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Αθήνα, σήµερα στις 5 Μαρτίου 2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα
9.48’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
της Γ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Συζήτηση επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για το δηµογραφικό», σύµφωνα µε το άρθρο
45 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής, κατόπιν προτάσεως της Κυβέρνησης, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµόν πρωτοκόλλου Ειδικής Γραµµατείας της Βουλής 854/20-2-2019 επιστολή
της αρµόδιας Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Θεανώς Φωτίου.
Η συζήτηση θα διεξαχθεί µε ανάλογη εφαρµογή του άρθρου
137 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής, δηλαδή µε τη
διαδικασία της γενικευµένης συζήτησης επερώτησης.
Σύµφωνα µε την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων προτείνω στη συζήτηση, να συµµετέχουν και τα είκοσι τρία µέληΒουλευτές της διακοµµατικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για
το δηµογραφικό, εφόσον, βέβαια, το επιθυµούν.
Ειδικότερα η συζήτηση θα αρχίσει µε την οµιλία της Βουλευτού Αχαΐας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προέδρου της επιτροπής και νυν Αναπληρώτριας Υπουργού Εξωτερικών, κ. Σίας Αναγνωστοπούλου, µε χρόνο οµιλίας επτά λεπτά.
Στη συνέχεια θα εισέλθουµε στις αγορεύσεις των οµιλητών επί
του ενιαίου καταλόγου, κατ’ εφαρµογή της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 65 του Κανονισµού της Βουλής, ο οποίος
θα απαρτίζεται από δύο κύκλους οµιλητών και αποκλειστικά από
Βουλευτές που διετέλεσαν µέλη της επιτροπής, εναλλασσόµενοι
µεταξύ τους κατ’ αναλογία της δύναµης της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας που εκπροσώπησαν στην επιτροπή.
Ο πρώτος κύκλος θα αποτελείται από δεκατρείς Βουλευτές,
οι οποίοι θα συµµετέχουν ως εξής: Πέντε Βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ, τρεις Βουλευτές από τη Νέα Δηµοκρατία, ανά ένας Βουλευτής από τις άλλες τέσσερις Κοινοβουλευτικές Οµάδες και
ένας από τους Ανεξάρτητους Βουλευτές.
Ο δεύτερος κύκλος θα αποτελείται από εννέα Βουλευτές, στον
οποίο θα συµµετέχουν πέντε Βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ, δύο
Βουλευτές από τη Νέα Δηµοκρατία και δύο από τους Ανεξάρτητους Βουλευτές. Οι οµιλητές και οµιλήτριες του ενιαίου καταλόγου θα λαµβάνουν το λόγο για επτά λεπτά χωρίς δικαίωµα

δευτερολογίας.
Ο χρόνος οµιλίας των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Οµάδων είναι αυτός που προβλέπεται από το άρθρο 97 παράγραφοι
2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής. Δηλαδή η διάρκεια αγόρευσης του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ
και του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας θα είναι µέχρι είκοσι λεπτά, της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου
- Χρυσή Αυγή, του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΚΚΕ και του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ένωσης Κεντρώων µέχρι δεκαπέντε λεπτά.
Μετά την ολοκλήρωση της οµιλίας της Προέδρου της επιτροπής και των δύο κύκλων των οµιλητών, τον λόγο θα λάβει για την
πρωτολογία της για δεκαπέντε λεπτά η αρµόδια Υπουργός.
Στη συνέχεια θα εισέλθουµε στον κύκλο οµιλιών των αναπληρωτών των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Οµάδων, οι οποίοι
θα µιλήσουν µέχρι δέκα λεπτά ο καθένας για µία φορά. Εάν,
όµως, έχει προηγηθεί οµιλία Προέδρου Κοινοβουλευτικής Οµάδας, ο αναπληρωτής του θα λάβει το λόγο για έξι λεπτά.
Εκ µέρους της Κυβέρνησης προτείνω, σύµφωνα µε την κοινοβουλευτική πρακτική και την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων, τη συνεδρίαση να κλείσει η αρµόδια Υπουργός, εφόσον
το επιθυµεί, µε δευτερολογία διάρκειας δέκα λεπτών.
Νοµίζω ότι έχετε δει όλοι την έκθεση, η οποία είναι πάρα πολύ
σηµαντικό πειστήριο για το τι συµβαίνει στην Ελλάδα.
Κατά συνέπεια προτείνω η συνεδρίαση να λήξει το αργότερο
στις 15.30’. Αν εξαντληθεί ο κατάλογος νωρίτερα, η συνεδρίαση
προφανώς θα λήξει νωρίτερα.
Το Σώµα συµφωνεί;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Το Σώµα συνεφώνησε.
Τον λόγο έχει η Βουλευτής Αχαΐας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προέδρος της επιτροπής και νυν Αναπληρώτρια
Υπουργός Εξωτερικών κ. Σία Αναγνωστοπούλου, για επτά λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια
Υπουργός Εξωτερικών): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουµε σήµερα στην
Ολοµέλεια της Βουλής την έκθεση της διακοµµατικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για το δηµογραφικό.
Η επιτροπή µας συστήθηκε στις 22-5-2017 µετά από οµόφωνη
απόφαση της Ολοµέλειας στις 5-5-2017, κατόπιν προτάσεως της
Προέδρου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, της κ. Γεννηµατά.
Οι εργασίες της διακοµµατικής επιτροπής διήρκεσαν ενάµιση
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χρόνο -µέχρι τις 15-12-2018- και κλήθηκαν σε ακρόαση πάρα
πολλοί φορείς και πρόσωπα, θεωρώ πολύ περισσότερα από
οποιαδήποτε άλλη φορά. Όποιος µας ζήτησε να έρθει, ήρθε και
είχε την άνεση χρόνου για να µιλήσει.
Από τη θέση της Προέδρου θα ήθελα να ευχαριστήσω κατ’
αρχάς τον Πρόεδρο της Βουλής που µας παρείχε κάθε δυνατή
διευκόλυνση, ώστε η επιτροπή να διεξαγάγει και να ολοκληρώσει
το έργο της και µε επιστηµονικό τρόπο άρτια, δίνοντάς µας την
ευκαιρία να καλέσουµε και επιστήµονες από το εξωτερικό.
Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω εκ µέρους όλης της επιτροπής, τους επιστήµονες οι οποίοι και οι οποίες γενναιόδωρα
και χωρίς αµοιβή µάς παρείχαν κάθε δυνατή επιστηµονική βοήθεια, κυρίως όµως συνέταξαν την επιστηµονική έκθεση, η οποία
προτάσσεται στο πόρισµα που παρουσιάζουµε σήµερα.
Θα ευχαριστήσω, λοιπόν, εκ µέρους της επιτροπής τον κ. Βύρωνα Κοτζαµάνη, Καθηγητή του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, τον
κ. Διονύσιο Μπαλούρδο, Ερευνητή Α’ στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Μελετών, την κ. Αναστασία Κωστάκη, Καθηγήτρια του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και την κ. Αλεξάνδρα Τραγάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο «Χαροκόπειο» Πανεπιστήµιο.
Το πόρισµα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την επιτροπή
από τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες όλων των κοµµάτων εκτός της
Χρυσής Αυγής και του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, που
κατέθεσαν δικές τους εκθέσεις και έχουν, βέβαια, ενταχθεί στο
τέλος του πορίσµατος.
Ευχαριστώ τέλος, όλα τα µέλη της διακοµµατικής επιτροπής
για τη γόνιµη συνεργασία που είχαµε. Παρά τις αντιθέσεις, παρά
τις διαφορετικές οπτικές κατορθώσαµε να βρούµε µερικά συναινετικά πεδία, πεδία συναίνεσης, τα οποία αποτυπώνονται στην
έκθεση.
Εγώ θα ήθελα να πω δύο λόγια: Πρώτον, το δηµογραφικό πρόβληµα είναι πολύπλοκο και δεν προσφέρεται για καταστροφολογία. Είναι πρόβληµα που µπορεί να µας ενεργοποιήσει -και
πρέπει να µας ενεργοποιήσει- για να ξαναδούµε κατ’ αρχάς τον
εαυτό µας ως κοινωνία, σε σχέση µε το τι πολιτικές ασκήθηκαν
στο παρελθόν, ποιες από αυτές ήταν επιτυχείς, ποιες απέτυχαν
και τι µπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Επίσης είναι πολύ σηµαντικό, να δούµε τον εαυτό µας ως κοινωνία σε σχέση µε άλλες
ευρωπαϊκές κοινωνίες, για να δούµε τι έχει γίνει εκεί, αν υπήρξαν
πιο πετυχηµένες πολιτικές. Αυτό που µπορούµε να πούµε ως
πρώτη διαπίστωση, είναι ότι το δηµογραφικό αντιµετωπίζεται µε
συνδυαστικές πολιτικές -κοινωνικές πολιτικές, οικονοµικές πολιτικές, εργασιακές πολιτικές- και, βεβαίως, πάνω απ’ όλα πολιτικές που αφορούν το ίδιο -την ουσία δηλαδή- το κράτος πρόνοιας.
Δεύτερη διαπίστωση: Δεν αρκεί να υπογραµµίσουµε καταστροφολογώντας ότι, πράγµατι, η χώρα µας από το 1980 και
µετά παρουσιάζει µεγάλη κάµψη στις γεννήσεις, µια κάµψη που
από το 1996 και µετά έχει φτάσει στο επίπεδο του 1,3 παιδιά ανά
γυναίκα, ένα επίπεδο το οποίο οι δηµογράφοι ονοµάζουν «ακραίας χαµηλής γεννητικότητας επίπεδο». Τώρα µέσα στην κρίση
έχουµε πέσει και κάτω από αυτό στο 1,24 παιδιά ανά γυναίκα.
Δεν αρκεί, λοιπόν, να πούµε αυτό ούτε να αντιµετωπίζουµε µε
αρνητικό τρόπο τη γήρανση του πληθυσµού, ότι οι ηλικιωµένοι
και οι υπερήλικες είναι περισσότεροι σε ποσοστό από ό,τι οι νέοι
άνθρωποι. Και, βεβαίως, το ισοζύγιο γεννήσεων-θανάτων είναι
αρνητικό υπέρ των θανάτων.
Αυτό που χρειάζεται άµεσα, είναι να δούµε πώς αντιµετωπίζεται αυτή η µείωση των γεννήσεων, για να δούµε και τι µπορούµε
να κάνουµε µακροπρόθεσµα. Εύκολες απαντήσεις δεν υπάρχουν
και το δηµογραφικό δεν λύνεται σε βάθος πενταετίας. Χρειάζεται
βάθος χρόνου. Άρα αυτό που θα φτιαχτεί σήµερα, πρέπει να
είναι µε προοπτική δεκαετίας, τουλάχιστον εικοσαετίας.
Η πρώτη µεγάλη διαπίστωση που κάναµε κοιτώντας την Ελλάδα σε σχέση µε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι ότι οι
χώρες του ευρωπαϊκού νότου παρουσιάζουν το ίδιο πρόβληµα
µε εµάς. Δεν το παρουσιάζουν χώρες όπως η Γαλλία, όπως οι
σκανδιναβικές χώρες, κλπ.. Αυτό, λοιπόν, που είδαµε -και το είδαν και οι επιστήµονες και καταλήξαµε κι εµείς- είναι ότι οι χώρες
του νότου δεν είχαν ισχυρό κοινωνικό κράτος, ένα πραγµατικό
κράτος πρόνοιας. Και στην Ελλάδα η αντίληψη περί κράτους
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πρόνοιας ξεκίνησε το 1980. Δεν ακολουθήθηκε, όµως, µε στιβαρό τρόπο και µε συνέχεια, αλλά αποσπασµατικά και κατακερµατισµένα.
Οι άλλες χώρες όπως η Γαλλία ή η Γερµανία, για παράδειγµα,
έφτιαξαν ισχυρό κοινωνικό κράτος ήδη από τη δεκαετία του
1960, όταν άρχισαν να έχουν αυτό το πρόβληµα. Και οι χώρες
της Ανατολικής Ευρώπης έχουν δηµογραφικό πρόβληµα, αλλά
εκεί οφείλεται περισσότερο στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, που
οδήγησαν σε brain drain. Έχουµε, λοιπόν, στους κανόνες σκληρής λιτότητας που επιβλήθηκαν έλλειψη ισχυρού κοινωνικού
κράτους και πολιτικές λιτότητας.
Κάτι άλλο στο οποίο καταλήξαµε, είναι ότι το κοινωνικό κράτος
πρέπει να είναι οριζόντιο. Να µην αφορά µόνο τις ευάλωτες οµάδες -βεβαίως εκεί να είναι πολύ πιο ισχυρό- αλλά οριζόντια µέχρι
και τις µεσαίες τάξεις. Η ισονοµία του παιδιού δηλαδή. Κοινωνικό
κράτος έχεις από το ένα παιδί µέχρι όλα τα παιδιά, µε αύξηση,
βέβαια, όσο αυξάνει ο αριθµός των παιδιών. Η επιδοµατική πολιτική η οποία περιορίζεται µόνο σε ευάλωτες οµάδες, δεν µπορεί
να νοηθεί ως κράτος πρόνοιας. Ειδικά όταν αυτό δεν είναι µε διαφάνεια, οδηγεί σε άλλες ιστορίες.
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, -παρ’ όλο που είχα πολλά να πωαναφερόµενη στην εργασιακή σταθερότητα και στην εναρµόνιση
του εργασιακού µε τον επαγγελµατικό βίο. Δεν µπορούµε να αντιµετωπίσουµε το δηµογραφικό πρόβληµα γυρίζοντας πίσω σε
νοοτροπίες, γιατί µια κοινωνία δεν µπορεί να γυρίσει πίσω. Το Α
και το Ω είναι η έµφυλη ισότητα γυναικών και ανδρών. Η χειραφέτηση των γυναικών είναι πολύ σηµαντικό πράγµα. Δεν πρέπει
να ανακοπεί αυτό. Ίσα-ίσα πρέπει να γίνει εµβάθυνση αυτού του
πράγµατος και η πολιτεία να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Εργασιακή σταθερότητα, συλλογικές συµβάσεις, κατώτατος µισθός. Για όλα αυτά, δηλαδή, για τα οποία µιλάµε εµείς
έτσι και αλλιώς, µας µίλησαν και οι επιστήµονες.
Ολοκληρώνοντας, για να µη σπαταλήσω άλλο χρόνο, θα ήθελα
να αναφερθώ σε ένα τελευταίο πολύ λεπτό θέµα: Όταν λέµε δηµογραφικό πρόβληµα, δεν µπορούµε να αναφερόµαστε µόνο
στις γεννήσεις και να µη βλέπουµε τους ηλικιωµένους, όπου και
εκεί το κράτος πρόνοιας πρέπει να είναι πολύ ισχυρό, γιατί απελευθερώνει και δυνάµεις, γυναίκες και άνδρες, που στην παραγωγική ηλικία ασχολούνται µε ηλικιωµένους για να τους φροντίσουν κ.λπ.. Εκεί πρέπει να εστιάσει το κοινωνικό κράτος, το
«Βοήθεια στο σπίτι», η ιατρική περίθαλψη, δηλαδή σε ηλικιωµένους ανθρώπους οι οποίοι να είναι υγιείς, ενεργοί και δραστήριοι. Δεν µπορούµε στο όνοµα του δηµογραφικού, να φτάσουµε
σε µια κατάσταση ρατσισµού -µε ή χωρίς εισαγωγικά- κατά των
ηλικιωµένων.
Πρέπει να αναδείξουµε τη δηµιουργικότητα της κάθε γενιάς.
Το να είναι οι ηλικιωµένοι υγιείς και δραστήριοι στον κοινωνικό
βίο, είναι πάρα πολύ σηµαντικό.
Θα κλείσω, λέγοντας ένα πράγµα: Δεν µπορούµε να µιλάµε
για ανάπτυξη και παραγωγική ανασυγκρότηση, αν δεν αντιµετωπίσουµε το δηµογραφικό και ως προς µία του παράµετρο πολύ
σηµαντική. Η υπερσυγκέντρωση σε τρεις πόλεις στην Ελλάδα κατεξοχήν Αθήνα και Θεσσαλονίκη βέβαια- και η σχεδόν ερηµοποίηση της υπαίθρου, δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για να πεις
ότι θα έχω άνοδο της δηµογραφικής καµπύλης.
Κλείνω, ευχαριστώντας ακόµα µία φορά όλα τα µέλη για τις
εργασίες που κάναµε. Πιστεύω ότι οι προτάσεις µας, κάποια
στιγµή θα ενσωµατωθούν στην πολιτική. Κάποιες έχουν ήδη ενσωµατωθεί.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας
Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε.
Τώρα θα καλέσω από τον ενιαίο κατάλογο των οµιλητών του
πρώτου κύκλου τον κ. Στέφο από τον ΣΥΡΙΖΑ
Κύριε Στέφο, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το δηµογραφικό ένα ζήτηµα που απασχολεί το δηµόσιο διάλογο στη χώρα
µας για δεκαετίες. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεσµοθέτηση
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πολιτικών που θα οδηγήσουν στην επίλυση του ή στην ανάσχεση
της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα, αποτελεί η περιγραφή και
η ανάλυση του µε σύγχρονους όρους, τοποθετώντας, ταυτόχρονα, τις εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον και στο παγκόσµιο
συµφραζόµενο.
Η εικόνα που παρουσιάζει ο πλανήτης όσον αφορά την γεννητικότητα, είναι πολύπλοκη και αντιφατική. Σε γενικές γραµµές,
όµως, µπορούµε να πούµε ότι ένα µέρος του πλανήτη, το πιο
φτωχό, παρουσιάζει υπεργεννητικότητα και το πιο πλούσιο υπογεννητικότητα. Είναι οξύµωρο µε µία µατιά, αλλά πραγµατικότητα.
Η δηµογραφική συµπεριφορά της Ευρώπης παρουσιάζει πολύ
βασικές οµοιότητες και κοινές κοινωνικές διεργασίες. Ωστόσο
θα µπορούσαµε να εντοπίσουµε τρεις παράλληλες πραγµατικότητες. Η πρώτη αναφέρεται στις βόρειες χώρες, τις σκανδιναβικές, αλλά και τη Γαλλία, όπου ο δείκτης γονιµότητας είναι κοντά
στο όριο αναπαραγωγής του πληθυσµού της χώρας. Η δεύτερη
αφορά τις χώρες του ευρωπαϊκού νότου, όπου ο δείκτης γονιµότητας είναι χαµηλότερος από το όριο παραγωγής. Και η τρίτη
αναφέρεται στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπου έχουµε
φαινόµενα µεγάλης συρρίκνωσης του πληθυσµού.
Η παραπάνω κατάσταση χαρακτηρίζει και τη χώρα µας. Η δηµογραφική συµπεριφορά της Ελλάδας είναι παρόµοια µε αυτή
των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών περισσότερο ή λιγότερο ανεπτυγµένων.
Η σύγχρονη επιστήµη λέει ότι για να εξασφαλιστεί η αναπαραγωγή του πληθυσµού µιας χώρας, απαιτούνται 2,07 παιδιά ανά
γυναίκα. Αυτό το ποσοστό δεν το έχει καµµία ευρωπαϊκή χώρα.
Σε κάθε Ελληνίδα αντιστοιχούν 1,6 παιδιά, ποσοστό που είναι
από τα χαµηλότερα στην Ευρώπη. Αυτά έχουµε από τη µία πλευρά.
Από την άλλη για τη χώρα µας εντοπίζονται και µια σειρά από
ιδιαιτερότητες όπως: Η χώρα µας δεν γνώρισε µεταπολεµικά το
λεγόµενο «baby-boom», δηλαδή δεν είχαµε έκρηξη γεννήσεων
όπως στις υπόλοιπες χώρες Ευρώπης. Ο δείκτης διάλυσης των
έγγαµων συµβιώσεων είναι χαµηλός αν και µε ανοδικές τάσεις.
Η ηλικία αποχώρησης των νέων από την οικογενειακή εστία είναι
από τις υψηλότερες. Το ποσοστό των άτεκνων γυναικών αυξάνεται ταχύτατα και είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη, φτάνει
το 20%. Η γυναικεία εργασία θεωρείται, σε µεγάλο βαθµό, συµπληρωµατική της αντρικής. Η ευθύνη της ανατροφής των παιδιών βαρύνει τη γυναίκα. Οι ασυµβατότητες ανάµεσα στην οικογενειακή και εργασιακή ζωή είναι από τις ισχυρότερες στη χώρα
µας και τέλος οι πόροι που διατίθενται για την οικογενειακή πολιτική, είναι από τους χαµηλότερους όχι µόνο στην Ευρώπη αλλά
και ανάµεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ.
Τα παραπάνω είναι µερικά µόνο από τα πορίσµατα της επιτροπής, που περιγράφουν την κατάσταση και θέτουν το δηµογραφικό στις πραγµατικές του διαστάσεις.
Συνεπώς η στοχοθεσία για πλείστα όσα πεδία άσκησης πολιτικής για τη χώρα χρειάζεται να κάνει δύο πράγµατα:
Το πρώτο είναι ότι για την επόµενη εικοσαετία, θα πρέπει οι
ελληνικές κυβερνήσεις να λάβουν πολύ σοβαρά υπ’ όψιν την αναµενόµενη µείωση του πληθυσµού αλλά και την αύξηση του πλήθους των ατόµων των ηλικιακών οµάδων από εξήντα πέντε και
πάνω και ογδόντα πέντε και πάνω. Αναφορά έκανε και η πρόεδρος της επιτροπής πριν από λίγο.
Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να ληφθούν µέτρα προς την ανακοπή του αρνητικού πρόσηµου για τη µετανάστευση και προς
την αύξηση της γονιµότητας σε 1,8 µε 1,9 παιδιά ανά γυναίκα.
Θυµίζω -το ανέφερα και προηγουµένως- ότι στην Ελλάδα αυτό
το ποσοστό είναι στο 1,6.
Όµως πώς εξειδικεύονται οι πολιτικές, προκειµένου επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι; Για να απαντηθεί το ερώτηµα, θα πρέπει να λάβουµε υπ’ όψιν µας, τι έχει γίνει µέχρι τώρα στη χώρα
για να αντιµετωπιστεί το δηµογραφικό και να αξιολογήσουµε
πόσο αποτελεσµατικά ήταν τα µέτρα που πάρθηκαν. Το δεύτερο
είναι να µελετήσουµε τις πρακτικές που ακολούθησαν χώρες
όπως η Γαλλία και Σουηδία -έγινε αναφορά και πριν- οι οποίες
εµφανίζουν καλύτερα αποτελέσµατα σε σχέση µε άλλες χώρες,
εφαρµόζοντας τις καλές πρακτικές των συγκεκριµένων χωρών
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και στην Ελλάδα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε βάση τη συζήτηση που έγινε
στην επιτροπή, κατά τη γνώµη µου θα πρέπει να τονίσουµε ότι η
επιδοµατική πολιτική που ακολουθήθηκε τα προηγούµενα χρόνια, δεν επέφερε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Να ξεκαθαρίσω ότι δεν ισχυρίζοµαι πως δεν θα πρέπει οι πολύτεκνες
οικογένειες να έχουν την αρωγή και τη συµπαράσταση της πολιτείας. Το αντίθετο. Θα πρέπει, όµως, µε καθαρό βλέµµα να δούµε, αν τα επιδόµατα, οι διευκολύνσεις και οι παντός είδους παροχές, επέφεραν λύση στο δηµογραφικό. Και επ’ αυτού η απάντηση είναι αρνητική.
Από την άλλη βλέπουµε ότι στις προαναφερθείσες χώρες, η
προτεραιότητα δόθηκε στην εναρµόνιση και την απόλυτη διασύνδεση οικογενειακού και εργασιακού βίου, ενώ το επίκεντρο των
πολιτικών ήταν το ίδιο το παιδί.
Το παραπάνω πολύ απλά σηµαίνει ότι το δηµογραφικό δυνάµει
αντιµετωπίζεται αποτελεσµατικότερα µε την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Μέτρα όπως η άδεια µητρότητας και η άδεια λοχείας σε όλες τις εργαζόµενες, η γονική άδεια σε όλους, ο θεσµός του ολοήµερου σχολείου έτσι ώστε οι εργαζόµενοι γονείς
να µην ανησυχούν για το παιδί, η δηµιουργία δοµών φροντίδας
του παιδιού έξω από το σπίτι -οι παιδικοί σταθµοί-, βρίσκονται
προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά δεν αρκούν. Χρειάζεται να
υπάρχει ένας συνδυασµός επιδοµατικής πολιτικής, µαζί µε παροχές τέτοιες που θα δηµιουργούν κίνητρα στις νέες γυναίκες
για να τεκνοποιήσουν. Μέτρα µείωσης της παιδικής φτώχειας,
ενίσχυσης της ισότητας ευκαιριών, προσχολικής εκπαίδευσης
των παιδιών αποτελούν εκ των ων ουκ άνευ µια πολιτική αντιµετώπισης του δηµογραφικού.
Άρα µιλάµε για µία θεαµατική ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και όχι για συρρίκνωσή του. Χωρίς µέτρα στήριξης της εργασίας, της παροχής ευκαιριών στους νέους ανθρώπους, της
ισότητας στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον ανδρών και
γυναικών, της ενίσχυσης των θεσµών φροντίδας του παιδιού το
δηµογραφικό δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί.
Και µέσα σε αυτό πλαίσιο φαντάζει υποκριτική η οποιαδήποτε
διακήρυξη υπέρ της οικογένειας χωρίς τη συνοδεία κοινωνικών
µέτρων. Άραγε πόση αξία έχουν δύο χιλιάρικα σε ένα παιδί, όταν
από κει και πέρα δεν υπάρχει τίποτα άλλο;
Μέσα σε ένα πλαίσιο αντιµετώπισης του δηµογραφικού θεωρώ
ιδιαίτερα σηµαντική την ίδρυση ενός φορέα παρακολούθησης
του δηµογραφικού στη χώρα µας. Χρειαζόµαστε έναν φορέα, ο
οποίος θα παρακολουθεί τις εξελίξεις, θα προτείνει µέτρα, θα
αξιολογεί αποτελέσµατα, προκειµένου να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα. Χρειαζόµαστε, όµως, έναν φορέα, που θα έχει και ως βασική µέριµνα τη δηµογραφική πληροφόρηση και εκπαίδευση
όλης της κοινωνίας, τη διάχυση της πληροφορίας και τη δηµιουργία δηµογραφικής κουλτούρας, που θα αποτυπώνει τις σύγχρονες πραγµατικότητες µέσα από συλλογή ερευνητικών δεδοµένων και τη διατύπωση προτάσεων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό ακόµη θέλω, κυρία Πρόεδρε.
Άφησα για το τέλος µια πτυχή του δηµογραφικού, την όποια
όλοι πρέπει να συλλογιστούµε, γιατί βρίσκεται και σε συνάρτηση
του τι κοινωνία θέλουµε. Τη µετανάστευση. Αυτή η πτυχή έχει
δύο σκέλη. Το ένα είναι όλες αυτές οι χιλιάδες νέων ανθρώπων
που έφυγαν από τη χώρα την περίοδο της κρίσης προς αναζήτηση εργασίας, οι οποίοι δηµιουργούν τις δικές τους οικογένειες
και συντελούν στην αντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλήµατος των χωρών υποδοχής τους και το άλλο, ότι η οικονοµική έξοδος από τα µνηµόνια δηµιούργησε µια πραγµατικότητα, η οποία
οφείλει να ενισχυθεί και να τονωθεί µε τη δηµιουργία θέσεων εργασίας, έτσι ώστε αυτοί οι νέοι άνθρωποι να επιστρέψουν στη
χώρα.
Ένα ζήτηµα είναι το σκέλος, που αφορά τους µετανάστες και
πρόσφυγες που έρχονται στη χώρα µας. Η εµπειρία που έχουµε
ως χώρα όσον αφορά το δηµογραφικό -όχι, όµως, µόνο αυτόείναι ότι η παρουσία µεταναστών από τη δεκαετία του 1990, συνέβαλε στην αύξηση του πληθυσµού, ειδικά για τους δεύτερης
γενιάς µετανάστες. Πρόκειται για ανθρώπους που δεν έχουν
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γνωρίσει άλλη χώρα, που έχουν τελειώσει στα ελληνικά σχολεία
και πανεπιστήµια και βλέπουν το µέλλον τους εδώ.
Συνεπώς ως κοινωνία θα πρέπει να προβληµατιστούµε και να
εξετάσουµε πώς και σε ποιους τοµείς η χώρα µας θα γίνει πιο
ελκυστική, ώστε οι µετανάστες που έρχονται να συµβάλλουν
στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη.
Τα υπόλοιπα -και ξέρετε σε τι αναφέροµαι- είναι ιδεοληψίες,
που στην πραγµατικότητα κρύβουν µίσος όχι µόνο για αυτούς
τους ανθρώπους αλλά και για την πατρίδα µας.
Συνεπώς η απάντηση στο δηµογραφικό είναι διπλή. Από τη µία
κοινωνική πολιτική και κοινωνικό κράτος προς όφελος των πολιτών και δεύτερον µεταναστευτική πολιτική µε βάση τις ανάγκες
και τις ιδιοµορφίες της οικονοµίας και της κοινωνίας της χώρας
µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα
ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, σαράντα πέντε µαθήτριες και µαθητές και πέντε εκπαιδευτικοί συνοδοί από το 2ο Γενικό Λύκειο Γέρακα.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Χαρακόπουλος από τη Νέα Δηµοκρατία για
επτά λεπτά.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το δηµογραφικό, πράγµατι,
είναι το µείζον εθνικό πρόβληµα. Συνηθίζουµε να λέµε ότι είναι
ωρολογιακή βόµβα στα θεµέλια της κοινωνίας του έθνους µας.
Όµως αυτό επιβεβαιώνουν, δυστυχώς, οι αριθµοί, τα πραγµατικά
δεδοµένα.
Τα τελευταία χρόνια έχουµε δραµατική µείωση των γεννήσεων
και αύξηση των θανάτων σε συνδυασµό µε τη φυγή εκατοντάδων
χιλιάδων νέων το γνωστό brain drain.
Το ισοζύγιο γεννήσεων-θανάτων το 2017 ήταν αρνητικό κατά
τριάντα πέντε χιλιάδες. Η Ελλάδα, κατά κοινή οµολογία, είναι
από τις πλέον γερασµένες χώρες όχι µόνο της Ευρώπης αλλά
όλου του κόσµου. Ο δείκτης γονιµότητας έπεσε στο 1,3 ανά γυναίκα, όταν για να αναπαράγεται και να είναι τουλάχιστον στάσιµος ο πληθυσµός, θα πρέπει να είναι 2,1. Οι νέοι όλο και αναβάλλουν τη δηµιουργία οικογένειας, όπως και οι γυναίκες αναβάλλουν όλο και προς τα πίσω το να γίνουν µητέρες.
Η εικόνα είναι ζοφερή και αν δεν ληφθούν άµεσα µέτρα -χθες, θα είναι µη αναστρέψιµη. Εύλογα, λοιπόν, όπως είπα, θεωρούµε
το δηµογραφικό ως το υπ’ αριθµόν ένα εθνικό ζήτηµα.
Η αλήθεια είναι πως όταν ξεκίνησαν οι εργασίες της επιτροπής
µας πριν ενάµιση χρόνο, δεν συµµερίζονταν αυτή την άποψη
όλοι. Αν ανατρέξει κανείς στα Πρακτικά των πρώτων συνεδριάσεων, θα δει τοποθετήσεις συναδέλφων να χαρακτηρίζουν συντηρητικές εµµονές τις απόψεις αυτές που σας παρουσιάζω, να
µιλούν και να µας εγκαλούν ότι υπερβάλλουµε και κινδυνολογούµε και επιχειρούµε να επαναφέρουµε συντηρητικά στερεότυπα στην ελληνική κοινωνία. Και ήρθε το πόρισµα, βεβαίως, της
Επιστηµονικής Επιτροπής για να διαλύσει ψευδαισθήσεις και να
δείξει, πραγµατικά, πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση. Δεν αφήνει
κανένα περιθώριο παρερµηνείας ή εφησυχασµού.
Να αναφέρω ακόµη κάποια νούµερα. Το 1928 στην απογραφή
που έγινε στην Ελλάδα, βρεθήκαµε κοντά στα έξι εκατοµµύρια
και οι εξ Ανατολών γείτονές µας στα δεκατρισήµισι, κάτι παραπάνω από το διπλάσιο. Σήµερα η χώρα µας είναι δέκα-έντεκα
εκατοµµύρια µε έναν πληθυσµό, όπως είπαµε, από τους πλέον
γερασµένους στην Ευρώπη και οι εξ Ανατολών γείτονές µας είναι
ογδόντα εκατοµµύρια. Η προβολή όλων των δηµογράφων για το
2050 είναι ότι θα είµαστε κάπου επτάµισι-οχτώ εκατοµµύρια και,
βεβαίως, οι εξ Ανατολών γείτονες πολύ περισσότεροι.
Άρα οι συνέπειες θα είναι δραµατικές σε όλους τους τοµείς
από την εθνική ασφάλεια µέχρι το ασφαλιστικό σύστηµα ή το σύστηµα υγείας. Μια χώρα µε περισσότερους παππούδες από εγ-
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γόνια δεν µπορεί να ατενίζει µε αισιοδοξία το µέλλον. Μια χώρα
που το 1/3 του πληθυσµού θα είναι άνω των εξήντα πέντε, µια
χώρα µε µεγάλο ποσοστό υπερήλικων, για ποια οικονοµία και για
ποιες προοπτικές ανάπτυξης µπορεί να µιλά;
Το δηµογραφικό, βεβαίως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν
προέκυψε στα χρόνια της κρίσης ούτε είναι αποτέλεσµα της κρίσης. Επιβαρύνθηκε, όµως, µε την κρίση από τη φυγή, κυρίως,
νέων επιστηµόνων στο εξωτερικό, νέων ανθρώπων που βρίσκονται, όµως, σε δηµιουργική αλλά και αναπαραγωγική ηλικία.
Ήδη όπως επεσήµανε το πόρισµά του 1990, το δηµογραφικό
πρόβληµα ήταν εµφανές από τις αρχές της δεκαετίας του 1980.
Ωστόσο τότε οι συνέπειές του δεν έγιναν ορατές, γιατί είχαµε
την έλευση εκατοντάδων χιλιάδων οµογενών από τη Βόρειο
Ήπειρο, Ρωσοποντίων -όπως ατυχώς καθιερώθηκε τότε ο όροςαπό τις χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης αλλά και µετανάστες, κυρίως, από τη Βαλκανική, οι οποίοι, βεβαίως, ενσωµατώθηκαν γρήγορα, γιατί µε αυτούς µοιραζόµασταν αρκετά κοινά
πολιτιστικά χαρακτηριστικά, καθώς ζήσαµε µαζί µε τους Βαλκάνιους γείτονές µας χίλια χρόνια υπό την Ανατολική Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία, το Βυζάντιο όπως καθιερώθηκε από τους Φράγκους
και άλλους πέντε αιώνες υπό την Οθωµανική Αυτοκρατορία.
Επίσης το δηµογραφικό ζήτηµα δεν είναι µόνο οικονοµικό. Αν
αρκούσαν µόνο τα επιδόµατα για την αντιµετώπιση του, δεν θα
είχε οξύ δηµογραφικό πρόβληµα η γηραιά Ήπειρος, η Ευρώπη
που είναι γερασµένη ή η Γερµανία που είναι η ατµοµηχανή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχει υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδηµα το Πακιστάν και η Ινδία ή οι χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής, οι οποίες έχουν υψηλή γεννητικότητα. Είναι -θα έλεγαπρόβληµα του δυτικού κόσµου, αυτού που κάποτε λέγαµε «χριστιανική Δύση», το δηµογραφικό, και έχει να κάνει πρωτίστως µε
αξίες και πρότυπα ζωής. Και θα πρέπει να αναρωτηθούµε και
εµείς, τι πρότυπα και τι αξίες περνούµε στα νέα παιδιά, στις νέες
γενιές από τα σχολικά βιβλία µέχρι τις τηλεοπτικές εκποµπές.
Χαίροµαι γιατί στο πόρισµα της Επιστηµονικής Επιτροπής, διαλύονται ψευδαισθήσεις ορισµένων ότι η ανεξέλεγκτη είσοδος µεταναστών -παράτυπων οικονοµικών µεταναστών- που δεν συµµερίζονται τις ευρωπαϊκές αξίες, µπορεί να λυθεί το δηµογραφικό στην Ελλάδα ή την Ευρώπη.
Λέει χαρακτηριστικά το πόρισµα της Επιστηµονικής Επιτροπής: «Αν και χωρίς ενεργές πολιτικές η πλειοψηφία των προερχόµενων από τις πρώην ανατολικές χώρες οικονοµικών µεταναστών των προηγούµενων δεκαετιών, ενσωµατώθηκαν στη χώρα
µας χωρίς µεγάλη δυσκολία, δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδοµένο ότι αυτό θα συµβεί και µε τους νεοαφιχθέντες πρόσφυγες
και οικονοµικούς µετανάστες ή και µε αυτούς που θα φτάσουν
στο µέλλον. Το περιβάλλον σήµερα είναι σαφώς διαφορετικό,
όπως είναι σαφώς διαφοροποιηµένες οι αναµονές, οι επιδιώξεις
και κάποια χαρακτηριστικά των πληθυσµών αυτών», υπονοώντας
σαφώς το διαφορετικό πολιτισµικό και αξιακό φορτίο που έχουν.
Στο πόρισµα της Επιστηµονικής Επιτροπής µελετήθηκαν -και
είχαµε την ευκαιρία να έχουµε και ακρόαση και εµπειρογνωµόνων και επιστηµόνων και από το εξωτερικό- βέλτιστα παραδείγµατα άλλων κρατών.
Το πόρισµα, λοιπόν, που κατατέθηκε, είναι ο ελάχιστος κοινός
παρονοµαστής που συµφωνήσαµε τα έξι κόµµατα που το προσυπογράφουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, µια µικρή ανοχή θα ήθελα.
Η Νέα Δηµοκρατία παρουσίασε µία ολοκληρωµένη δέσµη έξι
αξόνων µε πρώτο άξονα τη µείωση του κόστους απόκτησης παιδιού, µε µέτρα όπως η χορήγηση εφάπαξ επιδόµατος 2.000
ευρώ για κάθε νέο παιδί που γεννιέται, η µείωση της φορολόγησης για κάθε παιδί.
Ο δεύτερος άξονας είναι η στήριξη των εργαζόµενων γονέων
και, κυρίως, των εργαζόµενων γυναικών. Κανένα παιδί δεν θα
πρέπει να µένει εκτός παιδικού σταθµού και όπου δεν υπάρχουν
δηµόσιοι παιδικοί σταθµοί, θα χορηγήσουµε κουπόνι αξίας 180
ευρώ τον µήνα, προκειµένου να έχουν πρόσβαση µε το voucher
αυτό σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθµούς, πραγµατικά ολοήµερα
σχολεία και πιστοποίηση της ξένης γλώσσας εντός του δηµόσιου
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σχολείου. Αναφέρω κάποια χαρακτηριστικά µέτρα.
Ο τρίτος άξονας είναι τα θεσµικά µέτρα όπως η δηµιουργία
του γραφείου δηµογραφικής πολιτικής στη Βουλή -όπως υπάρχει
το Γραφείο Προϋπολογισµού- που θα παρακολουθεί κάθε νόµο,
κάθε τροπολογία, εάν επιφέρει επιπτώσεις στη δηµογραφική πολιτική της χώρας, προκειµένου οι Βουλευτές, η Βουλή να γνωρίζει πριν ψηφίσει.
Τέταρτος άξονας. Μέτρα προώθησης της ενεργούς γήρανσης
όπως είναι η προληπτική ιατρική και η αγωγή υγείας αλλά και η
κατάρτιση των ηλικιωµένων στις νέες τεχνολογίες, στην ψηφιακή
εποχή, προκειµένου να µπορούν να εξυπηρετούνται ψηφιακά.
Άλλωστε όπως έχει αποδειχθεί, η ψηφιακή γνώση συµβάλλει
στην αντιµετώπιση της κατάθλιψης και της άνοιας που είναι αρρώστιες της εποχής µας.
Πέµπτον είναι, βεβαίως, η στήριξη των µεγάλων οικογενειών,
των πολυµελών οικογενειών, πολυτέκνων και τριτέκνων. Έχουµε
δεσµευτεί για επαναφορά των επιδοµάτων στα προ του 2018 επίπεδα, γιατί υπήρξαν δραστικές περικοπές στις πολύτεκνες οικογένειες.
Μιλούµε για έκπτωση στα τέλη κυκλοφορίας και επανεξέταση
των τεκµηρίων, για τις προβλέψεις που ισχύουν για τα αυτοκίνητα σε πολύτεκνους να επεκταθούν και στους τρίτεκνους αλλά
και για αύξηση του αφορολόγητου για αγορά κατοικίας στις πολυµελείς οικογένειες και για επανεξέταση των τεκµηρίων.
Και ο έκτος άξονας είναι η αντιστροφή του brain drain της
φυγής των νέων. Μιλούµε για στήριξη σε νεοφυείς επιχειρήσεις,
για γενναία φορολογικά κίνητρα σε startup επιχειρήσεις, δηµιουργία θέσεων σε πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα για αξιόλογους επιστήµονες που έχουν φύγει στο εξωτερικό.
Εδώ, βεβαίως, θα µπορούσε να συµβάλλει σηµαντικά, το να
ξεπερνούσαν κάποιοι τις ιδεοληψίες τους και να προχωρούσαµε
στο πλαίσιο της συνταγµατικής Αναθεώρησης στην αναθεώρηση
του άρθρου 16 και στη δηµιουργία και ιδιωτικών πανεπιστηµίων,
που θα δηµιουργούσε χιλιάδες θέσεις εργασίας, για αξιόλογους
επιστήµονες που έφυγαν στο εξωτερικό.
Θα έλεγα, εν κατακλείδι, ότι για την αναστροφή της φυγής των
νέων στο εξωτερικό, χρειάζεται µία δυναµική επανεκκίνηση της
οικονοµίας. Σιγουριά, ασφάλεια, αισιοδοξία χρειάζεται ο νέος για
να κάνει σήµερα οικογένεια, για να κάνει παιδιά στη χώρα µας.
Κλείνοντας, κυρία Πρόεδρε -και ευχαριστώντας για την ανοχή
σας- θέλω να πω ότι κοινή διαπίστωση όλων των επιστηµόνων
που συµµετείχαν στην Επιστηµονική Επιτροπή και όλων όσων
είχαν την ευκαιρία να µιλήσουν στον ενάµιση αυτό χρόνο, είναι
ότι οι επιπτώσεις του δηµογραφικού αναστρέφονται µε πολύ αργούς ρυθµούς. Όποια θετικά µέτρα δεσµευθούµε ότι θα λάβουµε
σήµερα, για να αποδώσουν, χρειάζονται βάθος χρόνου.
Άρα οι αποφάσεις που θα λάβουµε σήµερα, καλό είναι να µην
έχουν την τύχη άλλων πορισµάτων, να µην ξεχαστούν σε κάποια
συρτάρια ούτε να αραχνιάσουν σκονισµένα σε κάποια ράφια βιβλιοθηκών. Θα πρέπει να γίνουν εφαρµοσµένη πολιτική. Καθ’
όσον µας αφορά, δεσµευόµαστε προς αυτή την κατεύθυνση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει η κ. Γκαρά από τον ΣΥΡΙΖΑ για επτά λεπτά.
Θα παρακαλούσα όλους να δείξουν λίγο σεβασµό στον χρόνο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Κύριε Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την ευκαιρία της τοποθέτησής
µου από το Βήµα της Βουλής, θα ήθελα και εγώ µε τη σειρά µου
να σηµειώσω την ιδιαίτερη σηµασία των εργασιών της διακοµµατικής επιτροπής για το δηµογραφικό. Με την ενασχόλησή µας
µε το δηµογραφικό ζήτηµα σε κοινοβουλευτικό αλλά και επιστηµονικό επίπεδο καταφέραµε να καταγράψουµε σύγχρονες προσεγγίσεις, υλοποιήσιµες προτάσεις αλλά και να φέρουµε ξανά
στο προσκήνιο ένα από τα σοβαρότερα κοινωνικά και διαχρονικά
ζητήµατα, που διαπερνά οριζόντια όλους τους τοµείς της πολιτικής και κοινωνικής ζωής.
Η δηµογραφική επιβάρυνση οφείλεται κατά ένα µεγάλο µέρος
σε παράγοντες κοινωνιολογικού χαρακτήρα όπως για παράδειγµα στην τάση για διαρκή ενίσχυση των τυπικών µορφωτικών
προσόντων των νέων και στη µέριµνα για επαγγελµατική αποκα-
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τάσταση. Και οι δύο αυτοί λόγοι καθυστερούν τις αποφάσεις για
την απόκτηση ενός πρώτου παιδιού στα ζευγάρια.
Εκτός αυτού η σύγχρονη υποχώρηση µίας σειράς στερεοτύπων -κοινωνικών, θρησκευτικών και οικογενειακών- οδηγεί πολύ
συχνά ένα ζευγάρι ή ακόµη και ένα άτοµο στη συνειδητή επιλογή
της µη απόκτησης παιδιών.
Η οικονοµική κρίση, επίσης, λειτουργεί ανασταλτικά στο ποσοστό των γεννήσεων, ενώ στην ένταση του αρνητικού ισοζυγίου
συµβάλλει και το αρνητικό µεταναστευτικό ισοζύγιο.
Τρίτο και σηµαντικότερο είναι το γεγονός πως τα τελευταία
χρόνια στην Ελλάδα υπήρξε σοβαρή έλλειψη πολιτικής και όσα
µέτρα και αν έχουν ληφθεί στο παρελθόν, ήταν αποσπασµατικού
ή πιθανόν και λανθασµένου χαρακτήρα.
Όµως το πρόβληµα δεν αφορούσε µόνο στις οικονοµικές ενισχύσεις της οικογένειας, αφορούσε και στην απουσία πολιτικής
δέσµευσης από την πλευρά του κράτους έως σήµερα για την επίλυση του δηµογραφικού προβλήµατος.
Εξίσου χαρακτηριστικό είναι το γεγονός, πως µόνο το 4% της
κοινωνικής δαπάνης κατευθύνεται σε οικογένειες και σε τέκνα
στην Ελλάδα, όταν σε άλλες χώρες που αντιστέκονται στη δηµογραφική συρρίκνωση, το αντίστοιχο ποσοστό είναι υπερδιπλάσιο.
Για όλους τους παραπάνω λόγους η πολιτεία οφείλει να ενεργοποιήσει ένα σχέδιο δράσης, που θα µπορέσει άµεσα να αντιστρέψει ή να συγκρατήσει την αρνητική τάση για τα επόµενα
χρόνια. Καίριο ζήτηµα, ωστόσο, παραµένει η αλλαγή νοοτροπίας,
η αποδοχή των διαφορετικών κοινωνικών σύγχρονων προτύπων,
ώστε ο φόβος κοινωνικού αποκλεισµού να µην οδηγεί στην αποφυγή της γονεϊκότητας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε να επισηµάνω, πως αυτή η Κυβέρνηση έχει µέχρι στιγµής θεσµοθετήσει
µία σειρά νοµοθετηµάτων, τα οποία µπορούν να συµβάλλουν στη
βελτίωση του δηµογραφικού ζητήµατος. Βέβαια όλη η πολιτική
µας αποτελεί ένα µόνο τµήµα µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης, η οποία συµβαδίζει µε τη συνολικότερη αναπτυξιακή, οικονοµική και κοινωνική πολιτική.
Ειδικότερα η δηµογραφική πολιτική συµπληρώνεται από τις
αντίστοιχες πολιτικές για την απασχόληση, την οικογένεια, τη µητρότητα, τη γονεϊκότητα, την ισότητα των φύλων, καθώς και τις
πολιτικές για το παιδί.
Είναι εξίσου σηµαντικό να τονίσουµε, πως στις σύγχρονες κοινωνίες η δοµή της οικογένειας έχει ποικίλες µορφές και γι’ αυτό
αξίζει να επικεντρώσουµε τις πολιτικές µας στο ίδιο το παιδί και
να το θέσουµε στο επίκεντρο αλλά και σε ενέργειες ενίσχυσης
από το πρώτο παιδί.
Εκτός αυτού οι επιδοµατικές πολιτικές θα πρέπει να ενισχύονται και να συµπληρώνονται από πλήθος άλλων συµπληρωµατικών, όπως πολιτικές για την εναρµόνιση οικογενειακής, προσωπικής και εργασιακής ζωής, εξασφαλίσεις σε περίπτωση απώλειας εργασίας απέναντι στον κίνδυνο της φτώχειας των νοικοκυριών, ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, στοχευµένες
πολιτικές για τον µεταναστευτικό και προσφυγικό πληθυσµό, πολιτικές για την εξάλειψη των έµφυλων ανισοτήτων και διακρίσεων
στην αγορά εργασίας και στον ιδιωτικό οικογενειακό βίο, καθώς
και πολιτικές εύκολης πρόσβασης στις νέες µεθόδους γονιµοποίησης.
Αν και έχουν νοµοθετηθεί ορισµένες πρωτοβουλίες τα τελευταία χρόνια, απαιτούνται πολύ περισσότερα µέτρα για την αντιµετώπιση του δηµογραφικού ζητήµατος.
Ωστόσο θα ήθελα να αναφερθώ, σε ορισµένα εµβληµατικά νοµοθετήµατα που εισήγαγε η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όπως αυτό
της υιοθεσίας και της αναδοχής. Σηµαντικές παρεµβάσεις υπήρξαν στον τοµέα των σύγχρονων µορφών οικογένειας, όπως το
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων. Επίσης σηµαντική ήταν η νοµοθέτηση της ειδικής άδειας προστασίας της
µητρότητας.
Με τον ν.4488/2017 ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στα επιδόµατα τέκνων, για τις αυτοαπασχολούµενες που υιοθετούν
τέκνο ηλικίας έως δύο ετών, τις άδειες µητρότητας, τη διαδικασία της παρένθετης µητρότητας και την προστασία αυτής.
Σηµαντικός είναι ο ν.4443/2016 περί εφαρµογής της αρχής της
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ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής
τους καταγωγής κ.λπ., ενώ ιδιαίτερης σηµασίας είναι οι πολιτικές
που ασκούνται για το ίδιο το παιδί.
Τα παιδιά έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των πολιτικών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες αποσκοπούν στην αντιµετώπιση της παιδικής
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, στην προστασία και
στην ενίσχυση της οικογένειας.
Μεταξύ των πιο σηµαντικών είναι οι αλλαγές στη νοµοθεσία
για την αναδοχή και την υιοθεσία και τη δηµιουργία Εθνικού Μητρώου Ανηλίκων µε την ψήφιση του ν.4538/2018.
Επίσης αρκετές πρωτοβουλίες αποσκοπούν στην εναρµόνιση
της επαγγελµατικής µε την οικογενειακή ζωή όπως η θέσπιση
της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής. Αναγκαίες,
όµως, είναι και οι πρωτοβουλίες που ελήφθησαν στον τοµέα της
υγείας. Όπως ήδη έχω αναφέρει, για το δηµογραφικό είναι απαραίτητη η πολύπλευρη αντιµετώπιση του ζητήµατος.
Σε αυτό το πλαίσιο έχουν θεσπιστεί και εφαρµόζονται µέτρα
από πλευράς του Υπουργείου Υγείας, τα οποία βοηθούν στη βελτίωση πρόσβασης στις δοµές για την υγεία, και κατ’ επέκταση
βελτιώνουν και τις συνθήκες της ζωής και καθηµερινότητας των
πολιτών.
Ωστόσο θα ήθελα να σταθώ σε ένα κοµβικό και αρκετά σύγχρονο φαινόµενο, που έχει επιπτώσεις στο δηµογραφικό ζήτηµα.
Και αυτό είναι το φαινόµενο του brain drain, της µετανάστευσης
δηλαδή σε άλλη χώρα των νέων -επιστηµόνων κυρίως- οι οποίοι
βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία. Εκτιµώ πως οι επιπτώσεις δεν
χρειάζεται να αναλυθούν εκτενώς, ωστόσο απαιτούνται πολιτικές
από τη µία για την ανάσχεση του brain drain, και από την άλλη
για την επιστροφή των νέων που έφυγαν από τη χώρα µας τα τελευταία χρόνια.
Από τη µία επιδιώκεται η αλλαγή αναπτυξιακού υποδείγµατος
µε µετατόπιση προς την οικονοµία της γνώσης, ώστε να αυξάνεται η ζήτηση για εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό και να µειώνεται η φυγή του.
Επιπλέον σε ένα πιο βραχυπρόθεσµο πεδίο δηµιουργήσαµε
ήδη θεσµικό πλαίσιο για την κινητροδότηση της στροφής σε
επενδύσεις υψηλής προστιθέµενης αξίας και έντασης, ενώ αναπροσανατολίζουµε και το νοµοθετικό πλαίσιο για την προσέλκυση µεγάλων επενδύσεων προς την ίδια κατεύθυνση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Δώστε µου ένα λεπτό ακόµα, κυρία Πρόεδρε.
Στηρίζουµε την απασχόληση, την επιχειρηµατικότητα και την
καινοτοµία µε µέτρα όπως η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης
πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, η ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων, δράσεις για την ενίσχυση της πρωτοβάθµιας υγείας
µε τις δοµές ΤΟΜΥ, µε προσλήψεις ιατρικού προσωπικού, η ενίσχυση R&D σε επιχειρήσεις «Ερευνώ-Δηµιουργώ-Καινοτοµώ» και
οι δράσεις για την ενίσχυση της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας στα πανεπιστήµια.
Δεύτερον, στηρίζουµε την ακαδηµαϊκή και ερευνητική αριστεία
µέσω των υποτροφιών ΙΚΥ και ΕΛΙΔΕΚ -υποψηφίων διδακτόρων
και µεταδιδακτόρων- των νέων προσλήψεων στα ΑΕΙ, ΤΕΙ και
ερευνητικά κέντρα.
Τέλος είναι σηµαντική η πρωτοβουλία «Γέφυρες», για τη δικτύωση των Ελλήνων επιστηµόνων του εξωτερικού µε την ελληνική οικονοµία ενόσω παραµένουν στο εξωτερικό. Αποτελεί ένα
σηµαντικό εργαλείο πληροφορίας και σύνδεσης των Ελλήνων
επιστηµόνων που ζουν σε όλο τον κόσµο. Βασικός της στόχος
είναι να επιτύχει µε αµοιβαίο όφελος τη συµβολή όλων των Ελλήνων επιστηµόνων και επαγγελµατιών στην εθνική προσπάθεια
για την ανάπτυξη της χώρας στην κατεύθυνση της κοινωνίας της
γνώσης.
Οι πολιτικές που προαναφέρθηκαν µειώνουν σταδιακά τη
φυγή και θα οδηγήσουν στην επιστροφή κάποιων νέων πίσω στη
χώρα.
Πέραν, όµως, όλων αυτών η Ελλάδα µπορεί να προσελκύσει
επιστήµονες από όλο τον κόσµο, που θα ζουν και θα δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στη χώρα µας.
Όπως προκύπτει από τα όσα προανέφερα, στόχος της δηµογραφικής πολιτικής δεν µπορεί να είναι άλλος από τον διατοµε-
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ακό συντονισµό. Η αντιµετώπιση του ζητήµατος είναι µία συνάρτηση γενικότερων κοινωνικών και πολιτικών στόχων και εφαρµογής οριζόντιων και ολιστικών πολιτικών, όπως πολιτικές απασχόλησης, υποδοµές φροντίδας παιδιών, επιδόµατα, φορολογικά και άλλα κίνητρα, πολιτικές υγιούς και ενεργού γήρανσης,
πολιτικές υγείας και άλλες. Σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκαν
όλες οι πολιτικές που έως τώρα εφαρµόστηκαν από την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, πολλές από τις οποίες έχουν ήδη µετρήσιµα
θετικά αποτελέσµατα και έχουν αντίκτυπο άµεσο και θετικό στην
ανάπτυξη και στην υγιή ανασυγκρότηση της χώρας.
Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και για την ανοχή, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα
ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, σαράντα επτά µαθήτριες και µαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 1ο Γενικό Λύκειο Νίκαιας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Μπαργιώτας από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Είµαστε σήµερα εδώ, για να συζητήσουµε ένα πολύ σύνθετο
και σοβαρό θέµα το θέµα της δηµογραφικής γήρανσης στην Ελλάδα. Δεν είναι προνόµιο της χώρας και δεν είναι αποτέλεσµα
της κρίσης το δηµογραφικό. Είναι ένα θέµα που απασχολεί όλες
-ούτε καν του δυτικού κόσµου- τις βιοµηχανικές και µεταβιοµηχανικές κοινωνίες τα τελευταία σαράντα χρόνια, καθώς οι σηµαντικές αλλαγές που έγιναν από την αρχή του 20ού αιώνα στον
ρόλο της οικογένειας, η ένταξη της γυναίκας στην παραγωγή, η
χειραφέτηση των γυναικείων κινηµάτων και η αντισύλληψη -για
να µην την ξεχνάµε- έφεραν τροµακτικές αλλαγές στον ρόλο της
οικογένειας, στον αριθµό των παιδιών και στα οικογενειακά πρότυπα τα οποία επηρεάζουν πολύ αρνητικά τη δηµογραφική σφριγηλότητα που χρειάζεται.
Η Ελλάδα ακολουθεί την Ευρώπη µε κάποια καθυστέρηση
όπως σε πολλά άλλα πράγµατα. Ήδη από το 1980 ο δείκτης γεννητικότητας πρακτικά καταρρέει. Μάλιστα στη δεκαετία του ’80
µια δεκαετία οικονοµικής και πολιτικής αισιοδοξίας, αν θέλετε,
και παράλληλα αστικοποίησης, ο δείκτης καταρρέει, για να φτάσει στα χειρότερά του -1,3 γεννήσεις ανά γυναίκα- λίγο πριν αρχίσει το µεταναστευτικό ρεύµα της δεκαετίας του ’90 προς την
Ελλάδα, το οποίο πρόσκαιρα ανακούφισε τις στατιστικές και
έδωσε την εικόνα βελτίωσης των γεννήσεων και του δηµογραφικού, ανεβάζοντας τις γεννήσεις περίπου στο 1,5 µε 1,6 ανά γυναίκα. Ήταν µια πρόσκαιρη ανάσα αλλά, δυστυχώς, η κρίση
επιτείνει το δηµογραφικό και µάλιστα µε πολλούς τρόπους µε
την περαιτέρω µείωση των γεννήσεων λόγω της οικονοµικής και
κοινωνικής ανασφάλειας, µε την εκροή πληθυσµού αναπαραγωγικής ηλικίας. Είτε πρόκειται για επαναπατρισµό µεταναστών είτε
πρόκειται για µετανάστευση Ελλήνων στο εξωτερικό, έχουµε ένα
αρνητικό µεταναστευτικό πρόσηµο δηλαδή, καθώς όλο και λιγότεροι άνθρωποι αναπαραγωγικής ηλικίας µένουν, εργάζονται και
αποκτούν οικογένεια στη χώρα.
Το δηµογραφικό, όµως, εκτός του ότι επιτείνεται από την κρίση, επιτείνει µε τη σειρά την κρίση επίσης µε πολλούς τρόπους,
καθώς η αναστροφή της ηλικιακής πυραµίδας η αύξηση δηλαδή
των ηλικιωµένων σε σχέση µε τους νέους υπονοµεύει την ίδια
την ανάπτυξη. Είναι γνωστό ότι πολλές φορές –το παράδειγµα
της γείτονος Τουρκίας είναι πολύ χαρακτηριστικό- χώρες µε νεανικό πληθυσµό, µε µεγάλους αριθµούς νέων ανθρώπων, έχουν
από µόνες τους µια δυναµική οικονοµικής ανάπτυξης, από την
πίεση που ασκούν αυτά τα στρώµατα.
Επίσης υπονοµεύει τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού, καθώς
όλο και λιγότεροι εργαζόµενοι παράγουν -εντός εισαγωγικών- εισφορές για συντάξεις και κοινωνικό κράτος.
Αυξάνει το κόστος της υγείας λόγω της αναστροφής της ηλι-
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κιακής πυραµίδας και των κοινωνικών υπηρεσιών.
