιον λόγο δεν κάνατε δεκτή την τροπολογία της Ένωσης Κεντρώων.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε, κύριε
Σαρίδη.
Κύριε Υπουργέ, θα θέλατε να απαντήσετε;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Στο
τέλος συνολικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Τον λόγο έχει ο κ. Λαζαρίδης εκ µέρους των Ανεξαρτήτων Ελλήνων για δύο λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ξεκινάω µε την τροπολογία 1349. Σαφώς είµαστε θετικοί οι
Ανεξάρτητοι Έλληνες, όπως επίσης και µε τη νοµοτεχνική βελτίωση. Πράγµατι δίνεται µεγαλύτερη σαφήνεια έτσι. Είναι σωστή
η νοµοτεχνική βελτίωση.
Κύριε Υπουργέ, στην τοποθέτησή µου έκανα µια αναφορά για
τα άτοµα τα οποία φιλοξενούνται, ότι θα πρέπει να τα δούµε µε
ιδιαίτερη προσοχή γιατί τα άτοµα...
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Υπάρχει στο σώµα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Έχουν συµπεριληφθεί;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ωραία. Είναι πάρα πολύ θετικό αυτό,
κύριε Υπουργέ. Δεν το άκουσα γι’ αυτό το σχολίασα.
Κάτι άλλο ήθελα να πω. Ήθελα να κάνω κάποιο σχόλιο όσον
αφορά στην τοποθέτηση του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, αλλά και των υπολοίπων Βουλευτών των δύο κοµµάτων
της Αντιπολίτευσης, της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, οι
οποίοι µιλάνε για φοροελαφρύνσεις κ.λπ..
Σαφώς και κανένας δεν αµφισβητεί ότι χρειάζεται ελάφρυνση
η φορολογία σήµερα, ειδικά απέναντι στους ελεύθερους επαγγελµατίες, αλλά ξέρετε, αποφεύγει, ειδικά ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, να µιλήσει για τα ισοδύναµα. Τα
«ισοδύναµα» είναι ένας όρος που τον έβαλαν στη ζωή µας αυτοί
και δεν µιλάνε καθόλου για ισοδύναµα. Όταν λένε για φοροελαφρύνσεις –πολύ ωραία- να µας πουν. Θα τα πάρουν από εδώ και
θα τα φορτώσουν εκεί.
Μιλάνε για περιορισµό του κόστους του κράτους. Έκλεισαν
διακόσια πενήντα σχολεία. Μάλλον κάτι τέτοιο σκέφτονται. Αν
τυχόν ο Έλληνας πολίτης τους έδινε ποτέ τη δυνατότητα να κυβερνήσουν, θα έκλειναν και άλλα τόσα σχολεία. Θα έκλειναν νοσοκοµεία, όπως πάνω στη Θεσσαλονίκη έκλεισαν ένα µεγάλο
νοσοκοµείο και ετοιµάζονται και για άλλο νοσοκοµείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Λαζαρίδη, πα-
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ρακαλώ να ολοκληρώσετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Φόρτωσαν και τον κόσµο µε φόρους, ενώ οι ίδιοι είχαν εξασφαλίσει για τον εαυτό τους τη φορολογική ασυλία µέσω των offshore, γιατί όποια πέτρα κι αν σηκώσουµε κάτω από τις offshore,
θα δούµε ή στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας ή στελέχη του
ΠΑΣΟΚ. Από τα δύο κόµµατα, τον ΣΥΡΙΖΑ και τους Ανεξάρτητους
Έλληνες, πουθενά δεν θα δούµε τέτοια. Είναι δικά τους προνόµια αυτά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε, κύριε
Λαζαρίδη.
