ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΖ’
Δευτέρα 18 Δεκεµβρίου 2017
ΘΕΜΑΤΑ

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 127ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας, το 2ο Γενικό
Λύκειο Ελευσίνας, το Γυµνάσιο Καστριτσίου Πατρών, το 4ο
Γυµνάσιο Τρίπολης, το Γυµνάσιο Φιλιάτων Θεσπρωτίας και
το 1ο Γυµνάσιο Κέρκυρας, σελ. 3221, 3233, 3247, 3252, 3264,
3567, 3282, 3294
2. Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν 14929/9167 από 15 Δεκεµβρίου 2017 απόφαση του Προέδρου της Βουλής µε τίτλο:
«Σύσταση και συγκρότηση των Διαρκών Επιτροπών της Ολοµέλειας της Βουλής», σελ. 3221 - 3228
3. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 3229, 3236, 3242, 3243,
3244, 3246, 3251, 3253, 3254, 3264, 3272, 3274, 3275, 3276,
3277, 3282, 3284, 3287, 3295, 3296, 3298, 3302, 3305, 3307
Β. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Κατάθεση σχεδίων νόµων:
α) Οι Υπουργοί Εξωτερικών, Εσωτερικών, Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, Εθνικής Άµυνας, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Οικονοµικών, Υγείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών και
Μεταφορών, Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Τουρισµού, καθώς και οι Αναπληρωτές Υπουργοί Εσωτερικών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Εξωτερικών, Οικονοµικών, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
κατέθεσαν στις 14.12.2017 σχέδιο νόµου: «Κύρωση της Συµφωνίας Εµπορίου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
Κρατών-Μελών της, αφενός, και της Κολοµβίας και του
Περού, αφετέρου, µετά των συνηµµένων σ’ αυτήν Παραρτηµάτων», σελ. 3221
β) Οι Υπουργοί Οικονοµικών, Εσωτερικών, Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, Εθνικής Άµυνας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Τουρισµού,
καθώς και η Υφυπουργός Οικονοµικών κατέθεσαν στις
14.12.20117 σχέδιο νόµου: «Αγορές χρηµατοπιστωτικών
µέσων και άλλες διατάξεις», σελ. 3221
2. Συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018», σελ. 3229 - 3311
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ Γ. ,
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Μ. ,
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ Δ. ,
ΛΥΚΟΥΔΗΣ Σ. ,

σελ. 3244 - 3260
σελ. 3293 - 3311
σελ. 3221 - 3244
σελ. 3277 - 3293
σελ. 3260 - 3277

Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ Γ. ,
σελ. 3246, 3254
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ε. ,
σελ. 3272, 3274, 3275, 3276
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,
σελ. 3243, 3287
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
σελ. 3254
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Μ. ,
σελ. 3295, 3296, 3298, 3302,
3305
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
σελ. 3229, 3236, 3242, 3243
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ Δ. ,
σελ. 3282, 3284, 3285, 3287
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 3244, 3298
ΛΥΚΟΥΔΗΣ Σ. ,
σελ. 3264, 3275, 3276, 3277
ΜΑΝΤΑΣ Χ. ,
σελ. 3276, 3287
ΜΠΑΡΚΑΣ Κ. ,
σελ. 3302, 3305, 3307
ΜΠΟΥΡΑΣ Α. ,
σελ. 3258
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 3254
ΠΟΛΑΚΗΣ Π. ,
σελ. 3295
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Χ. ,
σελ. 3251, 3276, 3282, 3302
Β. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών:
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
σελ. 3252, 3253
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ά. , σελ. 3269
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ Ε. ,
σελ. 3286, 3287
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ε. ,
σελ. 3275, 3276
ΒΙΤΣΑΣ Δ. ,
σελ. 3305, 3306
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,
σελ. 3243, 3263
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
σελ. 3252, 3262, 3278, 3279
ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Κ. ,
σελ. 3233, 3234, 3241
ΓΑΚΗΣ Δ. ,
σελ. 3243, 3244
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Ό. ,
σελ. 3240
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ Γ. ,
σελ. 3246, 3247
ΔΟΥΖΙΝΑΣ Κ. ,
σελ. 3244
ΘΕΛΕΡΙΤΗ Μ. ,
σελ. 3261, 3262
ΚΑΒΒΑΔΙΑ Ι. ,
σελ. 3229
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Κ. ,
σελ. 3290, 3291
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ Ά. ,
σελ. 3260
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Κ. του Αχ. ,
σελ. 3256
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ Γ. ,
σελ. 3238
ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ Α. ,
σελ. 3299
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ Χ. ,
σελ. 3230
ΚΟΝΤΟΝΗΣ Χ. ,
σελ. 3291
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ Έ. ,
σελ. 3309
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ Α. ,
σελ. 3308
ΚΥΡΙΤΣΗΣ Γ. ,
σελ. 3268
ΛΑΠΠΑΣ Σ. ,
σελ. 3250, 3251, 3252
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 3244, 3259, 3260, 3298
ΜΑΝΤΑΣ Χ. ,
σελ. 3257, 3263, 3279, 3284,
3287
ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ Α. , σελ. 3255
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α. ,
σελ. 3295
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ Θ. ,
σελ. 3298
ΜΟΥΣΤΑΦΑ Μ. ,
σελ. 3258, 3259
ΜΠΑΡΚΑΣ Κ. ,
σελ. 3299, 3307
ΜΠΟΛΑΡΗΣ Μ. ,
σελ. 3236
ΜΠΟΥΡΑΣ Α. ,
σελ. 3235, 3236, 3243, 3255
ΞΑΝΘΟΣ Α. ,
σελ. 3279

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 3251, 3253, 3254
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ. , σελ. 3247
ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ Α. ,
σελ. 3247
ΠΑΠΠΑΣ Χ. ,
σελ. 3249
ΠΑΦΙΛΗΣ Α. ,
σελ. 3276, 3282, 3284, 3285,
3286
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 3239, 3240
ΣΑΛΜΑΣ Μ. ,
σελ. 3304, 3305
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Κ. ,
σελ. 3231
ΣΚΡΕΚΑΣ Κ. ,
σελ. 3252
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ Κ. ,
σελ. 3289
ΣΤΑΘΑΚΗΣ Γ. ,
σελ. 3296, 3305
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Χ. ,
σελ. 3251, 3257, 3260, 3276,
3280, 3282, 3302, 3303
ΣΤΑΜΑΤΗΣ Δ. ,
σελ. 3262, 3263, 3264
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ Α. ,
σελ. 3277, 3278
ΣΤΕΡΓΙΟΥ Κ. ,
σελ. 3234, 3235
ΣΤΥΛΙΟΣ Γ. ,
σελ. 3257
ΤΖΑΒΑΡΑΣ Κ. ,
σελ. 3294, 3295
ΤΖΑΚΡΗ Θ. ,
σελ. 3293
ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. , σελ. 3298
ΤΡΑΓΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 3237, 3240
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Ε. ,
σελ. 3274, 3275, 3276, 3285,
3286
ΤΣΙΑΡΑΣ Κ. ,
σελ. 3242
ΤΣΙΡΩΝΗΣ Ι. ,
σελ. 3232
ΦΙΛΗΣ Ν. ,
σελ. 3253, 3265, 3266
ΦΩΤΙΟΥ Θ. ,
σελ. 3266, 3267
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ,
σελ. 3267
ΧΑΡΙΤΣΗΣ Α. ,
σελ. 3270, 3282
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Κ. ,
σελ. 3245, 3246
ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Γ. ,
σελ. 3300, 3302, 3303, 3305
ΨΥΧΟΓΙΟΣ Γ. ,
σελ. 3303
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:
ΒΑΓΕΝΑ Α. ,
σελ. 3286
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ Ε. ,
σελ. 3257
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 3243, 3303, 3305, 3306
ΒΕΤΤΑΣ Δ. ,
σελ. 3247
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ Λ . ,
σελ. 3274, 3275, 3276
ΚΑΪΣΑΣ Γ. ,
σελ. 3246, 3290
ΚΑΝΕΛΛΗ Γ. ,
σελ. 3286
ΚΑΤΣΗΣ Μ. ,
σελ. 3299
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ – ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ Π. ,
σελ. 3285
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. , σελ. 3246, 3247

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΖ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΖ’
Δευτέρα 18 Δεκεµβρίου 2017
Αθήνα, σήµερα στις 18 Δεκεµβρίου 2017, ηµέρα Δευτέρα και
ώρα 11.13’, 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.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας
παρακολούθησαν πριν από λίγο από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα
«Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, δεκαπέντε µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί από το 127ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας.
Τα παιδιά έχουν φύγει, οπότε δεν τα καλωσορίζω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω τις παρακάτω
ανακοινώσεις:
Οι Υπουργοί Εξωτερικών, Εσωτερικών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης,
Εθνικής Άµυνας, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Οικονοµικών, Υγείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Υποδοµών και Μεταφορών, Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων και Τουρισµού, καθώς και οι Αναπληρωτές Υπουργοί Εσωτερικών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας

και Θρησκευµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εξωτερικών, Οικονοµικών, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
κατέθεσαν στις 14-12-2017 σχέδιο νόµου: «Κύρωση της Συµφωνίας Εµπορίου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΚρατώνΜελών της, αφενός, και της Κολοµβίας και του Περού, αφετέρου, µετά των συνηµµένων σ’ αυτήν Παραρτηµάτων».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Οι Υπουργοί Οικονοµικών, Εσωτερικών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Εθνικής Άµυνας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Τουρισµού, καθώς και η Υφυπουργός Οικονοµικών κατέθεσαν στις 14-12-20117 σχέδιο
νόµου: «Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες διατάξεις».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Τέλος, έχω την τιµή να ανακοινώσω την υπ’ αριθµόν 14929/
9167 από 15 Δεκεµβρίου 2017 απόφαση του Προέδρου της Βουλής µε τίτλο: «Σύσταση και συγκρότηση των Διαρκών Επιτροπών
της Ολοµέλειας της Βουλής».
Η σχετική απόφαση έχει αναρτηθεί στην Κοινοβουλευτική Διαφάνεια και θα καταχωρισθεί στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης.
(Η προαναφερθείσα απόφαση έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018».
Ως προς την οργάνωση της συζήτησης, µετά την οµόφωνη
απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων, θα ήθελα να σας προτείνω τα εξής:
Πρώτον, στη σηµερινή συνεδρίαση, Δευτέρα 18-12-2017, προτείνω να εξαντληθεί ο κατάλογος των οµιλητών. Έχουν µείνει περίπου σαράντα οµιλητές. Άρα, θα µιλήσουν όλοι οι συνάδελφοι
µέχρι το βράδυ που θα κλείσει η συνεδρίαση. Συγκεκριµένα, προτείνω να µιλήσουν οι σαράντα έξι εναποµείναντες και εναποµείνασες Βουλευτές επί του καταλόγου, οι υπόλοιποι έξι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι -γιατί έχουν µιλήσει ήδη δύο- και τέλος δώδεκα Υπουργοί µε βάση τον κατάλογο που µου έχει στείλει ο
Γραµµατέας της Κυβέρνησης.
Η ώρα λήξης της σηµερινής συνεδρίασης εκτιµάται ότι θα
είναι στις 22.30’.
Η αυριανή συνεδρίαση, της Τρίτης 19-12-2017, θα ξεκινήσει
στις 10.30’ το πρωί. Ως προς τη διαδικασία της συζήτησης της
τελευταίας ηµέρας, προτείνω να ξεκινήσουµε µε δύο κύκλους
οµιλητών. Αυτό είναι µια καινοτοµία που γίνεται για πρώτη φορά
και σκοπό έχει να µην µιλούν την τελευταία ηµέρα µόνο οι Υπουργοί, χωρίς να υπάρχει αντίλογος από την αντιπολίτευση.
Ο πρώτος κύκλος θα περιλαµβάνει, επειδή µας παίρνει ο χρόνος, τους γενικούς εισηγητές και τον έναν ανεξάρτητο ειδικό εισηγητή, ώστε να δευτερολογήσουν, εφόσον το επιθυµούν, για
τρία λεπτά ο καθένας και η καθεµία. Ο δεύτερος κύκλος θα περιλαµβάνει τους οκτώ Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους –µε το
ίδιο σκεπτικό πάλι, όπως σας είπα-, οι οποίοι θα δευτερολογήσουν, εφόσον το επιθυµούν, επίσης για τρία λεπτά ο καθένας.
Στους κύκλους αυτούς προτείνω να παρεµβάλλονται οι Υπουργοί
που θα είναι για την αυριανή ηµέρα µε βάση τον κατάλογο που
θα µας στείλουν.
Για σήµερα να ξέρετε ότι θα µιλήσουν δώδεκα Υπουργοί, ξεκινώντας µετά από λίγο, µέχρι το βράδυ στις 22.30’.
Στη συνέχεια, θα ξεκινήσουν οι οµιλίες των πολιτικών Αρχηγών
και, κατόπιν τούτων, εκτιµάται η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί
µέχρι τις 9.00’ το βράδυ αύριο περίπου, ώστε να ξεκινήσει η ψηφοφορία. Η ψηφοφορία δεν θα ξεκινήσει πριν τις 10.00’-10.30’,
γιατί θέλει µεγάλο χρόνο η διαδικασία, όπως ξέρετε –στήνεται
κάλπη για κάθε Υπουργείο, µε δύο ψηφολέκτες, συν κατάλογοι
κ.λπ.- παίρνει περίπου µισή ώρα µε τρία τέταρτα.
Εποµένως, υπάρχει κάποια αντίρρηση για τη διαδικασία αυτή;
Νοµίζω ότι είναι καλή. Το καλό είναι ότι δεν θα µείνει ούτε ένας
συνάδελφος χωρίς να µιλήσει. Θα µιλήσουν όλοι. Θα εξαντληθεί
ο κατάλογος σήµερα.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το Σώµα συνεφώνησε οµοφώνως.
Θα ξεκινήσουµε µε τους τρεις πρώτους οµιλητές, την κ. Καββαδία, την κ. Καφαντάρη και τον κ. Σκανδαλίδη.
Σύµφωνα µε τον κατάλογο που έχω, πρώτος στη σειρά από
τους Υπουργούς είναι ο κ. Τσιρώνης. Μετά θα δώσω τον λόγο
και στον κ. Γαβρόγλου και από εκεί και ύστερα θα συνεχίσουµε
µε οµιλητές ή εάν θέλει κάποιος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
από τους έξι που δεν µίλησαν να παρεµβληθεί µετά από τις οµιλίες των Υπουργών, θα τον παρεµβάλουµε, ώστε µέχρι το βράδυ
να έχουν τελειώσει και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. Νοµίζω
ότι δεν έχουµε άλλο διαδικαστικό πρόβληµα.
Η κ. Αννέτα Καββαδία µπορεί να έρθει στο Βήµα. Επειδή µε
ενηµέρωσε ότι θέλει να πει δύο κουβέντες για τον ξαφνικό θάνατο του συναδέλφου της Βασίλη Μπεσκένη, θα έχει µια µικρή
ανοχή στον χρόνο.
Κυρία Καββαδία, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΕΤΑ (ΑΝΝΕΤΑ) ΚΑΒΒΑΔΙΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρό-
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εδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως είπε και ο Πρόεδρος, θα
µου επιτρέψετε να ξεκινήσω την οµιλία µου µε µία αναφορά προσωπικού χαρακτήρα. Σήµερα η δηµοσιογραφική οικογένεια πενθεί έναν νέο άνθρωπο, τον Βασίλη Μπεσκένη, ο οποίος έφυγε
χθες ξαφνικά από τη ζωή, σε ηλικία µόλις σαράντα τριών χρόνων.
Θα ήθελα, λοιπόν, από αυτό εδώ το Βήµα να εκφράσω τα πιο
ειλικρινή µου συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και
τους συνεργάτες του. Ο χαµός ενός τόσο νέου ανθρώπου δεν
µπορεί παρά να µας γεµίζει θλίψη.
Την ίδια στιγµή θα ήθελα να καταδικάσω απερίφραστα, «χολερικά» σχόλια τα οποία αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο και που χαρακτηρίζουν αυτές και αυτούς που τα ανήρτησαν. Ο θάνατος, σε
καµµία περίπτωση, δεν µπορεί να χρησιµοποιείται για κανενός
είδους µικροκοµµατικές σκοπιµότητες. Εδώ απαιτείται σιωπή και
σεβασµός στο πένθος των δικών του ανθρώπων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα για τον προϋπολογισµό του 2018, την ώρα που έξω απ’ αυτήν την Αίθουσα
βρίσκονται είκοσι πέντε προσφυγόπουλα, που έζησαν τη φρίκη
του πολέµου. Και συζητάµε, λίγες µόνο ώρες µετά τη λήξη της
Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µιας συνόδου που
επιβεβαίωσε για άλλη µία φορά αυτό που είναι πλέον κοινός
τόπος, ότι η Ευρώπη έχει χάσει τον προσανατολισµό της, αναζητά ταυτότητα και πειστικές απαντήσεις απέναντι σε φαινόµενα
ρατσισµού, εθνικισµού και ξενοφοβίας, φαινόµενα που δείχνουν
πως το «αυγό του φιδιού» έχει δυστυχώς επωαστεί για τα καλά
στα σπλάχνα της ηπείρου µας και καµµία δικαιολογία ή αυταπάτη
δεν συγχωρείται.
Ξεκινώ την οµιλία µου µ’ αυτή την αναφορά γιατί, δυστυχώς,
όλες τις προηγούµενες ηµέρες οι συνάδελφοι της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης υπερέβαλαν εαυτόν και πάλι στον καταγγελτικό
λόγο και την ακραία ρητορική, εµφανίζοντας µία καταστροφολάγνα και σκανδαλολάγνα εικόνα για τη χώρα, θέλοντας να ψαρέψουν σε θολά νερά, συµπλέοντας έτσι µε επιχειρήµατα και
λογικές, που κατά κόρον χρησιµοποιούνται από τα πιο ακραία
δεξιά τµήµατα του πολιτικού φάσµατος.
Να επισηµάνω, λοιπόν, ότι όταν το δεύτερο κόµµα της χώρας
υιοθετεί απόψεις, όπως παραδείγµατος χάριν ότι η οικονοµική
ανισότητα είναι φυσικό και φυσιολογικό φαινόµενο, που δεν έχει
τρόπο ή λόγο αντιµετώπισης ή όταν ακούµε από τον ίδιο τον
Πρόεδρο του κόµµατος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης το αµίµητο πως «εάν δεν δαµάσει κάποιος τα εσωτερικά του «Εξάρχεια», τότε δεν θα µπορέσει να αντιµετωπίσει και τα πραγµατικά
Εξάρχεια», τότε νοµιµοποιεί και µπολιάζει την κοινωνία µε απόψεις που φυσιολογικά θα έπρεπε, ως εν δυνάµει εκφραστής του
µεσαίου χώρου, να απορρίπτει ασυζητητί. Εάν βεβαίως δεν αντιλαµβανόταν τη χώρα ως ένα τρόπαιο εξουσίας, που πρέπει πάση
θυσία να έρθει στα χέρια του.
Να περάσω τώρα στον προϋπολογισµό του 2018, ένα έτος που
θα σηµατοδοτήσει την έξοδό µας από τα µνηµόνια και την πολύ
σκληρή επιτροπεία, χωρίς βεβαίως αυτό να σηµαίνει ότι οι πληγές θα κλείσουν ως διά µαγείας.
Ωστόσο, επιχειρούµε να βγάλουµε τη χώρα από τη µνηµονιακή
περίοδο µε την κοινωνία όρθια, όπως είχαµε υποσχεθεί στον ελληνικό λαό. Με αδυναµίες; Αναµφίβολα. Με αστοχίες, µε βαρύ
τίµηµα, µε πολιτικές που δεν µας εκφράζουν, αλλά έχοντας δώσει µια συνεχή, µια αδιαµφισβήτητα σκληρή µάχη µε σηµαντικές
επιµέρους επιτυχίες, την ώρα που οι κύριοι και οι κυρίες της Αντιπολίτευσης σφύριζαν αδιάφορα και έπαιζαν το παιχνίδι των δανειστών, ζητώντας µας να υπογράψουµε άρον-άρον το οτιδήποτε.
Κι έρχεστε τώρα να µας κατηγορήσετε ότι δεν διαπραγµατευτήκαµε, διασπείροντας ταυτόχρονα τη φασίζουσα θεωρία του
«όλοι ίδιοι είµαστε», επιδιώκοντας µ’ αυτόν τον τρόπο να ξεχάσουν οι πολίτες τις ευθύνες σας για το ότι οι δικές σας πολιτικές
και οι δικές σας παρέες έφεραν τη χώρα στην αγκαλιά των δανειστών.
Φυσικά και δεν είµαστε όλοι ίδιοι. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι
εµείς φέτος αυξάνουµε τον προϋπολογισµό της κοινωνικής αλληλεγγύης κατά 20,6% σε σχέση µε πέρυσι, ενώ σε σχέση µε τον
προϋπολογισµό του 2015 η αύξηση είναι 232%.
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Δίνουµε για δεύτερη χρονιά κοινωνικό µέρισµα σε όσους χτυπήθηκαν ιδιαιτέρως από την ανθρωπιστική κρίση που φέρατε στη
χώρα, επιµένοντας ότι µας ενδιαφέρουν πρωτίστως οι άνθρωποι
και όχι οι αριθµοί. Στην ίδια λογική είναι και το επίδοµα των 400
ευρώ στους άνεργους νέους από 18 έως 24 ετών.
Θα δώσουµε και φέτος 760 εκατοµµύρια ευρώ για το κοινωνικό επίδοµα αλληλεγγύης, σχολικά γεύµατα σε εκατόν τριάντα
χιλιάδες µαθητές του δηµοτικού.
Καλύπτουµε τα έξοδα για εκατόν δεκαεννέα χιλιάδες παιδιά
σε βρεφονηπιακούς σταθµούς και αυξάνουµε τα οικογενειακά
επιδόµατα κατά 40%, παρά τα όσα ισχυρίζονταν οι φιλικές σας
µιντιακές «Κασσάνδρες».
Αντικρούσαµε την επίθεση στα αναπηρικά επιδόµατα και νοµοθετήσαµε ότι πλέον στις πτωχεύσεις θα προηγούνται οι απαιτήσεις των εργαζοµένων έως, έξι µήνες, έναντι όλων των άλλων
πιστωτών.
Εµείς είµαστε αυτοί που θα εισπράξουµε χρήµατα από τις τηλεοπτικές άδειες, παρά τη λυσσαλέα αντίδρασή σας αγκαλιά µε
συγκεκριµένους µιντιακούς κύκλους, ενώ είµαστε εµείς πάλι που
µε µια σειρά νοµοθετηµάτων προωθήσαµε -και θα προωθήσουµε
ακόµη περισσότερο- µια σειρά από κοινωνικά και ανθρώπινα δικαιώµατα που η συντηρητική σας προσέγγιση τα άφηνε χρόνια
στα αζήτητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, πιστεύετε
πραγµατικά ότι όταν λέτε πως εσείς θα προβείτε σε εξορθολογισµό των δηµόσιων δαπανών, υπάρχει έστω και ένας ή µία που
δεν καταλαβαίνει ότι εννοείτε απολύσεις και περικοπές µισθών
σε µια οικονοµία που ακόµη µαστίζεται από την ύφεση; Και βεβαίως, αυτές οι απολύσεις και περικοπές µισθών θα αφορούν τη
µάζα των εργαζοµένων και των µισθωτών και όχι τη δήθεν «ελίτ»
που συνωστίζεται στα τραπέζια και στις λίστες σας, ονειρευόµενη τη διαιώνιση των προνοµίων της.
Πιστεύετε πραγµατικά ότι όταν φωνάζετε για σκάνδαλα, είναι
δυνατόν να διαγραφούν από τη συλλογική µνήµη η «SIEMENS»,
τα Paradise Papers, τα Panama Papers, τα εκατοµµύρια που επί
χρόνια φαγώνονταν στην υγεία και στους εξοπλισµούς, τα απίστευτα δάνεια «ηµετέρων», αλλά και τα ανεξόφλητα δάνεια των
400 εκατοµµυρίων ευρώ της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ,
που µεταξύ άλλων αποκάλυψε η εξεταστική επιτροπή της Βουλής;
Ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές σ’ αυτό το πάρτι που επί δεκαετίες στήθηκε σε βάρος των δηµόσιων οικονοµικών της χώρας;
Μα, τα δικά σας στελέχη που δεν έχετε το θάρρος, τη δύναµη,
αλλά και τη διάθεση να τα βάλετε στην άκρη. Αντιθέτως, τα αφήνετε να αλωνίζουν, αγκαζέ µε τα πρωτοπαλίκαρα του παλιού ένδοξου µιντιακού συστήµατος και τους διάφορους «πορφυρογέννητους», νοµίζοντας ότι µε τις παλιές συνταγές της διατεταγµένης πένας και του πληρωµένου πληκτρολόγιου θα µπορέσετε να
ξεπλυθείτε στα µάτια της κοινής γνώµης.
Δυστυχώς, όµως, για εσάς, οι καιροί έχουν αλλάξει. Μπορεί
να κραυγάζετε, µπορεί να παίζετε «τα ρέστα σας» µε την πολύτιµη αρωγή αγαπηµένων σας µέσων µαζικής ενηµέρωσης, αλλά
η αλήθεια είναι αδυσώπητη: Αφού όλα τα προηγούµενα σενάρια
-ότι δήθεν θα πέφταµε στα βράχια, ότι δεν βγαίνουν οι αξιολογήσεις, ότι θα µπει «κόφτης»- κατέρρευσαν πανηγυρικά, τώρα βλέποντας και τη δηµοσκοπική ψαλίδα να κλείνει- εναποθέτετε
τις φιλοδοξίες σας στα χέρια των επικοινωνιολόγων σας, που
παρά τις επίµονες και φιλότιµες προσπάθειές τους είναι αναπόδραστα αντιµέτωποι µε το άλυτο πρόβληµα. Όσο και να αλλάζουν το περιτύλιγµα του προϊόντος που τους ζητάτε να πωλήσουν, το περιεχόµενο «δεν τραβάει».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω µε αυτό: Ο προϋπολογισµός του 2018, µακριά από κάθε λογής success story, αποτελεί
ένα ακόµη βήµα µιας µεγάλης προσπάθειας να βγάλουµε την
κοινωνία από τη βάσανο των µνηµονίων, µένοντας ταυτοχρόνως
συνεπείς στο όραµα για κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη.
Ο χρόνος που αποµένει µέχρι τις εκλογές του 2019 αποτελεί
για εµάς τη µεγάλη πρόκληση, προκειµένου να αποδείξουµε πως
-απαλλαγµένοι από την πολύ σκληρή επιτροπεία- µένουµε πιστά
προσηλωµένοι στον ταξικό -υπέρ των ασθενέστερων- χαρακτήρα
που οφείλει να έχει η πολιτική µας. Και σ’ αυτήν την πρόκληση
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οφείλουµε να ανταποκριθούµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει η κ. Καφαντάρη.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πραγµατικά η συζήτηση του προϋπολογισµού αποτελεί µια κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία. Με σοβαρότητα, µε αίσθηση ευθύνης Κυβέρνηση και Αντιπολίτευση οφείλουν να συζητήσουν, να σχεδιάσουν τη χώρα για
την επόµενη χρονιά, το 2018, βασιζόµενοι όµως σε πραγµατικά
στοιχεία.
Ειδικά σήµερα που η χώρα µας βγαίνει από το καθεστώς των
µνηµονίων τον Αύγουστο του 2018, αυτή η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερα σοβαρό χαρακτήρα. Δυστυχώς, όµως, η Αντιπολίτευση
και ιδιαίτερα η Νέα Δηµοκρατία αντιµετωπίζει την κορυφαία αυτή
διαδικασία µε ιδεολογήµατα, διαστρεβλώσεις και µόνο µε αντιπολιτευτική διάθεση.
Γιατί; Διότι το αφήγηµά σας, κύριοι της Αντιπολίτευσης και δη
της Νέας Δηµοκρατίας, έχει καταρρεύσει παταγωδώς.
«Στοιχηµατίζατε» την πτώση της Κυβέρνησης το πρώτο εξάµηνο του 2015. Θεωρούσατε ότι θα είµαστε µία «αριστερή παρένθεση». «Στοιχηµατίζατε» στο µη κλείσιµο της αξιολόγησης.
Όµως έκλεισαν και η πρώτη και η δεύτερη και τυπικά θα κλείσει
και η τρίτη αξιολόγηση τον Γενάρη.
Όσον αφορά δε την πορεία του προϋπολογισµού, πρέπει να
πούµε ότι ακολουθείται σταθερά. Μάλιστα ξεπεράσαµε τους
στόχους, τα δύο προηγούµενα χρόνια στο πρωτογενές πλεόνασµα και φέτος φαίνεται πάλι το ίδιο, ότι θα ξεπεραστεί ο στόχος.
Υπάρχει πρόβλεψη 2,4% από 1,75%.
Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αναβαθµίζουν τη
χώρα µας πλέον και σε επίπεδο αγορών, ενώ συνέβαλαν στην
αύξηση της αξιοπιστίας µας και αυτό φαίνεται και στο επίπεδο
των αγορών. Στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων η κατάσταση βαίνει
σταθερή. Πρόσφατη επιτυχία είναι το δεκαετές οµόλογο, το επιτόκιο του οποίου έφτασε στο επίπεδο του 2006, λιγότερο από
4%.
Όµως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αναβάθµιση της χώρας
δεν είναι µόνον αυτά. Πού ήµασταν το 2014 και πού βρισκόµαστε
σήµερα;
Σήµερα η χώρα µας έχει αναβαθµιστεί γεωπολιτικά, µε την
εφαρµογή µιας πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, µε τις τριµερείς και τετραµερείς συµφωνίες µε χώρες της ανατολικής Μεσογείου, όπως είναι η Κύπρος, το Ισραήλ, η Αίγυπτος, ακόµα και
οι συµφωνίες µε την Ιταλία. Εξελίσσεται σε έναν σηµαντικό ενεργειακό κόµβο στην ανατολική Μεσόγειο. Οι αγωγοί φυσικού αερίου φέρνουν πιο κοντά τους παραγωγούς της περιοχής µε τους
καταναλωτές στη Δύση.
Η χώρα µας, η Ελλάδα, συµβάλλει καθοριστικά στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, ενώ µεγάλες εταιρείες ενδιαφέρονται να επενδύσουν σηµαντικά κεφάλαια στην έρευνα και στην
εκµετάλλευση υδρογονανθράκων. Επίσης, ο ρόλος της χώρας
µας στη βαλκανική αναβαθµίζεται.
Μια σειρά ξένων ηγετών µεγάλων χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης –και όχι µόνο- επισκέφθηκαν τη χώρα µας αυτήν την
τριετία. Πρόσφατα δε –και αυτό είναι πολύ σηµαντικό- σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Πρωθυπουργός ανέλαβε πρωτοβουλίες για την κοινωνική Ευρώπη, ενώ µεγάλες ισχυρές χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης -χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η
Σουηδία, η Πορτογαλία- συµφώνησαν για το έλλειµµα κοινωνικής
διάστασης στην ΕΕ και την ανάγκη ενίσχυσης του κοινωνικού πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η χώρα µας από την αφάνεια βγήκε πλέον στο διεθνές προσκήνιο. Αναγνωρίζεται δε και ως ένας πόλος σταθερότητας και
ειρήνης στην πολυτάραχη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.
Η επιστροφή πλέον της χώρας µας σ’ αυτό που λέµε κανονικότητα, είναι γεγονός. Είµαστε στην πορεία προς την κανονικότητα. Όταν, όµως, λέµε κανονικότητα τι εννοούµε;
Δεν εννοούµε την κανονικότητα που µας οδήγησε στα µνηµόνια από τις προηγούµενες κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας
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και του ΠΑΣΟΚ, αλλά την κανονικότητα που δηµιουργείται από
ένα νέο µοντέλο ανάπτυξης, µια «δίκαιη ανάπτυξη», όπως λέµε,
µε µειούµενη ανεργία –ήδη η ανεργία έπεσε κάτω από το 1 εκατοµµύριο όταν παρελήφθη τον Γενάρη του 2015 στο 1,5 εκατοµµύριο-, µε περιβαλλοντικούς κανόνες, δηλαδή χωροταξικό σχεδιασµό, κτηµατολόγιο –τόσα χρόνια δεν είχε γίνει- και δασικούς
χάρτες.
Κανονικότητα µε αυξανόµενο ΑΕΠ, όταν µέσα σε µία τετραετία
επί προηγουµένων κυβερνήσεων έπεσε στο µείον 25%.
Κανονικότητα µε επενδύσεις εγχώριες και ξένες, και βέβαια
µε ορθολογική λειτουργία του Δηµοσίου, µε στόχο την αναβάθµιση της ποιότητάς του και φυσικά την εξυπηρέτηση του πολίτη,
µε σεβασµό στο περιβάλλον, αντιµετωπίζοντας και τις συνέπειες
της επελαύνουσας κλιµατικής αλλαγής, που είναι πλέον ένα παγκόσµιο φαινόµενο.
Κανονικότητα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι µια ανάπτυξη µε επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, σε µια νέα
µεταµνηµονιακή εποχή, την οποία οφείλουµε από τώρα να αρχίσουµε να σχεδιάζουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείνουµε την πρώτη
τριάδα των οµιλητών µε τον κ. Σκανδαλίδη και µετά, όπως είπαµε, θα πάρει τον λόγο ο κ. Τσιρώνης.
Ορίστε, κύριε Σκανδαλίδη, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα πολύ να συµµεριστώ την αισιόδοξη εικόνα που παρουσίασαν και που παρουσιάζουν οι Βουλευτές της Συµπολίτευσης, αλλά τα γεγονότα µε κυνηγούν.
Ο εισηγητής µας, αλλά και όλοι οι Βουλευτές και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης και του
Ποταµιού, µε πλήθος στοιχείων, αριθµών και επιχειρηµάτων κατέδειξαν τον πραγµατικό χαρακτήρα του προϋπολογισµού: Φοροµπηχτικός, αντιαναπτυξιακός, αντικοινωνικός. Το κυριότερο
απ’ όλα, δεν επιτρέπει καµµιά αισιοδοξία, δεν καλλιεργεί καµµιά
ελπίδα ότι η χώρα µπορεί τον επόµενο χρόνο να βγει στο ξέφωτο, ότι µπορεί να βελτιώσει έστω και κατ’ ελάχιστον τη ζωή
των ανθρώπων της.
Ο προϋπολογισµός του 2018 είναι εκ των πραγµάτων η τελευταία συνολική προγραµµατική πράξη της Κυβέρνησης πριν το
κλείσιµο του εκλογικού κύκλου. Τα όσα ζούµε αυτόν τον καιρό
µε το µέρισµα και τους δικαιούχους, µε τους αθρόους διορισµούς σε θέσεις προσωρινής και µερικής απασχόλησης, µε τη
fast track αξιολόγηση και την άνευ όρων παράδοση στις επιταγές
των εταίρων µας, είναι εµφανώς στοιχεία ενός εκλογικού σχεδιασµού. Το σενάριο είναι απλό: Βγαίνουµε όπως-όπως τυπικά από
το µνηµόνιο, παίρνουµε άλλη µια, λίγο πιο συγκεκριµένη, διαβεβαίωση για το χρέος, µοιράζουµε τσάτρα-πάτρα ό,τι µπορούµε
να διαθέσουµε από το πλεόνασµα και ας µένει στάσιµη η ανάπτυξη και ας υπάρχουν οι αβάσταχτοι φόροι, βγαίνουµε στις αγορές, έστω και αν η πορεία των οικονοµικών µεγεθών προοιωνίζεται υψηλά επιτόκια και πάµε πλησίστιοι για εκλογές.
Έτσι σχεδιάσατε ένα σενάριο κοµµατικής σωτηρίας, ασχέτως
αν η χώρα δεν θα έχει λύσει κανένα από τα ουσιώδη προβλήµατα
που συνοδεύουν την πολύχρονη κρίση της. Μπορεί να είναι η
ύστατη και απέλπιδα προσπάθεια µιας πολιτικά, ηθικά και κοινωνικά καταρρέουσας διακυβέρνησης, που έχει προ πολλού απολέσει την εµπιστοσύνη του λαού, αλλά αυτό δεν είναι του
παρόντος. Του παρόντος είναι ότι το συγκεκριµένο σενάριο κοµµατικής σωτηρίας καµµιά σχέση δεν µπορεί να έχει µε πραγµατικό σενάριο εθνικής σωτηρίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το story της καθαρής εξόδου
από το µνηµόνιο και της ανάκτησης της εθνικής κυριαρχίας, κατά
τη γνώµη µου, είναι ένας µύθος. Πατάει κυριολεκτικά στον αέρα.
Επαίρεστε καθηµερινά, γιατί οι Ευρωπαίοι εταίροι µας, µετά την
πειθήνια στάση της Κυβέρνησης στην τελευταία αξιολόγηση,
προεξοφλούν την έξοδο από το µνηµόνιο.
Είναι πολύ απλό. Πρώτον, γιατί έχουν «δεµένο τον γάιδαρό
τους» µε τα δυσβάσταχτα πρωτογενή πλεονάσµατα, µε την ψηφισµένη νέα συρρίκνωση µισθών και συντάξεων, µε την παράδοση του εθνικού πλούτου στην ξένη διαχείριση και την ατέρ-