Έτσι η δηµογραφική σφριγηλότητα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έξοδο από την κρίση και για την ανάπτυξη τουλάχιστον σε µακροπρόθεσµο επίπεδο.
Το δηµογραφικό νοµίζω ότι σήµερα είναι το βασικό πρόβληµα
της χώρας. Κατά την άποψή µου είναι σηµαντικότερο πρόβληµα
από την οικονοµία και από την κρίση, ακριβώς γιατί η αναστροφή
του απαιτεί πολιτικές σε βάθος χρόνου, πολιτικές εικοσαετίας οι
οποίες και ακριβές είναι και µεγάλο κόστος έχουν και πολύ δύσκολο είναι να εφαρµοστούν σε µία χώρα, στην οποία το πολιτικό
σύστηµα νοσεί, µεταξύ άλλων, και ακριβώς στην ικανότητα να
εφαρµόζει µακροπρόθεσµες πολιτικές και να συναινεί σε αυτές.
Σε αυτό το πλαίσιο η διακοµµατική επιτροπή που ήταν µία
πρωτοβουλία της κ. Φώφης Γεννηµατά, της Προέδρου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης και του κόµµατός µας, και στην οποία
ανταποκρίθηκε όλη τη Βουλή οφείλω να οµολογήσω, ήταν µία
πρωτοβουλία έναρξης µιας διαδικασίας συγκλίσεων πάνω σε µία
πολιτική, η οποία πρέπει να συµφωνηθεί και να εφαρµοστεί για
τα επόµενα είκοσι χρόνια και µία κίνηση που σκόπευε στην ανάδειξη του προβλήµατος ως βασικού προβλήµατος της ελληνικής
κοινωνίας και της Ελλάδας γενικότερα για τα επόµενα χρόνια.
Η εµπειρία από τον ενάµιση χρόνο στη διακοµµατική επιτροπή
υπήρξε θετικότατη οφείλω να οµολογήσω και αυτό πρέπει να πιστωθεί και στην Πρόεδρο της επιτροπής και στον Πρόεδρο της
Βουλής και σε όλους τους συναδέλφους που συµµετείχαν,
καθώς υπήρξε µια επιστηµονικά σωστή και καλά τεκµηριωµένη
προσπάθεια. Από την πρώτη στιγµή συγκροτήθηκε το Επιστηµονικό Συµβούλιο µε τον κ. Κοτζαµάνη, την κ. Τραγάκη, την κ. Κωστάκη και τον κ. Μπαλούρδο, που συνέταξαν την τελική έκθεση
της Επιστηµονικής Επιτροπής, συγκεντρώνοντας τις απόψεις και
τις γνώµες όλων των φορέων. Έτσι στο τέλος της διαδικασίας
µιας διαδικασίας στην οποία συζητήθηκαν και κατατέθηκαν απόψεις από όλους σχεδόν τους εµπλεκόµενους, υπήρξε µια βάση
επιστηµονική, µια βάση στοιχείων, η οποία αποτέλεσε τη βάση
για την επιδιωκόµενη σύγκλιση.
Υπήρξε, επίσης, από όλα τα κόµµατα, πλην του Κοµµουνιστικού Κόµµατος και της Χρυσής Αυγής, πραγµατική διάθεση σύγκλισης και συγκρότησης ενός ενιαίου πορίσµατος και µιας ενιαίας πολιτικής. Η βασική διαπίστωση είναι ότι η δηµογραφική πολιτική, είναι µια πολιτική η οποία τέµνεται, αλληλοσυµπληρώνεται, αν θέλετε, µε µια σειρά από πολιτικές. Πρακτικά υπάρχουν
θέµατα σε όλους τους κλάδους της πολιτικής, αλλά σίγουρα οι
πολιτικές για την απασχόληση, την οικογένεια, τη µητρότητα και
διαγονεϊκότητα, την ισότητα των φύλων, οι πολιτικές για το παιδί,
οι πολιτικές για την εκπαίδευση, οι πολιτικές για τη µετανάστευση, όλες είναι πολιτικές που αρθρώνονται και τέµνονται µε
τις πολιτικές για το δηµογραφικό.
Οι άµεσοι στόχοι είναι η αύξηση της τελικής γονιµότητας των
γυναικών που έχουν γεννηθεί µετά το 1980 στην Ελλάδα, η ανακοπή της µετανάστευσης και η αλλαγή του µεταναστευτικού
προσήµου από αρνητικό σε θετικό. Πρέπει τα επόµενα χρόνια να
καταφέρουµε οι πολίτες, οι άνθρωποι που µπαίνουν στη χώρα
και µάλιστα οι άνθρωποι αναπαραγωγικής ηλικίας, να είναι σταθερά περισσότεροι από τους ανθρώπους που φεύγουν από
αυτή. Επίσης άµεσος στόχος είναι η φροντίδα των ηλικιωµένων
και της ενεργού γήρανσης, όπως λέµε. Ακριβώς επειδή ένα από
τα χαρακτηριστικά της δηµογραφικής κρίσης είναι η αύξηση του
αριθµού και του ποσοστού των ηλικιωµένων, οι πολιτικές της
φροντίδας των ηλικιωµένων αλλά και της ένταξής τους µέχρι
όποτε εκείνοι το επιθυµούν σε παραγωγικές διαδικασίες ή σε διαδικασίες οι οποίες συµβάλλουν στην ανατροφή των παιδιών ή
στη στήριξη της οικονοµίας, είναι επιθυµητές και πρέπει να τις
δούµε.
Οι επιδοµατικές πολιτικές µε τον αποσπασµατικό µάλιστα
τρόπο που εφαρµόστηκαν στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, τις
τελευταίες δεκαετίες, δεν επαρκούν από µόνες τους. Έχουν την
αξία τους αλλά δεν αποτελούν σίγουρα τη µοναδική λύση για το
δηµογραφικό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
Στο πόρισµα υπάρχουν αποτυπωµένα δεκάδες µέτρα, στα
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οποία έχουµε συµφωνήσει όλοι. Για λόγους χρόνου, επειδή θα
αρχίσει να µε πιέζει η Πρόεδρος οσονούπω, θα αναφερθώ εν
συντοµία.
Η εναρµόνιση της οικογενειακής, προσωπικής ζωής µε την εργασιακή, η εξασφάλιση σε περίπτωση απώλειας εργασίας της
εργασιακής ασφάλειας, οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης,
η προστασία της µητρότητας και του παιδιού είναι οι βασικές κατευθύνσεις, µαζί µε την αναστροφή του περίφηµου brain drain.
Εδώ ίσως θα πρέπει να δούµε κάτι που δεν είδαµε στο πόρισµα
δηλαδή και την προσέλκυση ανθρώπων, Ελλήνων από την τεράστια δεξαµενή των οµογενών, µε διάφορες πολιτικές. Στον τουρισµό, για παράδειγµα, υπάρχουν ευκαιρίες. Υπάρχουν πολιτικές
που θα µπορούσαν να φέρουν νέους οµογενείς δεύτερης και τρίτης γενιάς Έλληνες ξανά πίσω στην πατρίδα. Όπως θα πρέπει
να δούµε και ολοκληρωµένες πολιτικές για τον µεταναστευτικό
και τον προσφυγικό πληθυσµό. Πρέπει να επιδιώξουµε την πρόληψη και την εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισµού και την οµαλή κοινωνική ένταξη των ανθρώπων που ζουν και εργάζονται στη
χώρα, καθώς αποτελεί βασικό στοιχείο και της κοινωνικής συνοχής και της οικονοµικής ανάπτυξης αλλά και της απάντησης στο
δηµογραφικό µε πολιτικές, φυσικά, για την εξάλειψη των έµφυλων ανισοτήτων και των διακρίσεων στην αγορά εργασίας, ειδικά
στον ιδιωτικό τοµέα, και εξασφάλιση όπως είπα και προηγουµένως µέτρων για τους ηλικιωµένους.
Το Κίνηµα Αλλαγής κατέθεσε πρόταση νόµου, την ίδια περίπου
περίοδο µε την οποία καταλήξαµε στο πόρισµα, το οποίο ενσωµατώνει τα µέτρα που θεωρούµε ότι είναι µέτρα πρώτης προτεραιότητας και πρέπει να εφαρµοστούν άµεσα. Θα ήταν ευχής
έργον, να συζητηθεί κάποια στιγµή στη Βουλή και να δούµε τι
από αυτά, πραγµατικά, µπορεί να ξεκινήσει άµεσα, τους πόρους,
τις δυνατότητες και τα µέτρα. Αναφέρω απλώς επιγραµµατικά.
Στεγαστική συνδροµή σε οικογένειες µε παιδιά, καθολική κάλυψη όλων των παιδιών και των νηπίων σε βρεφονηπιακούς σταθµούς, δέσµευση δηλαδή του κράτους ότι κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα, θα καλύπτεται από βρεφονηπιακό σταθµό από
τη µέρα µηδέν, από αύριο -είναι κάτι που πρέπει να το κάνουµε
και υπάρχουν τρόποι, έχουµε προτάσεις- και ένταξη των τριτέκνων στις πολυτεκνικές οικογένειες, επέκταση του πολυτεκνικού
δικαιώµατος στους τρίτεκνους δηλαδή, χωρίς να θιχτούν, φυσικά, τα προνόµια και τα δικαιώµατα που έχουν οι πολύτεκνοι.
Θα ζητήσω ένα λεπτό ακόµα, για την πιο σηµαντική πρόταση
που έχουµε κάνει και η οποία έχει ενσωµατωθεί στο πόρισµα,
που είναι η σύσταση ειδικής γραµµατείας δηµογραφικής πολιτικής στο Υπουργείο Εργασίας και η δηµιουργία εθνικής επιτροπής δηµογραφικής πολιτικής. Και αυτό γιατί; Τόσο οι προτάσεις
του δικού µας σχεδίου νόµου όσο και οι πολλές και σηµαντικές
προτάσεις του πορίσµατος που αφορούν µακροπρόθεσµη πολιτική, κινδυνεύουν από την ίδια διαχρονική αδυναµία του ελληνικού πολιτικού και διοικητικού µηχανισµού, ο οποίος δεν µπορεί
να εφαρµόσει και δεν µπορεί να εξυπηρετήσει πολιτικές, οι
οποίες υπερβαίνουν τον κοινοβουλευτικό βίο µιας κυβέρνησης,
πολύ σπάνια ούτε καν ενός Υπουργού. Έτσι, λοιπόν, αν θέλουµε
να έχουµε µακροπρόθεσµες πολιτικές σαν αυτές που χρειάζονται για να λύσουµε το δηµογραφικό, πρέπει να υπάρχει ένας
εκτελεστικός βραχίονας, τουλάχιστον, που να µπορεί να εφαρµόζει αυτές τις πολιτικές διαχρονικά. Αλλιώς η µοίρα του πορίσµατος του ’92 την οποία ανέφερε ο κ. Χαρακόπουλος, προηγουµένως, δηλαδή να αραχνιάζει σε κάποιο συρτάρι, απειλεί και
το πόρισµα του 2019 το οποίο είναι σηµαντικό, για ένα πρόβληµα
που πλέον ακριβώς επειδή δεν έγινε τίποτα το ’92, έχει γίνει σήµερα ακόµα πιο πιεστικό και ακόµα πιο δύσκολο. Έτσι, λοιπόν, η
σύσταση γραµµατείας είναι σοβαρή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ελάτε,
κύριε Μπαργιώτα, κλείστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Το δηµογραφικό είναι το σοβαρότερο πρόβληµα της χώρας, όπως είπα προηγουµένως. Καθήκον µας είναι να καταστεί συνείδηση όλων, πολιτικών και
πολιτών, αυτή η πραγµατικότητα. Η Ελλάδα χρειάζεται νέους ανθρώπους και χρειάζεται περισσότερα παιδιά, περισσότερους ανθρώπους παραγωγικής ηλικίας για τα επόµενα τριάντα χρόνια.
Αποτελεί άµεση ανάγκη για τη διασφάλιση της ίδιας της ύπαρξης
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της χώρας και του έθνους. Διακυβεύεται η εθνική ταυτότητα και
η εθνική κυριαρχία, και πρέπει µε αυτόν τον τρόπο, µετά την
πρωτοβουλία της κ. Γεννηµατά, να υπάρξει συνέχεια και ένταση
στη µεγάλη, πραγµατικά, εθνική προσπάθεια της αναστροφής
των δεικτών του δηµογραφικού.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Φίλης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εντυπωσιακά ανησυχητική είναι
η µείωση των γεννήσεων, η εκτόξευση της µετανάστευσης νέων
παραγωγικών ηλικιών, η γήρανση του πληθυσµού, η µονιµοποίηση έστω και σε χαµηλότερα επίπεδα από σήµερα της µαζικής
φτώχειας, η απειλή για το ασφαλιστικό. Πέντε παράγοντες που
ο καθένας από µόνος του θα αποτελούσε κοινωνική βόµβα,
υπάρχουν και δρουν σωρευτικά και επιδεινώνουν το δηµογραφικό.
Το πρόβληµα καθίσταται ακόµα περισσότερο εκρηκτικό, δεδοµένου ότι ο προσδιορισµός του προσδόκιµου ζωής στη χώρα
µας τις επόµενες δεκαετίες επηρεάζεται εκ των πραγµάτων από
τη µαζική φτώχεια και την επαπειλούµενη µείωση των συντάξεων.
Διότι η µαζική φτώχεια συνεπάγεται µεγάλες δυσχέρειες στην
πρόσβαση στην υγεία και, ταυτόχρονα, αποτελεί πηγή εµφάνισης προβληµάτων υγείας. Αυτό είναι το πρόβληµα. Σε αυτό καλούµαστε να απαντήσουµε και µάλιστα άµεσα, θέτοντας αυτό το
ζήτηµα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε διαπραγµατεύσεις µε τους
εταίρους µας, επισηµαίνοντας µια κολοσσιαία αντίφαση, να είναι,
δηλαδή, οι ίδιοι οι ευρωπαϊκοί θεσµοί, που στις µελέτες τους καταδεικνύουν την επιδείνωση στο δηµογραφικό πρόβληµα της
χώρας µας και, ταυτόχρονα, να είναι αυτοί που µας επέβαλαν
σκληρές πολιτικές λιτότητας ή πολιτικές αναιµικής ανάπτυξης
και δοµικής απόκλισης από την υπόλοιπη Ευρώπη, πολιτικές που
όχι µόνο δεν αντιµετωπίζουν το δηµογραφικό πρόβληµα αλλά
αντίθετα το οξύνουν και εµποδίζουν τη λύση του.
Η αντιµετώπιση του προβλήµατος γίνεται πιο δύσκολη, διότι
έχει καταστεί πλέον σαφές ότι η υπογεννητικότητα και η µαζική
µετανάστευση σε µικρό µόνο µέρος, µπορούν να υποκατασταθούν από την αναγκαία, ασφαλώς, ενσωµάτωση των µεταναστών
στην ελληνική κοινωνία. Για να µη λησµονούµε και τη γεωπολιτική διάσταση του δηµογραφικού προβλήµατος, το 2050 η γειτονική µας Τουρκία εκτιµάται ότι θα έχει πληθυσµό ενενήντα
πέντε εκατοµµυρίων κατοίκων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη µαύρη οκταετία των µνηµονίων ο πιο σηµαντικός παράγοντας της διάσωσης της κλονισµένης κοινωνικής συνοχής υπήρξε η οικογένεια. Δίχως αυτή θα
ζούσαµε πρωτόγνωρες και απερίγραπτες καταστάσεις στη χώρα
µας.
Η Αριστερά οφείλει να ανοίξει στην ελληνική κοινωνία επιθετικά -µε βάση το αξιακό, ιδεολογικό και πολιτικό της οπλοστάσιο- µια µεγάλη συζήτηση για την οικογένεια. Να αναγνωρίσει
και να υποστηρίξει όλους τους τύπους και τις µορφές της καθώς
ζούµε στον 21ο αιώνα. Να πάρει αποστάσεις από τις παραδοξότητες τύπου Μακρόν περί «γονέα 1» και «γονέα 2» οι οποίες καθόλου δεν αναδεικνύουν αλλά αντίθετα ισοπεδώνουν όλες τις
µορφές και τους τύπους της οικογένειας, συγκεντρώνοντας ταυτόχρονα τα βέλη ακόµα και εκείνων που στα λόγια επιχειρούν να
προστατεύσουν. Να προωθήσει µια πολιτική για το παιδί, αντλώντας καλές πρακτικές, θετικά παραδείγµατα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Να θέσει το παιδί, την προστασία και την ανάπτυξή του, ως βασική προτεραιότητα της µεταµνηµονιακής περιόδου. Να ρίξει όλο το βάρος στην αντιµετώπιση της υπογεννητικότητας µε την ενίσχυση των νέων ζευγαριών, εφαρµόζοντας
στοχευµένες πολιτικές πρώτα για το πρώτο και δεύτερο παιδί και
µετά για το τρίτο και πάνω.
Βασικός παράγοντας ανάσχεσης της ζοφερής προοπτικής
είναι η οικογένεια. Δίπλα στην οικογένεια και µε βασικό άξονα
αυτή απαιτούνται πολιτικές ισχυρής προστασίας των εργαζοµένων, ισχυρό κοινωνικό κράτος, φοροαπαλλαγές για τα παιδιά και
όχι παιδιά φορολογικά τεκµήρια, αποτελεσµατικές πολιτικές ισό-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τητας των φύλων µε αναγνώριση του ρόλου και των δύο γονέων
και ισότιµη εµπλοκή τους στο µεγάλωµα των παιδιών αλλά και
µε πιο βραχυπρόθεσµη οπτική.
Δεν υπάρχει κοινωνική ανασυγκρότηση από την καταστροφή
των µνηµονίων, που να µην ξεκινάει από τη στήριξη της οικογένειας. Σε αυτό το πλαίσιο, δηλαδή στην πολιτική για την οικογένεια, πρέπει να τίθεται κάθε προοδευτική αλλαγή που επιδιώκουµε στο κοινωνικό κράτος. Οι πολιτικές και ιδεολογικές διαφορές µεταξύ των κοµµάτων δεν θα πάψουν να υφίστανται. Στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, όµως, βρήκαν µίνιµουµ συναίνεσης. Εδώ,
στη χώρα µας, πολύ συχνά κινούµαστε µε προκαταλήψεις, στερεότυπα, αγκυλώσεις και ταµπέλες. Ακούσαµε µερικές και νωρίτερα. Άλλοι συκοφαντούν τους πολιτικούς αντιπάλους τους ότι
δεν έχουν το δηµογραφικό στις προτεραιότητές τους, διότι τάχα
απεργάζονται τη διάλυση της εθνικής και κρατικής συνοχής. Ορισµένοι άλλοι που σωστά απεχθάνονται τον βαθύ συντηρητισµό
και την πατριδοκαπηλία της άκρας δεξιάς, τείνουν να υποτιµούν
το πρόβληµα, παραγνωρίζοντας ότι το δηµογραφικό είναι πέρα
από εθνικό και µείζον κοινωνικό θέµα.
Στη χώρα µας η ίδρυση Υπουργείου Οικογένειας είναι αναγκαία. Να πάµε δηλαδή πέρα από προσεγγίσεις περί ενδιάµεσων
δοµών, να στηρίξουµε διακοµµατικά την πρόταση για το Υπουργείο Οικογένειας. Αυτό που η πατρίδα µας ορθότατα επέλεξε να
κάνει µε τη µετανάστευση και το περιβάλλον, δηλαδή να προχωρήσει στην ίδρυση ξεχωριστών Υπουργείων, πρέπει να το κάνει
και µε την οικογένεια ως στυλοβάτη και άξονα αντιµετώπισης του
δηµογραφικού. Η ίδρυση Υπουργείου Οικογένειας βασισµένη και
στις εµπειρίες άλλων ευρωπαϊκών χωρών, λόγου χάρη στη Γερµανία, θα αποτελέσει µια εµβληµατική αλλαγή και θα δώσει
ώθηση τόσο στους επιµέρους τοµείς που προωθούµε, όσο και
στην καλλιέργεια µιας διαφορετικής αντίληψης, της δικής µας,
για το τι σηµαίνει οικογένεια στον 21ο αιώνα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πρωταρχικό πρόβληµα για
το θέµα της µείωσης του αριθµού των γεννήσεων είναι ότι µεγάλα τµήµατα λαϊκών στρωµάτων -ιδιαίτερα στα χρόνια της κρίσης και µε τις ανελέητες επιθέσεις στους µισθούς, στην απασχόληση και στο κοινωνικό κράτος- εµποδίζονται στην άσκηση
του δικαιώµατός τους να κάνουν οικογένεια. Αυτό το πρόβληµα
αποτελεί τον κύριο παράγοντα, αλλά όχι, βεβαίως, τον µοναδικό
για την έξαρση του δηµογραφικού.
Οι αιτίες είναι πολλές και χρειάζεται µια πολυπαραγοντική
προσέγγιση. Εναρµόνιση της οικογενειακής και επαγγελµατικής
ζωής, κοινωνική προστασία, βελτιωµένοι όροι εργασίας, εµπλοκή
και των δύο γονιών στο µεγάλωµα των παιδιών, εξασφαλισµένες
θέσεις σε παιδικούς σταθµούς κ.λπ..
Όπως είπαµε παραπάνω, η οικονοµική κρίση, προφανώς, αποτελεί παράγοντα επιδείνωσης του δηµογραφικού, όµως η κρίση
στην ουσία υπερτόνισε τις ήδη υπάρχουσες τάσεις της συρρίκνωσης και της γήρανσης του µέσου όρου ηλικίας του πληθυσµού. Το στρεβλό αναπτυξιακό πρότυπο της ελληνικής οικονοµίας κυοφορούσε αυτή την τάση. Το ανεπαρκές πλέγµα κοινωνικής προστασίας προϋπήρχε της κρίσης.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα που πιστοποιεί τον ισχυρισµό
αυτόν, είναι ότι µέχρι το 2012 η πολιτική ενίσχυσης του εισοδήµατος για τα νοικοκυριά µε παιδιά στη χώρα µας ήταν κατακερµατισµένη. Διακόσια επιδόµατα καθολικού ύψους δίνονταν χωρίς
έλεγχο εισοδήµατος από πολυάριθµους φορείς, οι δε µειώσεις
φόρων καταργήθηκαν οριζόντια για όλες τις οικογένειες µε παιδιά υπό το βάρος των µνηµονιακών περικοπών στις κοινωνικές
δαπάνες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας σταθούµε και σε ορισµένες
πολιτικές για το παιδί και τη στήριξη των οικογενειών, που εµείς
για πρώτη φορά προωθούµε, βάζοντας έτσι τις βάσεις για µια
συνολική παρέµβαση και για µεγάλες µεταρρυθµιστικές τοµές
στα θέµατα της κοινωνικής προστασίας και του κοινωνικού κράτους.
Θέλω στο σηµείο αυτό να πω ότι για εµάς οι στοχευµένες κοινωνικές ενισχύσεις δεν είναι δαπάνες, όπως υποστηρίζει µια ορισµένη οικονοµική ορθοδοξία µε νεοφιλελεύθερο προσανατολισµό. Είναι ταυτόχρονα στήριξη και επένδυση στο ανθρώπινο
κεφάλαιο και την ίδια τη ζήτηση της οικονοµίας και µάλιστα µε
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πολλαπλασιαστικό δηµοσιονοµικό χαρακτήρα. Εδώ βρίσκεται µια
πολύ συγκεκριµένη διαχωριστική γραµµή µε την συντηρητική νεοφιλελεύθερη αντίληψη και αυτή τη γραµµή πρέπει να την αντιληφθεί η µεγάλη πλειοψηφία του λαού µας.
Δεν θα µιλήσω για το σύνολο των δαπανών του κοινωνικού
κράτους και πόσο θα είχε συρρικνωθεί, αν εφαρµοζόταν το µεσοπρόθεσµο της κυβέρνησης Σαµαρά - Βενιζέλου. Μόνο στην
παιδεία θα είχαµε µείωση κατά ένα δισεκατοµµύριο τον χρόνο.
Θα περιοριστώ στις δαπάνες για την πρόνοια και τις δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, που συνδέονται άρρηκτα µε το θέµα της
συζήτησής µας.
Το 2015 παραλάβαµε προϋπολογισµό για την πρόνοια 790
εκατοµµύρια ευρώ και µέσα σε τέσσερα δύσκολα χρόνια αυξήσαµε τον προϋπολογισµό αυτόν κατά 408%, από 790 εκατοµµύρια σε 3 δισεκατοµµύρια 225 εκατοµµύρια, µε στόχο το 2021 να
φτάσουµε τα 4 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αυτή η διαφορά των 3 δισεκατοµµυρίων από τα 800 εκατοµµύρια το 2015 στα 4 δισεκατοµµύρια το 2021 είναι κάρφος στο µάτι των οικονοµικών ελίτ και
της Νέας Δηµοκρατίας.
Η τύχη αυτού του ποσού που, βέβαια, είναι µεγαλύτερο, αν
αναλογιστούµε όλες τις κοινωνικές δαπάνες, παίζεται στις επόµενες εκλογές. Θα συνεχίσουν να παίρνουν αυτά τα χρήµατα οι
πολλοί, όπως γίνεται µε τον ΣΥΡΙΖΑ, ή µε τη µορφή των φοροαπαλλαγών και των ενισχύσεων προς το κεφάλαιο θα επιστρέψουν
στους λίγους, όπως προτείνει η Νέα Δηµοκρατία; Γι’ αυτό δεν
κοστολογεί ο κ. Μητσοτάκης τις προτάσεις του για γενναίες φοροελαφρύνσεις προς τους µεγαλοεπιχειρηµατίες και για µείωση
του ΕΝΦΙΑ των ανώτερων στρωµάτων. Γι’ αυτό δεν λέει, από πού
θα βρει τα λεφτά για να καλύψει τις κοινωνικές ανάγκες.
Μέτρα και πολιτικές αυτής της Κυβέρνησης που πιστεύουµε
ότι αποτυπώνουν την κοινωνική ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ µε άµεσες
ή έµµεσες επιπτώσεις. Ενδεικτικά αναφέρω. H δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση, η καθολική και ισότιµη πρόσβαση
των ανασφάλιστων παιδιών οικογενειών στο δηµόσιο σύστηµα
υγείας, η ενίσχυση των οικογενειών στον τοµέα της ειδικής αγωγής και η αναβάθµιση της ειδικής εκπαίδευσης που πετύχαµε στο
Υπουργείο Παιδείας, η ανάπτυξη νέων δοµών παιδοψυχιατρικής
φροντίδας, το σύγχρονο και διαφανές κράτος πρόνοιας µε τα
διακόσια σαράντα δύο κέντρα κοινότητας και τους οργανισµούς
προνοιακών επιδοµάτων αλληλεγγύης. Καταργούµε τον ιδρυµατικό και επιδοµατικό χαρακτήρα του κράτους πρόνοιας που παραλάβαµε, όπου άνθιζαν οι πελατειακές σχέσεις και η διαφθορά.
Τα κέντρα κοινότητας µέσα στο 2019 επεκτείνονται και στους
τριακόσιους είκοσι πέντε δήµους της χώρας.
Στηρίζουµε την οικογένεια µε τα εκατόν πενήντα κέντρα ολοκληρωµένης φροντίδας ηλικιωµένων τους βρεφονηπιακούς
σταθµούς. Παραλάβαµε το 2015 εβδοµήντα εννέα χιλιάδες vouchers –θέσεις δηλαδή- για τους βρεφονηπιακούς σταθµούς, και
φέτος δώσαµε περισσότερες από εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες
θέσεις δηλαδή αύξηση των παιδιών στους παιδικούς σταθµούς
πάνω από 60%.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ολοκληρώστε, κύριε Φίλη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Οικογενειακά επιδόµατα. Αυξήσαµε τον προϋπολογισµό των
οικογενειακών επιδοµάτων από 650 εκατοµµύρια τα προηγούµενα χρόνια σε 1,1 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2008. Θα δοθεί 1 δισεκατοµµύριο ευρώ το 2019. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα πολύ
σηµαντικές αυξήσεις για το 92% των δικαιούχων οικογενειών.
Σχολικά γεύµατα, επίδοµα στέγης, πολλά µέτρα τα οποία από
σήµερα -και όχι στο αβέβαιο µέλλον- δηµιουργούν δυνατότητες,
για να υπάρξει ανάσχεση του προβλήµατος του δηµογραφικού.
Έχουµε καταφέρει να αντιστρέψουµε την πορεία κοινωνικής διάλυσης που παραλάβαµε το 2015. Το κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης το απολαµβάνουν σήµερα εξακόσιες χιλιάδες δικαιούχοι και αυτό είναι µια πολύ σηµαντική αντιµετώπιση της ακραίας
φτώχειας. Αλλά και την παιδική φτώχεια µπορέσαµε να τη µειώσουµε από 26,3% το 2015 σε 24,5% το 2017. Η παιδική φτώχεια
το 2018 ήταν 23%. Το 2022 τα ποσοστά φτώχειας θα είναι χαµηλότερα απ’ αυτά που υπήρχαν στη χώρα το 2008, δηλαδή στην
έναρξη µιας παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τέτοια και άλλα µέτρα λαµβάνουµε αλλά παρ’ ότι συνδέονται µε το δηµογραφικό, έχουµε
πλήρη συνείδηση ότι ειδικά στην αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος, δεν µπορούµε να έχουµε άµεση απόδοση. Οι δηµογραφικές τάσεις µεταβάλλονται αργά, είναι πολυπαραγοντικές,
συνδέονται µε µεταβολές στα πολιτισµικά πρότυπα και στα
αξιακά συστήµατα, όµως η πολιτική οφείλει σ’ όλες αυτές τις τάσεις, να αντιπαραβάλλει τα δικά της όπλα, το αίτηµα του κοινού
καλού απέναντι στη µηδενιστική, εγωιστική και ατοµικιστική
πρόσληψη της ζωής, τη διαγενεακή αλληλεγγύη και την αλληλεγγύη απέναντι στην αδιαφορία για τους πιο κοινωνικά ευάλωτους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µπορούµε να αντιστρέψουµε
τις κακές δηµογραφικές εξελίξεις, µε βάση µια ανάπτυξη που
στο επίκεντρό της θα έχει την απασχόληση και ταυτόχρονα θα
δηµιουργεί δυνατότητες, ώστε τα νέα παιδιά να επιστρέψουν στη
χώρα µας και να αποτελέσουν τον παράγοντα για την ανάπτυξη
αυτή.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): 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, πενήντα τέσσερις µαθήτριες και µαθητές και δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί από το Γυµνάσιο Μαγούλας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Τσιάρας από τη Νέα Δηµοκρατία για επτά
λεπτά, που δεν τηρεί κανένας, απ’ ό,τι βλέπω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: «Μια βραδυφλεγής βόµβα για την
οικονοµία». «Το έθνος συρρικνώνεται». «Η Ελλάδα γηράσκει».
Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτοί είναι κάποιοι από τους τίτλους, που επιχειρούν να περιγράψουν το µεγάλο πρόβληµα που συζητάµε σήµερα στην Ολοµέλεια του
ελληνικού Κοινοβουλίου, το δηµογραφικό ζήτηµα.
Έχουν γίνει όντως πάρα πολλές µελέτες, και νοµίζω ότι όλοι
µας είµαστε γνώστες µιας πραγµατικότητας, που σ’ έναν µεγάλο
βαθµό έχει αρχίσει να δείχνει τα σηµάδια της και, βεβαίως, να
δηµιουργεί εύλογα ερωτήµατα σε σχέση µε το µέλλον και σε
σχέση µ’ αυτό που προδιαγράφεται.
Το δηµογραφικό ζήτηµα, πρώτα απ’ όλα, είναι ένα ζήτηµα
υπαρξιακό για το ίδιο το έθνος µας. Νοµίζω ότι πρέπει η συζήτηση αυτή να σταθεί και να παραµείνει σ’ ένα πλαίσιο σοβαρότητας και ευθύνης που µας αναλογεί, ειδικά αυτή την περίοδο
που τα ερωτηµατικά που εγείρονται και οι προκλήσεις που υπάρχουν, είναι περισσότερα από ποτέ.
Η Νέα Δηµοκρατία αντιλήφθηκε πολύ νωρίς το συγκεκριµένο
ζήτηµα και το ανέδειξε στο 12ο Συνέδριό της λίγους µήνες νωρίτερα. Θέλω να συγχαρώ τον Γραµµατέα της Πολιτικής Επιτροπής Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος αντιλαµβανόµενος ότι πρόκειται περί ενός ζητήµατος άµεσης πολιτικής προτεραιότητας,
το έθεσε ως ένα από τα κύρια και προβεβληµένα ζητήµατα που
απασχόλησαν το Συνέδριο της Νέας Δηµοκρατίας.
Υπάρχουν πολλές στατιστικές. Οι αριθµοί που περιγράφουν
το συγκεκριµένο ζήτηµα είναι πάρα πολλοί. Δεν θέλω να παραµείνω στους αριθµούς, ούτε να µιλήσω για τους αριθµούς. Δεν
µπορώ, όµως, να αποφύγω κάποιες συγκεκριµένες γενικότερες
αναφορές, όχι µε τη λογική να καταδείξω ότι το πρόβληµα υπάρχει πίσω από πολιτικές αντιλήψεις, αλλά κυρίως για να δείξω ότι
αν στρέψουµε το βλέµµα µας σε µια συγκεκριµένη κατεύθυνση,
ενδεχοµένως θα καταλάβουµε και πού µπορούµε να βρούµε την
λύση. Δεν θα αναφερθώ, λοιπόν, στην αλλαγή του οικογενειακού
προτύπου και του οικογενειακού προγραµµατισµού, ούτε στη
θλιβερή πρωτιά που έχουν οι Ελληνίδες µητέρες, οι οποίες είναι
οι µεγαλύτερες σε ηλικία σε όλη την Ευρώπη, ούτε βεβαίως θα
πω περισσότερα απ’ αυτά που ακούστηκαν για το γνωστό brain
drain, τα τετρακόσιες χιλιάδες νέα παιδιά, τους νέους Έλληνες
και Ελληνίδες που βρίσκονται εκτός Ελλάδος και δεν βλέπουν
την προοπτική, δεν βρίσκουν την ελπίδα για να επιστρέψουν στη
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χώρα, να εργαστούν και να κάνουν οικογένεια.
Ούτε, βέβαια, θα σχολιάσω περαιτέρω κάποια πραγµατικά χαριτωµένα, τα οποία ακούστηκαν από συναδέλφους της Αντιπολίτευσης στο παρελθόν ότι η λύση στο οικονοµικό πρόβληµα της
χώρας θα ερχόταν από τους µετανάστες επενδυτές ή ότι ενδεχοµένως οι δυστυχισµένοι και κατατρεγµένοι πρόσφυγες-µετανάστες της Συρίας θα έλυναν το δηµογραφικό πρόβληµα της
χώρας!
Θέλω, όµως, να σταθώ σε συγκεκριµένα πολιτικά διακυβεύµατα, τα οποία νοµίζω ότι θα πρέπει να απασχολούν αυτή τη συζήτηση στην Ολοµέλεια σήµερα.
Πρώτον, το µεγάλο πρόβληµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
αν και αναφέρθηκε σχεδόν από όλους όσοι προηγήθηκαν εµού
εδώ στο Βήµα, δεν είναι η οικονοµία ή το ασφαλιστικό. Ναι, είναι
πρόβληµα και η οικονοµία και το ασφαλιστικό, αλλά δεν είναι το
µεγαλύτερο. Το µεγάλο πρόβληµα είναι γεωπολιτικό, καθώς οι
χώρες οι οποίες βρίσκονται στη γειτονιά µας έχουν ακριβώς τα
ανάποδα δηµογραφικά χαρακτηριστικά από αυτά που έχει η πατρίδα µας, απ’ αυτά που έχουµε εµείς. Γι’ αυτό και πρέπει να καταλάβουµε ότι το να αναλωνόµαστε συζητώντας µόνο για τους
αριθµούς ή µόνο για την οικονοµία, όταν δηµιουργούνται συνθήκες και προοπτικές που θα φέρουν σε εξαιρετικά µειονεκτική
θέση την πατρίδα µας, προφανώς δεν συνιστά θέση ευθύνης.
Δεύτερο είναι το ζήτηµα του χρόνου. Το έθεσε πάρα πολύ
σωστά η Πρόεδρος της Επιτροπής και Υπουργός κ. Αναγνωστοπούλου. Ο χρόνος δεν είναι σύµµαχός µας αλλά εχθρός µας. Θυµηθείτε ότι την τελευταία φορά που έγινε µια αντίστοιχη επιτροπή για να µελετήσει το δηµογραφικό, ήταν το 1992-1993
χάρη στην οξυδέρκεια του αειµνήστου τότε Πρωθυπουργού
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ξέρετε πότε ελήφθησαν µέτρα µε
βάση τις δέκα προτάσεις εκείνης της επιτροπής; Το 2004, έντεκα, δώδεκα χρόνια αργότερα!
Αυτή είναι η πραγµατικότητα, κυρία Υπουργέ. Έγινε, µάλιστα,
από την κυβέρνηση του Κώστα Καραµανλή, µία άλλη κυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας. Τα µέτρα, προφανώς, δεν µπόρεσαν να
υποστηριχθούν πέντε χρόνια αργότερα, µιας και η Ελλάδα µπήκε
στην οικονοµική κρίση και η όλη αντίληψη περί των οικονοµικών
ήταν διαφορετική.
Τι θέλω να πω µε αυτό; Η επιτροπή κατάφερε να συµφωνήσει
σε κάποιους άξονες µέτρων.
Νοµίζω, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, ότι αυτό που σας παρεδόθη ως πόρισµα προφανώς δείχνει ότι τουλάχιστον σε κάποια
βασικά πράγµατα µπορούµε να συµφωνούµε και είναι πάρα πολύ
θετικό. Προφανώς η εφαρµογή αυτών των µέτρων ξεπερνά τον
χρόνο της σηµερινής, ακόµη και της επόµενης κυβέρνησης.
Απαιτείται, όµως, συνέπεια. Απαιτείται αυτό το οποίο λέµε σήµερα ότι πρέπει να εφαρµόσουµε ως πολιτική, να το δούµε να
υλοποιείται µε σοβαρότητα και µε υποστήριξη όλου του πολιτικού συστήµατος, θα έλεγα.
Είναι µια πολύ κρίσιµη στιγµή στην οποία πρέπει όλοι να δείξουµε την ευθύνη µας. Σκεφτείτε ότι από το 1993 µέχρι το 2019
έχει περάσει το ένα τέταρτο του αιώνα. Έχουµε χάσει είκοσι
πέντε χρόνια. Ο χρόνος είναι µια παράµετρος την οποία πρέπει
να λάβουµε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν µας, υπολογίζοντας βεβαίως
και όλα αυτά τα οποία λέγονται για το πού θα βρίσκεται η δηµογραφική πραγµατικότητα της Ελλάδος περί το 2050.
Το τρίτο ζήτηµα είναι το εξής: Στον πυρήνα της δηµογραφικής
πολιτικής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -και χαίροµαι που το
άκουσα νωρίτερα, παρά τη διαφορετική άποψη και από τον κ.
Φίλη- παραµένει η οικογένεια. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Μιλάµε για την οικογένεια είτε στην παραδοσιακή µορφή, τη “στερεοτυπική”, όπως λένε κάποιοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, είτε
βεβαίως και στις σύγχρονες µορφές, όπως είναι οι µονογονεϊκές
οικογένειες.
Εµείς αυτό το είχαµε διαγνώσει και το είχαµε περιγράψει.
Υπάρχουν στα πρακτικά του 12ου Συνεδρίου της Νέας Δηµοκρατίας. Θέλω για άλλη µια φορά -το έχει καταθέσει και ο Πρόεδρος
της Νέας Δηµοκρατίας- να καταθέσω κι εγώ στα Πρακτικά όλες
αυτές τις αναφορές που γίνονται, προκειµένου να προστατευθεί
η οικογένεια µέσα από συγκεκριµένες πολιτικές επιλογές.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας κα-
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ταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Νοµίζω ότι την ειδικότερη πολιτική την εξέφρασε ο εισηγητής
της Νέας Δηµοκρατίας και αντιπρόεδρος της επιτροπής κ. Μάξιµος Χαρακόπουλος. Όµως, υπάρχουν συγκεκριµένες δεσµεύσεις, για τις οποίες η Νέα Δηµοκρατία διά του Προέδρου µας
Κυριάκου Μητσοτάκη έχουµε ουσιαστικά δείξει ότι είµαστε διατεθειµένοι τουλάχιστον να συµφιλιώσουµε την οικογενειακή ζωή
µε την επαγγελµατική ζωή. Είναι το ελάχιστο το οποίο οφείλουµε
προς κάθε οικογένεια, προς κάθε µητέρα, προς κάθε κατεύθυνση, αν θέλετε, η οποία µας υποχρεώνει να υποστηρίξουµε
την έννοια, τον θεσµό της οικογένειας.
Εµείς έχουµε δεσµευτεί για βοήθεια 2.000 ευρώ στις νέες οικογένειες για κάθε νέο παιδί που θα γεννιέται στην Ελλάδα. Μάλιστα, αυτό θα γίνεται µε διευρυµένα εισοδηµατικά κριτήρια,
ούτως ώστε η συντριπτική πλειονότητα των νέων οικογενειών να
µπορεί να το λάβει.
Έχουµε δεσµευτεί ότι θα υπάρχει για τα βρεφικά είδη και για
τα είδη πρώτης ανάγκης των νέων µητέρων χαµηλός συντελεστής ΦΠΑ. Έχουµε δεσµευτεί ότι το αφορολόγητο για κάθε παιδί
θα προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε οικογένεια.
Πρέπει, επιτέλους, να δούµε όλες αυτές τις πολιτικές εργασίας που θα µπορέσουν να βοηθήσουν τις νέες µητέρες. Έχουµε
πει ότι οι νέες µητέρες θα µπορούν να επιλέγουν τον χρόνο για
την άδεια εγκυµοσύνης και λοχείας, ενώ για πρώτη φορά θα καθιερωθεί στην χώρα µας το πρόγραµµα «Βοήθεια στην εργαζόµενη µητέρα».
Τέλος, έχουµε δεσµευτεί ότι την επόµενη χρονική περίοδο που
η Νέα Δηµοκρατία θα είναι στην κυβέρνηση, κανένα παιδί δεν θα
µείνει εκτός παιδικών σταθµών. Κάθε οικογένεια που το παιδί της
δεν βρίσκει θέση σε δηµοτικό παιδικό σταθµό θα λαµβάνει τη
γνωστή ενίσχυση των 180 ευρώ για δέκα µήνες τον χρόνο, προκειµένου να επιλέγει εκείνη τον βρεφονηπιακό σταθµό της επιλογής της.
Είναι µόνο τα οικονοµικά κίνητρα η απάντηση; Προφανώς όχι
και το ξέρουµε όλοι µας. Πρέπει συνολικά να συνδιαµορφώσουµε µια πολιτική, η οποία τουλάχιστον θα δώσει την ευκαιρία
στην πατρίδα µας να µην αντιµετωπίσει τον εφιάλτη του δηµογραφικού προβλήµατος, όπως αυτός φαίνεται και παρουσιάζεται
για το άµεσο µέλλον.
Νοµίζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι είναι µια υποχρέωσή
µας η οποία ξεπερνά την πολιτική αντιπαράθεση. Ξεπερνάει, ενδεχοµένως, αυτό που ο καθένας από µας πιστεύει γενικότερα σε
σχέση µε το πώς θα πρέπει ή µπορεί να εφαρµόζεται µια πολιτική
και µας καθιστά βασικούς υπεύθυνους, τουλάχιστον για τον
χρόνο που η δική µας θητεία στον παρόντα χρόνο επιβάλλει ή
αναλόγως δηµιουργεί µια συγκεκριµένη υποχρέωση.
Πιστεύω ότι ακόµη και την τελευταία, κυριολεκτικά, στιγµή
έχουµε τη δυνατότητα µε εφαρµογή συγκεκριµένων πολιτικών
στη βάση των προτάσεων του κοινού πορίσµατος, να µπορέσουµε σιγά-σιγά να οικοδοµήσουµε και πολιτικές, αλλά πολύ περισσότερο προοπτικές, ούτως ώστε η οικογένεια να υποστηριχθεί, το δηµογραφικό πρόβληµα να αντιµετωπιστεί τουλάχιστον σε έναν αξιοπρεπή βαθµό στον παρόντα χρόνο µε τις συγκεκριµένες συνθήκες και να ξαναδώσουµε την ευκαιρία µε αυτόν
τον τρόπο στους νέους µας να µην αντιµετωπίζουν µε δισταγµό
τη σηµερινή πραγµατικότητα και να δουν µία από τις µεγαλύτερες χαρές της ζωής, τη δηµιουργία της οικογένειας, ως µια δική
τους µελλοντική πραγµατική εξέλιξη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον λόγο έχει η κ. Ζωή Λιβανίου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΖΩΗ ΛΙΒΑΝΙΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η επιτροπή που
συνέστησε η Βουλή για να εξετάσει το δηµογραφικό ζήτηµα πέτυχε χάρη και στην πρόεδρο αλλά και στο σύνολο των µελών να
συναινέσει σε µεγάλο βαθµό ξεπερνώντας σηµαντικές ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές. Αναζητώντας τις αιτίες που προκαλούν µείωση των γεννήσεων και γήρανση του πληθυσµού, µπο-
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ρούµε να δούµε συµπυκνωµένα τις µεγάλες διαφορές στο κοινωνικό µοντέλο που η κάθε πολιτική δύναµη επιχειρεί να επικρατήσει.
Για να αντιληφθούµε τις πτυχές του δηµογραφικού ζητήµατος,
οφείλουµε να κάνουµε ορισµένες βασικές παραδοχές. Πρώτα
και κύρια οφείλουµε να αναγνωρίσουµε ότι η ελληνική κοινωνία
έχει πετύχει σηµαντική πρόοδο σε καίριους τοµείς. Η αύξηση του
προσδόκιµου ζωής είναι µια κατάκτηση, τόσο της ιατρικής και
φαρµακευτικής επιστήµης όσο και συνολικά της κοινωνίας, που
σταδιακά βελτιώνει το επίπεδο διαβίωσης και αποµακρύνει κινδύνους πρόωρης θνησιµότητας. Χαρακτηριστικότερο παράδειγµα είναι η εκµηδένιση της παιδικής θνησιµότητας.
Η δηµόσια και δωρεάν υγεία, οι δηµόσιες δοµές υγείας, η καθολική ιατροφαρµακευτική κάλυψη του πληθυσµού, είναι µια κατάκτηση. Αυτή η κατάκτηση αµφισβητήθηκε σηµαντικά την
περίοδο του 2012 - 2014, γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν πρέπει να θεωρείται δεδοµένη.
Η αύξηση των δοµών δηµόσιας υγείας, ο εκσυγχρονισµός των
µέσων που χρησιµοποιούν, η αύξηση των επιστηµόνων που απασχολούνται στη δηµόσια υγεία, η διασφάλιση ότι η πρόσβαση σε
δοµές υγείας δεν χωρούν διακρίσεις είναι µια βαθιά πολιτική διαφορά µεταξύ των πολιτικών δυνάµεων. Υπάρχει η προσέγγιση
της συνολικής κοινωνικής προόδου που επενδύει στην ενίσχυση
του κοινωνικού κράτους, σε αντιδιαστολή µε την προσέγγιση της
ατοµικής κοινωνικής προόδου που επιζητά τη µείωση του κοινωνικού κράτους προς όφελος του ιδιωτικού τοµέα, η οποία προκαλεί σοβαρές διακρίσεις στην κοινωνία.
Ο απόλυτος σεβασµός των εργασιακών δικαιωµάτων είναι µια
άλλη βασική διάκριση. Τα εργασιακά δικαιώµατα είναι κατακτήσεις που βελτιώνουν το επίπεδο διαβίωσης, το εργασιακό περιβάλλον, αυξάνουν µισθούς και περιορίζουν τις δυνατότητες
εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Οι εκπτώσεις σε αυτά τα ζητήµατα
δεν φέρνουν αύξηση της ανταγωνιστικότητας, όπως κάποιοι υποστηρίζουν, αλλά αντίθετα καθιστούν τον εργαζόµενο ανασφαλή,
όµηρο των διαθέσεων, φοβικό απέναντι στο µέλλον και φοβικό
απέναντι στην ευθύνη ανατροφής ενός παιδιού µε ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Ασφάλεια είναι η λέξη κλειδί στο δηµογραφικό. Ασφάλεια και
πώς αυτή ερµηνεύεται είναι η διαχωριστική γραµµή ανάµεσα
στις προοδευτικές και τις φιλελεύθερες πολιτικές δυνάµεις.
Το ζήτηµα του δηµογραφικού δεν είναι ζήτηµα που προέκυψε
λόγω της χειραφέτησης της γυναίκας ή της άσκησης του δικαιώµατος της γυναίκας να εργάζεται, να αµείβεται ισότιµα για την
εργασία που προσφέρει, να εξελίσσεται επαγγελµατικά. Η γυναίκα εργαζόταν πάντα. Εργαζόταν στα χωράφια, στα εργοστάσια, στα σπίτια ως οικιακό προσωπικό, στις οικογενειακές επιχειρήσεις.
Σήµερα η θέση της γυναίκας είναι σαφώς καλύτερη σε σχέση
µε το παρελθόν: είναι µορφωµένη, γνωρίζει τα δικαιώµατά της,
αµφισβητεί νόρµες που τη θέλουν στο περιθώριο. Διεκδικεί ισότιµη θέση στα πανεπιστήµια, στους χώρους εργασίας, στην κοινωνία, στην πολιτική εκπροσώπηση. Η προσωπικότητα της γυναίκας σήµερα αναπτύσσεται πιο ελεύθερα. Οι πολιτικές εναρµόνισης οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής προσφέρουν
περισσότερα σήµερα στην εργαζόµενη γυναίκα. H δυνατότητα
να έχει αµοιβές αξιοπρεπούς διαβίωσης, δίνει στη γυναίκα µεγαλύτερη ασφάλεια στην επιθυµία να αποκτήσει παιδί.
Η συνεισφορά µάλιστα των σύγχρονων ανδρών στην ανατροφή των παιδιών και τις οικιακές ενασχολήσεις βελτιώνουν
ακόµα περισσότερο το περιβάλλον µέσα στο οποίο καλείται να
µεγαλώσει ένα παιδί. Οφείλουµε να αναγνωρίσουµε ότι η θεµιτή
πρόοδος σε σχέση µε τη θέση της γυναίκας στο κοινωνικό γίγνεσθαι έχει και κάποιες επιπτώσεις στην ικανότητά της να τεκνοποιήσει. Οι περιορισµοί που τίθενται δεν έχουν σχέση µε τα
δικαιώµατα της γυναίκας. Είναι καθαρά βιολογικοί και αφορούν
ταυτόχρονα και τους άντρες και τις γυναίκες.
Ζούµε σε έναν κόσµο παρατεταµένης νεότητας. Η θεµιτή επέκταση της εκπαίδευσης και της παιδείας καθυστερούν τη χειραφέτηση των νέων από την οικογένειά τους, καθυστερούν την
αναζήτηση για απόκτηση εργασίας, καθυστερούν την κατάκτηση
της αυτονοµίας. Αυτό συνεπάγεται ότι οι νέοι σήµερα, άνδρες
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και γυναίκες, αποφασίζουν αργότερα να κάνουν οικογένεια και
να τεκνοποιήσουν. Η πραγµατικότητα αυτή περιορίζει τις δυνατότητες και των δύο να τεκνοποιήσουν και αναπόφευκτα περιορίζει και τον αριθµό των παιδιών. Οι λύσεις που προσφέρονται
σήµερα στην υποβοηθούµενη αναπαραγωγή προσπαθούν να αντιµετωπίσουν αυτές τις συνέπειες, εξακολουθούν όµως αυτές οι
υπηρεσίες να συνεπάγονται τροµακτική συναισθηµατική, ψυχολογική, σωµατική αλλά και οικονοµική ταλαιπωρία.
Μία, λοιπόν, από τις πολιτικές, που µπορεί η πολιτεία να υιοθετήσει, αφορά στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υποβοηθούµενης
αναπαραγωγής για όλους. Η πρόσβαση σε αυτές πρέπει να γίνει
πιο εύκολη, πιο προσιτή οικονοµικά, να προβλέπεται ψυχολογική
υποστήριξη των ατόµων που προσφεύγουν σε αυτή. Είναι σηµαντικό να εξασφαλίσουµε στους νέους ανθρώπους την οικονοµική και κοινωνική ασφάλεια που αρµόζει σε ένα ανεπτυγµένο
κράτος. Στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν προφανείς πολιτικές που
δεν µπορούν να τίθεται σε αµφισβήτηση µε οποιαδήποτε αιτιολογία. Η περαιτέρω ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, ιδίως σε
ό,τι αφορά την ελεύθερη πρόσβαση στο σύνολο των δοµών δηµόσιας παιδείας και δηµόσιας υγείας, ο πολλαπλασιασµός των
παρεµβάσεων για τη στήριξη των εργαζόµενων γονέων µέσω της
εναρµόνισης οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής, ο πολλαπλασιασµός των ενισχύσεων για την αντιµετώπιση της παιδικής
φτώχειας, η περαιτέρω µείωση της ανεργίας των νέων και όσων
έχουν ήδη παιδιά.
Υπάρχουν, όµως, και λιγότερο προφανείς πολιτικές που οφείλει ένα κράτος δικαίου να έχει σε ισχύ και να µην επιτρέπει την
αµφισβήτησή τους. Η διασφάλιση ότι ο µισθός κάθε εργαζοµένου θα επιτρέπει την αξιοπρεπή διαβίωση του ιδίου και της οικογένειάς του. Είναι τουλάχιστον άστοχο να παραλείπεται η σχέση
µισθών µε την απόφαση των νέων να δηµιουργήσουν οικογένεια
και να τεκνοποιήσουν.
Η εκπαίδευση στον οικογενειακό προγραµµατισµό και τη σεξουαλική αγωγή, δύο τοµείς που στη χώρα µας παραµένουν ζητούµενο δεκαετιών, να ενταχθούν στο σχολικό πρόγραµµα.
Η µείωση των βασικών εξόδων για την ανατροφή των παιδιών.
Για παράδειγµα, τα είδη φροντίδας και υγιεινής να θεωρούνται
είδη πρώτης ανάγκης.
Η ενίσχυση των ακριτικών περιοχών σε εκπαιδευτικούς, υγειονοµικό προσωπικό και, βέβαια, σχολεία τα οποία έκλεισαν τα
προηγούµενα χρόνια ακόµα και σε περιοχές µε ικανοποιητικό
αριθµό µαθητών στη δήθεν προσπάθεια µείωσης του κόστους.
Είναι πολλές οι πτυχές που επηρεάζουν άµεσα και έµµεσα
τους δείκτες γεννήσεων και σε κάθε τοπική κοινωνία η απόφαση
για το πρώτο παιδί είναι πολύ σηµαντική. Η απόφαση για το δεύτερο παιδί είναι ακόµα πιο δύσκολη. Οι νέοι που έρχονται σε
άµεση επαφή µε τις πραγµατικές δυσκολίες διστάζουν να πάρουν την απόφαση για το δεύτερο. Εκεί είναι που πρέπει να
εστιάσουµε, να διευκολύνουµε, να στηρίξουµε, να δηµιουργήσουµε την πεποίθηση ότι δεν είναι µόνοι.
Τελειώνοντας θα πω ότι η επιδοµατική πολιτική αποδείχτηκε
ότι δεν επιφέρει αύξηση των γεννήσεων. Προφανώς και πρέπει
να συνεχιστεί, αλλά δεν αρκεί. Οφείλουµε να κάνουµε περισσότερα, όχι για να αυξηθούν οι γεννήσεις, αλλά για να βελτιώσουµε
το επίπεδο διαβίωσης παιδιών και γονέων. Όχι για να πετύχουµε
ισορροπία γεννήσεων θανάτων, αλλά για να θέσουµε τις βάσεις
για µια πιο υγιή, πιο αλληλέγγυα, πιο σταθερή, πιο ανθρώπινη
κοινωνία.
Εάν φέρουµε κοινωνική αρµονία, εάν πετύχουµε κοινωνική
σταθερότητα, εάν αλλάξουµε τις πόλεις µας και τις κάνουµε πιο
ανθρώπινες, εάν αποδείξουµε στην πράξη ότι είµαστε όλοι µαζί
και δεν αφήσουµε κανέναν στο περιθώριο, τότε και µόνο τότε θα
δούµε αύξηση των γεννήσεων. Όλοι θέλουµε να δούµε χωριά,
πόλεις και γειτονιές όπου θα κυριαρχούν παιδικά χαµόγελα, παιδικές φωνές και παιχνίδια που θα καθιστούν το σύνολο του πληθυσµού πιο ευτυχισµένο και πιο υγιές.
Είναι σηµαντικό να αντιληφθούµε ότι όποιες πρωτοβουλίες
αναπτυχθούν, χρειάζονται χρόνο για να αποδώσουν. Η εµπιστοσύνη που οφείλει το κράτος να δηµιουργήσει θέλει πολύ χρόνο
για να χτιστεί. Αρκεί, όµως, µόνο µια στιγµή για να χαθεί.
Σας ευχαριστώ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας
παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας», είκοσι τέσσερις µαθήτριες και µαθητές και ένας
εκπαιδευτικός συνοδός τους από το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Κορυδαλλού.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Παππάς από τη Χρυσή Αυγή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Εµείς εγκαίρως προειδοποιούσαµε και
πριν από το 2012, δηλαδή πριν από την είσοδό µας στο ελληνικό
Κοινοβούλιο, για το τεράστιο και µείζον δηµογραφικό πρόβληµα.
Το δηµογραφικό πρόβληµα, δηλαδή η µείωση των γεννήσεων
από τις ελληνικές οικογένειες, έγινε πλέον πρόβληµα φονικό για
το έθνος στα χρόνια των µνηµονίων για λόγους οι οποίοι -κυρίως
αλλά όχι µόνο- είναι οικονοµικοί.
Μέσω των λεγοµένων «οικογενειακών σχεδιασµών» φτάσαµε
στο θλιβερό αποτέλεσµα της µείωσης των γεννήσεων και της αύξησης των εκτρώσεων. Στην Ελλάδα ο αριθµός των εκτρώσεων
ετησίως ισοδυναµεί ουσιαστικά µε την εξαφάνιση µιας ολόκληρης πόλης. Ο αριθµός τους, αναλόγως των µετρήσεων και των
στοιχείων, κυµαίνεται µεταξύ των εκατόν πενήντα χιλιάδων και
των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ετησίως.
Το πρόβληµα, λοιπόν, δεν είναι σηµερινό. Είναι πολλών ετών
η αδιαφορία που δείχνει η πολιτεία για το µέλλον του ελληνικού
έθνους, µία αδιαφορία που ταιριάζει απόλυτα στις επιταγές της
παγκοσµιοποίησης και του εποικισµού της ευρωπαϊκής ηπείρου,
η οποία λαµβάνει χώρα στις µέρες µας.
Εκτός, λοιπόν, του οικονοµικού, µεγάλη σηµασία έχει και η έλλειψη εµπιστοσύνης στις δοµές υγείας, η απουσία ιατρικής, ψυχολογικής και προνοιακής υποστήριξης των νέων γονέων και η
παντελής απαξίωση των εκτός µεγάλων αστικών κέντρων περιοχών. Όλα αυτά οδηγούν τους Έλληνες στο να µην παίρνουν την
απόφαση για τεκνοποίηση.
Για να συνεχιστεί η ύπαρξη ενός γένους σε κάθε γενιά χρειάζεται τουλάχιστον 2,1 δείκτης γεννητικότητας, total fertility rate,
δηλαδή κατά µέσο όρο ανά γυναίκα στη διάρκεια της ζωής της
πρέπει να αντιστοιχούν 2,1 παιδιά στατιστικά. Σήµερα η ελληνική
οικογένεια γεννά από 1 έως 1,3, αριθµός τόσο χαµηλός, που εγγυάται την προοδευτική εξαφάνιση των Ελλήνων.