Κύριε Κατσώτη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έχουµε κρίνει την τροπολογία αυτή ως ανεπαρκέστατη. Δεν
απαντά στις αγωνίες, στις ζηµιές που έχουν πάθει οι κάτοικοι στη
δυτική Αττική. Δεν αποζηµιώνονται στο 100% οι ζηµιές. Μένουν
εκτός αυτοκίνητα τα οποία χάθηκαν, που είναι πράγµατι µέσα παραγωγής για κάποιους ιδιοκτήτες τους. Επίσης για τους αλιείς που
έχασαν τις βάρκες τους δεν αναφέρεται τίποτα στην τροπολογία,
όπως και για µια σειρά από άλλα ζητήµατα που αφορούν τα δάνεια, το «πάγωµά» τους, τον ΕΝΦΙΑ. Είπε, βέβαια, η κ. Παπανάτσιου ότι θα φέρει άλλη τροπολογία σε άλλο νοµοσχέδιο.
Επιπλέον για µια σειρά από άλλα ζητήµατα που έχουν συζητήσει
οι εργαζόµενοι, τα συνδικάτα στην περιοχή, που έχουν πολλούς
εργαζόµενους στις επιχειρήσεις, οι οποίοι έχουν πάθει ζηµιά,
έχουν κοπεί τα ηµεροµίσθιά τους, η ασφάλισή τους, η Κυβέρνηση
δεν έχει πάρει καµµία θέση.
Η τροπολογία, λοιπόν, είναι ανεπαρκέστατη. Εµείς, βέβαια, δεν
θα καταψηφίσουµε, επειδή θεωρούµε ότι έστω και τα πέντε χιλιάρικα για την κατοικία που έχει πληγεί ή τα οκτώ για την επιχείρηση
είναι µία βοήθεια. Ωστόσο, αυτό δεν απαντά στο σύνολο των ζηµιών που έχουν πάθει οι άνθρωποι στην περιοχή, γι’ αυτό θα ψηφίσουµε «παρών» στη συγκεκριµένη τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Κατσώτη.
Τον λόγο έχει ο κ. Κουτσούκος για δύο λεπτά.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν σας πάει να
είστε τόσο αυστηρός. Επειδή το Προεδρείο έχει και µια συλλογική
ευθύνη για το γεγονός ότι η Κυβέρνηση καταθέτει σοβαρές τροπολογίες µετά τις τοποθετήσεις µας, δεν θα καταχραστώ τον
χρόνο. Θα είµαι σύντοµος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Αυτό, όµως, ήταν κάτι
που συµφωνήσατε εξαρχής.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Με τη νοµοτεχνική βελτίωση του κ.
Τσακαλώτου, όπως είχαµε επισηµάνει από προχθές, τουλάχιστον
θα αποφύγουµε τα ευτράπελα της περσινής διαδικασίας. Νοµίζω
ότι κινείται σε θετική κατεύθυνση. Άρουµε τις επιφυλάξεις µας.
Σηµειώνω ότι έχει φύγει από τη φρασεολογία της Κυβέρνησης
η «δέκατη τρίτη σύνταξη». Εµείς θα επιµείνουµε ότι µε την υπερψήφιση, για να πάρουν οι φτωχοί και οι αδύναµοι αυτά που δικαιούνται, δεν σηµαίνει ότι αποδεχόµαστε το σκεπτικό της
Κυβέρνησης, γιατί υποστηρίζουµε ότι όλα αυτά είναι προϊόν φορολογικής αφαίµαξης. Δυόµισι εκατοµµύρια είναι οι νέοι φόροι το
2017.
Επειδή µε τον κ. Τσακαλώτο θα µιλήσουµε αύριο για το 2015
και θα είµαστε εδώ, σταµατάω. Τον βλέπω και πολύ κουρασµένο.
Θα τα πούµε αύριο.
Δεν µπορώ, όµως, να µην απαντήσω στην κ. Αχτσιόγλου, που
µας έλεγε ότι η µείωση των συνταξιοδοτικών δαπανών είναι από
την εκκαθάριση των εκκρεµοτήτων. Δεν έχει πάρει χαµπάρι ότι ψήφισε 1.600.000.000 ευρώ περικοπές στις συντάξεις φέτος η κ.
Αχτσιόγλου; Σταµατώ εδώ.