3231

µονη υπερφορολόγηση, που συνιστούν de facto µνηµόνιο. Δεύτερον, γιατί δεν θα χρειαστούν πιστοληπτική γραµµή µε χαµηλά
επιτόκια χρηµατοδότησης, που θα επέβαλε αναγκαστική προσφυγή στα εθνικά τους Κοινοβούλια. Και τρίτον, γιατί, ενώ οδηγηθήκαµε συνειδητά στην πλήρη απαξίωση κάθε περιουσιακού
στοιχείου, δηµόσιου και ιδιωτικού, οι ίδιοι οι εταίροι απεκδύονται
κάθε περαιτέρω ευθύνη για τους όρους εξόδου µας στις αγορές.
Δηλαδή γι’ αυτούς «και ο σκύλος χορτάτος και η πίτα γερή».
Το σενάριο καθαρής εξόδου και ανάκτησης της εθνικής κυριαρχίας περιγράφεται µε µια φράση: Είναι απλά το τέλος της
φτηνής χρηµατοδότησης της χώρας.
Εν τω µεταξύ, τι ζούµε; Βιώνουµε δραµατικά τη διάλυση του
κοινωνικού κράτους µε ένα µέρισµα «αντίδωρο», «αντίδωρο» στη
διάλυση των νοσοκοµείων, «αντίδωρο» στη φορολογική εξόντωση, «αντίδωρο» στην κατάρρευση του ασφαλιστικού συστήµατος και των συντάξεων, «αντίδωρο» στη διαρκή συρρίκνωση των
θέσεων πλήρους και µόνιµης απασχόλησης. Ζούµε την πλήρη
αποδιάρθρωση του παραγωγικού συστήµατος, µε την υπερφορολόγηση των επιχειρήσεων, µε τη συρρίκνωση της παραγωγής
και των εξαγωγών, µε την εκτεταµένη αποεπένδυση. Παρακολουθούµε ως θεατές τη δραµατική ανατροπή της δηµοκρατικής
ισορροπίας, µε την εξαγωγή του πιο δηµιουργικού και παραγωγικού ανθρώπινου δυναµικού της χώρας, των νέων ανθρώπων.
Δυστυχώς, το συµπέρασµα είναι θλιβερό: Η προϊούσα τριτοκοσµοποίηση και φτωχοποίηση του λαού συνεχίζει τον δρόµο
της µε µεγαλύτερη ταχύτητα από πριν.
Και όµως, η χώρα έχασε µια ιστορική ευκαιρία και της έµειναν
ως κληρονοµιά της διακυβέρνησης τρία χαµένα χρόνια.
Αν αντί της τυχοδιωκτικής και ατελέσφορης πολιτικής του
πρώτου χρόνου, αν αντί της αλλοπρόσαλλης στάσης µε τα δηµοψηφίσµατα και τις εκλογές του δεύτερου χρόνου, αν αντί της
χωρίς όρους και όρια υποταγής στις επιταγές της τρόικας του
τρίτου χρόνου οι φιλοευρωπαϊκές πολιτικές δυνάµεις από την
αρχή συµφωνούσαν στην εθνική γραµµή εξόδου από το µνηµόνιο, εκεί που είχε φτάσει η χώρα, σήµερα τα πράγµατα θα ήταν
αλλιώς. Θα προλαβαίναµε το τραίνο της ιστορίας. Γιατί στην
Πορτογαλία, στην Ιρλανδία, στην Κύπρο, χωρίς να υποστείλουν
τις σηµαίες των διαφορών τους, τα κόµµατα κάθισαν σ’ ένα τραπέζι και κατάφεραν να συνεννοηθούν για να βγάλουν τις χώρες
από το µνηµόνιο;
Μας εγκαλείτε συνεχώς για την πολιτική της εθνικής συνεννόησης -δεν την καταλαβαίνετε- επιµένοντας σε διχαστικές και
πολωτικές πρακτικές, που ζηµιώνουν ανεπανόρθωτα τη χώρα.
Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε µία χώρα
που εµείς οι πολιτικοί της την έχουµε εκπαιδεύσει να κοιτάζει συνεχώς προς τα πίσω, να µην παίρνει κάποιος την ευθύνη του
µπροστά. Εµείς που το τολµήσαµε κάποια στιγµή, πληρώσαµε
ακριβά το τίµηµα και την αποκοτιά µας.
Θα ήθελα να πω και κάτι τελευταίο, κύριοι συνάδελφοι. Σε
όποιο κανάλι και να βγούµε, σε όποια συνέντευξη και αν δώσουµε, σε όποια συνάντηση και αν πάµε, µας ρωτάνε συνεχώς
και µονότονα «µε ποιους θα πάτε;», κατηγορώντας µας οι µεν ως
συνοδοιπόρους της Δεξιάς, οι δε ότι κρυφοκοιτάζουµε προς τα
Αριστερά. Όσο και αν προσπαθούµε υλοποιώντας τη µόνη πραγµατικά εθνική γραµµή και την αυτόνοµη πορεία µας, εσείς εκεί,
«στου κουφού την πόρτα». Γιατί να µην έρθετε εσείς στη δική
µας πρόταση που αποδεικνύεται στην πράξη ότι είναι η µόνη που
µπορεί να ανοίξει έναν νέο δρόµο για τη χώρα;
Όσο κι αν µας πιέζετε, όσο και αν µας λοιδορείτε, όσο και αν
περιφρονείτε -από φόβο- την επανάκαµψη και τη συσπείρωση
του δηµοκρατικού και προοδευτικού κόσµου που άρχισε να αποδίδει καρπούς, εµείς και µέχρι τις εκλογές, όποτε και να γίνουν
και κυρίως µετά απ’ αυτές, θα επιµείνουµε στη στρατηγική της
εθνικής συνεννόησης. Είτε τη δεύτερη είτε την τρίτη εντολή µάς
εµπιστευθεί ο λαός µε την ετυµηγορία του, εµείς πιστά θα υπηρετήσουµε το µόνο υπαρκτό σενάριο εθνικής σωτηρίας. Αυτό
υπαγορεύει η συνείδησή µας. Αυτό επιτάσσει η παράδοση και η
κληρονοµιά της προοδευτικής δηµοκρατικής παράταξης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο Ανα-
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πληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Τσιρώνης για οκτώ λεπτά.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Χαίροµαι πολύ που µιλάω ακριβώς µετά τον συγκεκριµένο
προλαλήσαντα, γιατί φαίνεται από διαίσθηση διέγνωσα αυτά τα
µυθεύµατα, τα οποία συνέχεια αναπαράγονται και τα οποία θα
καταρρίψω.
Σήµερα, λοιπόν, συζητάµε τον τρίτο προϋπολογισµό της δικής
µας Κυβέρνησης και τον τρίτο που θα εκτελεστεί, γιατί, βλέπετε,
επί των ηµερών του διαπλεκόµενου και φαύλου καθεστώτος το
βασικό χαρακτηριστικό των προϋπολογισµών ήταν ότι άλλα γράφονταν, άλλα σχεδιάζονταν και άλλα γίνονταν. Αυτές οι φαύλες
κυβερνήσεις το έκαναν αυτό όχι γιατί αστοχούσαν σε επίπεδο
σχεδιασµού σε σχέση µε το αποτέλεσµα, αλλά γιατί έπρεπε ανάµεσα στους σχεδιασµούς τους και στην εκτέλεση να παρεµβληθούν πελατειακές εξυπηρετήσεις.
Πρώτα απ’ όλα έπρεπε να εξυπηρετηθούν οι «µπράβοι και οι
κονδυλοφόροι» που «τάιζαν» τον λαό ότι όλα βαίνουν καλώς,
όπως λέει ο ποιητής µας, ο Μανώλης Ρασούλης. Έπρεπε να εξυπηρετηθούν οι δήθεν επιχειρηµατίες, αυτοί που δεν έβαλαν ούτε
ένα ευρώ από την τσέπη τους και µε ξένα κόλλυβα πήγαιναν τα
κέρδη στις off shore και τις ζηµίες στον ελληνικό λαό. Κι έπρεπε,
βέβαια, να µπει σε οµηρία ο ελληνικός λαός. Τριάντα και σαράντα χρόνια έκαναν τα πολεοδοµικά σχέδια, µε αποτέλεσµα ο
κόσµος, ειδικά οι κατατρεγµένοι και οι φτωχοί, οι πολίτες ενός
κατώτερου θεού στη Μάνδρα, να χτίζουν σε αυθαίρετα, σε µπαζωµένα ρέµατα -όπου έχτιζε βέβαια και η πολιτεία- και να νιώθουν διαρκώς όµηροι του κάθε δηµάρχου. Ένιωθαν όµηροι για
να βρει δουλειά το παιδί τους, γιατί έπρεπε να µεσολαβήσει κάποιος Υπουργός, ο οποίος να έχει το θράσος µετά να λέει «µαζί
τα φάγαµε», διότι αυτή ήταν η οµηρία.
Για να «ταΐζονται», λοιπόν, όλα αυτά τα αντιπαραγωγικά, οι
προϋπολογισµοί δεν έβγαιναν ποτέ. Θα αναρωτηθεί κάποιος
«αφού δεν έβγαιναν ποτέ, πώς λειτουργούσε η Ελλάδα;». Μα,
ήταν απλό το πως λειτουργούσε. Λειτουργούσε τρώγοντας τις
σάρκες της.
Πρώτα απ’ όλα φαγώθηκαν τα λεφτά, τα αποθεµατικά όλων
των ταµείων, από το 1951 και µετά, που µπήκαν στην Τράπεζα
της Ελλάδος. Τα ξέρετε, τα ξέρουµε. Μην τα επαναλαµβάνουµε.
Μιλάµε για ασφαλιστικό, χωρίς αποθεµατικό. Διότι ο βασικότερος πυλώνας ενός ασφαλιστικού είναι τα αποθεµατικά και οι
τόκοι τους φυσικά. Αν χαθούν, τι συζητάµε.
Ύστερα, βέβαια, κατασπαταλήθηκε µε εγκληµατικό τρόπο το
περιβάλλον. Το πιο πολύτιµο περιουσιακό στοιχείο αυτής της
χώρας, το µοναδικό περιβάλλον, κατασπαταλήθηκε, πάνω σε ένα
µύθευµα της δήθεν ανάπτυξης.
Εµείς, οι Οικολόγοι Πράσινοι, ανέκαθεν λέγαµε ότι αυτή η ανάπτυξη που σκοτώνει το περιβάλλον είναι ανάπτυξη της αρπαχτής. Δυστυχώς, δικαιωθήκαµε το 2009, γιατί µέχρι τότε υπήρχε
το παραµύθι «περιβάλλον ή ανάπτυξη».
Μετά κατασπαταλήθηκαν και οι ευρωπαϊκοί πόροι, οι οποίοι
µοιράστηκαν µε «κατάλληλο» τρόπο, όπως θα πω αµέσως µετά.
Αφού τελείωσαν όλα αυτά και δεν έφταναν βέβαια για το αδηφάγο, παρασιτικό αυτό συνονθύλευµα δήθεν εξουσίας, άρχισε
φυσικά µετά να εκτινάσσεται και ο δανεισµός και ο δηµόσιος και
φυσικά του κόσµου µε τα εορτοδάνεια -τα γνωρίζετε- και µε άλλες τέτοιες αντιπαραγωγικές και καταναλωτικές συνήθειες που
«κοίµιζαν» ότι δήθεν η Ελλάδα βγαίνει από την κρίση και έχει
ΑΕΠ. Όµως, τι ΑΕΠ; Και από πού ΑΕΠ;
Επιτρέψτε µου τώρα να φέρω δύο παραδείγµατα από τη δική
µου αρµοδιότητα. Τις τελευταίες πενταετίες, σε κάθε πενταετές
πρόγραµµα µπαίνουν στην Ελλάδα περίπου 20 δισεκατοµµύρια
στον αγροτικό τοµέα. Ειδικότερα την πενταετία 2004 µε 2009 θα αναφέρω ειδικά αυτήν όχι γιατί έχω κάτι µε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά διότι είναι πριν την κρίση- µπήκαν 20 δισεκατοµµύρια περίπου. Αν δείτε το ΑΕΠ το αγροτικό αυτά τα χρόνια,
θα διαπιστώσετε ότι έπεσε κατά 22%, από τα 10 περίπου δισεκατοµµύρια στα 7 δισεκατοµµύρια. Σηµειώθηκε 22% απώλεια
του ΑΕΠ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και ρωτάω πολύ απλά κάθε λογικό άνθρωπο: Πώς είναι δυνατόν σε έναν τοµέα να πέφτουν 20 δισεκατοµµύρια και να χάνονται τα άλλα 7 µε 8 δισεκατοµµύρια από µείωση του ΑΕΠ; Τι έγιναν αυτά τα λεφτά; Γιατί έφευγε ο κόσµος από το αγροτικό επάγγελµα µε τόσο µεγάλη εισροή κεφαλαίων;
Θα αναφέρω και ένα δεύτερο παράδειγµα. Να θυµηθούµε τα
πρόστιµα που πλήρωνε η Ελλάδα επειδή τα λεφτά των αγροτικών πόρων πήγαιναν είτε τσαπατσούλικα είτε πελατειακά, µε
αποτέλεσµα να έχουµε δισεκατοµµύρια πρόστιµα µετά; Ενώ επί
των ηµερών µας ούτε 1 ευρώ δεν έχει χαθεί, ούτε 1 ευρώ πρόστιµο δεν έχουµε φάει.
Άρα, εδώ µπορούµε να πούµε ότι υπάρχουν δύο βασικές διαφορές ανάµεσα στον προϋπολογισµό τον δικό µας, τους προϋπολογισµούς γενικά τους δικούς µας, που γι’ αυτό βγαίνουν,
και τους προϋπολογισµούς του προηγούµενου φαύλου καθεστώτος.
Το πρώτο είναι ότι νοικοκυρέψαµε τα οικονοµικά µας και γι’
αυτό µπορούµε και τους υλοποιούµε. Και γι’ αυτό τα επίπεδα των
επιτοκίων έφτασαν στα προ του 2006 επίπεδα. Γιατί αυτό καταδεικνύει την εµπιστοσύνη που δείχνει ο άλλος ο οποίος θα αγοράσει το ελληνικό οµόλογο. Και αυτό είναι ο υπέρτατος κριτής.
Δεν έχει να κάνει ούτε µε το τι λέει ο Πρωθυπουργός ούτε µε το
τι λέει ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ούτε κάθε
άλλος εκπρόσωπος εδώ. Εκεί είναι αδιάψευστο. Το επιτόκιο δείχνει πού βρίσκεται η ελληνική οικονοµία, τουλάχιστον έτσι το
βλέπουν οι ξένοι.
Υπάρχει, όµως, και ένα δεύτερο, σηµαντικότερο, το εάν αυτό
γίνεται µε το να κρατάµε την Ελλάδα όρθια. Και εδώ χαίροµαι
που ο προηγούµενος οµιλητής µίλησε για την ανεργία, γιατί εγώ
δεν θα µιλήσω για την ανεργία. Θα µιλήσω για την απασχόληση.
Γιατί ακούµε συνέχεια αυτό το παραµύθι ότι η ανεργία, λέει,
οφείλεται συνεχώς στο ότι φεύγει ο κόσµος έξω και ότι οι δουλειές είναι µερικής απασχόλησης των 400 ευρώ.
Πρώτα πρέπει να µιλήσουµε για το συνολικό ανθρώπινο δυναµικό. Η Ελλάδα το 2009 είχε συνολικό ανθρώπινο δυναµικό
5.125.000 ανθρώπους, πριν την κρίση. Τον Ιούνιο του 2012 το συνολικό εργατικό δυναµικό -όταν λέµε εργατικό, εννοούµε µαζί µε
αυτούς που δεν εργάζονται, µε αυτούς που είναι εισοδηµατίες,
οι πάντες όλοι, αυτοί που δεν ενδιαφέρονται για δουλειά, αυτοί
που δεν θέλουν, όλο το συνολικό ανθρώπινο δυναµικό- είχε πέσει
στα 5 εκατοµµύρια. Δηλαδή είχαν φύγει από τη χώρα 125.000
άνθρωποι. Από τότε που ξεκίνησε η κρίση µέχρι τον Ιούνιο του
2012 έφυγαν 125.000 άνθρωποι. Μέχρι τον Δεκέµβρη του 2014
είχαν φύγει άλλες 84.000 άνθρωποι και το ανθρώπινο δυναµικό
της χώρας έπεσε στα 4.016.000 ανθρώπους. Χάσαµε 200.000 ανθρώπους από τους συνανθρώπους γύρω µας. Έφυγαν 200.000
άνθρωποι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Ένα λεπτό θέλω µόνο, κύριε Πρόεδρε.
Αντίθετα, στα χρόνια µας αυτό όχι µόνο ανακόπηκε, αλλά είχαµε και 20.000 ανθρώπους και έτσι έφτασε στα 4.936.000 το ανθρώπινο δυναµικό στην Ελλάδα. Δηλαδή αναστράφηκε. Και
έχουν το θράσος εδώ πέρα, οι άνθρωποι που έκαναν το brain
drain να µας κατηγορούν γι’ αυτό, εµάς που το ανακόψαµε. Αυτά
είναι τα νούµερα της ΕΛΣΤΑΤ.
Και πάµε τώρα στην πλήρη απασχόληση. Δεν θα µιλήσω για
την µερική απασχόληση, µόνο για την πλήρη. Ήταν 4.374.000
πλήρως απασχολούµενοι πριν την κρίση, πριν το 2009. Το 2014
ήταν 3.278.000. Χάθηκαν 1.100.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης -πλήρους, το τονίζω-, αφήστε την ελαστική εργασία, αφήστε
την εποχιακή. Και από αυτούς οι 267.000 χάθηκαν στα χρόνια
του success story. Έχασαν 267.000 άνθρωποι την πλήρη απασχόληση στα χρόνια του success story.
Στις δικές µας ηµέρες από το 2015 µέχρι τον Ιούνιο του 2017
είχαµε 241.000 νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης -το τονίζω-,
ξεχάστε την µερική απασχόληση, και άλλες 51.100, όπως φαίνεται στο τελευταίο δελτίο της ΕΛΣΤΑΤ πριν από τρεις ηµέρες που
βγήκε το τρίτο τρίµηνο.
Και µη µου πείτε ότι είναι ο τουρισµός, διότι οι άνθρωποι του
τουρισµού προσλαµβάνονται την άνοιξη. Πού βρήκαν αυτοί οι
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άνθρωποι δουλειά; Είναι πολύ απλό. Ο βιοµηχανικός δείκτης έπεφτε 4,5% ετησίως όλα τα χρόνια µέχρι και το 2014. Επί των ηµερών µας είχαµε 1% αύξηση το 2015, 2,5% το 2016 και 5,6% µέχρι
τον Αύγουστο του 2017. Όλα είναι στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Διαβάστε τα. Ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής, η αγροτική παραγωγή, ανέβηκε σε µία τριετία 3,7%. Εκεί βρήκαν δουλειά αυτοί
οι άνθρωποι, δεν βρήκαν στην κατανάλωση.
Και θα τελειώσω µε ένα µόνο παράδειγµα για το τι σηµαίνει
µεταρρύθµιση, από τα διαχειριστικά σχέδια βοσκήσιµων γαιών.
Είναι αυτά που δεν γράφει ο Τύπος. Τα διαχειριστικά σχέδια βοσκήσιµων γαιών, ένα όνειρο δεκαετιών, σηµαίνει πολύ απλά ότι
ενώ αυτά τα βουνά τάιζαν τριπλάσια και τετραπλάσια ζώα πριν
από λίγες δεκαετίες, σήµερα εισάγουµε ζωοτροφές. Και το 70%
του κόστους για τους κτηνοτρόφους µας είναι οι ζωοτροφές.
Εµείς µπορούµε να έχουµε ζωοτροφές. Και τι άλλο; Εάν έχουµε
τα διαχειριστικά, θα έχουµε πολλαπλάσιες εκτάσεις να επιδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Άρα, αυτή είναι η ριζική µας διαφορά, κυρίες και κύριοι. Επί
των ηµερών σας, στην Ελλάδα της αρπαχτής κυριαρχούσαν τα
τσιµπούρια. Στην Ελλάδα που οικοδοµούµε εµείς, θα κυριαρχήσουν οι µέλισσες. Ούτε ένα ευρώ, κυρίες και κύριοι, στον παρασιτισµό! Αυτή είναι η διαφορά µας και γι’ αυτό βγαίνουν οι
προϋπολογισµοί µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο παίρνει
τώρα ο δεύτερος κατά σειρά Υπουργός και µετά θα ακολουθήσουν πέντε συνάδελφοι.
Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Γαβρόγλου έχει τον λόγο για δέκα λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα προσπαθήσω να παρουσιάσω το συνολικό σχέδιο της εκπαιδευτικής µας µεταρρύθµισης, το οποίο είναι ρεαλιστικό και
µε συγκεκριµένη προοπτική, ακριβώς επειδή για δεύτερη συνεχή
χρονιά, µετά από πολλά χρόνια, αυξάνονται οι δηµόσιες δαπάνες
για την εκπαίδευση. Φέτος είναι 3,6% σε σχέση µε πέρυσι. Πέρυσι ήταν 5,4% σε σχέση µε πρόπερσι, δηλαδή έχουµε δύο χρονιές συνεχών αυξήσεων. Όπως είπα, είναι για πρώτη φορά από
το 2011 και αυτό µας δίνει τη βεβαιότητα ότι µπορούµε πια αυτά
που προγραµµατίζαµε για την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση να τα
υλοποιήσουµε. Και τα προγραµµατίζαµε γνωρίζοντας αυτή την
πορεία της ελληνικής οικονοµίας.
Σε αυτούς τους αριθµούς προφανώς δεν συµπεριλαµβάνεται
το εθνικό σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων και
δεν συµπεριλαµβάνονται και διάφορα άλλα κονδύλια για τα
οποία υπάρχει δέσµευση να προστεθούν για να υλοποιηθούν οι
πρωτοβουλίες µας για την εκπαίδευση.
Από του χρόνου, λοιπόν, από τον Σεπτέµβριο του 2018, αρχίζουµε να πραγµατοποιούµε το σχέδιό µας για την υποχρεωτική
δεκατετράχρονη εκπαίδευση. Αυτό σηµαίνει υποχρεωτική προσχολική δίχρονη εκπαίδευση, δύο χρόνια δηλαδή νηπιαγωγείο,
όπου την ευθύνη θα την έχουν οι νηπιαγωγοί, σε διακόσιους
πέντε δήµους από τους τριακόσιους σαράντα πέντε.
Όλα αυτά είναι ένα µεταρρυθµιστικό σχέδιο σε βάθος τριετίας. Η αρχή του ήδη ξεκίνησε να υλοποιείται και θα συνεχιστεί
από τον Σεπτέµβριο. Υποχρεωτική, λοιπόν, δίχρονη προσχολική
εκπαίδευση στους διακόσιους πενήντα δήµους από τους τριακόσιους σαράντα πέντε και σε βάθος τριετίας σε όλους.
Δεύτερον, µια µεγάλη προσπάθεια που άρχισε, συνεχίστηκε
από εµάς και θα συνεχιστεί, είναι η πλήρης αναβάθµιση των
ολοήµερων σχολείων. Ξέρετε ότι φέτος επεκτείναµε τα ολοήµερα σχολεία και σε όλα τα ολιγοθέσια σχολεία. Πρέπει να πείσουµε την κοινωνία ότι τα ολοήµερα σχολεία είναι ένας θεσµός
που µόνο καλός είναι για τα παιδιά. Δεν είναι ένα «παρκάρισµα»
των παιδιών. Θέλει προφανώς πρόσθετο προσωπικό, θέλει προφανώς πρόσθετη οικονοµική ενίσχυση, αλλά τα τελευταία πάλι
δύο χρόνια οι συγκεκριµένες πρωτοβουλίες που έχουµε πάρει
αποδεικνύουν, νοµίζουµε, και στην ελληνική κοινωνία ότι τα
ολοήµερα σχολεία είναι ένας θεσµός τον οποίο πρέπει να πάρουµε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν.
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Επίσης, προχωράµε σ’ αυτό που έχει σχολιαστεί αρκετά: Τουλάχιστον ένα σαββατοκύριακο, µε απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, η τσάντα να µένει στο σχολείο για τα παιδιά του δηµοτικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, συγγνώµη να σας διακόψω για δέκα δεύτερα, µιας και είστε στο
Βήµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου
και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα
τέσσερις µαθήτριες και µαθητές και πέντε συνοδοί εκπαιδευτικοί
από το 2ο Γενικό Λύκειο Ελευσίνας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Η τσάντα, λοιπόν, στο σχολείο σχολιάστηκε από ορισµένους µε σκωπτικό τρόπο. Κάποιοι το κορόιδεψαν κιόλας. Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι δεν ξέρουν τι τους γίνεται
στην εκπαίδευση. Και το λέω πάρα πολύ επιθετικά.
Το να µένει η τσάντα στο σχολείο για τουλάχιστον ένα σαββατοκύριακο δεν έχει µόνο έναν συµβολικό χαρακτήρα. Λέει, προς
τις οικογένειες κυρίως, ότι τα παιδιά µπορούν να κάνουν πολλά
περισσότερα πράγµατα το σαββατοκύριακο από το να διαβάζουν
τα µαθήµατα της Δευτέρας. Η ταύτιση του άγχους και κυρίως
του άγχους της Δευτέρας -που είµαι σίγουρος ότι και οι φίλες
και οι φίλοι θα το έχουν πάρα πολύ- για το πώς προετοιµάζει την
επόµενη εβδοµάδα δεν µπορεί να είναι ταυτισµένο µε τη µαθησιακή διαδικασία. Γι’ αυτό, λοιπόν, παίρνουµε και τέτοιου είδους
µέτρα, ώστε να δώσουµε αυτό το µήνυµα και κυρίως να δώσουµε
το µήνυµα ότι οι οικογένειες πρέπει να σκεφτούν πάνω στον
ελεύθερο χρόνο των παιδιών, πάνω στο τι άλλα πράγµατα µπορεί
να γίνουν και όχι µόνο την αποκλειστική σχέση τους µε τα µαθήµατα.
Τέταρτον, ορθολογικοποίηση των προγραµµάτων σπουδών
στο γυµνάσιο µε την αλλαγή των βιβλίων. Σοβαρά προβλήµατα
στα βιβλία, πάλι αµαρτίες δεκαετιών. Προσπαθούµε από κοινού
µε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής να υπάρχει µια ορθολογικοποίηση και των προγραµµάτων και των βιβλίων. Και βεβαίως, όπως γνωρίζετε, είµαστε πολύ κοντά στο να ανακοινώσουµε πολύ συγκεκριµένες ρυθµίσεις.
Πέµπτον, το µεγάλο µεταρρυθµιστικό µας σχέδιο για το λύκειο
και την αναµόρφωση του συστήµατος εισαγωγής. Είµαστε µια
κοινωνία στην οποία δεν υπάρχει η Γ’ λυκείου. Η Γ’ λυκείου είναι
µια καθηµερινότητα που δεν έχει καµµία σχέση µε µια επί της ουσίας παραµονή στο σχολείο. Αυτό είναι κάτι που όλη η κοινωνία
πρέπει να το αντιµετωπίσει. Και πρέπει να το αντιµετωπίσει για
να δούµε πως θα ανακτήσουµε ξανά το δηµόσιο σχολείο στο σύνολό του. Η Γ’ λυκείου, λοιπόν, είναι σήµερα µια παραµονή στο
σχολείο ανάµεσα σε µια καθηµερινότητα των παιδιών µιας ηλικίας πολύ δύσκολης ως προς τη σχέση τους µε τον έξω κόσµο
και µιας απίστευτης καταπίεσης, η οποία υπάρχει λόγω του συγκεκριµένου συστήµατος των εισαγωγικών εξετάσεων.
Εµείς προτείνουµε, λοιπόν, µια δραµατική µείωση µαθηµάτων,
αύξηση των ωρών διδασκαλίας, ένα απολυτήριο που θα έχει
νόηµα, ώστε µε τον βαθµό του απολυτηρίου να µπαίνεις στο πανεπιστήµιο. Θέλουµε κυρίως να βρούµε τρόπους - αυτό ακριβώς
µελετάµε- ώστε τα παιδιά να σπουδάσουν αυτό που θέλουν κι
όχι αυτό που είναι η τριακοστή επιλογή τους, ακριβώς επειδή
υπάρχει αυτή η παθογένεια.
Έκτον, έχουµε πάρει -και νοµίζω ότι το αποδέχονται όλες οι
πλευρές αυτό- εξαιρετικές πρωτοβουλίες ως προς τη συµπερίληψη στην εκπαίδευση των παιδιών µε ειδικές ανάγκες. Έχουµε
τον υψηλότερο αριθµό προσλήψεων εκπαιδευτικών γι’ αυτές τις
ανάγκες στα σχολεία µας. Αυτό πρέπει να χαιρετιστεί, παρ’ όλο
που καθηµερινά έχουµε πρόσθετα προβλήµατα. Αλλά έχουµε
πρόσθετα προβλήµατα, γιατί γίνεται ένα πράγµα πολύ καλό στην
ελληνική κοινωνία: Πάρα πολλές οικογένειες αρχίζουν και βγαίνουν προς τα έξω µε τα προβλήµατα που έχουν τα παιδιά τους.
Ξέρουν ότι τα σχολεία µας µπορούν να υποδεχθούν αυτά τα παι-
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διά. Ξέρουν ότι στα σχολεία µας θα υπάρχουν ειδικοί γι’ αυτά τα
παιδιά. Δυστυχώς υπάρχουν πολλά προβλήµατα. Αλλά έχουµε
αρχίσει να λύνουµε έναν εντυπωσιακό αριθµό προβληµάτων. Χαιρετίζουµε αυτήν την ωριµότητα µε την οποία πάρα πολλοί γονείς
αντιµετωπίζουν αυτό το εξαιρετικά περίπλοκο και δύσκολο πρόβληµα της καθηµερινότητάς τους και βγαίνουν προς την κοινωνία, βγαίνουν προς τα σχολειά µας, ακριβώς για να µπορέσουν
να το µοιραστούν. Σ’ αυτό το πλαίσιο ακριβώς θα προχωρήσουµε
τώρα, τον Ιανουάριο, στη νοµοθέτηση και των υποστηρικτικών
δοµών που είναι απαραίτητες.
Έβδοµο στοιχείο είναι η κατάργηση του κλειστού αριθµού εισακτέων σε πάρα πολλά τµήµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης,
δηλαδή, αν κάποιοι θέλουν να σπουδάσουν κάτι, εκτός από τα
πολυτεχνεία, εκτός από τις νοµικές κι εκτός από τις ιατρικές, θα
έχουν τη δυνατότητα να µπαίνουν σε τµήµατα που το γνωστικό
τους αντικείµενο είναι αυτό που θέλουν να σπουδάσουν και µε
τη δηµιουργία νέων τµηµάτων και µε το να δώσουµε πρόσθετες
θέσεις διδασκαλίας στα υπάρχοντα τµήµατα.
Όγδοο, είναι η νοµοθετική ρύθµιση που καταθέτουµε άµεσα
και έχει σχέση µε το που σπουδάζουν τα αδέλφια. Είναι απαράδεκτο το καθεστώς σήµερα να υπάρχουν οικογένειες που συντηρούν δυο και τρία σπίτια πέρα από το δικό τους. Δεν µπορεί
να γίνει αυτό. Μια αριστερή Κυβέρνηση, µια Κυβέρνηση µε ευαισθησίες στην κοινωνία πρέπει να το λύσει. Εµείς, λοιπόν, θα νοµοθετήσουµε άµεσα ότι καµµία οικογένεια δεν θα συντηρεί πάνω
από ένα σπίτι εκτός από εκεί που µένουν οι ίδιοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Κάτω από ένα εισόδηµα τα παιδιά, αν θέλουν, θα µπορούν να
έρχονται εκεί που µένουν οι οικογένειές τους. Αυτό είναι µια δέσµευση. Θα το καταθέσουµε αυτές τις µέρες και θα ψηφιστεί.
Θα ισχύει από το δεύτερο εξάµηνο µετά τον Φεβρουάριο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Όπως γνωρίζετε, έχουµε πάρει µια µεγάλη πρωτοβουλία συνεργειών των ΤΕΙ µε τα πανεπιστήµια. Όπως ξέρετε, επίσης τα
ΤΕΙ είναι πολλές φορές θύµατα µιας πολιτικής αλλοπρόσαλλης
επί δεκαετίες. Παρ’ όλη αυτήν την πολιτική έχουµε εξαιρετικά
τµήµατα στα ΤΕΙ. Υπάρχουν πολύ σοβαρές συζητήσεις µε πανεπιστήµια. Οι συνέργειες και οι συγχωνεύσεις αυτές θα γίνουν µε
ακαδηµαϊκά κριτήρια και ήδη προχωράµε σ’ αυτήν την κατεύθυνση.
Σήµερα, όπως ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός χθες στην
Ελευσίνα, βγαίνει σε δηµόσια διαβούλευση το νοµοσχέδιο για τη
δηµιουργία του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής. Το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής δηµιουργείται µε τη συγχώνευση δύο ΤΕΙ,
αλλά δεν είναι η απλή συγχώνευση των δύο ΤΕΙ. Δηµιουργούνται
νέα τµήµατα, µε νέα γνωστικά αντικείµενα, νέα προγράµµατα
σπουδών. Ήδη, επί έξι µήνες υπάρχουν επιτροπές που λειτουργούν πολύ εντατικά. Σήµερα βγαίνει σε διαβούλευση το νοµοσχέδιο για την ίδρυση του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.
Το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής πρόκειται να παίξει εξαιρετικά πρωτοποριακό ρόλο στη δηµιουργία και λειτουργία των
νέων διετών δοµών, όπου θα πηγαίνουν τα παιδιά από τα ΕΠΑΛ
χωρίς εξετάσεις και τα οποία θα λαµβάνουν επαγγελµατικό πιστοποιητικό ευρωπαϊκών προσόντων. Άρα, αρχίζουµε να βάζουµε και ένα λιθαράκι σ’ αυτήν τη µεγάλη ανάγκη δηµιουργίας
τεχνικών υψηλού επιπέδου.
Τελειώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε. Ήµουν σίγουρος ότι θα µου το πείτε, οπότε σας πρόλαβα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Με καθυστέρηση σας
το είπα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Τελειώνω, υπογραµµίζοντας τον τεράστιο αριθµό υποτροφιών που δίνονται από το ΙΚΥ για τους µεταπτυχιακούς και κυρίως, για τους µεταδιδάκτορες µαζί και µε
τις πρωτοβουλίες που έχουµε πάρει στον τοµέα της έρευνας,
ώστε να δηµιουργηθεί σιγά-σιγά αυτός ο χώρος, ώστε αυτός ο
κόσµος να µη φεύγει στο εξωτερικό µόνιµα, ενώ θα µπορεί να
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πηγαινοέρχεται µε µεγάλη ευελιξία.
Βέβαια, το Σάββατο στη συνεδρίαση που είχαµε µε τη Σύνοδο
Πρυτάνεων ανακοινώσαµε την αύξηση στης έκτακτης επιχορήγησης µε 41.000.000 ευρώ. Είναι µια αύξηση 50%, η οποία δεν
έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο λόγος που γίνονται όλα
αυτά, όχι µόνο η επιχορήγηση, αλλά και όλα τα άλλα που είπα
πριν, είναι επειδή είµαστε πια πεισµένοι ότι πάµε σε µια οικονοµική κανονικότητα. Θα έχουµε αυτούς τους πόρους για να πάρουµε αυτές τις πρωτοβουλίες και να τις προχωρήσουµε.
Νοµίζουµε ότι όλα αυτά αντανακλώνται και στον προϋπολογισµό
µας.
Εκείνο που πρέπει, επίσης, να φροντίσουµε –και το λέω για να
µη θεωρηθεί ότι θέλω να το κρύψουµε- είναι το σοβαρότατο πρόβληµα των διορισµών, των νέων διορισµών στη µέση εκπαίδευση
και των διορισµών στα πανεπιστήµια και στα ΤΕΙ µας. Είναι ένα
πράγµα που ξέρετε ότι υπερβαίνει τις δικές µας προθέσεις. Είναι
ένα πράγµα που είναι πρώτο στη ατζέντα των συνεννοήσεων που
κάνουµε µε τους θεσµούς. Ελπίζουµε να έχουµε πολύ καλά νέα
µε την ολοκλήρωση των διαφόρων αξιολογήσεων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα ακολουθήσει µια
σειρά συναδέλφων πριν πάρει τον λόγο µετά η κ. Γεροβασίλη µε
βάση τον κατάλογο των Υπουργών.
Θα είναι ο κ. Στεργίου, ο κ. Μπούρας, ο κ. Μπόλαρης, ο κ. Τραγάκης, ο κ. Καρασµάνης και ο κ. Πλακιωτάκης. Μετά θα λάβει
τον λόγο η κ. Γεροβασίλη.
Κύριε Στεργίου, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όσες αναπτυξιακές φιέστες και αν κάνετε για να πουλήσετε
το παραµύθι και την απάτη της δήθεν δίκαιης ανάπτυξης, σας
διαψεύδει η σκληρή πραγµατικότητα, που βιώνουν οι εργαζόµενοι.
Ακούσαµε τις εξαγγελίες της Υπουργού Εργασίας για τις παροχές προς τους νέους ανέργους, σ’ αυτούς που η πολιτική σας
έκοψε το ρεύµα. Χωρίς να υποτιµάµε την όποια ανάσα προς τους
νέους, θέλουµε να καταγγείλουµε την Κυβέρνηση, η οποία δεν
άλλαξε τίποτα για τις προϋποθέσεις επιδότησης των ανέργων
που είχε η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, µε αποτέλεσµα να µένουν απροστάτευτοι οι άνεργοι.
Θέση του ΚΚΕ είναι να επιδοτούνται όλοι οι άνεργοι χωρίς
όρους και προϋποθέσεις, για όσο διάστηµα είναι άνεργοι. Τα ίδια
τα νούµερα του προϋπολογισµού αποτυπώνουν ανάγλυφα ότι
είναι ένα µεγάλο αντιλαϊκό σφαγείο µειώσεων µισθών, συντάξεων, επιδοµάτων, φοροληστείας και πάει λέγοντας.
Κι επειδή, όπως λέτε όλοι της Κυβέρνησης, είναι ο τελευταίος
µνηµονιακός προϋπολογισµός, θέλετε να πείτε ότι από το 2019
θα επαναφέρετε δέκατη τρίτη και δέκατη τέταρτη σύνταξη και
δέκατο τρίτο και δέκατο τέταρτο µισθό στους δηµοσίους υπαλλήλους; Δεν θα ισχύσει η νέα µείωση των συντάξεων από την 1η
Ιανουαρίου 2019, που εσείς ψηφίζετε µε τη δεύτερη αξιολόγηση;
Θα επανέλθει το ΕΚΑΣ και δεν θα καταργηθεί τελείως, όπως προβλέπει η πρώτη αξιολόγηση; Θα επαναφέρετε τον κατώτατο
µισθό στα 751 ευρώ και σε ισχύ τις κλαδικές συµβάσεις; Θα καταργήσετε όλους τους αντεργατικούς και µνηµονιακούς νόµους,
που είναι σε πλήρη ισχύ από το 2010 και έχουν διαµορφώσει µια
εργασιακή κόλαση για τους εργαζόµενους;
Μα, καλά, σας ρωτάµε: Δεν ντρέπεστε, πραγµατικά, να λέτε
τέτοια χοντρά ψέµατα, τη στιγµή που έχετε νοµοθετήσει µέτρα
σφαγείο για το 2019, περικοπή συντάξεων το 2020, µείωση του
αφορολόγητου, 3,5% µατωµένα πλεονάσµατα µέχρι το 2022 και
τουλάχιστον 2% µέχρι το 2060;
Είναι εµφανές ότι στόχος του προϋπολογισµού είναι η ανάκαµψη των κερδών της καπιταλιστικής οικονοµίας η οποία, όµως,
δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς την αύξηση της εκµετάλλευσης και
την κατάργηση δικαιωµάτων. Ολοκληρώνεται το έγκληµα απέναντι στα δικαιώµατα της εργατικής τάξης, απελευθερώνοντας
ακόµα πιο πολύ την αγορά εργασίας, ούτως ώστε να έχετε
φθηνό, αναλώσιµο εργατικό δυναµικό, έρµαιο στις ορέξεις της
εργοδοσίας.
Στηρίζετε µε κάθε τρόπο και κάθε µέσο τους σχεδιασµούς των
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µονοπωλιακών οµίλων. Μάλιστα, κύριοι της Κυβέρνησης, αποδειχθήκατε οι καλύτεροι υπηρέτες τους, αφού όλοι σας θαυµάζουν, από τον ΣΕΒ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΔΝΤ µέχρι τον
Πρέσβη των ΗΠΑ. Νιώθετε, άραγε, υπερήφανοι γι’ αυτό, κύριοι
της Κυβέρνησης;
Η πολιτική σας αυτή, που τα δίνει όλα στο µεγάλο κεφάλαιο,
πρέπει παράλληλα να θωρακιστεί από τις λαϊκές αντιδράσεις,
από τη ριζοσπαστικοποίηση της εργατικής τάξης και καταφεύγετε σε όλα τα όπλα που είχαν διδάξει οι προηγούµενοι, στον
αυταρχισµό, την καταστολή, στις προληπτικές συλλήψεις. Στα
Γιάννενα, εκτελώντας εντολές της εργοδοσίας µάρκετινγκ, η
αστυνοµία συνέλαβε δώδεκα εργαζόµενους και συνδικαλιστές,
γιατί διεκδικούσαν τα δεδουλευµένα τους και επαναπρόσληψη.
Την ηµέρα µάλιστα της απεργίας η εργοδοσία επιστράτευσε
µπράβους για να σπάσει η απεργία.
ΜΑΤ, βία και χηµικά στο Υπουργείο Παιδείας, κύριε Υπουργέ
της Παιδείας, ενάντια σε φοιτητές και εργαζόµενους. Το ίδιο
συµβαίνει στα ειρηνοδικεία για την υπεράσπιση της λαϊκής κατοικίας. Αστυνοµία, ΜΑΤ και µπράβοι για να σπάσει η απεργία σε
χώρο δουλειάς στην Καβάλα.
Όµως, κύριοι της Κυβέρνησης, χωρίς καµµία ντροπή, προχωρήσατε στην ολοκλήρωση του εγκλήµατος για να χτυπήσετε τη
µεγαλύτερη κατάκτηση της εργατικής τάξης, το δικαίωµά τους
στην απεργία, έναν διακαή πόθο της εργοδοσίας.
Η Νέα Δηµοκρατία δεν κρύβει τη χαρά της και ανυποµονεί να
τον φέρετε για να τον ψηφίσει µε δύο χέρια, όπως και τα άλλα
κόµµατα. Για το ΚΚΕ –σας το δηλώνουµε- είναι αιτία πολέµου.
Επικαλείστε τη Δηµοκρατία και τη συµµετοχή στους χώρους
δουλειάς. Σας πήρε τάχα µου ο πόνος για τη δηµοκρατία στα
συνδικάτα και στους χώρους δουλειάς. Όµως, για ποια ακριβώς
δηµοκρατία µιλάτε; Για τη δηµοκρατία που τελειώνει µόλις ο εργάτης περάσει την πόρτα του εργοστασίου; Για τη δηµοκρατία
της εργοδοσίας που απαιτεί από τους εργαζόµενους δηλώσεις
αποκήρυξης του σωµατείου ως προϋπόθεση για πρόσληψη; Για
τη δηµοκρατία που στέλνει ΜΑΤ µε υπόδειξη των αφεντικών
ώστε να χτυπάνε απεργούς και να κάνουν συλλήψεις; Για τη δηµοκρατία του νοµικού οπλοστασίου σας που αφαιρεί δικαιώµατα,
παροχές, συντάξεις, που τσεκουρώνει µισθούς και επιδόµατα σε
εργαζόµενους και ανέργους; Για τη δηµοκρατία που κάνει ρυθµίσεις στα χρέη των λίγων και βγάζει στο σφυρί τα σπίτια του
λαού µας; Για τη δηµοκρατία, τέλος πάντων, που σας εξασφαλίζει ότι µε ένα 20% µπορείτε να κυβερνάτε και να ψηφίζετε νόµους και µνηµόνια διαρκείας; Αφήστε τα παραµύθια αυτά περί
δηµοκρατίας, γιατί το πώς την εννοείτε και τι θέλετε φανερώνεται και από το εξής:
Ενώ για την προκήρυξη απεργίας λέτε να είναι το 50% συν 1%,
από την άλλη έχετε διατηρήσει στο ακέραιο τον νόµο για τις ενώσεις προσώπων, ενώσεις που φτιάχνουν οι εργοδότες µε τη συµφωνία του 15% του συνόλου των εργαζοµένων για να µειώνουν
µε συνοπτικές διαδικασίες σε χιλιάδες επιχειρήσεις τους µισθούς, να αφαιρούν επιδόµατα, να τσακίζουν συλλογικές συµβάσεις, να γενικεύουν τις ελαστικές µορφές εργασίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, εάν έχετε την καλοσύνη, θα ήθελα ένα λεπτό
ακόµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι, συνεχίστε παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ευχαριστώ πολύ.
Εδώ τους φτάνει το 15% των εργαζοµένων, σας φτάνει και
εσάς, αλλά για να απεργήσουν οι εργάτες το 50% συν 1%.
Η εργατική τάξη, το δικαίωµά της να αγωνίζεται -που κερδήθηκε µε αγώνες, θυσίες και αίµα- δεν θα το παραδώσει. Εξάλλου
πήρατε µία πρώτη απάντηση από τη µαχητική συµµετοχή στην
απεργία την προηγούµενη Πέµπτη, στην οποία ένα από τα βασικά αιτήµατα ήταν «κάτω τα χέρια από την απεργία».
Κύριοι της Κυβέρνησης, η δίκαιη ανάπτυξη που ευαγγελίζεστε
έχει δηµιουργήσει κάτεργα στους χώρους δουλειάς, µε χιλιάδες
εργατικά ατυχήµατα και δεκάδες νεκρούς. Αυτό και µόνο, λοιπόν, επιβεβαιώνει ότι το κεφάλαιο το οποίο πιστά υπηρετείτε
σκοτώνει και δεν υπολογίζει ακόµα ούτε την ίδια τη ζωή του ερ-
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γάτη. Αυτή την ανάπτυξη που στηρίζεται στα κέρδη του κεφαλαίου, που κλείνει το µέλλον στη ζωή και την ανθρώπινη εξέλιξη,
την παρουσιάζετε ως τη διέξοδο από την κρίση. Ποτέ και πουθενά δεν υπήρξε δίκαιη ανάπτυξη και δίκαιη κατανοµή στο έδαφος της καπιταλιστικής οικονοµίας και, µάλιστα, σε περιόδους
κρίσης.
Επιδίωξή σας, αγαπητοί κύριοι –τελειώνω, κύριε Πρόεδρεείναι να κάνετε τον λαό συνένοχο, να τον κάνετε να σιωπήσει, να
τον έχετε σε αναµονή, να ανέχεται να ζει στη φτώχεια και την
εξαθλίωση, περιµένοντας, τάχα µου, από τη δίκαιη ανάπτυξη κάποια «ψίχουλα». Όσο, όµως, η οικονοµία είναι σχεδιασµένη να
υπηρετεί τα κέρδη και όχι την ικανοποίηση των αναγκών, ο λαός
µας δεν πρόκειται να δει χαΐρι.
Καλούµε, λοιπόν, τους εργαζόµενους, τον λαό µας, να κλείσουν τα αυτιά τους στους παλιούς και νέους σωτήρες και µε
οδηγό πάντα τις σύγχρονες ανάγκες τους να αγωνιστούν για να
επανακτήσουν όλα όσα τους έκλεψαν και να ανοίξουν τον δρόµο
για την οριστική απαλλαγή από τα δεινά τους, ανατρέποντας τον
«σάπιο» αυτό εκµεταλλευτικό τρόπο οργάνωσης της οικονοµίας,
που γεννά φτώχεια, εξαθλίωση, πόλεµο και προσφυγιά. Να συµπορευτούν µε το ΚΚΕ, που έχει τη µοναδική πολιτική πρόταση
διεξόδου προς όφελός τους, παίρνοντας παράλληλα τα «κλειδιά»
της οικονοµίας και της εξουσίας στα χέρια τους.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προχωρούµε µε τον
συνάδελφο κ. Αθανάσιο Μπούρα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του 2018
είναι ένας ακόµη αντιαναπτυξιακός προϋπολογισµός. Δεν προωθεί τις µεταρρυθµίσεις και αποκρατικοποιήσεις που έχει
ανάγκη ο τόπος. Δεν πληρώνει τα χρέη στον ιδιωτικό τοµέα, στερώντας από επιχειρήσεις και εργαζοµένους την αναγκαία ρευστότητα. Οδηγεί σε αδιέξοδο χιλιάδες πολίτες και νοικοκυριά.
Η µεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της συγκυβέρνησης, σας γυρίζει την πλάτη. Είστε η Κυβέρνηση των φόρων και των πλειστηριασµών, η Κυβέρνηση που
υποσχέθηκε το αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ και το κατεβάζει
κάτω από τις 6.000 ευρώ.
Έχετε ναρκοθετήσει το µέλλον της χώρας, αρκεί να παραµένετε στην εξουσία, δεσµεύοντας τη χώρα µε πρωτογενή πλεονάσµατα 3,5% µέχρι το 2022 και κοντά στο 2% και πλέον µέχρι
το 2060. Κατά τα άλλα, λέτε τον τελευταίο καιρό ότι θα βγείτε
από το µνηµόνιο τον Αύγουστο του 2018.
Δεν σας πιστεύει πλέον ο κόσµος. Σας γυρίζει την «πλάτη»,
όπως σας γύρισε τις «πλάτες του» στο πρόσφατο «αναπτυξιακό»,
δήθεν, συνέδριο που κάνατε στη δυτική Αττική και δίκην περιοδεύοντος θιάσου αυτό το ονοµάσατε «ανάπτυξη».
Γνώµονας, βέβαια, των προβλέψεών σας για τον προϋπολογισµό του 2018 αποτελεί η πορεία του προϋπολογισµού του 2017.
Αυτό είναι το ασφαλές κριτήριο. Προβλέπατε ανάπτυξη 2,7% και
θα πέσετε κάτω από το 1,4%, περίπου στο 1%.
Ενώ το 2014, µε τη δική µας κυβέρνηση, πετύχαµε έστω και
οριακά θετικό ρυθµό ανάπτυξης, το 2015 και το 2016 µας οδηγήσατε στην ύφεση. Δεν είχε καµία ευθύνη γι’ αυτό ο κ. Τσίπρας
και η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ; Μόνη της η χώρα οδηγήθηκε
σε ύφεση; Τα capital controls µόνα τους επιβλήθηκαν; Μόνες
τους έφυγαν οι καταθέσεις από τις τράπεζες; Ο αφελληνισµός
του τραπεζικού συστήµατος αυτόµατα προέκυψε;
Δεν είναι η Κυβέρνησή σας αυτή που επέβαλε µέτρα 14,5 δισεκατοµµύρια ευρώ, είκοσι επτά νέους φόρους, είκοσι µία περικοπές στις συντάξεις και στα κοινωνικά επιδόµατα τα τελευταία
τρία χρόνια; Άλλη κυβέρνηση τα επέβαλε; Προσπαθείτε να πείσετε µε αυτά τον ελληνικό λαό;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του 2018 περιλαµβάνει ήδη 1,9 δισεκατοµµύριο ευρώ µέτρα, µέτρα περικοπής συντάξεων και κοινωνικών δικαιωµάτων και αύξησης φόρων.
Πρέπει να θυµίσω µερικά από αυτά. Παραδείγµατος χάριν, αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές για ελεύθερους επαγγελµατίες και επιτηδευµατίες.
Εδώ έχουµε το παράδοξο, βέβαια, να αυξάνονται και κάποιος
να πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές πάνω στις ασφαλιστικές του
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εισφορές.
Καταργείτε κάτι, το οποίο χρόνια τώρα όλες οι κυβερνήσεις
δεν τόλµησαν να το πειράξουν, τη µείωση του φόρου για τα θέµατα υγείας.
Μειώνεται και βαίνει προς οριστική κατάργηση το ΕΚΑΣ. Χάνουν φέτος εκατόν σαράντα χιλιάδες συµπολίτες µας το ΕΚΑΣ
και προστίθενται στους εκατόν τριάντα χιλιάδες, που ήδη το
έχουν χάσει. Να υπενθυµίσω, γιατί ο κ. Τσιρώνης -έφυγε τώραέκανε συγκρίσεις, αντί να µας πει τι έκανε τόσα χρόνια, γιατί
τώρα δεν έχετε περιθώριο για συγκρίσεις. Είστε τρία χρόνια Κυβέρνηση. Απολογείστε για το τι κάνατε. Η κυβέρνηση Σαµαρά
διέθετε 900 εκατοµµύρια ευρώ για το ΕΚΑΣ. Εσείς το 2018 θα
διαθέσετε 80 εκατοµµύρια. Αυτή είναι η διαφορά µας και αυτή
είναι η σύγκρισή µας.
Και, βέβαια, καταργείται η έκπτωση 10% από τον φόρο εισοδήµατος φυσικών προσώπων για τις ιατρικές εξετάσεις. Το είπα
και πριν από λίγο.
Επιβάλλετε φόρους στα ξενοδοχεία, στα ενοικιαζόµενα δωµάτια και σε ένα σωρό άλλες δραστηριότητες.
Αλήθεια, ξεχάσατε ότι θα καταργήσετε και τον φόρο στο
κρασί, τον οποίον εσείς επιβάλατε.
Τελικά, εκείνο το οποίο µόνο µπορεί να πει κανείς είναι ότι
είστε Κυβέρνηση των φόρων χωρίς τέλος και χωρίς λογική.
Τώρα για το λαθρεµπόριο καυσίµων, ενώ είχατε βρει ένα σύστηµα σε εξέλιξη µε το σύστηµα εισροών-εκροών, δεν καταφέρατε τρία χρόνια να υλοποιήσετε την εγκατάσταση ανάλογου
συστήµατος στα διυλιστήρια όµοιο µε των πρατηρίων, το GPS,
έτσι ώστε η χώρα να ωφελείται από το λαθρεµπόριο καυσίµων,
κυρία Υφυπουργέ, και να µη χάνεται πάρα πολύ µεγάλο ποσό για
τον ελληνικό λαό.
Τώρα, βέβαια, δεν έχω χρόνο -θα ζητήσω ένα λεπτό ακόµη,
κύριε Πρόεδρε, µε την ανοχή σας- για να πω ότι όλοι µιλούµε για
επενδύσεις. Όµως, οι επενδύσεις χρειάζονται και το κατάλληλο
κλίµα. Οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες καλούνται
να τα βγάλουν πέρα µε φορολογία που αυξάνεται διαρκώς, ενώ
η ρευστότητα µειώνεται. Το πρόβληµα των κόκκινων δανείων επιτείνεται και ο περιβόητος εξωδικαστικός συµβιβασµός προχωράει µε ρυθµό χελώνας.
Ούτε ένα ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ δεν έχει φτάσει ακόµη σε κάποιον τελικό δικαιούχο επιχειρηµατία. Το διαθέσιµο εισόδηµα
των καταναλωτών µειώνεται. Η πρόσφατη έκθεση της ΓΣΕΒΕΕ
τα λέει ξεκάθαρα µε τον καλύτερο τρόπο. Μέχρι σήµερα χιλιάδες
επιχειρήσεις έχουν βιώσει κατασχέσεις των τραπεζικών τους λογαριασµών. Το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων λίγες µέρες
ακόµη πριν κλείσει το 2017 έχει απόκλιση πάνω από 1 δισεκατοµµύριο ευρώ .
Τα µεγάλα έργα του ΕΣΠΑ, που προβλέπονται στο ΕΣΠΑ 2014
- 2020, είναι τριάντα τέσσερα. Απ’ αυτά, τα δεκαπέντε είναι συνεχιζόµενα έργα-γέφυρες από το προηγούµενο πρόγραµµα. Από
τα δεκαεννιά νέα έργα δεν έχει υποβληθεί για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ένα έργο. Βρήκατε απλά τα έργα - γέφυρες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και µε αυτό κλείνετε,
κύριε συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Όσον αφορά ένα περιβόητο πρόγραµµα, το ΕΠΑνΕΚ, που είναι εργαλείο για τη µικροµεσαία επιχείρηση, καρκινοβατεί και αυτό.
Από τις είκοσι τέσσερις δράσεις που θα προκηρύσσατε το
2017, έχουν προκηρυχθεί µόνο έξι.
Τι να πούµε για χρηµατοδοτικά εργαλεία; Τι να πούµε για τα
ΣΔΙΤ; Όλα πάνε από το κακό στο χειρότερο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πλέον σαφές ότι η χώρα
έχει ανάγκη από σοβαρή και στιβαρή Κυβέρνηση µε σχέδιο,
γνώση και εµπειρία, που θα αναλάβει να στηρίξει επενδύσεις και
να οδηγήσει τη χώρα στην ανάπτυξη.
Στόχος µας στη Νέα Δηµοκρατία είναι να στηρίξουµε τις επενδύσεις και την επιχειρηµατικότητα, καθώς αυτά είναι τα εργαλεία, που θα ξεκλειδώσουν την ανάπτυξη και αυτό θα το κάνει η
Νέα Δηµοκρατία µε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ευχαριστώ πολύ.
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο Πρόεδρος κ. Βούτσης µου ρίχνει κάτι περίεργες µατιές για την ανοχή µου, αλλά
επειδή προχωράµε χωρίς αντεγκλήσεις, φεύγει ο κατάλογος
καλά, κι έτσι δείχνω ανοχή σε όλους τους συναδέλφους.
Κύριε Μπόλαρη, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτό το κορύφωµα της διαδικασίας, µίας διαδικασίας που αποτυπώνει την πολιτική βούληση της Κυβέρνησης, του κράτους σε αριθµούς, τον προϋπολογισµό, ο πειρασµός για όλους τους οµιλητές είναι µεγάλος και
τον ασπαζόµαστε. Μπαίνουµε στη λογική της αριθµολαγνείας.
Θα µου επιτρέψετε να αποποιηθώ και να µην µπω στη λογική
της αριθµολαγνείας, των αριθµών που επιστρατεύονται κάθε
φορά για να αποδείξουν τα επιχειρήµατα και γι’ αυτό ακούµε
συγκρουόµενες στατιστικές και αριθµούς σε αυτή την Αίθουσα.
Θα µου επιτρέψετε να µείνω στη πολιτική που αποτυπώνεται
στους αριθµούς, να µείνω στην κυβερνητική βούληση που αποτυπώνεται στους αριθµούς και η οποία βούληση, όπως κάθε
φορά στην πολιτική, ξεπερνά τους αριθµούς. Η πολιτική θέληση,
η πολιτική βούληση, ο πολιτικός σχεδιασµός ξεπερνούν τους
αριθµούς.
Έχουµε έναν προϋπολογισµό, στον οποίον δεν αποτυπώνεται
πρώτιστα η πολιτική βούληση, γιατί η χώρα βρέθηκε στην αιχµαλωσία Βαβυλώνος τα τελευταία χρόνια και έτσι το πρώτο που
αποτυπώνεται είναι οι δεσµεύσεις της χώρας, µε τις συµφωνίες
και τα µνηµόνια που προηγήθηκαν.
Όµως, είναι απολύτως βέβαιο -και αυτό είναι το µήνυµα που
στέλνει η Βουλή, αυτό είναι το µήνυµα που πρέπει να στείλει η
πολιτική εξουσία, το πολιτικό σύστηµα στον λαό, στη χώρα- ότι
περπατούµε, είµαστε σε πορεία εξόδου από αυτή τη χειµέρια περίοδο, από αυτόν τον χειµέριο Κλήδονα, ο οποίος ταλαιπώρησε
τον λαό, τους πολίτες, ιδιαίτερα τους ασθενέστερους, αυτούς οι
οποίοι σήκωσαν το βάρος της κρίσης.
Έχει µεγάλη σηµασία να πούµε ότι αυτός ο λαός, ο Έλληνας,
που σήκωσε το βάρος της κρίσης, είναι αυτός που δικαιούται σήµερα, καθώς η χώρα µπαίνει στο 2018, να ελπίζει, να αισιοδοξεί,
να βλέπει µε προοπτική, γιατί ξέρει ότι τα δύσκολα είναι στην
πλάτη του, ξέρει ότι πέρασε ένα πολύ µεγάλο βάρος, ένα πολύ
µεγάλο µέρος της δυσκολίας του. Το δικαιούται, γιατί η χώρα
αυτή έχει εξαιρετικές ανθρώπινες δυνάµεις, έχει εξαιρετικό ανθρώπινο δυναµικό, το οποίο συνδυαζόµενο µε τα εξαιρετικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας, και τα παραγωγικά, και τα
οικονοµικά, και τα γεωστρατηγικά, δίνει εξαιρετικά συγκριτικά
πλεονεκτήµατα, πάνω στα οποία πρέπει να βασίσουµε τις πολιτικές µας.
Για όλα αυτά, γι’ αυτό το αισιόδοξο αύριο, ο πολίτης έχει από
όλους εµάς αξιώσεις. Έχει αξίωση να ξεδιπλώσουµε, να αναλύσουµε και να υλοποιήσουµε έναν πολιτικό στρατηγικό σχεδιασµό, µία νέα πορεία της πατρίδας µετά την κρίση, όχι απλά µετά
τα µνηµόνια. Γιατί το γεγονός ότι η χώρα απαλλάσσεται από τις
υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί µε υπογραφές, δεν σηµαίνει
ότι έχουµε ξεπεράσει το συνολικό πρόβληµα.
Έχει πολύ µεγάλη σηµασία, αγαπητές κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να πούµε ότι καθώς βγαίνουµε από τις δεσµεύσεις και
καθώς κινούµαστε για να βγούµε από την κρίση, στον πολιτικό
µας σχεδιασµό σε όλα τα επίπεδα δεν πρέπει να ξαναγίνουν τα
ίδια λάθη που µας οδήγησαν στην κρίση.
Έχει µεγάλη σηµασία να πούµε ότι σε αυτό ο λαός έχει αξίωση
από εµάς να χτίσουµε, να οργανώσουµε και να υλοποιήσουµε
ένα νέο παραγωγικό πρότυπο για τη χώρα, για την οικονοµία.
Ένα παραγωγικό πρότυπο που στοιχίζεται µε την ποιότητα, µε
την ανταγωνιστικότητα, µε την εξωστρέφεια, µε την καινοτοµία
και στα προϊόντα και στις υπηρεσίες. Για αυτό χρειαζόµαστε µία
πορεία, η οποία προϋποθέτει πως τον αναπτυξιακό τοµέα λαµβάνουµε υπ’ όψιν τη δικαιοσύνη. Λειτουργούµε µε γνώµονα τη
συγκράτηση της κοινωνικής συνοχής. Γι’ αυτό υπάρχει η έγνοια
να σωθούν οι λαϊκές κατοικίες, οι πρώτες κατοικίες των φτωχών
ανθρώπων που σήκωσαν όλο το βάρος.
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Έχει µεγάλη σηµασία να πούµε πως σε αυτή τη νέα πορεία
χρειαζόµαστε ένα άλλο κράτος, ένα κράτος το οποίο να λειτουργεί µε αποτελεσµατικότητα, µε ταχύτητα για τον πολίτη και µε
διαφάνεια. Ένα κράτος ψηφιακό, ένα κράτος χωρίς χαρτί και µολύβι, ένα κράτος το οποίο ελέγχει και ελέγχεται ένα κράτος στην
υπηρεσία του πολίτη για την ανάπτυξη και για τον παραγωγικό
τοµέα. Έχει πολύ µεγάλη σηµασία να πούµε πως αυτός ο σχεδιασµός γίνεται µέσα σε µια εξαιρετικά σηµαντική εποχή για τον
γεωστρατηγικό, γεωπολιτικό χώρο στον οποίο λειτουργούµε.
Έχουν αναδειχθεί αυτά από τα τελευταία ταξίδια και τις τελευταίες επαφές του Πρωθυπουργού. Είµαστε στην ανατολική Μεσόγειο, στην νοτιοανατολική Ευρώπη στον χώρο του Ευξείνου,
η νησίδα σταθερότητας και ασφάλειας για τους πολίτες, νησίδα
ασφάλειας, υπεράσπισης και υπηρέτησης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, και έχει µεγάλη σηµασία στην πορεία αυτή να στήσουµε ξανά την οικονοµία µας, την παραγωγική µας βάση µε
σεβασµό στον πολίτη. Είναι πολύ σηµαντικό να πούµε πως η
έγνοια του πολιτικού κόσµου, του πολίτη, του Έλληνα, είναι για
µία χώρα, µία πατρίδα, µία Ελλάδα, όπου λειτουργούµε δηµοκρατικά σαν κράτος και σαν κόµµατα και βέβαια σεβόµαστε τους
δεσµούς. Υπηρετούµε τη θεσµική λειτουργία, γιατί αγαπητές συνάδελφοι και συναδέλφισσες οι θεσµοί της χώρας έχουν πληγεί
στην περίοδο της κρίσης πολλαπλώς και έχει µεγάλη σηµασία,
καθώς είµαστε στην πορεία εξόδου, να έχουµε έγνοια για αυτή
τη θεσµική λειτουργία του κράτους.
Ο Έλληνας, ο λαός µας έχει τις δυνάµεις. Μπορούµε και θα
τα καταφέρουµε. Το 2018 –και αυτό είναι το µήνυµα που στέλνουµε στον πολίτη- θα είναι καλύτερο από το 2017.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει τώρα
ο αγαπητός σε όλους µας κ. Ιωάννης Τραγάκης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κρατικός προϋπολογισµός που συζητάµε σήµερα του 2018 είναι σίγουρο ότι θα είναι ο τελευταίος σας προϋπολογισµός. Του χρόνου τέτοια εποχή τον προϋπολογισµό θα τον βλέπετε από την
τηλεόραση και θα διαβάζετε τα Πρακτικά του. Αυτό είναι σίγουρο.
Αυτός ο προϋπολογισµός αντανακλά την αποτυχία της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ για το 2017 βέβαια, καθώς επιφέρει νέους
φόρους, νέες περικοπές και εγκλωβίζει τη διγνωµία σε ένα περιβάλλον σταθερότητας. Είναι ο τρίτος προϋπολογισµός υπερβολικής λιτότητας της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και συνεχίζεται
για τέταρτη χρονιά η αποτυχηµένη συνταγή. Είναι πολιτική παράνοια κυριολεκτικά. Περιλαµβάνει 1,9 δισεκατοµµύριο ευρώ
µέτρα περικοπής συντάξεων και κοινωνικών επιδοµάτων και αυξήσεις φόρων. Είναι αντιαναπτυξιακός, δεν προωθεί τις µεταρρυθµίσεις και τις αποκρατικοποιήσεις που έχει ανάγκη ο τόπος.
Όλοι το λένε ακόµα και οι θεσµοί. Δεν πληρώνει τα χρέη στον
ιδιωτικό τοµέα στερώντας επιχειρήσεις και εργαζόµενους στην
αναγκαία ρευστότητα και αφού αποτυγχάνει στην προσέλκυση
επενδύσεων δεν κάνει ούτε δηµόσιες επενδύσεις. Όπως αποδεικνύει πραγµατικά η χαµηλή απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ και η
υποεκτέλεση του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων, που θα
µου επιτρέψετε να το αναλύσω –γιατί έχω µια αδυναµία σε αυτόλίγο αργότερα.
Δεν το λέµε µόνο εµείς αυτό. Αυτό το λέει και το Γραφείο Προϋπολογισµού της Βουλής. Διατυπώνει σοβαρή κριτική σε πάρα
πολλά θέµατα. Θεωρεί ότι το κοινωνικό µέρισµα πιθανόν να έχει
δυσµενείς παρενέργειες στην ανάπτυξη και είναι λογικό. Θεωρεί
-και βάζει εντός εισαγωγικών- τα πλεονάσµατα των ασφαλιστικών
ταµείων αβέβαια. Αυτό είναι λογικό, αφού αυτά δείχνουν τα στοιχεία.
Δεν είναι οικονοµικά ορθολογική η προσδοκία για τους υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης; Είναι λογικό. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Η σηµαντική βελτίωση του λόγου των εσόδων προς το
ΑΕΠ µετά το 2014 επιτεύχθηκε µόνο µέσω υπερφορολόγησης.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του 2018 είναι ένας
προϋπολογισµός υπερφορολόγησης. Με πρωτοφανή τερτίπια η
Κυβέρνηση αποκρύπτει από τον προϋπολογισµό τα επώδυνα,
άδικα και αχρείαστα µέτρα και τις περικοπές που θα εφαρµο-
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στούν το 2018. Είναι µέτρα που η ίδια έχει φέρει και έχει ψηφίσει.
Κύριοι της Κυβέρνησης, επιβάλατε είκοσι εννιά νέους φόρους
και κόψατε είκοσι µία φορές τις συντάξεις.
Συγκεκριµένα για το 2018 έχουν ψηφιστεί και θα εφαρµοστούν
η µείωση του ΕΚΑΣ κατά 128 εκατοµµύρια ευρώ, η κατάργηση –
ας µην λέω τα νούµερα, ακολουθώντας τον κ. Μπόλαρη που λέει
ότι οι προϋπολογισµοί έχουν αριθµολαγνεία, αλλά εµείς οι µηχανικοί έχουµε µια αδυναµία στα νούµερα- της έκπτωσης για ιατρικές δαπάνες κατά 121 εκατοµµύρια ευρώ, η κατάργηση-έκπτωση του 1,5% στην παρακράτηση φόρου κατά 68 εκατοµµύρια
ευρώ, η αλλαγή του τρόπου υπολογισµού των εισφορών των
ελεύθερων επαγγελµατιών κατά 59 εκατοµµύρια ευρώ, η αύξηση
του ΦΠΑ στα νησιά κατά 50 εκατοµµύρια ευρώ, η µείωση του επιδόµατος θέρµανσης κατά 58 εκατοµµύρια ευρώ, το πάγωµα συντάξεων κατά 328 εκατοµµύρια ευρώ, οι περικοπές στο µισθολόγιο εκατόν πενήντα χιλιάδων ενστόλων, η κατάργηση των επιδοµάτων και εκείνων που δικαιούνται ΚΕΑ.
Την ίδια ώρα η Κυβέρνηση φροντίζει να µειώσει τις δαπάνες
κατά 2,1 δισεκατοµµύρια ευρώ, µε το µεγαλύτερο ψαλίδι να πέφτει σε συντάξεις, υγεία και πρόνοια. Κρατήστε αυτό το νούµερο, σας παρακαλώ.
Το σχετικό κονδύλι για ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική
προστασία µειώνεται από 21,037 δισεκατοµµύρια ευρώ φέτος σε
19,438 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2018. Αναλογιστείτε ότι αυτά τα
ψίχουλα τα οποία η αρµόδια Υπουργός έδωσε χθες για τους
άνεργους από δεκαοχτώ έως είκοσι τεσσάρων ετών είναι µόνο
20 εκατοµµύρια ευρώ. Είναι πενήντα χιλιάδες οι δικαιούχοι που
παίρνουν 400 ευρώ και συνολικά είναι 20 εκατοµµύρια ευρώ,
όταν έχουν κόψει ήδη από αυτό το κονδύλι 1,7 δισεκατοµµύριο
ευρώ. Πού πάνε;
Θα πω κάτι τώρα για τις δηµόσιες επενδύσεις. Η πορεία εκτέλεσης του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων παρουσιάζει
το 2017 τραγική επιβράδυνση σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Ειδικότερα, έναντι συνολικών πληρωµών του
Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων 3,3 δισεκατοµµύρια ευρώ
το 2014, την αντίστοιχη περίοδο του 2017 καταγράφονται συνολικές πληρωµές 1,4 δισεκατοµµύριο ευρώ. Ήταν 3,3 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2014 και είναι 1,4 δισεκατοµµύριο ευρώ το 2017.
Η απορροφητικότητα, δηλαδή, από 42,7% πήγε στο 21,95%.
Οι προκηρύξεις νέων έργων παραµένουν ακόµα στο στάδιο
του προελέγχου. Το 2017 το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος παραµένει στα απαράδεκτα χαµηλά επίπεδα του 20%, µε απορρόφηση µόλις 1,16 δισεκατοµµύριο ευρώ και µετά συνεχούς επιβράδυνσης. Συγκριτικά, το 2014 το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος κατέγραψε απορρόφηση ύψους 3,1 δισεκατοµµύρια ευρώ
και ποσοστό 51%, δηλαδή το 2014 ήταν 3,1 δισεκατοµµύρια
ευρώ και το 2017 είναι 1,16 δισεκατοµµύριο ευρώ.
Εξαγγέλλει ο κύριος Πρωθυπουργός χθες –έφυγε ο κ. Τσιρώνης- από τη δυτική Αττική έργα για τις πληµµύρες και όλες τις
καταστροφές που έγιναν εκεί. Πώς θα γίνουν και πώς θα υλοποιηθούν όλα αυτά τα έργα µε αυτές τις µειώσεις του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων που προβλέπει αυτός ο προϋπολογισµός; Αυτός ο προϋπολογισµός τα προβλέπει αυτά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το 2014 ήταν προφανές ότι η
οικονοµία µας ήταν σαφώς καλύτερη. Μία χώρα που δεν αναπτύσσεται τώρα δεν µπορεί να διατηρεί πλεονάσµατα. Δεν µπορούν να προέρχονται όλα από την υπερφορολόγηση.
Η επιδίωξη πρωτογενών πλεονασµάτων σε αυτά τα επίπεδα
συµπιέζει επιπρόσθετα τον ιδιωτικό τοµέα, τις επιχειρήσεις και
τα νοικοκυριά, ενώ ταυτόχρονα οι αυξήσεις των φόρων αποθαρρύνουν την εργασία και την επιχειρηµατικότητα, δηµιουργούν
ένα ασφυκτικό πλαίσιο στην οικονοµία και υποσκάπτουν το στάδιο και τον στόχο της ανάπτυξης.
Διανέµετε το κοινωνικό µέρισµα. Από πού προέρχονται τα χρήµατα για το κοινωνικό µέρισµα; Προέρχονται από την υπερφορολόγηση. Οπότε η υπερφορολόγηση είχε το υπερπλεόνασµα
και γι’ αυτό διανέµεται. Δεν µπορεί να ακολουθηθεί αυτή η πολιτική. Θα πρέπει να διανέµουµε µέρισµα εάν χρειάζεται, αλλά να
προέρχεται από την ανάπτυξη.
Γι’ αυτούς τους λόγους πιστεύω ότι απαραίτητη προϋπόθεση
για να βγούµε από την κρίση είναι η πολιτική αλλαγή. Γι’ αυτό
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είπα προηγουµένως ότι αυτός είναι και ο τελευταίος σας προϋπολογισµός. Αυτή η Κυβέρνηση ούτε θέλει ούτε µπορεί να κάνει
πράξη τις µεταρρυθµίσεις και να οδηγήσει τη χώρα σε πραγµατική έξοδο από την κρίση και τα µνηµόνια. Είναι µία αναξιόπιστη,
είναι µία ανίκανη, είναι µία ανερµάτιστη κυβέρνηση, που εξελίχθηκε σε κυβέρνηση σκανδάλων, διαπλοκής και διαφθοράς. Απαιτείται αλλαγή κυβέρνησης.
Πιστεύω ότι το 2018 θα είναι έτος εκλογών. Εµείς στο χθεσινό
συνέδριό µας, το οποίο εστέφθη µε µεγάλη επιτυχία και από το
οποίο προέκυψε η ενότητα του κόµµατος, κηρύξαµε την έναρξη
προεκλογικού αγώνα, ανακηρύσσοντας το 2018 έτος προεκλογικής περιόδου και έτος εκλογών.
Απαιτείται, λοιπόν, αλλαγή κυβέρνησης. Πρέπει να υπάρξει κυβέρνηση µε κοινωνική ευαισθησία και ρεαλιστικό πρόγραµµα,
που θα ξαναδώσει και πάλι στη χώρα µια αξιοπιστία. Η χώρα, η
Ελλάδα χρειάζεται µία κυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας, µε Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη βέβαια. Ελπίζουµε ότι αυτό
θα γίνει σύντοµα. Και όταν λέω σύντοµα, εννοώ ότι το 2018 ό,τι
και αν κάνετε, ό,τι και αν προσπαθήσετε να κάνετε, όσο και να
προσπαθείτε να αγκιστρωθείτε στην εξουσία, δεν θα µπορέσετε
να τα καταφέρετε. Αυτό το αναδεικνύει ο προϋπολογισµός του
2018 που έχετε καταθέσει.
Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο κύκλος αυτός θα
κλείσει µε τον κ. Καρασµάνη και τον κ. Πλακιωτάκη. Μετά θα
πάρει τον λόγο η κ. Γεροβασίλη. Η επόµενη εξάδα είναι ο κ. Τσιάρας, ο κ. Βενιζέλος, ο κ. Γάκης, ο κ. Δουζίνας, ο κ. Στύλιος και ο
κ. Γιακουµάτος.
Τον λόγο έχει ο κ. Καρασµάνης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν
θα κουράσω επαναλαµβάνοντας αυτό που έχει λεχθεί από τους
εισηγητές µας, ότι ο προϋπολογισµός που συζητάµε, είναι η
εφαρµογή του τετάρτου µνηµονίου, που η Κυβέρνηση ψήφισε
πριν από έξι µήνες και µε τον οποίο έχει επιβάλει φορολογία
στους πάντες και τα πάντα. Αδιάψευστος µάρτυρας ο εγκυρότατος ΟΟΣΑ, ο οποίος χαρακτηρίζει τη σηµερινή Ελλάδα πρωταθλήτρια των φόρων ανάµεσα στις τριάντα πέντε χώρες – µέλη
του.
Γι’ αυτό θα µου επιτρέψετε να επικεντρωθώ στις ανακρίβειες
που εκστόµισε προχθές ο κ. Αποστόλου από αυτό το Βήµα.
Είπε ο κ. Αποστόλου ότι εξασφάλισε την οµαλή καταβολή των
κοινοτικών ενισχύσεων. Όλοι οι παραγωγοί γνωρίζουν ότι πρέπει
να πληρώνονται την προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης τον
Οκτώβριο κάθε χρόνου και την εκκαθάριση µέσα στον Δεκέµβρη.
Αυτό γίνεται από τότε που έχουµε µπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επίσης, όλοι θυµούνται το πρωτοφανές µπάχαλο Αποστόλου το
2015 µε την κατανοµή και την ενεργοποίηση των δικαιωµάτων
τους, µε συνέπεια οι δικαιούχοι να εισπράξουν την προκαταβολή
τον Δεκέµβρη και την εξόφληση τον Μάιο του 2016 -δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό-, στερώντας από χιλιάδες επαγγελµατίες
αγρότες, παλιούς και νέους µισθωµένα δικαιώµατα, αλλά και δικαιώµατα από κληρονοµιές και ενδοοικογενειακές µεταβιβάσεις.
Πρόκειται για τραγικά λάθη τα οποία επιχειρεί να διορθώσει
τώρα, προκαλώντας, όµως, νέες αδικίες σε παραγωγούς που
πληρώνουν τη δική του ανεπάρκεια. Γι’ αυτό και υπάρχουν έντονες διαµαρτυρίες σήµερα από τους παραγωγούς.
Ο κ. Αποστόλου µόνο σε ένα πράγµα λέει την αλήθεια: ότι από
το 2014 και µετά δεν υπάρχει καταλογισµός προστίµου. Δεν
υπάρχει γιατί η δική µας Κυβέρνηση εκπόνησε ένα συγκεκριµένο
υλοποιήσιµο σχέδιο δράσης, το λεγόµενο «action plan», το οποίο
εφαρµόσαµε κατά γράµµα, σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
Η δική µας Κυβέρνηση ήταν αυτή που ξερίζωσε αυτό το καρκίνωµα των προστίµων. Ο κ. Αποστόλου τα βρήκε όλα έτοιµα.
Αναφέρθηκε ο κύριος Υπουργός και στις βοσκήσιµες γαίες,
στις εντάξεις επιπλέον εκτάσεων. Φύκια για µεταξωτές κορδέλες! Δεν έχω τον χρόνο να αναφερθώ. Βαρύγδουπες κουβέντες
που δεν λένε τίποτα, καθώς κάθε λίγο και λιγάκι αλλάζει τον
αριθµό των εκτάσεων των βοσκήσιµων γαιών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ο αγροτικός κόσµος δεν τρώει κουτόχορτο. Γνωρίζει ότι για
πρώτη φορά η κυβέρνηση Σαµαρά - Βενιζέλου αύξησε τον προϋπολογισµό των ενισχύσεων στους κτηνοτρόφους από 300 εκατοµµύρια του προηγουµένου προγράµµατος σε 400 εκατοµµύρια. Κάθε χρόνο οι κτηνοτρόφοι εισπράττουν 150 εκατοµµύρια
παραπάνω ενίσχυση.
Εµείς εξασφαλίσαµε επιπλέον 100 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως
για την εξισωτική αποζηµίωση, σύµφωνα µε τον Κανονισµό
1378/2013, που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα των Κοινοτήτων
στις 23 Δεκεµβρίου του 2014.
Μια και αναφέρθηκε ο κ. Αποστόλου στις συνδεδεµένες ενισχύσεις, που λέει ότι τις αύξησε από 63 εκατοµµύρια στα 124
εκατοµµύρια, έχω να του πω ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι
δεν υπήρξε ενδιαφέρον συµµετοχής από πλευράς των κτηνοτρόφων στα δικαιώµατα, τα οποία µεταφέρθηκαν στις συνδεδεµένες
ενισχύσεις.
Θα πρέπει, όµως, να οµολογήσει ότι για πρώτη φορά δικό µας
έργο και αυτό µπήκε στο καθεστώς των συνδεδεµένων ενισχύσεων, τα αιγοπρόβατα, τα βοοειδή και τα πτηνοτροφικά, ψυχανθή για επάρκεια ζωοτροφών, µε στόχο να κτισθεί ένα εγχώριο
ζωικό κεφάλαιο και να ενισχυθεί το εθνικό προϊόν της φέτας.
Η οµιλία του κ. Αποστόλου είχε και διθυράµβους για τα φορολογικά επιτεύγµατα της Κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τους αγρότες. Τι να σχολιάσω;
Κατ’ αρχάς, ο κύριος Υπουργός πιστεύει στα αλήθεια ότι ο φορολογικός συντελεστής 13% του ν.4172/2013 είναι µεγαλύτερος,
δηλαδή επαχθέστερος από τον φορολογικό συντελεστή από
22% έως 45% που αποφάσισαν να εφαρµόσουν και ότι ο φόρος
που προκύπτει µε αυτόν τον δικό τους συντελεστή είναι µικρότερος. Τι να πω; Ότι η επιστήµη των µαθηµατικών και της οικονοµολογίας σηκώνει ψηλά τα χέρια; Αυτό δεν είναι πια σοφιστεία,
δεν είναι ταχυδακτυλουργία, δεν είναι αλχηµεία. Είναι αυτό που
λέει ο λαός, ο λογαριασµός του Καραγκιόζη!
Να του φρεσκάρω, λοιπόν, για ακόµη µία φορά τη µνήµη. Να
του θυµίσω ότι οι αγροτικές ενισχύσεις και ο επιδοτήσεις φορολογούνται από 22% έως 45% από το 2015 για πρώτη φορά.
Επειδή ανέφερε ότι ο ν.4172/2013 φορολογούσε από το πρώτο
ευρώ, θα ήθελα να του πω ότι τρανή απόδειξη του ψεύδους αποτελεί το γεγονός ότι οι αγροτικές επιδοτήσεις το 2014 δεν φορολογήθηκαν.
Να του θυµίσω για µία ακόµη φορά την ερµηνευτική δήλωση
του τότε Υπουργού Οικονοµικών κατά την ψήφιση του εν λόγω
νόµου, καταγεγραµµένη στα Πρακτικά της Βουλής, πως οι επιδοτήσεις και οι αποζηµιώσεις δεν φορολογούνται, καθώς και τη
δική µου δήλωση, ως Υπουργού, τον Οκτώβριο από το Βήµα
αυτό, ότι για µένα αποτελεί η φορολόγηση των επιδοτήσεων κόκκινη γραµµή. Ανάλογη δήλωση και στάση υπήρξε και από τον
τότε Πρωθυπουργό Αντώνη Σαµαρά.
Να επανέλθω στον κ. Αποστόλου, που έκανε το λάθος να αναφερθεί στο επιχειρησιακό πρόγραµµα αλιείας και θάλασσας, στα
523 εκατοµµύρια. Μόνο που αυτό που του διέφυγε να πει είναι
ότι και αυτό το πρόγραµµα εµείς το φτιάξαµε, εµείς το καταθέσαµε τον Οκτώβριο του 2014. Σε σύγκριση µε όλα τα προγράµµατα αλιείας για πρώτη φορά διπλασιάσαµε τα κονδύλια, για την
ακρίβεια, κατά 87%, κάτι που ουδέποτε έχει ξαναγίνει στα χρονικά και αυτό χάρη στην άριστη συνεργασία που είχαµε µε την
τότε Επίτροπο, την κ. Δαµανάκη.
Να πληροφορήσω πόσα από αυτά τα χρήµατα έχει απορροφήσει ο κ. Αποστόλου; Ούτε 1 ευρώ! Όπως το ακούτε. Εδώ και
τρία χρόνια µισό δισεκατοµµύριο και κάτι εκατοµµύρια ευρώ
µουχλιάζουν αναξιοποίητα στα αζήτητα από τον κ. Αποστόλου,
όπως επίσης το ίδιο ακριβώς συµβαίνει και µε το Πρόγραµµα
Αγροτικής Ανάπτυξης, τα 6 δισεκατοµµύρια. Αυτά τα δύο προγράµµατα, όπως ξέρετε, έχουν πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα.
Αν, λοιπόν, τα αξιοποιούσαν, αντιλαµβάνεστε πόσο φόρο εισοδήµατος θα εισέπρατταν τα δηµόσια ταµεία, πόσο ΦΠΑ θα εισέπραττε ο κρατικός κορβανάς. Αν τα κάνατε όλα αυτά, δεν θα
καταργούσατε µε τον προϋπολογισµό του 2018 το κίνητρο του
µειωµένου φορολογικού συντελεστή ΦΠΑ στα τριάντα δύο νησιά
του Αιγαίου. Τορπιλίζετε κυριολεκτικά τη βαριά µας βιοµηχανία,
τον τουρισµό.
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Να έρθω και σε ένα επίκαιρο θέµα. Ο κ. Αποστόλου εδώ και
έξι µήνες παραπλανά, εξοργίζει τους ροδακινοπαραγωγούς που
καταστράφηκαν από την τριήµερη θεοµηνία των βροχοπτώσεων
του Ιουλίου.
Ας πάψει να κρύβεται! Ας αφήσει στην άκρη αυτήν την ανήκουστη, για τριτοκοσµική χώρα, επιχείρηση να βάζει εξωθεσµικούς αναρµόδιους φορείς και παράγοντες να κάνουν εκτιµήσεις
για τις τεράστιες ζηµιές και να µαζεύουν δηλώσεις και ας εφαρµόσει εδώ και τώρα τον κανονισµό του ΕΛΓΑ που τα καλύπτει
όλα!
Ας εφαρµόσει, επίσης, την υπόσχεση που έχει δώσει στους
ροδακινοπαραγωγούς για τις ζηµιές που έχουν υποστεί από το
ρωσικό εµπάργκο στις εξαγωγές µας. Ο κ. Αποστόλου είχε υποσχεθεί στο φεστιβάλ της Βέροιας ότι θα τους δώσει στρεµµατική
ενίσχυση. Μάλιστα, είχε δεσµευτεί ότι στο πρώτο Συµβούλιο
Υπουργών του Ιουλίου θα έφερνε το θέµα. Από τότε µέχρι σήµερα έχουν γίνει πέντε συµβούλια και δεν έχει πει λέξη ούτε έχει
καταθέσει κανένα στοιχείο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το µόνο παρήγορο µέσα σ’
αυτόν τον φορολογικό Αρµαγεδδώνα είναι η προσωπική δέσµευση του Κυριάκου Μητσοτάκη για γενναία µείωση των φορολογικών συντελεστών ως τη µοναδική προοπτική για την προσέλκυση επενδύσεων, όπως και ο οδικός χάρτης της εξόδου από
την κρίση που παρουσίασε από τη ΔΕΘ και οι άξονες στους οποίους θα κινηθεί η αυριανή Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Γι’
αυτό και επιδιώκει –και θα κερδίσει- την αυτοδυναµία και παράλληλα στοχεύει στην ευρύτερη κοινωνική συνεννόηση και συνεργασία, απαραίτητη προϋπόθεση για το καλό του τόπου µας.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή του χρόνου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριοι συνάδελφοι,
κλείνει ο πρώτος κύκλος των εννέα συναδέλφων µε τον κ. Ιωάννη
Πλακιωτάκη και µετά θα ακολουθήσει η κ. Γεροβασίλη.
Ορίστε, κύριε Πλακιωτάκη, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε µία κρίσιµη περίοδο για την
πατρίδα µας, αλλά και για τον κόσµο, συζητάµε τις τελευταίες
ηµέρες τα στοιχεία του προϋπολογισµού του 2018. Συγχωρέστε
µε που θα γίνω λίγο καυστικός, αλλά θα πρέπει να υπογραµµίσω
ότι σ’ αυτήν την Κυβέρνηση, αν υπήρχε έστω λίγη πολιτική ευθιξία και είχαν αίσθηση της ζηµιάς που προκαλούν στον τόπο, θα
έπρεπε ήδη να έχουν αποσύρει τον προϋπολογισµό που καλούµαστε να συζητήσουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη σηµερινή κρίσιµη και ασταθή περίοδο όπου συντελούνται κοσµογονικές αλλαγές τόσο σε
πολιτικό, όσο και σε γεωστρατηγικό επίπεδο, συζητάµε για έναν
προϋπολογισµό που αποτελεί ταφόπλακα για την αναπτυξιακή
πορεία της χώρας, έναν προϋπολογισµό που φτωχοποιεί ακόµα
περισσότερο τη µεσαία τάξη, εξαθλιώνει όλο και πιο πολύ τα
ασθενέστερα κοινωνικά στρώµατα της χώρας µας, σκοτώνει
στην κυριολεξία τα όνειρα των νέων ανθρώπων και τους δείχνει
την άγουσα προς την ξενιτιά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη σηµερινή συγκυρία, στην
Ευρώπη, στη νοτιοανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή,
όπου αυξάνονται οι απειλές και εντείνεται η αστάθεια, το ζητούµενο για όλους µας πρέπει να είναι το πώς θα κάνουµε την Ελλάδα ισχυρή οικονοµικά, πόλο σταθερότητας στην ταραγµένη
περιοχή και ισχυρό παράγοντα στις διεθνείς εξελίξεις.
Δυστυχώς, όµως, για την Ελλάδα και τους Έλληνες, την τύχη
της χώρας διαχειρίζεται µία οµάδα παλαιοκοµµουνιστών, µαθητευόµενων µάγων, που µε την έλλειψη οράµατος για την Ελλάδα
του αύριο και τις αποτυχηµένες επιλογές τους έχουν καταδικάσει
την πατρίδα µας στη στασιµότητα και την παρακµή. Με το λαϊκισµό και τις µεθοδεύσεις τους ανέκοψαν την έξοδο της χώρας
από τα µνηµόνια το 2014 και φόρτωσαν στην πλάτη του ελληνικού λαού επιπλέον 100 δισεκατοµµύρια ευρώ χρέος, στερώντας
κάθε προοπτική για το µέλλον και µετατρέποντας τη χώρα σε
έναν ανίσχυρο παρία, θεατή των διεθνών εξελίξεων, όπου θα
είναι υπό καθεστώς επιτήρησης και επιτροπείας µέχρι το 2060.
Ο τρίτος προϋπολογισµός της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ένας προϋπολογισµός υπερ-
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βολικής λιτότητας, αφού οι χειµαζόµενοι Έλληνες θα πληρώσουν
είκοσι επτά νέους φόρους και δύο φορές υψηλότερο ΦΠΑ. Είναι
ένας προϋπολογισµός κοινωνικά ανάλγητος, αφού περιλαµβάνει
1,9 δισεκατοµµύριο ευρώ µέτρα περικοπής συντάξεων, αλλά και
κοινωνικών επιδοµάτων και, ταυτόχρονα, βάζει µαχαίρι στις δαπάνες για την υγεία, αφού περικόπτει 350 εκατοµµύρια ευρώ από
τον προϋπολογισµό της.
Σε σχέση µε τη ναυτιλία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει να επισηµάνω ότι, παρά την παράκρουση και το ρητορικό νεφέλωµα του κ. Κουρουµπλή, η κατάσταση είναι η εξής. Επιτρέψτε µου να αναφερθώ σε τρία συγκεκριµένα σηµεία.
Πρώτον, αποκρατικοποιήσεις. Από το ξεπούληµα των δηµοσίων επιχειρήσεων, οργανισµών, αλλά και υποδοµών της χώρας
περάσαµε στη συνέχιση του προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων, που είχαν σχεδιαστεί από την προηγούµενη Κυβέρνηση,
αλλά που γίνονται και µε λάθος και µε πρόχειρο τρόπο και υπάρχει σηµαντική χρονική καθυστέρηση, µε αποτέλεσµα πολλές εξ
αυτών να βρίσκονται είτε βαλτωµένες είτε να βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα.
Πρόσφατο παράδειγµα είναι η αποκρατικοποίηση του Οργανισµού Λιµένα Θεσσαλονίκης, όπου προέκυψε πρόβληµα και
πραγµατικά η συγκεκριµένη αποκρατικοποίηση είναι στον αέρα,
εξαιτίας µίας εκ των εγγυητικών επιστολών που ήταν υποχρεωµένη η κοινοπραξία να καταθέσει για την αγοραπωλησία του 67%
των µετοχών του ΟΛΘ. Επειδή ακριβώς υπήρχε κρατικοποίηση
της ρωσικής τράπεζας, µε εντολή της κεντρικής διοίκησης της
Ρωσίας πρέπει να εκδοθεί νέα εγγυητική επιστολή.
Και εγώ ερωτώ: Το ΤΑΙΠΕΔ δεν ήλεγξε τη φερεγγυότητα της
συγκεκριµένης ρωσικής τράπεζας, όταν µόλις σε τέσσερις µήνες
είναι η τρίτη κρατικοποίηση ρωσικής τράπεζας;
Άρα περιµένω από την συγκυβέρνηση µια συγκεκριµένη απάντηση. Γιατί δεν ζήτησε εγγυητική επιστολή από ένα πιο αξιόλογο
πιστωτικό ίδρυµα, ενώ γνώριζε ότι υπάρχουν συγκεκριµένα προβλήµατα µε τις ρωσικές κρατικές τράπεζες;
Βέβαια, σήµερα έρχεται ο κ. Κουρουµπλής και επαίρεται ότι ο
λιµάνι του Πειραιά είναι τριακοστό όγδοο λιµάνι σε κίνηση εµπορευµατοκιβωτίων. Βεβαίως και έχει ανέλθει από την εκατοστή
περίπου θέση το 2007 στην τριακοστή όγδοη, αλλά αυτό γίνεται
χάρη στην οραµατική πολιτική του Κώστα Καραµανλή. Τότε θυµίζω ότι το σύνολο της αντιπολίτευσης ήταν ενάντια στη συγκεκριµένη αποκρατικοποίηση.
Δεύτερο παράδειγµα είναι ο πρόχειρος τρόπος, µε τον οποίο
νοµοθετείτε στον θαλάσσιο τουρισµό. Στο πρόσφατο νοµοσχέδιο επιβάλατε νέα φορολογία, τέλος πλοίων αναψυχής και ηµερόπλοιων, όπου αυξάνει το κόστος ελλιµενισµού. Δεύτερον,
προωθείται από το Υπουργείο Οικονοµικών ρύθµιση, η οποία καταργεί την απαλλαγή από την καταβολή ΦΠΑ για τα επαγγελµατικά σκάφη κάτω από δώδεκα µέτρα.
Θέλω να θυµίσω ότι τη συγκεκριµένη ρύθµιση την είχε φέρει
και πριν από ενάµιση χρόνο η κ. Παπανάτσιου και τότε την είχε
αποσύρει επειδή ο κυβερνητικός εταίρος είχε αντιδράσει. Τι συνέβη από τότε µέχρι σήµερα;
Ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ποιοι θα πληγούν από
την κατάργηση της συγκεκριµένης ρύθµισης; Το 60% των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται κυρίως στον µαζικό θαλάσσιο
τουρισµό, τα ιστιοπλοϊκά.
Επιπλέον, θέλω να ρωτήσω το εξής: Τι θα συµβεί µε τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν παραγγείλει συγκεκριµένα σκάφη αναψυχής και αυτά θα παραδοθούν το 2018 και δεν είχαν υπολογίσει
την καταβολή ΦΠΑ; Τι θα γίνει; Θα επιστρέψουν την προκαταβολή; Επίσης, θα πρέπει να λάβει υπ’ όψιν της η κυρία Υπουργός
ότι θα πάθει τεράστια ζηµιά η ντόπια ναυπηγική βιοµηχανία που
δραστηριοποιείται στον συγκεκριµένο κλάδο.
Άρα δεν µπορείτε να επιβάλλετε φόρους από τη µία και από
την άλλη να προχωράτε στις αποκρατικοποιήσεις µαρινών, όπου
υποτίθεται ότι πρέπει να δηµιουργήσετε ευνοϊκό περιβάλλον για
την προσέλκυση υποψηφίων επενδυτών. Άρα αυτά τα δύο πράγµατα δεν συνδυάζονται. Παρακαλώ πολύ να το δείτε.
Τέλος, µία αναφορά θέλω να κάνω, όσον αφορά τη ναυτική εκπαίδευση. Είναι ώριµες πλέον οι συνθήκες και θα πρέπει να προχωρήσουµε στη σύσταση, τη δηµιουργία, τη θεσµοθέτηση της
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ιδιωτικής ναυτικής εκπαίδευσης. Πολύ απλά, η πρώτη ναυτιλία
του κόσµου πρέπει να γίνει παγκόσµιο εκπαιδευτικό ναυτιλιακό
κέντρο.
Τελειώνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η περίοδος που καλούµαστε να ψηφίσουµε τον φετινό προϋπολογισµό αποτελεί σηµείο καµπής για την µετέπειτα πορεία της χώρας και το µέλλον
του ελληνικού λαού. Ο φετινός προϋπολογισµός δεν εξυπηρετεί
τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας και πόρω απέχει από τα ζητούµενα των Ελλήνων πολιτών, γι’ αυτό η Νέα Δηµοκρατία, ως
υπεύθυνο κόµµα, ως το κόµµα των µεγάλων εθνικών επιλογών
θα καταψηφίσει τον υπό συζήτηση προϋπολογισµό.
Ολοκληρώνοντας την οµιλία µου κάνω έκκληση στον κ. Τσίπρα
και τα στελέχη της Κυβέρνησης του, έστω και τώρα, να κατανοήσουν το µέγεθος του προβλήµατος που δηµιούργησαν και να
φροντίσουν να επαναφέρουν τη χώρα στην οµαλότητα, να συµφιλιωθούν µε τη σκληρή πραγµατικότητα που βιώνει ο ελληνικός
λαός, λόγω των αλόγιστων πολιτικών επιλογών τους και να αναλάβουν δράσεις, για να ανακουφίσουν τους Έλληνες πολίτες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Πλακιωτάκη,
πρέπει να κλείσετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ: Σε µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Τσίπρα, για το καλό της χώρας σταµατήστε να εξαπατάτε τους Έλληνες πολίτες και να ζείτε τις ψευδαισθήσεις σας.
Κατανοήστε ότι µε τα ψέµατά σας εξαπατήσατε τους Έλληνες
πολίτες, τους εξαπατήσατε όµως για λίγο καιρό, αλλά δεν θα συνεχίσετε για πολύ ακόµη.
Ο ελληνικός λαός σας έχει καταλάβει και σύντοµα θα σας στείλει στα έδρανα της Αντιπολίτευσης και θα καταχωρίσει τα έργα
και τις ηµέρες σας στη λήθη της ιστορίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει η
Υπουργός κ. Γεροβασίλη.
Θα ακολουθήσει µετά µια σειρά συναδέλφων και µετά ο Υπουργός κ. Παπαδηµητρίου.
Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατάλαβα σήµερα, κύριε Τραγάκη, µε διαφωτίσατε, γιατί ενώ η Νέα Δηµοκρατία και το 2016
και το 2017 έχει κεντρική πολιτική επιλογή της να ζητάει εκλογές
και βασικό πολιτικό αφήγηµα, δεν τα κατάφερε, διότι δεν είχε
ανακηρύξει µε συνέδριο το έτος εκλογικό. Ενώ τώρα, που το
ανακήρυξε το 2018 εκλογικό έτος, πιθανόν να πάτε καλύτερα.
Έτσι φαντάζεστε βέβαια. Αλλά καταλαβαίνετε ότι θα έπρεπε να
έχετε σκεφτεί ότι αυτό το αφήγηµα της αριστερής παρένθεσης
που θα τελείωνε σε έξι µήνες, σε έναν χρόνο, σε δυο χρόνια, εν
πάση περιπτώσει δεν επιτυγχάνει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Δεν είναι απαραίτητο. Τρία χρόνια είναι
πολλά. Φτάνουν.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Τώρα λοιπόν το ανακηρύξατε και το έτος, µπορεί να είναι
καλύτερα.
Σε κάθε περίπτωση όµως θα είµαστε εδώ του χρόνου για να
ξαναλέµε έναν καινούργιο προϋπολογισµό, που θα τον εισηγηθούµε βεβαίως. Αυτός ο προϋπολογισµός θα έχει όλο το σχέδιό
µας για την µετά µνηµόνιο εποχή, µε σταθερό τρόπο, µε σταθερά
βήµατα όµως, έτσι ώστε να µην γυρνάει η χώρα ποτέ πίσω.
Και βεβαίως θα δικαιώνει, όπως δικαιωνόµαστε και σήµερα,
για τη δύσκολη τακτική µας επιλογή, τη δυσκολία που είχαµε να
ακολουθήσουµε µε την εφαρµογή ενός άλλου µνηµονίου. Όµως,
σήµερα αυτή η επιλογή δικαιώνεται γιατί πραγµατικά η έξοδος
από τα µνηµόνια είναι ορατή. Αυτό έγινε µε µεγάλες προσπάθειες και από την πλευρά της Κυβέρνησης και από την πλευρά
του ελληνικού λαού. Έτσι σήµερα είµαστε σε µια θέση να λέµε
ότι είµαστε κοντά σε µέρες που τα αποτελέσµατα της δίκαιης
ανάπτυξης και της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας θα
είναι υπέρ των πολλών. Αυτοί που έκαναν τις περισσότερες θυσίες όλα αυτά τα χρόνια, οι πολλοί, θα αποκτήσουν περισσότερα
οφέλη.
Επίσης, αποκαθιστούµε ταυτοχρόνως αδικίες και διασφαλί-
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ζουµε ότι δεν θα επαναληφθούν, λύνουµε προβλήµατα και ταυτόχρονα κατοχυρώνουµε πως οι λύσεις αυτές θα έχουν διάρκεια.
Με αυτόν τον τρόπο αντιµετωπίσαµε και την ανασυγκρότηση
της δηµόσιας διοίκησης. Κατ’ αρχάς αυτό σηµαίνει βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών, σηµαίνει διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις και όχι οριζόντιες δηµοσιονοµικές περικοπές και απολύσεις, σηµαίνει επένδυση σε ανθρώπους και στις νέες τεχνολογίες.
Γιατί τελικά τις άδικες νεοφιλελεύθερες επιλογές, τις οποίες
υπερασπίστηκαν οι προηγούµενες κυβερνήσεις και εξακολουθούν να υπερασπίζονται, τις αποδόµησαν και θεσµικοί παράγοντες ευρωπαϊκοί, αλλά και το ίδιο το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν µπόρεσε
να παράσχει ποσοτικές, ποιοτικές αναλύσεις, για τις δυο κύριες
πτυχές αυτών, που η δική σας κυβέρνηση, κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και όχι µόνο, βάφτισε «µεταρρυθµίσεις», δηλαδή, τη µείωση των απασχολούµενων στο δηµόσιο κατά εκατόν
πενήντα χιλιάδες την περίοδο 2011 - 2015 και την ολοκλήρωση
της υποχρεωτικής αποχώρησης δεκαπέντε χιλιάδων υπαλλήλων
έως το 2014.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κληθήκαµε να ανατάξουµε ένα
δηµόσιο εντέχνως απαξιωµένο, µε ραγδαία επιδείνωση του
µέσου όρου ηλικίας του ανθρώπινου δυναµικού και µε εµφανή
την υποστελέχωση σηµαντικού αριθµού υπηρεσιών.
Εµπνευστήκατε και υπερασπιστήκατε και εφαρµόσατε όλα
αυτά τα οποία περιγράφονται και για τα οποία σήµερα οι ευρωπαϊκοί µηχανισµοί απολογούνται, όχι όµως οι πολιτικοί που κυβέρνησαν αυτό τον τόπο. Και από τη µία πλευρά συνεχίζετε να
µας εγκαλείτε για κατάρρευση δηµόσιων δοµών και ταυτοχρόνως για διόγκωση του κράτους µε κοµµατικούς στρατούς. Άλλος
ένας τίτλος κενός περιεχοµένου για κατασκευή εντυπώσεων και
µόνο, καθώς και άλλη µία συνεισφορά, βεβαίως, στα γνωστά πια
fake news, στα οποία και αρέσκεσθε, αλλά και κακές υπηρεσίες
µε αυτόν τον τρόπο προσφέρετε στον ελληνικό λαό.
Να θυµίσω ότι ο κοινωνικός αυτοµατισµός που εφαρµόστηκε
τα προηγούµενα χρόνια της συγκυβέρνησης είχε έναν ευθύ
στόχο: την υπεράσπιση των αρχών του νεοφιλελευθερισµού, πυρήνας ιδεολογίας, δηλαδή, συρρίκνωση θεµελιωδών λειτουργιών
του δηµόσιου τοµέα και του κοινωνικού κράτους, βαθιά συντήρηση και ικανοποίηση συµφερόντων κλειστών και µικρών οµάδων.
Αυτά φυσικά δεν τα φανταζόµαστε. Σε κάθε ευκαιρία τα στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας -και σήµερα στον δηµόσιο λόγο- τα
αποκαλύπτουν. Μόλις χθες ακούσαµε τον Πρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας να επαναλαµβάνει άλλη µία φορά την απέχθεια των
νεοφιλελεύθερων πολιτικών προς κάθε τι δηµόσιο. Ο Πρόεδρος
της Νέας Δηµοκρατίας έχει µπερδέψει τον κυνισµό και την αναλγησία µε την ειλικρίνεια. Γιατί είναι τεράστια η απόσταση της σηµερινής ηγετικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας από τις ιδεολογικές αρχές του κοινωνικού φιλελευθερισµού.
Τι µας είπαν πάλι χθες, λοιπόν, σε αυτό το συνέδριο; Ούτε λίγο
ούτε πολύ ότι ο κ. Μητσοτάκης διεκδικεί για τον εαυτό του τον
ρόλο πια του Πρωθυπουργού-δηµοπράτη από Υπουργός των
απολύσεων. Δήλωσε δηµόσια την πρόθεσή του να εκχωρήσει
κάθε τι δηµόσιο στον ιδιωτικό τοµέα –φαντάζοµαι ότι εννοεί την
παιδεία, την υγεία, ελεγκτικούς µηχανισµούς, την εποπτεία, τη
διοίκηση- µε κριτήριο την καλύτερη οικονοµική προσφορά, εκχωρώντας έτσι τις δοµές –θυµάστε ότι είπε µέχρι και για το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, δεν το είπε χθες, το είχε πει σε
προηγούµενη τοποθέτηση- σε ιδιώτες.
Πρέπει να καταλάβετε, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ότι το κράτος και ο δηµόσιος χαρακτήρας του στήθηκαν βήµα - βήµα διαχρονικά µε αγώνες, οράµατα, κόπους και θυσίες του ελληνικού λαού. Και δεν είναι φιλέτο
προς πώληση. Δεν είναι ευκαιρία για αύξηση του ύψους λογαριασµών κάποιων σε φορολογικούς παραδείσους. Βλέπουµε και
έναν πιο συνειδητό πολιτικό σχεδιασµό µέσα σε όλα αυτά. Είδαµε το ερωτηµατολόγιο που τέθηκε στα µέλη της Νέας Δηµοκρατίας για να απαντήσουν επ’ ευκαιρία του συνεδρίου. Είδα ένα
ερώτηµα που ρωτάει: «Όταν προκηρύσσονται διευθυντικές θέσεις στο δηµόσιο, να δίνεται η δυνατότητα να συµµετέχουν ως
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υποψήφιοι και στελέχη του ιδιωτικού τοµέα;».
Τι εννοεί ακριβώς; Γιατί δεν αντικαθιστούµε το σύνολο των
υπηρεσιών µε ιδιωτικές εταιρείες, να τελειώνουµε, να το κλείσουµε; Ας το πούµε καθαρά, ολοκληρωτικά. Διότι αυτή η ανιστόρητη στρέβλωση της φιλελεύθερης ιδεολογικής βάσης της
παράταξης του 1974 για δεύτερη φορά την τελευταία πενταετία
επιχειρείται από την ηγετική οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας.
Με αυτή την έννοια αισθάνοµαι υπερήφανη που µετά από τις
δύο αυτές απόπειρες το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης εξακολουθεί ακόµη να υφίσταται και όχι µόνο να υφίσταται,
αλλά το δυναµικό του δηµοσίου να βρίσκεται στη θέση του και ο
ρόλος του σταδιακά να αποκαθίσταται. Γιατί φυσικά, εάν είχαµε
αφήσει να εξακολουθεί να κυβερνάει η Νέα Δηµοκρατία και το
ΠΑΣΟΚ, όπως ήταν τότε, σήµερα θα είχε καταργηθεί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξέρετε ότι το κοινωνικό κράτος
εκχυδαΐζεται όταν η κοινωνία υποχρεώνεται να λειτουργεί µε
βάση τους κανόνες του ισχυρού, τους κανόνες της αγοράς, τους
κανόνες των κερδών και των υπερκερδών, τη θεοποίηση της λογικής των αριθµών και φυσικά των φορολογικών παραδείσων.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεµελιώνουµε το δηµόσιο
που θα ανταποκριθεί την επόµενη µέρα της δίκαιης ανάπτυξης
µε αντικειµενικές διαδικασίες για την εξέλιξη του ανθρώπινου δυναµικού σε όλες τις βαθµίδες. Αυτό βεβαίως ηχεί παράξενα διότι
τα τελευταία πολλά χρόνια αυτοί που µας κυβέρνησαν είχαν συνηθίσει σε απευθείας αναθέσεις και τοποθετήσεις εκλεκτών µε
ξεχασµένες τις κρίσεις προϊσταµένων για δέκα χρόνια στο συρτάρι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως της οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
Αντίθετα εµείς ολοκληρώνουµε αυτές τις µέρες την τοποθέτηση των είκοσι πρώτων γενικών διευθυντών διοικητικού και οικονοµικού µέσω ΑΣΕΠ στα υπουργεία και ακολουθούν οι θέσεις
των θεµατικών γενικών διευθυντών. Ταυτοχρόνως προχωράει η
προκήρυξη των εξήντα οκτώ διοικητικών τοµεακών και ειδικών
γραµµατέων στα Υπουργεία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ρόλος του δηµόσιου τοµέα
επαναπροσδιορίζεται σε διεθνές επίπεδο. Έτσι, λοιπόν και δικός
µας στόχος είναι ο ψηφιακός µετασχηµατισµός του κράτους.
Διότι το Υπουργείο αυτό δεν είναι το Υπουργείο των απολύσεων.
Είναι το Υπουργείο που πρέπει να ανοίξει το παράθυρο στην
ατζέντα του 21ου αιώνα, στην ψηφιακή οικονοµία και την ανοιχτή
διακυβέρνηση.
Με γνώµονα, λοιπόν, την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών
και των επιχειρήσεων, µε προσήλωση στη διαφάνεια και την ποιότητα υπηρεσιών αντιµετωπίζουµε δραστικά και τη γραφειοκρατία βάζοντας όλες τις βάσεις και υλοποιώντας ψηφιακά έργα
υποδοµής.
Συµβαδίζοντας µε τις σύγχρονες ανάγκες υλοποιήσαµε ως Κυβέρνηση το G-Cloud, ένα σύγχρονο ψηφιακό αποθετήριο µέσω
της Κοινωνίας της Πληροφορίας, έναν ψηφιακό κόµβο που θα
φιλοξενεί µε ασφάλεια και θα υποστηρίξει όλες τις δηµόσιες
υπολογιστικές εφαρµογές.
Στο G-Cloud κεντρική θέση πια καταλαµβάνει το σύστηµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Αυτό το «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» που µας κατηγορούσαν ότι πάµε
να υποβαθµίσουµε, να κατηγορήσουµε κ.λπ., αποκτά τη νέα του
δυναµική µορφή καθώς µέσα από την υποδοµή του G-Cloud
αναβαθµίστηκε ήδη. Έτσι εξασφαλίζεται η αδιάληπτη λειτουργία
της «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», παρά την συνεχώς αυξανόµενη χρήση και µε
µειωµένο πια κόστος.
Πέρα απ’ αυτό υποστηρίζουµε ενεργά την ενσωµάτωση και διευρυµένη χρήση των ψηφιακών υπογραφών στη δηµόσια διοίκηση. Οι ψηφιακές υπογραφές παρέχονται δωρεάν από την
αρχή πιστοποίησης των ελληνικού δηµοσίου. Μέχρι σήµερα έχουν εκδοθεί πενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια σαράντα πιστοποιητικά προς υπαλλήλους και ιδιώτες δωρεάν.
Παραλλήλως δουλεύουµε για την επανεκκίνηση του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» για να παρέχουµε αναβαθµισµένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε τριάντα τέσσερις χιλιάδες σηµεία σαν συνέχεια και
επέκταση του υφιστάµενου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ». Είναι ένα έργο που είχε
ενταχθεί το 2007 - 2013 στο ΕΣΠΑ, αλλά στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε. Παραλάβαµε ουσιαστικά τελµατωµένο ένα εµβληµα-
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τικό έργο, το οποίο βεβαίως και είµαστε αποφασισµένοι να υλοποιήσουµε.
Εκτός από τις υποδοµές που ψηφιοποιούµε για τις λειτουργίες
του δηµοσίου αναβαθµίζουµε ήδη το µητρώο ανθρώπινου δυναµικού του ελληνικού δηµοσίου το πιο γνωστό σαν Απογραφή, δηλαδή, µία on line βάση δεδοµένων του προσωπικού που υπηρετεί
µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή έργου στον δηµόσιο τοµέα.
Πατώντας σ’ αυτή τη βάση υλοποιήσαµε το ενιαίο σύστηµα κινητικότητας, µια ψηφιακή πλατφόρµα για την επιτάχυνση των διοικητικών µεταβολών. Με τα ψηφιακά οργανογράµµατα, περιγράµµατα θέσεων εργασίας που δηµιουργήθηκαν επίσης για
πρώτη φορά στην ελληνική δηµόσια διοίκηση δίνουµε οριστικό
τέλος στις πελατειακές, ρουσφετολογικές µετακινήσεις του προσωπικού στο δηµόσιο που απαιτούσαν δεκάδες υπογραφές και
φυσικά εκατοντάδες ανθρωποώρες.
Σ’ αυτό το περιβάλλον προωθούµε επίσης το έργο της ηλεκτρονικής στοχοθεσίας, που δεν επιβάλλεται αυθαίρετα από πάνω αλλά προκύπτει από ανοιχτές διαδικασίες διαβούλευσης
µέσω της ολοµέλειας διεύθυνσης και τµήµατος.
Φυσικά στο ίδιο πλαίσιο ξεκινά από το νέο έτος και η ηλεκτρονική αξιολόγηση των δηµοσίων υπαλλήλων ώστε να γίνεται µε µικρότερο γραφειοκρατικό κόστος. Γνωρίζετε άλλωστε όλοι, ίσως
εκτός του προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας που δεν το θυµόταν
χθες στην τοποθέτηση, ότι η αξιολόγηση των δηµοσίων υπαλλήλων έγινε πράξη µε τη δική µας Κυβέρνηση.
Τώρα, θα περάσουµε στην ηλεκτρονική αξιολόγηση µέσω του
συστήµατος «ΑΠΟΓΡΑΦΗ». Σχεδιάζουµε, δηλαδή, έργα ψηφιακά, τα οποία διασυνδέονται µεταξύ τους και όχι αποσπασµατικές νησίδες συστηµάτων.
Θυµάστε τη συνήθη πρακτική πολλών ετών µε κατασπατάληση
δηµοσίου χρήµατος, µε πολλαπλά συστήµατα, από τα οποία κανένα δεν επικοινωνούσε µε το άλλο. Πακτωλός χρηµάτων…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε, σιγά σιγά, κυρία Υπουργέ.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Θα χρειαστώ την ανοχή σας για
ένα λεπτό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις αρχές του νέου έτους ξεκινάει και η διαδικασία υλοποίησης ενός στρατηγικού έργου για
το δηµόσιο, του Ενιαίου Συστήµατος Διαχείρισης Ανθρώπινου
Δυναµικού, που περιλαµβάνει την πρόσληψη, υπηρεσιακή εξέλιξη, µετακινήσεις, εκπαίδευση, επιµόρφωση, εκθέσεις αξιολόγησης των δηµοσίων υπαλλήλων, όλη την εικόνα του δηµοσίου
υπάλληλου, ώστε στο τέλος, µε ένα κουµπί να βγαίνει και η σύνταξη, χωρίς να απαιτείται όλη αυτή η διαδικασία.
Για τα κάνουµε όλα αυτά, βεβαίως, αξιοποιούµε διεθνείς καλές
πρακτικές και βρίσκουµε νέες πηγές χρηµατοδότησης µέσα από
στρατηγικές συµµαχίες. Έχουµε ξεκινήσει τη συνεργασία µε τον
ΟΟΣΑ για τη σταδιακή µετάβαση στο ψηφιακό ΚΕΠ και την αναβάθµιση όλου του συστήµατος των ΚΕΠ, µε εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση. Είµαστε σε φάση ολοκλήρωσης, στην τελική φάση
της υποβολής του έργου.
Βεβαίως, πρέπει να πω ότι κεντρικό ρόλο σε όλη µας την πολιτική είναι και η πολιτική των ανοιχτών δεδοµένων, που είναι
στρατηγική µας προτεραιότητα, γιατί ενισχύει τη διαφάνεια, µειώνει διοικητικά βάρη και η περαιτέρω χρήση των ανοιχτών δεδοµένων οδηγεί σε νέες θέσεις εργασίας.
Επιπλέον -και τελειώνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- είναι και το
εµβληµατικό έργο της εθνικής πύλης κωδικοποίησης και αναµόρφωσης της ελληνικής νοµοθεσίας, ένα έργο - τοµή, ένας κόµβος
όπου θα συγκεντρωθεί το σύνολο της πληροφορίας για την κωδικοποίηση και αναµόρφωση της νοµοθεσίας στη χώρα. Έχει
υποβληθεί ήδη το τεχνικό δελτίο προϋπολογισµού 1,8 εκατοµµυρίου ευρώ και µέσα στο 2018 το έργο αυτό υλοποιείται.
Είναι και πολλά άλλα, τα οποία θα ήθελα να αναφέρω, αλλά
δεν µε παίρνει ο χρόνος. Το Υπουργείο µας, µε την απαραίτητη
συνδροµή του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, θα υλοποιήσει
όλα τα αναγκαία έργα για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό του κράτους. Εκτιµώ ότι σε έναν χρόνο από σήµερα, το 2018, όταν θα
συζητάµε για τον επόµενο προϋπολογισµό, το δηµόσιο πια θα έχει µια τελείως διαφορετική εικόνα, ώστε πραγµατικά να αποτε-
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λέσει όχηµα για τη µετάβαση σε µία άλλη εποχή.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Η νέα οµάδα συναδέλφων που θα λάβουν τον λόγο είναι ο κ. Τσιάρας, ο κ. Βενιζέλος, ο οποίος φαντάζοµαι ότι θα έρθει –δεν θα διαγραφεί- ο κ.
Γάκης, ο κ. Δουζίνας, ο κ. Χατζηδάκης και ο κ. Γιακουµάτος. Μετά θα λάβει τον λόγο ο Υπουργός κ. Παπαδηµητρίου. Λέω τα ονόµατα για όποιον δεν είναι στην Αίθουσα, για να προσέλθει.
Κύριε Τσιάρα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από αρκετές µέρες συζήτησης, σε µια κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία που αφορά
στη συζήτηση του προϋπολογισµού, είµαι αναγκασµένος να αναφερθώ σε ένα ερώτηµα που νοµίζω ότι σε έναν µεγάλο βαθµό
µας απασχολεί όλους. Είναι ένα ερώτηµα που σε προηγούµενη
συζήτηση είχε διατυπώσει από αυτό εδώ το Βήµα ο αγαπητός
συνάδελφος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Τασούλας. Όλα αυτά που
λέτε πραγµατικά τα πιστεύετε ή τα λέτε για λόγους πολιτικής;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Χαίροµαι που ακούω να λέτε ότι τα πιστεύετε, γιατί κι εγώ τελικά το ίδιο πιστεύω.
Αν πρέπει, όµως, κανείς να δει την πραγµατικότητα, είµαι βέβαιος ότι θα συγκρουστεί µαζί της. Διότι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που τελικά περιγράφει κανείς από αυτό
το Βήµα, προσπαθώντας να επικροτήσει τις κυβερνητικές επιλογές, τελικά εµπίπτει στον γνωστό κόσµο της πολιτικής µυθοµανίας, διότι όλα αυτά αφορούν την εικονική πραγµατικότητα που
πολλές φορές επιχειρείται να παρουσιαστεί στη συζήτηση του
προϋπολογισµού προφανώς από ετερόκλητες δυνάµεις που συνιστούν τη σηµερινή Κυβέρνηση. Ξέρετε γιατί; Διότι η κανονική
πραγµατικότητα που αντιλαµβάνονται οι πολίτες είναι εντελώς
διαφορετική. Και αυτή η πραγµατικότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι δυστυχώς αδυσώπητη.
Ακόµη ηχούν στα αφτιά µου οι προτροπές του σηµερινού
Πρωθυπουργού, όταν ήταν Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, όταν βλέποντας τα δηµοσκοπικά ευρήµατα έλεγε «τι κάθεστε; Φύγετε». Τα βλέπετε σήµερα εσείς τα δηµοσκοπικά ευρήµατα; Βλέπετε ότι ξεκάθαρα υπολείπεστε της Νέας Δηµοκρατίας; Βλέπετε ότι ο κ. Τσίπρας υπολείπεται καθαρά του Κυριάκου
Μητσοτάκη σε όλα τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά;
Βλέπετε ότι η ίδια η πραγµατικότητα λέει ότι χάσατε την εµπιστοσύνη της κοινωνίας και ότι στη συνείδησή της οι γνωστές
υποθέσεις που αφορούν στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας το τελευταίο χρονικό διάστηµα καταγράφονται πλέον ως ένα µεγάλο
σκάνδαλο;
Θα ήθελα να δοµήσω την οµιλία µου πάνω σε τέσσερις άξονες,
µε βάση όσα ακούστηκαν την περασµένη εβδοµάδα από αυτό
ακριβώς εδώ το Βήµα.
Πρώτον, ακούστηκε ότι συγκροτείται δήθεν ένα αντι-ΣΥΡΙΖΑ
µέτωπο. Κύριε Πρόεδρε, αν βλέπετε ότι γύρω από τις σταθερές
απόψεις που εκφράζει η Νέα Δηµοκρατία διαµορφώνεται µια ευρύτερη συµµαχία στην κοινωνία, η οποία ευθυγραµµίζει τη ρητορική των άλλων κοµµάτων µε τη δική µας, καλά το βλέπετε,
έτσι είναι. Αυτό, όµως, δεν θα έπρεπε απλά να σας προβληµατίζει, θα έπρεπε να σας τροµάζει, γιατί προοιωνίζεται την αποδροµή των θέσεων της κυβερνητικής παράταξης.
Δεύτερον, σχετικά µε όσα ακούστηκαν αναφορικά µε τους θεσµούς που «τράβηξαν το χαλί» της προηγούµενης κυβέρνησης,
θα ήθελα να σας θυµίσω ότι η σηµερινή Πλειοψηφία είναι αυτή
που διαµήνυε στους θεσµούς ότι δεν δεσµεύεται από τις αποφάσεις της προηγούµενης κυβέρνησης και βεβαίως θα τις αναθεωρούσε αµέσως µετά, όταν γινόταν Κυβέρνηση, µε αφορµή
φυσικά την εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας.
Το ποιος «τράβηξε το χαλί» νοµίζω ότι δεν χρειάζεται να το
επαναλάβουµε, γιατί είναι γνωστό όχι στην ελληνική πολιτική
πραγµατικότητα, αλλά και στην ίδια την ελληνική κοινωνία. Εκτός
αν τελικά πρέπει να βρείτε έναν λόγο για να δικαιολογήσετε πώς
σπαταλήσατε αυτό το περίφηµο asset του κ. Τσίπρα, τον κ. Βαρουφάκη, το πρώτο εξάµηνο του 2015, χάνοντας έτσι τη µεγάλη
ευκαιρία της πατρίδας µας να βγει από την κρίση και να καταφέ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ρει να ορθοποδήσει. Εκτός αν τελικά πρέπει να εκλάβουµε όσα
ειπώθηκαν ως το φύλλο συκής ξανά αυτής της Κυβέρνησης, η
οποία ανακαλύπτει και τον επόµενο εχθρό της, ενδεχοµένως για
να δικαιολογήσει την εκλογική ήττα στις επόµενες εκλογές. Είναι
γνωστό άλλωστε το σύνδροµο της Αριστεράς, που πάντα πρέπει
µε έναν µεταφυσικό τρόπο να βλέπει έναν εχθρό πίσω από οποιαδήποτε πολιτική εξέλιξη.
Τρίτον, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή άκουσα πολλούς
από τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να σας πω το εξής:
Κανείς δεν σας κατηγόρησε ότι είστε αριστεροί και κανείς δεν
σας κατηγόρησε γιατί είστε φιλελεύθεροι. Σας κατηγορήσαµε
γιατί δεν είστε ούτε αριστεροί ούτε φιλελεύθεροι. Είστε µια Κυβέρνηση του περίπου. Περίπου κοινωνιστές, αλλά µε µπόλικο
µνηµόνιο, µε καταργήσεις των απεργιών, µε ατοµικές συµβάσεις
εργασίας, µε είκοσι επτά νέους φόρους που επιβάλατε, µε είκοσι
µια περικοπές στις κύριες και επικουρικές συµβάσεις, µε 15 δισεκατοµµύρια νέα αχρείαστα µέτρα του τρίτου µνηµονίου και 5
δισεκατοµµύρια του τετάρτου µνηµονίου. Και κυρίως, είστε περίπου αριστεροί, γιατί αριστεροί µε Πάνο Καµµένο γίνεται, κύριε
Φίλη; Προφανώς δεν γίνεται.
Τέταρτον, για τον προκείµενο κρατικό προϋπολογισµό του
2018. Πέρυσι στην οµιλία µου είχα πει «µακάρι να καταφέρει
αυτός ο προϋπολογισµός να πετύχει τα επίπεδα της ελληνικής
οικονοµίας του 2014». Γιατί στην πραγµατικότητα ο περσινός
προϋπολογισµός για το 2017 είχε ως στόχο να επιστρέψουµε
στα δεδοµένα της ελληνικής οικονοµίας στο τέλος του 2014. Δυστυχώς, τρία χρόνια µετά, η Ελλάδα δεν έχει καταφέρει να επανακάµψει σε κανέναν από τους οικονοµικούς δείκτες του 2014.
Παραλάβατε τη χώρα σε ανάπτυξη 0,7%, η οποία ξεκίνησε από
ύφεση και ανέβαινε συνεχώς και τώρα πανηγυρίζετε για ανάπτυξη, όταν πέφτετε σταθερά έξω από τις προβλέψεις. Πού είναι
το 2,7% που µας λέγατε πέρσι στον προϋπολογισµό; Ούτε 1,4%
δεν θα είναι τελικά.
Έναν χρόνο πριν την εκπνοή του προγράµµατος το ελληνικό
αξιόχρεο δεν έχει φτάσει ακόµα σήµερα στο επίπεδο του 2014.
Ο δείκτης του οικονοµικού κλίµατος στην Ελλάδα ακροβατεί τουλάχιστον δεκαπέντε µονάδες κάτω από τα επίπεδα της υπόλοιπης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ληξιπρόθεσµες οφειλές στο δηµόσιο και στα ταµεία πάλι έχουν πάρει την ανιούσα, 130 δισεκατοµµύρια. Οι επενδύσεις είναι στο ναδίρ. Όσον αφορά τη διεθνή
ανταγωνιστικότητα -να σας το θυµίσω- είµαστε πίσω από τα Σκόπια, πίσω από τη Βουλγαρία, πίσω από την Αλβανία. Οι ευέλικτες
µορφές απασχόλησης θριαµβεύουν. Πάλι τον Νοέµβριο έξι στις
δέκα νέες θέσεις εργασίας είναι µερικής απασχόλησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχα την ευκαιρία να σας πω στη
συζήτηση κατά το κοινωνικό µέρισµα ότι η Κυβέρνηση κόβει συνεχώς κοινωνικές δαπάνες, δίνοντας «ψίχουλα» από την άλλη
πλευρά. Δηλαδή δίνει ένα άπαξ επίδοµα και κόβει άπαξ διά παντός κοινωνικές δαπάνες και φοροαπαλλαγές που αφορούν στις
πλέον ευάλωτες κοινωνικές οµάδες της πατρίδας µας. Και πριν
αλέκτωρα φωνήσαι τρις, -άλλες φορές τους επικαλούµαστε για
καλό, αλλά έχουµε και το κακό- ο κ. Κοστέλο επιβεβαίωσε ακριβώς αυτόν τον ισχυρισµό.
Σταµατήστε επιτέλους να λέτε ότι σε αυτόν τον προϋπολογισµό δεν περιλαµβάνονται νέα µέτρα. Δεν είναι νέα µέτρα οι περικοπές στα ενιαία µισθολόγια; Η οριστική κατάργηση του ΕΚΑΣ,
η έκπτωση του φόρου για τις ιατρικές δαπάνες, η επέκταση της
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, το τέλος διαµονής, όλα αυτά δεν
συνιστούν νέα µέτρα;
Εδώ πρέπει να σας πω -και θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε- ότι η
ελληνική οικονοµία παρουσιάζει δύο συγκεκριµένα συµπτώµατα:
Είναι η φορολογική κόπωση και η µεταρρυθµιστική οκνηρία.
Εµείς δεν τρέφουµε αυταπάτες ότι τα σύνδροµα από τα οποία
σε έναν πολύ µεγάλο βαθµό καθοδηγείται η πολιτική της Κυβέρνησης, δηλαδή σε ό,τι αφορά την υπερφορολόγηση της µεσαίας
τάξης, είναι σύνδροµα από τα οποία θα απαλλαγείτε σύντοµα.
Και προφανώς δεν χρειάζεται να επαναλάβω αυτά που είπε από
αυτό το Βήµα και ο κ. Χουλιαράκης αλλά βεβαίως και ο κ. Τσακαλώτος.
Εµείς πιστεύουµε ότι απέναντι σε αυτή την ατελέσφορη πολιτική υπάρχει µια αξιόπιστη εναλλακτική, που διατυπώθηκε στο
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χθεσινό προγραµµατικό συνέδριο της Νέας Δηµοκρατίας, µια
πολιτική που απελευθερώνει την καταπιεσµένη επενδυτική πρωτοβουλία, µια πολιτική µεταρρυθµίσεων και µεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στο κράτος που θα αλλάξουν το προφίλ της ελληνικής οικονοµίας και θα προσελκύσουν νέες επενδύσεις, θα δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, θα επαναφέρουν την κανονικότητα στην οικονοµία και στην ελληνική κοινωνία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ελληνική κοινωνία θέλει εργασία και σταθερότητα, όχι επιδόµατα και προσωρινές καταστάσεις. Νοµίζω ότι η στιγµή είναι αρκετά κατάλληλη. Ο χρόνος έχει
περάσει. Σύντοµα θα το καταλάβετε. Ανεξάρτητα µε το τι πιστεύει ο καθένας, ο ίδιος ο χρόνος της ζωής και της πολιτικής
καθορίζει τις εξελίξεις.
Βεβαίως καταψηφίζω τον προϋπολογισµό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα για µισό λεπτό τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Κύριε
Τσιάρα, θα ήθελα να διευκρινίσω ένα στοιχείο για το οποίο µιλήσατε αλλά και άλλοι συνάδελφοί σας αναφέρθηκαν και επειδή
ύστερα θα µιλήσει ο κ. Χατζηδάκης που τα ξέρει αυτά.
Το 0,7% ανάπτυξη το 2014 δεν υπήρξε ποτέ και το γνωρίζετε
από τα τελικά στοιχεία τα οποία δόθηκαν τους επόµενους µήνες,
διότι έτσι γίνεται συνήθως. Τον Μάιο διευκρινίστηκαν τα στοιχεία.
Δεν υπήρξε ανάπτυξη το 2014. Ήταν από αυτά τα οποία ελπίζατε. Όπως και πέρσι ήταν το 2,7% και θα πάει στο 1,6%...
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Το νούµερο πείτε µας. Μπορείτε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Παρακαλώ
πολύ, δείτε το.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ήταν θετικό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Δεν ήταν θετικό. Ήταν αρνητικό. Ήταν -0,1%.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ήταν θετικό, ήταν +0,2%.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει, θα απαντήσει ούτως ή άλλως ο κ. Χατζηδάκης στη συνέχεια.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Πήραµε ύφεση στο 7,5% και
πήγαµε σε ανάπτυξη 0,2%. Από 7,5% ύφεση!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Μη µαλώνουµε. Να αποκαταστήσουµε τα στοιχεία, αυτό σας λέω.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία. Ηρεµήστε και
η δεξιά πτέρυγα και η αριστερά. Θα απαντήσει µετά ο κ. Χατζηδάκης.
Τον λόγο έχει ο κ. Γάκης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεξιά και αριστερά διαπιστώθηκε ότι βλέπουν διάφοροι οµιλητές, ανάλογα µε τη θέση την οποία σήµερα κατέχουν. Άνθρωποι
που µέχρι χθες διαµόρφωσαν σε πολύ µεγάλο βαθµό και µε πολύ
µεγάλη ευθύνη αυτή την οικονοµική και κοινωνική κατάσταση
που βρίσκεται η χώρα µας σήµερα, µπορούν µε πολύ µεγάλη ευκολία να µιλούν για την ανατροπή µιας κατάστασης που αυτοί
δηµιούργησαν.
Σήµερα διαπιστώνουµε ότι για µια ακόµα φορά γίνεται µια αντιπαράθεση πολιτική, καθόλου σύνθεσης και καθόλου προβληµατισµού. Είναι ανάγκες που ο τόπος έχει σήµερα και τις οποίες
θα πρέπει το ελληνικό Κοινοβούλιο να τις βρει στον βηµατισµό
του.
Ο προϋπολογισµός δεν είναι ένα καθολικό σχέδιο που θα αντιµετωπίσει όλα τα προβλήµατα ούτε λύνει κάθε πρόβληµα της
ελληνικής κοινωνίας σήµερα. Είναι οι κατευθυντήριες γραµµές
που σηµατοδοτούν την πολιτική που κάθε κυβέρνηση θέλει να
εφαρµόσει.
Μέσα από τα πολλαπλά επίπεδα παρεµβάσεών του οφείλουµε
να υπολογίζουµε τόσο τις υποχρεώσεις µας όσο και τις δεσµεύσεις µας: Τις υποχρεώσεις που έχουµε αναλάβει ως κράτος,
όπως το ζήτηµα του χρέους, αλλά και τα ανταποδοτικά οφέλη
που πρέπει να δώσει η πολιτεία στην κοινωνία, λαµβάνοντας υπ’
όψιν τις ανάγκες της. Ελαχιστοποιώντας τις κοινωνικές και µι-
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κροοικονοµικές επιπτώσεις των µνηµονίων στην ανισότητα και
στον κοινωνικό αποκλεισµό πρέπει να σταθεί σε αυτό το ύψος,
σε συνδυασµό µε µεταρρυθµίσεις που σκοπό έχουν να σηµατοδοτήσουν µία διαφορετική πορεία στη διακυβέρνηση της χώρας.
Θα µπορούσε κανείς να πει ότι στο πολιτικοοικονοµικό πλαίσιο
που υπάρχει ο προϋπολογισµός που καταθέτουµε σήµερα είναι
ένας προϋπολογισµός αξιοπιστίας, κοινωνικής πολιτικής και αναπτυξιακής ώθησης.
Μέσα σε µία περίοδο αβεβαιότητας, σε ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο διεθνές περιβάλλον καταφέρνουµε για τρίτη συνεχή χρονιά -και θα το εκτελέσουµε- να καταθέσουµε έναν προϋπολογισµό που δηµιουργεί συνθήκες για την οµαλή επιστροφή της
χώρας στις αγορές, χωρίς αυτό να είναι θέσφατο, ότι οι αγορές
είναι η λύση του προβλήµατός µας.
Είναι ένας προϋπολογισµός που θα οδηγήσει την ελληνική οικονοµία δυναµικά µπροστά. Ταυτόχρονα, η ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης, όπως και οι θετικές προβλέψεις στο µεσοπρόθεσµο για την ελληνική οικονοµία πρόγραµµα διευρύνουν τις
προοπτικές για ισχυρή ανάκαµψη της οικονοµίας και σε συνδυασµό µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος τον Αύγουστο 2018, βγάζουν οριστικά τη χώρα από τα µνηµόνια, δροµολογώντας την αναζήτηση νέων προοδευτικών βηµάτων για τη
χώρα µας.
Υπάρχουν, όµως, τρεις προτεραιότητες όλο αυτό το διάστηµα,
δύο άµεσες και µία στρατηγικού χαρακτήρα. Η πρώτη είναι ότι
θα πρέπει να γίνει υλοποίηση των αναγκαίων βηµάτων, δηλαδή
η ψήφιση των προαπαιτούµενων για την ολοκλήρωση του προγράµµατος τον Αύγουστο. Η δεύτερη αφορά τη συζήτηση για το
χρέος και την κατάλληλη προετοιµασία για την ασφαλή και συµφέρουσα έξοδο στις αγορές για τον δανεισµό της χώρας.
Η στρατηγική προτεραιότητα είναι η δηµιουργία ενός «οδικού
χάρτη» πάνω στον οποίο θα πρέπει να «βαδίσει» η χώρα µας αµέσως µετά την έξοδο των µνηµονίων.
Σε αυτό το πλαίσιο αναφοράς κινείται ο προϋπολογισµός µας.
Είναι ένας προϋπολογισµός αναπτυξιακός; Ναι, θα µπορούσε κανείς να πει, αν χρησιµοποιεί ως συνήθως επιλεκτικά στοιχεία του
προϋπολογισµού για να δικαιολογήσει την άποψή του. Για παράδειγµα, θα µπορούσε να πει ότι υπάρχει µία µεγέθυνση 2,5% και
ένα πρωτογενές προβλεπόµενο πλεόνασµα 3,82%, χωρίς νέα
µέτρα, όπως διατείνεται η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, ισοπεδώνοντας κάθε λογική συνέχεια των συµφωνηθέντων µε τους θεσµούς.
Είναι προϋπολογισµός αξιοπιστίας; Ναι, θα έλεγε κανείς, εφόσον υλοποιείται σωστά και δηµιουργεί προϋποθέσεις προσέλκυσης επενδύσεων, τονώνει την παραγωγική δραστηριότητα.
Είναι προϋπολογισµός κοινωνικά δίκαιος; Εδώ τα πράγµατα
είναι πιο ελαστικά και κανείς θα πρέπει να µιλήσει όχι µόνο µε το
µυαλό του, αλλά και µε την καρδιά και µε τη συνείδησή του.
Μετά από τρία χρόνια µε τις γνωστές δηµοσιονοµικές δυσκολίες και τις ισχυρές πιέσεις, καταφέραµε µε κόστος -αυτό είναι
αλήθεια- µία ήπια προσαρµογή µε κοινωνικό όµως πρόσηµο,
όπως είναι το κοινωνικό µέρισµα, η πρόσβαση όλων των πολιτών
στο δηµόσιο σύστηµα υγείας, οι λύσεις που δίνουµε µέρα µε τη
µέρα και στο θέµα της υγείας αλλά και στο θέµα της παιδείας,
όπως αυτές που ανακοίνωσε σήµερα ο Υπουργός Παιδείας.
Το κοινωνικό πρόσηµο στον προϋπολογισµό φαίνεται ξεκάθαρα από την ενίσχυση των κοινωνικών δράσεων και του χαρακτήρα σε όλα τα επίπεδα. Στοχεύει στην αντιµετώπιση της
παιδικής φτώχειας και στη στήριξη των πιο ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων.
Είναι, όµως, αυτή η αριστερή προοπτική που θέλουµε εµείς να
δώσουµε; Και εδώ µπαίνει το θέµα της συνείδησης. Νοµίζω πως
όχι. Ένας προϋπολογισµός δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να ανακατανέµει τα έσοδα και να τα κάνει έξοδα.
Τι είναι, όµως, τα έσοδα, από πού προέρχονται και πού δίνονται αυτά; Αυτό είναι ο ταξικός χαρακτήρας του προϋπολογισµού.
Ο προϋπολογισµός των προηγούµενων χρόνων συγκέντρωνε
έσοδα από τους φτωχούς, από τους φορολογούµενους, και τα
µετέφερε σε ισχυρούς οικονοµικά. Να προσθέσει, δε, κανείς ότι
στα έσοδα υπήρχε και ένας υπερδανεισµός και ταυτόχρονα µια
υπερκατανάλωση. Φτάσαµε, λοιπόν, στο σηµείο σήµερα να έχου-
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µε µια κοινωνία που είναι υπερχρεωµένη και µε τάσεις υπερκατανάλωσης.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ)
Αυτή την αντιµετώπιση οφείλουµε σήµερα να έχουµε. Θα πρέπει, λοιπόν, η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να βρει µια άλλη στρατηγική αντιµετώπιση όλου αυτού του προβλήµατος.
Θέλω µε βάση αυτό να πω δύο πράγµατα για τους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά, µε συνείδηση και µε καρδιά. Ο ΦΠΑ στα
νησιά είναι ένας θεσµός που διατρέχει όλη την οικονοµική και
κοινωνική ζωή του τόπου. Δηµιουργεί ανταγωνιστικότητα, δηµιουργεί επενδυτικό κλίµα, δηµιουργεί ενίσχυση της απασχόλησης, αύξηση των δηµοσίων εσόδων και δεν το κάνει αυτό γιατί
έτσι πρέπει να το κάνει, αλλά γιατί υπάρχει ένα οικονοµικό, πολιτικό και κοινωνικό δυναµικό στα νησιά που µπορεί αυτά τα
πράγµατα να τα υλοποιήσει. Πρέπει να πούµε ότι όλοι αυτοί οι
παράγοντες θα ανατραπούν από την κατάργηση των µειωµένων
συντελεστών ΦΠΑ. Κάνω µια έκκληση, λοιπόν, στον Υπουργό και είναι οι Υπουργοί των Οικονοµικών εδώ- µια ύστατη, τελευταία έκκληση να αντιµετωπίσουµε αυτήν την κατάργηση που µας
επιβάλλουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ωραία. Ολοκληρώστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Δεν µπορούν αυτά τα µέτρα να αντικατασταθούν από ισοδύναµα ανταποδοτικά µέτρα. Παραδείγµατος
χάριν, το φορολογικό ισοδύναµο είναι έτσι κι αλλιώς υποχρέωση
της πολιτείας και δεν πρέπει να δοθεί έτσι έναντι.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ναι, κύριε Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Έγινε µια συζήτηση εδώ πριν έλθετε,
κύριε Πρόεδρε. Είχα ζητήσει τον λόγο, καθώς είχε πει κάτι ο κύριος Πρόεδρος της Βουλής. Μια διευκρίνιση θέλω να δώσω.
Έχουµε παρακολουθήσει µετά το 2015 όλους τους απολογισµούς και ισολογισµούς του ελληνικού κράτους για τα παρελθόντα έτη. Πράγµατι, όπως και ο κύριος Πρόεδρος ίσως θυµάται,
µετά το 2015 -δεν θυµάµαι τώρα ποιο έτος κλείναµε- το Υπουργείο Οικονοµικών είπε ότι διευκρινίστηκε ότι το 2014 δεν έκλεισε
µε ανάπτυξη 0,8%, αλλά έκλεισε µε ανάπτυξη 0,3%.
Όµως, φέτος έγινε δεύτερη διόρθωση από το Υπουργείο Οικονοµικών -όχι από εµάς- ότι η ανάπτυξη του 2014 έκλεισε µε
0,7%.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Κώστας Δουζίνας από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΖΙΝΑΣ: Ακούσαµε, κύριε Πρόεδρε, τις
προηγούµενες τρεισήµισι ηµέρες για αριθµούς, για στατιστικές,
για προγράµµατα. Εγώ θα ήθελα να σχολιάσω την ίδια τη συζήτηση, όπως θα έκανε ένας εθνογράφος ή ένας αναλυτής του
λόγου.
Είχαµε, λοιπόν, τρία είδη αντιπολιτευτικής στρατηγικής: Πρώτα, ότι «η Κυβέρνηση είναι πολύ αριστερή, σχεδόν σταλινική,
µισεί τις επενδύσεις και την Ευρώπη, µας κάνει Βενεζουέλα».
Δεύτερον, «ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε νεοφιλελεύθερος, φτωχοποιεί τους
πιο φτωχούς, καταργεί τις απεργίες, ακόµα και στελέχη της Νέας
Δηµοκρατίας θα ήθελαν να ήταν µέλη ενός τέτοιου κόµµατος».
Τέλος, ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ούτε αριστερός ούτε δεξιός,
απλώς ένας ανήθικος εραστής της εξουσίας».
Αυτές οι αντιφατικές στρατηγικές µού θύµισαν µια µεσαιωνική
καζουιστική ιστορία την οποία αναφέρει ο Φρόυντ στην «Ερµηνεία των ονείρων». Κάποιος δανείστηκε µια χύτρα από τον γείτονα, αλλά την επέστρεψε σπασµένη. Όταν ο ιδιοκτήτης της
χύτρας ζήτησε αποζηµίωση, ο δανειστής χρησιµοποίησε τρία
επιχειρήµατα: Πρώτον, «γύρισα τη χύτρα χωρίς καµµιά ζηµιά»,
δεύτερον, «η χύτρα ήταν ραγισµένη όταν τη δανείστηκα» και τρί-
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τον, «δεν δανείστηκα καµµία χύτρα».
Ο Φρόυντ χρησιµοποιεί αυτή την ιστορία για να δείξει πως τα
όνειρα και το ασυνείδητο έχουν αντιφάσεις που συνδέονται.
Αυτό και το αντίθετο βρίσκονται µαζί ταυτόχρονα.
Τα τρία, λοιπόν, αντιφατικά επιχειρήµατα της Αντιπολίτευσης
επιδιώκουν να δηµιουργήσουν µια ψεύτικη αλήθεια. Ας τα δούµε
ένα-ένα.
Πρώτον, το τέλος των µνηµονίων τον επόµενο Αύγουστο ολοκληρώνει πολιτικές που αποτελούν την καρδιά του ιδεολογικού
προγράµµατος της Αντιπολίτευσης, αλλά στις οποίες οι κυβερνήσεις της απέτυχαν. «Το µνηµόνιο είναι ευλογία» µας έλεγαν.
«Αν δεν το είχαµε, θα έπρεπε να το εφεύρουµε». Αυτά και χειρότερα ακούσαµε και στο Συνέδριο της Νέας Δηµοκρατίας το σαββατοκύριακο.
Όµως, η ελληνική κοινωνία έχει απορρίψει την παραπέρα συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους. Όσοι ζήσαµε στη Βρετανία επί
της Θάτσερ θυµόµαστε ότι όταν επέτρεψε να πληρώνουµε τις εισφορές µας σε ιδιωτικές ασφαλίσεις και όχι στα κρατικά ταµεία,
ξεκίνησαν την κατάρρευση του συστήµατος υγείας και τα δίδακτρα των δηµοσίων πανεπιστήµιων πήγαν στις 9.000 τον χρόνο.
Αντίθετα, εµείς αυξήσαµε τις κοινωνικές δαπάνες για την προστασία των πιο ευάλωτων στρωµάτων κατά 1 δισεκατοµµύριο.
Δώσαµε µέρισµα δύο φορές τα Χριστούγεννα, αυξήσαµε τον
προϋπολογισµό της έρευνας, κάτι που ενδιαφέρει εµένα, από
0,67% το 2011 σε σχεδόν 1% του ΑΕΠ σήµερα. Φτιάξαµε χίλιες
οκτακόσιες υποτροφίες για διδακτορικά και µεταδιδακτορικά και
υπάρχουν αυτή τη στιγµή ακόµα δυόµισι χιλιάδες νέων επιστηµόνων, οι οποίοι θα χρηµατοδοτηθούν από τον δηµόσιο προϋπολογισµό. Αυτή είναι η αριστερή προοπτική, µέσα σε δύσκολες
συνθήκες.
Δεύτερον, όπως είπε και ο Μάρσαλ Μακ Λούαν, «έχω απαράβατες αρχές και αξίες. Εάν δεν σας αρέσουν, έχω και άλλες».
Έτσι, καθώς ο νεοφιλευθερισµός δεν πείθει, έκανε γάµο µε την
ακροδεξιά, τον εθνικιστικό νεοσυντηρητισµό και από την άλλη µε
τους «Μένουµε Ευρώπη».
Στην πρόσφατη συζήτηση για το µέλλον της Ευρώπης ακούσαµε από τους συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας: «περισσότερη Ευρώπη, περισσότερη Ευρώπη». Κατ’ αρχάς, δεν υπήρχε
κανένα σχέδιο, δεν υπήρχε γνώση και η Ευρώπη έχει γίνει κάτι
σαν το αλάτι: όσο περισσότερο βάζουµε στο φαγητό τόσο πιο
νόστιµο γίνεται. Όµως, βέβαια, είναι δυνατόν -και συχνά γίνεταινα καταστρέφει την υγεία.
Εµείς κατανοήσαµε τη σηµασία της ευρωπαϊκής κρίσης από
την αρχή. Είµαστε η πρώτη παράταξη η οποία, πριν να γίνουµε
Κυβέρνηση, έλεγε ότι αυτό το ευρωπαϊκό µοντέλο δεν λειτουργεί, ότι πρέπει να φτιάξουµε ένα νέο µοντέλο, να επανασυστήσουµε την Ευρώπη, να βάλουµε τον κοινωνικό πυλώνα, την
ανάπτυξη και τη δηµοκρατία στο κέντρο. Κάναµε συνέδρια και
µελέτες, έχουµε τεχνογνωσία και γνώση. Αυτό που δεν έχει η Αντιπολίτευση και απλώς µας λέει «Μένουµε Ευρώπη».
Με αυτή την έννοια, για να επιβιώσει η Ευρώπη, πρέπει ακριβώς να κάνει –και ήδη και η σοσιαλδηµοκρατία φαίνεται να το
παραδέχεται- αυτά που λέγαµε εµείς από καιρό να επαναθεµελιωθεί. Είµαστε, λοιπόν, οι µόνοι πραγµατικοί Ευρωπαίοι.
Τρίτον, η έλλειψη στρατηγικής οδηγεί στη µαύρη προπαγάνδα, τη δαιµονοποίηση και τον πολιτικό πανικό, τη διάχυση
ψεύτικων πληροφοριών και φηµών για κινδύνους και αποτυχίες,
για να δηµιουργηθεί κοινωνικός τρόµος και δέος.
Ο πανικός εστιάζεται σε κάτι διαφορετικό κάθε δύο-τρεις ηµέρες: Πληµµύρες, δικαστές, Εξάρχεια, πωλήσεις βληµάτων, Ερντογάν, «δολοφονία» χαρακτήρων, του Αλέξη Τσίπρα, του Καµµένου, του Κοντονή, του Κοτζιά ή του Τόσκα.
Η ψυχαναλυτική θεωρία µπορεί να µας βοηθήσει να εξηγήσουµε αυτή τη λογική της χύτρας και του πανικού. Όταν κάποιος
υπέφερε ένα βαρύ ψυχικό τραύµα, εν προκειµένω την απώλεια
της κληρονοµικώ δικαίω εξουσίας, το αντιµετωπίζει µε δύο µηχανισµούς άµυνας: τη µεταφορά και την απάρνηση.
Σύµφωνα µε τον µηχανισµό της µεταφοράς, «οι δικές µας αποτυχίες και καταστροφές είναι δουλειά άλλων. Χάσαµε την εξουσία, γιατί λέγατε ψέµατα. Εµείς δεν είµαστε υπεύθυνοι, αλλά θύµατα».
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Μετά έρχεται η άρνηση: «Είναι όλα ένα κακό όνειρο. Σύντοµα
η χώρα θα ξυπνήσει από τον εφιάλτη. Η αποποµπή και η ταπείνωση του ΣΥΡΙΖΑ θα ξαναφέρει την Ελλάδα σε εθνική αρµονία»!
Η Δεξιά πάντα διαλαλούσε ότι υπάρχει εθνικό συµφέρον πέρα
από τις ιδεολογικές διαφορές, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χωράει σε
αυτή την πανεθνική σύµπνοια. Η διαρροή εµπιστευτικών εγγράφων, η αήθης επίθεση στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και στην
Κυβέρνηση για την επίσκεψη Ερντογάν, που όλοι οι αναλυτές και εδώ και έξω- τη θεώρησαν µία µεγάλη επιτυχία της ελληνικής
πολιτικής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ ένα λεπτό ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Όλα αυτά πλήγωσαν καίρια την εξωτερική πολιτική και βρισκόµαστε αυτή τη στιγµή σε ένα πρόβληµα, ότι δεν υπάρχει συµφωνία γι’ αυτά τα µεγάλα θέµατα.
Έτσι καταλήγουµε στα ηθικά επιχειρήµατα, όπως πάντα. Από
την πρώτη ηµέρα σε αυτή τη Βουλή, διαπίστωσα την περιφρόνηση της Αντιπολίτευσης στους sans-culottes, στους «ξεβράκωτους», που εισέβαλαν στον «ναό», το γήπεδο και την έδρα τους.
Η εξουσία πρέπει να γυρίσει εκεί που ανήκει, σε όσους έχουν
γεννηθεί µε ασηµένια κουτάλια στο στόµα, στις δυναστείες που
περνούν τις έδρες και τα υπουργεία από πατέρα σε γιο και σε
κόρη, στους παραδεισένιους και στον ράφτη του Παναµά.
Από αυτή την πλευρά, από εδώ, δεν ξέρω κανέναν που εντάχθηκε στην Αριστερά, είτε επειδή περίµενε τη Βασιλεία των Ουρανών επί γης ή κάποια δουλειά σε ένα υπουργείο. Εµείς, εάν
χάσουµε τις επόµενες εκλογές και όσοι δεν είµαστε Βουλευτές,
θα ξαναγυρίσουµε στις δουλειές που κάναµε όλη µας τη ζωή:
δάσκαλοι, δικηγόροι, υπάλληλοι, αγρότες. Αυτό είναι το ηθικό
µας πλεονέκτηµα και δεν πρόκειται να το χάσουµε ποτέ!
Όµως και για την Αριστερά –και τελειώνω µε αυτό- το τέλος
της µνηµονιακής πολιτικής σηµαίνει τη µερική αποδοχή και εφαρµογή πολιτικών, µε τις οποίες είµαστε και παραµένουµε αντίθετοι. Και αυτή είναι η δική µας αντίφαση.
Οι επόµενοι δώδεκα µήνες θα είναι οι πιο κρίσιµοι. Πρέπει να
περάσουµε σταδιακά από το παράλληλο πρόγραµµα που αντιµετωπίζει την ανθρωπιστική κρίση σε ένα πρόγραµµα κοινωνικού
µετασχηµατισµού συνεχούς µεταφοράς πόρων από το κεφάλαιο
στην εργασία και ισχύος από το κράτος στους πολίτες. Έτσι, κάνουµε την ισότητα και τη δηµοκρατία ορίζοντα της πολιτικής µας
και αλλάζουµε τον ταξικό συσχετισµό δυνάµεων.
Ο Φρόυντ χρησιµοποίησε το παράδειγµα της χύτρας για να
ερµηνεύσει ένα ντροπιαστικό όνειρο κάποιου που έβλεπε τον
εαυτό του να είναι γυµνός δηµόσια. Η λογική της «χύτρας» της
Νέας Δηµοκρατίας δείχνει –νοµίζω και φοβάµαι- ότι ο βασιλιάς
είναι γυµνός.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Κωστής Χατζηδάκης από τη Νέα Δηµοκρατία έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, βλέπω ότι στην πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ επικρατούν όλες αυτές τις µέρες -και τώρα- πανηγυρισµοί, ένα κλίµα
ικανοποίησης και χαράς. Δεν θέλω να το χαλάσω -µέρες γιορτών
που είναι- ούτε θα προβώ σε χαρακτηρισµούς.
Θέλω, όµως, να αναφερθώ σε µερικά στοιχεία, ώστε να µε διαψεύσετε στη συνέχεια, αν νοµίζετε ότι κάτι από αυτά που θα πω
είναι ανακριβές.
Τι µας λέτε όλες αυτές τις µέρες; Τρία πράγµατα χονδρικά:
Μας λέτε ότι βοηθάτε τους φτωχούς –έχετε µεγάλη καρδιά- ότι
η χώρα µε εσάς από το 2014 και πέρα πήγε µπροστά και ότι από
του χρόνου θα αποχαιρετήσουµε και τα µνηµόνια. Φαντάζοµαι
ότι σε αυτά συµφωνούµε, σωστά τα αποτυπώνω.
Για να δούµε, λοιπόν, τι έχει συµβεί: Πανηγυρίζετε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Για να δούµε ποιοι άλλοι πανηγυρίζουν µαζί σας: Πανηγυρίζουν όσοι απειλούνται από πλειστηριασµούς, καθώς, σύµφωνα µε δικές σας µαρτυρίες από αυτό εδώ