Ακολουθώντας, κυρίες και κύριοι, τον ρυθµό αυτό, το 2100 οι
απόγονοί µας θα είναι µόλις δύο εκατοµµύρια τριακόσιες χιλιάδες. Άµεσες, λοιπόν, και τραγικές οι συνέπειες, οι οποίες θα οδηγήσουν στη σίγουρη εξαφάνιση του ελληνικού έθνους. Εδώ,
πρέπει να λάβουµε υπ’ όψιν µας ότι σύµφωνα µε έρευνες που
έχουν γίνει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, οι Ελληνίδες θα ήθελαν να γεννήσουν, κάτι
που δεν καταγράφεται σε άλλους ευρωπαϊκούς λαούς, παραδείγµατος χάριν στις Γερµανίδες.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε αυτές τις µετρήσεις και τις έρευνες, οι
Ελληνίδες θέλουν να γεννήσουν και τρία και τέσσερα παιδιά. Οι
λόγοι, όµως, που σταµατούν την τεκνοποίηση είναι κυρίως οι κοινωνικές συνθήκες, σχετιζόµενες άµεσα µε την έλλειψη κρατικής
µέριµνας, το κόστος, δηλαδή, των γεννήσεων, τη δυσκολία ανατροφής και φυσικά τη γενικότερη οικονοµική κατάσταση.
Οι ενέργειες που πρέπει να κάνει το κράτος πρέπει να σχεδιαστούν σε τοπικό επίπεδο. Πρέπει να έχουν γνώµονα την προστασία του ελληνικού έθνους. Δεν θα πρέπει για άλλη µία φορά να
αφεθούµε στη µέριµνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πολιτικές
της Ένωσης είναι προφανώς σχεδιασµένες για να επιδεινώσουν,
παρά να λύσουν το δηµογραφικό πρόβληµα της Ελλάδας.
Η Χρυσή Αυγή θεωρεί ως καθήκοντα του κράτους, πρώτον,
την υπεράσπιση της ζωής από τη σύλληψη έως τον θάνατο. Δεύτερον, την προστασία της οικογένειας ως θεµελιώδους µονάδας
της κοινωνίας. Τρίτον, την υποστήριξη και αύξηση του πληθυσµού του ελληνικού λαού.
Η µείωση των γεννήσεων συµβάλλει σηµαντικά στην οικονοµική κρίση και στη γήρανση του πληθυσµού. Το κράτος, λοιπόν,
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πρέπει να επικεντρωθεί γρήγορα, άµεσα και ενεργά στην επίτευξη του διπλασιασµού τουλάχιστον του ρυθµού ανάπτυξης ως
το 3,5%. Θέλουµε total fertility rate για να αναπτυχθούµε 3,5%.
Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος.
Τα φορολογικά µέτρα χτυπούν άµεσα την οικογένεια και αποτελούν µία επιπλέον απόδειξη του εθνοµηδενισµού του πολιτικού
συστήµατος. Αυτά τα µέτρα η Χρυσή Αυγή θα τα ακυρώσει. Και
η Χρυσή Αυγή προς αντιµετώπιση της δηµογραφικής κρίσης και
για τη δηµογραφική ανάκαµψη του ελληνικού έθνους προτείνει,
κατ’ αρχάς, την κατάργηση του ν.821/1978, ο οποίος νοµιµοποίησε τις αµβλώσεις. Προτείνουµε να θεσµοθετηθούν βαριές κυρώσεις για όσους τις διενεργούν.
Διενέργεια εκστρατείας πληροφόρησης σχετικά µε τις σοβαρές βλάβες που δύνανται να προκαλέσουν στη σωµατική και ψυχική υγεία των γυναικών οι πρακτικές της άµβλωσης. Η άµβλωση
είναι φόνος, να µην το κρύβουµε. Οι σύζυγοι µε αυτή την πράξη
κατ’ ουσίαν γίνονται παιδοκτόνοι. Αντί να είναι γονείς και να υπηρετούν τη ζωή, υπηρετούν τη φθορά και τον θάνατο.
Εφαρµογή προγράµµατος ψυχολογικής και υλικής βοήθειας
στη γυναίκα που δεν προτίθεται να ολοκληρώσει την εγκυµοσύνη, προγράµµατος προσανατολισµένου στη γέννηση του παιδιού και αν χρειαστεί στην εποπτευόµενη υιοθεσία του από άλλη
ελληνική οικογένεια. Απαγόρευση των πρακτικών που δεν σέβονται την ανθρώπινη ζωή, την ιερότητα της ανθρώπινης ζωής. Nα
αναφέρω τα πειράµατα ανθρώπων και τη συγκοµιδή ανθρωπίνων
οργάνων µε παλλόµενη καρδιά. Εφάπαξ απόδοση χρηµατικής
βοήθειας σε κάθε νέο Έλληνα που γεννιέται.
Η Χρυσή Αυγή το 2013 συνέταξε σχέδιο νόµου για µείωση
κατά 80% της κρατικής επιχορήγησης -επιχορήγησης που µε
δικό σας νόµο ούτως ή άλλως δεν παίρνει η Χρυσή Αυγή- προς
τα κόµµατα και πρότεινε τα χρήµατα που θα εξοικονοµηθούν από
αυτή την ενέργεια να µοιραστούν στα νέα Ελληνόπουλα. Μόνο
για το 2013 το κράτος θα εξοικονοµούσε προς τον σκοπό αυτό
50 εκατοµµύρια ευρώ.
Προτείνουµε οικονοµική ενίσχυση των µητέρων που επιλέγουν
να µην εργάζονται, ώστε να φροντίσουν οι ίδιες τα παιδιά τους
και αύξηση της επιδότησης για κάθε νεογέννητο. Προτεραιότητα
στις πολυµελείς οικογένειες για την αγορά ή ενοικίαση σπιτιού,
προώθηση του προτύπου της φυσικής οικογένειας. Ενθάρρυνση
της εκπαίδευσης για τον σεβασµό και την προστασία της ζωής.
Νοµοθετική µεταρρύθµιση για την εξασφάλιση της µέγιστης ταχύτητας έγκρισης των διαδικασιών υιοθεσίας από ελληνικές οικογένειες για Ελληνόπουλα. Κοινή επιµέλεια των παιδιών σε
περιπτώσεις διαζυγίου για τη διατήρηση της ισόρροπης ψυχικής
ανάπτυξης των τέκνων. Εφαρµογή προγράµµατος ενσωµάτωσης
των ηλικιωµένων ατόµων σε δράσεις εθελοντισµού. Οι ηλικιωµένοι καθίστανται ιδιαίτερα χρήσιµοι για το υπό ανασυγκρότηση
έθνος µε την έµπειρη κοινωνική δυναµική τους.
Τέλος, τα ωφελήµατα των πολυτέκνων να ξεκινούν από το
τρίτο παιδί και να αυξάνονται για κάθε επιπλέον παιδί.
Θα καταθέσω στη συνέχεια στα Πρακτικά την καταγγελία της
Πανελλαδικής Οµοσπονδίας Τριτέκνων, που έλαβαν σήµερα ο
Πρόεδρος της Βουλής και οι Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου. Στην καταγγελία αυτή αναφέρεται -και πολύ σωστά- ότι
ο όρος δηµογραφική πολιτική είναι ξεχωριστός και δεν µπορεί
να συγχέεται µε την κοινωνική πολιτική της χώρας, αλλά ούτε µε
τη µεταναστευτική.
Μέτρα δηµογραφικής πολιτικής παίρνει ένα κράτος για να εξασφαλίσει τη διαιώνιση του είδους έθνους του δικού του, όπως
λέει και το Σύνταγµα. Απευθύνεται, δηλαδή αποκλειστικά και
µόνο σε Έλληνες πολίτες και όχι σε µετανάστες. Επιπλέον αναφέρεται ότι η χώρα µας χρειάζεται άµεσα µια ενιαία δηµογραφική πολιτική, µία σειρά µέτρων που θα έχουν αντίκτυπο στην
καθηµερινή ζωή του πολίτη, µία δηµογραφική πολιτική µε δύο
στόχους.
Πρώτον, ισχυρά µέτρα για γεννήσεις από το πρώτο παιδί και,
δεύτερον, ενισχυµένη προστασία και ειδική δέσµη µέτρων στις
οικογένειες που θα αποκτήσουν τρίτο παιδί και πάνω.
Αντιδρά η Πανελλαδική Ένωση Τριτέκνων, όπως επίσης αντιδράσαµε και εµείς και δεν νοµιµοποιήσαµε την κοινή σας εισήγηση των κοινών φίλων του Τζωρτζ Σόρος που θέλουν µία Ελλά-
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δα πολυεθνική, µία Ελλάδα που δεν θα ανήκει στους Έλληνες
και κάναµε ξεχωριστή δική µας έκθεση για το δηµογραφικό.
Ορίστε η καταγγελία της Ένωσης Τριτέκνων.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Παππάς καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κλείνοντας, κυρία Πρόεδρε, θέλω να πω ότι εµείς οι Έλληνες
εθνικιστές, οι χρυσαυγίτες, σε αυτή τη δυσοίωνη κατάσταση η
οποία έχει δηµιουργηθεί µε το νούµερο ένα πρόβληµα της πατρίδος µας, που είναι το δηµογραφικό, λέµε ότι υπάρχει και µία
αισιόδοξη προοπτική, υπάρχει µία αισιόδοξη διαπίστωση ότι
αυτό που θα απαιτηθεί, για να ανατραπεί η κατάσταση και να αντιστραφεί το κλίµα, είναι µία ορθή κρατική µέριµνα που πρέπει
να γίνει άµεσα και χωρίς να χαθεί άλλος χρόνος.
Αυτό, λοιπόν, που απαιτείται είναι µία εθνική κυβέρνηση τώρα.
Μία εθνική κυβέρνηση που θα ξαναβάλει στο κέντρο του κράτους τον Έλληνα και ως στόχο την καταξίωση της Ελλάδος στον
ευρύτερο χώρο της Χερσονήσου του Αίµου και της Ανατολικής
Μεσογείου.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει η κ. Μαρία Θελερίτη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΜΑΡΙΑ ΘΕΛΕΡΙΤΗ: Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
σήµερα µιλάµε για την αντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλήµατος, για τις εργασίες της επιτροπής που ολοκληρώθηκαν και
το πόρισµα που κατατέθηκε. Πρόκειται αναµφίβολα για ένα εξαιρετικά πλούσιο έργο, στο πλαίσιο του οποίου αναδείχθηκαν συγκλίσεις µεταξύ διαφορετικών κοµµάτων και εκπροσώπων συλλογικών φορέων και φορέων της πολιτείας, αλλά και σηµαντικές
διαφοροποιήσεις και αντιθέσεις για την κατανόηση του δηµογραφικού ζητήµατος. Ευτυχώς, θα έλεγα εγώ, ακούγοντας τον προηγούµενο οµιλητή, που δεν ήταν δυνατόν να µην υπήρχαν αυτές
οι αντιθέσεις για την αντιµετώπιση του δηµογραφικού και ιδιαίτερα για τους τρόπους που προτείνονται και για τις πολιτικές µε
τις οποίες θα αντιµετωπίσουµε το δηµογραφικό πρόβληµα.
Πιστεύω ότι η έκθεση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, διότι
προσεγγίζει το δηµογραφικό πρόβληµα µέσα από σύγχρονες θεωρίες και προσεγγίσεις και αυτό έχει σηµασία για το τι στοχεύσεις θέτεις, αλλά και τι προτείνεις ως πολιτικές επίλυσης.
Πριν αναφερθώ στις στοχεύσεις και στις πολιτικές, θα µου επιτρέψετε να προβώ σε κάποιες επισηµάνσεις.
Επισήµανση πρώτη. Το δηµογραφικό ζήτηµα βρίσκεται σήµερα στο επίκεντρο της δηµόσιας συζήτησης σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο, καθώς η Γηραιά Ήπειρος αντιµετωπίζει τόσο δηµογραφική συρρίκνωση όσο και δηµογραφική γήρανση. Με εξαίρεση
τη Γαλλία και τις σκανδιναβικές χώρες, που θα µπορούσαν να
αποτελέσουν ένα αντικείµενο µελέτης σχετικά µε τις πολιτικές
που εφαρµόζουν για την αντιµετώπιση του δηµογραφικού, οι
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης παρουσιάζουν υψηλή υπογεννητικότητα, µε υψηλές εκροές πληθυσµού προς άλλες χώρες,
ενώ οι υπόλοιπες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου παρουσιάζουν
µια δηµογραφική εικόνα που προσιδιάζει κατά έναν µεγάλο
βαθµό στη χώρα µας.
Δεύτερη επισήµανση. Ο τρόπος που κάθε χώρα αντιµετωπίζει
τη δηµογραφική συρρίκνωση και γήρανση εξαρτάται ή συνδέεται
µε τα εκάστοτε µοντέλα του κράτους πρόνοιας που έχουν αναπτυχθεί στις ευρωπαϊκές χώρες. Και εδώ αναφέροµαι στο νεοφιλελεύθερο µοντέλο και στο σκανδιναβικό-σοσιαλδηµοκρατικό,
τα οποία γνωρίζουµε όλοι πάρα πολύ καλά και όσον αφορά το
κράτος πρόνοιας, δηλαδή εάν είναι υπολειµµατικό ή σοσιαλδηµοκρατικό, που σηµαίνει κατά πόσο υπάρχει µια καθολικότητα,
κατά πόσο οι παροχές καλύπτουν όλους τους πολίτες ή επικεντρώνονται σε µερικές οµάδες ή άτοµα που βιώνουν φτώχεια,
αποκλεισµό κ.ο.κ..
Ιδιαιτερότητες παρουσιάζουν οι χώρες του Νότου, εξ ων και η
χώρα µας, γιατί ακολουθούσαν το µοντέλο του Φερέρα. Δηλαδή,
η µεσογειακή οικογένεια υποκαθιστά τις κρατικές δοµές και τις
δηµόσιες πολιτικές, όπου οι γυναίκες, στο πλαίσιο των στερεοτυπικών τους ρόλων, συνήθως φροντίζουν τα των παιδιών και τα
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της οικίας, δηλαδή απαξιωµένη, θα λέγαµε, φροντίδα εργασίας.
Άλλη επισήµανση είναι πως σε ό,τι αφορά τη χώρα µας έχει
πολύ µεγάλη σηµασία να κατανοήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο
λειτούργησαν έως σήµερα οι πολιτικές επιδοµάτων. Και αυτό δεν
το αναφέρω, για να πω εάν ήταν επαρκείς ή όχι, γιατί θεωρώ ότι
σε µεγάλο βαθµό, µετά τις πολιτικές της παρούσας Κυβέρνησης,
δεν είναι πια εξαιρετικά χαµηλές. Νοµίζω, όµως, ότι το πιο σοβαρό είναι ότι δεν υπήρξε πολιτική πρόβλεψη, για να συνδυαστούν αυτές οι πολιτικές, δηλαδή οι επιδοµατικές µε τα οικογενειακά επιδόµατα και τις πολιτικές συµφιλίωσης επαγγελµατικής, προσωπικής και οικογενειακής ζωής. Και εδώ, πραγµατικά,
είναι πάρα πολύ σηµαντικό αυτό να το έχουµε ως γνώµονα για
τη χάραξη πολιτικών στο µέλλον.
Επίσης, αυτή η προσέγγιση θα έλεγα ότι σε σχέση µε την
κρίση και τη λιτότητα που ακολούθησαν, οδήγησαν σε µεγαλύτερη υποβάθµιση τις δηµογραφικές πολιτικές για την οικογένεια.
Αυτό το γεγονός αποτυπώνεται, θα λέγαµε, και στις αλλαγές που
διαπιστώνονται στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
που τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί σ’ αυτές τις πολιτικές της
λιτότητας και άρα βλέπουµε και τις επιπτώσεις, παρά το γεγονός
ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει σε σχετικά κείµενα
και αποφάσεις της ότι θα πρέπει να προηγούνται οι πολιτικές για
τη συµφιλίωση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής και να
συνδυάζονται µε την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Αυτό, ίσως,
είναι και ένα από τα κλειδιά της επίλυσης του δηµογραφικού
προβλήµατος.
Ποιες πρέπει να είναι οι στοχεύσεις µας στη χάραξη σήµερα
πολιτικών; Πρώτη στόχευση: Πρέπει να έχουµε µια βασική παραδοχή ότι για να αντιµετωπίσουµε το δηµογραφικό πρόβληµα,
δεν µπορούµε να µην έχουµε µια ολοκληρωµένη προσέγγιση και
µάλιστα η δηµογραφική πολιτική θα πρέπει να συναντά και να
αλληλοσυµπληρώνεται από αντίστοιχες πολιτικές, όπως είναι οι
πολιτικές για την απασχόληση, την οικογένεια, τη µητρότητα, την
ισότητα των φύλων, τις πολιτικές για το παιδί. Η επιδοµατική πολιτική είναι αναγκαία, αλλά δεν επαρκεί από µόνη της και γι’ αυτό
θα πρέπει να συνοδεύεται από πολιτικές εναρµόνισης οικογενειακής και εργασιακής ζωής. Αυτό γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά,
γιατί πρέπει να συµβεί, γιατί θα µας εξασφαλίσει σε περίπτωση
απώλειας εργασίας απέναντι στον κίνδυνο της φτώχειας των νοικοκυριών, για να µιλήσουµε για ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, για στοχευµένες πολιτικές κ.ο.κ..
Τρίτη στόχευση. Θα πρέπει οι προτάσεις µας να είναι για διατοµεακές πολιτικές, που αφορούν την ενίσχυση της οικογένειας
και τη συµφιλίωση της εργασίας και φροντίδας. Αυτές θα πρέπει
να είναι αλληλένδετες σε όλους τους τοµείς της πολιτικής, από
την πολιτική της απασχόλησης µέχρι και την πολιτική ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης. Όλα αυτά αναφέρονται στην έκθεση, που δεν προλαβαίνω λόγω χρόνου να αναφέρω, στους
δέκα εξαιρετικά σηµαντικούς τοµείς-πυλώνες, τους οποίους
έχουµε αναφέρει στην έκθεση. Και αυτές θα πρέπει να διαπερνώνται από τη διάσταση του φύλου, κατά τη γνώµη µου, πράγµα
που δεν επετεύχθη στην επιτροπή.
Έρχοµαι τώρα να αναφερθώ γιατί η στόχευση και στην πρόταση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν να είναι στους τοµείς αυτής της
πολιτικής, της ισότητας των φύλων. Γιατί κυρίως η ισότητα των
φύλων συνδέεται άµεσα µε την αντιµετώπιση της δηµογραφικής
πρόκλησης και γιατί οι γυναίκες εξακολουθούν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υποεκπροσωπούνται στην αγορά εργασίας.
Ήδη, στη στρατηγική της Ευρώπης 2020 δείχνει πώς πρέπει να
αυξηθεί η απασχόληση των γυναικών, αλλά αυτό που έχει σηµασία είναι µε ποιον τρόπο µπορούν να αρθούν τα εµπόδια, έτσι
ώστε οι γυναίκες να µπορούν να είναι στην αγορά εργασίας.
Εδώ και µε βάση και την προηγούµενη οµιλία, επιτρέψτε µου
να πω ότι πρέπει να είναι καθαρό ότι δεν µπορούµε να επιτρέψουµε χάρη στην αγωνία και στους φόβους µας για την επίλυση
τη δηµογραφικού να µην είναι δική µας αφετηρία το δικαίωµα
της κάθε γυναίκας να έχει την αυτοδιάθεση του σώµατός της και
αυτό να είναι ισοδύναµο και ισάξιο µε το δικαίωµα στην τεκνοποίηση και στη µονογονεϊκότητα. Άρα εδώ δεν µπορούµε να δεχθούµε οπισθοδρόµηση, όπως η προηγούµενη πρόταση που έγινε
για κατάργηση των αµβλώσεων. Νοµίζω ότι είναι πολύ επικίνδυνο
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και πρέπει να το λάβουµε σοβαρά υπ’ όψιν µας.
Θεωρώ ότι για εµάς έχει σηµασία να επιλέγονται προσεγγίσεις
και πολιτικές που θα ενδυναµώνουν και θα ενισχύουν την εµπρόθετη δράση των γυναικών και θα είναι αναφαίρετο δικαίωµά τους
να έχουν τον έλεγχο της σεξουαλικότητας. Στα πλαίσια αυτά, νοµίζω ότι στη χάραξη πολιτικών δεύτερη στόχευσή µας πρέπει να
είναι να συµπεριλάβουµε τις νέες εναλλακτικές µορφές οικογένειας, συµβίωσης κ.λπ., δηλαδή να έχουµε την οπτική στα νέα
κοινωνικά και πολιτισµικά δεδοµένα, µετά και τη νοµοθέτηση που
έχουµε κάνει ως Κοινοβούλιο, γιατί ακριβώς αυτό έχει σηµασία
στο πώς χαράζουµε πολιτικές.
Εδώ θα ήθελα από τους τοµείς που αναφέρονται στην έκθεση
να αναφερθώ ιδιαίτερα στο πόσο κοµβικής σηµασίας είναι το γεγονός ότι στην έκθεσή µας περιλαµβάνονται και προτάσεις και
µέτρα για την κοινωνική ένταξη των µεταναστών και µεταναστριών, καθώς επίσης και θετικές δράσεις για την ανάσχεση της
φυγής των νέων από τη χώρα µας και την επιστροφή όσων έχουν
µεταναστεύσει. Είναι οι προτάσεις αρκετά ενδιαφέρουσες και
νοµίζω ότι θα µπορούσαµε να δούµε πώς µπορούν να χαραχθούν
ως πολιτικές.
Τέλος, θα ήθελα να επισηµάνω κάτι που ανέφερα και στην
αρχή, ότι έχει µεγάλη σηµασία στην υλοποίηση αυτών των ολοκληρωµένων πολιτικών για την οικογένεια και την ενίσχυση της
συµφιλίωσης επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής να δούµε
µέτρα για την ενίσχυση της ισότιµης κατανοµής των οικιακών εργασιών και των ευθυνών φροντίδας στην ελληνική οικογένεια και
αυτό µε την υποστήριξη, θα λέγαµε, και κοινωνικών πολιτικών,
δηλαδή παράλληλη παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και για την
υποστήριξη παιδιών και ηλικιωµένων. Νοµίζω ότι αυτός είναι ένας
σηµαντικός παράγοντας. Υπάρχουν µελέτες, όπως και η έρευνα
που έγινε των Καραµεσίνη και Συµεωνάκη στο Εργαστήρι Σπουδών Φύλου του Παντείου, όπου διαπιστώνεται πόσο δύσκολη
είναι η κατανοµή του χρόνου στον ελεύθερο χρόνο ιδιαίτερα των
γυναικών και πόσο ακριβώς αφιερώνουν οι γυναίκες σε σχέση µε
τους άντρες και πώς αυτό εµποδίζει, εάν θέλετε, το κοµµάτι της
συµφιλίωσης.
Εν κατακλείδι θα έλεγα ότι τα δεδοµένα που πρέπει να κρατήσουµε, σε ό,τι αφορά την αντιµετώπιση του δηµογραφικού ζητήµατος, έχουν να κάνουν µε δύο ερωτήµατα, που ανοιχτά και επί
της ουσίας. Πώς πρέπει να παρέµβει η πολιτεία, για να συµβάλει
στην επίλυση των προβληµάτων που µας απασχολούν, σεβόµενη
παράλληλα τα ανθρώπινα δικαιώµατα και κατά κύριο λόγο των
γυναικών και των παιδιών; Πώς θα πρέπει να κινηθούµε σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, ώστε µέσω των προτάσεών µας να αµφισβητήσουµε επί της ουσίας παγιωµένες και στερεοτυπικές αντιλήψεις και νοοτροπίες για τα φύλα, την οικογένεια, τους έµφυλους ρόλους, τη γονεϊκότητα, την εργασία φροντίδας και βέβαια
ρατσιστικές και εθνικιστικές αντιλήψεις, που συχνά διασυνδέονται µε τη δηµιουργία πανικού και φόβου για το λεγόµενο δηµογραφικό ζήτηµα και τη δήθεν εθνική µας εξαφάνιση;
Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό θεωρώ εξαιρετικής σηµασίας την
πρόταση για την εκπόνηση δηµογραφικών ερευνών, κυρίως
ερευνών που θα έχουν τη διάσταση του φύλου.
Επίσης, θεωρώ πάρα πολύ σηµαντική την πρόταση που γίνεται
από την έκθεση για τους φορείς σχεδιασµού αυτών των πολιτικών, δηλαδή τη δηµιουργία οριζόντιων δοµών…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρία
συνάδελφε, πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΜΑΡΙΑ ΘΕΛΕΡΙΤΗ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
…για την παρακολούθηση των πολιτικών που σχεδιάζονται και
εφαρµόζονται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, τη δηµιουργία της διυπουργικής επιτροπής στη Γενική Γραµµατεία Κυβέρνησης, τη σύσταση γραφείου παρακολούθησης του δηµογραφικού ζητήµατος στη Βουλή και τη µόνιµη επιτροπή της Βουλής,
τη διακοµµατική, που θα µπορεί αντίστοιχα µε Κοινοβουλευτικές
Οµάδες, αλλά και µε την εµπειρία από άλλες χώρες, να ανταλλάξει απόψεις και να αντιµετωπίσει το δηµογραφικό ζήτηµα µέσα
από συνεργασίες, κοινές δράσεις και µε ατζέντες που πραγµατικά θα έχουν µία νέα προσέγγιση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κι εµείς
ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα τρεις µαθήτριες και µαθητές και τρεις
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 1ο Γενικό Λύκειο Νίκαιας (δεύτερο τµήµα).
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η κ. Κεραµέως για επτά λεπτά.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η έκθεση της Διακοµµατικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Δηµογραφικό που συζητάµε
σήµερα, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη µείζονα απειλή
της χώρας, δηλαδή την υπογεννητικότητα και τη συνακόλουθη
µείωση, γήρανση του πληθυσµού για τη χώρα µας.
Ήδη από το 1993 αρµόδια επιτροπή της Βουλής είχε προβλέψει το κακό σενάριο της πληθυσµιακής συρρίκνωσης, προτείνοντας και τότε, όπως και τώρα, πολιτικές ενίσχυσης της υπογεννητικότητάς και στήριξης της οικογένειας.
Παρά τις προειδοποιητικές κρούσεις και παρά τα µέτρα που
πάρθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες, δυστυχώς, η πτωτική πορεία
των γεννήσεων όχι µόνο δεν αναστράφηκε άλλα ενισχύθηκε εν
συνόλω, σύµφωνα και µε τα στοιχεία της απογραφής. Η δε µείωση των γεννήσεων, ειδικά την τελευταία δεκαετία, υπήρξε δραµατική. Είχαµε µείωση των γεννήσεων κατά 33,7% µεταξύ του
2008 και του 2017. Σε απόλυτους αριθµούς οι γεννήσεις από εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδες πήγαν στις ογδόντα οκτώ χιλιάδες.
Η µείωση των γεννήσεων και το brain drain, µέσα σε ένα πλαίσιο οικονοµικής ύφεσης και συνακόλουθης κοινωνικής αναταραχής, είχαν ως αποτέλεσµα τη δραµατική µείωση του πληθυσµού.
Οι διαθέσιµες προβολές στο εγγύς µέλλον κάνουν λόγο για πληθυσµό της τάξης των εννιάµισι µε δέκα εκατοµµυρίων έως το
2035, οκτώ εκατοµµυρίων τριακοσίων χιλιάδων έως δέκα εκατοµµυρίων το 2050, ενώ το 2015 ήταν δέκα εκατοµµύρια εννιακόσιες
χιλιάδες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσο σύνθετος κι αν είναι ένας
ολοκληρωµένος σχεδιασµός αντιµετώπισης του δηµογραφικού
προβλήµατος, οφείλουµε τάχιστα να υπερβούµε τις δυσκολίες
και να αναλάβουµε τις πρωτοβουλίες που θα στοχεύουν στην ενίσχυση της γεννητικότητας, τη µεταβολή του δείκτη των νέων ηλικιών, την αποκατάσταση του ισοζυγίου ενεργού πληθυσµού.
Εµείς στη Νέα Δηµοκρατία υποβάλαµε πρόσφατα τις προτάσεις µας για την αντιµετώπιση της δηµογραφικής πρόκλησης, οι
οποίες βασίζονται σε έξι άξονες.
Άξονας πρώτος, η µείωση του κόστους απόκτησης παιδιού,
ενδεικτικά, µε αύξηση του αφορολόγητου κατά 1.000 ευρώ για
κάθε παιδί της οικογένειας ήδη από το πρώτο παιδί, αλλά και χορήγηση ειδικού οικονοµικού βοηθήµατος σε περίπτωση γέννησης επόµενου παιδιού εντός τριάντα µηνών από την προηγούµενη γέννα. Εναλλακτικά, θα µπορούσε να εξεταστεί επιπλέον αφορολόγητο για τα πρώτα χρόνια ζωής των παιδιών.
Δεύτερος άξονας, η στήριξη των εργαζόµενων γονέων και κυρίως των γυναικών. Ενδεικτικά, προτείνουµε τη δυνατότητα επιλογής του χρόνου κατά τον οποίο θα γίνει χρήση της άδειας
εγκυµοσύνης και λοχείας. Επιπλέον, σε συνεργασία µε τους κοινωνικούς εταίρους µπορεί να προβλεφθεί µεγαλύτερη χρονικά
άδεια σε µονογονεϊκές οικογένειες. Για κάθε παιδί που δεν βρίσκει θέση σε παιδικό σταθµό, η οικογένειά του, εφόσον πληροί
τα εισοδηµατικά κριτήρια, θα λαµβάνει κουπόνι ύψους 180 ευρώ
ανά µήνα, για δέκα µήνες το χρόνο, το οποίο θα µπορεί να εξαργυρώνεται σε βρεφονηπιακό σταθµό της επιλογής του.
Προτείνουµε θεσµικά µέτρα για την ευρύτερη προσαρµογή
της κοινωνίας και της πολιτείας στις δηµογραφικές εξελίξεις και
την αντιµετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων όπως, για παράδειγµα, συστηµατικό έλεγχο των νόµων ως προς τις δηµογραφικές επιπτώσεις τους και ίδρυση γραφείου δηµογραφικής πολιτικής στη Βουλή.
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Προτείναµε, επίσης, την ενίσχυση του κοινωνικού χαρακτήρα
του εκπαιδευτικού συστήµατος µε ολοήµερα σχολεία παντού, µε
εκµάθηση ξένων γλωσσών µέσα στα σχολεία, µε λειτουργία τάξεων υποδοχής για την ενσωµάτωση όλων των παιδιών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, µε επέκταση της προστασίας από
απόλυση από τους δεκαοκτώ µήνες στους είκοσι τέσσερις µήνες
µετά τον τοκετό και επέκταση της ρύθµισης και στους πατέρες
µόλις ανακοινώνουν στην εργασία τους ότι οι γυναίκες τους κυοφορούν.
Τέταρτος άξονας. Μέτρα προώθησης ενεργού γήρανσης και
της διαγενεακής αλληλεγγύης, αναµόρφωση του συνταξιοδοτικού και φορολογικού συστήµατος, ώστε να µη λειτουργεί αποτρεπτικά στην παράταση του εργασιακού βίου µετά τα εξήντα
πέντε έτη, εξασφάλιση της βιωσιµότητας του ασφαλιστικού και
συνταξιοδοτικού µας συστήµατος µε ένα σύστηµα τριών πυλώνων που θα συνδυάζει τον πρώτο αναδιανεµητικό πυλώνα µε
έναν δεύτερο κεφαλαιοποιητικό πυλώνα και έναν τρίτο πυλώνα
σε εθελοντική βάση.
Πέµπτος άξονας, η στήριξη των µεγάλων οικογενειών ενδεικτικά µε την επαναφορά των επιδοµάτων πολυτέκνων στα προ
του 2018 επίπεδα, µε νοµικές προβλέψεις για την παροχή µεγαλύτερης ευελιξίας στους δήµους για τη στήριξη πολυµελών οικογενειών, µε έκπτωση στα τέλη κυκλοφορίας ΙΧ και επανεξέταση των τεκµηρίων έως την ενηλικίωση των τέκνων.
Έκτος άξονας, η αναστροφή του brain drain, της φυγής των
νέων, ενδεικτικά µε τη στήριξη στις νεοφυείς και καινοτόµες επιχειρήσεις, για παράδειγµα µέσω ευνοϊκής φορολογίας για κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων, για τη χρηµατοδοτική υποστήριξη των λεγοµένων «startup» επιχειρήσεων.
Πριν από όλα αυτά τα µέτρα, όµως, κυρίες και κύριοι, υπάρχει
µία βασική προϋπόθεση. Η βασική προϋπόθεση δεν είναι άλλη
από την επιστροφή στην ανάπτυξη. «Ανάπτυξη» σηµαίνει προσέλκυση επενδύσεων, σηµαίνει δηµιουργία θέσεων εργασίας.
Χωρίς ανάπτυξη, χωρίς δουλειές οι νέοι άνθρωποι που µαστίζονται από την ανεργία, δεν πρόκειται να αποφασίσουν να κάνουν
οικογένεια.
Συνεπώς οφείλουµε µε όλες µας τις δυνάµεις πολίτες και πολιτικοί να παλέψουµε για την επιστροφή της χώρας µας σε τροχιά ανάπτυξης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα δεδοµένα τα έχουµε και είναι
άκρως ανησυχητικά. Η χώρα µας είναι µία χώρα υπό εξαφάνιση.
Αν δεν δράσουµε αποφασιστικά, η χώρα µας κινδυνεύει να έχει
πληθυσµό µόλις οκτώ εκατοµµύρια τριακόσιες χιλιάδες το 2050.
Και αν δεν δράσουµε τώρα, η κατάσταση σε λίγα χρόνια θα είναι
µη αναστρέψιµη.
Προτάσεις ρεαλιστικές µε συγκεκριµένη στόχευση έχουµε. Τι
λείπει λοιπόν; Λείπει η πολιτική βούληση. Γιατί δεν βλέπουµε ότι
το δηµογραφικό πρόβληµα συνιστά µία πραγµατική ωρολογιακή
βόµβα στα θεµέλια της χώρας; Ή µήπως το βλέπουµε και απλώς
επιλέγουµε να το αγνοήσουµε, γιατί έχουµε τη βεβαιότητα ότι
δεν θα σκάσει στα χέρια µας; Τι νόηµα έχει, κυρίες και κύριοι, να
συζητάµε για την οικονοµία, την υγεία, την παιδεία, τη δικαιοσύνη, όταν πάνω από όλα είµαστε µία χώρα υπό εξαφάνιση;
Και, ναι, είναι γεγονός ότι οποιαδήποτε δηµογραφική πολιτική
χρειάζεται χρόνο για να αποδώσει αποτελέσµατα. Και, ναι, είναι
γεγονός ότι η αύξηση του ποσοστού των γεννήσεων χρειάζεται
δεκαετίες για να µετατραπεί σε αύξηση του εργατικού δυναµικού. Αυτός, όµως, δεν είναι λόγος για να µη δράσουµε άµεσα,
για να µη δράσουµε αποφασιστικά. Το οφείλουµε στα παιδιά
µας, στα παιδιά που παρακολουθούν από τα θεωρεία. Το οφείλουµε στα εγγόνια µας. Το οφείλουµε στη νέα γενιά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε και για την τήρηση του χρόνου, κυρία Κεραµέως. Είστε
η πρώτη που τηρεί τον χρόνο µετά από δέκα οµιλητές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σταϊκούρας ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό. Η
Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνε-
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πώς η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Τον λόγο έχει ο κ. Εµµανουήλ Συντυχάκης από το ΚΚΕ για
επτά λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι, το δηµογραφικό µπορεί να αποτελεί κοινή
διαπίστωση όλων των πολιτικών δυνάµεων ως πρόβληµα. Ωστόσο οι προσεγγίσεις για τις αιτίες που το παράγουν και το αναπαράγουν, όπως και οι λύσεις που προτείνονται, διαφέρουν ριζικά,
τόσο µε τις ευρωκοσµοπολίτικες, νεοφιλελεύθερες σοσιαλδηµοκρατικές, δήθεν αριστερές αντιλήψεις, όσο και µε τις εθνικιστικές, σκοταδιστικές, επικίνδυνες αντιλήψεις της εγκληµατικής
Χρυσής Αυγής.
Αυτός είναι και ο πιο ουσιαστικός λόγος που η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΚΚΕ κατέθεσε δικό της πόρισµα στη Διακοµµατική Κοινοβουλευτική Επιτροπή της Βουλής για το Δηµογραφικό,
λαµβάνοντας υπ’ όψιν µελέτες και έρευνες που έχουν γίνει για
το δηµογραφικό ζήτηµα.
Για το ΚΚΕ οι παράγοντες που συνθέτουν το δηµογραφικό
πρόβληµα, όπως οι όροι ζωής, η υπογεννητικότητα, η µετανάστευση, η προσφυγιά, η θνησιµότητα και άλλα, είναι πρωτίστως
κοινωνικοί, οικονοµικοί, πολιτικοί, πολιτιστικοί. Από αυτή την
άποψη, οι δηµογραφικές εξελίξεις στις κοινωνίες του καπιταλισµού είναι άµεσα συνυφασµένες µε τις συνθήκες αναπαραγωγής
της εργατικής δύναµης ή -µε άλλα λόγια- µε τις συνθήκες διαβίωσης του λαού.
Από έρευνα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας προκύπτει ότι από
το 2011 έως και το 2017, που έγινε η έρευνα, προκύπτει ότι κάποιες µακροχρόνιες τάσεις επιταχύνουν βασικά δηµογραφικά
χαρακτηριστικά, όπως η ακόµα µεγαλύτερη φθίνουσα πορεία
της γονιµότητας, δηλαδή του µέσου όρου του αριθµού γεννήσεων ανά γυναίκα, η ανακοπή της ανοδικής τάσης του προσδόκιµου ζωής, η αυξηµένη µεταναστευτική ροή.
Αντίστοιχα, τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της απογραφής του
2011 από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία δείχνουν ότι εξακολουθεί να περιορίζεται ο µέσος αριθµός των µελών των νοικοκυριών. Από το 1991 η µέση οικογένεια στη χώρα µας αποτελούνταν από τρία άτοµα και ήδη το 2011 µειώθηκε στα 2,6 άτοµα,
µέσος όρος που θα ήταν µικρότερος αν δεν υπήρχε αυξηµένος
αριθµός οικογενειών µεταναστών, όπου κατά τεκµήριο ο µέσος
αριθµός των µελών του κάθε νοικοκυριού είναι αυξηµένος. Προφανώς σήµερα τα πράγµατα είναι ακόµη χειρότερα.
Η ανησυχία που εκφράζει για τους δηµογραφικούς δείκτες η
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δηµοκρατία, αλλά και τα υπόλοιπα
κόµµατα του ευρωµονόδροµου, κατά τη γνώµη µας είναι υποκριτική, αφού όχι µόνο δεν συνοδεύεται από κανένα µέτρο για την
ανακούφιση και τη στήριξη της λαϊκής οικογένειας αλλά, αντιθέτως, συνδυάζεται µε αλλεπάλληλα µέτρα που χειροτερεύουν τη
ζωή της, που εξυπηρετούν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρηµατικών οµίλων και την εξασφάλιση της ακόµη µεγαλύτερης κερδοφορίας τους. Η ενεργός προώθηση αυτής της πολιτικής δεν
αποτελεί έναν συγκυριακό ελιγµό, αλλά σταθερή στρατηγική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων. Δεν µπορούν να κρύψουν πως στον πυρήνα της πολιτικής τους βρίσκεται
η αντικατάσταση της υποχρέωσης του κράτους να παρέχει δηµόσιες και δωρεάν καθολικές υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης,
υγείας, πρόνοιας, παιδείας, προσχολικής αγωγής και στήριξης
της οικογένειας µε την ατοµική και οικογενειακή ευθύνη για την
ικανοποίηση των ολοένα αυξανόµενων αναγκών της.
Γι’ αυτό, άλλωστε, η µητρότητα δεν έχει κοινωνική αξία, δεν
θεωρείται κοινωνικό δικαίωµα. Είναι κόστος, προσωπική υπόθεση
του ζευγαριού και περισσότερο της γυναίκας. Τα δηµόσια µαιευτήρια και άλλες κρατικές δοµές για το νεογέννητο, για την κοινωνικοποίηση του παιδιού, είναι σχεδόν ανύπαρκτες ή διαλυµένες, υποχρηµατοδοτούµενες, υποστελεχωµένες, µε πεπαλαιωµένες και κακοσυντηρηµένες υποδοµές. Την ίδια στιγµή, όµως,
οι ιδιωτικές µονάδες, οι ΜΚΟ και τα διάφορα ευαγή ιδρύµατα,
που φυτρώνουν σαν τα µανιτάρια, αντικαθιστώντας το κράτος,
αναλαµβάνουν την προστασία της µητρότητας, το µεγάλωµα του
νεογνού, των παιδιών, µετατρέποντας την κρατική ευθύνη σε
ατοµική υπόθεση του γονιού και κυρίως της εργαζόµενης µάνας.
Μύρια τα εµπόδια, πραγµατικός γολγοθάς για µια νέα εργα-
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ζόµενη γυναίκα να πάρει ελεύθερα την απόφαση να τεκνοποιήσει. Αντικειµενικά τίθενται σοβαρά εµπόδια στην επιλογή ενός
ζευγαριού να δηµιουργήσει τη δική του οικογένεια, να αποκτήσει
παιδιά, όπως η υποαπασχόληση, οι µισθοί ψίχουλα, η ανασφάλιστη εργασία, η εντατικοποίηση της εργασίας, τα κυκλικά ωράρια,
τα ωράρια-λάστιχο, η νυχτερινή εργασία, παράγοντες που επιβαρύνουν την ψυχική και σωµατική υγεία των γυναικών µε αύξηση των εργατικών ατυχηµάτων, των επαγγελµατικών ασθενειών, που επιδρούν στα αυξηµένα ποσοστά υπογόνιµων ζευγαριών, η παντελής έλλειψη σεξουαλικής αγωγής και οικογενειακού προγραµµατισµού από επιστηµονικούς και κρατικούς
φορείς, που αποτελούν κύρια αιτία για τις ανεπιθύµητες εγκυµοσύνες, οι πανάκριβες εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, η εγκυµοσύνη, οι απλησίαστες µαιευτικές και γυναικολογικές κλινικές
για τον τοκετό, καθώς και µετέπειτα στη φάση της ανατροφής
του παιδιού, τις άδειες µητρότητας, τη µόρφωσή του, την ικανοποίηση των αναγκών του για τη σωστή ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη.
Με βάση στοιχεία του 2015, ο µέσος όρος ηλικίας τεκνοποίησης στην Ελλάδα για τις γυναίκες έχει αυξηθεί, φτάνοντας στα
31,2 έτη. Η τάση αναβολής της απόκτησης πρώτου παιδιού για
µεγαλύτερες ηλικίες, αυξάνει τις πιθανότητες και τα ποσοστά
ενός νέου φαινοµένου, αυτού της τελικής ατεκνίας. Ταυτόχρονα
-και ενώ υπάρχουν τεράστιες επιστηµονικές και τεχνολογικές
εξελίξεις στον τοµέα της ιατρικώς υποβοηθούµενης αναπαραγωγής- χιλιάδες υπογόνιµα ζευγάρια αποκλείονται από αυτή τη
διαδικασία, η οποία είναι παραδοµένη στα ιδιωτικά µεγαθήρια
της υγείας µε τζίρο 30.000.000 ευρώ ετησίως. Το ίδιο και οι τράπεζες ωαρίων, οµφαλικών κυττάρων, που βρίσκονται στον ιδιωτικό επιχειρηµατικό τοµέα.
Ιδιαίτερες δυσκολίες, βέβαια, αντιµετωπίζουν οι οικογένειες ιδιαίτερα οι µητέρες- παιδιών, ατόµων µε ειδικές ανάγκες, οι
οποίες βιώνουν τη διαρκή ανασφάλεια για το µέλλον των παιδιών
τους σε συνθήκες που ακόµα και η στοιχειώδης ειδική αγωγή
υποβαθµίζεται. Συχνά οι µητέρες παιδιών, ατόµων µε ειδικές
ανάγκες αναγκάζονται να παραιτηθούν από την εργασία τους για
να µπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξηµένες καθηµερινές
ανάγκες.
Για το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας είναι επιστηµονικά σύγχρονο να υπάρχει καθολική, δηµόσια και δωρεάν πρώιµη διάγνωση και παρέµβαση από τη στιγµή της σύλληψης, της γέννησης του παιδιού. Είναι πραγµατικά αναγκαίο να καταρτίζεται από
τα πρώτα βήµατα της προσχολικής ηλικίας και καθ’ όλη τη διάρκεια των σχολικών χρόνων ενιαίο επιστηµονικό πρόγραµµα που
θα θέτει τους γενικούς στόχους και σκοπούς. Ταυτόχρονα, µέσα
σε αυτό το πλαίσιο θα γίνεται η αναγκαία εξειδίκευση ανά περίπτωση παιδιού. Βήµα-βήµα θα παρακολουθείται αυτή η εξέλιξη
και ανάπτυξή του. Θα υποστηρίζεται µε κάθε µέσο, έµψυχο ή
άψυχο, θα πλαισιώνεται από κάθε επιστηµονική ειδικότητα, κάθε
καταρτισµένο επιστήµονα και θα έχει στη διάθεσή του κάθε
µέσο. Όλη η εκπαιδευτική διαδικασία θα υπηρετεί, όπως άλλωστε ισχύει και για τα παιδιά της τυπικής ανάπτυξης, το µέλλον
του παιδιού, που δεν είναι άλλο από την ουσιαστική προετοιµασία και την ένταξή του στην κοινωνία.
Για το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας τα επιστηµονικά και τεχνολογικά επιτεύγµατα µας δίνουν τη δυνατότητα να ζούµε όλοι
µια αξιοπρεπή ζωή, µε βάση τις σύγχρονες ανάγκες µας στην εργασία, στον ελεύθερο χρόνο, στην κοινωνική προστασία της µητρότητας. Ποιο είναι το εµπόδιο; Η πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, όλων των κυβερνήσεων που χτίζουν τα κέρδη των επιχειρηµατικών οµίλων στα ερείπια των εργατικών λαϊκών δικαιωµάτων. Γι’ αυτό και η πρόταση του ΚΚΕ για το δηµογραφικό ζήτηµα διαµορφώνεται, έχοντας ως κριτήριο τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες για τα σύγχρονα δικαιώµατα της εργατικής λαϊκής
οικογένειας, ώστε η απόφαση δηµιουργίας οικογένειας ή συµβίωσης να µην εξαρτάται από οικονοµικούς, κοινωνικούς παράγοντες. Να είναι πραγµατικά ελεύθερη επιλογή ενός νέου
ζευγαριού πότε και αν θα κάνει και πόσα παιδιά, στηριγµένη στον
αµοιβαίο σεβασµό µεταξύ των δύο φύλων, στηριγµένη αποκλειστικά στη σωµατική, πνευµατική και ψυχική έλξη.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αν-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τιπρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ)
Η πολύ µεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας
κάνει αναγκαία και ρεαλιστική τη συνολική µείωση του γενικού
εργάσιµου χρόνου, εξασφαλίζοντας σε όλους και όλες µόνιµη,
σταθερή δουλειά µε ταυτόχρονη άνοδο του βιοτικού επιπέδου
µέσω της αύξησης µισθών, της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και ζωής. Ταυτόχρονα, όµως, η κατάσταση των ισότιµων
σχέσεων ανάµεσα στα δύο φύλα προϋποθέτει αποκλειστικά κρατικές, δωρεάν παρεχόµενες, κοινωνικές υπηρεσίες παιδείας,
υγείας, πρόνοιας, µε έµφαση στις ιδιαίτερες ανάγκες της γυναίκας λόγω του ρόλου της στην αναπαραγωγική διαδικασία. Στο
πόρισµα που κατέθεσε το ΚΚΕ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
αναφέρεται ένα συνεκτικό πλαίσιο θέσεων και προτάσεων που
λόγω χρόνου δεν είναι εύκολο να τα απαριθµήσουµε.
Τελειώνοντας να πω ότι οι παραπάνω στόχοι και οι προτάσεις
που έχει καταθέσει το ΚΚΕ είναι ρεαλιστικοί, γιατί είναι αναγκαίοι
για να µπορέσει η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώµατα, οι οικογένειες των πολύτεκνων, των τρίτεκνων, να επανακτήσουν τις
απώλειες των τελευταίων χρόνων, των χρόνων της κρίσης. Να
ανοίξει ο δρόµος για την ανάπτυξη, που θα έχει κριτήριο την ικανοποίηση όλων των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Γι’ αυτή την
πρόταση το ΚΚΕ διαθέτει όλες του τις δυνάµεις για την ανάπτυξη
της λαϊκής πάλης, της κοινωνικής συµµαχίας των εργατοϋπαλλήλων, των αυτοαπασχολουµένων της πόλης, των φτωχών αγροτών, της νεολαίας, των γυναικών, σε αντιµονοπωλιακή, αντικαπιταλιστική κατεύθυνση µε προοπτική τη νέα κοινωνία, τον σοσιαλισµό, κοµµουνισµό, όπου η πλήρης ικανοποίηση των λαϊκών
αναγκών θα είναι η πραγµατική λύση του δηµογραφικού προβλήµατος.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καλές είναι οι ευχαριστίες και να υπάρχει µια µικρή ανοχή, αλλά εδώ βλέπω ότι µερικοί πάνε στον διπλάσιο χρόνο. Αυτό πρέπει να το µαζέψουµε.
Τώρα, για τον πρώτο κύκλο αποµένουν ο κ. Σαρίδης και ο κ.
Κουκούτσης. Ξεκινάµε µετά τον δεύτερο κύκλο και, βεβαίως,
είναι οι Αρχηγοί των κοµµάτων, ο Υπουργός, οι Κοινοβουλευτικοί
Εκπρόσωποι που θα µιλήσουν µετά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία σαράντα επτά µαθήτριες και µαθητές και τέσσερις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 2ο Γενικό Λύκειο Γέρακα
(δεύτερο τµήµα).
Η Βουλή σάς καλωσορίζει σε µια πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρίαση.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Σαρίδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή συνεδρίαση, παρά
το φαινοµενικά τυπικό του χαρακτήρα της, είναι -κατά την εκτίµησή µου- µία από τις σηµαντικότερες του Σώµατος. Στη δική
µου συνείδηση βρίσκεται το ίδιο υψηλά µε τις ψηφοφορίες για
τη συνταγµατική Αναθεώρηση και για τον προϋπολογισµό. Και
αυτό επειδή σήµερα οι συµπολίτες µας θα ακούσουν -ακούν ήδη
αυτή τη στιγµή- και στην Ολοµέλεια της Βουλής για το δηµογραφικό πρόβληµα, το οποίο είναι παρόν και διαρκώς επιδεινούµενο,
απειλώντας την κοινωνική συνοχή, απειλώντας την εθνική ασφάλεια και την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, ενώ µεσοπρόθεσµα
µπορεί να αποδειχθεί κίνδυνος ακόµα και για την εθνική της υπόσταση.
Είναι αλήθεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πως επί δεκαετίες
το δηµογραφικό ήταν στον δηµόσιο διάλογο ένα πρόβληµα περίπου αόρατο, τουλάχιστον γι’ αυτούς τους οποίους εκφράζουν
πολιτικό λόγο. Και αυτό παρ’ όλο που οι εργασίες της αντίστοιχης Βουλής στις αρχές της δεκαετίας του 1990 προσέγγισαν λεπτοµερώς το πρόβληµα και οδήγησαν στην πρόταση µιας ευρείας δέσµης µέτρων για την ανάσχεσή του.
Δυστυχώς, όµως, οι προ εικοσιπενταετίας συνάδελφοί µας δεν
µπόρεσαν να εφαρµόσουν αυτά τα οποία προτάθηκαν ή αποδείχθηκαν αναποτελεσµατικά. Σηµασία έχει πως το πρόβληµα οξύνθηκε, ειδικά όταν απρόβλεπτοι παράγοντες µπήκαν σε αυτή την
εξίσωση µέσα, αναγκάζοντας τη Βουλή των Ελλήνων προ δεκαο-
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κτώ µηνών να οδηγηθεί στη σύσταση µιας διακοµµατικής κοινοβουλευτικής επιτροπής, της οποίας το πόρισµα σήµερα συζητούµε σε αυτή εδώ την Αίθουσα.
Η επιτροπή µε τη βοήθεια τόσο του Επιστηµονικού Συµβουλίου, αλλά και των εκπροσώπων από την ακαδηµαϊκή κοινότητα,
τους αρµόδιους φορείς και την κοινωνία των πολιτών, κατάφερε
να χαρτογραφήσει εγκαίρως το πρόβληµα και να καταλήξει σε
µία δέσµη προτεινόµενων µέτρων και πολιτικών.
Στους εντός και εκτός Βουλής επιστήµονες και στα υπόλοιπα
πρόσωπα που ενίσχυσαν το έργο µας, θέλω να πω ένα πολύ µεγάλο ευχαριστώ ως µέλος αυτής της επιτροπής. Οφείλω να αναγνωρίσω δε, εκτός ολίγων εξαιρέσεων, ότι η επιτροπή κινήθηκε
σε ένα σωστό πνεύµα χωρίς ιδιαίτερες παρεκτροπές.
Κάπου εδώ, όµως, σταµατούν και τα καλά νέα. Για να ακριβολογώ -και θα ακουστεί ίσως οξύµωρο- το συναινετικό κλίµα µεταξύ των Βουλευτών-µελών της επιτροπής και η µε ευρεία πλειοψηφία έγκριση του συγκεκριµένου σηµερινού πορίσµατος καταδεικνύουν το πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση. Είναι τόσο δύσκολη, ώστε κόµµατα και πρόσωπα συνηθισµένα να συγκρούονται µε το παραµικρό, να καταφέρουν να κινηθούν σε οδούς σύµπνοιας.
Κατά τις εργασίες της επιτροπής -πράγµα που αποτυπώνεται
και στο πόρισµα- τεκµηριώθηκε ότι η το δηµογραφικό πρόβληµα
βραχυπρόθεσµα θα ενταθεί περισσότερο. Γνωστές παράµετροι,
κυρίως οικονοµικές, αλλά και παράγοντες που καλώς βρίσκονται
πέραν του ελέγχου της πολιτείας, όπως η εξέλιξη της περί ευζωίας έννοιας στις δυτικές κοινωνίες, αναπόφευκτα θα κάνουν
τα πράγµατα χειρότερα πριν αυτά γίνουν -αν γίνουν!- καλύτερα.
Αναπόφευκτα, ακόµη κι αν αύριο το πρωί καταφέρναµε να υιοθετήσουµε τις βέλτιστες πρακτικές, που θα χρειάζονταν στις
αµέσως επόµενες δεκαετίες να κινηθούµε, η κίνησή µας αυτή θα
ήταν πάνω σε ένα λεπτό στρώµα πάγου.
Δεν µπορώ, λοιπόν, να κρύψω, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
ότι η δωδεκάτη ώρα έχει ήδη σηµάνει. Γνωρίζουµε το µέγεθος
του προβλήµατος, καθώς µας το περιέγραψαν εκπρόσωποι φορέων που καθηµερινά παλεύουν να το περιορίσουν. Ξέρουµε την
προβολή του σε µια γενιά παρακάτω από τη δική µας, αφού µας
τη σκιαγράφησαν λεπτοµερώς οι επιφανείς ειδικοί επιστήµονες
που µας τίµησαν µε την υποστήριξή τους.
Δεν έχουµε δικαίωµα, λοιπόν, να κλείσουµε πάλι τα µάτια απέναντι σε κάτι που αθόρυβα ακρωτηριάζει το ελληνικό έθνος.
Στη διάθεσή µας, ηµών των Βουλευτών, αλλά και όλων των Ελλήνων, υπάρχει το πόρισµα της διακοµµατικής επιτροπής µε επικαιροποιηµένη αποτύπωση της κατάστασης αλλά και την παράθεση προτάσεων, τόσο στρατηγικής σηµασίας όσο και µικρότερης κλίµακας.
Σηµαντικότερη, όµως, από κάθε µέτρο, είναι η αναγνώριση
πως καµµία κυβέρνηση, όσο χρονικό ορίζοντα και να έχει, καµµία
Βουλή, όσο ώριµα και να συζητά, δεν φτάνει για να προχωρήσει
σε εκείνες τις προσεγγίσεις -τολµηρές ή προσεκτικές- που θα
πετύχουν µία πρώτη ανάσχεση του προβλήµατος.
Πρέπει, λοιπόν, πέρα από τη δική µας υπερψήφιση ή µη του
πορίσµατος, η Κυβέρνηση άµεσα να αναλάβει την πρωτοβουλία
για τη δηµιουργία της επιτελικής δοµής που προτείνει η επιστηµονική έκθεση, εκείνης, δηλαδή, της οντότητας της πολιτείας
που θα έχει ως αποκλειστικό αντικείµενο τη διαρκή µελέτη και
τον σχεδιασµό αντιµετώπισης του δηµογραφικού προβλήµατος.
Και η Αντιπολίτευση από την πλευρά της οφείλει να συζητήσει
και εκείνη µε µοναδικό γνώµονα πώς αυτή η δοµή θα είναι όσο
το δυνατόν πιο αποτελεσµατική γίνεται.
Αυτή είναι η µόνη αφετηρία για µία οργανωµένη, ευέλικτη, διαχρονική και, ενδεχοµένως, αποτελεσµατική αντιµετώπιση.
Το δηµογραφικό πρόβληµα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προσφέρεται για αναλύσεις επί αναλύσεων. Είναι κατάλληλο για σύµπνοια, για σύγκρουση, αλλά και
για τη µέση οδό του «ναι µεν, αλλά». Σύντοµα, όµως, θα µάθουµε
αν είναι και πεδίο εφαρµογής ενός σύγχρονου πατριωτικού πνεύµατος, εφόσον τελικά αποφασίσουµε να δράσουµε µε τέτοιον
τρόπο, ώστε οι Βουλευτές του 2049 να ξεκινούν το πόρισµά τους
µε αναφορά στην ανέλπιστη οµοψυχία, τόλµη και αποφασιστικότητα του πολιτικού προσωπικού της χώρας του 2019.
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Ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εγώ, κύριε Σαρίδη,
γιατί ήσασταν πολύ συνεπής στον χρόνο σας.
Θέλω να καληµερίσω εκ µέρους όλης της Αίθουσας -γιατί
βλέπω εγώ στα θεωρεία και γνωρίζω δύο πρόσωπα- τους εκπροσώπους από τους πολύτεκνους και τους τρίτεκνους. Είναι άνθρωποι που ενδιαφέρονται γι’ αυτό που συζητάµε, αλλά κυρίως
που ξέρουν πολύ καλύτερα, ίσως, από εµάς το πρόβληµα.
Ο κ. Κουκούτσης που είχε σειρά να λάβει τον λόγο, ειδοποίησε
ότι του έτυχε κάτι και άρα διαγράφεται.
Θα δώσω τώρα τον λόγο στον κ. Αµυρά, µόνο, όµως, αν έχω
τη συναίνεσή σας, επειδή του έτυχε και αυτού ένα πρόβληµα και
σε µισή ώρα θα πρέπει να φύγει.
Το Σώµα συµφωνεί;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το Σώµα συνεφώνησε.
Ορίστε, κύριε Αµυρά, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τις χώρες της Μεσογείου
η Ελλάδα είναι η µόνη για την οποία όλα τα πληθυσµιακά σενάρια
έχουν αρνητικές προβλέψεις για την πορεία της δηµογραφικής
της εξέλιξης.
Ο αναµενόµενος πληθυσµός εντός Ελλάδος το 2050, αλλά και
νωρίτερα, το 2035, δηλαδή σε δεκαπέντε και τριάντα χρόνια από
σήµερα, θα είναι µειωµένος κατά 7% έως 23%. Πρακτικά αυτό τι
σηµαίνει; Ότι σήµερα ο πληθυσµός της χώρας ανέρχεται στα
δέκα εκατοµµύρια εννιακόσιες χιλιάδες ανθρώπους, το 2035
βάσει του δυσµενούς σεναρίου ο πληθυσµός θα µειωθεί στα
εννιά εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες και το 2050 ο πληθυσµός της χώρας θα φτάσει τα οκτώ εκατοµµύρια τριακόσιες χιλιάδες ανθρώπους, δηλαδή θα έχει µειωθεί έως και 23% σε σχέση µε το σήµερα.