Ερχόµαστε τώρα στους πληµµυροπαθείς. Τι είπα εγώ στην τοποθέτησή µου; Είπα ότι πρέπει να δούµε το ισχύον νοµοθετικό
πλαίσιο πώς θα γίνει αποτελεσµατικό. Λέω, λοιπόν, ότι υπάρχει
πάγια διαδικασία νοµοθετηµένη, που λέει ότι σε µία θεοµηνιόπληκτη περιοχή βγαίνει µία κοινή υπουργική απόφαση, µε βάση την
οποία αποζηµιώνονται οι οικοσκευές, αποζηµιώνονται οι επιχειρήσεις για το πάγιο και τα εµπορεύµατα και στη συνέχεια δίδονται
τα ποσά για την επισκευή και την ανακατασκευή των κτηρίων. Αυτή
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είναι µία φιξ, πάγια διαδικασία, η οποία, όµως, έχει αποδειχθεί –
και ανέφερα το παράδειγµα της Ηλείας- ότι πολλές φορές είναι
πολύ γραφειοκρατική και αναποτελεσµατική.
Άρα, θα πρέπει η Κυβέρνηση, µιας κι έγινε τόσο µεγάλη συζήτηση εδώ για τις ευθύνες του παρόντος και του παρελθόντος, να
δει πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία πολύ κοντά στους κατοίκους,
µε δηµιουργία ενός ΤΑΣ, ενός ΤΑΠ ή ενός ΚΕΠ εκεί στην περιοχή.
Φυσικά, δεν µας κάλυψε ο Υφυπουργός στο ερώτηµα του κ.
Λοβέρδου. Αυτές οι πέντε χιλιάδες και οι οκτώ χιλιάδες θα αφαιρεθούν από αυτά που προβλέπουν οι πάγιες διαδικασίες για την
οικοσκευή ή τη ζηµιά στις επιχειρήσεις ή είναι πρόσθετα; Αυτό
θα µας το πείτε εσείς.
Εµείς, λοιπόν, θα την ψηφίσουµε. Θεωρούµε ότι δεν πλήρης η
συζήτηση που έγινε εδώ. Παρά ταύτα, επισηµαίνουµε την ανάγκη
να κινηθεί η Κυβέρνηση πιο γρήγορα και οργανωµένα στη βοήθεια προς τους πληµµυροπαθείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Είναι ξεκάθαρο. Σας
ευχαριστούµε πολύ. Είδατε ότι είχατε την περισσότερη ανοχή
απ’ όλους. Θα µου παραπονεθεί ο κ. Βρούτσης τώρα που ακολουθεί.
Κύριε Βρούτση, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα είµαι
κι εγώ πολύ σύντοµος. Παίρνω τον λόγο, όµως, γιατί θεωρώ ότι
είναι ανάγκη να αποκαταστήσω για ακόµη µία φορά την αλήθεια
σε αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, προσπαθώντας να την αλλοιώσει για ακόµη µία φορά, παραπλανώντας τον ελληνικό λαό.
Γίνοµαι συγκεκριµένος: Η επίκληση του Πρωθυπουργού στην
τοποθέτησή του ότι αυτή η Κυβέρνηση πήρε µόνο 14,5 δισεκατοµµύρια µέτρα, ενώ οι προηγούµενες -που προσπαθεί τεχνικά
να τις αθροίσει- πήραν πολύ περισσότερα, είναι εσφαλµένη και
παραπλανά και την κοινωνία και δεν λέει την αλήθεια.
Στην πραγµατικότητα, κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, για να
συγκρίνεις τις δηµοσιονοµικές παρεµβάσεις, θα έπρεπε κανονικά
ο ΣΥΡΙΖΑ τον Ιανουάριο του 2015 να εξαλείψει νοµοθετικά ό,τι
περικοπές είχαν γίνει και να επιβάλει τις δικές του. Η παρέµβαση
του ΣΥΡΙΖΑ µετά τον Ιανουάριο του 2015 και τα νέα 14,5 δισεκατοµµύρια ευρώ µέτρα ήταν αφού υιοθέτησε κι όλες τις προηγούµενες προσαρµογές. Αυτό, λοιπόν, λέει ότι αυτό που κάνουν ο
Πρωθυπουργός και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι και παραπλανητικό και αναληθές.