το Βήµα τον Δεκέµβριο του 2015, το καθεστώς προστασίας που
ισχύει τώρα είναι 60% µικρότερης εµβέλειας σε σχέση µε αυτό
που ίσχυε µε την κυβέρνηση Σαµαρά.
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Δεύτερον, πανηγυρίζουν –προφανώς- µαζί σας όσοι θα δουν
από του χρόνου -µε τη δική σας ψήφο αύριο- να µειώνεται το επίδοµα για το πετρέλαιο θέρµανσης, όλοι αυτοί οι βιοµήχανοι και
οι εφοπλιστές που επωφελούνται από το επίδοµα θέρµανσης.
Πανηγυρίζουν µαζί σας αυτοί που θα δουν -µε την ψήφο σας
αύριο- να χάνεται η έκπτωση για τις ιατρικές δαπάνες.
Πανηγυρίζουν µαζί σας οι φορολογούµενοι που είδαν να αυξάνετε είκοσι επτά φορές ίσαµε σήµερα τους φόρους και που θα
δουν άλλες οκτώ φορές να αυξάνονται µε την ψήφο σας αύριο.
Και πανηγυρίζουν µαζί σας όλα τα νοικοκυριά που καλούνται
να πληρώσουν ακριβότερα τα ζυµαρικά, τις κονσέρβες, τον
καφέ, τα συσκευασµένα τρόφιµα λόγω της αύξησης του ΦΠΑ
από το 13% στο 24%.
Ήσασταν –έτσι άκουγα από τότε που ήµουν φοιτητής- εναντίον των έµµεσων φορών, γιατί τους πληρώνουν οι φτωχοί και το
µόνο που κάνετε κάθε χρόνο είναι να αυξάνετε τους έµµεσους
φόρους.
Υπερασπίζεστε, λοιπόν, τους φτωχούς, τους κάνετε, όµως,
φτωχότερους κάθε χρόνο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ένα το
κρατούµενο.
Πάµε στο δεύτερο επιχείρηµα. Πανηγυρίζετε γιατί η Ελλάδα
έχει πάει µπροστά τα τελευταία χρόνια. Πράγµατι, έχει πάει
µπροστά σε ένα θέµα και να σας πω ποιο είναι: Στο υπερπλεόνασµα. Το αναγνωρίζω. Είχε τεθεί κάποιος στόχος και τον έχετε
υπερβεί λόγω του ξεζουµίσµατος των φορολογουµένων και της
υπο-εκτέλεσης των κοινωνικών δαπανών.
Όµως, πείτε µου εσείς: Εγώ θυµάµαι να σας ακούω να λέτε
και εδώ µέσα και στην τηλεόραση και στα ραδιόφωνα «µπράβο,
ζήτω, πετύχαµε να έχουµε χαµηλότερους στόχους σε σχέση µε
το πλεόνασµα». Ήταν καλό για εσάς ότι είχατε χαµηλότερους
στόχους. Τώρα πανηγυρίζετε για το αντίθετο, για το ότι έχετε ξεπεράσει αυτούς τους στόχους.
Δηλαδή, κοντολογίς, όλα είναι καλά καµωµένα, αν τα έχει κάνει
ο ΣΥΡΙΖΑ. Πανηγυρίζετε και για το µαύρο και για το άσπρο, για
τα πάντα και τα αντίθετά τους. Σε τι πιστεύετε τελικά; Τι να διαλέξω από όλα αυτά που έχετε πει;
Πάµε, λοιπόν, στα υπόλοιπα.
Υποστηρίζετε ότι έχει προχωρήσει η Ελλάδα µπροστά σε
σχέση µε το 2014. Μάλιστα.
Ο ρυθµός ανάπτυξης της οικονοµίας είναι ο χαµηλότερος στην
ευρωζώνη. Αυξάνεται ακόµα περισσότερο το χάσµα, την ώρα
που προβλεπόταν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανάπτυξη 2,5%
και 3%. Έχουµε το παγκόσµιο ρεκόρ στα κόκκινα δάνεια. Φούντωσαν επί των ηµερών σας. Έχουµε, ακόµα και σήµερα µετά τις
παρεµβάσεις που κάνατε, τις ληξιπρόθεσµες οφειλές του δηµοσίου προς τον ιδιωτικό τοµέα υψηλότερα κατά 14% σε σχέση µε
το τέλος του 2014.
Είχαµε το 2016 χαµηλό εικοσαετίας στις επενδύσεις -δεν ήταν
τέλεια τα πράγµατα στην Ελλάδα, αλλά ήταν χαµηλό εικοσαετίας
στις επενδύσεις- και υψηλό στη φορολογία. Ήµασταν, δυστυχώς, πρωταθλητές της υπερφορολόγησης το 2017, ανάµεσα
στις τριάντα πέντε χώρες – µέλη του ΟΟΣΑ. Έχουµε 100 δισεκατοµµύρια ληξιπρόθεσµες οφειλές των ιδιωτών στο δηµόσιο
λόγω της υπερφορολόγησης.
Στην ανταγωνιστικότητα, σύµφωνα µε όλους τους δείκτες
όλων των διεθνών οργανισµών, η χώρα τα τρία τελευταία χρόνια
κατρακυλάει. Με βάση την έκθεση του Διεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου η βιωσιµότητα του χρέους επιβαρύνθηκε σηµαντικά επί
ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Ο δείκτης του οικονοµικού κλίµατος παραµένει
χαµηλότερα σε σχέση µε το 2014 και τα capital control είναι πάντοτε εδώ για να θυµίζουν τους ερασιτεχνισµούς της περιόδου
Βαρουφάκη, αλλά και για να λειτουργούν ως ένα βαρίδι για την
οικονοµία.
Όλα αυτά σηµαίνουν ότι η χώρα πήγε µπροστά; Θα χάσουν οι
λέξεις το νόηµά τους! Πάει το αυτοκίνητο µε την όπισθεν και
εσείς φαντάζεστε ότι πάει µπροστά! Τι να πω;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και προχωρώ και στον τρίτο ισχυρισµό.
Η χώρα απαλλάσσεται από τα µνηµόνια. Μάλιστα. Έτσι είναι,
αν έτσι νοµίζετε!
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Πείτε µου τώρα: Η Κύπρος, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία, που
απαλλάχθηκαν πράγµατι από τα µνηµόνια, συµφώνησαν –αν κάποιος το ξέρει, να µου το πει- µετά το τέλος των µνηµονίων σε
αυτές τις χώρες να κόψουν το αφορολόγητο, να κόψουν έναν
µισθό από τους µισθωτούς τους; Συµφώνησαν µετά το τέλος των
µνηµονίων σε αυτές τις χώρες να κόψουν µια σύνταξη από τους
συνταξιούχους; Και αυτό που κάνατε µε παλιότερες πράξεις σας,
δηλαδή που θα είναι ο SSM εδώ πέρα να κάνει κουµάντο στις
τράπεζές µας για τριάντα πέντε χρόνια, είναι τέλος των µνηµονίων; Ότι το υπερταµείο θα είναι εδώ πέρα να διαχειρίζεται το
σύνολο της δηµόσιας περιουσίας για ενενήντα οκτώ χρόνια είναι
το τέλος των µνηµονίων;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΪΣΑΣ: Για ενενήντα εννιά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Για ενενήντα οκτώ από σήµερα και πέρα, κύριε συνάδελφε, που χαµογελάτε. Χαµογελάτε,
αλλά τα υπογράφετε. Λέγατε τα αντίθετα ακριβώς και γι’ αυτόν
τον λόγο κατρακυλάτε στις δηµοσκοπήσεις. Κατεβαίνετε µε
ασανσέρ και δεν υπάρχει πάτος σε αυτή την πορεία, γιατί εσείς
γελάτε µεν, αλλά όλοι εκείνοι που σας πίστεψαν εκνευρίζονται,
γιατί δεν βλέπουν µόνο την αποτυχία, αλλά βλέπουν την αλαζονεία και τη συνεχή υποκρισία από τη δική σας µεριά.
Εν πάση περιπτώσει, η πραγµατικότητα είναι εδώ να σας αντιπολιτεύεται. Γι’ αυτό νοµίζω ότι είναι ξεκάθαρο και για εµάς ότι
πολύ µεγαλύτερη σηµασία θα δίνουµε από εδώ και πέρα στις θετικές µας προτάσεις, στον θετικό µας λόγο -αυτό ήταν και το βασικό συµπέρασµα του συνεδρίου µας χθες και προχθές- και
λιγότερο να αντιπολιτευόµαστε εσάς. Είστε µια κυβέρνηση σε
αποδροµή.
Εγώ µια σκέψη µόνο ακόµα θα ήθελα να κάνω, κύριε Πρόεδρε,
και την λέω και για την Αίθουσα και για τους Έλληνες πολίτες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και να τελειώνετε,
κύριε Χατζηδάκη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
Υπάρχουν πολλοί που λένε -όχι µόνο ουδέτεροι, αλλά και οπαδοί της Νέας Δηµοκρατίας το λένε καµµιά φορά- ότι έτσι όπως
πάµε µε αυτή την Κυβέρνηση η χώρα θα σέρνεται. Εγώ πιστεύω
ότι αυτό είναι λάθος. Η χώρα δεν θα σέρνεται. Μπορεί να συρθεί
για λίγο µε αυτή την πολιτική, αλλά µεσοπρόθεσµα η χώρα, αν
συνεχίσει αυτή την πορεία, οδεύει προς καταστροφή. Το λέω
έχοντας επίγνωση ακριβώς της λέξεως που χρησιµοποιώ. Και
εξηγώ αµέσως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και µε αυτό το «αισιόδοξο» µήνυµα τελειώστε, κύριε Χατζηδάκη!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Η χώρα µας χάνει τις παραγωγικές της δυνάµεις. Επενδύουµε στους νέους ανθρώπους, δίνοντας εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και αυτοί φεύγουν κατά
δεκάδες χιλιάδες στο εξωτερικό. Θα γίνει ανάταξη της χώρας
χωρίς παραγωγικές δυνάµεις;
Γι’ αυτόν τον λόγο είναι επείγουσα υπόθεση η πολιτική αλλαγή. Ο ΣΥΡΙΖΑ µετρήθηκε, ζυγίστηκε, βρέθηκε ελλιποβαρής.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν µας ζυγίσατε καλά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Χρειάζεται µια αλλαγή πολιτική στον τόπο, προκειµένου η Ελλάδα να βρεθεί στον πυρήνα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ωραία. Ευχαριστούµε, κύριε Χατζηδάκη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Αξίζουµε πράγµατι µια καλύτερη Ελλάδα, αλλά µε αυτή την Κυβέρνηση δεν πάµε πουθενά.
Καλές γιορτές, παρ’ όλα αυτά!
(Παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας
Δηµοκρατίας)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Να είστε καλά!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Να που συµφωνούµε και
κάπου!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Γιακουµάτος από τη Νέα Δηµοκρατία έχει τον λόγο.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούµαστε σήµερα να συµµετάσχουµε -µε την
ψήφο µας, βέβαια- σε ένα θέατρο, θα έλεγα, του παραλόγου. Θα
εξηγήσω γιατί είναι παράλογο, πέρα από το ότι ο προϋπολογισµός αυτός είναι παράλογος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το λέω αυτό, γιατί ξέρετε τι µου θυµίζετε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ;
Τον Κολόµβο, που, όταν ξεκινούσε για την Αµερική, νόµιζε ότι
ήξερε που πήγαινε και όταν έφτασε στην Αµερική, δεν είχε καταλάβει που βρισκόταν. Αυτή είναι σήµερα η λογική του ΣΥΡΙΖΑ.
Και το λέω αυτό, γιατί δεν ξέρετε ούτε πού πάτε ούτε τι κάνετε.
Ο προϋπολογισµός που η Κυβέρνηση φέρνει προς ψήφιση
αποκαλύπτει την κατάρρευση των ψευδαισθήσεων και των αυταπατών. Αυταπάτες χρόνια ολόκληρα καλλιεργούσατε. Αποκαλύπτει την αδυναµία σας ότι δεν µπορείτε να δείτε την πραγµατικότητα.
Διανύουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το όγδοο έτος µιας
παρατεταµένης κρίσης, µιας κρίσης που, ενώ ξεκίνησε ως οικονοµική, τη µετατρέψατε σε πολιτική, αλλά κυρίως σε βαθιά κοινωνική κρίση, µε απόλυτη ευθύνη των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Δεν το
καταλάβατε, αλλά οι Ελληνίδες και οι Έλληνες υποφέρουν. Ζουν
µέσα στη µιζέρια, στην απογοήτευση, στη διαρκή φτωχοποίηση.
Άλλωστε, το αποδεικνύουν αυτό τα κοινωνικά παντοπωλεία, τα
κοινωνικά ιατρεία, τα συσσίτια.
Πρέπει να καταλάβετε κάτι. Δυο παγκόσµιοι πόλεµοι κράτησαν
οκτώ χρόνια. Αυτή η κρίση περνά στον ένατο χρόνο και δεν καταφέρατε ακόµα να µας βγάλετε ούτε από τα capital control.
Αυτοί είστε. Αυτή είναι η σκληρή πραγµατικότητα δυστυχώς.
Οι πολίτες, όµως, δεν παραπλανώνται. Διαθέτουν και µνήµη,
αλλά και κρίση. Δεν θα σας συγχωρήσουν όλες τις ολιγωρίες σας
και όλους τους µύθους και τα παραµύθια της Χαλιµάς που τόσον
καιρό λέγατε. Για του λόγου το αληθές, έρχεται η ώρα της κρίσης, η ώρα της αλήθειας και όσο και να προσπαθείτε, όσα τεχνάσµατα και να κάνετε, ό,τι και να µοιράζετε, δώρα και πεσκέσια, ό,τι και να κάνετε για να γαντζωθείτε στην εξουσία, ο λαός
θα σας δώσει την απάντηση στις εκλογές. Λαµπρό πεδίο όποτε
θέλετε. Και αύριο! Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδηµα των εκλογών!
Υπογράψατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δύο µνηµόνια, δεσµεύσατε τη χώρα σε λιτότητα για µισό αιώνα και για έναν αιώνα
δεσµεύσατε την περιουσία του ελληνικού λαού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το «οι φτωχοί και οι φτωχοί», που το παίζετε ψευτοµαϊµού Ζορό, είναι ντροπή. Να σας πω
γιατί το λέω; Αυξήσατε τη φορολογία. Ήταν δίκαιη η χαµηλή φορολογία και έγινε πράξη η αδικία, να φορολογείται σήµερα ο Έλληνας πολίτης, µε αποτέλεσµα 100 δισεκατοµµύρια είναι οι
ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις και 30 δισεκατοµµύρια στον ΕΦΚΑ
και κάθε µήνα 1 δισεκατοµµύριο -τώρα έφτασε στο 1,2 δισεκατοµµύρια- να είναι οι ληξιπρόθεσµες οφειλές. Αυτός είναι ο παράδεισος που µας φτιάξατε!
Ήταν άδικο και το κάνατε πράξη αυτό το ΕΚΑΣ που έπαιρναν.
Μόνο από το ΕΚΑΣ φέτος πήρατε 238 εκατοµµύρια από τον
φτωχό, από τον µικροσυνταξιούχο.
Όµως ήταν άδικο από τον µικροσυνταξιούχο, τον πολύπαθο
άρρωστο γεροντάκο να µην εκπίπτουν οι ιατρικές δαπάνες του.
Ήταν άδικο και το κάνατε πράξη. Τις κόψατε και αυτές. Είναι 121
εκατοµµύρια από τις ιατρικές δαπάνες.
Καταργήσατε την έκπτωση του φόρου 1,5%. Με την αλλαγή
του τρόπου υπολογισµού των εισφορών, έχουµε 59 εκατοµµύρια
ευρώ. Με την αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά, έχουµε 59 εκατοµµύρια ευρώ.
Μειώσατε –αυτό κι αν ήταν άδικο και το κάνατε πράξη- το επίδοµα θέρµανσης κατά 58 εκατοµµύρια ευρώ στα φτωχά νοικοκυριά, στα βουνά.
Παγώσατε τις συντάξεις. Κάνατε περικοπές στα µισθολόγια
των ενστόλων. Καταργείτε όλα τα επιδόµατα, ειδικά στους τρίτεκνους και τετράτεκνους. Σήµερα το δηµογραφικό στη χώρα
µας είναι εθνική απειλή.
Όµως, το µεγαλύτερο ψέµα που θα σας κυνηγά σε όλη σας
τη ζωή είναι το «Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη». Λέτε «Ναι,
αλλά δεν βγαίνει η πρώτη κατοικία». Ποιος το λέει αυτό; Ξέρεις
τι είναι να χρωστάς και να έχεις πέντε παιδιά στο σπίτι και να µην
κοιµάσαι το βράδυ φοβούµενος ότι το πρωί θα σου έρθει το «µπιλιετάκι» της κατάσχεσης;
Εµείς είχαµε νόµο µέχρι τις 31-12-2014 καµµία κατοικία να µη
βγει στον πλειστηριασµό. Ιδού ένα λαµπρό πεδίο, να ψηφίσουµε
κι εµείς! Το ζητά και το ΠΑΣΟΚ και όλοι. Φέρτε νόµο που να λέει
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ότι τουλάχιστον µέχρι 31-12-2018 δεν θα βγαίνει σε πλειστηριασµό. Γιατί δεν το κάνετε, αφού δεν βγαίνει κανένα σπίτι; Γιατί δεν
το κάνετε; Δεν το κάνετε, γιατί είστε υποκριτές και επικίνδυνοι.
Ο άλλος κοιµάται µε ανασφάλεια το βράδυ ότι το πρωί θα χάσει
το σπίτι του. Αυτό είναι το µεγαλύτερο ψέµα που είπατε.
Να σας θυµίσω, επίσης –δεν θα κάνω απολογισµό, τα ξέρετε
καλύτερα από εµένα- ότι το 2014 ήµουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Η ανάπτυξη ήταν 0,7% ύστερα από χρόνια ύφεσης και την
ώρα που βγαίναµε στο ξέφωτο, µας πήγατε στο σκοτάδι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θα πω για την ανεργία. Δεν προλαβαίνω. Αφήστε το παραµύθι της ανεργίας. Ήµουν Υφυπουργός Απασχόλησης µε ευθύνη την απασχόληση. Το 2009, από 11,7% που την πήραµε από
το ΠΑΣΟΚ, από τον ΓΑΠ, πήγε στο 7,3%. Αυτή την ανεργία αφήσαµε εµείς. Για το 7,3% που έγινε 27% δεν ευθύνεται η Νέα Δηµοκρατία. Ο Σαµαράς µε τον Βενιζέλο την πήραν στο 26,5%. Και
µιλάτε εσείς για ανεργία; Είστε υπερήφανοι;
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Τι συµβαίνει;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΤΤΑΣ: Τα µπερδέψατε λίγο, κύριε Γιακουµάτο.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Γιατί;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Δεν πειράζει, κύριε
Γιακουµάτο. Συνεχίστε, σας παρακαλώ.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Μήπως δεν καταλάβατε εσείς τι
κάνετε; Εγώ δεν τα µπέρδεψα. Εγώ είµαι καλά. Σας λέω ότι ο Σαµαράς πήρε την ανεργία στο 27% και την πήγε στο 26%.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Από ποιον;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Από τον ΓΑΠ, από τον Γεώργιο
Παπανδρέου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ολοκληρώστε, κύριε
Γιακουµάτο. Τελείωσε ο χρόνος.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε.
Πάντως για ένα να είστε σίγουροι. Όσα τερτίπια και να κάνετε,
όσες αλχηµείες και να κάνετε, όση λάσπη και να πετάτε, όσο
γκεµπελικούς µηχανισµούς και να αναπτύσσετε, το σίγουρο είναι
ότι θα έρθει η ώρα της κάλπης και τότε οι αυταπάτες και τα ψέµατα θα γυρίσουν εις βάρος σας και ο λαός θα σας δώσει την
απάντηση που πρέπει, δηλαδή να πάτε σπιτάκι σας.
Είπε ο κύριος συνάδελφος προηγουµένως «Εµείς, οι συριζαίοι,
αν χάσουµε, θα πάµε στη δουλειά µας, γιατί έχουµε δουλειές».
Δεν κοιτάς, κύριε συνάδελφε, το «πόθεν έσχες» του 2014 που
µπήκατε στη Βουλή το 2015, να δεις τι εισοδήµατα είχαν οι Βουλευτές σου; Οι περισσότεροι είχαν εισοδήµατα 300 ευρώ τον
χρόνο εισόδηµα. Ήταν άνεργοι, ανεπάγγελτοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ, κύριοι
συνάδελφοι, κάντε ησυχία.
Η Υφυπουργός κ. Παπανάτσιου έχει τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Θα χρειαστώ µόνο ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Μου δόθηκε η ευκαιρία µετά την τοποθέτηση του κ. Χατζηδάκη
για το υπερπλεόνασµα, να πω ότι πραγµατικά τα έσοδα είναι τα
µη παραµετρικά έσοδα, αυτά που έχουµε πάρει από ένα καλύτερο αποτέλεσµα που προέρχεται από πολλούς δοµικούς παράγοντες, όπως είναι το σκέλος των δαπανών και ο ΕΦΚΑ λόγω
περιορισµών της «µαύρης» εργασίας και της αύξησης της απασχόλησης.
Όµως, είναι επίσης σηµαντική η βεπιτυχία και στα έσοδα από
τον ΦΠΑ, όπως ανέφερα και στην οµιλία µου. Μου δίνετε την ευκαιρία να καταθέσω τα στοιχεία που αµφισβήτησε ο κ. Σταϊκούρας προχθές που τοποθετήθηκα στη Βουλή.
Πραγµατικά τα έσοδα από τον ΦΠΑ από το 2015 µέχρι το 2017
αυξήθηκαν σηµαντικά. Και ένας λόγος από αυτούς ήταν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, όπως αναφέρεται και στην έκθεση της
Τράπεζας της Ελλάδος. Και αυτά τα στοιχεία ακριβώς καταθέτω,
για να ξέρετε ότι εµείς τα στοιχεία που φέρνουµε και οι τοποθε-
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τήσεις που κάνουµε είναι ξεκάθαρα, µε νούµερα, τα οποία και
καταθέτω στη Βουλή. Και δεν ψευδόµαστε, όπως µας είπατε.
(Στο σηµείο αυτό η Υφυπουργός κ. Αικατερίνη Παπανάτσιου
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα στοιχεία, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ένα άλλο σηµείο για την αύξηση του υπερπλεονάσµατος και
των εσόδων είναι το VDI, που όλοι ξέρετε ότι έχει φέρει σηµαντικά έσοδα στο πλεόνασµα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και
τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»,
σαράντα ένας µαθήτριες και µαθητές και τρεις συνοδοί-εκπαιδευτικοί από το Γυµνάσιο Καστριτσίου Πατρών.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης κ. Δήµος
Παπαδηµητρίου.
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σε λίγες ηµέρες τελειώνει το
2017, το οποίο αναµένεται να είναι το πρώτο έτος µετά από
πολλά χρόνια που θα καταγραφεί θετικός ρυθµός ανάπτυξης για
την ελληνική οικονοµία. Μετά από σχεδόν µία δεκαετία, η Ελλάδα
εξέρχεται από το τούνελ της κρίσης. Και αυτό το καταδεικνύουν
οι επιµέρους δείκτες και τα µεγέθη της οικονοµικής δραστηριότητας της χώρας. Παράλληλα, ολοένα και πιο συχνές είναι πλέον
οι θετικές δηλώσεις διεθνών πολιτικών παραγόντων τόσο στην
Ευρώπη όσο και στην Αµερική για τη θετική πορεία της ελληνικής
οικονοµίας. Κανείς πλέον δεν µπορεί να αµφισβητήσει το γεγονός αυτό. Ο προϋπολογισµός για το 2018 προβλέπει ρυθµό οικονοµικής µεγέθυνσης 2,5%. Η πρόβλεψη αυτή είναι απολύτως
εφικτή και στηρίζεται στους εξής άξονες:
Πρώτα απ’ όλα, προβλέπεται θετική συνεισφορά από την ιδιωτική κατανάλωση συγκεκριµένα 0,8% του πραγµατικού ΑΕΠ.
Αυτή η πρόβλεψη ενισχύεται από την ταχύτερη αύξηση της απασχόλησης και τη συνεχιζόµενη µείωση της ανεργίας. Κατά δεύτερον, η πρόβλεψη για τον ρυθµό οικονοµικής µεγέθυνσης
βασίζεται στη συνεισφορά επίσης που θα υπάρξει από τον ακαθάριστο σχηµατισµό παγίου κεφαλαίου, που αναµένεται να αυξηθεί µε διψήφιο αριθµό λόγω του ευνοϊκότερου επενδυτικού
περιβάλλοντος στη βάση των υλοποιούµενων µεταρρυθµίσεων,
αλλά και της αυξηµένης ζήτησης. Τέλος, εκτιµάται ότι θα καταγραφεί η περαιτέρω βελτίωση του πραγµατικού ελλείµµατος στο
ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών εν µέσω αυξήσεων στην εξαγωγική δραστηριότητα.
Η ελληνική οικονοµία έχει τη δυναµική να πετύχει όλες αυτές
τις προβλέψεις. Ενδεικτικά θα αναφερθώ σε µια σειρά από αριθµούς που θα πρέπει να έχουµε υπ’ όψιν µας µπαίνοντας στο
2018.
Τα πρώτα τρία τρίµηνα του 2017 κατέγραψαν θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης, ενώ ήδη έχουν αναθεωρηθεί προς τα πάνω τα
δύο πρώτα τρίµηνα. Και κάτι τέτοιο αναµένεται να συµβεί και για
το τρίτο τρίµηνο του τρέχοντος έτους. Παράλληλα, να σηµειώσουµε ότι, σύµφωνα µε τα στοιχεία που έδωσε την προηγούµενη εβδοµάδα η ΕΛΣΤΑΤ, η βιοµηχανική παραγωγή τον Οκτώβριο του 2017 σηµείωσε αύξηση κατά 1,3% σε σύγκριση µε
τον Σεπτέµβριο του 2017. Ο δείκτης δε της επιχειρηµατικής εµπιστοσύνης στην Ελλάδα για τον Σεπτέµβριο άγγιξε τις 100,6 µονάδες. Για να γίνει πιο κατανοητή η σηµασία αυτού του αριθµού,
θα πρέπει να τονίσω ότι ο µέσος όρος αυτού του δείκτη στην περίοδο του 1985 έως και πέρσι ήταν 100,7 µονάδες. Δηλαδή ήδη
έχουµε σχεδόν αγγίξει τον µέσο όρο του δείκτη επιχειρηµατικής
εµπιστοσύνης των τελευταίων τριάντα ετών.
Την ίδια θετική εικόνα µας δίνει και ο δείκτης υπευθύνων προµηθειών, ή αλλιώς ο λεγόµενος PMI, της ελληνικής µεταποίησης.
Αυτός ο δείκτης αυξήθηκε τον Οκτώβριο στις 52,2 µονάδες. Σε
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αυτό το σηµείο θα ήθελα επίσης να εξηγήσω ότι σύµφωνα µε τον
δείκτη υπεύθυνων προµηθειών της ελληνικής µεταποίησης κατά
το έτος 2017 σηµειώθηκε η µεγαλύτερη εργοστασιακή δραστηριότητα από το 2008 και µετά. Όπως ανακοίνωσε την προηγούµενη εβδοµάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µετά τη συνεδρίαση του
διοικητικού συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,
η Ελλάδα είναι δεύτερη κατά σειρά επενδύσεων ανάλογα µε το
ΑΕΠ για τον Δεκέµβριο.Το γεγονός αυτό δείχνει, επίσης, τη δυναµική της ελληνικής οικονοµίας σε σχέση µε το τι συµβαίνει
στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων ενέκρινε
τρεις στρατηγικές επενδύσεις συνολικού ποσού 600 εκατοµµυρίων ευρώ, ενώ πρόκειται να συνεδριάσει ξανά στις αρχές του
έτους. Το Υπουργείο µας ξεµπλόκαρε τα επενδυτικά σχέδια προηγούµενων αναπτυξιακών νόµων ύψους 688 εκατοµµυρίων ευρώ.
Στον τοµέα των ξένων άµεσων επενδύσεων που αποτελεί ίσως
τον κυριότερο δείκτη ανάπτυξης για µια οικονοµία που αντιµετωπίζει προβλήµατα ρευστότητας και που οι επιχειρήσεις της
έχουν ως βασικότερο πρόβληµα τη χρηµατοδότηση, κατά το
πρώτο εννεάµηνο του 2017 οι ξένες άµεσες επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 69%. Πρόκειται για µια θεαµατική αύξηση που δύσκολα
κανείς συναντά σε προηγµένες χώρες.
Θέλω να επισηµάνω ότι όλο αυτό το διάστηµα κάναµε έναν
αγώνα δρόµου, έχοντας ανοιχτή γραµµή επικοινωνίας µε ενδιαφερόµενους επενδυτές, προκειµένου να δείξουµε µε στοιχεία ότι
η Ελλάδα αποτελεί έναν φιλικό προορισµό για επενδύσεις. Η αύξηση κατά 69% των ξένων άµεσων επενδύσεων σηµατοδοτεί ότι
η εµπιστοσύνη των ξένων επενδυτών έχει ανακτηθεί και ότι αυτοί
προχωρούν στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στη χώρα µας,
κάτι που είµαι σίγουρος θα συνεχιστεί και το επόµενο έτος, αν
µείνουµε προσηλωµένοι στον στόχο µας.
Σ’ ό,τι αφορά τις εξαγωγές, αρκεί να πούµε ότι σηµειώθηκε
αύξηση 7,6% σε ετήσια βάση κατά το πρώτο εννεάµηνο του
2017. Πρόκειται αναµφίβολα για την καλύτερη ένδειξη ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν εισέλθει σε φάση εξωστρέφειας, ξεκολλώντας από τη στασιµότητα στην οποία τις είχε ρίξει η
οικονοµική κρίση. Ως ποσοστό ξεπερνάει και τα αντίστοιχα ποσοστά των τελευταίων χρόνων της περιόδου της ευµάρειας, όπως συχνά αποκαλείται η περίοδος πριν την κρίση.
Επιπλέον θα ήθελα να δώσω και κάποια στοιχεία για την ιδιωτική κατανάλωση και συγκεκριµένα για την εµπιστοσύνη των καταναλωτών στην ελληνική οικονοµία. Ένα από τα πρώτα θύµατα
σε επίπεδο δεικτών της ύφεσης ήταν η κατανάλωση. Στην Ελλάδα αυτό φάνηκε ακόµα περισσότερο, διότι το παραγωγικό
µοντέλο που είχε υιοθετηθεί επί δεκαετίας στηριζόταν στην κατανάλωση, αλλά και στον δανεισµό.
Για να έχουµε µπροστά µας ένα µέγεθος σύγκρισης, αρκεί να
πούµε ότι τον Οκτώβριο του 2011 η εµπιστοσύνη των καταναλωτών στην Ελλάδα είχε αγγίξει τις µείον 83,8 µονάδες. Πλέον ο
δείκτης έχει µειωθεί ραγδαίως. Τον Σεπτέµβριο του 2017 περιορίστηκε στις µείον 53,7 µονάδες, δείχνοντας έτσι ότι το κλίµα
έχει αλλάξει. Για αυτή την εξέλιξη µεγάλο ρόλο παίζει η µείωση
του χρέους των νοικοκυριών σαν ποσοστό του ΑΕΠ.
Θέλω, επίσης, να υπογραµµίσω στο θέµα του χρέους των µικροµεσαίων επιχειρήσεων ότι υπάρχουν µεγάλα περιθώρια βελτίωσης τα οποία θα καλυφθούν σε πολύ σηµαντικό βαθµό το
ερχόµενο έτος, χρησιµοποιώντας τον εξωδικαστικό µηχανισµό
που νοµοθετήσαµε µέσα στο 2017.
Οι θετικοί αριθµοί της ελληνικής οικονοµίας δεν αποτελούν µια
φυσική συνέχεια που λέει ότι µετά από µια µεγάλη ύφεση έρχεται
η ανάκαµψη. Μπορεί πράγµατι µετά από µια πτώση να έρχεται η
άνοδος, ωστόσο κανείς δεν µπορεί να πει πόσο θα διαρκέσει
αυτή η πτώση ή αν µια διαφαινόµενη άνοδος είναι πρόσκαιρη ή
σταθερή. Στην περίπτωση της Ελλάδας, όµως, η ανάκαµψη έχει
σταθεροποιηθεί και πλέον κάνουµε κινήσεις εντός και εκτός της
χώρας µε στόχο να επιταχυνθεί η ανάκαµψη και να µπούµε σε
µια νέα παραγωγική φάση.
Συγκεκριµένα, σε ό,τι αφορά στο εθνικό Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων, υπήρξε για δεύτερη χρονιά αύξηση του εθνικού
σκέλους και σήµερα έχουµε φτάσει στο 1 δισεκατοµµύριο ευρώ,
σε αντίθεση µε τις προηγούµενες Κυβερνήσεις που το µείωναν.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Επίσης έχουµε επικεντρωθεί στις περιφέρειες και τους δήµους
µε νέα επενδυτικά προγράµµατα µε στοχευόµενες απευθύνσεις
ή αντιµετωπίζοντας συγκεκριµένες ανάγκες.
Θέλω εδώ να επισηµάνω ότι, όπως συµβαίνει µε τα περισσότερα οικονοµικά στοιχεία, τα συνολικά στοιχεία του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων θα τα έχουµε στις αρχές του χρόνου,
λαµβάνοντας υπ’ όψιν ότι η µεγάλη απορρόφηση γίνεται στο τέλους του κάθε έτους.
Επιπλέον στην εκτέλεση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων σήµερα θα πρέπει να προστεθεί και το ποσό των 470
εκατοµµυρίων ευρώ από ειδικό δεσµευµένο λογαριασµό που
έχουν πληρωθεί και χάρη στον οποίο ολοκληρώθηκαν όλοι οι µεγάλοι οδικοί άξονες της χώρας.
Επίσης αναφορικά µε τον αναπτυξιακό νόµο και τις κατηγορίες
που διατυπώνονται από πλευράς της Αντιπολίτευσης ότι παραµένει ανενεργός θέλω να τονίσω πως υποβλήθηκαν περισσότερα
από επτακόσια επενδυτικά σχέδια προϋπολογισµού 2 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Τα 2/3 από αυτά µάλιστα αφορούν τους πολύ κρίσιµους τοµείς της βιοµηχανίας, της µεταποίησης και της αγροτοδιατροφής.
Επίσης να αναφέρω ότι άµεσα θα ανακοινωθούν οι πίνακες
υπαγωγής του πρώτου κύκλου των τεσσάρων καθεστώτων και
µέσα στο επόµενο δεκαήµερο θα προκηρυχθεί ο δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων υπαγωγής για τα τέσσερα καθεστώτα
ενισχύσεων.
Το ερχόµενο έτος θα προχωρήσουµε σε µια σειρά θετικών µεταρρυθµίσεων που θα αφορούν για παράδειγµα τις νεοφυείς επιχειρήσεις, αλλά και την ίδρυση της Ελληνικής Αναπτυξιακής
Τράπεζας. Η Ελλάδα είναι η τελευταία χώρα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση που δεν διαθέτει το πολύ σηµαντικό οικονοµικό εργαλείο
της Αναπτυξιακής Τράπεζας. Από τις πρώτες ηµέρες αυτής της
Κυβέρνησης ξεκίνησαν οι προσπάθειες να πεισθούν οι θεσµοί
για την αναγκαιότητα της ίδρυσης της Ελληνικής Αναπτυξιακής
Τράπεζας και τελικά, η ίδρυσή της συµπεριλήφθηκε στην ανακοίνωση του Eurogroup τον περασµένο Ιούνιο.
Τις πρώτες εβδοµάδες του νέου έτους θα προχωρήσουµε στη
δηµόσια διαβούλευση του νοµοσχεδίου που θα ιδρύει την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Όπως ξέρετε, έχουµε ήδη υπογράψει
µνηµόνιο κατανόησης µε την γαλλική Αναπτυξιακή Τράπεζα, ενώ
έχουµε έρθει σε επαφή µε τις αντίστοιχες τράπεζες της Γερµανίας, της Ιταλίας, του Ηνωµένου Βασιλείου, της Κίνας και της
Βραζιλίας. Πιστεύουµε ότι µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας θα
µπορέσουµε να δηµιουργήσουµε προγράµµατα µικροπιστώσεων
και να προσφέρουµε δάνεια σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις,
οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονοµίας
και οι οποίες επλήγησαν πρώτα από όλες µέσα στην κρίση.
Θέλω επίσης να αναφερθώ στις πρωτοβουλίες που έχουµε
πάρει ως Κυβέρνηση στον τοµέα των διεθνών οικονοµικών σχέσεων. Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι το Υπουργείο Οικονοµίας
έχει υιοθετήσει µια εξωστρεφή πολιτική µε άλλες χώρες, που δεν
υπήρχε τα προηγούµενα χρόνια. Πιστεύουµε ότι η ανάπτυξη των
οικονοµικών δεσµών µε άλλες χώρες είναι η καλύτερη προϋπόθεση προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων και αύξησης των εξαγωγών. Επίσης οι ισχυρές οικονοµικές σχέσεις µε κάποιες χώρες
αποτελούν και προϋπόθεση για ενθάρρυνση της σύσφιξης των
πολιτικών δεσµών, ιδίως όταν πρόκειται για µια χώρα όπως η Ελλάδα που βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνών εξελίξεων. Έτσι θα
πρέπει να επισηµάνω ότι πέρα των επαφών που έχουµε µε επενδυτές της Γερµανίας, της Αυστρίας, της Σουηδίας, της Ολλανδίας και της Γαλλίας, παράλληλα βρισκόµαστε σε ανοιχτή επικοινωνία µε την βρετανική πλευρά. Μόλις πριν από δύο εβδοµάδες σε συνεργασία µε την πρεσβεία του Ηνωµένου Βασιλείου
στην Ελλάδα οργανώθηκε φόρουµ συνεργασίας το οποίο θα συνεχιστεί και θα προωθηθεί το επόµενο διάστηµα.
Επίσης για πρώτη φορά συστάθηκε Επιτροπή Οικονοµικής Συνεργασίας µεταξύ Ελλάδας και Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής
µετά από την απόφαση του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και
του Αµερικανού προέδρου Ντόναλντ Τράµπ. Όπως ξέρετε, προσωπικά έχω συναντηθεί ήδη τρεις φορές σε λιγότερο από έξι
µήνες µε τον Αµερικανό οµόλογό µου Γουίλµπερ Ρος για την
προσέλκυση επενδύσεων και την προώθηση των εξαγωγών. Ο κ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΖ’ - 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ρος έχει αποδεχθεί πρόσκληση που του έχουµε απευθύνει να
επισκεφθεί την Θεσσαλονίκη κατά τη Διεθνή Έκθεση εκεί τον Σεπτέµβριο, όπου οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής θα είναι η
τιµώµενη χώρα.
Επιπλέον έχω συναντήσει τρεις φορές τον Τούρκο οµόλογό
µου Νιχάτ Ζεϊµπεκτσί, µε τον οποίο θα συνεχίσουµε να συνεργαζόµαστε στενά και στις αρχές του χρόνου, θα επαναφέρουµε το
Κοινό Κυβερνητικό Συµβούλιο Συνεργασίας των δύο χωρών που
προγραµµατίζεται να λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη.
Παράλληλα βρισκόµαστε σε ανοιχτή επικοινωνία µε το Ισραήλ
προκειµένου να δώσουµε µια νέα ώθηση στις επιχειρηµατικές
συνεργασίες. Από το Ισραήλ επίσης, έχουµε πάρει πολλές ιδέες
για το νοµοσχέδιο που ετοιµάζουµε για τις νεοφυείς επιχειρήσεις.
Ακόµα θέλω να σταθώ στις δυνατότητες που υπάρχουν να
προωθηθούν οι οικονοµικές σχέσεις της Ελλάδας µε την Αυστραλία. Πρόσθετα, επισκέφθηκα τέσσερις πόλεις της Αυστραλίας
και συναντήθηκα µε οµογενείς και µε Αυστραλούς επενδυτές
που δεν έχουν ελληνικές ρίζες. Το επενδυτικό ενδιαφέρον που
συνάντησα είναι ενδεικτικό των προοπτικών που έχουµε για να
συνεργαστούµε, κάτι που κατέδειξε και το γεγονός ότι λίγες
µόνο ηµέρες µετά την επίσκεψη µου εκεί επισκέφθηκε την Ελλάδα ο Πρωθυπουργός της Πολιτείας της Βικτώριας.
Είµαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω την ίδρυση γραφείου του «Enterprise Greece» στη Μελβούρνη. Το γραφείο αυτό
θα είναι το πρώτο γραφείο του «Enterprise Greece» εκτός Ελλάδας και νοµίζουµε ότι θα βοηθήσει την προσέλκυση επενδύσεων
αλλά και την προώθηση των εξαγωγών.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ολοκληρώνοντας την οµιλία µου
για τον προϋπολογισµό του 2018 θα ήθελα να επισηµάνω τα
εξής. Η Ελλάδα αυτή τη στιγµή βρίσκεται σε µια κρίσιµη καµπή
για την οικονοµική της ανάταξη. Δεν θα πρέπει να αφήσουµε τις
σειρήνες των µικροσυµφερόντων να σταθούν εµπόδιο στην επιτάχυνση της οικονοµικής πορείας της χώρας. Για το έτος που
έρχεται είναι εθνικό καθήκον να µπορέσουµε να κρατήσουµε
σταθερά το τιµόνι της ελληνικής οικονοµίας προκειµένου να µπορούµε του χρόνου τέτοιο καιρό να πάρουµε αποφάσεις που θα
έχουν µονιµότητα µέσα στον χρόνο προς την κατεύθυνση ανακούφισης του ελληνικού λαού µέσα από τόσα χρόνια κρίσης.
Εκείνα που χρειαζόµαστε περισσότερο απ’ όλα είναι η κοινωνική σταθερότητα και η εθνική συνεννόηση για να πετύχουµε το
στοίχηµα της ανάπτυξης. Πρέπει να καταλάβουµε ότι είναι προς
το συµφέρον όχι µόνο το δικό µας αλλά κυρίως των επόµενων
γενεών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Παππάς, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
της Χρυσής Αυγής.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Αρκεί ο προς ψήφιση προϋπολογισµός
για το έτος 2018 για να καταστεί αντιληπτό το µέγεθος της ανεπάρκειας της ελληνικής οικονοµίας απέναντι στην παγκόσµια δυσµενή οικονοµική συγκυρία. Διαπίστωση ειδικά για τη µνηµονιακή Ελλάδα της «πρώτης φοράς αριστερά»: οι αριθµοί ευηµερούν αλλά οι άνθρωποι δυστυχούν.
Η Ελλάδα είναι πλέον µια χώρα η οποία έχει πτωχεύσει κυριολεκτικώς και ουσιαστικώς. Σε καµµία περίπτωση σήµερα δυστυχώς για µας τους Έλληνες δεν διαθέτει τα αναγκαία µέσα και
εργαλεία για να ελπίζει σε ανάκαµψη, όπως το εθνικό νόµισµα
και η υγιής και δυνατή πρωτογενής παραγωγή. Το χειρότερο
όλων όµως αποτελεί το αδιαµφισβήτητο γεγονός πως ο πληθυσµός της πατρίδας µας γηράσκει. Η ελληνική νεολαία µας αποδηµεί. Ταυτόχρονα γίνεται µια σταδιακή αντικατάσταση από το
νεοεισαχθέν παρανόµως στην επικράτειά µας αλλόφυλο και αλλόθρησκο εργατικό δυναµικό.
Οι αριθµοί, λοιπόν, ευηµερούν σύµφωνα µε τους κυβερνητικούς ισχυρισµούς διότι οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 9,5% σε
ετήσια βάση µε παράλληλη αύξηση των εισαγωγών κατά 3,1%
στο δεύτερο τρίµηνο. Ναι, βεβαίως. Όµως παράλληλα καταδεικνύεται και µειωµένη η εσωτερική καταναλωτική ζήτηση µε ενδεικτικό το παράδειγµα της λιανικής στα τρόφιµα ο δείκτης της
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οποίας κατέπεσε κατά 0,4% κάτι το οποίο αποσιωπάται σκοπίµως
προκειµένου να µην καταδειχθεί η ψευδαίσθηση της ανάκαµψης.
Στην αγορά όµως, κυρίες και κύριοι, είναι γνωστό τοις πάσι πως
δεν υφίσταται όχι φιλικό αλλά ούτε καν τυπικό περιβάλλον για
τον παραγωγικό τοµέα της ελληνικής οικονοµίας.
Η πρωτογενής παραγωγή είναι ένας τοµέας ο οποίος φυτοζωεί δεκαετίες τώρα. Σήµερα ουσιαστικά δεν υφίσταται ως υπολογίσιµο µέγεθος και παράµετρος της εθνικής µας οικονοµίας.
Για δε το ιδιωτικό επιχειρείν έχει καταστεί σαφέστατο πως οι
νυν συγκυβερνώντες κινούµενοι πιστά εντός πλαισίων µνηµονιακών επιταγών έχουν καταφέρει να δηµιουργήσουν ένα τόσο εχθρικό πλαίσιο και περιβάλλον που καµµία ιδιωτική εταιρεία και
κανένας ιδιώτης επιχειρηµατίας Έλληνας ή αλλοδαπός δεν σκέφτεται να επενδύσει να ιδρύσει ή να εξακολουθήσει να λειτουργεί εντός ελληνικής επικρατείας. Ο κύριος λόγος είναι η αδυσώπητη και ακατανόητη µε οικονοµικά και αναπτυξιακά κριτήρια
υπερφορολόγηση κάθε ιδιωτικής πρωτοβουλίας την οποία όµως
δεν υφίσταται µόνο ο ιδιωτικός τοµέας, ο επιχειρηµατικός κόσµος αλλά και το σύνολο του ελληνικού λαού.
Ο προϋπολογισµός του 2018 µε τα αναµενόµενα προς είσπραξη χρηµατικά ποσά, ύψους 2,1 δισεκατοµµυρίων ευρώ παρακαλώ, είναι λεφτά που προέρχονται από φόρους, εκ των οποίων τα 813 εκατοµµύρια ευρώ αφορούν σε πρωτοεµφανιζόµενα φορολογικά µέτρα.
Προβλέπεται µε τον προϋπολογισµό ένα πρωτογενές πλεόνασµα του 3,82% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος και σε
ρυθµό οικονοµικής µεγέθυνσης στο ποσοστό 2,5%. Η υπέρβαση
του µνηµονιακού στόχου για το έτος 2018 υπολογίζεται σε 587
εκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή το 0,32% του ΑΕΠ. Σε αυτή τη φοροεισπρακτική και σαφώς υφεσιακή κατεύθυνση, λοιπόν, ο προϋπολογισµός του 2018 προβλέπει γενικώς αύξηση των κρατικών
εσόδων, τα οποία υπολογίζει σε 54,2 δισεκατοµµύρια ευρώ,
έναντι των 52,1 δισεκατοµµυρίων φέτος. Και ειδικότερα των φορολογικών εσόδων τα οποία προϋπολογίζει στα 48,1 δισεκατοµµύρια ευρώ, έναντι 47,2 φέτος. Σύνολο, δηλαδή, της αναµενόµενης αύξησης εσόδων το ποσό των 951 εκατοµµυρίων ευρώ.
Ειδικά σύµφωνα µε τις προβλέψεις του νέου προϋπολογισµού
αναµένονται αυξηµένοι άµεσοι φόροι κατά 478 εκατοµµύρια
έναντι του 2017, αυξηµένος ο φόρος εισοδήµατος των φυσικών
προσώπων κατά 456 εκατοµµύρια ευρώ, 179 εκατοµµύρια ευρώ
παραπάνω οι φόροι περιουσίας, δηλαδή ΕΝΦΙΑ κ.λπ., 473 εκατοµµύρια ευρώ έµµεσοι φόροι παραπάνω έναντι του 2017, αύξηση 78 εκατοµµύρια ευρώ στα έσοδα από ΦΠΑ έναντι του 2017,
αυξηµένοι επίσης φόροι κατανάλωσης κατά 439 εκατοµµύρια
ευρώ έναντι του 2017. Έτσι βγαίνει, λοιπόν, το σύνολο των 2,1
δισεκατοµµυρίων ευρώ και αναφορικά µε τα πρωτοεµφανιζόµενα
φορολογικά µέτρα πρόκειται ουσιαστικά για τα συµπληρωµατικά
δηµοσιονοµικά µέτρα του έτους 2018, τα οποία ψηφίστηκαν µαζί
µε το πακέτο µέτρων της διετίας 2019-2020 και για τα οποία, δυστυχώς, δεν προβλέπεται απολύτως κανένα αντίµετρο, κάτι για
το οποίο η συγκυβέρνηση τηρεί εκκωφαντική σιωπή.
Το σύνολο απόδοσής τους 813 εκατοµµύρια ευρώ, για να το
κάνετε τι; Για να το κάνετε βοήθηµα-κοροϊδία, όπως αυτό που θα
δώσετε στους νέους ανέργους, τα 450 ευρώ, το οποίο τι σηµαίνει; Σηµαίνει δυο έξοδοι για κανένα ποτάκι και ένα νέο κινητό.
Αυτό, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, το ονοµάζετε ανάκαµψη
και κοινωνικό κράτος; Το χαρτζιλίκι των 450 ευρώ; Αυτή είναι η
ανάπτυξη;
Ευηµερούντες οι αριθµοί, λοιπόν, οι οποίοι όµως καταπίπτουν,
γιατί η Ελλάδα παραµένει στην κορυφή της σχετικής λίστας Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε ποσοστό ανεργίας 23%, το υψηλότερο
στην Ευρώπη. Αν ανατρέξουµε στις δηλώσεις του Ντράγκι, Διοικητή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το ποσοστό της
πραγµατικής ανεργίας ανέρχεται στο 31,3%, όταν το 2006, προ
κρίσης, ήταν στο 12,9%.
Σύµφωνα, επίσης, µε την έκθεση της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής, της ΕΛΣΤΑΤ, για τις συνθήκες διαβίωσης, το 39,9% του
πληθυσµού στη χώρα στερείται βασικά υλικά αγαθά και υπηρεσίες, όπως φαγητό και θέρµανση, µε το ποσοστό αυτό να αυξάνεται στο 44,5% του πληθυσµού στις ηλικίες από 0 έως 17 ετών.
Σχεδόν ένα στα έξι νοικοκυριά, δηλαδή σε ποσοστό 17,7%, δια-
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µένει σε σπίτια ακατάλληλα. Συνολικά, τέσσερα εκατοµµύρια
πεντακόσιες δώδεκα χιλιάδες Έλληνες –δεν τα λέω εγώ, η ΕΛΣΤΑΤ τα λέει- αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας και µε
τα παιδιά να απειλούνται περισσότερο. Ενδεικτικό για τα παιδιά
είναι ότι περίπου διακόσιες τριάντα χιλιάδες παιδιά, που ζουν σε
νοικοκυριά, ζουν σε νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόµενο και
ουσιαστικά σε νοικοκυριά που δεν έχουν κανένα εισόδηµα.
Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι η επιβεβαίωση ότι οι αριθµοί
ευηµερούν, αλλά οι άνθρωποι δυστυχούν, προκύπτει και από τα
στοιχεία που δηµοσιοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων.
Οι ληξιπρόθεσµες οφειλές των φορολογουµένων Ελλήνων στο
πρώτο εξάµηνο του 2017 εκτινάχθηκαν στα 5,47 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Συνολικά, τρία εκατοµµύρια οκτακόσιες χιλιάδες Έλληνες
φορολογούµενοι και επιχειρήσεις χρωστούν στο ελληνικό δηµόσιο περισσότερα από 95 δισεκατοµµύρια ευρώ, ποσό το οποίο
θα αυξάνει µήνα µε τον µήνα.
Οι φορολογούµενοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις και αφήνουν απλήρωτους τους φόρους που τους αναλογούν. Την ίδια στιγµή ο ελεγκτικός µηχανισµός της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ προχωρεί σε καθηµερινή βάση σε περίπου εννιακόσιες κατασχέσεις και δεσµεύσεις
τραπεζικών λογαριασµών αλλά και σε κατασχέσεις, πλέον, για
ληξιπρόθεσµα στην εφορία ύψους 500 ευρώ. Παίρνετε τα σπίτια
των Ελλήνων και για 500 ευρώ! Και αποδεικνύετε περίτρανα την
προεκλογική σας ψευδολογία, το «κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη», το οποίο στην πράξη το κάνετε «τα σπίτια των Ελλήνων στα
χέρια της εφορίας».
Αυτό, λοιπόν, σε ό,τι αφορά την πραγµατική απεικόνιση της
ελληνικής οικονοµίας. Είναι µια απεικόνιση η οποία µας παρουσιάζεται και µέσω του προϋπολογισµού του 2018.
Εδώ γεννάται το εξής ερώτηµα. Θα πει κάποιος: «Εσείς τι προτείνετε; Ποια είναι η πρόταση της Χρυσής Αυγής;». Ακούστε, λοιπόν: Άµεση, µονοµερής καταγγελία των µνηµονίων -και σε καµµία περίπτωση επαναδιαπραγµατεύσεις, επιµηκύνσεις και αναδιαρθρώσεις- καθώς και διαγραφή του παράνοµου και επαχθούς
χρέους. Αυτό είναι η µόνη διέξοδος για την ελληνική οικονοµία
και για τη σωτηρία του έθνους, σε συνδυασµό µε την επαναφορά
και πάλι του εθνικού νοµίσµατος, το οποίο ούτως ή άλλως θα ενισχύσει και την εθνική ανεξαρτησία. Καµµία Ευρώπη δεν δύναται
να ίσταται υπεράνω της Ελλάδος. Κανένα διευθυντήριο των Βρυξελλών και κανείς τοκογλύφος και εντολοδόχος του δεν µπορεί
να αποφασίζει στη θέση του κυρίαρχου ελληνικού λαού.
Εµείς έχουµε αποφασίσει και ο Αρχηγός µας, ο Νικόλαος Μιχαλολιάκος, το έχει πει πολλές φορές εδώ στην Ολοµέλεια: Εάν
είναι να επιλέξουµε µεταξύ Ευρώπης και Ελλάδος, επιλέγουµε
Ελλάδα. Εµείς µένουµε Ελλάδα, στηρίζουµε Ελλάδα και µόνον
Ελλάδα. Τα µνηµόνια απεδείχθησαν περίτρανα καταστροφικά.
Προκάλεσαν ανεπανόρθωτη εθνική, οικονοµική και κοινωνική καταστροφή. Επέφεραν δραµατική συρρίκνωση του ΑΕΠ, άνευ
προηγουµένου αύξηση της ανεργίας, όπως προείπαµε, στο υψηλότερο ποσοστό της Ευρώπης και εκτίναξη των χρεών σε επίπεδα µη αντιµετωπίσιµα.
Επίσης, ένα θέµα το οποίο δεν το άγγιξε κανείς και δεν το αγγίζει κανείς από τις µνηµονιακές κυβερνήσεις του αντιλαϊκού
τόξου: Διεκδίκηση και εγγραφή του κατοχικού δανείου και των
πολεµικών αποζηµιώσεων στον προϋπολογισµό. Εµείς το λέµε
αυτό, η Χρυσή Αυγή.
Στο µνηµονιακό πλαίσιο, λοιπόν, στο οποίο κινείται και ο προϋπολογισµός του 2018 ο Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή λέει
«όχι». Αντιθέτως, η Χρυσή Αυγή λέει «ναι» στην εθνική παραγωγή,
που αποτελεί και θεµελιώδη προγραµµατική της αρχή. Θέλουµε
την επανασύσταση του πρωτογενούς τοµέα, την απόλυτη προτεραιότητα ανάπτυξης της ελληνικής αγροτικής παραγωγής, της
βιοτεχνίας, της πάλαι ποτέ κραταιάς ελληνικής βιοµηχανίας, κινήσεις οι οποίες συνεπάγονται τη δυνατότητα παραγωγικής εργασίας στον ελληνικό λαό.
Εµείς προσβλέπουµε στην άµεση και ουσιαστική καταπολέµηση της ανεργίας. Για τη λύση του προβλήµατος αυτού η Χρυσή Αυγή, εκτός των άλλων, προτείνει και µια λύση απλή και άµεση: απέλαση όλων των λαθροµεταναστών, κάτι το οποίο σηµαίνει
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εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας για τους Έλληνες.
Η Χρυσή Αυγή είχε σε κάθε ευκαιρία τονίσει τα τελευταία πέντε χρόνια της κοινοβουλευτικής της παρουσίας, εδώ, σε αυτή
την Αίθουσα, ότι το χρέος που έχει συσσωρευτεί δεν είναι πραγµατικό, όπως απεδείχθη και από την εµµονή και την προστασία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Γεωργίου της ΕΛΣΤΑΤ. Το χρέος
είναι πλαστό, προκειµένου η χώρα να µπει µε τεχνητό τρόπο σε
µνηµόνια, ώστε µε τον τρόπο αυτόν να οδηγηθεί στην υποθήκευση και τελικά στην πώληση της δηµόσιας περιουσίας και κυρίως του υπεδάφους της.
Η εγκληµατική αυτή συνωµοσία, στην οποία έλαβαν µέρος όλα
τα κόµµατα του πολιτικού κατεστηµένου µε την ψήφο αλλά και
την ανοχή τους, οδήγησε σε τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις των λεγοµένων συστηµικών τραπεζών, µε τα χρήµατα που προήλθαν
από την καταλήστευση της ιδιωτικής οικονοµίας, τις περικοπές
των συντάξεων, των µισθών, των κοινωνικών επιδοµάτων και κάθε µορφής παροχής.
Με τον τρόπο αυτόν η σηµερινή Κυβέρνηση, όπως ακριβώς
έκαναν και οι προηγούµενες, όχι µόνο συνεχίζει το καταστροφικό
έργο της πώλησης της πατρίδας, αλλά και το βελτιώνει, προς
όφελος των δανειστών, αφού «δένει» τη χώρα µας για δεκαετίες.
Κυρίες και κύριοι, είναι φανερό σε όλους ότι την έξοδο από
αυτόν τον φαύλο κύκλο εφαρµογής των σχεδίων της νέας τάξης
µπορεί να εφαρµόσει µόνο µια εθνική κυβέρνηση. Εµείς, λοιπόν,
είµαστε ο αστάθµητος παράγοντας και ο µόνος λόγος που η πατρίδα µπορεί να ελπίζει, να προσπαθεί και να µάχεται.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κ.
Σπυρίδων Λάππας από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ακούσαµε πριν από λίγο τους εκπροσώπους της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης να κατηγορούν την Κυβέρνηση και τον ΣΥΡΙΖΑ
ότι είναι εγκλωβισµένος σε έναν µύθο. Μάλιστα, λέει, όχι µόνο
τώρα, αλλά ακόµα και πριν αναλάβει την κυβέρνηση, ζούσε µε
µύθους.
Θα µπορούσα να τους πω ότι οι ίδιοι ζουν έναν µύθο, γιατί όλη
η πολιτική τους φιλοσοφία, αντίληψη και πρακτική ακολουθείται
µε ένα άστρο που τους οδηγεί: η δήθεν αυτοεκπληρούµενη προφητεία, που ποτέ δεν βγαίνει, δεν εκπληρώνεται. Ξέρετε γιατί δεν
βγαίνει, κύριοι συνάδελφοι; Διότι η πολιτική επιστήµη δεν γνωρίζει προφητεία και µαντεία στην πολιτική ζωή. Πρέπει καθετί που
γίνεται ως πρόβλεψη να στηρίζεται σε αντικειµενικά, σε αποδείξιµα στοιχεία. Και αυτό δεν το κάνατε ποτέ. Είναι τυχαίο, λοιπόν,
ότι δεν σας βγαίνει κανένα αφήγηµα –ούτε ένα- εδώ και δυο, τρία
χρόνια; Τι είπατε και τι επιβεβαιώθηκε στην πράξη, τι είναι αυτό
που υλοποιήθηκε; Να σας βγει κάτι.
Τι κάνετε τώρα; Έρχεστε και τη βγαίνετε από τα αριστερά
στην Κυβέρνηση της Αριστεράς. Αυτό σας έµεινε µόνο ως αφήγηµα. Συνεχίζετε να το κάνετε.
Επίσης, κάνετε και ένα άλλο. Φαίνεται ότι από την ηµέρα που
εκλέξατε τον νέο Αρχηγό σας, κάνετε ένα σπριντ, κάνετε δρόµο
ταχύτητας. Τώρα που αντιλαµβάνεστε ότι ο δρόµος προς τις
εκλογές δεν είναι δρόµος ταχύτητας, αλλά µαραθώνιος, φροντίστε να µην καείτε. Διότι µε το σπριντ σε µαραθώνιο ή καίγεσαι ή
σκας. Έτσι λένε. Λάβετέ το υπ’ όψιν.
Σήµερα ένιωσα µια πολύ µεγάλη έκπληξη και λύπη ταυτόχρονα, ακούγοντας έναν άνθρωπο τον οποίο εκτιµούσα ιδιαίτερα. Και τον εκτιµούσα όχι γιατί τον γνώριζα από την πολιτική
ζωή, αλλά από τις τοποθετήσεις του στις επιτροπές. Αναφέροµαι
στον Κώστα Σκανδαλίδη.
Από αυτά που είπε κράτησα δύο φράσεις: Η µία είναι η άνευ
όρων παράδοση στους εταίρους µας, η παράδοση άνευ όρων
της πατρίδας και της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερον, είπε ότι
ζούµε πάλι έναν µύθο και ότι τα περί καθαρής εξόδου είναι ένας
µύθος.
Πραγµατικά µε λύπησε και στάθηκα µε έκπληξη στο γεγονός
ότι ο κ. Σκανδαλίδης, ένας άνθρωπος νουνεχής, ήπιων τόνων,
τουλάχιστον σε επίπεδο φρασεολογίας και ρητορικής, προσήλθε
και εντάχθηκε αυτοβούλως στους ίδιους ανθρώπους και στις
ίδιες οµάδες που µιλούν µόνο για τον φόβο των πολιτών, µε µια
ρητορική καταστροφολογίας, ότι δήθεν η χώρα καταστρέφεται.
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Θα µπορούσα να µιλήσω στον κ. Σκανδαλίδη, που διατέλεσε
Βουλευτής για πολλά χρόνια και Υπουργός σε πολλές κυβερνήσεις -όπως και στον κάθε κ. Σκανδαλίδη-, µε την ίδια γλώσσα.
Τον Γενάρη του 2015 εκλεγήκατε πρώτη φορά στο ελληνικό Κοινοβούλιο; Για πρώτη φορά παρατηρείτε αυτά τα φαινόµενα, τα
οποία σήµερα καταγγέλλετε και µας κατηγορείτε; Και τον παρατηρώ σήµερα, διότι τον εκτιµώ. Και του απευθύνω τον λόγο προσωπικά, γιατί θα µε ακούει.
Αγαπητέ, κύριε Σκανδαλίδη, η φρασεολογία, η ρητορική, η
γλώσσα πρέπει να ξέρετε ότι είναι εµβρυουλκός της σκέψης και
της συνείδησης. Θα χρησιµοποιήσω µια ρήση του Εµίλ Σιοράν,
αγαπητέ κύριε Δουζίνα, ο οποίος είχε πει ότι «δεν κατοικούµε µια
χώρα, κατοικούµε µια γλώσσα».
Επίσης, έθεσε ο κ. Σκανδαλίδης ένα πολύ σοβαρό θέµα, το
θέµα των συνεργασιών. Αλήθεια, εσείς, κύριοι της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης, µέχρι χθες, της Κίνησης Αλλαγής, σήµερα,
ακούτε την αγωνία και τον αχό των συντρόφων και συναγωνιστών
σας στην Ευρώπη και σε όλον τον κόσµο; Διερωτηθήκατε ποτέ
γιατί µε τη ρητορική σας δεν συνταυτίζεται, δεν παραλληλίζεται,
δεν συµφωνεί καµµία άλλη οµάδα σοσιαλιστών και σοσιαλδηµοκρατών; Είδατε ποτέ να χύνεται τόσο δηλητήριο εις βάρος του
Πρωθυπουργού και της χώρας από σοσιαλιστές και σοσιαλδηµοκράτες; Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν γίνεται αυτό και γιατί
το κάνετε µόνον εσείς; Είστε οι µόνοι στην Ευρώπη και στον
κόσµο ολόκληρο, θα έλεγα, που το κάνετε. Χύνετε δηλητήριο
κατά της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού.
Άκουσα και τον κ. Πλακιωτάκη. Άλλο είχα σκοπό να πω, τώρα
όµως είµαι υποχρεωµένος να απαντήσω. Μίλησε για ξεπούληµα
δηµόσιων υπηρεσιών και δοµών, όταν δεν στέγνωσε ακόµη το
µελάνι των αποφάσεων του συνεδρίου της Νέας Δηµοκρατίας,
όπου θα µπορούσε κανείς να πει ότι σαν πυρήνας του συνεδρίου
αυτού βγαίνει ένα πράγµα: εκποίηση των πάντων, ό,τι έχει σχέση
µε δηµόσιο, στον ιδιωτικό τοµέα, µε κορυφαίο και κύριο αφήγηµα αυτό που είπατε, κύριε Σταϊκούρα, για την ιδιωτική ασφάλιση. Δεν είναι βόµβα αυτό στην υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση;
Τι είναι αυτό που είπατε; Δεν ανοίγετε ένα «παράθυρο», όταν
λέτε να επιλέγουν οι άνθρωποι ή EΦΚΑ ή ιδιωτική ασφάλιση;
Είστε το µοναδικό κόµµα στην Ευρώπη που το θέτει, ακόµα και
από τα δεξιά λαϊκά κόµµατα. Κανένα άλλο κόµµα δεν το θέτει.
Εν πάση περιπτώσει, λέτε ότι εµείς ξεπουλάµε τις δηµόσιες
υπηρεσίες και δοµές. Αυτό µοιάζει µε κωµωδία.
Ο κ. Χατζηδάκης, άνθρωπος και αυτός ήπιων τόνων, είπε ότι η
χώρα οδεύει στην καταστροφή. Μπορείτε να επιχειρείτε καταστροφολογία µε ήπιες λέξεις, µε ήπιες εκφράσεις. Αυτό έκανε ο
κ. Χατζηδάκης.
Κύριε Χατζηδάκη, µήπως µπορείτε να µας πείτε τι παρέλαβε ο
ΣΥΡΙΖΑ τον Γενάρη του 2015; Είναι αυτό που σας απάντησε ο
Πρόεδρος της Βουλής πριν από λίγο. Έχετε και έναν δικό σας
µύθο, ότι δήθεν παραδώσατε τη χώρα µε 0,7% ανάπτυξη. Μηδενική ανάπτυξη είχατε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: 0,8%. Τα στοιχεία άλλαξαν και έγιναν
ακόµα καλύτερα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Ειπώθηκε πριν. Κύριε Σταϊκούρα, για
να συµφωνήσουµε σε κάποια πράγµατα, τα πράγµατα τα έβαλε
στη σειρά -θέλετε από αισθήµατα ενοχής, θέλετε από αισθήµατα
ειλικρίνειας, θέλετε επειδή αποδρά από το Eurogroup;- ο κ. Ντάισελµπλουµ τις προηγούµενες ηµέρες. Ακούστε τι είπε: «Οι Έλληνες φορολογούµενοι υποχρεώθηκαν να διασώσουν τις ξένες
τράπεζες. Τα µνηµόνια επιβλήθηκαν στην Ελλάδα προκειµένου
να σωθούν οι ξένοι επενδυτές. Τα προγράµµατα διάσωσης υπήρξαν προϊόν αυτοσχεδιασµού. Είχαν δίκιο όσοι τότε επέκριναν τα
µνηµόνια.».
Δεν είναι ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ πριν από τις εκλογές και δεν
είναι ούτε καν της Κυβέρνησης ή κάποιες ανακοινώσεις Βουλευτών. Είναι λόγια του Προέδρου του Eurogroup.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Όλα καλά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Ναι, κύριε Παναγιωτόπουλε, «όλα καλά».
Αυτά δεν σας κάνουν να ζητήσετε µία συγγνώµη από τον ελληνικό λαό, που έρχονται τώρα, το 2017, και λένε όλα αυτά που
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λέγαµε εµείς πριν τον Γενάρη του 2015; Δεν αισθάνεστε την υποχρέωση να ζητήσετε µία συγγνώµη; Εσείς δεν είστε που λέγατε
«βάστα, Σόιµπλε» και «Γερούν, γερά»; Δεν λέγατε ότι, αν δεν
υπήρχαν τα µνηµόνια, έπρεπε να τα εφεύρουµε; Εν πάση περιπτώσει, ας µην κάνουµε τώρα παρελθοντολογία.
Όσον αφορά αυτά που είπαν πριν ο κ. Χατζηδάκης και ο κ.
Τσιάρας, πρέπει να συµφωνήσουµε σε ένα πράγµα: ή είναι ψευδείς οι αριθµοί και τα στοιχεία που δίνει η Κυβέρνηση ή είναι ψεύτες αυτοί που τα χρησιµοποιούν κατά ψεύτικο τρόπο ή είναι
«µαγειρεµένα». Τι από αυτά ισχύει; Δεν πρέπει να βρούµε µία
σταθερά για να αποτιµήσουµε τα νούµερα; Η σταθερά ποια είναι,
κύριοι; Αυτά που λέτε εσείς µόνο; Δηλαδή, όταν τα λέει η Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά κόµµατα, δεν πρέπει να δούµε ποιοι
άλλοι τα επιβεβαιώνουν ή όχι, ποιοι είναι;
Βρείτε µου έναν οργανισµό, ένα κόµµα, έναν ηγέτη, της Ευρώπης και του κόσµου ολόκληρου, που να συµφωνεί µαζί σας.
Θέλετε την Deutsche Bank; Θέλετε τους οίκους αξιολόγησης;
Θέλετε τη Μέρκελ; Θέλετε τον Σουλτς; Θέλετε τον Μοσκοβισί;
Θέλετε τον Πιτέλα, κύριε Λοβέρδο, τον φίλο σας; Πείτε µου τελικά ποια θα είναι η σταθερά µε την οποία θα αποτιµήσουµε τα
νούµερα και τα στοιχεία.
Εµείς τα δίνουµε. Έρχεστε και λέτε ακριβώς τα αντίθετα. Μπορείτε να βρείτε µία επιβεβαίωση των όσων επικαλείστε; Δεν µπορείτε να βρείτε. Οι πάντες συµφωνούν µε τα νούµερα, τα στοιχεία και τα γεγονότα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε. Βάλτε τελεία και θαυµαστικό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να πω µόνο το εξής. Θα µπορούσα να σας πω εδώ
ποια είναι η στάση σας τα χρόνια που κυβερνά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακόµα
και στις εξεταστικές επιτροπές έχετε σηκώσει µία «γραµµή Μαζινό» να υποστηρίξετε τα «µαύρα» χρόνια της δικής σας διακυβέρνησης, όταν το µόνο όπλο που είχατε και τότε και τώρα –και
θα σας πω γιατί- είναι ο φόβος.
Ο φόβος, όµως, αρµόζει στους φοβισµένους. Και φοβισµένοι
είστε εσείς. Το ίδιο κάνατε στις ευρωεκλογές του 2014. Το ίδιο
ακριβώς κάνατε και στις τρεις εκλογές που ηττηθήκατε. Θέλατε
τότε να προκαλέσετε φόβο στην κοινή γνώµη ότι έρχεται η καταστροφή, ο ΣΥΡΙΖΑ, και φόβο θέλετε να προκαλέσετε γιατί όσο
συνεχίζετε να κυβερνάτε τη χώρα η χώρα οδηγείται στην καταστροφή. Με φόβο δεν µπορείτε να κάνετε πολιτική. Ο φόβος αρµόζει µόνο στους φοβισµένους. Και φοβισµένοι είστε εσείς,
κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
για ένα λεπτό ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ορίστε, κύριε Σταϊκούρα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Θα ήθελα να καταθέσω στα Πρακτικά, µε αφορµή την τοποθέτηση του κυρίου συναδέλφου αλλά
και του Υπουργού κ. Τσιρώνη προηγουµένως, τρία στοιχεία.
Πρώτα απ’ όλα, ποιοι ήταν οι προϋπολογισµοί του 2012 για το
2013 και του 2013 για το 2014. Για την ανάπτυξη πιάσαµε και
υπερκαλύψαµε τους στόχους και τις δύο χρονιές, κάτι που καµµία χρονιά δεν έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Θα καταθέσω συνεπώς στα Πρακτικά ξανά τους προϋπολογισµούς που είχαµε κάνει και το ότι υπερκαλύψαµε τους στόχους
για την ανάπτυξη. Επαναλαµβάνω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν µπόρεσε να
πετύχει κανέναν στόχο για την ανάπτυξη την τελευταία τριετία.
Δεύτερη παρατήρηση. Η Νέα Δηµοκρατία παρέδωσε ανάπτυξη, σύµφωνα µε τα προχθεσινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, 0,8%,
+0,8%.
Θα το καταθέσω.
Στη συνέχεια, η οικονοµία επέστρεψε στην ύφεση, παραµένει
στην ύφεση και φέτος αποτυγχάνει να πιάσει τον στόχο.
Τρίτη παρατήρηση, επειδή το άκουσα από συναδέλφους.
Πράγµατι -εγώ δεν έχω αυταπάτες, έχω καταθέσει από 14 Μαΐου
του 2015 την αλήθεια- άλλο είναι το δηµοσιονοµικό και άλλο το
ταµειακό. Ταµειακά η Νέα Δηµοκρατία παρέδωσε στις 25 Ιανουαρίου ταµειακά διαθέσιµα +1,9 δισεκατοµµύριο ευρώ.
Θα το καταθέσω στα Πρακτικά.
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Σύµφωνα, όµως, µε τις εκτιµήσεις που υπήρχαν, στο τέλος του
Φεβρουαρίου θα υπήρχε ταµειακό πρόβληµα. Για αυτό και υπήρξε η δίµηνη παράταση τότε. Ενώ τα ήξερε αυτά η Κυβέρνηση,
ζήτησε άλλους τέσσερις µήνες παράταση του προγράµµατος και
ο κ. Βαρουφάκης ζήτησε τα χρήµατα στο τέλος. Δεν σηµαίνει
αυτό ότι δεν θα πλήρωνε η χώρα µισθούς και συντάξεις. Άλλωστε, η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πλήρωσε µισθούς και συντάξεις.
Σηµαίνει ότι θα έπρεπε να κάνει περισσότερα repos, όπως έκανε
και µεταγενέστερα. Αυτή είναι η αλήθεια.
Συνεπώς η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε να πετύχει, απέτυχε στους αναπτυξιακούς στόχους που είχε θέσει αυτά τα χρόνια.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Σκρέκας έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Βέβαια, δεν θα προσπαθήσω να πείσω τον αξιότιµο συνάδελφο για την ορθότητα των στοιχείων τα οποία µόλις ανέφερε ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σταϊκούρας, γιατί για να δει και να µπορέσει να διαβάσει τα στοιχεία
πραγµατικά της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, θα πρέπει
κατ’ αρχάς να βγάλει τα κοµµατικά γυαλιά. Γιατί δεν µπορεί να
µη βλέπει αυτό το οποίο η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία γραπτώς αναφέρει σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη για το 2014, η οποία,
σύµφωνα µε τα αναθεωρηµένα στοιχεία, ήταν 0,8% σε ετήσια
βάση.
Όµως, επιπλέον αυτού, το τρίτο και το τέταρτο τρίµηνο του
2014 η ελληνική οικονοµία παρουσίαζε ανάπτυξη πάνω από 1,4
ποσοστιαία µονάδα.
Από τότε και µετά, η ελληνική οικονοµία έπεσε ξανά σε ύφεση,
αγαπητέ συνάδελφε. Και το κακό δεν είναι ότι δεν βγαίνει το αφήγηµα της Αντιπολίτευσης, όπως είπατε πριν. Δεν είναι αυτό το
κακό για τους Έλληνες. Το κακό για τους Έλληνες, κύριε συνάδελφε, είναι ότι δυστυχώς δεν υλοποιείται τίποτε από αυτά που
εσείς εξαγγείλατε. Αυτό είναι το κακό, ότι οι δικές σας προεκλογικές εξαγγελίες δεν βγαίνουν, της Κυβέρνησης δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ
- ΑΝΕΛ. Δεν είναι το πρόβληµα το ότι δεν βγαίνουν τα λεγόµενα
της Αντιπολίτευσης.
Συζητάµε σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τον προϋπολογισµό για το 2018. Το 2018 θα είναι το τέταρτο έτος διακυβέρνησης αυτής της χώρας από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
Το ερώτηµα το οποίο προκύπτει, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
είναι αν τελικά ο προϋπολογισµός του 2018, έστω και κατ’ ελάχιστον, προσεγγίζει τις προεκλογικές εξαγγελίες δύο φορές στις
δύο εθνικές εκλογές του 2015, για τις οποίες προεκλογικές εξαγγελίες ο ελληνικός λαός σάς ψήφισε και σας εµπιστεύτηκε.
Τρία πράγµατα σε γενικές γραµµές λέγατε το 2015. Το πρώτο
είναι ότι θα προστατεύσετε τις συντάξεις και τους αδύναµους.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Εµείς το κάναµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Το 2018, πέρα από τις περικοπές
συντάξεων που έχετε κάνει τρία χρόνια τώρα, στον προϋπολογισµό που έχετε φέρει προς ψήφιση περιλαµβάνονται επιπλέον περικοπές του ΕΚΑΣ, δηλαδή του επιδόµατος εκείνου που παίρνουν οι πιο χαµηλοσυνταξιούχοι.
Τι λέγατε, επίσης, όλο το 2015 αλλά και τα προηγούµενα χρόνια µέχρι να ανέλθετε στην εξουσία, µ’ ένα στόµα, µια φωνή; «Σεισάχθεια», «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη». Σήµερα, κυρίες
και κύριοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, είναι η χρονιά όπου καµµία νοµοθετική διάταξη της δικής σας Κυβέρνησης δεν προστατεύει
ούτε το παραµικρό σπίτι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Υπάρχει ο νόµος Κατσέλη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Δηλαδή σήµερα ο βιοπαλαιστής,
ο οποίος πήρε ένα δάνειο για να αγοράσει ένα σπιτάκι, να βάλει
την οικογένειά του από κάτω και δεν πληρώνει το δάνειό του,
επειδή είτε έχασε τη δουλειά του είτε µειώθηκε το εισόδηµά του,
δεν καλύπτεται νοµοθετικά από τη δική σας Κυβέρνηση και έχει
επανέλθει ο φόβος ότι το σπίτι του αύριο ή µεθαύριο µπορεί να
βγει στον πλειστηριασµό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τρίτον -και µε αυτό τελειώνω-, είχατε υποσχεθεί -ο κόσµος τα
ξέρει πολύ καλά πια στο πετσί του και δεν χρειάζεται να του τα
λέµε, απλώς τα αναφέρουµε για να τα θυµηθείτε εσείς, που δείχνετε ότι τα ξεχνάτε- ότι θα αυξήσετε τα εισοδήµατα των Ελλήνων κι ότι ο ελάχιστος µισθός στον ιδιωτικό τοµέα θα είναι 751
ευρώ. Και σήµερα όλη η ελληνική κοινωνία έχει καταλάβει ότι πια
η γενιά των 360 ευρώ είναι εδώ, έχει έρθει και είναι πάρα πολύ
δύσκολο να αλλάξει και δεν πρόκειται φυσικά να την αλλάξετε
εσείς.
Το αποτέλεσµα ήταν, κύριε Υπουργέ της Οικονοµίας και της
Ανάπτυξης, τα δηλωµένα εισοδήµατα των µισθωτών του ιδιωτικού τοµέα, των υπαλλήλων του δηµοσίου τοµέα, των συνταξιούχων και των ελευθέρων επαγγελµατιών να µειωθούν το 2016
κατά 2,6 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Άρα ο δρόµος που έχει πάρει η χώρα είναι πάρα πολύ στραβός. Και τελικά, ο προϋπολογισµός αυτός του 2018, πέρα από
αυτά τα οποία είπαµε –δεν τηρήσατε τίποτα από αυτά που είπατε, δεν µπορέσατε να κάνετε τίποτα, ούτε ένα στα δέκα-, τουλάχιστον είναι ένας προϋπολογισµός που αποδεικνύει ότι η
οικονοµική σας πολιτική πετυχαίνει;
Ακούστε δύο νούµερα: Για το 2018 προβλέπονται, µε τα νέα
µέτρα που θα φέρετε, καθαρά έσοδα 50,5 δισεκατοµµυρίων
ευρώ. Ξέρετε πόσα έσοδα είχε το κράτος το 2014; Είχε έσοδα
50 δισεκατοµµύρια ευρώ. Τέσσερα χρόνια µετά το 2014, έχοντας
φέρει µέτρα 10 δισεκατοµµυρίων ευρώ συν 9,9 δισεκατοµµυρίων
ευρώ εντός του 2018, µε τα περισσότερα από αυτά να είναι φορολογικά και δηµοσιονοµικά µέτρα εσόδων για το κράτος, τέσσερα χρόνια µετά από αυτή τη φοροκαταιγίδα, το ελληνικό
κράτος έχει τα ίδια έσοδα µε αυτά που είχε τέσσερα χρόνια πριν!
Εάν εσείς πιστεύετε, κύριε Υπουργέ της Ανάπτυξης και κυρία
Υπουργέ των Οικονοµικών, ότι αυτό αποδεικνύει ότι η πολιτική
σας έχει πετύχει, θα σας πω ότι τέσσερα χρόνια µετά και µε 12
δισεκατοµµύρια επιπλέον φόρους και περικοπές, το να πετυχαίνετε τα ίδια έσοδα µε αυτά που είχαµε τότε, αποδεικνύει την
πλήρη αποτυχία της πολιτικής σας στρατηγικής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Όµως, δεν αποδεικνύει µόνο αυτό. Αποδεικνύει ότι καµµία
χρονιά από εδώ και πέρα, εάν συνεχίζεται η ίδια πολιτική, δεν
πρόκειται να πετυχαίνετε τους στόχους των εσόδων, εφόσον δεν
φέρνετε νέα µέτρα. Και γι’ αυτόν τον λόγο στον προϋπολογισµό
του 2018 φέρνετε νέα µέτρα, αλλά και για το 2019 έχετε ψηφίσει
ήδη νέα µέτρα, µείωση αφορολόγητου και περαιτέρω περικοπές
συντάξεων.
Πόσο υπερήφανοι, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αισθάνεστε
γι’ αυτά τα οποία έχετε πετύχει τρία χρόνια τώρα; Δεν νοµίζω ότι
θα πρέπει να πανηγυρίζετε γι’ αυτά τα οποία έχετε κάνει στην ελληνική οικονοµία και στην ελληνική κοινωνία.
Προδώσατε συντρόφους, προδώσατε ιδέες και προδώσατε
αυτούς που σας εµπιστεύτηκαν: τους Έλληνες πολίτες. Και ο εµπαιγµός συνεχίζεται.
Εµείς, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν µπορούµε να ψηφίσουµε έναν προϋπολογισµό του εµπαιγµού. Θα πρέπει ο εµπαιγµός πια να τελειώσει στην Ελλάδα. Για αυτό και δεν ψηφίζουµε
τον προϋπολογισµό για το 2018.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως 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 δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Γυµνάσιο Καστριτσίου Πατρών (δεύτερο τµήµα).
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η κ. Αθανασία Αναγνωστοπούλου.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε
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Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε συστράτευση κάλεσε χθες
τους πάντες ο κ. Μητσοτάκης, «για να φύγει η πιο επικίνδυνη, η
πιο ανίκανη και η πιο ανήθικη Κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης».
Θα ήταν για γέλια αυτή η πρόταση, εάν δεν υπήρχαν λόγοι γι’
αυτή την κοινωνία να σταθούµε και να την αναλύσουµε λίγο.
Όπως λέει και ο σοφός λαός, «ο καθένας µε τον πήχη του κόβει
το πανί». Μας ενδιαφέρει, λοιπόν, µε αφορµή τον προϋπολογισµό να δούµε ποιος είναι ο πήχης του καθενός από εµάς και ποιους καλεί σε συστράτευση µε βάση αυτόν τον πήχη.
Πρώτον, ο δικός µας πήχυς επιβάλλει κατ’ εξοχήν τον προνοιακό και αναδιανεµητικό ρόλο του κράτους, γιατί έτσι µόνο µπορούν να προστατευθούν οι ασθενέστερες κοινωνικά τάξεις,
ειδικά σε περίοδο κρίσης. Έτσι µόνο µπορεί να εξασφαλισθεί κοινωνική συνοχή.
Θα πω ενδεικτικά µερικά νούµερα: Η δαπάνη για την πρόνοια
το 2015 ήταν 750 εκατοµµύρια ευρώ και το 2018 ήταν 1,85 δισεκατοµµύριο ευρώ. Από αυτά, τα επιπλέον 260 εκατοµµύρια ευρώ
δόθηκαν για τα οικογενειακά επιδόµατα, δηλαδή είχαµε αύξηση
της τάξης του 40%.
Και µόνο αυτή η αύξηση των οικογενειακών επιδοµάτων δείχνει ότι αυτή η Κυβέρνηση θέλει να ανοικοδοµήσει ένα ευρωπαϊκό κράτος, αφού στηρίξει την κοινωνία σε περίοδο κρίσης.
Ανοχύρωτη πόλη ήταν αυτό το κράτος, όταν ήρθε η κρίση.
Ήταν ανοχύρωτη πόλη, γιατί ποτέ δεν φροντίσατε να φτιάξετε
ένα δυνατό, µη στρεβλό, µη πελατειακό κράτος πρόνοιας. Δεν
έχω χρόνο για να αναφερθώ αναλυτικά σε αυτά.
Δυο πράγµατα θα πω: Πρώτον, η κοινωνικοποίηση της µητρότητας, µε επίδοµα από το πρώτο παιδί, ειδικά σε µια χώρα µε δηµογραφικό πρόβληµα, όπως έκανε η Γαλλία ή η Σουηδία. Δεύτερον, η κοινωνικοποίηση του νοικοκυριού, µε τα σχολικά γεύµατα, και η κοινωνικοποίηση της φροντίδας του παιδιού, µε τους
βρεφονηπιακούς σταθµούς, όπως έχουν κάνει όλες οι ευρωπαϊκές χώρες που έχουν ένα πραγµατικό κράτος πρόνοιας.
Ανοχύρωτη πόλη ήταν το κράτος, γιατί ο δικός σας πήχυς δεν
τα έβλεπε ποτέ αυτά.
Αναδιανεµητικός ο ρόλος του κράτους. Μιλάτε συνεχώς για
υπερφορολόγηση και, πράγµατι, έχουν υπερφορολογηθεί τάξεις, κυρίως η µεσαία τάξη. Γιατί, όµως; Είναι ντροπή για αυτό
το κράτος ότι µετά από δύο αιώνες ζωής δεν κατόρθωσε να
φέρει ένα δίκαιο φορολογικό σύστηµα, που θα φορολογούνται
όλοι ανάλογα µε τα εισοδήµατά τους, και να γυρίζει στους ασθενέστερους. Ούτε το ΠΑΣΟΚ το έκανε αυτό, παρ’ όλο που ήταν
αίτηµα της σοσιαλδηµοκρατίας από τον 19ο αιώνα. Γιατί, άραγε;
Ας µην το συζητήσουµε τώρα, θα βρούµε πολλά να πούµε.
Τι ακούσαµε από τον κ. Μητσοτάκη; Τι είδαµε από το ερωτηµατολόγιο που διανεµήθηκε στο συνέδριό σας; Ιδιωτικές ασφαλίσεις –προσέξτε το αυτό, γιατί σε αυτά πρέπει να δώσουµε
µεγάλη σηµασία-, που σηµαίνει ότι διαρρηγνύεται άπαξ διά παντός όχι µόνο το κράτος πρόνοιας, αλλά η αλληλεγγύη µεταξύ
των γενεών, η κοινωνική ειρήνη. Επιχειρεί ο καθένας και, αν τα
καταφέρει, τα κατάφερε. Αν δεν τα καταφέρει, δεν πειράζει.
Για εµάς, πάνω από όλα είναι η αλληλεγγύη των γενεών, οι
άφωνοι της ιστορίας στο προσκήνιο, οι άνεργοι, πράγµατα που
εσείς θεωρείτε φιλοδωρήµατα.
Ανάλγητο αυτό το κράτος που επί τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες δεν έβαλε ένα επίδοµα ανεργίας λίγο της προκοπής και να
µην εξευτελίζει τους άνεργους πριν από την κρίση, όχι στην
κρίση. Για αυτό και µιλάω για µια ανοχύρωτη πολιτεία.
Δεύτερο σηµείο: Σεβασµός του δηµόσιου ελληνικού και ευρωπαϊκού χρήµατος, γιατί αυτή η κοινωνία το πληρώνει ακριβά. Να
πούµε τι έγινε τα προηγούµενα χρόνια; Δεν θα πω. Τα ξέρετε καλύτερα.
Γίνεται σκοτωµός για την ανάπτυξη. Η δική µας ανάπτυξη βασίζεται σε τρεις πυλώνες: δηµόσιες επενδύσεις, ιδιωτικές επενδύσεις, κοινωνική οικονοµία.
Μην κάνετε έτσι. Ένα νούµερο θα σας πω: Σε όλη τη διεθνή
βιβλιογραφία δεν υπάρχει σταθεροποίηση σε συνθήκες κρίσης,
εάν δεν έχουµε δηµόσιες επενδύσεις. Και µάλιστα, το εθνικό σκέλος έχει πολύ µεγάλη σηµασία. Το 2019 οι δηµόσιες επενδύσεις
στο εθνικό σκέλος θα φθάσουν στα 1,55 δισεκατοµµύριο ευρώ,
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που επί δικών σας κυβερνήσεων –Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚµειώνονταν συνέχεια.
Ο εκσυγχρονισµός σας, οι µεταρρυθµίσεις σας, η ανάπτυξή
σας; Ένα µόνο παράδειγµα θα σας δώσω, που είναι ντροπή και
θα έπρεπε να µας έχετε ζητήσει εκατό χιλιάδες φορές συγγνώµη. Η Εθνική Οδός Κορίνθου-Πατρών ξέρετε πόσες δεκαετίες περιµέναµε για να φτιαχτεί; Ξέρετε πόσα λεφτά κατασπαταλήθηκαν στους εργολάβους;
Για σας ένας είναι ο γνώµονας: εργολαβίες και ΣΔΙΤ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει του κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Επειδή δεν έχω χρόνο, θα πω µόνο δύο πράγµατα ακόµα. Το
κράτος είναι για εσάς το εργαλείο αναπαραγωγής της εξουσίας
των δικών σας οικογενειών και των φίλων σας. Δικαιώµατα είχαν
και πρέπει να έχουν οι λίγοι. Οι άλλοι, οι πολλοί, έχουν προνόµια,
όποτε και αν έχει το κράτος και βούλεσθε εσείς. Όταν στριµώχνεται λίγο το κράτος, κόβονται τα προνόµια, αλλά πρέπει να
προφυλαχθούν τα δικαιώµατα των λίγων.
Τα είδαµε αυτά µε τις άδειες των τηλεοπτικών καναλιών. Σε
ποιο ευρωπαϊκό κράτος δεν πληρώνουν αυτοί που έχουν τα τηλεοπτικά κανάλια; Για πείτε µου εδώ: Σε ποιο άλλο ευρωπαϊκό
κράτος οι δικαστές δεν δηλώνουν το «πόθεν έσχες» και δεν είναι
στο φως του ήλιου; Και προσπαθείτε να µας ενοχοποιήσετε ότι
είµαστε άλλοτε Βενεζουέλα άλλοτε σταλινικοί άλλοτε οτιδήποτε
τέτοιο.
Ξέρετε τι κράτος είχατε φτιάξει και γι’ αυτό βρέθηκε ανοχύρωτη πολιτεία; Και εµείς επί κρίσης προσπαθούµε να στήσουµε
όρθια την κοινωνία, αλλά και να στήσουµε αυτό το κράτος. Το
βιλαέτι του πατέρα του καθενός ήταν. Για αυτό είπε και ο κ. Ράµφος ότι ήσασταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Η ιστορία έχει
πολλές πλευρές και σας ενοχλεί πάρα πολύ ότι για πρώτη φορά
έρχεται η άλλη πλευρά της ιστορίας, µε αδυναµίες, µε προβλήµατα, µε χίλιους δυο καταναγκασµούς, στους οποίους εσείς µας
βάλατε, και η άλλη πλευρά της ιστορίας ζητάει τα δικαιώµατά
της. Ναι, «η πιο ανήθικη, η πιο επικίνδυνη, η πιο ανίκανη Κυβέρνηση µετά τη Μεταπολίτευση»! Μακάρι να µπορέσουµε να στήσουµε αυτά, που µε προσπάθεια πολλών δεκαετιών προσπαθήσατε ποτέ να µη στηθούν σε αυτή τη χώρα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Παναγιωτόπουλος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, «εάν η θεωρία µου δεν ταιριάζει
µε τα γεγονότα, τόσο το χειρότερο για τα γεγονότα», είχε πει κάποτε ένας σοφός. Δεν είχε κατά νου, βέβαια, τον ΣΥΡΙΖΑ, όταν
το έλεγε αυτό, αλλά, αν ζούσε σήµερα και σας ζούσε στην Κυβέρνηση, θα ήταν υπερήφανος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ποιος;
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να ακούσουµε το
όνοµά του.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αφήστε να πω αυτό που
έχω να πω. Ψάξτε το, κύριοι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Πρόκειται για ανεπίτρεπτο υπαινιγµό.
Ντροπή!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Καλά. Εσείς να ντρέπεστε
και να µη διακόπτετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, προστατέψτε τον
οµιλητή. Μην αδιαφορείτε. Δεν µπορεί να λέει «ντροπή» σε ρήτορα που διακόπτεται.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ, λοιπόν, θα µιλήσω
για γεγονότα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θα µιλήσω για τον
πραγµατικό απολογισµό αυτής της Κυβέρνησης.
Έχουµε και λέµε. Και κρατήστε τους αριθµούς, τους υπολογισµούς:
Πρώτον, αύξηση συντελεστών ΦΠΑ δύο φορές.
Δεύτερον, κατάργηση µειωµένων κατά 30% συντελεστών ΦΠΑ
σε τριάντα δύο νησιά του Αιγαίου, που θα ισχύσει σε λίγες µέρες.
Ήταν ο ΦΠΑ για την επιβολή του οποίου ο κ. Καµµένος είχε δη-
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λώσει ότι ήταν παράνοµος και αντισυνταγµατικός, µία ηµέρα
αφού ψήφισε τη σχετική ρύθµιση στη Βουλή των Ελλήνων.
Τρίτον, αύξηση των συντελεστών του φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων, µείωση δύο φορές του αφορολόγητου, αύξηση, µονιµοποίηση συντελεστών εισφοράς αλληλεγγύης, αύξηση συντελεστών του φόρου ασφαλίστρων, αύξηση φορολόγησης των ενοικίων, κατάργηση των εκπτώσεων εφάπαξ πληρωµής
φόρου εισοδήµατος, κατάργηση απαλλαγών πληρωµής του
ΕΝΦΙΑ, αύξηση προκαταβολών φόρου εισοδήµατος, φορολόγηση των µερισµάτων, κατάργηση επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο για αγροτική χρήση, αύξηση
φόρου εισοδήµατος στους αγρότες –έχω λαχανιάσει και ακόµα
δεν είµαι καν στα µισά!-, αύξηση του κόστους των πρώτων υλών
στην αγροτική παραγωγή, αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών,
αύξηση του ΕΝΦΙΑ σε οικόπεδα, αγροτεµάχια, επιχειρήσεις,
ανοίκιαστα διαµερίσµατα, αύξηση του φόρου σε εταιρείες επενδύσεων, αύξηση του φόρου στα τσιγάρα -που δεν τα καπνίζουν,
βέβαια, µόνον οι έχοντες και κατέχοντες, τα καπνίζει όλος ο κόσµος και γι’ αυτό το έχει ρίξει στα λαθραία, άλλη απώλεια πηγής
εσόδων για το κράτος-, αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης
στην µπίρα, αύξηση του καθεστώτος του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα αλκοολούχα ποτά -ειδικά στα Δωδεκάνησα-, επιβολή
φόρου στον καφέ –καθ’ όλα έµµεσος φόρος και εποµένως κοινωνικά άδικος, αλλά παρ’ όλα αυτά φορολογήθηκε και ο καφές, αύξηση του φόρου στη βενζίνη, στο πετρέλαιο θέρµανσης και
κίνησης, επιβολή ειδικού τέλους στους λογαριασµούς σταθερής
τηλεφωνίας, επιβολή ειδικού τέλους στους λογαριασµούς συνδροµητικής τηλεόρασης, επιβολή φόρου διαµονής στα ξενοδοχεία και ενοικιαζόµενα δωµάτια, επιβολή φόρου στα ηλεκτρονικά
τσιγάρα, αύξηση του τέλους ταξινόµησης σε αυτοκίνητα και σε
φορτηγά.
Είκοσι επτά νέοι φόροι έµπνευσης και ψήφισης, βέβαια, από
την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, την Κυβέρνηση της κοινωνικής
ευαισθησίας, την Κυβέρνηση των αδυνάτων κ.λπ., κ.λπ., κ.λπ..
Για το 2018 µέτρα 1,9 δισεκατοµµυρίου. Έχετε φροντίσει για
την επιβολή και την κατίσχυση αυτών των µέτρων από 1-1-2018,
σε λίγες ηµέρες δηλαδή, ψηφίζοντάς τα ήδη από τον Μάιο του
2017, για να απαντήσω και στο επιχείρηµα «όχι, καθόλου νέα
µέτρα».
Τι έχουµε, λοιπόν, εδώ; Αθρόα µετάταξη αγαθών-υπηρεσιών
από τον χαµηλό στον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ, νέα µείωση του
ΕΚΑΣ για εκατόν σαράντα χιλιάδες δικαιούχους -όχι αυτούς που
συµπεριλαµβάνονται στις κοινωνικές τάξεις των ισχυρών ή των
εχόντων, βέβαια-, νέα µείωση κατά 50% του επιδόµατος θέρµανσης -αυτό θα το εκτιµήσουν ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα-, κατάργηση από τη φοροαπαλλαγή ιατρικών δαπανών, µείωση κατά
350 εκατοµµύρια ευρώ στην ιατροφαρµακευτική δαπάνη, µείωση
κοινωνικού προϋπολογισµού κατά 1,5 δισεκατοµµύριο περίπου,
κατάργηση όλων των επιδοµάτων στους δικαιούχους του κοινωνικού επιδόµατος αλληλεγγύης, κατάργηση των επιδοµάτων
ανεργίας για τους νεοεισερχόµενους -βέβαια, δίνετε εδώ εφάπαξ
βοήθηµα στους νέους άνεργους και αυτό υποτίθεται ότι είναι το
αντίµετρο-, κατάργηση των επιδοµάτων φτώχειας και φυσικών
καταστροφών, νέες µειώσεις µε την κατάργηση της έκπτωσης
1,5% στην παρακράτηση φόρου, νέες µισθολογικές περικοπές
σε δηµοσίους υπαλλήλους και ένστολους, επιβολή τέλους διανυκτέρευσης, όπως σας είπα, από 1-1-2018, αύξηση συντελεστών ΦΠΑ, όπως σας είπα, σε τριάντα δύο νησιά από 1-1-2018,
περικοπή συντάξεων χηρείας και είκοσι µία περικοπές συντάξεων-κοινωνικών επιδοµάτων που θα τεθούν σε ισχύ σε λίγες
µέρες από σήµερα για το 2018.
Για όσους, βέβαια, δεν µπορούν να αντεπεξέλθουν -κινδυνεύω
να εξαντλήσω τον χρόνο µου µόνο απαριθµώντας τους νέους
φόρους και περικοπές- υπάρχουν και τα αναγκαστικά µέτρα είσπραξης και η απελευθέρωση των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών, που θυµίζω ότι ήταν η υπ’ αριθµόν ένα µεταρρύθµιση στη
δικαιοσύνη, σύµφωνα µε τον κατάλογο των προαπαιτουµένων
που εσείς ψηφίσατε.
Μια βασική παράµετρος στην οικονοµική σας πολιτική, λοιπόν,
είναι φόροι και άλλοι φόροι. Διότι, παρά τις µεγαλόσχηµες εξαγγελίες για την πάταξη της φοροδιαφυγής, αντί να µαζέψετε 3 δι-
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σεκατοµµύρια σε έξι µήνες, µαζέψατε 100 εκατοµµύρια σε τρία
χρόνια, γιατί δεν καταλαβαίνετε και εξακολουθείτε να µην καταλαβαίνετε ότι, τόσο στην οικονοµική θεωρία -η περίφηµη «καµπύλη Λέιφερ»- όσο και στην πράξη, περισσότεροι φόροι δεν συνεπάγονται και περισσότερα έσοδα, αλλά πιθανότατα περισσότερη φοροδιαφυγή και, βέβαια, µεγαλύτερο κύµα φυγής επιχειρήσεων στο εξωτερικό και ακόµα, ένα καινούργιο φαινόµενο,
που παρατηρείται ιδίως τους τελευταίους µήνες, αυτό της µαύρης, ανασφάλιστης µικροεπιχειρηµατικότητας, δηλαδή τους µικροµεσαίους επαγγελµατίες, οι οποίοι επιλέγουν να δουλεύουν
ανασφάλιστοι, γιατί δεν αντέχουν να εµφανίζονται και να πληρώνουν τις εισφορές που εσείς επιβάλατε για να θωρακισθεί δια
παντός, όπως έλεγε ο κ. Κατρούγκαλος, όταν ήταν αρµόδιος
Υπουργός, το ασφαλιστικό µας σύστηµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Διότι είναι συνειδητή πολιτική επιλογή σας να διογκώνετε το
δηµόσιο, αυξάνοντας τις δαπάνες και στέλνοντας, βέβαια, τον
λογαριασµό στους Έλληνες φορολογούµενους. Διότι, εν τέλει,
είναι απόλυτα συνειδητή πολιτική σας επιλογή -άλλωστε, το
έχουν διατυπώσει Υπουργοί σας και δηµοσίως- η συντριβή της
µεσαίας τάξης στην υπερφορολόγηση. Κάνατε την Ελλάδα ένα
απέραντο πτωχοκοµείο και επιχαίρετε για την κοινωνική σας
ευαισθησία να µοιράζετε επιδόµατα και συσσίτια σ’ αυτούς που
πτωχοποιούνται ή κινδυνεύουν να πτωχοποιηθούν µε ρυθµούς και εδώ είναι το κρίσιµο- ταχύτερους από κάθε άλλη φορά. Να
δίνετε επιδόµατα, βέβαια, από τα δήθεν πλεονάσµατα του ΕΦΚΑ,
επειδή δεν πληρώνατε συντάξεις σε µερικές εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχων και εξ ου τα πλεονάσµατα.
Η Ελλάδα, όµως, κατέχει πλέον και µια καινούργια αρνητική
διάκριση: Τρίτη στην Ευρώπη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Βάλτε µια τελεία,
κύριε Παναγιωτόπουλε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Θα τη βάλω, αλλά δώστε
µου τα οκτώ λεπτά που δώσατε στην προλαλήσασα, κύριε Αντιπρόεδρε, παρακαλώ. Θα τελειώσω, σας το υπόσχοµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τι θέλετε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Στα επτά µε διακόπτετε.
Οκτώ και δέκα λεπτά µίλησε η προλαλήσασα. Μη µου το χαλάτε
τώρα!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Να είστε δίκαιος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Μη φωνάζετε!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ζητούµε ίση µεταχείριση,
τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Αυτό που κάνετε είναι ανέντιµο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τι λέτε; Προτρέχει η
γλώσσα της διανοίας σας, αν διαθέτετε διάνοια.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ίση µεταχείριση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Προτρέχει το κοµµατικό σας συναίσθηµα της καρέκλας που κάθεστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ακούστε τι σας λέω.
Ησυχία!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τι να κάνουµε; Ας ήταν λιγότερες οι περικοπές επιδοµάτων και οι φόροι, να κατανάλωνα
µικρότερο µέρος του χρόνου µου απαριθµώντας τους.
Η Ελλάδα, λοιπόν, κατέχει πλέον µια καινούργια αρνητική διάκριση. Είναι τρίτη στην Ευρώπη µετά τη Ρουµανία και τη Βουλγαρία στον δείκτη στέρησης οικονοµικών και κοινωνικών αγαθών
της EUROSTAT. Οι Έλληνες πολίτες, δηλαδή, στερούνται πλέον
τα βασικά. Οκτώ στους δέκα –χθεσινά είναι αυτά τα νούµερα µέτρησης- πιστεύουν ότι πάµε από το κακό στο χειρότερο και κανείς δεν σας πιστεύει. Επιµένετε στο αφήγηµα «όχι νέα µέτρα,
καθαρή έξοδος από τα µνηµόνια» -τα είπαµε προηγουµένως-,
αλλά αυτό το αφήγηµα στηρίζεται σε υψηλά πρωτογενή πλεονάσµατα, δηλαδή σε συνέχιση λιτότητας µέχρι το 2020, µε ασφυκτική εποπτεία της ελληνικής οικονοµίας µέχρι το 2060 και, το
καλύτερο, µε Υπερταµείο το οποίο θα ισχύσει µέχρι το 3016, δηλαδή θα έχει διάρκεια ενενήντα εννέα έτη. Άρα η έξοδος δεν
είναι και τόσο καθαρή.
Μας λέτε ότι όλα πηγαίνουν καλά. Αυτό µας λέει ο κωδωνοκρούστης της Wall Street και τέως γκουρού των «αγανακτισµέ-
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νων». Μας διαβεβαιώνει για θετικό επενδυτικό σοκ.
Αλήθεια –µόλις έφυγε, βέβαια, ο κύριος Υπουργός- πόσες
επενδύσεις έχουν εγκριθεί, κύριε Υπουργέ, στον καινούργιο αναπτυξιακό σας νόµο που έχει ψηφιστεί από τον Ιούνιο του 2016;
Πόσες έχουν εγκριθεί; Μήπως ούτε µία νέα επένδυση έχει εγκριθεί;
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ούτε µία! Δεν υπάρχει ούτε µία επένδυση!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Παναγιωτόπουλε, σας παρακαλώ να βάλετε µία τελεία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αντιθέτως, έχουµε Σκουριές, Ελληνικό, Αφάντου Ρόδου!
Αυτός δεν είναι ο επενδυτικός παράδεισος που έρχεται, αλλά
η αποεπενδυτική κόλαση που έχει ήδη επέλθει. Έτσι δεν γίνεται.
Γίνεται µόνο µε πολιτική αλλαγή, γιατί εσείς δεν µπορείτε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Μεγαλοµύστακας, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ένωσης Κεντρώων,
έχει τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, υποχρέωσή µας εδώ µέσα είναι όχι µόνο
να ακούµε τους συνοµιλητές µας και τους υπόλοιπους Βουλευτές, αλλά να µεταφέρουµε και τα όσα ακούµε έξω στην κοινωνία
και στην αγορά.
Έτσι, λοιπόν, θα αρχίσω σήµερα την αγόρευσή µου, καθώς
αυτό που πήρα από τον κόσµο είναι ότι είναι µπερδεµένος, ότι
είναι σε µία σύγχυση, καθώς ακούει τις τελευταίες ηµέρες να µιλούν όλοι για ανάπτυξη. Ακούει να λένε για έξοδο από τα µνηµόνια και αυτό δεν µπορεί να το ζήσει. Δεν µπορεί να καταλάβει
πού βασίζονται όλα όσα ακούγονται.
Όλα αυτά οφείλονται στο γεγονός ότι υφίσταται υπερφορολόγηση, τόσο από άµεσους όσο και από έµµεσους φόρους. Βλέπουν συνεχώς το εισόδηµά τους να µειώνεται. Είστε η Κυβέρνηση που έφερε τη γενιά των 360 ευρώ. Είστε αυτοί που µαζί µε
τους προηγούµενους έφεραν τα καθεστώτα ηµιαπασχόλησης.
Δεν κατηγορώ µόνο εσάς, γιατί το κακό αρχίζει πολύ πιο πριν.
Μάλιστα, όλα αυτά τα έχετε συνδυάσει µε την έλλειψη παροχών. Βλέπουµε τις τελευταίες ηµέρες σε τι κατάσταση είναι οι
φοιτητικές εστίες. Βλέπουµε τις ελλείψεις που υπάρχουν στην
υγεία. Βλέπουµε πάρα πολλές ελλείψεις γενικότερα. Όλα αυτά,
αν συνδυαστούν µε τα παραπάνω, δηµιουργούν στον κόσµο µία
απέχθεια προς όλους εµάς που βρισκόµαστε εδώ.
Δυστυχώς, το brain drain συνεχίζεται. Έχουµε δει πόσοι νέοι
φεύγουν. Και πώς να µη φύγουν, αφού για να κάνουν κάτι δικό
τους, για να ανοίξουν εδώ µία δική τους επιχείρηση, µπροστά
τους έρχεται και στήνεται ένας γολγοθάς; Δεν µπορούµε να λέµε
ότι είµαστε ανταγωνιστικοί σαν οικονοµία όταν έχουµε 100%
προκαταβολή φόρου. Δεν γίνεται να έχουµε στο µυαλό µας ότι
έτσι θα έρθει η ανάπτυξη. Δεν µπορούµε να λέµε ότι υποστηρίζουµε τον µικροµεσαίο επαγγελµατία, όταν βάζουµε τις εισφορές σ’ αυτό το επίπεδο που τις έχουµε, τη στιγµή µάλιστα που
αυτές δεν αποφορολογούνται όταν θεωρούνται ως εισόδηµα.
Αυτό είναι κάτι εξωπραγµατικό. Δεν το χωρά ανθρώπινος νους.
Για αυτό ο κόσµος είναι µπερδεµένος και αγανακτισµένος µε τα
όσα βλέπει και ακούει από εµάς εδώ. Δεν βλέπει σε καµµία περίπτωση αυτή την ανάπτυξη που όλοι λέτε.
Εσείς µπορεί να λέτε ότι στήνετε ένα κοινωνικό κράτος, αλλά
ούτε αυτό ισχύει. Με ένα επίδοµα τον χρόνο, όταν µάλιστα αυτά
τα χρήµατα προέρχονται από την υπερφορολόγηση των πολιτών,
δεν µπορούµε να µιλάµε για κοινωνικό κράτος.
Καταστρέφετε τη µεσαία τάξη. Χτυπάτε τον µικροµεσαίο επιχειρηµατία. Χτυπάτε τους υπαλλήλους. Και µετά θέλετε να λέτε
ότι είστε µια λαϊκή παράταξη της Αριστεράς που δίνει χείρα βοηθείας στους αδυνάµους. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε, σε καµµία
απολύτως περίπτωση.
Το άλλο που ακούω εδώ µέσα, όχι από την κοινωνία τώρα,
είναι τους παλιούς µε τους νέους να αλληλοκατηγορούνται για
το ποιος φταίει, ποιος τα έφερε, ποιος δεν τα έφερε, εσείς φέρατε τον ΕΝΦΙΑ, εσείς τον διατηρείτε. Ναι, αυτά τα κάνατε. Τα κά-
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νατε.
Επίσης, κάτι ακόµα που κάνατε είναι ότι µε το δεύτερο µνηµόνιο αποφασίστηκε ότι τα εισοδήµατά µας θα φτάσουν αυτά των
ανταγωνιστικών χωρών, δηλαδή Πορτογαλίας, Ρουµανίας, Βουλγαρίας. Ο προηγούµενος οµιλητής ανέφερε ποια είναι πλέον τα
επίπεδα της οικονοµίας µας, που είναι ακριβώς µαζί µε τη Ρουµανία και τη Βουλγαρία. Εκεί καταντήσαµε.
Ήρθαν µετά δικαστικές αποφάσεις οι οποίες ήταν προς όφελος των συνταξιούχων. Και έρχεστε εσείς, ως αριστερή Κυβέρνηση, και λέτε ότι «µε το τρίτο µνηµόνιο εµείς θα φέρουµε ισοδύναµα µέτρα που θα αντισταθµίζουν αυτή την απώλεια, την απώλεια από τις παράνοµες µειώσεις». Εσείς τις καταγγέλλατε.
Και όλα αυτά που λέω, για να τα δείτε και πιο προσεκτικά, είναι
σε αυτά τα αποσπάσµατα από το δεύτερο και από το τρίτο µνηµόνιο, τα οποία θα δώσω στα Πρακτικά για να τα έχετε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αναστάσιος Μεγαλοµύστακας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δυστυχώς, οι ανακρίβειες, οι ατασθαλίες, τα λάθη και τα ψέµατα µας οδήγησαν σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Ο κόσµος
έχει χάσει την εµπιστοσύνη του. Έχει χάσει την πίστη του. Ακούει
«πολιτικός» και τον έχει συνδυασµένο απευθείας µε το ψέµα. Δεν
µπορείς να πας να µιλήσεις. Και το χειρότερο όλων είναι ότι έχει
χάσει την ελπίδα του.
Βγείτε και κάντε µια βόλτα στην πόλη σας, στον νοµό σας. Αν
δείτε σε τι κατάσταση βρίσκονται οι Έλληνες, θα νιώσετε απόγνωση. Κανένας δεν πιστεύει ότι το πολιτικό σύστηµα βοηθάει
στο να βγούµε από την κρίση. Και µέχρι τώρα δεν το έχουµε βοηθήσει. Ίσα ίσα έχουµε απαξιώσει, από µόνοι µας, το πολιτικό σύστηµα. Και είναι λογικό και επακόλουθο να κάνουν το ίδιο και οι
πολίτες.
Δυστυχώς, ήσασταν εντελώς αντίθετοι µε τα όσα πρεσβεύατε
πριν γίνετε Κυβέρνηση. Είδαµε πολλούς από εσάς να περηφανεύεστε για τα εύσηµα που παίρνετε από τους φορείς που, µέχρι
πριν έρθετε εδώ, στα κυβερνητικά έδρανα, εσείς κατηγορούσατε. Βλέπουµε να επιζητάτε µάλιστα και τέτοιου είδους επιβραβεύσεις και να συµπορεύεστε µε αυτούς. Είναι µεγάλα αυτά τα
λάθη, γιατί πραγµατικά καταστρέφετε την εµπιστοσύνη που θα
έδειχνε ο κόσµος απέναντι σε εµάς.
Για να δούµε, όµως, µια εικόνα της οικονοµίας µας σήµερα.
Ας µιλήσουµε λίγο για την αναλογία συνταξιούχων µε τον ενεργό
πληθυσµό. Αυτή τη στιγµή στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τα στοιχεία
του δεύτερου τριµήνου του 2017, οι απασχολούµενοι ανέρχονται
στο νούµερο των τριών εκατοµµυρίων επτακοσίων ενεννήντα
µίας χιλιάδων τετρακοσίων ατόµων, ενώ οι άνεργοι είναι στο ένα
εκατοµµύριο δεκαέξι χιλιάδες εξακόσιοι και ο οικονοµικά µη
ενεργός πληθυσµός έχει το νούµερο των τεσσάρων εκατοµµυρίων τριακοσίων εβδοµήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ατόµων.
Δηλαδή το ποσοστό απασχόλησης είναι 41,3%. Το ποσοστό
ανεργίας είναι 21,1%. Η µισή χώρα και παραπάνω ανήκει σε ένα
σύνολο που δεν εργάζεται.
Για να δούµε τώρα ποιοι είναι αυτοί οι εργαζόµενοι. Οι εργαζόµενοι στο δηµόσιο είναι οκτακόσιες χιλιάδες έξι, οι µισθωτοί
στον ιδιωτικό τοµέα είναι ένα εκατοµµύριο εξακόσιες χιλιάδες
και οι επαγγελµατίες και οι αγρότες είναι στο ένα εκατοµµύριο
τριακόσιες χιλιάδες. Τι µας λένε αυτά τα νούµερα; Μας λένε ότι
περίπου 2,8 άτοµα συντηρούνται από τον ιδιωτικό τοµέα.
Δηλαδή αυτό σαν εικόνα πώς σας φαίνεται; Πιστεύετε ότι µπορεί να συνεχιστεί; Δεν είναι παράδοξο; Και όλα αυτά, µάλιστα,
όταν ένας υπάλληλος στο δηµόσιο έχει µέσο µισθό 1.075 ευρώ,
ενώ ένας υπάλληλος στον ιδιωτικό τοµέα έχει 777 ευρώ. Είναι δίκαιο; Έτσι υποστηρίζουµε εµείς το κράτος δικαιοσύνης; Είναι
πολύ εύκολο να εντοπίσετε το παράδοξο σε όλη αυτή την κατάσταση.
Πάµε να δούµε και άλλα στοιχεία της εικόνας µας στην οικονοµία. Υπάρχουν ακόµα οργανισµοί οι οποίοι δεν έχουν χαρτογραφηθεί. Δεν ξέρουµε τι κάνουν, πόσοι υπάλληλοι υπάρχουν
εκεί και ποιο είναι το κόστος για το κράτος.
Έχουµε φτάσει σε ένα επίπεδο, λέει, 95% χαρτογράφησης
αυτών των οργανισµών, δηλαδή εννιακόσιοι εβδοµήντα ένας φο-
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ρείς. Υπάρχουν περίπου πενήντα ακόµη δηλαδή, οι οποίοι δεν
ξέρουµε τι κάνουν, πώς το κάνουν και γιατί το κάνουν, σαν τον
οργανισµό που κατοχύρωνε τις ευρεσιτεχνίες και έπαιρναν δεκαέξι µισθούς. Δεν θυµάµαι και εγώ. Ήταν ένα στοιχείο που µας
είχε δώσει το Ποτάµι.
Ήρθε και η Κυβέρνηση, η οποία επιβάρυνε τόσο τους αγρότες, όσο καµµία άλλη. Φορολογείτε µε συντελεστές 22% έως
45% τις αγροτικές επιδοτήσεις και ενισχύσεις. Έρχεστε και βάζετε 24% στα αγροεφόδια. Και, άκουσον-άκουσον, έρχεστε και
βάζετε προκαταβολή στους αγρότες, που είναι εκτεθειµένοι σε
ένα απλό καιρικό φαινόµενο. Για παράδειγµα, όταν η ελιά έχει
το άνθος και βρέξει, δεν θα δώσει παραγωγή. Εάν ρίξει ένα χαλάζι, τα οπωροφόρα θα σακατευτούν. Εσείς πώς τους το ζητάτε;
Ξέρετε τι θα γίνει; Είστε µάντεις; Δεν µπορώ να το καταλάβω
αυτό. Και όλα αυτά σε συνδυασµό και µε την αύξηση των εισφορών τους. Εντάξει, έτσι δεν έρχεται η ανάπτυξη.
Θα σταθώ και σε δύο ακόµη πολύ σηµαντικούς τοµείς για το
κράτος µας, που έχει µέσα ο προϋπολογισµός. Είναι αυτός της
υγείας, όπου µειώνονται οι δαπάνες και τα κονδύλια κατά 350
εκατοµµύρια, µε το πρόσχηµα ότι εµείς στρώνουµε επιτέλους το
οµιχλώδες τοπίο, έρχεται σε µια ορθή κατάσταση. Και λέτε ότι
τα χρήµατα που χάνονται από τον προϋπολογισµό, που δεν δίνονται βασικά στην υγεία, θα εξισορροπήσουν από την εισροή
χρηµάτων από τον ΕΟΠΥΥ, έναν οργανισµό µπαταχτσή, που
έχουµε δει ποια είναι έως τώρα τα αρνητικά που έχει φέρει σε
όλο το σύστηµα υγείας. Δεν ενισχύετε τα δηµόσια νοσοκοµεία,
δεν ενισχύετε το ΠΕΔΥ. Και αυτό µόνο όφελος δεν θα έχει στην
ελληνική κοινωνία.
Ένας άλλος τοµέας τον οποίο θα ήθελα να θίξω στον χρόνο
που µου αποµένει είναι αυτός της παιδείας. Είναι θετικό το γεγονός ότι για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά δεν µειώνετε και αυξάνετε, έστω και λίγο, τις δαπάνες για την παιδεία στον προϋπολογισµό, ωστόσο αυτό δεν είναι αρκετό. Εάν θέλουµε να έρθει
αυτή η πολυπόθητη αλλαγή, πρέπει να ξεκινήσουµε από τη βάση,
από την αρχή. Και αυτά είναι τα παιδιά µας και η παιδεία που
λαµβάνουν. Αυτό πρέπει να µας νοιάζει. Αυτή η µικρή αύξηση
δεν φτάνει.
Είδαµε φέτος τα φαινόµενα που σας ανέφερα και πριν µε τις
εστίες. Υπάρχουν προβλήµατα µε τη σίτιση των φοιτητών. Υπάρχουν προβλήµατα µε τη στέγαση των φοιτητών. Βλέπουµε ποια
είναι τα κενά ακόµη στα σχολεία, που εσείς υπερηφανευόσασταν
ότι δεν υπάρχουν κενά. Είναι πολλά τα προβλήµατα της παιδείας
και δεν λύνονται µε µικρές αυξήσεις. Εκεί πρέπει να επενδύσουµε. Και δεν πρέπει να µας νοιάζει και το κόστος της επένδυσης αυτής. Αυτό είναι το µέλλον µας και µόνο έτσι θα έρθει η
αλλαγή. Η γενιά των ανθρώπων που έρχονται είναι η πιο αδικηµένη γενιά. Θα κουβαλά το βάρος όλων των προηγούµενων. Ας
φροντίσουµε για αυτούς τους ανθρώπους. Είναι πολύ σηµαντικό.
Αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουµε άλλο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και για να κλείσω, θα στραφώ σε δύο από τις βασικές θέσεις
της Ένωσης Κεντρώων, γιατί δεν προλαβαίνω να πω τα υπόλοιπα
εννέα σηµεία. Το πρώτο είναι αυτό για τις συντάξεις. Έχουµε πει
και ξαναπεί ότι η ανώτατη σύνταξη αυτή τη στιγµή στην Ελλάδα
της κρίσης θα έπρεπε να είναι 1.500 ευρώ και θα σας αναφέρω
κάποια στοιχεία, πόσες είναι οι συντάξεις άνω των 1.500 ευρώ.
Αυτές είναι εκατόν εξήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες σαράντα
τέσσερις. Αυτές οι συντάξεις εάν µειωθούν στα 1.500 ευρώ, τότε
εµείς θα εξοικονοµήσουµε 290.851.200 ευρώ τον µήνα, δηλαδή
3,4 δισεκατοµµύρια τον χρόνο. Μιλάµε για πολλά χρήµατα. Μιλάµε για χρήµατα που εάν τα είχαµε δεν θα υπήρχαν περικοπές
αντιλαϊκές, όπως κάνετε, όπως είναι αυτό στο επίδοµα πετρελαίου, όπως είναι η κατάργηση του ΕΚΑΣ, όπως είναι η αύξηση
του ΕΦΚΑ στους ελεύθερους επαγγελµατίες, όπως είναι η µείωση των ιατρικών δαπανών. Όλα αυτά θα τα αποφεύγαµε, εάν
κάναµε αυτό το πολύ απλό πράγµα. Υπάρχουν άνθρωποι στην
Ελλάδα που παίρνουν δέκα συντάξεις. Είναι λίγοι αλλά υπάρχουν. Υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν εννέα ή οκτώ ή επτά
συντάξεις. Και για του λόγου το αληθές θα καταθέσω και τον πίνακα που έχουµε από την ΗΔΙΚΑ µε τον αριθµό των συντάξεων,
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των διπλών, τριπλών ή τετραπλών και τι χρήµατα θα εξοικονοµούσαµε, να δείτε.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αναστάσιος Μεγαλοµύστακας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και µια άλλη πρόταση, την οποία κάνουµε, όχι µόνο για οικονοµικούς λόγους αλλά για να δείξουµε και τη θέλησή µας να βοηθήσουµε την οικονοµία της χώρας, είναι να µειωθούν άµεσα οι
Βουλευτές από τριακόσιους σε διακόσιους. Το οικονοµικό όφελος που θα έχουµε για τη χώρα θα είναι άνω των 25 εκατοµµυρίων.
Έχετε πάρει αντιλαϊκά µέτρα για πολύ λιγότερα χρήµατα.
Πραγµατικά, στεναχωρήθηκα και -νοµίζω- κάθε Έλληνας στεναχωρήθηκε µε αυτό που είπε ο Πρόεδρος της Βουλής σχετικά µε
το ότι η προηγούµενη κυβέρνηση έπεσε από τους θεσµούς. Όχι
γιατί έπεσε η προηγούµενη κυβέρνηση, αλλά γιατί είναι άσχηµο
να ακούµε ότι µπορούν αυτοί να παρεµβαίνουν στη χώρα µας.
Ελπίζω ότι κάτι άλλο θα ήθελε να εννοήσει ο Πρόεδρος. Είναι
πραγµατικά στενάχωρο για τους Έλληνες να έχουν στο µυαλό
τους ότι έχουµε χάσει την εθνική µας κυριαρχία.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Καραµανλής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτές τις ηµέρες η αλήθεια είναι
ότι έχουν ακουστεί διάφορα ευφυολογήµατα µέσα σε αυτή την
Αίθουσα, τα περισσότερα, δυστυχώς, από την πλευρά της Κυβέρνησης. Το κεντρικό νόηµα όλων αυτών νοµίζω ότι είναι ένα.
Αυτό που µας λέτε, αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι
τελικά αυτό που ψηφίζουµε εδώ είναι ο τελευταίος προϋπολογισµός της εποχής των µνηµονίων.
Η αλήθεια, όµως, σας διαψεύδει. Γιατί, αντί να φέρετε το τέλος
των µνηµονίων, στην πραγµατικότητα έχετε φέρει µνηµόνια
χωρίς τέλος. Έχετε ήδη ψηφίσει µέτρα ύψους 5,1 δισεκατοµµυρίων για τα επόµενα χρόνια, που µάλιστα πλήττουν τους πιο αδύναµους, ναι ή όχι; Έχετε συµφωνήσει σε νέα µείωση συντάξεων
για το 2019, ναι ή όχι; Έχετε συµφωνήσει ακραία µείωση του
αφορολόγητου για το 2020, ναι ή όχι; Έχετε υποθηκεύσει, όπως
πολλοί συνάδελφοι από τη Νέα Δηµοκρατία σάς είπαν, κινητή και
ακίνητη περιουσία για ενενήντα εννέα χρόνια στο περίφηµο
υπερταµείο, ναι ή όχι;
Από όλα αυτά τα παραπάνω είναι ξεκάθαρο ότι αυτό είναι το
τέταρτο, το πιο σκληρό, το πιο αχρείαστο, το πιο ανάλγητο και
το πιο άδικο µνηµόνιο, ναι ή όχι; Δυστυχώς, ο ελληνικός λαός
γνωρίζει την απάντηση στα παραπάνω. Ένα, όµως, είναι σίγουρο, ότι στο τέλος αυτής της διαδροµής, ίσως µιλήσετε πάλι
για αυταπάτες.
Ο χρόνος µου είναι περιορισµένος και θα µου επιτρέψετε να
περιοριστώ στη σκληρή πραγµατικότητα του τοµέα της αρµοδιότητάς µου σε αυτόν των υποδοµών και των µεταφορών.
Πρώτον, µεγάλα έργα, ιδιαίτερα οδικά και σιδηροδροµικά. Επιτρέψτε µου, επιδεικνύετε µία µικροψυχία ως Κυβέρνηση, διότι
προσπαθείτε να µεγαλώσετε τη δική σας συµµετοχή στη δηµιουργία αυτών των έργων και να µειώσετε το έργο όλων των προηγούµενων, που χωρίς αυτούς είναι προφανές ότι τα έργα αυτά
δεν θα είχαν γίνει και που, όταν είχαν έρθει στη Βουλή στην περίοδο της Κυβέρνησης 2004-2009 -ας µην ξεχνιόµαστε-, εσείς τα
είχατε καταψηφίσει, διότι µάλλον και τότε είχατε άλλη ατζέντα.
Και για να συνεχίσετε τα έργα που είχαν σταµατήσει µε δική σας
ευθύνη, µετά τους πειραµατισµούς του 2015, τι κάνατε; Μοιράσατε πανωπροίκια 500 εκατοµµυρίων σε εργολάβους και µετά
έρχεστε στα εγκαίνια και µας κόβετε κόκκινες κορδέλες. Ένα
είναι σίγουρο, όµως, ότι και ο τελευταίος πολίτης γνωρίζει ότι τα
έργα δεν ανήκουν ούτε σε κόµµατα ούτε σε πολιτικούς. Ανήκουν
σε όλους τους Έλληνες, σε όλες τις Ελληνίδες και δεν πρέπει να
γίνονται, κατά την άποψή µας, πεδίο µικροκοµµατικών αντιπαραθέσεων.
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Δεύτερον, ας πάµε στην Εγνατία Οδό. Είπατε άσπρο, κάνατε
µαύρο. Θα µειώνατε –είπατε- το τελικό κόστος των διοδίων.
Ακούστε τι κάνατε. Μειώσατε λίγο -0,20 λεπτά για την ακρίβειατο τίµηµα σε τρεις σταθµούς διοδίων, που είναι ήδη σε λειτουργία, αλλά προσθέτετε τέσσερις νέους σταθµούς µε µεγαλύτερο
τίµηµα. Άρα τι κάνετε; Αυξάνετε το τίµηµα. Όταν λειτουργήσουν
και οι υπόλοιποι σταθµοί -τριάντα δύο για την ακρίβεια-, τελικά
η αύξηση θα είναι πολλαπλάσια.
Τρίτον, σχετικά µε τις αστικές συγκοινωνίες. Στην Αθήνα παραλάβατε τη ΣΤΑΣΥ µε ισοσκελισµένο προϋπολογισµό. Καταφέρετε και δηµιουργήσατε έλλειµµα 58 εκατοµµυρίων ευρώ. Στη
Θεσσαλονίκη κάνατε το πρωτοφανές: κρατικοποίηση στον 21ο
αιώνα. Είναι µια κρατικοποίηση που θα δούµε σιγά-σιγά ότι ούτε
τους πολίτες εξυπηρετεί και θα αφήσει έναν τεράστιο λογαριασµό. Δείξατε, λοιπόν, κατά την άποψή µας ότι για άλλη µια φορά
το εισιτήριο του λαϊκισµού είναι ακριβό και το πληρώνει, δυστυχώς, ο λαός, οι µη προνοµιούχοι.
Το «κερασάκι» σε όλα αυτά είναι η απίθανη περιπέτεια που
όλοι ζήσαµε στην Αθήνα, όταν υποχρεώνατε τους πολίτες της
πρωτεύουσας να περάσουν από µια διαδικασία απαράδεκτη για
να εκδώσουν ηλεκτρονικό εισιτήριο.
Τέταρτον, όσον αφορά τις πληµµύρες στη δυτική Αττική. Από
την πρώτη στιγµή η Αξιωµατική Αντιπολίτευση έδειξε µια υπεύθυνη στάση και απέδειξε πως δεν είδαµε την καταστροφή ως ευκαιρία για λαϊκισµό. Όµως η Κυβέρνησή σας, µετά την οικολογική καταστροφή στον Σαρωνικό και µετά την απίστευτη τραγωδία της Μάνδρας όπου είκοσι τρεις συµπολίτες µας έχασαν τη
ζωή τους, τι έκανε; Επιδόθηκε στην επίρριψη των ευθυνών στο
παρελθόν.
Η πραγµατικότητα, όµως, είναι µία: Επί χρόνια έγιναν σοβαρά
λάθη στη δυτική Αττική, αλλά τα τελευταία τρία χρόνια υπήρξε
µια αδράνεια. Η Νέα Δηµοκρατία έχει καταθέσει επίκαιρη ερώτηση και θα ξεδιπλώσουµε κατά τη συζήτηση όλες τις ευθύνες
της κεντρικής διοίκησης για το τραγικό αυτό γεγονός.
Πέµπτον, ανικανότητα και προχειρότητα σε κάθε θεσµική
πρωτοβουλία σας. Αναφέρω για παράδειγµα το ν.4412 που ψηφίστηκε τον Αύγουστο του 2016. Εφαρµόστηκε στα µέσα του
2017 λόγω των προβληµάτων του ιδίου νόµου. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την καθυστέρηση σε πάρα πολλά µικρά και µεγάλα
έργα, ειδικά στις περιφέρειες και στους δήµους.
Κυρίες και κύριοι βουλευτές, αναφέρθηκα ακροθιγώς σε πέντε
θέµατα που έχουν µια κοινή συνισταµένη, ότι αυτή η Κυβέρνηση,
δυστυχώς άλλα λέει και άλλα κάνει. Το χειρότερο είναι ότι ενώ
στα λόγια ισχυρίζεται ότι θέλει να είναι δίπλα σε αυτούς που
έχουν µεγαλύτερη ανάγκη, στην πράξη αυτοί οι πολίτες είναι, δυστυχώς, οι πρώτοι τους οποίους κτυπάει. Το βλέπετε όλοι στη
µείωση της κατώτατης σύνταξης στα 195 ευρώ, στους πλειστηριασµούς πρώτης κατοικίας, στις συντάξεις χηρείας 360 ευρώ,
στην κατάργηση του ΕΚΑΣ, στη δραµατική µείωση των κοινωνικών επιδοµάτων. Εάν στα λόγια η Αριστερά µάχεται για την προστασία των αδύναµων, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η απόλυτη αυτοδιάψευση της.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ναι, κύριε Μαντά,
έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Επειδή θεωρώ, κύριε Πρόεδρε, ότι η συζήτηση πρέπει να γίνεται µε βάση τα πραγµατικά δεδοµένα και
επειδή έγινε µια αναφορά από τον προηγούµενο οµιλητή σε
σχέση µε τα µέτρα µετά το τέλος του προγράµµατος και µίλησε
για τέταρτο µνηµόνιο, θέλω να πω στις κυρίες και τους κυρίους
Βουλευτές ότι δεν είναι σωστό να µπερδεύουµε διαφορετικά
πράγµατα, όταν κάνουµε συγκρίσεις.
Πιο συγκεκριµένα, λοιπόν, τα µέτρα για τα οποία αναφέρθηκε
ο κύριος συνάδελφος, αφορούν το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα
του 2018 - 2021. Αυτό που συστηµατικά ξεχνάνε οι οµιλητές της
Νέας Δηµοκρατίας να αναφέρουν είναι ότι στο ίδιο το µεσοπρόθεσµο, στη σελίδα 61, αναφέρονται ταυτόχρονα για πρώτη φορά
η εξισορροπητικές παρεµβάσεις 2018 - 2021, αυτό που λέµε «αν-
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τίµετρα» και δεν το πιστεύουν ότι θα γίνει ή λένε διάφορα πράγµατα για το πότε θα ενεργοποιηθεί. Διαβάζω, λοιπόν, από τη σελίδα 61:
«Από τις παρεµβάσεις του µεσοπρόθεσµου δηµοσιονοµικού
προγράµµατος 2018 - 2021, τόσο στα κρατικά έσοδα όσο και στο
ασφαλιστικό σύστηµα οι οποίες αναλύθηκαν προηγουµένως,
προσδοκάται βελτίωση του δηµοσιονοµικού αποτελέσµατος της
χώρας κατά 4,5 δισεκατοµµύρια ευρώ περίπου σε καθαρούς
όρους.
Είναι η πρώτη φορά που τέτοιου είδους παρεµβάσεις δεν προσβλέπουν στην ισόποση αύξηση το πλεονάσµατος, αλλά έχουν
αναδιανεµητικό χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι η αύξηση των
εσόδων και η εξοικονόµηση από τη συνταξιοδοτική δαπάνη θα
χρηµατοδοτήσουν, υπό την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνονται οι
στόχοι, άλλες δράσεις, οι οποίες στοχεύουν κυρίως στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων
και στην ανακούφιση οµάδων του πληθυσµού που έχουν πληγεί
ιδιαίτερα από την παρατεταµένη οικονοµική κρίση».
Ευχαριστώ πολύ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
για ένα λεπτό, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ορίστε, κύριε Σταϊκούρα, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Έχει δίκιο ο κύριος συνάδελφος σε
αυτό που ανέφερε, µε µία όµως διαφορά, την οποία έθιξε λίγο.
Για να εφαρµοστούν τα αντίµετρα, θα πρέπει να επιτευχθούν οι
στόχοι, ενώ τα µέτρα θα εφαρµοστούν ούτως ή άλλως. Άρα ο
λογαριασµός της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ είναι 14,5 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Αποτελούν, συνεπώς, τα αντίµετρα το τυρί για τη φάκα που
είναι τα µέτρα. Οι πολίτες όµως δεν τσιµπάνε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΛΙΑ) ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ: Πολλές φορές, κύριε Σταϊκούρα µας έχετε πει για τον περίφηµο κόφτη, τον οποίο δεν είδαµε ποτέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Στύλιος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέρυσι στην αντίστοιχη συζήτηση στην Ολοµέλεια για τον προϋπολογισµό του 2017 είχα αναφερθεί στο παράδειγµα ενός αγρότη από την Άρτα, ο οποίος
παρήγαγε εκατό τόνους πορτοκάλια ποικιλίας µέρλιν, µιας µέσης
ποικιλίας. Σας είχα αποδείξει πέρυσι και είχα τεκµηριώσει ότι
αναγκάζεται αυτός ο άνθρωπος να ζήσει και να θρέψει την οικογένειά του µε 4.200 ευρώ τον χρόνο.
Φέτος, τον αγρότη θα τον αλλάξουµε. Θα τον κάνουµε κτηνοτρόφο στα Τζουµέρκα, στην Άρτα, στον κάµπο µε ένα καλό κοπάδι, µε ζώα παραγωγικά. Και θα είµαι και γαλαντόµος απέναντί
σας. Τα νούµερα και τα κόστη που θα αναφερθούν είναι πραγµατικά, σηµερινά. Προκαλώ την Κυβέρνηση και όποιον θέλει από
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να έρθει να µιλήσει συγκεκριµένα και να µε διαψεύσει. Το µόνο που δεν αλλάζει είναι η περιπέτεια του αγρότη και του κτηνοτρόφου στην Ελλάδα του
ΣΥΡΙΖΑ.
Έχουµε, λοιπόν, έναν κτηνοτρόφο µε διακόσια πρόβατα, ένα
καλό κοπάδι, ούτε µικρό ούτε πάρα πολύ µεγάλο. Ας υποθέσουµε ότι δεν έχει εργατικό κόστος, δεν απασχολεί κανέναν και
τα καταφέρνει µόνος του, πράγµα αδύνατο.
Ας υποθέσουµε, επίσης, ότι ο κτηνοτρόφος αυτός δεν έχει
καµµία απώλεια. Η χρονιά ήταν καλή. Δεν έχασε κανένα από τα
ζώα, καµµία φυσική καταστροφή στις υποδοµές ούτε φυσικά και
στα ζώα του.
Από τα διακόσια πρόβατα, παραγωγικά είναι περίπου το 70%.
Κάθε πρόβατο παράγει κατά µέσο όρο διακόσια κιλά γάλα τον
χρόνο. Το κοπάδι, συνεπώς, παράγει είκοσι οκτώ τόνους γάλα
τον χρόνο προς 90 λεπτά το κιλό. Αυτό µας κάνει ένα ποσό της
τάξης των 25.200 ευρώ. Ακούγεται µεγάλο νούµερο.
Ο κτηνοτρόφος θα πάρει από µέσες επιδοτήσεις, ένα µέσο
ποσό περίπου 3.000 ευρώ. Και αυτό είναι αυξηµένο. Τα χρήµατα
είναι λιγότερα. Και αυτό το ξέρετε. Ας πούµε, όµως 3.000 ευρώ.
Από την πώληση των µικρών ζώων έχει έσοδα περίπου 8.400
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ευρώ. Δύο ζώα περίπου από αυτά µε 30 ευρώ το ζώο µας κάνει
8.400 ευρώ. Αν τα αθροίσουµε όλα αυτά, αν κάνουµε τη σούµα,
στην ιδανική περίπτωση που όλα θα πάνε καλά, έχουµε συνολικά
έσοδα 36.600 ευρώ τον χρόνο. Αυτά είναι τα έσοδα ενός κτηνοτρόφου.
Ο κτηνοτρόφος, όµως, έχει κι έξοδα. Για να δούµε τα έξοδα.
Για τη σίτιση των ζώων θέλει ένα κιλό ζωοτροφή την ηµέρα.
Έχουµε τριακόσιες εξήντα πέντε ηµέρες, διακόσια ζώα και εβδοµήντα τρεις τόνους ζωοτροφές. Το κόστος για τις ζωοτροφές
είναι 20 λεπτά το κιλό. Άρα συνολικό κόστος 14.600 ευρώ. Ένα
κιλό ξηρά τροφή την ηµέρα, αν το αθροίσετε µε 15 λεπτά περίπου είναι 10.950 ευρώ. Για φάρµακα, κατά µέσο όρο τον χρόνο,
ας πούµε ξοδεύει 800 ευρώ. Λίγα βάζω. Για το κόστος συντήρησης καθαρισµού της σταβλικής εγκατάστασης ξοδεύει 600 ευρώ.
Για το κόστος λειτουργίας –πετρέλαια, ρεύµα, σηµειωτέον ότι µε
επαγγελµατικό ρεύµα πληρώνει ο κτηνοτρόφος το ρεύµα για τον
στάβλο του- ξοδεύει 800 ευρώ.
Αν τα αθροίσετε, συνολικό κόστος 27.750 ευρώ. Κάνουµε, λοιπόν, την αφαίρεση έσοδα µείον έξοδα. Θα πρέπει να έχει καθαρά
έσοδα 8.850 ευρώ.
Όµως, δεν σταµατάµε εδώ. Θα πρέπει να υπολογίσουµε τις
ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες για το τρέχον έτος είναι 14%
για τον κλάδο της σύνταξης, 6,95% υπέρ υγείας, 0,25% η εισφορά για τον ΛΑΕ. Και από του χρόνου, από την 1-1-2018, αυτό
το 14% θα γίνει 16%, 18%, 20%, δηλαδή θα φτάσει µετά από κάποιον καιρό στο 27%. Αν τα αθροίσετε αυτά, είναι στο 20% οι
ασφαλιστικές εισφορές. Πόσο, λοιπόν, βγαίνει από τα περίπου
8.500 ευρώ; Θα δώσει για ασφαλιστικές εισφορές 1.876 ευρώ.
Ο φόρος υπολογίζεται στο 22% του εισοδήµατος µείον την έκπτωση φόρου, που είναι 1.900 ευρώ. Άρα θα πληρώσει, µαζί µε
την προκαταβολή, 100 ευρώ φόρο. Αν, όµως, υπολογίσουµε και
τις ασφαλιστικές εισφορές, πληρώνει 1.976 ευρώ. Κάνοντας, λοιπόν, την αφαίρεση, θα πρέπει ο κτηνοτρόφος να ζήσει µε 6.874
ευρώ, κάτι λιγότερο, αν το διαιρέσετε, από 573 ευρώ τον µήνα.
Έχουµε, δηλαδή, έναν κτηνοτρόφο, µε ένα καλό κοπάδι, προφανώς οικογενειάρχη, ζει στην ύπαιθρο, κάνει ένα δύσκολο
επάγγελµα, που απαιτεί δουλειά και αφοσίωση τριακόσιες εξήντα πέντε ηµέρες τον χρόνο, καθώς τα ζώα του δεν παίρνουν
άδεια. Πιθανόν, να τον βοηθάει και η γυναίκα του, καθώς δεν
µπορεί µόνος του να αντεπεξέλθει, την οποία, όµως, δεν ασφαλίζει. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, λοιπόν, θα βγάλει 570
ευρώ, για να ζήσει αυτός και η οικογένειά του.
Σας ρωτώ καλόπιστα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ: Γιατί να παραµείνει κτηνοτρόφος; Γιατί να
ταλαιπωρείται στην ύπαιθρο; Γιατί να µην πουλήσει τα ζώα του
και να ζήσει µε τα επιδόµατα που του δίνει η Κυβέρνησή σας; Και
στη µία και την άλλη περίπτωση φτωχός θα είναι. Γιατί να δουλεύει για να είναι φτωχός; Γιατί συµβαίνει αυτό; Υπάρχει απάντηση γι’ αυτόν τον κόσµο;
Ο κτηνοτρόφος, ο παραγωγός είναι εκεί έξω. Είναι στην ύπαιθρο, είναι στην περιφέρεια, είναι αυτός ο οποίος δίνει µέγεθος,
διάσταση, οντότητα στη χώρα, στην πατρίδα. Και η δική σας η
απάντηση ήταν: φόροι, φόροι, φόροι, στο κρασί και σε άλλα. Δεν
προλαβαίνω να απαριθµήσω τους φόρους.
Φορολογείτε τις ασφαλιστικές εισφορές. Μετράνε στο εισόδηµα οι ασφαλιστικές εισφορές. Φορολογείτε για πρώτη φορά
τις αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις. Καταργήσατε την έκπτωση στο αγροτικό πετρέλαιο. Αυξήσατε τον φόρο στη βενζίνη.
Αυξήσατε τον φόρο στο πετρέλαιο. Αυξήσατε το ειδικό τέλος κατανάλωσης στα φορτηγά.
Ποιος θα πάρει το φορτηγό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Κανένας µεγαλοαγρότης µε το τζιπ του Κολωνακίου ή θα το πάρει
κάποιος στον κάµπο της Άρτας για να κάνει τη δουλειά του, για
να εξυπηρετηθεί;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ξέρετε, το γνωρίζετε και
εσείς, το γνωρίζει και ο ελληνικός λαός, δεν θα σας περάσει. Η
Ελλάδα της ελεηµοσύνης θα δώσει τη θέση της στην Ελλάδα των
ευκαιριών και της δουλειάς. Το ξέρετε ότι αργά ή γρήγορα οι
εκλογές θα έρθουν και όσο και αν τις καθυστερήσετε, δεν θα
µπορέσετε να αποφύγετε την κρίση του ελληνικού λαού.
Καταψηφίζω τον προϋπολογισµό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κ.
Μουσταφά Μουσταφά.
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να ξεκινήσω την
τοποθέτησή µου εκφράζοντας την συµπαράστασή µου στους κατοίκους της Ροδόπης, που δοκιµάστηκαν στη χθεσινή πληµµύρα.
Θέλω να τους ευχηθώ περαστικά και κουράγιο. Θα είµαστε αρωγοί τους στην επούλωση των πληγών που άφησε η θεοµηνία.
Επίσης, θα ήθελα να εκφράσω τα ειλικρινή αισθήµατα ευγνωµοσύνης µου προς το προσωπικό της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, της Αστυνοµίας, της Πολιτικής Προστασίας, του Στρατού
και όλου του κρατικού µηχανισµού, που πραγµατικά συνέδραµαν
στην αντιµετώπιση των σοβαρών προβληµάτων της πληµµύρας.
Θα χρειαστεί κατά προτεραιότητα ίσως να δούµε την αντιπληµµυρική θωράκιση της περιοχής των Αµαράντων -τυχαίνει να
είναι και το χωριό του συναδέλφου Καρά Γιουσούφ, ο οποίος
είναι αποκλεισµένος- και των γύρω χωριών, γιατί συχνά πυκνά τα
τελευταία χρόνια αντιµετωπίζουν παρόµοια φαινόµενα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οδεύουµε προς το τέλος της
συζήτησης του προϋπολογισµού του 2018. Αύριο θα έχει ψηφιστεί. Εµείς πιστεύουµε ότι είναι ο τελευταίος µνηµονιακός προϋπολογισµός. Είναι ένα ορόσηµο στη δύσκολη πορεία της χώρας
µας να λυτρωθεί από τη σκληρή επιτροπεία και τη µέγγενη των
µνηµονίων.
Γνωρίζουµε ότι έχουµε αρκετές δυσκολίες, αρκετά εµπόδια
µπροστά µας, αλλά η ανάταξη, η ανάκαµψη της οικονοµίας µας,
της χώρας µας έχει αρχίσει. Το ζητούµενο είναι τη θετική πορεία
διαφόρων σοβαρών δεικτών, αριθµών, να τη µετατρέψουµε µε
τις ενεργές µας πολιτικές και σε θετικές εξελίξεις στη ζωή της
κοινωνίας, των συνανθρώπων µας, στη βελτίωση του βιοτικού
επιπέδου και της καθηµερινότητάς τους. Νοµίζω ότι τα τελευταία
µέτρα και µε το κοινωνικό µέρισµα και µε επίδοµα αλληλεγγύης
προς τη νέα γενιά είναι προς αυτή την κατεύθυνση.
Και στη φετινή συζήτηση του προϋπολογισµού κυριάρχησε η
αντίληψη της ολικής, της µαζικής αντιπολίτευσης, η τακτική του
«σοκ και δέος», του «βαράτε αλύπητα», «πυρ κατά ριπάς και κατά
βούληση».
Ακούστηκαν πραγµατικά βαριές κουβέντες και σε πολιτικό
αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Τα έχουµε συνηθίσει: «Ψεύτες»,
«λαϊκιστές», «τυχοδιώκτες», «καρεκλιστές» κ.λπ. και από «σοβιετία», «Μαδουριστάν», τώρα µπήκαµε και στον αστερισµό της Νιγηρίας και της Μπουρκίνα Φάσο, µε τις οποίες συνέκριναν την
Ελλάδα! Έλεος, πραγµατικά!
Εγώ λέω, αγαπητοί συνάδελφοι, σε καλό να µας βγει αυτός ο
θυµός και το µένος σας, σαν κοινωνία και σαν χώρα εννοώ. Ταυτόχρονα, και σε εσάς σε καλό να σας βγει σαν παράταξη, σαν
ένα ιστορικό κόµµα, σαν Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Στη Θράκη, σε εµάς εκεί πέρα, λένε «το πολύ αψύ ξύδι, στο
δοχείο του, στο κιούπι, την κάνει τη ζηµιά». Μην πάθετε κάποια
τέτοια ζηµιά.
Την κατηγορία ότι κάνουµε όλα αυτά που κάνουµε για την «καρέκλα» δεν την αποδέχοµαι και προσωπικά και για τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Τους περισσότερους τους γνωρίζω πάρα πολλά
χρόνια. Η καρέκλα που κάθονται γι’ αυτούς έχει αγκάθια και η
πουκαµίσα η βουλευτική που φοράνε δεν είναι µεταξωτή, αλλά
µια πύρινη πουκαµίσα και δοκιµασία γι’ αυτούς. Καλύτερη λύση
-για να εκλείψει και αυτή η ρητορική από την πολιτική µας ζωήθα είναι στη συνταγµατική αναθεώρηση να θεσπίσουµε τις θητείες, για να µη λέµε ότι υπάρχουν καρεκλοκένταυροι και λοιπά.
Θέλω να αναφερθώ εν τάχει και στη Θράκη, µιας και βρεθήκαµε στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας τώρα τελευταία.
Στις 13 και 14 του Νοέµβρη έγινε το αναπτυξιακό συνέδριο για
την «Παραγωγική ανασυγκρότηση της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας - Θράκης» στην Κοµοτηνή. Κοινή διαπίστωση όλων
των συµµετεχόντων ήταν ότι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και η Θράκη ιδιαίτερα είναι σε µια φάση µετάβασης και από µια αποµονωµένη, αποκλεισµένη περιοχή µετατρέπεται σε έναν σηµαντικό κόµβο ενεργειακό, µεταφορικό, διαµετακοµιστικό, τουριστικό πέρασµα, εµπορικό κέντρο.
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Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες ανέλιξης της περιοχής µας,
ώστε να ξεφύγουµε από τις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης.
Έγινε µια καταγραφή, µια ιεράρχηση άµεσων µεσοπρόθεσµων
και µακροπρόθεσµων παρεµβάσεων για την ανόρθωση της περιοχής και της κοινωνίας µας. Θα παρακολουθήσουµε αυτές τις
παρεµβάσεις και θα δουλέψουµε για την υλοποίησή τους.
Για να γίνει αυτό, πέρα από στοχευµένες ενέργειες και επεξεργασµένες πολιτικές στήριξης τοµέων οικονοµικής ζωής και
δραστηριότητας, πρέπει να αλλάξει, αγαπητοί συνάδελφοι και
συναδέλφισσες, και η µέχρι τώρα παγιωµένη αντίληψη για τη
Θράκη. Η κινδυνολογική, διχαστική πολιτική, η πολιτική διακρίσεων και γκετοποίησης πρέπει να εγκαταλειφθεί, οι εκπρόσωποι
αυτών των αντιλήψεων να περιθωριοποιηθούν, τα διάφορα στεγανά στο όνοµα του ειδήµονα, του θρακολόγου, του διαχειριστή
του µειονοτικού προβλήµατος, να πάψουν να επηρεάζουν αρνητικά τις πρωτοβουλίες προς τη σωστή κατεύθυνση, να πάψουν
να παράγουν ένταση και να κτίζουν τείχη στη θρακιώτικη κοινωνία.
Θέλω να αναφερθώ επιγραµµατικά σε συγκεκριµένα ζητήµατα
που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των τελευταίων ηµερών, παραδείγµατος χάριν για τη σαρία, για την προαιρετική επιλογή των
ανθρώπων της µειονότητας, όσον αφορά τις υποθέσεις τους,
ανάµεσα στη µουφτεία, στη σαρία και στον Αστικό Κώδικα. Αυτό
χαρακτηρίστηκε από στέλεχος της Νέας Δηµοκρατίας στην περιοχή µας ως δώρο του ΣΥΡΙΖΑ στον Ταγίπ Ερντογάν. Αν είναι
δυνατόν!
Η πάγια θέση της Αριστεράς, στο πλαίσιο της οποίας δραστηριοποιούµαι, από το 1974 και εντεύθεν σε όλες τις εκφάνσεις της
ήταν η κατάργηση των δικαστικών αρµοδιοτήτων του µουφτή, η
εκκοσµίκευση της κοινωνικής ζωής σε όλους τους τοµείς και
αυτού του κοµµατιού της κοινωνίας µας.
Η εµµονή µέχρι σήµερα σε αυτό το καθεστώς είχε ως µόνο
στόχο τη θρησκευτικοποίηση της µειονότητας, την άρνηση και
απόκρυψη των άλλων ταυτοτήτων της µειονότητας, την περιθωριοποίηση, περιχαράκωση και γκετοποίησή της.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Να ολοκληρώσω τη
σκέψη µου.
Τα περί δικαιωµάτων του σεβασµού των θρησκευτικών πεποιθήσεων και των διεθνών συνθηκών είναι ο φερετζές για την κάλυψη των µύχιων πόθων ορισµένων κύκλων να µη θεωρούν τη
µειονότητα αναπόσπαστο κοµµάτι του λαού της χώρας µας.
Η Κυβέρνηση προχώρησε στην προαιρετική επιλογή. Είναι βηµατάκι αυτό, κατά την άποψή µας, όµως είναι ένα θετικό βηµατάκι. Η ίδια η κοινωνία έχει αποδεσµευτεί από αυτό το βαρίδι του
παρελθόντος και θα το βάλει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας.
Πολλή κριτική έγινε και για τον Υπουργό Παιδείας και στον
Πρωθυπουργό, για τον τρόπο που άνοιξαν την κουβέντα για την
επιλογή του µουφτή. Όταν τα αυτονόητα πράγµατα στη χώρα
µας είναι δύσκολα για τα γενικά, πώς να µην είναι δύσκολα και
για το θέµα της µειονότητας; Είναι αλήθεια ότι οι µουφτήδες που
υπάρχουν αυτή τη στιγµή δεν είναι αποδεκτοί από τη συντριπτική
πλειονότητα του κόσµου.
Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν µπορούµε να συνεχίσουµε έτσι.
Έχω γράψει µερικές ιστορίες για τους µουφτήδες. Δεν µε παίρνει ο χρόνος να τις απαριθµήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Όντως, δεν υπάρχει
χρόνος.
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ: Για όλα αυτά και για άλλα, θα επιδιώξουµε έναν ειλικρινή διάλογο µε τον κόσµο, µε την κοινωνία
της Θράκης, για να βρούµε επιτέλους λύσεις σε αυτά τα χρόνια
προβλήµατα, τα οποία προβλήµατα, όσο συντηρούνται, θα υπονοµεύουν το µέλλον της περιοχής µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το σαβ-