Από µόνα τους, λοιπόν, αυτά τα στοιχεία υποδηλώνουν τον κίνδυνο που απειλεί άµεσα τη χώρα και τις προοπτικές της.
Οι σηµαντικότεροι παράγοντες, που επηρεάζουν τη δυσοίωνη
δηµογραφική εξέλιξη του πληθυσµού, είναι οι εξής: Η γεννητικότητα, η θνησιµότητα, οι µεταναστευτικές ροές και η οικονοµική
κρίση. Ας δούµε το καθένα ξεχωριστά.
Όσον αφορά τη γεννητικότητα, παρατηρούµε ότι στη χώρα
µας το µοντέλο του ζευγαριού µε περιορισµένο αριθµό παιδιών
έχει πλέον επικρατήσει. Οι στάσεις και αντιλήψεις έχουν αλλάξει,
οι νεότεροι έχουν υιοθετήσει εντελώς διαφορετικές συµπεριφορές από εκείνες των πατεράδων και των παππούδων τους και
έτσι οδηγούµαστε αφ’ ενός µεν στην προοδευτική συρρίκνωση
των πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών και αφ’ ετέρου, στην
αύξηση του ποσοστού των γυναικών που δεν αποκτούν πλέον
κανένα παιδί.
Παράλληλα, η απόκτηση παιδιού για ευρύτατα στρώµατα του
πληθυσµού µας καθίσταται ακόµα πιο αποτρεπτική λόγω της
υψηλής ανεργίας των νέων και της ανασφάλειας στην αγορά εργασίας, της συρρίκνωσης των µισθών και της αβεβαιότητας για
το µέλλον.
Δεύτερος παράγοντας είναι η θνησιµότητα. Έχουµε φτάσει
στο θλιβερό σηµείο να έχουµε περισσότερους θανάτους από
γεννήσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό.
Τρίτος παράγοντας είναι οι µεταναστευτικές ροές: Και οι εισροές και οι εκροές, κυρίως, όµως, το brain drain, όπως έχουµε
µάθει να το λέµε, δηλαδή η φυγή εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού στο εξωτερικό. Η έξοδος αυτή, που µας απασχολεί πάρα
πολύ όλους, επικεντρώνεται κυρίως σε νέους αναπαραγωγικής
ηλικίας -από τα είκοσι πέντε έως τα σαράντα πέντε έτη- η οποία
έγινε ιδιαιτέρως αισθητή το 2010 και, δυστυχώς, δεν αναµένεται
να ανακοπεί σύντοµα.
Η οικονοµική κρίση είναι ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες που σήµερα συζητάµε για τη δηµογραφική συρρίκνωση της χώρας µας. Οι δαπάνες για το δηµόσιο σύστηµα
υγείας ελαττώνονται, οι πολιτικές για τη στήριξη των οικογενειών
είναι σχεδόν ανύπαρκτες και οι υποψήφιοι γονείς πλέον ζυγίζουν
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µε µεγάλη περίσκεψη τα υπέρ και τα κατά της απόφασής του να
κάνουν παιδί, τόσο όσον αφορά στο οικονοµικό κόστος όσο και
στην ψυχολογική ικανοποίηση, ή, αν θέλετε, δυστυχώς στο στρες
που θα τους επιφέρει η ιδέα του να διευρύνουν την οικογένειά
τους.
Όµως, προβληµατική είναι, επίσης, και η κατανοµή των ήδη
µειωµένων δαπανών. Βλέποντας κανείς τις δαπάνες και την κατανοµή τους σε ποσοστό του ΑΕΠ της χώρας µας, αλλά και
άλλων ευρωπαϊκών χωρών, δηλαδή τις κοινωνικές δαπάνες, βλέπουµε το εξής παράδοξο: Η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις για τις κοινωνικές δαπάνες µε ποσοστό 20,7% του ΑΕΠ της,
ενώ, παράλληλα, βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις όσον αφορά
στις δαπάνες που η χώρα κάνει για την προστασία της οικογένειας και του παιδιού. Η χώρα µας, η κοινωνία µας, οργανωµένα,
δίνει κάθε χρόνο 0,6% του ΑΕΠ στη στήριξη των παιδιών και των
οικογενειών, ενώ 0,5% δίνει για την ανεργία. Το αναφέρω αυτό
για να καταλάβουµε τα µεγέθη. Αντιστοίχως, οι δαπάνες για τις
συντάξεις φτάνουν στο 16% του ΑΕΠ, γιατί οι δαπάνες θεωρούνται στην Ελλάδα µέρος της κοινωνικής δαπάνης.
Υπάρχει τρόπος ανατροπής ή τουλάχιστον περιορισµού των
δυσµενών προβλέψεων και εκτιµήσεων; Ας δούµε µερικά πετυχηµένα παραδείγµατα άλλων χωρών.
Η Σουηδία είχε και εκείνη πριν από είκοσι χρόνια αντίστοιχα
προβλήµατα δηµογραφικής εξέλιξης µε τα δικά µας. Και, όµως,
µέσα σε δύο δεκαετίες στη Σουηδία -ακούστε- προϋπολογίζεται
ότι από εννιά εκατοµµύρια οκτακόσιες χιλιάδες Σουηδών στη
χώρα τους σήµερα, το 2080 θα φτάσουν τα δεκατεσσεράµισι
εκατοµµύρια.
Τι έχουν κάνει οι Σουηδοί που εµείς δεν κάνουµε; Δίνουν κίνητρα στους νέους για να τεκνοποιήσουν, δίνουν επιδόµατα τέκνων, δωρεάν βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς για τους
πάντες. Σας θυµίζω ότι φέτος στην Ελλάδα τριάντα-τριάντα
πέντε χιλιάδες παιδιά θα µείνουν εκτός των σταθµών. Επίσης,
έχουν συντεταγµένη ένταξη µεταναστών και προσφύγων στο κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον της χώρας τους. Η ίση µεταχείριση των φύλων, αλλά και η αποδοχή µη παραδοσιακών µορφών οικογένειας, αποτελούν για τους Σουηδούς ένα ακόµα βήµα
προς την επιτυχή αύξηση της δηµογραφικής τους ταυτότητας.
Πολύ σηµαντική είναι και η περίπτωση της Γαλλίας. Στη Γαλλία, όπως ξέρετε, εφαρµόζουν ιδιαίτερα ευνοϊκά µέτρα για τη
στήριξη της οικογένειας. Οι Γάλλοι αγαπούν την έννοια της οικογένειας και έτσι ενισχύουν από το κράτος τα ιατρικά έξοδα της
εγκυµοσύνης και του τοκετού, καλύπτουν έξοδα µε απευθείας
χρηµατική καταβολή σε περίπτωση διακοπής εργασίας, καταβάλλουν πάγια οικονοµική ενίσχυση στον γονέα ανάλογα µε το εισόδηµά του, ενώ η ενίσχυση για δύο παιδιά µπορεί να συνεχιστεί
αναλόγως εισοδήµατος έως και την ηλικία των είκοσι ετών των
παιδιών.
Στην Ελλάδα υπάρχει η ανάγκη για µια αποδοτική ανακατανοµή των κοινωνικών δαπανών. Χρειάζεται να εξασφαλίσουµε
νέες διατηρήσιµες θέσεις εργασίας. Χρειάζεται, επίσης, ένας
ισχυρός µηχανισµός στήριξης των ανέργων και κυριότερα των
νέων ανέργων, οι οποίοι αποφεύγουν όλο και πιο δύσκολα την
απόφαση να δηµιουργήσουν τη δική τους οικογένεια κάνοντας
παιδιά.
Πρέπει να υιοθετήσουµε, επίσης, µέτρα για παροχή φορολογικών και ασφαλιστικών κινήτρων και ελαφρύνσεων στις επιχειρήσεις για πρόσληψη νέου προσωπικού.
Παρόµοια µέτρα πρέπει οπωσδήποτε να πάρει η χώρα και για
τους νέους ελεύθερους επαγγελµατίες και για τους αυτοαπασχολούµενους. Χρειαζόµαστε µέτρα επιδότησης της απασχόλησης, έτσι ώστε, για παράδειγµα, να επιδοτούνται οι νέες προσλήψεις µισθωτών εγγεγραµµένων ανέργων -κυρίως νέων ανθρώπων- από µικροµεσαίες επιχειρήσεις, έτσι ώστε να αντικαταστήσουµε τα επιδόµατα ανεργίας µε την επιδότηση θέσεων εργασίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Επίσης, χρειαζόµαστε αποτελεσµατική αξιοποίηση των κοινοτικών και εθνικών πόρων που κατευθύνονται στο ανθρώπινο δυ-
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ναµικό. Νοµίζω ότι είναι ένας παράγοντας που όλοι θα πρέπει να
τον έχουµε υπ’ όψιν µας.
Χρειάζεται, ακόµη, στήριξη των γυναικών, των εργαζόµενων
γονέων - ιδιαιτέρως βεβαίως, των γυναικών- έτσι ώστε σε συνεργασία µε τους κοινωνικούς φορείς να προβλεφθεί µεγαλύτερη,
χρονικά, άδεια φροντίδας σε µονογονεϊκές οικογένειες, για παράδειγµα, όπως, επίσης, δυνατότητα επιλογής του χρόνου κατά
τον οποίον θα γίνει χρήση της άδειας εγκυµοσύνης και λοχείας.
Ακόµη, χρειάζονται κίνητρα τεκνοποίησης, µείωση της φορολογίας ανάλογα µε το µέγεθος και το εισόδηµα των οικογενειών
από το πρώτο παιδί και αύξηση του αφορολογήτου, ειδικό οικονοµικό βοήθηµα σε περίπτωση γέννησης επόµενου παιδιού εντός
σύντοµου διαστήµατος από την προηγούµενη γέννα, υπαγωγή
των βρεφικών ειδών πρώτης ανάγκης στον χαµηλό συντελεστή
ΦΠΑ. Να κάτι που άµεσα θα µπορούσαµε να κάνουµε.
Συµπερασµατικά, κυρίες και κύριοι, θεωρώ ότι έχουµε πλήρη
κατανόηση και πλήρη ανάγνωση του προβλήµατος της δηµογραφικής κάµψης. Υπάρχουν τα στοιχεία, υπάρχει η τεκµηρίωση,
υπάρχει ο απαραίτητος πολιτικός προβληµατισµός. Οι λύσεις
δεν είναι εύκολες. Το πρόβληµα σαφέστατα είναι περίπλοκο,
αλλά εµείς οι Έλληνες έχουµε την ικανότητα να ξεπεράσουµε
και αυτό το µεγάλο, το τεράστιο δηµογραφικό πρόβληµα, αρκεί
να αντιληφθούµε τις πραγµατικές του διαστάσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείστε, κύριε Αµυρά. Είστε και εµβόλιµος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Θα έλεγα, καταλήγοντας, ότι οι προτάσεις της Διακοµµατικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής µας για το δηµογραφικό -συνεδριάσαµε επί πολλούς µήνες, µιλήσαµε µε πάρα πολλούς ανθρώπους- είναι ένα πρώτο βήµα, µια καλή αρχή, έτσι ώστε να πούµε
ότι ο πολιτικός κόσµος και οι κυβερνήσεις πλέον γνωρίζουν.
Εποµένως, χρειάζεται δράση µε τολµηρά µέτρα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία. Οι τέσσερις
πρώτοι του δεύτερου κύκλου, για να ξέρετε, είναι ο κ. Ρίζος, ο κ.
Καραµανλής, ο κ. Ακριώτης και η κ. Βούλτεψη. Η άλλη τετράδα
είναι η κ. Γεννιά, ο κ. Κατσίκης, ο κ. Αντωνίου και ο κ. Εµµανουηλίδης. Υπενθυµίζω ότι έχουµε και δεύτερο νοµοσχέδιο σήµερα
το απόγευµα.
Κύριε Ρίζο, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, ας ευλογήσουµε και λίγο
τα γένια µέσα σε αυτόν τον χώρο. Δεν είναι κακό πράγµα. Η επιστηµονική τεκµηρίωση που δόθηκε στη Διακοµµατική αυτή Επιτροπή θεωρώ ότι ήταν και τεράστια και υψηλού επιπέδου, αφού
φτάσαµε να φέρουµε οµιλητές και από χώρες όπως είναι η Γαλλία και η Σουηδία ή γενικώς από χώρες που ακολουθούν κάποιες
καλές πρακτικές σε αυτό το θέµα.
Επίσης, έχω την αίσθηση ότι στην ακρόαση των φορέων ακούστηκαν όλοι οι φορείς που ασχολούνται ή τους απασχολεί αυτό
το θέµα.
Τι είχαµε ως αποτέλεσµα; Είχαµε δέκα τοµείς µε µια δέσµη
προτάσεων, οι οποίες πάντα συνδέονται η µία µε την άλλη, γιατί
όπως όλοι έχουµε παραδεχθεί εδώ πέρα, δεν είναι ένα ξέχωρο
θέµα που µπορεί να λυθεί µε µια κίνηση. Ακουµπάει όλες τις εκφάνσεις της καθηµερινότητας και της κοινωνικής µας ζωής και
έχει µακροχρόνιες επιπτώσεις.
Φυσικά, όλα τα θετικά µέτρα που θα πάρουµε τώρα δεν θα τα
δούµε αύριο. Γι’ αυτό ακριβώς είναι θέµα πολιτικής βούλησης
και κατεύθυνσης όσον αφορά τα µέτρα που πρέπει να πάρουµε
τώρα, ούτως ώστε να γίνουµε Προµηθείς και όχι Επιµηθείς, όπως
µε την προηγούµενη Διακοµµατική Επιτροπή. Διότι -δόξα να έχει
ο Θεός!- η Βουλή έχει κάνει κατά καιρούς πολλές διακοµµατικές
επιτροπές και έβγαλε πολύ σηµαντικά πορίσµατα, αλλά δεν τα
είδαµε να εφαρµόζονται.
Όσον αφορά το επιτελικό όργανο που θα µπορέσει να οργανώσει αυτή τη δουλειά, έχουµε Υπουργείο Επικρατείας. Δεν χρειάζεται τα κάνουµε και άλλα Υπουργεία. Φτάνει να έχουµε συγκεκριµένες προτάσεις και δεύτερον, να έχουµε συγκεκριµένο
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έλεγχο.
Ας δεχτούµε εδώ πέρα ως Βουλή ότι σε ένα εξάµηνο ή σε έναν
χρόνο θα δούµε ποια από τα αποτελέσµατα και τα πορίσµατα
της Διακοµµατικής µας Επιτροπής έγιναν πραγµατικότητα. Ο
χώρος µας, ιδιαίτερα στην ελληνική επαρχία στη δική µου την
περιοχή, έχει κτυπηθεί αλύπητα από την αστυφιλία και τη µετανάστευση σε προγενέστερο χρόνο. Βλέπουµε, όµως, καινούργια
φαινόµενα τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια της κρίσης. Και δεν
είναι δυνατόν να κρατηθούν οικογένειες και νέος κόσµος σε περιοχές που έχουν λειψές κοινωνικές υποδοµές, ξεκινώντας από
τον παιδικό σταθµό, από το σχολείο, το γυµνάσιο.
Άρα, ένας από τους παράγοντες στους οποίους πρέπει -κατά
τη δική µου άποψη- να επικεντρωθούµε λίγο παραπάνω είναι
αυτό που ανέφερα. Μιλάµε όλοι για τις εργασιακές σχέσεις και
τις εργασιακές συνθήκες και ξεχνάµε ότι µόλις πριν από έναν
µήνα ψηφίσαµε την εξίσωση της γονικής άδειας για τους αναπληρωτές καθηγητές και δασκάλους. Αυτό µας δείχνει το επίπεδο το οποίο έχουµε ως κοινωνία και ως δοµές για να αντιµετωπίσουµε αυτά τα θέµατα.
Έχουν ακουστεί πάρα πολλά σε αυτή την Αίθουσα. Οι αγαπητές συναδέλφισσες και οι αγαπητοί συνάδελφοι τα έχουν τονίσει
και τα έχουν προβάλει.
Εγώ θα ήθελα να σταθώ µόνο σε δύο θέµατα, να δούµε τον
κοινωνικό προσδιορισµό που έχουµε για τους αγρότες και γενικά
για αυτούς που ασχολούνται µε την πρωτογενή παραγωγή. Πώς
θα µπορέσουµε να δώσουµε σε αυτούς την αξία που έχουν µέσα
στο κοινωνικό σύνολο και στις δοµές, για να µπορέσουν να παραµείνουν εκεί που είναι και να αντιµετωπίσουν την καθηµερινότητά τους; Μπορεί να µην είναι θέµα χρηµατοδότησης ή νέων
προγραµµάτων. Είναι θέµα νοοτροπίας και αυτό πρέπει να το εµφυσήσουµε στις δικές µας οικογένειες, στη δική µας κοινωνία
και να τους δώσουµε τη θέση που τους αρµόζει.
Επίσης, ενώ αναφέρονται στο πόρισµα, δεν αναφέρθηκαν
µέχρι τώρα δύο θέµατα ακόµη, το θέµα της ιατρικοποίησης της
απόκτησης του παιδιού και του κόστους που αυτό συνεπάγεται.
Για να µπορέσει να γεννήσει κάποιος, η παρακολούθηση της γυναίκας κατά την εγκυµοσύνη της και τη γέννα της κοστίζει πάρα
πολύ πια. Και αυτό πρέπει να το δούµε συνολικότερα και µέσα
από την κοινωνική ασφάλιση, αλλά και από ιδιαίτερα προγράµµατα.
Και ένα τελευταίο θέµα είναι ότι ο πληθυσµός δεν µειώνεται
µόνο από την έλλειψη γεννήσεων. Ο πληθυσµός µας µειώνεται
και από την έλλειψη αυτού που λέµε –αν και δεν µου αρέσει ως
έκφραση- «των παραγωγικών ηλικιών». Ας σταθούµε λίγο και στα
τροχαία. Τα τροχαία πλήττουν κατά µεγαλύτερο ποσοστό τους
νέους ανθρώπους, αυτούς που αύριο θα έκαναν οικογένεια. Ας
πάρουµε ιδιαίτερα µέτρα για αυτή την ιδιαίτερη κατηγορία των
συµπολιτών µας που χάνουν τη ζωή τους στην άσφαλτο.
Επίσης, θέλω να κλείσω µε αυτό που ξεκίνησα, ότι καλά είναι
τα πορίσµατα, καλές είναι οι συνεργασίες µας, αλλά κάποτε πρέπει να γίνονται πραγµατικότητα και να ελέγχεται αν γίνονται
πραγµατικότητα. Να είστε καλά!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μπράβο, κύριε συνάδελφε, για την τήρηση του χρόνου!
Προχωρούµε µε τον δεύτερο οµιλητή του δεύτερου κύκλου,
τον κ. Κωνσταντίνο Καραµανλή του Αχιλλέα.
Ορίστε, κύριε Καραµανλή, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι όλοι σε αυτή την Αίθουσα αναγνωρίζουµε ότι το λεγόµενο δηµογραφικό πρόβληµα αποτελεί τη µεγαλύτερη απειλή
για τη χώρα µας. Οι προβλέψεις είναι δυσοίωνες, οι αριθµοί είναι
αµείλικτοι.
Το πρόβληµα, όµως, έχει να κάνει και µε την ελληνική νοοτροπία. Πορευόµαστε πάντα µε βάση το σήµερα, σχεδόν ποτέ δεν
κοιτάµε το αύριο και σπανίως αντιλαµβανόµαστε τις προκλήσεις
που έχουµε µπροστά µας και ακόµα πιο σπάνια, αν θέλετε, εκπονούµε και ένα συνολικό σχέδιο για τις επόµενες δεκαετίες.
Η περίπτωση του δηµογραφικού αποτελεί µία τρανταχτή απόδειξη του παραπάνω. Για ένα πρόβληµα που είναι υπαρκτό από
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το 1980 δεν έχει υπάρξει µέχρι σήµερα ένα εθνικό σχέδιο για την
επόµενη µέρα.
Κατά την άποψή µου, τρία είναι τα κύρια προβλήµατα στα
οποία πρέπει να εστιάσουµε.
Το πρώτο αφορά το ζήτηµα της ερήµωσης της υπαίθρου και
της περιφέρειας. Αυτό που διαπιστώνει κάποιος, παρατηρώντας
τη δοµή της χώρας µας, είναι ο µητροπολιτικός της χαρακτήρας,
η έλλειψη αστικών κέντρων µεσαίου µεγέθους και η υπερσυγκέντρωση του πληθυσµού και του εισοδήµατος στις δύο µεγάλες
πόλεις της χώρας. Πάνω από το 50% του πληθυσµού και του εισοδήµατος βρίσκονται σήµερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Το συγκεκριµένο πρόβληµα αποτελεί ένα σαφές παράδειγµα
υπανάπτυξης, το οποίο δεν συναντάµε σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και παρά το γεγονός ότι µετά τις πρώτες µεταπολεµικές δεκαετίες η ανάπτυξη της χώρας µας ήταν από τις
µεγαλύτερες στην Ευρώπη, εντούτοις η πραγµατικότητα είναι
ότι αυτή η ανάπτυξη περιορίστηκε βασικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, συµβάλλοντας στην ανισότητα ανάµεσα στο ανεπτυγµένο κέντρο και τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο.
Το δεύτερο πρόβληµα έχει να κάνει µε την υψηλή δηµογραφική γήρανση. Και όταν µιλάµε για δηµογραφική γήρανση, δεν
αναφερόµαστε µόνο στην εκ των άνω, δηλαδή σε αυτήν που
οφείλεται στην αύξηση του προσδόκιµου ζωής. Κυρίως στη δική
µας περίπτωση µιλάµε για την εκ των κάτω, δηλαδή για τη µείωση των γεννήσεων. Και εδώ αυτό που χρειάζεται είναι βασικά
να δώσουµε κάποια κίνητρα.
Η παρούσα Κυβέρνηση, όµως, όχι µόνο δεν έχει βοηθήσει
στην επίλυση του όλου προβλήµατος, αλλά έχει συµβάλει και
στην επιδείνωσή του. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα του
πολυνοµοσχεδίου που ψηφίσατε τον Ιανουάριο του 2018, µε το
οποίο κόψατε έως και 50% τα επιδόµατα των περισσότερων τριτέκνων και πολυτέκνων οικογενειών. Μια τέτοια πολιτική δεν είναι
µόνο κοντόφθαλµη, είναι και εθνικά ανεύθυνη, διότι η πατρίδα
µας γερνάει και ακόµα περισσότερο ο πληθυσµός µας συρρικνώνεται. Οι θάνατοι, όπως δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία, ξεπερνούν τις γεννήσεις.
Σας θυµίζω ότι επί Νέας Δηµοκρατίας µε τον ν.3454/2006 παρέχονταν σηµαντικά κίνητρα στις λεγόµενες τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Ποιο ήταν το αποτέλεσµα αυτής της
πολιτικής στην τριετία 2007-2009; Ήταν ότι παρατηρήθηκε µία
αξιοσηµείωτη αύξηση των γεννήσεων κατά οκτώ χιλιάδες περίπου ετησίως. Αυτή η πολιτική διεκόπη στη χειρότερη συγκυρία,
την εποχή της οικονοµικής κρίσης και των µνηµονίων. Και αντί να
ενισχύσετε τα παραπάνω κίνητρα, εσείς τι κάνατε; Τα καταργήσατε εντελώς!
Το τρίτο ζήτηµα το οποίο συνδέεται και µε τη γήρανση του
πληθυσµού είναι αυτό που οι ειδικοί ονοµάζουν της «διαγενεακής
δικαιοσύνης». Είναι ένα θέµα που αποτελεί πιθανόν το πολιτικό
και κοινωνικό διακύβευµα του αιώνα µας. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά: Το 27% του πληθυσµού σήµερα είναι άνω των εξήντα
ετών. Το 2030 αυτό το ποσοστό θα ανέλθει στο 35%. Το 2050
υπολογίζεται να σκαρφαλώσει στο 41%. Η χώρα µας είναι η πέµπτη σε ταχύτητα δηµογραφικής γήρανσης στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και έχει τον τρίτο χαµηλότερο δείκτη γεννήσεων.
Σε αυτή την Ελλάδα η κοινωνική ανισότητα, λοιπόν, αυξάνεται.
Οι συντάξεις και τα οφέλη των ηλικιωµένων έχουν πληγεί πάρα
πολύ τα τελευταία οκτώ χρόνια. Όµως, αν το σκεφτούµε, έχουν
πληγεί λιγότερο από τα εισοδήµατα και τις ευκαιρίες που δίνουµε στους νέους πολίτες. Για αυτό και έχουµε διαπιστώσει,
όπως και πολλοί άλλοι Βουλευτές επεσήµαναν, το φαινόµενο του
brain drain.
Σκεφτείτε ότι ο προϋπολογισµός που ψηφίστηκε στην παρούσα Βουλή φέτος δίνει το 66% των κοινωνικών δαπανών σε δύο
εκατοµµύρια επτακόσιες χιλιάδες συνταξιούχους. H σύγκρουση
των γενεών σήµερα φαίνεται να είναι περισσότερο υλική και λιγότερο αξιακή ή ιδεολογική.
Τι χρειάζεται, λοιπόν, να κάνουµε από εδώ και πέρα; Τι προτείνει, µεταξύ άλλων, η Νέα Δηµοκρατία; Άµεση αναµόρφωση
του συνταξιοδοτικού και του ασφαλιστικού συστήµατος. Μείωση,
παραδείγµατος χάριν, των ασφαλιστικών εισφορών, ειδικά για
τους νέους εργαζοµένους. Βοήθεια ύψους 2 χιλιάδων ευρώ σε
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νέες οικογένειες για κάθε νέο παιδί που θα γεννιέται στη χώρα
µας. Στήριξη των εργαζόµενων γονέων και ειδικά των γυναικών,
µε δυνατότητα, παραδείγµατος χάριν, της επιλογής του χρόνου
κατά τον οποίο θα γίνεται η χρήση αδείας που δικαιούνται. Αύξηση του αφορολόγητου κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί της οικογένειας, από το πρώτο παιδί. Υπαγωγή των βρεφικών ειδών
πρώτης ανάγκης στον χαµηλότερο συντελεστή ΦΠΑ. Στήριξη και
των τριτέκνων και πολυτέκνων οικογενειών µε επαναφορά των
κινήτρων που προβλέπονταν στον ν.3454/2006.
Αυτό, όµως, που κατά την άποψή µας χρειάζεται περισσότερο
και πάνω από όλα είναι να υπάρξει, πολιτική βούληση και η απαραίτητη συναίνεση, να επικρατήσει, επιτέλους, σωφροσύνη στο
πολιτικό µας σύστηµα, ώστε να µην µεταβάλλονται οι πολιτικές
κάθε φορά που αλλάζουν οι κυβερνήσεις, διότι ωραία τα συζητάµε στη Βουλή, ωραία τα συζητήσαµε στην επιτροπή, ωραία καταλήξαµε και σε µερικές κοινές προτάσεις, αλλά εκεί που
χωλαίνουν σχεδόν όλα στη χώρα µας είναι στο κοµµάτι της υλοποίησης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Για ποιον λόγο;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Μου έχουν
πει ότι µπορώ να παρεµβαίνω σε ορισµένα σηµεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ακούστε, τι θα σας
πω τώρα. Επειδή είναι η πρώτη φορά, θα σας δώσω τον λόγο για
τρία λεπτά. Επειδή όµως ακολουθεί και η συζήτηση νοµοσχεδίου, θα κρατάτε σηµειώσεις και όταν θα κάνετε την οµιλία σας,
θα σας δώσω επιπλέον χρόνο για να απαντήσετε σε όλες τις παρατηρήσεις. Τώρα, όµως, επειδή για πρώτη φορά το ζητάτε, ορίστε έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, µη βάζετε ακόµα τον χρόνο. Θα ήθελα να πω κάτι. Επειδή
θα µιλήσω µετά τους Αρχηγούς των κοµµάτων, ως είθισται, θα
ήθελα να πω ότι όλοι οι συνάδελφοι αυτή την στιγµή έχουν κάποια λάθος δεδοµένα τα οποία επικαλούνται στις οµιλίες τους.
Μου είπαν, λοιπόν, ρητά ότι επειδή θα µιλήσουν όλοι οι Αρχηγοί
κοµµάτων, απ’ ό,τι κατάλαβα, ότι θα µπορούσα να παρεµβαίνω
για πέντε λεπτά δύο, τρεις φορές. Θέλετε τρία; Θέλετε ένα; Είµαι
σύµφωνη. Χρειάζεται, όµως, να παρεµβαίνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ξεκινήστε µε τρία
λεπτά. Αν παρέµβετε τρεις φορές επί πέντε λεπτά είναι δεκαπέντε και δεκαπέντε που είναι ο χρόνος σας, είναι τριάντα λεπτά.
Αυτό δεν µπορεί να γίνει. Χάσαµε ήδη δύο λεπτά. Τώρα αρχίζει
ο χρόνος σας.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Το κατάλαβα, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
Ακούω από πολλούς συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας από
το πρωί ότι τα επιδόµατα µειώθηκαν.
Έχω να τους πω ότι εµείς παραλάβαµε ένα καθεστώς που
έδινε 650 εκατοµµύρια για το επίδοµα τέκνου. Το φτάσαµε στο
1,1 δισεκατοµµύριο. Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό; Λέτε από το πρωί
ότι θα επαναφέρετε το προηγούµενο καθεστώς των τρίτεκνων
και των πολύτεκνων, κύριε Καραµανλή. Οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι είχαν αύξηση. Το 52% αυτών είχε αύξηση από 14% έως
37%, δηλαδή πήραν παραπάνω 420 έως 900 ευρώ τον χρόνο.
Έχω όλα τα στοιχεία. Είναι ψηφιακό το σύστηµα. Δυστυχώς πια
τέλειωσε η εποχή που τίποτα δεν ξέραµε! Εάν επαναφέρετε το
προηγούµενο καθεστώς, σας λέω ότι, ενώ σήµερα παίρνουν τετρακόσιες χιλιάδες οικογένειες µονότεκνες από τριακόσιες
τριάντα έξι χιλιάδες που έπαιρναν πριν και τετρακόσιες έξι χιλιάδες οικογένειες δίτεκνες από τριακόσιες πενήντα τρεις που ήταν
πριν, σήµερα αυτοί είδαν πολύ µεγάλη αύξηση, 360 ευρώ για το
ένα παιδί κάθε χρόνο και από 960 για τα δύο παιδιά σε 1.680
κάθε χρόνο. Τα στοιχεία είναι από τον ΟΠΕΚΑ και είναι ψηφιακά.
Μπορώ να τα καταθέσω ό,τι ώρα θέλετε αναλυτικά. Σας παρα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

καλώ µη συνεχίζετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Καταθέστε τα.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Και βέβαια
θα τα καταθέσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καταθέστε τα στα
Πρακτικά, κυρία Υπουργέ, ώστε όποιος συνάδελφος θέλει, να τα
πάρει και να κάνει χρήση αυτών.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Θα τα καταθέσω σε λίγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δείτε τα, φτιάξτε τα,
ώστε πριν λήξει η συνεδρίαση να τα έχουµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Ακριώτης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είκοσι πέντε ολόκληρα χρόνια
έχουν περάσει από το πόρισµα του 1993 για το δηµογραφικό.
Βρισκόµαστε εδώ είκοσι πέντε χρόνια µετά να συζητήσουµε την
έκθεση της παρούσας επιτροπής. Για να µην καταντήσει η συζήτηση για το δηµογραφικό ζήτηµα γραφική, πρέπει να δούµε πώς
θα αξιοποιήσουµε την παρούσα έκθεση και τα συµπεράσµατά
της και να σχεδιάσουµε µια ολοκληρωµένη συναινετική πολιτική,
ώστε τριάντα χρόνια µετά να µη βρεθούν πάλι εδώ οι µελλοντικοί
συνάδελφοί µας και να πουν «τίποτα τελικά δεν έγινε, τίποτα δεν
προχώρησε».
Αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρώπη γερνά και µαζί της και η Ελλάδα. Χαµηλός αριθµός γεννήσεων και brain drain είναι βασικές
συνιστώσες του δηµογραφικού ζητήµατος. Τι έκαναν οι προηγούµενες κυβερνήσεις ενώ έβλεπαν το πρόβληµα να γιγαντώνεται; Απολύτως τίποτα. Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές τους και
η αποδόµηση του κοινωνικού κράτους έδιωξαν τους νέους στο
εξωτερικό και αύξησαν το αίσθηµα της ανασφάλειας. Με τα συµβολικά επιδόµατα που µοίρασαν κατά καιρούς δεν µπόρεσαν να
λύσουν και δεν έλυσαν το πρόβληµα. «Κάντε το για τη Δανία!».
Πιο άµεσα δεν µπορούσαν να περάσουν το µήνυµά τους οι Δανοί. Να πούµε και εµείς «κάντε παιδιά γιατί χανόµαστε»; Διεθνείς
συµβάσεις και νόµοι της ελληνικής πολιτείας κατοχυρώνουν τα
αναπαραγωγικά δικαιώµατα των γυναικών. Κάθε γυναίκα είναι
ελεύθερη να αποφασίσει αν θα αποκτήσει παιδί. Είναι δικαίωµά
της και όχι χρέος της. Χρέος, όµως, της πολιτείας είναι να δηµιουργεί τις προϋποθέσεις, ώστε όταν το θελήσει µία γυναίκα να
µπορεί να κάνει οικογένεια.
Αγαπητοί συνάδελφοι, µετά από πολύµηνη επεξεργασία και
συνεδριάσεις της επιτροπής µας, στην οποία κλήθηκαν και κατέθεσαν τις απόψεις και προτάσεις τους φορείς από όλους τους
χώρους, έχουµε σήµερα στα χέρια µας µια ολοκληρωµένη πρόταση για το δηµογραφικό. Προτείνουµε µέτρα για την απασχόληση, για τις υποδοµές φροντίδας των παιδιών, για τα επιδόµατα, για τη στεγαστική πολιτική, για φορολογικά κίνητρα, πολιτικές για την υγιή και ενεργό γήρανση, για την εκπαιδευτική πολιτική και τη σεξουαλική αγωγή, µέτρα για την κοινωνική ένταξη
των µεταναστών, µέτρα για την ανάσχεση του brain drain, για την
υγεία, για την οδική ασφάλεια. Υπογραµµίζουµε την ανάγκη για
δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και για
τη σύσταση φορέων σχεδιασµού και υλοποίησης των πολιτικών.
Η πολιτική για το δηµογραφικό δεν είναι ένα πράγµα. Απαιτεί
τη συνεργία και τη συνεργασία µεταξύ διαφόρων τοµέων πολιτικής. Απαιτεί ευελιξία και προσαρµοστικότητα στα νέα δεδοµένα.
Απαιτεί έρευνα και συνεχή παρακολούθηση. Δεν χωρούν εδώ
λαϊκισµοί, όπως τα πυροτεχνήµατα των 2 χιλιάδων ευρώ που
έριξε ο Πρόεδρος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης από το βήµα
του συνεδρίου του κόµµατός του. Και τι ειρωνεία! Το έκανε την
ίδια ηµέρα που το πόρισµα της Διακοµµατικής Επιτροπής, που
συνδιαµορφώθηκε µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των κοµµάτων,
πλην της Χρυσής Αυγής και του ΚΚΕ, παραδόθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων. Βέβαια στην εισήγηση του κόµµατός του στην επιτροπή πουθενά δεν γίνεται λόγος για αντίστοιχη ενίσχυση. Να υποθέσουµε ότι η εξαγγελία ήταν στο πλαίσιο της τεκµηριωµένης πρότασης της Νέας Δηµοκρατίας «άλλα
τη µία µέρα, άλλα την άλλη»!
Αυτοί που µιλάνε για επιδοµατικές πολιτικές τι εννοούν άραγε
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µε αυτό; Τι είναι αυτή η εξαγγελία; Ο κ. Μητσοτάκης υπόσχεται
«εµείς στηρίζουµε την οικογένεια στην πράξη». Για πόσα παιδιά
κάλυπτε η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας την πρόσβαση σε
βρεφονηπιακούς σταθµούς το 2014; Μόλις για ογδόντα χιλιάδες.
Επεκτείναµε το δικαίωµα και στη φτωχή και άνεργη µητέρα και
το 2017 ο αριθµός έφτασε στις εκατόν είκοσι χιλιάδες.
Ακόµα, θεσµοθετήσαµε το κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης.
Τα σχολικά γεύµατα είναι πλέον θεσµός. Αυξήσαµε τα οικογενειακά επιδόµατα από το πρώτο παιδί. Θεσµοθετήσαµε τη δίχρονη
υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση. Καθιερώσαµε ενιαίο τύπο
ολοήµερου νηπιαγωγείου και δηµοτικού σχολείου. Ενισχύουµε
την έρευνα και την καινοτοµία, ανασχεδιάζουµε τις ενεργητικές
πολιτικές απασχόλησης. Ενισχύουµε την πρωτοβάθµια φροντίδα
υγείας. Στηρίζουµε έµπρακτα την ισότητα των φύλων και µάλιστα, το επόµενο διάστηµα κατατίθεται νοµοσχέδιο για την ισότητα των φύλων, µε στόχο τη θωράκιση της θέσης της γυναίκας
στην ελληνική κοινωνία. Τελευταίο µέτρο είναι η άδεια ανατροφής τρεισήµισι µηνών στις µητέρες αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς.
Εδώ θα ήθελα να θυµίσω την κατάθεση πρότασης Βουλευτών
του ΣΥΡΙΖΑ για να υιοθετηθεί η αρχή της µη διάκρισης σε βάρος
εργαζοµένων ορισµένου χρόνου που ισχύει από το 1999 σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την παραβίαση της οποίας έχουν εκδοθεί
τουλάχιστον είκοσι καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Με την υιοθέτησή της θα αρθεί το καθεστώς των διακρίσεων σε θέµατα αδειών, γέννας, λοχείας, ασθένειας κ.λπ.. Με δυο λόγια, επανιδρύουµε το κοινωνικό κράτος
που είχαν αποδοµήσει οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές των προηγούµενων κυβερνήσεων.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι κυβερνήσεις Νέας Δηµοκρατίας - ΠΑΣΟΚ διέλυσαν τα εργασιακά δικαιώµατα, έφτασαν την
ανεργία στο κόκκινο, αποδόµησαν κάθε έννοια κοινωνικού κράτους. Και τώρα µε επικοινωνιακά τρικ και προεκλογικά τερτίπια
έρχονται να µας πούνε τι; Ότι ενδιαφέρονται για το δηµογραφικό; Υπόσχονται -εκ του ασφαλούς και εκ των υστέρων- χρήµατα και επιδόµατα και φορολογικές ελαφρύνσεις, όταν επί των
ηµερών τους διέλυσαν τις συλλογικές συµβάσεις και θέσπισαν
υποκατώτατο µισθό. Ο λαϊκισµός σε όλο το µεγαλείο του! Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές της ακραίας λιτότητας είναι αυτές που
έδιωξαν τους νέους στο εξωτερικό, που οδήγησαν σε απόγνωση
µεγάλη µερίδα του πληθυσµού, που διέρρηξαν τον κοινωνικό
ιστό.
Εν κατακλείδι, το δηµογραφικό ζήτηµα δεν πρόκειται και δεν
µπορεί να λυθεί εν µία νυκτί. Στον πυρήνα της αντιµετώπισής του
βρίσκεται η ισχυροποίηση του κοινωνικού κράτους και η επίτευξη
δίκαιης και βιώσιµης ανάπτυξης. Ισχυρό κοινωνικό κράτος, δίκαιη
και βιώσιµη ανάπτυξη: Για αυτά παλεύουµε τόσο καιρό και για
αυτά θα συνεχίσουµε να αγωνιζόµαστε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού και άλλες διατάξεις».
Προχωράµε µε την κ. Βούλτεψη, που κλείνει την πρώτη τετράδα και µετά µε την κ. Γεωργία Γεννιά.
Ελάτε, κυρία Βούλτεψη.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, δεν θέλω σήµερα εδώ να
υποβιβάσω ούτε το έργο της επιτροπής ούτε το κλίµα συναίνεσης µέσα στο οποίο εργάστηκε. Ακούω, όµως, πάλι ευχολόγια
και πανηγυρισµούς για επιδόµατα. Ακούω πάλι -το άκουσα πριν
λίγο- ότι φταίει η τρόικα, την οποία θα διώχνατε µε τις κλωτσιές,
η κρίση, τα µνηµόνια, που θα τα σκίζατε ντάλα µεσηµέρι. Αυτό,
όµως, δεν ισχύει. Διότι ο χαµηλότερος δείκτης γεννήσεων στην
Ελλάδα εµφανίστηκε το 1999, που δεν είχαµε ούτε την τρόικα
ούτε τίποτα από όλα αυτά και ήταν 1,23 ανά ζευγάρι. Άρα, για
να δούµε το πρόβληµα, πρέπει να ξέρουµε τι φταίει, αλλιώς δεν
µπορούµε να το λύσουµε.
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Το πρόβληµα αυτή τη στιγµή είναι υπαρξιακό. Πέρυσι η µελέτη
της Κοµισιόν έδειξε µείωση γεννήσεων σχεδόν 30% µέσα στα
επόµενα πενήντα χρόνια. Και ρωτάω: Η Νέα Δηµοκρατία έχει
φέρει εδώ κάποιες προτάσεις για το τι πρέπει να γίνει, όχι επιδοµατικές προτάσεις, κανονικές προτάσεις. Η µείωση του αφορολόγητου αποτελεί στρατηγική επιλογή. Το επίδοµα είναι άλλο
πράγµα. Γιατί υπολογίζω, από αυτά που άκουσα από την κυρία
Υπουργό, ότι θα µας πει ότι αυξήθηκε 50 ευρώ εδώ και 50 ευρώ
εκεί το επίδοµα. Το επίδοµα δεν βοήθησε ποτέ -όλα αυτά χρόνια
επιδόµατα δίδονται- την αύξηση των γεννήσεων.
Εγώ δεν ξέρω τι λέει η Κυβέρνηση. Τι λέει; Ποιες είναι οι προτάσεις της; Τι έπρεπε να κάνει; Έδρασε σε κάτι; Δεν χρειαζόταν
να περιµένει µόνο το πόρισµα της επιτροπής που συζητούµε
τώρα, έχει από πέρυσι στα χέρια της το πόρισµα της επιτροπής
της Κοµισιόν. Δεν µπορεί τώρα να µας λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ
ότι είναι φρέσκοι και ωραίοι και νέοι. Κυβερνάτε τέσσερα χρόνια.
Πώς µέσα σε αυτά τα χρόνια συµφωνήσατε για την παράδοση
του συνόλου της δηµόσιας περιουσίας για εκατό χρόνια στο
υπερταµείο και δεν κάνατε τίποτα για την ωρολογιακή βόµβα του
δηµογραφικού που θα σκάσει σε πενήντα χρόνια, στον µισό
χρόνο από το υπερταµείο; Πώς συµφωνήσατε επιτροπεία πλεονασµάτων ως το 2060, αλλά για το υπαρξιακό αυτό πρόβληµα
που συζητούµε σήµερα εδώ, που θα καταστεί εκρηκτικό ακριβώς
το 2060, δεν βλέπουµε κάποια συγκεκριµένη δράση; Τα επιδόµατα, σας το λέω ξανά, δεν τα λαµβάνω υπ’ όψιν. Διότι αν από
πέρυσι, που κτύπησε το καµπανάκι της Κοµισιόν, είχε ασχοληθεί
η Κυβέρνηση µε το θέµα, θα είχε αναλάβει κάποια δράση, θα είχε
κάποια νοµοθετική πρωτοβουλία µε στρατηγικό στόχο.
Βέβαια, η Κυβέρνηση το 2018 ασχολήθηκε µόνο µε ένα θέµα,
το οποίο επίσης είναι υπαρξιακό, αλλά από την ανάποδη, τη Συµφωνία των Πρεσπών, πώς θα γίνει πρωτοξάδελφος του Μέγα
Αλέξανδρου ο Ζάεφ. Έναν ολόκληρο χρόνο το 2018 δεν κάνατε
τίποτα. Δεν ξέρατε ότι λήγει η προστασία της πρώτης κατοικίας;
Το ξέρατε. Έληξε στις 28 Φεβρουαρίου. Όλο το 2018 τι κάνατε;
Τίποτα. Το 2017 έκανε κάποιες συσκέψεις ο κ. Τσίπρας, αλλά το
2018 τίποτα. Δεν ξέρατε ότι οι τράπεζες έχουν χάσει το 90% της
χρηµατιστηριακής τους αξίας, από το οποίο το 50% το 2018; Δεν
το λέγατε. Το κρύβατε, γιατί αν µας το λέγατε αυτό, θα σηκωνόταν ο κάθε Έλληνας και θα έλεγε: «Δεν αφήνεις τον Ζάεφ, να κοιτάξεις που έχουν εξανεµιστεί οι τράπεζές µας;». Εσείς, όµως, τα
κρύβατε όλα αυτά. Δεν κάνατε, λοιπόν, τίποτα άλλο το 2018.
Κατά τα λοιπά, βεβαίως, γίναµε δύναµη µεγάλη µετά τις Πρέσπες! Τώρα, ξεπουλάνε οι τράπεζές µας όλες τις θυγατρικές
τους στα Βαλκάνια, στα οποία έχετε κυριαρχήσει. Χτες πούλησε
όλο το µερίδιο της η Τράπεζα Πειραιώς στην Αλβανία, όλης της
θυγατρικής της.
Δεν κάνατε τίποτα για το θέµα της πρώτης κατοικίας και ακόµη
περιµένουµε την τρόικα -που κατά τον Μοσκοβισί έχει φύγει και
δεν θα ξανάρθει- να µας απαντήσει. Αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει
λύση. Και ρωτάω τώρα εγώ, πώς ένα ζευγάρι θα κάνει παιδί, όταν
κινδυνεύει, για παράδειγµα, να χάσει το σπίτι του; Στρατηγική
πολιτική είναι αυτό: Λύνω το πρόβληµα αυτό, για να µπορεί να
είναι βέβαιο ότι θα έχετε το κεραµίδι πάνω από το κεφάλι σας.
Δεν το έχετε λύσει. Του Ζάεφ το πρόβληµα, όµως, το λύσατε.
Πώς θα κάνει ένα παιδί αυτός ο οποίος χρωστάει στο δηµόσιο;
Πάνω από 104 δισεκατοµµύρια είναι τα χρέη στο δηµόσιο. Πώς
θα κάνει παιδί αυτός ο οποίος παίρνει από τα έτοιµα για να πληρώσει φορολογικές υποχρεώσεις; Τον Ιανουάριο η µείωση καταθέσεων ήταν 1,5 δισεκατοµµύριο. Το οικονοµικό κλίµα όταν µας
λένε ότι αγκοµαχά λίγο πάνω από τις εκατό µονάδες, λίγο κάτω
από το ψυχολογικό όριο των εκατό µονάδων, δείχνει ότι δεν µπορεί να υπάρχει αυτή η δυνατότητα να υπάρξει µια αισιοδοξία, για
να προχωρήσουµε στην επίλυση του προβλήµατος.
Τώρα, αν η απάντηση είναι «βγήκαµε από τα µνηµόνια», τότε
αφού βγήκαµε από τα µνηµόνια, γιατί δεν έχει λυθεί ακόµη το
πρόβληµα της πρώτης κατοικίας και περιµένουµε την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα; Όταν µας λέτε ότι «µας αναβαθµίζουν οι διεθνείς οίκοι», που ο ΣΥΡΙΖΑ αποκαλούσε διεθνείς απατεώνες,
όταν η απάντηση σε όλα αυτά είναι αυτό, όταν µας λέτε ότι «βγαίνουµε στις αγορές», που θα βαράγατε τα νταούλια και θα χόρευαν οι αγορές, που ήτανε «κοράκια», «αρπακτικά», κατά τον
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ΣΥΡΙΖΑ, και στο µεταξύ η οικονοµία βυθίζεται µε τον τρόπο που
σας είπα και επιδίδεστε σε επιδοµατική πολιτική, πώς είναι δυνατόν να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα; Δηλαδή, φαντάζεστε ένα
ζευγάρι που θέλει να κάνει ένα παιδί, να σκέφτεται ότι «θα κάνω
το παιδί, αλλά θα έχει να φάει στα συσσίτια»; Αυτό είναι κίνητρο;
Που τα συσσίτια δεν τα κάνει η Κυβέρνηση, το Ίδρυµα Νιάρχος
τα κάνει, απλώς εσείς αρπάζετε όπου βρίσκετε και το παρουσιάζετε. Τι φαντάζεστε; Ένα ζευγάρι, δηλαδή, θα πει «αχ, να κάνω
ένα παιδί, γιατί θα βρει να φάει στα συσσίτια, θα πάρει 10 ευρώ
παραπάνω από το επίδοµα που λέει η κ. Φωτίου» και όλα θα είναι
ωραία στη χώρα του Μαδούρο!
Πρέπει να υπάρξει, λοιπόν, στρατηγική. Και µη συγκρίνετε τα
δικά µας και αυτά που πρότεινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης µε αυτά
που λέτε εσείς. Εσείς µιλάτε για επιδόµατα τύπου «Μαδούρο».
Εµείς µιλάµε για δράση, για µείωση αφορολόγητου, για συγκεκριµένα πράγµατα.
Θέλω να τελειώσω µε αυτό: Εάν όλη αυτή την ενεργητικότητα,
όλη αυτή την ικµάδα που δείξατε πέρυσι για να λύσετε το πρόβληµα του Ζάεφ την είχατε δείξει για να λύσετε αυτό το υπαρξιακό πρόβληµα της χώρας που θα επιφέρει µείωση πληθυσµού
κατά 30% σε πενήντα χρόνια, εάν την είχατε δείξει για την υπογεννητικότητα, σίγουρα θα είχατε λύσει το θέµα. Απλώς τώρα,
ενώ δεν κάνετε τίποτε και προκαλείτε µόνο υπαρξιακές βλάβες
για τη χώρα, τι κάνατε; Επί τέσσερα χρόνια επιβιώσατε χάρη
στην ώθηση που σας είχε δώσει η κυβέρνηση Σαµαρά και τώρα
δανείζεστε από τις αγορές βάζοντας ενέχυρο την αυριανή κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει η συνάδελφος κ. Γεωργία Γεννιά από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΝΝΙΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Βούλτεψη, και το 2018 τίποτα δεν κάνατε. Ούτε στον καθρέφτη κοιταχτήκατε ούτε αυτοκριτική έχετε κάνει ως χώρος. Τίποτε απολύτως δεν κάνατε ούτε το 2010, ούτε το 2011, ούτε το
2012 και εµείς θα συνεχίσουµε να κυβερνάµε.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Εσείς κυβερνάτε και δεν κάνετε τίποτα.
Ποιος κυβερνάει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όχι προσωπικές αναφορές, παρακαλώ.
Συνεχίστε, κυρία Γεννιά.
ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΝΝΙΑ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το δηµογραφικό ζήτηµα βρίσκεται σήµερα στο επίκεντρο της δηµόσιας συζήτησης όχι µόνο σε εθνικό, αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,
καθώς η Γηραιά Ήπειρος αντιµετωπίζει τόσο δηµογραφική συρρίκνωση όσο και δηµογραφική γήρανση. Η κρίση του 2010 λειτουργεί καταλυτικά, ώστε τόσο το φυσικό ισοζύγιο µε την υπεροχή των θανάτων έναντι των γεννήσεων, όσο και το µεταναστευτικό ισοζύγιο µε την υπεροχή αυτών που εγκαταλείπουν τη
χώρα σε σχέση µε αυτούς που φθάνουν στη χώρα, να παίρνουν
καθαρή αρνητική τροχιά. Η αναπόδραστη δηµογραφική γήρανση
του πληθυσµού επιτείνει τη δηµογραφική απαισιοδοξία, µε δεδοµένο ότι οι διαθέσιµες προβολές κάνουν λόγο για µειώσεις
έως και 1,4 εκατοµµύρια το 2035 σε σχέση µε το 2015 και έως
2,5 εκατοµµύρια το 2050.
Στην ελληνική περίπτωση συντρέχει ως επιβαρυντικός παράγοντας και η απουσία έως σήµερα πολιτικής δέσµευσης από την
πλευρά του κράτους για την επίλυση του δηµογραφικού προβλήµατος.
Ενώ, λοιπόν, η Αναθεώρηση του Συντάγµατος το 2001 -άρθρο
21 παράγραφος 5- ενέταξε τη δηµογραφική πολιτική στις µέριµνες της πολιτείας, η διάταξη παρέµεινε ατελής, χωρίς τα αναγκαία µέσα υποστήριξής της σε επίπεδο νοµοθεσίας ή και πολιτικών. Το αισιόδοξο είναι ότι όλοι έχουµε διαπιστώσει και παραδεχθεί ότι το πρόβληµα υφίσταται και αυτό είναι ένα σηµαντικό
βήµα ώστε να συζητήσουµε, να προτείνουµε και εν τέλει να λάβουµε µέτρα και για την αντιµετώπισή του.
Με βάση τα υφιστάµενα επιστηµονικά δεδοµένα, αλλά και όσα
κατέθεσαν οι εκπρόσωποι των θεσµικών φορέων που συµµετείχαν στις συνεδριάσεις της επιτροπής, η βασική παραδοχή για
την αντιµετώπιση του δηµογραφικού ζητήµατος είναι ότι η δη-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µογραφική πολιτική δεν µπορεί παρά να είναι τµήµα µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης, η οποία θα βρίσκεται σε παράλληλο
βηµατισµό και σε αντιστοίχιση µε τη συνολικότερη αναπτυξιακή,
οικονοµική και κοινωνική πολιτική.
Ειδικότερα ως προς την κοινωνική πολιτική, η δηµογραφική
πολιτική θα πρέπει να συναντά και να αλληλοσυµπληρώνεται από
τις αντίστοιχες πολιτικές για την απασχόληση, την οικογένεια, τη
µητρότητα, την ισότητα των φύλων, καθώς και τις πολιτικές για
το παιδί. Η επιδοµατική στήριξη είναι αναγκαία, αλλά δεν επαρκεί
από µόνη της. Αυτό σηµαίνει ότι οι επιδοµατικές πολιτικές θα
πρέπει να ενισχύονται και να συµπληρώνονται από πολιτικές για
την εναρµόνιση οικογενειακής, προσωπικής και εργασιακής
ζωής, από εξασφαλίσεις σε περίπτωση απώλειας εργασίας απέναντι στον κίνδυνο της φτώχειας των νοικοκυριών µε ενεργητικές
πολιτικές απασχόλησης, µε στοχευµένες πολιτικές για τον µεταναστευτικό και προσφυγικό πληθυσµό που θα επιδιώκουν την
πρόληψη και εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισµού, καθώς και
µε πολιτικές για την εξάλειψη των έµφυλων ανισοτήτων και διακρίσεων στην αγορά εργασίας και στον ιδιωτικό οικογενειακό
βίο.
Επιπλέον, η ολοκληρωµένη προσέγγιση απαιτεί τη δηµιουργία
επιτελικής δοµής σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, η οποία θα
είναι αρµόδια για τον σχεδιασµό, τον διατοµεακό συντονισµό,
την παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων και των
αποτελεσµάτων που έχουν οι ρυθµίσεις και οι πολιτικές που
εφαρµόζονται για την αντιµετώπιση του δηµογραφικού στη χώρα
µας.
Εν κατακλείδι, η στροφή εκ νέου στο θετικό φυσικό ισοζύγιο
απαιτεί την ενεργητική κρατική παρέµβαση µε κίνητρα ποσοτικού
και ποιοτικού χαρακτήρα, αλλά και µε ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση, προκειµένου να αµφισβητηθούν παγιωµένες και στερεοτυπικές νοοτροπίες, µε στόχο οι πολιτικές να απευθύνονται στο
σύνολο των διαφορετικών µορφών της σύγχρονης οικογένειας
και συνολικά στην ελληνική κοινωνία.
Στο πλαίσιο αυτό εµείς προτείνουµε τις εξής πολιτικές στοχεύσεις: Πρώτον, ισότητα των φύλων. Δεύτερον, αναγνώριση και
ισότιµη αντιµετώπιση των νέων µορφών οικογένειας και συµβίωσης. Τα παιδιά στο επίκεντρο των πολιτικών. Εναρµόνιση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής, εργασίας και φροντίδας.
Ενίσχυση υποδοµών και υπηρεσιών υγείας, θετικές δράσεις για
την ανάσχεση µετανάστευσης νέων, το γνωστό brain drain και
την επιστροφή όσων έχουν µεταναστεύσει, κοινωνική ένταξη µεταναστών και µεταναστριών και διατοµεακός συντονισµός.
Εδώ θέλω να σταθώ σε κάποια σηµεία και να εξάρω ορισµένες
ήδη υπάρχουσες νοµοθετικές παρεµβάσεις που κινούνται σε θετική κατεύθυνση, καθώς και κάποιες απαραίτητες που πρέπει να
ακολουθήσουν. Είναι απ’ αυτά που τίποτα δεν κάναµε!
Πρώτον, ο ν.4521/2018 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε τον οποίον ρυθµίζεται η δίχρονη υποχρεωτική
προσχολική εκπαίδευση. Στόχος είναι η πρόληψη της σχολικής
αποτυχίας, του λειτουργικού αναλφαβητισµού, η µείωση της
σχολικής διαρροής καθώς και η ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστηµα µαθητών που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές οµάδες. Η διεύρυνση της δωρεάν πρόσβασης παιδιών σε βρεφονηπιακούς σταθµούς από εβδοµήντα εννέα χιλιάδες το 2015 σε
εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες το 2018 -Υπουργείο Εσωτερικών και
Εργασίας- η ενίσχυση της δράσης, η εναρµόνιση οικογενειακής
και επαγγελµατικής ζωής και η αύξηση του αριθµού των παιδιών
ανέργων και εργαζόµενων στον ιδιωτικό τοµέα µητέρων, καθώς
και των παιδιών από µονογονεϊκές οικογένειες που έχουν πρόσβαση σε βρεφονηπιακούς σταθµούς, η ίδρυση νέων βρεφονηπιακών σταθµών. Δέκα χιλιάδες νέες θέσεις το 2018 µε 2019, µε
στόχο µέχρι το 2021 να καλυφθεί και η ζήτηση. Χορήγηση αυξηµένου επιδόµατος παιδιού από το Υπουργείο Εργασίας σε περισσότερες οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη. Συν εκατό
χιλιάδες δικαιούχες οικογένειες το 2018. Πάλι τίποτα δεν κάναµε!
Υπήρχε, επίσης, η ψήφιση του ν.4554/2018 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων, καθώς και η
δράση για την ένταξη των προσφυγόπαιδων στην εκπαίδευση.
Στον τοµέα της υγείας διασφαλίστηκε η καθολική και ισότιµη
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πρόσβαση των ανασφάλιστων παιδιών οικογενειών στο δηµόσιο
σύστηµα υγείας και στην ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, ενώ θεσµοθετήθηκε ο θεσµός του οικογενειακού παιδιάτρου σε ΤΟΜΥ
και κέντρα υγείας στο πλαίσιο της πρωτοβάθµιας φροντίδας
υγείας. Η ίδρυση των αυτοτελών γραφείων προστασίας ανήλικων
θυµάτων, το «Σπίτι του Παιδιού», η θέσπιση επιδόµατος παιδιού,
το δικαίωµα εγγραφής των µητέρων, που δεν δικαιούνται παροχές από ασφαλιστικό φορέα ή είναι ανασφάλιστες, να εγγράφονται στο πρόγραµµα καταβολής χρηµατικών παροχών λόγω µητρότητας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα την ανοχή σας για ένα λεπτό.
Ακόµα έχουµε τη διασφάλιση του δικαιώµατος των παιδιών
στην υγεία, τα δικαιώµατα των παιδιών στην εκπαίδευση, στον
πολιτισµό, στον αθλητισµό, στην παιδική προστασία, στην κοινότητα, στην αποϊδρυµατοποίηση, στην οριζόντια δράση για τα δικαιώµατα των παιδιών µε αναπηρίες.