Δεύτερον, η κ. Αχτσιόγλου επέµεινε σε µια κατεύθυνση ότι γυρίζει στους συνταξιούχους ένα ποσό 315 εκατοµµυρίων ευρώ και
το κάνει οικειοθελώς η Κυβέρνηση και µπράβο και τι γενναία φερόµαστε απέναντι στους συνταξιούχους. Είναι ψέµατα. Η κ.
Αχτσιόγλου επιχείρησε για άλλη µία φορά να παραπλανήσει και
να πει ψέµατα στους συνταξιούχους και στον ελληνικό λαό.
Ποια είναι η αλήθεια; Η αλήθεια είναι ότι από τον Ιανουάριο
του 2015 επέβαλαν εισφορές 2% στις κύριες συντάξεις, επέβαλαν
εισφορές 6% στις επικουρικές και 6% στις διπλές κύριες. Το πακέτο αυτό που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ για τα ασφάλιστρα στον τοµέα
υγείας είναι περίπου 700 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως. Στα δυόµισι
χρόνια είναι 1,7 δισεκατοµµύρια και από τα 1,7 δισεκατοµµύρια,
κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, επιστρέφει 315 εκατοµµύρια.
Για εµένα είναι ο ορισµός του θράσους να κουνάει το δάχτυλο
η κ. Αχτσιόγλου και να λέει «γυρίζουµε µέρισµα στους συνταξιούχους», όταν παίρνει 1,7 δισεκατοµµύρια και αποδίδει 315 εκατοµµύρια.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Βρούτση.
Κύριε Μπαλαούρα, ολοκληρώστε κι εσείς τη διαδικασία.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να κάνω µερικά σχόλια. Ο κ. Μητσοτάκης στην οµιλία του
ανέφερε ότι ο Πρωθυπουργός πήγε στη Σουηδία. Έτσι όπως το
είπε, για να ακούει ο ελληνικός λαός, είναι λες και πήγε για «holidays» και δεν πήγε για συγκεκριµένη δουλειά. Μάλιστα έθεσε ζητήµατα που αφορούν τους εργαζόµενους της χώρας, αφορούν
τις συλλογικές συµβάσεις, το κοινωνικό και εργασιακό κεκτηµένο.
Το κλείνω αυτό, δεν χρειάζεται άλλο σχόλιο.
Όσον αφορά το µνηµόνιο που είπαν οι συνάδελφοι του ΚΚΕ -

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΑ’ - 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

δεν είναι εδώ-αλλά και άλλοι συνάδελφοι, είµαστε σε ένα µνηµόνιο
κι έχουµε καταναγκασµούς. Εντός, όµως, του µνηµονίου βρίσκουµε τρόπους για να µπορέσουµε να διευκολύνουµε τη ζωή των
ανθρώπων οι οποίοι είναι παραπεταµένοι για πολλά χρόνια και ιδιαίτερα στην κρίση. Περί αυτού πρόκειται.
Δεν κάνουµε καµµία ανατροπή του καπιταλισµού. Προσπαθούµε να βρούµε διεξόδους ώστε οι άνθρωποι αυτοί να επιζήσουν,
να προσπαθήσουν να σταθούν στα πόδια τους και στο φως που
ανοίγεται να κερδίσουν τον χαµένο χρόνο και το χαµένο έδαφος.