3259

βατοκύριακο έζησα από κοντά ένα θλιβερό τερτίπι που έπαιξε η
ζωή στην οικογένεια του Βασίλη Μπεσκένη: Να βαφτίζουν το
παιδί τους το Σάββατο το µεσηµέρι και την Κυριακή το πρωί ο
πατέρας να «φεύγει».
Θέλω να εκφράσω και από αυτό το Βήµα -αυτό που έκανα και
έξω από την Αίθουσα- την οδύνη που αισθάνοµαι για την οικογένεια και να τους πω ότι θα είµαστε κοντά, θα παρακολουθούµε
κάθε εξέλιξη που τους αφορά και όσο µπορούµε θα βοηθήσουµε.
Κυρίες και κύριοι της Πλειοψηφίας, έχω ζήσει σε αυτή την Αίθουσα και τον καιρό που ήσασταν Αξιωµατική Αντιπολίτευση
αλλά και τα χρόνια που είστε Κυβέρνηση. Έχω ακούσει τον επικεφαλής επί των οικονοµικών σας θεµάτων, τον κ. Τσακαλώτο,
εισηγητή της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης επί παλαιών προϋπολογισµών, να µας κάνει µαθήµατα αριστερόστροφης οικονοµίας.
Τον έζησα και ως Βουλευτή της Αντιπολίτευσης και ως Βουλευτή και Υπουργό της Κυβέρνησης να κάνει στη Βουλή µαθήµατα κακώς χωνεµένου κεϋνσιανισµού.
Τον ζήσαµε, τον έζησα, να κάνει στη Βουλή µαθήµατα διαπραγµάτευσης και προσφάτως τον ακούµε να κάνει µαθήµατα
καθαρής εξόδου στις αγορές και να νουθετεί την Κεντροαριστερά για θέµατα που αφορούν τη σοσιαλδηµοκρατία.
Θέλω να του πω και θέλω να σας πω, από τη δική µας πλευρά,
κυρίες και κύριοι της Πλειοψηφίας, πως δεν είστε σε θέση πια
ούτε να τάζετε και να υπόσχεστε, γιατί οι πολίτες δεν σας πιστεύουν, αλλά ούτε να κάνετε και κανένα µάθηµα στη σηµερινή
Αντιπολίτευση.
Ένα µάθηµα ξέρει να κάνει ο κ. Τσακαλώτος, αλλά χωρίς µαθητές πια: Πώς να συνδυάζει το σφυράκι στο Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης µε την ηγεσία της κίνησης των «53» Βουλευτών,
που υποτίθεται πως είναι αριστεροί.
Και δεν υπάρχει, κυρίες και κύριοι, καµµία αµφιβολία ότι ο προϋπολογισµός που συζητάµε αυτές τις µέρες είναι ο τελευταίος
µιας Κυβέρνησης που διεκδικεί επαξίως το θλιβερό προνόµιο να
είναι η πιο δηµαγωγική, η πιο αναποτελεσµατική, η πιο ανίκανη
και δυστυχώς η πιο επικίνδυνη για τα συµφέροντα της χώρας,
την οποία τουλάχιστον οι δικές µας γενιές έχουν ζήσει.
Και αυτός ο προϋπολογισµός είναι στα βήµατα των προηγουµένων, βαφτισµένος µε κοινωνική αναλγησία, δηλαδή µε µεταφορά ακόµα περισσοτέρων βαρών στις πλάτες της µεσαίας
τάξης και των φτωχότερων.
Να υπενθυµίσω -γιατί πρέπει να το κάνει κάθε Βουλευτής της
Αντιπολίτευσης που ανεβαίνει στο Βήµα- τη συντριβή του ΕΚΑΣ,
µιας ουσιαστικής παρέµβασης της κυβέρνησης Σηµίτη προ δεκαετιών για την προστασία των µεσαίων και κατωτέρων στρωµάτων.
Να θυµίσω το πρόσφατό σας -του προϋπολογισµού σας- 50%
της περικοπής στο επίδοµα θέρµανσης.
Να θυµίσω τις µεγαλύτερες εισφορές που τσακίζουν τους
ελεύθερους επαγγελµατίες και που δεν θα είναι πια αφορολόγητες από την 1η Ιανουαρίου του 2018.
Να θυµίσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πόσο ήταν τα ληξιπρόθεσµα και προς τις δύο κατευθύνσεις, όταν αναλάβατε; Ήταν
3,7 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2014 οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του
κράτους προς τους πολίτες και 75 δισεκατοµµύρια ευρώ το αντίστροφο, των πολιτών προς το κράτος. Να υπογραµµίσουµε
πόσα είναι σήµερα; Είναι 4,5 δισεκατοµµύρια ευρώ οι ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τους πολίτες και 100 δισεκατοµµύρια ευρώ
και άνω –θα πάνε, λένε, κοντά στα 120 εκατοµµύρια ευρώ το
2018- οι οφειλές των πολιτών προς το κράτος.
Και είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό το στοιχείο –µα πάρα
πολύ χαρακτηριστικό- ότι έχουµε για το τρέχον έτος ένα στα δύο
ΑΦΜ µε ληξιπρόθεσµα προς την εφορία. Και από τα στοιχεία της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, τον Σεπτέµβριο είχαµε
άλµα του αριθµού των ΑΦΜ που δεν τα καταφέρνουν καλά µε
την εφορία κατά τετρακόσιες δέκα χιλιάδες αριθµούς. Τετρακόσιες δέκα χιλιάδες περιπτώσεις ΑΦΜ περισσότερες από τις προηγούµενες!
Αυτά πρέπει σε αυτή την Αίθουσα κάθε Βουλευτής που εξετάζει τη φύση, την πολιτική φυσιογνωµία του προϋπολογισµού που
κλείνουµε, να τα αναφέρει.
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Και να θυµίσω αυτό που σήµερα συζητήσαµε µε µία παρέµβαση του Προέδρου της Βουλής σε λανθασµένη κατεύθυνση
από πλευράς αριθµών, ότι το έτος 2014 το υπολογίζαµε να κλείσει η ως τότε κυβέρνηση µε ανάπτυξη 0,8%. Εξετάζοντας απολογισµούς και ισολογισµούς του κράτους µε τον κ. Χουλιαράκη
επικεφαλής, οι αριθµοί µειώθηκαν, αλλά πάντως ήταν αναπτυξιακοί, στο 0,3%. Αυτό θυµήθηκε ο Πρόεδρος της Βουλής και ξέχασε ότι φέτος, προ τριών εβδοµάδων, συζητήσαµε –οι Βουλευτές, όµως και οι εκπρόσωποι των κοµµάτων αυτό δεν δικαιούνται
να το έχουν ξεχάσει, απώλεια προσφάτου µνήµης δεν συγχωρείται- το κλείσιµο µε ανάπτυξη 0,7%.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Με 0,8% τελικά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Με 0,8%. Και ανακόπηκε η πορεία
προς την ανάπτυξη, η οποία είχε ξεκινήσει -ήταν 3% το 2015,
ήταν 3,7% το 2016 και 3,5% το 2017 και ούτω καθεξής για αρκετά
χρόνια-, από τη σηµερινή Πλειοψηφία.
Και δεν θα ξεχάσω -είναι µια εµπειρία που δεν φεύγει από το
µυαλό και από τη συνείδηση- ότι όταν ψηφίζαµε για Πρόεδρο της
Δηµοκρατίας το 2014 - 2015, τα έντυπα και οι πολιτικοί της τότε
Αντιπολίτευσης κατηγορούσαν κάθε Βουλευτή που ψήφιζε τον
κ. Σταύρο Δήµα ως αργυρώνητο. Γινόταν τότε κάθε προσπάθεια
για να πέσει η κυβέρνηση και είχε τελικά το αποτέλεσµα που είχε.
Δεν βγήκε Πρόεδρος της Δηµοκρατίας. Δεν είχαµε την αναπτυξιακή εξέλιξη, που έπρεπε να είχαµε -και είχαµε αγωνιστεί πολύ
για αυτό και είχε κάνει ο ελληνικός λαός πολλές θυσίες- και που
είχε υπάρξει το 2014 και προβλεπόταν και την οποία είχε αισθανθεί ο ελληνικός λαός, τουλάχιστον σε ορισµένες πλευρές των µεσαίων στρωµάτων. Το ένιωθαν, το ακούγαµε.
Για εκείνη την περίοδο µου κάνει πραγµατική εντύπωση πως
Υπουργοί, αλλά και Βουλευτές της σηµερινής Πλειοψηφίας προσπαθούν να αλλάξουν τα δεδοµένα βασιζόµενοι στις συνεντεύξεις του κ. Ντάισελµπλουµ ή στην οµιλία του στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Τα έχω εδώ και τα δύο κείµενα, έχω και µία συνέντευξή του στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» και φυσικά την οµιλία του, την
οποία επικαλεστήκατε αρκετοί από εσάς, κυρίες και κύριοι της
Πλειοψηφίας, στις οµιλίες σας.
Γιατί κάνετε επιλεκτικές αναγνώσεις των κειµένων; Γιατί το κάνετε αυτό; Πού σας βοηθάει; Απευθύνεστε σε ανθρώπους που
δεν ξέρουν να διαβάζουν ή που δεν µπορούν να ακούσουν; Γιατί
το κάνετε αυτό; Γιατί κάνετε επιλογή; Εκλεκτικιστές είστε, και
ποιας µορφής της διανόησης, και καταγράφετε τα όσα είπε κριτικά στα παλαιότερα προγράµµατα, τα πρώτα προγράµµατα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεσµούς διάσωσης -και θυµόµαστε
πολύ καλά πώς διαµορφώθηκαν αυτοί οι θεσµοί- δεν είχε.
Και γιατί δεν αναφέρετε και τα υπόλοιπα; Γιατί δεν αναφέρετε
για τον κίνδυνο κόφτη δέκα ετών, που ανέφερε στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ο κ. Ντάισελµπλουµ; Γιατί δεν αναφέρετε για το
θέµα που συζητάµε, τη ζηµιογόνο επίδραση στην οικονοµία της
πτώσης της κυβέρνησης το 2014 και της µη ολοκλήρωσης του
προγράµµατος; Και αυτά τα λέει ο ίδιος Ολλανδός πολιτικός τον
οποίο τόσο πολύ αγαπήσατε και γι’ αυτό τόσο πολύ τον επικαλείστε. Να τα διαβάζετε όλα, γιατί τα διαβάζουµε εµείς όλα και
εκτίθεστε όταν απευθύνεστε στην Εθνική Αντιπροσωπεία λες και
είστε δηµοτικοί σύµβουλοι κάποιου µικρού δήµου αποµονωµένου -που δεν υπάρχει κανένας- από την υπόλοιπη ελληνική και
ευρωπαϊκή πραγµατικότητα και κάνετε τον έξυπνο σε κάποιον
που δεν έχει στοιχειώδη ενηµέρωση για όσα λέγονται στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
Κυρίες και κύριοι, εάν κάποιος χαρακτηρίσει την Κυβέρνηση
κυβέρνηση των χαµένων ευκαιριών για τη χώρα -σε σχέση µε
αυτά που προανέφερα- είναι πολύ επιεικής. Εγώ δεν συµφωνώ
µε τέτοιου είδους επιεικείς προσεγγίσεις κριτικής στην παρούσα
Κυβέρνηση. Είστε κυβέρνηση οπισθοδρόµησης, ήττας και εκπτώσεων σε όλα τα πεδία του δηµοσίου βίου, µια κουστωδία τυχοδιωκτών, που προκειµένου να διασφαλίσει ξεπερασµένα
ιδεολογήµατα αλλά και τη συγκόλληση της καρέκλας τους µε
τους σηµερινούς πολιτικούς συσχετισµούς, παραβλέπει κάθε έννοια συµφέροντος της κοινωνίας, του λαού, κάθε έννοια προόδου της οικονοµίας.
Και όσον αφορά τις κολληµένες επενδύσεις -όχι µόνον τις εµβληµατικές, τις πολύ µεγάλες, όπως, για παράδειγµα, το Ελλη-
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νικό, αλλά και όλες τις υπόλοιπες επενδύσεις που έχουν οικονοµικό νόηµα για µία τοπική, περιφερειακή και τη συνολική οικονοµία- ουκ έστιν τέλος στον κατάλογό τους. Τα δηµοσιογραφικά
ρεπορτάζ είναι πάρα πολύ συχνά, αλλά δεν τα έχουµε ανάγκη
εµείς εδώ, στο Λεκανοπέδιο. Τις ξέρουµε µία προς µία, όχι µόνον, σας ξαναλέω, τις εµβληµατικές, αλλά και τις µικρότερες,
κολληµένες στην ελληνική γραφειοκρατία της οποίας είστε πια
ο µαέστρος.
Η γραφειοκρατία ήταν πάντα ένα πρόβληµα και όταν ένας συνάδελφος της Πλειοψηφίας λέει «µα, ήταν όλα καλά προηγουµένως;», σπεύδω να πω πως όχι και πως έχει δίκιο να κάνει
κριτική για τα θέµατα της γραφειοκρατίας και στο παρελθόν.
Το θέµα όµως είναι, πρώτον, αν κάνεις κάτι για να την ξεπεράσεις, αν κάνεις κάτι για να υπερβείς τα γραφειοκρατικά εµπόδια
ή, δεύτερον, µήπως και τα ευνοείς κιόλας. Και έχουµε το δεύτερο
στη δική σας περίπτωση, όπως αυτό έχει αποδειχθεί στην Κέρκυρα, στη Ρόδο, στη Χαλκιδική, στην Αττική.
Κυρίες και κύριοι, σε λίγες ηµέρες συµπληρώνονται τρία χρόνια διακυβέρνησης µιας οπορτουνιστικής και τυχοδιωκτικής,
όπως είπα προηγουµένως, Πλειοψηφίας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ)
Και θέλω να είµαι σαφής: Αφηγήµατα καινούργια δεν έχουν
εκλογικό ακροατήριο, δεν έχουν πια πελατεία, είτε αυτά είναι,
κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Πλειοψηφίας, «ψηφίστε µας για
να σας βγάλουµε καθαρά από τα µνηµόνια», είτε είναι «ψηφίστε
µας γιατί σας βγάλαµε», είτε είναι το ενδιάµεσο -που και αυτό
έχει πιθανότητες- «σας βγάζουµε», µε ενεστώτα διαρκείας που
κρατάει µήνες και περνάει όλο το καλοκαίρι του 2018 µε αυτά.
Είτε πρόκειται για κάποιο από αυτά τα τρία είτε πρόκειται για κάποιο άλλο δικό σας που θα «εµπνευστείτε» τις επόµενες ηµέρες,
ένα είναι το δεδοµένο: Ακροατήριο γι’ αυτά δεν υπάρχει, γιατί ο
ελληνικός λαός καθηµερινά ταλαιπωρείται και έχει κατασταλάξει.
Το πώς θα κατασταλάξει τελικά θα µας το πει η κάλπη, γιατί η
ληξιαρχική πράξη του πολιτικού σας θανάτου είναι οι επερχόµενες εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Η συνάδελφος κ. Άννα Καραµανλή έχει τον λόγο.
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση για τον προϋπολογισµό του 2018 γίνεται µέσα σε ένα κλίµα θριαµβολογίας από την
πλευρά της Κυβέρνησης, µε µια πανηγυρική διάθεση για την
υπέρβαση του δηµοσιονοµικού στόχου και για την πολυδιαφηµισµένη έξοδο από τα µνηµόνια.
Δυστυχώς για εσάς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Κυβέρνησης, αυτόν τον ενθουσιασµό σας δεν τον συµµερίζεται η συντριπτική πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας, γιατί βρίσκεται σε
πλήρη αναντιστοιχία µε αυτά που βιώνουν καθηµερινά λόγω των
κοντόφθαλµων πολιτικών σας, γιατί έχουν νιώσει στο πετσί τους
και στην τσέπη τους τη συντονισµένη σας προσπάθεια να τους
εξοντώσετε φορολογικά, γιατί έχουν εξαπατηθεί από τον λαϊκισµό σας και δεν τσιµπούν πια σε κανένα επικοινωνιακό σας δόλωµα.
Η αµείλικτη πραγµατικότητα βρίσκει τους Έλληνες εξουθενωµένους. Αυτό δεν καµουφλάρεται ούτε µε σποτάκια για το µέρισµα ούτε µε χαρτζιλίκια της τελευταίας στιγµής, που παραπέµπουν σε κινήσεις πανικού. Όταν έχετε επιβάλει είκοσι επτά φόρους, έχετε µειώσει δύο φορές το αφορολόγητο και έχετε περικόψει συντάξεις και κοινωνικά επιδόµατα, µην περιµένετε να σας
ευγνωµονεί ο κόσµος, επειδή του επιστρέφετε ένα κλάσµα από
όσα του πήρατε.
Στον φετινό προϋπολογισµό συνεχίζετε στο ίδιο µοτίβο. Για
τρίτη χρονιά εµµένετε σε µια συνταγή που έχει αποτύχει παταγωδώς, που φέρνει και άλλη φτώχεια, που υπερφορολογεί τη µεσαία τάξη και περικόπτει κοινωνικές δαπάνες. Ακόµη και ο
Υπουργός Οικονοµικών τον χαρακτήρισε άδικο, αλλά στη συνέ-
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χεια µάλλον σκέφτηκε ότι οι ασθενέστεροι είναι προστατευµένοι
µε 24% ΦΠΑ και µείωση του αφορολόγητου και πήγε περιχαρής
να κτυπήσει το καµπανάκι στη Wall Street. Εκτός και αν το µπέρδεψε µε τα νταούλια που θα χόρευαν οι αγορές.
Αυτός ο προϋπολογισµός, λοιπόν, επηρεάζει άµεσα προς το
χειρότερο τη ζωή εκατοµµυρίων πολιτών, µε πρόσθετα µέτρα 1,9
δισεκατοµµυρίων ευρώ, που έρχονται για να προστεθούν σε
µέτρα 2,7 δισεκατοµµυρίων που είχαν ληφθεί για το 2017.
Στο ΕΚΑΣ ο κυβερνητικός πέλεκυς έπεσε βαρύς, µε τους περισσότερους δικαιούχους να το χάνουν και τους υπόλοιπους να
παίρνουν το αστρονοµικό ποσό των 35 ευρώ. Καταργείτε όλα τα
κοινωνικά επιδόµατα για τους δικαιούχους του κοινωνικού εισοδήµατος αλληλεγγύης και µειώνετε κατά 50% το επίδοµα θέρµανσης εσείς, που κάποτε χύνατε δάκρυα υποκρισίας για τα
µαγκάλια. Μάλλον µε την αριστερή Κυβέρνηση σταµάτησε ο κόσµος να παγώνει και φυσικά στέγνωσαν και τα δάκρυα!
Ο υπό συζήτηση προϋπολογισµός δεν θα µπορούσε να αφήσει
ανεπηρέαστο και τον αθλητισµό. Πραγµατικά, την αισιοδοξία του
Υφυπουργού ότι το νέο πρόγραµµα για αθλητικά έργα είναι αυξηµένο δυσκολευόµαστε να κατανοήσουµε, όταν τα σχετικά κονδύλια που αφορούν στη ΓΓΑ παραµένουν ίδια ή και µειώνονται,
όταν το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων χρησιµοποιείται για
πασαλείµµατα και µπαλώµατα, µε γνώµονα όχι την ανάπτυξη του
αθλητισµού, αλλά την ψηφοθηρία.
Διότι, όταν για έργα προϋπολογισµού εκατοντάδων χιλιάδων
ευρώ ο Υφυπουργός δίνει δεκαχίλιαρα, ασφαλώς δεν έχει στόχο
αυτά να προχωρήσουν και να ολοκληρωθούν. Εξυπηρετήσεις
κάνει και ρίχνει στάχτη στα µάτια, χωρίς καµµία έµφαση στο πρόγραµµα «Άθληση για Όλους», χωρίς καµµία µέριµνα για τον σχολικό αθλητισµό, µε το Υφυπουργείο Αθλητισµού µάλιστα να
προχωρά πριν λίγες µέρες στην καταβολή των επιβραβεύσεων
στους διακριθέντες αθλητές µας για το 2013 και 2014, γιατί
λεφτά για µετακλητούς και διορισµούς από την πίσω πόρτα
υπάρχουν, δεν περισσεύουν όµως χρήµατα για τους ανθρώπους
που τιµούν τα ελληνικά χρώµατα.
Τι γίνεται, όµως, µε το θεσµικό κοµµάτι, όπου ο κ. Βασιλειάδης
ούτε λίγο ούτε πολύ µας είπε ότι έχει αναγεννήσει τον ελληνικό
αθλητισµό από τις στάχτες του; Τον ακούσαµε να λέει ότι διασφάλισε την εποπτεία των διεθνών οργανισµών στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο ίδιος ο κ. Κουτσοκούµνης της UEFA είχε δηλώσει
ότι η παρέµβασή τους ήταν αυτεπάγγελτη, όταν η κατάσταση
έφτασε στο µη περαιτέρω µε τις παλινωδίες του τότε Υφυπουργού Αθλητισµού, του κ. Κοντονή.
Μας είπε ακόµα ο κ. Βασιλειάδης ότι µπήκαν κανόνες στα σκοτεινά συστήµατα της ΕΠΟ. Προφανώς, στους νέους κανόνες εντάσσεται και το προνόµιο του Υφυπουργού Αθλητισµού να
βολεύει στενούς του συνεργάτες στην ΕΠΟ.
Το να διορίζεται ο ειδικός σύµβουλος του Υφυπουργού Αθλητισµού ως νοµικός εκπρόσωπος της ΕΠΟ δεν είναι σκοτεινές διαδροµές; Το να εκπροσωπεί κανείς και τον ελεγχόµενο και τον
ελεγκτή δεν αφήνει οσµή διαπλοκής; Τι είναι, µνηµείο διαφάνειας; Και επειδή σόι πάει το βασίλειο, τα ίδια έκανε και ο προκάτοχός του, ο κ. Κοντονής, διορίζοντας τον διευθυντή του γραφείου του στην ΕΠΟ. Τέτοιο ηθικό πλεονέκτηµα, πραγµατικά, να
µας λείπει!
Ποια είναι η αλήθεια; Η έξοδος του ελληνικού ποδοσφαίρου
από τριτοκοσµικές καταστάσεις, η κηδεµονία του από διεθνείς
οργανισµούς που συνεχίζεται µέχρι και σήµερα, ακόµα και µετά
την εκλογή αιρετής διοίκησης ή η προσωρινή διοικούσα που προηγήθηκε µε το βόλεµα των «ηµετέρων» και τις εξωπραγµατικές
αµοιβές;
Αν δεν είναι τριτοκοσµικό να νοµοθετεί η ελληνική Κυβέρνηση
καθ’ υπαγόρευση και κατά παραγγελία τέσσερις φορές για το
ίδιο θέµα, τη γενική συνέλευση της ΕΠΟ, τότε πώς να το χαρακτηρίσουµε; Πώς να κρίνουµε το γεγονός ότι κάθε νοµοθετική
της πρωτοβουλία για τον αθλητισµό ήρθε µε τη µορφή του επείγοντος και χωρίς καµµία διαβούλευση; Τι να υποθέσουµε για τον
περιβόητο αθλητικό νόµο, ο οποίος αναρτήθηκε, αποσύρθηκε,
εξαγγέλθηκε εκ νέου καµµιά δεκαριά φορές και, προφανώς,
ακόµα συζητείται και βρίσκεται βεβαίως στο υπουργικό συρτάρι;
Κλείνουµε τρία χρόνια από τότε που τον πρωτοδιαφήµισε η Κυ-

3261

βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και ακόµα η τύχη του αγνοείται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ο κύριος Υφυπουργός µίλησε για νέα σελίδα στον αθλητισµό.
Σε αυτή τη νέα σελίδα προφανώς δεν χωρά το θέµα του ντόπινγκ. Το ΕΣΚΑΝ, το αρµόδιο όργανο για τη διενέργεια ελέγχων,
έχει πραγµατοποιήσει στο πρώτο επτάµηνο του 2017 µόλις τέσσερις ελέγχους. Ποτέ δεν βρισκόταν σε χειρότερη κατάσταση.
Σε αυτή τη νέα σελίδα που µας είπε ο κύριος Υφυπουργός δεν
φαίνεται να υπάρχει χώρος, επίσης, για το θέµα της βίας. Η
ΔΕΑΒ βρίσκεται σε αδράνεια και δεν λειτουργεί, όπως καταγγέλλουν δηµόσια τα ίδια τα µέλη της, αλλά κανενός το αυτί δεν
ιδρώνει!
Ούτε λόγος, βέβαια, για τους νόµους που αφορούν στην αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων, την κάρτα φιλάθλου,
νόµους που ψήφισε αυτή η Κυβέρνηση και ουδέποτε εφάρµοσε.
Και άκουσον-άκουσον, για την κάρτα φιλάθλου έφερε την Παρασκευή ο Υφυπουργός κι άλλη τροπολογία σε άσχετο νοµοσχέδιο,
κατά την προσφιλή τακτική αυτής της Κυβέρνησης, και ζητάει
παράταση για πολλοστή φορά. Έχουµε βαρεθεί να µετράµε.
Όµως, αυτά θα τα συζητήσουµε εκτενέστερα την Τετάρτη.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο τρίτος προϋπολογισµός της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ έχει ανάγλυφο το καταστροφικό αποτύπωµα των πολιτικών τους που έχουν καταδικάσει τη χώρα µας σε στασιµότητα και ευχόµαστε να είναι ο
τελευταίος. Δεν ξέρω, πραγµατικά, αν η παραζάλη της εξουσίας
σάς αφήνει να συνειδητοποιήσετε ότι δεν έχετε πλέον όχι τη στήριξη, αλλά ούτε και την ανοχή των πολιτών. Η κλεψύδρα σας
αδειάζει. Θα δείτε πολύ σύντοµα την έξοδο και θα αποτελείτε
µία θλιβερή ανάµνηση για την ελληνική κοινωνία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κυρία συνάδελφε.
Η συνάδελφος κ. Μαρία Θελερίτη έχει τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΘΕΛΕΡΙΤΗ: Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα έναν προϋπολογισµό δύσκολο,
αλλά ρεαλιστικό, έναν προϋπολογισµό που εκπονείται στις συγκεκριµένες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες κάτω από δηµοσιονοµικούς περιορισµούς, σε ένα περιβάλλον που έχει σαρώσει τα
εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώµατα και µε συρρίκνωση κοινωνικού κράτους.
Σήµερα, λοιπόν, στη συζήτηση στην Ολοµέλεια θα ήθελα να
επικεντρωθώ σε δύο επιµέρους διαστάσεις αποφασιστικής σηµασίας και σε επίπεδο κατανόησης του προϋπολογισµού του
2018, αλλά βεβαίως και σε πολιτικό επίπεδο.
Η µία διάσταση αφορά τις µεταρρυθµίσεις. Αλήθεια, αυτή η
Κυβέρνηση επιχειρεί µεταρρυθµίσεις ή όχι, όπως ισχυρίζεται η
Αντιπολίτευση; Κατά πόσον, εκτός της φορολόγησης, προβλέπονται µεταρρυθµίσεις και τις υλοποιεί η συγκεκριµένη Κυβέρνηση;
Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, είναι ή όχι µεταρρύθµιση η δηµιουργία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
που, µάλιστα, ήταν ένα αίτηµα των προοδευτικών και αριστερών
δυνάµεων εδώ και σαράντα χρόνια;
Το γεγονός ότι δεν θα απαιτηθούν επιπλέον µέτρα για το 2018
οφείλεται στην εξοικονόµηση πόρων µέσω του ΕΦΚΑ και όχι
µόνο. Σήµερα έχουµε ένα λογισµικό για να γνωρίζουµε τις διαφοροποιήσεις µεταξύ των συντάξεων που είναι πλήρεις, αναπηρικές, σε αντίθεση µε το παρελθόν που δεν είχαµε καµµία εικόνα.
Γνωρίζουµε πολύ καλά τι συνέβαινε και πώς οργίαζε το πελατειακό κράτος, όσον αφορά αυτόν τον τοµέα.
Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, εν τέλει είµαστε σε
θέση να µειώσουµε δαπάνες; Ναι. Όχι επειδή κάνουµε µειώσεις,
αλλά επειδή κάνουµε καλύτερη διαχείριση µέσω του ταµείου και
του ενιαίου φορέα.
Έρχοµαι τώρα στις δέκα και πλέον ερωτήσεις του κ. Δένδια
για τη δηµόσια διοίκηση. Θα ήθελα να υπενθυµίσω τα εξής. Οι
νέοι οργανισµοί των Υπουργείων προέκυψαν µετά από αξιολόγηση των δοµών και, σύµφωνα µε τον ν.4369/2016, ανταποκρίνονται σε υφιστάµενες σύγχρονες ανάγκες και δεν έγιναν οριζόντια, κάτι που ενδεχοµένως δεν θα µπορούσατε να σκεφτείτε και
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πράξετε εσείς ή, για να το θέσω ορθότερα, κάτι που για συγκεκριµένους και ιδεολογικούς και πολιτικούς λόγους δεν επιλέξατε
ποτέ να το κάνετε και γι’ αυτό κινηθήκατε πάντα οριζόντια και µε
πολιτικές ad hoc.
Με βάση τη σχετική εγκύκλιο, προβλέφθηκε και η δυνατότητα
αύξησης των θέσεων του οργανογράµµατος κατά 10%. Το σχολίασε ο κ. Δένδιας. Ναι, αλλά δεν είπε ότι είχε απαγορευθεί οι
οργανισµοί να προβλέπουν κενές θέσεις και γύριζαν πίσω και κοβόντουσαν. Αυτό ξέχασε να το πει ο κ. Δένδιας.
Άρα, όταν θέλεις να κάνεις ένα σωστό οργανόγραµµα, σαφώς
και θα κάνεις µια πρόβλεψη 10% επιπλέον. Και αυτό δεν σηµαίνει
ότι θα καλυφθεί το 10%, αλλά θα καλυφθεί ανάλογα µε τις ανάγκες. Γι’ αυτό είναι µισές οι αλήθειες που λέτε. Και χρησιµοποιείτε
συγκεκριµένα πράγµατα ακριβώς για να πείτε ψέµατα.
Αυτό που θα ήθελα, επίσης, να πω και που σχολίασε ο κ. Δένδιας είναι η αντίληψη περί σωρείας άχρηστων δοµών. Αυτή είναι
απολύτως εσφαλµένη και θα µου επιτρέψετε να πω και εκ του
πονηρού.
Να αναφέρω µε την ευκαιρία δύο νέα τµήµατα του Υπουργείου
Διοικητικής Ανασυγκρότησης που γίνονται για να υπηρετούν την
ανάγκη υλοποίησης και παρακολούθησης κινητικότητας. Πρέπει
να γίνουν αυτές οι νέες δοµές, ναι ή όχι; Φυσικά, αν δεν θέλεις
να παρακολουθείς την κινητικότητα, δεν είναι αναγκαίες να γίνουν.
Προκηρύσσονται αυτό το διάστηµα οι θέσεις των θεµατικών
διευθυντών, των ειδικών γραµµατέων. Δηλαδή µε άλλα λόγια η
Κυβέρνηση αυτή τολµά την αποκοµµατικοποίηση του κράτους,
τολµά αυτό που είχε δεσµευθεί. Και τι κάνει; Ενώ εσείς την καταγγέλλετε και την εγκαλείτε ότι δηµιουργεί κοµµατικούς στρατούς, αυτή τολµά και έρχεται και κάνει αυτή την αποκοµµατικοποίηση του κράτους.
Πραγµατοποιήθηκαν επτά χιλιάδες διακόσιες πενήντα τέσσερις προσλήψεις µέσω ΑΣΕΠ. Υπήρχε εξαίρεση, ναι. Ποια; Των
δύο χιλιάδων διακοσίων πυροσβεστών πενταετούς θητείας οι
οποίοι µονιµοποιούνται. Αυτό είναι το κοµµατικό κράτος που κτίζει ο ΣΥΡΙΖΑ; Σε συνδυασµό µε τον ψηφιακό σχεδιασµό, επιχειρεί
την καταπολέµηση της γραφειοκρατίας και την κατάργηση του
πελατειακού κράτους.
Επιτρέπεται µέχρι σήµερα, το λέω σε εσάς που σαράντα χρόνια κυβερνούσατε, να µην ξέρουµε πόσοι είναι οι δηµόσιοι υπάλληλοι που εργάζονται και πού εργάζονται ακριβώς; Δεν υπήρχε
καµµία καταγραφή, όσες φορές και να επιχειρήθηκε. Και αυτό
ακριβώς έρχεστε εσείς και λέτε ότι δεν θέλετε και λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φτιάχνει κοµµατικό κράτος; Επιτέλους, θα έχετε τη δυνατότητα να γνωρίζετε και πόσοι εργάζονται και πόσοι µπαίνουν
και µε ποιο τρόπο µπαίνουν.
Άρα θα ήθελα να πω ότι αν αυτό δεν είναι µεταρρύθµιση και
αν αυτή τη στιγµή εµείς δεν έχουµε κληθεί να κτίσουµε πραγµατικά το αστικό κράτος που εσείς σαράντα χρόνια δεν το τολµήσατε, τότε τι είναι. Δεν το κάνατε, γιατί σας ενδιέφερε να έχετε
πελατειακό κράτος.
Έρχοµαι τώρα στη δεύτερη διάσταση, στην οποία θα ήθελα
να επικεντρωθώ και αφορά την άποψη των Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και του Γραφείου Προϋπολογισµού του Κράτους
στη Βουλή ότι η υπερφορολόγηση µε στόχο την απόδοση και εν
συνεχεία την κοινωνική αναδιανοµή δεν συνιστά βέλτιστή λύση.
Στο τελευταίο συµφωνούµε, βεβαίως, µε αυτά που δήλωσε ο
Υπουργός Οικονοµικών. Κατ’ αρχάς, το είπε και η Υπουργός προηγουµένως, η υπεραπόδοση δεν προέρχεται εξ ολοκλήρου από
την υπερφορολόγηση. Αναφέρθηκε ότι προέρχεται από τις κοινωνικές εισφορές και για την ακρίβεια από την αύξηση του αριθµού των απασχολουµένων και από την εθελούσια αποκάλυψη.
Δεν αναφερθώ περαιτέρω γιατί τα εξήγησε η Υπουργός πάρα
πολύ αναλυτικά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Δώστε µου δύο δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω.
Κατά δεύτερο, σε αντίθεση µε εσάς, εµείς επιλέξαµε να δώσουµε κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης, γιατί έχουµε απόλυτη
προτεραιότητα την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Ενδεχοµένως, λόγω των νεοφιλελεύθερων αντιλήψεων περί ανισο-
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τήτων που έχετε και διότι, όπως µάθαµε προσφάτως, είναι αντίθετο µε την ανθρώπινη φύση να υπάρχουν κοινωνίες χωρίς κοινωνικές ανισότητες -ελέχθη σε αυτή τη Αίθουσα αυτό- εµείς
ακριβώς επιλέγουµε να χαράζουµε πολιτικές για την άµβλυνση
αυτών των κοινωνικών ανισοτήτων, σε αντίθεση µε εσάς που δεν
θυµάµαι ακριβώς τι κάνατε τα προηγούµενα χρόνια της λιτότητας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Εµείς το κάναµε αυτό. Μην το ξεχνάτε.
ΜΑΡΙΑ ΘΕΛΕΡΙΤΗ: Δεν το ξεχνάω το ΚΕΑ. Δεν ξεχνάω. Σε πιλοτικό βαθµό και αυτό µέσα από µια µελέτη, που ποτέ δεν υλοποιήθηκε. Τα θυµόµαστε πολύ καλά αυτά.
Επίσης, έρχοµαι στο τελευταίο επιχείρηµα, που αφορά στο ότι
η φορολογία σκοτώνει την ανάπτυξη. Και άρα θα είµαστε σε έναν
φαύλο κύκλο. Και σε αυτό που διαφωνούν και οι ίδιοι οι επενδυτές, οι οποίοι επιθυµούν, από ό,τι γνωρίζουµε και το λέτε και
εσείς κατά περιόδους, σταθερό πλαίσιο για τις επενδύσεις. Αυτό
που τους ενδιαφέρει δεν είναι το ύψος της φορολογίας, αλλά οι
κανόνες του παιχνιδιού και το επιχειρηµατικό περιβάλλον. Και η
µεταρρύθµιση για τις επενδύσεις δεν είναι πρωτίστως φορολογική. Έχει φορολογικό σκέλος, αλλά είναι πρωτίστως αναπτυξιακή µεταρρύθµιση.
Είναι αναπτυξιακή µεταρρύθµιση και σηµαίνει παραγωγική
ανασυγκρότηση της χώρας αυτή η µεταρρύθµιση. Σηµαίνει
εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη της χώρας. Σηµαίνει αλλαγή
του παραγωγικού µοντέλου. Σηµαίνει νέα εργαλεία για την υλοποίηση αυτού του µοντέλου. Και αντί να συζητάµε σε αυτή την
Αίθουσα για το πώς θα πάµε σε αυτή την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, ακούµε µονολόγους για την ανάπτυξη από
την Αντιπολίτευση, η οποία είναι υπεύθυνη για την παραγωγική
αποδιάρθρωση της χώρας.
Τελειώνοντας, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, αυτό
που έχει σηµασία είναι να επιταχυνθεί η διαδικασία για την εκπόνηση ενός εθνικού σχεδίου για την παραγωγική ανασυγκρότηση
της χώρας και, επίσης, της επιχειρούµενης µεταρρύθµισης στην
τοπική αυτοδιοίκηση, θα πρέπει να είναι τα επόµενα βήµατα για
τη µετά την έξοδο από τα µνηµόνια περίοδο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ο συνάδελφος κ. Δηµήτριος Σταµάτης έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από χρόνια στους κινηµατογράφους παιζόταν µια ταινία του Άρθουρ Πεν µε πρωταγωνιστή τον Ντάστιν Χόφµαν, «Το Μικρό Μεγάλο Ανθρωπάκι». Στην
ταινία αυτή ήταν ένας νεαρός Ινδιάνος, ο οποίος έκανε και έλεγε
τα πάντα ανάποδα. Καβαλίκευε το άλογο ανάποδα, έλεγε το
άσπρο µαύρο και το ζεστό κρύο. Ακούγοντας αυτές τις µέρες
τους Υπουργούς και τους συναδέλφους της Συµπολίτευσης θυµήθηκα τον Ινδιάνο, γιατί αυτό ακριβώς κάνετε. Προσπαθείτε να
παρουσιάσετε το άσπρο µαύρο. Την ώρα που κόβετε κοινωνικές
παροχές, κοινωνικές δαπάνες ύψους 1,6 δισεκατοµµυρίων, µιλάτε για κοινωνική ευαισθησία. Την ώρα που λέτε ότι αυτός ο
προϋπολογισµός είναι κοινωνικά δίκαιος, εξοντώνετε τη µεσαία
τάξη.
Και επειδή βλέπω τον κ. Φίλη, θυµήθηκα κάτι πολύ σωστό που
έχει πει στο παρελθόν, ότι προτάσσετε τάχα τα αντίµετρα. Ε, θα
σας πει ο κ. Φίλης -και εάν δεν το πει, θα το πω εγώ τώρα προκαταβολικά, για να µην έρθει και σε δύσκολη θέση. Αυτά τα αντίµετρα, εκτός του γεγονότος ότι θα πρέπει να δοθούν, αφού
υπερβούµε τους δηµοσιονοµικούς στόχους που έχετε συµφωνήσει, πάνω από το 3,5%...
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε, ξαναδιαβάστε την τελευταία ανακοίνωση, που έγινε προχθές: «όταν υπερβούν το 3,5%, τότε θα εφαρµοστούν τα αντίµετρα.»
Όσον αφορά δε στην «ποιότητα» των αντιµέτρων ο κ. Φίλης
ήταν σαφής: Είναι αναδιανοµή φτώχειας. Παίρνουµε από τον
φτωχό, για να δώσουµε στον φτωχότερο. Αυτή είναι η κοινωνική
πολιτική που έχετε.
Είναι βέβαιο ότι έχετε υποστεί µια µετάλλαξη και βρίσκεστε σε
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µια παραζάλη. Η αιφνίδια µεταβολή των θέσεων και των ιδεολογηµάτων σας σάς έχει µπερδέψει. Το πιο κλασικό κραυγαλέο παράδειγµα, µια φωτογραφία της µετάλλαξής σας έχουµε από την
εικόνα του κ. Τσακαλώτου να κτυπάει το καµπανάκι στη Wall
Street.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Δεν είναι καµπανάκι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Εσείς τα ξέρετε καλύτερα, το σφυρί. Το µάθατε. Έτσι είναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Το είδα, δεν το έµαθα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Στη Wall Street, στο άντρο των κολασµένων, στο άντρο των ληστών ο κ. Τσακαλώτος. Το 2014
έλεγε ότι εάν επρόκειτο η Αριστερά να ψηφίσει και να δεχθεί το
e-mail Χαρδούβελη, τότε δεν θα είχε λόγο ύπαρξης και ο κ. Τσακαλώτος εισηγείται και εφαρµόζει δεκαπέντε e-mail Χαρδούβελη.
Σας θυµίζω ότι ένα δισεκατοµµύριο ήταν υποχρέωση από το email Χαρδούβελη, δεκαπέντε έχετε ψηφίσει και εφαρµόζονται µε
την παρούσα Κυβέρνηση.
Αυτή είναι, λοιπόν, µια τροµερή µετάλλαξη και επειδή τώρα το
θυµήθηκα, για να κρατηθεί και στα Πρακτικά της Βουλής -λυπάµαι που δεν είναι ο κ. Τσακαλώτος εδώ- ο κ. Τσακαλώτος τρεις
φορές τις προηγούµενες ηµέρες είπε ένα κραυγαλέο ψεύδος.
Ποιο είναι το ψεύδος; Είπε ότι η δική µας κυβέρνηση δεν έκλεισε
την πέµπτη αξιολόγηση, γιατί δεν ήθελε να δεχθεί πιστοληπτική
γραµµή. Είναι ψέµα, καταφανέστατο ψέµα. Εµείς το είχαµε συµφωνήσει αυτό από τον Νοέµβριο του 2014. Ο Σαµαράς, ως Πρωθυπουργός µάλιστα, είπε ότι µε αυτήν την πιστοληπτική γραµµή
ασφαλιζόµαστε. Το ίδιο ο κ. Βενιζέλος. Το επαναλάβαµε εκατό
φορές. Και για να ξεσκονίσω λίγο τη µνήµη σας, χρησιµοποιήσαµε τότε και ένα παράδειγµα και είπαµε ότι αυτή η πιστοληπτική γραµµή είναι σαν δείκτης προστασίας.
Όταν, λοιπόν, ο σηµερινός Υπουργός έρχεται και λέει αυτό το
ψεύδος, ή δεν γνωρίζει τι του γίνεται ή λέει ενσυνειδήτως ψέµατα
για κάποιον συγκεκριµένο λόγο. Αν ήταν εδώ, θα µπορούσε να
αναπτυχθεί ένας διάλογος, για να δούµε τι είναι αυτό που θέλει
να προλάβει ο κ. Τσακαλώτος. Τι φοβάται που έρχεται και θέλει
από τώρα να πάρει θέση µάχης; Κλείνω αυτό το κεφάλαιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα είναι και µια σηµαδιακή
ηµέρα. Σαν σήµερα αποφασίσατε να ρίξετε την κυβέρνηση Σαµαρά. Το λέω αυτό, βλέποντας και τον αγαπητό Πρόεδρο κ. Βούτση, ο οποίος σε µία αναφορά του προχθές στη Βουλή, είπε ότι
την κυβέρνηση Σαµαρά την έριξαν οι δανειστές. Όχι, είναι ανακριβές. Την κυβέρνηση Σαµαρά την ρίξατε εσείς µαζί µε τους
ΑΝΕΛ, µαζί µε όσους Βουλευτές απέµειναν από τον κ. Κουβέλη
και µε τη Χρυσή Αυγή, όταν δεχθήκατε να συνυπολογίσετε τις
ψήφους της Χρυσής Αυγής στο αποτέλεσµα. Και είχε το θράσος
σήµερα ο Πρωθυπουργός να λέει σε µια δηµόσια οµιλία του για
τη συνεργασία του Σαµαρά µε τη Χρυσή Αυγή. Εδώ γελάνε και
οι πέτρες!
(Θόρυβος – διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Εσείς συνεργαστήκατε µε τη Χρυσή Αυγή, για να ρίξετε την
κυβέρνηση, για να εξηγούµαστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ο Μπαλτάκος;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Όµως, ο κ. Βούτσης είπε και κάτι
άλλο. Είπε ότι «αυτοί οι δανειστές που έριξαν την κυβέρνηση Σαµαρά σήµερα µας στηρίζουν, δεν ξέρω για ποιον λόγο».
Θα σας πω εγώ τους λόγους. Ο πρώτος λόγος ήταν το υπερταµείο, το οποίο ο Σαµαράς δεν είχε δεχθεί να τους παραχωρήσει. Γιατί η δηµιουργία του υπερταµείου είναι στην πραγµατικότητα σχηµατισµός πτωχευτικής περιουσίας και αλίµονο εάν
κάτι πάει στραβά. Εµείς, οι «γερµανοτσολιάδες», λοιπόν, είπαµε
«όχι».
Το δεύτερο ήταν όταν επιχειρήθηκε να ακυρωθεί η αξιολόγηση
της «BLACKROCK» στη δεύτερη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Είπαµε «όχι» και δεν έγινε. Αυτό το κάνατε εσείς, µε απώλεια 21 δισεκατοµµυρίων για το ελληνικό δηµόσιο.
Το τρίτο ήταν το κόκκινα δάνεια. Παλεύαµε να στηρίξουµε
αυτόν τον απλό πολίτη που αναίτια είχε βρεθεί σε αδυναµία εκπλήρωσης της παροχής του και κατ’ έτος επαναλαµβάναµε έναν
νόµο, για να µπορέσουµε να τον προστατεύσουµε. Ήρθατε εσείς
και τον πετάξατε γυµνό στα funds.
Το τέταρτο ήταν ότι είχαν ασφαλώς λόγο να είναι θυµωµένοι
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κάποιοι από τους δανειστές µαζί µας, γιατί εµείς µονοµερώς µειώσαµε τον ΦΠΑ στην εστίαση -αυτό που δεν έχετε τολµήσει να
κάνετε εσείς- και αρνηθήκαµε να αυξήσουµε τον ΦΠΑ στα νησιά,
τον οποίο εσείς µε µεγάλη ευχαρίστηση ψηφίσατε εδώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και το τελευταίο, το οποίο ίσως δεν είναι και πολύ γνωστό.
Σας είπα ότι ένα κοµµάτι των δανειστών –όχι όλοι, δεν θέλω
να είµαι άδικος- πράγµατι είχαν λόγους να είναι δυσαρεστηµένοι
µαζί µας και να θέλουν να µας τραβήξουν το χαλί. Ναι, το τράβηξαν το χαλί, αλλά εσείς µας ρίξατε. Αυτοί τράβηξαν το χαλί και
αποσταθεροποιηθήκαµε, αλλά εσείς µας ρίξατε και εσάς βαραίνει η ιστορική ευθύνη.
Ένας από τους τελευταίους λόγους ήταν το γεγονός ότι όταν
βρέθηκε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο µπροστά στο λάθος που
έκανε µε το πρώτο µνηµόνιο, προσπάθησε να µεταφέρει αυτό το
λάθος για να βγει αλώβητο από την Ευρωζώνη, στην οποία µπήκε
ως σύµβουλος και µε δάνεια, και µετέθεσε το βάρος της ευθύνης
είτε στους δανειστές είτε στην ελληνική πλευρά. «Ή κουρεύετε
το χρέος», είπε στους δανειστές, «ή οι Έλληνες πρέπει να κόψουν πάγιες δαπάνες».
Δεν πρόλαβαν να το διατυπώσουν. Δεν πρόλαβαν να µας το
πουν, γιατί ενεργώντας προληπτικά ο Σαµαράς είχε δηλώσει
τότε, σε ανύποπτο χρόνο, ότι περαιτέρω µείωση µισθών και συντάξεων, περαιτέρω µείωση του εισοδήµατος όχι µόνο είναι κοινωνικά άδικη, αλλά είναι και αντιαναπτυξιακή. Διότι οι φουκαράδες οι συνταξιούχοι, ο φτωχός εργαζόµενος τα χρήµατα που
παίρνει δεν τα αποθηκεύει, δεν τα αποθησαυρίζει. Τα καταναλώνει. Και όπως γνωρίζετε, η ιδιωτική κατανάλωση παίζει µεγάλο,
σηµαντικό ρόλο στην αύξηση του εθνικού εισοδήµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε συνάδελφε, τελειώσατε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Αυτά, λοιπόν, κάναµε εµείς, οι «γερµανοτσολιάδες». Εµείς αρνηθήκαµε. Και σας ρωτώ: Εάν εµείς είµαστε οι γερµανοτσολιάδες, εσείς τι είστε;
Βεβαίως, την ανάγκη φιλοτιµία κάνοντας θα ψηφίσετε και, βεβαίως, οφείλω να πω ότι η επισήµανση που είχε κάνει ο κ. Τσακαλώτος στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Οικονοµικών ήταν
πάρα πολύ αποτελεσµατική. Είπε: «Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κακά τα ψέµατα. Ή στηρίζετε τον προϋπολογισµό ή εκλογές.» Ήταν καταλυτικό το επιχείρηµά του.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Πότε το είπε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Δεν το έχετε ακούσει; Να σας το
φέρω. Ό,τι λέω είναι γραµµένο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ναι, κύριε Πρόεδρε,
έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Είχα αποφασίσει -και έτσι είναι το σωστό- σε διάλογο που γινόταν στο συνέδριο του κόµµατος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ή σε διαλόγους που γίνονταν στα κανάλια αυτές τις µέρες, να µην υπάρχει απάντηση, διότι η ουσιαστική συζήτηση γίνεται εδώ πέρα
µέσα.
Αφού, λοιπόν, ο κ. Σταµάτης -και το σέβοµαι απόλυτα- αισθάνθηκε την ανάγκη να κάνει αυτή την τοποθέτηση, είµαι υποχρεωµένος να πω δύο, τρία πράγµατα όσον αναφορά εκτιµήσεις τις
οποίες έκανα σε γραπτή οµιλία και της οποίας τα πρακτικά είναι
στη διάθεση όλων των συναδέλφων. Διότι άλλο είναι να µιλάµε
επί µίας οµιλίας και άλλο επί της εκτίµησης ή της εκδοχής µίας
οµιλίας κατά πώς µας βολεύει.
Πρώτον, να είναι σαφές ότι το κόστος για το e-mail Χαρδούβελη, για το οποίο µιλήσατε, κύριε Σταµάτη, δεν είναι 1 δισεκατοµµύριο ευρώ. Είναι ένας καινούργιος µύθος αυτό. Στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» είχαν δηµοσιευτεί οι προβλέψεις για το σύνολο των
ρυθµίσεων, οι οποίες αναφέρονταν ως πρόταση τότε. Δεν είχε
γίνει δεκτή ακόµα. Ήταν η συζήτηση γύρω από αυτό το ζήτηµα.
Οι προβλέψεις για τα πλεονάσµατα και τα άλλα µεγέθη του µε-
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σοπρόθεσµου αφορούσαν πάρα πολλά, αρκετά δισεκατοµµύρια,
σε τελικό λογαριασµό.
Σε σχέση, όµως, µε το success story, είναι σαφές και είναι πασίγνωστο ότι αυτό το οποίο είχε εµφανιστεί ως έξοδος στις αγορές, ως το ότι θα έφευγε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, ως
προς το ότι θα είχαµε συγκεκριµένα µεγέθη µεγέθυνσης κ.λπ.
από το καλοκαίρι κιόλας του 2014 δεν στεκόταν. Δεν ήταν µόνο
τα αποτελέσµατα των ευρωεκλογών που έδιναν µια τάση στις
εξελίξεις. Η ίδια η οικονοµική κατάσταση τότε δεν εδράζονταν
σε κανένα σηµείο στις προβλέψεις και στο αφήγηµα το οποίο
είχε διαµορφωθεί.
Και αυτό ήταν σαφές και στο εξωτερικό. Τα µαθαίναµε και τα
διαβάζαµε κι εµείς, όπως κι εσείς. Έγινε ακόµη σαφέστερο στη
δεύτερη προσπάθεια εξόδου της χώρας στις αγορές. Το θυµάστε αυτό πάρα πολύ καλά και το θυµόµαστε όλοι. Βεβαίως, πυροδότησε µαζί µε τη λαϊκή διάθεση τότε, η οποία ήταν επίσης
σαφέστατη, τις εξελίξεις από εκεί και ύστερα.
Θα ήθελα να θυµίσω δε στον αγαπητό κύριο Σταµάτη -και το
γνωρίζει πως η συζήτηση µας εδώ είναι πάντοτε, όπως και τότε,
σε ένα επίπεδο- ότι η κυβέρνηση Σαµαρά επέλεξε ενάµιση µήνα
πριν να λήξει η προθεσµία και η θητεία του Προέδρου της Δηµοκρατίας, να προκαλέσει εδώ µέσα την ψήφο για τον νέο Πρόεδρο
της Δηµοκρατίας. Δεν εξήντλησε ποσώς κανένα περιθώριο, έτσι
ώστε το αφήγηµα το ευτυχές εκείνης της περιόδου, το οικονοµικό, µε έναν οποιοδήποτε τρόπο να σταθεί στα πόδια του και να
πάρει την παράταση που δικαιούταν εκ του Συντάγµατος µέχρι
το 2016.
Υπάρχει πλήθος και άλλων, που δεν είναι λεπτοµέρειες, αλλά
είναι βασικά στοιχεία εκείνης της περιόδου, τα οποία βεβαίως,
όταν αποκρύπτονται και όταν διά των fake news –δεν το έκανε ο
κ. Σταµάτης, µιλάω για τις προηγούµενες ηµέρες, που είχα επιλέξει να µην πω τίποτα- διαµορφώνονται δύο σειρές, δύο γραµµίτσες κι ένα σύνθηµα –διότι περί συνθήµατος πρόκειται- για το
κοµµατικό ακροατήριο –το καταλάβαµε, ήταν µια ενδοκοµµατική
διαδικασία-, δεν αποδίδουν την αλήθεια.
Τρίτο και τελευταίο: Όταν εγώ είπα –και είναι µέσα στην οµιλία
µου- περί δικών τους λόγων, που έχουν οι θεσµοί σε όλη αυτή
τη φάση να ανέχονται, να υποστηρίζουν, να υποχρεούνται, να κινούνται στην κατεύθυνση που η Κυβέρνηση δίνει –ας πούµεαυτή τη µάχη, εννοούσα σαφέστατα –και αναφέρεται µέσα- τις
εξαιρετικές οικονοµικές επιτεύξεις, οι οποίες έχουν υπάρξει στην
ελληνική οικονοµία -είδατε τα spread, ας πούµε, της τελευταίας
περιόδου- δηλαδή τη δυνατότητα να αποδώσει λογαριασµό η ελληνική πλευρά σε σύνολο ζητηµάτων, που δεν ήταν δυνατόν να
αρνηθούν. Γι’ αυτό είπα περί των δικών τους λόγων, κύριε Σταµάτη, ότι είχαν -και έχουν- και τους δικούς τους λόγους.
Διότι σήµερα, σε όλη την Ευρώπη, η στρατηγική της λιτότητας
βρίσκεται σε πολύ µεγάλο αδιέξοδο. Και γίνεται αντιπαράθεση
και σύγκρουση, όχι µόνο µεταξύ Βορρά και Νότου, αλλά σε όλα
τα κράτη και στο εσωτερικό των κρατών. Και η συζήτηση για το
µέλλον της Ευρώπης σφραγίζεται κυριολεκτικά από το κεντρικό
δίληµµα, «συνέχιση ή όχι της στρατηγικής της λιτότητας». Άρα
όλη η συζήτηση περί Grexit –θυµάστε, προ οκταµήνου κάποιος
το είχε ξαναθυµηθεί στη Γερµανία- και όλων των άλλων µέσων,
τα οποία χρησιµοποιούσαν οι δανειστές προς την πλευρά µας
είναι πλέον άσφαιρα πυρά.
Αυτοί, λοιπόν, είναι οι δικοί τους λόγοι, τα αδιέξοδα, ο σηµερινός συσχετισµός δυνάµεων που από την πλευρά τους παρακολουθούν και εγκρίνουν αυτή τη πορεία της ελληνικής οικονοµίας,
έτσι ώστε να βγούµε –και καλά θα κάνουµε να βγούµε και να επιχαίρετε κι εσείς- τον Αύγουστο από αυτόν τον κύκλο, αλλά λόγω
των επιτεύξεων της ελληνικής οικονοµίας και όχι για τους γερµανοτσολιαδισµούς, που λέµε τώρα εδώ µέσα. Εντάξει, να κρατάµε και λίγο το επίπεδο.
Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε. Θα ήθελα να µην είχα αναγκαστεί να κάνω αυτές τις διευκρινήσεις, οι οποίες –επαναλαµβάνω, για όλους όσους άκουσαν την οµιλία και παραπέµπω και
στα Πρακτικά- ήταν σαφείς από τότε που έγινε η οµιλία. Πλην,
όµως, το διαρρεύσαν διάστηµα και ιδιαίτερα το ότι επανέρχεται
σήµερα εδώ αυτό το θέµα µε το συγκεκριµένο τρόπο µε υποχρεώνει να διευκρινίσω απολύτως, όχι απλά τι εννοώ εγώ, αλλά και
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το τι συνέβη εκείνη την περίοδο.
Ένας διάλογος, δε, και για λεπτοµέρειες εκείνης της περιόδου, πώς φτάσαµε, θα ήταν πάρα πολύ χρήσιµος, αλλά όχι εποικοδοµητικός σε αυτή τη φάση, που βρισκόµαστε, πια, µπροστά
στην τελική ευθεία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι φανερό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε συνάδελφε,
είναι φανερό υπό µία έννοια όµως, γιατί γίνεται ένας διάλογος.
Κύριε Σταµάτη, µε όλον τον σεβασµό. Μιλήσατε έντεκα λεπτά.
Ο κύριος Πρόεδρος, µε τον σεβασµό που έχουµε όλοι στον θεσµικό του ρόλο, µίλησε χωρίς χρονόµετρο. Εάν συνεχιστεί αυτός
ο διάλογος θα είναι σε βάρος όλης της διαδικασίας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Αντιλαµβάνεστε ότι δεν µπορώ να
αφήσω ανυπεράσπιστες τις θέσεις που ανέπτυξα πριν από λίγο,
γιατί φαίνεται σαν να αποδέχοµαι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Θα σας δώσω τον
λόγο, αλλά επιτρέψτε µου πριν να κάνω µία ανακοίνωση, διότι
έχουµε επισκέπτες εδώ που πρέπει να φύγουν.
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 επτά µαθητές και µαθήτριες και τρεις
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 4ο Γυµνάσιο Τρίπολης (πρώτο
τµήµα).
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Σταµάτης για δύο λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, απαντώντας σε
αυτά που είπε ο αγαπητός Πρόεδρος της Βουλής θα ήθελα να
επισηµάνω, πρώτον, ότι την εκτίµηση για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας την είχαν κάνει τον Δεκέµβρη του 2014 δύο όργανα: Πρώτον, η Κοµισιόν, όπου έγραψε -και συνυπέγραψαν όλοι
οι Υπουργοί Οικονοµικών- ότι «η πορεία της ελληνικής οικονοµίας είναι καλύτερη και από αυτή που προσδοκούσαµε». Αυτό
αποτυπώθηκε στη συµφωνία τότε, τον Δεκέµβρη του 2014. Δεύτερον, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, που έγραψε επί λέξει ότι
«όπως πηγαίνουν τα πράγµατα, είναι τόσο αλµατώδης η µείωση
του ελληνικού χρέους, που το 2060 η Ελλάδα θα βρίσκεται κάτω
από το 60% του χρέους, ξεπερνώντας όλες τις υπόλοιπες
χώρες».
Δεύτερον, κύριε Βούτση, τι θα κερδίζαµε εµείς, αν µέναµε ενάµιση µήνα παραπάνω; Θα αλλάζατε µυαλά εσείς; Θα σταµατούσατε να καταγγέλλετε τους Βουλευτές ότι είναι πληρωµένοι για
να ψηφίσουν τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας ή επρόκειτο να έρθετε σε µία λογική κουβέντα, που βλέπω ότι την επικαλείστε όλοι
λίγο-πολύ, µε τον τότε Πρωθυπουργό;
Σας θυµίζω ότι ο Αρχηγός σας τότε έλεγε: «Μία συζήτηση θα
κάνω εγώ, αν δω τον Σαµαρά: Πότε θα σηκωθεί να φύγει;». Σας
θυµίζω, επίσης, ότι από του Βήµατος αυτού εγώ ως Υπουργός
Επικρατείας είχα πει στον κ. Τσίπρα τότε: «Γιατί βιάζεστε; Ας
κλείσουµε τον κύκλο µας και κάνουµε τον Νοέµβριο εκλογές».
Γιατί; Γιατί δεν φοβόµασταν. Διότι θα έκλεινε η αξιολόγηση.
Διότι θα παίρναµε τα 7,2 δισεκατοµµύρια, που ουδέποτε µας
έδωσαν. Διότι η µοναδική κάλυψη που είχαµε να κάνουµε για το
δεύτερο εξάµηνο του 2015 και ολόκληρο το 2016 ήταν 17 δισεκατοµµύρια και θα βγαίναµε στις αγορές.
Γι’ αυτό, λοιπόν, είναι βαριά η ευθύνη σας. Δεν ξέρω τους άλλους λόγους που λέτε, εγώ µίλησα για τους εµφανείς λόγους,
για τους οποίους κούνησαν κάποιοι από τους δανειστές το «χαλί»
και σας έδωσαν το δικαίωµα να µας ρίξετε.
Είναι αυτά που εµείς αρνηθήκαµε να κάνουµε και τα κάνετε
εσείς µε πολύ µεγάλη προθυµία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μιας που είναι ο κ. Τσακαλώτος εδώ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Σταµάτη, έχει
λήξει ο χρόνος σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΖ’ - 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Κύριε Υπουργέ, είπατε ότι εµείς δεν κλείσαµε την πέµπτη αξιολόγηση, διότι δεν θέλαµε την πιστοληπτική γραµµή. Αυτό είναι
ψέµα. Τον Νοέµβριο 2014 στο Eurogroup το είχαµε συµφωνήσει.
Αυτό το είχαµε συµφωνήσει και λέγαµε για «δίχτυ» ασφαλείας.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Δεν το ξέρατε και είπατε κάτι που δεν ξέρατε λάθος ή κρύβετε
κάποια σκοπιµότητα που θα τη δούµε στο µέλλον;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Σταµατάτη, σας
παρακαλώ πολύ. Διατυπώθηκε το ερώτηµα.
Κύριε Υπουργέ, δεν θα απαντήσετε, διότι δεν θα συνεχίσουµε
έτσι.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Νίκος Φίλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην Ελευσίνα προανήγγειλε την ανέλκυση
από τον βυθό του Σαρωνικού είκοσι οκτώ παλαιών ναυαγίων.
Ακούγοντάς τον σκέφτηκα πόσο πολύ µοιάζει µε ανέλκυση ναυαγίου η προσπάθεια που έχει αναλάβει η Κυβέρνησή µας να βγάλει την οικονοµία από τον «βυθό» της κρίσης, διασώζοντας, όµως
–και αυτή είναι η διαφορά από τα κλασικά ναυάγια- και όλο το
«πλήρωµα», δηλαδή τον ελληνικό λαό. Είναι αυτό που λέµε «να
βγούµε από την κρίση µε την κοινωνία όρθια».
Ακούγοντας και εδώ στη Βουλή αλλά και στο συνέδριο της
Νέας Δηµοκρατίας τους οµιλητές είδα ανάµεσά τους «καπετάνιους» και «µηχανικούς» του «βυθισµένου καραβιού» της ελληνικής
οικονοµίας. Περιστοιχίζουν «άβρεχτοι» και «ατσαλάκωτοι», σαν
να µην πέρασε µία µέρα, τον νέο «πλοιοκτήτη» και υπόσχονται
όλοι αυτοί οι υπαίτιοι του «ναυαγίου» ταξίδια σε µέρη µαγικά και
ονειρεµένα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Πρόκειται για εφιαλτικές υποσχέσεις. Γιατί τι άλλο από εφιάλτης είναι η τυχόν υλοποίηση του στόχου του κ. Μητσοτάκη για
διάλυση της δηµόσιας κοινωνικής ασφάλισης και προνοµιακή ενίσχυση της ιδιωτικής σε µια κοινωνία, µάλιστα, που αυξάνεται το
ποσοστό της κακοπληρωµένης εργασίας µε τα 380 ευρώ µηνιαίως; Θα είναι, λοιπόν, το κοινωνικό κράτος, που θα πληγεί καίρια
από τα νεοφιλελεύθερα πειράµατα του κ. Μητσοτάκη.
Ένα παράδειγµα θα σας πω. Με τον δικό µας προϋπολογισµό
για την παιδεία το 2018 θα δοθούν 5.317.000.000 ευρώ. Πόσα θα
έδινε η Νέα Δηµοκρατία µε βάση το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα
που είχε υπογράψει; Θα έδινε 4.308.000.000 ευρώ. Ένα δισεκατοµµύριο λιγότερο από την παιδεία για την εξυπηρέτηση των
πλουσίων και αυτών που στέλνουν τα χρήµατά τους στους φορολογικούς παραδείσους.
Ναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα τρία τρίµηνα θετικής
ανάπτυξης µετά από πολλά χρόνια, η αποκλιµάκωση των τιµών
των οµολόγων στα επίπεδα του 2006, η βελτίωση των οικονοµικών δεικτών µαζί µε τα σηµαντικά επιτεύγµατα της Κυβέρνησής
µας σε µια σειρά αποτοµής ήταν µια πρώτη πετυχηµένη ανέλκυση. Μια δεύτερη θα είναι η έξοδος µας από την τρέχουσα δανειακή σύµβαση τον Αύγουστο και η ανάκτηση κάποιων βαθµών
ελευθερίας στην άσκηση της πολιτικής µας.
Είναι, όµως, τέτοιο το µέγεθος της συντελεσµένης καταστροφής, που κανείς δεν δικαιούται ούτε να πανηγυρίζει ούτε να κατασκευάζει, όπως κάποιοι άλλοι καπεταναίοι της συµφοράς,
success story. Εκεί κάτω βρίσκονται πολλά βυθισµένα καράβια
ακόµη και χρειάζεται τιτάνιο έργο, αποφασιστικότητα και σχέδιο
για να τα βγάλουµε έξω.
Άκουσα τον κ. Λοβέρδο και τον κ. Σταµάτη. Φωνές από το παρελθόν τα όσα είπαν. Κοιτάξτε. Ας ξεχάσουµε τι λέει ο Τσακαλώτος, ο Δραγασάκης, η Κυβέρνηση για το 2014. Τι λέει ο Σόιµπλε
και το ΔΝΤ να δούµε. Πώς τα εκτιµούν;
Υπήρξε εκτροχιασµός στους στόχους του 2014. Εκτροχιασµός. Υπήρχε στόχος για πλεόνασµα 1,5%. Δεν πιάστηκε και µια
τρύπα 2 δισεκατοµµύρια µεταφέρθηκε στο 2015. Αυτά τα λέει
και ο Σόιµπλε στη συνέντευξή του στον κ. Παπαχελά προσφάτως,
όπου αποκαλύπτει ότι ο κ. Σαµαράς τού ζήτησε για πολιτικούς
λόγους -και ότι δεν βγαίνει για πολιτικούς λόγους το πρόγραµµα
στην Ελλάδα λόγω της εναντίωσης του λαού και της Αντιπολίτευσης τότε- να υπάρξει µια µικρή αναστολή στην εφαρµογή του
προγράµµατος. Σόιµπλε έφη, όχι κανείς άλλος.
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Δεύτερον, το ΔΝΤ στην αξιολόγηση που έκανε για το πρόγραµµα τον Φεβρουάριο του 2017 υιοθετεί αυτές τις αντιλήψεις
και εκτιµήσεις ότι υπήρξε εκτροχιασµός του προγράµµατος του
2014 µε ευθύνη του προγράµµατος, που είχατε εσείς συµφωνήσει και της πολιτικής που εσείς ακολουθούσατε. Θα µπορούσα
και άλλα να πω.
Κύριε Σταµάτη, νοµίζω ότι κάπως «συγχυτικά» µιλήσατε, όταν
µου αποδώσατε εµένα το θέµα της λιτότητας. Η λιτότητα είναι
δική σας πολιτική. Εµείς αν εφαρµόζουµε µέτρα λιτότητας, είναι
µέσα από έναν καταναγκασµό των µνηµονιακών µέτρων, που
αναγκαστήκαµε να υπογράψουµε το καλοκαίρι του 2015 και προσπαθούµε, µε ό,τι µπορούµε από το υπερπλεόνασµα, κάπως να
λειάνουµε τις επιπτώσεις αυτής της λιτότητας. Άρα δεν µιλάµε
εµείς για αναδιανοµή ανάµεσα στους φτωχούς και τους φτωχότερους.
Η χώρα, παρά την ανακοπή της πτωτικής πορείας και την εµφάνιση µιας τάσης για ανάκαµψη, που, όµως, πρέπει να σταθεροποιηθεί για να είναι πειστική και βιώσιµη, εξακολουθεί να κατολισθαίνει στην τελευταία ταχύτητα της Ευρώπης, γιατί σηµασία
δεν έχει µόνο πώς τρέχει η δική σου οικονοµία αλλά και πόσο
τρέχουν οι άλλοι. Εδώ η επίδοση για το 2017 είναι για την Ελλάδα
απ’ ότι ακούµε 1,6% έναντι 2,5% στην Eυρωζώνη.
Με αυτό το ύψος του δηµόσιου και ιδιωτικού χρέους, µε τα
πρωτογενή πλεονάσµατα των 3,5% επί πέντε χρόνια, µε αυτές
τις ανισότητες, η πορεία προς την οριστική έξοδο από την κρίση
και τα µνηµόνια θα είναι αβέβαιη και επισφαλής. Για τον λόγο
αυτόν απαιτείται από σήµερα να θέσουµε ως προτεραιότητα την
αντιµετώπιση του χρέους, τόσο του δηµόσιου χρέους και των
υπέρογκων πρωτογενών πλεονασµάτων όσο και του ιδιωτικού
χρέους, που συναρτάται µε την πορεία τραπεζικού συστήµατος.
Σε αυτά τα δύο θέµατα θα µου επιτρέψετε να διατυπώσω κάποιες σκέψεις.
Στο ζήτηµα των πρωτογενών πλεονασµάτων η Κυβέρνηση
αναγκάστηκε να προσυπογράψει πρωτογενή πλεονάσµατα υπέρογκου ύψους 3,5% για την πενταετία 2018-2022.
Στην πράξη εφαρµόσαµε και πέρυσι και φέτος τον στόχο αυτό.
Όµως, ό,τι κερδίζεις από την άνοδο του πλεονάσµατος, το χάνεις σχεδόν ισόποσα σε ανάπτυξη. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγµα του 2017, όπου µε συµφωνηµένο στόχο 1,75%, φαίνεται να βαδίζουµε για ένα πρωτογενές πλεόνασµα γύρω στο
3%, δηλαδή ακριβώς τη διαφορά που θα χάσουµε από την ανάπτυξη, από το 1,15 περίπου που, εάν το είχαµε, θα πιάναµε το
2,7% αύξηση στο ΑΕΠ, δηλαδή τον στόχο του προϋπολογισµού
του 2017.
Τα πλεονάσµατα 3,5% για άλλα πέντε χρόνια περιορίζουν την
οικονοµική ανάπτυξη και της προσδίδουν κοινωνική αδικία. Τι είδους ανάπτυξη θα έχουµε χωρίς ισχυρό πρόγραµµα δηµοσίων
επενδύσεων; Με νέες περικοπές στις συντάξεις και στο αφορολόγητο, µε ό,τι αντίµετρα κατορθώσουµε να έχουµε, είναι προφανές ότι και εκεί τα πράγµατα δυσκολεύουν.
Είναι αναγκαίο τώρα που συζητούνται µε τους δανειστές
µέτρα για το χρέος, όπως η ρήτρα ανάπτυξης, να τεθεί το θέµα
της µείωσης των πλεονασµάτων, προκειµένου σε πρώτη φάση
να µην γίνουν οι περικοπές των συντάξεων το 2019.
Ποιος µπορεί να διαφωνήσει µε µία τέτοια επιδίωξη; Ακόµη και
οι παλαιότεροι υποστηρικτές των υψηλότατων πλεονασµάτων
του 4,5% µιλούν σήµερα για πλεονάσµατα κάτω του 2%.
Εάν είναι ειλικρινείς και δεν εκφέρουν λογάκια απλώς, δεν
έχουν παρά να αποδεχθούν µία πολιτική πρωτοβουλία συνεννόησης, που θα στηρίξει την Κυβέρνηση στην επαναδιαπραγµάτευση του χρέους και των πλεονασµάτων.
Τώρα είναι η ώρα γι’ αυτή την πρωτοβουλία, ώστε να δοθεί
ακόµη µεγαλύτερη ώθηση στις θετικές εξελίξεις που σηµειώνονται. Η αναβολή για αργότερα µας περιορίζει σε δεύτερο ρόλο
και θα κινδυνεύσουµε έτσι, µε δεδοµένη µία συγκεχυµένη και διαιρετική κατάσταση στην Ευρώπη –βλέπουµε όλοι τι γίνεται µε
τη µετανάστευση- να την πάθουµε όπως ο κοµπάρσος, που νόµιζε ότι θα πάρει το Όσκαρ επειδή είχε υποδυθεί τέλεια το
πτώµα. Όπου κοµπάρσος, βάλτε Αντώνης Σαµαράς και Ευάγγελος Βενιζέλος, για να ταιριάζει τέλεια η εικόνα!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο ζήτηµα του ιδιωτικού χρέ-
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ους και ειδικά αυτού που διακρατούν οι τράπεζες θέλω, κατ’
αρχάς, να σηµειώσω την ανάγκη να ξαναδούµε ως υπεύθυνη διακυβέρνηση, αλλά και ως νοµοθετική και εκτελεστική εξουσία, το
ζήτηµα των τραπεζών, πέρα από τον ρόλο στον τοµέα αυτόν της
Τράπεζας της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Πρέπει να µας απασχολήσουν οι παρατηρήσεις και η κριτική
του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά
για τα µνηµόνια και τους απίστευτους πειραµατισµούς που έγιναν εις βάρος του ελληνικού λαού αλλά ειδικότερα για τις τράπεζες και τις παρεµβάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
και του SSM, για τις οποίες το πόρισµα είναι καταπέλτης.
Δυστυχώς, όµως, είναι απορίας άξιο γιατί στην Ελλάδα δεν δόθηκε µεγάλη προσοχή σε αυτό το πόρισµα.
Και έρχοµαι στο θέµα των πλειστηριασµών και των κινδύνων
για την πρώτη κατοικία. Θα πω προκαταβολικά ότι η Κυβέρνηση
πρέπει να µελετήσει σοβαρά το θέµα της οριζόντιας νοµοθετικής
προστασίας της πρώτης κατοικίας µε βάση την αντικειµενική
αξία, από 300.000 ευρώ και κάτω, και να µην αρκεστεί στη συµφωνία κυρίων µε τις τράπεζες.
Η σηµερινή συνάντηση του Πρωθυπουργού µε τους εκπροσώπους των τραπεζών επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν όρια, φοβούµαι
και αδιέξοδα σε αυτή την ονοµαζόµενη «συµφωνία κυρίων».
Οι στόχοι που έχουν θέσει οι τραπεζίτες για το 2018 - 2019 σε
συνεργασία µε τον SSM οδηγούν σε πάνω από σαράντα χιλιάδες
πλειστηριασµούς. Ο καθένας καταλαβαίνει ότι, από ένα σηµείο
και µετά, αυτοί δεν θα αφορούν στρατηγικούς κακοπληρωτές ή
µπαταχτσήδες µε βίλες 1,5 εκατοµµυρίου ευρώ και πισίνες, αλλά
φτωχό κόσµο και απλούς ανθρώπους της πρώην µεσαίας τάξης
που εξουθένωσε η κρίση.
Η Κυβέρνηση πρέπει ταυτόχρονα µε την οριζόντια προστασία
να δει θέµατα όπως είναι η µη διενέργεια των πλειστηριασµών
στην αγοραία, αλλά στην αντικειµενική αξία, η δυνατότητα του
δανειολήπτη να παίρνει το σπίτι του στην τιµή που θα εξαγόραζε
το fund ή ο µειοδότης και άλλα µέτρα προστασίας, µε δεδοµένο
ότι πλέον είναι γνωστά και συγκεντρωµένα όλα τα περιουσιακά
στοιχεία των δανειοληπτών, κινητά και ακίνητα και συνεπώς µπορεί να περιοριστεί σηµαντικά ο κίνδυνος να επωφεληθούν οι µπαταχτσήδες.
Κυρίως, όµως, πρέπει να µελετήσουµε άµεσα προτάσεις και
καλές πρακτικές, όπως είναι η «ΝΟΝΑ», η δηµόσια τράπεζα της
Ιρλανδίας και να συνδυάσουµε την εξυγίανση των ισολογισµών
των τραπεζών µε την προστασία από µαζικούς πλειστηριασµούς,
που θα έχουν τεράστιο κοινωνικό αντίκτυπο.
Μία τέτοια δηµόσια τράπεζα ειδικού σκοπού θα µπορούσε να
χρηµατοδοτηθεί από τα κονδύλια που έχουν περισσέψει από το
τρίτο µνηµόνιο.
Στο σηµείο αυτό θέλω να ενηµερώσω τη Βουλή ότι αυτές οι
πρακτικές των τραπεζών, που ενθαρρύνονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έχουν γίνει αντικείµενο σφοδρών επικρίσεων από τον Πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, τον κ. Ταγιάνι,
ο οποίος µάλιστα έστειλε σχετική επιστολή διαµαρτυρίας στον
κ. Ντράγκι στις 9 Οκτωβρίου του 2017.
Καταθέτω τα στοιχεία µε τη σχετική πληροφόρηση.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Φίλης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε συνάδελφε,
ολοκληρώστε. Έχετε µιλήσει έντεκα λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπερψηφίζω τον προϋπολογισµό του 2018 µε την αισιοδοξία ότι είναι στο
χέρι µας να έρθουν καλύτερες µέρες, ότι η έξοδος από τη δανειακή σύµβαση τον Αύγουστο πρέπει να πλαισιωθεί από ρυθµίσεις για το δηµόσιο και ιδιωτικό χρέος, ώστε η πορεία της
οικονοµικής ανάκαµψης να είναι σταθερή και κοινωνικά δίκαιη.
Αυτό το κοινωνικό χρέος µπορεί να το φέρει βήµα-βήµα σε
πέρας µόνο η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το χρωστάµε στον ελληνικό λαό και θα το καταφέρουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει η Υπουργός κ. Θεανώ Φωτίου
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, σε αυτόν τον τελευταίο προϋπολογισµό πριν την έξοδο της χώρας από τα µνηµόνια, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση δίνει τα ρέστα της, όπως λέει ο λαός, διεξάγοντας τη συζήτηση µε την προσφιλή της µεθοδολογία: ύβρις,
εµφυλιοπολεµικό κλίµα, καθολική αµνησία ως προς την κατάσταση που µας παρέδωσε, επαναλαµβανόµενα ψεύδη που αναπαράγονται από τα πολυπληθή της µίντια ως αναντίρρητες
αλήθειες, που αποκτούν έρεισµα σε έναν λαό ταλαιπωρηµένο
από τα χρόνια της κρίσης. Αυτός είναι ακριβώς ο ορισµός, αυτή
είναι ακριβώς η αποθέωση του λαϊκισµού.
Θα αναφερθώ σήµερα σε δύο από αυτά τα µεγάλα ψεύδη της
δεξιάς προπαγάνδας ότι, πρώτον, φτωχοποιήσαµε εµείς τη µεσαία τάξη µε υπερφορολόγηση και ότι, δεύτερον, µειώνουµε τις
δαπάνες για την κοινωνική προστασία, δηλαδή την πρόνοια.
Όσον αφορά το πρώτο ψεύδος, µε βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, από το 2008 µέχρι το 2015 ο
πληθυσµός σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικό αποκλεισµό αυξάνεται από 28,1% σε 36% και αυτό σε αριθµούς από 2,9 εκατοµµύρια φτωχοί σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικό αποκλεισµό
που ήταν το 2008 γίνεται 3,9 εκατοµµύρια το 2015.
Με απλή αριθµητική αυξήσατε κατά ένα εκατοµµύριο τους
φτωχούς. Από πού; Από τη µεσαία τάξη. Αυτό είναι το πρώτο.
Δεύτερον, στους υπόλοιπους της µεσαίας τάξης µειώθηκαν τα
εισοδήµατα εκείνα τα έξι χρόνια κατά 35,5%. Ποιος τους φτωχοποίησε ακριβώς;
Όµως, εσείς, οι έτοιµοι να αλλάξετε την Ελλάδα, δεν το είδατε,
όπως βεβαίως δεν είδατε και την ανθρωπιστική κρίση. Ούτε διαβάσατε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που έλεγαν ότι από το 2008
µέχρι το 2015 η χαµηλότερη τάξη έχασε το 38,5% των εισοδηµάτων της. Δηλαδή, µε απλά λόγια, οι φτωχοί έγιναν φτωχότεροι,
ενώ το 10% των πλουσιότερων αύξησε τα εισοδήµατά του και
από αυτούς το 1% περίπου φοροδιέφευγε νόµιµα, όπως λέτε
εσείς, οι έτοιµοι να αλλάξετε την Ελλάδα, στα Panama Papers
και στα Paradise Papers µε offshore εταιρείες των συγγενών σας,
όταν δεν φοροδιέφευγαν παράνοµα µε τις λίστες Λαγκάρντ και
Μπόργιανς, που ξεχνούσατε στα συρτάρια σας ή και στα σπίτια
σας.
Εµείς εισπράξαµε 400 εκατοµµύρια από φοροδιαφυγή, τα
οποία πήγαν στο πρωτογενές πλεόνασµα και στο κοινωνικό µέρισµα.
Αναφορικά µε το δεύτερο ψεύδος της δεξιάς προπαγάνδας
ότι, δηλαδή, µειώσαµε τις δαπάνες για την κοινωνική προστασία,
την πρόνοια και κόψαµε τα επιδόµατα, εδώ πραγµατικά η λογική
σηκώνει τα χέρια ψηλά. Παραλάβαµε έναν προϋπολογισµό το
2015 που ήταν 790 εκατοµµύρια ευρώ. Το 2017 έγινε 1,5 δισεκατοµµύρια ευρώ και το 2018 γίνεται –το ψηφίζετε- 1,836 δισεκατοµµύριο ευρώ, δηλαδή τον αυξήσαµε δυόµισι φορές. Τα 790
εκατοµµύρια ευρώ που είχατε για την πρόνοια το 2015 ήταν ο
χαµηλότερος προϋπολογισµός όλης της Ευρώπης. Ήµασταν οι
τελευταίοι σε δαπάνες κοινωνικής προστασίας σε όλη την Ευρώπη των είκοσι οκτώ.
Αυτό δεν το κάνατε λόγω της κρίσης. Πάντα εκεί βρισκόταν η
κοινωνική προστασία, γιατί ακριβώς τα ίδια βάζατε και στους καιρούς της ευµάρειας. Εσείς πιστεύετε αυτό που ισχυρίστηκαν
αυτές τις µέρες ο κ. Χαρδούβαλης -ο γνωστός σας, αγαπητός
σας κ. Χαρδούβαλης- και ο ΣΕΒ -κι αυτός αγαπητός- ότι, δηλαδή,
οι πόροι που πηγαίνουν στην κοινωνική πολιτική, αφαιρούνται
από την ανάπτυξη. Εµείς, αντίθετα, πιστεύουµε αυτό που ακριβώς αναφέρουν και οι επιστηµονικές έρευνες, ότι, δηλαδή, κάθε
ευρώ που πηγαίνει στις κοινωνικές δαπάνες συµβάλλει στην ανάπτυξη, γιατί πολλαπλασιάζεται µε δηµοσιονοµικό πολλαπλασιαστή από 0,3 έως 1,68.
Στον προϋπολογισµό του 2019 οι δαπάνες θα αυξηθούν επιπλέον κατά 1.000.000.000 ευρώ -είναι ψηφισµένα µέτρα, στα αντίµετρα, αυτά που λοιδορείτε- δηλαδή θα φτάσουµε στα
3.000.000.000 ευρώ. Εποµένως µέσα σε τέσσερα χρόνια τετρα-
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πλασιάσαµε τις δαπάνες για την κοινωνική αλληλεγγύη. Πως τις
µειώσαµε, αυτό µόνο η Δεξιά µπορεί να το ισχυριστεί και τα φιλικά της µέσα.
Σας ρωτώ ευθέως: Εσείς, οι έτοιµοι να αλλάξετε την Ελλάδα,
τι προϋπολογίζετε για την κοινωνική προστασία το 2019, που
τότε επιθυµείτε ότι θα επιστρέψετε; Τι θα κόψετε; Τα 760.000.000
ευρώ για το ΚΕΑ από επτακόσιες χιλιάδες συµπολίτες µας; Τι θα
κόψετε; Τα 200.000.000 ευρώ των σχολικών γευµάτων για πεντακόσιες χιλιάδες παιδία; Τι θα κόψετε; Τις εκατόν σαράντα
πέντε χιλιάδες θέσεις σε συνολικά χίλιους οκτακόσιους νέους
βρεφονηπιακούς σταθµούς, δηλαδή εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες δωρεάν θέσεις σε βρεφονηπιακούς σταθµούς για εργαζόµενες και άνεργες µητέρες, από εκεί που ήταν εβδοµήντα πέντε
χιλιάδες µόνο για τις εργαζόµενες; Αυτό παραλάβαµε! Τι θα κόψετε; Τα 260.000.000 ευρώ επιπλέον των οικογενειακών επιδοµάτων ή µήπως τα 600.000.000 ευρώ για την επιδότηση ενοικίου
και τραπεζικού δανείου πρώτης κατοικίας;
Έναν χρόνο τώρα τροµοκρατείτε την ελληνική οικογένεια ότι
κόβονται τα οικογενειακά επιδόµατα. Βγάζετε ηχηρούς λόγους
για την υπογεννητικότητα, όταν το 1993 στη Βουλή είχατε βγάλει
πόρισµα το οποίο δεν ακολουθήσατε σε τίποτα. Και οι ρυθµοί
της υπογεννητικότητας αυξάνονται τόσα χρόνια! Γιατί ο Έλληνας
πολίτης έπρεπε να αισθανθεί ασφαλής µε εσάς και να κάνει παιδιά; Ποιος θα φρόντιζε το παιδί του; Ποιος θα του έδινε δωρεάν
βρεφονηπιακό σταθµό, δωρεάν σχολικά γεύµατα, δωρεάν δηµοτικά σχολεία, δωρεάν ΙΕΚ και ΤΕΙ, δωρεάν πανεπιστήµια, δωρεάν
υγεία, δηµόσια υγεία, δηµόσια κοινωνική ασφάλιση; Αυτά είναι
τα δηµόσια αγαθά που θα καταργήσετε εσείς, οι µεταπράτες του
δηµοσίου, οι έτοιµοι να αλλάξετε την Ελλάδα!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Αναπληρώτριας Υπουργού)
Θέλω λίγη ώρα ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Εµείς φέτος κάναµε µια κίνηση µεγάλης συµβολικής σηµασίας
κατά τη διάρκεια της διαπραγµάτευσης. Όλα τα χρήµατα που
εξοικονοµήσαµε από κάθε Υπουργείο, ευρώ το ευρώ -αναλώσιµα, µετακινήσεις κ.λπ., συνολικά 325.000.000 ευρώ- τα δώσαµε
αποκλειστικά για το παιδί, γιατί η Αριστερά µιλάει για το παιδί
πρώτα.
Το Υπουργείο αύξησε κατά 260.000.000 ευρώ το ποσό των οικογενειακών επιδοµάτων, από 650.000.000 σε 910.000.000 ευρώ,
δηλαδή αύξηση 40% και δηµιούργησε τρεις εισοδηµατικές κατηγορίες. Και επειδή πολλά λέγονται, δύο νούµερα θα σας πω:
Για το ένα παιδί 480 τον χρόνο εσείς, 840 ευρώ εµείς. Για τα δύο
παιδιά 960 ευρώ τον χρόνο εσείς, 1.680 εµείς. Για τα τρία παιδιά
2.940 ευρώ τον χρόνο εσείς, 3.360 εµείς. Για τα τέσσερα παιδιά
3.920 ευρώ εσείς, 5.040 εµείς. Και δεν θέλω να συνεχίσω.
Με τον νέο νόµο για την αναδοχή και υιοθεσία που θα ψηφίσουµε τον Ιανουάριο και που ήταν σε ηλεκτρονική διαβούλευση
µέχρι πρότινος, αλλάζουµε το τοπίο στα ιδρύµατα. Τα παιδιά θα
βγουν από τα ιδρύµατα. Οι οικογένειες θα σταµατήσουν να
κλαίνε, γιατί για χρόνια δεν µπορούν να υιοθετήσουν παιδί. Ο
νέος νόµος θα δώσει µια ζεστή αγκαλιά σε κάθε ένα παιδί από
τα χιλιάδες που δεν ξέρουµε πόσα είναι µέσα στα ιδρύµατα.
Εδώ και έναν χρόνο τροµοκρατείτε τον ευαίσθητο χώρο της
αναπηρίας λέγοντας ότι θα κοπούν τα επιδόµατα. Ούτε 1 ευρώ
από τα αναπηρικά επιδόµατα δεν πρόκειται να κοπεί. Αντίθετα,
ψηφίσαµε τον νόµο ο οποίος υλοποίησε τη σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία, που
το είχατε από το 2012 και περίµενε. Συγχρόνως, από τον Φεβρουάριο του 2018 θα τεθεί σε πιλοτική εφαρµογή ο ηλεκτρονικός φάκελος αναπηρίας, που θα δώσει τέλος στις χρονοβόρες
και επίπονες διαδικασίες για τα άτοµα µε αναπηρία. Κατά τη
διάρκεια του πιλοτικού προγράµµατος η διαδικασία απονοµής
προνοιακών παροχών σε ΑΜΕΑ θα πραγµατοποιείται µέσω του
ΟΠΕΚΑ, του νέου, δηλαδή, ΟΓΑ -Οργανισµός Προνοιακών Επιδοµάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης- και τον ΚΕΠΑ.
Εσείς, οι έτοιµοι να αλλάξετε την Ελλάδα, που χρεώσατε τη
χώρα και ταπεινώσατε τον λαό, εσείς, οι έτοιµοι να αλλάξετε την
Ελλάδα, που γιγαντώσατε τη φοροδιαφυγή, τα σκάνδαλα και τη
διαφθορά, νοµίζετε ότι βρίσκεστε στον προθάλαµο της εξουσίας.
Εµείς, αντίθετα, τώρα σχεδιάζουµε και υλοποιούµε, κάθε µέρα
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που περνάει, την επόµενη µέρα µετά την έξοδο από τα µνηµόνια
για ένα κράτος κοινωνικής αλληλεγγύης που θα πάψει να είναι
ιδρυµατικό, επιδοµατικό, αποκλειστικά µε πελατειακές σχέσεις,
που θα αντιµετωπίζει τους ευάλωτους συµπολίτες µας µε αξιοπρέπεια, ισονοµία και διαφάνεια.
Φτιάχνουµε, λοιπόν, για πρώτη φορά σε αυτό το κράτος δύο
πυλώνες για την κοινωνική αλληλεγγύη. Ο ένας είναι ο εθνικός
µηχανισµός µε τα διακόσια σαράντα κέντρα κοινότητας. Ήδη λειτουργούν εκατόν ογδόντα πέντε. Τι είναι αυτός ο Μηχανισµός 1;
Ένας µηχανισµός σε τρία επίπεδα. Στη βάση του διακόσια σαράντα κέντρα κοινότητας, στη µέση του δεκατρείς περιφέρειες
και από πάνω του η Διεύθυνση Εθνικού Μηχανισµού του Υπουργείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Ενιαία ραχοκοκαλιά για πληροφοριακό σύστηµα, µε τρία µητρώα. Τι γίνεται όταν πηγαίνεις εκεί µε τον ΑΜΚΑ; Αφορά όλους
τους Έλληνες πολίτες. Δεν αφορά µόνο τους ευάλωτους. Πας,
λοιπόν, µε τον ΑΜΚΑ και το πρώτο µητρώο σού λέει τι επιδόµατα
και παροχές µπορείς να πάρεις. Το δεύτερο µητρώο σού λέει για
τις υπηρεσίες και που θα απευθυνθείς για το παιδί σου, τον πατέρα σου, τον άρρωστο, τον ανάπηρο ή οποιονδήποτε. Τέρµα οι
πελατειακές σχέσεις. Όλα αυτά τα πουλούσατε ως εξυπηρετήσεις. Το τρίτο µητρώο γνωστοποιεί όλα τα προγράµµατα που
«τρέχουν» στην Ελλάδα, όπως το ΕΣΠΑ, τα εθνικά, τα τοπικά, σε
κάθε σηµείο. Συγχρόνως, την ώρα που ο µηχανισµός τα λέει
αυτά σε σένα, τον πολίτη, µεταβιβάζει τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις στην υπηρεσία µέσω του Υπουργείου, ώστε εµείς να ελέγχουµε και να αναδιατάσσουµε τις πολιτικές µας.
Ο δεύτερος πυλώνας, ο νέος ΟΠΕΚΑ, θα δίνει -όπως ακριβώς
το ΚΕΑ, µε την ίδια ηλεκτρονική πλατφόρµα του κοινωνικού µερίσµατος και του ΚΕΑ- όλα τα επιδόµατα µε διαφάνεια, µε ισονοµία, µε δικαιοσύνη, ακριβώς για να απολαύσουν τα πιο αδύναµα και καταταλαιπωρηµένα στρώµατα τα ευεργετήµατα της
νέας ψηφιακής πολιτικής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κυρία Υπουργέ, ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αυτό κάνουµε και έτσι προχωράµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
σαράντα επτά µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 4ο Γυµνάσιο Τρίπολης (δεύτερο τµήµα).
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Μάξιµος Χαρακόπουλος.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Φωτίου, σας παραδώσαµε µια χώρα που είχε περάσει
από την ύφεση στην ανάπτυξη. Σας παραδώσαµε µια χώρα που
είχε διασφαλίσει την προληπτική πιστωτική γραµµή στήριξης.
Σας παραδώσαµε µια χώρα που έβγαινε από τα µνηµόνια. Και τι
κάνατε; Βυθίσατε τη χώρα και πάλι στο τέλµα, υπογράψατε το
τρίτο µνηµόνιο, δεσµεύσατε τη χώρα µε µέτρα και για µετά τη
λήξη του προγράµµατος και φτωχοποιείτε το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Δεν ξέρω αν όραµά σας είναι η Ελλάδα των συσσιτίων και των επιδοµάτων αλλά αυτό σίγουρα δεν είναι επιδίωξη
της ελληνικής κοινωνίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε τον τρίτο προϋπολογισµό της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, που συνιστά πραγµατικά
ναυάγιο για τη χώρα.
Αλήθεια, πόσο µακρινές φαντάζουν οι ηρωικές εποχές της αντιµνηµονιακής σας αντιπολίτευσης, όταν σκίζατε τα µνηµόνια,
όταν απειλούσατε τους εταίρους κουνώντας τους το δάκτυλο,
όταν κατακεραυνώνατε τους αντιπάλους σας ως «γερµανοτσολιάδες» –σήµερα ενοχλείστε να το ακούτε, βλέπω- όταν πάνω
στο αγροτικό του Βάγγου ο κ. Τσίπρας έταζε στους αγρότες
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ανώγια και κατώγια στις κινητοποιήσεις τους.
Τίποτα δεν θυµίζει εκείνο τον εαυτό σας. Τώρα υπογράφετε
δυο-δυο τα µνηµόνια. Τώρα υπερηφανεύεστε ότι είστε τα αγαπηµένα παιδιά των εταίρων και δανειστών. Τώρα έχετε «γονατίσει» κάθε επαγγελµατική τάξη στους φόρους και στις εισφορές.
Τώρα δίνετε κάθε σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, όπως σας θύµισε
πριν από λίγο ο κ. Φίλης.
Ένα µόνο δεν έχει αλλάξει πάνω σας: Η εµµονή σας στο ψεύδος, στην παραπλάνηση, στη δηµαγωγία, γιατί ο στόχος σας
ήταν και παραµένει ένας, η εξουσία και µπροστά του ισοπεδώνονται τα πάντα.
Καταµαρτυρούσατε τα µύρια όσα στην προηγούµενη κυβέρνηση, εσείς, οι φωστήρες της πολιτικής, που είχατε το µαγικό
ραβδάκι διά πάσα νόσο και ρίξατε µια κυβέρνηση λίγο πριν εξέλθουµε της στενωπού των µνηµονίων, εκµεταλλευόµενοι το θυµικό των ανθρώπων. Και ιδού το αποτέλεσµα, ένα τραγικό πισωγύρισµα, επιστροφή στην ύφεση µε µεγάλα θύµατα τις παραγωγικές τάξεις που πληρώνουν αδρά την πιο σκληρή φοροµπηχτική
πολιτική που έχει δει ο τόπος, µια πολιτική που σκοπό έχει, όπως
οι ίδιοι οµολογήσατε, την εξαφάνιση της µεσαίας τάξης, δηλαδή
των ανθρώπων που ακόµα µπορούν, παράγουν και πληρώνουν
φόρους.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι οι αγρότες, που το φυσούν και δεν κρυώνει µε την εκτίναξη των ασφαλιστικών εισφορών που τους επιβάλατε, µε τη φορολόγηση για πρώτη φορά
των επιδοτήσεων, µε την κατάργηση του αγροτικού πετρελαίου
και την επιβολή φόρου στο κρασί, όπου η διάψευση των µέχρι
χθες εξαγγελιών σας για κατάργησή του επιβεβαιώνει για µία
ακόµα φορά την πολιτική σας αγυρτεία.
Θύµατα της δήθεν κοινωνικής σας ευαισθησίας, την οποία ως
αντιπολίτευση, βέβαια, θέλατε να µονοπωλείτε, είναι οι πιο αδύναµοι, γιατί εσείς, οι αριστεροί, κόβετε το ΕΚΑΣ σε εκατόν σαράντα χιλιάδες συµπολίτες µας, εσείς κόβετε την έκπτωση των
ιατρικών δαπανών, εσείς πετσοκόψατε το επίδοµα θέρµανσης
στο απ’ αυτό που το παραλάβατε. Από 200 εκατοµµύρια ευρώ
το µειώσατε στα 47 εκατοµµύρια ευρώ εσείς, που κατηγορήσατε
πριν από λίγα χρόνια, µε αφορµή το ατυχές συµβάν µε το µαγκάλι στην ιδιαίτερη πατρίδα µου, τη Λάρισα, τους κυβερνώντες
τότε Υπουργούς, εµάς, ως δολοφόνους.
Εσείς αυξάνετε τον ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά, σε κάποια από τα
οποία πήρατε και την πλειοψηφία. Ίσως θα επιθυµούσατε να γίνουµε όλοι λωτοφάγοι και να µη σας τα θυµίζουµε. Δεν θα σας
κάνουµε, όµως, το χατίρι.
Ανάµεσα στα όσα έχετε νοµοθετήσει ξεχωρίζει η εµβληµατική
υφαρπαγή πόρων από τα επιδόµατα για τις οικογένειες µε τρία
και τέσσερα παιδιά, όχι µόνο διότι οι τρίτεκνες και οι πολύτεκνες
οικογένειες έχουν τις πιο πιεστικές ανάγκες, αλλά και γιατί η πατρίδα µας υποφέρει από µία πρωτοφανή δηµογραφική κατάρρευση.
Οι θάνατοι ξεπερνούν σταθερά τις γεννήσεις και οι νέοι που
µπορούν να κάνουν οικογένεια, φεύγουν, µεταναστεύουν στο
εξωτερικό. Το µέλλον διαγράφεται πλέον δυσοίωνο. Και εσείς,
αντί να πάρετε άµεσα και ουσιαστικά µέτρα για να αντιστρέψετε
τις τάσεις, κάνετε περικοπές στους πολύτεκνους. Συγχαρητήρια!
Διά του λόγου το αληθές καταθέτω ενδεικτικά στα Πρακτικά
τη διαµαρτυρία της Πανελλαδικής Οµοσπονδίας Τριτέκνων.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μάξιµος Χαρακόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αγέρωχοι, ωστόσο, καµαρώνετε για ανύπαρκτες επιτυχίες. Εµφανίζετε υπέρογκα πλεονάσµατα, ώστε να µοιράσετε χριστουγεννιάτικο µποναµά για ψηφοθηρικούς λόγους. Πρόκειται για
έσοδα που προέρχονται αποκλειστικά από τη στάση πληρωµών
και επιστροφών φόρου και από την εξωφρενική φοροαφαίµαξη
των Ελλήνων.
Προσπαθείτε να πείσετε ότι οδεύουµε στην έξοδο από τα µνηµόνια και ότι θα πάρουµε τα κλειδιά του χρηµατοκιβωτίου µας,
όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται, δυστυχώς, για µια ακόµη επιχείρηση παραπλάνησης. Γιατί τι σόι καθαρή έξοδος θα
είναι αυτή, µε τεράστιες περικοπές συντάξεων, µε µειώσεις αφο-
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ρολόγητου, µε θεόρατα πρωτογενή πλεονάσµατα έως το 2023
και, επιπλέον, µε επιτροπεία, και µε υπερταµείο ενενήντα εννέα
χρόνων; Και όλα αυτά, µε τις φαρδιές-πλατιές υπογραφές των
κυρίων Τσίπρα και Καµµένου.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, µε ψεύδη αρπάξατε την
εξουσία και µε ψεύδη κυβερνάτε. Όµως, και από τα ψεύδη σας
θα χάσετε, έχοντας τη χλεύη του ελληνικού λαού και της ιστορίας. Έχετε χάσει την εµπιστοσύνη των πολιτών και αυτό ξέρετε
ότι δεν πρόκειται να αλλάξει.
Η χώρα χρειάζεται µια άλλη πολιτική. Χρειάζεται πραγµατικές
µεταρρυθµίσεις, που θα δώσουν ώθηση στην επιχειρηµατικότητα, που θα προσελκύσουν επενδύσεις, που θα δηµιουργήσουν
νέες θέσεις εργασίας και όχι απλά λίγων ωρών απασχόληση.
Τις µεταρρυθµίσεις αυτές η Νέα Δηµοκρατία και επιθυµεί και
µπορεί να τις εφαρµόσει. Στις επόµενες εκλογές οι πολίτες θα
δώσουν την εντολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη να προχωρήσει
µπροστά, αφήνοντας πίσω τις µαύρες σελίδες της δικής σας καταστροφικής διακυβέρνησης. Το ρολόι ήδη µετράει αντίστροφα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ο συνάδελφος κ.
Γιώργος Κυρίτσης έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φέτος η συζήτηση του προϋπολογισµού συνέπεσε µε το συνέδριο της Νέας Δηµοκρατίας. Το
γεγονός αυτό µας επιτρέπει να δούµε τα πράγµατα σε µια προοπτική, καθώς και οι δύο, αντιδιαµετρικά αντίθετες, κατά τη γνώµη µου, φιλοσοφίες έχουν ξεδιπλωθεί µπροστά µας.
Η Κυβέρνηση προγραµµατίζει την έξοδο από τη σκληρή επιτροπεία και εν συνεχεία τη σταδιακή απαλλαγή από τις πολιτικές
που το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα, δηλαδή η πολιτική οικογένεια
της Νέας Δηµοκρατίας, επέβαλε στη χώρα, συνεπικουρούµενη
από τη Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, καθώς και τα διαπλεκόµενα ΜΜΕ. Κάποιες θετικές ρυθµίσεις, όπως αυτή για το υπερπρονόµιο για τα δεδουλευµένα ή για όσους έχουν ένα ή δύο
παιδιά υπάρχουν ήδη εν σπέρµατι στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο.
Η Νέα Δηµοκρατία από την πλευρά της έχει έναν στόχο την
επάνοδο στην εξουσία, την οποία θεωρεί ότι πρέπει να κατέχει
κληρονοµικώ δικαιώµατι, την οποία σήµερα, σύµφωνα µε την
άποψή της, σφετερίζονται οι Συριζαίοι. Και επείγεται η Δεξιά
τόσο, επειδή θέλει να ξαναβάλει µπροστά τις µπίζνες και επειδή
φοβάται την κατάληξη των σκανδάλων, που βρίσκονται υπό
έλεγχο.
Δύο είναι τα κεντρικά σηµεία αφήγησης της Νέας Δηµοκρατίας. Το πρώτο είναι η λεγόµενη απώλεια του ηθικού πλεονεκτήµατος της Αριστεράς, µια φράση την οποία επαναλαµβάνουν
συνεχώς, γεγονός που µαρτυρά την αγωνία τους, όχι να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους και την πολιτεία τους αλλά κυρίως
να σπιλώσουν συµψηφιστικά την Αριστερά.
«Συριζαίος πάρκαρε παράνοµα». Αυτό είναι το λεγόµενο ηθικό
πλεονέκτηµα της Αριστεράς. «Κουµπάρα ξάδερφου Συριζαίου
έπιασε δουλειά σε επιχείρηση που συνεργάζεται µε το δηµόσιο.
Φαυλότης! Ιδού το ηθικό πλεονέκτηµα της Αριστεράς». Τέτοια
είναι τα επιχειρήµατά τους. Και όλα αυτά τα λένε µε τη γίδα στην
πλάτη να βελάζει ακόµη, «SIEMENS», ΚΕΕΛΠΝΟ, επιµεληµένα
συστήµατα µόνιµης λεηλασίας της χώρας, λίστες, διάφορα papers, που έχετε λυσσάξει να µην ανοίξουν.
Δεύτερο κεντρικό σηµείο της αφήγησης της Νέας Δηµοκρατίας είναι η λεγόµενη υπερφορολόγηση. Μετά από δύο περιόδους βίαιης και βαριάς µείωσης των δαπανών του κράτους µε το
πρώτο και το δεύτερο µνηµόνιο, το να επιχειρείται εξισορρόπηση
µε -µοιραία- µια µικρή αύξηση της φορολογίας τους φαίνεται περίεργο. Όµως, ένα κράτος καλύπτει τα έξοδά του ή µε δανεισµό
ή µε φορολογία. Προσπαθούµε να συντηρήσουµε ένα ελάχιστο
αξιοπρεπές επίδοµα στις συντάξεις, στις δαπάνες για τα νοσοκοµεία ή για τη συντήρηση των πυροσβεστικών αεροπλάνων και
την ίδια την ύπαρξη πυροσβεστών, για να υπάρχουν νοσοκοµειακά, για να πέφτει καµµιά άσφαλτος στους δρόµους και να µην
είναι όλο λακκούβες, για να υπάρχουν βιβλία στα σχολεία, για να
πετάνε τα αεροπλάνα. Για όλα αυτά χρειάζονται χρήµατα, µετά,
µάλιστα, από την κατακρήµνιση που έχουν ήδη υποστεί, τα χα-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΖ’ - 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