Θετικές δράσεις ακόµα µπορεί να είναι η επιδότηση στέγης, η
παροχή υπηρεσιών οδοντιατρικής πρόληψης και περίθαλψης σε
παιδιά, η δηµιουργία κέντρων στήριξης οικογένειας, η αναµόρφωση του οικογενειακού δικαίου µε ρυθµίσεις, µεταξύ άλλων,
για ζητήµατα επιµέλειας τέκνων µετά το διαζύγιο, η αύξηση των
ηµερών άδειας για οικογενειακούς λόγους στον ιδιωτικό τοµέα
µε παροχές, η νοµοθέτηση άδειας πατρότητας, κατ’ ελάχιστο
δύο εβδοµάδες υποχρεωτικής άδειας µε πλήρεις αποδοχές, η
οποία µπορεί να επεκταθεί στη συνέχεια καλύπτοντας ακόµα µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, η καθιέρωση κατώτατων µισθών σε
εθνικό επίπεδο, οι οποίοι θα εγγυώνται αξιοπρεπή ζωή ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, εθνοτικής ή εθνικής καταγωγής κ.λπ.. Η
κοινωνική και εργασιακή ένταξη του δυναµικού αναµφισβήτητα
µπορεί να αντιµετωπίσει το δηµογραφικό πρόβληµα.
Κλείνοντας, θέλω να πω ότι το δηµογραφικό ζήτηµα επιβάλλεται να το αντιµετωπίσουµε µε µακροχρόνια στόχευση σε σταθερή και µόνιµη βάση, µε τη δηµιουργία οριζόντιων επιτελικών
δοµών, την ενίσχυση της δηµογραφικής έρευνας και της έρευνας για την ισότητα των φύλων, τη χρηµατοδότηση ερευνητικών
κέντρων και πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων για παρακολούθηση και
τεκµηρίωση του θέµατος, τη δηµιουργία Διυπουργικής Επιτροπής στη Γενική Γραµµατεία Κυβέρνησης για τον σχεδιασµό, την
υλοποίηση και την παρακολούθηση πολιτικών αντιµετώπισης του
δηµογραφικού ζητήµατος ή ακόµα και µε τη δηµιουργία Υφυπουργείου µε τη σύσταση Μόνιµης Διακοµµατικής Επιτροπής
της Βουλής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε δεδοµένο ότι µαγικές και αυτόµατες λύσεις δεν υπάρχουν, ας προχωρήσουµε σταδιακά
προς αυτή την κατεύθυνση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο κ. Κωνσταντίνος
Κατσίκης έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Παρά το γεγονός ότι το δηµογραφικό έγινε και σήµερα θέµα
αντιπαραθέσεων από συναδέλφους που έλαβαν τον λόγο στη
βάση της υπαιτιότητας των µεν και των δε, θα συµφωνήσουµε
όµως όλοι πως είναι µία από τις µεγαλύτερες προκλήσεις που
καλείται να αντιµετωπίσει η ελληνική κοινωνία, καθώς αφορά την
ίδια µας την υπόσταση.
Ενώ, µάλιστα, έχουν παρέλθει είκοσι έξι χρόνια, όπως αναφέρθηκε κατά κόρον από τους προηγούµενους συναδέλφους, από
το τελευταίο πόρισµα της Διακοµµατικής Επιτροπής –αναφέροµαι στο δηµογραφικό του 1993- το πόρισµα στο οποίο καταλήγουµε φέτος περιλαµβάνει θέσεις και αποφάσεις άµεσα συνδεδεµένες µε την πληθυσµιακή διάσταση, καθώς ερχόµαστε αντιµέτωποι µε την υποχρέωση επίλυσης προβληµάτων που σχετίζονται µε τη µείωση των γεννήσεων και την αύξηση των θανάτων,
δηµιουργώντας ένα αρνητικό –αρνητικότατο, θα έλεγα- ισοζύγιο.
Κι ενώ αυξάνεται ο µέσος όρος γήρανσης των κατοίκων, αυξάνονται οι ανάγκες στήριξης των συνταξιούχων, ο ενεργός εργασιακά πληθυσµός σήµερα υπολείπεται του απαιτούµενου
µεγέθους, προκειµένου να διασφαλιστεί η επιθυµητή ισορροπία
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και βιωσιµότητα των ασφαλιστικών ταµείων. Το γεγονός και µόνο
πως οι θάνατοι στη χώρα µας κατά το 2017 ήταν κατά 30% περίπου περισσότεροι από τον αριθµό των γεννήσεων είναι άκρως
ανησυχητικό, αλλά και ενδεικτικό της σοβαρότητας της κατάστασης που αντιµετωπίζουµε.
Στο σηµείο αυτό τάσσοµαι υπέρ των κινήτρων επαναπατρισµού των νέων που µετανάστευσαν στο εξωτερικό κατά εκατοντάδες χιλιάδες εν µέσω της οικονοµικής κρίσης, ενώ η ελληνική
Κυβέρνηση θεσµοθετεί µέτρα στήριξης των νέων εργαζοµένων,
όπως η επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών προκειµένου να
αποθαρρυνθεί η µελλοντική διαρροή εγκεφάλων. Εξάλλου, όπως
επισηµαίνει σωστά η έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής της
Βουλής, οι επιδοµατικές πολιτικές δεν έχουν ιδιαίτερα αποτελέσµατα, αν δεν συνδυαστούν και µε ουσιαστικά µέτρα ενίσχυσης
της απασχόλησης, βελτίωσης του εισοδήµατος των νέων, συµφιλίωσης της εργασίας µε την οικογένεια και καλυτέρευσης των
γενικότερων συνθηκών διαβίωσής τους.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, µε στόχο την προστασία της οικογένειας, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες ζητήσαµε την αναθεώρηση
του άρθρου 21 του Συντάγµατος και προτείναµε να θεσπιστεί η
εξοµοίωση των τρίτεκνων οικογενειών µε τις πολύτεκνες οικογένειες, τηρουµένης της αρχής της αναλογικότητας, θέµα µε το
οποίο είχαν ασχοληθεί στο παρελθόν κι άλλες πολιτικές δυνάµεις
και άλλες κυβερνήσεις.
Πιστεύουµε, λοιπόν, πως µέσω της υπαγωγής των πολυτέκνων
στο ειδικό προστατευτικό καθεστώς επιδιώκεται η ανακοπή της
περαιτέρω δηµογραφικής γήρανσης του πληθυσµού και η καταπολέµηση της υπογεννητικότητας και ενισχύεται ο εθνικός σχεδιασµός της δηµογραφικής πολιτικής. Με βάση αυτή την πρόταση παρατηρώ πως σηµειώνεται µία ήπια µορφή προόδου στο
θέµα αυτό, καθώς προτείνεται να ληφθούν µέτρα επιδοµατικού
χαρακτήρα µε στόχο την εξίσωση των πολύτεκνων µε τις τρίτεκνες οικογένειες στο µέλλον.
Σε ό,τι µας αφορά, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες υποβάλαµε προτάσεις, εκ των οποίων άλλες εν µέρει υιοθετήθηκαν κι άλλες
απορρίφθηκαν. Υιοθετήθηκε, για παράδειγµα, στην έκθεση η ένστασή µας απέναντι στη δυνατότητα υιοθεσίας τέκνων από οµόφυλα ζευγάρια, χωρίς αυτό να σηµαίνει πως δεν σεβόµαστε βεβαίως τα δικαιώµατα των ανθρώπων στον σεξουαλικό προσανατολισµό, στη θρησκεία και στη διαφορετική εθνική καταγωγή,
στο χρώµα, κλ.π.. Ποτέ δεν διαφωνήσαµε ως προς το δικαίωµά
τους αυτό. Αντίθετα –χαρακτηριστικά θα το αναφέρω και λυπούµαι που το λέω- απορρίφθηκε η πρότασή µας να ρυθµίζονται,
όπως ρυθµίστηκαν από τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας, τα
δάνεια κοινωνικών οµάδων που χειρίζονται οι συστηµικές τράπεζες.
Σε κάθε περίπτωση θα συµφωνήσω µε την ανάγκη νοµοθέτησης µέτρων στήριξης των νέων ζευγαριών, προκειµένου να διευκολυνθούν οι οικογένειες και να αποκτήσουν τον αριθµό των
παιδιών που επιθυµούν, όπως σωστά επισηµαίνεται στην έκθεση.
Βρίσκω, επίσης, ορθή την πρόταση για εκπαιδευτικές και γενικά επικοινωνιακές δράσεις για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, την ενηµέρωση της κοινής γνώµης για τις
δηµογραφικές εξελίξεις και τις προοπτικές, προκειµένου να διαµορφωθεί µία δηµογραφική παιδεία, η οποία θα µας θέσει όλους
σε εγρήγορση, έτοιµους να αναλάβουµε τις ευθύνες που µας
αναλογούν.
Καταληκτικά, πιστεύουµε στην αναγκαιότητα συµπόρευσης µε
τα υπόλοιπα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ένταξη του
δηµογραφικού ζητήµατος στην ατζέντα του ευρωπαϊκού διαλόγου θα αναδείξει την ιδιαιτερότητα του ελληνικού ζητήµατος και
εν τέλει θα λειτουργήσει θετικά µέσα από τη διαµόρφωση ενός
συνεκτικού ενωσιακού θεσµικού πλαισίου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριοι συνάδελφοι,
διακόπτουµε τον κατάλογο των οµιλητών –έχουν µείνει δύο- και
καλείται στο Βήµα, καθώς έχει ζητήσει τον λόγο, η Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
κ. Γεννηµατά.
Ορίστε, κυρία Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρα-
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τικής Συµπαράταξης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ελπίζω ότι σήµερα η Βουλή θα
σταθεί στο ύψος της. Αρκετά πια µε τα φαινόµενα εκφυλισµού
και παρακµής.
Συζητούµε σήµερα για το δηµογραφικό, ίσως την πιο σηµαντική απειλή για το µέλλον του τόπου. Είναι ένα θέµα που πρέπει
να µας ενώσει επιτέλους, αν θέλουµε να το αντιµετωπίσουµε οργανωµένα και αποτελεσµατικά. Η Ελλάδα µετατρέπεται σε χώρα
ηλικιωµένων, ο πληθυσµός γερνάει, µειώνεται. Μόνο για το 2017
οι γεννήσεις ήταν κατά τριάντα έξι χιλιάδες λιγότερες από τους
θανάτους. Αν συνεχιστεί αυτή η τάση, σε δεκαπέντε χρόνια ο
πληθυσµός θα µειωθεί από µισό έως ενάµισι εκατοµµύριο. Όλοι
καταλαβαίνουµε ότι το πρόβληµα επιδεινώνεται ακόµα περισσότερο µε τη φυγή των νέων ανθρώπων στο εξωτερικό. Δεν χρειάζονται ξένα δηµοσιεύµατα µε τίτλους: «Πού πήγαν τα παιδιά
στην Ελλάδα», για να καταλάβουµε τι ακριβώς γίνεται στον τόπο
µας. Όποιος δεν το βλέπει, απλά εθελοτυφλεί.
Όµως, εµείς δεν είµαστε εδώ απλά για να κάνουµε διαπιστώσεις. Ο ελληνικός λαός έχει από µας απαιτήσεις. Περιµένουν από
µας να δώσουµε λύσεις.
Εµείς στο Κίνηµα Αλλαγής έχουµε κινητοποιηθεί. Πήρα την
πρωτοβουλία και ζήτησα από τις 27 Απριλίου 2017 τη συγκρότηση της Διακοµµατικής Επιτροπής της Βουλής για τη µελέτη
και των αιτιών του προβλήµατος, αλλά και για την αναζήτηση κοινών προτάσεων για την αντιµετώπισή του. Είναι σηµαντικό ότι η
πρότασή µας έγινε αποδεκτή και έστω και µετά από δύο χρόνια
έχουµε σήµερα στα χέρια µας το πόρισµα και τις προτάσεις της
επιτροπής που είναι ένα σηµαντικό εργαλείο.
Είναι πια η ώρα της δράσης, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, και
των τολµηρών αποφάσεων. Γιατί κάθε καθυστέρηση κοστίζει
ακριβά. Γιατί αρνητική εξέλιξη στο δηµογραφικό θα δηµιουργήσει κινδύνους για την εθνική µας προοπτική, θα καθηλώσει κάθε
προοπτική για την ανάπτυξη, θα δηµιουργήσει ασφυξία στο
ασφαλιστικό, θα υποβαθµίσει τον ρόλο της χώρας µας στην ευρύτερη περιοχή και, βέβαια, θα βαθαίνει όλο και περισσότερο το
χάσµα απέναντι στους νέους και στους ηλικιωµένους.
Οι νέοι σήµερα αισθάνονται βαθιά αδικηµένοι σε σχέση µε τις
προηγούµενες γενιές και πρέπει να πω ότι έχουν δίκιο να αισθάνονται έτσι. Το κακό βέβαια είναι ότι πλήττεται καίρια ο θεσµός
της οικογένειας, που είναι ο πυρήνας της κοινωνικής συνοχής.
Νιώθουν, όµως, έτσι αφού η ανεργία και η κρίση τούς στερούν
ακόµα και αυτό το δικαίωµα που έχουν τα νέα παιδιά να φτιάξουν
τη δική τους οικογένεια. Οι δουλειές είναι λίγες, κυρίως µερικής
απασχόλησης, µε πολύ χαµηλές αµοιβές, οι συνθήκες εργασιακής ζούγκλας, η δουλειά χωρίς ωράρια, προφανώς, αποθαρρύνουν τα νέα ζευγάρια στο να αποκτήσουν παιδί, η υποχρηµατοδότηση από το κράτος άφησε πολλά παιδιά έξω από βρεφονηπιακούς σταθµούς και παιδικούς σταθµούς και, βέβαια, διαρκώς υποβαθµίζει τη δηµόσια παιδεία.
Ιδιαίτερα για τις γυναίκες τα πράγµατα είναι ολοένα και πιο
δύσκολα. Στην πράξη η µητρότητα, η εγκυµοσύνη δεν προστατεύονται. Αντίθετα, θα έλεγα ότι αποτελούν ένα ισχυρότατο αντικίνητρο και για πρόσληψη, αλλά και για εξέλιξη ή αναβάθµιση
της γυναίκας στη δουλειά.
Θα µου πείτε ότι υπάρχει, βεβαίως, και το γενικότερο θέµα των
αντιλήψεων, γιατί ακόµα και ζευγάρια που έχουν την οικονοµική
δυνατότητα επιλέγουν να µην κάνουν περισσότερα από ένα ή
δύο παιδιά. Πρέπει, λοιπόν, να κτυπήσουµε και αυτή την νοοτροπία και αυτό χρειάζεται εκστρατεία από πάρα πολύ νωρίς, από
το σχολείο και θα πρέπει οργανωµένα να το κάνει η πολιτεία.
Ασφαλώς, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν θα αντιµετωπίσουµε το δηµογραφικό, εάν δεν κτυπήσουµε τη φτώχεια, εάν δεν
δώσουµε προοπτική στα νέα ζευγάρια. Δεν υπάρχει αµφιβολία
ότι η εξοντωτική φορολόγηση και οι περικοπές που επέβαλαν οι
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ έχουν επιδεινώσει την κατάσταση. Όλα στον βωµό
των υπερπλεονασµάτων. Κόβουν τις κοινωνικές παροχές και σε
αντάλλαγµα επιστρέφουν, µε τη µορφή προσωρινών επιδοµάτων, ένα από τα δέκα που πήραν από τους πολίτες. Αυτή την κατάσταση ακριβώς πρέπει να ανατρέψουµε µε την πολιτική
ανατροπή και την προοδευτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η δική µας σταθερή επιλογή είναι
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να στηρίξουµε τα νέα ζευγάρια, να αναβαθµίσουµε τις κοινωνικές
υπηρεσίες, αλλά και τις υποδοµές και, βέβαια, να δώσουµε ισχυρά κίνητρα και διευκολύνσεις για την ανατροφή των παιδιών. Η
παράταξή µας εξάλλου υλοποίησε τις µεγαλύτερες τοµές για την
οικογένεια, για την ισότητα, για τις κοινωνικές δοµές και υπηρεσίες, για τα παιδιά, για τους ηλικιωµένους, για τα άτοµα µε αναπηρία.
Σήµερα προτεραιότητά µας είναι να δώσουµε κίνητρα στα νέα
ζευγάρια να κάνουν παιδιά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης)
Όχι µονάχα µε εφάπαξ µπόνους, αλλά στήριξή τους για τα
τρία πρώτα χρόνια. Γι’ αυτό προτείνουµε 200 ευρώ τον µήνα για
τρία χρόνια για κάθε νέο παιδί και οι τρίτεκνοι να αποκτήσουν τα
δικαιώµατα των πολυτέκνων.
Συγκεκριµένα, η πρότασή µας αφορά τα ζευγάρια χωρίς παιδί
και τα ζευγάρια µε ένα παιδί που έχουν ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδηµα έως και 25.000 ευρώ, µε στεγαστικό δάνειο ή
ενοίκιο για πρώτη κατοικία. Αφορά, επίσης, τα ζευγάρια χωρίς
παιδί και τα ζευγάρια µε ένα παιδί που έχουν ετήσιο καθαρό εισόδηµα έως και 20.000 ευρώ δίχως στεγαστικό δάνειο ή ενοίκιο.
Είναι ένα γενναίο µέτρο κοστολογηµένο, που αφορά κάθε νέο
παιδί και το νέο µοντέλο οικογένειας και απαντά άµεσα στις δυσκολίες των νέων ζευγαριών. Δίνεται παράλληλα -θέλω να είναι
ξεκάθαρο αυτό- µε τα επιδόµατα παιδιού που καταβάλλονται σήµερα.
Επιπλέον, εµείς έχουµε καταθέσει συγκεκριµένη πρόταση
νόµου από τον Δεκέµβριο µε µέτρα πολιτικής. Ανάµεσα σε αυτά
θέλω να σταθώ στα πιο σηµαντικά.
Πρώτον, εφάπαξ επίδοµα τοκετού 1.000 ευρώ για κάθε παιδί.
Δεύτερον, οι τρίτεκνοι, όπως είπα, αποκτούν όλα τα δικαιώµατα των πολυτέκνων. Δεν θίγονται τα δικαιώµατα αυτών που
σήµερα έχουν την πολυτεκνική ιδιότητα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης)
Τρίτον, µεταφορά βασικών βρεφικών ειδών στον χαµηλότερο
συντελεστή ΦΠΑ. Είναι εξαιρετικά σηµαντικό αυτό για τα νέα ζευγάρια.
Τέταρτον, καθιερώνουµε εθνικό αποταµιευτικό λογαριασµό
για κάθε παιδί µε τη συµµετοχή τόσο του γονέα όσο και της πολιτείας. Η οικογενειακή συµµετοχή θα εκπίπτει από τον αναλογούντα φόρο εισοδήµατος. Μοναδικός δικαιούχος θα είναι το
παιδί µετά την ενηλικίωσή του, ώστε να χρησιµοποιήσει το ποσό
για σπουδές ή για επαγγελµατική δραστηριότητα.
Πέµπτον, κάθε οικογένεια δικαιούται κοινωνική επιταγή για
κάθε παιδί σε προσχολική ηλικία, η οποία εγγυάται το δικαίωµα
για ένταξη και φροντίδα όλων των παιδιών σε βρεφονηπιακούς
σταθµούς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης)
Κανένα παιδί έξω από βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς!
Έκτον, στεγαστική συνδροµή για κάθε οικογένεια για διάστηµα δύο ετών από την απόκτηση νέου παιδιού. Η στεγαστική
συνδροµή δίδεται µέσω µείωσης του φόρου εισοδήµατος ή ειδικού επιδόµατος ενοικίου ή απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ, ανάλογα
µε το αν η οικογένεια µένει ή όχι σε δικό της σπίτι.
Έβδοµον, τα τριακόσια ογδόντα δύο κέντρα δηµιουργικής
απασχόλησης παιδιών και τα πενήντα εννέα κέντρα δηµιουργικής
απασχόλησης παιδιών µε αναπηρία διασφαλίζονται πλήρως εντασσόµενα στις κοινωφελείς υπηρεσίες των δήµων και στις κοινωνικές υπηρεσίες τους µε το ανθρώπινο δυναµικό και τον εξοπλισµό τους.
Όγδοο, καθιερώνεται το ακατάσχετο και ασυµψήφιστο των οικογενειακών επιδοµάτων.
Ένατον, τα οικογενειακά επιδόµατα θα καταβάλλονται µε τον
όρο της φοίτησης των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
Δέκατον, δηµιουργία κέντρων συµβουλευτικής και υποστήριξης οικογενειών σε κάθε δήµο. Τα κέντρα αυτά λειτουργούν,
προφανώς, συµπληρωµατικά µε τις κοινωνικές υπηρεσίες των
αντίστοιχων ΟΤΑ και παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες συµβουλευ-
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τικής και υποστήριξης σε οικογένειες µε προβλήµατα, αλλά και
σε παιδιά σε κίνδυνο τα οποία σήµερα καταλήγουν σε ιδρύµατα.
Τα κέντρα χρηµατοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.
Ενδέκατο, σύσταση Εθνικής Επιτροπής Δηµογραφικής Πολιτικής, ώστε να εξειδικεύεται και να παρακολουθείται η εφαρµογή
του πορίσµατος της Διακοµµατικής Επιτροπής. Συµµετέχουν εκπρόσωποι Υπουργείων, αυτοδιοίκησης, πολυτέκνων, οργανώσεων γυναικών, της ΕΣΑΜΕΑ, των ΑΕΙ και των πολιτικών κοµµάτων της Βουλής.
Δωδέκατο, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Δηµογραφικής Πολιτικής στο Υπουργείο Εργασίας που θα εξειδικεύσει και εφαρµόσει πολιτικές είτε µε διάθεση των αναγκαίων πόρων είτε µε
αποτελεσµατικό συντονισµό των συναρµόδιων δηµοσίων υπηρεσιών.
Προτάσεις που αταλάντευτα θα αγωνιστούµε, και τώρα και
µετά τις εκλογές, για να γίνουν πράξη, χωρίς εκπτώσεις και χωρίς συµβιβασµούς.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, βασική προϋπόθεση και για το
δηµογραφικό αποτελεί η αναγέννηση του κοινωνικού κράτους,
γιατί µόνο το κοινωνικό κράτος µπορεί να εξασφαλίσει αξιοπρέπεια σε κάθε πολίτη, ίσες ευκαιρίες για όλους και στήριξη των
νέων ζευγαριών. Για µας είναι διαχρονικά στον πυρήνα της πολιτικής µας στην παράταξή µας.
Το τελευταίο διάστηµα όλο βλέπουµε ότι τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο
και η Νέα Δηµοκρατία πλειοδοτούν στις εφάπαξ εισφορές και
επιδόµατα. Με επιδοµατική πολιτική και πελατειακές λογικές που
κρατούν οµήρους χιλιάδες νέους ανθρώπους, δηµογραφική ανάκαµψη µην περιµένετε. Αυτές οι πρακτικές ανήκουν στο µακρινό
παρελθόν και θα πρέπει µε συνεννόηση να τις αφήσουµε οριστικά πίσω.
Ανατρέψαµε τέτοιες λογικές από τη δεκαετία του ’80 και µετά
και αυτό σηµαίνει ότι µπορούµε να το κάνουµε και σήµερα. Το
Κίνηµα Αλλαγής, η δηµοκρατική παράταξη είµαστε ξανά µπροστά σε αυτή την προσπάθεια.
Καλούµε, λοιπόν, τους προοδευτικούς πολίτες σε ένα µεγάλο
προοδευτικό ρεύµα για νέες κοινωνικές κατακτήσεις, που µπορούν να δώσουν ξανά πραγµατική ελπίδα στη ζωή τους. Μπορούµε να εγγυηθούµε και το ξέρουν ότι εµείς δεν θα προδώσουµε τις προσδοκίες τους, όπως έκανε ο κ. Τσίπρας. Εµάς µπορούν
να µας εµπιστευθούν!
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα ένα θέµα µε
κρίσιµες εθνικές διαστάσεις, ένα διακύβευµα, θα έλεγα, σχεδόν
υπαρξιακό. Η Ελλάδα αιµορραγεί, χάνοντας σταδιακά τους ανθρώπους της.
Πρέπει δε να σας πω, κύριε Πρόεδρε, και κύριοι και κυρίες
Βουλευτές, ότι λυπάµαι για την περιορισµένη συµµετοχή στη σηµερινή συζήτηση. Λυπάµαι που δεν πήραν τον λόγο περισσότεροι πολιτικοί Αρχηγοί, συµπεριλαµβανοµένου και του Πρωθυπουργού, ο οποίος, δεν ξέρω, ίσως έλθει να µιλήσει στη συνέχεια, διότι το ζήτηµα αυτό πραγµατικά µας αφορά όλους και θα
ήταν ενδεχοµένως µια ευκαιρία να δώσουµε συνολικά ως Κοινοβούλιο µία απάντηση σε αυτό το γενικότερο κλίµα τοξικότητας
και πόλωσης, το οποίο απειλεί να βουλιάξει την πολιτική ζωή στη
λάσπη, καταλήγοντας διακοµµατικά σε κάποιες πολιτικές, τις
οποίες θα µπορούµε να τις υπηρετήσουµε σε βάθος χρόνου. Και
αυτό διότι οι πολιτικές που αφορούν το δηµογραφικό δεν είναι
φωτοβολίδες της στιγµής. Δεν είναι πολιτικές οι οποίες µπορούν
να υπηρετηθούν από µία κυβέρνηση. Χρειάζονται βάθος και
διάρκεια χρόνου και θα δείξουν τα αποτελέσµατά τους –µη γελιόµαστε- σε µία δεκαετία από τώρα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρό-
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Θα ήταν ευχής έργον, λοιπόν, αν µπορούσαµε να διαµορφώσουµε ένα κλίµα εθνικής συναίνεσης. Φαίνεται, όµως, ότι για κάποιους αυτές οι πολιτικές οι οποίες κοιτούν ουσιαστικά στο
µέλλον, είναι πολιτικές που δεν ταιριάζουν στο κλίµα το οποίο
θέλουν να καλλιεργήσουν και στον δρόµο που θέλουν να οδηγήσουν την επικείµενη πολιτική αντιπαράθεση. Κρίµα, αλλά επιφυλάσσοµαι. Ίσως ο Πρωθυπουργός µε διαψεύσει στη συνέχεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζονται στην πολύ ενδιαφέρουσα διακοµµατική έκθεση της Βουλής, είναι στοιχεία συγκλονιστικά και είναι σηµαντικό να ακουστούν για άλλη µία φορά από αυτό εδώ το Βήµα, για να µπορέσουµε να διαπιστώσουµε σε ποια πορεία έχει µπει το ελληνικό
έθνος. Από το 2011 και για πρώτη φορά µεταπολεµικά ο πληθυσµός της πατρίδας µας µειώνεται. Από τα 11,1 εκατοµµύρια τότε,
βρεθήκαµε πέρυσι στα 10,7 εκατοµµύρια και αν οι ρυθµοί αυτοί
συνεχιστούν, οι Έλληνες -αυτοί τουλάχιστον που κατοικούν στην
Ελλάδα- θα περιοριστούν στα 8,9 εκατοµµύρια µέχρι το 2050 και
στα 7,3 εκατοµµύρια µέχρι το 2080.
Αναζήτησα τα συγκριτικά στοιχεία από άλλες εποχές, εποχές
δύσκολες για τον Ελληνισµό. Θυµάστε ίσως ότι σε µία άλλη συζήτηση, είχα δείξει µία φωτογραφία από αυτό εδώ το Βήµα µε
τρία χαµογελαστά, αισιόδοξα, ξυπόλητα κοριτσάκια από το Περιστέρι Ηπείρου, για να καταδείξω ότι σε άλλες κρίσιµες στιγµές
της ιστορίας µας καταφέραµε να κάνουµε όλοι µαζί ένα µεγάλο
άλµα αισιοδοξίας, παρά τις αντικειµενικές…
(Στο σηµείο αυτό εισέρχεται στην Αίθουσα ο Πρόεδρος της
Κυβέρνησης κ. Αλέξης Τσίπρας)
Χαίροµαι κύριε Τσίπρα, που είστε εδώ.
Καταφέραµε, λοιπόν, σε άλλες συγκυρίες να κάνουµε αυτό το
κρίσιµο άλµα στο µέλλον και το 1955 είχαµε στη χώρα µας εκατόν πενήντα τέσσερις χιλιάδες γεννήσεις -στη µεταπολεµική Ελλάδα της φτώχειας- και µόλις πενήντα τέσσερις χιλιάδες θανάτους. Το 2016 έχουµε ενενήντα δύο χιλιάδες γεννήσεις και εκατόν δεκαοκτώ χιλιάδες θανάτους, αρνητικό ισοζύγιο, δηλαδή, είκοσι έξι χιλιάδες.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα την οποία καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε και ας µην έχουµε καµµία αµφιβολία ότι µία πατρίδα µε έναν λαό όλο και λιγότερο, κινδυνεύει και αυτή να
µικρύνει, όπως και µία κοινωνία µε παιδιά τα οποία πιστεύουν πια
ότι θα ζήσουν χειρότερα από τους γονείς τους, απειλείται να διαλυθεί.
Σήµερα η Ελλάδα έχει έναν από τους χαµηλότερους δείκτες
γονιµότητας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή µόλις 1,38
παιδιά ανά ζευγάρι έναντι 1,6 που είναι ο µέσος ευρωπαϊκός
όρος και 2,1 που πρέπει να είναι οι γεννήσεις, για να µην µειώνεται ο πληθυσµός, ενώ η φυγή τετρακοσίων χιλιάδων νέων στις
πιο δυναµικές ηλικίες, δυστυχώς επιτείνει το πρόβληµα. Πρόκειται για νέους ανθρώπους µε υψηλό µορφωτικό επίπεδο. Οι περισσότεροι έφυγαν λόγω της οικονοµικής κρίσης, αλλά και λόγω
της αναξιοκρατίας, λόγω της διαφθοράς, και αναζητούν σήµερα
στο εξωτερικό καλύτερες προοπτικές διαβίωσης και εργασίας.
Διότι, δυστυχώς, η σηµερινή νέα γενιά είναι η πρώτη γενιά µετά
τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο η οποία δεν ελπίζει ότι θα ζήσει καλύτερα από τους γονείς της, δείχνοντας έτσι στην πράξη ότι ο κοινωνικός ιµάντας της προόδου έχει ουσιαστικά βραχυκυκλώσει
σε µία Ελλάδα που δεν δίνει πια ευκαιρίες.
Για πολλά νέα ζευγάρια σήµερα η δηµιουργία οικογένειας, η
µεγαλύτερη, δηλαδή, χαρά της ζωής, αντιµετωπίζεται µε δέος.
«Θέλω δεύτερο παιδί, αλλά δεν µπορώ να του εξασφαλίσω αυτά
που θέλω». Το είπε µία νέα γυναίκα µε ένα παιδί τις προάλλες.
Είναι δυστυχώς κάτι το οποίο το ακούµε όλοι ολοένα και περισσότερο. Το αποτέλεσµα είναι ότι ο πληθυσµός µας γερνά.
Το 1950 η µέση ηλικία στην Ελλάδα ήταν τα τριάντα έτη. Σήµερα είναι τα σαράντα τρία έτη και παρ’ όλο που σήµερα οι συµπολίτες µας που είναι άνω των εξήντα πέντε είναι το 21% του
πληθυσµού, το 2050 αυτή η κατηγορία θα φτάσει το 33%. Αυτή
η διπλή βόµβα –λιγότεροι, αλλά και πιο ηλικιωµένοι Έλληνεςαπειλεί το αύριο, αλλά αµφισβητεί και το σήµερα. Γιατί σήµερα
θα έχουµε µικρότερο αριθµό εργαζοµένων που θα παράγουν όλο
λιγότερο και θα συρρικνώνεται η οικονοµία. Έτσι, όµως, χάνονται
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κεφάλαια για τη στήριξη των συντάξεων, κλυδωνίζεται το σύστηµα υγείας και πρόνοιας, κάτι που µε τη σειρά του θα διαλύσει
και τη συνοχή ολόκληρης της οικονοµίας.
Με άλλα λόγια, υπονοµεύεται το µέλλον του έθνους και της
πατρίδας µας. Γιατί χωρίς ανθρώπινο δυναµικό δεν υποστηρίζεται ούτε η κυριαρχία ούτε η ανάπτυξη ενός κράτους. Και χωρίς
ανάπτυξη, χωρίς δουλειές, χωρίς έσοδα, χωρίς εισφορές δεν
υπάρχουν ούτε µισθοί ούτε συντάξεις ούτε υγεία ούτε δηµόσια
παιδεία ούτε, τελικά, εθνική ασφάλεια.
Δεν είναι τυχαίο ότι σε όλες τις µακροπρόθεσµες εκθέσεις που
αφορούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, όπως οι εκθέσεις που δηµοσιεύει το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, το πρόβληµα της υπογεννητικότητας συνδέεται στα µάτια των οικονοµολόγων του ταµείου µε χαµηλούς ρυθµούς ανάπτυξης µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα.
Ένας από τους λόγους που το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
εκτιµά ότι οι µακροπρόθεσµοι ρυθµοί ανάπτυξης θα είναι µόλις
1%, συνδέεται ακριβώς και µε το βαθύ δηµογραφικό πρόβληµα,
το οποίο αντιµετωπίζει η πατρίδα µας.
Να, λοιπόν, γιατί όταν µιλάµε για το δηµογραφικό, µιλάµε για
ένα εθνικό υπαρξιακό διακύβευµα και µακριά από τη δικτατορία
της επικαιρότητας, είναι καιρός να πιάσουµε –όλοι µαζί, θα το
ήλπιζα- το νήµα των καιρών. Το µέλλον ή το σχεδιάζεις ή υφίστασαι τη χειρότερη εκδοχή του. Γι’ αυτό και η Νέα Δηµοκρατία, µε
προσωπική δική µου εµπλοκή, εισηγείται µια συνολική παρέµβαση στο δηµογραφικό, ένα σχέδιο τεσσάρων κατευθύνσεων:
Μείωση του βάρους για την απόκτηση παιδιού, στήριξη των εργαζόµενων γονέων, κυρίως των γυναικών που σηκώνουν σήµερα
–ας µην κοροϊδευόµαστε- το µεγάλο βάρος της ανατροφής των
παιδιών αλλά και των µεγάλων οικογενειών, επιστροφή των νέων
που έφυγαν από την Ελλάδα και βέβαια, διαγενεακή αλληλεγγύη
µέσω ενός σύγχρονου ασφαλιστικού συστήµατος.
Αναµφίβολα, η αντιστροφή αυτής της δηµογραφικής τάσης
δεν είναι απλή υπόθεση. Μην έχουµε αυταπάτες, δεν θα δούµε
αποτελέσµατα ούτε σε ένα ούτε σε δύο χρόνια. Θα πρέπει, λοιπόν, µε συνέπεια να υπηρετήσουµε µία πολυεπίπεδη πολιτική
τουλάχιστον για µια δεκαετία, για να δούµε πραγµατικά αποτελέσµατα. Και το κλειδί για µια τέτοια πολιτική είναι η οικονοµική
της διάσταση.
Τα σποραδικά επιδόµατα µε τη µορφή φιλοδωρήµατος δεν συνιστούν πολιτική για τους νέους που θέλουν να κάνουν οικογένεια. Για εµάς, η κεντρική µας επιδίωξη παραµένει η δηµιουργία
πολλών χιλιάδων νέων, καλοπληρωµένων θέσεων εργασίας σε
µια οικονοµία, η οποία θα αναπτύσσεται µε ρυθµούς διπλάσιους
από τους σηµερινούς.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι κατευθύνσεις του σχεδίου της
Νέας Δηµοκρατίας για το δηµογραφικό µεταφράζονται σε σαφή
χειροπιαστά µέτρα. Σχετικά µε τα κίνητρα για τους νέους γονείς,
εντοπίζω τέσσερα σηµαντικά µέτρα από το πακέτο των πρωτοβουλιών που έχουµε εξαγγείλει.
Πρώτον, θεσπίζουµε άµεση ενίσχυση 2.000 ευρώ για κάθε νέο
παιδί το οποίο θα γεννιέται στην πατρίδα µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα από της Νέας Δηµοκρατίας)
Για να αντιµετωπιστούν οι αυξηµένες ανάγκες του πρώτου καιρού, έτσι ώστε ο τοκετός και η διαδικασία απόκτησης παιδιού
και αυτές οι αυξηµένες ανάγκες να µην αποτελούν ανασχετικό
παράγοντα για κανένα νέο ζευγάρι που θέλει να µεγαλώσει την
οικογένειά του.
Το κόστος αυτού του µέτρου -προφανώς δύναται να υπάρχουν
και λογικό είναι να υπάρχουν και κάποια εισοδηµατικά κριτήρια,
αλλά θα πρέπει να πιάνουν πραγµατικά τα υψηλά εισοδήµατα,
όχι τη µεσαία τάξη- δεν ξεπερνά τα 150 εκατοµµύρια τον χρόνο,
δηλαδή το 1/4 από το κοινωνικό µέρισµα, το οποίο µοίρασε η Κυβέρνηση πέρυσι τα Χριστούγεννα.
Το αφορολόγητο πρέπει να αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για
κάθε παιδί και έτσι θα ωφεληθούν κυρίως οι πιο αδύναµοι, οι
οποίοι διστάζουν να κάνουν σήµερα παιδιά, ενώ θα πρέπει να
µπορούµε να δίνουµε και πρόσθετα κίνητρα σε ζευγάρια που τεκνοποιούν νωρίτερα από τα τριάντα χρόνια της γυναίκας, διότι
σήµερα η µέση ηλικία γέννησης του πρώτου παιδιού στην Ελ-
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λάδα είναι λίγο παραπάνω από τα τριάντα χρόνια.
Τρίτο µέτρο. Το ανέφερε και η κ. Γεννηµατά και είναι σωστή
πρόταση µε µικρό δηµοσιονοµικό αποτύπωµα. Όλα τα βρεφικά
είδη, είδη υγιεινής και είδη πρώτης ανάγκης για τις γυναίκες,
πρέπει να υπαχθούν στον χαµηλό συντελεστή ΦΠΑ.
Τέταρτο µέτρο είναι µια πρόταση που έχω παρουσιάσει εδώ
και πάρα πολύ καιρό. Παιδικοί σταθµοί για όλα τα Ελληνόπουλα.
Κανένα παιδί εκτός παιδικών σταθµών µε κυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα από της Νέας Δηµοκρατίας)
Κάθε οικογένεια, που το παιδί της δεν θα βρίσκει θέση σε δηµοτικό σταθµό, θα µπορεί να λαµβάνει ένα κουπόνι ύψους 180
ευρώ για δέκα µήνες τον χρόνο, ώστε να επιλέγει εκείνη τον
σταθµό που προτιµά. Και αυτό το λέω, διότι η πρόσβαση σε ποιοτική φροντίδα µέσα από βρεφονηπιακούς σταθµούς δεν είναι
µόνο µια ανακούφιση για την οικογένεια, η οποία πολύ συχνά διστάζει να κάνει παιδί, επειδή δεν υπάρχουν ή δεν είναι διαθέσιµοι
παππούδες και γιαγιάδες για να το φροντίζουν, αλλά είναι και
απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή ακαδηµαϊκή εξέλιξη των
παιδιών. Γι’ αυτό και η διετής προσχολική αγωγή είναι σωστή παρέµβαση, ακριβώς διότι γνωρίζουµε πολύ καλά ότι πολλές από
τις κοινωνικές ανισότητες σχετίζονται µε το γεγονός ότι πολλά
παιδιά δεν έχουν πρόσβαση σε προσχολική αγωγή. Είναι παιδιά,
κυρίως, πιο αδύναµων οικογενειών και τα παιδιά αυτά γνωρίζουµε από µελέτες ότι θα αδικηθούν στη συνέχεια στην ακαδηµαϊκή τους πορεία. Ξεκινούν, δηλαδή, την ακαδηµαϊκή τους ζωή
στην Α’ δηµοτικού µε ένα σηµαντικό µειονέκτηµα. Αυτό δεν είναι
επιτρεπτό, γι’ αυτό και είµαστε απολύτως ξεκάθαροι: Κανένα
παιδί εκτός παιδικού σταθµού, διετές νηπιαγωγείο και ελεγχόµενη ποιότητα στις φροντίδες καθώς και στις υπηρεσίες που παρέχουν οι παιδικοί σταθµοί.
Όµως, για την προστασία νέων γονέων και κυρίως της νέας
µητέρας προβλέπουµε κάποιες ακόµα, πιστεύω, σηµαντικές συγκεκριµένες κινήσεις.
Πρώτον, ελεύθερη επιλογή της γυναίκας να ορίσει εκείνη τον
χρόνο της άδειας εγκυµοσύνης και λοχείας, έτσι ώστε να χαλαρώσουµε τους πολύ αυστηρούς περιορισµούς, οι οποίοι υπάρχουν σήµερα. Σε συνεργασία µε τους κοινωνικούς εταίρους να
αυξήσουµε την άδεια για τις µονογονεϊκές οικογένειες, µια ειδική
κατηγορία που αντιµετωπίζει πρόσθετα προβλήµατα, τα οποία
χρήζουν στοχευµένης κοινωνικής προστασίας.
Δεύτερον, να επεκτείνουµε την προστασία για την απόλυση
στους είκοσι τέσσερις µήνες, αντί των δεκαοκτώ µετά τον τοκετό, διότι γνωρίζουµε πολύ καλά ότι και σήµερα που µιλάµε
υπάρχουν πολλοί ασύδοτοι εργοδότες που δεν εφαρµόζουν την
υφιστάµενη εργατική νοµοθεσία και εκµεταλλεύονται το εργατικό τους δυναµικό, ειδικά τις γυναίκες, µε τρόπο ο οποίος είναι
ηθικά απαράδεκτος και κατάφωρα παράνοµος.
Τρίτον, χρειαζόµαστε ειδικά προγράµµατα κατάρτισης, τα
οποία θα περιµένουν όσους επιστρέφουν στην εργασία µετά από
τη διακοπή για την ανατροφή τέκνων, διότι ένα διάλειµµα στην
επαγγελµατική τους καριέρα για κάτι τόσο όµορφο δεν µπορεί
να γίνεται εµπόδιο στην εξέλιξή τους.
Τέταρτον, όπως είπα ήδη, η ουσιαστική βοήθεια µέσω των παιδικών σταθµών βρίσκει συνέχεια στη σταδιακή εφαρµογή της
διετούς υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής, αλλά και στην ενίσχυση του θεσµού των ολοήµερων σχολείων, ο οποίος πρέπει
να επεκταθεί για όλα τα Ελληνόπουλα µε ουσιαστικά προγράµµατα δραστηριοτήτων και µελέτης, όπως και µάθησης και πιστοποίησης ξένης γλώσσας εντός του σχολείου.
Πέµπτον, προφανώς δεν θα παραµελήσουµε τις υφιστάµενες
πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες. Έχουµε δεσµευθεί ότι θα
επαναφέρουµε τα ποσά που η Κυβέρνηση περιέκοψε πέρυσι για
τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα από της Νέας Δηµοκρατίας)
Τα παραπάνω συγκεκριµένα µέτρα αφορούν στην ενίσχυση
των νέων ζευγαριών για να κάνουν παιδιά, αφορούν στην ανακούφιση των γονέων, στη διασύνδεση της εκπαίδευσης µε την
ανατροφή των παιδιών, στην τόνωση της πολύτεκνης οικογέ-
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νειας, αλλά και µε το συνολικό µας σχέδιο για ανάπτυξη θα επιτευχθεί και η επιστροφή πολύτιµου ανθρώπινου δυναµικού από
το εξωτερικό.
Αυτό ακριβώς αντιµετωπίζει και η τέταρτη κατεύθυνση του
σχεδίου µας. Δεν µπορούµε να συζητούµε για αντιµετώπιση του
δηµογραφικού προβλήµατος, χωρίς να συζητούµε για τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει το ασφαλιστικό µας σύστηµα.
Έχουµε µιλήσει για ένα σύγχρονο και αποτελεσµατικό ασφαλιστικό σύστηµα, ελκυστικό ώστε να εντάσσονται σε αυτό όλοι
οι εργαζόµενοι, δίκαιο ώστε να αποδίδει µετά το τέλος της εργασίας τους κόπους όλων στη διάρκεια του εργασιακού τους
βίου και αποτελεσµατικό ώστε να µην επιβαρύνει, αλλά αντίθετα
να συµβάλλει στην ανάπτυξη της οικονοµίας.
Είχα την ευκαιρία και στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών
πριν από µία εβδοµάδα να αναφερθώ για άλλη µία φορά λεπτοµερώς στο σχέδιό µας, το οποίο συστηµατικά διαστρεβλώνεται
από την Κυβέρνηση. Δεν πειράζει. Είµαστε συνηθισµένοι σε τέτοιου είδους προπαγάνδα. Μόνο που θα πρέπει κάποια στιγµή
να µας εξηγήσετε γιατί θεωρείτε προοδευτικό να µην εφαρµοστεί στη χώρα µας ένα σύστηµα τριών πυλώνων, όπως αυτό
εφαρµόζεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Επαναλαµβάνω, δεν
υπάρχει ευρωπαϊκή χώρα σοβαρή σήµερα, η οποία να µην έχει
εφαρµόσει σύστηµα τριών πυλώνων στο ασφαλιστικό.
(Χειροκροτήµατα από πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Με τον πρώτο πυλώνα θα υπάρχει εθνική σύνταξη για όλους
τους Έλληνες και ανταποδοτικό µέρος των εισφορών για κύρια
σύνταξη. Με τον δεύτερο πυλώνα θα υπάρχει ένας ατοµικός
κουµπαράς που θα δηµιουργεί αποθεµατικά και αποδόσεις ανάλογα µε τις εισφορές του κάθε εργαζόµενου. Αυτό ισχύει κυρίως
για τους νέους εργαζόµενους, οι οποίοι σήµερα δεν έχουν ασφαλιστική συνείδηση. Τρίτον, θα υπάρχει µία εθελοντική πηγή -ο
τρίτος πυλώνας- που θα δηµιουργεί ένα πρόσθετο κεφάλαιο
ιδιωτικής ασφάλισης.
Αυτές οι παρεµβάσεις, κυρίες και κύριοι, συνδέονται άµεσα
και µε το πρόγραµµα, το οποίο παρουσιάσαµε, για την υγεία.
Εκεί, το σχέδιο, το οποίο ονοµατίσαµε «Σπύρος Δοξιάδης», για
την πρόληψη, αλλά και οι πολιτικές για όσους έχουν χρόνια προβλήµατα, αποσκοπούν σε µια καλύτερη ποιότητα ζωής, προστατευµένοι από ένα ισχυρό σύστηµα ασφάλισης.
Διότι ακριβώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το δηµογραφικό
έχει δύο όψεις. Έχει την όψη της ανάγκης αύξησης του πληθυσµού, αλλά και την όψη της ενεργούς και της ποιοτικής γήρανσης, πώς οι άνθρωποι µπορούν να είναι πιο δραστήριοι στα χρόνια της ζωής τους µετά τη σύνταξή τους και πώς εξασφαλίζουµε
πραγµατικά ποιοτικά γερατειά.
Και, βέβαια, κάποια στιγµή, θα πρέπει να συζητήσουµε και αν
ενδιαφερόµαστε να δώσουµε τη δυνατότητα στους συνταξιούχους να εργάζονται στον ιδιωτικό τοµέα, χωρίς να περικόπτεται
η σύνταξή τους. Να µην καταδικάζουµε, δηλαδή, ανθρώπους
υποχρεωτικά στην αποστρατεία, όταν αυτοί µπορεί να θέλουν να
συνεχίσουν να είναι οικονοµικά ενεργοί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας παρουσίασα τις µεγάλες
κατευθύνσεις, αλλά και τα εξειδικευµένα µέτρα της Νέας Δηµοκρατίας για την αντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλήµατος.
Πρόκειται για µία σειρά από στοχευµένες και κοστολογηµένες
παρεµβάσεις, ώστε να έχουµε αύριο περισσότερα Ελληνόπουλα
και λιγότερους γονείς οι οποίοι θα αγωνιούν για το πώς θα κάνουν οικογένεια, να έχουµε οικογένειες µε περισσότερα παιδιά
σε µια χώρα µε πολλούς εργαζόµενους, όλους ασφαλισµένους
και µία υγιέστερη και αποδοτικότερη κοινωνία. Πρόκειται για µια
συνολική θεώρηση του προβλήµατος, η οποία περιλαµβάνει,
ταυτόχρονα, πολιτικές για την κοινωνική προστασία, για την παιδεία και την υγεία και βέβαια, για την οικονοµία.
Πρέπει, όµως, να επισηµάνω ότι το δηµογραφικό έλλειµµα, για
το οποίο σας µίλησα και το οποίο τόσο έντονο είναι στην πατρίδα
µας, δεν είναι πρόβληµα µόνο ελληνικό, αλλά είναι και πρόβληµα
πανευρωπαϊκό. Γι’ αυτό και πρέπει να το θέσουµε ως ειδική προτεραιότητα στην ευρωπαϊκή ατζέντα, για τη διαµόρφωση µιας
πολύπλευρης πολιτικής σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο ενίσχυσης και
στήριξης της οικογένειας.
Σε εθνικό επίπεδο, πάντως, πρέπει να προωθήσουµε την έν-
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νοια της δηµογραφικής ρήτρας σε κάθε νοµοθεσία, έτσι ώστε
όλοι οι νόµοι να ελέγχονται ως προς τις επιπτώσεις τους στις
υφιστάµενες οικογένειες και κατά το δυνατόν και στις επιλογές
των νέων. Και βέβαια, το γραφείο της δηµογραφικής πολιτικής
της Βουλής, το οποίο ζητά η Επιστηµονική Επιτροπή για το δηµογραφικό, µπορεί να αναλάβει αυτό το έργο και είναι απαραίτητο να συσταθεί.
Υπάρχουν, άλλωστε, και πολλά άλλα, παράπλευρα ζητήµατα
που συνδέονται µε το δηµογραφικό και πρέπει να αντιµετωπιστούν διακοµµατικά µε ρεαλισµό και τόλµη, όπως οι υιοθεσίες,
τα υπογόνιµα ζευγάρια και ο συγκλονιστικά -επαναλαµβάνω, ο
συγκλονιστικά- µεγάλος αριθµός εκτρώσεων στην πατρίδα µας.
Για το ζήτηµα των υιοθεσιών έχουµε ήδη καταθέσει εδώ και δυόµισι χρόνια ένα σαφές και καλά δουλεµένο πρόγραµµα για το
πώς µπορούµε να διευκολύνουµε τις υιοθεσίες στην πατρίδα
µας. Για το ζήτηµα των υπογόνιµων ζευγαριών πρέπει να εξετάσουµε τις οικονοµικές δυνατότητες υποστήριξης σε εκείνα τα
ζευγάρια, τα οποία καταφεύγουν από ανάγκη -και είναι ολοένα
και περισσότερα- σε λύσεις τεχνητής γονιµοποίησης.
Για το, δε, µεγάλο αριθµό των εκτρώσεων θα πω µόνο το εξής:
Εκτιµώνται περίπου στις εκατόν πενήντα χιλιάδες ετησίως στην
πατρίδα µας, παρ’ ότι δεν έχουµε ακριβή στοιχεία. Πολλές από
αυτές τις εκτρώσεις λαµβάνουν χώρα σε ζευγάρια που ήδη
έχουν παιδιά. Για σκεφτείτε λίγο: Εάν µπορούσαµε έστω και το
10% αυτών των εκτρώσεων να αποφύγουµε, θα µιλούσαµε για
15% παραπάνω γεννήσεις στην πατρίδα µας από ζευγάρια τα
οποία ήδη έχουν παιδιά, θέλουν να αποκτήσουν παιδιά και, πάντως, βρίσκονται ήδη σε µία δυνατότητα που µπορούν να υποστηρίξουν παιδιά. Άρα, και αυτό το ζήτηµα, νοµίζω ότι θα πρέπει να
µας απασχολήσει ουσιαστικά.
Η αλήθεια είναι ότι τα προβλήµατα, τα οποία σήµερα συζητάµε, υπερβαίνουν τον ορίζοντα µιας κυβερνητικής θητείας,
εννοώ -όπως σας είπα και πριν- τα αποτελέσµατα γίνονται ορατά
πολλά χρόνια µετά. Η εξέτασή τους, όµως, δεν γίνεται ούτε σε
συνθήκες εργαστηρίου, ούτε σε κάποιο ουδέτερο πολιτικά
χρόνο. Συνδέονται αντικειµενικά µε την οικονοµική κατάσταση,
µε το πολιτικό κλίµα, µε τη συγκυρία. Δυστυχώς, και στα δύο
αυτά επίπεδα, το κλίµα είναι αρνητικό.
Το δηµογραφικό, λοιπόν -και κλείνω µε αυτό- γίνεται και αυτό
µέρος του κεντρικού αιτήµατος όλων των Ελλήνων, αίτηµα για
µια µεγάλη πολιτική αλλαγή. Διότι τελικά µόνο η οικονοµική ανάκαµψη της Ελλάδος θα παράγει µεγαλύτερο πλούτο, περισσότερες δουλειές και θα µας επιτρέψει να χρηµατοδοτήσουµε µία
αποτελεσµατική δηµογραφική πολιτική, µία γόνιµη πολιτική κυριολεκτικά.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο πρόγραµµα «Ο Ρήγας και η Επανάσταση» που οργανώνει το Ίδρυµα
της Βουλής, είκοσι τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 1ο ΕΠΑΛ Αγίας Παρασκευής.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξης Τσίπρας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Πράγµατι, είναι µία εξαιρετικά χρήσιµη, ενδιαφέρουσα, αλλά
και κρίσιµη για το µέλλον του τόπου συζήτηση αυτή που διεξάγεται και θέλω εξαρχής να εξάρω το έργο της διακοµµατικής κοινοβουλευτικής επιτροπής και την έκθεση για το δηµογραφικό,
αλλά και να παρατηρήσω ότι είναι ενθαρρυντικό το γεγονός -δεν
συµβαίνει συχνά αυτό, άρα οφείλω να το υποσηµειώσω- ότι αυτή
η έκθεση της διακοµµατικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για το
δηµογραφικό είναι σχεδόν οµόφωνη, ψηφίστηκε, δηλαδή, από
τα περισσότερα κόµµατα, αν δεν κάνω λάθος, πλην του ΚΚΕ και
της Χρυσής Αυγής.
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Βεβαίως, θα συµφωνήσω µε ορισµένες από τις διατυπώσεις δεν µπορεί κανείς να διαφωνήσει σε αυτές,- και του Αρχηγού της
Αντιπολίτευσης που µίλησε πριν, λέγοντας ότι πρόκειται για ένα
πρόβληµα που δεν αφορά µόνο το σήµερα και το αύριο, αλλά
όποιες πολιτικές χαράξεις, αποτελέσµατα θα δεις σε έναν ορίζοντα µακροπρόθεσµο.
Και, βεβαίως, για να τονίσω την ορθότητα αυτής της παρατήρησης, να πω ότι δηµογραφικό πρόβληµα στη χώρα υπήρχε και
πολύ πριν την κρίση. Από τη δεκαετία του 1990 έχει επισηµανθεί
η προοπτική της γένεσης του δηµογραφικού προβλήµατος στη
χώρα. Το 1993 φτιάχτηκε η πρώτη επιτροπή, αν και τη δεκαετία
του 1990 είχαµε µία αύξηση του πληθυσµού, η οποία, όµως, είχε
να κάνει σε µεγάλο βαθµό και µε την ενσωµάτωση µεταναστών
εκείνη την περίοδο. Όµως, από τότε είχε αρχίσει να γίνεται
σαφής η πρόβλεψη της επιδείνωσης του προβλήµατος λόγω της
υπογεννητικότητας.
Θα ήθελα, λοιπόν, να συνεχίσω, καταγράφοντας τις διαφωνίες
µου µε τον κ. Μητσοτάκη, καθώς και την αίσθηση µου ότι σε κάποια ζητήµατα που αφορούν τις παρούσες πολιτικές, δεν έχει
πλήρη ενηµέρωση, κάτι το οποίο θα αναλύσω επιγραµµατικά.
Εκείνο, λοιπόν, στο οποίο θα διαφωνήσω, είναι στην εκτίµηση ότι
το δηµογραφικό δεν είναι µονάχα ένα ζήτηµα το οποίο µπορεί
να αντιµετωπιστεί µε µία σωστή ή λάθος στρατηγική σε επιµέρους ζητήµατα. Όχι ότι αυτή η στρατηγική σε επιµέρους ζητήµατα δεν είναι ζητούµενο σήµερα, αλλά εγώ θα έλεγα ότι το
δηµογραφικό πρόβληµα είναι ένα ζήτηµα συνολικής στρατηγικής. Συνιστά συνέπεια του τρόπου µε τον οποίον επιλέγουµε να
οργανώσουµε την κοινωνία µας, αν, δηλαδή, είµαστε σε θέση να
επιλέξουµε ένα µοντέλο κοινωνικής αναπαραγωγής, στο οποίο
η αύξηση του πληθυσµού θα είναι η λογική συνέπεια της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης της κοινωνικής πλειοψηφίας ή, αντίθετα, αν το µοντέλο, το οποίο επιλέγουµε, είναι αυτό που
θεωρεί ενδεδειγµένο έναν τρόπο κοινωνικής αναπαραγωγής,
όπου η συνέπεια της µείωσης του πληθυσµού είναι µία µικρή,
ασήµαντη λεπτοµέρεια, µία παράπλευρη απώλεια µπροστά στην
ευηµερία µιας κοινωνικής µειοψηφίας, που απολαµβάνει, ενδεχοµένως, προνόµια και πλούτη.
Εποµένως, αυτό που ισχυρίζοµαι είναι ότι ακόµα και αν δεν συναντάµε συχνά την αναφορά στο δηµογραφικό ζήτηµα στον καθηµερινό πολιτικό ανταγωνισµό εδώ στη Βουλή και έξω από τη
Βουλή, στην ουσία αυτός ο ανταγωνισµός κρύβεται πίσω από
κάθε λέξη και κάθε πρόταση την οποία διατυπώνει κάθε πολιτική
δύναµη. Διότι ο τρόπος µε τον οποίον οραµατιζόµαστε την ανάπτυξη, ο τρόπος µε τον οποίο οραµατιζόµαστε την κοινωνική
συγκρότηση, τη δοµή της οικονοµίας, πώς οραµατιζόµαστε τη
µείωση της ανεργίας, το κοινωνικό κράτος, την παιδεία, το ασφαλιστικό σύστηµα, όλα τα κρίσιµα ζητήµατα της δηµόσιας σφαίρας, συνιστά και µία ενιαία απάντηση στο µεγάλο πρόβληµα του
δηµογραφικού.
Η πατρίδα µας είδε τον πληθυσµό της να µειώνεται ίσως και
λίγο παραπάνω από τριακόσιες χιλιάδες ανθρώπους τα σκληρά
χρόνια της κρίσης, το 2011 - 2016, σύµφωνα µε τα στοιχεία της
ΕΛΣΤΑΤ, λόγω µείωσης των γεννήσεων, λόγω αύξησης των θανάτων, αλλά και λόγω του φαινοµένου του «brain drain» και της
φυγής κυρίως νέων ανθρώπων –δυστυχώς- στο εξωτερικό.
Αν θέλουµε, λοιπόν, να µιλήσουµε επί της ουσίας για µία προοπτική ανατροπής αυτής της τάσης, µείωσης των γεννήσεων και
αύξησης των θανάτων, δηλαδή την τάση να γίνεται η αναλογία
γεννήσεων προς τους θανάτους ολοένα και πιο αρνητική, θα
πρέπει να συνοµολογήσουµε ότι, πρώτον, δεν µπορεί να συµβεί
µέσα από πολιτικές λιτότητας, διάρρηξης της κοινωνικής συνοχής. Και δεύτερον, αυτή η ανατροπή σε αυτή την τάση δεν µπορεί να συµβεί χωρίς µία ολοκληρωµένη πολιτική ένταξης - ενσωµάτωσης των µεταναστών.