Εµείς δεν θέλουµε, εποµένως, επιδόµατα. Θέλουµε µια άλλη
πολιτική. Δεδοµένων, τούτων, όµως, δεν µπορούµε να κάνουµε τίποτα άλλο. Είναι τελείως λάθος αυτό που είπαν ο κ. Μητσοτάκης
και ο κ. Βρούτσης επανειληµµένα ότι το περίσσευµα που βγαίνει
είναι από φορολογική αφαίµαξη. Είναι γνωστά, τα έχουµε πει και
δεν θέλω να τα επαναλάβω. Η κ. Αχτσιόγλου είπε ότι είναι από
εξοικονοµήσεις που έγιναν εντός του ΕΦΚΑ, πέρα από τα 300 εκατοµµύρια και πλέον που ήταν από την αύξηση της απασχόλησης
και εποµένως των εισφορών.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι ο κ. Δένδιας –ο οποίος
είναι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος- έφτασε στο σηµείο να πει
ότι το νοµοσχέδιο δεν αναφέρει τίποτα συγκεκριµένο. Ήρθε, λοιπόν, η ρύθµιση η οποία τα αναφέρει αναλυτικότατα και µάλιστα
διάφοροι συνάδελφοι από την Αντιπολίτευση την επικρότησαν,
διότι έχει σηµαντικά πράγµατα που καλύπτουν προβλήµατα, τα
οποία ενδεχοµένως να µην τα είχαν πιάσει από την αρχή τα
Υπουργεία.
Το 2014 –ο κ. Βρούτσης το θυµάται πολύ καλά- είχαν µόνο έναν
νόµο που έλεγε ξερά «δίνουµε 700 εκατοµµύρια», χωρίς να έχουν
καµµία προδιαγραφή. Τα έβγαλαν όλα µε υπουργική απόφαση.
Αυτό, λοιπόν, είναι φαρισαϊσµός.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: 500 εκατοµµύρια.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Ναι, πρόσθεσα. Έτσι
και αλλιώς τζάµπα ήταν. Δεν τα κατάλαβε κανένας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Μην αρχίσετε τώρα.
Ήδη έχετε ξεφύγει. Είµαστε στα τρία λεπτά. Να κλείσουµε, γιατί
έχουν κουραστεί όλοι.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Σηµειώνω πραγµατικά
την παρατήρηση του κ. Κουτσούκου, γιατί έχουµε εµπειρία και
από τον ίδιο νοµό. Πρέπει να άρουµε τα γραφειοκρατικά εµπόδια
και τις δυσκολίες που υπάρχουν στην εφαρµογή κάποιων πραγµάτων για την ανακούφιση του κόσµου. Ελπίζω –και η κ. Δούρου
το είπε αυτό- να δούµε άλλο τοπίο, για να µπορέσουµε να ξεφύγουµε απ’ αυτή τη µέγγενη της γραφειοκρατίας.
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω πως µου κάνει εντύπωση ότι ενώ ψηφίζουν και το νοµοσχέδιο και την τροπολογία,
ταυτόχρονα την καυτηριάζουν έντονα. Αυτό είναι µια υποκρισία,
είναι ένας φαρισαϊσµός. Δεν είναι αυτό ένα ζήτηµα, όταν δηλαδή
τα κόµµατα από τα αριστερά έως την άκρα δεξιά χτυπάνε όλη τη
νοµοθετική ρύθµιση και στο τέλος λένε ότι την ψηφίζουν; Τι να πει
κανένας; Ο λαός κρίνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Μπαλαούρα,
έχετε υπάρξει αντιπολίτευση, οπότε γνωρίζετε.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Ποτέ, κύριε Πρόεδρε,
δεν το κάναµε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Τον λόγο έχει ο κύριος
Υπουργός για να κλείσουµε τη συνεδρίαση.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ένα
λεπτό θέλω, κύριε Πρόεδρε, γιατί µου έκανε ερώτηση ο εισηγητής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Δεν σας βάζω χρόνο.
Θα είστε σύντοµος. Είµαι σίγουρος.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κι εγώ
συµφωνώ, όπως και ο εισηγητής µας, ότι πρέπει το πλαίσιο να
απλοποιηθεί. Είναι καλοδεχούµενες όποιες ιδέες έχουµε από ανθρώπους που ίσως έχουν και περισσότερη εµπειρία από εµάς στο
πώς µπορεί να απλοποιηθεί το σύστηµα. Λέω απλώς ότι είµαστε
ανοιχτοί σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν µπορώ να σας απαντήσω σε βάθος για την ερώτησή σας,
γιατί αφορά το Υπουργείο Εργασίας. Θα το δούµε. Συνεννοήθηκα
µε την Υπουργό και είπε ότι θα το κοιτάξει σε µια επόµενη φάση.