µηλά απόλυτα µεγέθη που έχουν φτάσει οι δαπάνες αυτές τα τελευταία χρόνια. Το αν η κατανοµή των φόρων είναι περισσότερο
ή λιγότερο δίκαιη ή ποιες δαπάνες περικόπηκαν σε σχέση µε
ποιες, αυτά είναι ζητήµατα που µπορούµε και πρέπει να τα συζητήσουµε. Όντως κάποιοι υπερφορολογούνται ως συνολική επιβάρυνση.
Η Νέα Δηµοκρατία, όµως, διαλαλεί ότι όταν έρθει στα πράγµατα, θα µειώσει και άλλο τις δαπάνες του κράτους και ταυτόχρονα τη φορολογία. Βολικά, όµως, δεν διευκρινίζει ποιες δαπάνες προς ποιους θα κόψει, προκειµένου να µειώσει τη φορολογία
ποιων.
Θέλω, όµως, να σας πω, επειδή εξ όνυχος τον λέοντα…, ότι
για το υπερπλεόνασµα αυτό, το οποίο είχε προτείνει ήταν η οριζόντια µείωση του ΕΝΦΙΑ. Άρα οι φτωχοί που πλήρωναν µικρότερο ΕΝΦΙΑ, δεν θα είχαν κανένα όφελος και όσοι πλήρωναν,
λόγω µεγαλύτερης οικονοµικής επιφάνειας µεγαλύτερο ΕΝΦΙΑ,
θα είχαν µεγάλο όφελος.
Αυτή είναι η συνολική αντίληψη της Νέας Δηµοκρατίας. Θα περικόψει δαπάνες που είναι αναγκαίες για τους πολλούς για να
δώσει φοροαπαλλαγές και µειώσεις φόρων στους λίγους, οι
οποίοι θα στείλουν και πάλι τα λεφτά στο εξωτερικό, όπως έκαναν επί δεκαετίες µε τις φοροαπαλλαγές και τα θαλασσοδάνεια.
Κατά τη δεκαετία προ του µνηµονίου δόθηκαν στους πλούσιους σχεδόν 110 δισεκατοµµύρια φοροαπαλλαγές, τα οποία έλειψαν από τα δηµόσια ταµεία και φυσικά διόγκωσαν και το έλλειµµα και το χρέος. Δεν είναι τυχαίο ότι το πρώτο µνηµόνιο ήταν
ένα δάνειο περίπου 110 δισεκατοµµυρίων.
Είναι απορίας άξιο, όµως, τι είδους κοινωνικό κράτος θα αποµείνει στην Ελλάδα και πόσο ευρωπαϊκό κράτος θα είναι αυτό,
όταν µετά από τρία µνηµόνια η αντιπολίτευση έχει ως πρόγραµµα να µειωθούν κι άλλο οι δαπάνες του κράτους. Αν όλα
αυτά που λέω σας θυµίζουν κάτι, αυτό το κάτι είναι η πολιτική
του Τραµπ στις ΗΠΑ και στα φορολογικά και στα ζητήµατα της
δηµοκρατίας.
Ακούµε συνεχώς -επαναλήφθηκε και µε όρους αµπελοφιλοσοφίας στο συνέδριο της Νέα Δηµοκρατίας- ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα «καθαρίσει» τα Εξάρχεια σε µερικές εβδοµάδες. Χρησιµοποιείτε ένα λεξιλόγιο πολέµου, ένα λεξιλόγιο εισβολής σε
εχθρική χώρα. Πώς, δηλαδή, θα σας φαινόταν αν µια κυβέρνηση
έλεγε ότι στο Κολωνάκι -φερ’ ειπείν- έχουµε πολλές διευθύνσεις
εκπροσώπων offshore και λαθρεµπόριο κοκαΐνης, ας εισβάλλει η
Αστυνοµία σε δρόµους και σε µαγαζιά, διότι όσοι συχνάζουν εκεί
είναι ύποπτοι, όσοι τους υποστηρίζουν είναι επίσης ύποπτοι, άρα,
όλοι µέσα. Δεν ξέρω πώς θα σας φαινόταν αυτό. Μάλλον θα σας
φαινόταν ανήκουστο. Άρα µην το προτείνετε για άλλες συνοικίες
της Αθήνας.
Ιδίως όταν όλοι ξέρουµε ότι, πολιτικοί αφήστε την Αστυνοµία
να κάνει τη δουλειά της στα Εξάρχεια ή η πολιτική παραγγελία
του πατρός Μητσοτάκη παλιά προς τους Αστυνοµικούς «εσείς
είστε το κράτος», έχει αφήσει µατωµένο αποτύπωµα, δύο δεκαπεντάχρονους, τον Καλτεζά και το Γρηγορόπουλο, δολοφονηµένους εν ψυχρό από αστυνοµικούς στα Εξάρχεια. Οπότε αφήστε
τους λεονταρισµούς, γιατί κάθε φορά που βρυχάται το κράτος
της Δεξιάς, µυρίζει ανθρώπινο αίµα.
Η Νέα Δηµοκρατία δεν είναι λύση προόδου για τη χώρα. Είναι
λύση οπισθοδρόµησης, µισαλλοδοξίας, βαρβαρότητας και κοινωνικού δαρβινισµού. Αυτό ο κόσµος το γνωρίζει παρά την προσπάθεια των διαπλεκόµενων ΜΜΕ να παρουσιάσουν ως ιστορικό
ορίζοντα το 2015. Η Ελλάδα, όµως, δεν φύτρωσε ξαφνικά το
2015, ούτε η ηγεσία της Νέα Δηµοκρατίας προέκυψε από πολιτική παρθενογένεση. Η Ελλάδα είναι µικρή χώρα και όλοι γνωριζόµαστε.
Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει την προσπάθεια εξόδου από την κρίση µε
φιλοδοξία να µην αφήσει ούτε έναν πίσω. Ο προϋπολογισµός
αυτός είναι ένα βήµα προς αυτή την κατεύθυνση και προφανώς
τον υπερψηφίζω.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Η συνάδελφος κ. Άννα - Μισέλ Ασηµακοπούλου έχει τον λόγο.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρό-
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εδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούγοντας
τους Υπουργούς αλλά και τους Βουλευτές της Συµπολίτευσης
να σχολιάζουν τον προϋπολογισµό του 2018, καθίσταται, νοµίζω,
σαφές ότι υπάρχουν δύο τελείως διαφορετικές αντιλήψεις για
την πραγµατικότητα.
Εσείς εξακολουθείτε να λέτε ωµά ψέµατα. Απτόητοι και χωρίς
αιδώ πλάθετε µια εικονική πραγµατικότητα, την οποία και λανσάρετε και την οποία υπερασπίζεστε µέχρι σηµείο παραλογισµού.
Αποµονώνετε τα στοιχεία που σας αρέσουν και σας συµφέρουν, όπως για παράδειγµα την αποκλιµάκωση των αποδόσεων
των ελληνικών οµολόγων και απλά αρνείστε όποιο στοιχείο δεν
σας αρέσει και δεν σας συµφέρει, όπως για παράδειγµα το γεγονός ότι έχουν ξεκινήσει να γίνονται πλειστηριασµοί.
Ο τίτλος του προϋπολογισµού για την Κυβέρνηση Τσίπρα Καµµένου είναι: «Όλα καλά», όµως η πραγµατικότητα που ζουν
τα ελληνικά νοικοκυριά δίνει τον δικό της τίτλο και ο δικός της
τίτλος είναι: «Κάθε φέτος και χειρότερα».
Επειδή, όµως, µε περίσσεια αλαζονεία όλοι σας πανηγυρίζετε
και πλάθετε το δικό σας ψευτοsuccess story, σας καταθέτω τη
δική µου πολιτική αξιολόγηση του προϋπολογισµού του 2018.
Για τον προϋπολογισµό, λοιπόν, του 2018 σας δίνω πολιτική
αξιολόγηση ΑΑΑ, triple A που λένε και στο χωριό µας! Μάλιστα,
είπα ΑΑΑ, µην απορείτε. Είναι το ψηλότερο που υπάρχει, ΑΑΑ,
γιατί ο προϋπολογισµός που καταθέτετε αποδεικνύει ότι είστε
ανίκανοι, ανάλγητοι και αδίστακτοι.
Είστε ανίκανοι να συµµαζέψετε τα δηµόσια οικονοµικά της
χώρας. Σηµειώνετε µια εντυπωσιακή τρύπα στα έσοδα, 3 δισεκατοµµύρια ευρώ λιγότερα έσοδα στον τακτικό προϋπολογισµό
από τον στόχο του µεσοπρόθεσµου, 1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ
λιγότερα έσοδα από άµεσους φόρους σε σχέση µε το 2016.
Είστε ανίκανοι να φέρετε την ανάπτυξη στον τόπο. Την ώρα
που όλες οι προηγµένες χώρες αναπτύσσονται ταχύτερα από
ό,τι προβλεπόταν, η Ελλάδα σηµειώνει τραγικά χαµηλούς ρυθµούς. Προβλέπατε 2,7% για το 2017. Η εκτίµηση του ΟΟΣΑ είναι
περίπου στα µισά: 1,4%.
Είστε ανίκανοι να φέρετε επενδύσεις στην Ελλάδα. Η χώρα
έχει υποστεί αποεπένδυση. Το 2017 οι επενδύσεις βρέθηκαν στο
5,1% από το 9,1% που εσείς προβλέψατε. Δηλαδή, και πάλι περίπου στα µισά και σε χαµηλό εικοσαετίας.
Είστε ανίκανοι να στηρίξετε την ιδιωτική πρωτοβουλία και την
επιχειρηµατικότητα. Τα τελευταία δυόµισι χρόνια εβδοµήντα
επτά χιλιάδες τριακόσιες πενήντα επτά επιχειρήσεις έχουν κλείσει λόγω της ασφαλιστικής και φορολογικής λαίλαπας. Μόλις
4,2% προγραµµατίζει κάποια επένδυση για το τρέχον εξάµηνο.
Είστε ανίκανοι να στηρίξετε τους ελεύθερους επαγγελµατίες.
Εκατόν έντεκα χιλιάδες τριακόσιοι δώδεκα ελεύθεροι επαγγελµατίες έχουν κλείσει τα βιβλία τους, ενώ τα εισοδήµατά τους
έχουν µειωθεί 900 εκατοµµύρια ευρώ το 2017.
Είστε ανίκανοι να αποκαταστήσετε τη ρευστότητα στην αγορά.
Ανίκανοι να λύσετε το θέµα των κόκκινων δανείων, που είναι σε
ρεκόρ παγκοσµίως. Είστε ανίκανοι να καταπολεµήσετε την ανεργία. Η αλήθεια είναι ότι µειώνεται ραγδαία η πλήρης απασχόληση. Το 2017 έξι στις δέκα προσλήψεις είναι µερικής ή εκ
περιτροπής απασχόλησης.
Είστε ικανοί µόνο να βάζετε φόρους. Επιβάλατε είκοσι επτά
φόρους σε δύο χρόνια. Η Ελλάδα επί ηµερών σας έχει σηµειώσει
τη θλιβερή πρωτιά σε αύξηση φόρων µεταξύ των τριάντα πέντε
µελών του ΟΟΣΑ για το 2016. Είστε ανίκανοι και λέτε πάλι ψέµατα, αλλά αυτό είναι το ένα Α, γιατί δεν είστε µόνο ανίκανοι,
είστε και ανάλγητοι.
Δεν σας ενδιαφέρει ποιος θα πληρώσει τη νύφη για την ανικανότητα σας. Δεν σας ενδιαφέρει η µεσαία τάξη και, βεβαίως, την
πληρώνουν οι πιο αδύναµοι, γιατί δεν σας ενδιαφέρει ότι µειώνετε το ΕΚΑΣ κατά 234 εκατοµµύρια ευρώ. Δεν σας ενδιαφέρει
ότι µειώνετε κατά 50% το επίδοµα θέρµανσης. Δεν σας ενδιαφέρει ότι καταργείτε την απαλλαγή ιατρικών δαπανών. Δεν σας ενδιαφέρει ότι µειώνετε κατά 350 εκατοµµύρια την ιατροφαρµακευτική δαπάνη. Δεν σας ενδιαφέρει ότι µειώνετε τον κοινωνικό
προϋπολογισµό κατά 1,6 δισεκατοµµύριο ευρώ. Δεν σας ενδια-
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φέρει ότι καταργείτε επιδόµατα ανεργίας για τους νεοεισερχόµενους. Δεν σας ενδιαφέρει ότι περικόπτετε συντάξεις χηρείας.
Είστε ανάλγητοι και λέτε πάλι ψέµατα, γιατί σας ενδιαφέρει
µόνο να µείνετε στις καρέκλες σας και αυτό είναι το δεύτερο Α.
Δεν είστε, όµως, µόνο ανίκανοι και ανάλγητοι, είστε πάνω από
όλα αδίστακτοι.
Δεν διστάσατε να επιτρέψετε την πώληση των δανείων στα
funds. Δεν διστάσατε να άρετε την προστασία της πρώτης κατοικίας, δεν διστάσατε να επιτρέψετε κατασχέσεις µισθών, συντάξεων σε περισσότερους από εκατόν ογδόντα χιλιάδες φορολογούµενους από τις αρχές του 2017. Είστε ανίκανοι, είστε ανάλγητοι και είστε και αδίστακτοι. Δεν διστάζετε σε τίποτα. Και λέτε
πάλι ψέµατα. Αλλά η αλήθεια, ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιµένει. Και αν δεν τη βλέπετε εσείς, τη βλέπει ο κόσµος
και όταν θα έρθει η ώρα, θα σας τη δείξει και εσάς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Την ανοχή σας για ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να καταθέσω στα Πρακτικά την απόφαση ΕΦΚΑ που χορηγεί σύνταξη χηρείας στη φίλη
µου Αλεξάνδρα, µητέρα δύο παιδιών, χήρα του φίλου µου Σπύρου που είχε συµπληρώσει τριάντα τρία έτη ασφάλισης, ύψους
199 ευρώ και 78 λεπτά, µε τα οποία πρέπει να ζήσει τα παιδιά
της. Διότι δεν είστε µόνο ανίκανοι, δεν είστε µόνο ανάλγητοι, δεν
είστε µόνο αδίστακτοι, είστε και αναίσχυντοι.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Άννα – Μισέλ Ασηµακοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Τον λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης κ. Αλέξανδρος
Χαρίτσης.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο προϋπολογισµός που συζητάµε αυτές τις µέρες συνιστά µια τοµή για τη χώρα. Είναι ο προϋπολογισµός που κλείνει τον κύκλο των µνηµονίων και σηµατοδοτεί την ανάκτηση της οικονοµικής και δηµοσιονοµικής µας κυριαρχίας και αυτό το κάνει σε συνθήκες ευνοϊκότερες. Η οικονοµία κινείται σε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης και οι µακροοικονοµικοί και δηµοσιονοµικοί δείκτες καταγράφουν σηµαντική βελτίωση.
Τώρα καλούµαστε όλοι να σχεδιάσουµε την επόµενη µέρα, να
σκιαγραφήσουµε το νέο παραγωγικό µοντέλο που θα διασφαλίζει δίκαιη και βιώσιµη ανάπτυξη. Βιώσιµη σηµαίνει να στηρίζεται
σε σταθερές βάσεις, εκεί που η χώρα διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήµατα και σε τοµείς υψηλής προστιθέµενης αξίας.
Δίκαιη σηµαίνει τα οφέλη της να διαχέονται ισότιµα σε όλες
τις κοινωνικές οµάδες και να µη συγκεντρώνονται στην κορυφή
της οικονοµικής πυραµίδας, όπως συνέβαινε τις προηγούµενες
δεκαετίες.
Στο Υπουργείο Οικονοµίας κινούµαστε ήδη προς αυτή την κατεύθυνση. Με µια ολοκληρωµένη αναπτυξιακή στρατηγική προτάσσουµε τη στήριξη των παραγωγικών τοµέων της οικονοµίας.
Θέτουµε στο επίκεντρο την επαναβιοµηχάνιση και την τεχνολογική αναβάθµιση της οικονοµίας και κυρίως τη στήριξη της εργασίας των υψηλά µορφωµένων και καταρτισµένων ανθρώπων
που διαθέτει αυτή η χώρα, αυτούς που οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές της εσωτερικής υποτίµησης και διαρκούς απαξίωσης της
εργασίας έθεσαν στο περιθώριο ή έσπρωξαν στη µετανάστευση.
Πορευόµαστε µε δύο στόχους αλληλένδετους. Ο πρώτος στόχος έχει να κάνει µε την παροχή ουσιαστικής ρευστότητας στην
οικονοµία, να αντιµετωπιστεί η µεγάλη αποεπένδυση που έφερε
η κρίση, να στηριχθούν οι επιχειρήσεις, να χρηµατοδοτηθούν τα
αναγκαία µικρά και µεγάλα έργα, αλλά και οι κρίσιµες κοινωνικές
παρεµβάσεις.
Ο δεύτερος στόχος είναι η κατεύθυνση αυτών των πόρων να
έχει το µέγιστο δυνατό αναπτυξιακό και οικονοµικό αποτύπωµα
σε τοµείς υψηλής προστιθέµενης αξίας, στη βιοµηχανία και τη
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µεταποίηση, εκεί που παράγονται νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας.
Σε αυτή την κατεύθυνση κινητοποιούµε και συντονίζουµε όλα
τα διαθέσιµα χρηµατοδοτικά εργαλεία. Αξιοποιήσαµε πλήρως
τους διαθέσιµους πόρους του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 και ενεργοποιήσαµε τάχιστα τα νέα προγράµµατα, πετυχαίνοντας υψηλή
απορρόφηση. Βεβαίως, αν κρίνει κανείς από τα λεγόµενα των
στελεχών της Αντιπολίτευσης, της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ, θα βγάλει το συµπέρασµα πως η Ελλάδα είναι ουραγός
στην απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων. Καθηµερινά διαβάζουµε στον Τύπο δηµοσιεύµατα για απώλεια πόρων. Πρόκειται,
δυστυχώς, για fake news που αναπαράγονται συστηµατικά από
τα αντιπολιτευόµενα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, για να δηµιουργήσουν µια εικονική πραγµατικότητα.
Για να είµαστε, λοιπόν, πρακτικοί και ξεκάθαροι, πώς µπορούµε να αξιολογήσουµε την επίδοση µιας χώρας σε σχέση µε
την απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων; Δύο τρόποι υπάρχουν. Ο ένας είναι να συγκρίνουµε την τωρινή απορρόφηση µε
την αντίστοιχη απορρόφηση την προηγούµενη προγραµµατική
περίοδο στο ίδιο χρονικό σηµείο. Κι ο δεύτερος τρόπος είναι να
συγκρίνουµε την απορρόφηση σήµερα µε εκείνη των άλλων κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο χρονικό σηµείο στο
οποίο βρισκόµαστε.
Και στις δύο περιπτώσεις τα στοιχεία µιλάνε από µόνα τους.
Η απορρόφηση σήµερα -και το σήµερα είναι κυριολεκτικό- µε τα
τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι στο 25%,
όταν στο αντίστοιχο χρονικό σηµείο του «ΕΣΠΑ 2007 - 2013» βρισκόταν στο 17%. Ακόµα πιο σηµαντικό είναι το στοιχείο το οποίο
δηµοσιεύθηκε σήµερα το πρωί στο site της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η Ελλάδα, όπως βλέπετε και σε αυτό το διάγραµµα, βρίσκεται
στην πρώτη θέση του πίνακα απορρόφησης των πόρων της νέας
προγραµµατικής περιόδου. Το ανακοίνωσε σήµερα η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Το καταθέτω στα Πρακτικά για του λόγου το αληθές, για να
τελειώσουµε επιτέλους µε την παραπληροφόρηση.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και
Ανάπτυξης κ. Αλέξανδρος Χαρίτσης καταθέτει για τα Πρακτικά
τον προαναφερθέντα πίνακα, ο οποίος βρίσκεται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτά, όµως, δεν είναι απλώς νούµερα απορρόφησης, τα οποία
πολλές φορές για τον κόσµο δεν σηµαίνουν και πολλά πράγµατα
από µόνα τους. Αυτή η δουλειά, η οποία έχει γίνει, µας επέτρεψε
να ολοκληρώσουµε κατ’ αρχάς τους µεγάλους οδικούς άξονες,
που παρέµεναν παγωµένοι για δεκαπέντε και πλέον χρόνια, να
χρηµατοδοτήσουµε πλήθος από έργα σε όλη τη χώρα και να στηρίξουµε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και να χρηµατοδοτήσουµε παρεµβάσεις στον κοινωνικό πυλώνα, αυτόν που για
κάποιους δεν είναι τόσο σηµαντικός αλλά για µας είναι πολύ κρίσιµος.
Έγιναν παρεµβάσεις όπως η µεγάλη µεταρρύθµιση στην πρωτοβάθµια υγεία που σχεδίασε το Υπουργείο Υγείας. Έγιναν παρεµβάσεις όπως η έγκαιρη πρόσληψη όλων των αναπληρωτών
καθηγητών, έτσι ώστε να ανοίξουν στην ώρα τους τα σχολεία για
δεύτερη συνεχόµενη χρονιά, τη σχολική χρονιά 2017 - 2018. Επίσης, είναι γεγονός ότι περισσότερα από εκατόν οκτώ χιλιάδες
παιδιά µε την αξιοποίηση αυτών των κονδυλίων κατάφεραν να
βρουν µία θέση δωρεάν στους παιδικούς σταθµούς. Για πρώτη
φορά τόσα πολλά παιδιά βρέθηκαν στους παιδικούς σταθµούς
χωρίς να πληρώσουν οι οικογένειές τους ούτε 1 ευρώ.
Πέρα, όµως, από την απορρόφηση πόρων του ΕΣΠΑ, αυξήσαµε ουσιαστικά και το εθνικό σκέλος του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων. Είναι ένα πολύ σηµαντικό πρόγραµµα, το
οποίο λειτουργεί συµπληρωµατικά προς τα ευρωπαϊκά συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα. Είναι ιδιαίτερα κρίσιµο για τις τοπικές κοινωνίες, καθώς χρηµατοδοτεί σηµαντικά έργα σε όλη τη
χώρα. Από τα 700 εκατοµµύρια, λοιπόν, τα οποία παραλάβαµε
το 2015, φέτος θα ξεπεράσει το 1 δισεκατοµµύριο ευρώ, ενώ το
2019 θα φθάσει το 1,5 δισεκατοµµύριο.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΖ’ - 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Και πάλι εδώ δεν µιλάµε απλά µε νούµερα. Μιλάµε για έργα
ζωτικής σηµασίας για τους πολίτες στο σύνολο της χώρας,
όπως, για να αναφέρω µερικά παραδείγµατα τελευταίας εσοδείας, την επέκταση και τον εκσυγχρονισµό του δικτύου ύδρευσης στο Ηράκλειο της Κρήτης, που ακόµα και σήµερα, εν έτει
2017, το µισό δίκτυο βρίσκεται µε αµίαντο, τον βιολογικό καθαρισµό της λίµνης Παµβώτιδας στα Γιάννενα, την επέκταση του
δικτύου ύδρευσης στην Κέρκυρα, τη χρηµατοδότηση ολοκληρωµένου αντιπληµµυρικού προγράµµατος στον Έβρο. Έγιναν και
κρίσιµες παρεµβάσεις, όπως το πρόγραµµα ύψους 95 εκατοµµυρίων ευρώ για την ανακατασκευή των βρεφονηπιακών σταθµών σε όλη τη χώρα.
Επιπλέον, στην κατανοµή αυτών των πόρων, που δεν ακολουθούν, αν θέλετε, τις βαριές γραφειοκρατικές διαδικασίες των
προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, δίνουµε έµφαση σε εκείνες τις περιοχές που αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήµατα. Γι’ αυτό άλλωστε
και θεσπίσαµε τα Ειδικά Αναπτυξιακά Προγράµµατα Βορείου και
Νοτίου Αιγαίου, ύψους 50 εκατοµµυρίων ευρώ, αποκλειστικά από
εθνικούς πόρους. Ήδη έργα άνω των 10 εκατοµµυρίων ευρώ
έχουν ενταχθεί σε αυτά τα προγράµµατα, τα οποία θα διευρυνθούν ακόµα περισσότερο στο επόµενο διάστηµα. Αντίστοιχο
πρόγραµµα δηµιουργήσαµε πρόσφατα και για την Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας µε το Ταµείο Ανάπτυξης, προϋπολογισµού
10 εκατοµµυρίων ευρώ.
Είµαστε, µάλιστα, η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η
οποία θέτει κριτήρια νησιωτικότητας στην κατανοµή αυτών των
εθνικών κονδυλίων ήδη από το 2015.
Δεν περιοριζόµαστε µόνο στους διαθέσιµους κοινοτικούς και
εθνικούς πόρους, γιατί η κρίση αποεπένδυσης των προηγούµενων χρόνων απαιτεί την προσέλκυση νέων κεφαλαίων στην ελληνική οικονοµία. Γι’ αυτό έχουµε αναπτύξει µία πολύ στενή
συνεργασία µε διεθνείς χρηµατοπιστωτικούς οίκους, όπως είναι
η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αποτέλεσµα αυτής της συνεργασίας είναι µόνο για το 2017 επιπλέον ρευστότητα για την
ελληνική οικονοµία ύψους 2 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Συνολικά στο 2017 από τα ευρωπαϊκά, τα εθνικά, αλλά και τα
προγράµµατα τα οποία συνήψαµε σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, περισσότερα από 8 δισεκατοµµύρια
ευρώ έπεσαν στην πραγµατική οικονοµία.
Και, φυσικά, δεν σταµατάµε εδώ. Δροµολογούµε νέα έργα
ύψους 7 δισεκατοµµυρίων ευρώ για την επόµενη τριετία, τα
οποία, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της ίδιας της τράπεζας, θα πυροδοτήσουν επενδύσεις άνω των 20 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Βεβαίως, η συνεργασία αυτή –όπως τα ίδια τα στελέχη της
τράπεζας λένε, όλες αυτές οι επιτυχίες δεν θα ήταν εφικτές
χωρίς την ισχυρή συνεργασία µεταξύ της ΕΤΕΠ και της ελληνικής Κυβέρνησης- απέφερε µία ακόµη επιτυχία, το γεγονός ότι η
Ελλάδα βρίσκεται, σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,
στη δεύτερη θέση πανευρωπαϊκά, σε σχέση µε την αξιοποίηση
των κονδυλίων από το πακέτο Γιούνκερ.
Καταθέτω για τα Πρακτικά και τη σχετική ενηµέρωση από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και
Ανάπτυξης κ. Αλέξανδρος Χαρίτσης καταθέτει για τα Πρακτικά
το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θα µου επιτρέψετε, επίσης, να αναφερθώ πολύ συνοπτικά
στον αναπτυξιακό νόµο. Οι αναπτυξιακοί νόµοι, ξέρετε, έχουν
βαρύνουσα σηµασία όχι µόνο για τις επιδοτήσεις, τις οποίες προσφέρουν στην ιδιωτική οικονοµία, αλλά και γιατί αποτελούν, αν
θέλετε, και µια τροχιοδεικτική προσπάθεια για να φανεί ποια είναι
η κατεύθυνση, στην οποία η πολιτική ηγεσία προσπαθεί να στρέψει την οικονοµία.
Με τον νέο νόµο κληθήκαµε να λύσουµε µια πολύ δύσκολη εξίσωση, από τη µία να αντιµετωπίσουµε αµαρτίες του παρελθόντος, τα προβλήµατα που µας κληροδότησαν οι προηγούµενοι
νόµοι, και από την άλλη να διαµορφώσουµε ένα νέο αναπτυξιακό
εργαλείο για την οικονοµία.
Και στους τρεις παλιότερους αναπτυξιακούς νόµους είχαµε
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τον ίδιο στρεβλό σχεδιασµό, αναφέροµαι στους νόµους του
1998, του 2004, αλλά και του 2011, µε το 95% των κονδυλίων να
κατευθύνεται σε επενδύσεις χαµηλής τεχνολογίας, µε ελάχιστα
µεγάλα επενδυτικά σχέδια, µόλις το 4% να παίρνει σχεδόν τα
µισά χρήµατα από τη συνολική χρηµατοδότηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι για τον νόµο του 2011 µόνο το 10% των ενταγµένων
επενδύσεων τελικά υλοποιήθηκαν και µάλιστα υλοποιήθηκαν µε
ένα κόστος δυσθεώρητο για την ελληνική οικονοµία, καθώς κάθε
θέση εργασίας στοίχισε στον κρατικό προϋπολογισµό 323.000
ευρώ.
Εµείς, µε σχέδιο και σκληρή δουλειά, εξυγιάναµε και στελεχώσαµε την αρµόδια υπηρεσία και τώρα ολοκληρώνουµε τα επενδυτικά σχέδια των προηγούµενων αναπτυξιακών νόµων. Προσέξετε. Φέτος, εν έτει 2017, καλούµαστε να αποπληρώσουµε επενδυτικά σχέδια τα οποία εντάχθηκαν στον αναπτυξιακό νόµο του
2004, δηλαδή µετά από δεκατρία ολόκληρα χρόνια. Συνολικά
φέτος αποπληρώνονται πάνω από πεντακόσια πενήντα επενδυτικά σχέδια παλιών αναπτυξιακών νόµων, µε τη συνολική ενίσχυση προς τους επενδυτές αυτούς να ξεπερνά τα 230 εκατοµµύρια ευρώ.
Θα περίµενε, λοιπόν, κανείς κι από την Αντιπολίτευση να είναι
πιο φειδωλή στην κριτική της και, βεβαίως, να αποφεύγει κατηγορίες περί αντιαναπτυξιακής πολιτικής, όταν έχει προηγηθεί
όλη αυτή η καταστροφή.
Στον νέο αναπτυξιακό νόµο αντιµετωπίζονται, λοιπόν, όλα τα
παραπάνω προβλήµατα, αλλά ακόµα περισσότερο, για πρώτη
φορά, ο νόµος έχει συγκεκριµένες στοχεύσεις. Θέτουµε ως προτεραιότητα την ενίσχυση της βιοµηχανίας και της µεταποίησης,
δίνουµε έµφαση στη στήριξη µικροµεσαίων επιχειρήσεων, στην
καλύτερη γεωγραφική κατανοµή των ενισχύσεων κι αυτές είναι
όλες προβλέψεις του νέου νόµου, οι οποίες ήδη αποδίδουν καρπούς.
Πάνω από τα µισά επενδυτικά σχέδια, που έχουν κατατεθεί
στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, αφορούν τους τοµείς του
δευτερογενούς τοµέα, τη βιοµηχανία και τη µεταποίηση, σε κλάδους πολύ σηµαντικούς, όπως είναι η αγροτοδιατροφή και οι
νέες τεχνολογίες, ενώ το 60% περίπου αιτείται φοροαπαλλαγής
κι όχι απευθείας ενίσχυσης, όπως έγινε κατά 95% στο παρελθόν
και, βεβαίως, αυτό είχε τα γνωστά αρνητικά αποτελέσµατα. Πολύ
κρίσιµο για τη λειτουργία του νέου νόµου, ως προς αυτή την ανακατεύθυνση των παραγωγικών δραστηριοτήτων, είναι το γεγονός
ότι µόλις το 11% των επενδύσεων αφορούν την Αττική. Το υπόλοιπο 89%, η συντριπτική πλειονότητα, αφορά επενδύσεις στο
σύνολο της χώρας.
Κλείνοντας θα µου επιτρέψετε να αναφερθώ και σε παρεµβάσεις, οι οποίες σχετίζονται µε το θεσµικό πεδίο. Γιατί, βεβαίως,
οι χρηµατοδοτικές ενισχύσεις είναι πάρα πολύ κρίσιµες, αλλά
από µόνες τους δεν επαρκούν γι’ αυτή την αλλαγή του παραγωγικού µοντέλου, την οποία όλοι στην Κυβέρνηση σχεδιάζουµε.
Ο σχεδιασµός αυτός, λοιπόν, προβλέπει –και το ανακοινώνουµε σήµερα εδώ από τη Βουλή- τρεις πολύ σηµαντικές νοµοθετικές πρωτοβουλίες για το αµέσως προσεχές διάστηµα.
Πρώτον, το πρώτο νοµοσχέδιο το οποίο θα έρθει στη Βουλή
αµέσως µετά τις γιορτές, αρχές Ιανουαρίου, αφορά τον νόµοπλαίσιο για την ενίσχυση των ελεγκτικών µηχανισµών και την
εποπτεία της αγοράς. Είναι ένας νόµος ο οποίος είναι, αν θέλετε,
ένα δίδυµο νοµοσχέδιο, το οποίο ακολουθεί αυτό που ψηφίσαµε
πέρυσι για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων. Ο νέος νόµος
θέτει κοινούς κανόνες και µεθοδολογία και συντονίζει τους ελεγκτικούς µηχανισµούς του κράτους, διευκολύνοντας την οικονοµική δραστηριότητα και προστατεύοντας καλύτερα και το δηµόσιο συµφέρον.
Δεύτερον, επειδή, όπως είπα και πριν, η βιοµηχανία αποτελεί
για εµάς κεντρική προτεραιότητα, η παραγωγική ανασυγκρότηση θεωρούµε ότι περνάει µέσα από τη στήριξη του δευτερογενούς τοµέα που αφέθηκε στη τύχη του, όχι µόνο κατά τη
διάρκεια της κρίσης των τελευταίων επτά - οκτώ χρόνων, αλλά
και πολύ νωρίτερα.
Φέρνουµε, λοιπόν, το επόµενο διάστηµα ένα νοµοσχέδιο το
οποίο αναµορφώνει και απλοποιεί το σύστηµα αδειοδότησης για
τις επενδύσεις στη βιοµηχανία. Δίνουµε κίνητρα για την εγκατά-
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σταση νέων αλλά και τη µετεγκατάσταση υφιστάµενων βιοµηχανιών σε οργανωµένα επιχειρηµατικά πάρκα και χρηµατοδοτούµε
τον εκσυγχρονισµό των εγκαταστάσεών τους. Παράλληλα –κι
αυτό για εµάς είναι πολιτικά πολύ σηµαντικό- συµµετέχουµε
ενεργά και στη συζήτηση η οποία έχει ανοίξει το τελευταίο διάστηµα στην Ευρώπη, σχετικά µε το µέλλον της βιοµηχανίας σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και διεκδικούµε νέο ευρωπαϊκό πρόγραµµα χρηµατοδότησης για τη βιοµηχανία µε έµφαση τόσο
στους νέους κλάδους αλλά και στους παραδοσιακούς.
Η τρίτη πολύ σηµαντική µεταρρύθµιση έχει να κάνει µε το θεσµικό πλαίσιο που διέπει το εθνικό πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων. Υπενθυµίζω ή ενηµερώνω όσους δεν το γνωρίζουν ότι
το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο για το Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων χρονολογείται από το 1955. Η ηλικία του, λοιπόν,
είναι άνω των εξήντα ετών και, όπως -φαντάζοµαι- όλοι αντιλαµβάνονται, αδυνατεί να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες.
Οι βασικές προβλέψεις αυτής της µεταρρύθµισης αφορούν τη
δυνατότητα ενίσχυσης απευθείας των δήµων από το εθνικό σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων -κάτι που δεν επιτρέπεται σήµερα- τη δυνατότητα ενός πολυετούς προγραµµατισµού, που θα επιτρέψει να γίνεται ένας σοβαρός και ολοκληρωµένος σχεδιασµός και κυρίως τη δηµιουργία ενός συστήµατος
διαχείρισης και ελέγχου, που θα µας δώσει τη δυνατότητα να
έχουµε ένα πρόγραµµα το οποίο θα πάψει να είναι µαύρο κουτί
–όπως είναι σήµερα- και να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η αποτελεσµατικότητα στην αξιοποίηση των συγκεκριµένων κονδυλίων.
Αυτές θεωρούµε ότι είναι πάρα πολύ σηµαντικές θεσµικές παρεµβάσεις, οι οποίες δεν αφορούν µόνο το σήµερα και το αύριο,
αλλά τα επόµενα χρόνια και την πορεία προς την αναπτυξιακή
ανάταξη.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Ελλάδα το 2018 γυρίζει σελίδα.
Η έξοδος από το µνηµόνιο θα µας δώσει µεγαλύτερους βαθµούς
ελευθερίας. Θα µας επιτρέψει να προχωρήσουµε πιο αποφασιστικά στις τοµές που απαιτεί η παραγωγική ανασυγκρότηση. Θα
µας δώσει τη δυνατότητα να πάρουµε µέτρα για την ενίσχυση
του κοινωνικού κράτους και την άµβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.
Θεωρώ ότι έχουν ήδη γίνει πολλά. Προσπάθησα στα λίγα λεπτά της οµιλίας µου να παρουσιάσω κάποιες απ’ αυτές τις πρωτοβουλίες που αναλάβαµε το προηγούµενο διάστηµα.
Φυσικά, όµως, -και για να απαντήσω και στη Βουλευτή από τη
Νέα Δηµοκρατία, που µίλησε νωρίτερα- εµείς δεν πανηγυρίζουµε. Μακριά από εµάς λογικές «success story» που επικράτησαν
το 2014. Γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά πόσο δύσκολη παραµένει
η κατάσταση για την πλειοψηφία των πολιτών, πόσο δοκιµάστηκε
η κοινωνία όλα αυτά τα χρόνια.
Δίνουµε καθηµερινά τη µάχη, ώστε η βελτίωση των µακροοικονοµικών δεικτών να µεταφράζεται σε χειροπιαστή βελτίωση
της ζωής των ανθρώπων. Παλεύουµε µε τα προβλήµατα και τις
παθογένειες που έχουν συσσωρευτεί όχι µόνο κατά τη διάρκεια
της κρίσης αλλά εδώ και πολλές δεκαετίες, ενώ βεβαίως υπάρχουν και δικές µας παραλείψεις και δικά µας λάθη τα οποία πρέπει και εµείς να διορθώσουµε.
Πλέον, όµως, αναντίρρητα ξεκινάµε από καλύτερη βάση. Το
2018 θα µπουν τα θεµέλια για το νέο παραγωγικό µοντέλο της
χώρας για τις επόµενες δεκαετίες. Η προσπάθεια, όµως, αυτή
δεν πρέπει και δεν µπορεί να είναι µόνο υπόθεση της Κυβέρνησης. Απαιτεί την ενεργή συµµετοχή της κοινωνικής πλειοψηφίας,
αυτών που πλήρωσαν το µάρµαρο της λιτότητας.
Εµείς ήδη έχουµε πάρει την πρωτοβουλία και έχουµε ανοίξει
τη σχετική συζήτηση µε τα περιφερειακά συνέδρια, που διοργανώνουµε σε όλη τη χώρα, επειδή θεωρούµε ότι είναι ακριβώς οι
δυνάµεις της εργασίας, τα νέα παραγωγικά στρώµατα που πρέπει να πάρουν πάνω τους την υπόθεση της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, γιατί µόνο έτσι η ανάπτυξη θα είναι και
βιώσιµη και δίκαιη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος κ. Ευάγγελος Βενιζέλος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το
κεντρικό ζήτηµα του προϋπολογισµού του 2018 είναι εάν πρόκειται για τον προϋπολογισµό της καθαρής εξόδου από το τρίτο
µνηµόνιο της Κυβέρνησης Τσίπρα - Καµµένου ή εάν πρόκειται
πράγµατι για µία έξοδο που θα αντιµετωπίσουµε, όχι όµως έξοδο
από το µνηµόνιο προς την κανονικότητα, αλλά έξοδο από το
τρίτο µνηµόνιο και ήδη αποφασισµένη και ψηφισµένη είσοδο στο
τέταρτο µνηµόνιο, το οποίο δεν φτάνει µόνο µέχρι το 2023, αλλά
επεκτείνεται σε κύρια θέµατα επ’ αόριστον και θεωρητικά µέχρι
την εξόφληση του χρέους, δηλαδή περίπου µέχρι το 2060.
Ο προϋπολογισµός, λοιπόν, αυτός είναι ο προϋπολογισµός
εξόδου από το µνηµόνιο 3, στο οποίο µπήκαµε µε τους χειρότερους δυνατούς όρους λόγω του πρώτου εξαµήνου του 2015;
Λόγω µιας τυχοδιωκτικής πολιτικής που κατέληξε στη συντριβή,
στα capital controls, στη συνεχή διαρροή καταθέσεων, στην επιστροφή στην ύφεση;
Θα έλεγα ότι τώρα πια µετά από σχεδόν τρία χρόνια είναι πολύ
εύκολη η σύγκριση µε το τι συνέβαινε µέχρι τις εκλογές του 2015
και όλοι καταλαβαίνουν πώς θα εξελισσόταν η κατάσταση αν δεν
είχε µεσολαβήσει η πολιτική αλλαγή του Ιανουαρίου 2015, ή µάλλον επειδή η αλλαγή αυτή είχε αρχίσει να συντελείται µήνες νωρίτερα, αν δεν είχε καλλιεργηθεί η φαντασίωση πως µπορεί να
εφαρµοστεί δήθεν µια άλλη πολιτική, που αποδείχθηκε συνονθύλευµα αυταπάτης και ωµής πολιτικής εξαπάτησης.
Η άποψή µου, λοιπόν, είναι ότι όχι µόνο δεν έχουµε καθαρή
έξοδο και επάνοδο στην κανονικότητα αλλά κοροϊδευόµαστε, δυστυχώς, µεταξύ µας κατά τη διάρκεια της συζήτησης αυτής για
το αν θα υπάρξει ένα άλλο µνηµόνιο, γιατί το άλλο µνηµόνιο ήδη
υπάρχει και έχει ψηφιστεί πανηγυρικά. Είναι δεδοµένα τα δηµοσιονοµικά µέτρα του 2019 και του 2020. Μπορεί να έχουµε επιτάχυνση της εφαρµογής των µέτρων αυτών και κυρίως, είναι
δεδοµένες, δυστυχώς, οι δεσµεύσεις της χώρας για υψηλούς
στόχους σε σχέση µε το πρωτογενές πλεόνασµα 3,5% µέχρι και
το 2022 και µετά για µια µακρά περίοδο µέχρι το 2060 κατά µέσο
όρο 2% plus, σχεδόν 2,3%, 2,4%.
Συνεπώς ποιο είναι το success story; Είναι success story η έξοδος από το µνηµόνιο 3 µε µέτρα και χρηµατοδότηση και δάνειο
και είσοδο στο µνηµόνιο 4 και 4 plus µε εποπτεία, µέτρα, αυστηρούς δηµοσιονοµικούς στόχους, αλλά χωρίς δάνειο; Ή µάλλον
χωρίς τις πλάτες, χωρίς τη διασφάλιση µιας προληπτικής πιστωτικής γραµµής, όπως αυτή που είχε αποφασιστεί τον Νοέµβριο
του 2014;
Είναι επιτυχία να λες ότι οδηγώ τη χώρα σε µια άλλη φάση,
κατά την οποία πρέπει να καλύπτονται οι ετήσιες χρηµατοδοτικές ανάγκες από την αγορά µε υψηλό επιτόκιο, µε µεγαλύτερο
κόστος εξυπηρέτησης, γιατί το υψηλό επιτόκιο θα αυξάνει το
µέσο επιτόκιο και θα αυξάνει και το µέσο επίπεδο τόκων κάθε
χρόνο, θα έχω όλο τον µηχανισµό εποπτείας που προβλέπεται
ούτως ή άλλως, αλλά δεν θα έχω κάλυψη, η οποία θα µπορούσε
να επηρεάσει τις αγορές και να µου επιτρέψει να δανείζοµαι µε
φιλικά επιτόκια, έτσι ώστε να διατηρείται στα ίδια περίπου επίπεδα το µέσο επιτόκιο; Διότι είναι προφανές ότι οι αγορές οσµίζονται την κατάσταση και όταν ξέρουν ότι υπάρχει µια ισχυρή
χρηµατοοικονοµική υποστήριξη της Ευρωζώνης, του ESM, βεβαίως τα επιτόκια επηρεάζονται προς το θετικότερο και επηρεάζουν προς το θετικότερο όλο το σχήµα του δηµοσίου χρέους.
Άκουσα τον κ. Τσακαλώτο να λέει ότι εµείς δεν µπορούσαµε
να πετύχουµε ή δεν θέλαµε να πετύχουµε την προληπτική πιστωτική γραµµή, διότι δεν είχε κλείσει η πέµπτη αξιολόγηση. Ξέρετε,
βεβαίως, όλοι σας ότι στις 6 Νοεµβρίου του 2014 το Eurogroup
αποφάσισε πως η Ελλάδα θα ενταχθεί σε καθεστώς προληπτικής
πιστωτικής γραµµής.
Θα µου επιτρέψετε να καταθέσω στα Πρακτικά το ανακοινωθέν του Eurogroup της 6ης Νοεµβρίου του 2014.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ευάγγελος Βενιζέλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ξέρετε επίσης, ότι εµείς πήραµε τότε την απόφαση να επισπεύσουµε τη διαδικασία εκλογής του Πρόεδρου της Δηµοκρατίας -προσωπικά το εισηγήθηκα αυτό στην κυβέρνηση Σαµαρά -
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Βενιζέλου- για τον απλό λόγο ότι είχαµε συµφωνήσει µε τους
εταίρους την παράταση του δευτέρου προγράµµατος που έτρεχε µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2015 και έπρεπε να αφήσουµε
περιθώριο κάποιων εβδοµάδων στη νέα κυβέρνηση, που θα προέκυπτε από εκλογές αναγκαστικές και δεδοµένες λόγω αδυναµίας εκλογής Προέδρου Δηµοκρατίας, προκειµένου να επαναδιαπραγµατευτεί, εάν θέλει και να βελτιώσει, εάν µπορεί, τους
όρους και να αποδεχθεί το πλαίσιο το οποίο είχε ετοιµαστεί για
την πορεία της χώρας υπό συνθήκες προληπτικής πιστωτικής
γραµµής και όχι µνηµονίου µετά τον Φεβρουάριο του 2015.
Τις παραµονές της περιβόητης συνόδου του Eurogroup της
20ής Φεβρουαρίου 2015 επισκέφθηκα τον κ. Τσίπρα στο Μέγαρο
Μαξίµου, του έδωσα τα σχέδια των εγγράφων τα οποία είχαµε
στη διάθεσή µας και τα οποία τα είχε και το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά µπορεί να µην τα ήξερε ο ίδιος προσωπικά, του είπα
ότι «αυτά είναι, αγωνίσου να τα βελτιώσεις µε τη στήριξή µας,
αλλά να αποδεχθείς το πλαίσιο, γιατί δεν πρόκειται στη συνέχεια
να δοθεί στη χώρα ευνοϊκότερο πλαίσιο». Και αυτό ακριβώς απεδείχθη. Δυστυχώς, απεδείχθη µε τις εξελίξεις µέχρι τη συµφωνία
της 12ης Ιουλίου του 2015.
Τώρα, ποιο είναι το story; Ότι πηγαίνουµε χωρίς να έχουµε
δίχτυ ασφαλείας, πηγαίνουµε χωρίς να έχουµε θεσµική υποστήριξη από τους εταίρους, µε µία υβριδική προληπτική γραµµή,
που παίρνει τη µορφή ενός εθνικού αποθεµατικού, δηλαδή µε
δικά µας ταµειακά διαθέσιµα, τα οποία προκύπτουν, βεβαίως,
από την υπερφορολόγηση, από µία σκληρή πολιτική λιτότητας,
από µία ωµή αντιαναπτυξιακή πολιτική, η οποία είναι η συνέχεια
της τραγικής πολιτικής των υπερπλεονασµάτων.
Έχουν συγκεντρωθεί το 2016 και το 2017 µέχρι τώρα 9,5 περίπου δισεκατοµµύρια πρωτογενούς πλεονάσµατος, έχουν καταβληθεί τόκοι 10,5 δισεκατοµµυρίων, θα έπρεπε να υπάρχει
επιβάρυνση του δηµοσίου χρέους κατά 1,2 δισεκατοµµύριο µόνον, ενώ παραδόξως εµφανίζεται την ίδια περίοδο επιβάρυνση,
ονοµαστική του δηµοσίου χρέους, κατά 7 δισεκατοµµύρια, αφαιρούνται τα 2 δισεκατοµµύρια που κατέβαλε η Εθνική Τράπεζα
από τους παλιούς πυλώνες στήριξης της περιόδου του 2008,
άρα έχουµε επιβάρυνση 5 δισεκατοµµυρίων -πάλι καλά- και γιατί
συµβαίνει αυτό; Αυτό συµβαίνει, γιατί το υπερπλεόνασµα εµφανίζεται απατηλά ως µια οικειοθελής επιλογή της Κυβέρνησης,
ενώ είναι επιλογή συµφωνηµένη µε τους εταίρους, που στραγγαλίζει την οικονοµία, γιατί µέσω του υπερπλεονάσµατος εξυπηρετείται κρυφό εν δυνάµει χρέος, µέσα από τη συνεχή διόγκωση
των ληξιπρόθεσµων οφειλών του κράτους.
Άρα, και οι εταίροι γνωρίζουν και η Κυβέρνηση γνωρίζει ότι το
υπερπλεόνασµα στην πραγµατικότητα είναι µια ζωτική ανάγκη
για να µην αυξηθεί υπέρµετρα το χρέος και υπερβεί το ονοµαστικό όριο του µνηµονίου που έχετε υπογράψει, τα 326 δισεκατοµµύρια και όλα αυτά καταλήγουν εις βάρος της ανάπτυξης, εις
βάρος της αποδεκατισµένης µεσαίας τάξης, χωρίς την οποία
όµως δεν υπάρχει ούτε επένδυση, ούτε προοπτική, ούτε ζήτηση,
ούτε βεβαίως πραγµατική ανακατανοµή του εισοδήµατος. Γιατί
η ανακατανοµή της µιζέριας δεν είναι ανακατανοµή του εισοδήµατος.
Και όλα αυτά δεν είναι απλώς αντιαναπτυξιακά, να έχεις υπερπλεόνασµα το 2016 µε ύφεση ή µε αναιµική ανάπτυξη το 2017,
όλα αυτά είναι επιπλέον και µια προετοιµασία να εµφανιστεί προεκλογικά, όταν φθάσουµε στις εκλογές, ο εσωτερικός εχθρός: η
υπερφορολογούµενη µεσαία τάξη. Εάν είναι ποτέ δυνατόν, αυτή
η κοινωνική κατηγορία να χαρακτηρίζεται ως εσωτερικός αντίπαλος!
Βέβαια, επειδή ακούω πολλά για τους στόχους του πρωτογενούς πλεονάσµατος, θέλω να θυµίσω, για να έχουµε καλούς λογαριασµούς µεταξύ µας, ότι εµείς στη συνεχή διαπραγµάτευση
µε τους εταίρους είχαµε συνδέσει απολύτως τους στόχους του
πρωτογενούς πλεονάσµατος µε υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης
και στο δεύτερο πρόγραµµα είχε περιληφθεί ρήτρα βαθύτερης
ύφεσης, η οποία άνοιγε την επαναδιαπραγµάτευση για τον επαναπροσδιορισµό του στόχου του πρωτογενούς πλεονάσµατος,
όπως και έγινε. Ποτέ δεν είχαµε δεχθεί υπερβολικά πλεονάσµατα
και µάλιστα υπερπλεονάσµατα ως στόχο µε ύφεση, όπως έγινε
το 2016, ή µε αναιµική ανάπτυξη στα όρια της στασιµοχρεοκο-
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πίας, όπως γίνεται το 2017, που µακάρι να φτάσουµε το 1,6 αντί
του 2,7 που είχε προϋπολογιστεί µε τον προϋπολογισµό του
2017. Για να το πετύχουµε αυτό, όµως, θα πρέπει στο τελευταίο
τρίµηνο να έχουµε ανάπτυξη 3,2% του ΑΕΠ.
Κοιτάξτε, τον Φεβρουάριο του 2015, όταν όλα τα σκίαζε µια
αχλή ότι «εδώ ήρθαµε και καθαρίζουµε µε ριζοσπαστική λεβεντιά», «σκίζουµε τα µνηµόνια», «διαγράφουµε το χρέος», είχα εµφανίσει το mail Χαρδούβελη και είχα πει «Ιδού το περιβόητο mail.
Πάρτε το. Κρατήστε το. Θα δείτε ότι είναι µια παιδική χαρά, σε
σχέση µε το µνηµόνιο που θα υπογράψει ο κ. Τσίπρας», όπερ και
εγένετο.
Τώρα, λοιπόν, σας λέω πάρτε την απόφαση του Eurogroup του
Νοεµβρίου του 2014 για την προληπτική πιστωτική γραµµή. Κρατήστε την και εάν βρεθεί η χώρα στην ανάγκη να τη συγκρίνει µε
την υβριδική προληπτική γραµµή του Αυγούστου του 2018, όπου
η Ελλάδα δεν θα έχει πλάτες του ESM και της Ευρωζώνης βγαίνοντας στις αγορές, θα κάνετε σύγκριση για να δείτε τι επίπτωση
έχει η µία πολιτική σε σχέση µε την άλλη ως προς το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους, άρα ως προς τη δυνατότητα να αναπνεύσει η οικονοµία, να απαλλαγεί από δηµοσιονοµικούς φραγµούς,
να λειτουργήσει πράγµατι δηµιουργικά. Αυτό είναι το µεγάλο ζήτηµα.
Γιατί τώρα τι σας λέµε; Τι µας λένε ως χώρα; «Εντάξει, δεν θα
υπάρχει προληπτική γραµµή. Δεν θα υπάρχει χρηµατοδότηση.
Θα υπάρχουν µέτρα για το χρέος.» Τι µέτρα για το χρέος; Μέτρα
για το χρέος, τα οποία είναι η συνέχεια των µέτρων του 2012. Οι
παραµετρικές αλλαγές γίνονται πάνω στο δεύτερο πρόγραµµα,
στο δεύτερο δάνειο και θα γίνουν στο µέλλον και πάνω στο
πρώτο πρόγραµµα, στο GLF. Δεν γίνονται πάνω στο τρίτο πρόγραµµα, γιατί η ευελιξία και η δυναµική έχει διασφαλιστεί το
2012. Τα µέτρα για το χρέος, όµως, έχουν σηµασία όταν είναι
ολοκληρωµένα και εφάπαξ και παράγουν αποτέλεσµα, είτε ονοµαστικό µε κούρεµα είτε σε παρούσα αξία, αλλά δεδοµένο, συντελεσµένο. Όταν σε εξαρτά και σου λέει «θα σου δίνω µικρές
διευκολύνσεις και αφέσεις, ανάλογα µε την πορεία», στην πραγµατικότητα ακυρώνει ένα πολύ µεγάλο µέρος της αναπτυξιακής
δυναµικής που µπορεί να έχεις και σε κρατάει αιχµάλωτο.
Σας είπα κατά την πρόσφατη συζήτηση µε αφορµή το Ινστιτούτο Βενετίας «Μπράβο που κάνετε το swap των οµολόγων. Θα
δείτε ότι θα λειτουργήσει θετικά» και λειτουργεί θετικά. Ποιων
οµολόγων είναι αυτό το swap; Των κακών, τραγικών οµολόγων
του PSI -ε;-, του Αγγλικού Δικαίου, των καταστροφικών οµολόγων. Είναι τα οµόλογα για τα οποία επαίρεστε τώρα ότι έχουν
πολύ καλύτερες, µικρότερες αποδόσεις και µικρότερα spreads,
ότι ανοίγουν τον δρόµο προς τις αγορές. Μα, αυτό συµβαίνει
επειδή είναι 12.000.000.000 όλα κι όλα κι επειδή υπάρχει το περιβάλλον του QE, που δεν υπήρχε τις προηγούµενες φορές.
Γιατί συµβαίνει, όµως, αυτό; Αυτό συµβαίνει, γιατί υπάρχουν
αυτά τα οµόλογα και γιατί είναι εµπορεύσιµα υπό αυτούς τους
όρους. Τι σχέση έχουν αυτά, δηλαδή αυτή η άτεχνη, η άκοµψη
προσχώρηση στη δική µας λογική µε αυτά που λέγατε, χωρίς επίγνωση, µε απόλυτη ανευθυνότητα και τα οποία είναι στο υπόστρωµα της σκέψης;
Δεν νιώθετε ούτε τώρα την ανάγκη να πείτε ένα συγγνώµη για
τις συκοφαντίες και τις χυδαιολογίες; «Συγγνώµη» από τον ελληνικό λαό βεβαίως.
Χωρίς εθνική αποταµίευση, χωρίς τραπεζικό σύστηµα που λειτουργεί, πραγµατική ανασυγκρότηση της οικονοµίας δεν υπάρχει. Και αυτό δεν το βοηθάτε λόγω των πολιτικών σας συµπεριφορών και της βαθιάς αντίφασης στην οποία είστε εγκλωβισµένοι. Διότι το ακροατήριό σας δεν µπορεί να ακούσει µία ενιαία
και συνεκτική ιστορία. Γίνατε ευρωπαϊστές, εκσυγχρονιστές, ρεαλιστές, φιλοευρωπαίοι, σοσιαλδηµοκράτες, φιλοεπιχειρηµατικοί, φιλοεπενδυτικοί, φιλοαµερικάνοι; Τι έχετε γίνει, όλα αυτά;
Δεν είναι τόσο απλό.
Είναι θα έλεγα λίγο γκροτέσκα, λίγο κωµική η ιστορία αυτή.
Μπορεί να συµφωνείτε µε ευκολία µε κάποιους εκπροσώπους
του επιχειρηµατικού κεφαλαίου, που θέλουν διευκολύνσεις, αλλά
είστε καταδικασµένοι να επαµφοτερίζετε, να κλείνετε το αντισυστηµικό σας µάτι. Γιατί µόνον έτσι µπορείτε να απευθυνθείτε στο
κοινωνικό ακροατήριο που έχετε επιλέξει. Και γι’ αυτό οδηγείστε
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σε υδραργυρική πολιτική χωρίς αξίες και χωρίς στρατηγική.
Η υποχώρησή σας στο µέτωπο της οικονοµίας, αυτή η ταπεινωτική υποχώρηση, πρέπει να αντισταθµιστεί µε άνοιγµα του µετώπου κατά των θεσµών, κατά της δικαιοσύνης, κατά του Συντάγµατος, δηµοψήφισµα για το Σύνταγµα ώστε να συγκροτηθούν νέα µέτωπα, νέες ρήξεις. Προβλέπω ότι δυστυχώς οι εκλογές, όταν γίνουν, θα γίνουν σε κλίµα θεσµικής ρήξης για να έχετε
αφήγηµα. Δεν θα είναι το αφήγηµα το success story, που δεν
αφορά το κοινωνικό σας ακροατήριο. Αυτό, όµως, δεν συνιστά
εθνική στρατηγική επανόδου στην κανονικότητα, αλλά αναπαράγει τη στασιµοχρεοκοπία.
Υπάρχει, φυσικά, άλλη πολιτική, που οδηγεί στην Ελλάδα µετά
το µνηµόνιο, αυτή που υπηρετήσαµε και που πρέπει να ολοκληρωθεί. Οι προϋποθέσεις είναι γνωστές, οι δηµοσιονοµικές, οι
χρηµατοοικονοµικές, αλλά βεβαίως προέχουν οι πολιτικές, δηλαδή, η αλλαγή των συσχετισµών, η ανάπτυξη µιας άλλης κυβέρνησης, που πρέπει να συγκροτηθεί στη βάση της εθνικής στρατηγικής.
Όµως και αυτό δεν αρκεί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Οι κοινωνικές προϋποθέσεις είναι δύσκολες. Η κοινωνία, έτσι όπως την
έχετε εκπαιδεύσει, κατά µεγάλο ποσοστό δεν µπορεί να αποδεχθεί µια άλλη πολιτική, µια εθνική πολιτική συστράτευσης, ένα µεταρρυθµιστικό πρόταγµα, µια πανστρατιά αλλαγής του τρόπου
λειτουργίας του κράτους, της κοινωνίας, του πολιτικού συστήµατος, ώστε να έχουµε την ανταγωνιστική Ελλάδα του µέλλοντος.
Η ζηµιά που έχει γίνει αυτά τα χρόνια από το 2015 και µετά
είναι µεγάλη, δηµοσιονοµική, χρηµατοπιστωτική, αναπτυξιακή.
Κυρίως, όµως, η ζηµιά αφορά τον τρόπο σκέψης της κοινωνίας,
τη δυνατότητα υιοθέτησης ενός εθνικού στόχου χωρίς αµφιθυµίες, χωρίς κόλπα και χωρίς ψευδαισθήσεις. Αυτό είναι το ζητούµενο. Σηµασία έχει να ψηφιστεί το νωρίτερο δυνατό από µία άλλη
πλειοψηφία ένας προϋπολογισµός που θα εκφράζει αυτήν την
εθνική αντίληψη.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Σας ευχαριστώ.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο για πέντε-έξι λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Τον λόγο έχει ο κύριος
Υπουργός.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι υπάρχει ανάγκη για µια απάντηση.
Εγώ δεν θα µιλήσω ούτε για τυχοδιωκτισµούς ούτε για απάτες
ούτε για ψέµατα. Απλώς θα πω ότι ο κ. Βενιζέλος έχει χάσει κάποιες συνέχειες. Όµως, πριν πάω στις συνέχειες που έχει χάσει,
ας πάµε λίγο στο παρελθόν.
Τον Νοέµβριο συζητήθηκε, όπως µας λέει, η προληπτική γραµµή πίστωσης. Τον Δεκέµβριο του 2014 είχε όµως πάλι Eurogroup.
Αυτό που καταθέσατε και το έβαλε και ο κ. Σταµάτης ήταν τον
Νοέµβριο του 2014.
Και λέει επί λέξει τον Δεκέµβρη, που είναι ένα µήνα µετά τον
Νοέµβρη, ότι: «Τα κράτη-µέλη θα κοιτάξουν µε καλή µατιά “favorably disposed” σε κάποια αίτηση της Ελλάδας για προληπτική
γραµµή πίστωσης, αν το ζητήσει και αν τελειώσει η πέµπτη αξιολόγηση» και λέει τις µεταρρυθµίσεις. Άρα µέχρι τότε δεν είχατε
κάνει. Δεν είναι, όµως, αυτό το κυρίαρχο. Το κυρίαρχο είναι ότι
εδώ λέει «αν το ζητήσουµε». Εγώ σας είπα ότι δεν το έχετε ζητήσει.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: … (δεν ακούστηκε)
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Εγώ
δεν διέκοψα ούτε εσάς, κύριε Σταµάτη, ούτε τον κ. Βενιζέλο. Σας
παρακαλώ να µε σεβαστείτε, όπως σας σεβάστηκα κι εγώ.
Δεύτερον, διαβάστε και συγκρίνετε αυτό που λέει ότι «αν το
ζητήσει η ελληνική Κυβέρνηση, θα το κοιτάξει µε καλή µατιά», µε
το Eurogroup του Ιουνίου του 2017. Λέει «in view of the ending»,
µια και τελειώνει το πρόγραµµα τον Αύγουστο του 2018, το Eurogroup δεσµεύεται να βοηθήσει την Ελλάδα να επιστρέψει στις
αγορές µε περισσότερα χρήµατα, όχι µόνο για να κλείσει και να
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τελειώσει µε τις ληξιπρόθεσµες, αλλά και για να δηµιουργήσει
«buffers» δηλαδή αποθέµατα για να µπορεί να σταθεί στα πόδια
της.
Άρα, το δικό µας Eurogroup του 2017 λέει ότι «βγαίνετε, τελειώνετε και εµείς είµαστε εδώ να σας υποστηρίξουµε, να αυξήσουµε τα buffers, τα αποθέµατα για να σταθείτε στα πόδια σας».
Δεν το λέει αυτό στο δικό σας, δεν έχει καµµία σχέση αυτό, συζητάει άλλο πρόγραµµα. Άλλο λέει. Άρα, κύριε Βενιζέλο, κάνετε
λάθος όταν λέτε ότι είναι από το υπερπλεόνασµα και τα αποθέµατα αυτό που θα χτίσουµε για να βγούµε στις αγορές.
Τρίτον, για το παρελθόν είναι ότι τάχα αυτή η αλλαγή, η αναδιάρθρωση του χρέους που κάναµε µε την τελευταία έξοδο, ήταν
η ολοκλήρωση των δικών σας, το PSI και των οµολόγων. Ελπίζω
τα ελληνικά µου να µην µε προδίδουν, αλλά άλλο «ολοκλήρωση»
και άλλο «τερµατισµός». Γιατί, κύριε Βενιζέλο αυτά τα οµόλογα
είχαν ειδικά χαρακτηριστικά: Πρώτο εδικό χαρακτηριστικό είναι
ότι ήταν κάτω από συγχρηµατοδότηση. Δηλαδή, σε περίπτωση
χρεοκοπίας υπήρχε ειδικός κανόνας για το ποιος θα πληρώνεται
και πότε.
Τέταρτον, αυτά είχαν σταδιακές αυξήσεις του επιτοκίου. Και
άρα ήταν ακριβώς οµόλογα, που δεν µπορούσες να συγκρίνεις
µε τα οµόλογα της Πορτογαλίας και της Ισπανίας. Αν θέλετε να
ξέρετε γιατί πέφτουν τα spreads, δεν είναι ότι ολοκληρώσαµε το
PSI. Το τερµατίσαµε για να έχουµε κανονικά οµόλογα που οι αγορές µπορούν να τις κοιτάξουν και να τις συγκρίνουν. Τελειώσαµε
µε τη δική σας περίοδο.
Πάµε τώρα για το χρέος και για τις απώλειες που έχετε στα
τελευταία χρόνια. Πρώτον, δεν έχετε ουσιαστικά αξιολογήσει τα
βραχυπρόθεσµα µέτρα για το χρέος. Γιατί ποια είναι η διαφορά
µε τα µακροπρόθεσµα µέτρα για το χρέος; Ότι αλλάζουν επιτόκια που είναι κυµαινόµενα -που µπορούν να αυξηθούν- και τα κάνουν σταθερά. Άρα, κλειδώνουµε ένα αρκετά µεγάλο κοµµάτι
µέχρι τώρα που το ESM θέλει να το αυξήσει ακόµα περισσότερο
για να είναι σταθερό το επιτόκιο. Και εκτός αν προβλέπετε για
όλο το µέλλον ότι δεν θα υπάρξει ανάπτυξη στην παγκόσµια οικονοµία, αυτό έχει τεράστια σηµασία το µεσοπρόθεσµο µέτρο
για το χρέος. Είναι πιο σηµαντικό από το τι θα δανείζεις όταν θα
βγεις, γιατί έχεις κλειδώσει ένα κοµµάτι του χρέους σου σε χαµηλό επιτόκιο.
Πέµπτον, ξεχνάτε ότι δεν είναι µόνο οι επεκτάσεις, o µέσος
όρος ωρίµανσης…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Μην
έχετε τόσο καηµό να απαντήσετε, κύριε Βενιζέλο. Πρώτα ακούτε
και µετά ζητάτε τον λόγο. Μπορεί να σας έχω πείσει µέχρι το
τέλος. Βλέπω ότι έχετε µεγάλο καηµό πριν ακούσετε να µιλήσετε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Μπορώ να ακούω και να σηκώνω
το χέρι µου ταυτόχρονα. Εσείς δεν µπορείτε;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Λοιπόν, όσον αφορά την επέκταση των οµολόγων, υπάρχει και ο
γαλλικός µηχανισµός που συνδέει το χρέος µε την ανάπτυξη.
Αυτή η ρήτρα «ανάπτυξη» που λέγαµε, τότε που λέγατε ότι ήµασταν λαϊκιστές. Αυτό δεν υπήρχε.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Σήµερα τι είστε;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Αυτό
δεν υπήρχε σε σας. Άρα, εκτός απ’ αυτό που είχατε εσείς, τώρα
υπάρχει και ένας µηχανισµός που δίνει µεγάλη σιγουριά στις
αγορές. Αν τα πράγµατα δεν πάνε καλά –γιατί δεν µπορούν να
αποκλείσουν ότι µπορεί να επιστρέψετε κι εσείς στην κυβέρνηση
κάποτε, οπότε έχουν στο πίσω µέρος οι αγορές ότι δεν θα πάει
και τόσο καλά η οικονοµία στο µέλλον- θα πάρουµε και µεγαλύτερη βοήθεια, από µηδέν µέχρι δεκαπέντε χρόνια επέκταση των
ωριµάνσεων και σπρωξίµατος πίσω του επιτοκίου.
Η διαφορά, όµως, είναι πολύ µεγάλη. Εσείς µιλούσατε το 2015
και λέτε τώρα ότι το mail Χαρδούβελη είναι µια «παιδική χαρά»
σε σχέση µ’ αυτά που φέραµε εµείς. Γιατί δεν την κλείσατε την
«παιδική χαρά»; Γιατί µας ζορίζετε και µας ταλαιπωρείτε; Αφού
ήταν «παιδική χαρά», γιατί δεν κάνατε ένα πραγµατικό success
story, να τελειώσετε, να πάρετε αυτήν τη γραµµή, να βγαίνατε
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στον κόσµο να λέγατε ότι θα πάρουµε την προληπτική γραµµή
πίστωσης; Δεν το κάνατε αυτό. Δεν το κλείσατε. «Παιδική χαρά»
ακούω, αλλά φαίνεται ότι δεν µπορείτε να παίξετε ούτε στην
«παιδική χαρά». Αυτό καταλαβαίνω εγώ!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Η διαφορά µε µας είναι ότι έχουµε ένα σχέδιο. Βγήκαµε στις
αγορές µία φορά, ξαναβγήκαµε για να τερµατίσουµε το PSI µια
και καλή και να µπορούµε να έχουµε οµόλογα που έχουν ρευστότητα.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: To επάρατο, που πας να το στηρίξεις στην Ευρώπη!
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Πού
είναι τώρα οι αποδόσεις;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Έχουµε ένα σχέδιο και για το χρέος και για τα βραχυπρόθεσµα και για τα µεσοπρόθεσµα και για τα µακροπρόθεσµα και
έχουµε τη στήριξη του Eurogroup και των αγορών ότι µπορούµε
να βγούµε στις αγορές και να στεκόµαστε στα δικά µας πόδια
τον Αύγουστο του 2018.
Απ’ αυτά εσείς δεν είχατε τίποτα. Αποτύχατε και αντί να έρχεστε να λέτε τα ίδια και τα ίδια, χρειάζεται να καθίσετε και άλλα
τέσσερα χρόνια στην αντιπολίτευση για να δείτε πού πήγατε
στραβά, γιατί δεν µπορέσατε να το καταφέρετε την πρώτη φορά
και να δείτε µήπως µπορέσετε σε είκοσι-τριάντα χρόνια, όταν ο
ελληνικός λαός σας ξαναπιστέψει, να έλθετε πάλι στην εξουσία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Βενιζέλο, σας
παρακαλώ πολύ, να είστε όσο πιο συνοπτικός γίνεται.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: … (δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Παφίλη, νοµίζω
ότι εξελίσσεται ένας ενδιαφέρων διάλογος. Νοµίζω ότι το καταλαβαίνετε. Και εσάς για την τοποθέτησή σας θα σας βοηθήσει
αυτός ο διάλογος. Αφήστε τον να εξελιχθεί.
Ορίστε, κύριε Βενιζέλο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Ευχαριστώ.
Απαντώ στο επιχείρηµα του κ. Τσακαλώτου ότι είχε εγκρίνει
την προληπτική πιστωτική γραµµή το Eurogroup τον Νοέµβριο
του 2014, αλλά τον Δεκέµβριο είπε: «Αν υποβληθεί αίτηση, είµαστε έτοιµοι να τη δούµε θετικά».
Τι είχε µεσολαβήσει; Είχε µεσολαβήσει η διαπίστωση της αδυναµίας εκλογής Προέδρου της Δηµοκρατίας, η στείρα θέση της
Αντιπολίτευσης και ήξεραν όλοι ότι επίκεινται αλλαγές και ότι θα
προκύψει νέα κυβέρνηση.
Είπε, λοιπόν, το Eurogroup: «Είµαι έτοιµο να δώσω την προληπτική πιστωτική γραµµή, εάν η νέα ελληνική κυβέρνηση ακολουθήσει τη γραµµή αυτή και επιβεβαιώσει τη θέση της προηγούµενης κυβέρνησης και υποβάλλει το αίτηµα».
Αυτό έπρεπε να έχει γίνει το αργότερο στις 20 Φεβρουαρίου
του 2015, όπου συνάψατε συµφωνία, επιστρέψατε τα 11 δισεκατοµµύρια που είχε στη διάθεσή του το ΤΧΣ, αλλά αρνηθήκατε να
φέρετε τη συµφωνία αυτή στη Βουλή. Η χώρα εξώκειλε και πήγαµε στο δράµα του καλοκαιριού του 2015 και στην ταπεινωτική
και ασύµφορη συµφωνία της 12ης Ιουλίου.
Συγκρίνετε τώρα το 2017 και το 2018 µε το 2014. Εάν είχε ακολουθηθεί η δική µας γραµµή, ξέρετε πού θα ήµασταν τώρα, εν
έτει 2018;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Μισό λεπτό! Λέτε, µε ευκολία και ελαφρά τη καρδία, «µα τώρα
το Eurogroup µας λέει ότι θα σας βοηθήσουµε να έχετε buffer,
ταµειακά διαθέσιµα εθνικά». Με τι πόρους;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Του
ΕSM.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Mε πόρους, οι οποίοι προέρχονται
από την υπερφορολόγηση.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Όχι!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Με πόρους, οι οποίοι προέρχονται
από το υπερπλεόνασµα.
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ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Μην το
ξαναλέτε αυτό. Είναι ψέµα. Αφού σας το διάβασα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Μάλιστα, από τον ESM θα είναι οι
πόροι αυτοί, χωρίς να υπάρχει αιρεσιµότητα, χωρίς όρους; Αυτό
είναι το τέταρτο µνηµόνιο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Αυτό
λέει, το διαβάσατε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Αυτό είναι το τέταρτο µνηµόνιο.
Δεν υπάρχει, λοιπόν, έξοδος από το τρίτο προς την κανονικότητα. Υπάρχει δέσµευση για το τέταρτο µνηµόνιο, το οποίο είναι
πλήρες και αυστηρό.
Λέτε για το χρέος. Τα οµόλογα του PSI είναι ειδικά. Βεβαίως,
γιατί στην πραγµατικότητα υπάρχει από πίσω η εγγύηση του
ESM, παλαιότερα EFSF. Διότι είναι Αγγλικού Δικαίου, βεβαίως.
Και φυσικά έχουν και ρήτρα µεγαλύτερης ανάπτυξης τα οµόλογα
αυτά. Η ρήτρα µεγαλύτερης ανάπτυξης υπάρχει και στα οµόλογα αυτά, υπήρχε και ως αντίστροφη ρήτρα βαθύτερης ύφεσης
σε ολόκληρο το δεύτερο πρόγραµµα. Πώς την έχουν εµπνευστεί
οι Γάλλοι φίλοι σας;
Τι σηµαίνει ότι συνδέουµε τα µέτρα για το χρέος µε τον ρυθµό
ανάπτυξης; Θα µειώνονται οι τόκοι ή θα µειώνονται τα χρεολύσια; Και πότε; Εκ των υστέρων; Οι τόκοι καταβάλλονται κατά τη
διάρκεια του έτους. Τα χρεολύσια, επίσης. Ο ρυθµός ανάπτυξης
διαπιστώνεται εκ των υστέρων.
Πώς λειτουργεί αυτή η περιβόητη ρήτρα και τι αναπτυξιακό
αποτέλεσµα έχει και πώς ελαφρύνει δηµοσιονοµικά τη χώρα,
όταν ούτως ή άλλως έχετε προδεσµευθεί στο υψηλό πρωτογενές
πλεόνασµα 3,5% µέχρι και το 2022 και 2,4% µέχρι το 2060, µέχρι
τελευταίας γενεάς;
Λέτε τώρα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
(Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Λέτε ότι υποτιµάω τα βραχυπρόθεσµα µέτρα. Εγώ υποτιµώ τα
βραχυπρόθεσµα µέτρα; Όλα τα µέτρα, τα οποία τώρα σας φέρνει ως πρόταση ο ESM είχαν περιγραφεί στο Eurogroup του Φεβρουαρίου και του Νοεµβρίου του 2012, όλα!
Σας ερωτώ, το κόστος των βραχυπρόθεσµων µέτρων, το κόστος της µετατροπής των επιτοκίων από χαµηλά κυµαινόµενα σε
λίγο αυξηµένα, αλλά σταθερά -ορθώς- ποιος το πληρώνει; Το
πληρώνει ο ESM, όπως πλήρωσε το κόστος των µέτρων του 2012
ή το πληρώνει η Ελλάδα; Το πληρώνει η Ελλάδα.
Αυτή είναι η διαφορά στα µέτρα που συζητάτε τώρα σε σχέση
µε το 2012. Το 2012 είχαµε ονοµαστικό κούρεµα και κούρεµα σε
παρούσα αξία, επειδή ο ESM πλήρωνε το κόστος των παρεµβάσεων. Τώρα, το κόστος των βραχυπρόθεσµων µέτρων το επωµίζεται η Ελλάδα.
(Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Πρόεδρε, τελειώστε παρακαλώ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Προσχωρείτε στην πολιτική µας,
χωρίς να µπορείτε να την εφαρµόσετε. Γι’ αυτό η πολιτική σας
είναι επώδυνη και επικίνδυνη για τη χώρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
(Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Σχεδόν οι µισοί συνάδελφοι που έχουν µιλήσει, όση ώρα είµαι εγώ στην Έδρα, έχουν
υπερδιπλασιάσει τον χρόνο. Δεν τους διέκοψα καθόλου, διότι συζητάµε σοβαρά θέµατα και ο διάλογος έχει ενδιαφέρον.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο για τριάντα δευτερόλεπτα µόνο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Είναι
να απορεί κάποιος, κύριε Βενιζέλο, αφού τα κάνατε τόσο καλά
εσείς και τόσο χάλια εµείς, γιατί είσαστε τόσο αποτυχηµένος πολιτικός.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
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(Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Δεν σέβεστε τίποτα! Δεν ντρέπεστε; Μιλάτε σε αυτόν;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ να έχω
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό, κύριε Πρόεδρε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Επιµένω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Μα, κύριε Πρόεδρε,
δεν χρειάζεται απάντηση αυτή η παρατήρηση τώρα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Μόνο µια λέξη θα πω, κύριε Πρόεδρε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ησυχία, παρακαλώ.
Κύριε Πρόεδρε, µια φράση µόνο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, χαίροµαι γιατί
είστε επιτυχηµένος Υπουργός, αλαζών και ανεπίγνωστος. Την
απάντηση θα τη λάβετε από τον ελληνικό λαό και από τον ιστορικό του µέλλοντος. Και να ξεκαβαλικέψετε!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
για δύο λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ειλικρινά, δεν αντιλαµβάνεστε ότι έχουµε εγκαταλείψει τις οµιλίες των συνάδελφων οι
οποίοι περιµένουν υποµονετικά να πάρουν τον λόγο;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον λόγο για
δύο λεπτά επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Επί της διαδικασίας,
κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Δεν είναι επί της διαδικασίας. Επί της ουσίας θα µιλήσει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Θα µιλήσω επί της ουσίας. Θα αφήσω…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε συνάδελφε, µε
εµένα µιλάτε. Ως τι θα πάρετε τον λόγο, για ποιον λόγο;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Θα κάνετε την οµιλία
σας;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Όχι, θα τοποθετηθώ σε λίγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Και τώρα τι θα πείτε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Θέλω δύο λεπτά για να κάνω µια παρέµβαση ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Είναι σαφές.
Και όταν είπα ότι θα µιλήσω στην ουσία, εννοώ ότι θα αφήσω
απ’ έξω τα ευφυολογήµατα θερµοκρασίας Αλάσκας του κυρίου
Υπουργού που τα συνηθίζει.
Κύριε Υπουργέ, µιλήσατε για τη δήλωση του Eurogroup στις 8
Δεκεµβρίου του 2014. Άρα, να συµφωνήσουµε να µιλήσουµε επ’
αυτής. Αφού επικαλείστε µια παράγραφο, πάει να πει ότι το αποδέχεστε όλο.
Πρώτη παράγραφος: «Το Eurogroup καλωσορίζει τις πολύ θετικές εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία το 2014». Ευχαριστούµε
που επιτέλους το αποδέχεστε. Αφού αποδέχεστε το statement,
το αποδέχεστε όλο.
Άρα, πρώτη παράγραφος, καλωσορίζει...
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Γιατί
δεν διαβάζετε όλη την παράγραφο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Υπουργέ, δεν
ακούγεστε και δεν γράφονται στα Πρακτικά αυτά που λέτε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): … (δεν
ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Με ακούτε; Δεν γράφονται στα Πρακτικά. Εποµένως...
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Συνεχίζω. Το Eurogroup συνεπώς
καλωσορίζει τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στην Ελλάδα και
λέει, όντως, η παράγραφος ότι το πρόγραµµα...
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Θα
ελέγξω…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κοιτάξτε, δεν θα µου κάνετε εµένα
έλεγχο, γιατί αν θέλετε τα βιογραφικά είναι δεδοµένα. Όχι έλεγ-
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χο σε εµένα.
Δεύτερον, πιο κάτω στην τρίτη παράγραφο λέει ότι αρχίζει να
αποπληρώνει το πρόγραµµα. Μάλιστα, επειδή έχετε µεγάλη αδυναµία στον ESM, πάρτε και για το 2016 τι λέει ο κ. Ρέγκλινγκ και
για το 2014. Επειδή αναφερθήκατε στον ESM πολλές φορές,
πάρτε να δείτε τι λέει και για το 2014.
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Λέει, δε, η συγκεκριµένη ανακοίνωση, στη µέση της συγκεκριµένης ανακοίνωσης, ότι δίνεται πιθανόν και παράταση δύο µήνες.
Άρα, πρώτα πας για την παράταση για δύο µήνες και µετά πας
για αυτό το οποίο συζητάς, βήµα-βήµα. Το πρώτο είναι αυτό.
Δεύτερον, ετέθη το θέµα του γιατί έγιναν εκλογές και γιατί δεν
κλείσαµε την αξιολόγηση. Ξέρετε, ο συνεργάτης, το asset της
Κυβέρνησής σας, στο βιβλίο του: «Καλωσόρισες στη µαρτυρική
αρένα», στη σελίδα 165, λέει: «Αν οι εκλογές αναβάλλονταν ως
τον Νοέµβριο αυτού του χρόνου...», του 2015, «... ποιος γνωρίζει
ποια θα ήταν η πολιτική κατάσταση τότε; Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα βρισκόταν σε πλεονεκτική θέση». Πάρτε την απάντηση και γι’ αυτό.
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τρίτη παρατήρηση: Είπατε για το πώς δηµιουργείται το ταµειακό απόθεµα. Ποιος πληρώνει τις ληξιπρόθεσµες οφειλές του
δηµοσίου, κύριε Υπουργέ, σήµερα; Ένα κοµµάτι οι δόσεις του
δανείου και ένα κοµµάτι του πρωτογενούς πλεονάσµατος. Ποιος
πλήρωνε τις ληξιπρόθεσµες οφειλές µέχρι το τέλος του 2014;
Μόνον οι δόσεις του δανείου. Έρχονται οι Έλληνες πολίτες και
πληρώνουν τις ληξιπρόθεσµες οφειλές που έχετε δηµιουργήσει.
Να η µεγάλη διαφορά...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Σταϊκούρα, όχι
άλλο. Έχετε διεκδικήσει να κάνετε την κανονική σας οµιλία αργότερα. Μην την κάνετε τώρα, όµως.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, είκοσι δευτερόλεπτα.
Σε ό,τι αφορά το χρέος, δεν χρειάζεται πολύ µεγάλη ανάλυση.
Ένας πίνακας µε τέσσερα DSA του AMF, του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου που λέει: «Τον Ιούνιο του 2014 το χρέος το 2060
θα ήταν 60%, τον Ιούνιο του 2015 θα ήταν 80% και τον Μάιο του
2016 θα ήταν 250%, τον Φεβρουάριο του 2017 θα ήταν 275%,
τον Ιούνιο του 2017...
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Με τι παραδοχές;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Σύµφωνοι. Κύριε Σταϊκούρα, ολοκληρώσατε. Τα άλλα στην κανονική σας οµιλία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα πέντε µαθήτριες και µαθητές και τέσσερις συνοδοί-εκπαιδευτικοί από το 2ο Γυµνάσιο Κοµοτηνής.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Παφίλη, εννοείται ότι έχετε τον λόγο για δύο λεπτά και
όχι για την κανονική οµιλία σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Οι άλλοι πάντως κάνουν οµιλίες. Εγώ
πρώτη φορά παίρνω τον λόγο.
Θα αρχίσω από αυτό, θα κάνω µια παρατήρηση επί της διαδικασίας. Δεν κατάλαβα, δηλαδή, υπάρχουν δύο ειδών Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και δύο ειδών κόµµατα εδώ; Γιατί τέσσερις
µέρες αυτό παρακολουθούµε. Κάθε φορά που γίνεται µια παρέµβαση βγαίνει και ένας Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος είτε από
τη Νέα Δηµοκρατία είτε από τον ΣΥΡΙΖΑ, κάνει ένα σχόλιο δύο
λεπτών, το οποίο κρατάει πέντε λεπτά. Δέκα φορές, πενήντα
λεπτά συν είκοσι λεπτά η οµιλία, φτάνουµε στα εβδοµήντα λεπτά.
Γιατί; Άµα είναι να το κάνουµε όλοι.
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Εµείς επιλέγουµε, τουλάχιστον από την πλευρά του ΚΚΕ, να
είµαστε µέσα στις διαδικασίες. Ο κάθε ένας να πάρει τον λόγο
και να πει ό,τι θέλει. Αυτό παρακαλούµε να σταµατήσει από σεβασµό προς τους υπόλοιπους. Όσοι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ διαµαρτύρονται για τον χρόνο, να διαµαρτυρηθούν στα κόµµατά τους.
Ένα δεύτερο σχόλιο, όχι επί της ουσίας. Εντάξει, κύριε Τσακαλώτο, κύριε Βενιζέλο, κύριε Σταϊκούρα, µπορείτε να κάνετε
διαγωνισµό ποιος παίρνει τους περισσότερους επαίνους από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα κοράκια των αγορών, από τους δολοφόνους των λαών, ποιος χτυπάει τα κουδούνια καλύτερα από
τον άλλον. Αυτό, όµως, που πρέπει να ξέρετε είναι ότι παίρνετε
ένα «σιχτίρ» από τον ελληνικό λαό, γιατί κινείστε στην ίδια
γραµµή και αυτός ο διαγωνισµός είναι καλλιστεία, το ποιος θα
εφαρµόσει καλύτερα µια βάρβαρη πολιτική, πράγµατα που θα
πω και στη συνέχεια. Ας σταµατήσει, λοιπόν, αυτό το πινγκ-πονγκ
µέσα στην Αίθουσα και ας παρουσιάσει ο καθένας τις απόψεις
του. Εµείς αυτό θα κάνουµε.
Ούτε δύο λεπτά δεν µίλησα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Παφίλη, όσον
αφορά τη διαχείριση του χρόνου πρέπει να σας πω ότι προσυπογράφω απολύτως τις παρατηρήσεις σας. Είναι έτσι ακριβώς,
αλλά τι να κάνουµε; Πρέπει να την διαχειριστούµε µε ψυχραιµία
την κατάσταση.
Τον λόγο έχει η κ. Σταµπουλή.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
θα προσθέσω και εγώ ένα «Α» στα όσα ακούστηκαν. Πρέπει να
µας θεωρούν πολύ αφελείς οι συνάδελφοι της κυβέρνησης της
προηγούµενης τριετίας, όταν αναφέρουν όσα αναφέρουν χωρίς
να µας εξηγούν το πολύ - πολύ απλό και χειροπιαστό, δηλαδή
γιατί παρ’ όλα αυτά σήµερα η απόδοση των ελληνικών οµολόγων
βρίσκεται σε ιστορικό χαµηλό δεκαετίας; Γιατί; Μπορούν να µας
δώσουν µια λογική εξήγηση ή µας θεωρούν τόσο αφελείς και
εµάς και τον ελληνικό λαό που τους ακούει;
Τώρα θα αναφερθώ στον προϋπολογισµό που καλείται να ψηφίσει το Κοινοβούλιο αύριο. Πρόκειται για έναν προϋπολογισµό
τον οποίο -σας αρέσει, δεν σας αρέσει- θα εκτελέσει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ - Οικολόγων το 2018 και θα έχει την ιδιοµορφία ένα µέρος του να εκτελεστεί υπό µνηµόνιο και επιτροπεία, αλλά το δεύτερο µέρος του να εφαρµοστεί έξω από τα µνηµόνια και χωρίς επιτροπεία.
Δεν πανηγυρίζει κανείς, αλλά δεν γίνεται και να αποκρύπτουµε
την πραγµατικότητα για να µην στεναχωριούνται αυτοί που θεωρούν ότι µόνο οι ίδιοι έχουν το δικαίωµα να κυβερνούν.
Δεν µπορεί, λοιπόν, να µην επισηµανθεί ότι συζητάµε στο
τέλος του 2017 τον προϋπολογισµό του 2018, έχοντας υλοποιήσει τον προϋπολογισµό του 2017. Μολαταύτα όλο το 2017 κύλησε, όπως και το 2016, µε καταστροφολογία.
Πιστεύετε ότι δεν θυµάται κανείς τα πρωτοσέλιδα και τα δελτία ειδήσεων για τα έσοδα που καταρρέουν, τον ΕΦΚΑ που θα
ξεκινούσε µε δυσθεώρητα ελλείµµατα δίνοντας συντάξεις φιλοδωρήµατα, ενώ κανείς σας δεν παραδεχόταν ότι θα σηµειωθεί
ανάπτυξη και θα επιτευχθεί πρωτογενές πλεόνασµα;
Όλη αυτή η καταστροφολογία, λοιπόν, διαψεύστηκε, διότι και
το συµφωνηµένο πλεόνασµα εξασφαλίστηκε και τα µη παραµετρικά µέτρα απέδωσαν αρκετά, ώστε εκτός των άλλων το κοινωνικό µέρισµα φέτος να είναι µεγαλύτερο, να πάει σε περισσότερους κατοίκους της χώρας, πιο στοχευµένα και βεβαίως ούτε
εσείς να µην τολµήσετε να το καταψηφίσετε αυτήν τη φορά.
Για πόσο, λοιπόν, κάποιοι θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν ότι
είναι λαϊκισµός το να δίνονται κοινωνικές παροχές; Είναι αντιαναπτυξιακό το να στελεχώνονται κοινωνικές υπηρεσίες µε νέο
προσωπικό, να δηµιουργούνται δοµές, όπως τα κέντρα κοινότητας και να προχωρούν προγράµµατα όπως αυτό της ένταξης των
Ροµά;
Ιδρύονται καινούργιοι παιδικοί σταθµοί, µε στόχο και το 2018
να προστεθούν άλλοι τριακόσιοι ογδόντα σταθµοί για άλλα δέκα
χιλιάδες παιδιά, ώστε το 2019 να φτάσουν τις εκατόν σαράντα
πέντε χιλιάδες οι θέσεις των παιδιών. Τα σχολικά γεύµατα θα
φτάσουν τις εκατόν τριάντα χιλιάδες το 2018.
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Λειτουργούν και αυτά προς την ίδια κατεύθυνση, όπως και η
αύξηση των οικογενειακών επιδοµάτων τα οποία πλέον γίνονται
υπολογίσιµα, δίνουν βοήθεια στα νέα ζευγάρια και σωστά στοχεύουν στο πρώτο και δεύτερο παιδί, ώστε να περιοριστεί η µαζική ατεκνία λόγω οικονοµικής δυσπραγίας σε ολόκληρες γενιές.
Η αύξηση του διατιθέµενου ποσού από 650 εκατοµµύρια σε 910
εκατοµµύρια, αύξηση δηλαδή κατά 40%, µεγεθύνει το επίδοµα
που λαµβάνει σήµερα το 92% των οικογενειών. Πρόκειται για
µέτρα που, εκτός των άλλων ευνοούν, την παραµονή ή και την
επάνοδο των γυναικών στην αγορά εργασίας.
Κι αν ο προϋπολογισµός της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας
των Φύλων παραµένει ο ίδιος, προχωρούν εµβληµατικές θεσµικές ρυθµίσεις, όπως η κύρωση της σύµβασης της Κωνσταντινούπολης, για την υλοποίηση της οποίας οι αναγκαίες δοµές για το
2018 ακόµα καλύπτονται από το ΕΣΠΑ. Αναγκαστικά, όµως, θα
ενταχθούν στον προϋπολογισµό του 2019.
Στον τοµέα της δικαιοσύνης η Κυβέρνηση και το αρµόδιο
Υπουργείο, προϋπολογίζουν για το 2018 συγκεκριµένες πολιτικές για την αποτελεσµατικότερη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, αλλά και τη βελτίωση της λειτουργίας του θεσµού
της δικαιοσύνης και την επιτάχυνση της απονοµής της.
Για πρώτη φορά η χώρα µας αναπτύσσει ένα σύγχρονο σχέδιο
αντεγκληµατικής, σωφρονιστικής πολιτικής µε βασικούς άξονες
τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης, την εκπαίδευση του προσωπικού, τη µείωση του πληθυσµού των κρατουµένων, µε την
προώθηση εναλλακτικών της κράτησης µέτρων, την ενίσχυση
της πρόληψης και της αντιµετώπισης της νεανικής παραβατικότητας, την προετοιµασία της επανένταξης στην κοινωνία, αλλά
και τη µετασωφρονιστική µέριµνα, την ασφάλεια του προσωπικού και των κρατουµένων, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Και
τέλος την ουσιαστική ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας στις φυλακές, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Υγείας.
Έτσι, για το 2018 προγραµµατίζονται τα εξής: Βελτίωση και
ανάπτυξη των υπηρεσιών υγείας και απεξάρτησης, µε ένταξη του
νοσοκοµείου και του ψυχιατρείου των κρατουµένων Κορυδαλλού
στο ΕΣΥ, ανάπτυξη υπηρεσιών για ανήλικους και νέους µε παραβατική συµπεριφορά και πρόληψη παραβατικότητας, µε την προώθηση σχεδίου νόµου που αφορά τη σύσταση µονάδων
µέριµνας νέων, έργα βελτίωσης των υποδοµών των καταστηµάτων κράτησης, ενεργειακή αναβάθµισή τους µέσω ΕΣΠΑ, αφού
νοµιµοποιηθούν ως κτήρια, διότι, κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, επί δεκαετίες χτίζατε φυλακές και αφήνετε τα κτήριά
τους χωρίς άδεια, αυθαίρετα. Πρέπει να τακτοποιηθεί και αυτό
από εµάς για να µπουν στο ΕΣΠΑ και να πάρουν ενεργειακή αναβάθµιση.
Προγραµµατίζεται επίσης διοικητική αναδιοργάνωση της σωφρονιστικής διοίκησης και ορθολογική αξιοποίηση του προσωπικού, αναδιοργάνωση των αγροτικών φυλακών µε στόχο την
ενίσχυση της παραγωγής προϊόντων που θα επιφέρει µεγαλύτερη εργασιακή ένταξη των κρατουµένων, αλλά και αυτοχρηµατοδότηση των δοµών. Επίσης, λειτουργεί η πρώτη γυναικεία
αγροτική φυλακή. Προγραµµατίζεται και νοµοθετικό έργο που
περιλαµβάνει την ψήφιση νέων κωδίκων ποινικής δικονοµίας και
σωφρονιστικού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
Σε άλλο πεδίο βλέπουµε τις υπηρεσίες καθαριότητας να στελεχώνονται χάρη στην ενίσχυση των δήµων προς µεγάλη απογοήτευση των λογής εργολάβων. Ενδεικτικά είναι όλα αυτά που
απαριθµώ.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει o Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ)
Δεν µπορώ να µην αναφερθώ, όµως, στη διαστρέβλωση της
εικόνας που επιδιώκετε να παρουσιάσετε στον χώρο της υγείας,
όπου το σύστηµα όχι µόνο έχει ισορροπήσει αλλά και στηρίζεται
µε πρωτοφανή, εδώ και χρόνια ρυθµό προσλήψεων, εξαντλώντας τη µνηµονιακή οροφή δαπανών από τον προϋπολογισµό και
τα αποθεµατικά του, ενώ παράλληλα προχωρούν εµβληµατικές
δράσεις, όπως η ανάπτυξη πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας µε
χρηµατοδότηση του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ολοκληρώνετε,
κυρία συνάδελφε.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Δεν θα είχε κανένα νόηµα, τη στιγµή που υπάρχει µνηµονιακή οροφή στις δαπάνες, η υψηλότερη
κρατική χρηµατοδότηση του συστήµατος. Σταµατήστε να πιπιλάτε πια αυτήν την καραµέλα.
Όσο για το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, πέρα από την
ολοκλήρωση µεγάλων έργων και την αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών, όπως της Μάνδρας, φθάνει πλέον και σε έργα όπως
τα γεφύρια του Στρυµωνικού και της Μαυροθάλασσας στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών και η ενίσχυση των αναχωµάτων της
Κερκίνης.
Ασφαλώς, ο προϋπολογισµός τον οποίο καλούµαστε να ψηφίσουµε, δεν είναι ένας προϋπολογισµός αφθονίας. Είναι ένας
ακόµη µνηµονιακός προϋπολογισµός, που όµως, προστατεύει
όσο το δυνατόν µεγαλύτερο κοµµάτι του πληθυσµού από τις συνέπειες των µνηµονίων, µε τα οποία εσείς µας φορτώσατε και
επιπλέον είναι ο τελευταίος που κατατίθεται µέσα σε αυτό το
ασφυκτικό πλαίσιο. Και ως τέτοιον καλούµαστε να τον υπερψηφίσουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τον λόγο έχει ο
Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωάννης Βρούτσης για έξι
λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε τον προϋπολογισµό για το 2018 κι εύλογα εγείρεται ένα
ερώτηµα: Ποιο προσωνύµιο θα µπορούσαµε να του δώσουµε;
Το προσωνύµιο του φετινού προϋπολογισµού είναι η λέξη «γέφυρα». Είναι η γέφυρα, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, από το τρίτο στο τέταρτο µνηµόνιο. Αυτό ακριβώς κάνει αυτός ο προϋπολογισµός.
Τα µέτρα για το 2018 είναι 1,9 δισεκατοµµύριο ευρώ. Τα µέτρα
σε συντάξεις, επικουρικές, κύριες, ΕΚΑΣ, φόρους, νησιά Αιγαίου
είναι 5,1 δισεκατοµµύρια από το 2019 µέχρι το 2022 και εντεύθεν.
Σε όρους παιδικής χαράς θα µπορούσε κάποιος να πει ότι το
e-mail Χαρδούβελη, έτσι όπως το προσδιορίζετε, του 1 δισεκατοµµυρίου, έγιναν δεκαπέντε e-mails Χαρδούβελη. Αυτό για αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας.
Εγείρεται, επίσης, ένα άλλο ερώτηµα, πιο κρίσιµο, αυτό που
βρίσκεται στην ορολογία, στις πολιτικές οµιλίες όλων των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά τον Αύγουστο φεύγουµε πραγµατικά από
τα µνηµόνια; Μπαίνουµε σε µία περίοδο κανονικότητας;
Εγώ θα συµφωνήσω µαζί σας υπό µία προϋπόθεση, κυρία
Υπουργέ, κυρία Αχτσιόγλου, µε την ευκαιρία που είστε εδώ. Μία
είναι η προϋπόθεση: Να επανέλθετε στο γνωστό τρόπο συµπεριφοράς, στα γνωστά ψέµατα που ξε-ψηφίζετε τους δικούς σας
νόµους, την προσφιλή σας, δηλαδή, και γνωστή διαδικασία, το
σκίσιµο του τέταρτου µνηµονίου.
Ερώτηση: «Μα, µπορεί να γίνει αυτό;» Απάντηση: «Βεβαίως!»
Το προανήγγειλε η κ. Αχτσιόγλου. Και πρέπει να τοποθετηθείτε
σε αυτό. Το είπε ο Υφυπουργός σας, ο κ. Πετρόπουλος, σε τηλεοπτική εκποµπή πριν τρεις µέρες. Και δεν το είπε µόνο ο κ. Πετρόπουλος, αλλά µία σειρά από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Στα
ερωτήµατα δηµοσιογράφων, «Θα κοπούν οι συντάξεις δύο και
τρεις φορές το 2019;», «Θα µειώσετε το αφορολόγητο;», η απάντηση των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και του δικού σας Υφυπουργού,
του Υφυπουργού της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ήταν περίπου, ναι,
δεν θα το εφαρµόσουµε. Έτσι ναι, θα µπούµε χωρίς τέταρτο µνηµόνιο µετά τον Αύγουστο.
Θέλω, όµως, και από εσάς υπεύθυνη απάντηση. Καλείστε σήµερα να τοποθετηθείτε και να ξεκαθαρίσετε τη θέση της Κυβέρνησης. Θα εφαρµοστούν οι µειώσεις από 1/1/2019, κυρία Αχτσιόγλου; Θα κόψετε το ΕΚΑΣ; Θα µειώσετε το αφορολόγητο;
Ξεκαθαρίστε το σήµερα εδώ, για να µην αφήνετε τους Βουλευτές σας να λένε πράγµατα µη κανονικά και να συνεχίζουν τη γνωστή µέθοδο του ΣΥΡΙΖΑ, του ψέµατος.
Μιας που λέµε για ψέµατα, άκουσα πριν ότι θίγεστε επειδή σας
λέµε ψεύτες. Μα, ψέµα δεν ήταν όταν λέγατε -ο ίδιος ο Πρωθυ-
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πουργός, ο κ. Τσίπρας- «Ποιο χέρι Βουλευτή θα ψηφίσει την κατάργηση του ΕΚΑΣ;» και το κάνατε εσείς µε τα δικά σας χέρια;
Ψέµα δεν ήταν όταν ο συνέταιρός σας και συναρχηγός σας
στην Κυβέρνηση, ο κ. Καµµένος, έλεγε, «Εγώ παραιτούµαι για το
ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου» και το ψηφίσατε όλοι µαζί; Στους
ακρίτες αιγαιοπελαγίτες στερήσατε αυτήν την κεντρική πολιτική
της νησιωτικότητας.
Ψέµα δεν ήταν όταν διαµαρτυρόσασταν για ένα πράγµα που
δεν συµφωνούµε και δεν θα περνούσε ποτέ από τη Νέα Δηµοκρατία εναντίον των εργαζοµένων, τις οµαδικές απολύσεις, µε
υπογραφή κ. Αχτσιόγλου και ΣΥΡΙΖΑ; Εµείς είχαµε βάλει πλαίσιο
αξιολόγησης. Και τις φέρατε ανεξέλεγκτες µε τρίµηνη προειδοποίηση! Να τα ακούν οι εργαζόµενοι! Να τα ακούν οι άνεργοι και
τα χαµηλά εισοδηµατικά στρώµατα! Έχουν την υπογραφή ΣΥΡΙΖΑ οι οµαδικές απολύσεις.
Και φυσικά, ψέµατα δεν ήταν, κυρία Αχτσιόγλου, όταν ο Πρωθυπουργός κι όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, µε τους συνδικαλιστές, στην πλατεία Συντάγµατος, έλεγαν «Καταργείτε τον απεργιακό νόµο µε
το 50% συν ένα»; Εδώ δεν διαφωνούµε. Μαζί θα το ψηφίσουµε.
Περιµένουµε να δούµε πότε θα το φέρετε εδώ, διότι είναι µία
θέση την οποία έχουµε διατυπώσει.
Το ερώτηµα, όµως, που εγείρεται εδώ είναι: Γιατί οι διαφωνίες
σας και οι διαµαρτυρίες σας στην πλατεία Συντάγµατος; Γιατί
κάνατε µε τους συνδικαλιστές την επανάσταση της ανατροπής
στην πλατεία Συντάγµατος; Τι θα πείτε σήµερα ως επιχείρηµα;
Εδώ, περιµένουµε να το φέρετε. Γιατί το πήρατε πίσω; Πότε θα
φέρετε τον απεργιακό νόµο;
Για εµάς, η απεργία είναι ιερή. Βεβαίως, έχουµε µία άλλη προσέγγιση στον τρόπο πώς θα αποφασίζεται. Στον ΣΥΡΙΖΑ, όµως,
µένει να απαντήσει τι θα φέρει να ψηφίσει και γιατί πρώτα καταργούνταν η απεργία, ενώ τώρα δεν καταργείται µε το 50% συν
ένα. Θα απολογηθείτε για άλλη µια φορά στον ελληνικό λαό.
Η κ. Φωτίου πριν µίλησε για το κοινωνικό κράτος. Κύριοι του
ΣΥΡΙΖΑ, ως Υπουργός στην κυβέρνηση Σαµαρά - Βενιζέλου είχα
την τιµή να διαµορφώσω τους δύο κεντρικούς, τους θεσµικούς
πυλώνες του σύγχρονου κοινωνικού κράτους. Πρώτον, το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, που θα υπάρχει για δεκαετίες µπροστά
στη χώρα µας. Η κ. Φωτίου το έλεγε «παγίδα φτώχειας» και το
καταψήφισε στη Βουλή. Δεύτερον, το ζήτηµα του «Α21», τα οικογενειακά επιδόµατα, όπου δώσαµε πρώτη φορά επίδοµα στο
πρώτο και δεύτερο παιδί. Φροντίσαµε, όµως, µε τους πενιχρούς
δηµοσιονοµικούς πόρους, να δώσουµε και µια στήριξη στην τρίτεκνη και πολύτεκνη οικογένεια των 500 ευρώ. Το καταψηφίσατε.
Το στηρίξατε µέχρι τώρα και τώρα παίρνετε τα χρήµατα από
τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους! Περιµένω να δω την ευαισθησία του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν θα φέρετε τη διάταξη, τι θα πείτε σε
αυτούς τους ανθρώπους που εξαπατήσατε;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αυτός ο προϋπολογισµός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει
το εξής φοβερό! Ένα εκατοµµύριο τετρακόσιες χιλιάδες αγρότες, µηχανικοί, δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελµατίες θα υποστούν
ολέθριες επιβαρύνσεις στην τσέπη τους από 1-1-2018, 37% έως
61% πάνω. Και το απαράδεκτο που κάνατε -απαράδεκτο!- είναι
ότι έκλεισε το 2017 και δεν εφαρµόσατε ούτε τον νόµο σας! Βάλατε τους ανθρώπους αυτούς που ανέφερα πριν, να πληρώσουν
εισφορές µε βάση το 2015 κι όχι το 2016 που λέει ο ίδιος ο
«νόµος Κατρούγκαλου». Γιατί; Για να τους τα πάρετε -900 εκατοµµύρια ήταν περισσότερη η διαφορά του εισοδήµατος- και να
πείτε ότι έχετε πλεόνασµα στον ΕΦΚΑ, ένα πλεόνασµα εικονικό
γιατί µειώσατε 40% τις συντάξεις του 2017 σε σχέση µε του
2014. Και αφαιρέσατε και 550 εκατοµµύρια από τον προϋπολογισµό του ΕΦΚΑ, γιατί δεν βγάλατε τις συντάξεις.
Τώρα πάω σε ένα κρίσιµο κοµµάτι, αυτό της απασχόλησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σταµατήστε τα ψέµατα. Βεβαίως,
η δηµοσιονοµική προσαρµογή εκτίναξε την ανεργία στο 27,9%
στις αρχές του 2013. Οι µεταρρυθµίσεις που έγιναν από το 2010
µέχρι και το 2014, οδήγησαν στην αποκλιµάκωση της ανεργίας,
γιατί πάντα οι µεταρρυθµίσεις θέλουν έναν χρονικό ορίζοντα
αποκλιµάκωσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Σε αυτόν τον προϋπολογισµό, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, θα ψηφίσετε
ότι η ανεργία θα κλείσει στο τέλος του 2018 στο 20,2%. Ξέρετε
πόσο ήταν διαγεγραµµένη να κλείσει στο µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα, µε το δηµοσιονοµικό υπόδειγµα το δικό µας; Στο 19,5%.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ξέρω ότι σας ενοχλεί. Διακόσιες σαράντα χιλιάδες θέσεις εργασίας χάθηκαν λόγω ΣΥΡΙΖΑ.
Κι ας κάνουµε και τη σύγκριση µε τις άλλες µνηµονιακές χώρες, οι οποίες πέρασαν µνηµόνιο και βγήκαν. Για ακούστε επίπεδα ανεργίας. Η Ισπανία 16,7%. Εκεί την έριξε. Ξεκινήσαµε, περίπου, στα ίδια.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Δεν είχε µνηµόνιο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Η Ιρλανδία 6%, η Πορτογαλία 8,5% και
η Κύπρος 10,2%. Ακόµα και την αποκλιµάκωση που γίνεται, την
καθυστερήσατε, την υπονοµεύσατε και, δυστυχώς, µε τη χειρότερη µορφή, µε µερική απασχόληση την οποία την κάνατε κυρίαρχη, 60% - 40%, στην αγορά.
Κι επειδή αυτά τα λέει η «ΕΡΓΑΝΗ», την οποία λέγατε «µονταζιέρα Βρούτση», σας παρουσιάζω σήµερα και τα στοιχεία του
ΕΦΚΑ, του δικού σας δηµιουργήµατος. Για ακούστε το νούµερο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ολοκληρώνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε.
Το νούµερο λέει: Στοιχεία ΕΦΚΑ Μαρτίου 2017: Σύνολο απασχόλησης, ένα εκατοµµύριο οκτακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες
πεντακόσιοι σαράντα. Μερική απασχόληση, πεντακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες σαράντα ένας. Το ύψος του µέσου ποσού στη
µερική απασχόληση είναι όχι τα 460 ευρώ που λέει η Νέα Δηµοκρατία, αλλά 342 ευρώ, κυρία Αχτσιόγλου.
Αυτή είναι η γενιά την οποία δηµιουργήσατε κι έχει την υπογραφή σας κι έχετε την ευθύνη και πρέπει να απολογηθείτε!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τον λόγο έχει ο
Υπουργός Υγείας κ. Ξανθός για δέκα λεπτά.
Θα παρακαλέσω να τηρείται ο χρόνος για να µιλήσουν όλοι οι
Βουλευτές.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι προφανές ότι ο προϋπολογισµός του 2018 υπηρετεί
ένα πολύ κρίσιµο, πολύ ζωτικό πολιτικό στόχο και για την οικονοµία και για την κοινωνία και για τη χώρα, τον πολιτικό στόχο
της εξόδου από το µνηµονιακό πρόγραµµα και από την ασφυκτική δηµοσιονοµική επιτροπεία. Νοµίζω ότι αυτός ο στόχος επικαθορίζει τα µεγέθη του προϋπολογισµού και τα επιµέρους
στοιχεία του.
Έχουµε, λοιπόν, έναν προϋπολογισµό που τηρεί τις δεσµεύσεις που έχουν συµφωνηθεί. Διατηρεί, προφανώς, τον βασικό πυρήνα των µέτρων λιτότητας. Όµως, δεν ακυρώνει -ίσα-ίσα διευκολύνει- τη στήριξη των κοινωνικών παρεµβάσεων που έχουν
δροµολογηθεί τα προηγούµενα τρία χρόνια.
Ειδικά στον τοµέα της υγείας αυτό το οποίο ισχυριζόµαστε,
αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ότι στο ίδιο µνηµονιακό περιβάλλον,
µε τους ίδιους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς, µε την ίδια στενότητα πόρων, αυτό το οποίο υλοποιείται εδώ και πάνω από δύο
ή δυόµισι χρόνια είναι ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο. Είναι ένα
πολιτικό σχέδιο που λέει τα εξής:
Πρώτον, προτεραιότητα στην καθολική και ισότιµη κάλυψη των
αναγκών υγείας του πληθυσµού, χωρίς διακρίσεις, µε βάση την
εργασία, την ασφάλιση και το εισόδηµα. Είναι εµβληµατική αυτή
η αλλαγή της ισότιµης πρόσβασης των ανασφάλιστων πολιτών.
Δεύτερον, προτεραιότητα στη δηµόσια περίθαλψη, έµφαση
στη λειτουργική στήριξη των δηµόσιων δοµών, αναδιοργάνωση
του δηµόσιου συστήµατος υγείας µε επίκεντρο την πρωτοβάθµια
φροντίδα, εξυγίανση και µέτωπο µε τα φαινόµενα προκλητής ζήτησης σπατάλης και διαφθοράς στο σύστηµα υγείας και κρίσιµες
µεταρρυθµίσεις όπως στον τοµέα της πρωτοβάθµιας φροντίδας,
στον τοµέα των προµηθειών, στον τοµέα της αξιολόγησης των
νέων φαρµάκων, της διαπραγµάτευσης των τιµών τους κ.λπ..
Στο ίδιο, λοιπόν, πλαίσιο υπάρχει άλλο πολιτικό σχέδιο.
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Πραγµατικά µε πάρα πολύ κόπο, µε πολύ µεγάλη προσπάθεια
και στηριζόµενοι στο έντιµο και αξιοπρεπές ανθρώπινο δυναµικό
του συστήµατος, καταφέραµε αυτά τα δυόµισι χρόνια να διασφαλίσουµε την επιβίωση της δηµόσιας περίθαλψης. Αυτό δεν
ήταν ούτε αυτονόητο, ούτε δεδοµένο, ούτε εύκολο. Και έγινε,
προφανώς, µε ορισµένες κρίσιµες πολιτικές παρεµβάσεις που
υλοποιήθηκαν, οι οποίες είχαν επιπλέον την ενισχυµένη δηµοσιονοµική υποστήριξη.
Κάθε χρόνο από τον προϋπολογισµό του 2015 και µετά, καταφέραµε να ενισχύουµε την αρχική πρόβλεψη για τις λειτουργικές
δαπάνες του συστήµατος υγείας και να αναµορφώνουµε και να
τροποποιούµε τον προϋπολογισµό. Αυτό θα συµβεί και φέτος,
όπου εξαιτίας και της διευκόλυνσης της πρόσβασης των πολιτών, αλλά και της αύξησης του κύκλου εργασιών του συστήµατος λόγω της πρόσληψης χιλιάδων νοσηλευτών, γιατρών και
λοιπού προσωπικού που έχει επισυµβεί στα νοσοκοµεία τα τελευταία δύο χρόνια, έχουµε αυξήσει τη λειτουργία και την αποδοτικότητα του συστήµατος και αυτό οδηγεί αναγκαστικά σε
αυξηµένη δαπάνη.
Φέτος, λοιπόν, έχουµε εξασφαλίσει, σε συνεννόηση µε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και µε τους θεσµούς, επιπλέον χρηµατοδότηση ύψους 80 εκατοµµυρίων ευρώ για τα νοσοκοµεία,
30 εκατοµµύρια ευρώ για τα φάρµακα, 40 εκατοµµύρια ευρώ για
τις λοιπές λειτουργικές δαπάνες και 10 εκατοµµύρια ευρώ για
την αύξηση του ωροµισθίου στην εφηµερία και την υπερωρία του
προσωπικού.
Καταφέραµε, λοιπόν, αυτή τη δύσκολη περίοδο να κινητοποιήσουµε κρίσιµους πόρους. Και τις δηµόσιες δαπάνες υγείας ως
ποσοστό του ΑΕΠ, που είχαν κατρακυλήσει στο 4,6% το 2014,
καταφέραµε να τις ανεβάσουµε οριακά –ήταν, όµως, πολύ σηµαντική αυτή η αύξηση- στο 5,1% και στο 5,2% το 2015, το 2016
και στα επόµενα χρόνια.
Πρέπει, λοιπόν, να παρουσιάσουµε ορισµένες κρίσιµες αλήθειες.
Η πρώτη αλήθεια, λοιπόν, είναι ότι στον προϋπολογισµό του
2018 δεν έχουµε περικοπή στις δηµόσιες δαπάνες υγείας. Είναι
άλλο πράγµα η δαπάνη υγείας και άλλο η κρατική επιχορήγηση.
Είναι άλλο πράγµα το όριο αγορών, η δυνατότητα, δηλαδή, οι
δηµόσιες δοµές, τα νοσοκοµεία, τα κέντρα υγείας να αγοράζουν
φάρµακα, υλικά, υπηρεσίες, να προσλαµβάνουν επικουρικό προσωπικό, και άλλο πράγµα η χρηµατοροή και η µεταβίβαση πόρων.
Αυτές είναι δυο πολύ κρίσιµες διαφορές. Το πρώτο αφορά
τους πολίτες και τους εργαζόµενους στο σύστηµα, διότι είναι η
υλική προϋπόθεση για να έχουµε αξιόπιστο δηµόσιο σύστηµα
υγείας, δηλαδή το πόσα µπορεί να ξοδέψει το δηµόσιο σύστηµα
υγείας, και το δεύτερο, η χρηµατοροή, αφορά τα λογιστήρια και
τους προµηθευτές του συστήµατος. Το πρώτο είναι πολιτικό
θέµα και το δεύτερο είναι λογιστικό θέµα.
Εµείς, λοιπόν, αυτό το οποίο κάναµε αυτά τα τρία χρόνια, είναι
ότι διαπραγµατευτήκαµε και αυξήσαµε το όριο αγορών του συστήµατος. Ήταν µια πολύ κρίσιµη παρέµβαση, που έγινε τον
Οκτώβρη του 2015. Συνεχίστηκε αυτή η αυξητική τάση όλη αυτήν
την περίοδο και προφανώς, στο πλαίσιο του µεσοπρόθεσµου,
έχουµε ένα πολύ ενισχυµένο -σε σχέση µε το προηγούµενο µεσοπρόθεσµο, της προηγούµενης συγκυβέρνησης- χρηµατοδοτικό πρόγραµµα λειτουργικών δαπανών του δηµόσιου συστήµατος υγείας, όπου αθροιστικά υπερβαίνει τα 700 εκατοµµύρια
ευρώ.
Αυτό το οποίο έχει συµβεί είναι µια µείωση της κρατικής χρηµατοδότησης προς το σύστηµα υγείας, προς τα δηµόσια νοσοκοµεία και τις υγεινοµικές περιφέρειες. Αυτό, όµως, υπερκαλύπτεται αθροιστικά από τα επιπλέον έσοδα τα οποία έχουν µεταφερθεί µέσω του ΕΟΠΥΥ προς τα νοσοκοµεία και από τα ιδιαίτερα υψηλά ταµειακά διαθέσιµα των νοσοκοµείων.
Εδώ ανοίγω µια παρένθεση. Τώρα οι µεταβιβάσεις από την κοινωνική ασφάλιση, ως ποσοστό των εσόδων των νοσοκοµείων, είναι στο 35%, είναι πάνω από το 1/3 των εσόδων των νοσοκοµείων, όταν την προηγούµενη περίοδο µετά βίας ήταν 8% µε
10%. Κάθε χρόνο ο ΕΟΠΥΥ απέδιδε στα νοσοκοµεία το πολύ 100
εκατοµµύρια ευρώ. Το 2016 απέδωσε 533 εκατοµµύρια ευρώ και