Αφήνω το δεύτερο να το αναλύσω χωριστά και θα προσπαθήσω να ασχοληθώ µε το πρώτο, το θέµα, δηλαδή, της κυρίαρχης αντίληψης σήµερα για την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας, η οποία δεν µπορεί παρά να είναι στηριγµένη στη συρρίκνωση του εργασιακού κόστους, στη συρρίκνωση των εργασιακών δικαιωµάτων, άρα και στη συρρίκνωση του µισθού και στη
συρρίκνωση όλων των κεκτηµένων δικαιωµάτων, εργασιακών και
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κοινωνικών, κοινωνικής προστασίας, που οικοδοµήθηκαν και
στην Ελλάδα -ίσως λίγο αργότερα- αλλά κυρίως στην Ευρώπη
µετά τον πόλεµο.
Θέλω να κάνω ιδιαίτερη αναφορά, λοιπόν, στην εργασία, αλλά
και στις πολιτικές για το παιδί.
Θα ξεκινήσω µε το ζήτηµα της εργασίας, γιατί πιστεύω ότι το
ζήτηµα της εργασίας είναι το υπ’ αριθµόν ένα στην υπόθεση της
κοινωνικής αναπαραγωγής. Η Ελλάδα πριν από πέντε χρόνια
ήταν µία χώρα στην οποία κάτι λιγότερο από το ένα τρίτο του εργατικού δυναµικού της ήταν εκτός παραγωγής. Και ακόµη χειρότερα, στην ίδια κατάσταση βρίσκονταν τα δύο τρίτα σχεδόν των
νέων ως είκοσι πέντε έτη.
Είναι σαφές ότι σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο σχεδιασµός για το
µέλλον, οι σκέψεις για την οικογένεια, για την απόκτηση παιδιών
για ολοένα και µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού των νέων ανθρώπων, για την πλειοψηφία των νέων ανθρώπων, έγινε ένα
όνειρο απατηλό. Η προσµονή για µία καλύτερη ζωή έγινε ένας
καθηµερινός, αγχωτικός αγώνας για επιβίωση.
Η χώρα στο αποκορύφωµα της κρίσης ήταν µία χώρα αβίωτη
για το πιο δυναµικό κοµµάτι της κοινωνίας. Και αυτός ήταν ο
λόγος, αν θέλετε, για τον οποίο από την πρώτη στιγµή είπαµε ότι
το ζήτηµα της εργασίας αποτελεί έναν εθνικό στόχο και θέσαµε
προτεραιότητα σε αυτό το ζήτηµα -παρά το γεγονός ότι βρεθήκαµε σε συνθήκες δηµοσιονοµικής ασφυξίας και δηµοσιονοµικού
περιορισµού- θέσαµε ως εθνικό στόχο πρώτα από όλα τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Στην πρώτη πενταετία είχαµε µία κατάρρευση της απασχόλησης, της εργασίας στη χώρα µας. Η ανεργία σκαρφάλωσε στο
28%. Είχαµε µία απώλεια σχεδόν ενάµιση εκατοµµυρίου. Σήµερα, έχουµε µία αντιστροφή αυτής της τάσης. Έχουµε πάνω
από τριακόσιες πενήντα χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, κάτι που
αποτυπώνεται και στα µεγέθη που µετρούν την ανεργία. Στη µέτρηση της ανεργίας είχαµε εννιά ποσοστιαίες µονάδες µείωση
σε σχέση µε την οδυνηρή στιγµή του 2014 που κατέγραψε 28%
ανεργία. Σήµερα, λοιπόν, είναι στο 18,5%.
Δεύτερον, εργαστήκαµε για τη βελτίωση των συνθηκών της
εργασίας, όχι µόνο για την αύξηση της απασχόλησης και τη µείωση ανεργίας. Οργανώσαµε από µηδενική βάση το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας, που ήταν ένα κουφάρι στην πραγµατικότητα,
για να γίνονται νταραβέρια µε διάφορους εργοδότες, όταν τους
έπιαναν στα πράσα για να µην καταγράφουν τις παρανοµίες
τους.
Κυνηγήσαµε την παραβατικότητα σε όλους τους τοµείς. Περιορίσαµε την αδήλωτη εργασία στο 9%, όταν είχε φτάσει το
2014 ακόµα και στο 20% στους τοµείς υψηλής παραβατικότητας.
Η πολιτεία πάτησε πόδι σε εργασιακά κάτεργα που απασχολούσαν εκατοντάδες αδήλωτους, ανασφάλιστους, κυρίως νέους
ανθρώπους, µε εξαντλητικά ωράρια, που προφανώς δεν είχαν
σε τίποτα να κάνουν µε το θεσµοθετηµένο οκτάωρο.
Τρίτον, προχωρήσαµε άµεσα µετά την έξοδο από τα µνηµόνια
σε δύο κοµβικές ενέργειες για τη συνολική αύξηση των µισθών:
Την επαναφορά των βασικών αρχών των συλλογικών διαπραγµατεύσεων και την αύξηση του κατώτατου µισθού κατά 11% και
κατά 27% για τους νέους, αφού καταργήσαµε αυτήν τη ντροπιαστική διάταξη της κυβέρνησης Σαµαρά, του 2012, για τον υποκατώτατο µισθό των νέων έως είκοσι πέντε ετών.
Η µείωση, λοιπόν, της ανεργίας, η προστασία της εργασίας,
των συνθηκών της εργασίας και η αύξηση των µισθών, αποτελούν προϋπόθεση για µια ενιαία στρατηγική που µπορεί να δώσει
µια προοπτική ανατροπής αυτού του φαινοµένου. Και θα έλεγα
ότι αποτελεί αναγκαία και ικανή συνθήκη για τη σταδιακή ανατροπή των τάσεων επιδείνωσης του δηµογραφικού.
Η εργασία είναι παράγοντας σταθερότητας στη ζωή ενός ανθρώπου. Χωρίς την αποκατάσταση αυτού του βασικού όρου, ο
οποιοσδήποτε σχεδιασµός του µέλλοντος είναι ένας έωλος και
αµφίβολος σχεδιασµός.
Γι’ αυτόν το λόγο πιστεύω ότι οι συνταγές απορρύθµισης της
εργασίας, οι κυρίαρχες την τελευταία εικοσαετία και στην Ευρώπη, -οι νεοφιλελεύθερες συνταγές, οι απόψεις σας, έχουµε
διαφορές ιδεολογικές- της διάλυσης των εργασιακών σχέσεων,
της καθήλωσης των µισθών στο όνοµα δήθεν της ανταγωνιστι-
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κότητας της οικονοµίας, ούτε την ανταγωνιστικότητα βοηθά. Το
µόνο που πετυχαίνουν µε βεβαιότητα είναι να δυσχεραίνουν τις
κοινωνικές συνθήκες, να διαρρηγνύουν την κοινωνική συνοχή
και, άρα, να υποθηκεύουν το µέλλον των επόµενων γενιών και να
οξύνουν το δηµογραφικό πρόβληµα. Αυτό συµβαίνει και στην Ευρώπη, αλλά, βεβαίως, και στη χώρα µας.
Πώς µπορεί ένας νέος άνθρωπος να κάνει οικογένεια, να θέλει
να ζήσει στη χώρα µε αξιοπρέπεια, µε όνειρα, όταν είναι αβέβαιη
η προοπτική της εργασίας του, όταν ακόµα κι αν υπάρχει προοπτική εργασίας, αυτή δεν είναι µε αξιοπρεπείς όρους, όταν
µέχρι τα σαράντα του χρόνια µένει στο σπίτι το πατρικό, δεν έχει
την οικογένεια να βρει σπίτι;
Αυτά είναι τα ερωτήµατα στα οποία οφείλουµε να απαντήσουµε ιδίως τώρα που βγαίνουµε από την κρίση.
Άρα, εδώ, πράγµατι, χρειάζεται ένα πλαίσιο ενεργητικών πολιτικών. Εσείς τα λέτε φιλοδωρήµατα. Εµείς θεωρούµε ότι δεν
είναι φιλοδωρήµατα. Κάθε άλλο. Η επιδότηση ενοικίου, για παράδειγµα, που θεσµοθετούµε τώρα και ψηφίσαµε και αφορά 300
εκατοµµύρια ετησίως, θα καλύψει ένα µεγάλο µέρος αναγκών
κυρίως νέων ανθρώπων, οι οποίοι θέλουν να φτιάξουν οικογένεια
και δεν έχουν αυτήν τη δυνατότητα. Γιατί κυρίως οι νέοι άνθρωποι βρίσκονται µέσα σε αυτά τα εισοδηµατικά κριτήρια, τα οποία
έχουµε θεσπίσει. Διακόσιες χιλιάδες νοικοκυριά θα καλυφθούν
άµεσα.
Τις επόµενες ηµέρες ξεκινάει η πλατφόρµα και θα δούµε και
τα αποτελέσµατα της συµµετοχής από την επιδότηση του ενοικίου.
Άρα, η αύξηση του κατώτατου µισθού, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας, οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας, η επιδότηση
ενοικίου είναι ένα πλαίσιο, ένα πλέγµα πολιτικής, το οποίο µπορεί, πράγµατι, να συµβάλλει στη σταδιακή αντιµετώπιση του φαινοµένου.
Επόµενος άξονας, εξαιρετικά κρίσιµος για το δηµογραφικό,
είναι οι πολιτικές για το παιδί. Έχω την αίσθηση ότι δεν είστε
επαρκώς ενηµερωµένος από τους συνεργάτες σας για όσα
έχουν ήδη γίνει. Διότι, πράγµατι, εγώ δεν θέλω να απαντήσω µε
τον ίδιο τρόπο που απαντάτε εσείς σε θεσµοθετηµένες ήδη παρεµβάσεις και πολιτικές, ότι είναι φιλοδωρήµατα. Θα µπορούσα
να πω και εγώ ότι οι 2.000 άπαξ µε τη γέννηση του παιδιού είναι
ένα φιλοδώρηµα, διότι δεν αντιµετωπίζει το πρόβληµα. Όχι, είναι
κάτι σοβαρό αυτό που προτείνετε. Όµως, δεν έχετε ενηµερωθεί
µάλλον -καθώς αυτό που προτείνετε εσείς προφανώς και µε στοιχεία και µε κριτήρια εισοδηµατικά δεν θα είναι µια δαπάνη για το
δηµόσιο πάνω από 100 εκατοµµύρια- πως όταν εµείς παραλάβαµε το 2015, η δαπάνη για το παιδί ήταν στα 822 εκατοµµύρια
ευρώ ετησίως, ενώ σήµερα η δαπάνη για το παιδί είναι στο
1.416.000.000 ευρώ ετησίως.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Θα σας τα πω αναλυτικά, διότι εµείς εκτιµούµε ότι οι δράσεις
που έχουµε ήδη αναλάβει, παρά τα -επαναλαµβάνω- στενά δηµοσιονοµικά πλαίσια που όλοι γνωρίζουµε, ήταν δράσεις εµβληµατικές, διότι στην πραγµατικότητα ήρθαµε να ανατρέψουµε ένα
µοντέλο που αφορούσε µόνο στις ευάλωτες κατηγορίες.
Αυξήσαµε, λοιπόν, τον προϋπολογισµό των δηµόσιων δαπανών για το παιδί κατά 72%. Αυξήσαµε το ύψος των οικογενειακών
επιδοµάτων από 650 εκατοµµύρια το 2015 σε 1,1 δισεκατοµµύριο ευρώ σήµερα, τα οποία αντίστοιχα αφορούσαν οχτακόσιες
χιλιάδες οικογένειες και 1,4 εκατοµµύρια παιδιά το 2015 και σήµερα αφορούν εννιακόσιες χιλιάδες οικογένειες και 1,6 εκατοµµύρια παιδιά.
Γι’ αυτό λέω ότι µάλλον δεν σας ενηµερώνουν σωστά, καθώς
είπατε ότι θα επαναφέρετε όλα τα επιδόµατα, τα οποία εµείς καταργήσαµε. Αν το λέτε αυτό, στην πραγµατικότητα είναι σαν να
λέτε ότι θα αφαιρέσετε αυτά τα οποία δώσαµε. Διότι εµείς για
πρώτη φορά έχουµε έρθει και έχουµε θεσµοθετήσει επιδόµατα
και για οικογένειες µε ένα παιδί, για οικογένειες µε δύο παιδιά
και όχι µόνο για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.
Το σύνολο των επιδοτούµενων οικογενειών -επαναλαµβάνωαπό 809.000 έχει πάει στις 926.000, το σύνολο των επιδοτούµενων παιδιών από 1.434.000 σε 1.601.000. Θα σας δώσουµε αναλυτικούς πίνακες και στοιχεία διότι, εντάξει, να διαφωνούµε σε
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ιδέες και σε πολιτικές, αλλά όχι και σε πεπραγµένα, σε facts.
Αυτά είναι δεδοµένα.
Όµως, το 52% των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών ήδη
το 2018 έχει αυξήσεις σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, το
2017. Και, βεβαίως, για τις οικογένειες µε ένα παιδί υπήρξαν
πολύ σηµαντικές αυξήσεις -πάρα πολύ σηµαντικές αυξήσεις!πράγµα το οποίο είναι εξαιρετικά κρίσιµο. Διότι αυτό το οποίο
εµείς πρέπει να επιβραβεύσουµε και να ενισχύσουµε µε κίνητρα,
είναι το να κάνει παιδί ένα ζευγάρι νέων ανθρώπων, να κάνει το
δεύτερο παιδί και µακάρι να φτάσουµε και στο σηµείο να µπορέσουµε να δώσουµε κίνητρα και για το τρίτο παιδί. Όµως, αυτήν
τη στιγµή το πρόβληµα είναι ότι δεν τολµά κανείς να κάνει ούτε
το πρώτο παιδί.
Θεσπίσαµε, επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τον θεσµό
των σχολικών γευµάτων που παρέχονται καθηµερινά σήµερα σε
εκατόν πενήντα τρεις χιλιάδες παιδιά σε όλη τη χώρα. Σε µια
τριετία αυξήσαµε την κρατική χρηµατοδότηση για να µπουν 60%
περισσότερα παιδιά σε βρεφονηπιακούς σταθµούς.
Και αυτό είναι, επίσης, κάτι για το οποίο µάλλον δεν σας έχουν
ενηµερώσει σωστά, κύριε Μητσοτάκη. Βεβαίως, και εσείς λέτε
στο πρόγραµµά σας «Κανένα παιδί έξω από βρεφονηπιακούς και
παιδικούς σταθµούς». Υπάρχει κανείς που θα διαφωνήσει σε
αυτό; Δεν θα σας κάνω σύγκριση τώρα εδώ µε το τι παραλάβαµε
και το αν αυτή είναι η πραγµατική σας πολιτική βούληση, γιατί
όλα τα προηγούµενα χρόνια η εικόνα ήταν διαφορετική. Και αυτό
το λέω, διότι το 2015 είχαµε εβδοµήντα εννιά χιλιάδες vouchers
για τους βρεφονηπιακούς σταθµούς και φέτος εµείς έχουµε
δώσει εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες vouchers. Πρόκειται για 60%
περισσότερα παιδιά, µια πολύ σηµαντική αύξηση της κρατικής
χρηµατοδότησης.
Όµως, το πρόβληµα που έγκειται; Και ρωτήστε για να ενηµερωθείτε. Το πρόβληµα δεν έγκειται στο ότι δεν υπάρχει επαρκής
κρατική χρηµατοδότηση, δαπάνη ή επιδότηση, γιατί λέτε στο
πρόγραµµά σας ότι θα το λύσετε δίνοντας 1.800 ευρώ ετησίως
σε κάθε παιδί. Μα, εµείς ξέρετε πόσα δίνουµε σήµερα; Από 2.375
έως 2.945 για τα βρέφη και από 1.805 έως 2.375 για τα νήπια.
Είναι πολύ περισσότερα από όσα λέτε ότι θα δώσετε εσείς. Το
πρόβληµα έγκειται στο ότι δεν υπάρχουν επαρκείς παιδικοί και
βρεφονηπιακοί σταθµοί στη χώρα, είτε δηµόσιοι είτε ιδιωτικοί.
Και δεν υπάρχουν, προφανώς, διότι -όπως και εσείς σωστά είπατε, τα ζητήµατα αυτά δεν λύνονται από τη µία µέρα στην άλληδεν υπήρχε κανένας σχεδιασµός όλα τα προηγούµενα χρόνια.
Και σήµερα δίνουµε πράγµατι έναν αγώνα δρόµου, προκειµένου
να δώσουµε κίνητρα να φτιαχτούν παιδικοί και βρεφονηπιακοί
σταθµοί.
Από τον Γενάρη του 2019 έχουµε ένα πρόγραµµα σε εξέλιξη,
συνολικού προϋπολογισµού 15 εκατοµµυρίων ευρώ, για την
ίδρυση δέκα χιλιάδων νέων θέσεων σε βρεφονηπιακούς σταθµούς.
Επίσης, να σας πω ότι τη δίχρονη προσχολική υποχρεωτική
εµείς τη θεσµοθετήσαµε. Δηλαδή, µην εξαγγέλλετε πράγµατα
τα οποία ήδη έχουν θεσµοθετηθεί. Μέχρι στιγµής ανταποκρίθηκαν εκατόν δέκα δήµοι, που ιδρύουν πέντε χιλιάδες νέες θέσεις
και προχωράµε µέχρι την κάλυψη όλου του ποσού. Εµείς, όµως,
το ψηφίσαµε στη Βουλή. Εσείς, που εξαγγέλλετε ότι θα το κάνετε, ενώ έχει γίνει, τι ψηφίσατε σε αυτό; Ψηφίσατε «παρών»,
κύριε Μητσοτάκη! Μάλλον κάποιοι συνεργάτες σας δεν σας ενηµερώνουν σωστά.
Στόχος µας, λοιπόν, είναι τα επόµενα χρόνια πράγµατι να
έχουµε κάλυψη σε βρεφονηπιακούς σταθµούς για εκατόν πενήντα χιλιάδες παιδιά, διότι στόχος µας πρέπει να είναι πράγµατι
«Κανένα παιδί έξω από βρεφονηπιακούς σταθµούς», ώστε να δώσουµε τη δυνατότητα στους νέους γονείς -εργαζόµενους ή άνεργους, κυρίως εργαζόµενους που δεν έχουν πού να αφήσουν τα
παιδιά τους- να µπορούν να αφήσουν τα παιδιά τους, να έχουν
δηµιουργική απασχόληση. Και αυτό είναι πολύ κρίσιµο για τη µείωση της υπογεννητικότητας, για την καταπολέµηση του προβλήµατος του δηµογραφικού.
Και να πω εδώ ότι ενώ µέχρι πρότινος αυτή η επιδότηση για
τους παιδικούς, αυτά τα vouchers, αφορούσαν µόνο σε εργαζόµενες µητέρες, εµείς έχουµε θεσµοθετήσει να αφορούν άνεργες
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και, βεβαίως -αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό- φτωχές µητέρες,
αυτές που δεν έχουν, δηλαδή, τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε κάποιους ιδιωτικούς σταθµούς.
Τέλος, επιλέξαµε να δώσουµε βάρος σε ένα ιδιαίτερα κρίσιµο
ζήτηµα, στο οποίο διαχρονικά η ελληνική πολιτεία επέλεγε να
κλείνει τα µάτια, υποταγµένη στη γραφειοκρατία, στα στερεότυπα και τον κοινωνικό συντηρητισµό. Και αυτό ήρθατε να το
εξαγγείλετε σήµερα, αλλά έχει γίνει νόµος του κράτους εδώ και
έναν χρόνο. Αναφέροµαι στην εθνική στρατηγική για την αποϊδρυµατοποίηση, δηλαδή το νέο θεσµικό πλαίσιο για την υιοθεσία. Αυτό ήταν µια εξαιρετικά σηµαντική θεσµική τοµή, µε την
οποία µειώνουµε τον χρόνο αναµονής σε οκτώ µε δώδεκα µήνες
από τέσσερα έως έξι χρόνια για την υιοθέτηση ενός παιδιού.
Υπήρχαν καθυστερήσεις που, όπως όλοι γνωρίζουµε, πολύ συχνά τροφοδοτούσαν και ένα ανεπίτρεπτο φαινόµενο εµπορίας
ανηλίκων. Όλο το σύστηµα πλέον γίνεται αδιάβλητο και ψηφιακό
και όλα τα ιδρύµατα αποκτούν ειδική µονάδα αποϊδρυµατοποίησης, συνδεδεµένη µε το Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Απόλυτη προτεραιότητά µας είναι όλα τα παιδιά που γεννιούνται και µεγαλώνουν σε αυτόν τον τόπο, να µην στερηθούν τα
στοιχειώδη.
Και επιτρέψτε µου εδώ να κάνω µια παρατήρηση, διότι διαβάζοντας και την έκθεση, παρατήρησα το εξής: Η δαπάνη για το
παιδί στην Ελλάδα ήταν σε αυτά τα πολύ χαµηλά επίπεδα που
µας κατατάσσουν -µας κατέτασσαν στα χαµηλότερα επίπεδα δαπανών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση- όχι τώρα, για να λέµε τα
πράγµατα µε το όνοµά τους, όχι µόνο στην περίοδο της κρίσης.
Την περίοδο των παχέων αγελάδων, την περίοδο που η ισχυρή
ελληνική οικονοµία έφτιαχνε «Ολυµπιάδες», την περίοδο της
ισχυρής Ελλάδας του Χρηµατιστηρίου, των υψηλών ρυθµών ανάπτυξης του 4% και του 6% είχαµε τις χαµηλότερες δαπάνες για
το παιδί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Για αυτό θέλω να αµφισβητήσω και κάτι άλλο που είπατε, αναφερόµενος σε κάποια στοιχεία του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Δεν είναι γραµµική συνάρτηση ο ρυθµός της ανάπτυξης
µε το επίπεδο της κοινωνικής προστασίας. Δεν είναι γραµµική
συνάρτηση οι ρυθµοί της ανάπτυξης µε το επίπεδο της κοινωνικής συνοχής που µπορεί να δηµιουργήσει συνθήκες ανατροπής
της δηµογραφικής εξέλιξης. Είναι ζήτηµα πολιτικής επιλογής και
στρατηγικής. Την εποχή των παχέων αγελάδων, της ισχυρής και
µεγάλης Ελλάδας, της οικονοµίας που άνθιζε, είχαµε αυτά τα
φαινόµενα.
Το έγκληµα στη χώρα, λοιπόν, δεν είναι µόνο ότι κάποιοι χρεοκόπησαν τη χώρα και την οδήγησαν σε πρωτοφανή οικονοµική
κρίση, τη χειρότερη σε όλη την Ευρώπη, που διέλυσε τον κοινωνικό ιστό, αλλά και ότι πολύ πιο πριν είχαν αφήσει την κοινωνία
απροστάτευτη, όταν υπήρχαν οι δυνατότητες να οικοδοµηθεί ένα
κοινωνικό κράτος. Διότι και άλλες χώρες που πέρασαν κρίση όχι τόσο σκληρά όσο εµείς- είχαν κοινωνικό κράτος.
Αυτό είναι το µεγάλο έγκληµα αυτού που εµείς ονοµάζουµε
«παλιό πολιτικό σύστηµα» που κυβέρνησε για χρόνια τη χώρα.
Βεβαίως, σήµερα κανείς δεν ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν
ακόµα πολύ µεγάλες δυσκολίες, κανείς δεν ισχυρίζεται ότι ακόµα
συµπολίτες µας δεν περνούν δύσκολα, κανείς δεν ισχυρίζεται ότι
διά µαγείας η κρίση έχει τελειώσει. Όµως, πιστεύω ότι δεν χωρούν κροκοδείλια δάκρυα ούτε για το δηµογραφικό από πολιτικές δυνάµεις που στην πράξη και µε τα πεπραγµένα τους στην
κορύφωση της κρίσης θεώρησαν τις πολιτικές για το παιδί περιττή σπατάλη και, βεβαίως, από πολιτικές δυνάµεις που µε τις
πολιτικές τους επιλογές επιδείνωσαν αυτή την πορεία.
Θέλω να ολοκληρώσω την παρέµβασή µου για το δηµογραφικό µε µία αναφορά, όπως υποσχέθηκα αρχικά, στον τρίτο
άξονα -κοµβικό κατά τη γνώµη µου- µιας συνολικής στρατηγικής
για την αντιµετώπιση του δηµογραφικού, που δεν έχει να κάνει
µόνο µε την οικονοµία και την αντίληψη για την κοινωνική πολιτική, αλλά µε ένα δύσκολο θέµα. Έχουµε διαφωνίες σε αυτό το
θέµα όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, οι προοδευτικοί µε τους συντηρητικούς. Είναι ένα θέµα που ίσως ήταν ταµπού πριν από λίγα χρόνια να το συζητάµε εδώ στη Βουλή
ανοιχτά. Εγώ, όµως, θέλω να πω κάποιες αλήθειες. Και αναφέροµαι στο κρίσιµο θέµα του µεταναστευτικού προβλήµατος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Population Europe του Ινστιτούτου Max Planck, χώρες οι οποίες παρά την πρόσφατη άνοδο της
ακροδεξιάς σε ορισµένες περιπτώσεις έχουν πολιτικές ένταξης
και ενσωµάτωσης στην Ευρώπη και πιο συγκεκριµένα πολιτογράφησης µεταναστών -είτε για διαµένοντες για µεγάλο διάστηµα
µόνιµα στη χώρα είτε πολύ περισσότερο για µετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς- αναµένεται τα επόµενα χρόνια να δουν
ανατροπή των δυσοίωνων προβλέψεων για το δηµογραφικό, δηλαδή να δουν αύξηση στον πληθυσµό τους. Τέτοιες χώρες είναι
η Γερµανία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Σουηδία, το Βέλγιο. Εκτιµάται
ότι θα αυξήσουν τον πληθυσµό τους σηµαντικά έως το 2050,
κατά κύριο λόγο εξαιτίας της µεταναστευτικής τους πολιτικής.
Αντιθέτως, χώρες που πρωτοστατούν σε αυτή τη σύγχρονη
σταυροφορία ενάντια στους πρόσφυγες και τους µετανάστες
από άλλες ηπείρους και οραµατίζονται την «Ευρώπη των κλειστών συνόρων», την «καθαρή Ευρώπη» -οι περισσότερες εξ
αυτών χώρες της ανατολικής Ευρώπης και της Βαλτικής- εκτιµάται ότι θα έχουν δραµατική µείωση του πληθυσµού τους τόσο
λόγω της µη ενσωµάτωσης µεταναστών, όσο και λόγω της µόνιµης φυγής στο εξωτερικό.
Και το κρίσιµο ερώτηµα είναι -µιας και λέτε να µην συζητήσουµε µόνο µε το βλέµµα µας στην τρέχουσα συγκυρία, αλλά
στο µέλλον- το εξής: Η Ελλάδα σε ποιες χώρες θέλουµε να κατατάσσεται; Σε ποια πλευρά της ιστορίας επιλέγει να σταθεί; Οι
πολιτικές επιλογές στο πρόσφατο παρελθόν -πλην λαµπρών εξαιρέσεων που απλά επιβεβαιώνουν τον κανόνα- τείνουν στο δεύτερο παράδειγµα, να µας κατατάσσουν και εµάς µαζί µε τις
χώρες της ανατολικής Ευρώπης και της Βαλτικής σε αυτό το
θέµα.
Όµως, εγώ θα πω καθαρά ότι εµείς πιστεύουµε πως αυτός ο
δρόµος είναι καταστροφικός και δεν υπήρξε ποτέ µονόδροµος
για τη χώρα, γιατί αυτή η χώρα βρίσκεται σε ένα σταυροδρόµι
ηπείρων, σε ένα σταυροδρόµι πολιτισµών. Σε αυτό το σταυροδρόµι γεννήθηκε και µεγάλωσε ο παγκόσµιος, ο οικουµενικός πολιτισµός, ο αρχαίος ελληνικός πολιτισµός.
Και πιστεύω ότι είµαστε µια χώρα που πρέπει να έχουµε εθνική
υπερηφάνεια και εθνική αυτοπεποίθηση, να πιστεύουµε ότι η ενσωµάτωση ανθρώπων που έρχονται από άλλες χώρες εδώ δεν
αποτελεί απειλή, αλλά αποτελεί πλούτο.
Να θυµίσω ξανά ότι τη δεκαετία του ’90, παρά τις δυσοίωνες
προβλέψεις για το δηµογραφικό η χώρα αύξησε τον πληθυσµό
της κατά περίπου επτακόσιες χιλιάδες πολίτες, γεγονός που
προέκυψε όµως κατά 97% από µετανάστες και µόλις κατά 3%
από την υπεροχή των γεννήσεων έναντι των θανάτων εκείνη την
περίοδο.
Εποµένως, αυτοί που καλλιεργούν την αντίληψη του ρατσισµού, του εθνικισµού, το ιδεολόγηµα της καθαρότητας της
φυλής, δεν σκορπούν µονάχα το µίσος και τον διχασµό εντός της
ελληνικής κοινωνίας, την ακρωτηριάζουν την ελληνική κοινωνία.
Και βεβαίως αυτοί που µιλούν για «λαθραίους», για «εισβολείς»,
για δήθεν απειλή για τα ήθη και τα έθιµα του τόπου, αυτοί που
γύρισαν την πλάτη σε χιλιάδες παιδιά µεταναστών δεύτερης γενιάς, αλλά υποκριτικά σπεύδουν να βγάλουν φωτογραφίες δίπλα
σε ένα παιδί δεύτερης γενιάς που µας κάνει υπερήφανους στις
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, τον Αντετοκούνµπο, και στην
οικογένειά του, µια περήφανη οικογένεια µεταναστών από τη Νιγηρία, που τα τέσσερα από τα πέντε παιδιά της γεννήθηκαν εδώ
και µεγάλωσαν στα Πατήσια, και µεγάλωσαν µε βάσανα και δυσκολίες και αγάπησαν την Ελλάδα. Είναι πιο Έλληνες από κάποιους άλλους που παριστάνουν τους Έλληνες. Αυτή είναι η µεγάλη
υποκρισία!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Εγώ έδωσα την υπηκοότητα.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Αυτή είναι
η µεγάλη υποκρισία. Ακριβώς αυτό σας λέω, κύριε Αθανασίου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Δώσατε πάσα, κύριε Πρωθυπουργέ στον κ. Αθανασίου.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Καταλάβετε
λίγο, κύριε Αθανασίου, τι ακριβώς θέλω να σας πω, ότι εσείς είδατε τη µία και µοναδική εξαίρεση, την ίδια στιγµή που στερούσατε το δικαίωµα από διακόσιες χιλιάδες παιδιά που γεννήθηκαν
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και µεγάλωσαν εδώ, που έχουν τα ίδια δικαιώµατα, τις ίδιες αγωνίες, τις ίδιες ελπίδες, την ίδια ελληνική ψυχή µε αυτόν στον
οποίο δώσατε την υπηκοότητα, να την αποκτήσουν. Αυτό είναι η
µεγάλη υποκρισία.
Εµείς, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που προτείνουµε είναι όπως σχεδόν οµόφωνα βγάλαµε, παρά τις διαφωνίες
µας, µία έκθεση για το δηµογραφικό, να συµφωνήσουµε οµόφωνα, αν έχετε την τόλµη, ότι όσον αφορά αυτούς τους ανθρώπους, για τους οποίους η Ελλάδα έγινε η δική τους πατρίδα, να
µην στερήσουµε από τον τόπο µας, από τις γενιές των ελληνόπουλων διαφορετικής καταγωγής, εθνικότητας και χρώµατος την
προοπτική να είναι Έλληνες, να αγαπάνε την Ελλάδα, να δηµιουργούν για την Ελλάδα, να µας κάνουν περήφανους για την Ελλάδα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Από το 2016, όταν ξεκίνησε η εφαρµογή του νέου νοµοθετικού
πλαισίου για την ιθαγένεια, εξήντα πέντε χιλιάδες νέοι και νέες
που γεννήθηκαν και µεγάλωσαν εδώ, έχουν µέχρι στιγµής αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια. Όχι όµως όλοι. Οι ρυθµοί είναι
εξαιρετικά αργοί. Γι’ αυτό και φτιάξαµε µια Ειδική Γραµµατεία
Ιθαγένειας, για την επιτάχυνση της διαδικασίας. Διακόσιες χιλιάδες παιδιά ακόµα δεν έχουν λάβει την ελληνική ιθαγένεια. Αντί
να µας κατηγορείτε ότι δεν επιταχύνουµε, µας κατηγορείτε ότι
έχουµε σχέδιο να αλώσουµε το εκλογικό σώµα, θεωρώντας a priori ότι αυτοί οι άνθρωποι που µπαίνουν και εντάσσονται στην ελληνική κοινωνία -σαν τον Αντετοκούνµπο δηλαδή- δεν πρόκειται
να σας ψηφίσουν.
Ε, δεν πρόκειται να σας ψηφίσουν, διότι έχετε προσεγγίσει τις
πιο ακραίες και δεξιές λογικές, συµπεριφορές και ρητορικές. Δεν
µπορεί, όµως, να λειτουργούµε µε αυτόν τον µικροπολιτικό γνώµονα, όταν έχουµε να κάνουµε όχι µονάχα µε ένα πρόβληµα ανθρωπιστικής διάστασης, ανθρωπιάς δηλαδή, για να το πω απλά,
αλλά και µε ένα πρόβληµα που αφορά το µέλλον της χώρας,
διότι το δηµογραφικό είναι το µελλοντικό πρόβληµα της χώρας,
αλλά και της ευρωπαϊκής ηπείρου.
Εµείς, λοιπόν, θα συνεχίσουµε να εργαζόµαστε για µια κοινωνία συµπεριληπτική, για µια χώρα που πρέπει να είναι πρότυπο
συνύπαρξης και αλληλεγγύης, για µια χώρα που θα πρέπει να
αγκαλιάζει τον πλούτο των παραδόσεων και των διαφορετικών
καταγωγών, µε δύο λόγια για την Ελλάδα των ανοιχτών οριζόντων, όπως άλλωστε τέτοια ήταν στις µεγαλύτερες στιγµές της
ιστορίας της.
Κλείνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λέγοντας ότι το δηµογραφικό παραµένει ένα κεφαλαιώδες ζήτηµα το οποίο δεν µπορεί να ιδωθεί αποσπασµατικά. Χρειάζεται πολιτική βούληση,
σχέδιο, αρχές και κυρίως, όπως είπα και στην αρχή, την υλοποίηση µιας συνολικής στρατηγικής για τη βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης των Ελληνίδων και των Ελλήνων, όλων όσοι ζουν σε
αυτήν τη χώρα. Ένα µεγάλο βήµα για να µπορέσουµε να ατενίσουµε µε µεγαλύτερη αισιοδοξία το µέλλον αυτού του τόπου
ήταν η έξοδος από τα µνηµόνια.
Θα ήθελα, λοιπόν, κλείνοντας να σας συγχαρώ για άλλη µία
φορά, κύριε Μητσοτάκη, διότι σε µία άλλη πρόβλεψή σας πέσατε
µέσα! Όπως είπατε ότι δεν θα τελειώσουµε τις αξιολογήσεις,
όπως είπατε ότι θα µειώσουµε τις συντάξεις, όπως είπατε ότι δεν
θα βγούµε από τα µνηµόνια, έτσι προβλέψατε ότι δεν θα βγούµε
και στις αγορές.
Σήµερα, λοιπόν, έχω να σας πω ότι άλλη µία πρόβλεψή σας
απεδείχθη ότι ήταν µία πρόβλεψη παταγώδους αποτυχίας. Η
χώρα βγαίνει στις αγορές µε δεκαετές οµόλογο, µε πολύ καλύτερους όρους από τους όρους που είχε βγει την τελευταία φορά
πριν από την κρίση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Οι προσφορές είναι ήδη σήµερα σε ένα αξιοθαύµαστο επίπεδο
και αυτό σηµατοδοτεί µία ελπίδα και µία προοπτική. Είναι ένα σηµάδι καθοριστικό ότι γυρίζουµε σελίδα, ότι βγαίνουµε από την
περίοδο της κρίσης, αλλά και ένα σηµάδι ελπίδας και προοπτικής
ότι κάτι µπορεί να αλλάξει και ότι τα πράγµατα θα γίνουν καλύτερα.
Σας συµβουλεύω να συνεχίσετε τις πετυχηµένες προβλέψεις
σας και κυρίως να συνεχίσετε να λέτε ότι θα κερδίσει η Νέα Δη-
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µοκρατία τις επόµενες εκλογές! Μάλλον καλό µας κάνετε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή
µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και δεκατέσσερις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο Λύκειο του Αγρινίου.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο Γενικός Γραµµατέας και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Δηµήτρης Κουτσούµπας.
Παρακαλώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, περιµένετε για ένα λεπτό για
κάποιους εκ των συναδέλφων που θέλουν να αποχωρήσουν.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Κυρίες και κύριοι, και η σηµερινή συζήτηση για τις δηµογραφικές
εξελίξεις στη χώρα µας από τη µείωση των γεννήσεων και την
αύξηση της µέσης ηλικίας του πληθυσµού µέχρι τις µεταναστευτικές ροές, ήµασταν σίγουροι -και επιβεβαιώνεται στην πράξη
από τη µέχρι τώρα συζήτηση- ότι θα συνοδευόταν µε µπόλικες
δόσεις υποκρισίας.
Δεν παραγνωρίζουµε ότι στις δηµογραφικές τάσεις επιδρούν
και παράγοντες που σχετίζονται βέβαια και µε την πολιτιστική
παράδοση, µε την κουλτούρα του λαού, µε την εξέλιξη στη θέση
της γυναίκας στην κοινωνία, στην εργασία, στην οικογένεια. Το
κύριο, όµως, στην απόφαση ενός νέου ζευγαριού για το πότε και
πόσα παιδιά θα κάνει είναι οι οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες µέσα στις οποίες ζει. Από τις έρευνες που παρουσιάστηκαν
και στην επιτροπή της Βουλής φαίνεται ότι στα χρόνια της καπιταλιστικής οικονοµικής κρίσης ενισχύθηκε η τάση αναβολής απόκτησης πρώτου παιδιού σε ακόµα µεγαλύτερη ηλικία.
Και εσείς, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και οι προηγούµενοι της
Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, έχετε φροντίσει οι
νέοι άνθρωποι -ιδιαίτερα οι νέες γυναίκες- να αναβάλουν τη δηµιουργία οικογένειας, κάτω από την ανασφάλεια της ανεργίας,
της εργασιακής περιπλάνησης, της εργασιακής ζούγκλας, της
µετανάστευσης, των ελάχιστων και υποκατώτατων δικαιωµάτων.
Είναι υποκρισία, λοιπόν, να έρχεστε µε προτάσεις για δήθεν
µέτρα στήριξης του νέου ζευγαριού, όταν µε τις υπογραφές σας
στους µνηµονιακούς αντιλαϊκούς νόµους, µε τις δεσµεύσεις σας
προς τους επιχειρηµατικούς κολοσσούς έχετε διαγράψει από το
λεξιλόγιο της νεολαίας το δικαίωµα στη µόνιµη και σταθερή εργασία.
Παρουσιάζετε ως σύγχρονο, ως νέο τις αντιδραστικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις περίφηµες, δήθεν ίσες,
ευκαιρίες στην απασχόληση.
Οι ίσες ευκαιρίες έρχονται σε αντίθεση, όµως, µε το καθολικό
κοινωνικό δικαίωµα. Οι ίσες ευκαιρίες σας σηµαίνουν ευέλικτη
εργασία, µε ευέλικτα δικαιώµατα, σπαστά και ακανόνιστα ωράρια, δουλειά τις Κυριακές. Τα αποτελέσµατα είναι γνωστά. Σε
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης το 31,5% των εργαζοµένων γυναικών δουλεύει µε µερική απασχόληση. Πώς θα αποφασίσει µια
κοπέλα να δηµιουργήσει οικογένεια, όταν µε το αντεργατικό σας
οπλοστάσιο έχετε αφήσει τη µεγαλοεργοδοσία να ξεσαλώνει κυριολεκτικά; Δεν γνωρίζετε για τους εκβιασµούς αυτής της καπιταλιστικής εργοδοσίας σε νεοπροσλαµβανόµενες κοπέλες για
να βάλουν στο ψυγείο, στην κρυοσυντήρηση τη χαρά της µητρότητας; Γιατί θέλουν να ξεζουµίσουν τους εργατοϋπάλληλους, ιδιαίτερα τις γυναίκες, χωρίς διακοπές στον εργάσιµο βίο τους και
χωρίς άλλες προσωπικές οικογενειακές υποχρεώσεις.
Είναι πρόκληση να συζητάµε για τους δηµογραφικούς δείκτες
και την ίδια στιγµή η µητρότητα να γίνεται συνώνυµο της ανεργίας, της απόλυσης και από τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα
βεβαίως, αλλά και από το δηµόσιο. Δεν γνωρίζετε για τις απολύσεις εγκύων ή νέων µωροµάνων, ορισµένες από τις οποίες ήταν
µε συµβάσεις χρόνου ή µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου; Δη-
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λαδή, δεν καλύπτεται ούτε στοιχειωδώς το δικαίωµά τους στην
προστασία της µητρότητας. Υπάρχουν περιπτώσεις νέων εργαζοµένων γυναικών οι οποίες χάνουν το επίδοµα της άδειας µητρότητας, γιατί δεν έχουν συµπληρώσει τα διακόσια ένσηµα για
να το πάρουν. Γιατί η µητρότητα αποτελεί κόστος, βλέπετε, για
το κράτος και τα µονοπώλια.
Εδώ η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει δώσει και ορισµένα πρόσφατα
δείγµατα γραφής. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελούν οι γυναίκες εκπαιδευτικοί, που δουλεύουν ως αναπληρώτριες. Βρίσκονται µπροστά στην προοπτική της απόλυσης όταν αντιµετωπίζουν µια δύσκολη εγκυµοσύνη, όταν δεν µπορούν να επιστρέψουν στην τάξη σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, µετά τον τοκετό.
Πώς αντιµετωπίζει την παραπάνω κατάσταση η Κυβέρνηση, το
Υπουργείο Παιδείας; Διατηρεί την άθλια εργασιακή σχέση των
αναπληρωτών, ενώ µε την πρόσφατη υπουργική απόφαση προβλέπεται η χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου για τρεισήµισι
µήνες στις εργαζόµενες ως αναπληρώτριες νέες µητέρες, την
οποία µπορούν να πάρουν µόνο µέχρι να λήξει τον Ιούνιο η σύµβασή τους. Δηλαδή, πρέπει να προγραµµατίσουν να µείνουν έγκυες πριν ξεκινήσει το σχολείο, για να πάρουν το σύνολο της
άδειας των τρεισήµισι µηνών. Εδώ δεν αντιµετωπίζετε ούτε το
πρόβληµα της συνυπηρέτησης για τους µόνιµους εκπαιδευτικούς, δεν υλοποιείτε ούτε στοιχειώδη µέτρα στήριξης των οικογενειών των χιλιάδων εκπαιδευτικών, αλλά και των υγειονοµικών,
που εργάζονται µακριά από τον τόπο διαµονής τους, µακριά από
την οικογένειά τους, από τα παιδιά τους.
Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η πρόταση της Νέας Δηµοκρατίας, η οποία παρουσιάζει ως βοήθεια στις νέες µητέρες την
επέκταση της ευελιξίας στην άδεια εγκυµοσύνης και λοχείας. Η
ευελιξία έρχεται να στηρίξει τις ανάγκες µόνο της καπιταλιστικής
εργοδοσίας και όχι της εργαζόµενης µητέρας.
Όµως, σύγχρονο και προοδευτικό είναι η ισότιµη συµµετοχή
όλων των γυναικών στην κοινωνική εργασία, µε βάση το αντικείµενο ειδίκευσης, µε λιγότερες ώρες εργασίας, αυξήσεις στους
µισθούς, µέτρα για την προστασία της µητρότητας, του γυναικείου οργανισµού στον χώρο εργασίας, µε άδειες µητρότητας
για όλες τις εργαζόµενες, ανεξάρτητα από εργασιακή σχέση.
Προοδευτικό είναι η κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας. Συντηρητικό και αντιδραστικό σήµερα είναι µία θέση εργασίας να µοιράζεται σε δυο-τρεις εργαζόµενες και εργαζόµενους.
Συντηρητικές και αντιδραστικές είναι οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τρέχετε να τις υλοποιήσετε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, µε όχηµα τη δήθεν συµφιλίωση, λέει, οικογενειακής και
επαγγελµατικής ζωής. Ακούγεται ωραία, άλλο είναι όµως η
ουσία. Πρόκειται για το σύνολο των αντιλαϊκών µέτρων που προχωράτε, για να διαχειριστείτε τις οξυµένες συνέπειες από την
επέκταση της µισθωτής εργασίας των γυναικών, την έλλειψη
στήριξης της µητρότητας, σε συνθήκες που συρρικνώνονται, εµπορευµατοποιούνται οι υπηρεσίες υγείας-πρόνοιας.
Στο σηµερινό σύστηµα υγείας όπου η υγεία, όπως και η ανθρώπινη εργατική δύναµη, αποτελεί εµπόρευµα, είναι φυσικό
επακόλουθο η αναπαραγωγική διαδικασία, η γενικότερη πρόληψη και θεραπεία, ο προγεννητικός έλεγχος, η παρακολούθηση
της εγκυµοσύνης, ο τοκετός, ο οικογενειακός προγραµµατισµός
και η ιατρικώς υποβοηθούµενη αναπαραγωγή να αποτελούν
µόνο ή κυρίως ατοµική οικογενειακή υπόθεση. Να γίνονται όλα
αυτά, δηλαδή, πεδία κερδοφορίας στον ιδιωτικό επιχειρηµατικό
τοµέα της υγείας, αλλά και στις δηµόσιες µονάδες υγείας, αφού
ένα µέρος των εξετάσεων, των θεραπειών, των φαρµάκων δεν
αποζηµιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ. Και αυτά που καλύπτονται από
τον ΕΟΠΥΥ, όµως, στην πράξη δεν µπορούν να γίνουν στις δηµόσιες µονάδες, λόγω της υποστελέχωσης, της έλλειψης εξοπλισµού, υποδοµών, µε αποτέλεσµα τα νέα ζευγάρια να εξαναγκάζονται σε αναζήτηση υπηρεσιών στον ιδιωτικό τοµέα, πληρώνοντας επιπλέον ποσά. Τα δηµόσια µαιευτήρια, άλλες κρατικές
δοµές για τη µάνα και το νεογέννητο, είναι και ανεπαρκείς και
ανύπαρκτες σε αρκετές περιπτώσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι ο τοµέας της µαιευτικής, της γυναικολογίας, όπως και οι σύγχρονες
δυνατότητες που έχει δηµιουργήσει η εξέλιξη της επιστήµης,
όπως είναι η ιατρικώς υποβοηθούµενη αναπαραγωγή, οι τράπεζες ωαρίων, οµφαλικών κυττάρων, αποτελούν σε µεγάλο βαθµό
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πεδίο δραστηριοποίησης του ιδιωτικού επιχειρηµατικού τοµέα
µε τζίρο 30 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως.
Κυρίες και κύριοι, µε αφορµή τη συζήτηση για το δηµογραφικό, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δηµοκρατία κυριολεκτικά διαγωνιστήκατε
στη διδακτέα ύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαγωνιστήκατε στις
προτάσεις για εφάπαξ επιδόµατα, για κουπόνια εξασφάλισης
µιας θέσης σε παιδικούς σταθµούς, σε εξαγγελίες για παροχές« ψίχουλα» που χορηγούνται µε κριτήριο τα απαράδεκτα όρια
της φτώχειας. Με άλλα λόγια, ακούσαµε προτάσεις που παγιώνουν τη σηµερινή βαρβαρότητα που βιώνουν νέα ζευγάρια ή νέες
µητέρες. Ακόµα και από τη δική σας σκοπιά, η δήθεν συµφιλίωση
των επαγγελµατικών και οικογενειακών υποχρεώσεων δεν συνδέεται µε εκτεταµένες, τουλάχιστον, δωρεάν κοινωνικές υποδοµές που να καλύπτουν το ωράριο εργασίας της µητέρας, τον
αναγκαίο χρόνο για την κάλυψη άλλων οικογενειακών αναγκών.
Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία της EUROSTAT για τη φροντίδα
και αγωγή των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Ποσοστό µικρότερο
του 10% των παιδιών έως τριών ετών και µικρότερο του 60% των
παιδιών από τρία έως έξι ετών καλύπτονται από δοµές προσχολικής φροντίδας στην Ελλάδα. Οι δηµοτικοί σταθµοί παραµένουν
συρρικνωµένοι, ανεπαρκείς, σε ενοικιαζόµενα, ακατάλληλα πολλές φορές, κτήρια για να υλοποιηθεί µε ασφάλεια το παιδαγωγικό έργο.
Αντίστοιχα εκρηκτική είναι η κατάσταση στην ειδική αγωγή.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 12,5% του
συνολικού µαθητικού πληθυσµού έχει ανάγκη ειδικής αγωγής και
εκπαίδευσης.
Όµως, σήµερα είναι εγγεγραµµένα δέκα χιλιάδες παιδιά σε
δηµόσια ειδικά σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, τρεις χιλιάδες παιδιά στην παράλληλη στήριξη, ενώ
το 2008 ήταν είκοσι χιλιάδες µαθητές. Στα ιδιωτικά κέντρα ειδικής αγωγής είναι ενταγµένα περίπου 40.000 µε 50.000 παιδιά.
Ακόµα και τα λεγόµενα κέντρα εκπαιδευτικής και συµβουλευτικής υποστήριξης λειτουργούν χωρίς αναπτυξιολόγο, χωρίς παιδονευρολόγο, χωρίς παιδοψυχίατρο, µε αποτέλεσµα να καθυστερεί σηµαντικά η έγκαιρη εξέταση και η διάγνωση ακόµα για
ένα παιδί. Παρουσιάζετε ως πρόοδο την ανάθεση στον σύλλογο
διδασκόντων να συγκροτήσει οµάδα στήριξης του παιδιού µε µαθησιακές δυσκολίες, στην οποία µπορεί και να µη συµµετέχει
ούτε ένας ειδικός.
Βέβαια, η υποκρισία σας ξεχειλίζει όταν µιλάτε για εφάπαξ επιδόµατα στήριξης της οικογένειας, τη στιγµή που έχετε πετσοκόψει την κρατική χρηµατοδότηση για τα κοινωνικά επιδόµατα, ενώ
η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ διατηρεί την περικοπή του επιδόµατος τοκετού, το οποίο δίνετε µόνο σε όσες γυναίκες γεννούν στο σπίτι.
Για τέτοια πρόοδο µιλάτε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, οι νέες γυναίκες
να γεννούν όπως οι γιαγιάδες τους πριν από µισό και βάλε αιώνα.
Το ΚΚΕ καταψήφισε στη Βουλή την κατάργηση των κοινωνικών
επιδοµάτων, όπως και των πολυτεκνικών και απέρριψε τον περιορισµό τους µέσω της αυστηροποίησης των κριτηρίων, όπως
είναι αυτά των εισοδηµατικών και περιουσιακών στοιχείων. Θέσαµε αυτά τα ζητήµατα και στις οργανώσεις των εργαζοµένων,
προκειµένου να αποτελέσουν στόχους πάλης και διεκδίκησης
στο κίνηµα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ)
Κυρίες και κύριοι, είναι χαρακτηριστικό και το πώς αξιοποιούνται οι δηµογραφικές εξελίξεις σε σχέση δήθεν µε τη βιωσιµότητα
του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης. Σε πρόσφατη µελέτη
της «διαΝΕΟσις» το 2018 αναφέρεται: «Η δεξαµενή των συνταξιούχων διευρύνεται, καθώς η αναλογία πληθυσµού άνω των 65
ετών αυξάνεται και επίσης την ίδια στιγµή ο πληθυσµός της εργάσιµης ηλικίας µειώνεται. Μοναδική αιτία της συρρίκνωσης του
µεριδίου ενεργού πληθυσµού είναι η αναλογική αύξηση των ηλικιωµένων και κατ’ επέκταση των συνταξιούχων. Το σύστηµα συντάξεων θα επιβαρυνθεί ακόµα περισσότερο µε την αύξηση του
προσδόκιµου ζωής περίπου ένα έτος κάθε δεκαετία». Είναι µελέτη που παρουσιάστηκε στις 7 Φεβρουαρίου του 2018.
Ουσιαστικά επιδιώκετε µε εκβιαστικά διλήµµατα την υποταγή
των εργαζοµένων και των συνταξιούχων στις αντιασφαλιστικές
ανατροπές που υλοποιούνται διαχρονικά απ’ όλες τις κυβερνή-
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σεις, µε βάση βέβαια και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκλητικά µιλάτε για ενεργό γήρανση και ευέλικτη συνταξιοδότηση, δηλαδή να δουλεύουµε µέχρι τα βαθιά γεράµατα και
να προσπαθούµε να επιβιώσουµε µε µια µερική σύνταξη και έναν
µισθό µερικής απασχόλησης.
Στην πραγµατικότητα οι προτάσεις όλων των άλλων κοµµάτων
«made in European Union» εδώ µέσα οδηγούν στον κατακερµατισµό της κοινωνικής ζωής της γυναίκας, φέρνοντας σε αντιπαράθεση το δικαίωµά της στην εργασία µε την κοινωνική ανάγκη
προστασίας της µητρότητας και της οικογένειας. Παρουσιάζετε
ως ζήτηµα ατοµικής ευθύνης και ικανότητας της γυναίκας την
επιλογή ανάµεσα στην επαγγελµατική ανέλιξή της και στη δηµιουργία οικογένειας. Η επίκληση των διακρίσεων σε βάρος των
γυναικών στην αγορά εργασίας και το ενδιαφέρον για την καλύτερη κατανοµή των ευθυνών φροντίδας παιδιών και ηλικιωµένων
ανάµεσα σε άντρες και γυναίκες υπηρετούν τον στόχο της γενίκευσης των ευέλικτων µορφών απασχόλησης στο σύνολο του
εργατικού δυναµικού.
Είναι χαρακτηριστικό ότι για χάρη της διαχείρισης της παρατεταµένης οικονοµικής κρίσης αναβίωσαν και θεωρίες που προπαγανδίζουν ότι η γυναίκα πρέπει να διακόψει την εργασία της
για ένα χρονικό διάστηµα έστω µέχρι να πάνε τα παιδιά στο σχολείο ή για να αφιερωθεί –λέει- στον αποκλειστικό µητρικό θηλασµό για δύο και πλέον χρόνια.
Η άλλη όψη του ίδιου αντιλαϊκού, σκοταδιστικού νοµίσµατος
είναι οι γνωστές αντιδραστικές απόψεις της ναζιστικής Χρυσής
Αυγής, των φασιστών, για τον ρόλο της γυναίκας µέσα στην οικογένεια. Προτείνουν µέχρι και την κατάργηση της νοµοθετικής
ρύθµισης που νοµιµοποίησε τις αµβλώσεις και άλλα αντιδραστικά και οπισθοδροµικά, όπως την ενίσχυση µητέρων που επιλέγουν να µην εργάζονται, ώστε να φροντίζουν αυτές µόνες
αποκλειστικά τα παιδιά τους.
Το ΚΚΕ µε κριτήριο τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες διατυπώνει συγκεκριµένες προτάσεις που περιλαµβάνονται στο πόρισµα που καταθέσαµε µέσα στη Βουλή για τα σύγχρονα δικαιώµατα της γυναίκας στην εργασία, την κοινωνική στήριξη της µητρότητας, της µονογονεϊκής οικογένειας, ώστε να είναι πραγµατικά ελεύθερη η επιλογή ενός νέου ζευγαριού για το πότε θα
κάνει παιδιά και πόσα, στηριγµένοι στον αµοιβαίο σεβασµό µεταξύ των δύο φύλων, στηριγµένοι αποκλειστικά στη σωµατική,
πνευµατική, ψυχική έλξη, χωρίς να περιορίζεται από οικονοµικούς ή άλλους κοινωνικούς παράγοντες.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): 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, 47 µαθήτριες και µαθητές και τρεις συνοδοί εκπαιδευτικοί από το Γενικό Λύκειο Ερέτριας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Σταύρος Θεοδωράκης.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Κάθε δυο-τρεις µήνες ή και συχνότερα κτυπά ένα καµπανάκι για το δηµογραφικό, ένα στοιχείο, µια
έρευνα, µια πρόβλεψη. Το ερώτηµα είναι τι κάνουµε πέρα από
το να κουνάµε το κεφάλι µε απελπισία.
Το πρόβληµα του δηµογραφικού είναι προφανώς διττό. Από
τη µια έχουµε τη µείωση του αριθµού παιδιών ανά ζευγάρι, άρα
αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων - θανάτων και από την άλλη έχουµε
αρνητικό ισοζύγιο µετανάστευσης, καθώς οι νέοι µας, όταν τελειώσουν το λύκειο, φεύγουν στο εξωτερικό για να σπουδάσουν
και αργότερα να εργαστούν επειδή δεν έχουν κανένα κίνητρο να
µείνουν στη χώρα, να δηµιουργήσουν, να κάνουν οικογένεια.
Θα περίµενε κανείς ότι το πρώτο µέληµα του πολιτικού συστήµατος -και πρωτίστως της Κυβέρνησης- θα ήταν να σταµατήσει
η φοιτητική µετανάστευση µε ίδρυση µη κρατικών πανεπιστηµίων, µε ξενόγλωσσα προγράµµατα στα δηµόσια πανεπιστήµια,
µε σύνδεση των πανεπιστηµίων µε την αγορά εργασίας και την
επιχειρηµατικότητα. Εσείς, όµως, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, επιµένετε
σήµερα, το 2019, να λέτε στους νέους «φύγετε στο εξωτερικό
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για σπουδές».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα δικαιώµατα των νέων είναι
σε αυτήν τη χώρα σε δεύτερη µοίρα, όχι σήµερα, αλλά εδώ και
δεκαετίες, ίσως γιατί σε αντίθεση µε τους συνταξιούχους, σε αντίθεση µε τους δηµοσίους υπαλλήλους, οι νέοι δεν έχουν συνδικαλιστικά όργανα.
Προσέξτε. Τα ξέρετε, αλλά θα τα ξαναπώ: Οι δαπάνες για τη
στήριξη της οικογένειας και των παιδιών ως ποσοστό του ΑΕΠ
είναι οι µικρότερες σ’ όλη την Ευρώπη. Οι δαπάνες της Ελλάδας
για την ανεργία είναι οι χαµηλότερες στις χώρες της Ευρωζώνης
ως ποσοστό του ΑΕΠ. Αντιθέτως, οι δαπάνες για συντάξεις είναι
οι υψηλότερες σ’ όλη την Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ, 16%
στην Ελλάδα, 10% µε 11% στην Ευρωζώνη. Αν από την αρχή της
κρίσης το πολιτικό σύστηµα είχε συµφωνήσει να καταργηθούν
οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις και αν είχαµε προχωρήσει σε µια
λογική αύξηση των ορίων ηλικίας, αύξηση ανάλογα µε την αύξηση του προσδόκιµου ζωής, τότε πολλές οδυνηρές περικοπές
θα είχαν αποφευχθεί.
Το Ποτάµι, λοιπόν, θα επιµείνει σε διαγενεακή δικαιοσύνη ως
πυξίδα για όλες τις οικονοµικές και κοινωνικές µας αποφάσεις.
Γι’ αυτό, άλλωστε, προτείναµε τώρα στην αναθεώρηση του Συντάγµατος η διαγενεακή δικαιοσύνη να είναι συνταγµατικός κανόνας και όχι απλώς µια τροπολογία σε ένα νοµοσχέδιο, µια
έξτρα συζήτηση στη Βουλή.
Θέλουµε, λοιπόν, ανακατανοµή κοινωνικών δαπανών µε προτεραιότητα –θα το ξαναπώ- σε νέους, σε ανέργους και οικογένειες µε παιδιά. Ακόµα και σήµερα, στην Ελλάδα του 2019 υπάρχουν παιδιά εκτός βρεφονηπιακών σταθµών, όταν είναι πια παγκοσµίως παραδεκτό και αποδεδειγµένο ότι η ισότητα και οι ίσες
ευκαιρίες έχουν τα θεµέλιά τους στην προσχολική ηλικία.