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Δεν έχω το θέµα, γιατί αφορά αποκλειστικά το συνταξιοδοτικό.
Θα κάνω µόνο ένα τελευταίο σχόλιο. Νοµίζω ότι οι πολιτικές δυνάµεις έχουν µια επιλογή. Ή θα συνεχίζουν να λένε ότι οι αντίπαλοί
τους λένε ψέµατα και ότι είναι ψεύτες ή δεν θα µιλάνε για την τοξικότητα στην πολιτική. Και τα δύο δεν γίνονται. Πάρτε µια απόφαση.
Σε σχέση µε όλα αυτά για τα οποία κατηγορήσατε την κ. Αχτσιόγλου, τον Πρωθυπουργό και εµένα ότι είναι ψέµατα, εµείς µε πολύ
ήπιο τρόπο εξηγήσαµε τι ισχύει.
Μπορείτε να διαφωνήσετε, αλλά αν θεωρείτε ότι λέµε ψέµατα
και λέµε µόνο ψέµατα, τότε µη µας κάνετε κηρύγµατα για τοξικό
λόγο. Ή το ένα ή το άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
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 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις
17-11-2017: Ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, κ. Παναγιώτη Καµµένο και τον Υπουργό Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί τους αρχής, των άρθρων, της τροπολογίας και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Διανοµή
Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά
πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση των άρθρων και της τροπολογίας
και η ψήφισή τους θα γίνει ξεχωριστά.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Συνεπώς το άρθρο 1
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Συνεπώς το άρθρο 2
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Συνεπώς το άρθρο 3
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1349 και ειδικό 220 ως έχει;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1349 και ειδικό 220 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Το ακροτελεύτιο
άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό
επί της αρχής και επί των άρθρων.
Προχωρούµε στην ψήφιση του νοµοσχεδίου και στο σύνολο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό
κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων
και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις
Άρθρο 1
Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος
1. Kατά το έτος 2017 καταβάλλεται ποσό επτακόσια είκοσι εκατοµµύρια (720.000.000) ευρώ για την εφάπαξ παροχή κοινωνικού
χαρακτήρα, ως διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος προς στήριξη
των οικονοµικά αδύναµων προσώπων και ευάλωτων νοικοκυριών.
Ειδικότερα, ως ευάλωτο νοικοκυριό νοείται το σύνολο των προσώπων που διαµένουν κάτω από την ίδια στέγη, συµπεριλαµβανοµένων και των φιλοξενούµενων ατόµων.
2. Τα κριτήρια καταβολής του επιδόµατος είναι τα ακόλουθα:
α) Εισοδηµατικά κριτήρια
Για την καταβολή της εισοδηµατικής ενίσχυσης, το εισόδηµα
του νοικοκυριού, όπως ορίζεται στο άρθρο 1, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ για τα νοικοκυριά
µε ένα µέλος, το ποσό των δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων
(13.500) ευρώ για τα νοικοκυριά µε δύο ενήλικα µέλη, το ποσό των
δεκαπέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (15.750) ευρώ για τα νοικοκυριά µε δύο ενήλικα µέλη και ένα ανήλικο τέκνο, το ποσό των

δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ για τα νοικοκυριά µε τρία ενήλικα µέλη ή δύο ενήλικα µέλη και δύο ανήλικα τέκνα, το ποσό των
είκοσι χιλιάδων διακοσίων πενήντα (20.250) ευρώ για τα νοικοκυριά µε τρία ενήλικα µέλη και ένα ανήλικο τέκνο ή δύο ενήλικα µέλη
µε τρία ανήλικα τέκνα, το ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (22.550) ευρώ για τέσσερα ενήλικα µέλη ή δύο ενήλικα µέλη µε τέσσερα ανήλικα τέκνα και τέλος το ποσό των είκοσι
επτά χιλιάδων (27.000) ευρώ για πέντε ή περισσότερα ενήλικα
µέλη ή δύο ενήλικα µέλη µε έξι ή περισσότερα ανήλικα τέκνα. Τα
ανωτέρω κριτήρια θα εξειδικευθούν µε την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 για την κατηγορία των ανέργων.