3280

φέτος θα ξεπεράσει τα 650. Αυτό, λοιπόν, είναι ένα άλλο σχέδιο
πολιτικό που λέει «συνέργεια πόρων ανάµεσα στον κρατικό προϋπολογισµό και στην κοινωνική ασφάλιση».
Φυσικά, αξιοποιώντας και ευρωπαϊκούς πόρους για να προωθήσουµε κρίσιµες παρεµβάσεις και αλλαγές, όπως στην πρωτοβάθµια φροντίδα, µπορούµε να πετυχαίνουµε και την ευστάθεια και τη σταδιακή αναβάθµιση και ανάπτυξη του δηµόσιου συστήµατος υγείας.
Άρα, ούτε περικοπή δαπάνης ούτε έλλειµµα θα υπάρξει στα
νοσοκοµεία, όπως κάποιοι προφητεύουν. Η καθαρή χρηµατοοικονοµική θέση των νοσοκοµείων, δηλαδή τα ταµειακά διαθέσιµα,
αφαιρώντας τις υποχρεώσεις, το 2015 ήταν µείον 940 εκατοµµύρια ευρώ -έλλειµµα- και το 2016, συν 35 εκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή υπήρξε πλεόνασµα. Φέτος, µε βάση τις εκτιµήσεις του ΓΛΚ,
υπολογίζουµε ότι θα είναι 400 εκατοµµύρια ευρώ. Αυτό είναι µια
πολύ κρίσιµη παρέµβαση δηµοσιονοµικής εξυγίανσης του συστήµατος υγείας. Δεν παράγονται πλέον ληξιπρόθεσµα χρέη και
πραγµατικά διασφαλίζει τη βιώσιµη χρηµατοδότηση του συστήµατος.
Μια δεύτερη αλήθεια, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ότι η λιτότητα στην υγεία, αν και έχει υποχωρήσει οριακά, είναι παρούσα
και βάζει εµπόδια στον κεντρικό πολιτικό στόχο της καθολικής
κάλυψης των αναγκών των ανθρώπων. Άρα, οφείλουµε στη µεταµνηµονιακή περίοδο να οργανώσουµε τις παρεµβάσεις µας και
να υπάρξει περισσότερος δηµοσιονοµικός χώρος για να καλυφθούν µε επάρκεια οι αυξηµένες ανάγκες υγειονοµικής και κοινωνικής φροντίδας των ανθρώπων στην περίοδο της κρίσης.
Αυτήν την περίοδο, σε συνεννόηση µε το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους, µε το οικονοµικό επιτελείο της Κυβέρνησης, µε
τους αρµόδιους Υπουργούς συγκροτούµε µια κοινή επιτροπή
Υπουργείου Υγείας και Οικονοµικών, η οποία θα παρακολουθεί
συστηµατικά τα οικονοµικά της υγείας και θα διασφαλίζει τη βιώσιµη χρηµατοδότηση του στρατηγικού σχεδιασµού, τον οποίο
υλοποιεί το Υπουργείο και αποδεικνύει ότι µπορεί η οικονοµία
της υγείας να είναι στο επίκεντρο της συνολικής οικονοµικής πολιτικής της Κυβέρνησης.
Τρίτη αλήθεια, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ότι η στήριξη και η
αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και του κοινωνικού
κράτους απαιτεί αυξηµένους δηµόσιους πόρους και αυξηµένα
φορολογικά έσοδα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου. Ολοκληρώνω.
Πρέπει να είµαστε πολύ ειλικρινείς: Όποιος λέει ότι θέλει καλά
νοσοκοµεία, θέλει γιατρούς και νοσηλευτές παντού, να καλύπτουν όλα τα οργανικά κενά, όποιος λέει ότι θέλει καλό ΕΚΑΒ,
ότι θέλει καλές παροχές υγείας προς όλους, ότι θέλει αξιοπρεπείς παροχές από τον ΕΟΠΥΥ και ταυτόχρονα, θέλει χαµηλούς
φορολογικούς συντελεστές, χαµηλά φορολογικά έσοδα και χαµηλές ασφαλιστικές εισφορές υγείας, απλώς κοροϊδεύει τον
κόσµο!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και πρέπει να είµαστε πολύ σαφείς: Όποιος θέλει αξιοπρεπή
δηµόσια ιατροφαρµακευτική περίθαλψη για όλους και καλό κοινωνικό κράτος, πρέπει να θέλει αυξηµένα φορολογικά έσοδα, τα
οποία, βεβαίως, θα κατανέµονται δίκαια και θα συνεισφέρουν και
αυτοί που έχουν τα µεγάλα εισοδήµατα, κάτι το οποίο δεν συµβαίνει µέχρι τώρα.
Τελειώνω, αγαπητοί συνάδελφοι, λέγοντας το εξής: Για µας,
η υγεία είναι ένας χώρος κάλυψης πραγµατικών και πολύ ζωτικών αναγκών των ανθρώπων. Είναι ένας χώρος κατοχύρωσης
πολύ ζωτικών και πολύ κρίσιµων ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Είναι
ένας χώρος κοινωνικής αναδιανοµής, αλλά πρωτίστως είναι ένας
χώρος που υλοποιείται ένα θεµελιώδες πρόταγµα ισότητας,
όπως λέει και ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας εδώ και σαράντα χρόνια µε τη διακήρυξη ALMA ATA. Λέει, λοιπόν, ότι η υγεία
πρέπει να είναι ισότιµη, αποτελεσµατική και καθολική. «Υγεία για
όλους», αυτό είναι το σύνθηµα του Παγκόσµιου Οργανισµού
Υγείας.
Για να υλοποιηθεί µε αξιοπιστία αυτό το πρόταγµα, αγαπητοί
φίλοι και αγαπητοί συνάδελφοι, χρειάζονται πολιτικές δυνάµεις,
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πολιτικά προγράµµατα και πολιτικό προσωπικό, το οποίο να πιστεύει στην ισότητα και να µην θεωρεί ότι οι ανισότητες είναι η
φυσική τάξη πραγµάτων, να µην θεωρεί ότι οι ανισότητες αντίκεινται στην ανθρώπινη φύση. Αυτή είναι η βασική µας ιδεολογική διαφορά. Στηρίζουµε πραγµατικά, µια προσπάθεια, συνολικά µε την Κυβέρνηση, για να κατοχυρώσουµε στην πράξη και
όχι στα λόγια αυτό το θεµελιώδες ανθρώπινο δικαίωµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σταϊκούρας έχει τον
λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε τον τρίτο προϋπολογισµό της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και
ΑΝΕΛ. Και τον συζητούµε -µε ευθύνη της Κυβέρνησης- σε συνθήκες ασφυξίας και µιζέριας στην οικονοµία, απογοήτευσης και
παραίτησης στην κοινωνία και διχαστικής όξυνσης στην πολιτική.
Η κυβερνητική ηγεσία, αφού πέρασε από διάφορα αφηγήµατα, τα οποία διαδοχικά κατέρρευσαν, προσπαθεί να γαντζωθεί
-το ακούσαµε και σήµερα- από το τελευταίας κοπής, ότι «επί σαράντα χρόνια καταστρέψατε την Ελλάδα και τώρα εµείς θα την
βγάλουµε από τα µνηµόνια». Όµως, και αυτό το αφήγηµα είναι
έωλο και ως προς τα δύο σκέλη. Είναι ανιστόρητο και βρίσκεται
σε σύγκρουση µε την πραγµατικότητα.
Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα, µετά τον καταστροφικό εµφύλιο
πόλεµο, έκανε σηµαντικά βήµατα προόδου µε τις προσπάθειες
πολιτών και πολιτικών. Μετά, δε, τη Μεταπολίτευση διένυσε την
καλύτερη περίοδο της ιστορίας της στο οικονοµικό, το κοινωνικό
και το πολιτικό πεδίο. Αύξησε σηµαντικά τον εθνικό πλούτο της
και βελτίωσε την ευηµερία των πολιτών. Κατέλαβε θέση µεταξύ
των τριάντα πιο προηγµένων παγκοσµίως χωρών.
Βεβαίως, αυτές τις δεκαετίες υπήρξαν παραλείψεις, έγιναν και
λάθη. Από άλλες πλευρές, λιγότερα και από άλλες περισσότερα
και βαρύτερα. Όµως, κανένας και οπωσδήποτε η Αριστερά του
κ. Τσίπρα δεν δικαιούται να µηδενίζει τους αγώνες γενεών Ελλήνων πολιτών και πολιτικών και να παριστάνει µόνο τον κριτή.
Όταν το πράττει αφοριστικά, στρεβλώνοντας τις ιστορικές εξελίξεις, τους αδικεί, πολίτες και πολιτικούς.
Το δυσάρεστο δε, είναι ότι η Κυβέρνηση, αντί να διδαχθεί από
τα ιστορικά µας προηγούµενα και από τις εµπειρίες χωρών, που
κατά τη διάρκεια της παγκόσµιας κρίσης βρέθηκαν, όπως και
εµείς, σε δυσχερή θέση, ανάγει ως πρώτη προτεραιότητα το
στενό πολιτικό συµφέρον της.
Έτσι, και στη συζήτηση για τον προϋπολογισµό, αντί να προσεγγίζει τα ζητήµατα µε νηφάλιο ορθολογισµό, προσπαθεί, από
τη µια, να παραπλανήσει ρίχνοντας τα βάρη στους άλλους και,
από την άλλη, να ωραιοποιήσει τα πεπραγµένα της, ρίχνοντας
τη γνωστή αριστερή χρυσόσκονη. Όµως, η επαναλαµβανόµενη
τακτική της έχει γίνει πλέον αντιληπτή από τους πολίτες.
Η Νέα Δηµοκρατία, αξιολογώντας τον προϋπολογισµό, υπό το
πρίσµα του ιστορικά δικαιωµένου ιδεολογικού και πολιτικού πυρήνα της, αυτόν του κοινωνικού και ριζοσπαστικού φιλελευθερισµού, καταλήγει ότι πρόκειται για έναν προϋπολογισµό φοροκεντρικής λιτότητας, αντιαναπτυξιακό, οικονοµικά αναποτελεσµατικό και κοινωνικά άδικο.
Εξηγούµαι: Πρώτον, η Κυβέρνηση απέτυχε στους αναπτυξιακούς στόχους της. Αρχικά, προβλεπόταν ρυθµός µεγέθυνσης
2,7% για το 2017. Τώρα, αυτός έχει ψαλιδιστεί στο 1,6%. Αυτή η
καραµπινάτη αποτυχία έχει εξήγηση. Οφείλεται στη συνειδητή
επιλογή της Κυβέρνησης να υπερφορολογήσει τους πολίτες,
στην αδυναµία υλοποίησης αναπτυξιακών µεταρρυθµίσεων και
προσέλκυσης επενδύσεων και στη συρρίκνωση της ρευστότητας. Επιβεβαιώνεται έτσι ότι η Κυβέρνηση, αφού κατρακύλησε
την οικονοµία και πάλι στην ύφεση την περίοδο 2015-2016, αγκοµαχά να την οδηγήσει σε ισχνή ανάπτυξη.
Δεύτερον, η υπέρβαση των δηµοσιονοµικών στόχων, αντί για
κυβερνητικούς πανηγυρισµούς, πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο προβληµατισµού. Και αυτό για τρεις συγκεκριµένους λόγους. Τον πρώτο τον είπε ο κ. Φίλης. Η υπέρβαση των στόχων
οδήγησε σε µεγάλη συρρίκνωση τον ρυθµό µεγέθυνσης, µε τεράστιο κόστος για την πραγµατική οικονοµία. Ο δεύτερος είναι
ότι η υπέρβαση οφείλεται, κυρίως, µεταξύ άλλων, στην ανελέητη
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φορολογική και ασφαλιστική επιδροµή, στα αναγκαστικά µέτρα
είσπραξης σε ένα εκατοµµύριο Έλληνες πολίτες και στη διευρυµένη εσωτερική στάση πληρωµών. Ο τρίτος λόγος είναι –κατέθεσα σχετικά στοιχεία- ότι η υπέρβαση δεν οφείλεται στη συρρίκνωση της φοροδιαφυγής, αφού ενδεικτικά, σύµφωνα µε τα
στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η αύξηση κυρίως των έµµεσων φόρων την τελευταία διετία αύξησε την απώλεια εσόδων
από ΦΠΑ, δηλαδή διόγκωσε τη φοροδιαφυγή.
Τρίτον, η Κυβέρνηση επιβάλλει νέα δηµοσιονοµικά µέτρα το
2018, τα οποία προσπαθεί να σερβίρει στην κοινωνία µε φαντεζί
γαρνιτούρες, τιτλοφορώντας τα στον προϋπολογισµό: «Διαρθρωτικές παρεµβάσεις». Πρόκειται για νέα µέτρα λιτότητας,
ύψους 1,9 δισεκατοµµυρίου ευρώ, τα οποία σύντοµα, µαζί µε τις
κατασχέσεις περιουσιών και τους πλειστηριασµούς ακινήτων, θα
βιώσουν µε πολύ επώδυνο τρόπο οι πολίτες.
Τέταρτον, η Κυβέρνηση επιβαρύνει περισσότερο τα ασθενέστερα οικονοµικά στρώµατα. Μέσα µόλις στο 2018 –δεν αναφέροµαι σε άλλες χρονιές- η περαιτέρω αύξηση των έµµεσων
φόρων, η περικοπή του ΕΚΑΣ, η µείωση του επιδόµατος θέρµανσης, η µείωση της έκπτωσης φόρου για ιατρικές υπηρεσίες, οι
πρόσθετες περικοπές στις συντάξεις, οι πρόσθετες περικοπές
στα οικογενειακά επιδόµατα, οι επιπλέον επιβαρύνσεις στις ασφαλιστικές εισφορές, θα διαλύσουν τη µεσαία τάξη, θα µεταφέρουν βάρη στους πιο αδύναµους και θα κάνουν τους φτωχούς
φτωχότερους και περισσότερους.
Πέµπτον, ο προϋπολογισµός που συζητάµε, δεν θα είναι ο τελευταίος µνηµονιακός προϋπολογισµός. Κι αυτό, γιατί η Κυβέρνηση έχει δεσµευτεί σε µνηµονιακές πολιτικές για µετά το 2018
και ο προϋπολογισµός του χρόνου θα περιλαµβάνει πρόσθετα
µέτρα λιτότητας ύψους 5.100.000.000 ευρώ, όπως η νέα περικοπή των συντάξεων και η µεγάλη δεύτερη επί αριστερής διακυβέρνησης µείωση του αφορολόγητου -αφήνω στην άκρη κάποιες
δεσµεύσεις που υπήρχαν-, καθώς και σε υψηλά πρωτογενή πλεονάσµατα για µακρά περίοδο, ενώ η υλοποίηση των αναγκαίων
παρεµβάσεων για τη ρύθµιση του χρέους έχει µετατεθεί για µετά
το καλοκαίρι του 2018. Εκτιµάται δε, ότι µπορεί να συνοδευτεί
από έναν µηχανισµό επιτήρησης και εποπτείας. Αφήστε δε, που
η Κυβέρνηση έχει υποθηκεύσει και την περιουσία της χώρας για
ενενήντα εννέα χρόνια.
Είναι, συνεπώς, σαφές ότι η κυβερνητική ρητορική περί δήθεν
καθαρής εξόδου απ’ τα µνηµόνια αποτελεί ή ένα ακόµα συνειδητό ψεύδος ή µία ακόµα αυταπάτη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τούτων δοθέντων, το ερώτηµα
είναι τι πρέπει να γίνει, ώστε η χώρα να βγει οριστικά και βιώσιµα
από το τούνελ της κρίσης. Η Ελλάδα διαθέτει αρκετά συγκριτικά
πλεονεκτήµατα και κυρίως διαθέτει καλά εκπαιδευµένο και καταρτισµένο ανθρώπινο δυναµικό, έτοιµο να προσφέρει στην προσπάθεια ανάταξης της οικονοµίας µας. Αυτές οι δυνατότητές της
θα ευοδωθούν, µόνο εφόσον εφαρµόσουµε εκείνες τις πολιτικές,
που θα τις αναδείξουν, θα τις διευκολύνουν και θα τις επιβεβαιώσουν.
Και η Νέα Δηµοκρατία τις διαθέτει. Έχει ρεαλιστικό σχέδιο επίτευξης ισχυρής και διατηρήσιµης ανάπτυξης, δηµιουργίας ποιοτικών και καλά αµειβόµενων θέσεων εργασίας και ενίσχυση
κοινωνικής συνοχής. Βασικοί άξονες αυτού είναι:
Πρώτος άξονας, η αλλαγή της δηµοσιονοµικής πολιτικής µε
απλοποίηση και σταθεροποίηση φορολογικής νοµοθεσίας, µε
στοχευµένη και σταδιακή µείωση των φορολογικών συντελεστών, όπως ξεκινήσαµε να κάνουµε το 2013 και το 2014. Για την
υλοποίηση αυτής της πολιτικής, µεταξύ άλλων, θα επιδιωχθεί µια
νέα ρήτρα µεταρρυθµίσεων -πράγµατι, διαφωνούµε µε τη ρήτρα
που υπέγραψε η σηµερινή Κυβέρνηση- ώστε να πετύχουµε υψηλότερους ρυθµούς µεγέθυνσης απ’ αυτούς που έχει συµφωνήσει
σήµερα η Κυβέρνηση µε τους θεσµούς. Πόσο υψηλότερους; Αυτούς που υποστήριζαν οι θεσµοί για την Ελλάδα το 2014 και
όλως τυχαίως, τους άλλαξαν, τους υποβίβασαν, γιατί άλλαξε η
Κυβέρνηση. Μερίδιο στην ανάπτυξη θα έχουν όλοι οι πολίτες.
Άλλωστε η Νέα Δηµοκρατία έχει αποδείξει ότι γνωρίζει και µπορεί να αυξάνει καλύτερα τον εθνικό πλούτο και να τον µοιράζει
δικαιότερα.
Ενδεικτικά, µεταπολιτευτικά –να διαβάζετε στοιχεία- η µέση
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τιµή των ετήσιων ρυθµών οικονοµικής µεγέθυνσης κατά τις περιόδους που άσκησε διακυβέρνηση η Νέα Δηµοκρατία ήταν σηµαντικά υψηλότερη αυτών που πέτυχαν τα άλλα κόµµατα που
κυβέρνησαν τη χώρα. Και σε ό,τι αφορά τη φτώχεια που είπε η
κ. Φωτίου και ο κ. Ξανθός, τα αποτελέσµατα της περσινής µελέτης του κ. Μητράκου –νοµίζω τον γνωρίζετε- Υποδιοικητή της
Τραπέζης Ελλάδος- τα λέει όλα για το τι έγινε στη φτώχεια στο
παρελθόν. Αυτές είναι µετρηµένες ιστορικές αλήθειες.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επανέρχοµαι, συνεπώς, η αύξηση του πλούτου θα οδηγήσει
στη βελτίωση και τη βιωσιµότητα του δηµοσίου χρέους και αυτή
µε τη σειρά της, στη µείωση των δηµοσιονοµικών στόχων. Η επίτευξη των νέων, πιο ρεαλιστικών πρωτογενών πλεονασµάτων θα
επιτυγχάνεται πλέον µέσω της αυτοτροφοδοτούµενης αναπτυξιακής διαδικασίας, χωρίς τη λήψη πρόσθετων µέτρων λιτότητας,
ενώ παράλληλα ο δηµοσιονοµικός χώρος που θα δηµιουργηθεί,
θα χρησιµοποιηθεί σταδιακά για περαιτέρω µειώσεις φορολογικών συντελεστών.
Δεύτερος άξονας, η υλοποίηση µεταρρυθµίσεων και αποκρατικοποιήσεων, που θα βελτιώσουν τη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας, µε τον εκσυγχρονισµό της λειτουργίας
του κράτους, ώστε αυτό να είναι αποτελεσµατικό, σύγχρονο και
παραγωγικό.
Τρίτος άξονας, η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική
οικονοµία µε την ακόµα ταχύτερη αξιοποίηση των διαθέσιµων ευρωπαϊκών κονδυλίων, µε την αξιοποίηση, κύριε Χαρίτση, του
Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, το οποίο πέρυσι ήταν
500.000.000 κάτω από τον στόχο, που είχατε θέσει και σήµερα,
µέχρι το τέλος του Νοεµβρίου, είναι 3.000.000.000 ευρώ κάτω
απ’ τον στόχο. Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ελπίζω και εύχοµαι να το πιάσετε. Τα στοιχεία του κρατικού
προϋπολογισµού 2017 Νοέµβριος, 3.000.000.000 κάτω από τον
στόχο στο ενδεκάµηνο, µε την αποπληρωµή των ληξιπρόθεσµων
οφειλών του δηµοσίου, οι οποίες έχουν διογκωθεί και µε τη σταδιακή εξοµάλυνση της πιστωτικής επέκτασης.
Αυτό που χρειάζεται είναι η εµπέδωση κλίµατος εµπιστοσύνης,
που θα επαναφέρει καταθέσεις στο τραπεζικό σύστηµα και η ορθολογική αντιµετώπιση του υψηλού συσσωρευµένου αποθέµατος µη εξυπηρετούµενων δανείων -προσοχή όµως!- συνδυάζοντας κοινωνική ευαισθησία µε κοινωνική ευθύνη.
Τέταρτος άξονας είναι η υιοθέτηση µιας ολοκληρωµένης
στρατηγικής για την αλλαγή του παραγωγικού µοντέλου της οικονοµίας, που θα οδηγήσει σε ανασύνθεση του ΑΕΠ. Στόχος η
µετάβαση σε µια ανταγωνιστική και εξωστρεφή οικονοµία, προσανατολισµένη στις επενδύσεις, στις εξαγωγές και την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων κάθε κλάδου, δίνοντας
προτεραιότητα στη βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας, τον περιορισµό –ναι, τον περιορισµό- του κρατικού εναγκαλισµού και την προώθηση της διεθνοποίησης της εκπαίδευσης, της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτοµίας
και της επιχειρηµατικότητας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο συνδυασµός αυτών των πολιτικών θα οδηγήσει τη χώρα στην ουσιαστική έξοδο από την
κρίση. Η υλοποίησή της όµως απαιτεί µια µεταρρυθµιστική, σοβαρή, υπεύθυνη, αξιόπιστη κυβέρνηση, χαρακτηριστικά, τα οποία η σηµερινή Κυβέρνηση δεν διαθέτει ούτε πρόκειται να αποκτήσει. Γι’ αυτόν τον λόγο οι απαιτήσεις των πολιτών από τη Νέα
Δηµοκρατία είναι µεγαλύτερες. Αυτό άλλωστε, δεν γίνεται για
πρώτη φορά. Πάντα στα δύσκολα η πολιτική λύση αναζητείται
από τη Νέα Δηµοκρατία. Παράταξη, η οποία έχει καταγράψει τις
περισσότερες και σηµαντικότερες επιτυχίες, τα µικρότερα λάθη
και τις λιγότερες παραλείψεις, συγκριτικά µε τους πολιτικούς αντιπάλους της. Γι’ αυτό, αν και διαχρονικά πολιτεύθηκε µακριά
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από ψεύδη και λαϊκισµούς, οι πολίτες µε την εµπιστοσύνη τους,
αθροιστικά την έχουν αναδείξει ως την πρώτη, ως την πιο ισχυρή
πολιτική δύναµη της χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δηµοκρατία ως η πατριωτική, φιλελεύθερη, κοινωνική, λαϊκή, µεταρρυθµιστική, γνήσια
προοδευτική και αντιλαϊκιστική πολιτική δύναµη της χώρας, εκφράζοντας την πλατιά κοινωνική συµµαχία, θα κληθεί να βγάλει
τη χώρα από την κρίση. Είναι έτοιµη και θα τα καταφέρει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ, κύριε
συνάδελφε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τριάντα
δευτερόλεπτα, για να απαντήσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Θα σας δώσω ένα
λεπτό.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Ευχαριστώ.
Κύριε Σταϊκούρα, δυστυχώς µε δικαιώνετε. Είπα και στην οµιλία µου ότι δυστυχώς, παρ’ότι καταθέτουµε τα επίσηµα στοιχεία,
η κινδυνολογία από την Αντιπολίτευση δεν θα σταµατήσει. Δεν
πέρασε ούτε µισή ώρα και τη συνεχίζετε. Σήµερα ειδικά, που κατέθεσα τα επίσηµα στοιχεία, που δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι
πρώτη για τρίτη συνεχόµενη χρονιά, στην απορρόφηση των
πόρων του ΕΣΠΑ, εσείς συνεχίζετε την κινδυνολογία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Για το ΠΔΕ µίλησα. Το πρόγραµµα
επενδύσεων.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Δεν σας διέκοψα. Γιατί µε διακόπτετε; Σας
άφησα να πείτε αυτά που θέλατε να πείτε, χωρίς να σας διακόψω.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Έχετε δίκιο. Δικό µου λάθος.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Πρώτη, λοιπόν, για τρίτη συνεχόµενη χρονιά η Ελλάδα στην απορρόφηση των πόρων των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων. Σε σχέση µε το ΠΔΕ, βρισκόµαστε σήµερα που µιλάµε -θα δείτε και τα στοιχεία, αν θέλετε,
να σας τα στείλουµε- σε καλύτερο σηµείο από ό,τι βρισκόµασταν
στο αντίστοιχο χρονικό σηµείο πέρυσι.
Επιτρέψτε µου να σας πω και κάτι, επειδή µιλάµε για απορροφήσεις. Εµείς, τα τεχνάσµατα του παρελθόντος, του 2012 και
του 2013, όταν ξεκινούσατε µε ένα πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων ύψους 8 δισεκατοµµυρίων, το οποίο, επειδή βλέπατε ότι
δεν έβγαινε, στη µέση της χρονιάς το αναθεωρούσατε στα 6 δισεκατοµµύρια και µετά λέγατε ότι είχαµε πλήρη εκτέλεση,
επειδή το µειώνατε κατά 2 δισεκατοµµύρια, δεν θα το κάνουµε.
Ούτε επίσης, θα εµφανίσουµε τεχνητές απορροφήσεις µε προκαταβολές, που δίνατε στους αναπτυξιακούς νόµους, για τους
οποίους καλούµαστε τώρα να ανακτήσουµε αυτές τις προκαταβολές για επενδύσεις που, όπως είπα και στην οµιλία µου, µόνο
το 10% των αναπτυξιακών νόµων του 2011 υλοποιήθηκε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Χαρίτση,
παρακαλώ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Θα έλεγα, λοιπόν, να είστε λίγο πιο προσεκτικός, να βασίζεστε στα πραγµατικά στοιχεία. Δεν πειράζει
και καµµιά φορά να πείτε συγχαρητήρια για το γεγονός ότι για
τρίτη συνεχή χρονιά είµαστε πρώτη χώρα στην απορρόφηση των
πόρων.
Ευχαριστώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Σταϊκούρα,
ένα λεπτό και χωρίς διαλογική συζήτηση, για να προχωρήσουµε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κύριε Χαρίτση, µίλησα για τις δαπάνες. Για να συνεννοηθούµε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Μίλησα για τις δαπάνες του Προ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων. Οι δαπάνες του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων το 2016, παρά τις δεσµεύσεις που
αναλάβατε εδώ έναν µήνα πριν, όταν συζητούσαµε τον προϋπολογισµό, έκλεισαν 500 εκατοµµύρια κάτω από τον προϋπολογισµό, όλως τυχαίως, όσο το κοινωνικό µέρισµα που δώσατε
πέρσι.
Σε ό,τι αφορά το 2017, οι δαπάνες του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονοµικών που
κατέθεσα προχθές δείχνουν ότι υπάρχει µια υστέρηση στις δαπάνες 3 δισεκατοµµυρίων ευρώ στο εντεκάµηνο. Εύχοµαι να
κλείσετε στους στόχους του προϋπολογισµού, αλλά το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισµού το επιβεβαιώνουν.
Και κάτι ακόµα. Μη µε διαψεύσετε, γιατί πολύ απλά, το κείµενο
που διέρρευσε τη συµφωνία της Κυβέρνησης µε τους δανειστές,
λέει ακριβώς ότι υπάρχει υστέρηση αυτών των δαπανών.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον λόγο για να
απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Χαρίτση, όχι
διαλογική συζήτηση, σας παρακαλώ. Θα ξαναζητήσει τον λόγο
ο κ. Σταϊκούρας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Δεν θα τον ζητήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Δεν θα ξαναζητήσετε τον λόγο.
Θα σας δώσω ένα λεπτό, κύριε Χαρίτση, αλλά όχι άλλη διαλογική συζήτηση.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Εγώ να δεχθώ µια κριτική, η οποία, όµως,
να πατάει και στην πραγµατικότητα. Τρία δισεκατοµµύρια; Πού
τα βρήκατε τα τρία δισεκατοµµύρια; Δηλαδή, στοιχειωδώς πρέπει να έχετε µια επαφή µε τα πραγµατικά, τα επίσηµα στοιχεία.
Επαναλαµβάνω: Κύριε Σταϊκούρα, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά
–γι’ αυτό και το είπα στην πρωτολογία µου- ότι το Πρόγραµµα
Δηµοσίων Επενδύσεων κάθε χρόνο εδώ και είκοσι χρόνια -όχι
τώρα- εκτελείται οπισθοβαρώς, εκτελείται κυρίως τους τελευταίους δύο και τρεις µήνες του χρόνου. Είναι πάντα οπισθοβαρής
η εκτέλεση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων. Περιµένετε να δείτε τα τελικά στοιχεία και µετά να ξανατοποθετηθείτε,
αλλά σε κάθε περίπτωση, ειδικά σήµερα, θα µπορούσατε να ήσασταν λίγο πιο προσεκτικός, αλλά δεν βρήκατε ούτε µια κουβέντα
να πείτε για την εκτέλεση των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων. Αυτό από µόνο του δείχνει πολλά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Γίνεται γνωστό
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι επτά µαθήτριες και µαθητές και τρεις
συνοδοί εκπαιδευτικοί από το Γυµνάσιο Φιλιατών Θεσπρωτίας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Παφίλης για δώδεκα λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ετοιµαστείτε! Πακτωλός χρηµάτων!
Θα τα δώσει η Νέα Δηµοκρατία, θα τα δώσει η Κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ! Όλος αυτός ο πακτωλός των χρηµάτων, ΕΣΠΑ, Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων …
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Εντάξει τώρα!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Πονάει, ε; Τι να κάνουµε; Γιατί διαµαρτύρεστε; Ετοιµαστείτε, λοιπόν, να πληρώσετε και άλλους φόρους και άλλα πράγµατα για να δοθεί το ΕΣΠΑ και το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων σ’ όλους αυτούς που τα παίρνουν
τόσα χρόνια, δηλαδή στο µεγάλο κεφάλαιο.
Είναι φανερό ότι στη συζήτηση για τον προϋπολογισµό, αλλά
και γενικότερα, αυτό που επιχειρείται από την αντιπαράθεση
ανάµεσα στην Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και στα άλλα κόµµατα,
Νέα Δηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ, τα κόµµατα του καπιταλιστικού και
ευρωατλαντικού µονόδροµου, είναι να εγκλωβιστεί ο λαός, να
εκτονωθεί η λαϊκή δυσαρέσκεια -η οποία είναι µεγάλη, πάρα
πολύ µεγάλη- και η αγανάκτηση εντός των τειχών να παραµείνει
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µετακινούµενη µέσα στο ίδιο το σύστηµα. Το πλαστό δίληµµα
που βάζουν και πάλι στον ελληνικό λαό -χιλιοπαιγµένο βέβαια,
αλλά δοκιµασµένο αρκετά µέχρι τώρα- είναι το ποιος είναι ο καλύτερος διαχειριστής της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Η βαρβαρότητα, όµως, δεν έχει καλύτερο ή χειρότερο διαχειριστή.
Παραµένει. Κάνετε τα πάντα, για να αποπροσανατολιστεί ο κόσµος από τον πραγµατικό αντίπαλο που έχει.
Αλήθεια, ποιος είναι ο αντίπαλος του λαού αυτήν τη στιγµή;
Βγείτε και πείτε το εδώ ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Είναι το ίδιο το καπιταλιστικό σύστηµα; Είναι η εξουσία των µονοπωλίων και του κεφαλαίου που
εκµεταλλεύεται κυνικά, µε αίµα τον πλούτο που παράγει ο ίδιος
ο λαός; Είναι αυτό ή δεν είναι;
Αυτός δεν είναι ο αντίπαλος της άθλιας ζωής, που καταδικάζεται να ζει ο εργαζόµενος; Τι του λέτε εσείς -και εσείς της Νέας
Δηµοκρατίας, ως παραδοσιακοί, και ο ΣΥΡΙΖΑ; Του λέτε ότι δεν
είναι αυτός. Τον κρύβετε σκόπιµα και συνειδητά. Του λέτε ότι
είναι ο διαχειριστής και άµα αλλάξει ο διαχειριστής, όπως άλλαξε
πριν και ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, θα αλλάξει και η θέση του. Η ζωή αποδεικνύει το αντίθετο. Τι του λέει η Νέα Δηµοκρατία; Ακριβώς τα
ίδια. Φταίει η κακή διαχείριση του ΣΥΡΙΖΑ. Άµα θα έρθω εγώ, που
είµαι γνήσιος, θα αλλάξει η ζωή σου. Αυτό θέλετε, λοιπόν, να
υπηρετήσετε και µε εκλογικές σκοπιµότητες, αλλά και ιδεολογικά
γενικότερα.
Βέβαια, εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύει έναν εκπληκτικό πρωταθλητισµό. Γι’ αυτό και επιβραβεύεται. Δήλωση από τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής: «Οι καλύτερες σχέσεις που είχαµε µε την
Ελλάδα είναι µε αυτή την Κυβέρνηση». Συγχαρητήρια! Παίρνετε
το βραβείο και το παράσηµο του αµερικάνικου ιµπεριαλισµού.
Τι λέει ο Ντάισελµπλουµ, ο οποίος ήταν το µεγαλύτερο κοράκι
των αγορών, που ρουφούσε το αίµα; «Συγχαρητήρια στην ελληνική Κυβέρνηση, κάνει τις καλύτερες µεταρρυθµίσεις».
Τι είπε ο Σόιµπλε; «Ο Τσίπρας άλλαξε και συγχαρητήρια γι’
αυτό». Αυτό δεν είπε; Να και το βραβείο του γερµανικού ιµπεριαλισµού, λοιπόν.
Πόσα λέγατε για την Ευρωπαϊκή Ένωση; Μάλιστα, είστε και
υπερήφανοι και βγαίνετε εδώ και από τα πιο επίσηµα χείλη τι
λέτε; Ότι µε όλα αυτά αποκαταστήσαµε τη διεθνή αξιοπιστία της
χώρας. Συγχαρητήρια θερµά. Σε ποιους είσαστε αξιόπιστοι
τώρα; Στη διεθνή κοινότητα. Ποια είναι η διεθνής κοινότητα; Το
ωµό, κυνικό, µατωµένο πρόσωπο του ιµπεριαλισµού και της κυριαρχίας του καπιταλισµού παγκόσµια. Αυτοί σας συγχαίρουν.
Μπράβο σας, λοιπόν, τα καταφέρατε. Αυτό έκανε η Κυβέρνηση
και αυτό κάνει και σήµερα. Μπράβο σας.
Γιατί, ο Αµερικάνος Πρέσβης τι είπε; «Η Ελλάδα είναι ο παράδεισος των επενδύσεων». Το είπε και ο Τραµπ. Το είπε και ο Πρωθυπουργός: «Ελάτε να επενδύσετε, γιατί έχουµε φθηνή εργασία». Αυτό είπε. Χθες, νοµίζω, δήλωσε ο Αµερικάνος Πρέσβης
ότι η Ελλάδα έχει τις καλύτερες προϋποθέσεις -φθηνό κρέας,
δηλαδή, εργάτες χωρίς δικαιώµατα. Αυτό λέει. Τι εννοεί νοµίζετε;
Μόνο τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας;
Αυτά, λοιπόν, πετύχατε και πετυχαίνετε και γι’ αυτό παίρνετε
τα συγχαρητήρια. Εκτός εάν µας πείτε ότι έγιναν άγιοι όλοι αυτοί
οι γδάρτες των λαών και το κυνικό και αποκρουστικό πρόσωπο,
που έφερε τα µνηµόνια, τα οποία έστειλαν τον λαό στη δυστυχία.
Αυτά είναι όλα όσα λέγατε.
Εµείς στον λαό µιλάµε κυρίως. Εδώ δεν έχει νόηµα πια. Νοµίζουµε ότι ο λαός πρέπει να αντιληφθεί τι κρύβεται πίσω από τον
καυγά ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δηµοκρατίας, που παίρνει υπαρκτές διαστάσεις βέβαια, διότι ο καυγάς για το ποιος θα διαχειριστεί το
ίδιο είναι σκληρός πάρα πολλές φορές, ειδικά για το ποιος πήρε
τα χειρότερα µέτρα. Αυτό γίνεται εδώ. Τέσσερις µέρες αυτά
ακούµε: «Κάνατε αυτά, σαράντα χρόνια κυβερνάτε, ήρθαµε εµείς
και κάνουµε κάτι διαφορετικό». Πίσω από αυτόν τον καυγά, λοιπόν, κρύβεται η ενιαία γραµµή που ακολουθούν όλες οι κυβερνήσεις.
Διαφορετικά κόµµατα είναι. Κανένα κόµµα δεν είναι ίδιο µε το
άλλο. Όµως, τα κόµµατα δεν κρίνονται έτσι. Κρίνονται από το
ποια γραµµή ακολουθούν. Όσα δεν πρόλαβαν να κάνουν η Νέα
Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, για πολλούς λόγους -και γιατί δεν
µπορούσε και γιατί εµποδίστηκε και µάλιστα, εµποδίστηκε στρα-
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τηγικά. Είναι φανερό τώρα και το καταλαβαίνει ο καθένας- ήρθε
η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και τα συνέχισε. Όχι µόνο τα διατήρησε, αλλά πήρε και επιπρόσθετα. Τα ίδια θα έκαναν και η Νέα
Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και να αφήσουν τώρα τις εξυπνάδες.
Γιατί πατάνε πάνω στην πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ.
Γιατί όλα αυτά; Επειδή έτσι τα βρήκε η Κυβέρνηση και δεν
µπορούσε να κάνει διαφορετικά; Μα, είπε ότι θα τα σκίσει όλα.
Τελικά, έσκισε τον ελληνικό λαό, αντί να σκίσει τα µνηµόνια. Γιατί;
Επειδή τα επέβαλαν οι δανειστές; Μα, δεν τα ξέρατε; Γι’ αυτό γίνονται όλα αυτά; Τι είναι οι δανειστές, δηλαδή; Τίποτα διάολοι ή
εκπροσωπούν τα συµφέροντα του κεφαλαίου;
Αυτά τα µέτρα πήρε η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και τα
συνέχισε ο ΣΥΡΙΖΑ στην ίδια γραµµή, γιατί είναι απαραίτητα, είναι
τα συµφέροντα του κεφαλαίου, για να ξεπεραστεί η καπιταλιστική κρίση όπως µπορεί, φορτώνοντάς την στους εργαζόµενους
και δίνοντας, όπως πολύ σωστά µας είπε η κ. Φωτίου, στο 10%
των επιχειρήσεων που έχουν αυξηµένα κέρδη, όταν πέθαινε ο
κόσµος και µάτωνε από την ανεργία και τις περικοπές. Γιατί είναι
αναγκαστικά; Για να δηµιουργήσουν καπιταλιστική ανάκαµψη.
Τέλος πάντων, ένας σοβαρός δεν υπάρχει να µας πει ότι αυτοί
είναι οι νόµοι του καπιταλισµού και δεν γίνεται να ανακάµψει, αν
δεν τσακίσει τους εργαζόµενους, αν δεν καταστραφούν µέρη
του κεφαλαίου και δεν γίνεται να ανακάµψει, αν δεν παρθούν
µέτρα, ώστε να εξασφαλίζουν µεγαλύτερη κερδοφορία; Γιατί δεν
το παραδέχεστε; Αυτό δεν κάνει και η Κυβέρνηση; Αυτό δεν κάνει
και η Νέα Δηµοκρατία; Το πρόγραµµα που παρουσιάζει το ίδιο
δεν είναι, στην ίδια κατεύθυνση; Τι λέει; «Μείωση της εργατικής
δύναµης». Την κάνατε ή όχι εσείς στη Νέα Δηµοκρατία και τώρα
βγαίνετε στα κεραµίδια; Την κάνατε. Την κάνατε εσείς, τη συνεχίσατε; Ή µήπως την αυξήσατε; Στο 751 φέρατε το κατώτατο;
«Στο σπίτι του κρεµασµένου δεν µιλάνε για σχοινί». Αυτό κάνατε!
Κάνατε και άλλα χειρότερα: Διάλυση των εργασιακών σχέσεων. Τα διατηρήσατε ή όχι; Και συλλογικές συµβάσεις τάζατε
και διάφορα άλλα πράγµατα. Μειώσατε τις κοινωνικές δαπάνες
συνολικά, όποτε υπήρχαν; Όχι ότι ήταν καλές, αλλά µειώνονται,
γιατί αυτές είναι οι απαιτήσεις. Κάνετε γενικευµένες ιδιωτικοποιήσεις; Ναι ή όχι; «Η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ είναι εθνικό έγκληµα», έλεγε ο Τσίπρας. Σήµερα, κύριε Τσακαλώτο, τι είναι; Δεν
είναι εθνικό έγκληµα. Σήµερα η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ είναι κινητήρας για την ανάκαµψη της οικονοµίας. Λέω ένα παράδειγµα,
γιατί είναι πάρα πολλές οι ιδιωτικοποιήσεις. Τα βγάλατε όλα στο
σφυρί, όπως τη δηµόσια περιουσία; Ναι ή όχι; «Το νερό δεν πωλείται». Αυτό δεν λέγατε; Το κάνατε και αυτό; Αυτό δεν ήθελαν;
Άρα, λοιπόν, ο λαός µας πρέπει να αντιληφθεί, κατά τη γνώµη
µας, και έτσι είναι, ότι οποιαδήποτε διαχείριση αυτού του συστήµατος, χωρίς σύγκρουση, χωρίς αγώνα, χωρίς ανατροπή έχει τα
ίδια αποτελέσµατα. Εδώ, ξαναλέω, ότι υπάρχει πλέον εµπειρία.
Είναι τρία χρόνια συν τα προηγούµενα.
Το άλλο θέµα, γιατί µπαίνουµε στα καινούργια, συνίσταται στο
ποιο είναι το αφήγηµα. Αναµονή, καλλιέργεια ελπίδων, από την
ανάκαµψη, τέλος της µνηµονιακής εποχής, νέο αναπτυξιακό µοντέλο. Αυτή είναι η τριπλέτα. Έτσι δεν είναι; Αυτό δεν λέτε; Μάλιστα, για να το δούµε.
«Τέλος των µνηµονίων». Και το ψέµα έχει όρια. Κάπου πρέπει
να σταµατάς. Μα, δεν σταµατάτε. Εξακόσιοι και περισσότεροι
µνηµονιακοί νόµοι θα ισχύουν µετά τον Αύγουστο του 2018 ή θα
καταργηθούν; Ποιος νόµος θα καταργηθεί; Πείτε µας ποιοι νόµοι
θα καταργηθούν. Κανένας. Θα διατηρηθούν.
«Τέλος των µέτρων», λέτε. «Δεν έχουµε άλλα µέτρα». Σε ποιον
τα λέτε; Έχετε ψηφίσει µέτρα και για το 2018 και για το 2019 και
µέχρι το 2060. Τα έχετε ψηφίσει ή όχι; Τα έχετε. Άρα, γιατί λέτε
ότι δεν θα πάρετε νέα µέτρα; Συν ότι έρχεται και η τέταρτη αξιολόγηση. Γνωρίζει ο καθένας ότι κάθε αξιολόγηση συνοδεύεται
από µέτρα.
Τέλος, µας λέτε: «Τέλος των µνηµονίων». Το ευρωπαϊκό µνηµόνιο σταµατά; Αυτή η συζήτηση, που λέτε και κοροϊδεύετε τον
κόσµο, όπως λέγατε ότι η Ευρώπη αλλάζει, που άνοιξε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για το τέρµα της λιτότητας, συµβαδίζει µε τις
αποφάσεις; Τι λένε; Πιο σφικτός έλεγχος, πέρα από τα εξάµηνα
και τον έλεγχο προϋπολογισµών, πιο συγκεντρωτική χρηµατοδότηση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι των εργαζοµένων,
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αλλά των επιχειρηµατικών οµίλων, πιο σφικτό δηλαδή πρόγραµµα λιτότητας συνολικά για τους εργαζόµενους.
Λέτε: «Θα έχουµε ανάκαµψη και ανάπτυξη». Μπορεί να έχουµε. Εµείς, ποτέ δεν είπαµε ότι δεν θα υπάρχει κάποια ανάκαµψη
και κάποια ανάπτυξη, 2,5%-3%, δεν έχει σηµασία. Μάλιστα, λέτε
-και εδώ είναι η τραγωδία- ότι θα είναι δίκαιη. Ορισµένοι έχουν
ξεφύγει τελείως.
Άκουσα την κ. Καφαντάρη να λέει: «Η δική µας η ανάπτυξη
πλέον θα είναι ανάπτυξη, µε γνώµονα τις ανθρώπινες ανάγκες».
Αυτό δεν είναι πλυντήριο του καπιταλιστικού δρόµου ανάπτυξης.
Πιστεύει κανένας ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη είναι δίκαιη; Αφού
στηρίζεται στην εκµετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και
αφού το 10% κατέχει το 60%, 65%, 70% του ΑΕΠ, τι σόι δίκαιη
ανάπτυξη είναι αυτή;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου χρόνο, κύριε Πρόεδρε!
Άρα, λοιπόν, θα είναι καπιταλιστική ανάπτυξη. Ποια είναι η
προϋπόθεση; Την είπα προηγουµένως. Αυτό κάνετε. Για να γίνει
η ανάπτυξη, θα µειώσετε το εργατικό κόστος -µειώνεται- τις ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, την εύκολη, γρήγορη δανειοδότηση,
θα δοθεί πακτωλός χρηµάτων στο κεφάλαιο -το ακούσαµε- Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, ΕΣΠΑ, κ.λπ. και θα υπάρξουν θεσµικά µέτρα αντιµετώπισης του εργατικού κινήµατος, βλέπε
απεργία.
Βέβαια, ο κ. Βρούτσης, όπως και ο κ. Γεωργιάδης, µε τους οποίους σκοτώνεστε κάθε φορά, τι είπαν; Ελάτε, εδώ είµαστε
εµείς, µην φοβάστε τίποτα. Τα ψηφίζουµε και επιτέλους παίρνετε
και ένα καλό µέτρο.
Και θα σας πούµε ξανά κάτι ως ΚΚΕ. Το δικαίωµα της απεργίας
είναι το τελευταίο όπλο, που έχουν οι εργαζόµενοι. Δεν παζαρεύεται, το έχουν προσπαθήσει και άλλοι. Αυτά τα παραµύθια
και αυτή η ξεφτίλα ότι ενδιαφερόµαστε να γίνει πιο συλλογικό το
εργατικό κίνηµα και να συµµετέχουν οι εργαζόµενοι, πρέπει να
κοπούν. Είναι απαίτηση του ΣΕΒ και του κεφαλαίου. Σας τα λέει
ωµά, µην το διαβάσω τώρα και χάσω το χρόνο.
Άρα, λοιπόν, να ξέρετε ότι είναι αιτία πολέµου. Και το λέει το
ΚΚΕ, προσπαθώντας να πείσει και την εργατική τάξη, ότι δεν
πρόκειται να το αποδεχτεί ο εργαζόµενος.
Δεν έχετε φιλότιµο και µιλάτε, ενώ φτιάχνετε µε το 15% αυτές
τις «ενώσεις προσώπων». Έχει γεµίσει όλη η εργοδοσία. Φτιάχνει
«ενώσεις προσώπων», οι οποίες υπογράφουν µείωση συλλογικών
συµβάσεων. Πού ζείτε; Έχετε πάει σε κανένα εργοστάσιο; Έχετε
δει τι τραβάνε οι εργαζόµενοι; Τι τροµοκρατία γίνεται κάθε µέρα;
Απολύσεις, µείωση µισθών, απλήρωτοι και όποιος κουνιέται, πεθαίνει, τον διώχνουν και δεν ξαναβρίσκει δουλειά και µπαίνει
black list. Και δεν έχετε φιλότιµο, έρχεστε εδώ και µιλάτε για το
δικαίωµα της απεργίας και λέει και ο κ. Σκουρλέτης ότι εµείς είµαστε σε επικίνδυνους δρόµους και ότι κάνουµε αντισυγκεντρώσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, οι προηγούµενοι έχουν µιλήσει παραπάνω
από είκοσι λεπτά.
Δεν κατάλαβα! Η Κυβέρνηση δεν είχε εκδήλωση; Έγινε διαµαρτυρία των συνδικάτων. Αντισυγκέντρωση είναι όταν κάνει το
κόµµα. Και εµείς αυτό δεν το κάνουµε και το ξέρετε. Αν έκανε ο
ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα κάναµε. Και το ΠΑΜΕ και τα σωµατεία που ήταν.
Όµως, ανεξάρτητα από αυτό, για να µην κρυβόµαστε, όταν διαµαρτύρεται, όταν γίνονται διάφορες µορφές διαµαρτυρίας, τι
είναι αυτές; Αντισυγκεντρώσεις; Και τι θα κάνετε; Θα βγάλετε
non-paper ή οδηγία πότε θα βγαίνουν οι εργαζόµενοι και πότε
δεν θα βγαίνουν; Πότε θα παλεύουν και πότε δεν θα παλεύουν;
Και θα βγαίνει και ο κ. Φίλης και θα λέει να απαντήσει το µαζικό
κίνηµα; Μέχρι εκεί θα φτάσουµε;
Τι νοµίζετε ότι θα κάνουν πίσω οι εργαζόµενοι; Ή ότι θα κάνουµε εµείς πίσω ή ότι θα φοβηθούµε; Ή µήπως αρχίσετε καµµία
ιστορία περί µετώπων αντιΣΥΡΙΖΑ κ.λπ.;
Αυτά τα ζήσαµε και µε το ΠΑΣΟΚ, «ξαναζεσταµένο φαΐ, ξινισµένο». Τέτοια έλεγε και το ΠΑΣΟΚ. Όταν στριµωχνόταν, έλεγε
ότι το ΚΚΕ τα βρίσκει µε τη Δεξιά και στρέφετε ενάντια στη δη-
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µοκρατική παράταξη.
Συµπερασµατικά για όλα αυτά, προσφέρετε τις καλύτερες
υπηρεσίες ξεπλύµατος του καπιταλιστικού συστήµατος. Μην
κουνάτε το κεφάλι, διότι στον Τραµπ είπατε ότι έχουµε κοινές
αξίες και κοινά ιδανικά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Το κουνάω.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Έτσι δεν είπατε; Έτσι δεν είπε ο Πρωθυπουργός; Δεν είπε ότι είναι διαβολικά καλός ο αµερικάνικος
ιµπεριαλισµός; Αυτά δεν είπε; Τι είναι αυτά; Δεν είναι πλυντήριο
και µάλιστα, τελευταίας τεχνολογίας; Είναι διαστηµικής τεχνολογίας πλυντήριο! Ξεπλένετε το ίδιο το σύστηµα, το καπιταλιστικό. Έχετε ξεπλύνει µε µια τεχνική, που το ΠΑΣΟΚ την άρχισε
και εσείς την βελτιώνετε.
Παράδειγµα: Υγιής επιχειρηµατικότητα. Τι πιο καλό; Εµείς πολεµάµε την σάπια και όχι την υγιή, λες και η υγιής επιχειρηµατικότητα δεν στηρίζεται στην εκµετάλλευση της εργατικής τάξης
και των εργαζοµένων, δεν παίρνει υπεραξία, δεν, δεν. Αυτό κάνετε. Πλυντήριο, κυριολεκτικά.
Και το θράσος σας είναι ότι λέτε ότι -δεν µπορώ να µην το πω,
λείπει και δεν θέλω να ονοµατίσω- είµαστε ταξικά υπέρ των αδυνάτων. Έτσι δεν είναι; Φυσικά, ο καθένας µπορεί να λέει ό,τι θέλει.
Για να δούµε, λοιπόν, να κάνουµε λογαριασµό στον προϋπολογισµό σας. Φορολογία φυσικών προσώπων: 460 εκατοµµύρια
ευρώ. Διεύρυνση φορολογικής βάσης υπόλοιπης ακίνητης περιουσίας: 180 εκατοµµύρια. Αυτά είναι λαϊκά στρώµατα. Αύξηση
από έµµεσους φόρους -ΦΠΑ και λοιπά- είναι 500 εκατοµµύρια.
Φτάσαµε τα 1,15 δισεκατοµµύρια. Μείωση δαπάνης ασφάλισης,
περίθαλψη, κοινωνική προστασία, 1,6 δισεκατοµµύρια. Εξαΰλωση ΕΚΑΣ, µισό το επίδοµα θέρµανσης. Αυτά είναι τα ταξικά
µέτρα για τους εργαζόµενους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, αφήστε µε να τελειώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Παφίλη, µην
έχετε παράπονο. Στο δέκατο έβδοµο λεπτό είστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αν βάλω τον χρόνο των άλλων Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων είναι πάνω από µία ώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Είστε ήδη στο δέκατο έβδοµο λεπτό, κύριε Παφίλη. Ολοκληρώνετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, εκ των
προτέρων.
Η άλλη όψη: Μείωση συµµετοχής νοµικών προσώπων -έτσι δεν
είναι;- και επιχειρήσεων στη φορολογία του 2018. Μείωση συντελεστή φορολογίας από το 29% στο 26%. Στα 100 εκατοµµύρια
κέρδος γλιτώνει 3 εκατοµµύρια φόρους. Δεν θέλω να ονοµατίσω
επιχείρηση, γιατί υπάρχουν και επιχειρήσεις, που έχουν ακόµα
παραπάνω κέρδη. Τι άλλο; Στήριξη από ΕΣΠΑ και λοιπά. Είναι,
λοιπόν, ταξική η πολιτική της Κυβέρνησης; Βεβαίως και είναι. Ταξικότατη, υπέρ του κεφαλαίου. Φέρτε µου διαφορετικά στοιχεία,
αν έχετε.
Επίσης, αυτό το κόλπο του µερίσµατος και των υπολοίπων,
κατ’ αρχάς δεν είναι καινούργιο. Σε όλες τις καπιταλιστικές
χώρες κατά καιρούς δίνεται. Δεν θέλουν να πεθάνει ο κόσµος τελείως, γιατί δεν ξέρουν και τι θα γίνει µετά. Δίνετε! Τι είναι, όµως,
αυτή η λογική ότι «δίνω»; Γιατί δικά σας είναι; Πού τα βρήκατε;
Από όλους τους υπόλοιπους. Ζητιάνος είναι ο κόσµος; Του παίρνετε τον φούρνο και το ψωµί και του δίνετε ψίχουλα. Και βγαίνετε
και το διαφηµίζετε µε έναν τρόπο προκλητικό. Κατεβείτε λίγο!
Τέλος, στήνετε πάλι ένα σχέδιο παγίδευσης του λαού. Δεν
είναι θέµα συνωµοσιολογίας. Αυτό προσπαθούν να κάνουν στη
λογική του µικρότερου κακού. Τώρα βγήκε η Νέα Δηµοκρατία
στο µικρότερο κακό, ενώ πριν λέγατε ότι είστε εσείς. Τώρα λέει:
εµείς βεβαίως, αλλά λιγότερο. Όµως, στην ίδια κατεύθυνση
είστε.
Εµείς τι λέµε; Μην περιµένει ο κόσµος τίποτα. Τα έχει δει όλα.
Μία είναι η λύση: Αγώνες, συσπείρωση στο συνδικαλιστικό κίνηµα, µαζικοποίηση, ταξικός προσανατολισµός. Να µην φοβηθεί.
Έτσι κι αλλιώς, θα τον κρεµάσουν, αν φοβηθεί. Θα τον πατήσουν
ακόµα περισσότερο. Να βγει στο προσκήνιο, να στοχεύσει την
ανατροπή.
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Κι επειδή λέγεται ότι έτσι είναι ο διεθνής συσχετισµός, ακούστε µε. Στην ιστορία ολόκληρης της ανθρωπότητας, στις µεγάλες κρίσεις και στις µεγάλες καµπές, δύο ήταν οι αντιλήψεις
µπροστά στον συσχετισµό των δυνάµεων, που όντως είναι άσχηµος. Η µία είναι να υποτάσσεσαι και η άλλη είναι να παλεύεις να
τον ανατρέψεις. Εσείς πάτε µε το πρώτο, γι’ αυτό λέτε: ό,τι µπορούµε κάνουµε.
Κι επειδή το υποσχέθηκα, ο κ. Τσακαλώτος χτύπησε το κουδούνι και το ρολόι στο Χρηµατιστήριο -το κουδούνι είναι, αλλά
χτυπάει και το ρολόι- µπορεί να χτυπάει µεσάνυχτα σήµερα. Το
ξέρουµε ότι έτσι είναι. Όµως, να ξέρετε ότι το ίδιο θα σηµάνει
και την αφύπνιση των λαών και δεν θα σας χωρέσει ο τόπος τότε.
Και να το ξέρετε ότι θα έρθει πολύ γρήγορα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Δεν έχετε κανένα
παράπονο, κύριε Παφίλη.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ο Υπουργός Οικονοµικών, κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος έχει τον λόγο για τρία λεπτά.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Θέλω
να απαντήσω λίγο στον εκπρόσωπο του ΚΚΕ, χωρίς αστεία, γιατί
πάντα παίρνω σοβαρά αυτά που λέτε.
Αν κατάλαβα καλά, ο βασικός κορµός της οµιλίας σας είναι ότι
ο καπιταλισµός είναι ο ένας και ο ίδιος, είναι άδικος στη φύση
του και άρα, το µόνο που συζητάµε σε αυτήν τη Βουλή είναι η
διαχείριση ή του ενός ή του άλλου αυτού του συστήµατος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Συζητάτε, όχι συζητάµε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ναι, το
δέχοµαι.
Θέλω να σας πω δύο, τρία παραδείγµατα. Το 1970, πάνω από
το 0,1% του αµερικάνικου λαού είχε είκοσι οκτώ ποσοστιαίες µονάδες λιγότερο πλούτο από το κάτω 90%. Τώρα έχει το ίδιο. Άρα,
το 0,1% αυτή τη στιγµή στην Αµερική έχει όσο πλούτο έχει το
90% το χαµηλότερο.
Δεύτερον, για να πάµε από τον πλούτο στο εισόδηµα, στη δεκαετία του ‘70 στη Γερµανία ο µέσος υψηλόβαθµος µάνατζερ
είχε επτά ή οκτώ φορές παραπάνω από τον µισθό κάποιου εργαζόµενου. Τώρα έχει σαράντα ή πάει προς το εβδοµήντα. Άρα,
κάνω ερώτηση: Είναι ακριβώς ίδιος ο καπιταλισµός; Δεν αλλάζει
µορφή; Αυτά τα πράγµατα ,που ήταν διαφορετικά το 1970, δεν
ήταν µέσω αγώνων των εργαζοµένων εντός του καπιταλιστικού
συστήµατος;
Τρίτον, η Πορτογαλία βγήκε από το πρόγραµµα και βγαίνοντας από το πρόγραµµα, το πρώτο πράγµα που έκανε -ξέρετε ότι
η πορτογαλική κυβέρνηση η σοσιαλιστική που υποστηρίζεται από
τους κοµµουνιστές, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Πορτογαλίας και
το Μπλοκ- είναι ότι αύξησε τον κατώτατο µισθό. Το δεύτερο
πράγµα που έκανε είναι ότι επέστρεψε η ανάπτυξη και οι επενδύσεις.
Τέταρτο παράδειγµα. Στην Ευρώπη τώρα γίνεται µια µεγάλη
συζήτηση, όπου έχουµε δύο εστίες Δεξιάς, ας το πούµε έτσι. Η
µία είναι η νεοφιλελεύθερη και η δεύτερη είναι η εθνικιστικο-πολιτιστική Δεξιά, σαν αυτά που λένε για τους µετανάστες. Ξέρετε
τι εννοώ. Και υπάρχουν από την άλλη µεριά κάποιοι που παλεύουν για µια διαφορετική Ευρώπη, µε διαφορετικούς κανόνες.
Γιατί το λέω αυτό; Εγώ δεν θα σας πω για την επιτυχία και όλα
αυτά τα επιχειρήµατα -θα σας απαντήσω στην οµιλία µου-, αλλά
θα σας κάνω µια πολύ συγκεκριµένη ερώτηση. Η εργατική τάξη,
οι εργαζόµενοι, η δική σας κοινωνική βάση, στην οποία θέλετε
να απευθύνεστε, ήταν πιο ισχυρή στην Αµερική του 1970 ή στην
Αµερική του 2017;
Η δική σας κοινωνική βάση, οι εργαζόµενοι, ήταν πιο ισχυρή
στη Γερµανία του 1974 ή στη Γερµανία του 2017;
Οι εργαζόµενοι της Πορτογαλίας θα είναι πιο ισχυροί µετά από
αυτή τη σοσιαλιστική-κοµµουνιστική-µπλοκική Κυβέρνηση; Με
την αύξηση έχει µεγαλύτερο θάρρος, µεγαλύτερη δυνατότητα
να παρεµβαίνει ή λιγότερη;
Η εργατική τάξη στην Ευρώπη, αν περάσουν οι νεοφιλελεύθερες απόψεις, ότι δεν χρειάζεται καµµία αλλαγή ή µεταρρύθµιση
η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι δεν χρειάζεται να έχει τίποτα, να µην
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έχει µεγάλο προϋπολογισµό, ότι δεν χρειάζονται επενδύσεις για
µεγάλα δηµόσια αγαθά, θα είναι πιο ισχυρή ή πιο αδύνατη;
Γιατί δεν είναι µόνο τι γίνεται, αλλά τι προοπτική δίνεις. Και η
προοπτική που δίνεις, εξαρτάται από το πώς αισθάνεται ο εργαζόµενος. Κι αν ο εργαζόµενος είναι πιο δυνατός όσο πλησιάζουµε σε πιο πλήρη απασχόληση, είναι πιο δυνατός όταν πλησιάζουµε σε µεγαλύτερους κατώτατους µισθούς, αν έχει µεγαλύτερη ασφάλεια.
Αλλιώς -που δεν το πιστεύω- η θεωρία σας είναι ότι πρέπει τα
πράγµατα να καταστραφούν πριν πάνε καλά. Εµείς δεν το πιστεύουµε. Παλεύουµε να αλλάξουµε αυτούς τους συσχετισµούς,
για να είναι πιο δυνατή η εργατική τάξη είτε µέσα από κατώτατους µισθούς είτε από µια αλλαγή στην Ευρώπη και καταλαβαίνουµε ότι αυτό µπορεί να γίνει µόνο σε υπερεθνικό επίπεδο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Να µην κάνουµε,
όµως, διαλογική συζήτηση. Παρακαλώ, κύριε Παφίλη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν γίνεται. Σε εµάς το λέτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και σε όλους λέω
το ίδιο πράγµα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Όλοι οι άλλοι έκαναν παρεµβάσεις και
δύο και τρεις φορές. Ποιος δεν µίλησε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Πόσα λεπτά θέλετε, κύριε Παφίλη;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τρία λεπτά, πολλά είναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κατ’ αρχάς, κύριε Τσακαλώτο, σας
ευχαριστούµε που µας ενηµερώσατε ότι ο καπιταλισµός γίνεται
όλο και πιο επικίνδυνος και αδιέξοδος, ότι συγκεντρώνει τον
πλούτο της κοινωνίας σε λίγα χέρια, ότι έχει χρεωκοπήσει ιστορικά ως κοινωνικό σύστηµα, ότι δεν µπορεί να δώσει διέξοδο για
τον λαό. Αυτό λέµε εµείς. Εσείς λέτε ότι µπορείτε να τον βελτιώσετε µε την πολιτική σας.
Αν κάνετε, λοιπόν, ιστορική αναγωγή, ξεχάσατε µερικές παραµέτρους. Πρώτη παράµετρος: Σοσιαλιστικό στρατόπεδο, Σοβιετική Ένωση και σοσιαλιστικές χώρες, που ασκούσαν µεγάλη
πίεση µε τις κατακτήσεις που είχαν και αναγκαζόταν ο καπιταλισµός να κάνει υποχωρήσεις. Δεύτερος παράγοντας: Εξαιτίας και
αυτού του γεγονότος, ισχυρό κοµµουνιστικό και εργατικό κίνηµα
σε όλες τις χώρες του κόσµου. Υποχρέωνε τον καπιταλισµό να
κάνει υποχωρήσεις, αυτές που λέτε, ενώ σήµερα η έλλειψη
αυτού και ισχυρού εργατικού κινήµατος φυσικά τον έχει απελευθερώσει τελείως.
Και τρίτον, έτσι κι αλλιώς θα τα έκανε αυτά, γιατί δεν µπορεί
αλλιώς να προχωρήσει µπροστά το ίδιο το καπιταλιστικό σύστηµα, κάτι που ξέρετε πολύ καλά.
Και τι λέγαµε εµείς τότε και µας λοιδορούσατε διάφοροι,
οπορτουνιστές, σοσιαλδηµοκράτες κ.λπ.; Λέγαµε ότι οι κατακτήσεις της εργατικής τάξης στον καπιταλισµό, όσο και καλύτερες
να είναι, είναι προσωρινές και θα τα πάρει πίσω µόλις µπορέσει,
σε µία νύχτα. Ποιος δικαιώθηκε, εµείς ή εσείς; Ας τα κρίνει ο κόσµος όλα αυτά.
Δεύτερο θέµα. Πορτογαλία. Εκπληκτική επιτυχία. Αύξηση 0,88
ευρώ στον µισθό. Αυτό είπατε. Αυτός είναι! Το ξέρετε; Πόσα
είναι; Κάντε λογαριασµό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Καλύτερα από τις
δώδεκα µειώσεις.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κάντε λογαριασµό. Στην Πορτογαλία,
αυτό που λέτε ότι αυξήθηκαν οι µισθοί, είναι 0,88 ευρώ.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Σε ευρώ ή σε ποσοστό;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Σε ευρώ. Είναι 0,88 ευρώ. Διαβάστε
το. Ξέρετε, εµείς τα στοιχεία τα χρησιµοποιούµε πολύ προσεκτικά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Καλύτερα από τις
δώδεκα µειώσεις.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τι θέλετε; Λέτε για µείωση; Εσείς δεν
κάνατε µείωση; Μην µε προκαλείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας παρακαλώ, µη
διακόπτετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Όσον αφορά τις επενδύσεις, βεβαίως, κι εδώ θα γίνουν επενδύσεις. Είπε κανένας ότι δεν θα γίνουν; Οι θυσίες όλου του λαού θα πάνε σε συγκεκριµένους
κεφαλαιοκράτες, για να κάνουν επενδύσεις, να κερδίσουν κ.λπ.
και θα δηµιουργήσουν και κάποιες θέσεις εργασίας -εµείς δεν
έχουµε αντίρρηση γι’ αυτό- οι οποίες θα είναι σχέσεις γαλέρας.
Ήδη υπάρχουν.
Αυτή είναι η διέξοδος για τους εργαζόµενους; Αυτό θα πούµε
σε αυτούς που παράγουν τον πλούτο, που τους ανήκει και που
δεν χρειάζονται σήµερα καν τους καπιταλιστές -γιατί η κοινωνία
είναι ώριµη, για να περάσει σε ένα άλλο σύστηµα, που θα κατέχουν τον πλούτο που παράγουν- και µπορούν να διευθύνουν την
κοινωνία άριστα, µε προγραµµατισµό, µε εθνικό σχεδιασµό, µε
την εµπειρία που έχουν;
Εδώ είναι η διαφορά µας. Εµείς τους λέµε αυτό, εσείς τους
λέτε «γιατρεύεται». Δεν γιατρεύεται ο καπιταλισµός.
ΑΝΝΑ ΒΑΓΕΝΑ: Δεν είναι τόσο εύκολο. Κι εµείς αυτό θέλουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρία Βαγενά, παρακαλώ µην διακόπτετε.
Κύριε Παφίλη συνεχίστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Λέω, λοιπόν, ότι σε αυτό που θα πρέπει να απαντήσουµε σήµερα και απαντάµε εµείς ως ΚΚΕ -και είµαστε σε ριζικά διαφορετική κατεύθυνση- είναι ότι πλέον έχει
ξεπεραστεί ιστορικά αυτό το σύστηµα κι ότι δεν µπορεί και δεν
θέλει ούτε να δώσει αυτά, που είχε πριν ο εργαζόµενος.
Θα σας πω µια απλή απόδειξη. Ποιο κόµµα, στην Ελλάδα ή
στην Ευρώπη ή στην Αµερική ή σε όλον τον κόσµο λέει στους
εργαζόµενους ότι µε την πολιτική του θα επιστρέψει στο 2009;
Πείτε µου ένα. Εσείς το λέτε; Δεν τολµάτε. Ποιος το λέει; Η Νέα
Δηµοκρατία το λέει; Δεν τολµάει. Το ΠΑΣΟΚ το λέει; Δεν τολµάει.
Το σοσιαλδηµοκρατικό κόµµα της Γερµανίας, της Αµερικής κ.λπ.
το λένε; Αυτή είναι η µεγαλύτερη απόδειξη.
Άρα, ανατροπή. Τέλειωσε. Και η δική µας θέση είναι οι εργαζόµενοι, παλεύοντας να βελτιώσουν τη θέση τους, θα µπορέσουν
έστω να αποσπάσουν κάποιες κατακτήσεις, µόνο αν σηµαδεύουν
τον δρόµο της ανατροπής κι αν φοβηθούν, για να παραχωρήσουν. Ακόµα κι αυτό να γίνει, όµως, δεν σώζεται η κατάσταση.
Θα πάρουν αυτά που τους ανήκουν. Και είναι όλα!
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, δώστε µου τριάντα δευτερόλεπτα, γιατί ο κ. Παφίλης
είπε µια ανακρίβεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Υπουργέ, να
ολοκληρώσουµε, όµως, τη συζήτηση.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Τριάντα δευτερόλεπτα θέλω. Θα το δείτε, δεν θα είναι παραπάνω.
Κύριε Παφίλη, µε ενηµέρωσαν ότι ο κατώτατος µισθός στην
Πορτογαλία από 505 ευρώ πήγε στα 530 ευρώ. Άρα, δεν είναι
0,88. Αυτό είναι το πρώτο. Δεν έχει σηµασία, κάνατε λάθος, αλλά
να το ξανασυζητήσουµε. Ό,τι είναι για γεγονότα, να τα ξανασυζητήσουµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Είπα ότι είναι 0,88 του ευρώ.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Είπατε
83 σεντς. Δεν είναι 83 σεντς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Είπα ότι είναι 0,88 ευρώ την ηµέρα.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Είναι 0,88 την ηµέρα, µωρέ!
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Το
«µωρέ», νοµίζω…
Θέλω να σας πω κάτι σοβαρό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αν πολλαπλασιάσετε 0,88 επί 25 πόσο
κάνει; Κι άµα είναι τόσο, δηλαδή, τι έγινε;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Είναι
παραπάνω από 5% αύξηση.
Το βασικό είναι πως µου κάνατε κριτική ότι ξέχασα κοµµάτια
της ιστορίας, ότι ήµουν επιλεκτικός.
Επιτρέψτε µου να σας πω, όµως, ότι και εσείς έχετε ξεχάσει
ένα σηµαντικό κοµµάτι της ιστορίας. Όταν λέτε ότι φτάνει στο
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τέρµα του ο καπιταλισµός, ότι έχει εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες αυτό το σύστηµα, ξέρετε –και το ΚΚΕ παραπάνω από
πολλά άλλα κόµµατα- ότι σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι µόνο
η λύση της Αριστεράς. Ιστορικά έχουµε δει µία λύση, που την
πλήρωσε η εργατική τάξη πιο πολύ απ’ όλες τις άλλες τάξεις. Και
εννοώ τον φασισµό, τον εθνικισµό, τον ρατσισµό και τον πόλεµο.
Άρα, µη λέτε τόσο εύκολα ότι αφού έχουµε αυτόν τον καπιταλισµό, µε αυτές τις ανισότητες και µε αυτήν την ανικανότητα να
ανταποκριθεί, δεν πρέπει να κάνουµε τίποτα, για να εµποδίσουµε
αυτές τις δυνάµεις, που έχουν κοστίσει τόσο πολύ και πάνω απ’
όλα στην εργατική τάξη, στην Ευρώπη πρωτίστως, αλλά και σε
πολλά άλλα µέρη του κόσµου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο για δέκα
δευτερόλεπτα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Παφίλη,
βλέπετε ότι αντιδρούν όλοι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ακριβώς για δέκα δευτερόλεπτα,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Η σοσιαλδηµοκρατία στη Γερµανία,
όπου αναπτύχθηκε ο φασισµός, έπαιξε τον πιο βρώµικο ρόλο
εκείνη την περίοδο. Μην τα λέτε εµάς, λοιπόν.
Δεύτερον, εσείς τους πήρατε όλους. Τώρα θα πάτε και στη
Διεθνή! Δεν ξέρω µετά πού θα πάτε. Στο Λαϊκό κόµµα; Τι άλλο
έχει µείνει; Δεν παρακολουθείτε τις συνεδριάσεις;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τον λόγο έχει ο
Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αυγενάκης για έξι λεπτά.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα χρειαστώ για λίγα λεπτά την ανοχή σας. Σας το λέω προκαταβολικά, για να µην έχουµε κουδουνίσµατα και κυρίως, παρατηρήσεις από το Προεδρείο.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω
την εισήγησή µου µε µία φράση του κ. Τσίπρα. Έλεγε, λοιπόν, ο
κύριος Πρωθυπουργός, τον Δεκέµβριο του 2014 από τη θέση της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης για τον προϋπολογισµό του 2015:
«Εάν ο προϋπολογισµός δεν εγκριθεί από εκατόν ογδόντα Βουλευτές, η Κυβέρνηση να συµφωνήσει µε τον ΣΥΡΙΖΑ για εθνικές
εκλογές». Και βέβαια, µετά από λίγες εβδοµάδες όντως προκαλέσατε εκλογές.
Ζητούµε, λοιπόν, από τον κ. Τσίπρα και από εσάς να κάνετε το
ίδιο. Πρώτα ο ίδιος να κάνει αυτό που ζήτησε πριν τρία χρόνια.
Προτείνουµε, λοιπόν, κύριοι Υπουργοί, εάν ο προϋπολογισµός
δεν εγκριθεί από εκατόν ογδόντα Βουλευτές, η Κυβέρνηση να
συµφωνήσει µε τη Νέα Δηµοκρατία και να πάµε σε εθνικές εκλογές. Η πολιτική αλλαγή είναι η µόνη λύση, για να βγούµε από την
κρίση και να βάλουµε τέλος στη µιζέρια της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ.
Κύριοι Υπουργοί, ο προϋπολογισµός που καταθέσατε, πέραν
του ότι είναι άδικος, είναι βαθιά αντιαναπτυξιακός, υπερφορολογεί τους Έλληνες, αλλά και φτωχοποιεί τη µεσαία τάξη. Για τρίτη
συνεχόµενη χρονιά, καταθέτει έναν προϋπολογισµό. χτυπώντας
τα εισοδήµατα των µισθωτών, των συνταξιούχων, αλλά και των
ελεύθερων επαγγελµατιών.
Ο προϋπολογισµός φέρνει νέες περικοπές. Φέρνει άδικα, επώδυνα και αχρείαστα µέτρα. Φέρνει αύξηση των φόρων, αύξηση
των ασφαλιστικών εισφορών και µείωση των κοινωνικών δαπανών, όπως και µείωση των επιχορηγήσεων νοσοκοµείων και του
ΕΟΠΥΥ.
Φέρνει νέα µέτρα ύψους 1,9 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Ήδη για
το 2018 έχετε ψηφίσει και θα εφαρµόσετε µέτρα, όπως µείωση
του ΕΚΑΣ ύψους 238 εκατοµµυρίων ευρώ, κατάργηση της έκπτωσης για ιατρικές δαπάνες ύψους 121 εκατοµµυρίων ευρώ,
κατάργηση της έκπτωσης 1,5% στην παρακράτηση φόρου ύψους περίπου 68 εκατοµµυρίων ευρώ, αλλαγή του τρόπου υπολογισµού των εισφορών των ελεύθερων επαγγελµατιών ύψους
περίπου 59 εκατοµµυρίων ευρώ.
Επίσης, η αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά –θυµάστε τι λέγατε!είναι 50 εκατοµµύρια ευρώ. Η µείωση του επιδόµατος θέρµανσης είναι 58 εκατοµµύρια ευρώ. Το πάγωµα των συντάξεων –
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εσείς που είστε και ευαίσθητοι µε τους συνταξιούχους!- είναι 328
εκατοµµύρια ευρώ. Είναι και οι περικοπές στο µισθολόγιο για
εκατόν πενήντα χιλιάδες ενστόλους, καθώς και η κατάργηση επιδοµάτων για όσους δικαιούνται κοινωνικά επιδόµατα αλληλεγγύης.
Κύριε Υπουργέ, φέρνετε προς ψήφιση έναν προϋπολογισµό,
που αυξάνει τη φορολογία, επιβαρύνει τους συνταξιούχους,
στραγγαλίζει τους αγρότες, καταστρέφει τους ελεύθερους
επαγγελµατίες και την ιδιωτική οικονοµία, καταργεί πλήθος κοινωνικών δαπανών, αυξάνει τα ληξιπρόθεσµα χρέη του δηµοσίου
δηµιουργώντας σηµαντικά προβλήµατα ιδίως στην παροχή υγείας.
Πριν από λίγες ηµέρες, προκαλέσατε το κοινό αίσθηµα και µάλιστα, ο ίδιος ο κ. Τσίπρας µε ένα σποτ που τον έδειχνε να µοιράζει κοινωνικό µέρισµα. Να θυµηθούµε ότι στο σποτ εµφανίζονταν από την άλλη µεριά κάποιοι κακοί, οι οποίοι κάπνιζαν
και πούρα. Το σποτ άφηνε να εννοηθεί ότι η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ θα τιµωρήσει, µε αποτελεσµατικό µάλιστα τρόπο, αυτούς
τους κακούς πλουσίους, επιδεικνύοντας και επενδύοντας συστηµατικά στο ταξικό µίσος.
Ποιους εννοούσε, άραγε η Κυβέρνηση µε αυτό το σποτ; Ποιους είχε στο µυαλό του αυτός ο δηµιουργός του σποτ, µε τους
κακούς, µε τα πούρα και όλα τούτα; Ποιοι ανήκουν, αλήθεια,
στην κατηγορία αυτών των πλουσίων; Παραδείγµατος χάριν,
είναι οι άνθρωποι από τα Γρεβενά -που βρέθηκα πριν µερικές
ηµέρες- που θα χάσουν το 50% από το επίδοµα θέρµανσης, οι
άνθρωποι που έχασαν το ΕΚΑΣ, οι συνταξιούχοι, που θα δουν
από 1-1-2018 τις συντάξεις τους κουτσουρεµένες, οι φορολογούµενοι, που θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον είκοσι επτά
νέους φόρους;
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, σας κληροδοτήσαµε ισοσκελισµένους προϋπολογισµούς και προϋπολογισµούς που δηµιουργούσαν πρωτογενές πλεόνασµα και εσείς, µε την πολιτική
της «διαπραγµάτευσης» και της κοντόφθαλµης πολιτικής, µας
οδηγήσατε στην ύφεση, σε πρωτογενή δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, στην αύξηση του δηµοσίου χρέους, σε τρίτο, αλλά και σε
τέταρτο αχρείαστο µνηµόνιο. Και είναι ο τρίτος προϋπολογισµός
υπερβολικής λιτότητας της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Συνεχίζετε για τέταρτη χρονιά την αποτυχηµένη συνταγή. Είναι πολιτική
παράνοια αυτό που κάνετε.
Ο κ. Τσίπρας είναι ο Πρωθυπουργός των φόρων, είναι ο Πρωθυπουργός της µιζέριας. Ο κ. Τσίπρας είναι ο Πρωθυπουργός
που, από τη µία παίρνει διαµερίσµατα και από την άλλη δίνει µερίσµατα.
Ο προϋπολογισµός που φέρνετε είναι για µια ακόµα χρονιά
φοροκεντρικός, δίνοντας µάλιστα έµφαση στους έµµεσους φόρους. Η πολιτική της σηµερινής Κυβέρνησης είναι καταστροφική.
Παρά τα διαρκή κυβερνητικά ευχολόγια η οικονοµία παραµένει
εγκλωβισµένη στην παγίδα της χαµηλής ανάπτυξης.
Στον προϋπολογισµό του 2017 προσδοκούσατε, όπως λέγατε,
ανάπτυξη 2,7% και τελικά ελπίζετε στο 1,6%. Για το 2018 προσδοκάτε ρυθµό ανάπτυξης 2,5%. Οι επίµονα ασθενικοί ρυθµοί
ανάπτυξης υπονοµεύουν τις προοπτικές οικονοµίας. Κάθε χρόνο
βάζετε τον πήχη όλο και χαµηλότερα και δυστυχώς, περνάτε µονίµως από κάτω. Με δυο λόγια, έχουµε την ολοκληρωτική διάψευση της αντιµνηµονιακής ρητορείας σας.
Οι πολίτες, κύριοι της Κυβέρνησης, σας έδωσαν δύο ευκαιρίες, δηλαδή µία ευκαιρία αντιµνηµονιακή και µια ευκαιρία µνηµονιακή. Δεν δικαιούστε τρίτη ευκαιρία. Τελειώσατε. Έχετε κάνει
τις αποτυχίες σας. Το µόνο που σας µένει, είναι να φύγετε, το
συντοµότερο δυνατό.
Θέλουµε, κυρίες και κύριοι, Ελλάδα µε ανάπτυξη και όχι µε φοροκαταιγίδα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει του κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Παρακαλώ, δύο λεπτά ακόµα.
Κανένα έθνος ποτέ στην ιστορία δεν επέζησε της φορολογικής
επιβάρυνσης, που έφτασε τα δύο τρίτα του εθνικού εισοδήµατός
του. Αληθινή ευηµερία δεν µπορεί να δώσει το µεγάλο κοµµατικό
κράτος, που προωθείτε, µε πραγµατικές καλοπληρωµένες δουλειές.
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Κανένας εργαζόµενος δεν έζησε µια ζωή αξιοπρεπή όταν χρειάζεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να εργάζεται τέσσερις από
τις πέντε ηµέρες για το κράτος και µία για την οικογένειά του.
Αληθινή αξιοπρέπεια δεν είναι µε το ένα χέρι απλωµένο συνεχώς
στο κράτος των επιδοµάτων και το άλλο χέρι στους ξένους για
δανεικά.
Θέλουµε, κυρίες και κύριοι, µια µεσαία τάξη στιβαρή και όχι
καθηµαγµένη και κατακρεουργηµένη από τη φορολογία. Διότι η
µεσαία τάξη είναι η κινητήριος δύναµη της οικονοµίας, µε ελεύθερους επαγγελµατίες και ιδιωτική πρωτοβουλία.
Όχι στην επίθεση στην ιδιωτική οικονοµία, για λόγους ταξικού
µίσους. Θέλουµε αληθινό πατριωτισµό, όχι µε εθνική ευθύνη, για
λόγους κοµµατικής τακτικής. Η εθνική ευθύνη είναι στην ιδεολογία σου, είτε την πιστεύεις είτε δεν την πιστεύεις. Εµείς το έχουµε αποδείξει, µε δύσκολες αποφάσεις, σε δύσκολες περιόδους, αποφάσεις που δικαιώθηκαν από την ιστορία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Αυγενάκη,
παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω ένα λεπτό ακόµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κοιτάξτε, δεν θα
σας χαλάσω τη σειρά, αλλά τι να κάνουµε;
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Σας παρακαλώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, δύο συνάδελφοι προηγουµένως µιλούσαν επί είκοσι λεπτά,
χωρίς να τους διακόψετε. Δίνατε χρόνο χωρίς καµµία διακοπή.
Σας παρακαλώ πολύ, την ανοχή σας!
Είναι προσβλητικές οι δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών που
αποκαλούν «επιτυχία» -σας παρακαλώ πολύ, προσέξτε!- το ότι ο
κόσµος δεν τρώει πλέον από τα σκουπίδια. Αυτό δεν είναι πρόοδος. Είναι ντροπή, είναι προσβολή για τους πολίτες!
Η ελληνική οικονοµία θα µπορούσε και θα έπρεπε σήµερα να
αναπτύσσεται µε ρυθµούς υψηλότερους από το µέσο όρο της
Ευρωζώνης, όπως αναπτυσσόταν, δηλαδή, το 2014. Αντ’ αυτού,
αναπτυσσόµαστε µε τον χαµηλότερο ρυθµό της Ευρωζώνης και
συζητάµε για τη δήθεν έξοδο από τα προγράµµατα, όταν όλοι
γνωρίζουµε ότι η Κυβέρνηση έχει δεσµεύσει τη χώρα σε πολύ
υψηλά πρωτογενή πλεονάσµατα και έχει ήδη ψηφίσει µέτρα
ύψους 5,1 δισεκατοµµυρίων ευρώ, τα οποία θα µπουν σε εφαρµογή το 2019 και το 2020.
Τα µέτρα αυτά θα θίξουν τους πιο αδύνατους. Οι πρόσφατες
περικοπές συντάξεων, η µείωση του αφορολόγητου, η «πρώτη
φορά Αριστερά» φορολογία εισοδηµάτων σε ανθρώπους που
κερδίζουν 400-500 ευρώ το µήνα, αυτή είναι, δυστυχώς, η παρακαταθήκη, που κληροδοτεί ο κ. Τσίπρας.
Κυρίες και κύριοι, καταψηφίζουµε τον προϋπολογισµό, για
όλους αυτούς τους λόγους. Όµως να θυµάστε, τρία χρόνια πριν,
τα πράγµατα ήταν καλύτερα. Ακόµη και σήµερα, ο κ. Τσίπρας
µπορεί να προσφέρει υπηρεσίες θετικές προς την πατρίδα. Φύγετε άµεσα. Είναι το καλύτερο, που έχετε να κάνετε!
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ σας ευχαριστώ, αλλά θα σας παρακαλέσω να εφαρµόσουµε τη σειρά και
τους χρόνους.
Τώρα θα µιλήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ
κ. Μαντάς, µετά οι κύριοι Σπαρτινός και Καραγκούνης και µετά
ο Υπουργός κ. Κοντονής.
Κύριε Μαντά, έχετε τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Είναι ο τελευταίος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος για σήµερα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ναι, για σήµερα
δεν υπάρχει άλλος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει άλλος για
σήµερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ναι, το ξέρω.
Κύριε Μαντά, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν νοµίζω
ότι είναι κοινοτοπία να επισηµάνω ότι το γύρισµα για το νέο
χρόνο, το 2018, βρίσκει την Ευρώπη και τον κόσµο ολόκληρο σε
µια σύνθετη εξέλιξη, µε πολλά ανοιχτά ζητήµατα και προκλήσεις.
Η χρονιά που διανύουµε, κλείνει, πρώτα από όλα, µε ανοιχτό
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το µέτωπο του παλαιστινιακού, µετά την απαράδεκτη απόφαση
Τραµπ, που βάζει φωτιά στη Μέση Ανατολή. Κλείνει µε τα ζητήµατα της κλιµατικής αλλαγής σε πρώτη προτεραιότητα, που
απαιτούν επείγουσες αποφάσεις από το σύνολο των χωρών και
δεν επιτρέπουν σε καµµία υπερδύναµη να «νίπτει τας χείρας
της».
Κλείνει µε τα µεταναστευτικά και προσφυγικά ρεύµατα να εντείνονται µαζί µε τα δράµατα των ανθρώπων, όσο είναι ανοιχτά
τα µέτωπα του πολέµου, οι ανισότητες και η φτώχεια, µε µια Ευρώπη που βρίσκεται µπροστά σε κρίσιµες αποφάσεις και επιλογές για το µέλλον της στο φόντο των απαράδεκτων προτάσεων
Τουσκ για το µεταναστευτικό, στο φόντο του Brexit και της γερµανικής κυβερνητικής αβεβαιότητας, στο γκρίζο υποκριτικό
φόντο των νόµιµων και ηθικών Panama και Paradise Papers, µε
επείγουσες τις ανάγκες για βαθιές αλλαγές, για µια Ευρώπη κοινωνική, µια Ευρώπη της αλληλεγγύης, ανοιχτή, χωρίς λιτότητα
και δραµατικές ανισότητες, µια Ευρώπη που µόνο µε αυτά τα χαρακτηριστικά µπορεί να υπάρξει ως Ένωση απέναντι στις εθνικιστικές αναδιπλώσεις και στις σκοτεινές προοπτικές, που συγκροτεί η νέα άνοδος φασιστικών και ακροδεξιών µορφωµάτων,
καθώς και στα χτυπήµατα της τροµοκρατίας στις ευρωπαϊκές
πρωτεύουσες.
Σε αυτό το πλαίσιο, η χώρα µας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
παρά τις βαθιές πληγές από τη µακρόχρονη παραµονή της στα
µνηµόνια και στους σκληρούς δηµοσιονοµικούς κανόνες προσαρµογής, είναι ένας πόλος σταθερότητας, ειρήνης και φιλίας
για την ευρύτερη περιοχή. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάµε,
παρά τις όποιες αντίθετες προσεγγίσεις στην άσκηση και στον
προσανατολισµό των διεθνών µας σχέσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έκανα αυτή την εισαγωγή -κατά
τη γνώµη µου αναγκαία- για να σκεφτόµαστε πιο συνολικά το
πλαίσιο του κόσµου και της Ευρώπης, όταν συζητάµε τον προϋπολογισµό της χώρας µας, µιας χώρας µικρής αλλά ιστορικής,
µε αναµφισβήτητη επίδραση στη διαµόρφωση της ανθρώπινης
περιπέτειας, µε µοναδική γεωπολιτική θέση.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συνηθίζουµε να λέµε αυτές τις
ηµέρες ότι ο προϋπολογισµός του 2018 βρίσκεται µε το ένα πόδι
στο τρίτο πρόγραµµα, στο τρίτο µνηµόνιο και µε το άλλο εκτός.
Σε αυτήν την κατεύθυνση είναι τα πράγµατα. Έτσι είναι τα πράγµατα.
Όλοι το δέχονται και το παραδέχονται, εκτός ίσως από τυφλές
αντιπολιτευτικές προσεγγίσεις, ενώ γνωρίζουν πάρα πολύ καλά
ότι η χώρα µπορεί να πάει στην άλλη πλευρά. Δεν είναι, προφανώς, ένας µύθος που προσπαθεί να χτίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι µία
πραγµατικότητα που διαµορφώνεται µε µεγάλες θυσίες, αλλά
και σκληρή δουλειά και προσήλωση στον οδικό χάρτη.
Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για µία τέτοια εξέλιξη. Σταχυολογώ ορισµένες. Το γρήγορο κλείσιµο της τεχνικής συµφωνίας
της τρίτης αξιολόγησης, η πτώση των ελληνικών οµολόγων κάτω
από το φράγµα του 4% µετά από έντεκα χρόνια, η επίτευξη των
δηµοσιονοµικών στόχων για τρίτη συνεχή χρονιά µε υπεραπόδοση και πολλές άλλες.
Δεν υποτιµούµε, βεβαίως, τις δυσκολίες και τα πιθανά εµπόδια, την πολύ σκληρή δουλειά που έχουµε ακόµη µπροστά µας
µέχρι να φτάσουµε στον Αύγουστο του 2018 και κυρίως µετά.
Και λέω µετά, µε την έννοια των πιεστικών αναγκών της ελληνικής κοινωνίας και την ισχυροποίηση των αιτηµάτων για κάλυψή
τους, αλλά και την ταυτόχρονη απαίτηση για τήρηση των κανόνων και των µεταρρυθµίσεων που επιβάλλονται από το πλαίσιο
στο οποίο βρίσκεται η χώρα µας, όπως και της ανάγκης για βαθιές, προοδευτικές µεταρρυθµίσεις και παρεµβάσεις, σε όφελος
της κοινωνικής πλειοψηφίας, ως πρόταγµα της δικής µας Αριστεράς.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η συζήτηση για τον προϋπολογισµό, για κάθε προϋπολογισµό, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τον
δηµόσιο διάλογο, για τις ζωές των ανθρώπων, για το µέλλον της
χώρας. Είναι ταυτόχρονα αναγκαστικά και απολογισµός της προηγούµενης χρονιάς, αν και το µέλλον πάντοτε έχει µεγαλύτερη
ελκτική δύναµη, καθώς το παρελθόν είναι ήδη βιωθέν.
Ο προϋπολογισµός του 2018 είναι, όπως είπαµε, ήδη στο µεταίχµιο για το πέρασµα σε µία νέα κατάσταση λιγότερης επιτρο-
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πείας, µεγαλύτερων ελευθεριών, άρα και µεγαλύτερης ευθύνης
στις ασκούµενες πολιτικές. Είναι αναµφίβολα κοµβικός και δύσκολος αναφορικά µε τους δηµοσιονοµικούς του στόχους, δηλαδή την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσµατος 3,5%, αλλά
εµπεδώνει τη σταθεροποίηση της οικονοµίας και τη βελτίωση του
κλίµατος.
Ο προϋπολογισµός του 2018 προδιαγράφει την αναγκαία προετοιµασία για την ασφαλή και βιώσιµη έξοδο από την αυστηρή
επιτροπεία του µνηµονίου, ώστε να µην υπάρχει ανάγκη γραµµής
στήριξης, την οποία άκουσα µε έναν έµµεσο τρόπο να την υποστηρίζει στη οµιλία του ο κ. Βενιζέλος -θα επανέλθω σε µικρή παρέµβαση για ορισµένα ζητήµατα αύριο- µε τη δηµιουργία µαξιλαριού ασφαλείας πάνω από τα 10 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Σε αυτόν τον προϋπολογισµό δεν ενσωµατώνονται, παρά τις
κραυγές και την καταστροφολογία των συστηµικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης, νέα δηµοσιονοµικά µέτρα. Ωστόσο, πράγµατι,
ενεργοποιούνται µέτρα ενός δισεκατοµµυρίου.
Έχει µία σηµασία να δούµε ποια είναι αυτά. Είναι, πράγµατι, η
κατάργηση της απαλλαγής από ιατρικές δαπάνες 121 εκατοµµύρια ευρώ, αλλά είναι ταυτόχρονα και η κατάργηση της φοροαπαλλαγής του 25% από τους Βουλευτές και τους δικαστικούς
που είναι 40 εκατοµµύρια ευρώ. Είναι η κατάργηση της έκπτωσης του 1,5%, που δεν είναι ούτε 10 ευρώ επιβάρυνση τον χρόνο
για κάθε φυσικό πρόσωπο, είναι όµως επιβάρυνση. Είναι, επίσης,
η φορολογία του Airbnb που φθάνει τα 48 εκατοµµύρια ή µήπως
θα έπρεπε να απαλλάσσονται από τη φορολογία; Είναι και η αύξηση κατά 178 εκατοµµύρια από την αύξηση του ΑΕΠ. Είναι και
αυτό µέσα.
Όλα τα παραπάνω είναι από τα έσοδα. Η δε αύξηση στους φόρους κατανάλωσης, που είναι 439 εκατοµµύρια, προκύπτει αποκλειστικά από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καπνικά, που
ενώ τον είχαµε ψηφίσει από τις αρχές του 2017, µέχρι τα µέσα
της χρονιάς τα τσιγάρα πουλιόντουσαν µε τον παλιό φόρο. Συνεπώς για το 2018, που δεν θα συµβαίνει αυτό, αναµένουµε αυτό
το ύψος των νέων εσόδων.
Ο προϋπολογισµός του 2018 είναι κοινωνικά µεροληπτικός
υπέρ της µεγάλης πλειοψηφίας των συµπολιτών µας. Όσοι ισχυρίζονται, εξακολουθούν να ισχυρίζονται –το άκουσα και από κορυφαία στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας σήµερα, όχι από τον κ.
Σταϊκούρα- ακολουθώντας διάφορα non paper, ότι µειώνεται
κατά 1.600.000.000, γνωρίζουν ότι δεν είναι αυτό αληθές ή είναι
απολύτως άσχετοι, καθώς έχουν δοθεί πλήρεις απαντήσεις από
το οικονοµικό επιτελείο και από τους αρµόδιους Υπουργούς.
Γνωρίζουν, για παράδειγµα, ότι οι παροχές του κοινωνικού µερίσµατος, 700.000.000 ευρώ για τις ευάλωτες οµάδες, συν τα
315.000.000 ευρώ για την επιστροφή των παρανόµως παρακρατηθέντων, δεν µπορεί να αποτυπωθούν ξανά στον προϋπολογισµό του 2018.
Όµως αυτό που ξεχωρίζει στον προϋπολογισµό του 2018 είναι,
κατά τη γνώµη µου, οι στοχευµένες δράσεις για την οικογένεια
και την παιδική φτώχεια. Τα οικογενειακά επιδόµατα, παρά τις ειδήσεις για κατάργηση, αυξάνονται κατά 260.000.000 ευρώ, δηλαδή κατά 40%.
Γίνεται ο αναγκαίος εξορθολογισµός, που, πράγµατι, για ορισµένες κατηγορίες εισοδηµατικά πιο υψηλές πολυτέκνων, επιφέρει µειώσεις, αλλά ωφελούµε συνολικά –τα ανέλυσε και η
αρµόδια Υπουργός- πολύ περισσότερους, ειδικά στην κατηγορία
µε εισόδηµα έως 27.000 ευρώ, ενισχύοντας ουσιαστικά για
πρώτη φορά και το πρώτο και το δεύτερο παιδί µε 260.000.000,
όπως είπα, αύξηση.
Με πρόσθετα 40.000.000 ευρώ εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες
µαθητές δηµοτικού θα τρώνε το 2018 ζεστά γεύµατα, ενώ επίσης
αυτήν τη χρονιά θα προστεθούν δέκα χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας σε τετρακόσιες νέες δοµές για βρέφη και νήπια.
Τέλος, ο προϋπολογισµός του 2018 δηµιουργεί το έδαφος για
να έχουµε ανάπτυξη της τάξης του 2,5% του ΑΕΠ. Όσοι µας κατηγορούν και λένε ότι αυτό δεν γίνεται, γιατί αποτύχατε το 2017
και γιατί είστε εναντίον των επενδύσεων, καθώς και πολλά άλλα,
αγνοούν σκόπιµα πάρα πολλά πράγµατα.
Μεταξύ αυτών που αγνοούν είναι και η διάρκεια της διαπραγµάτευσης, της σκληρής διαπραγµάτευσης πράγµατι, για το κλεί-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΖ’ - 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