Θέλουµε, συνεχίζοντας, µηδενικές ασφαλιστικές εισφορές για
µια πενταετία σε νέους αυτοαπασχολούµενους και επιστήµονες
που δηµιουργούν δική τους επιχείρηση και ριζικό επανασχεδιασµό του ασφαλιστικού συστήµατος µε λιγότερες υποχρεωτικές
εισφορές και ανταποδοτικότερες παροχές, όπως έχουµε προτείνει άλλωστε από το 2016. Η µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού δεν
είναι ζήτηµα ιδεολογικής αντιπαράθεσης που τη βλέπουµε συχνά
το τελευταίο διάστηµα, αλλά αµετάκλητης δηµογραφικής πραγµατικότητας. Θέλουµε µείωση του συνολικού ποσού φόρων και
εισφορών που καλείται να πληρώσει ο εργαζόµενος, διότι όταν
ο εργαζόµενος πληρώνει πάνω από 55% σε φόρους και εισφορές, δεν έχει κίνητρο να παραµείνει στη χώρα. Δεν έχει κίνητρο
να επιχειρήσει στη χώρα. Θα πάει σε γειτονικές χώρες. Το άθροισµα –λέει το Ποτάµι- φόρων και εισφορών σε µια δίκαιη κοινωνία
δεν µπορεί να υπερβαίνει για τα µεσαία εισοδήµατα το 40%. Και
το αφορολόγητο, βέβαια –το έχουν πει κι άλλοι εδώ- θα πρέπει
να αυξάνεται σηµαντικά και να είναι σε συνάρτηση του αριθµού
των παιδιών κάθε οικογένειας.
Θέλουµε -βλέπω και τους νέους να µας παρακολουθούν- τη
δηµιουργία δύο κόµβων νεοφυών επιχειρήσεων σε Θεσσαλονίκη
και Αθήνα, µε σύµπραξη δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα.
Τέλος, θέλουµε, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, τα παιδιά των
µεταναστών που τελειώνουν το ελληνικό σχολείο να αποκτούν
αυτοµάτως την ελληνική ιθαγένεια, χωρίς καµµιά άλλη προϋπόθεση. Είναι ντροπή που υπάρχουν παιδιά µεταναστών που έχουν
πάει έξι χρόνια στο δηµοτικό, τρία χρόνια στο γυµνάσιο, τρία
χρόνια στο λύκειο και στο πανεπιστήµιο περιµένουν εάν και εφόσον πάρουν την ελληνική ιθαγένεια.
Να επιστρέψουµε, λοιπόν, στα λόγια του Κωστή Στεφανόπουλου που είχε πει ότι αυτοί που τιµούν τα ελληνικά σχολεία, που
είναι παρόντες στα ελληνικά σχολεία, που σπουδάζουν την ελληνική παιδεία, γίνονται αυτοµάτως Έλληνες. Και να µαλώσουµε
µετά για τους γονείς τους. Είναι µία άλλη υπόθεση.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε,
δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά το Σύνταγµα µιλά για υποχρεωτική εκπαίδευση εννέα χρόνων. Αυτό είναι το πρόβληµα.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Ακούω την παρατήρησή σας. Μπορούµε να βρούµε µια λύση και νοµίζω ότι θα πρέπει να τη βρούµε
µε µια ευρωπαϊκή κατεύθυνση. Τα παιδιά των µεταναστών και
των προσφύγων που τελειώνουν ελληνικό σχολείο και έχουν φοιτήσει στο ελληνικό σχολείο πρέπει να παίρνουν αυτοµάτως,
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χωρίς καµµία άλλη προϋπόθεση, ελληνική ιθαγένεια.
Κυρίες και κύριοι, από τα στοιχεία που µας κατακλύζουν θα
επιλέξω δύο που δεν είναι και τα δύο όσο πρέπει προβεβληµένα.
Έχουµε τις λιγότερες γεννήσεις εκτός γάµου. Είναι µόλις 9%,
ενώ στην Ευρωζώνη είναι πάνω από 40%. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να παρατηρήσουµε ότι αυτό που κυριαρχεί κυρίως στις γυναίκες είναι ο φόβος της µονογονεϊκής οικογένειας, ότι δηλαδή
δεν θα υπάρξει καµία στήριξη εάν κάνεις ένα παιδί και θα πρέπει
να το µεγαλώσεις µόνη σου. Χρειαζόµαστε, λοιπόν, στήριξη των
γυναικών µε καθαρούς κανόνες στο δηµόσιο, αλλά κυρίως στον
ιδιωτικό τοµέα, γιατί θα πρέπει να παραδεχτούµε ότι πολλές
φορές κυριαρχούν κανόνες απαρτχάιντ στον ιδιωτικό τοµέα για
τις νέες γυναίκες.
Το άλλο στοιχείο που θα πρέπει να µας προβληµατίσει είναι
ότι από τις χώρες της ευρωπαϊκής Μεσογείου η Ελλάδα είναι κι
εδώ, στο δηµογραφικό, στη χειρότερη θέση. Τα ξέρετε. Το 2050
εκτιµάται ότι η Ελλάδα θα έχει πληθυσµό κάτω από εννέα εκατοµµύρια. Είναι η µεγαλύτερη µείωση από όλες τις µεσογειακές
χώρες. Στην Ισπανία, µάλιστα, εκτιµούν ότι θα έχουν αύξηση του
πληθυσµού. Γιατί; Γιατί οι δικοί µας νέοι φεύγουν για τον βορρά;
Διότι το εργατικό δυναµικό –το είπα και θα το ξαναπώ- κατευθύνεται εκεί που υπάρχουν προοπτικές. Προφανώς, µάλιστα, αυτοί
που φεύγουν είναι οι δηµιουργικοί, οι ανήσυχοι. Αυτοί που µένουν είναι κάποιοι γενναίοι που πάντα θα υπάρχουν να προσπαθούν και οι συνταξιούχοι, οι δηµόσιοι υπάλληλοι και όσοι ελπίζουν να διοριστούν.
Δεν θα πανηγυρίσω, λοιπόν, όπως οι άλλοι Αρχηγοί, για το
κοινό πόρισµα της διακοµµατικής επιτροπής για το δηµογραφικό. Το Ποτάµι θα πανηγύριζε, αν οµονοούσαµε σε µια πολιτική
µε προτεραιότητα στους νέους, στην εργασία, στην οικογένεια.
Δυστυχώς, όµως, οι πολιτικές αποφάσεις και οι συζητήσεις στη
Βουλή γίνονται συνήθως µε το βλέµµα στις επόµενες κάλπες και
όχι στις επόµενες γενιές.
Εµείς θα επιµείνουµε, προκειµένου να πάψει να µεταναστεύει
η δηµιουργία και να παραµένει εδώ µόνο η πελατεία. Η πολιτική
είναι προτεραιότητες στην κατανοµή των πόρων, στην προώθηση του µεταρρυθµίσεων. Όµως, όλες αυτές οι προτεραιότητες πρέπει να ενταχθούν σε ένα σχέδιο που για µας έχει έναν
τίτλο: «Η Ελλάδα αλλιώς».
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Θεοδωράκη.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Δικαιοσύνης): Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω τον λόγο για να κάνω µία µικρή
παρέµβαση δύο λεπτών;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Δικαιοσύνης): Κύριε Πρόεδρε, δεν ήθελα να διακόψω τον Αρχηγό του Ποταµιού. Ήθελα
ακριβώς να παρέµβω στην προηγούµενη εισήγηση του Γενικού
Γραµµατέα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Κουτσούµπα.
Τα στοιχεία που ανέφερε για τα παιδιά σε σχολεία Ειδικής
Αγωγής και γενικότερα, επειδή δυστυχώς τα αντλείς από τη EUROSTAT, είναι στοιχεία περασµένων χρόνων. Δηλαδή, είναι στοιχεία του 2016 - 2017. Τα επίσηµα στοιχεία –µπορώ να του τα
δώσω τώρα- είναι ως εξής: Ενενήντα τρεις χιλιάδες είναι τα παιδιά που έχουν αναπτυξιακές και µαθησιακές διαταραχές και υποστηρίζονται στο γενικό λύκειο µε πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς,
των οποίων θα σας αναφέρω τον αριθµό. Έντεκα χιλιάδες είναι
τα παιδιά στην Ειδική Αγωγή, όπως ξέρετε, µε σοβαρές αναπηρίες. Συγχρόνως, όλα αυτά εξυπηρετούνται µε δεκαέξι χιλιάδες
εκπαιδευτικούς εξειδικευµένους σ’ αυτόν τον χώρο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Λοβέρδος έχει τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
θα περιµέναµε ως Δηµοκρατική Συµπαράταξη από τον κύριο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πρωθυπουργό µία οφειλόµενη αναφορά στην πρωτοβουλία της
κ. Γεννηµατά που έδωσε εκκίνηση στη σχετική διαδικασία που
κατέληξε στο πόρισµα που υιοθετήσαµε οι περισσότεροι. Όµως,
δεν υπήρξαν τέτοιες ευαισθησίες από την πλευρά του Πρωθυπουργού.
Δικαιούµαι, λοιπόν, για µισό λεπτό ένα απολύτως αντιπολιτευτικό επιχείρηµα. Λέει, ότι σε ό,τι αφορά την επιδότηση τέκνων µε
τα ίδια εισοδηµατικά κριτήρια αυξήθηκαν κατά εκατόν πενήντα
χιλιάδες οι οικογένειες που επωφελήθηκαν. Άρα, υπάρχει φτωχοποίηση. Με τα ίδια εισοδηµατικά κριτήρια, εκατόν πενήντα χιλιάδες περισσότεροι είχαν ανάγκη. Άρα, υπάρχει φτωχοποίηση
και αυτό είναι µια οµολογία.
Πάµε στο θέµα µας. Το 1997 ήρθα για πρώτη φορά σε επαφή
µε το θέµα αυτό, όταν εκπροσώπησα την ελληνική κυβέρνηση,
τότε ως γενικός γραµµατέας, σε µια διεθνή προσπάθεια του
ΟΟΣΑ στη Βαρσοβία, όπου είκοσι µία χώρες, οι σπουδαιότερες
του πλανήτη, συζήτησαν τα προβλήµατα µακροπρόθεσµης πολιτικής -αυτός είναι ο τίτλος, «µακροπρόθεσµης πολιτικής»- δηλαδή την ανεργία, τα θέµατα της ενέργειας, το δηµογραφικό,
την υπογεννητικότητα.
Αυτά τα χαρακτηρίζουν έτσι στον ΟΟΣΑ, µε την έννοια ότι είναι
προβλήµατα για τα οποία πρέπει να προετοιµάζονται για να δίδονται µακροπρόθεσµες λύσεις, διότι τα προβλήµατα είναι πολύ
µεγάλα, τις ακριβείς διαστάσεις δεν µπορείς πάντα να τις γνωρίζεις και οι λύσεις δεν ξέρεις ποτέ αν είναι απολύτως οι ενδεδειγµένες.
Από αυτά που ακούσαµε από τη συζήτηση των πολιτικών Αρχηγών, από την κ. Γεννηµατά, τον κ. Μητσοτάκη και τον Πρωθυπουργό, µπορούµε να καταλάβουµε αµφιβολίες αν τα ειδικά
µέτρα είναι η λύση, εάν απαιτείται µία γενικότερη πολιτική. Αυτές
οι αγωνίες είναι πραγµατικές. Οι αµφιβολίες είναι πραγµατικές,
γιατί το πρόβληµα τις γεννάει.
Άρα, πρέπει να δούµε έναν συνδυασµό µιας πολιτικής που
αποδεικνύει ότι έχει συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει θέµα και ειδικές εκφάνσεις αυτής της πολιτικής που µπορούν να δώσουν
λύση. Τις δικές µου προσεγγίσεις τις είχα καταγράψει τότε σε
ένα άρθρο, σε κείµενό µου στα «ΝΕΑ» και παρακαλώ πάρα πολύ
να κατατεθεί στα Πρακτικά. Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ανδρέας Λοβέρδος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν άρθρο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Υπήρξαν πολιτικές στα χρόνια πριν από την κρίση. Υπήρξαν
πολιτικές και µάλιστα σοβαρές, πολιτικές που αφορούσαν τους
πολύτεκνους, πολιτικές που αφορούσαν τους τριτέκνους. Ήρθε
η κρίση και εκεί τα πράγµατα άρχισαν να αλλάζουν. Πριν αλλάξουν, όµως, όσο αναπτύσσονταν οι πολιτικές, θυµάµαι µία σύγκρουση στην τηλεόραση, πριν εγώ ασχοληθώ µε την πολιτική,
του µακαρίτη Βασίλη Ραφαηλίδη µε τον Διονύση Σαββόπουλο,
όπου συζητώντας γι’ αυτό ο Ραφαηλίδης ήταν πολύ µαχητικός
και ο Διονύσης Σαββόπουλος του έκανε µία πολύ απλή ερώτηση:
«Κύριε Ραφαηλίδη, του είπε τότε, παιδιά έχετε;». Μιλώντας για
το θέµα αυτό πριν µε τον συνάδελφό µας κ. Καρρά, µου είπε
«Εγώ το καθήκον µου απέναντι στη χώρα το έκανα: τρία παιδιά
έχω και πέντε εγγόνια.» Άρα, στον στίβο είµαι και δικαιούµαι να
έχω και µια άποψη για το θέµα αυτό. Επειδή, λοιπόν, και εγώ ως
τρίτεκνος µπορώ να πω ότι έχω και εγώ ένα µικρό «δικαιωµατάκι», τολµώ να αρθρώσω λέξεις χωρίς υποκρισία, λέξεις που πιστεύω ότι είναι σοβαρές.
Η κρίση, λοιπόν, δηµιούργησε περισυλλογή. Πόσους και πόσους, πόσες και πόσες, γυναίκες και άντρες, δεν έχουµε ακούσει
να λένε «θέλω και άλλο ένα παιδί, θέλω να παντρευτώ, αλλά άσ’
το για την ώρα, δεν µπορώ». Διότι οι ιεραρχήσεις είναι άλλες, δεν
είναι όπως παλιότερα και στον δυτικό κόσµο οι ιεραρχήσεις
αυτές έχουν οδηγήσει και σε αυτό το φαινόµενο. Οι ιεραρχήσεις
αξιών και η οικονοµική κρίση, που τη βιώσαµε µε πολύ άγριο
τρόπο στην Ελλάδα, εξήραν το φαινόµενο και δηµιούργησαν
τους αριθµούς που η διακοµµατική επιτροπή έχει εντοπίσει.
Εισοδηµατικά όρια, όταν έβαλα στους τριτέκνους -και πρώτα
απ’ όλους το έχασα εγώ µε τα κριτήρια που έβαλα- µε έλεγαν
«Ηρώδη». Ήρθατε εσείς, τα µειώσατε τα εισοδηµατικά κριτήρια.
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Επαίρεστε τώρα εδώ -άκουγα τον κ. Φίλη- για το πόσα και πόσα
έχετε δώσει. Στους τριτέκνους τα εισοδηµατικά κριτήρια τα µειώσατε. Εµένα βρίζατε, εσείς τα µειώσατε.
Και εδώ τα εισοδηµατικά κριτήρια πρέπει να αυξηθούν, συµφωνούµε όλοι σε αυτό, και η πρότασή µας οι τρίτεκνοι να νοούνται πολύτεκνοι περιλαµβάνεται στην πρόταση νόµου που καταθέσαµε. Γιατί, η κ. Γεννηµατά δεν πήρε µόνο την πρωτοβουλία,
αλλά το κόµµα µας έκανε και πρόταση νόµου µέσα στην οποία η
εξοµοίωση τριτέκνων και πολυτέκνων είναι ένα από τα βασικότερα θέµατα.
Σεξουαλική αγωγή. Άκουγα συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ να την
αναφέρει. Στους λίγους µήνες που ήµουν Υπουργός Παιδείας,
την έφερα στο σχολείο µέσα από το πρόγραµµα «Κοινωνικό Σχολείο». Την καταργήσατε. Γιατί την καταργήσατε; Κανείς δεν κατάλαβε. Και τώρα που καταλαβαίνετε τι πρέπει να κάνετε, εγώ
θα επιδοκιµάσω εάν ο νυν Υπουργός Παιδείας το ξαναβάλει
µπροστά το σχέδιο αυτό.
Και άλλα και άλλα και άλλα.
Η στεγαστική υποστήριξη, πάρα πολύ σπουδαίο, είναι ένα από
τα πρώτα µελήµατα ενός ζευγαριού πριν αποφασίσει τον γάµο
και, συνεπώς, τα παιδιά.
Τα νήπια. Εµείς τα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
ζήσαµε τα προβλήµατα στους βρεφονηπιακούς σταθµούς, τα
πολύ µεγάλα προβλήµατα, και ο Δήµαρχος Σίµος Δανιηλίδης,
που έχει µεγάλη εµπειρία, από τη δική µας πλευρά, στα θέµατα
αυτά, τα έλεγε στην τηλεόραση.
Το ακατάσχετο. Πρέπει να βρούµε τρόπους να βοηθήσουµε.
Κλείνω µε αυτό. Η δική µας πρόταση νόµου περιλαµβάνει αυτά
τα µέτρα, κοστολογηµένα. Το θέµα, όµως, είναι, κύριοι Βουλευτές, κυρία Υπουργέ, πόσες κοστολογηµένες -δεν έχω αντίρρησηπολιτικές µπορούµε να εφαρµόσουµε ταυτοχρόνως για πόσα θέµατα. Αυτό είναι κορυφαίο, πρέπει να προηγείται. Ωστόσο, πρέπει να συνειδητοποιούµε ότι από αυτά που λέµε όλοι, δείχνοντας
καλές προθέσεις, κάποια πρέπει να µπούν σε µία σειρά, ίσως όχι
όλα µαζί, αλλά κάποια πρέπει να µπουν σε µία σειρά και ως προς
αυτό οι πολιτικές της ακρίβειας σε αυτά που εµπεριέχουν έχουν
σηµασία και όχι η υποκρισία. Από υποκρισία χορτάσαµε και όταν
συζητάµε το δηµογραφικό, µε την τεράστια επιρροή που έχει στο
σύνολο των προβληµάτων της χώρας, ας είµαστε λιγότερο υποκριτές!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο τώρα έχει
ο κ. Βασίλης Λεβέντης, Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Να χαιρετήσω την κυρία Υπουργό, τις κυρίες και κυρίους Βουλευτές και, βεβαίως, τον κύριο Πρόεδρο, που προεδρεύει της
συζήτησης.
Το δηµογραφικό είναι ένα πρόβληµα πολύ σοβαρό και είµαι
σίγουρος ότι όλοι όσοι µίλησαν είπαν τα πιο ωραία λόγια, πρόθυµοι όλοι, όλα τα Κόµµατα, να βοηθήσουν, να γίνουν χαλί να
τους πατήσεις. Όµως, γιατί όταν κυβερνούν τα κόµµατα, δεν κάνουν τίποτα; Πώς γίνεται δηλαδή; Όλοι να θέλουν να βοηθήσουν
και όταν διαχειρίζονται την εξουσία, να κάνουν τις οικογένειες
να σιχτιρίζουν την ώρα που γεννάνε παιδιά. Γιατί αυτό γίνεται.
Πολλοί γονείς καταριούνται την ώρα που έκαναν το πιο ιερό
πράγµα, να δηµιουργούν οικογένειες. Αυτό πετύχατε και δεν
µπορώ να καταλάβω αυτός ο φαρισαϊσµός, δηλαδή, ακόµη και
σε αυτόν τον τοµέα πού βρίσκει τέτοιο πεδίο δράσης λαµπρό.
Πραγµατικά λαµπρό το πεδίο δράσης!
Ο κ. Μητσοτάκης έκανε πολύ ωραίες προτάσεις. Πραγµατικά
αν δεν ήξερα ποιος είναι ο Μητσοτάκης, θα έλεγα να τον ψηφίσω
και εγώ. Ωραίος! Με προτάσεις ήρθε εδώ, µε πολύ ωραίες θέσεις
σε όλα τα επίπεδα. Το άσχηµο, όµως, για τον κ. Μητσοτάκη είναι
ότι ξέρουµε ποιος είναι και ότι όλα αυτά του τα έχουν γράψει κάποιοι, γιατί πάντα έχει και τον λόγο γραµµένο.
Να σας διηγηθώ ένα περιστατικό µε τον Μητσοτάκη στην Επίδαυρο. Ήµασταν στην Επίδαυρο σε κάποια εκδήλωση και µιλούσε ένας άλλος, που δεν µίλαγε καλά. Δεν ξέρω αν ήταν του
ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ένας που κόµπιαζε, δεν τα διάβαζε και καλά και
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ήµουν δίπλα στον Μητσοτάκη και του λέω «Κοίτα, έρχονται να
βγάλουν λόγο και ούτε τον έχουν διαβάσει». Μου λέει ο Μητσοτάκης «Εγώ είµαι από αυτούς που µπορώ, κύριε Λεβέντη, να
βγάλω λόγο χωρίς να διαβάζω». Όµως, όταν ανέβηκε στο Βήµα
για να οµιλήσει, πήγε ένας ιδιαίτερός του και του έδωσε τον
λόγο. Ούτε ο Μητσοτάκης δεν µπορούσε να µιλήσει. Και αν δεν
κάνω λάθος και εδώ και ο Τσίπρας και Μητσοτάκης ανοίγουν τον
τυφλοσούρτη και προχωράνε στο παρασύνθηµα.
Αυτό κάποτε στη Βουλή απαγορευόταν. Και ξέρετε γιατί απαγορευόταν; Γιατί µπορούσε ένας βιοµήχανος να σου δώσει ένα
νοµοσχέδιο, να σε πληρώσει και να έρθεις εδώ να µεταφέρεις
στη Βουλή, στην Αίθουσα, τις απόψεις του βιοµηχάνου και όχι
τις απόψεις τις δικές σου. Απαγορευόταν να διαβάζεις. Τώρα αν
τελικώς το επίπεδο της Βουλής έγινε τέτοιο που όλοι διαβάζουν,
είναι άλλη υπόθεση!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Και τώρα απαγορεύεται.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Γιατί απαγορευόταν να διαβάζεις; Γιατί πολλοί Βουλευτές επί
χρήµασι έπαιρναν την οµιλία από βιοµηχάνους. Γι’ αυτό είχε απαγορευτεί. Δεν είχε απαγορευτεί τυχαία.
Επιστρέφουµε τώρα στο θέµα το δηµογραφικό. Όλοι τέλειοι.
Όλοι να ταΐζουµε τα παιδιά µε µαρµελάδες στα σχολεία, όλοι να
πηγαίνουµε τα παιδιά χωρίς εισιτήρια στο σχολείο, στα πανεπιστήµια να µπαίνουν όσοι είναι τρίτεκνοι και όχι µόνο οι πολύτεκνοι, µε µόρια κατά προτίµηση. Όλοι εισηγούνται ωραία πράγµατα! Γιατί, όµως, δεν τα κάνουν; Διότι δεν υπάρχουν λεφτά. Με
το να βάλεις στα πανεπιστήµια παιδιά τα οποία είναι παιδιά τριτέκνων, προσθέτεις κάποιες χιλιάδες παιδιά. Αυτά τα χιλιάδες
παιδιά αν µπουν χωρίς εξετάσεις κατά προτίµηση, θα είναι ένα
βάρος στα πανεπιστήµια, έτσι δεν είναι;
Ο κ. Μητσοτάκης ήλθε και πρότεινε ιδιωτικά πανεπιστήµια και
όταν του είπα εγώ ότι θέλει και 15.000 ευρώ δίδακτρα τον χρόνο,
είπε «µα, έχουν και 10% υποτροφίες». Δηλαδή, ο φτωχός ο Έλληνας στα Γρεβενά, στην Κρήτη, στην Καλαµάτα θα περιµένει
του ιδιώτη που έχει το πανεπιστήµιο τη µεγαλοψυχία για να χορηγεί υποτροφία στο παιδί. Αν δεν χορηγήσει υποτροφία, θα µείνει το παιδί αγράµµατο. Αυτό προβλέπει το πρόγραµµα της Νέας
Δηµοκρατίας.
Και λένε πάλι κάποιοι «µα, έτσι και αλλιώς, πάνε στο εξωτερικό». Δεν είναι αληθές. Μάχονται τα παιδιά να πετύχουν εδώ.
Αγωνίζονται τα παιδιά. Δίνουν αγώνα οι οικογένειες. Άµα έχεις
ένα παιδί στο εξωτερικό, θέλεις και 2.000 ευρώ τον µήνα τουλάχιστον. Τα λέει πολύ απλά ο καθένας εδώ µέσα στην Αίθουσα
αυτήν, χωρίς να εξετάζει τα βαλάντια των φτωχών.
Πρέπει να φτιάξουµε ισχυρή οικονοµία, πρέπει να φτιάξουµε
κράτος. Ίσως δεν καταλάβατε στην Αίθουσα αυτή, όταν µπήκα
το 2015 και µίλησα για οικουµενική κυβέρνηση και ειρωνευθήκατε κάποιοι, γιατί το έκανα. Είπα αυτή την πρόταση, γιατί όπου
και αν µίλησα για επενδύσεις, µου έλεγαν «µε εκατόν πενήντα
δύο Βουλευτές δεν πάω εκεί, να φύγουν δυο τρελοί, να πέσει η
Κυβέρνηση και να χάσω τα λεφτά µου». Το ίδιο λέω και στη Νέα
Δηµοκρατία που θέλει να κάνει κυβέρνηση µε την κ. Γεννηµατά.
Να την κάνει. Δεν έχω αντίρρηση, να την κάνει, αλλά και σε αυτήν
την κυβέρνηση πόσοι θα είναι; Εκατόν πενήντα δύο, εκατόν πενήντα τρεις. Ποιος θα φέρει εδώ τα λεφτά του; Άρα θα έχουµε
κάποιους που θα αγκοµαχούν πάλι, όπως αγκοµαχεί σήµερα ο
ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι θα αγκοµαχεί και η Νέα Δηµοκρατία µήπως και
φέρει επενδύσεις. Θα ροκανίζει χρόνο, θα ξεζουµίζει τον κόσµο,
θα µειώνει συντάξεις και µισθούς, θα επιβάλλει φόρους, θα προχωράει ο χρόνος και η χώρα θα βυθίζεται περαιτέρω στην κρίση.
Ίσως δεν γλιτώσουµε και την πλήρη χρεοκοπία, την οποία τώρα
έχουµε γλιτώσει µέσω των δόσεων των δανειστών.
Βιάζεστε εσείς του ΣΥΡΙΖΑ να περιέρχεσθε στα κανάλια και να
λέτε ότι -άκουγα προχθές τον κ. Δρίτσα- πέρασε το µνηµόνιο, τελείωσε το µνηµόνιο. Έδινε µάχη να πείσει, λέγοντας σε ένα κανάλι ότι γλιτώσαµε τουλάχιστον τη χρεοκοπία. Ποια χρεοκοπία
γλιτώσαµε; Έχουµε, δηλαδή, ξελασπώσει; Έχετε αυτήν την
άποψη; Για ενενήντα εννιά χρόνια, αν δεν πληρώσουµε το ελάχιστο χρεόγραφο, η χώρα προχωράει σε πιστωτικό γεγονός. Ή δεν
το έχετε καταλάβει; Για ενενήντα εννιά χρόνια! Έχετε βάλει µέσα
στο υπερταµείο τα πάντα και τολµάτε και λέτε ότι τελειώσαµε µε
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τα µνηµόνια; Και είναι –λέει- ο πρώτος προϋπολογισµός που
έγινε από ελληνικής πλευράς. Μόνο που έπρεπε να εγκριθεί και
πρέπει σε κάθε λεπτοµέρεια το παραµικρό µη προβλεπόµενο σηµείο να εγκρίνεται. Ωραίο γλίτωµα από µνηµόνια έχετε κάνει!
Εκτός εάν αυταπατάσθε, αν δηλαδή µεταξύ σας κουβεντιάζετε
και λέτε ότι τελειώσατε µε τα µνηµόνια και το πιστεύετε κιόλας.
Αν έχετε και τέτοια αυταπάτη.
Πρέπει να φτιαχτεί η οικονοµία. Η οικονοµία θα χρηµατοδοτήσει την κοινωνική πλευρά του κράτους. Το να βγαίνει ο καθένας
της Νέας Δηµοκρατίας ή του ΣΥΡΙΖΑ και να λέει «δωρεάν συσσίτιο», δωρεάν το ένα, δωρεάν το άλλο, εισιτήρια, συγκοινωνίες,
βιβλία, τα πάντα, αυτά είναι καλοσύνες. Κρατήστε τις καλοσύνες.
Μια καλοσύνη κάντε. Βγάλτε τον κοµµατισµό από το κράτος.
Αποσύρετε αυτήν την νοοτροπία την κοµµατική από το κράτος.
Αυτή η νοοτροπία καταστρέφει το κράτος, το υποθηκεύει. Το
αδρανοποιεί το κράτος αυτή η κατάσταση. Κάντε το, το συντοµότερο σαν ένα καλό που έχετε να κάνετε. Έστω ένα καλό.
Τα άλλα που λέτε ότι κάνατε, αφήστε τα, δεν κάνατε τίποτα.
Αν βαυκαλίζεσθε ότι κάνατε, δεν κάνατε τίποτα, κύριοι. Απόδειξη
ότι όπου περιέρχεσθε, νοµίζω ότι ο κόσµος σάς υποδέχεται µε
χειροκροτήµατα, τους κυβερνητικούς, έτσι δεν είναι; Σας υποδέχεται «µετά βαΐων», παντού όπου πάτε! Πώς γίνεται να ωφελείτε
τον κόσµο στις Πρέσπες, να ωφελείτε την Ελλάδα σε όλα τα θέµατα και ο κόσµος να είναι αντίθετος; Όταν κάνατε λόγου χάρη
τις Πρέσπες, για να πούµε λίγο και γι’ αυτό, δεν ξέρατε ότι το
σύνολο του ελληνικού λαού ήταν αντίθετο; Και οι ξένοι το ήξεραν. Δεν το ήξεραν και οι ξένοι ότι πάει µια Κυβέρνηση να υπογράψει κάτι που δεν θέλει ο ελληνικός λαός;
Άρα, και η Βουλή ήξερε ότι δρα και δηµιουργεί αντίθετα µε τον
λαό και οι ξένοι ότι έβαζαν µία Κυβέρνηση εδώ στην Αθήνα να
πράττει αντίθετα µε τη θέληση του λαού. Το κάνανε, όµως, το
έγκληµα και θεωρούν ότι έληξε τώρα. Δεν έληξε! Όταν κάτι είναι
εκκρεµές στη συνείδηση του λαού, δεν λήγει. Δεν λήγει έτσι
όπως νοµίζετε. Αν είχατε πάρει την έγκριση του Συµβουλίου Αρχηγών, αν είχατε πάρει την έγκριση δηµοψηφίσµατος, θα είχατε
το κεφάλι ψηλά. Αλλά επειδή ξέρατε ότι δεν µπορούσατε να τα
πάρετε αυτά, ενεργήσατε συνωµοτικά. Αυτό κάνατε και θα το
βρείτε στον δρόµο σας. Ο κάθε Βουλευτής που ψήφισε θα το
βρει στον δρόµο του αυτό που διεπράχθη σε αυτήν την Αίθουσα.
Επανέρχοµαι, γιατί δεν θέλω να µου λένε ότι λέω όλο για τη
Μακεδονία και για να λέω και την αλήθεια, θα σας πω κάτι. Προ
ηµερών µίλησα στη Θεσσαλονίκη και είδα τέτοιο µαράζωµα!
Έχετε καταλάβει τι έχετε κάνει; Οι οικογένειες έχουν µαραζώσει.
Πιστεύετε ότι µε το να δίνετε µπουναµάδες και να κάνετε διάφορα δωράκια, θα ξεχαστεί αυτό το πράγµα που κάνατε; Αλήθεια, έχετε αυτήν την ψευδαίσθηση; Λυπάµαι για τον Τσίπρα αν
πιστεύει ότι αλλάζοντας ατζέντες, φέρνοντας νοµοσχέδια και κάνοντας διάφορα πράγµατα θα ξεχάσουµε αυτό που έγινε στις
Πρέσπες.
Αν το πιστεύετε αυτό το πράγµα, αν το ελπίζετε αυτό το
πράγµα, αρχίζω και αµφιβάλλω για τη νοηµοσύνη κάποιων. Γιατί
βλέπω ότι οι µόνοι που σας επαινούν γι’ αυτό που έγινε, είναι του
ΝΑΤΟ, οι ξένοι. Σας επαίνεσε ένας Έλληνας γι’ αυτό που κάνατε;
Σας επαίνεσε ένας Έλληνας για τις Πρέσπες;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ: Ο Μέρτζος.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Οι µόνοι που σας επαίνεσαν είναι του ΝΑΤΟ, οι Αµερικάνοι. Αυτοί
σας επαίνεσαν που ήθελαν να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτοί σας
επαίνεσαν, κυρίες και κύριοι. Ποιος Έλληνας σας επαίνεσε βγαίνοντας να πει «ωραία η λύση που εδόθη»;
Και λυπάµαι πάρα πολύ και για τον καινούργιο Υπουργό Άµυνας. Θα πω µία κουβέντα. Ήταν Αρχηγός ΓΕΕΘΑ δίπλα σ’ έναν
Υπουργό, ο οποίος έλεγε ότι ήταν αντίθετος, αλλά κατ’ ουσία
έκανε πλάτες µέχρι το τέλος, για να διαπραχθεί το έγκληµα, ο κ.
Καµµένος.
Είναι ωραίο που ορκίσατε Αρχηγό ΓΕΕΘΑ κάποιον και την
άλλη ηµέρα ψηφίσατε τις Πρέσπες; Ο Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάµεων είναι και αυτός µεταξύ αυτών που έδωσαν την έγκριση
για τις Πρέσπες. Προσπαθήσατε να διασύρετε και τον Στρατό.
Ο Στρατός ήταν υψηλά στη συνείδηση του κόσµου ως εγγύηση.
Λυπούµαι γι’ αυτό το πράγµα, γιατί στον κ. Αποστολάκη είχα
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µία εκτίµηση. Δεν έπρεπε να δεχθεί το Υπουργείο Αµύνης, κατά
την άποψή µου, ιδιαίτερα όταν πριν περάσει ένα εικοσιτετράωρο,
έπρεπε να έρθει εδώ και να µιλήσει και να πει τι ωραίες που είναι
οι Πρέσπες.
Αυτό το πράγµα έµεινε στην ιστορία. Έµεινε στην ιστορία αυτό
που έκανε ο κ. Τσίπρας. Προσπάθησε να εξευτελίσει την τιµή και
την αξιοπρέπεια των Ενόπλων Δυνάµεων, τα οποία όµως δεν
εξευτελίζονται, γιατί αυτά µένουν µέσα στη συνείδηση του κάθε
ένστολου που έχει δώσει όρκο και µέσα του ο κ. Αποστολάκης
είµαι σίγουρος ότι έχει τύψεις συνειδήσεως γι’ αυτό που έκανε,
ότι ανέλαβε να γίνει Υπουργός σε µία Κυβέρνηση που µέσα σε
δύο εικοσιτετράωρα υπέγραψε τις Πρέσπες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Έχετε να προσθέσετε κάτι για το θέµα, για το δηµογραφικό, κύριε Πρόεδρε;
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Τα είπατε όλα. Οι συριζαίοι και οι νεοδηµοκράτες δώσατε τα
πάντα στο δηµογραφικό. Εγώ δεν µπορώ να δώσω τίποτα παραπάνω, ει µη µόνον να πω ότι όπως σε όλα τα πράγµατα κοροϊδεύετε τον κόσµο, τον κοροϊδεύετε και σ’ αυτό.
Εγώ, όπου γυρίζω και βλέπω τα κανάλια, βάζουν έναν παπαγάλο δεξιό και έναν παπαγάλο συριζαίο. Πήγα, µάλιστα, σε δυο
κανάλια και µάλωσα, επειδή είπαν να µε καλέσουν και να µου πάρουν συνέντευξη εµένα, στην Ένωση Κεντρώων και βλέπω µία
κυρία της Νέας Δηµοκρατίας και έναν κύριο του ΣΥΡΙΖΑ. Λέω,
αυτοί τι θέλουν εδώ; Άρχισαν να µε ρωτάνε. Λέω, τι θέλουν αυτοί
οι κύριοι;
Έχετε στήσει έναν δικοµµατισµό βρωµερό και τον έχετε στήσει δόλια σε όλα τα κανάλια και πιστεύετε ότι ο κόσµος µασάει
κουτόχορτο, ότι δηλαδή θα ανεβάσετε τα ποσοστά της Νέας Δηµοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ δι’ αυτού του τρόπου, πυροδοτώντας
φανατισµό. Αυτό είναι το σχέδιό σας. Ούτε σ’ αυτό θα πετύχετε,
διότι όταν ο λαός έφτασε να µην δίνει µεγάλα ποσοστά στο
ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δηµοκρατία, είχε περάσει τον «Ρουβίκωνα»,
είχε καταλάβει ότι ο δικοµµατισµός καταστρέφει τη χώρα. Το
είχε καταλάβει. Τώρα αγωνίζεστε να τον γυρίσετε πίσω, αλλά ο
κόσµος έχει µία σοφία, δεν γυρίζει σαν εκκρεµές όπου θέλετε
εσείς, καταλαβαίνει στα κανάλια τι παιχνίδια στήνονται.
Ήρθατε να πατάξετε τη διαπλοκή και µαζί µε τη διαπλοκή προσπαθείτε να διαιωνίσετε τον κύκλο της παρουσίας σας στην πολιτική. Μαζί µε τη διαπλοκή, ενώ ήρθατε για να την πατάξετε! Εις
αυτήν επαφίεστε, για να παραµείνετε µεγάλα κόµµατα. Όµως,
ξέρετε τι θα πάθετε στο τέλος; Εκεί που περιµένετε να είστε δυο
ισχυρά κόµµατα, επιστρέφοντας στο παλιό «Παναθηναϊκός Ολυµπιακός» ή «ΠΑΣΟΚ - Νέα Δηµοκρατία», θα πάθετε και οι
δύο: Ο µεν Μητσοτάκης θα πάθει πατατράκ και αυτά που λέει
περί πεντακοµµατικής Βουλής είναι στη φαντασία του τη νύχτα,
ξεσκέπαστος όταν κοιµάται και όταν φτιάχνει δηµοσκοπήσεις
όπως τις θέλει εκείνος, εσείς δε οι Συριζαίοι έχετε αρχίσει και
λέτε ότι θα νικήσετε. Έ, αυτό πια είναι πιο αρρωστηµένη περίπτωση ακόµη και από τον Μητσοτάκη, εάν πιστεύετε όντως ότι
θα νικήσετε!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς, κύριε Πρόεδρε.
Ο κ. Αντωνίου από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Να επαναφέρω λίγο τη συζήτηση, κυρίες και κύριοι, στο δηµογραφικό. Θα είµαι πάρα πολύ σύντοµος,
γιατί µετά τους πολιτικούς Αρχηγούς το να µιλά κάποιος Βουλευτής είναι και λίγο άχαρο, µια που η συζήτηση έχει εξαντληθεί.
Σαν µέλος της επιτροπής θέλω να πω ότι είµαι πάρα πολύ ικανοποιηµένος από τον τρόπο που η επιτροπή εργάστηκε, από τον
τρόπο που η επιτροπή κατέληξε σ’ αυτό το πόρισµα και είχαµε
µία πάρα πολύ καλή συζήτηση µε ό,τι αξιολογότερο υπάρχει
στην ελληνική κοινωνία και από πλευράς επιστηµονικής, αλλά και
από πλευράς συνδικαλιστικής εκπροσώπησης και φορέων που
ασχολούνται µε το ζήτηµα.
Επέδειξαν, λοιπόν, τα µέλη της επιτροπής του Κοινοβουλίου
την ανάλογη θετική διάθεση, συµπεριφορά, προβληµατισµό και
ανάδειξη όλων των πτυχών του θέµατος, χωρίς τις συνήθεις προ-
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στριβές και τους συνήθεις διαξιφισµούς. Αυτό αποτυπώνεται και
στο κοινό πόρισµα που καταλήξαµε, µε εξαίρεση το ΚΚΕ και την
Χρυσή Αυγή. Θέλω αυτό να το πιστώσω στα θετικά των µελών
της επιτροπής και της Προέδρου, της κ. Αναγνωστοπούλου και
θεωρώ ότι συνιστά µία πρώτη επιτυχία για τη µακροπρόθεσµη
αντιµετώπιση ενός πάρα πολύ σοβαρού θέµατος, όπως είναι το
δηµογραφικό, που βρίσκεται αυτήν τη στιγµή στον πυρήνα του
προβληµατισµού και της δηµόσιας συζήτησης σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο.
Βέβαια, το πρόβληµα σε ορισµένες χώρες, κυρίως του Νότου,
αλλά και στη χώρα µας παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις, καθώς η
δηµογραφική συρρίκνωση και η καθαρή µείωση του πληθυσµού
υπονοµεύουν τη µελλοντική πορεία της χώρας από κάθε άποψη,
οικονοµική, κοινωνική και επίσης, υπονοµεύουν την προοπτική
της µελλοντικής δυνητικής ανάπτυξης της χώρας, εάν αυτή η
τάση δεν αναστραφεί και συνεχίσει να κινείται πτωτικά.
Τα διλήµµατα που είχαµε στην επιτροπή κυρίως ήταν όσον
αφορά τα επιδόµατα, τις διάφορες φορολογικές απαλλαγές ή
άλλες και κυρίως πού έπρεπε να στραφεί η προσοχή µας και πού
έπρεπε να στραφούν τα κίνητρα. Θα έπρεπε, δηλαδή, τα κίνητρα
να στραφούν προς τις πολύτεκνες και τις τρίτεκνες οικογένειες
αποκλειστικά ή θα έπρεπε να ξεκινήσουµε από τις οικογένειες
που δεν έχουν κανένα παιδί και σκέφτονται να κάνουν από ένα
έως δύο παιδιά; Γιατί, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι οικογένειες που είναι τρίτεκνες και πολύτεκνες είναι περίπου στο
10%. Θα συνεχίσουµε την πολιτική ενίσχυσης των τριτέκνων και
των πολυτέκνων αποκλειστικά; Δεν λέω ότι δεν πρέπει να ενισχύονται αυτές οι οικογένειες και ενισχύονται και από την καινούργια ρύθµιση που έκανε η Υπουργός, η κ. Φωτίου, καθώς το
92% των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών είδαν αυξήσεις
και ένα µικρό µέρος µόνο είδαν µειώσεις. Ελπίζω και αυτό σύντοµα να ρυθµιστεί. Όµως, κυρίως είδαν πολύ µεγάλες αυξήσεις
οι οικογένειες που είχαν ένα και δύο παιδιά.
Θέλω να έρθω λίγο στο παρελθόν και να δούµε τι εφαρµόστηκε από το προηγούµενο πόρισµα και εάν αυτό το πόρισµα
του 1993 συνέβαλε στην ανακοπή της πτωτικής τάσης συρρίκνωσης του πληθυσµού.
Θα διαβάσω κάτι χαρακτηριστικό από τη σελίδα 41 του πορίσµατος. Λέει το πόρισµα της διακοµµατικής επιτροπής για το δηµογραφικό του 1993: «Να τροποποιηθεί ο νόµος που ισχύει
σήµερα για την υιοθεσία ενός παιδιού, γιατί είναι πολύπλοκος
και γραφειοκρατικός, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν ιδρύµατα µε
πολλά παιδιά που έχουν εγκαταλειφθεί και οι διαδικασίες να αποτρέπουν την υιοθεσία». Αυτή η διαπίστωση γίνεται το ’93.
Από το 93 µέχρι σήµερα, ήρθε η Κυβέρνηση αυτή την οποία
έχω την τιµή να εκπροσωπώ στο Κοινοβούλιο, και έλυσε αυτό το
θέµα πριν από λίγο χρονικό διάστηµα. Θεσµοθετήσαµε διαδικασίες σύντοµες, που µπορεί να φτάσουν το αργότερο µέχρι δέκα
µήνες, έναν χρόνο, από εκεί που για να υιοθετήσει κάποιος ένα
παιδί, ήθελε πάνω από πέντε και έξι χρόνια.
Τελειώνοντας, δεν θα αναφερθώ στα µέτρα πολιτικής που έχει
υιοθετήσει το πόρισµα. Νοµίζω είναι ένα σύνολο προτάσεων και
ένα σηµαντικό εργαλείο πολιτικής, καθώς περιγράφει λεπτοµερώς τόσο τη σηµερινή κατάσταση, τις τάσεις που διαµορφώνονται, όσο και όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν το µέγεθος
του πληθυσµού, όπως η γονιµότητα, η θνησιµότητα, οι µεταναστευτικές ροές.
Θέλω να σηµειώσω µόνο κάτι για το οποίο πρέπει όλοι να συµφωνήσουµε και η σηµερινή Κυβέρνηση πρέπει να το δει σοβαρά.
Χρειάζεται να επεκταθεί το καθεστώς προστασίας της µητρότητας και σε κατηγορίες εργαζοµένων που σήµερα δεν καλύπτονται. Και δεν καλύπτονται κατηγορίες εργαζοµένων όπως είναι
αυτές µε σύµβαση ορισµένου χρόνου, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωµα άδειας κύησης, λοχείας, µητρότητας, ούτε καν αναρρωτικής.
Είχα µία συνάντηση πρόσφατα µε ένα σωµατείο σχολικών καθαριστριών που µου είπαν: «Κύριε Βουλευτά, εµείς είµαστε στη
σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού. Δεν έχουµε ούτε δικαίωµα να
µείνουµε έγκυες, ούτε να κάνουµε παιδιά, ούτε να πάρουµε µία
µέρα αναρρωτική άδεια». Και σε αυτό το καθεστώς είναι πάρα
πολλές κατηγορίες εργαζοµένων, τις οποίες πρέπει να δούµε.
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Διότι αυτήν την αρχή της µη διάκρισης πρέπει να την εφαρµόσουµε επιτέλους και στη χώρα µας. Έχουµε αρκετές καταδίκες
από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Νοµίζω
το χρωστάµε σε αυτόν τον κόσµο, που και αυτός πρέπει να έχει
δικαιώµατα και να τεκνοποιεί και να προγραµµατίζει το µέλλον
του.
Εύχοµαι αυτά τα πορίσµατα να εφαρµοστούν και οι θεσµοί
που έχουµε προβλέψει στο πόρισµα να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Δηµήτριος Εµµανουηλίδης, Βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα προσεγγίσω το θέµα του δηµογραφικού, αξιοποιώντας κάποιες εικόνες, ως είθισται, από τα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης, κατά τις ηµέρες της επικείµενης τριήµερης αργίας της Καθαράς Δευτέρας, όταν από τα αστικά κέντρα οικογένειες γυρίζουν να δουν τους δικούς τους ανθρώπους,
ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, στα ξεχασµένα χωριά της ορεινής
Ελλάδας και της νησιωτικής αποµακρυσµένης Ελλάδας. Είναι οι
µέρες που πραγµατικά σε αυτές τις περιοχές ξανανθίζει το χαµόγελο του γερασµένου πληθυσµού, γιατί βλέπει τα εγγόνια να
ξαναγεµίζουν τις πλατείες των δηµοτικών σχολείων που είναι
κλειστά. Νοµίζω ότι αυτή η εικόνα αποτυπώνει ως έναν βαθµό
ανάγλυφο το πρόβληµα που βιώνει η χώρα µας, όσον αφορά το
θέµα της υπογεννητικότητας, το δηµογραφικό.
Το δηµογραφικό πρόβληµα είναι ίσως το πιο έντονο κοινωνικό
πρόβληµα για τη χώρα µας. Οι επιστήµονες που κλήθηκαν από
την επιτροπή, µας παρουσίασαν µία ιδιαίτερα εµπεριστατωµένη
επιστηµονική έκθεση, η οποία οριοθετεί το πρόβληµα στις σωστές του διαστάσεις. Έτσι, µας προσφέρει µία νέα βάση για συζήτηση, σε σχέση µε την προηγούµενη αντίστοιχη Έκθεση του
1993, καθώς από τότε έχει περάσει ήδη το τέταρτο του αιώνα,
µε συνέπεια οι κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτικές συνθήκες
να έχουν δραµατικά διαφοροποιηθεί. Τα αίτια της έκρηξης του
δηµογραφικού προβλήµατος στη χώρα µας πρέπει κανείς να τα
αναζητήσει στο κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτικό πεδίο, µάλιστα, θα πρόσθετα και το πολιτισµικό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα έλεγα ότι η αιτία αυτής της
µείωσης βρίσκεται στην αλλαγή του πολιτισµικού µοντέλου της
ελληνικής κοινωνίας. Πιο συγκεκριµένα, η συµµετοχή των γυναικών στον εργασιακό στίβο, καθ’ όλα τα χρόνια τα µεταπολεµικά,
δηµιούργησε εκ των πραγµάτων νέα δεδοµένα που λειτούργησαν αποτρεπτικά, εφόσον η επαγγελµατική σταδιοδροµία µοιραία τέθηκε σε προτεραιότητα. Το γεγονός, µάλιστα, ότι η τεκνοποίηση δεν υποστηρίχθηκε από την πολιτεία µε τα απαραίτητα
ανακουφιστικά στην καθηµερινότητα κοινωνικά µέτρα, όπως τη
λειτουργία βρεφονηπιακών σταθµών, γονεϊκές άδειες, σχολεία
µε παροχή πολυσχιδούς παιδείας, στην ουσία λειτούργησε αποτρεπτικά προς την κατεύθυνση της τεκνοποίησης. Το πρόβληµα
µεγεθυνόταν και από την αντίληψη ότι οι γονείς αντιλαµβάνονταν
ότι πρωταρχικό καθήκον τους ήταν η µελλοντική οικονοµική εξασφάλιση του παιδιού, µε αποτέλεσµα να θυσιάζει την τεκνοποίηση, του δώρου ζωής, στο βωµό της οικονοµικής µελλοντικής
τακτοποίησης του παιδιού τους.
Η διολίσθηση αυτή αποκτά εκρηκτικές διαστάσεις στα χρόνια
των µνηµονιακών επιταγών. Η ανεργία των νέων και η φυγή στο
εξωτερικό για ανεύρεση εργασίας υπήρξε ο αρνητικός καταλύτης στη διόγκωση αυτού του προβλήµατος. Οι γεννήσεις µειώθηκαν ακόµη περισσότερο, ενώ η φυγή νέων στην κρίσιµη ηλικία
των είκοσι πέντε ετών έως τριάντα πέντε ετών συνιστά επιπλέον
σοβαρό εµπόδιο στην αναπτυξιακή δυναµική της χώρας. Βρισκόµαστε σήµερα σε ένα σηµείο που πρέπει να δράσουµε ως πολιτεία µε αποτελεσµατικότητα για την αντιµετώπιση αυτού του
προβλήµατος.
Αν δεν αντιληφθούµε όλοι µας την αναγκαιότητα πληθυσµιακής οξυγόνωσης της κοινωνίας, δεν θα βρούµε λύση. Αποσπασµατικές προτάσεις που απαντούν σε αποσπασµατικά ζητούµε-
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να, σε καµµία περίπτωση δεν µπορούν να δηµιουργήσουν το
πλαίσιο εκείνο που είναι αναγκαίο για την επίλυση του προβλήµατος.
Το δηµογραφικό δεν είναι ένα πρόβληµα που αντιµετωπίζει ο
Έλληνας στην καθηµερινότητά του, γι’ αυτό και δεν µπορεί να
αντιληφθεί τη διάσταση του ως εθνικό, καθώς έχει να αντιµετωπίσει άλλα προβλήµατα, που τον κατατρέχουν καθηµερινά.
Εκτιµώ ότι οι οποιεσδήποτε παθογένειες δηµιουργούνται λόγω
του αποσπασµατικού της προσπάθειας και του εστιασµένου ενδιαφέροντος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζούµε σε µία κοινωνία που δεν
έχει κατορθώσει να δώσει συγκροτηµένα και ολοκληρωµένα
προγράµµατα κοινωνικής υποστήριξης, αντίστοιχα των σκανδιναβικών χωρών και της Γαλλίας και από την άλλη, δεν έχει αφήσει την κοινωνία εντελώς απροστάτευτη, έχοντας κάποια κοινωνικά υποστηρικτικά οικογενειακά προγράµµατα. Όµως, αυτό το
ηµιτελές και το αποσπασµατικό είναι που θολώνει τα νερά.
Το πόρισµα του 1993 εµπεριείχε στοιχεία που µπορούσαν να
αποτελέσουν πυξίδα για την αντιµετώπιση του προβλήµατος. Δυστυχώς, δεν υλοποιήθηκε ούτε στον πυρήνα του, ούτε στις προεκτάσεις του, µε αποτέλεσµα σήµερα να βρισκόµαστε στο ίδιο
σηµείο. Βρισκόµαστε ακριβώς σε αυτό το εφιαλτικό φανέρωµα
µιας εθνικής απειλούµενης τραγωδίας.
Σήµερα θα πρέπει να αξιοποιήσουµε όλη την κατατεθειµένη
εµπειρία επιστηµόνων που ασχολούνται µε το πρόβληµα αυτό,
αλλά κυρίως πρέπει να δούµε πώς θα δηµιουργήσουµε ένα πολιτισµικό µοντέλο όπου η χαρά, η φωνή, το παιδικό κλάµα θα
έχουν θέση στην καθηµερινότητά µας και δεν θα γίνουµε ο απόηχος µιας γερασµένης καταθλιπτικής κοινωνίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, αν έχετε την καλοσύνη.
Κυρίως θα πρέπει να δώσουµε έµφαση σε προσπάθειες διευκόλυνσης των ζευγαριών που επιθυµούν να αποκτήσουν παιδιά,
ώστε σε πρώτη φάση να ανακοπούν, τουλάχιστον, οι πτωτικές
τάσεις της τεκνοποίησης.
Η ενίσχυση και διεύρυνση των µέτρων ανακοπής της φυγής
των νέων στο εξωτερικό, σε συνέχεια όσων έχουν ήδη υλοποιηθεί κατά την περίοδο της διακυβέρνησης µας, είναι επιπλέον
επιβεβληµένη.
Για να συµπυκνώσω µε µία φράση την ουσία, θα πω το εξής:
Η µεταβλητή «πληθυσµός» θα πρέπει να συµπεριληφθεί σε όλες
τις επιµέρους πολιτικές πρωτοβουλίες και η αλλαγή των αρνητικών δηµογραφικών τάσεων να αποτελέσει έναν νέο εθνικό στόχο. Νέες κυβερνητικές δοµές οι οποίες θα συντονίσουν αυτή την
προσπάθεια θεωρούνται επιβεβληµένες.
Ας µην ξεχνούµε, επίσης, ότι η χώρα µας βρέθηκε στο επίκεντρο πληθυσµιακών µετακινήσεων και την ώρα που ο πληθυσµός
µας µειωνόταν, πάνω από ένα εκατοµµύριο ανθρώπων πέρασαν
από αυτό τον τόπο. Για να το πω πιο καθαρά, η µετανάστευση
προς την Ελλάδα ήταν µία εκ των τριών βασικών δηµογραφικών
συνιστωσών που επηρεάζουν καθοριστικά την εξέλιξη του πληθυσµού.
Όπως δείχνει ξεκάθαρα το πόρισµα των επιστηµόνων, η συµβολή των αλλοδαπών στη µεγέθυνση του πληθυσµού µας την περίοδο από 1-1-1991 µέχρι την 31-12-2000 ήταν καθοριστική. Το
φυσικό ισοζύγιο της δεκαετίας αυτής ήταν θετικό. Και αυτό εξαιτίας της εισδοχής ανθρώπων από άλλες χώρες. Χωρίς αυτούς,
ο πληθυσµός της Ελλάδας σήµερα δεν θα ήταν µεγαλύτερος
από αυτόν του 1990, ενώ το φυσικό ισοζύγιο µεταξύ γεννήσεων
και θανάτων θα ήταν τρεις φορές πιο αρνητικό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα έλεγα, κλείνοντας, ότι υπήρξαν τόσο µέσα από τη λειτουργία της επιτροπής, όσο και από το
πόρισµα της επιστηµονικής έκθεσης, έγκυρες καταθέσεις για την
αποτύπωση και την αντιµετώπιση του προβλήµατος. Το ενδιαφέρον είναι τις προτάσεις, που ακούστηκαν, να τις λάβει υπ’ όψιν,
µε ανοιχτά τα αυτιά και ανοιχτή τη µατιά και κυρίως το µυαλό,
όχι µόνο η Κυβέρνηση, αλλά και η κοινωνία. Αυτή είναι εν τέλει
που θα πρέπει να γίνει κοινωνός ουσιαστικός αυτού του προβλήµατος και της αναγκαιότητας επίλυσης του.
Σας ευχαριστώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστούµε κι εµείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, δεκαεννιά µαθήτριες και µαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Δηµοτικό Σχολείο Κολχικού
Θεσσαλονίκης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Μαυρωτάς ζητεί άδεια ολιγοήµερης
απουσίας στο εξωτερικό, από 12 Μαρτίου έως 14 Μαρτίου 2019.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς η Βουλή
ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Τώρα τον λόγο έχει ο κ. Νικολόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Θα µου επιτρέψετε να συγχαρώ τους συναδέλφους, απευθυνόµενος στην Πρόεδρο της
Επιτροπής, την κ. Σία Αναγνωστοπούλου, γιατί όντως έγινε µία
σπουδαία δουλειά, για την οποία δεν ξέρω κατά πόσο έχει ενηµερωθεί ο Έλληνας πολίτης, που σίγουρα ενδιαφέρεται για το
πρόβληµα, σίγουρα αγωνιά το ξέρει, το γνωρίζει. Φοβάµαι, όµως,
ότι ακόµα και σήµερα που γίνεται αυτή η συζήτηση, αν είχαµε τη
δυνατότητα να ρωτήσουµε πόσοι παρακολουθούν αυτή την κουβέντα -εν µέρει, όχι ολόκληρη- θα απογοητευόµασταν. Φτάνει,
όµως, άραγε, η δουλειά που έγινε, το πόρισµα που µε συντριπτική πλειοψηφία απεδέχθησαν οι πολιτικές δυνάµεις;
Ακούστηκε και από τους προηγούµενους οµιλητές, ότι το πόρισµα του 1993 -και ήµουν παρών, αφού, όπως ξέρετε, είµαι Βουλευτής από το 1989- ήταν οµόφωνο. Ήταν οµόφωνο και, όµως,
έγιναν λίγα πράγµατα. Ήταν οµόφωνο κι, όµως, η κατάσταση χειροτέρεψε. Εκείνο, ξέρετε, είχε λιγότερες φιοριτούρες και περισσότερα συγκεκριµένα, πρακτικά µέτρα. Άλλωστε, έτσι τότε
ετίθεντο τα ζητήµατα, µε λιγότερη σάλτσα και έλεγε, «Να κάνουµε αυτό…», «Να διορίσουµε…», «Να παίρνουν τόσο τοις εκατό». Είχε πολύ πιο συγκεκριµένα µέτρα.
Κάποιες φορές απέδωσαν. Ήταν πολύ χαρακτηριστική περίπτωση εκείνη, όταν ο Κώστας Καραµανλής, ως Πρωθυπουργός,
είπε: «Όποιος κάνει τέταρτο παιδί και είναι καθηγητής, διορίζεται». Και είµαι σίγουρος ότι είδατε οι συνάδελφοι που ήσασταν
στην επιτροπή, πως ήταν θεαµατικά τα αποτελέσµατα χρόνο µε
το χρόνο. Το ίδιο έγινε και όταν ο µακαριστός Χριστόδουλος είπε
ότι στην Θράκη θα παίρνουν ένα επίδοµα που το έδινε η Εκκλησία από δικά της χρήµατα. Είχαµε κι εκεί αύξηση.
Όµως, τι είναι εκείνο που έχει τόσο πολύ αλλάξει και το είπε ο
προηγούµενος συνάδελφος και εµένα, τουλάχιστον, µε καλύπτει
απολύτως; Ποιο είναι το πολιτιστικό, όπως είπατε, ή αξιακό σύστηµα, που επέτρεπε στην µάνα µου και στη συντριπτική πλειοψηφία των µανάδων, ενώ ήταν φτωχή, να κάνει πολλά παιδιά;
Εγώ γεννήθηκα σε µία πολύτεκνη οικογένεια, πολύ φτωχή.
Ήµουν γείτονας της κ. Αναγνωστοπούλου εκεί στα προσφυγικά
και στην Αγία Τριάδα. Και, όµως, ήµασταν πολύ χαρούµενοι.