β) Περιουσιακά κριτήρια
αα. Ακίνητη περιουσία:
Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας όλων
των µελών του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως
αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισµό του συµπληρωµατικού
ΕΝ.Φ.Ι.Α. µε τις διατάξεις του ν. 4223/2013 (Α’ 287) και προκύπτει
από την τελευταία εκδοθείσα µέχρι 31.10.2017 πράξη προσδιορισµού φόρου δεν µπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό
των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ για νοικοκυριά µε ένα
µέλος, προσαυξανόµενη κατά δεκαπέντε (15.000) ευρώ για κάθε
πρόσθετο µέλος και έως του ποσού των εκατόν ογδόντα χιλιάδων
(180.000) ευρώ.
ββ. Κινητή περιουσία:
Το συνολικό ύφος των καταθέσεων όλων των µελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα της χώρας ή του εξωτερικού, ή/και η τρέχουσα αξία µετοχών, οµολόγων κ.τ.λ., όπως
προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις δεν µπορεί να
υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ για τα νοικοκυριά µε ένα µέλος, πολλαπλασιαζόµενο για κάθε προστιθέµενο
µέλος, κατά τον τρόπο που θα προσδιοριστεί µε την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 4.
Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των µελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος
(Ε1) του φορολογικού έτους 2016, δεν µπορεί να υπερβαίνει το
ποσό που προκύπτει από τον κατωτέρω µαθηµατικό τύπο:
Ετήσιος τόκος = 9.000 X κλίµακα ισοδυναµίας νοικοκυριού X
µέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο 2016/100.
γ. Περιουσιακά τεκµήρια:
Εξαιρούνται από τη χορήγηση του κοινωνικού µερίσµατος νοικοκυριά, τα µέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισµένης δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος:
- εµπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας,
- δηλώνουν δαπάνες για αµοιβές πληρωµάτων σκαφών αναψυχής,
- δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία,
- δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.
δ) Κριτήριο διαµονής και λοιπά κριτήρια
Ο δικαιούχος του κοινωνικού µερίσµατος πρέπει να διαµένει
νόµιµα και µόνιµα στην Ελληνική Επικράτεια για τα τελευταία
πέντε (5) έτη, όπως αυτό προκύπτει από την υποβολή φορολογικών δηλώσεων κατά την τελευταία πενταετία.
Ο δικαιούχος οφείλει να είναι ασφαλισµένος τουλάχιστον µία
φορά σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και για χρόνο
ασφάλισης µεγαλύτερο του ενός µηνός µέχρι και τις 31.10.2017,
όπως αυτό προκύπτει από το µητρώο Άµεσα Ασφαλισµένων και
Συνταξιούχων του Ε.Φ.Κ.Α..
Ο δικαιούχος και όλα τα ενήλικα µέλη του νοικοκυριού πρέπει
να έχουν υποβάλλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος φορολογικού έτους 2016, εφόσον έχουν υποχρέωση.
3. Το Κοινωνικό Μέρισµα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο
στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης
αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν
δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και στο υπόλοιπο Δηµόσιο, τα ασφαλιστικά
ταµεία ή τα πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
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4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το καταβαλλόµενο ποσό δύναται να αυξηθεί, εφόσον το επιτρέπουν οι δηµοσιονοµικές συνθήκες κατά το χρόνο έκδοσής της. Με την ίδια
απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια εισοδήµατος, περιουσίας, διαµονής ή άλλα για την καταβολή του κοινωνικού µερίσµατος, οι κατηγορίες των δικαιούχων, η βάση, ο τρόπος υπολογισµού και το
ακριβές ποσό του διανεµόµενου Κοινωνικού Μερίσµατος ανά κατηγορία δικαιούχων, οι προϋποθέσεις, ο φορέας, οι εµπλεκόµενες
υπηρεσίες και οι επιµέρους αρµοδιότητές τους, η διαδικασία, ο
χρόνος και ο τρόπος καταβολής, ο χρόνος και ο τρόπος ελέγχου
των εισοδηµατικών και περιουσιακών κριτηρίων για τη χορήγησή
του ανά κατηγορία δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα.