σιµο της δεύτερης αξιολόγησης και οι διαφορές που υπήρχαν και αυτό τράβηξε τη διαπραγµάτευση έτσι- ανάµεσα στους θεσµούς. Αυτό αποδείχθηκε στη συνέχεια αναντίρρητα και δεν
νοµίζω ότι κανείς µπορεί στα σοβαρά να ισχυριστεί ότι αυτός δεν
ήταν ένας βασικός λόγος που όλο αυτό το χρονικό διάστηµα δηλαδή το πρώτο εξάµηνο, αν θέλετε- καθορίστηκε από τη διαδικασία για τη δεύτερη αξιολόγηση.
Αγνοούν, επίσης, σκόπιµα ότι ήδη έχουµε για τρία συνεχή τρίµηνα ανάπτυξη, ότι έχουµε σηµαντική ανάπτυξη εξαγωγών, κυρίως βιοµηχανικών, κατά 7,6%, αύξηση της βιοµηχανικής
δραστηριότητας κατά 5,3% το πρώτο επτάµηνο του 2017, αύξηση των άµεσων ξένων επενδύσεων 142% το 2016 και νέα άνοδο τους πρώτους εννέα µήνες κατά 69%, ότι έχουµε θεαµατική
απορρόφηση του ΕΣΠΑ.
Παρουσιάστηκε αυτό το στοιχείο σήµερα και είναι αναµφισβήτητο, αφού κλείσαµε µε επιτυχία το χάος που παραλάβαµε,
πραγµατικά, από το προηγούµενο πρόγραµµα και βρεθήκαµε να
είµαστε στη δεύτερη θέση στην Ευρώπη για την αξιοποίηση του
προγράµµατος Γιούνκερ. Το ίδιο το Eurogroup στις 15 Ιουνίου
σηµείωσε την εξαιρετική αξιοποίηση των πόρων, που έφερε στην
Ελλάδα πάνω από 11.000.000.000 ευρώ τα δύο τελευταία χρόνια.
Παρ’ όλα αυτά, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν ισχυριζόµαστε ότι όλα γίνονται τέλεια. Αλίµονο. Δεν λέµε ότι δεν γίνονται
παραλείψεις, δεν γίνονται λάθη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ δύο λεπτά ακόµη, κύριε Πρόεδρε
Αυτό που νοµίζω ότι κυρίως επιχειρείται από την πλευρά της
Αντιπολίτευσης, είναι να κρύψουν τη βασική µας προσπάθεια.
Και η βασική µας προσπάθεια είναι να αλλάξουµε το παραγωγικό
µοντέλο της χώρας. Η πλειοψηφία, για παράδειγµα, των επενδυτικών σχεδίων στον νέο αναπτυξιακό νόµο είναι στους κλάδους
της βιοµηχανίας. Αυτό είναι αλλαγή από τη µονοκαλλιέργεια, που
είχαµε όλο το προηγούµενο καιρό, τουριστικών και µόνο επενδύσεων.
Προφανώς δίνεται µεγαλύτερη δυνατότητα για έλεγχο και διαφάνεια και υπάρχει διασπορά σε πάρα πολλές πλευρές και δεν
δίνονται χρηµατοδοτήσεις µόνο στους λίγους, που έπαιρναν τη
µερίδα του λέοντος, ούτε γίνονται 100% προκαταβολές για να
εµφανίζεται απορρόφηση και να δηµιουργούνται στη συνέχεια
κουφάρια.
Προφανώς, σέβεται τους κανόνες για την εργασία και το περιβάλλον, αποτρέποντας δήθεν ευελιξίες που µόνο κόστος θα
φέρουν στην πληγωµένη αυτή χώρα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο ελληνικός λαός γνωρίζει, νοµίζω, πολύ καλά, ότι κάνουµε, σε πολύ δύσκολες συνθήκες, µε
δύσκολους συσχετισµούς, µια πολύ µεγάλη προσπάθεια για να
ανατάξουµε τη χώρα. Η προσπάθειά µας είναι ειλικρινής και έντιµη. Δεν κρύβουµε ότι µε τις αναγκαστικές επιλογές, µετά το
δύσκολο συµβιβασµό του καλοκαιριού του 2015, προστέθηκαν
προβλήµατα στους πολίτες στη χώρα µας, ότι µεγάλα τµήµατα
του πληθυσµού υποφέρουν, ότι είµαστε ακόµα σε συνθήκες λιτότητας. Δεν πανηγυρίζουµε, ούτε επιχαίρουµε µε success story.
Αφουγκραζόµαστε την κριτική των απλών ανθρώπων για λάθη
και παραλήψεις, για καθυστερήσεις και ταλαιπωρία. Συνεχίζουµε, όµως, και δεν εγκαταλείπουµε αυτό το δύσκολο µέτωπο.
Αντίθετα, είµαστε εδώ, παρόντες.
Θέλω να κάνω µια πολιτική εκτίµηση -και να κλείσω µε αυτό-,
από όλη τη συζήτηση που έχει γίνει. Κυρίες και κύριοι Βουλευτές
κατά τη γνώµη µου, στο πεδίο της οικονοµίας και στο πεδίο του
προϋπολογισµού κατά συνέπεια, η Νέα Δηµοκρατία και γενικότερα η Αντιπολίτευση, έχει ηττηθεί στρατηγικά. Γι’ αυτό και δεν
είναι, όπως βλέπετε, και το κύριο σηµείο της αντιπαράθεσης. Επιχειρούν να πάνε την αντιπαράθεση σε άλλα πεδία. Ξέρουν πάρα
πολύ καλά ότι δεν µπορούν σε αυτό το πεδίο να ασκήσουν δοµική αντιπαράθεση. Έχουν χάσει στρατηγικά.
Όσο, δε, για την υπόλοιπη επιδίωξη -που δυστυχώς, συµπεριλαµβάνει και το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, µε διαφορετικό
τρόπο βεβαίως-, θέλουν να βάλουν το ΣΥΡΙΖΑ στο ίδιο κάδρο µε
τους άλλους. Αυτή είναι η πραγµατική επιδίωξη όλων αυτών που
ζούµε το τελευταίο χρονικό διάστηµα.
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Είναι, λοιπόν, φανερό ότι βρισκόµαστε σε ένα µεταίχµιο. Νοµίζω ότι έχουν µπει, έχουν χαραχθεί οι βασικές γραµµές και πιστεύω ότι πράγµατι το 2018, την επόµενη χρονιά, µέσα από
ορισµένες προϋποθέσεις θα µπορούµε να στήσουµε τη χώρα
ξανά στα πόδια της.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Σπαρτινός, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, για έξι
λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Με την ανάλογη µικρή ανοχή κι εγώ.
Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
υπάρχουν πολλοί τρόποι να κριτικάρει κανείς έναν προϋπολογισµό. Κυρίαρχο, όµως, παραµένει πάντα ένα ερώτηµα: Είναι παραγωγική η κριτική για τη συζήτηση και πάνω από όλα για την
κοινωνία; Στοχεύει στην ανάδειξη αδυναµιών, σε προτάσεις βελτίωσης, σε ουσιαστική αντιπαράθεση, ακόµα και όταν αρνείται
θετική ψήφο; Διότι και η άρνηση ψήφισής του, θα µπορούσε να
περιέχει χρήσιµα στοιχεία.
Δυστυχώς, η µεγάλη πλειοψηφία όσων αρνούνται ψήφο, ήταν
πολύ µακριά από µια τέτοια προσέγγιση.
Από την πλευρά του εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας την
πρώτη µέρα, ακούσαµε µια δικανικού, θα την έλεγα, τύπου κριτική, που αποκλειστικό σκοπό είχε την απαλλαγή, πάση θυσία,
του κόµµατός του. Και ακολούθησαν στη συνέχεια, βέβαια, και
πολλοί άλλοι. Γιατί γνωρίζει πολύ καλά ο κύριος συνήγορος, συγγνώµη, ο κύριος εισηγητής ήθελα να πω, ότι δεν απαλλάσσονται
για τα αδικήµατά τους. Δεν υπάρχει πολιτική παραγραφή γι’ αυτά
στη συνείδηση του ελληνικού λαού.
Ανάλογη, σε διαφορετικό ρητορικό καµβά, η τοποθέτηση του
εισηγητή της ΔΗΣΥ µε κάποιες αισχυντηλές αποστάσεις από τη
Νέα Δηµοκρατία, ώστε να µην κινδυνεύει να χαλάσει την τύχη
ενός ενδεχόµενου καινούριου, µελλοντικού προξενιού. Βέβαια,
από αυτόν το χώρο, ο καθένας και το δικό του βιολί, ο καθένας
και τη δική του σκόπευση.
Η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, όταν αναφέρονται σε έννοιες όπως µνηµόνιο, ύφεση, λιτότητα, ανεργία, πλεονάσµατα,
δίνουν την εντύπωση ότι έχουν έλθει από το υπερπέραν, ότι δεν
είναι του κόσµου τούτου. Είναι κάτι σαν αερικά, εξωγήινα πλάσµατα, σαν κι αυτά που κατεβαίνουν καµιά φορά στον Υµηττό και
αποκαλύπτουν µυστικά. Δεν κυβέρνησαν οι άνθρωποι αυτοί, δεν
διέφθειραν, δεν διεφθάρησαν, δεν κατέστρεψαν και δεν µπορούν
να χωνέψουν ότι σήµερα κυβερνούν κάποιοι που δεν εννοούν να
τους µοιάσουν, που πήραν πολιτικά –και όχι µόνο- ρίσκα και ανέλαβαν την ευθύνη να βγάλουν την ελληνική κοινωνία όχι µόνο
από τα µνηµόνια, αλλά και από τη λάσπη στην οποία είχε πέσει
για πολλά χρόνια. Φαίνεται ότι αυτοί οι άλλοι τα καταφέρνουν.
Εξίσου στείρα και σκοπιµοθηρική –από άλλη κατεύθυνση βέβαια- είναι η πολεµική του ΚΚΕ, επαναλαµβανόµενη και εξασθενηµένη ηχώ που έρχεται από ένα ηρωικό παρελθόν, αλλά αδυνατεί να χαράξει ένα ορατό, ελπιδοφόρο µέλλον, δίνοντας µάχες
ίσα για τη συντήρηση του κοµµατικού κεκτηµένου, σα να µη γνωρίζουν ότι η Αριστερά σχεδόν πάντα αγωνίστηκε σε συνθήκες
που της επιβλήθηκαν. Εµείς δεν επιλέξαµε την πολυτέλεια να
αποποιηθούµε το βάρος που µας ανατέθηκε. Αρνηθήκαµε να
κερδοσκοπήσουµε από τη δυστυχία της κοινωνίας.
Εµείς δεν ισχυριστήκαµε ότι ο τρίτος προϋπολογισµός της Κυβέρνησης -αλήθεια, πόσοι από την Αντιπολίτευση ήθελαν να σκέφτονται ότι θα τριτώσει το κακό γι’ αυτούς;- έχει απαλλαγεί από
κάθε ίχνος λιτότητας και από όλες τις υφεσιακές πιέσεις που είχε
φορτωθεί η χώρα, ότι έχει καταφέρει να αποσυµπιέσει φορολογικά στον επιθυµητό βαθµό κυρίως τα µεσαία στρώµατα. Ισχυριζόµαστε, όµως, ότι µε τρόπο συνεχώς βελτιούµενο και οι τρεις
προϋπολογισµοί µας πέτυχαν ηπιότερη δηµοσιονοµική προσαρµογή από τους παλαιότερους, µε δικαιότερη κατανοµή βαρών
και µε στήριξη των οικονοµικά ευάλωτων πολιτών.
Ο προϋπολογισµός του 2018 είναι ο τελευταίος που κατατίθεται στο πλαίσιο του προγράµµατος προσαρµογής και σηµατοδοτεί την είσοδο της χώρας σε µια νέα περίοδο οικονοµικής, κοινωνικής, αλλά και δηµοκρατικής ανάταξης.
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Θέλω να υπενθυµίσω πολύ συνοπτικά δύο ζητήµατα που ξεχνάει η διαστρεβλώνει η Αντιπολίτευση, ενδεικτικά της αντίληψης
και της πρακτικής µας.
Από τη µια µεριά είναι το κοινωνικό κράτος, οι δηµόσιες δαπάνες, η απασχόληση. Παραλάβαµε ανεργία 27%. Σήµερα είναι
κοντά στο 20%. Το 2018 θα είναι σηµαντικά πιο κάτω. Ολοκληρώθηκε για το 2017 το ΚΕΑ µε 760 εκατοµµύρια, ενώ για το 2018
θα προστεθούν άλλα 300 για την καταπολέµηση της παιδικής
φτώχειας.
Παραλάβαµε σύστηµα υγείας –χώρο για µεγάλες µπίζνες. Δεν
είναι τυχαίο ότι η µετάδοση της επιτροπής που ασχολείται µε τα
σκάνδαλα στον χώρο της υγείας είναι από τις πάρα πολύ δηµοφιλείς τηλεοπτικές εκποµπές για τον ελληνικό λαό. Επανιδρύσαµε την πρωτοβάθµια περίθαλψη. Προσλάβαµε προσωπικό.
Εξασφαλίσαµε δωρεάν ιατρική και φαρµακευτική περίθαλψη
στους ανασφάλιστους. Για το 2018 δεν προβλέπεται καµµία µείωση δαπανών και για το 2019, όπως σωστά είπε ο Υπουργός Ανδρέας Ξανθός, πρέπει να υπάρξει µια σαφής αύξηση.
Παραλάβαµε εκπαιδευτικό σύστηµα µε τα σχολεία να ξεκινάνε
επί της ουσίας πολύ αργότερα από την τυπική έναρξή τους λόγω
έλλειψης βιβλίων και εκπαιδευτικών, µε συνεχή µείωση του προσωπικού και της ανώτατης εκπαίδευσης. Αποκαταστήσαµε τη
σωστή λειτουργία των σχολείων, αρχίσαµε προσλήψεις και στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση. Για το 2018 υπάρχει αύξηση δαπανών
κατά 184 εκατοµµύρια ή αλλιώς 3,6%.
Από την άλλη µεριά, την αναπτυξιακή πολιτική µας την παρουσίασε νωρίτερα αναλυτικά ο Αναπληρωτής Υπουργός Αλέξης Χαρίτσης. Δεν θέλω να επιµείνω και να επαναλάβω τα ίδια. Ανέτρεψε, όµως, ισχυρισµούς της Αντιπολίτευσης για το Πρόγραµµα
Δηµοσίων Επενδύσεων, την πρόοδο του ΕΣΠΑ, την πρόοδο του
αναπτυξιακού νόµου.
Εγώ θα επαναλάβω ότι ο προηγούµενος αναπτυξιακός νόµος
των προηγούµενων κυβερνήσεων είχε υλοποιήσει µόνο το 10%
των σχεδίων, µε προκαταβολές µέχρι και 100% σε επενδυτικά
σχέδια κολλητών που δεν υλοποιήθηκαν ποτέ και τώρα πρέπει
να επιστραφούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνοντας, θέλω να πω ότι
βρεθήκαµε εδώ µε εντολή του λαού τον Σεπτέµβριο του 2015,
για να διαχειριστούµε την οικονοµική κρίση, στην οποία η Νέα
Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ µας οδήγησαν µε τις αποφάσεις τους
και την υποταγή τους στα κελεύσµατα εκείνων που σήµερα αναγνωρίζουν χωρίς αιδώ τις λανθασµένες πολιτικές που παρέα επέβαλαν στον ελληνικό λαό.
Δυσφορούν οι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, καθώς βλέπουν ότι η χώρα µπορεί να πορευτεί σε έναν καθαρό δρόµο, σε
αντίθεση µε τα συµφέροντα των λίγων, των τζακιών, των παιδιών
του παραδείσου, που παίζοντας µε τα χαρτιά του παραδείσου
χρόνια ολόκληρα υπηρετούσαν τη δική τους ιδιοτελή ανάπτυξη
σε βάρος της ανάπτυξης της κοινωνίας.
Το καθήκον της Αριστεράς και των συµµάχων της είναι να σταµατήσει το φαγοπότι εκείνων των εποχών και να µοιράσει τα
οφέλη µε δικαιοσύνη, δηλαδή µε αναδιανοµή και σεβασµό στους
δηµόσιους πόρους. Αυτό για κάποιους αποτελεί µεροληψία.
Αυτή τη µεροληψία δεν θα την αρνηθούµε, γιατί αποτελεί πυλώνα της ιδεολογίας µας, της πολιτικής µας, του δικού µας προγράµµατος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας ευχαριστώ.
Προχωρούµε στον επόµενο οµιλητή, τον κ. Καραγκούνη, Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας.
Παρακαλώ, κύριε Καραγκούνη, έχετε τον λόγο για έξι λεπτά.
Ο χρόνος είναι δεδοµένος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Ακούσαµε νωρίτερα τον Υπουργό Οικονοµικών και τους άλλους Υπουργούς. Όλα όσα υποστηρίζει ή προσπαθεί να υποστηρίξει η Κυβέρνηση στη συζήτηση του προϋπολογισµού, έρχονται
σε πλήρη αντίθεση µε την πολιτική εικόνα της εποχής, η οποία,
σε σχέση µε την Κυβέρνηση, συντίθεται από τρία συγκεκριµένα
πράγµατα:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πρώτον, κάτω από την επίφαση µιας εισαγόµενης δηµοσιονοµικής εξισορρόπησης που θέλει να καλλιεργήσει η Κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ -και σε κάποιον βαθµό το δικαιούται, όχι µε την έννοια ότι πιστεύει στη δηµοσιονοµική ισορροπία, αλλά µε την έννοια ότι αποδείχτηκε ο πιο υπάκουος εφαρµοστής των µνηµονίων- στην πραγµατικότητα η Κυβέρνηση απλώς ανακυκλώνει το
όποιο διαθέσιµο -διαρκώς µειούµενο- χρήµα υπάρχει, γονατίζοντας -µε οµολογία της- από τους φόρους τη µεσαία τάξη και γενικότερα τις παραγωγικές δυνάµεις της χώρας, από τις οποίες
εξαρτάται η ανάπτυξη.
Για τους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ, φυσικά, πρόβληµα δεν υπάρχει. Μισούν τους ιδιοκτήτες, µισούν τους νοικοκύρηδες, µισούν
όσους πιστεύουν στη σκληρή δουλειά και σε αυτό που δικαιούνται από αυτήν.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΪΣΑΣ: Τόσο µίσος;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Τόσο µίσος!
Ο µεγαλύτερος φόβος σας είναι ακριβώς να απλωθεί το µήνυµα της ιδιωτικής οικονοµίας ευρύτερα στην κοινωνία. Γιατί σε
µια κοινωνία οικονοµικής ευµάρειας και συνεννόησης δεν θα
υπάρχει ο στρατός των κατ’ επάγγελµα αγανακτισµένων, που
κάθε µέρα καίει τα Εξάρχεια στο όνοµα της αριστερής επανάστασης. Με µία λέξη, δηµοσιονοµική σοβαρότητα µαζί µε υπερφορολόγηση, ταξικό µίσος, που σας µίλησα πριν, και πόλεµο δεν
µπορούν να συµβαδίσουν.
Όµως είπαµε, είναι οι άνθρωποι που ακόµα και τα πρόστιµα
του ΚΟΚ τα διαφοροποιούν ανάλογα µε το εισόδηµα. Μοναδική
περίπτωση στα παγκόσµια χρονικά! Ούτε καν στη Βενεζουέλα
δεν έχουν κάνει νόµο µε τέτοιο απροκάλυπτο ταξικό µίσος, για
το οποίο, επίσης, σας µίλησα.
Δεύτερον, όχι µόνο ο προϋπολογισµός ακούγεται παράφωνος
µέσα σε αυτό τον παροξυσµό παροχών προς ηµετέρους, που κάνετε µε κάθε τρόπο, αλλά το πρόβληµα είναι ακόµα µεγαλύτερο.
Γιατί παρά τα εύσηµα που λαµβάνει ο κ. Τσίπρας από τους χθεσινούς, υποτιθέµενους αντιπάλους του εκτός Ελλάδος, γιατί
παρά το πλασµατικό αφήγηµα για έξοδο στις αγορές, η αλήθεια
είναι όπως τη φωτογράφισε εµµέσως πλην σαφώς πριν δύο
µέρες ο κ. Ντράγκι, που είπε ότι αν η Ελλάδα χρειαστεί και άλλο
πρόγραµµα θα εξαρτηθεί από την ίδια την Ελλάδα.
Ξέρετε γιατί το είπε; Γιατί όλοι γνωρίζουν ότι παρά τη γιγαντιαία δηµοσιονοµική προσαρµογή µε κόστος τη διάλυση της µεσαίας τάξης στην Ελλάδα, στην εποχή ΣΥΡΙΖΑ η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας, που είναι και το µεγαλύτερο
ζητούµενο για το µέλλον, παρά την οικονοµική υποτίµηση, ουσιαστικά επιδεινώθηκε.
Όποιος ξέρει την πραγµατική εικόνα της οικονοµίας, όσα υποστηρίζουν οι κυβερνώντες θα τα άκουγε πραγµατικά σαν µια µαγική εικόνα. Γιατί, βέβαια, µετά από µια δεκαετία που η Ελλάδα
έχασε το 1/4 -και πάνω- του ΑΕΠ της και ενώ το 2014 η οικονοµία
είχε γυρίσει σε ανάπτυξη, το µείον 0,3% του 2015, το µείον 0,2%
του 2016 και ο αναιµικός ρυθµός ανάπτυξης που προβλέπει σήµερα η Κυβέρνηση, δεν σηµατοδοτούν απολύτως τίποτε.
Επειδή άκουγα νωρίτερα -έγινε συζήτηση και από τους συναδέλφους- για τον κ. Χαρίτση ο οποίος προσπαθούσε ανεπιτυχώς
να απαντήσει στον κ. Σταϊκούρα για τις δαπάνες του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, τι σας είπαµε; Πέρυσι είχατε
στόχο 6,7 δισεκατοµµύρια ευρώ και τελικά απορροφήσατε, σύµφωνα µε τα στοιχεία του προϋπολογισµού, 6.288.000.000, δηλαδή 500.000.000 λιγότερα. Αυτό είναι ένα δεδοµένο της
περσυνής σας αποτυχίας. Φέτος στο ενδεκάµηνο είστε στα
3.058.000.000. Δηλαδή, λείπουν, ήδη από την πραγµατική αγορά
3,7 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Μας λέει ο κ. Χαρίτσης: «Το τελευταίο τρίµηνο θα πετύχουµε
τους στόχους, θα πιάσουµε, δηλαδή, τον στόχο των 6,7 δισεκατοµµυρίων ευρώ».
Το ζήτηµα, όµως, κύριοι συνάδελφοι και κύριε Υπουργέ, είναι
ότι ο χρόνος έχει τελειώσει. Όση προσπάθεια και να κάνετε -που,
δυστυχώς, δεν κάνατε όλη τη χρονιά- ο στόχος των 6,7 δισεκατοµµυρίων δεν θα πιαστεί. Και στο τέλος του χρόνου αυτό θα πιστοποιηθεί. Θα σας τα λέει ο κ. Σκαϊκούρας σε έναν µήνα, ότι
δεν πιάσατε τον στόχο.
Το κυριότερο, όµως -και αυτή είναι η ουσία- αυτό που, δυστυ-
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χώς, θα διαπιστωθεί είναι το πόσα εκατοµµύρια στερήσατε από
την πραγµατική οικονοµία.
Ανάπτυξη, λοιπόν, δεν νοείται σε µια χώρα στην οποία τα πιο
οικονοµικά και δραστήρια τµήµατα του πληθυσµού πληρώνουν
το 70% και πλέον του εισοδήµατός τους σε φόρους και εισφορές, δεν νοείται σε µια χώρα που έχασε µισό εκατοµµύριο ταλαντούχους, νέους ανθρώπους και που κάθε δηµοσκόπηση
φέρνει τους νέους να απαντούν σε ποσοστό 75% και άνω ότι το
µόνο όνειρό τους είναι να φύγουν από την Ελλάδα, δεν νοείται
σε µια χώρα που πολύ σύντοµα, µετά την πλήρη ανάπτυξη των
συνεπειών του νόµου Κατρούγκαλου, οι συνταξιούχοι, που µέχρι
τώρα απορροφούσαν τους κραδασµούς της ανεργίας, επιδοτώντας τους νεότερους, θα λαµβάνουν συντάξεις των 300 ευρώ. Σε
µια τέτοια χώρα, λοιπόν, κάθε σκέψη για ανάπτυξη και επιστροφή
στην κανονικότητα, µε τον ΣΥΡΙΖΑ να φορολογεί ό,τι κινείται,
αποτελεί φθηνή προπαγάνδα.
Πολύ φοβάµαι ότι η ιστορία των µνηµονίων δεν έχει καθόλου
τελειώσει και πως τα δύσκολα έρχονται, µε την Ελλάδα να παραµένει για το ορατό µέλλον και σίγουρα για όσο παραµένει ο
ΣΥΡΙΖΑ µια φτωχή και απελπισµένη χώρα.
Τρίτον, επειδή ακριβώς αυτά συµβαίνουν και επειδή οι άνθρωποι που µας κυβερνούν ξέρουν ποια είναι η κατάσταση της οικονοµίας και ξέρουν, επίσης, ότι οι µέρες τους στην εξουσία είναι
µετρηµένες, αντί αυτό να τους οδηγήσει στο να προσπαθήσουν
να µετριάσουν τις καταστροφικές συνέπειες της πολιτικής τους,
ακούγοντας επιτέλους και την άλλη Ελλάδα, της σιωπηλής πλειοψηφίας που µοχθεί και στενάζει, αυτοί και πάλι -µοναδικό φαινόµενο στα παγκόσµια πολιτικά χρονικά, µοναδικό µέληµά τους
έχουν να γαντζωθούν µέχρι την ύστατη στιγµή στην καρέκλα.
Έτσι, εκτός από το ταξικό µίσος που σπέρνουν, όπως είπα,
εκτός από τη φτωχοποίηση της οποίας είναι ενθουσιώδεις οπαδοί, γιατί θεωρούν ότι θα ελέγχουν καλύτερα µια εξαθλιωµένη
κοινωνία, έχουν τόσο τυφλωθεί και είναι τέτοια η δίψα τους να
παραµείνουν στην εξουσία, που δεν διστάζουν πλέον να υπερβούν κάθε όριο, επιτιθέµενοι σε κάθε θεσµό του κράτους, εκκλησία, παιδεία, αστυνοµία και, βεβαίως, πρωτίστως, στον εγγυητή
του δηµοκρατικού πολιτεύµατος που είναι η δικαιοσύνη.
Σήµερα, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος µε ψήφισµά της καταγγέλλει δηµόσια την Κυβέρνηση για προσπάθεια χειραγώγησης της δικαιοσύνης. Και σας καταγγέλλει, κύριοι της
Κυβέρνησης και κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, ότι φτιάχνετε
µε τις παρεµβάσεις σας µια δηµοκρατία που νοσεί.
Και για τη σηµερινή απόφαση της Ολοµέλειας του Συµβουλίου
της Επικρατείας για το «πόθεν έσχες», έγινε σχόλιο από την Κυβέρνηση. Και τι είπαν; «Να δούµε ποιος θα κουραστεί πρώτος».
Σε τι; Στον πόλεµο; Προφανώς. Έχετε κηρύξει πόλεµο στη δικαιοσύνη. Πείτε το ξεκάθαρα, γιατί πραγµατικά θα προκαλέσω
οποιονδήποτε σε αυτήν την Αίθουσα να ψάξει και να µας φέρει
ανάλογη περίπτωση σε δυτική χώρα -εγώ θα έλεγα και σε λατινοαµερικάνικη χώρα- όπου ο Υπουργός της Δικαιοσύνης να επιτιµά ανοιχτά τους δικαστές πάνω στην ετυµηγορία της και ο ίδιος
ο Πρωθυπουργός να τον καλύπτει, θέτοντας ως κριτήριο ελέγχου της δικαιοσύνης όχι τον νόµο, τη συνείδηση και την ελευθερία γνώµης των δικαστών, όπως αυτά προστατεύονται από το
Σύνταγµα, αλλά -άκουσον-άκουσον- το κοινό περί δικαίου αίσθηµα.
Σύµφωνα µε αυτήν την απίθανη λογική, το πόσα κανάλια θα
λειτουργούν στην Ελλάδα, το αν οι κουκουλοφόροι µπορούν να
µπαίνουν και να σπάνε τα πάντα, θα πρέπει -σύµφωνα µε τον ΣΥΡΙΖΑ- να αποφασίζεται δια βοής ή καλύτερα σύµφωνα µε την επιθυµία του Υπουργού της Δικαιοσύνης και την επιθυµία του
Πρωθυπουργού.
Ας µην κρυβόµαστε. Η Ελλάδα αυτήν τη στιγµή έχει πρόβληµα
Δηµοκρατίας, όπως λένε σήµερα και οι εισαγγελείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Και σε µια τέτοια χώρα η συζήτηση για τον προϋπολογισµό
είναι πλασµατική, γιατί αν θέλουµε να δοµήσουµε µια χώρα που
να µπορέσει ξανά να προοδεύσει οικονοµικά, χρειαζόµαστε µια
χώρα φιλική στην ανάπτυξη, µια χώρα συνεννόησης και όχι αντι-
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παλότητας των κοινωνικών οµάδων και µια χώρα µε κράτος-δικαίου που οι δικαστές θεσµικά θα προστατεύονται και δεν θα
τροµοκρατούνται.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ό,τι και να πούµε σήµερα, η Ελλάδα αυτή, κύριοι συνάδελφοι
του ΣΥΡΙΖΑ που φωνάζετε, επί του παρόντος δεν υπάρχει. Και
µόνο όταν η Ελλάδα αυτή υπάρξει, µπορεί να έχει νόηµα κάθε
συζήτηση για την οικονοµία.
Και διερµηνεύοντας αυτά που βλέπω και ακούω ιδίως στην περιφέρειά µου, θα το συνοψίσω σε τρεις µόνο λέξεις που το κωδικοποιούν νοµίζω πλήρως: Κύριοι, επιτέλους, φύγετε!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τον λόγο έχει ο
Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Κοντονής.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν λίγη ώρα διεξήχθη στην Αίθουσα ένας ενδιαφέρων διάλογος µεταξύ του Υπουργού Οικονοµικών και του κ. Βενιζέλου. Και ήταν ενδιαφέρων, διότι ο
οποιοσδήποτε µπορεί να καταλάβει από αυτά που ελέχθησαν, τι
κατάσταση παρεδόθη από τη συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ - Νέας Δηµοκρατίας, τι κατάσταση παραλάβαµε και σε ποιο σηµείο βρισκόµαστε.
Ο κ. Βενιζέλος, προς επίρρωση των ισχυρισµών του, κατέθεσε
ένα έγγραφο του Eurogroup του Νοεµβρίου του 2014 εις το
οποίο διελαµβάνοντο κάποια θετικά σχόλια για την ελληνική οικονοµία. Του απάντησε ο Υπουργός Οικονοµικών ότι τον επόµενο
µήνα, τον Δεκέµβριο του 2014, σε νεότερο έγγραφο του Eurogroup, αυτές οι θετικές αναφορές δεν υπήρχαν. Και ο κ. Βενιζέλος το δικαιολόγησε και είπε: Μα, τον Δεκέµβριο του 2014
ήταν ήδη γνωστό ότι δεν πέτυχε µε κυβερνητική πλειοψηφία η
κυβέρνηση την εκλογή Προέδρου Δηµοκρατίας, ότι κατέρρεε η
κυβέρνηση και ότι άλλαζε η εικόνα της οικονοµίας στις αγορές.
Το έγγραφο, όµως, που επικαλέστηκε ο κ. Τσακαλώτος, φέρει
ηµεροµηνία 8 Δεκεµβρίου. Εάν θυµόµαστε καλά, οι ψηφοφορίες
στην Εθνική Αντιπροσωπεία για την εκλογή Πρόεδρου Δηµοκρατίας άρχισαν στις 17 Δεκεµβρίου και τελείωσαν στις 29 Δεκεµβρίου. Το επιχείρηµα του κ. Βενιζέλου θα είχε βάση εάν το
έγγραφο του Eurogroup είχε εκδοθεί τουλάχιστον την 30η Δεκεµβρίου, µετά την τελευταία, την τρίτη ψηφοφορία.
Τι αποδεικνύει αυτό όµως; Αποδεικνύει ότι την κατρακύλα της
εθνικής οικονοµίας επί των ηµερών της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ Νέας Δηµοκρατίας, την έβλεπαν οι πάντες. Και δεν χρειάζονταν,
βεβαίως, καµµία επιφοίτηση κάποιας θείας δύναµης οι Υπουργοί
Οικονοµικών στο Eurogroup για να καταλάβουν τα αυτονόητα.
Τι αποδεικνύεται; Κατά πρώτον ότι ο χώρος του ΠΑΣΟΚ δεν
λέει να βάλει µυαλό. Συνεχίζουν να ψευδολογούν, συνεχίζουν να
εµφανίζουν έγγραφα τα οποία διαψεύδουν τους ίδιους τους
ισχυρισµούς τους. Και το βασικότερο όλων είναι ότι από την ανάπτυξη αυτών των απόψεων, ο καθένας συµπεραίνει ότι το ΠΑΣΟΚ
εµµένει σταθερά στα νεοφιλελεύθερα προτάγµατα, τα οποία τελικά οδήγησαν το πάλαι ποτέ κόµµα της αλλαγής σε συγκυβέρνηση µε την Νέα Δηµοκρατία.
Το δεύτερο ενδιαφέρον που είπε ο κ. Βενιζέλος είναι ότι η Κυβέρνηση, µε αφορµή τα θέµατα του πόθεν έσχες, διαµορφώνει
µια θεµατολογία µε την οποία θα πάει στις εκλογές, η οποία είναι
θεµατολογία σύγκρουσης µε τους θεσµούς.
Και ρωτάµε το αυτονόητο: Γιατί σύγκρουσης µε τους θεσµούς;
Η Κυβέρνηση έχει συγκρουστεί µε κάποια από τις συνταγµατικές
εξουσίες που περιγράφονται; Η Κυβέρνηση είπε και τόνισε και
το λέει και απόψε ότι µετά τη δηµοσιοποίηση της νέας απόφασης
του Συµβουλίου της Επικρατείας επιθυµεί διακαώς τη συνεργασία µε όλους, αλλά πάνω απ’ όλα θέτει ένα µεγάλο ζήτηµα δηµοκρατίας και ισονοµίας, δηλαδή τον έλεγχο όλων για όλα.
Και τονίζουµε για άλλη µια φορά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι αν εµφιλοχωρήσουν εξαιρέσεις, όπως διαλαµβάνεται
στην προηγούµενη απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας
και σε αυτήν που εκδόθηκε απόψε, τότε νόµος που υποχρεώνει
αληθή δήλωση «πόθεν έσχες» δεν υπάρχει και ας το καταλά-
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βουµε επιτέλους όλοι.
Διότι αν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υποχρεούται κάποιος
σε δήλωση και ο νόµος ή οι δικαστικές αποφάσεις του λένε ότι
«έχεις υποχρέωση να δηλώσεις τις καταθέσεις σου στα τραπεζικά ιδρύµατα, αλλά δεν έχεις υποχρέωση να δηλώσεις τα µετρητά στη θυρίδα που έχεις στην τράπεζα», τότε καταλαβαίνετε
ότι καταδολιεύεται ο νόµος, ακυρώνεται ο νόµος, ακυρώνεται
κάτι πολύ πιο σηµαντικό, η λαϊκή επιταγή για διαφάνεια και
έλεγχο! Αυτό είναι το σηµαντικό και αυτό ας κρατήσουν όλοι!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, σήµερα επανέρχεται και λέει: «Να
δούµε ποιος θα κουραστεί. Η Κυβέρνηση που θα επιµείνει στη
διαφάνεια και στον έλεγχο ή όλοι εκείνοι, οι οποίοι συντάσσονται
πίσω από καθεστώτα αδιαφάνειας και µη ελέγχου;». Και θα λογοδοτήσουν όλοι στον λαό!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση για την ψήφιση του
προϋπολογισµού του 2018 γίνεται σε µια εξαιρετικά σπουδαία
και κρίσιµη ιστορικά στιγµή για τον τόπο. Διότι το 2018 είναι το
έτος εκείνο που η πατρίδα µας, ο λαός µας, ο ελληνικός λαός,
βγαίνει από την επιτήρηση, βγαίνει από τα µνηµόνια. Και τα µνηµόνια δεν έπεσαν από τον ουρανό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Τα µνηµόνια ήρθαν από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της
Νέας Δηµοκρατίας, αλλά προηγήθηκε µια πολιτική τριάντα ετών
υπερδανεισµού, πλαστής ευµάρειας και κυρίως ενός συστήµατος διαπλοκής και διαφθοράς που βασίλευε στη χώρα.
Αυτοί, λοιπόν, που σήµερα καταγγέλλουν την Κυβέρνηση ότι
δεν έχει πετύχει να επανέλθει η χώρα στο 2009 ή στο 2008, θα
πρέπει να αναλογιστούν τι έκαναν επί τριάντα χρόνια, τι συµφωνίες υπέγραψαν, τι µνηµόνια υπέγραψαν, µε ποιον τρόπο αλυσόδεσαν τον ελληνικό λαό, όχι µόνο µε τα µνηµόνια, αλλά κυρίως
µε τις πολιτικές τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κατάσταση έχει αλλάξει και
έχει αλλάξει από τον Ιανουάριο του 2015, τον κοντινό Ιανουάριο
του 2015 που φαίνεται πλέον πολύ µακριά. Διότι ο πολιτικός χρόνος και τα επιτεύγµατα αυτής της Κυβέρνησης είναι σπουδαία
και µεγάλα.
Και θα ήθελα να πω ότι ακόµα και οι µάχες που χάθηκαν από
αυτή την Κυβέρνηση, ιδίως το πρώτο εξάµηνο του 2015, ήταν
µάχες που δόθηκαν µε αποφασιστικότητα, µάχες που τελικά σταµάτησαν τον φιλελεύθερο κατήφορο, τον οποίο ακολουθούσαν
η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, µαζί µε τους πλέον συντηρητικούς φιλελεύθερους κύκλους της Ευρώπης.
Οι µάχες αυτές οδήγησαν και στο «αδιανόητο», να κλείνει η
τρίτη αξιολόγηση χωρίς νέα δηµοσιονοµικά µέτρα. Ποιος θα το
πίστευε αυτό, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πριν µερικούς µήνες,
όταν η Νέα Δηµοκρατία ζητούσε εκλογές γιατί δεν κλείνει η δεύτερη αξιολόγηση; Ποιος θα τα πίστευε αυτά τα πράγµατα;
Θέλω, λοιπόν, να πω ότι τα επιτεύγµατα της Κυβέρνησης, τα
οποία δεν µας κάνουν να πανηγυρίζουµε, αλλά είναι µια νότα ενθάρρυνσης στην προσπάθεια αυτή, δεν είναι ένα και δυο. Δεν θα
τα ακούσουµε αυτά ούτε από τα συγκροτήµατα Τύπου ούτε από
τα κανάλια της διαπλοκής. Θα τα ακούσει ο ελληνικός λαός σήµερα από την Εθνική Αντιπροσωπεία, από τους Βουλευτές που
στηρίζουν την Κυβέρνηση.
Θέλω για άλλη µια φορά να τονίσω, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι η Κυβέρνησή µας παρέλαβε τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου του 2015, ένα νοµοθετικό πλαίσιο µηδενικής προστασίας της πρώτης κατοικίας, διότι ο προηγούµενος νόµος είχε
λήξει στις 31-12-2014 και η προηγούµενη Κυβέρνηση δεν είχε
φροντίσει να τον ανανεώνει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ πέντε λεπτά.
Παραλάβαµε µηδενική προστασία και νοµοθετήσαµε µε την
τροποποίηση του νόµου Κατσέλη, µε τον νόµο Σταθάκη, την απόλυτη προστασία της πρώτης κατοικίας για δανειολήπτες µέχρι
ενός ποσού, το οποίο βαίνει κλιµακούµενο µέχρι τις 280.000
ευρώ.
Η παραπληροφόρηση δεν θα περάσει. Και πρέπει να ξέρει ο
απλός Έλληνας πολίτης ότι δεν κινδυνεύει καµµία λαϊκή κατοικία
οποιουδήποτε δανειολήπτη έχει λάβει στεγαστικό δάνειο από
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τράπεζες. Ήταν κυβερνητική υπόσχεση το 2015, που σε δύσκολες συνθήκες υλοποίησε µονοµερώς η Κυβέρνηση της Αριστεράς και σήµερα συνεχίζει να υποστηρίζει αυτή την επιλογή της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι παρεµβάσεις µας στον τοµέα
της δικαιοσύνης είναι συνεχείς και κινούνται σε δυο επίπεδα, οριζόντιες στο επίπεδο της αναβάθµισης των υποδοµών και της
αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναµικού που υπάρχει στον χώρο
της δικαιοσύνης, αλλά και της αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογιών επίσης. Κάθετες µε µεγάλο αριθµό νοµοθετικών παρεµβάσεων από την Κυβέρνηση.
Όσον αφορά στη στελέχωση, θέλω να σας πω ότι σε δύσκολες
δηµοσιονοµικές συνθήκες ολοκληρώθηκαν τρεις διαγωνισµοί
του ΑΣΕΠ για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων σε όλα τα δικαστήρια της χώρας που µε την πρόσληψη των επιτυχόντων θα
καλυφθεί παραπάνω από το 85% των κενών οργανικών θέσεων.
Εκεί που βρήκαµε κατάσταση αποστελέχωσης, η Κυβέρνηση δηµιούργησε τους όρους και τις προϋποθέσεις να στελεχωθούν οι
υπηρεσίες και να αξιοποιηθεί ένα µεγάλο ανθρώπινο δυναµικό.
Επίσης, στον τοµέα του ανθρώπινου δυναµικού η Κυβέρνηση
για δεύτερη φορά νοµοθετεί αύξηση οργανικών θέσεων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών για να καταστεί γρηγορότερη
η απονοµή της δικαιοσύνης. Στον δε τοµέα των νέων τεχνολογιών, συνεχίζεται η προσπάθεια για ηλεκτρονική οργάνωση της
δικαιοσύνης και σας λέω µε απόλυτη βεβαιότητα και χρονικό ορίζοντα µέχρι τον Οκτώβρη του 2018, ότι θα έχουµε µια άλλη δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Εδώ είµαστε και θα τα δούµε. Επαναλαµβάνω: Τον Οκτώβριο του 2018! Είναι δήλωση, δέσµευση
ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας πω ότι στον τοµέα
των υποδοµών παραλάβαµε µια κατάσταση τραγική όσον αφορά
τις κτιριακές υποδοµές. Δεν θα αναφερθώ αυτή τη στιγµή σε
πρωτοδικεία τα οποία έχω επισκεφτεί. Θα πω µόνο ότι µέσα στο
2018 θα ολοκληρωθεί κάτι που εκκρεµεί από το 1981, η διάσπαση του Πρωτοδικείου Αθηνών σε επιπλέον δύο νέα πρωτοδικεία στην περιοχή της Αττικής.
Όσον αφορά τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, θέλω να σας πω ότι και φέτος είναι αυξηµένος και φτάνει τα
608.508.000 ευρώ. Και µαζί µε την αξιοποίηση των προγραµµάτων ΕΣΠΑ και της δοµής αξιοποίησης αυτών των προγραµµάτων
που συστήσαµε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για πρώτη φορά, η
στοχευµένη χρηµατοδότηση αναγκαίων έργων και υποδοµών θα
συνεχιστεί και θα είναι αποτελεσµατική, όπως πάντα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πού κατατείνουν όλες αυτές οι
προσπάθειες; Κατατείνουν στην επιτάχυνση των δικών. Σήµερα,
λοιπόν, για πρώτη φορά, ενώπιον της Βουλής, θέλω να σας παρουσιάσω στοιχεία, αριθµούς, την πραγµατικότητα.
Για όλο το 2016 είχαµε εξήντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες σαράντα οκτώ νεοεισαχθείσες υποθέσεις και εκδόθηκαν αποφάσεις
ή είχαµε κατάργηση της δίκης σε ενενήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες εννέα. Αυτό στα διοικητικά εφετεία και πρωτοδικεία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις 31-12-2014 παραλάβαµε
τριακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες εκκρεµείς υποθέσεις στα διοικητικά δικαστήρια και σήµερα ο αριθµός έχει περιοριστεί στις
διακόσιες εβδοµήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα δύο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Έχουµε µια θεαµατική βελτίωση, η οποία εντός του 2017 θα
ξεπεράσει τις εκατό χιλιάδες υποθέσεις οι οποίες θα έχουν εκκαθαριστεί. Είναι ένα επίτευγµα αυτής της Κυβέρνησης. Δεν είναι
δυνατόν, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, να µηδενίσουµε τις εκκρεµείς υποθέσεις, αλλά θα κριθούµε θετικά εάν περιορίσουµε δραστικά τον αριθµό τους. Και βλέπετε από τα στοιχεία τα οποία σας
φέρνω σήµερα ότι αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται.
Αντίστοιχη είναι η εικόνα στα πολιτικά δικαστήρια. Για το
πρώτο εξάµηνο του 2017, ο δείκτης περαίωσης των υποθέσεων,
δηλαδή η αναλογία περαιωθεισών-εισερχοµένων, είναι 131%.
Εποµένως, για κάθε µία υπόθεση που εισέρχεται, περατώνεται
1,31. Αυτά για τα πολιτικά δικαστήρια. Στα πρωτοδικεία ο δείκτης
περαίωσης είναι 117% και στα ειρηνοδικεία ακόµα ψηλότερος
135%.
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Αυτή είναι η εικόνα σήµερα. Είναι µια εικόνα βελτίωσης των
συνθηκών απονοµής της δικαιοσύνης, επιτάχυνσης του χρόνου
έκδοσης των αποφάσεων. Πιστεύουµε ακράδαντα ότι συνεχίζοντας αυτή την πολιτική, η οποία κινείται όχι µόνο στα υλικοτεχνικά,
αλλά και στις θεσµικές παρεµβάσεις, όπως τόνισα στην οµιλία
µου, η δικαιοσύνη µπορεί να ατενίζει το µέλλον µε µεγαλύτερη
αισιοδοξία.
Τελικά, ο Έλληνας πολίτης θα ξαναβρεί στη δικαιοσύνη το καταφύγιο εκείνο που του είχαν στερήσει οι µνηµονιακές πολιτικές
και οι πολιτικές οιονεί αρνησιδικίας, τις οποίες είχαν εγκαθιδρύσει οι προηγούµενες κυβερνήσεις, µε την εγκατάλειψη της δικαιοσύνης για πάνω από είκοσι ή ακόµα και τριάντα χρόνια.
Αυτή είναι η προσφορά της Κυβέρνησης στον χώρο της δικαιοσύνης και αυτό το έργο θα συνεχιστεί µέχρι τέλους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κατά σειρά, θα
πάρουν τον λόγο η κ. Τζάκρη, ο κ. Τζαβάρας, ο κ. Μιχαηλίδης και
ο Υπουργός κ. Σταθάκης.
Παρακαλώ, κυρία Τζάκρη, έχετε τον λόγο για έξι λεπτά. Να τηρήσουµε, όµως, τον χρόνο για να µιλήσουν όλοι.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο προϋπολογισµός του 2018 -όπως κατά κόρον ακούγεται τις τελευταίες
µέρες- είναι ο τελευταίος µνηµονιακός προϋπολογισµός και σηµατοδοτεί την είσοδο της χώρας µας σε µια νέα περίοδο άρσης
των αβεβαιοτήτων και µακράς οικονοµικής σταθερότητας. Όπως
άλλωστε προβλέπεται από το µεσοπρόθεσµο πλαίσιο της δηµοσιονοµικής στρατηγικής, στα χρόνια που ακολουθούν έχει εξασφαλιστεί ο αναγκαίος δηµοσιονοµικός χώρος ώστε να υλοποιηθεί ένα ρεαλιστικό πρόγραµµα βιώσιµης και αειφόρου οικονοµικής ανασυγκρότησης µε την παράλληλη διεύρυνσης της κοινωνικής προστασίας των ασθενέστερων οικονοµικών στρωµάτων.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και το κοινωνικό µέρισµα ύψους
727 εκατοµµυρίων ευρώ που έχει διανεµηθεί ήδη από την Κυβέρνηση µας. Το κοινωνικό µέρισµα αφορά το 1/3 του ελληνικού
λαού µε µέση ενίσχυση πάνω από 500 ευρώ και προέκυψε από
τα έσοδα του ΕΦΚΑ και τα χαµηλότερα πρωτογενή πλεονάσµατα
που διαπραγµατεύτηκε και πέτυχε αυτή η Κυβέρνηση. Εδώ υπάγεται και το επίδοµα νεανικής αλληλεγγύης που θα δοθεί σε πενήντα πέντε χιλιάδες νέους ανέργους από δεκαοκτώ έως
εικοσιτεσσάρων χρονών, όπως και το κονδύλι του προϋπολογισµού ύψους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το κατώτατο εγγυηµένο
εισόδηµα µε στόχο την ενίσχυση των οικονοµικά αδυνάτων και
τη µείωση της παιδικής φτώχειας.
Και ενώ ο ρυθµός ανάπτυξης για φέτος έχει αναθεωρηθεί από
το 1,8% στο 1,6%, για το 2018 προβλέπεται ρυθµός ανάπτυξης
2,5% και πρωτογενές πλεόνασµα 3,82%, ώστε να επιτευχθεί
πρωτογενές υπερπλεόνασµα τουλάχιστον 600 εκατοµµυρίων
ευρώ για την παροχή µερισµάτων.
Το ατού όµως του προϋπολογισµού για το 2018 είναι άλλο και
θα οφείλεται ως επί το πλείστον για µία ακόµη χρονιά στα έσοδα
του ΕΦΚΑ, µε τις προβολές να δείχνουν πλεόνασµα στον κοινωνικό προϋπολογισµό της τάξεως των 859 εκατοµµυρίων ευρώ.
Ουσιαστικά, εάν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις αυτές, επιτυγχάνεται ο συµφωνηθείς στόχος για πρωτογενές πλεόνασµα 3,5%
χωρίς την ανάγκη εµπροσθοβαρούς ισχύος από το 2018 µέτρων
του µεσοπρόθεσµου -όπως για παράδειγµα η µείωση του αφορολογήτου- όπως κινδυνολογεί και σπεκουλάρει η Αντιπολίτευση.
Στις αιτιάσεις δε της Αντιπολίτευσης ότι δεν προχωρά η εκκαθάριση των συντάξεων για να εµφανίζεται πρωτογενές πλεόνασµα, επισηµαίνεται ότι στον προϋπολογισµό του 2018 έχει
προβλεφθεί η πλήρης εκκαθάριση όλων των εκκρεµοτήτων στο
θέµα των συντάξεων και η παράλληλη επίτευξη του στόχου για
το πρωτογενές πλεόνασµα.
Στον νέο προϋπολογισµό εποµένως οι µακροοικονοµικοί δείκτες ανακάµπτουν, η ανεργία οδεύει µειούµενη, οι προβλέψεις
για αυξήσεις στις παραγωγικές επενδύσεις και τις εξαγωγές
είναι θετικές, οι συντελεστές παραγωγής είναι προσιτοί και η
χώρα καθίσταται ελκυστικός επενδυτικός προορισµός για την
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προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων.
Συντρέχουν ως εκ τούτου για πρώτη φορά ευνοϊκές προϋποθέσεις για να λειτουργήσουν οι τρεις βασικοί πυλώνες της οικονοµίας που συµβάλλουν στην αύξηση του πλούτου σε µια χώρα,
δηλαδή οι επενδύσεις, οι εξαγωγές και οπωσδήποτε η κατανάλωση. Τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της οικονοµίας, συµπεριλαµβανοµένου του τουρισµού και της έξυπνης οικονοµίας, συντελούν στη δυναµική αναδιάρθρωση της και εξασφαλίζουν βιωσιµότητα στους ρυθµούς µεγέθυνσης.
Βέβαια η βελτίωση των µακροοικονοµικών µεγεθών θα χρειαστεί κάποιο χρόνο για να περάσουν στην πραγµατική οικονοµία.
Στόχος µας είναι η αναπτυξιακή πορεία της χώρας να µεταφραστεί σε νέες θέσεις εργασίας και µάλιστα σε αξιοπρεπείς θέσεις
εργασίας και σταθερές, να αποκτήσει κοινωνικό αντίκρισµα.
Μετά την έξοδο, όµως, από το µνηµόνιο µπορούµε να επιταχύνουµε τους ρυθµούς ανάπτυξης, τις παραγωγικές επενδύσεις µε
στόχο να αξιοποιήσουµε τις παραγωγικές δυνατότητες της
χώρας µας και να πολλαπλασιάσουµε τα µέχρι σήµερα θετικά
αποτελέσµατα σε νέες θέσεις εργασίας.
Και αυτό θα το κάνουµε σε αγαστή συνεργασία µε την κοινωνία. Θα αξιοποιήσουµε τα δικά της προτάγµατα, τις δικές της
ανάγκες όπως αυτές καταγράφονται στα αναπτυξιακά συνέδρια
που αυτή τη στιγµή διεξάγονται σε ολόκληρη τη χώρα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Θ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι στόχοι για τα βασικά µεγέθη
του προϋπολογισµού είναι εναρµονισµένοι µε αυτού του µεσοπρόθεσµού προγράµµατος δηµοσιονοµικής στρατηγικής και η
επίτευξη τους οδηγεί στην ολοκλήρωση του προγράµµατος βοήθειας και στην έξοδο από τα µνηµόνια.
Η έξοδος βέβαια από τη µνηµονιακή πολιτική είναι ο συνδυασµός µιας σειράς προϋποθέσεων, που επιδιώκουµε να έχουν θετική έκβαση. Πρώτ’ απ’ όλα, πρέπει να κλείσουν έγκαιρα η τρίτη
και η τέταρτη αξιολόγηση. Στη συνέχεια θα πρέπει να προσδιοριστούν τα µεσοµακροπροθεσµα µέτρα για την ελάφρυνση του
χρέους, η συζήτηση για την οποία θα ξεκινήσει πριν από την ολοκλήρωση του προγράµµατος σύµφωνα µε τις δηλώσεις Ντοµπρόφσκι στο Παρίσι την προηγούµενη εβδοµάδα στο περιθώριο
της διάσκεψης για το κλίµα.
Και βέβαια µεγάλο µέρος της συζήτησης αυτής θα αφορά τη
σύνδεση της ελάφρυνσης του χρέους µε την ανάπτυξη, τη λεγόµενη ρήτρα ανάπτυξης, ώστε αν έχουµε χαµηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, να έχουµε περισσότερα µέτρα για το χρέος και αν
έχουµε υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, το αντίστροφο.
Με αυτόν τον τρόπο καθιστούµε τους εταίρους µας συνεταίρους στην προσπάθειά µας να πετύχουµε ισχυρούς αναπτυξιακούς ρυθµούς στην οικονοµία. Αυτά τα στοιχεία είναι που δίνουν
τη βεβαιότητα στις αγορές ότι το ελληνικό χρέος βαίνει σε τροχιά βιωσιµότητας, γι’ αυτό αποκλιµακώνονται οι τιµές των ελληνικών οµολόγων, γι’ αυτό ανοίγει σταδιακά ο δρόµος για έξοδο
στις αγορές και το τέλος των µνηµονίων. Θα πρέπει, βεβαίως, να
συνεχιστούν µε επιτυχία και οι δοκιµαστικές έξοδοι στις αγορές
για δανεισµό.
Με αυτές, λοιπόν, τις προϋποθέσεις, που θα λάβουν χώρα
µέσα στο 2018, τον επόµενο Αύγουστο είναι βέβαιη η έξοδος
από τη µνηµονιακή επιτροπεία. Η Κυβέρνησή µας θα επιδιώξει
καθαρή έξοδο χωρίς µνηµόνιο σε αµοιβαία συνεργασία και συνεννόηση µε τους δανειστές µας. Βεβαίως, µέχρι τότε υπάρχει
πολύς δρόµος µπροστά µας. Θα πρέπει να υλοποιηθούν τα προαπαιτούµενα, τα οποία είναι πολλά και δύσκολα, ώστε να µην
υπάρξει καµία εκκρεµότητα, προκειµένου το πρόγραµµα να ολοκληρωθεί έγκαιρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από οκτώ χρόνια µνηµονίων επιτέλους υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ για την Ελλάδα. Οι θυσίες των Ελλήνων όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης
πιάνουν τόπο, η αισιοδοξία επιστρέφει, η χώρα µας απελευθερώνεται από την πολιτική της τρόικα και επανακτά τον έλεγχο
της µοίρας της.
Ξεφεύγοντας, όµως, από την προστασία των δανειστών του
ESM και του ΔΝΤ, η χώρα θα εκτεθεί σε δανεισµό στις διεθνείς
αγορές κεφαλαίων και χρήµατος και µάλιστα µε αποδόσεις όχι
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απαγορευτικές, που στη συνέχεια θα βελτιώνονται συνεχώς
καθώς θα βελτιώνεται ο δείκτης χρέους προς το ΑΕΠ, όσο υπάρχει πραγµατική αύξηση του ΑΕΠ και εποµένως πραγµατική ανάπτυξη. Επίσης, θα αποµειώνεται σταδιακά το ρίσκο, θα αποκλιµακώνονται τα spread των ελληνικών οµολόγων έναντι των
γερµανικών και θα ενισχύεται ο παράγων εµπιστοσύνη, που είναι
σηµαντικός παράγοντας για την απόδοση. Επιπλέον, η εµπιστοσύνη αυτή θα φέρει πίσω και άλλες καταθέσεις στις τράπεζες
και θα ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τα ρευστά
τους διαθέσιµα σε επενδύσεις.
Βεβαίως, την επόµενη ηµέρα του µνηµονίου θα πρέπει να συνεχιστεί και να επεκταθεί µε επιµονή και προσήλωση το µεταρρυθµιστικό εγχείρηµα που έχει ξεκινήσει στη δηµόσια διοίκηση,
στον ρυθµιστικό ρόλο του κράτους, στη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και να προωθηθούν άµεσες δηµόσιες και
ιδιωτικές επενδύσεις που έχουν σηµείο αναφοράς το νέο αναπτυξιακό πρότυπο και τη ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισµού της εθνικής οικονοµίας. Όλα αυτά για να έχουν βέβαια
ευτυχή έκβαση είµαι της άποψης ότι θα πρέπει να υπάρχει προηγουµένως συνεννόηση όλων των πολιτικών δυνάµεων της
χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι µε
τον προϋπολογισµό του 2018 ολοκληρώνεται το τρίτο µνηµονιακό πρόγραµµα και δηµιουργούνται προϋποθέσεις για να ανακτήσει η χώρα µας την απολεσθείσα ανεξαρτησία της ως προς
το αποφασίζειν και να µπει κάτω από την καθοδήγηση της Κυβέρνησής µας στην τροχιά της σταθερής και δίκαιης ανάπτυξης.
Αυτό σε καµµία των περιπτώσεων δεν σηµαίνει ότι µετά το καλοκαίρι του 2018 θα τρώµε όλοι µε χρυσά κουτάλια, ούτε βέβαια
σηµαίνει ότι θα επανέλθουµε στην πριν από το 2010 κατάσταση.
Η χώρα µας δεν πρέπει επ’ ουδενί να διολισθήσει σε µια νέα κατάσταση δηµοσιονοµικής κρίσης.
Σηµαίνει, όµως, ότι η Κυβέρνησή µας θα έχει µεγαλύτερη δηµοσιονοµική ευχέρεια να αντιµετωπίσει τις ανισορροπίες στην οικονοµία µε κοινωνικό πρόσηµο και να χαράξει µια περισσότερο
ανεξάρτητη οικονοµική πολιτική για τον περιορισµό των συνεπειών της κρίσης και τη βελτίωση του κοινωνικού κράτους. Σηµαίνει ότι η Ελλάδα θα µπει σε ένα νέο παραγωγικό µοντέλο
απαλλαγµένο από τις αµαρτίες του παρελθόντος.
Αγαπητοί συνάδελφοι, οφείλουµε σήµερα όλοι να οµολογήσουµε ότι βιώνουµε για πρώτη φορά, µετά από οκτώ χρόνια, περιβάλλον πολιτικής και οικονοµικής σταθερότητας µε διόρθωση
των µακροοικονοµικών δεικτών, θετικές προβλέψεις της Κοµισιόν
για την επόµενη χρονιά, προστασία και ενίσχυση του εισοδήµατος των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, προϋποθέσεις ενθαρρυντικές για νέα επενδυτικά κεφάλαια και αγορές.
Στόχος µας πρέπει να είναι να µετασχηµατίσουµε το αφήγηµα
της επόµενης ηµέρας των µνηµονίων σε µια πραγµατικότητα που
οριοθετείται από το θετικό πρόσηµο µιας δίκαιης για πρώτη
φορά ανάπτυξης το προϊόν της οποίας θα το απολαµβάνουν όλοι
ανεξαιρέτως οι Έλληνες πολίτες και όχι µόνο προνοµιακές µειοψηφίες, όπως γίνονταν µέχρι τώρα. Αυτός είναι ο στόχος της
Ελληνικής Κυβέρνησης και αυτό θα κάνουµε πράξη έστω και αν
περάσουµε από αρκετές συµπληγάδες και δυσκολίες. Δεν θα
σταµατήσουµε πουθενά µέχρι να επιτύχουµε τον στόχο µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε την κ.
Τζάκρη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα επτά µαθήτριες και µαθητές και τρεις
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 1ο Γυµνάσιο Κέρκυρας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Τζαβάρας από τη Νέα Δηµοκρατία, για έξι
λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρό-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

εδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, πράγµατι µετά από πολλή ώρα, παρακολουθώντας τους οµιλητές που παρήλασαν από το Βήµα, είµαι σε
θέση να κατανοήσω γιατί ο εκλεκτός συνάδελφος, ο καθηγητής
Κώστας Δουζίνας, επέλεξε σήµερα έναν πρωτότυπο τρόπο για
να προσεγγίσει τα ζητήµατα του προϋπολογισµού, για τα οποία
κάνει λόγο η Εθνική Αντιπροσωπεία σήµερα µέσα από τα κόµµατα.
Και βέβαια, αυτός ο τρόπος είναι εντυπωσιακός, γιατί διάλεξε
την ερµηνευτική των ονείρων του Φρόυντ, για να αποτυπώσει
αυτό που συµβαίνει σήµερα εδώ. Και δεν θα µπορούσε να είναι
διαφορετικά, γιατί παρακολουθώντας όλους ανεξαιρέτως τους
Βουλευτές της Πλειοψηφίας, µαζί και τους Υπουργούς, βλέπω,
διαπιστώνω -και ειλικρινά εκπλήσσοµαι- ότι αναφέρονται σε µια
εφιαλτική πραγµατικότητα µε όρους ονείρου. Και µέσα από
αυτού του είδους τις ονειρολογίες προσπαθεί ο ελληνικός λαός
να καταλάβει µήπως ζει και αυτός ένα όνειρο, το οποίο δεν έχει
φτάσει στο σηµείο να καταλάβει αν οφείλεται σε έναν εφιάλτη
που του ετοιµάζει η Κυβέρνηση ή σε µια δεινή δοκιµασία που του
έχει κατασκευάσει αυτό που σήµερα λέγεται για «πρώτη φορά
αριστερά» στην εξουσία.
Δεν θα µπορούσε να µη µείνει χωρίς σχόλιο ο τρόπος, µε τον
οποίο απευθύνθηκε ο Υπουργός Οικονοµικών προς τον πρώην
Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και Αντιπρόεδρο της προηγούµενης Κυβέρνησης, όταν πράγµατι µε έναν τρόπο που είχε µια έπαρση και
µια αυθάδεια, θα έλεγα, τον ρώτησε «πώς είναι δυνατόν να τα
έχετε κάνει όλα σωστά και να είστε πολιτικά επιτυχηµένος;».
Μα, κατά τον ίδιο τρόπο, κύριε Υπουργέ, που και εσείς χωρίς
να έχετε κάνει τίποτα απ’ ό,τι χρειάζεται ο τόπος για να βγει από
την κρίση, αισθάνεσθε πολιτικά επιτυχηµένος.
Δεν θα µπορούσε να δοθεί άλλη εξήγηση σε αυτού του είδους
την έπαρση και την αλαζονεία για έναν πολιτικό που προσπαθεί
και αγωνίζεται, κατά όπως το παραδέχεται και το υποστηρίζει,
να δώσει λύση στα προβλήµατα, να µην τιµά τουλάχιστον τις
υπογραφές που έχει βάλει αυτή η Κυβέρνηση τον Φεβρουάριο
του 2015, όταν µε την πρώτη παράγραφο της δήλωσης που
έκανε τότε -στη θέση του υπήρχε ο κ. Βαρουφάκης-, αναγνωρίζει
ότι η προηγούµενη Κυβέρνηση κατέβαλε πολύ σηµαντικές και
ουσιαστικές προσπάθειες για να βγει ο τόπος από τη δεινή δοκιµασία.
Και την ίδια ακριβώς δήλωση κάνατε απέναντι στους εταίρους
της Ευρώπης και το Ταµείο, όταν στις 13 -αν δεν απατώµαι- ή 15
Ιουλίου του 2015 εσείς ο ίδιος µε την πλάτη στον τοίχο ή -δεν
ξέρω πώς, εν πάση περιπτώσει- εκβιαζόµενος αναγκαστήκατε,
όπως λέτε, να αναγνωρίσετε ότι οι προηγούµενοι τα έκαναν
καλά.
Γιατί, λοιπόν, σήµερα δεν αναλαµβάνετε τουλάχιστον την ευθύνη, η οποία προκύπτει από αυτές τις δηλώσεις που κάνετε και
δεν προσπαθείτε µέσα σε ένα πνεύµα συνεννόησης µε τις άλλες
παρατάξεις να δώσετε στον ελληνικό λαό την εντύπωση ότι εδώ
µέσα σε αυτή την Αίθουσα που διακονείται και υπηρετείται η
λαϊκή κυριαρχία, υπάρχει µια προσπάθεια ο ένας να κατανοήσει
τις θέσεις του άλλου. Όµως µιλάτε ο καθένας µε έναν λόγο που
επιστρέφει στον εαυτό σας, έναν λόγο που ακροατή έχει εσάς
και όσους ανήκετε στο ίδιο κόµµα. Είναι δυνατόν αυτό να λέγεται
δηµοκρατικός διάλογος;
Πάνω απ’ όλα, είπε προηγουµένως, γιατί πράγµατι µε εντυπωσίασε ο κ. Δουζίνας, ότι έχει πολύ µεγάλη αξία αυτό το όνειρο
που αναφέρει ο Φρόυντ στο συγκεκριµένο έργο του για την αµηχανία εκείνου που αισθάνεται γυµνός ή είναι γυµνός στον ύπνο
του.
Εγώ θα σας έλεγα να δείτε και µια άλλη περίπτωση, το όνειρο
του φλεγόµενου παιδιού, που αφού έχει πεθάνει, πιάνει το χέρι
του πατέρα του και επιτακτικά του λέει: «Πατέρα, δεν µε βλέπεις;
Καίγοµαι!».
Προσέξτε, λοιπόν, γιατί καµιά φορά αυτές οι δάφνες, πάνω
στις οποίες σήµερα νοµίζετε ότι αναπαύεστε, µπορεί να αποδειχθούν στην επικείµενη πολιτική αλλαγή στάχτες και τότε να καταλάβετε πόσο αινιγµατικά απροσδιόριστη είναι αυτή η φράση
ενός µεγάλου ευρωπαίου ποιητή, όταν αναφέρεται στις δόξες
που είναι γινοµένες από τις στάχτες. Αυτές έχουν µέσα τους την
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ανικανότητα να περάσουν αυτό που έχει γίνει ως έργο κυβερνητικό στην ιστορία και ταυτόχρονα επισείουν τον κίνδυνο µιας λογοδοσίας, που κανένας δεν ξέρει πού µπορεί να καταλήξει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Τζαβάρα.
Βλέπω ότι ήσασταν ακριβής στον χρόνο. Δεν ξέρω εάν τον είχατε υπολογίσει.
Ακολουθεί ο κ. Μιχαηλίδης από την Κοινοβουλευτική Οµάδα
του ΣΥΡΙΖΑ και αµέσως µετά θα πάρει τον λόγο ο Υπουργός κ.
Σταθάκης.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κύριε
Πρόεδρε, µπορώ να κάνω µία παρέµβαση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Τι θέλετε, κύριε Πολάκη;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Θέλω
να δώσω µια απάντηση στον κ. Τζαβάρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Δεν προβλέπεται,
κύριε Υπουργέ, αλλά ορίστε έχετε τον λόγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κύριε
συνάδελφε, πάντα παρακολουθώ µε πολλή προσοχή τις οµιλίες
του κ. Τζαβάρα. Όµως µίλησε έξι λεπτά και ειλικρινά δεν κατάλαβα τι είπε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Δεν πειράζει.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Έχω
να του πω δυο πράγµατα, γιατί µίλησε για όνειρα.
Πρώτον, να σκεφθείτε µια µαντινάδα που λέει: «Στο συναπάντηµα του νου µε τις κορφές του ονείρου, περνοδιαβαίνουν οι
καηµοί και το κορµί σας φθείρουν».
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Και µη χειρότερα!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Δεύτερον, να πω και κάτι άλλο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Μετά από έναν χρόνο να έρθεις
να µου τα πεις αυτά!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Μου
θύµισε η οµιλία σας µια άλλη σκωπτική µαντινάδα, η οποία λέει:
«Από την πόρτα σου περνώ και σ’ είδα αλευρωµένη και αµέσως
το κατάλαβα πως τηγανίζεις ψάρια».
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Μετά από έναν χρόνο να έρθεις
να µου τα πεις αυτά!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Πέντε
λεπτά µιλήσατε και δεν κατάλαβα τι είπατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι δεν χρειάζεται να το συνεχίσουµε άλλο.
Ορίστε, κύριε Μιχαηλίδη, έχετε τον λόγο για έξι λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Για να µιλήσουµε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, για λίγο πιο πεζά και πιο προσγειωµένα πράγµατα,
θα ήθελα να σχολιάσω αυτές τις πρωτοφανείς απόψεις που ακούστηκαν προηγουµένως, ότι δηλαδή η έκφραση γνώµης και
άποψης επί των αποφάσεων της δικαιοσύνης αποτελούν πρόβληµα για τη δηµοκρατία.
Θεωρώ ότι πρόβληµα για τη δηµοκρατία αποτελεί το γεγονός
να παραβιάζεται η αρχή της ισονοµίας για όλους τους πολίτες.
Επίσης, επιτρέψτε µου να σχολιάσω την άποψη που εκφράστηκε και η οποία πολλές φορές επαναλαµβάνεται εδώ µέσα, ότι
δηλαδή δηµιουργεί πρόβληµα δηµοκρατίας το γεγονός ότι εµείς
παραµένουµε αγκιστρωµένοι στην εξουσία, προκειµένου να διατηρήσουµε τις θέσεις µας.
Θέλω να πω ότι πρόβληµα στη δηµοκρατία δηµιουργεί αυτή η
άποψη, το ότι δηλαδή µια δηµοκρατικά εκλεγµένη κυβέρνηση
βρίσκεται στη διακυβέρνηση της χώρας για την κοινοβουλευτική
θητεία, για την οποία έχει λάβει εντολή του ελληνικού λαού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αυτονόητη και έχει επισηµανθεί από πολλούς συναδέλφους η κρισιµότητα του προϋπολογισµού του 2018. Φυσικά, αυτός ο οριακός χαρακτήρας του
προϋπολογισµού δεν είναι αυτοτελής, αλλά άµεσα συνυφασµένος µε τα σηµαντικά διακυβεύµατα του επόµενου έτους, τη συζήτηση δηλαδή για την έξοδο από το πρόγραµµα, τη συζήτηση
για τη διευθέτηση του χρέους και βεβαίως την απαρχή της µεταµνηµονιακής περιόδου.
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Η επιτυχής υλοποίηση των προβλέψεων του προϋπολογισµού,
λοιπόν, αποτελεί αναγκαία συνθήκη των παραπάνω εξελίξεων.
Θεωρούµε, όχι αόριστα, αλλά επί τη βάσει των επιδόσεών µας
κατά τα δύο τελευταία χρόνια ότι αυτή η υλοποίηση θα είναι επιτυχής. Αυτό, προφανώς, δεν σηµαίνει ότι αρνούµαστε πως αυτός
ο προϋπολογισµός είναι ένας προϋπολογισµός λιτότητας, στον
οποίο βεβαίως δεν µπορεί να συµπεριληφθεί σηµαντικό µέρος
του προγράµµατος των ιδεών και των επιδιώξεών µας.
Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση θεωρεί ότι µπορεί να εκµεταλλευτεί πολιτικά αυτήν την παραδοχή. Για εµάς, όµως, είναι αναγκαία
η ειλικρίνεια απέναντι στο σύνολο των πολιτών και η ευθύτητα
απέναντι στα στρώµατα που µας εµπιστεύτηκαν.
Αυτή η παραδοχή, ταυτόχρονα, δεν συνεπάγεται ότι δεν κάνουµε τα δύο τελευταία χρόνια συνειδητή προσπάθεια να αµβλύνουµε τις επιπτώσεις του προγράµµατος, στοχεύοντας στις
κοινωνικές εκείνες οµάδες που είναι περισσότερο ευάλωτες,
αλλά και να θέσουµε βάσεις για πιο µόνιµες αλλαγές προς την
κατεύθυνση της άρσης των ανισοτήτων. Ο προϋπολογισµός του
2018 περιέχει, βεβαίως, τέτοια στοιχεία, σε µερικά από τα οποία
θα αναφερθώ αµέσως.
Ως προς τον προϋπολογισµό του τοµέα της υγείας, οι δαπάνες
διατηρούνται επί της ουσίας σταθερές. Αυτό που υπάρχει, όµως,
είναι µια αναδιάταξη στην προέλευση των εσόδων. Έτσι είναι ευκρινές ότι αυξήσαµε τις δηµόσιες δαπάνες από το 4,6% του ΑΕΠ,
που ήταν το 2014, στο 5,1%. Προφανώς και δεν είµαστε ικανοποιηµένοι µε το νούµερο αυτό, όµως, καταφέραµε να σταθεροποιήσουµε το δηµόσιο σύστηµα υγείας, να του δώσουµε µια
ανάσα, αλλά και να προβούµε σε στοχευµένες δράσεις, όπως το
επίδοµα σε άγονα αγροτικά ιατρεία, στη στελέχωση των νησιωτικών ιατρείων µε οπλίτες ιατρούς και άλλα µέτρα.
Ως προς τις δαπάνες που αφορούν το Υπουργείο Εργασίας
και ειδικότερα στον τοµέα της πρόνοιας, εκτός του ότι διατηρούµε στον τακτικό προϋπολογισµό στα αυξηµένα επίπεδα του
2017 -1.500.000.000-, προβλέπεται και ένα εξαιρετικά σηµαντικό
κοινωνικό πακέτο 315.000.000, το οποίο αφορά σε οικογενειακά
επιδόµατα, σχολικά γεύµατα και βεβαίως για την επέκταση κάλυψης των βρεφονηπιακών σταθµών.
Θα πρέπει να υπογραµµίσω ότι συµπεριλαµβανοµένου αυτού
του πακέτου, ο προϋπολογισµός πρόνοιας έχει υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία δύο χρόνια από 790.000.000 σε 1.800.000.000
το 2018. Αυτό συνιστά αµελητέο µέγεθος για τη Νέα Δηµοκρατία
και για όλους όσους µας εγκαλούν και µας επικρίνουν; Ταυτόχρονα, διατηρείται στα 700.000.000 ο προϋπολογισµός του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης, την πανελλαδική υλοποίηση
του οποίου πετύχαµε ήδη από το 2017.
Ως προς τον προϋπολογισµό το Υπουργείου Παιδείας, θα
ήθελα µόνο να επισηµάνω τη για δεύτερη συνεχή χρονιά αύξηση
της κρατικής δαπάνης για την παιδεία κατά 3,6%.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σχετικά µε επιµέρους πολιτικές που αφορούν τα νησιά, θα
ήθελα κατ’ αρχάς να επισηµάνω τη συνέχιση των ειδικών αναπτυξιακών προγραµµάτων βορείου και νοτίου Αιγαίου στα
500.000.000 ευρώ, στα οποία ήδη εντάξαµε τα πρώτα έργα. Με
βάση τη σχετικά µικρή κατά 5,3% ή κατά 170.000.000, αλλά κρίσιµη αύξηση των ΚΑΠ των ΟΤΑ, είναι δυνατή η επανάληψη της
ειδικής οικονοµικής ενίσχυσης σε ογδόντα πέντε µικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήµους µε 20.000.000 ευρώ, ώστε να καλύψουν λειτουργικές ανάγκες.
Προσθέτω ότι κατά την επόµενη χρονιά θα πρέπει να ενταθεί
η επεξεργασία και η υλοποίηση πολιτικών για την ενίσχυση της
αρχής της νησιωτικότητας. Επιτρέψτε µου εδώ να κάνω µια εκτενέστερη αναφορά στην αναγκαιότητα της πραγµατικής υλοποίησης του µεταφορικού ισοδύναµου και να τονίσω ότι για
περιοχές της Ευρώπης, όπως για παράδειγµα τα νησιά της Κορσικής, της Πορτογαλίας, της Γαλλίας επιδοτούνται µε κοινοτικά
µάλιστα προγράµµατα, έτσι ώστε να κλείσει η ψαλίδα για το µεταφορικό ισοδύναµο, µεταφορά δηλαδή προϊόντων και ανθρώπων προς τα νησιά αντίστοιχη σε σχέση µε το κόστος µεταφοράς
στη χερσαία περιοχή.
Τέτοιες πολιτικές έχουν σαφή προσανατολισµό υπέρ των ερ-
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γαζοµένων και των λαϊκών στρωµάτων και έχουν ξεκάθαρο πολιτικό φορτίο. Τέτοιες πολιτικές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που
περιγράφουν έστω εντός των δηµοσιονοµικών περιορισµών που
ζούµε, τον τρόπο που εµείς ως ΣΥΡΙΖΑ οραµατιζόµαστε και ταυτόχρονα δροµολογούµε τη µεταµνηµονιακή Ελλάδα. Διότι πιστεύουµε -και είναι σαφές- ότι το κύριο διακύβευµα αυτής της
περιόδου, κάτι που µεταξύ άλλων εξηγεί και τη σηµαντικότητα
του προϋπολογισµού που ψηφίζουµε σήµερα, είναι η διαµόρφωση των συνθηκών εξόδου από την ασφυκτική εποπτεία των
µνηµονίων και η τροχιοδρόµηση προς την κατεύθυνση την οποία
θα βαδίσουµε για την επόµενη περίοδο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε, κύριε
Μιχαϊλίδη.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.
Σταθάκης.
Αποµένουν έξι οµιλητές και τρεις Υπουργοί. Οπότε θα οµιλούν
δύο οµιλητές και ένας Υπουργός ενδιάµεσα, ώστε να ολοκληρώσουµε τη συνεδρίαση. Καλώς εχόντων των πραγµάτων υπολογίζουµε µέχρι τις 23.00’ να έχουµε ολοκληρώσει -και µε ανοχή στον
χρόνο µάλιστα- τη συνεδρίαση.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για δέκα λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η κριτική της Νέας Δηµοκρατίας µου έχει δηµιουργήσει µια
ιδιόρρυθµη αίσθηση. Από τη µια µεριά υπάρχει η κριτική ότι η
χώρα δοκιµάζεται, ότι θεσµοί, όπως η δηµοκρατία, προσεγγίζει,
αποµακρύνεται, αποστασιοποιείται από τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.
Από την άλλη µεριά, η Νέα Δηµοκρατία έγινε κόµµα της αλλαγής.
Υπόσχεται πλέον ότι θα έρθει και θα τα αλλάξει όλα.
Οπότε, αισθάνοµαι τη διπλή ανάγκη να καταθέσω µερικές από
τις αλλαγές, που κάνει η παρούσα Κυβέρνηση, διότι όταν και αν
έρθει η Νέα Δηµοκρατία, πρέπει τουλάχιστον να έχει καταγράψει
πόσο έχει αλλάξει η χώρα το διάστηµα αυτό, για να µπορεί να
διευκολυνθεί ο τρόπος αλλαγών, όπως θα τις επιδιώξει. Και
επειδή δεν µου αρέσει να µιλάω γενικά, αλλά µου αρέσει να µιλάω συγκεκριµένα, προκαλώ τη Νέα Δηµοκρατία να µας πει
ποιες από τις αλλαγές που θα αναφέρω θα πάρει πίσω.
Και ξεκινάω όχι από την ενέργεια, αλλά τη χωροταξία. Στη χωροταξία -που µάλλον ξέρετε την κατάσταση των τελευταίων σαράντα χρόνων- κάναµε οκτώ αλλαγές τον περασµένο έναν ενάµιση χρόνο. Αρχίζω: Πρώτον, αναρτήσαµε τους δασικούς
χάρτες µε προοπτική άµεσης επικύρωσης. Παραλάβαµε δάση
επικυρωµένα στο 1% της ελληνικής επικράτειας. Αναρτούµε
τους δασικούς χάρτες, τους επικυρώνουµε -παρά τις κραυγές
ότι θα διαλυθεί το σύµπαν, θα πέσει η Κυβέρνηση, θα ξεσηκωθούν οι αγρότες- και φιλοδοξούµε ότι µέχρι το 2019 θα έχουµε
καλύψει το 70% των δασών της χώρας.
Δεύτερη µεταρρύθµιση: Μέχρι το τέλος του 2018 θα έχουµε
οριοθετήσει τις ελληνικές παραλίες. Θα ξεφύγουµε από αυτό το
καταπληκτικό φαινόµενο να προσπαθώ ως Υπουργός Χωροταξίας να βρω ποια είναι η οριοθέτηση στη Μύκονο και να βρίσκω
τρεις γραµµές. Όχι µία ούτε δύο, αλλά τρεις γραµµές. Οριοθετούµε τις παραλίες, λοιπόν.
Κάνουµε αυτά τα δύο πράγµατα για έναν και µοναδικό λόγο.
Επειδή θέλουµε να αποκτήσει η χώρα κτηµατολόγιο. Τα προηγούµενα δεκαπέντε χρόνια τα ξέρουµε. Φέρνουµε λοιπόν στη
Βουλή -βγήκε στη διαβούλευση µε τον κ. Κοντονή- κτηµατολόγιο,
ενιαίο φορέα κτηµατολογίου. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ενοποιούµε το κτηµατολόγιο και τα υποθηκοφυλακεία σε ένα νοµοσχέδιο - τοµή, που φτιάχνει έναν ενιαίο φορέα - νοµικό πρόσωπο
δηµοσίου δικαίου, που µαζί µε τις τριάντα δύο µελέτες που
έχουµε προκηρύξει, εκ των οποίων οι είκοσι οκτώ έχουν υπογραφεί, η Ελλάδα φιλοδοξεί να αποκτήσει πλήρες κτηµατολόγιο για
το 78% της ελληνικής επικράτειας το 2020.
Και αν το κτηµατολόγιο δηµιουργεί µια ασφάλεια δικαίου, µαζί
µε τα δάση, τις παραλίες και πολλά άλλα, τα προβλήµατα παραµένουν. Οπότε κάναµε δύο ακόµα µεγάλες τοµές: Πρώτον, ψηφίσαµε το νοµοσχέδιο για τον πολεοδοµικό σχεδιασµό της χώρας και είπαµε ότι από τούδε και εφεξής οι δήµοι -που καλύπτουν
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το 100% πλέον της επικράτειας-, καλούνται στα αµέσως επόµενα
χρόνια -πολύ σύντοµα θα βρούµε και χρηµατοδότηση- να καταρτίσουν τοπικά χωρικά σχέδια που καλύπτουν πλέον το σύνολο
της επικράτειας, γιατί οι δήµοι πια είναι και αστικοί και αγροτικοί
µαζί.
Επιπρόσθετα, για να διευκολυνθεί το έργο τους ολοκληρώνεται και περνάει από το ΣτΕ το προεδρικό διάταγµα για τις χρήσεις γης που θέτει τους κανόνες για το πώς να καταρτίσουν αυτά
τα σχέδια.
Η τρίτη µεγάλη παρέµβαση που κάναµε είναι ότι αλλάξαµε τον
τρόπο µε τον οποίον αδειοδοτείται και ελέγχεται ένα κτίσµα στην
Ελλάδα. Ψηφίσαµε τον νόµο µαζί µε τον νόµο για τα αυθαίρετα,
που παρέτεινε για τριάντα χρόνια µε κοινωνικά κριτήρια πλέον
τη χρήση των αυθαιρέτων. Ψηφίσαµε το νοµοσχέδιο για το πώς
αδειοδοτούνται πλέον αυτά. Αδειοδοτείται από την πολεοδοµία,
δεν ελέγχεται πλέον από την πολεοδοµία. Ελέγχεται κατά το στάδιο κατασκευής από ιδιώτες µηχανικούς που φέρουν την ευθύνη,
αυτούς που φτιάχνουν το κτίσµα και από ιδιώτες µηχανικούς
ελεγκτές του δοµηµένου περιβάλλοντος που ελέγχουν αν το κτίσµα γίνεται σύµφωνα µε την άδεια που έχει. Μεταφέρουµε τον
έλεγχο σε άλλη αρχή, στην περιφέρεια, στο παρατηρητήριο, το
οποίο αποκτά την αρµοδιότητα και να ελέγχει και να γκρεµίζει
και να βάζει δρακόντεια πρόστιµα, προσπαθώντας να θεραπεύσουµε το πρόβληµα των αυθαιρέτων.
Σα να µην έφταναν αυτές οι έξι αλλαγές που κάναµε τον προηγούµενο χρόνο, φέρνουµε επιτέλους και τη θαλάσσια χωροταξία µε καθυστέρηση και µε την απειλή προστίµων πλέον από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θαλάσσια χωροταξία ρυθµίζει και θα ρυθµίζει, όπως η χερσαία χωροταξία, τους κανόνες για τον θαλάσσιο
χώρο και τους κανόνες µε τους οποίους θα κινούνται οι δραστηριότητες στη θάλασσα.
Οκτώ µεταρρυθµίσεις απαρίθµησα. Θα ήµουν πανευτυχής να
δω σε ποια απ’ αυτές θα ξεφύγετε στο µέλλον από το λατινοαµερικάνικο περιβάλλον που φτιάχνουµε και θα επαναφέρετε το
ευρωπαϊκό, το οποίο κληρονοµήσαµε από σας λίγο καιρό πριν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Σα να µην έφταναν όλα αυτά, επειδή είµαστε και κατά των
επενδύσεων, ως γνωστό, και ο Τσακαλώτος πατάει τα κουµπιά
στη Wall Street και ταυτόχρονα δεν ξέρω µέσα του τι κάνει -βράζει, υποθέτω- έχουµε εγκρίνει έξι προεδρικά διατάγµατα επενδυτικών σχεδίων, δυστυχώς µόνο τουριστικών, από τις στρατηγικές επενδύσεις στην Κρήτη και στη Φωκίδα -τα πιο πολλά απ’
αυτά ήταν για αρκετά χρόνια στα συρτάρια- µε τις αλλαγές που
έπρεπε να γίνουν και τα στείλαµε και εγκρίθηκαν ως προεδρικά
διατάγµατα.
Ταυτόχρονα, έχουµε προχωρήσει και τους οικοδοµικούς συνεταιρισµούς σε τέσσερις σηµαντικές περιοχές κι έτσι προχωράνε και αυτά.
Εν κατακλείδι, κατά σύµπτωση έχω και το προεδρικό διάταγµα
για το Ελληνικό µε τις τελευταίες «πινελιές» στο Υπουργείο για
να δηµοσιευτεί. Έχετε χύσει πολλά κροκοδείλια δάκρυα γύρω
απ’ αυτό. Αυτό έγινε µε κάποιον τρόπο απόλυτα νόµιµο, απ’ ό,τι
ξέρω. Πέρασε και από ΚΑΣ, πέρασε και από δω, πέρασε και από
κει, πέρασε απ’ όλους τους θεσµούς, όπως προβλέπει ο νόµος,
έγιναν όλες οι διαδικασίες και καταλήγει επιτυχώς.
Και κάτι τελευταίο: Έχουµε κάνει ρεκόρ παραχώρησης δηµόσιων χώρων στους δήµους, ρεκόρ παραχώρησης σ’ όλη την Ελλάδα δηµόσιων χώρων στους δήµους.
Δεύτερη ερώτηση: Τι απ’ αυτά θα ανακαλέσετε και ποια είναι
η µεγάλη πολιτική µε την οποία θα πορευτείτε;
Τούτων δοθέντων, µπορώ να µπω στο κατ’ εξοχήν αγαπηµένο
µου θέµα, την ενέργεια. Η ενέργεια αντιµετωπίζει µπροστά της
έναν µεγάλο µετασχηµατισµό. Τον ξέρουµε όλοι. Η χώρα µας
ψήφισε το Παρίσι, υποστηρίζει το 2030, τους πιο φιλόδοξους
στόχους για την Ευρώπη. Θέλουµε να είναι δεσµευτικοί αυτοί οι
στόχοι και αυτό συνεπάγεται δύο πράγµατα:
Πρώτον, ότι θα πάµε σ’ ένα ενεργειακό µείγµα µε ΑΠΕ 50% ή
γύρω στο 50%, φυσικό αέριο και διατήρηση του λιγνίτη µε νέα
εργοστάσια, στα οποία το περιβαλλοντικό αποτύπωµα είναι µικρότερο, άρα συµβατό µε τους περιβαλλοντικούς στόχους του
2030.
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Δεύτερον, ισχυρή εξοικονόµηση ενέργειας 1,5% ετησίως, το
οποίο σηµαίνει τεράστια επένδυση στα κτήρια, στις µεταφορές
και έναν πάρα πολύ δύσκολο στόχο, που είναι οι δεσµεύσεις που
έχουµε ως χώρα και είµαστε έτοιµοι να υπηρετήσουµε.
Τι κάνουµε για να πετύχουµε αυτούς τους στόχους; Τρία
πράγµατα. Πρώτον, προωθούµε τις ΑΠΕ. Οι ΑΠΕ, όπως ξέρετε,
έχουν κλείσει έναν κύκλο. Τα αιολικά έδωσαν τις τελευταίες
άδειες µε εγγυηµένες τιµές και για τα φωτοβολταϊκά έχει κλείσει
ο κύκλος των εγγυηµένων τιµών. Άρα, από τούδε και εφεξής θα
µπούµε σε διαγωνιστικές διαδικασίες, προσδοκώντας οι ΑΠΕ
πλέον να αποκτούν τιµές πολύ κοντά -και γίνεται- στο φυσικό
αέριο ή σε άλλες µορφές, ώστε και οικονοµικά να µπορέσουν να
προωθηθούν.
Ταυτόχρονα, καταθέσαµε στη Βουλή ένα νοµοσχέδιο που συζητιέται αυτές τις µέρες για τις ενεργειακές κοινότητες. Είναι ένα
νοµοσχέδιο τοµή, που θα επιτρέψει στους καταναλωτές κάθε
µορφής και είδους -ιδιώτες, αγρότες, δήµους, ξενοδοχεία, βιοτεχνίες κ.ο.κ.- να παράγουν τη δική τους ενέργεια, αυτή που χρειάζονται να καταναλώσουν, ανοίγοντας έτσι την κοινωνική
οικονοµία και τη δυνατότητα παραγωγής ενέργειας, που θα
δώσει µια τεράστια ώθηση στις ΑΠΕ µε βάση τους στόχους αυτούς.
Το δεύτερο πράγµα που κάνουµε είναι ότι δηµιουργούµε πιο
ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ανοίγουµε τις αγορές ενέργειας σε
όλα τα επίπεδα. Το χρηµατιστήριο ενέργειας θα ψηφιστεί τον Ιανουάριο. Ανοίγει η αγορά του φυσικού αερίου από την 1-1-2018.
Ταυτόχρονα, προωθούµε αλλαγές, οι οποίες θα διαµορφώσουν ένα πλαίσιο, που µαζί µε το άνοιγµα των αγορών, θα επιτρέψει στις ενεργειακές κοινότητες µια πολύ ισχυρή τοπική και
αποκεντρωµένη παραγωγή.
Το τρίτο και το τελευταίο που κάνουµε σε σχέση µε όλα αυτά
είναι ότι δίνουµε ισχυρούς κανόνες κοινωνικής πολιτικής στον
ενεργειακό τοµέα. Να υπενθυµίσω ότι, πρώτον, αλλάζουµε τα
ΥΚΩ και τον τρόπο υπολογισµού τους, ούτως ώστε να µην έχουµε τις απότοµες αυξήσεις στα νοικοκυριά από ένα σηµείο κατανάλωσης και πάνω.
Δεύτερον, αλλάζουµε το κοινωνικό τιµολόγιο και το στοχεύουµε, µε µεγάλες εκπτώσεις 70%, στα πιο φτωχά νοικοκυριά.
Και τρίτον, για τα πολύ ευάλωτα νοικοκυριά που έχουν χάσει και
το κοινωνικό τιµολόγιο ιδρύουµε ταµείο, στο οποίο θα προσφεύγουν, προκειµένου να αποκτούν την αρωγή για να ξανασυνδεθούν στο κοινωνικό τιµολόγιο.
Επιπρόσθετα σε αυτό, οι ενεργειακές κοινότητες αποτελούν
ένα εργαλείο, ώστε οι δήµοι να µπορούν να συνδέσουν τα ρολόγια των ευάλωτων νοικοκυριών και να παράγει ενέργεια ο δήµος,
που να συµψηφίζει µε τα ευάλωτα νοικοκυριά.
Ξαναθέτω το ερώτηµα. Ποια από τις αυτές τις αλλαγές θεωρείτε ότι θα πρέπει να αλλάξουµε, για να δηµιουργήσουµε ένα
κλίµα αλλαγής µέσα στην αλλαγή; Πάντως, έτσι όπως ήταν τα
πράγµατα δεν θα τα ξαναβρείτε. Αυτό είναι σίγουρο!
Κλείνω µε δύο ακόµα σηµεία. Το ένα έχει να κάνει µε τα ορυχεία. Φέρνουµε για πρώτη φορά από τη δεκαετία του ’70 ένα νέο
λατοµικό νόµο, πολύ σύγχρονο και ικανό, που ανταποκρίνεται
στις ιδιαιτερότητες της εξορυκτικής µας δραστηριότητας, µαζί
µε σηµαντικές αλλαγές στον Μεταλλευτικό Κώδικα. Ήταν ένα αίτηµα µιας πολύς µεγάλης περιόδου, που θα διαµορφώσει ένα
πολύ διαφορετικό, σταθερό και περιβαλλοντικά πολύ πιο ισορροπηµένο πλαίσιο για τη λειτουργία της εξορυκτικής διαδικασίας.
Δεύτερον, στο επίµαχο θέµα της «EL DORADO GOLD», το
οποίο αποτέλεσε επίσης ένα σηµείο αιχµής, τελικά τα πράγµατα
έχουν πάει στη διαιτησία, ακριβώς µε τα επίµαχα ερωτήµατα τα
οποία είχαν αποτελέσει και το θέµα των συζητήσεών µας, δηλαδή εάν µπορούν να εκπληρωθούν οι δύο βασικοί στόχοι που
είχαµε θέσει από την πλευρά του δηµοσίου, δηλαδή, πρώτον,
εάν είναι τεχνικά εφικτή η λύση της πλήρους καθετοποίησης και
δεύτερον, εάν είναι περιβαλλοντικά ασφαλής.
Κλείνοντας, θα θίξω ένα τελευταίο θέµα, το οποίο αποτελεί το
πεδίο δραστηριοποίησης της Νέας Δηµοκρατίας. Ο προϋπολογισµός, από ό,τι φαίνεται, δεν θα καταρρεύσει. Η οικονοµία, επίσης, µπορεί να µην αναπτύσσεται όπως θα αναπτυσσόταν, αν
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είχε µείνει η Νέα Δηµοκρατία για άλλα είκοσι χρόνια, αλλά κι
αυτή κάτι κάνει. Άρα, δεν κινδυνεύουν µε κατάρρευση ούτε η οικονοµία ούτε ο προϋπολογισµός. Σίγουρα πάντως, µε βάση την
κριτική που µας ασκεί η Νέα Δηµοκρατία, κινδυνεύει µε κατάρρευση η ΔΕΗ.
Και εκεί επιτρέψτε µου να σταθώ µισό λεπτό, διότι θα πρέπει
να απαντήσουµε σε αυτήν την κριτική της κατάρρευσης της ΔΕΗ.
Η ΔΕΗ φέτος πήρε τα ακόλουθα ποσά. Πήρε όλα τα ΥΚΩ της
περιόδου 2012 - 2015. Θυµίστε µου ποιος κυβερνούσε εκείνη την
περίοδο και δεν πλήρωνε τα ΥΚΩ; Κάποιοι κυβερνούσαν τότε!
Πληρώσαµε, λοιπόν, όλα τα ΥΚΩ από το κοινωνικό πλεόνασµα,
γιατί αλλιώς θα έπρεπε να κάνουµε αυξήσεις των τιµολογίων της
ΔΕΗ. Άρα, είναι καθαρό κοινωνικό µέρισµα και είναι 350 εκατοµµύρια.
Δεύτερον, πήρε άλλα 340 από την πώληση του ΑΔΜΗΕ, δηλαδή 670. Πήρε και άλλα 430 από το δηµόσιο, από την εξόφληση
των χρεών του δηµοσίου και από τις προκαταβολές για τη σύµβαση που υπέγραψε ο κ. Χουλιαράκης µε τη ΔΕΗ. Είναι 1,2 δισεκατοµµύρια. Λέτε να καταρρεύσει χρηµατοοικονοµικά; Δύσκολο
µου ακούγεται!
Η ΔΕΗ, λοιπόν, δεν θα καταρρεύσει χρηµατοοικονοµικά τουλάχιστον για τα επόµενα χρόνια, αν κρίνει κάποιος που ξέρει και
έχει εξοικειωθεί µε τις χρηµατοδοτικές ανάγκες της ΔΕΗ, τα
χρέη, τα δάνεια και το πότε λήγουν. Άρα, στο χρηµατοοικονοµικό
κοµµάτι νοµίζω ότι µάλλον πρέπει να αποσυρθεί η ιδέα της άµεσης κατάρρευσης.
Την άκουσα πρώτη φορά τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο δεν κατέρρευσε. Ακολούθησε ο Σεπτέµβριος που ήταν σίγουρο ότι θα καταρρεύσει, δεν κατέρρευσε πάλι. Ήταν να άρουν οι τράπεζες την
εµπιστοσύνη τους και δεν το έκαναν. Φτάσαµε στον µαγικό Δεκέµβρη που ο απολογισµός φέτος είναι 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ
εισροή χρηµάτων στη ΔΕΗ από όλες αυτές τις πηγές.
Πάµε στο δεύτερο θέµα της ΔΕΗ. Αφού δεν κατέρρευσε χρηµατοοικονοµικά, κινδυνεύει από τη συµφωνία που κάναµε µε την
«DIGICOM» -και όχι µε τους θεσµούς- για το επίµαχο θέµα της
πώλησης των λιγνιτικών µονάδων. Υπενθυµίζω πάλι, για πολλοστή φορά, ότι εµείς κληρονοµήσαµε µια κατάσταση στην οποία
σερνόταν η χώρα επί χρόνια -πριν κυβερνήσουµε εµείς τη χώραστα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια για το θέµα του µονοπωλίου που είχε
η ΔΕΗ στον λιγνίτη.
Δυστυχώς ή ευτυχώς, οριστικά και αµετάκλητα, µετά από επτά
χρόνια, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απεφάνθη ότι πρέπει να αρθεί
το µονοπώλιο που έχει η ΔΕΗ στην πρόσβαση που έχει στον λιγνίτη για την παραγωγή ενέργειας. Υπόψιν ότι λίγο πριν, όταν
ήρθαµε εµείς στα πράγµατα, είχαµε ακυρώσει τη συµφωνία που
είχε κάνει η προηγούµενη κυβέρνηση στη «µικρή ΔΕΗ».
Να σας θυµίσω τι έλεγε η συµφωνία της «µικρής ΔΕΗ», ότι
πουλούσαµε οριζόντια το 22% έως 25% από λιγνίτη, υδροηλεκτρικά και φυσικό αέριο, τις τρεις πηγές που παράγουν ενέργεια.
Ακούω κριτική από τη Νέα Δηµοκρατία ότι έχουµε µια συµφωνία
για µείωση του µεριδίου της λιανικής, δηλαδή και µείωση µέσω
των ΝΟΜΕ στο µερίδιο της λιανικής, άρα, 22% µε 25% της παραγωγής και ταυτόχρονα ΝΟΜΕ για να µειωθεί το µερίδιό της
στη λιανική. Αυτή ήταν η «µικρή ΔΕΗ» που καταργήσαµε.
Με βάση την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και µετά
από συζήτηση µε τους θεσµούς καταλήξαµε στη συµφωνία ότι:
Πρώτον, δεν συζητάµε για τα υδροηλεκτρικά ή τις άλλες δραστηριότητες της ΔΕΗ και έχουµε µια συµφωνία η οποία λέει ότι
θα εφαρµόσουµε την απόφαση για τους λιγνίτες, µέσα στις διαπραγµατεύσεις µε τη DIGICOM και καταλήξαµε. Αυτό είναι το 9%
του παραγωγικού δυναµικού της ΔΕΗ, το οποίο είναι περίπου το
40% της λιγνιτικής παραγωγής της που αντιπροσωπεύει το 9,1%
του παραγωγικού δυναµικού της ΔΕΗ.
Ταυτόχρονα, συναποφασίσαµε ότι τα ΝΟΜΕ τα οποία χρησιµοποιήσαµε ως εργαλείο και χρησιµοποιούµε ως εργαλείο για
να µειωθεί το µερίδιο της ΔΕΗ στη λιανική, θα αποµειωθούν κατά
αναλογία της πώλησης των µονάδων όταν αυτή ολοκληρωθεί.
Συνεπώς, έχουµε µια ισορροπηµένη συµφωνία -πολύ διαφορετική από αυτή την οποίαν κληρονοµήσαµε και καλώς ακυρώσαµε- την οποίαν προχωράµε βήµα προς βήµα και ισχυροποιείται
το επιχείρηµα που λέµε από την αρχή, ότι µέσα από όλες αυτές
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τις αλλαγές στον τοµέα της ενέργειας, η ΔΕΗ θα παραµείνει ο
πυλώνας του ενεργειακού µας συστήµατος.
Σήµερα παράγει το 50% και έχει το 80% της αγοράς. Μέσα
από όλες αυτές τις αλλαγές θα παραµείνει ο βασικός πυλώνας,
θα συνεχίσει να παράγει κοντά στο 50%, θα αναπτύξει και τις
ΑΠΕ, θα κάνει και άλλες δραστηριότητες και θα έχουµε ένα ενεργειακό σύστηµα σταθερό, απελευθερωµένο, µε άλλους φυσικά
παίκτες στην αγορά, αλλά ταυτόχρονα σταθερό, σίγουρο και θα
αντιµετωπίσει τις προκλήσεις της µετάβασης µε έναν συγκεκριµένο και συγκροτηµένο τρόπο.
Και απέναντι σε αυτές τις αλλαγές θα ήθελα πραγµατικά να
δω ποιες θα πάρετε πίσω για να µας θυµίσετε ότι υπάρχει και µια
άλλη Ευρώπη, την οποία δεν έχουµε ανακαλύψει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω µια
ερώτηση στον κ. Τζανακόπουλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Δεν προβλέπεται από
τη διαδικασία να κάνετε κάποια ερώτηση στον κ. Τζανακόπουλο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Συγγνώµη, κύριε Λοβέρδο, µισό λεπτό να µιλήσω. Θα είναι αύριο ο κ. Τζανακόπουλος
εδώ. Έχετε δευτερολογία και εσείς, µπορείτε να του κάνετε την
ερώτηση αύριο για να µην καθυστερήσουµε αυτήν τη στιγµή τη
διαδικασία. Δεν προβλέπεται από τον Κανονισµό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Η ερώτησή µου, κύριε Πρόεδρε, έχει
αµεσότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Όλα έχουν αµεσότητα, κύριε Λοβέρδο. Δεν θα δώσω τον λόγο, όµως, στον κύριο
Υπουργό για να απαντήσει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα µπορούσα να σας πω ότι ζητώ τον
λόγο για να αντιδράσω στα λεχθέντα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ναι, µπορείτε, απλά
δεν θα δώσω τον λόγο για να σας απαντήσει ο κύριος Υπουργός
αυτήν τη στιγµή.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Έως αύριο οφείλει η Κυβέρνηση να
έχει επιλύσει ένα πρόβληµα που έχει δηµιουργηθεί. Δεν το κάνω
τυχαία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ορίστε, κύριε Λοβέρδο, κάντε την ερώτησή σας, απλά ο κύριος Υπουργός θα
απαντήσει αύριο. Δεν θα του δώσω τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ας απαντήσει όποτε θέλει. Εγώ θέλω
να το έχω πει από απόψε.
Κύριε Υπουργέ, εσείς που µαζί µε τα άλλα µέλη της Κυβέρνησης είστε φίλοι του λαού, πείτε µου για το θέµα του 9.84. Σε ό,τι
αφορά τη µισθοδοσία των εργαζοµένων διαβάζουµε και ενηµερωνόµαστε από τους ίδιους ότι στους δεσµευθέντες λογαριασµούς συµπεριλαµβάνεται και αυτός που αφορά στη µισθοδοσία
τους. Και έρχονται Χριστούγεννα. Σκοπεύετε να κάνετε κάτι
µέχρι αύριο;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Επικρατείας
και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Θέλετε να απαντήσετε
τώρα, κύριε Υπουργέ;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Επικρατείας
και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Ναι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είδατε, κύριε Πρόεδρε, που δεν είναι
έτσι που τα λέτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Δεν προβλέπεται από
τη διαδικασία, αλλά...
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα µπορούσα να εκµεταλλευτώ τη
διαδικασία, αλλά δεν το έκανα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Επικρατείας
και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Δεν καταλαβαίνω τη σπουδή
αυτής της παρέµβασης. Μου φαίνεται και λίγο περίεργη, µου
φαίνεται και λίγο επηρεασµένη από σκοπιµότητες που θέλετε να
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δηµιουργήσετε για να χρησιµοποιήσετε το Κοινοβούλιο για σκοπούς οι οποίοι δεν προβλέπονται νοµίζω στη διαδικασία του προϋπολογισµού. Ειλικρινά δεν την κατανοώ.
Από εκεί και πέρα...
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Εσείς έχετε να πείτε κάτι;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Επικρατείας
και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Αφήστε, κύριε Λοβέρδο. Και
τις ειρωνείες ως προς το ποιος είναι φίλος του λαού και ποιος
δεν είναι φίλος του λαού, µπορείτε να τις κρατήσετε για την παράταξή σας ή για τους εαυτούς σας. Εντάξει;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Και για εσάς!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Επικρατείας
και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος): Και επιστρέφονται, λοιπόν, οι
ειρωνείες σας.
Από εκεί και πέρα σε ό,τι αφορά τον 9.84, στο βαθµό τον οποίο
µπορώ να γνωρίζω είναι ζήτηµα της ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων εσόδων. Η Κυβέρνηση θα κάνει ό,τι µπορεί για να διασφαλίσει τα συµφέροντα των εργαζοµένων.
Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Μουµουλίδης.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε και συγγνώµη για την καθυστέρηση,
έχετε τον λόγο για έξι λεπτά.
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, επιτρέψτε µου
µόνο εισαγωγικά να βάλω έναν τίτλο στο κοµµάτι του Υπουργού
Ενέργειας που αφορά τη ΔΕΗ: «Ρεαλισµός και όχι µαγεία». Αυτό
µας είπε ο Γιώργος Σταθάκης και είναι καλό να το κρατήσουµε
για τις εξελίξεις που ακολουθούν.
Ολοκληρώνεται σιγά σιγά η συζήτηση για έναν ακόµη προϋπολογισµό του κράτους. Οι προϋπολογισµοί, όπως ξέρετε, πέρα
από κωδικούς και αριθµούς θα πρέπει να αποτυπώνουν και το
άθροισµα των πολιτικών επιλογών - προτάσεων µιας κυβέρνησης. Προφανώς κάτι τέτοιο συµβαίνει µόνο µερικώς στον προς
ψήφιση προϋπολογισµό, καθώς όλοι γνωρίζουµε πως η χώρα
µας βρίσκεται σε καθεστώς επιτροπείας, αποτέλεσµα πολιτικών
επιλογών προηγούµενων κυβερνήσεων και αυτό δεν πρέπει να
εξαιρείται από το κάδρο της συζήτησης, διότι προφανώς αδικεί
τη σηµερινή Κυβέρνηση.
Ακούσαµε από το Βήµα αυτό να επαναλαµβάνεται από όλους
σχεδόν τους οµιλητές της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ότι, ούτε
λίγο ούτε πολύ, για τη σηµερινή κατάσταση της χώρας ευθύνεται
η σηµερινή Κυβέρνηση.
Δυστυχώς, είναι πλέον κοινή διαπίστωση πως για κάποιους σε
αυτόν τον τόπο δεν υπάρχει ούτε ιστορία ούτε παρελθόν στην
πολιτική ζωή του τόπου. Υπάρχουν τοποθετήσεις σε αυτόν τον
δηµόσιο διάλογο που ξεπερνούν την περιοχή της πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς όχι µόνο υποτιµούν αλλά προσβάλουν τη
νοηµοσύνη της ελληνικής κοινωνίας.
Βλέπουµε, γιατί εµείς είµαστε άπειροι ως Βουλευτές και ως
Κυβέρνηση, τον τρόπο που κάποιοι αυτό το εκµεταλλεύονται.
Εγώ θαυµάζω τον κ. Λοβέρδο -οφείλω να το πω δηµόσια- για το
επικοινωνιακό του στυλ. Είναι άξιο θαυµασµού και άξιο µελέτης.
Συζητάµε σήµερα τον προϋπολογισµό της επόµενης χρονιάς,
µιας χρονιάς που η Ελλάδα θα συναντηθεί αµετάκλητα µε την
προοπτική ενός καλύτερου µέλλοντος, βελτιώνοντας συστηµατικά τη θέση της στον διεθνή χάρτη. Το ερώτηµα είναι αν θα υπερασπιστούµε ως σύνολο την προοπτική αυτή. Διότι είναι αδιανόητο να συνεχίζεται η προσπάθεια αποδόµησης της ίδιας της
ελπίδας και όχι της Κυβέρνησης. Άλλωστε, Νέα Δηµοκρατία και
ΠΑΣΟΚ µεταπολιτευτικά είχαν την ευκαιρία, για περίπου σαράντα χρόνια, να αλλάξουν την προοπτική της χώρας και δυστυχώς οδήγησαν τη χώρα στη σηµερινή της κατάσταση.
Ας µην µικραίνουµε τα γεγονότα. Κύριοι της Αντιπολίτευσης,
είτε το θέλετε είτε όχι, το 2018 είναι χρονιά εξόδου της χώρας
από την αυστηρή επιτροπεία και τα µνηµόνια. Ο ελληνικός λαός
πλήρωσε και συνεχίζει να πληρώνει το απότοκο των επιλογών
ενός συστήµατος που σήµερα, αντί να επιζητά την κάθαρση και
την ανανέωσή του, επιχειρεί στο βωµό της επανόδου του να συν-
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τρίψει κάθε προοπτική µε την ευγενική χορηγία βέβαια κάποιων
συστηµικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης, τα οποία µε τη σειρά
τους ελπίζουν στην επάνοδό τους, στις παλιές καλές εποχές των
αεροδανείων, της διαπλοκής και της συνδιαχείρισης.
Μετά το σενάριο της κυβερνητικής παρένθεσης, µετά το σενάριο των εκλογών, που για περίπου τρία χρόνια µολύνει τον δηµόσιο βίο, καθώς έχει λάβει διαστάσεις εµµονής, ακούσαµε χθες
τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να διακηρύσσει σε
κάθε τόνο πως το 2018 θα είναι χρονιά κάθαρσης, αφού προβλέπει πως και πάλι θα γίνουν εκλογές σε αυτήν τη χρονιά. Και είναι
αλήθεια πολύ πρωτότυπη, σύγχρονη και κυρίως πολιτική η ανάλυση που κάνει ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Είναι µια εµµονή που ταυτίζεται, κατά τη γνώµη µου, µε τον πολιτικό αµοραλισµό.
Όµως, αγαπητοί συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης,
αναρωτηθείτε αν έτσι θέλετε να σας θυµούνται στο µέλλον, δηλαδή µε αυτή την αλαζονική συµπεριφορά κακοµαθηµένου παιδιού που ο λαός δηµοκρατικά του στέρησε το παιχνίδι του; Τη
διακυβέρνηση της χώρας θα την αποφασίσει σε δύο χρόνια ο ελληνικός λαός έχοντας εν τω µεταξύ µάθει κάθε αλήθεια για τα
έργα και την πολιτεία σας.
Τη στιγµή που όλοι οι διεθνείς οικονοµικοί και πολιτικοί παράγοντες οµολογούν πως η Ελλάδα επανέρχεται στην κανονικότητα σε αισιόδοξο τοπίο, εσείς σχεδόν εκλιπαρείτε και επιχειρείτε την µε κάθε τρόπο αποσιώπηση αυτής της εξέλιξης, γιατί
γνωρίζετε καλά πως η έξοδος από την επιτροπεία θα σηµάνει
τέλος εποχής για το πολιτικό σύστηµα που µεθοδικά οικοδοµούσατε για περισσότερα από σαράντα χρόνια.
Θέλω να ακουστεί σε αυτή την Αίθουσα -στην οποία ελπίζω να
συµφωνούµε όλοι πως υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκονται σε
κατάσταση οικονοµικής απόγνωσης, σε κατάσταση κοινωνικής
εξαθλίωσης και είναι υποχρέωσή µας να τους υπερασπιστούµετο εξής: Την προηγούµενη Τετάρτη παρακολουθήσαµε µε έκπληξη και αµηχανία -εγώ προσωπικά- την ανακοίνωση του Συνδέσµου Ελλήνων Βιοµηχάνων, που ούτε λίγο ούτε πολύ εγκαλεί
την Κυβέρνηση για την παροχή του κοινωνικού µερίσµατος.
Δεν µου κάνει εντύπωση. Είναι απολύτως φυσικό ένας βιοµήχανος να αγνοεί, να µην γνωρίζει τι είναι φτώχεια, τι είναι ανέχεια,
τι είναι ανεργία, τι είναι πείνα. Όµως, αυτό µου θυµίζει εκείνο το
ποίηµα του Μπρεχτ, όπου ο µεγάλος έµπορος αναρωτιέται: «Τι
είναι στα αλήθεια ο άνθρωπος;». Για να απαντήσει στον εαυτό
του: «Πού να ξέρω ο άνθρωπος τι είναι. Δεν ξέρω ο άνθρωπος τι
είναι, ξέρω την τιµή του µονάχα».
Ταυτόχρονα βλέπουµε και την Αξιωµατική Αντιπολίτευση η
οποία πέρυσι καταψήφισε το µέρισµα, φέτος να το υπερψηφίζει.
Βλέπουµε, όµως, να ανακαλύπτει άλλα τοπία συνάντησης µε τον
καλό εαυτό της.
Βλέπουµε, λοιπόν, πως τα 400 ευρώ που ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας ότι θα δώσει σε νέους ανέργους, δεκαοκτώ έως
είκοσι τεσσάρων ετών, χαρακτηρίζονται πλέον ως «φιλοδώρηµα». Βεβαίως, µπορώ να καταλάβω γιατί για έναν εκπρόσωπο
παλαιού συστήµατος τα 400 ευρώ είναι φιλοδώρηµα. Για κάποιους, ναι, τα 400 ευρώ είναι φιλοδώρηµα.
Θέλω να αναφερθώ επιγραµµατικά σε ένα κεφάλαιο που αποτελεί αναξιοποίητο, αλλά και συγκριτικό πλεονέκτηµα της χώρας
και αναφέροµαι στον ελληνικό πολιτισµό. Ο ελληνικός πολιτισµός
είναι ο µεγάλος αδικηµένος, όχι των µνηµονίων, όχι της κρίσης,
αλλά ο διαχρονικά αδικηµένος γίγαντας, θα έλεγα.
Στον ελληνικό πολιτισµό οφείλουµε να δώσουµε τη δυνατότητα να διαδραµατίσει τον ρόλο που του αξίζει και δικαιούται
στον παγκόσµιο χάρτη. Είναι νοµίζω η στιγµή που µπορούµε να
αναδείξουµε τον πολιτισµό σε πλεονέκτηµα και σε ένα σύγχρονο
αναπτυξιακό εργαλείο που όσο και αν δεν µπορούν κάποιοι να
κατανοήσουν, µπορεί να συµβάλλει στη δηµιουργία σηµαντικών
θέσεων εργασίας, στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής και στη
βελτίωση της καθηµερινότητας.
Κλείνοντας, εύχοµαι η νέα χρονιά να βρει τον ελληνικό λαό περισσότερο αισιόδοξο, ενωµένο σε κοινούς αγώνες και κοινούς
στόχους και κυρίως ενηµερωµένο για αλήθειες που δεν ειπώθηκαν. Είναι χρέος µας να απαντήσουµε στις προκλήσεις των καιρών. Είναι χρέος όλων µας να υπερασπιστούµε το µέλλον της
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ίδιας πατρίδας και όχι το προσωπικό µας πολιτικό µέλλον, το
οποίο άλλωστε δεν αφορά κανέναν.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Μουµουλίδη.
Τον λόγο έχει ο κ. Κατσανιώτης από την Κοινοβουλευτική
Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας.
Μετά θα µιλήσει ο Υπουργός κ. Χουλιαράκης και ακολουθούν
δύο οµιλητές, ο κ. Ψυχογιός και ο κ. Σαλµάς, ο Υπουργός κ. Βίτσας, ο κ. Μπάρκας και ο κ. Κουτσούµπας και θα ολοκληρώσει
τη συνεδρίαση η κ. Κουντουρά.
Ορίστε, κύριε Κατσανιώτη, έχετε τον λόγο για έξι λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ρωτήσατε αρκετές φορές τι θα αλλάξουµε
σαν Νέα Δηµοκρατία. Άρα, επιβεβαιώνετε αυτό που είναι συνείδηση στον ελληνικό λαό, αυτό που καταγράφεται δηµοσκοπικά,
ότι δεν θα είστε εσείς και σύντοµα θα είµαστε εµείς. Όταν θα είµαστε, θα δείτε τι θα αλλάξουµε. Το καλό είναι ότι έχει γίνει και
σε εσάς συνείδηση!
Θα ήθελα, επίσης, παίρνοντας αφορµή από ένα ντοκιµαντέρ
γαλλικής παραγωγής που πριν µερικές µέρες έπαιζε στην τηλεόραση, το «Network of hates», το «Διαδίκτυο του µίσους», να πω
δυο πράγµατα που µου έµειναν από αυτό το ντοκιµαντέρ, ότι η
δηµόσια άσκηση λεκτικής βίας στο διαδίκτυο ενθαρρύνει τους
φίλους που έχει ο θύτης να προχωρήσουν κι αυτοί σε αντίστοιχες
πράξεις. Όταν βλέπουµε, δηλαδή, κάποιον από τους φίλους µας
να προσβάλλει ή να βρίζει κάποιον στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι εύκολο να παρασυρθούµε κι εµείς σε µια παρόµοια
συµπεριφορά.
Είναι µια µορφή στρεβλής κοινωνικοποίησης, αρκετά ελκυστικής για όποιον δεν έχει ισχυρή πνευµατική, ηθική ή κοινωνική
συγκρότηση, για όποιον έχει υπάρξει και ο ίδιος πολλές φορές
θύµα τέτοιων πρακτικών στο παρελθόν.
Γιατί τα λέω αυτά; Τα λέω αυτά µε αφορµή τα αρνητικά σχόλια
που είδαµε όλοι στην είδηση του θανάτου ενός νέου ανθρώπου.
Ήταν στην καλύτερη περίπτωση συµψηφιστικά, στη χειρότερη
καθαρά υβριστικά. Στο σοκ που προκάλεσε η τραγική απώλεια
ενός σαραντατριάχρονου πατέρα, που βάφτισε την προηγούµενη µέρα το παιδί του, προστέθηκε ένα ακόµα σοκ, ο φανατισµός στο διαδίκτυο, στην καλύτερη περίπτωση συµψηφιστικά,
στη χειρότερη καθαρά υβριστικά.
Κάποια στιγµή στο πρόσφατο παρελθόν, αναγκάστηκα να υπερασπιστώ µια ανάρτηση ενός παλιού µου συνεργάτη και Βουλευτή άλλου κόµµατος, όταν αυτός συγκέντρωσε την οργή του
ελληνικού «τρολόκοσµου».
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Ποιος ήταν αυτός;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ: Θα το καταλάβετε.
Οι περισσότεροι απ’ όσους τον έβριζαν, το έκαναν γιατί διατύπωσε την άποψή του, η οποία ήταν αντίθετη, ιδεολογικά, από
τη δική τους. Οι περισσότεροι δεν είχαν διαβάσει καν αυτό που
έγραψε. Οι πιο πολλοί, επίσης, δεν ήξεραν καν ποιος είναι, αλλά
αυτό δεν τους εµπόδισε να κάνουν προσωπικές επιθέσεις σε
αυτόν.
Τα λέω αυτά, γιατί νοµίζω ότι πρέπει να αντισταθούµε σε αυτή
την πρακτική. Και πρέπει να αντισταθούµε, κυρίως, απέναντι στον
κακό εαυτό µας.
Το φαινόµενο, δυστυχώς, δεν περιορίζεται στα κοινωνικά δίκτυα. Δυστυχώς, υπάρχουν και πολιτικοί που επενδύουν στο
µίσος, το φουντώνουν, το θεριεύουν και το κάνουν εργαλείο εξόντωσης πολιτικών τους αντιπάλων. Πρέπει να αντισταθούµε και
σε αυτούς.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Προς τα κει κοιτάξτε, κύριε Κατσανιώτη.
Στον κ. Γεωργιάδη να τα πείτε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ: Ξέρω προς τα πού πρέπει να κοιτάξω.
Ο προϋπολογισµός του 2018 είναι απλά και µόνο η συνέχεια
του περσινού. Είναι υφεσιακός και αντιαναπτυξιακός, αποτύπωµα της ίδιας αποτυχηµένης πολιτικής. Στόχος του είναι η ευηµερία των αριθµών, που στηρίζεται, όµως, στη δυστυχία των
ανθρώπων. Κάθε προϋπολογισµός πρέπει να απαντάει σε τρία
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ζητούµενα: Έσοδα, έξοδα και στόχοι ανάπτυξης.
Ο συγκεκριµένος προϋπολογισµός απαντάει σε δύο από τα
τρία ερωτήµατα και οι απαντήσεις που δίνει ισοδυναµούν µε νέα
δεινά για τους πολίτες. Η άντληση εσόδων γίνεται, κυρίως, µε
τον κλασσικό τρόπο ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, δηλαδή από τη συνέχιση και
διεύρυνση της φοροµπηχτικής πολιτικής και την περαιτέρω µείωση των εισοδηµάτων.
Τα έξοδα του κεντρικού κράτους δεν µειώνονται. Αντίθετα,
µάλλον, διευρύνονται. Τα µόνα έξοδα που συνεχίζουν να µειώνονται, είναι τα έξοδα που και πάλι αφορούν την ποιότητα ζωής
των πολιτών, όπως οι υγειονοµικές δαπάνες.
Τέλος, ο προϋπολογισµός δεν έχει κανένα σχέδιο και στόχο
ανάπτυξης. Και εννοούµε πραγµατική ανάπτυξη κι όχι υπερπλεονάσµατα. Σε µια χώρα της οποίας ο προϋπολογισµός δεν προβλέπει αύξηση εισοδηµάτων και τόνωση της κατανάλωσης από
τη µία, ούτε όµως και σοβαρά έσοδα από αύξηση επενδύσεων
και άντληση κρατικών εσόδων από παραγωγικά πλεονάσµατα
ιδιωτών από την άλλη, είναι προφανές πως δεν υπάρχει καµµιά
προοπτική ουσιαστικής ανάπτυξης, δηλαδή ανάπτυξης που θα
περάσει στην κοινωνία.
Το 2018 θα είναι µια ακόµα χρονιά δηµιουργικής λογιστικής
και υπερ-απόδοσης δηµοσιονοµικών στόχων µέσω της ακόµα µεγαλύτερης επίθεσης στα εισοδήµατα των πολιτών. Κατά συνέπεια, θα είναι µια ακόµα χρονιά ύφεσης για την κοινωνία και
διεύρυνσης της ανθρωπιστικής κρίσης, που δεν βιώνουν πλέον
µόνο τα κατώτερα στρώµατα της κοινωνίας, αλλά και τα µεσαία.
Η Κυβέρνηση αυτές τις µέρες µοιράζει µερίσµατα, επιδόµατα
και τυχερούς φορολαχνούς. Οι ανάσες που προσφέρει, όµως,
είναι µικρές και σύντοµες, κοντόφθαλµες όσο και η πολιτική της.
Η διαφορά µας µε την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ είναι ότι
εµείς θέλουµε αυτά τα χρήµατα να µπαίνουν στις τσέπες των Ελλήνων κάθε µήνα κι όχι µια φορά τον χρόνο. Και θέλουµε να µπαίνουν στις τσέπες όλων των Ελλήνων κι όχι µόνο µιας µερίδας. Η
διαφορά µας είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φτωχοποιεί τους Έλληνες. Εµείς
τους θέλουµε οικονοµικά ανεξάρτητους, όχι σαν επίδοµα, αλλά
σαν κανονικό µισθό.
Υποστηρίζουµε την κοινή λογική, το ευρωπαϊκό κεκτηµένο και
την πραγµατική κοινωνία. Οι Έλληνες δεν είναι ένας λαός επαιτών της κυβερνητικής φιλευσπλαχνίας, αλλά ένας λαός που
ξέρει να προκόβει, να δηµιουργεί και να παράγει πλούτο.
Στον πανικό σας για την επερχόµενη πολιτική σας ήττα, µπερδεύετε το κοινωνικό µέρισµα µε το κοινωνικό έρεισµα. Υποτιµάτε,
όµως, τον ελληνικό λαό όταν νοµίζετε ότι δεν καταλαβαίνει τι επιδιώκετε.
Το 2015 στείλατε τους Έλληνες να περιµένουν στις ουρές για
να βγάλουν 60 ευρώ από τα ΑΤΜ, το 2017 να περιµένουν στις
ουρές για µια κάρτα µετακίνησης µε τα µεταφορικά µέσα. Φαίνεται πως τώρα, µε τον νέο προϋπολογισµό, σχεδιάζετε µια νέα
ουρά για τον ελληνικό λαό, αυτή µε τα επιδόµατα. Αυτό είναι το
όραµά σας: µια ζωή µε το δελτίο, µια ζωή όπως αυτή που έζησαν
οι παππούδες µας και οι κάτοικοι των χωρών στις οποίες επικράτησαν οι πολιτικές σας αυταπάτες.
Καταψηφίζω τον προϋπολογισµό γιατί οι Έλληνες αξίζουν κάτι
καλύτερο από τα να είναι στην ουρά της ιστορίας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Κατσανιώτη.
Τον λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Χουλιαράκης, για δεκαπέντε λεπτά.
Ακολουθούν ο κ. Ψυχογιός, ο κ. Σαλµάς και µετά ο Αναπληρωτής Υπουργός Άµυνας, ο κ. Βίτσας.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η κατάθεση του προϋπολογισµού αποτελεί µια καλή αφορµή για τον
απολογισµό του οικονοµικού έτους που ολοκληρώνεται σε λίγες
ηµέρες. Αποτελεί µία καλή αφορµή ώστε να αποτιµήσουµε τα
κύρια µακροοικονοµικά γεγονότα που µεσολάβησαν από την κατάθεση του προϋπολογισµού του 2017 πέρυσι τέτοιες µέρες
µέχρι και σήµερα, ώστε να αντληθούν διδάγµατα, να γίνουν διορ-
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θωτικές κινήσεις όπου χρειάζεται, να αναγνωριστεί η πρόοδος
και, βέβαια, να αξιολογηθεί η συµβολή του προϋπολογισµού του
2017 στην πορεία της ελληνικής οικονοµίας, ώστε να κατανοηθεί
και το σχέδιο του προϋπολογισµού που συζητάµε τώρα ακόµα
καλύτερα.
Θα κάνω έναν πολύ σύντοµο τέτοιο απολογισµό και θα αναφερθώ σε έναν µικρό αριθµό κρίσιµων µεγεθών και γεγονότων
του 2017.
Πρώτα απ’ όλα να θυµίσω ότι το εθνικό εισόδηµα της χώρας
αυξήθηκε σε τρέχουσες τιµές κατά 4,4 δισεκατοµµύρια ευρώ,
από 174,2 δισεκατοµµύρια ευρώ στο τέλος του 2016 σε 178,6 δισεκατοµµύρια ευρώ στο τέλος του 2017 ή µε ρυθµό µεγέθυνσης
2,5%.
Θα θέλαµε αναµφίβολα ο ρυθµός µεγέθυνσης να είναι ακόµα
υψηλότερος. Όµως δεν υπάρχει, αµφιβολία ότι είναι η πρώτη
φορά που στην έκταση αυτή, από την αρχή της πολυετούς κρίσης, το δεύτερο τρίµηνο του 2008, η οικονοµία µεγεθύνεται και
δεν υπάρχει αµφιβολία πως αποτελεί πολύ ισχυρή ένδειξη εξόδου από την κρίση.
Δεύτερο δεδοµένο. Το ενδεκάµηνο του 2017, Ιανουαρίου - Νοεµβρίου -δεν έχουµε στοιχεία για τον Δεκέµβριο- το ισοζύγιο
προσλήψεων - αποχωρήσεων του ιδιωτικού τοµέα της οικονοµίας
ήταν θετικό, οδηγώντας σε περαιτέρω µείωση της ανεργίας κατά
3%, από 23,5% σε 20,5%.
Η ανεργία παραµένει υψηλή και πολλές από τις νέες θέσεις
εργασίας που δηµιουργούνται είναι µερικής απασχόλησης και
υπο-αµειβόµενες. Είναι κάτι που µας προβληµατίζει. Είναι κάτι
πάνω στο οποίο πρέπει να εργαστούµε περαιτέρω για να βελτιώσουµε το πλαίσιο κινήτρων δηµιουργίας θέσεων εργασίας σε τοµείς µε υψηλή παραγωγικότητα. Δεν παύει, όµως, να είναι πολύ
σηµαντικό, θετικό νέο το γεγονός ότι για πρώτη φορά από το
2001 η δηµιουργία καθαρών, νέων θέσεων εργασίας ξεπερνά τις
130.000. Αναφέροµαι στα στοιχεία της «ΕΡΓΑΝΗ».
Τρίτο δεδοµένο: Ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία δύο πολύ δύσκολες αξιολογήσεις του προγράµµατος προσαρµογής και υλοποιούνται τώρα µια σειρά από κρίσιµες µεταρρυθµίσεις τόσο στο
µικροοικονοµικό περιβάλλον όσο και στις τράπεζες και στη δηµόσια διοίκηση, που ενισχύουν την οικονοµία και αίρουν στρεβλώσεις χρόνων.
Τέταρτο δεδοµένο: Η επιτυχής εκτέλεση του προϋπολογισµού
του 2016 και η σηµαντική υπέρβαση του στόχου 0,5% πρωτογενούς πλεονάσµατος -και να θυµίσω εδώ, ότι η Κυβέρνηση δεν
επεδίωξε την υπέρβαση του αποτελέσµατος, η υπέρβαση, όµως,
του αποτελέσµατος είναι ένδειξη ότι οι βασικές παράµετροι της
οικονοµίας, η ικανότητα του κράτους να συλλέγει φόρους,
καθώς και η συµµόρφωση των πολιτών, είναι πια διαφορετικοί
από το παρελθόν- οδήγησε για πρώτη φορά από τη Μεταπολίτευση, για την ακρίβεια από το 1973, σε πλεόνασµα Γενικής Κυβέρνησης 0,7% και σε ταχύτερη έξοδο, ένα χρόνο νωρίτερα, από
τη διαδικασία υπερβολικού ελλείµατος, στο οποίο µπήκε η χώρα
-θυµίζω- τον Δεκέµβριο του 2009.
Πρόκειται για γεγονός που επικυρώνει την είσοδο της χώρας
στο κλάµπ των χωρών - µελών της Ευρωζώνης που τα δηµόσια
οικονοµικά είναι υγιή.
Πέµπτο δεδοµένο: Αναβαθµίστηκε η πιστοληπτική ικανότητα
της χώρας και από τους τρεις οίκους αξιολόγησης, οδηγώντας
έτσι σε επιτυχή έξοδο της χώρας στις αγορές τον Ιούλιο του
2017 µε δανεισµό νέους χρήµατος 3 δισεκατοµµυρίων, δηµιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για έναν βιώσιµο τερµατισµό του
αποκλεισµού της χώρας από τις διεθνείς αγορές, και σε δεύτερο
χρόνο, τον Νοέµβριο του 2017, µε την ανταλλαγή των οµολόγων
του PSI.
Έκτο δεδοµένο: Μειώθηκε σηµαντικά η εξάρτηση των τραπεζών από την παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα, του
γνωστού ELA, κατά 24 δισεκατοµµύρια από το τέλος Δεκεµβρίου
του 2016 µέχρι το τέλος Νοεµβρίου του 2017, από τα 43,7 δισεκατοµµύρια στα 19,9 δισεκατοµµύρια.
Έβδοµο δεδοµένο: Οι καθαρές ροές καταθέσεων από το
τέλος του 2016 έως τον Οκτώβρη του 2017 ήταν θετικές και της
τάξης των 6 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Το τελευταίο τρίµηνο του
έτους αυτές έχουν επιταχυνθεί σηµαντικά.
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Όγδοο δεδοµένο: Επιταχύνθηκε η χαλάρωση των κεφαλαιακών ελέγχων. Ο οδικός χάρτης άρσης των κεφαλαιακών περιορισµών µας φέρνει πολύ πιο κοντά στην οριστική κατάργηση των
περιορισµών αυτών.
Και τέλος, το ένατο δεδοµένο και ίσως το πιο γνωστό απ’ όλα
-είναι το θέµα των τελευταίων δύο εβδοµάδων- είναι η σηµαντική
αποκλιµάκωση των επιτοκίων δανεισµού της ελληνικής δηµοκρατίας µε µείωση -θυµίζω ότι την 31η Δεκεµβρίου του 2016 ήταν
7,17% και αναφέροµαι στο κόστος δανεισµού του δεκαετούς
οµολόγου- 330 µονάδων βάσης. Σήµερα, δηλαδή, βρίσκονται στο
3,87%. Το σηµερινό 3,87% είναι κάτω από τον µέσο όρο της περιόδου ευηµερίας της ελληνικής δηµοκρατίας 2000-2008 και αντίστοιχο µε τα επιτόκια των καλύτερων ηµερών του 2004 και
2005.
Οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι παραµένουν. Και, προφανώς, καθήκον της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονοµικών είναι να
τους προβλέπει και να τους µειώνει. Όµως, δεν υπάρχει καµµιά
αµφιβολία ότι η ελληνική οικονοµία -και αυτό ακριβώς θέλω να
τονίσω- ολοκληρώνει το 2017 σε πολύ καλύτερη θέση σε σχέση
µε το 2016, όπως είχε ολοκληρώσει το 2016 σε πολύ καλύτερη
θέση σε σχέση µε το 2015. Δεν υπάρχει αµφιβολία πως η αβεβαιότητα αίρεται και πως ένας αξιόπιστος και καθαρός δρόµος
εξόδου είναι πλέον ορατός.
Κλειδί -θα έλεγα το κρίσιµο κλειδί- για τη σταθεροποίηση της
οικονοµίας, για την άρση της αβεβαιότητας, για τη βελτίωση του
οικονοµικού κλίµατος και για την αποκλιµάκωση των επιτοκίων
ήταν η εκτέλεση του προϋπολογισµού των ετών 2016 και 2017,
και γενικότερα η πορεία των δηµοσίων οικονοµικών τα δύο τελευταία χρόνια.
Κανείς προϋπολογισµός δεν µπορεί να πετύχει πολλούς στόχους ταυτόχρονα. Ο προϋπολογισµός είναι ένα εργαλείο. Προφανώς µπορεί να επιδιώξει µία ισορροπία ανάµεσα σε αντιτιθέµενους στόχους. Και η στρατηγική των δυο αυτών προϋπολογισµών -και του 2016 και του 2017- ήταν διπλή. Από τη µια πλευρά, η εµπέδωση της αξιοπιστίας των ελληνικών δηµόσιων οικονοµικών, µε την τήρηση των δηµοσιονοµικών στόχων, ώστε να
αποκατασταθεί ξανά η εµπιστοσύνη των αγορών στα ελληνικά
δηµόσια οικονοµικά και κατά συνέπεια στο αξιόχρεο της χώρας,
η βασική αιτία της µεγάλης κρίσης του 2008-2016, η βασική αιτία
των διπλών ελλειµµάτων που οδήγησαν την ελληνική δηµοκρατία
στο χείλος της χρεοκοπίας.
Πρώτον, λοιπόν, η εµπέδωση της αξιοπιστίας ως προϋπόθεση
για να βγούµε από το πρόγραµµα, προϋπόθεση για να ανακτήσουµε την εµπιστοσύνη των αγορών, αλλά, ταυτόχρονα, και η δίκαιη κατανοµή της αναγκαίας και αναπόφευκτης προσαρµογής,
ώστε να προστατευθούν τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά.
Η ίδια ακριβώς στρατηγική µε τον προϋπολογισµό του 2017,
αυτή η διπλή στρατηγική -αξιοπιστία από τη µια πλευρά, και προστασία των πιο ευάλωτων στρωµάτων από την άλλη- χαρακτηρίζει και τον προϋπολογισµό του 2018.
Ο προϋπολογισµός του 2018 προσδιορίζεται σε µεγάλο βαθµό
από το οικονοµικό περιβάλλον και τους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς, που η ελληνική δηµοκρατία αντιµετωπίζει εδώ και µία
δεκαετία.
Να θυµίσω κάτι που δεν καταλαβαίνω για ποιον λόγο διαρκώς
ξεχνάµε. Οι περιορισµοί αυτοί απορρέουν από το γεγονός πως
η χώρα το 2010 έφτασε στο χείλος της καταστροφής, στο χείλος
της χρεοκοπίας και στην πόρτα εξόδου από το κοινό νόµισµα.
Αυτή ήταν η πραγµατικότητα και αυτήν την πραγµατικότητα
ακόµα προσπαθούµε να διορθώσουµε. Και δεν υπάρχει άλλος
τρόπος διόρθωσης από τη δηµοσιονοµική προσαρµογή.
Όµως, το 2018 είναι το τελευταίο έτος δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Και ο προϋπολογισµός του 2018 φροντίζει µε την πιο
ήπια δυνατή δηµοσιονοµική προσαρµογή, σε ένα πραγµατικά δυσµενές περιβάλλον, να βρίσκει χώρο ώστε να ενισχύει περαιτέρω
τα προγράµµατα κοινωνικής προστασίας και, µάλιστα, στοχευµένα, ειδικά στην παιδική φτώχεια.
Αυτή η Κυβέρνηση, και όχι η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, κατάφερε να εξοικονοµήσει µέσω της επισκόπησης δαπανών 320 εκατοµµύρια, για να υλοποιήσει ένα χρόνο νωρίτερα τη
σηµαντική αύξηση των οικογενειακών επιδοµάτων, ειδικά για το
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πρώτο και το δεύτερο παιδί.
Αυτή η Κυβέρνηση, και όχι η Νέα Δηµοκρατία, κατάφερε µέσω
της επισκόπησης δαπανών να ενισχύσει τον προϋπολογισµό για
τα σχολικά γεύµατα και για την επέκταση των βρεφονηπιακών
σταθµών.
Βέβαια, µεσοπρόθεσµα, και όσο οι περιορισµοί χαλαρώνουν
και η οικονοµία ανακάµπτει, το ίδιο εργαλείο, ο προϋπολογισµός,
θα µπορεί να ανταποκρίνεται σε επιπλέον στόχους.
Όσο η αξιοπιστία εµπεδώνεται και η αποκατάστασή της δεν
αποτελεί προτεραιότητα, ο προϋπολογισµός θα µπορεί να προχωρά σε µείωση των φορολογικών βαρών, πράγµα που αποτυπώνεται στο µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα δηµοσιονοµικής στρατηγικής, µε σηµαντική µείωση της φορολογίας εισοδήµατος, επιχειρήσεων και περιουσίας ύψους 3,5 δισεκατοµµυρίων µέχρι το
2021. Όµως, και τώρα, στο βαθµό που αυτό είναι δυνατόν, στο
βαθµό που υπάρχει χώρος, επιδίωξή µας είναι να µειώνουµε τους
φόρους. Και ανακοινώνω από εδώ τη µείωση του ΦΠΑ από το
24% στο 13% για τις µονάδες φροντίδας ηλικιωµένων, για τους
οίκους ευγηρίας, για τις µονάδες παροχής υπηρεσιών φροντίδας
σε άτοµα µε αναπηρία και νοητική υστέρηση.
Θα ήθελα -και παρακαλώ, δώστε µου δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε, πάνω από τον προβλεπόµενο χρόνο- να σχολιάσω λίγο τις
δηµοσιονοµικές προτάσεις της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Η
Νέα Δηµοκρατία έχει περάσει από τρεις διαδοχικές µεταµορφώσεις της δηµοσιονοµικής της στρατηγικής. Τον Σεπτέµβριο του
2016, κατηγορώντας την Κυβέρνηση ότι καταστρέφει την οικονοµία, ότι ο προϋπολογισµός πέφτει έξω -τίποτα από αυτά δεν
επαληθεύτηκε- από το βήµα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης προτείνει τη µείωση των φορολογικών βαρών κατά 4,19 δισεκατοµµύρια ευρώ µε ταυτόχρονη µείωση των πρωτογενών
δαπανών.
Τα 4,2 δισεκατοµµύρια ευρώ, σας το λέω από την πείρα που
απέκτησα µέσα από την επισκόπηση των πρωτογενών λειτουργικών δαπανών του δηµοσίου, δεν υπάρχει περίπτωση να περικοπούν, χωρίς να µειωθούν σηµαντικά οι µισθοί και οι συντάξεις.
Η δεξαµενή των πρωτογενών λειτουργικών δαπανών που µπορεί
κανείς να αξιολογήσει, είναι µικρότερη από 5 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Ένα 10% εξοικονόµησης αντιστοιχεί σε µισό δισεκατοµµύριο. Από πού θα έβρισκε η Νέα Δηµοκρατία τα 4,2 δισεκατοµµύρια ευρώ, εάν δεν λεηλατούσε τον προϋπολογισµό των συντάξεων και των µισθών;
Αυτή η αντίφαση στην επιχειρηµατολογία της Νέας Δηµοκρατίας έγινε ορατή ακόµα και από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο,
το οποίο δηµόσια έχει τοποθετηθεί, λέγοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο περαιτέρω σηµαντικής µείωσης των δαπανών και υποχρέωσε τη Νέα Δηµοκρατία να καταφύγει σε µια πρώτη
µεταµόρφωση. Η µείωση των φόρων θα υλοποιηθεί τώρα µέσα
από τη µείωση των δηµοσιονοµικών στόχων από το 3,5% στο 2%.
Εγώ δεν θα µπω στη συζήτηση για ποιον λόγο δεν το έκανε η
Νέα Δηµοκρατία, όταν µπορούσε να το κάνει, όταν τα πλεονάσµατα που η ίδια είχε συµφωνήσει ήταν στο 4,5% και στο 4,2%.
Θα πω, όµως, το εξής. Η άλλη όψη του νοµίσµατος της µείωσης
των στόχων των πρωτογενών πλεονασµάτων είναι η περαιτέρω
αναδιάρθρωση του χρέους. Δεν µπορεί να µειώσει τα πρωτογενή
πλεονάσµατα, χωρίς να θέσει το χρέος πάλι σε τροχιά µη βιώσιµη και κατά συνέπεια, σε νέο αποκλεισµό από τις αγορές,
εκτός εάν διαπραγµατευτεί µεγαλύτερη αναδιάρθρωσή του. Και
σας βεβαιώνω ότι δηµοσιονοµικοί στόχοι της τάξης του 2% για
τα έτη 2018 - 2022 προϋποθέτουν πολύ µεγάλη αναδιάρθρωση
του χρέους, προϋποθέτουν ονοµαστική αποµείωση. Ή η Νέα Δηµοκρατία, λοιπόν, σκοπεύει να πάει στα άλλα δεκαοκτώ κράτη µέλη να διαπραγµατευτεί ονοµαστική αποµείωση του χρέους ή
σχεδιάζει µονοµερείς ενέργειες. Άλλη λύση δεν υπάρχει.
Αυτή η αντίφαση δυσκόλεψε τη Νέα Δηµοκρατία και έτσι προχώρησε σε µια νέα µεταµόρφωση. Δεύτερη µεταµόρφωση, πριν
το συνέδριό της, στη συνέντευξη του Αρχηγού της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης σε εφηµερίδα, όπου ανακοινώνει ότι θα µειώσει
τους φόρους και η δέσµευση αυτή είναι αδιαπραγµάτευτη,
ακόµα και εάν δεν µειωθούν τα πρωτογενή πλεονάσµατα.
Εδώ πια εγώ σηκώνω τα χέρια! Μείωση των φόρων και µιλάµε
για τρεις φόρους που αθροιστικά δίνουν 2 δισεκατοµµύρια ευρώ,
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µείωση των φόρων κατά 2 δισεκατοµµύρια ευρώ, χωρίς µείωση
των δαπανών και χωρίς µείωση των στόχων, δεν µπορεί να γίνει.
Η Νέα Δηµοκρατία λέει ότι µπορεί. Μπορεί να γίνει, διότι θα είναι,
λέει, αυτοτροφοδοτούµενη. Η µείωση των φόρων θα οδηγήσει
την οικονοµία σε τόσο µεγάλη οικονοµική ανάκαµψη που τα έσοδα που θα προκύψουν θα ισοσκελίσουν την απώλεια, θα πετύχουν έτσι τον στόχο πρωτογενών πλεονασµάτων.
Αυτή η δεύτερη µεταµόρφωση της Νέας Δηµοκρατίας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί πρόκειται ουσιαστικά για απόδραση
από την πραγµατικότητα. Μπορώ να καταλάβω ένα κόµµα να
ισχυριστεί ότι θα παλέψει για ακόµη µεγαλύτερη αναδιάρθρωση
του χρέους. Το δέχοµαι. Δέχοµαι ένα κόµµα, µε πολύ µεγαλύτερο ρεαλισµό, να βγει και να πει ότι θα µειώσει τις δαπάνες κατά
ένα λογικό ποσό. Αλλά το επιχείρηµα ότι η µείωση των φόρων
θα φέρει µέσα στο ίδιο έτος οικονοµική ανάκαµψη τόση, ώστε
τα έσοδα που θα προκύψουν να πετύχουν τον στόχο του προϋπολογισµού είναι εκτός πραγµατικότητας, είναι πραγµατικά
απόδραση από την πραγµατικότητα!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Αυτό που εντυπωσιάζει, όµως, περισσότερο –και τελειώνω µε
αυτό, κύριε Πρόεδρε- δεν είναι ότι οι προτάσεις της Νέας Δηµοκρατίας είναι εκτός πραγµατικότητας. Με εντυπωσιάζει η προχειρότητα, οι αντιφάσεις στην επεξεργασία οικονοµικής πολιτικής από ένα κόµµα που θέλει να διεκδικήσει την εξουσία. Και δεν
µε εκπλήσσει µόνο, αλλά µε τροµάζει κιόλας!
Είναι θεµιτό κανείς να αναζητά νέα µονοπάτια δηµοσιονοµικής
πολιτικής. Αυτό, όµως, που δεν είναι θεµιτό είναι να µην λαµβάνει
υπ’ όψιν του τα δεδοµένα και να συντάσσει προτάσεις οικονοµικής πολιτικής εκτός πραγµατικότητας. Δεν υπάρχει άλλη πρόταση συντεταγµένη, συγκροτηµένη, συνεπής πρόταση, που να
βγάζει τη χώρα από την κρίση, να αποκαθιστά την αξιοπιστία και
να το κάνει µε τρόπο κοινωνικά δίκαιο από την πρόταση που υλοποιεί αυτή η Κυβέρνηση και γι’ αυτό σας καλώ να στηρίξετε τον
φετινό προϋπολογισµό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω για
δύο λεπτά τον λόγο;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε. Η ώρα είναι
προχωρηµένη. Έχει µιλήσει πολλές φορές ο κ. Σταϊκούρας, µπορεί και αύριο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Επειδή, όµως, έγινε
σχετική αναφορά, θα πάρει τον λόγο για ένα λεπτό.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Δύο λεπτά, θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Σας παρακαλώ πολύ.
Ένα λεπτό την υποµονή σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε. Ο κ. Σταϊκούρας έχει µιλήσει πάρα πολλές φορές. Έχει και αύριο τη δυνατότητα να πάρει τον λόγο. Νοµίζω ότι είναι άδικο για τους Βουλευτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Αύριο µπορεί να µην
είναι ο κύριος Υπουργός εδώ, οπότε…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Εδώ θα είναι ο κύριος Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Αφήστε να ολοκληρώσει ο κ. Σταϊκούρας. Ένα λεπτό θα µιλήσει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Δύο λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Σταϊκούρα, ένα
λεπτό παρακαλώ. Δεν θέλω να…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Πρώτα απ’ όλα, θα ξεκινήσω λέγοντας ότι στην αρχή της τοποθέτησής του ο Υπουργός αντιπαρέβαλε τα στοιχεία στο τέλος του 2017 σε σχέση µε το τέλος του
2016. Συµφωνώ σε όλα µαζί σας. Είναι σωστά τα στοιχεία που
δώσατε για το πού είναι η οικονοµία στο τέλος του 2017 σε
σχέση µε το τέλος του 2016. Λησµονήσατε, όµως, να µας πείτε
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πού ήταν η οικονοµία στο τέλος του 2014. Μείνατε µόνο εκεί. Συνεπώς, εάν δείτε όλους τους οικονοµικούς δείκτες και αυτούς
που αναφέρατε, θα διαπιστώσετε ότι ακόµα δεν έχετε φτάσει
ακόµα σε εκείνο το σηµείο.
Μιλήσατε για την εξάρτηση µε τον ELA. Μα, ήταν µηδέν στο
τέλος του 2014. Μιλήσατε για τους οίκους αξιολόγησης. Ήταν
υψηλότερη η διαβάθµιση. Μιλήσατε για τις καταθέσεις. Ήταν
υψηλότερες. Και δεν έγινε καµµία αναφορά στην υποχώρηση της
ανταγωνιστικότητας, των ληξιπρόθεσµων οφειλών του ιδιωτικού
τοµέα και ότι, ακόµα και σήµερα που µιλάµε, οι ληξιπρόθεσµες
οφειλές του δηµοσίου είναι υψηλότερες απ’ ό,τι στο τέλος του
2014.
Δεύτερη παρατήρηση. Είπατε για την επισκόπηση δαπανών.
Κύριε Υπουργέ, σας έχω στείλει ερωτήσεις που δεν έχετε απαντήσει. Μπορείτε να µας πείτε, σας παρακαλώ, το 2016 και το
2017 από ποιους κωδικούς κόψατε, συγκεκριµένους κωδικούς,
φορείς του δηµοσίου που κόψατε; Να µας καταθέσετε από πού
βρήκατε τις δαπάνες, γιατί δεν τις έχετε καταθέσει, ούτε είναι
στον προϋπολογισµό. Και το 2017 και το 2018 συγκεκριµένα από
ποιους κωδικούς και ποιους φορείς κόψατε, για να δούµε πού
υπήρχε σπατάλη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και τρίτη παρατήρηση, καµµία µεταµόρφωση δεν έχει γίνει. Τα
ίδια λέγαµε, τα ίδια λέµε. Και τα ποσά τα οποία λέτε στην αρχή
για τους φόρους, αθροίζουν όλες τις φορολογικές ελαφρύνσεις.
Εξηγούµαι σε µισό λεπτό. Στα πρώτα χρόνια µε δύο χρόνια µείωση τριών συγκεκριµένων φόρων, όπως είπατε, µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους: Με διατήρηση της αναλογίας ένας προς
πέντε, µε δηµοσιονοµική πειθαρχία σε όλους τους φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης -ξέρετε, υπάρχουν και φορείς που δεν είναι
εντός στόχων-, µε µια σειρά από άλλα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Σταϊκούρα, ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Δέκα δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Τα τρία σηµεία που θέλατε τα είπατε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Δέκα δευτερόλεπτα.
Αφού κάνουµε αυτό, αφού υλοποιήσουµε διαρθρωτικές αλλαγές και ενισχύσουµε τη ρευστότητα στην πραγµατική οικονοµία,
κάτι που δεν κάνετε εσείς, αφού κρατάτε τις ληξιπρόθεσµες
οφειλές υψηλά, µπορούµε να πείσουµε εταίρους και δανειστές
ότι ο ρυθµός µε τον οποίο θα τρέξει η ελληνική οικονοµία δεν θα
είναι 1 που συµφωνήσατε εσείς, αλλά υψηλότερος. Πόσο; Εµείς
λέµε µέχρι 1,9; Γιατί λέµε 1,9; Γιατί τόσο έλεγαν οι εκθέσεις των
δανειστών το 2014 για την οικονοµία για τα επόµενα σαράντα
χρόνια. Αν συνεπώς το 1 αυξηθεί, µε βάση την Τράπεζα της Ελλάδος ο βαθµός συσχέτισης αριθµητή παρονοµαστή είναι διπλάσιος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, τα έχει πει δέκα
φορές αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Μπάρκα, σας
παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Άρα, µπορούµε να πετύχουµε βελτίωση της βιωσιµότητας του χρέους, χαµηλότερα πρωτογενή
πλεονάσµατα, άρα µειώσεις φορολογικών συντελεστών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ο κ. Ψυχογιός έχει τον
λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Να απαντήσει ο Υπουργός!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Δεν τον είδα, κύριε
Μπάρκα, τον Υπουργό. Προς Θεού. Θα µιλήσετε κι εσείς µετά.
Μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε.
Ελάτε, κύριε Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Θα είµαι πολύ σύντοµος.
Εγώ δεν αµφιβάλω ότι το 2014 ήταν χρονιά ανάκαµψης, αναιµικής ανάκαµψης, µε ρυθµό 0,7%, αν δεν κάνω λάθος. Γι’ αυτό
που επίσης δεν αµφιβάλω, όµως, είναι ότι το τέλος του 2014, το
τέλος του δεύτερου ουσιαστικά προγράµµατος προσαρµογής
βρήκε τη χώρα µε επιτόκια δανεισµού 8%, χωρίς ταµειακά διαθέσιµα για να στηρίξει το ίδιο έξοδο στις αγορές, ανεξάρτητη,
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αυτό που τώρα λέµε καθαρή έξοδο. Και κατά συνέπεια, δεν έχω
καµµία απολύτως αµφιβολία ότι τον Φεβρουάριο του 2018 το
τρίτο πρόγραµµα, το τρίτο µνηµόνιο περίµενε στη γωνία όποια
Κυβέρνηση κι αν είχε εκλεγεί.
Δεύτερον, για το θέµα της επισκόπησης των δαπανών θα σας
πω πολύ συνοπτικά ότι ένα πολύ µεγάλο µέρος προκύπτει απ’
τις λειτουργικές δαπάνες των Υπουργείων.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Δώστε το µου γραπτώς, κύριε Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Βεβαίως.
Ένα άλλο µεγάλο µέρος, όπως είπε ο κ. Σταθάκης, προκύπτει
από τη νέα σύµβαση, τη νέα συµφωνία του ελληνικού δηµοσίου
µε τη ΔΕΗ, µε εξοικονόµηση 90 εκατοµµυρίων και ταυτόχρονα
από δύο, τρεις άλλες πηγές που προφανώς πρέπει να κοινοποιήσουµε γραπτώς.
Ευχαριστώ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, απαντήστε
γραπτώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Ψυχογιός για έξι λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προτού ξεκινήσω την οµιλία µου, να κάνω ένα σχόλιο για να ξεκαθαρίσουµε λίγο τα πράγµατα και να µην υπάρχουν εντυπώσεις σε
αυτά που ανέφερε και ο κ. Κατσανιώτης. Αφού δώσω και εγώ τα
συλλυπητήρια µου στην οικογένεια του αδικοχαµένου δηµοσιογράφου, να πω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε σχετική ανακοίνωση για
το θέµα, αλλά και συνάδελφοι, οι οποίοι πήραν τον λόγο στην
Ολοµέλεια, όπως η κ. Καββαδία και άλλοι, αναφέρθηκαν σχετικά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε σχεδόν στο τέλος
του καταλόγου των οµιλητών και οµιλητριών, για µια πολύ σηµαντική διαδικασία στο ελληνικό Κοινοβούλιο, που είναι το σχέδιο του προϋπολογισµού 2018. Θα ήθελα λοιπόν από την πλευρά
µου κυρίως να επικεντρωθώ στο κοινωνικό πρόσηµο που έχει
θέσει ως προτεραιότητα αυτή η Κυβέρνηση, στη χάραξη της πολιτικής της, αλλά και στον προϋπολογισµό του 2018, µέσα σε δύσκολες συνθήκες.
Θα ρωτήσει εύλογα κάποιος, πώς είναι δυνατόν µέσα στο
πλαίσιο ενός προϋπολογισµού, που εντάσσεται σε πρόγραµµα
δηµοσιονοµικής προσαρµογής να κάνει κανείς κοινωνική πολιτική; Και όµως, ο προϋπολογισµός του 2018, ο τελευταίος που
κινείται σε αυτό το αυστηρό περιθώριο που θέτει το µνηµόνιο,
εµπεριέχει στοιχεία τα οποία διαφοροποιούν την ουσία του από
προϋπολογισµούς προηγούµενων κυβερνήσεων, καθότι βάζει
κοινωνικές προτεραιότητες. Αφ’ ενός επιδιώκει την έξοδο της
χώρας από το µνηµόνιο το καλοκαίρι του 2018 και αφ’ ετέρου η
έξοδος αυτή να συντελεστεί µε τον λαό όρθιο.
Μπορεί όµως το κοινωνικό πρόσηµο να αποτυπωθεί σε αριθµούς; Διότι αυτό είναι το σηµαντικό και ουσιαστικό. Θα δώσω µερικά παραδείγµατα από δύο κυρίως τοµείς, που προσφέρονται
για να καταδείξει κανείς τα κοινωνικά δικαιώµατα και το κοινωνικό κράτος, όπως είναι ο τοµέας της υγείας και ο τοµέας της
εργασίας.
Όσον αφορά στην υγεία, οι δαπάνες της υγείας ανέρχονται
σήµερα στο 5,1% του ΑΕΠ σε σχέση µε το 4,5% που κυµαινόταν
όταν αναλάβαµε τη διακυβέρνηση το 2015. Μέσα στο ποσοστό
αυτό, που δεν µπορεί να είναι αρκετό για µια αριστερή Κυβέρνηση, καταφέραµε να στηρίξουµε και να αναβαθµίσουµε λειτουργικά τις δηµόσιες δοµές, να προχωρήσουµε σε προσλήψεις
µόνιµων και επικουρικών γιατρών, καθώς και λοιπού προσωπικού, κάτι που είχε να γίνει από το 2009 και να αιµοδοτηθεί το σύστηµα, δέκα χιλιάδες και παραπάνω µέχρι τώρα και είκοσι
χιλιάδες περίπου µέχρι το 2019. Να αυξήσουµε τη δυνατότητα
του ΕΣΥ να καλύπτει τις ανάγκες των πολιτών, οι οποίες πολλαπλασιάστηκαν λόγω της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο σύστηµα υγείας και να ενισχύσουµε τους προϋπολογισµούς των
νοσοκοµείων, που τα ταµειακά τους διαθέσιµα πλέον είναι θετικά
περίπου 500 εκατοµµύρια ευρώ.
Όσον αφορά τώρα στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής

3303

Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, παραλάβαµε τα ασφαλιστικά ταµεία µε περίπου 1,1 δισεκατοµµύριο έλλειµµα. Δηµιουργήσαµε
τον ΕΦΚΑ το 2016, ο οποίος όχι µόνο δεν είναι ελλειµµατικός,
αλλά παρουσιάζει πλεόνασµα, το οποίο µέχρι το τέλος του 2018
αναµένεται να φτάσει τα 859 εκατοµµύρια ευρώ. Η θετική πορεία
των οικονοµικών του ΕΦΚΑ δεν έγινε τυχαία, ούτε αποσπασµατικά, αλλά έγινε µε στρατηγική και στόχευση από την αύξηση της
µισθωτής εργασίας, από την καταπολέµηση της υποδηλωµένης
και αδήλωτης εργασίας και βέβαια από την πάταξη της εισφοροδιαφυγής µε την ενίσχυση του ΣΕΠΕ. Πρέπει βέβαια να πούµε
ότι αν δεν επανέλθουν οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις, όπως
πρέπει να γίνει και θα γίνει από το Σεπτέµβριο του 2018, το πλαίσιο και η θέση των εργαζόµενων παραµένει εξαιρετικά επισφαλής.
Το Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης στόχευσε και αυτό µε
τη σειρά του σε ένα νοικοκύρεµα το οποίο οδήγησε σε µια εξοικονόµηση ύψους περίπου 240 εκατοµµυρίων ευρώ. Αυτά τα χρήµατα, όπως είπε και ο προλαλήσας Υπουργός, θα διατεθούν για
βρεφονηπιακούς σταθµούς, για την ενίσχυση των οικογενειακών
επιδοµάτων, για το πρόγραµµα σχολικών γευµάτων. Δεν προήλθαν από περικοπές δαπανών ούτε προήλθαν από απολύσεις,
όπως κάνατε, κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, και προφανώς θα κάνετε για να βρείτε τα απαραίτητα κονδύλια για να µειώσετε, όπως λέτε, τη φορολογία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτά τα τρία χρόνια που βρισκόµαστε στην Κυβέρνηση αναγκαστήκαµε από το καλοκαίρι του
2015 και µετά να εφαρµόσουµε πολιτικές τις οποίες ουδέποτε
υιοθετήσαµε ως δικό µας πρόγραµµα. Παρ’ όλα αυτά, µιλήσαµε
από την πρώτη στιγµή για την ανάγκη ενός παράλληλου προγράµµατος, ώστε να προασπίσουµε τα βασικά κοινωνικά δικαιώµατα και να αφήσουµε ένα αριστερό αποτύπωµα µέσα στο ασφυκτικό µνηµονιακό πλαίσιο.
Η δωρεάν πρόσβαση των ανασφάλιστων στο σύστηµα υγείας,
η ενισχυµένη από εκπαιδευτικούς λειτουργία των σχολείων και
ιδίως της ειδικής αγωγής, το κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης,
το πλαίσιο κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας, η ανακατανοµή των ΕΣΠΑ, όπως ακούστηκε από τον αρµόδιο Υπουργό, για
να έχουν πρόσβαση οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, είναι κάποιες
απ’ αυτές τις πρωτοβουλίες.
Παράλληλα, το αποτύπωµα που θέλουµε να αφήσουµε φαίνεται και από την πολιτική που χαράσσουµε στα θέµατα των δικαιωµάτων. Τα τελευταία τρία χρόνια έχουν µπει γερά θεµέλια σ’
αυτήν την κατεύθυνση. Η κατάργηση των φυλακών τύπου Γ’, η
αποσυµφόρηση των φυλακών και η δηµιουργία δοµών εκπαίδευσης και επανένταξης µέσα σ’ αυτές, η ιθαγένεια για τα παιδιά µεταναστών δεύτερης γενιάς, το πρόγραµµα εκπαίδευσης των
προσφυγόπουλων, η νοµική ταυτότητα αναγνώρισης φύλου, η
κατάργηση της υποχρεωτικότητας της σαρία, η οποία θα έλθει
το επόµενο διάστηµα, όπως επίσης και η κύρωση της σύµβασης
της Κωνσταντινούπολης, η οποία επίσης έρχεται, είναι βήµατα
προς αυτήν την κατεύθυνση.
Αναρωτιέται κανείς γιατί η Νέα Δηµοκρατία κυρίως, της
οποίας οι ευρωπαϊκοί σύµµαχοι και οι εταίροι τα εισηγούνται και
τα στηρίζουν αυτά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν έφερε ποτέ αυτά
τα νοµοσχέδια. Προφανώς εντάσσεται στη λογική της νοµοτέλειας των κοινωνικών ανισοτήτων -που και ο Αρχηγός σας εισηγήθηκε- και στον νόµο της ζούγκλας, όπου ο ισχυρός επιβιώνει.
Δικό µας χρέος είναι να συνεχίσουµε την προσπάθεια αυτή,
γιατί ακόµα έχουµε πολύ δρόµο, να αξιοποιήσουµε όλες τις δυνατές ρωγµές και να επεξεργαστούµε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο
που να αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας, µιας κοινωνίας
στην οποία απευθύνεστε, κύριοι της Αντιπολίτευσης και κυρίως
της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, σαν να προσγειωθήκατε στη χώρα του 2015 και κρίνετε εξ ιδίων τα αλλότρια. Είναι το φαινόµενο του καθρέφτη
αυτό, δηλαδή ότι εµείς είµαστε µε τα συµφέροντα, ότι εµείς κάνουµε πελατειακές σχέσεις, ότι έχουµε ιδιοκτησιακή σχέση µε
την εξουσία, ότι εµείς πήραµε δάνεια πάνω από διακόσια εκατοµµύρια που δεν αποπληρώσαµε, ενώ ο κόσµος γνωρίζει πολύ
καλά ποιος τα έκανε αυτά.
Επίσης, πολλοί συνάδελφοι εκ µέρους αυτών των δύο κοµµά-
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των απαξίωσαν εντελώς τον λαό, λέγοντας ότι τρώει σανό, ότι
έκανε µεγάλο λάθος µε τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι εκπαιδεύτηκε λάθος.
Δυστυχώς για σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η διαφορά
µας είναι ότι εµείς προερχόµαστε από τα σπλάχνα αυτής της κοινωνίας, ότι αυτήν υπηρετούµε, ότι σ’ αυτήν λογοδοτούµε και µόνο.
Η κοινωνία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επέλεξε και ανέδειξε
την Αριστερά πάντα στα δύσκολα και όταν της ζητηθεί, θα το ξανακάνει.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Ψυχογιό.
Ο κ. Σαλµάς έχει τον λόγο για έξι λεπτά.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αναφέρω
µερικές σκέψεις. Σας θυµίζω ότι είναι ο δέκατος όγδοος προϋπολογισµός στον οποίον έχω την τιµή να συµµετέχω.
Κύριε Σταθάκη, θα κάνω µία παρατήρηση σ’ αυτά που είπατε,
αν µου επιτρέπετε. Αφού τα κάνατε όλα τόσο καλά µε τη ΔΕΗ
και δώσατε και 1,2 δισεκατοµµύρια, γιατί πληρώσαµε όλοι οι πολίτες διπλάσια χρήµατα στη ΔΕΗ στους τελευταίους λογαριασµούς; Αυτό ενδιαφέρει τον κόσµο.
Κάτι άλλο για το οποίο αναρωτιέµαι: Ξεχάσατε να πείτε ότι
όταν η προηγούµενη κυβέρνηση συζητούσε να πουλήσει τη
µικρή ΔΕΗ, ο κ. Σπίρτζης ως πρόεδρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου, αλλά και όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, έλεγε ότι αυτό είναι ξεπούληµα
περιουσίας. Τώρα, όµως, ξαφνικά ήρθατε να υποστηρίξετε πόσο
σηµαντικό είναι το ότι εσείς την ιδιωτικοποιείτε µ’ έναν δικό σας
τρόπο, χωρίς να πείτε ποιο θα είναι το ποσό, για να το συγκρίνουµε µε το ενάµισι δισεκατοµµύριο. Το περιµένω αυτό µόλις τελειώσω την οµιλία µου. Μ’ έναν καλύτερο τρόπο ιδιωτικοποιείτε
τη ΔΕΗ.
Θέλω να σας πω, όµως, το εξής: Όταν αποφασίσατε να πάτε
στον ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς διαβάσατε το καταστατικό του, γιατί θα
µπορούσατε να ήσασταν ένας καλός Υπουργός σε µια δεξιά κυβέρνηση ή σε µια σοσιαλιστική κυβέρνηση, που πιστεύει στην
ελεύθερη οικονοµία. Όταν εσείς πήγατε στον ΣΥΡΙΖΑ, θα διαβάσατε το καταστατικό του, στο οποίο ορκιστήκατε, το οποίο λέει
ότι δεν πιστεύει στην ελεύθερη οικονοµία και ότι πιστεύει στην
κοινωνική οικονοµία και πιστεύει στην κοινωνική ιδιοκτησία –κατά
λέξη σάς το διαβάζω, µη χαµογελάτε, το έχω µπροστά µου- και
στην κοινωνική διαχείριση των παραγωγικών µέσων.
Εποµένως, εσείς ήρθατε να ζητήσετε την ψήφο του ελληνικού
λαού, για να δώσετε στους εργαζόµενους τη ΔΕΗ, όχι να την
πουλήσετε µε καλύτερους όρους-αυτό θα µου το πείτε τώρα
µόλις τελειώσω- απ’ ό,τι η προηγούµενη κυβέρνηση σχεδίαζε.
Δηλαδή, εσάς δεν σας έφερε ο ελληνικός λαός, για να κάνετε
ιδιωτικοποιήσεις. Σας έφερε, µε βάση τη µαρξιστική θεωρία, που
λέει πάλι το καταστατικό σας, να πάρετε τις επιχειρήσεις και να
τις δώσετε στους εργαζόµενους. Αυτό είναι.
Επειδή χαµογελάτε, πρέπει να το τεκµηριώσω. Λέει το καταστατικό σας: «Σοσιαλισµός για εµάς είναι προκειµένου οι εργαζόµενοι να είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να διευθύνουν και να
ελέγχουν µε τα εκλεγµένα όργανά τους την παραγωγή, κατευθύνοντάς την στην ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών». Αυτό
λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.
(Γέλωτες και χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Μπράβο, πολύ ωραία. Δεν σας κρύβω ότι πρώτη φορά βλέπω
ανθρώπους να χειροκροτούν για αυτό που δεν κάνουν, ενώ υποσχέθηκαν στους πολίτες ότι σε αυτό πιστεύουν. Αυτό είναι που
σας κάνει να µην έχετε τι να απαντήσετε, όταν σας κάνει κριτική
από αριστερά ο κ. Παφίλης.
Προφανώς, κύριε Χουλιαράκη, πρέπει να εξηγήσετε στον ελληνικό λαό, γιατί όταν πήρατε µια οικονοµία έστω σε αναιµική
ανάπτυξη 0,8%, την πήγατε τα επόµενα δύο χρόνια σε ύφεση. Τι
είναι αυτό; Είστε επιτυχηµένη Κυβέρνηση; Φανταστείτε να µην
την είχατε πάρει σε ανάπτυξη. Πήρατε µια οικονοµία µε ανάπτυξη και την πήγατε σε ύφεση το 2015 και το 2016 και κλείσατε
και τις τράπεζες.
Χαίρεστε εδώ, που το πλεόνασµα γενικής κυβέρνησης είναι
0,8%, αλλά εξηγήστε στους τριακόσιους τριάντα χιλιάδες, που

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αναµένουν να πάρουν τη σύνταξή τους, αφού έχετε τόσο καλό
πλεόνασµα, γιατί δεν ξεκαθαρίζετε τις συντάξεις και µε τη στάση
αυτή πληρωµών κρατάτε πλασµατικά το πλεόνασµα στη γενική
κυβέρνηση; Εξηγήστε το, για να δούµε πώς είναι τα πράγµατα.
Και πείτε µου κάτι, είστε υπερήφανοι που έχετε πλεόνασµα
πάνω από τον στόχο; Ποια είναι η θεωρία σας; Όταν πήγατε
εσείς στη διαπραγµάτευση που κάνατε µε τους θεσµούς, τι τους
ζητούσατε; Να έχετε περισσότερα ή λιγότερα πλεονάσµατα, για
να καταλάβω; Γιατί η οικονοµική θεωρία λέει ότι τα µεγάλα πλεονάσµατα σηµαίνουν λιτότητα.
Αν ζητούσατε χαµηλότερα πλεονάσµατα, γιατί κόβετε το ΕΚΑΣ
και τις επικουρικές συντάξεις στους φουκαράδες τους συνταξιούχους, για να µοιράζετε µετά ψίχουλα; Αν σας βγαίνει ο προϋπολογισµός, εξηγήστε σε αυτόν που του κόψατε το ΕΚΑΣ, γιατί
του το κόψατε.
Λοιπόν, για να λύνουµε και έναν µύθο, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ το κόµµα
που στήριξε τους φτωχούς; Ακούστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι άνθρωποι µε εισοδήµατα µε 700 ευρώ δεν είδαν τίποτα.
Είδαν µείωση της κατώτατης σύνταξης, κόψιµο του ΕΚΑΣ και κόψιµο της επικουρικής σύνταξης. Την ίδια ώρα είδαν αύξηση του
ΦΠΑ, αύξηση συντελεστών του ΕΝΦΙΑ και στα οικόπεδα, αύξηση
του ειδικού φόρου στα καύσιµα, περικοπή της επιδότησης του
πετρελαίου θέρµανσης, αύξηση στα τσιγάρα, αύξηση στη σταθερή τηλεφωνία, θέσπιση ειδικού φόρου στο ίντερνετ. Όλες
αυτές είναι οι παροχές που χρησιµοποιεί η µεσαία τάξη. Άρα, αυξήσατε τις δαπάνες του νοικοκυριού. Δεν το βοηθήσατε.
Πάµε τώρα στην τάξη των ενάµισι εκατοµµυρίου ανθρώπων,
που είναι στη σχετική φτώχεια. Ποιοι είναι αυτοί; Ένα εκατοµµύριο επτακόσιες χιλιάδες άνθρωποι είναι στη σχετική φτώχεια σήµερα. Αν το όριο ήταν στα 420 ευρώ, λόγω του ΑΕΠ που ήταν
του 2014, θα ήταν πολύ περισσότεροι. Τι σηµαίνει αυτό; Το 2014
µε 420 ευρώ σε θεωρούσαν σχετικά φτωχό. Είναι το 60% του
µέσου εισοδήµατος. Σήµερα, όµως, δεν θεωρείσαι σχετικά φτωχός µε 420 ευρώ.
Πάµε να δούµε, λοιπόν, για αυτούς που είναι µε εισόδηµα
κάτω από 200-380 ευρώ, τι κάνατε; Τους βοηθήσατε; Σε τι τους
βοηθήσατε αυτούς; Σε τίποτα.
Σε αυτήν την κατηγορία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανήκουν η γενιά των 360 ευρώ, που γιγαντώθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ από τη
µερική απασχόληση σε βάρος της πλήρους απασχόλησης, είναι
η κατώτατη σύνταξη στα 360 ευρώ και είναι και το επίδοµα της
ανεργίας στα 360 ευρώ. Πείτε µας, τι κάνατε γι’ αυτούς; Άρα, για
τα 1,7 εκατοµµύρια στη σχετική φτώχεια δεν τους δώσατε τίποτα
και τους πήρατε από το διαθέσιµο εισόδηµα, µε όλες τις αυξήσεις στο οικογενειακό καλάθι, που σας είπα, λόγω των αυξήσεων
που κάνατε στους φόρους.
Πάµε από τα µηδέν έως τα 200 ευρώ που είναι οκτακόσιες χιλιάδες στην απόλυτη φτώχεια. Τους δώσατε το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα. Ήσασταν υποχρεωµένοι να το κάνετε από την
ΕΣΚΕ του 2014. Το βρήκατε, το σταµατήσατε το 2015 και αναγκαστήκατε το 2016 να το δώσετε. Πώς το δίνετε; Χωρίς έλεγχο
πουθενά. Αν κάποιος σήµερα παίρνει σύνταξη στο εξωτερικό,
παίρνει το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα. Αν κάποιος είναι στη
µαύρη εργασία, παίρνει το εγγυηµένο εισόδηµα. Αν κάποιος δεν
θέλει να πάει να δουλέψει, του δίνετε το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα.
Άρα, σε αυτές τις κατηγορίες των φτωχών δεν κάνατε τίποτα.
Το µέρισµα που δώσατε πέρυσι, το δώσατε στους συνταξιούχους και όχι σε αυτούς. Φέτος πάτε να τους δώσετε ψίχουλα,
άλλα µόλις θα σταµατήσει να υπάρχει µέρισµα όλες αυτές οι κατηγορίες των δυόµισι εκατοµµυρίων Ελλήνων, που είναι στην
απόλυτη και σχετική φτώχεια και στο ένα εκατοµµύριο που είναι
στην απειλούµενη φτώχεια, δεν τους έχετε δώσει τίποτα.
Σχετικά µε τα περί συσσιτίου, τροφής και διατροφής στα σχολεία, θα σας πω µόνον ότι από το ΤΕΒΑ, το Ταµείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας Απόρων, από το 2014 έως το 2020, είχε υποχρέωση η
Ελλάδα, είχε το δικαίωµα να πάρει 330 εκατοµµύρια, τα 270 θα
ήταν από τα κοινοτικά ταµεία, για να τα δώσει ως επισιτιστική
βοήθεια στη χώρα. Πόσα από αυτά τα χρήµατα έχουν αντληθεί;
Το 0,8%. Ούτε αυτά δεν πήρατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Σαλµά, παρα-
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καλώ ολοκληρώστε.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Κλείνω µε το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα που είπα. Το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει τρεις πυλώνες. Ο ένας είναι το επίδοµα,
µέχρι να πάει στον τρίτο πυλώνα που είναι η επανένταξη. Ξέρετε
πόσοι έχουν επανενταχθεί στην εργασία όλο αυτό το διάστηµα,
από το 2016 έως το 2017; Από τις διακόσιες ογδόντα χιλιάδες,
τρεις χιλιάδες διακόσιοι. Από διακόσιες ογδόντα χιλιάδες δικαιούχους, νοικοκυριά, µόνο τρεις χιλιάδες διακόσιοι βρήκαν
δουλειά, δηλαδή κάτω από το 1%.
Σχετικά µε το τελευταίο επίδοµα στους ανέργους, θα ήθελα
να σας πω, κύριε Σταθάκη, που είστε µέσα στην αγορά, τα 400
ευρώ που λέγατε ότι θα τους δώσετε για έναν νέο δεκαοκτώ έως
είκοσι τεσσάρων χρονών τι είναι πιο σηµαντικό; Να του πεις ότι
του δίνεις 400 ευρώ ή να του πεις -για παράδειγµα- ότι πληρώνεις για ένα µήνα να πάει να τον δοκιµάσει µια επιχείρηση, ώστε
να του ανοίξεις µια πόρτα, µια ευκαιρία;
Καταλαβαίνετε ότι µε τον τρόπο αυτό, των επιδοµάτων, θέλετε
να έχετε δεσµευµένη και εξαρτηµένη από την επιδοµατική πολιτική µια κοινωνία ολόκληρη, προσδοκώντας να πάρετε ψήφους
στις επόµενες εκλογές.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Σαλµά, ευχαριστούµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µία ερώτηση
θέλω να κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Θα µιλήσετε σε ένα
λεπτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Είναι Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ο κ. Σαλµάς;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Για ποιον λόγο ρωτάτε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Γιατί µιλάει δέκα λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Μίλησε εννέα λεπτά.
Και ο κ. Μιχαηλίδης µίλησε εννέα λεπτά. Δεκαεννέα λεπτά µίλησε
ο κ. Σταθάκης, αντί για δέκα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Υπάρχει
ανοχή σε όλους τους συναδέλφους. Έχετε µιλήσει όλοι παραπάνω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Παρατηρήσεις, αν είναι ποτέ
δυνατόν!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Από το πρωί είµαστε εδώ και
όλοι τόσο µίλησαν και κανείς δεν λέει τίποτα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ορίστε, κύριε Σταθάκη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κύριε Σαλµά, το 1789 στην πρώτη εθνοσυνέλευση στη
Γαλλία κάποιοι κάθισαν δεξιά και κάποιοι κάθισαν αριστερά. Συζητούσαν επί πολλές µέρες πάνω σε τρεις λέξεις, τι είναι ελευθερία, τι είναι ισότητα και τι είναι αδελφοσύνη. Από τότε, από τον
τρόπο που καταλάβαιναν την ελευθερία, οι µεν έλεγαν οικονοµική ελευθερία, οι δεξιά, και δεν µας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Η
Αριστερά έλεγε: Εντάξει η οικονοµική ελευθερία δεν λέµε, καλό
είναι και αυτό, αλλά και η αδελφοσύνη, µε ενδιαφέρει τι κάνει ο
διπλανός µου Γάλλος. Άρα, δεν θα τον προστατεύσω κοινωνικά
όταν πέφτει, όταν δεν έχει γιατρό; Άρα, ναι ελευθερία, αλλά και
αδελφοσύνη και ισότητα.
Άρα οι ταυτότητες, το ότι εµείς είµαστε αριστερό κόµµα και
αποτυπώνεται στο καταστατικό µας και εσείς είσαστε δεξιό
κόµµα, είναι δεδοµένες. Δεν έχει αλλάξει διαχρονικά αυτό. Αυτό
δεν λέει ότι δεν µπορείς σε ένα δηµοκρατικό σύστηµα να κυβερνάει η Δεξιά ή η Αριστερά µε βάση το πρόγραµµα και τις ανάγκες
της κοινωνίας και τον τρόπο που καλείται να επιλύσει προβλήµατα.
Εµείς το 2015 δεν κατεβήκαµε στις εκλογές µε το καταστατικό
µας. Όπως δεν κατεβαίνετε και εσείς στις εκλογές µε το καταστατικό σας.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Εµείς µε το καταστατικό µας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Στις εκλογές κατεβαίνουµε γιατί έχουµε µια σειρά από
σκέψεις, ιδέες και προτάσεις για το πώς θα λύσουµε τα προβλή-
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µατα, που αντιµετωπίζει η οικονοµία, η κοινωνία.
Εµείς είχαµε µια συµφωνία το 2015 µε τους θεσµούς, µε αυτήν
κατεβήκαµε στις εκλογές και µε τις σκέψεις µας για το πώς θα
σταθεροποιήσουµε την οικονοµία µε κοινωνικά δίκαιο τρόπο. Το
ανέλυσε πολύ ωραία ο κ. Χουλιαράκης. Εµάς εµπιστεύτηκαν οι
πολίτες για τον τρόπο, για τις ιδέες και τις προτάσεις µας που
είχαµε το 2015. Δεν κατεβήκαµε µε καταστατικό και απορώ πώς
ένας έµπειρος πολιτικός µας λέει ότι η ταυτότητα ενός κόµµατος
δηµιουργεί και εσαεί ένα µονοπώλιο στη διακυβέρνηση. Πρέπει
να σας ψηφίσουν οι πολίτες, τι να κάνουµε; Θα δυσκολευθείτε
λίγο, αλλά δεν αποφεύγετε αυτήν τη διαδικασία, όποια άλλη µέθοδο και να προσπαθήσετε να ακολουθήσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Ορίστε, κύριε Χουλιαράκη, µε ενηµέρωσαν πως έχετε ζητήσει
τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ένα λεπτό θα χρειαστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξαναγυρίσουµε στο 2014, γιατί το αναφέρατε. Θα θυµίσω,
λοιπόν, πάλι ότι τον Δεκέµβριο του 2014 το κόστος δανεισµού
του ελληνικού δηµοσίου ξεπερνούσε το 8%. Σήµερα είναι στο
3,8%. Με 8% στις αγορές δεν βγαίνεις, είναι απαγορευτικό.
Τα ταµειακά διαθέσιµα, το απόθεµα ασφαλείας για την έξοδο
στις αγορές που τώρα χτίζουµε, ήταν µηδενικό, δεν υπήρχε. Ο
στόχος προϋπολογισµού του 2014 ήταν 1,5%. Το αποτέλεσµα
του 2014 ήταν 0,2%. Ο στόχος του 2015 ήταν 3%. Εάν δεν επαναδιαπραγµατευόταν η Κυβέρνηση το πρόγραµµα, έπρεπε να
πάει από ένα αποτέλεσµα 0,2% σε ένα αποτέλεσµα 3%, δηλαδή
2,8% αύξηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Εδώ µιλάµε τώρα για διαφορά από το τελικό αποτέλεσµα του
’17 στο ’18 που είναι µικρότερη του 1%. Και µας κατηγορείτε για
λιτότητα. Δεν υπήρχε περίπτωση η οικονοµία, η χώρα να βγει
από πρόγραµµα χωρίς ταµειακά διαθέσιµα, µε επιτόκια στο 8%
και µε µια υποχρέωση να ανέβει ένα σκαλοπάτι της τάξης του
2,7%, 2,8%.
Θα αναφερθώ τώρα στα πρωτογενή πλεονάσµατα. Κοιτάξτε:
Σαφώς είναι χειρότερο να πέφτεις πάντα κάτω από τον στόχο.
Το πρόβληµα της χώρας για πολλά χρόνια ήταν πρόβληµα αξιοπιστίας και δεν ανοίγεις τον δρόµο εξόδου από τα προγράµµατα
αν δεν αρχίσεις κάποτε να πιάνεις τους στόχους σου. Και µέχρι
το 2014 οι κυβερνήσεις δεν έπιασαν κανέναν δηµοσιονοµικό
στόχο.
Έχετε, βέβαια, δίκιο όταν λέτε ότι η παραγωγή υπερπλεονασµάτων κατ’ αρχάς δεν είναι καλό πράγµα. Έχετε δίκιο σε αυτό.
Γιατί, όπως είπατε, συνοδεύεται από µεγάλες υφέσεις. Είδαµε
ότι η προσαρµογή του 2010-2014 συνοδεύθηκε από ύφεση σωρευτικά της τάξεως του 25%. Εγώ δεν είδα τέτοια ύφεση το διάστηµα 2015 - 2017, παρ’ ότι είχαµε υπερπλεονάσµατα. Η οικονοµία ήταν στάσιµη. Η αβεβαιότητα παρέµεινε ειδικά το 2015, αλλά
ύφεση δεν είδα.
Αυτό τι σηµαίνει; Σηµαίνει ότι κάτι έχει αρχίσει να αλλάζει στον
τρόπο που λειτουργεί η οικονοµία.
Η δική µας πρόβλεψη και στον προϋπολογισµό του 2016 και
στον προϋπολογισµό του 2017 ήταν για επίτευξη στόχου µε ένα
πάρα πολύ µικρό περιθώριο πάνω από τον στόχο, περιθώριο
ασφαλείας της τάξης του 0,1%, 0,2%. Το γεγονός ότι παράγαµε
αποτελέσµατα σηµαντικά υψηλότερα του στόχου χωρίς ύφεση,
δείχνει ότι µερικές βαθιές παράµετροι της οικονοµίας στη συµπεριφορά των νοικοκυριών και στην ικανότητα του κράτους να
συλλέγει φόρους, έχει αλλάξει. Και αυτό δεν είναι κακό, είναι
καλό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
Τον λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άµυνας κ.
Δηµήτριος Βίτσας για οκτώ λεπτά. Θα ακολουθήσει ο κ. Μπάρκας, ο κ. Κουτσούµπας και θα κλείσουµε τη συνεδρίαση µε την
Υπουργό Τουρισµού κ. Κουντουρά.
Ορίστε, κύριε Βίτσα, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
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Άµυνας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν ξέρω µήπως θα ήταν ωφέλιµο να είµαι εγώ τελευταίος οµιλητής και οι άλλοι να µεταφερθούν αύριο το πρωί, ώστε και να
εκδηλώσουν σε περισσότερο κόσµο τη γνώµη τους και από την
άλλη µεριά να έχουν και µεγαλύτερη δηµοσιότητα. Δεν θα πειράξει κανέναν αν αύριο τελειώσουµε δώδεκα…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δύο οµιλητές, δύο Υπουργοί
και τελειώνουµε, κύριε Πρόεδρε. Να τελειώνουµε σήµερα. Είναι
προγραµµατισµένο, κύριε Υπουργέ. Εµείς είµαστε εδώ από το
πρωί µέχρι το βράδυ κάθε µέρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Σας παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Για να µην παρασύρεται και κανείς από τη δυναµική
της συζήτησης.
Έχουµε, λοιπόν, µπροστά µας τον τρίτο προϋπολογισµό που
καταθέτει η δική µας Κυβέρνηση. Κι έτσι αυτή η παράξενη µικρά
παρένθεσις του 2015, χρόνο µε τον χρόνο γίνεται µια ιστορική
περίοδος. Και η ιστορική περίοδος µέχρι τα τώρα έχει τρία χαρακτηριστικά κατά τη γνώµη µου.
Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι η αποτελεσµατικότητα. Και
είναι πια κοινά παραδεκτό -µέσα από δύσκολες µάχες, µέσα από
προβλήµατα- ότι το καλοκαίρι του 2018 η χώρα βγαίνει από τη
µνηµονιακή επιτροπεία. Και καλείται τότε να µπορεί µόνη της,
µέσα από τους όρους συµµετοχής της βέβαια στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Αυτό δεν ήταν, αγαπητοί συνάδελφοι, και η κύρια επαγγελία
µετά την καταστροφική επιλογή των µνηµονίων εδώ και οκτώ
χρόνια; Πώς µπορείτε αυτό να το προσπεράσετε; Με µεµψιµοιρίες, µε συζητήσεις περί καθαριότητας; Αυτό δεν ήταν το ζήτηµα; Κατανοεί και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση πως αυτή η
Κυβέρνηση πετυχαίνει να βγάλει τη χώρα από τη µνηµονιακή επιτροπεία.
Σε αυτόν τον δρόµο της αποτελεσµατικότητας πρέπει να µείνουµε σταθερά προσανατολισµένοι ωσότου ολοκληρωθεί και η
συµφωνία. Και χρειάζεται επιµονή, σοβαρότητα, ώστε καµµία
σκέψη ή πράξη να µην κλονίσει την ολοκλήρωση της προσπάθειας της χώρας, αυτό και από τη δική µας πλευρά, αλλά και από
την πλευρά των θεσµών, οι οποίοι οφείλουν να σεβαστούν και
την υπογραφή τους και τις δικές τους υποχρεώσεις και την προσπάθεια του ελληνικού λαού.
Συγχρόνως, σε αυτό το διάστηµα χρειάζεται να σχεδιάζουµε
την επόµενη µέρα. Και µέσα σε αυτόν τον σχεδιασµό και στα τεχνικά του χαρακτηριστικά θα δοκιµαστούµε ως Κυβέρνηση σε
ένα ευκρινές και διακριτό σύστηµα κινήτρων και υποχρεώσεων,
που αφορούν το πολιτικό σύστηµα, το νέο παραγωγικό πρότυπο
σαν κεντρικό στοιχείο της οικονοµικής ανάπτυξης και την ανασύσταση του κοινωνικού κράτους. Και αυτό το σύστηµα κινήτρων
και υποχρεώσεων αφορά το κράτος και τους θεσµούς του, την
ιδιωτική, κρατική και δηµόσια οικονοµία, αλλά και όλο τον λαό,
τον τρόπο ζωής και τις κοινωνικές συνήθειες.
Αν αυτό είναι το πρώτο χαρακτηριστικό, το δεύτερο χαρακτηριστικό της περιόδου είναι ο κοινωνικός προσανατολισµός. Άλλοι
Υπουργοί και συνάδελφοι της Συµπολίτευσης αναφέρθηκαν και
θα αναφερθούν µε αναλυτικό τρόπο στα µέτρα που κρατούν την
κοινωνία όρθια, µε φανερή µεροληψία υπέρ των πιο αδύναµων,
των πλέον θιγµένων σε αυτόν τον κοινωνικό προσανατολισµό.
Το ζήτηµα, όµως, της νέας συγκρότησης του κοινωνικού κράτους και η κοινωνική αναδιανοµή του παραγόµενου πλούτου
είναι κεντρικά στοιχεία και έχει σηµασία σε αυτόν τον νέο σχεδιασµό αυτή η αναδιανοµή να µην είναι µια one-off παροχή, αλλά
να µετατρέπεται σε µια µόνιµη κοινωνική κατάσταση που θα µειώνει την κοινωνική και οικονοµική ψαλίδα. Μέσα στο καταστατικό
είµαστε σε αυτό. Και σας λέω ότι σε αυτήν την κατεύθυνση µπορούµε πλέον να κινηθούµε και αυτό είναι σηµαντικό.
Το τρίτο χαρακτηριστικό της περιόδου είναι ο φόβος και η εκ
τούτου πανικόβλητη αντίδραση του προϋπάρχοντος συστήµατος
πολιτικού, επικοινωνιακού, παραοικονοµικού, αντικοινωνικού. Και
εάν αξίζει µια κριτική σε εµάς του ΣΥΡΙΖΑ, είναι η κριτική που λέει
ότι νιώθουµε την ανάγκη να απαντάµε και έχουµε και την ευαισθησία να απαντάµε πρώτα και κύρια στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση, η οποία υψώνει µια φωνή κριτικής στις πολιτικές µας
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δυνάµεις.
Δηλαδή, τι συµβαίνει; Η πολιτική δύναµη η οποία παλεύει για
µία ασύδοτη αγορά του υπερκέρδους ή όπως το λέω εγώ, κάτω
από το γενικό σύνθηµα που προτείνει στην κοινωνία «αµύνεσθαι
περί…πάρτης», γυρίζει και λέει στους ανθρώπους, που λέει ο ποιητής ότι παλεύουν για όλου του κόσµου το ψωµί, το φως και το
τραγούδι όλη τους τη ζωή: «Γιατί δεν το κάνετε αυτό και το κάνετε για τις θέσεις σας, οι οποίες µας ανήκουν;». Αυτή η λογική,
η λογική ιδιοκτησίας πρέπει να βγει από το µυαλό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Έδωσε µία ωραία, όχι ειρωνική, αλλά πολύ
σωστή απάντηση προηγούµενα και ο Υπουργός Γιώργος Σταθάκης.
Εδώ υπάρχει το εξής ζήτηµα: Εµείς θα συνεχίσουµε να παλεύουµε -και το λέει και το καταστατικό µας αυτό-, αλλά θα µας
απαντήσετε ποτέ πώς θα καταφέρετε, βρε παλικάρια, µε αυτές
τις πολιτικές να δηµιουργήσετε δηµόσιο χρέος 320 δισεκατοµµύρια; Πώς καταφέρνατε, ώστε να έχετε µόνιµα ελλειµµατικούς
προϋπολογισµούς; Και πώς νοµίζετε ότι θα πάθει καθολική αµνησία ο ελληνικός λαός; Και µας παρουσιάζετε ένα περίεργο έτος
2014, όπου όλα ήταν καλά και ωραία, αλλά το 2015 ούτε οι ξένοι
ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ σας έριξε, οι εκλογές σας ρίξανε. Και έρχεστε και
λέτε ότι λέγατε τότε υπερβολικά πράγµατα. Τον Σεπτέµβρη του
2015 ξαναέγιναν οι εκλογές και ο ίδιος ο λαός πάντοτε θα σας
αποτιµά και θα σας ρίχνει.
Θα ήθελα να µου επιτρέψετε -και θέλω κι άλλα δύο λεπτά,
κύριε Πρόεδρε- να µιλήσω λίγο για το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. Έχει ένα διττό καθήκον, θα έλεγε κανένας. Πρώτα και κύρια
να πω, ότι το πρώτο του καθήκον είναι η αµυντική θωράκιση της
χώρας και θα είναι κουτό και αφελές οποιοσδήποτε, ξένος ή ντόπιος, να θεωρήσει ότι η Ελλάδα φαίνεται ή λέει ότι είναι ισχυρή.
Η Ελλάδα είναι ισχυρή, οι Ένοπλες Δυνάµεις µας είναι ισχυρές
και θα παρακαλέσω πάρα πολύ να συγκρατήσετε τουλάχιστον
έναν Βουλευτή σας, ο οποίος έχει υπερβεί τα εσκαµµένα περί
της µαχητικότητας και της δυνατότητας των Ενόπλων Δυνάµεων.
Ο δεύτερος, όµως, όρος είναι η κοινωνική προσφορά και θέλω
να δώσω ορισµένες απαντήσεις. Στη διαχείριση του προσφυγικού και σε ζητήµατα που ειπωθήκαν εδώ είναι γνωστή η συνεισφορά των Ενόπλων Δυνάµεων και του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας. Όµως, πρέπει να γίνει γνωστή και η διαχείριση των
πόρων που πήραµε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας από την AMIF το 2017 πήρε
47.492.000 ευρώ, από τον ISF πήρε 9.220.000 ευρώ, από το ΠΔΕ
πήρε περίπου 1.400.000 ευρώ, από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ,
δηλαδή από τον κρατικό προϋπολογισµό, περίπου 3.500.000 ευρώ. Αυτά δαπανήθηκαν µε µηδέν διαχειριστικό κόστος, ώστε η
Ελλάδα να µπορεί µε ψηλά το κεφάλι να δείχνει και την ανθρωπιά
της.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του Αναπληρωτή Υπουργού)
Επίσης, παραχωρήσαµε επτά στρατόπεδα, ώστε να διαµορφωθούν οι κατάλληλοι χώροι φιλοξενίας. Όµως, δεν φτάνει ως
εκεί. Ξέρουν τι κάναµε το 2017 η Κύµη, η Σκόπελος, το Παγγαίο,
η Σαµοθράκη, η Καβάλα, ο Αϊ Στράτης, η Λέσβος, η Αλεξανδρούπολη, το Σοφικό Κορινθίας, ο Κάλαµος, τα Κύθηρα, η Ζάκυνθος
µαζί µε τους πυροσβέστες, µαζί µε τους ανθρώπους οι οποίοι
ήταν εθελοντές, µαζί µε τις κοινωνικές οργανώσεις. Ξέρουν οι
άνθρωποι της Μάνδρας τι κάναµε σε αυτή την κατεύθυνση.
Ακόµα περισσότερο, όµως, σ’ αυτή την περίοδο, αυτή τη στιγµή, είκοσι εννιά οπλίτες γιατροί άνευ ειδικότητας είναι στην Ερεικούσσα, στο Μανδράκι, στους Φούρνους, στους Λειψούς, που
πολλές φορές δεν είχαν δει ποτέ αγροτικό γιατρό εκεί. Και βεβαίως, συγχρόνως, στέλνουµε γιατρούς και εκεί που τους έχουν
ανάγκη και στα περιφερειακά νοσοκοµεία.
Τέλος, προχωράµε κι άλλα ζητήµατα, όπως το γεγονός ότι ο
Στρατός Ξηράς συντήρησε τα κτήρια των σχολείων στα µειονοτικά χωριά Λύκειο και Οργάνη. Και βεβαίως, είναι γνωστό ότι σε
κοινωνικό επίπεδο παραχωρήσαµε -δεν θέλω να πω πολλά πάνω
σ’ αυτά- και το Στρατόπεδο «Παύλου Μελά» και συγχρόνως και
το Στρατόπεδο «Δηµάκη» στην Καρδίτσα.
Συγχρόνως, κάναµε ό,τι περισσότερο µπορούσαµε µε µέριµνα
για τις ανάγκες των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων και σε
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σχέση µε τους µισθούς. Οι µισθοί είχαν κατέβει 38% τα προηγούµενα τέσσερα χρόνια. Αν παρακολουθήσετε τον προϋπολογισµό,
προβλέπεται και µια µικρή αύξηση στο µισθολογικό κόστος.
Βεβαίως, δώσαµε κι ένα άλλο επίπεδο υπερηφάνειας. Το τελευταίο παράδειγµα ήταν το «ΑΒΕΡΩΦ», µε εκατόν πενήντα χιλιάδες επισκέψεις στη βόρεια Ελλάδα.
Επίσης, έχουµε προχωρήσει και φέτος ολοκληρώνεται το µεγαλύτερο οικιστικό πρόγραµµα, µε εκατόν οκτώ παραδοµένες
κατοικίες, συν ογδόντα τρεις από το Στρατόπεδο «Παύλου Μελά» κι άλλες εκατόν εξήντα εννιά σε εξέλιξη.
Δεν θέλω να µιλήσω για τα νοσοκοµεία για να µην πάρω πολύ
χρόνο.
Το θέµα είναι ότι αυτά τα κάναµε µε τα ίδια λεφτά του 2015,
του 2016, τα µισά λεφτά του 2010.
Το 2010 τα χρήµατα ήταν περίπου 5 δισεκατοµµύρια, το 2009,
που το θυµάµαι πάρα πολύ καλά, ήταν 6 δισεκατοµµύρια και
τώρα ο προϋπολογισµός του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας είναι
3 δισεκατοµµύρια, κατανεµηµένος 2 δισεκατοµµύρια για τις
αµοιβές, 500 περίπου εκατοµµύρια για τα εξοπλιστικά προγράµµατα.
Εδώ θέλω να πω ότι τα εξοπλιστικά προγράµµατα προχωράνε.
Έχουµε το πρόγραµµα των «Πάπα 3», την αναβάθµιση των F-16
και νέα προγράµµατα για τη βοήθεια και τον εκσυγχρονισµό του
Στόλου και του Στρατού ξηράς.
Αυτά τα κάναµε, λοιπόν, µε τα ίδια λεφτά κι αυτό το κοινωνικό
έργο το κάναµε µε τα ίδια στελέχη. Δεν φτιάξαµε κανέναν καινούργιο στρατό. Οι ίδιοι άνθρωποι ήταν. Υπάρχει, όµως, µία διαφορά. Πρώτον, στο ότι τους ακούµε. Δεύτερον, τους δώσαµε
περιθώρια. Τρίτον, σεβόµαστε πάρα πολύ την προσπάθεια, δίνουµε τιµή στον ρόλο, κατανοούµε την έµπνευσή τους από το
καθήκον και δείχνουµε φροντίδα για τα προβλήµατα.
Κι αυτά δεν τα λέω µόνο προς την Αντιπολίτευση ή δεν τα λέω
καν προς την Αντιπολίτευση. Τα λέω και προς εµάς τους ίδιους.
Τώρα που η οικονοµία αρχίζει και αλλάζει, αυτό το καινούργιο
κέρδος πρέπει να εκφραστεί σε βελτίωση των όρων ζωής αυτών
των ανθρώπων, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων θα έλεγα
ότι παίρνουν τον µισθό ενός µέσου εργαζόµενου, ενός µέσου εργάτη. Κι αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάµε.
Λέω, λοιπόν, ότι µένοντας σε αυτή την προσπάθεια, αταλάντευτα, χωρίς να υποκύπτουµε σε οµάδες πίεσης, θα διασφαλίσουµε σαν Υπουργείο Εθνικής Άµυνας και τη θωράκιση της
χώρας και θα συνεχίσουµε τον κοινωνικό µας ρόλο. Δεν ζητάµε,
όπως ξέρει κι ο αγαπητός συνάδελφος κ. Χουλιαράκης, περισσότερα χρήµατα στον προϋπολογισµό µας. Γιατί περισσότερο
απ’ όλους ή το ίδιο µε όλους τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων
κατανοούν την αναγκαιότητα να φύγουµε από το τέλµα και να
ανοίξουµε ένα καινούργιο µέλλον για τον τόπο. Σας ευχαριστώ
πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Τον λόγο έχει ο κ. Μπάρκας για έξι λεπτά. Θα έχετε και εσείς
ανοχή, εάν χρειαστείτε. Μην ανησυχείτε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Δεν νοµίζω να χρειαστώ, κύριε
Πρόεδρε. Πάντως, ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Κύριοι Βουλευτές, αυτές τις
µέρες στη Βουλή συζητούµε τον προϋπολογισµό του κράτους
για το έτος 2018. Και αυτή η συζήτηση γίνεται σε ένα άλλο πεδίο,
σε ένα διαφορετικό κάδρο σε σχέση µε τις συζητήσεις, που λάµβαναν χώρα τα προηγούµενα χρόνια σε αντίστοιχες συζητήσεις
προϋπολογισµών. Και η βασική διαφορά είναι πως αυτός ο προϋπολογισµός είναι ο τελευταίος µνηµονιακός. Αυτό είναι κάτι που
γνωρίζετε και εσείς οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ και του Ποταµιού και όλων των πτερύγων της Βουλής,
αλλά και όλοι αυτοί οι οποίοι µετέχουν µαζί µε εσάς στο µέτωπο
που έχει δηµιουργηθεί στο εσωτερικό της χώρας εναντίον της
Κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ. Και αναφέροµαι στο εσωτερικό,
γιατί οι απόψεις στο εξωτερικό ευτυχώς ή δυστυχώς -ευτυχώς
θα έλεγα εγώ- είναι πλέον διαφορετικές.

3307

Ας δούµε, όµως, ποιες είναι οι βασικές διαφορές µας, ποια επιχειρήµατα ανταγωνίζονται στον υπό συζήτηση προϋπολογισµό.
Η Νέα Δηµοκρατία για να µπορέσει να ξεφύγει από το πολιτικό
κενό στο οποίο την έχει τοποθετήσει ο Αρχηγός της ζητώντας
επί µακρόν εκλογές, έχει ξεθάψει το κοντινό της παρελθόν της,
αυτό της κυβέρνησης Σαµαρά-Βενιζέλου.
Ήταν µια κυβέρνηση την οποία η κοινωνία, ο κόσµος την έχει
τοποθετήσει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας όχι σε µία, αλλά
σε τρεις εκλογικές αναµετρήσεις, χαρακτηρίζοντάς την ως µία
από τις χειρότερες κυβερνήσεις που γνώρισε ο τόπος και την
οποία δεν θέλει ούτε καν να θυµάται.
Οι Βουλευτές, όµως, της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά και του
ΠΑΣΟΚ για να µπορέσουν να βρουν πολιτικά επιχειρήµατα στηρίζονται, επαναφέρουν, θα έλεγα, τη θεωρία της επιτυχίας των
κυβερνήσεων Σαµαρά-Βενιζέλου την περίοδο 2012-2015.
Και τι µας λένε; Μας λένε πως η πορεία ανάπτυξης της χώρας
και εξόδου από τα µνηµόνια διεκόπη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ξεχνάνε,
όµως, να µας πουν σε αυτό το αφήγηµα πως οι αξιολογήσεις του
προγράµµατός τους δεν έκλεισαν και µάλιστα δεν µπορούσαν
να κλείσουν, γιατί ούτε τα ποσοστά των πρωτογενών πλεονασµάτων τα οποία είχαν ως στόχους µπορούσαν να πιάσουν, αλλά
ούτε και ο ρυθµός ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας ήταν ο
απαιτούµενος.
Έτσι η ευφυέστατη κατά τα άλλα κυβέρνηση Σαµαρά-Βενιζέλου βλέποντας την απέχθεια του ελληνικού λαού σε αυτούς και
τις πολιτικές τους και ακολουθώντας τις πιο ακραίες αντιαριστερές, αντιριζοσπαστικές απόψεις και σκέψεις τους, σχεδίασαν το
λεγόµενο σχέδιο της αριστερής παρένθεσης. Δεν έκλεισαν την
αξιολόγηση και µετέφεραν την εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας ηθεληµένα νωρίτερα, γνωρίζοντας πως δεν έχουν τον
απαιτούµενο αριθµό Βουλευτών.
Μάλιστα, για πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά Έλληνας
πρώην Πρωθυπουργός δεν παρέδωσε το Μέγαρο Μαξίµου στο
νέο Πρωθυπουργό της χώρας, όπως υποτάσσει η εθιµοτυπία,
ακολουθώντας -αυτό που ανέφερα νωρίτερα- τις πιο ακραίες αντιαριστερές απόψεις του.
Ας µην το κρύβουµε, ας το παραδεχτούµε, ως καλοί πολιτικοί
και ιδεολογικοί αντίπαλοι: Δεν νιώθετε άνετα που χάσατε την
εξουσία µέσα από τα χέρια σας από κάποιους που εσείς θεωρείτε ότι δεν πρέπει να βρίσκονται στα βουλευτικά έδρανα, από
ανθρώπους που προέρχονται από την κοινωνία, από τα κινήµατα,
από χώρους εργασίας.
Ύµνους, λοιπόν, στην κυβέρνηση Σαµαρά-Βενιζέλου από τους
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, τους οποίους
ακούγοντάς τους µου έρχεται στο µυαλό µία φράση: Τι έγινε
ακριβώς, ρε παιδιά; Γιατί τέτοια ζέση; Πού πήγε η νέα στρατηγική της ηγεσίας του κόµµατος του κ. Μητσοτάκη; Σας έχει οδηγήσει σε τέτοιο αδιέξοδο η νέα ηγεσία και κυρίως οι θετικές
εξελίξεις της ελληνικής οικονοµίας τα τελευταία χρόνια που επιδιώκετε την παλινόρθωση της ακραίας δεξιάς, την παλινόρθωση
µιας καταστροφικής κυβέρνησης, όπως αυτής των Σαµαρά-Βενιζέλου.
Και θα έλεγε κανείς πως καλά κάνουν οι Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας. Όµως, µε την επιδίωξη της παλινόρθωσης του
ακραίου νεοφιλελευθερισµού από τους Βουλευτές, που αυτοπροσδιορίζονται ως κεντρώοι, νοµίζω ότι έχουµε µπροστά στα
µάτια µας το απόλυτο σχέδιο του παλιού κραταιού πολιτικού συστήµατος το οποίο βγάζει τους τελευταίους βρόγχους του λέγοντας πως µόνο µε εξουσία µπορούν να ζήσουν. Αυτό είναι το
οξυγόνο τους.
Πώς αλλιώς να αντιληφθούµε τον εναγκαλισµό της κυρίας Γεννηµατά µε τον κ. Μητσοτάκη, αλλά και τη βεβαιότητά τους πως
θα βρεθούν και πάλι δίπλα-δίπλα στο άρµα της εξουσίας; Και καθήµενος στο πίσω κάθισµα του άρµατος ο κ. Θεοδωράκης.
Εµείς, από την άλλη, έχοντας υπ’ όψιν µας τον ιστορικό µας
ρόλο προσπαθούµε να πετύχουµε δυο στόχους. Πρώτον, να βγάλουµε τη χώρα από τον δρόµο των µνηµονίων στον οποίο το
ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία έβαλαν, µε την κοινωνία όρθια και
διαµορφωτή των εξελίξεων, προσπαθώντας να δώσουµε στον
κόσµο όσα µε τη βία έχασε την περίοδο 2010-2015, γλιτώνοντας
την κοινωνία από την ακραία φτώχεια, τη νεολαία από την
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άβυσσο της ανεργίας. Εµείς, κύριοι, δεν πανηγυρίζουµε και δεν
δηµιουργούµε το δικό µας σχέδιο επιτυχίας. Σκύβουµε το κεφάλι
και δουλεύουµε προς όφελος της κοινωνίας.
Δεύτερος στόχος µας είναι να µην ξαναδεί ο τόπος κυβερνήσεις καταστροφής, όπως αυτές των Παπανδρέου, Παπαδήµα,
Σαµαρά και Βενιζέλου, γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν το χειρότερο σενάριο, ο χειρότερος εφιάλτης της κοινωνίας.
Το υπόλοιπο, όµως, επιχείρηµά σας είναι και το πλέον διασκεδαστικό: Πως τα κάνουµε τάχα αυτά για την καρέκλα. Ποιοι,
όµως, τα λένε αυτά και για ποιους; Πρώτον, ο κ. Μητσοτάκης η
οικογένεια του οποίου εδώ και περίπου τριάντα χρόνια έχει, τουλάχιστον, δύο µέλη της σε κάθε κοινοβουλευτική περίοδο και δεν
µετράω τα ξαδέλφια.
Η κ. Μπακογιάννη, η οποία αφού διεγράφη από τη Νέα Δηµοκρατία έκανε δικό της κόµµα και αφού δεν µπήκε στη Βουλή, ξαναπήγε στη Νέα Δηµοκρατία, για να µπει στη Βουλή και να πάρει
έδρα, συνοδευόµενη από τον τωρινό Γραµµατέα της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αυγενάκη. Ο τελευταίος έφυγε από τη Νέα Δηµοκρατία και αφού δεν εξελέγη Βουλευτής, ξαναγύρισε στη Νέα
Δηµοκρατία µε Βουλευτική έδρα. Και να µην αναφερθώ στα ζητήµατα της οικογενειοκρατίας, γιατί εκεί θα χάσουµε το µέτρηµα.
Και τα λέτε αυτά σε ποιους; Στους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι
οποίοι και ταυτότητα έχουν και προφανώς δεν ενταχθήκαµε στην
Αριστερά µε στόχο την εκλογική µας επιτυχία.
Η συζήτηση αυτή, λοιπόν, κύριοι Βουλευτές της Αντιπολίτευσης, δεν σας βολεύει γι’ αυτό και έχετε επιδοθεί σε µια διαρκή
προσπάθεια διαστρέβλωσης της πραγµατικότητας. Όµως, το πολιτικό σας σχέδιο δεν θα περάσει.
Αυτός είναι ο τελευταίος προϋπολογισµός σε καθεστώς µνηµονίων. Αυτή είναι η Κυβέρνηση, η οποία θα βγάλει τη χώρα από
την κρίση και τα µνηµόνια,µε την κοινωνία όρθια και ρυθµιστή
των εξελίξεων. Και εσάς, κύριοι της Αντιπολίτευσης, θα σας τοποθετήσει µια και καλή εκεί που πραγµατικά ανήκετε, δηλαδή
στη γωνία των πολιτικών εξελίξεων της χώρας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Μπάρκα.
Τελευταίος από τη λίστα των οµιλητών είναι ο κ. Κουτσούµπας
από τη Νέα Δηµοκρατία. Θα κλείσουµε την αποψινή συνεδρίαση
µε την Υπουργό Τουρισµού, την κ. Κουντουρά.
Τον λόγο έχει ο κ. Κουτσούµπας για έξι λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Αρχικά να ευχαριστήσω όσους
παρέµειναν. Αγαπητέ κύριε Βεσυρόπουλε, κύριε Κόνσολα, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, σας ευχαριστώ που είχατε την υποµονή.
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, ειλικρινά προβληµατίστηκα
και αναρωτήθηκα όλη αυτήν την ώρα που παρακολουθώ τη συνεδρίαση συνεχώς, ανελλιπώς από τις 15.00’ το µεσηµέρι, αν θα
έπρεπε να µιλήσω και ειδικά αυτήν την ώρα.
Όλοι συµφωνούµε ότι αυτή η διαδικασία, η συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισµού, είναι µια εξέχουσα κοινοβουλευτική
διαδικασία, ότι είναι µια κορυφαία πολιτική πράξη. Μιλάει ο
Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας, ο Υπουργός Οικονοµικών και ο
κ. Σταθάκης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και υπάρχουν µέσα στην Αίθουσα δεκαπέντε Βουλευτές; Τι είδους σοβαρή κοινοβουλευτική διαδικασία είναι αυτή; Και εγώ το καταγγέλλω, το επισηµαίνω.
Εγώ κλείνω τον κύκλο των οµιλητών. Δεν έχει σηµασία αν
αύριο πούµε «τι ωραία µιλήσαµε όλοι. Μίλησαν εκατόν ενενήντα
πέντε», δηλαδή η ποσοτική συµµετοχή. Έχει σηµασία ο τρόπος
λειτουργίας του Κοινοβουλίου και η ποιοτική, η ουσιαστική συµµετοχή. Και εγώ βλέπω ότι βουλευτικά δεν υπάρχει ουσιαστική,
ποιοτική συµµετοχή των Βουλευτών. Πρέπει να δουν οι υπεύθυνοι του Κανονισµού της Βουλής πως θα αλλάξει ο τρόπος της
κοινοβουλευτικής αυτής διαδικασίας.
Πριν προχωρήσω τώρα στην τοποθέτησή µου επί του θέµατος
της ηµερήσιας διάταξης, θα ήθελα να πω -απουσιάζει βέβαια,
αλλά πρέπει να το αναφέρω, γιατί δεν θα έχουµε αύριο την ευκαιρία- προς τον αγαπητό φίλο, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον
κ. Σταύρο Κοντονή -µε τον οποίο από το 2012 έως το 2014 µπορώ να πω ότι είχαµε µία γόνιµη, παραγωγική και εποικοδοµητική
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συνεργασία στα θέµατα δικαιοσύνης και στην Επιτροπή Σωφρονιστικού Κώδικα- ότι µου έκανε εντύπωση η τοποθέτησή του.
Να το πω συνοπτικά: δικαιοσύνη αλά καρτ δεν µπορεί να υπάρχει. Δεύτερον, µου έκανε εντύπωση που είπε: «Εµείς νοµοθετούµε βάσει των λαϊκών επιταγών». Όχι, κύριε Κοντονή, όχι κύριε
Υπουργέ Δικαιοσύνης. Το Κοινοβούλιο δεν νοµοθετεί βάσει λαϊκών επιταγών. Έχουµε κοινοβουλευτική δηµοκρατία.
Και τρίτον, µου έκανε εντύπωση µια άλλη ρήση του –και νοµίζω
ότι θα πάρει απάντηση από την Ένωση Δικαστών και από τα ανώτατα δικαστικά όργανα- ότι δηλαδή όλοι λογοδοτούµε και θα λογοδοτήσουν και οι δικαστές για την απόφαση που έβγαλαν για
το πόθεν έσχες.
Εγώ γνωρίζω ότι στις κοινοβουλευτικές δηµοκρατίες µόνο οι
Βουλευτές λογοδοτούν απέναντι στο λαό, κρίνονται, ψηφίζονται,
καταψηφίζονται και όχι οι δικαστές. Εκτός αν υπονοεί ο κύριος
Υπουργός Δικαιοσύνης ότι θα στήσει λαϊκά δικαστήρια για τους
δικαστές. Πιστεύω και το απεύχοµαι ότι δεν οδηγεί εκεί τη χώρα.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Δεν χρειάζεται να απαντήσετε.
Νοµίζω ότι ήταν λάθος του και θα πρέπει να επανορθώσει,
διότι στις κοινοβουλευτικές δηµοκρατίες πρέπει να τα δεχόµαστε
όλα. Μπορεί να έχει δίκιο για το πόθεν έσχες. Άλλο η συµφωνία
ότι πρέπει να έχουµε δήλωση πόθεν έσχες, επειδή κάναµε πολλές συζητήσεις, και άλλο οι δηµοσιοποιήσεις. Γιατί έγιναν πολλές
συζητήσεις -και κατά την προηγούµενη κοινοβουλευτική περίοδο- για το πως πρέπει να δηµοσιοποιούνται.
Θα σας έλεγα, αγαπητέ συνάδελφε, το εξής. Γιατί θα πρέπει
να ξέρει ο γείτονάς σας, αυτός που είναι απέναντι από την πολυκατοικία, ότι έχετε δύο ανήλικα παιδιά και ότι έχετε και 50.000
ευρώ στην τράπεζα ή στο σπίτι σας; Γιατί τον εν δυνάµει κλέφτη,
απατεώνα, ληστή να τον φέρει στην πόρτα σας; Θέλει, λοιπόν,
µεγάλη συζήτηση το θέµα όχι της δήλωσης, αλλά της δηµοσιοποίησης. Αυτά τα έλεγα και όταν είχε γίνει ένα συνέδριο-ηµερίδα
στη Γενική Γραµµατεία Διαφάνειας την προηγούµενη κοινοβουλευτική περίοδο.
Ας έρθουµε, λοιπόν, στο σηµερινό θέµα συζήτησης. Εν ολίγοις, δεν πιστεύω να νοµίζετε ότι άδικα πάω να σας πείσω να µην
ψηφίσετε τον προϋπολογισµό. Αλίµονο! Είναι κορυφαία πολιτική
πράξη και πρέπει να τον ψηφίσετε.
Εγώ θα σας πω δυο θετικά που είδα από την πλευρά σας. Είδα
ως θετικό ότι κάνετε µια µεταστροφή, στροφή στον ρεαλισµό και χαίροµαι- µέσω της ιδιωτικοποίησης. Επίσης, απαλλαγήκατε
από τις αυταπάτες, πράγµα το οποίο θεωρώ θετικό.
Βλέπω ότι κάνετε ένα βήµα µπροστά, αλλά πάτε δύο πίσω. Σας
τραβάνε κάποιοι. Ποιοι; Αυτοί στους οποίους οικοδοµήσατε την
πολιτική σας, αυτές οι συλλογικότητες, εκείνες οι οµάδες, µε τα
«δεν πληρώνω», η «σεισάχθεια», «όχι στις ιδιωτικοποιήσεις».
Αυτά σας κρατάνε!
Όµως, εγώ σας ζητώ να κάνετε το βήµα παραπέρα, το βήµα
προς τη µεταρρύθµιση στην οποία συµφωνείτε οι περισσότεροι
και συµφωνούµε -σε αυτά τα σηµεία- αρκετοί από εµάς ότι έχει
ανάγκη η πατρίδα.
Αυτός ο προϋπολογισµός υπηρετεί τους στόχους και τους
σκοπούς που πρέπει να έχει και όπως είπε ο Υπουργός Εθνικής
Οικονοµίας ότι πρέπει να έχει ένας προϋπολογισµός, δηλαδή, τα
δηµόσια οικονοµικά, τον αναπτυξιακό χαρακτήρα και την κοινωνική δικαιοσύνη;
Για τα δηµόσια οικονοµικά σας µίλησαν περισσότερο οι αρµόδιοι. Δεν θα µπω στα χωράφια τους. Θα µιλήσω για την κοινωνική
δικαιοσύνη. Πιστεύω ότι θα είδατε, την Πέµπτη που ήταν η γενική
απεργία, ότι η κοινωνία φώναζε και τα συνδικάτα και οι εργαζόµενοι. Τι ήθελαν; Τα βασικά συνθήµατά τους στις ταµπέλες, που
είχαν κρεµάσει, ήταν µισθός στα 751, αφορολόγητο 12.000 ευρώ, δικαίωµα στην απεργία και συλλογικές συµβάσεις εργασίας.
Αυτά τα οποία είχαν το 2009. Μην το ξεχνάτε αυτό!
Πάµε, λοιπόν, τώρα στον αναπτυξιακό χαρακτήρα. Αξιότιµοι
κύριοι Υπουργοί, εγώ στο νοµό µου, στο Νοµό Βοιωτίας δεν είδα
κανένα έργο αναπτυξιακού χαρακτήρα. Αν θέλαµε να νοµοθετήσουµε βάσει των λαϊκών επιταγών, θα σας έλεγα -διότι πρέπει να
πω κάτι και για τον νοµό- το εξής: Γιατί, κύριε Υπουργέ Άµυνας,
κλείνετε το στρατόπεδο της Θήβας; Λαϊκή επιταγή είναι να µην
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το κλείσετε. Δεν θα µπω σε τοπικιστικές αντιλήψεις.
Όµως, δεν είδα και κανένα άλλο έργο ουσιαστικό πέρα από
τις σοβαρές προσπάθειες που κάνει η περιφέρεια διά του αρµόδιου Περιφερειάρχη, του κ. Μπακογιάννη. Έργο υποδοµών αναπτυξιακού χαρακτήρα, που να είναι συνδεδεµένο µε την εκπαίδευση και το παραγωγικό µοντέλο, αυτό που εσείς πρεσβεύετε,
δεν το βλέπω. Αυτό δεν το λέω µόνο για σας, το έλεγα και στην
προηγούµενη, δική µου κυβέρνηση.
Απόδειξη: Μα, είναι δυνατόν η Γεωπονική Σχολή να έχει έδρα
την Αθήνα, όταν στην Κωπαϊδα έχει περιουσία, έχει υποδοµή,
έχει χωράφια τα οποία καλλιεργεί, τα οποία µισθώνει; Είναι δυνατόν να είναι η Γεωπονική Σχολή στην Αθήνα; Πώς, λοιπόν, µιλάµε για καινούργιο παραγωγικό µοντέλο;
Εγώ το λέω και το ζητάω από τώρα. Είναι αίτηµα, όχι µόνο της
Βοιωτίας αλλά και των γεωργών. Αν θέλετε να πάµε σε µια καινούργια ανάπτυξη, σε ένα νέο παραγωγικό µοντέλο, η Γεωπονική
Σχολή -θα το ζητήσω και από την αυριανή κυβέρνηση- να έρθει
στο Νοµό Βοιωτίας.
Θα κλείσω µε δύο φράσεις. Έχετε δύο αφηγήµατα τώρα τελευταία. Το ένα αφήγηµα είναι ότι «εντάξει, βρε παιδιά, δεν φταίµε εµείς -το είπε κάποιος Βουλευτής σας σε µια συνέντευξή τουδεν φταίει ο βασανιζόµενος για την σκληρότητα του βασανιστή».
Θα του απαντήσω παραφράζοντας: Όµως, δεν φταίει και ο κυβερνώµενος πολίτης για την πολιτική ανικανότητα και όχι την επιστηµονική ανικανότητα του κυβερνώντος.
Και ένα άλλο αφήγηµα, το οποίο χρησιµοποιείτε τώρα τελευταία είναι το εξής. Λέτε «εµείς πολλά από αυτά που κάνουµε δεν
τα πιστεύουµε, ούτε ιδιωτικοποιήσεις θέλαµε, ούτε αεροδρόµια,
ούτε το Ελληνικό, ούτε τα λιµάνια που κλείναµε, ούτε τη Θεσσαλονίκη ούτε τον Πειραιά, αλλά τι να κάνουµε; Μας τα επιβάλλουν
οι ξένοι!».
Θα σας διαβάσω µια ρήση, που την είπε ένας µεγάλος πολιτικός, που ουδείς πιστεύω ότι αµφισβητεί, το 1963. Ακούστε, λοιπόν, για να το έχετε υπ’ όψιν σας: «Όταν ένας πολιτικός γνωρίζει
αυτό, το οποίο πρέπει να γίνει στη χώρα του και δεν µπορεί να
το πραγµατοποιήσει, διότι του αρνούνται τις αναγκαίες προϋποθέσεις, οφείλει να αποσύρεται αντί να κάνει συµβιβασµούς µε τη
συνείδησή του». Η χώρα µπορεί να προχωρήσει και χωρίς εσάς.
Καληνύχτα σας και καλή χρονιά!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Κουτσούµπα.
Τη σηµερινή συνεδρίασή µας θα ολοκληρώσει η Υπουργός
Τουρισµού, η κ. Κουντουρά.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο για δέκα λεπτά.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ (Υπουργός Τουρισµού): Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα τρία τελευταία χρόνια η Κυβέρνησή µας µε ισχυρή πολιτική βούληση, συγκεκριµένο αναπτυξιακό σχέδιο και αποτελεσµατικότητα, που ξεπέρασε κάθε
προσδοκία, υλοποιεί τον εθνικό στρατηγικό στόχο για την οριστική έξοδο από την κρίση, την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας σε όρους βιωσιµότητας και ανταγωνιστικότητας, την
παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας σε νέες, υγιείς βάσεις.
Οι επόµενοι µήνες είναι καθοριστικοί και ο στόχος είναι µέχρι το
καλοκαίρι του 2018 να βγούµε από το πρόγραµµα.
Η αποφασιστικότητά µας στην εφαρµογή των απαιτούµενων
µεταρρυθµίσεων και η πρόοδος, που έχει σηµειώσει η Ελλάδα
αναγνωρίζεται απ’ όλους τους διεθνείς θεσµούς, φορείς και τις
ξένες αγορές. Το οικονοµικό κλίµα και το επιχειρηµατικό περιβάλλον βελτιώνονται διαρκώς. Η ανεργία έχει µειωθεί σχεδόν
επτά µονάδες τα τρία τελευταία χρόνια και η απασχόληση αυξάνεται πλέον µε ρυθµούς κοντά στο 2%.
Οι άµεσες ξένες επενδύσεις είναι σε επίπεδα ρεκόρ τα δυο τελευταία χρόνια και το 2017 έχουµε αύξηση µέχρι και 70%. Η ελληνική οικονοµία «τρέχει» µε θετικούς ρυθµούς, µε υπεραπόδοση των στόχων και διαρκή βελτίωση στα θεµελιώδη µεγέθη
της, στη βιοµηχανική παραγωγή και στη µεταποίηση, στο λιανικό
εµπόριο, στις εξαγωγές και φυσικά στον τουρισµό σε όλα τα τουριστικά µεγέθη.
Σ’ αυτό το νέο θετικό οικονοµικό περιβάλλον η συµβολή του
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τουρισµού είναι καθοριστική. Ο τουρισµός αποτελεί την κινητήρια δύναµη για την οικονοµία, που µπορεί να συµπαρασύρει στην
ανάπτυξη και όλους τους άλλους παραγωγικούς τοµείς και ο ελληνικός τουρισµός κατέγραψε τις υψηλότερες ιστορικά επιδόσεις για τρεις συνεχόµενες χρονιές.
Το 2017 αποτέλεσε θεαµατική χρονιά µε αύξηση πάνω από 9%
στις διεθνείς αφίξεις και εκτιµούµε ότι θα αγγίξουµε πάνω από
30 εκατοµµύρια –ρεκόρ όλων των εποχών- στα τουριστικά
έσοδα. Αυτή η άνοδος είναι η µεγαλύτερη των τριών τελευταίων
ετών και σε συνέχεια των διαδοχικών ρεκόρ της προηγούµενης
διετίας. Το 2015 κλείσαµε περίπου µε 26 εκατοµµύρια διεθνείς
αφίξεις και το 2016 µε 28 εκατοµµύρια αφίξεις.
Το 2017 ο τουρισµός ενίσχυσε την κατανάλωση και τις καταθέσεις, αύξησε σηµαντικά τις µεταφορές και στο εντεκάµηνο καταγράφεται ιστορικό ρεκόρ επιβατικής κίνησης στα αεροδρόµια
της χώρας µας µε σχεδόν 10% αύξηση σε σχέση µε το 2016, που
ήταν χρονιά ρεκόρ.
Συνέβαλε στην άνοδο του λιανικού εµπορίου, του τζίρου των
αγορών «tax-free», του κύκλου εργασιών στον τοµέα της εστίασης, όπως και στις εξαγωγές. Έφερε διψήφια αύξηση στην επισκεψιµότητα και τα έσοδα των αρχαιολογικών χώρων και µουσείων. Κυριαρχεί στις ενάρξεις νέων επιχειρήσεων, αλλά και στη
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Οι πρόσφατες προβλέψεις οικονοµικών και τραπεζικών αναλύσεων αναφέρουν ότι η συνολική συµβολή του τουρισµού στην
απασχόληση αναµένεται να αυξηθεί πάνω από µια µονάδα το
2017, στο 24,6% από το 23,4% που ήταν το 2016 και προβλέπεται
να αγγίξει το 26% το 2018.
Για το 2018 τα πρώτα θετικά µηνύµατα και οι προκρατήσεις
µάς κάνουν πολύ αισιόδοξους. Τα νούµερα είναι ήδη διψήφια.
Στόχος µας είναι να καθιερώσουµε την Ελλάδα ως παγκόσµιο
ελκυστικό προορισµό για τουρισµό τριακόσιες εξήντα πέντε ηµέρες τον χρόνο. Επιδιώκουµε µέσα από τη βιώσιµη, δίκαιη και
ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, τα οικονοµικά και αναπτυξιακά
οφέλη να διαχυθούν σε όλους τους προορισµούς, τις τοπικές
κοινωνίες, για τα επόµενα χρόνια.
Σύµφωνα µε την εθνική περιφερειακή τουριστική πολιτική που
εφαρµόζουµε από το 2015, στόχος είναι να αυξήσουµε τους προορισµούς, αλλά και την τουριστική κίνηση τον χειµώνα. Ενισχύσαµε τις παραδοσιακές µας αγορές, την Αµερική, τον Καναδά,
τη Ρωσία και ανοίξαµε νέες δυναµικές αγορές επισκεπτών υψηλής αγοραστικής δύναµης, Μέση Ανατολή, Κίνα, Ινδία.
Έχουµε πέντε στρατηγικούς άξονες, οι οποίοι έχουν ήδη αποδώσει. Κάναµε πράξη, πρώτα απ’ όλα, την επιµήκυνση της θερινής τουριστικής περιόδου. Και το 2016 αλλά και το 2017, ο
Σεπτέµβριος, ο Οκτώβριος και ο Νοέµβριος ήταν οι καλύτεροι
µήνες όλων των εποχών, µε διψήφια αύξηση στις αφίξεις και
υψηλές πληρότητες σε όλους τους προορισµούς.
Διαπραγµατευτήκαµε επίµονα και εξασφαλίσαµε την καθιέρωση νέων απευθείας πτήσεων, καθώς η συνδεσιµότητα αποτελεί το κλειδί για την τουριστική ανάπτυξη, καθώς ανοίξαµε νέες
αγορές, όπως σας είπα και πριν. Είναι πάρα πολύ σηµαντικό,
διότι µέσα στους στρατηγικούς στόχους ενισχύσαµε τα θεµατικά
προϊόντα, τα οποία είναι επίσης πολύ σηµαντικά για να πετύχουµε τους στόχους µας, την επιµήκυνση της περιόδου, ανάδειξη νέων προορισµών και φυσικά τη µεγάλη ανάπτυξη µε
ετήσιους ρυθµούς 7%, πάνω από τον διπλάσιο µέσο όρο του
παγκόσµιου τουρισµού, πράγµα το οποίο έχει κάνει πολύ ελκυστική την πατρίδα µας και έχει προσελκύσει επενδύσεις υψηλής
προστιθέµενης αξίας για τα επόµενα χρόνια.
Σε αυτήν την περίοδο της δυναµικής ανάπτυξης του ελληνικού
τουρισµού, προτεραιότητά µας είναι να ενισχύσουµε τη διαθεσιµότητα και την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος, ώστε να καλύψουµε τις νέες αναπτυξιακές ανάγκες της ελληνικής τουριστικής αγοράς και µε µια σειρά µεταρρυθµίσεων δηµιουργήσαµε
ένα πάρα πολύ φιλικό περιβάλλον για την επιχειρηµατικότητα
αλλά και για τις επενδύσεις.
Σε συνεργασία µε τα συναρµόδια Υπουργεία, αντιµετωπίζουµε
νοµοθετικά κενά και παθογένειες του παρελθόντος και υιοθετούµε πιο αποτελεσµατικό και ευέλικτο νοµικό, θεσµικό πλαίσιο,
µε βάση τις σύγχρονες διεθνείς πρακτικές αλλά και τάσεις.
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Απλοποιήσαµε τις διαδικασίες σύστασης αδειοδότησης και
λειτουργίας νέων τουριστικών επιχειρήσεων, θεσπίσαµε σύγχρονα κριτήρια και προδιαγραφές για τους επιµέρους κλάδους
του τουρισµού, κωδικοποιήσαµε την τουριστική νοµοθεσία. Πήραµε εκατό και πλέον ετών νόµους και τους έχουµε ψηφιακά
πλέον στο site µας, έτσι ώστε οι τουριστικοί επαγγελµατίες, οι
υποψήφιοι επενδυτές να έχουν άµεση πρόσβαση σε αυτήν την
ψηφιακή πύλη µε όλη τη σύγχρονη και ισχύουσα νοµοθεσία,
όπως είναι σήµερα.
Ενεργοποιήσαµε τον Δορυφόρο Λογαριασµό Τουρισµού. που
αποτελούσε εξαγγελία ετών. Το είχαµε ακούσει από όλες τις κυβερνήσεις. Ξεκινήσαµε πιλοτικά µε τα στοιχεία του 2015. Στόχος
µας είναι να µπορεί να αποτυπωθεί η συνολική και ολοκληρωµένη
εικόνα όλων των τουριστικών µεγεθών ως ουσιαστικό εργαλείο
στη χάραξη µακροπρόθεσµων πολιτικών για τον τουρισµό.
Συγκροτούµε, επίσης, το Παρατηρητήριο Τουρισµού. Νοµοθετήσαµε ώστε να ξεπεράσουµε χρονίζοντα προβλήµατα από το
παρελθόν και να δηµιουργήσουµε τις προϋποθέσεις για να προχωρήσουν νέες επενδύσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ο
τουρισµός υγείας και ευεξίας και ειδικότερα το κοµµάτι του ιαµατικού τουρισµού, γιατί εκεί επιλύσαµε ένα χρόνιο πρόβληµα
αναγνώρισης των ιαµατικών πόρων και αδειοδότησης των ιαµατικών εγκαταστάσεων, ώστε µε γρήγορες διαδικασίες να αξιοποιηθούν επενδυτικά και να ενταχθούν σε χρηµατοδοτικά και
αναπτυξιακά προγράµµατα. Θεσπίσαµε σύγχρονες προδιαγραφές για τα κέντρα θαλασσοθεραπείας και τις µονάδες ιαµατικού
τουρισµού.
Επεξεργαζόµαστε ένα πιο αποτελεσµατικό πλαίσιο για τον ιατρικό τουρισµό. Ολοκληρώνουµε τις προδιαγραφές για τον
αγροτουρισµό και τη χορήγηση ειδικού σήµατος. Η ενίσχυση της
κρουαζιέρας, του yachting και του καταδυτικού τουρισµού, όπως
και η αξιοποίηση των µαρινών είναι στις προτεραιότητές µας.
Προωθούµε υψηλού επιπέδου θεµατικές εµπειρίες, που συνδέονται µε τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της χώρας µας σε
κάθε περιφέρεια και προορισµό και δηµιουργούν νέες ευκαιρίες
ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο. Πρωταγωνιστής πάντα, η ιστορία
µας και ο πολιτισµός µας που έχουν προσδώσει παγκόσµια ακτινοβολία στη χώρα µας και είναι κυρίαρχη επιλογή επισκεπτών
υψηλού εισοδήµατος, αλλά και µορφωτικού επιπέδου.
Επίσης, άλλες αυθεντικές εµπειρίες που επιλέγουν οι επισκέπτες συνδέονται µε τον θρησκευτικό τουρισµό, προσκυνηµατικό,
τον αθλητικό-προπονητικό, τον τουρισµού υπαίθρου, τον χειµερινό, τον συνεδριακό, τα ταξίδια πόλεως και φυσικά τη µοναδική
ελληνική γαστρονοµία, που προωθούµε πολύ δυναµικά.
Ο τουρισµός αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα και η σύνδεσή του µε όλους τους παραγωγικούς τοµείς είναι στρατηγική
επιλογή για την ανάπτυξή µας. Προωθούµε πολιτικές για την ενθάρρυνση συνεργειών µεταξύ του τουρισµού, της πρωτογενούς
παραγωγής αγροδιατροφικού τοµέα, της µεταποίησης των εξαγωγών, έτσι ώστε να στηρίξουµε παραγωγούς, µικρούς επαγγελµατίες, οικογενειακές επιχειρήσεις.
Ενθαρρύνουµε την ένταξη των τοπικών προϊόντων στα ξενοδοχεία και σε όλη την τουριστική αλυσίδα. Εξασφαλίσαµε µέσω
του ΕΣΠΑ 2014-2020 την ενεργοποίηση πόρων πάνω από
300.000.000 και συγχρηµατοδοτούµενες δράσεις για τον τουρισµό.
Προκηρύξαµε µέσω του ΕΠΑΝΕΚ τα δύο προγράµµατα. Το
ένα είναι για τα υφιστάµενα, ώστε να εκσυγχρονιστούν και να
αναβαθµιστούν µικροµεσαίες επιχειρήσεις, τουριστικές επιχειρήσεις, ύψους περίπου 110 εκατοµµυρίων, αλλά και ένα καινούργιο πρόγραµµα, το οποίο ήδη βγήκε, µε 120 εκατοµµύρια για την
ίδρυση νέων µικροµεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων.
Συµµετέχουµε για πρώτη φορά ως εταίρος σε διακρατικά συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα, όπως τα «INTERREG» για νέα
έργα και ανάπτυξη στον θεµατικό τουρισµό, στις διµερείς συναντήσεις και στα διεθνή fora. Βέβαια και στις διεθνείς επαφές µας
στο εξωτερικό µε επενδυτικούς παράγοντες, προωθούµε την Ελλάδα ως παγκόσµια ελκυστικό επενδυτικό προορισµό. Προσκαλέσαµε και προσελκύουµε το ενδιαφέρον κορυφαίων οµίλων από
την Αµερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Κίνα, Ρωσία για να επενδύσουν στην Ελλάδα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Διεθνείς αλυσίδες εισέρχονται δυναµικά στην ελληνική αγορά.
Ισχυροί όµιλοι και επενδυτικά funds διερευνούν συγκεκριµένες
ευκαιρίες στο δυναµικά αναπτυσσόµενο τουριστικό τοµέα, αλλά
και στο real estate και διεθνείς ταξιδιωτικοί όµιλοι ήδη δραστηριοποιούνται στη χώρα µας και ενισχύουν την παρουσία τους µε
επενδύσεις σε ξενοδοχεία.
Τριακόσιες επενδυτικές προτάσεις υποβλήθηκαν την τελευταία µόνο διετία στις υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισµού, για
υφιστάµενα και νέα τετράστερα και πεντάστερα ξενοδοχεία και
αδειοδοτήσεις ειδικών τουριστικών υποδοµών. Διακόσιες πενήντα τέσσερις τουριστικές επενδύσεις κατατέθηκαν προς υπαγωγή και στον αναπτυξιακό νόµο, συνολικού προϋπολογισµού
άνω των 920 εκατοµµυρίων ευρώ.
Ο ΕΟΤ, ως φορέας υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής επικοινωνίας για την παγκόσµια προβολή και προώθηση του ελληνικού τουρισµού, υλοποιεί ένα πολύ δυναµικό πρόγραµµα µε
µεικτή διαφήµιση, συνδιαφήµιση µε τους κορυφαίους ταξιδιωτικούς οµίλους, ενισχυµένη παρουσία στις διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, προβολή στις παγκόσµιες ηλεκτρονικές πλατφόρµες,
προωθητικές δράσεις στα παραδοσιακά µέσα και εκτεταµένες
δράσεις στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, µε µια διοργάνωση των
«ταξιδιών εξοικείωσης», όπως τα λέµε, τα οποία έχουν ξεπεράσει
περίπου τα διακόσια πενήντα.
Επιδιώξαµε και εδραιώσαµε πιο ισχυρή παρουσία στη διεθνή
τουριστική αγορά και ενδυναµώσαµε τη συνεργασία µας µε διεθνείς φορείς. Αποκτήσαµε ένα πιο ενεργό θεσµικό ρόλο σε αποφάσεις και πολιτικές, που διαµορφώνονται στον τουρισµό παγκοσµίως. Διεκδικήσαµε για πρώτη φορά και εκλεγήκαµε µέλος
στο Εκτελεστικό Συµβούλιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού για την περίοδο 2018-2021.
Μας πρότειναν και µέσω εµού προέδρευσε η Ελλάδα στην κορυφαία διάσκεψη του ΟΟΣΑ για τον τουρισµό στο Παρίσι στις 23 Οκτωβρίου. Εκεί υιοθετήθηκαν για πρώτη φορά ελληνικές
θέσεις και στη δήλωση της πολιτικής του ΟΟΣΑ για τη βιώσιµη
και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη, η Ελλάδα είχε ισχυρή δυναµική παρουσία.
Εγκαινιάσαµε το έτος τουρισµού Ελλάδα-Ρωσία 2017-2018.
Προωθούµε την τουριστική συνεργασία µε την Κίνα και υποστηρίζουµε την πρωτοβουλία, «ένα δρόµο, µια ζώνη», «one belt, one
road» για το έτος τουρισµού Ευρωπαϊκής Ένωσης-Κίνας 2018.
Το 2018 επίσης, η Ελλάδα θα φιλοξενήσει µετά από δική µας
πρόσκληση κορυφαία συνέδρια, όπως είναι το Διεθνές Τουριστικό Forum της Λουκέρνης, το συνέδριο του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού για τον τουρισµό «του δρόµου του µεταξιού» και το συνέδριο της Αµερικάνικης Ένωσης ταξιδιωτικών
γραφείων «ASTA Destination EXPO», που συνιστά τεράστια ευκαιρία για την προώθηση και προβολή της πατρίδας µας στην
αµερικάνικη τουριστική αγορά για όλα τα επόµενα χρόνια.
Αναβαθµίζουµε και εκσυγχρονίζουµε ριζικά τη δηµόσια τουριστική εκπαίδευση, µε στόχο την υψηλή κατάρτιση των στελεχών
του τουριστικού τοµέα και την υψηλή ποιότητα των παρεχόµενων
υπηρεσιών. Ενισχύουµε τις ανώτερες σχολές Ρόδου, Κρήτης και
τα οκτώ δηµόσια ΙΕΚ του τουρισµού.
Εδώ, θέλω να πω ότι επίσης, είναι σε δηµόσια διαβούλευση το
σχέδιο νόµου του Υπουργείου Τουρισµού από τις 11 Δεκεµβρίου
έως τις 5 Ιανουαρίου του 2018. Είναι οι ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου στον τοµέα του τουρισµού και
έχει αναρτηθεί ήδη στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω πρώτα από όλα να ευχαριστήσω
όλους τους συνεργάτες µου. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους
υπηρεσιακούς παράγοντες, οι οποίοι µε πολύ µεράκι, διάθεση,
όρεξη και αγάπη έχουν στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Η επιτυχία του τουρισµού είναι επιτυχία όλων των επαγγελµατιών, είναι
επιτυχία της Ελλάδος.
Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Βουλευτές, που µου µεταφέρετε τα προβλήµατα τα οποία υπάρχουν. Δίνουµε λύσεις
άµεσα. Θέλω να πω ότι σε αυτήν την εθνική προσπάθεια όλες οι
περιφέρειες, η τοπική αυτοδιοίκηση, τα εµπορικά επιµελητήρια,
αλλά και οι τοπικοί φορείς και ο ιδιωτικός τοµέας είναι κοντά µας.
Έχουµε αποδείξει ότι οι Έλληνες ενωµένοι µπορούµε να πετύχουµε πολύ σπουδαία πράγµατα. Ο τουρισµός ενώνει, είναι
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εθνική υπόθεση. Νοµίζω ότι είµαστε σε πάρα πολύ καλό δρόµο.
Οι τρεις αυτές χρονιές της ανάπτυξης µάς έχουν κάνει πολύ υπερήφανους, γιατί ο τουρισµός στηρίζει την ελληνική οικονοµία,
αλλά συγχρόνως είναι και η «γέφυρα», είναι ο τοµέας που ενισχύει άλλους παραγωγικούς τοµείς, ώστε να µπορούν να αναπτυχθούν.
Θα κλείσω, λέγοντας ότι ο τουρισµός είναι η κινητήρια δύναµη
για την εθνική µας οικονοµία. Είναι το µέλλον για πρόοδο και για
ευηµερία.
Σας καλώ να υπερψηφίσετε αυτόν τον προϋπολογισµό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε πολύ
την κυρία Υπουργό.
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 23.42’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα
Τρίτη 19 Δεκεµβρίου 2017 και ώρα 11.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: συνέχιση της συζήτησης και ψήφιση επί του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