5. Η περίπτωση ια’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/ 2013
(Α’ 170) αντικαθίσταται ως εξής:
«ια) σε εξουσιοδοτηµένο προσωπικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. «ΗΔΙΚΑ ΑΕ» του ν.
3607/2007 (Α’ 245) για σκοπούς υλοποίησης προγραµµάτων κοινωνικού χαρακτήρα της Γενικής Γραµµατείας Πρόνοιας του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή άλλων προβλέψεων παροχών κοινωνικού χαρακτήρα, καθώς και σχετικών προβλέψεων παροχών υγείας σε
οµάδες πληθυσµού από το Υπουργείο Υγείας και στο πλαίσιο των
αρµοδιοτήτων της,».
Άρθρο 2
Επιστροφή κρατήσεων υγειονοµικής περίθαλψης
Ποσά που παρακρατήθηκαν για τη µηνιαία εισφορά υπέρ υγειονοµικής περίθαλψης των συνταξιούχων κατά το διάστηµα από
1.1.2012 έως 30.6.2016 και υπολογίστηκαν επί του ακαθάριστου
ποσού µηνιαίας κύριας σύνταξης ή προσυνταξιοδοτικής παροχής, χωρίς την αφαίρεση των ποσών που αντιστοιχούν στις περικοπές των συντάξεων βάσει των νόµων 4024/2011 (Α’ 226),
4051/2012 (Α’ 40) και 4093/2012 (Α’ 222) και της κ.υ.α. 476/2012
(Β’ 499) επιστρέφονται άτοκα στους δικαιούχους. Η επιστροφή
θα καταβληθεί µε τη σύνταξη µηνός Δεκεµβρίου 2017.
Άρθρο 3
Προσθήκη διάταξης στο ν. 4067/2012
Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4067/2012 (Α’ 79)
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται να καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, πλήρως ή µερικώς, το κόστος παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, µε αντίστοιχη πίστωση
ως εισροή του ειδικού διαχειριστικού λογαριασµού για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας που τηρεί ο αρµόδιος διαχειριστής, σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011 (Α’ 179).»
Άρθρο 4
1. Χορηγείται έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση µε τη µορφή επιδόµατος προς πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, από τις
φυσικές καταστροφές των µηνών Σεπτεµβρίου, Οκτωβρίου και
Νοεµβρίου 2017, των περιοχών που έχουν κηρυχτεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και ειδικότερα στους Δήµους Σαµοθράκης, Σύµης, Αγιάς Λάρισας, Τεµπών Λάρισας, Τρικαίων,
Καλαµπάκας Τρικάλων, Φαρκαδόνας Τρικάλων, Πύλης Τρικάλων,
Κατερίνης, Χανίων, Πλατανιά Χανίων, Αποκορώνου Χανίων, Κέρκυρας και στους πληγέντες Δήµους της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση του προηγού-
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µενου εδαφίου ανέρχεται, για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν
πληγεί, στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά κατοικία
και για τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα των οποίων η επιχείρηση
επλήγη, στο ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ ανά επιχείρηση.
2. Το επίδοµα της παραγράφου 1 είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε
άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη
προς τη φορολογική διοίκηση και το Δηµόσιο εν γένει, τους δήµους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταµεία ή τα πιστωτικά
ιδρύµατα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών, καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις
και τα κριτήρια και κάθε άλλο ζήτηµα τεχνικού ή λεπτοµερειακού
χαρακτήρα για τη χορήγηση του επιδόµατος του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα,.........................................2017
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

5. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

7. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

6. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
8. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο
για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την
ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Συνεπώς το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 22.50’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα
Τρίτη 21 Νοεµβρίου 2017 και ώρα 18.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: νοµοθετική εργασία, συζήτηση και ψήφιση
επί των σχεδίων νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: α. Κύρωση
του Απολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους 2015, β. Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους 2015.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