Ευτύχησα µε τη γυναίκα µου να αποκτήσω και εγώ τέσσερα
παιδιά και να είµαι πολύτεκνος. Και είδα πόσο σηµαντικό ήταν τα
παιδιά µου να είναι µία παρέα. Και ένα από τα τέσσερα παιδιά να
είναι και στο φάσµα του αυτισµού και να είναι, βέβαια, µέσα στο
σπίτι µας. Και είδα πάλι πόσο σηµαντικό ήταν αυτό.
Λέω τούτα πριν σας πω µερικές, ελάχιστες σκέψεις ακόµα,
γιατί είναι ένα ζήτηµα που πρέπει να το δούµε πάλι. Πρέπει να
το δούµε και να απαντήσουµε σε αυτά τα πολλά «γιατί;» και να
πούµε ότι τελικά, ναι, η τεκνοποιία -για να χρησιµοποιήσω την
ίδια έκφραση που είπατε- είναι µεγάλη ευλογία, είναι µεγάλη
χαρά, είναι µεγάλη τύχη για εκείνους που έχουν παιδιά και για
τα παιδιά που έρχονται.
Κυρίες και κύριοι, όλοι το ξέρουµε κι όλοι λέµε πως η Ελλάδα
γερνάει και µικραίνει. Όλοι, µα όλοι το παραδέχονται. Το δηµογραφικό αποτελεί την πιο µεγάλη βόµβα για τη χώρα που απειλεί
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ευθέως την κοινωνική και οικονοµική της σταθερότητα τα επόµενα χρόνια, ενδεχοµένως ακόµα και την ύπαρξη της. Δεν υπάρχει κράτος ή έθνος που έχει υπογράψει σύµβαση µε την ιστορία,
ότι θα υπάρχει αν αυτό θέλει να αυτοκτονεί.
Το Χριστιανοδηµοκρατικό Κόµµα Ελλάδος εδώ και χρόνια χτυπάει το καµπανάκι του κινδύνου, τονίζοντας πως ο κίνδυνος δεν
είναι πλέον προ των πυλών, αλλά είναι εντός των τειχών. Το αποδεικνύουν όλες οι µελέτες -αναφερθήκατε σε πολλές από αυτές
και είναι έτσι- και το φανερώνουν οι ψυχροί αριθµοί. Είχαµε
ογδόντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα τρεις γεννήσεις το
2017, στους εκατόν είκοσι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιους έναν
οι θάνατοι. Όµως, και πρόσφατη έρευνα της «διαΝΕΟσις» φωτογραφίζει την Ελλάδα µικρότερη κατά δύο περίπου εκατοµµύρια σε τριάντα χρόνια, ενώ σήµερα ένας στους τρεις είναι πάνω
από εξήντα πέντε ετών.
Τα κύρια χαρακτηριστικά, λοιπόν, της σηµερινής Ελλάδας,
σύµφωνα µε την ίδια έρευνα, είναι τα εξής:
Οι οικογένειες γίνονται µικρότερες. Λίγα ζευγάρια συµβιώνουν
και περισσότερες γυναίκες αποφασίζουν να µην κάνουν καθόλου
παιδιά απ’ ότι στο παρελθόν. Η µέση ηλικία των γυναικών όταν
αποκτούν το πρώτο τους παιδί, αυξάνεται, ενώ αυξάνεται και η
µέση ηλικία του πρώτου γάµου. Μειώνονται οι γάµοι και αυξάνονται τα διαζύγια.
Μέσα στην κρίση, η αύξηση της ανεργίας και η οικονοµική αβεβαιότητα οδήγησαν τα ζευγάρια στο να καθυστερούν την απόκτηση του πρώτου παιδιού τους, στο να αναβάλλουν την απόκτηση δεύτερου ή τρίτου παιδιού.
Η αναζήτηση και η αξιοποίηση των ευκαιριών απασχόλησης
για τα δύο φύλα, δεν συνοδεύτηκε από την ανάπτυξη επαρκών
παροχών, καθώς και δοµών και υπηρεσιών του κοινωνικού κράτους για τη στήριξη της οικογένειας. Το αποτέλεσµα είναι οι Ελληνίδες να γεννούν πολύ λίγα παιδιά.
Αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί και η Ελλάδα του 2050 είναι
περίπου δυο εκατοµµύρια µικρότερη, τότε ο οικονοµικά ενεργός
πληθυσµός θα µειωθεί αντίστοιχα, ενώ οι συνταξιούχοι θα είναι
περισσότεροι από τους εργαζόµενους. Αυτό σηµαίνει πως το
ασφαλιστικό τινάζεται στον αέρα, η οικονοµία τινάζεται στον
αέρα, η ελληνική κοινωνία τινάζεται στον αέρα.
Δεν χρειάζεται, λοιπόν, να κουραζόµαστε πολύ µε αριθµούς
και στατιστικές. Τις ξέρουµε όλοι, τις έχουµε δει και τις καταλαβαίνουµε. Το ζήτηµα είναι πόσοι και πόσες από εµάς ανατριχιάζουν µε αυτές τις στατιστικές. Γιατί αν ανατριχιάζουµε και συνειδητοποιούµε τις επιπτώσεις στη χώρα, τότε έπρεπε να έχουµε
ήδη αλλάξει πολλά. Και όχι µόνο δεν έχουµε πάρει εκείνες τις
µεγάλες αποφάσεις για τις σηµαντικές τοµές και ρήξεις, αλλά
µάλλον περιοριζόµαστε στο να το συζητάµε. Δεν υπάρχει άλλος
χρόνος, όµως.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες περιµένουν από εµάς άµεσες πράξεις και ενέργειες. Το θέµα, ασφαλώς, δεν είναι ταξικό και ιδεολογικό. Είναι ένα ζήτηµα εθνικό
και ως τέτοιο πρέπει να το αντιµετωπίσουµε όλοι µαζί και να αναζητήσουµε τις βέλτιστες δυνατές λύσεις.
Ακόµα και ο ΟΟΣΑ προκρίνει ως βέλτιστες πρακτικές -ακούστε
µερικά χαρακτηριστικά- για την αντιµετώπιση του δηµογραφικού
µείωση της φτώχειας και εισοδηµατική υποστήριξη, άµεση αποζηµίωση για το οικονοµικό κόστος των παιδιών, προώθηση της
απασχόλησης ειδικά για γυναίκες, µεγαλύτερη ισότητα των
φύλων, υποστήριξη και ανάπτυξη για την πρώιµη παιδική ηλικία,
αύξηση της γεννητικότητας.
«Γενικότητες» θα πουν πολλοί κι έχουν δίκιο. Άλλωστε, είναι
µόνο κάποιοι γενικοί κατευθυντήριοι άξονες και τίποτα παραπάνω.
Ας τα πούµε, λοιπόν, πιο απλά. Ας µεταφράσουµε αυτούς τους
άξονες στις δικές µας ανάγκες και δυνατότητες. Διατηρώ την
άποψη ότι η πολιτική του σηµερινού ελληνικού κράτους πρέπει
να µεταστραφεί προς δύο βασικές κατευθύνσεις: Η πρώτη
αφορά τη στήριξη του οικογενειακού εισοδήµατος και η δεύτερη
µία µεγάλη φορολογική αλλαγή, ώστε τα παιδιά να πάψουν να
θεωρούνται τεκµήρια και οι οικογένειες να απολαµβάνουν φορολογικές ελαφρύνσεις ανάλογα µε τον αριθµό των παιδιών τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
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λίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Δώσε µου για ένα λεπτό την ανοχή
σας.
Από εκεί και πέρα, άλλες παρεµβάσεις που απαιτούνται είναι
η ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου, ώστε να διασφαλίζεται το εργασιακό µέλλον κάθε γυναίκας που θέλει να γίνει µητέρα, µεταρρυθµίσεις στον χώρο της υγείας και της παιδείας, ώστε να
αυξηθεί η κρατική µέριµνα στο υψηλό κόστος φροντίδας και ανατροφής του παιδιού, αναπροσαρµογή των οικονοµικών παροχών
και των επιδοµάτων.
Κυρίες και κύριοι, το µέλλον το σχεδιάζεις ή το υφίστασαι. Το
γεγονός ότι όλοι, επιτέλους, αναγνωρίζουµε το πρόβληµα του
δηµογραφικού, αποτελεί µία ακτίδα αισιοδοξίας, αφού κάποτε
όσοι ηχούσαµε συναγερµούς, µας αποκαλούσαν εµµονικούς ή
και συντηρητικούς. Όµως, δεν πρέπει να επιτρέψουµε στα παιδιά
µας να υποστούν ένα τόσο δυσοίωνο µέλλον και να ζήσουν σε
µια συρρικνωµένη και αδύναµη χώρα ακόµη και σε γεωστρατηγικό επίπεδο.
«Η επίλυση του δηµογραφικού ίσως είναι η βέλτιστη λύση»,
δήλωσε ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη
διάρκεια επίσκεψής του στην Ελλάδα.
Αναρωτιέµαι, λοιπόν, γιατί αυτό που βλέπει ένας Πολωνός δεν
το βλέπουµε εµείς, αλλά και αν το βλέπουµε, γιατί δεν κινούµεθα
άµεσα.
Η οικογένεια, ως θεσµός µε µοναδική αξία για την ελληνική
κοινωνία, ήταν αυτή που βοήθησε τον λαό µας να αντέξει τα
σκληρά χρόνια της κρίσης. Η οικογένεια βοήθησε το κράτος και
τώρα πρέπει το κράτος να βοηθήσει την οικογένεια. Ειδάλλως,
σε µερικά χρόνια από σήµερα κάποιοι άλλοι θα βρίσκονται σε
αυτά εδώ τα έδρανα και το κατηγορητήριό τους σε βάρος µας
θα είναι τροµερό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Σας ευχαριστούµε
πολύ.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής κ. Ηλίας
Παναγιώταρος έχει τον λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όντως, κύριε Νικολόπουλε, έγινε δουλειά στην εν λόγω επιτροπή για το δηµογραφικό. Περισσότεροι νέοι έφυγαν στο εξωτερικό, έχουµε λιγότερες γεννήσεις στην πατρίδα µας, περισσότερη φορολογία και τεκµήρια σε όσους έχουν παιδιά, κατακλύστηκε περαιτέρω η πατρίδα µας από λαθροµετανάστες -µετανάστες τους λένε οι κύριοι και οι κυρίες της Κυβέρνησης- ενώ
δόθηκε πλήθος επιδοµάτων για τα παιδιά των λαθροµεταναστών
και όχι των Ελλήνων.
Παρακολουθώντας την έως τώρα φιλολογική συζήτηση για το
µείζον εθνικό πρόβληµα της υπογεννητικότητας στην πατρίδα
µας, η οποία έχει οδηγήσει το ελληνικό έθνος σε µία δηµογραφική κατάρρευση, σε µία γενοκτονία εφάµιλλη στρατιωτικών πολέµων, η οποία δεν έχει τελειωµό, διαπιστώνω εκ του αποτελέσµατος τα εξής θλιβερά:
Το να µιλούν, πρώτον, οι αποκλειστικοί υπεύθυνοι της σύγχρονης γενοκτονίας του ελληνικού λαού για το πώς θα λυθεί το δηµογραφικό, είναι τουλάχιστον πρόκληση και ειρωνεία. Και δεν
αναφερόµαστε µόνο στην τωρινή Κυβέρνηση, αλλά και στους
προηγούµενους, οι οποίοι κυβερνούσαν τούτο τον τόπο για σαράντα περίπου έτη και οδήγησαν την πατρίδα και τους Έλληνες
σε αυτό το δίχως γυρισµό µαύρο µέλλον.
Το να µιλούν, λοιπόν, για το δηµογραφικό όλοι αυτοί που κατέστησαν τα παιδιά τεκµήριο προς φορολόγηση, µάλλον είναι ειρωνεία και εµπαιγµός. Το να µιλούν για το δηµογραφικό αυτοί
που διέλυσαν οικονοµικά τις οικογένειες, που πλέον δεν έχουν
τη δυνατότητα να συντηρήσουν ούτε τα υφιστάµενα παιδιά τους,
πόσο δε µάλλον να κάνουν οικογένειες και να κάνουν παιδιά νέα
ζευγάρια, όσα έχουν αποµείνει στην πατρίδα µας, είναι ειρωνικό.
Το να µιλούν για το δηµογραφικό αυτοί που κυνήγησαν τους πολύτεκνους και τους τρίτεκνους και που συνεχώς τους κόβουν τα
όποια επιδόµατα είχαν και, αντιθέτως, τους προσθέτουν φορολογία, είναι ειρωνικό.
Είναι ειρωνικό να µιλούν αυτοί που προωθούν τις ΛΟΑΤ κοινότητες, τα gay ζευγάρια και ειρωνεύονται -για να µην πω καλύτερα
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ότι µισούν- τον φυσιολογικό θεσµό της οικογένειας.
Και αν δει κανείς την ηγεσία της Ευρώπης σε όλα τα επίπεδα,
θα δει και θα καταλάβει γιατί τον θεσµό της οικογένειας και το
δηµογραφικό -όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την
Ευρώπη- το έχουν στα λόγια, ενδεχοµένως, σε κάποιο σηµεία
της ατζέντας τους, αλλά στην πράξη το έχουνε γραµµένο στα
παλαιότερα των υποδηµάτων τους.
Το να µιλούν για το δηµογραφικό πρόβληµα αυτοί που έφεραν
εκατοµµύρια λαθροµεταναστών στην πατρίδα µας, αλλόφυλων,
αλλόθρησκων, µε διαφορετική κουλτούρα και που φυσικά δεν µιλάνε ποτέ αυτοί που τους υποστηρίζουν για τα αίσχη στα οποία
προβαίνουν, λόγω κουλτούρας, στα παιδιά τους, είναι προκλητικό, είναι και ειρωνικό.
Βέβαια, ακούσαµε κυρίως από τους οµιλητές του ΣΥΡΙΖΑ, ότι
αυτή η εισβολή βοηθάει στη δηµογραφική ανάκαµψη του τόπου
µας. Αυτό είναι κάτι στο οποίο θα αναφερθούµε λίγο πιο κάτω.
Το να µιλούν για το δηµογραφικό αυτοί οι οποίοι όχι απλά νοµιµοποίησαν, αλλά σχεδόν έχουν κάνει µόδα τις αµβλώσεις, είναι
ειρωνικό και τραγικό. Το να µιλούν αυτοί που έδωσαν προτεραιότητα στα παιδιά των µεταναστών, όπως θέλετε να λέτε, είτε
στους βρεφονηπιακούς σταθµούς είτε στα µαιευτήρια και αλλού,
εις βάρος των παιδιών των Ελλήνων, είναι προκλητικό. Το να µας
λένε αυτοί που εκτόξευσαν το κόστος µιας γέννας σε χιλιάδες
ευρώ -γιατί και να θέλει κάποιος να πάει σε ένα δηµόσιο µαιευτήριο συνήθως είναι ρεζερβέ από τους αλλοδαπούς- καθώς και
το κόστος των πάσης φύσεως αναλώσιµων για να µεγαλώσει κάποιος τα παιδιά του, για το πώς θα διορθώσουµε το δηµογραφικό, είναι πρόκληση.
Όλοι αυτοί δεν δικαιούνται να οµιλούν ή και να οµιλούν, µάλλον δεν τους λαµβάνουν και πολύ σοβαρά υπ’ όψιν τους.
Το κυριότερο πρόβληµα, το οποίο έχετε, είναι ότι οι περισσότεροι από εσάς µισείτε στην κυριολεξία τον θεσµό της οικογένειας και κάνετε ό,τι µπορείτε για να τον διαλύσετε, να τον
εξευτελίσετε, να τον κάνετε να είναι µπανάλ, να µην είναι κάτι
ωραίο και σωστό. Θα έλεγα καλύτερα ότι µισείτε την ελληνική
οικογένεια, γιατί η αγάπη που δείχνετε για τις οικογένειες των
αλλοδαπών που εισέρχονται στην πατρίδα µας, είναι πρωτοφανής.
Είστε εσείς που -όπως είπαµε- υποστηρίζετε ότι η παρουσία
των µεταναστών, όπως λέτε -λαθροµεταναστών, λέµε εµείς- έχει
συµβάλει στη δηµογραφική ανάσα του πληθυσµού. Ποιου πληθυσµού; Τι είναι ο πληθυσµός; Κάτι γενικό και αόριστο; Τι είναι η
πατρίδα µας; Τι είναι η Ελλάδα; Κάτι γενικό και αόριστο; Όχι, φυσικά.
Και τι λέει το Σύνταγµα; Διότι ακούσαµε από προλαλήσαντες
και από τον Πρωθυπουργό να οµιλούν και να λένε διάφορα παραδείγµατα. Όχι, το Σύνταγµα οµιλεί για το ελληνικό έθνος και
έχουµε ιερή υποχρέωση να κινηθούµε προς αυτή την κατεύθυνση.
Και φυσικά, οµιλείτε και για το κοινωνικό κράτος, αυτό το κοινωνικό κράτος που όλοι γνωρίζουν ότι στη συντριπτική πλειοψηφία του το επωφελούνται οι πάσης φύσεως αλλοδαποί και οι
Ροµά. Οι καταγγελίες είναι πάµπολλες, αλλά είναι ένα θέµα που
καίει και δεν τολµάτε να το αγγίξετε. Και, φυσικά, είναι εις βάρος
των Ελλήνων, που ως συνήθως δεν παίρνουν τίποτα απολύτως.
Όσο για τη Νέα Δηµοκρατία του κ. Μητσοτάκη, τις τελευταίες
ηµέρες επαναλαµβάνει -δεν ξέρουµε αν έχει σκοπό να το διορθώσει, αν και δεν θέλει να το διορθώσει ούτε επικοινωνιακά- ότι
µόλις έρθουν στα πράγµατα, θα επιδοτήσουν µε 2.000 ευρώ τη
γέννηση κάθε παιδιού στην πατρίδα µας. Έτσι γενικά και αόριστα; Όχι τα ελληνόπουλα; Όποιον εισέρχεται στην πατρίδα µας,
κύριε Μητσοτάκη; Πολύ καλά, σας ευχαριστούµε για τους πόντους που µας δίνετε για τις επερχόµενες εκλογές! Έτσι θα λύσετε το δηµογραφικό;
Τα πράγµατα είναι πολύ άσχηµα. Και για να αντιστραφεί αυτός
ο αρνητικός δείκτης γεννήσεων σε θετικό, θα πρέπει να γίνουν
πολλά και διάφορα συγκεκριµένα, τα οποία, όµως, δυστυχώς,
πολλοί από όσους ανήκουν στη Δεξιά -εντός πολλών εισαγωγικών- φοβούνται και να τα ψελλίσουν, για να µην τους πουν ακραίους, για να µην τους πουν φασίστες, για να µην τους πουν οπισθοδροµικούς.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θα έπρεπε να υπάρξουν πάσης φύσεως φορολογικές ελαφρύνσεις για τα παιδιά, για τα ζευγάρια που αποκτούν παιδιά.
Θα πρέπει να υπάρξει κατάργηση όλων των µνηµονιακών νόµων
και διατάξεων, σύµφωνα µε τις οποίες το παιδί θεωρείται τεκµήριο και θα πρέπει να φορολογείται η οικογένεια βάσει αυτών των
τεκµηρίων.
Πρέπει να υπάρχει εφάπαξ απόδοση χρηµατικής βοήθειας σε
κάθε νέο ελληνόπουλο που γεννιέται, η οποία θα αυξάνεται κλιµακωτά προς τα πάνω για το δεύτερο, για το τρίτο παιδί κοκ. Τα
ωφελήµατα των πολυτέκνων θα πρέπει να ξεκινούν από το τρίτο
παιδί και να αυξάνονται για κάθε επιπλέον παιδί.
Θα πρέπει αυτή η µάστιγα των αµβλώσεων να απαγορευτεί και
συγχρόνως να υπάρχει και µία ενηµέρωση ειδικότερα στα νέα
παιδιά, στις κοπέλες, για το κακό που κάνουν και στο ίδιο τους
το σώµα. Δεν απελευθερώνονται, όταν έχουν το δικαίωµα να
σκοτώνουν µία ψυχή που βρίσκεται µέσα τους.
Πρέπει να υπάρχει προτεραιότητα, µε πλούσια µοριοδότηση,
των πολυτέκνων, καθώς και των τέκνων τους, για προσλήψεις και
για άλλα ωφελήµατα στο δηµόσιο και όχι µόνο.
Και θα πρέπει, επιτέλους, επειδή όλοι σας φορολογείτε τους
πάντες και τα πάντα σε αυτή τη χώρα, να υπάρξει µία αντιστροφή
φορολόγηση για όλους όσους δεν επιθυµούν να έχουν οικογένειες. Και όταν παντρεύεσαι, κάνεις παιδί, πρέπει να έχεις αυτοµάτως φοροαπαλλαγές και επιδοτήσεις.
Και επειδή υπάρχουν και κάποιοι συµπολίτες µας οι οποίοι
αδυνατούν να τεκνοποιήσουν, θα πρέπει να γίνει απλοποίηση των
διαδικασιών υιοθεσίας ενός ή περισσότερων παιδιών, η οποία θα
λογίζεται ως τεκνοποίηση και θα λαµβάνουν και όλα τα ωφελήµατα της τεκνοποίησης.
Φυσικά, όλα αυτά τα ωφελήµατα και διάφορα άλλα θα πρέπει
να αφορούν Έλληνες στο γένος.
Θα πρέπει το σύµφωνο συµβίωσης -βέβαια, µόνο εµείς θα το
κάνουµε αυτό- να καταργηθεί. Θα πρέπει να καταργηθεί η αναδοχή από τα οµοφυλόφιλα ζευγάρια. Όλα αυτά οδηγούν σε µία
κοινωνία η οποία δεν βοηθά την τεκνοποίηση.
Και, φυσικά, θα πρέπει να υπάρχει προτεραιότητα για τους Έλληνες στους βρεφονηπιακούς σταθµούς, στα νηπιαγωγεία, στα
µαιευτήρια και οπουδήποτε αλλού.
Και επειδή έρχονται και αυτοδιοικητικές εκλογές και κατεβαίνει
η Ελληνική Αυγή για την Αττική και τυγχάνει να είµαι ο υποψήφιος περιφερειάρχης, και λέµε και αναφέρουµε στο πρόγραµµά
µας -και εξηγούµε πώς γίνεται αυτό- ότι κάθε ελληνόπουλο εντός
της Περιφέρειας Αττικής, κάθε νέο ελληνόπουλο, θα επιδοτείται
µε ένα σεβαστό χρηµατικό ποσό, το οποίο είναι κοστολογηµένο
και λογικό.
Διότι, κυρίες και κύριοι, τόσα χρόνια φορολογείτε τον Έλληνα
και τα παιδιά του και οδηγήσατε όλους τους Έλληνες στο να µην
έχουν διάθεση ούτε καν να παντρευτούν -όχι να κάνουν οικογένειες και παιδιά- οδηγήσατε εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες στο
εξωτερικό, που πλέον αυτοί «πέταξαν» και συνήθως είναι αυτοί
οι Έλληνες που είναι σε παραγωγική ηλικία και σε αναπαραγωγική ηλικία. Διότι τα παιδιά είναι ευλογία θεού και όχι τεκµήριο
προς φορολόγηση.
Εσείς µε τους λαθροµετανάστες και τους ΛΟΑΤΚΙ, εµείς µε
τους Έλληνες και τα ελληνόπουλα!
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η κ. Τριανταφύλλου
έχει τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τα παιδιά είναι πράγµατι η οµορφιά αυτού του κόσµου και σε
καµµία περίπτωση δεν θα δεχτούµε µαθήµατα από χουντικούς,
οι οποίοι έχουν προδώσει την πατρίδα πολλές φορές, όπως -ας
πούµε- την Κύπρο. Δεν θα δεχτούµε, λοιπόν, µαθήµατα ούτε για
την οικογένεια ούτε για την πατρίδα, σε καµµία περίπτωση! Και
πρέπει να γνωρίζουν καλά ότι επίσης οι γυναίκες δεν µπορούν
να αγνοούνται. Το δικαίωµα στην αυτοδιάθεση είναι αδιαπραγµάτευτο και ισοδύναµο µε το δικαίωµα στην τεκνοποίηση και στη
γονεϊκότητα.
Άρα, νοµίζω ότι ήρθε η ώρα πραγµατικά, εξαιτίας του ζητήµατος που είναι πάρα πολύ µεγάλο, πάρα πολύ σοβαρό, έχει κοινωνικές και εθνικές διαστάσεις, να συζητήσουµε, όπως ταιριάζει
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σε αυτό το ζήτηµα.
Και νοµίζω ότι και η ίδια η δηµιουργία της διακοµµατικής επιτροπής πολύ σωστά έγινε, ύστερα από την πρόταση της κ. Γεννηµατά. Και σήµερα, αλλά και σε όλη τη διάρκεια των συνεδριάσεων της επιτροπής, ακούστηκαν επιχειρήµατα και σηµαντικές προτάσεις από την πλειοψηφία, θα έλεγα, των κοµµάτων. Και
νοµίζω ότι όλοι θα πρέπει να ενσκήψουµε σε αυτές και να δούµε
πώς µπορούµε να αντιµετωπίσουµε αυτό το θέµα.
Συνοµολογείται ότι πρόκειται για το σηµαντικότερο πρόβληµα
της χώρας µας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή τουλάχιστον ενός µεγάλου µέρους της. Κυρίως στη Νότια Ευρώπη
υπάρχει αυτό το ζήτηµα. Πλήττεται η Νότια Ευρώπη. Και θα
έλεγα ότι φωτεινά παραδείγµατα, όπως προαναφέρθηκε, είναι η
Γαλλία και οι σκανδιναβικές χώρες.
Συνοµολογείται, επίσης, η διαχρονική αδυναµία αντιµετώπισής
του. Όλοι είπαν ότι από τη δεκαετία του 1980 εντείνεται αυτό το
πρόβληµα, παρά τα κάποια µέτρα που οµολογουµένως έχουν
παρθεί.
Και, πράγµατι, σήµερα δεν ήρθαµε εδώ για να πλειοδοτήσουµε για το ποιος πήρε τα περισσότερα θετικά µέτρα. Όµως, είναι
γεγονός ότι κατά τα µνηµονιακά χρόνια υπάρχει ανησυχητική µείωση των γεννήσεων, παγίωση του φαινοµένου του brain drain και
στα χρόνια της κρίσης περισσότεροι από τέσσερις χιλιάδες νέοι
µας, το πιο δυναµικό, το πιο µορφωµένο εργατικό δυναµικό µας
έφυγε για το εξωτερικό. Για πρώτη φορά µεταπολεµικά έχουµε
πράγµατι πληθυσµιακή µείωση και η Ελλάδα έχει το δεύτερο χειρότερο δηµογραφικό προφίλ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η κατάσταση είναι οπωσδήποτε ανησυχητική και το θέµα έχει
αναµφίβολα όχι µόνο κοινωνικές, όπως είπα, αλλά και εθνικές
διαστάσεις. Αναφέρθηκαν πολλές φορές στοιχεία από την Τουρκία. Και, βέβαια, θα πρέπει εδώ να πούµε ότι έχει µεγάλη σηµασία το µέγεθος, όπως και τα ποιοτικά στοιχεία. Η µέση ηλικία
στην Τουρκία είναι πολύ χαµηλή, ενώ, από την άλλη, υπάρχει γήρανση του ελληνικού πληθυσµού.
Ακριβώς επειδή το πρόβληµα είναι τόσο µεγάλο και µε εθνικές
διαστάσεις, δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις και δεν υπάρχει λόγος
για µικροπολιτική. Χρειάζονται πολιτικές απαντήσεις και µακροπρόθεσµος σχεδιασµός.
Πρέπει να οριστεί ο στόχος και οι επιδιώξεις της δηµογραφικής πολιτικής και, µάλιστα, σε συνάρτηση µε τους γενικότερους
πολιτικούς και κοινωνικούς στόχους, µε τα οράµατα του µέλλοντος για την πατρίδα µας και µάλιστα σε αυτή την εποχή, όπου
τελείωσε το µνηµόνιο και προχωράµε σε µία σταδιακή αναδιοργάνωση όλων των υποδοµών, σε µία σταδιακή αναδιοργάνωση
της ανάπτυξης, των αναπτυξιακών δοµών της χώρας µας, σε µία
αναπτυξιακή αναδιοργάνωση της παραγωγής µας.
Υπήρξε ενδελεχής απαρίθµηση των αιτιών του δηµογραφικού
προβλήµατος. Και δεν είναι µόνο οικονοµικά τα αίτια ή µόνο η
ανυπαρξία κοινωνικού κράτους. Είναι η αγωνία και άρα, η µέριµνα για επαγγελµατική αποκατάσταση και φυσικά, η απόκτηση
των τυπικών µορφωτικών προσόντων, που κρατούν τις γυναίκες
µακριά από την τεκνοποίηση. Υπάρχουν, δηλαδή, παράγοντες
κοινωνιολογικού και πολιτισµικού χαρακτήρα. Είναι η αλλαγή
στερεοτύπων και η απεγνωσµένη προσπάθεια των νέων ανθρώπων -κυρίως των γυναικών- να εναρµονίσουν, να εξισορροπήσουν την επαγγελµατική και την οικογενειακή ζωή.
Πάνω από όλα, όµως, είναι το πρότυπο ανάπτυξης που ακολουθήθηκε, οι πολιτικές λιτότητας.
Συµπεράσµατα:
Πρώτον, το δηµογραφικό είναι δυσεπίλυτο ζήτηµα, ακριβώς
γιατί είναι σύνθετο, γιατί είναι αλληλένδετο και αλληλοεξαρτώµενο και απαιτεί πολιτικές λύσεις σε βάθος χρόνου και ολιστική
προσέγγιση.
Δεύτερον, απαιτείται εφαρµογή πολιτικών για την εναρµόνιση,
για τη συµφιλίωση εργασίας και φροντίδας επαγγελµατικής και
οικογενειακής ζωής, πολιτικές για τη µητρότητα σε όλες τις µορφές της, πολιτικές για την οικογένεια, πολιτικές ισότητας, πολιτικές για την απασχόληση, πολιτικές για το παιδί, δηλαδή
πολιτικές ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους και, µάλιστα, όχι
οριζόντια, παρά την έµφαση που πρέπει να δοθεί στις ευάλωτες
οµάδες, πολιτικές ενίσχυσης των ηλικιωµένων.
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Άρα πώς προχωράµε; Υπάρχουν δείγµατα γραφής από αυτή
την Κυβέρνηση και ποια είναι τα διαφοροποιά στοιχεία;
Το ολιστικό σχέδιο εστιάζει την αναβάθµιση του εργασιακού
περιβάλλοντος µε την καλυτέρευση των εργασιακών συνθηκών,
µε τη µείωση της ανεργίας κατά εννέα, περίπου, µονάδες και τη
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, µε την επαναφορά των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, µε την κατάργηση του υποκατώτατου µισθού, µε την αύξηση του κατώτατου µισθού.
Η σταθερότητα στη ζωή επιτυγχάνεται και µέσω της εργασιακής σταθερότητας. Έχουν ληφθεί, όµως, και µία σειρά από άλλα
θετικά µέτρα για το παιδί, όπως δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση, µείωση παιδικής φτώχειας, αύξηση οικογενειακών επιδοµάτων. Επιδοτήθηκε και το πρώτο και το δεύτερο
παιδί και σε καµία περίπτωση δεν µειώθηκαν τα επιδόµατα σε
τρίτεκνους και πολύτεκνους. Ίσα-ίσα υπάρχει µία αύξηση πάνω
από το 0,5%. Είδα να παίρνουν περισσότερα χρήµατα και οι πολύτεκνοι και οι τρίτεκνοι.
Επίσης, υπάρχει αύξηση της χρηµατοδότησης για να µπουν
τα παιδιά σε βρεφονηπιακούς σταθµούς, voucher που αφορούν
και άνεργες γυναίκες και όχι µόνο εργαζόµενες, νοµοσχέδιο για
τις υιοθεσίες, που σηµαίνει διαφάνεια, όπως και διαφάνεια στο
κράτος πρόνοιας, επίδοµα στέγασης, επίδοµα ενοικίου, σχολικά
γεύµατα και άλλα µέτρα που έχουν νοµοθετηθεί.
Δεν έχω το χρόνο, αλλά θα έλεγα ότι αυτά τα µέτρα, που έχουν νοµοθετηθεί, υπάρχουν και βρίσκονται για να καλυτερεύσουν τη ζωή πολλών νέων ανθρώπων. Είναι αρκετά; Όχι. Χρειάζονται πολλά ακόµα. Νοµίζω, όµως, ότι ένας κεντρικός σχεδιασµός έχει να κάνει µε το ίδιο το µεταµνηµονιακό τοπίο. Στον
µεταµνηµονιακό προσανατολισµό της χώρας χρειάζεται πραγµατικά ένα προοδευτικό πρόγραµµα που θα δίνει έµφαση στη
δηµογραφική πολιτική. Νοµίζω ότι έχουµε χρέος στα παιδιά µας
και στις επόµενες γενιές, να το υλοποιήσουµε. Δεν γίνεται από
τη µία µέρα στην άλλη. Νοµίζω, όµως, ότι έχουµε δώσει δείγµατα
γραφής, νοµίζω ότι δεν χρειάζεται η πλειοδοσία και νοµίζω ότι
το πρόβληµα είναι εδώ. Άρα, χρειάζεται ουσιαστική συνεργασία
και ιδέες που µπορούν µέρα µε τη µέρα να κάνουν καλύτερη τη
ζωή των νέων ανθρώπων, των παιδιών και συνολικά της ελληνικής κοινωνίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει η
Υπουργός, η κ. Φωτίου.
Κυρία Φωτίου, είκοσι λεπτά είναι αρκετά;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ελπίζω.
Κύριε Πρόεδρε, να συγχαρώ και εγώ τη διακοµµατική επιτροπή της Βουλής για το εξαιρετικό έργο που έκανε. Πρόκειται για
ένα έργο, το οποίο έχει και επιστηµονικό και µεθοδολογικό τρόπο
ανάλυσης του προβλήµατος από τη µία και από την άλλη καταλήγει σε πολιτικές κατευθύνσεις, σε πεδία παρέµβασης κ.λπ..
Δεν πρόκειται για ένα ευχολόγιο, όπως έχουµε συνηθίσει να είναι
αυτές οι επιτροπές και τα πορίσµατα που βγάζουν, όπως ακριβώς ήταν το αντίστοιχο πόρισµα του ’92.
Και, βέβαια, βρίσκοµαι στην εξαιρετική θέση να συµφωνώ µε
τα πορίσµατα, να συµφωνώ µε όλες τις προτεραιότητες και τους
στόχους που τίθενται και, συγχρόνως, να αισθάνοµαι δικαιωµένη,
γιατί αυτές υποστήριζα εδώ και τέσσερα χρόνια από τη µία και
από την άλλη, γιατί ακριβώς από τον Οκτώβρη του 2017 είχα εκθέσει ακριβώς αυτές τις θέσεις στη διακοµµατική επιτροπή για
το δηµογραφικό.
Αναφέρεται µέσα στην έκθεση ότι οι επιδοµατικές πολιτικές
δεν αρκούν. Βεβαίως, λέµε εµείς. Απαιτείται αλλαγή του προνοιακού µοντέλου. Θα σας παρουσιάσω τι ακριβώς εννοούµε.
Λέει η έκθεση ότι δεν υπήρξε καµµία όχι µόνο ενεργός δηµογραφική πολιτική, αλλά ούτε και επιτελική δοµή παρακολούθησης, αξιολόγησης κ.λπ. των πολιτικών.
Ακούστε, εγώ καταλαβαίνω ότι σε αυτό το σηµείο η Αξιωµατική
Αντιπολίτευση κάνει την κριτική της, παρόλο που δεν θέλει να το
οµολογήσει. Λέει ότι δεν υπήρξε ενεργός δηµογραφική πολιτική.
Άρα, πραγµατικά τόσα χρόνια δεν κάναµε απολύτως τίποτα.
Εµείς έχουµε αποφασίσει -και το είχα υποσχεθεί πάλι τον
Οκτώβρη του 2017- ότι θα φτιάξουµε µηχανισµό παρακολούθη-
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σης, ελέγχου, αξιολόγησης και συντονισµού για το δηµογραφικό
πρόβληµα στο Υπουργείο Εργασίας και µε αυτόν τον τρόπο θα
παρακολουθούµε όλες τις δηµογραφικές εξελίξεις. Θα σας καταθέσουµε την πρόταση, γιατί φαντάζοµαι θα πρέπει και να το
ψηφίσετε τις επόµενες εβδοµάδες.
Τρίτον, λέει η έκθεση λέει ότι τα µέτρα θα πρέπει να επικεντρωθούν στο παιδί και την οικογένειά, του ανεξάρτητα από τη
µορφή της οικογένειας. Εµείς εκπονήσαµε το 2018 και επικαιροποιήσαµε στη συνεδρίαση του ΚΥΣΚΟΙΠ τον Νοέµβριο του 2018,
το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού -είναι
ένας µεγάλος τόµος, τον έχω µπροστά µου, θα σας γίνει γνωστός πολύ σύντοµα- για την περίοδο 2018 - 2021. Για την εκπόνησή του συνεργάστηκαν τα Υπουργεία Δικαιοσύνης, Εργασίας,
Υγείας, Παιδείας, Προστασίας του Πολίτη, Μεταναστευτικής Πολιτικής, Εσωτερικών, Εξωτερικών και Ναυτιλίας, διότι θεωρούµε
ότι χωρίς αυτή τη συνεργία δεν µπορείς να καταλήξεις σε συγκεκριµένο σχέδιο δράσης για τα επόµενα χρόνια.
Ποιο είναι το όραµά µας; Το όραµά µας είναι µία συµπεριληπτική κοινωνία για όλα τα παιδιά, χωρίς διακρίσεις. Τα παιδιά
αποτελούν το µέλλον της κοινωνίας. Η κοινωνική τους καταγωγή
δεν πρέπει να καθορίζει το µέλλον τους. Επένδυση στα παιδιά
σηµαίνει επένδυση στο µέλλον. Γι’ αυτό θα καταθέσουµε τις επόµενες εβδοµάδες στον Πρόεδρο της Βουλής -και τον ευχαριστώ
που είναι εδώ κιόλας- το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού.
Τέταρτον, η επιτροπή στη σελίδα 85 καταλήγει ότι οι παρεµβάσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν στη µετανάστευση και στη
γονιµότητα, µε τον επαναπατρισµό τµήµατος των νέων Ελλήνων
και την υποδοχή ξένων µεταναστών, ενώ για τη γονιµότητα θέτει
ως νόρµα στο ζευγάρι το 2 αντί του 1,35 που είναι σήµερα στη
χώρα µας. Ήταν 1,3 το 2014. Σήµερα έχει ανέβει λιγάκι στο 1,35.
Εν πάση περιπτώσει.
Δεν θα σταθώ πολύ στο µεταναστευτικό, γιατί νοµίζω ότι το
κάλυψε ο Πρωθυπουργός. Θα πω, όµως, και θα σας θυµίσω τα
ειδικά προγράµµατα του ΟΑΕΔ για τον επαναπατρισµό των νέων.
Πρόσληψη χιλιάδων νέων επιστηµόνων για την ενίσχυση του δηµόσιου τοµέα κυρίως -συνολικά δαπανήσαµε σε αυτά τα τέσσερα χρόνια, από το 2015 µέχρι σήµερα, 1,1 δισεκατοµµύριο
ευρώ- πολιτικές προσέλκυσης των νέων στην εργασία και από
την άλλη στις ερευνητικές δοµές της χώρας και ξεχωριστά προγράµµατα στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Επιδοτούµε τη νεανική
επιχειρηµατικότητα, τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις κοινωνικές
επιχειρήσεις.
Αναφέρθηκε σήµερα εδώ ότι, προφανώς, εµείς δεν θέλουµε
να πηγαίνουν τα παιδιά στο εξωτερικό να σπουδάζουν, διότι δεν
µπαίνουν στην Ελλάδα. Ακούσαµε και αυτήν την κατηγορία σήµερα εδώ, ότι δηλαδή στέλνουµε εµείς τα παιδιά στο εξωτερικό
για να σπουδάσουν. Αυτό είναι ψευδές. Ξέρετε πολύ καλά ότι
κάθε χρόνο αυξάνουµε τον αριθµό των εισακτέων. Τα παιδιά θέλουν να σπουδάσουν στα ελληνικά πανεπιστήµια, τα δηµόσια,
δωρεάν.
Κανένα παιδί δεν θέλει να πάει στο εξωτερικό ούτε η οικογένειά του θέλει να το στείλει. Όταν θα καταφέρουµε όλα τα παιδιά
να απορροφούνται από τη δηµόσια ανώτατη εκπαίδευση, νοµίζω
το πρόβληµα, αυτό που προβάλλει ως επιχείρηµα υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστηµίων, θα έχει πολύ µειωθεί, έως ελαχιστοποιηθεί.
Από εκεί και ύστερα, όσοι θέλουν µεταπτυχιακά ή οτιδήποτε
άλλο, να πηγαίνουν έξω, γόνοι των καλών οικογενειών που δεν
τους κάνει το ελληνικό πανεπιστήµιο, όλοι είναι ελεύθεροι σε
αυτό το κράτος να το κάνουν.
Πέµπτον, η έκθεση θέτει µία σειρά προϋποθέσεων για την αντιµετώπιση του δηµογραφικού κι αυτό νοµίζω ότι είναι το µεγάλο
όφελος της έκθεσης. Λυπάµαι γιατί δεν έγινε κατανοητό, παραδείγµατος χάρη, από το Κοµµουνιστικό Κόµµα, γιατί λέει η έκθεση ότι πρέπει να υπάρξουν τριών κατευθύνσεων ενέργειες για
να αντιµετωπιστεί το δηµογραφικό πρόβληµα. Η µία είναι κοινωνικές πολιτικές, η άλλη είναι οικονοµικές πολιτικές, η τρίτη είναι
πολιτικές εργασίας, πολιτικές για το παιδί κυρίως και πολιτικές
οι οποίες αφορούν συγκροτηµένα το παιδί και την οικογένεια.
Δεν θα σταθώ στο τι συµβαίνει στο οικονοµικό πεδίο. Τα είπε
ο Πρωθυπουργός και πιστεύω ότι όλοι οι πολίτες καταλαβαίνουν
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ότι αυτή η χώρα προχωράει, παρά την καταστροφολογία και τις
οιµωγές. Όµως, θέλω να σταθώ λίγο στην αναπτυξιακή πολιτική
της Κυβέρνησης. Ειπώθηκε και από τον Πρωθυπουργό ότι δυστυχώς δεν συνδέεται η ευηµερία -ευηµερία στους αριθµούς-, η
ανάπτυξη -ανάπτυξη στους αριθµούς- µε την γεννητικότητα και
ειπώθηκε κατηγορηµατικά, λέγοντας συγκεκριµένα στοιχεία από
το παρελθόν, αναφέροντας τι συνέβη τις εποχές της ευµάρειας.
Γιατί τότε δεν αντιµετωπίστηκε το πρόβληµα, αλλά συνέχισε να
είναι η πορεία καθοδική; Γιατί εµείς πιστεύουµε ότι ακριβώς
υπάρχει ένα διαφορετικό µοντέλο που ακολουθήθηκε µέχρι σήµερα, δηλαδή η οικονοµία µπορεί να αναπτύσσεται, αλλά το κοινωνικό κράτος να µην αναπτύσσεται. Αυτό το δίπολο το οποίο
υπήρξε στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια, είναι αυτό το οποίο κυρίως ευθύνεται για το ότι δεν υπήρξε καµµία πολιτική ανάσχεσης
του µεγάλου προβλήµατος του δηµογραφικού.
Εµείς όχι µόνο πιστεύουµε ότι η ανάπτυξη δεν µπορεί να γίνει
-δεν µπορεί για εµάς, δεν είναι αποδεκτή-, αν δεν είναι δίκαιη
ανάπτυξη, δηλαδή ανάπτυξη µε κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά βασίσαµε και όλη µας την αναπτυξιακή πολιτική για τα επόµενα τέσσερα χρόνια σε αυτήν τη σκέψη. Άρα, αυτό που στείλαµε στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, βγαίνοντας από τα µνηµόνια και το οποίο εγκρίθηκε, είναι ακριβώς ένα αναπτυξιακό πρόγραµµα µε άξονα
την εργασία. Είναι η πρώτη φορά που η χώρα αυτή φτιάχνει, σχεδιάζει την αναπτυξιακή της πολιτική µε άξονα την εργασία. Τι θα
πει εργασία; Σηµαίνει ακριβώς οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις,
σηµαίνει ο κατώτατος µισθός, σηµαίνει όλη η υπεράσπιση του
χώρου της εργασίας από τη µία, από την άλλη ένα σωστό και δίκαιο δηµόσιο σύστηµα ασφάλισης, τον ΕΦΚΑ -αυτόν που κάναµε, και από την άλλη την πρόνοια, µία πρόνοια η οποία ενδιαφέρεται οριζόντια για τον πληθυσµό και όχι µόνο για τους φτωχούς
και τους ευάλωτους. Αυτό το τρίπτυχο εµείς θεωρούµε ότι µπορεί να είναι εγγύηση για το δηµογραφικό πρόβληµα, αλλιώς δεν
νοµίζουµε ότι υπάρχουν δυνατότητες για να αλλάξει αυτή η κατάσταση.
Είπα στην αρχή ότι συµφωνώ µε την έκθεση ότι οι επιδοµατικές πολιτικές δεν αρκούν και να πω γρήγορα ότι µας εγκαλούν
για επιδοµατικές πολιτικές. Νοµίζω πως θα σας αποδείξω πολύ
γρήγορα ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγµα. Αλλά τι χρειάζεται σήµερα; Χρειάζεται αλλαγή του προνοιακού µοντέλου. Ελάχιστοι
στάθηκαν σε αυτό σήµερα. Θα ήθελα λίγο να το πω παραπάνω.
Υπάρχουν, λέει η έκθεση -και θα ήθελα πολύ να το κατανοήσουν
όλοι και κυρίως οι της Νέας Δηµοκρατίας και του Κινήµατος Αλλαγής-, τέσσερα µοντέλα, λίγο ως πολύ και τα περιγράφει. Η
δική µας χώρα ανήκει στο προνοιακό µοντέλο των χωρών του
Νότου. Τι εννοεί µε αυτό; Ποιες είναι οι χώρες; Είναι η Ισπανία,
η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Κύπρος και η Ελλάδα. Έχουν αυτές οι
χώρες πολλά διαφορετικά πράγµατα -προϋπολογισµούς κ.ο.κ.-,
αλλά έχουν και ένα κοινό, ένα προνοιακό µοντέλο το ίδιο. Αυτό
παράγει µεγάλες ανισότητες, µεγάλα ποσοστά φτώχειας, µεγάλα ποσοστά παιδικής φτώχειας, ακόµη και υψηλά ποσοστά
ανεργίας τις εποχές της ευµάρειας. Μου κάνει εντύπωση που
αυτό περνάει αβρόχοις ποσίν για την Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Μου κάνει εντύπωση ότι όχι µόνο δεν θέλει να το αναφέρει ή να
το σκεφτεί αυτό το πράγµα, αλλά είναι προφανές ότι θέλει και
να το συνεχίσει αυτό το µοντέλο. Και θα το πω σε σχέση µε τις
προτάσεις που άκουσα σήµερα από τη Νέα Δηµοκρατία.
Τι έχει αυτό το µοντέλο; Έχει χαµηλούς προϋπολογισµούς για
την πρόνοια. Δηλαδή ως ποσοστό του ΑΕΠ και οι τέσσερις-πέντε
αυτές χώρες, πολύ διαφορετικών ταχυτήτων, έχουν όλες χαµηλούς προϋπολογισµούς για την πρόνοια. Δεύτερον, έχει µεγάλο
ποσοστό ανεργίας, παιδικής φτώχειας και φτώχειας. Να πω εδώ
χαρακτηριστικά ότι στην Ελλάδα τις εποχές της ευµάρειας η παιδική φτώχεια ήταν στο 23%. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει. Την
εποχή, δηλαδή, των µεγάλων πεταγµάτων, των Ολυµπιακών Αγώνων, της µεγάλης ανάπτυξης, πώς ήταν δυνατόν παραπάνω από
ένα στα τέσσερα παιδιά να είναι φτωχό; Πώς είναι δυνατόν; Αυτό
ακριβώς το κοινωνικό κράτος έκαναν. Τρίτο σηµείο: Σύστηµα πελατειακό µε διαπλοκή και διαφθορά. Εµείς αυτό το ζήσαµε στο
πετσί µας από την πρώτη µέρα που ήρθαµε, διότι δεν µπορείς
να θέλεις να κάνεις προνοιακή πολιτική, να είσαι κράτος και να
έχεις πενήντα τέσσερις υπαλλήλους που να είναι στην πρόνοια.
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Είναι δυνατόν ποτέ να κάνει ένα κράτος προνοιακή πολιτική µε
πενήντα τέσσερις υπαλλήλους; Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι αυτό
είχε ανατεθεί αλλού. Όλα αυτά τα χρόνια η ιστορία της πρόνοιας
ήταν µία επίφαση. Δεν υπήρχε κράτος πρόνοιας. Αυτό ήταν αλλού ανατεθειµένο. Ήταν σε σχέσεις δηµάρχων, εκλεγµένων εδώ
Βουλευτών -εννοώ του ΣΥΡΙΖΑ, για να µην λέω κανέναν άλλον-,
οποιονδήποτε θέλετε, πλην του κράτους. Το κράτος όχι µόνο δεν
ήλεγχε τίποτα, αλλά είχε όλα κι όλα εγγράψει 789 εκατοµµύρια
και είχε πενήντα τέσσερις υπαλλήλους για να το υλοποιήσει. Αν
είναι δυνατόν! Εποπτεία δεν είχε, τίποτα δεν είχε. Και τέλος, βέβαια, παροχές επιδοµατικές µόνο για τους ευάλωτους, δηλαδή
για τους φτωχούς, τους ανάπηρους, τους άστεγους κ.λπ..
Τώρα, ακούστε, εδώ υπάρχει ένα µεγάλο πρόβληµα. Το έχουµε ακούσει και από τον κ. Μητσοτάκη και στο συνέδριο, αλλά και
στη συνδιάσκεψη που έκανε, αν δεν κάνω λάθος, στον Βόλο.
Έχω τα Πρακτικά και θα τα καταθέσω. Τι λέει ο κ. Μητσοτάκης
εκεί;
Λέει ότι εάν καταφέρουµε τα µικρότερα πλεονάσµατα, αν καταφέρουµε να συµφωνήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ρίξουµε τα
πρωτογενή πλεονάσµατα, τότε έχουµε περιθώρια να κάνουµε
πράξεις για την κοινωνική πολιτική και εν συνεχεία λέει ακριβώς
να δώσουµε σε οκτακόσιους χιλιάδες ανθρώπους ένα δισεκατοµµύριο. Δηλαδή όλο αυτό που λέει όλη αυτήν την περίοδο το
συναρτά ευθέως µε το αν θα καταφέρει να µειωθούν τα πρωτογενή πλεονάσµατα. Είναι η λογική που λέει ότι αν έχω µερικά
χρήµατα παραπάνω, τα δίνω για τους φτωχούς -αυτή ήταν η λογική στο ελληνικό κράτος µέχρι σήµερα και για τους ευάλωτουςκαι µάλιστα τα δίνω υπό µορφή φιλανθρωπίας, χωρίς να είναι
διαφανής ο τρόπος, χωρίς να έχω συστήµατα µε τα οποία όλοι
να ελέγχουν πού πάει το χρήµα ακριβώς. Αν δεν έχω, δυστυχώς,
γιατί το πρόβληµά µου είναι η ανάπτυξη, λέει ο κ. Μητσοτάκης.
Ανάπτυξη, όµως, σηµαίνει σε τελευταία ανάλυση πώς αναδιανέµεις αυτόν τον πλούτο που παράγεται από τους εργαζόµενους,
πώς τον επιστρέφεις στην κοινωνία.
Γι’ αυτό εµείς πιστεύουµε ότι εδώ συγκρούονται δύο πολιτικές,
είτε θέλουν να το καταλάβουν εδώ από την Αντιπολίτευση, είτε
το ΚΚΕ, είτε το Ποτάµι. Συγκρούονται δύο µεγάλες πολιτικές: η
νεοφιλελεύθερη πολιτική που θεωρεί ότι κάθε επένδυση για την
πρόνοια ή εν πάση περιπτώσει κάθε ευρώ που δίνεται στην πρόνοια πάει χαµένο, ρίχνεται στην τρύπα, δεν είναι αναπτυξιακό, κι
εµείς που πιστεύουµε ότι κάθε ευρώ που δίνεται στην πρόνοια
είναι αναπτυξιακό, δηλαδή έχει δηµοσιονοµικό πολλαπλασιαστή
1,03% έως 1,6%, ανάλογα µε το πού δίνεται, σε υπηρεσίες ή επιδόµατα. Τι σηµαίνει αυτό; Κάθε ευρώ που δίνουµε στην πρόνοια
επιστρέφει στο τέλος πολλαπλασιασµένο κατά 1,03% έως 1,6%.
Αλλάζουµε, λοιπόν, αυτό το µοντέλο εµείς και αρχίζουµε τις
οριζόντιες παροχές από τη µία και από την άλλη τη µεγάλη επένδυση στην πρόνοια. Ναι, πράγµατι –το είπε ο Πρόεδρος, νοµίζω,
το πρωί- ότι από 790 εκατοµµύρια που βρήκαµε την πρόνοια,
φτάσαµε στα 3 δισεκατοµµύρια 225 εκατοµµύρια.
Αλλάζουµε, όµως, και το µοντέλο υπέρ των πολλών; Πώς το
κάνουµε αυτό; Το κάνουµε µε τα παιδιά από τη µία και µε το επίδοµα στέγης που ανοίγει αυτές τις µέρες από την άλλη. Τι θα πει
αυτό; Τα είπε ο Πρωθυπουργός. Δεν θα τα επαναλάβω. Εµείς
παραλάβαµε ένα εκατοµµύριο τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες
παιδιά και 650 εκατοµµύρια. Τα φτάσαµε από οκτακόσιες χιλιάδες οικογένειες σε εννιακόσιες χιλιάδες οικογένειες, ένα εκατοµµύριο εξακόσιες χιλιάδες παιδιά, και τελικά 1 δισεκατοµµύριο
100 εκατοµµύρια.
Θα καταθέσω τώρα στα Πρακτικά όλα όσα είπα το πρωί.
(Στο σηµείο αυτό η Αναπληρώτρια Υπουργός κ. Θεανώ Φωτίου
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Στενογραφίας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Μισό λεπτό να σας
διακόψω, κυρία Υπουργέ. Θα ήθελα 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 πέντε µαθήτριες και µαθητές και τρεις συ-
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νοδοί εκπαιδευτικοί από το 11ο Δηµοτικό Σχολείο Λαµίας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Συνεχίστε, κυρία Υπουργέ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κατέθεσα
τα επίσηµα στοιχεία του ΟΠΕΚΑ. Δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία
ότι έγινε αυτό. Εποµένως, πράγµατι παραλάβαµε έναν προϋπολογισµό για το παιδί 822 εκατοµµύρια και το φτάσαµε στο 1 δισεκατοµµύριο 417 εκατοµµύρια. Αν αυτό δεν σηµαίνει τίποτα,
εντάξει, εγώ παραδίδοµαι!
Τα σχολικά γεύµατα: Εκατόν πενήντα τρεις χιλιάδες καθηµερινά σχολικά γεύµατα σε χίλια σχολεία. Του χρόνου τριακόσιες
χιλιάδες και τον επόµενο χρόνο που θα είµαστε πάλι Κυβέρνηση,
εξακόσιες χιλιάδες. Όλα τα δηµοτικά σχολεία. Προσέξτε το.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Μεγαλώνει η φτώχεια!
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Όποιος νοµίζει ότι το να τρώνε όλα τα παιδιά µέσα στο δηµόσιο σχολείο
-και µάλιστα να µου το λέει αυτό το ΚΚΕ- σηµαίνει ότι µεγαλώνει
η φτώχεια και όχι ότι κάνουµε µία πολιτική ώστε όλα τα παιδιά
να τρώνε µαζί, να είναι σύντροφοι, να χαίρονται όλα µαζί και να
αλλάζουν συµπεριφορά, τότε πάλι λυπάµαι πολύ γιατί τίποτα δεν
καταλάβαµε σ’ αυτό ειδικά το θέµα.
Θέλω να πω επίσης το εξής: Ο κ. Μητσοτάκης προχθές, αν θυµάµαι καλά, είπε ότι εκτός τού ότι θα καταπολεµήσει τον καρκίνο,
θα καταπολεµήσει και την παιδική παχυσαρκία. Καλά, αυτά εκτός
τού ότι είναι ποµφόλυγες τεραστίων διαστάσεων, δείχνουν πράγµατι ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν µαθαίνει τίποτε απ’ ό,τι γίνεται σ’
αυτήν τη χώρα. Σ’ αυτήν τη χώρα σχεδιάσαµε µε το Γεωπονικό
Πανεπιστήµιο τα σχολικά γεύµατα κατά της παχυσαρκίας των
παιδιών, γιατί τα παιδιά µ’ αυτά τα σχολικά γεύµατα εθίζονται
στη µεσογειακή διατροφή χωρίς ζύµες, χωρίς γλυκαντικά, ώστε
να αρχίσουν να µην θέλουν αυτά τα πράγµατα. Άρα, αυτό έχει
τεράστια παιδαγωγική σηµασία, τεράστια σηµασία όσον αφορά
την υγεία. Αυτά που ακούµε όλον αυτόν τον καιρό τα θεωρούµε
πάρα πολύ αφελή τουλάχιστον και βλέπουµε ότι η Δεξιά, όπως
πάντα, είναι ανενηµέρωτη.
Βέβαια, όσο για τα περιβόητα vouchers, εδώ πια ακούσαµε
συγκλονιστικά πράγµατα, ότι µε 1.800 ευρώ τον χρόνο, µε 180
ευρώ δηλαδή τον µήνα θα έλυνε το πρόβληµα των βρεφονηπιακών. Είναι δυνατό να µην ξέρει ο κ. Μητσοτάκης, να µην του έχει
πει κανείς ότι δίνουµε πολύ περισσότερα τον χρόνο από 1.800
ευρώ; Τα είπε ο Πρωθυπουργός το πρωί. Είναι δυνατόν να µην
ξέρει ότι δεν υπάρχουν βρεφονηπιακοί σταθµοί και ότι πρέπει να
ιδρυθούν; Δεν ξέρει ότι το voucher που δίνουµε και που είναι µιάµιση έως δύο φορές πιο ακριβό απ’ αυτό που υποσχέθηκε, το
παίρνουν όλα τα παιδιά για να πάνε είτε στους ιδιωτικούς σταθµούς είτε στους δηµοτικούς το ίδιο και ξαφνικά ανακάλυψε ότι
θα τους στείλει όλους στους δηµοτικούς; Τι έκανε τόσα χρόνια;
Έκρυβε το πρόβληµα κάτω από το τραπέζι. Έδιναν vouchers
µόνο στην εργαζόµενη γυναίκα, όχι στη φτωχή, όχι στην άνεργη.
Αυτό δεν είναι καλή πολιτική άραγε από αριστερή πλευρά; Αναρωτιέµαι.
Τέλος, κάνουµε το επίδοµα της στέγης. Θα µπορούσα να µιλάω πολλή ώρα για τα πράγµατα που κάναµε, αλλά ακούστε. Το
επίδοµα στέγης είναι βασικά µια ενίσχυση των νοικοκυριών και
των παιδιών, γιατί ωφελούνται απ’ αυτό. Το 40% του πληθυσµού
που θα ωφεληθεί, δηλαδή εξακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες άνθρωποι, είναι παιδιά. Είναι σχεδιασµένο όλο το επίδοµα στέγης
για τα νεαρά ζευγάρια και για τα παιδιά. Αυτό θα πει καθολική
και οριζόντια πολιτική. Αυτό σηµαίνει αλλαγή του προνοιακού
µοντέλου.
Θα πω δυο κουβέντες για το Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης που το ανακάλυψε τώρα και αυτό ο κ. Μητσοτάκης. Λέει ότι
ήταν δικό του, ότι είχαν σχεδιάσει το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα.
Ακούστε: To ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα που σχεδίασαν,
ούτε οι δανειστές δεν το ενέκριναν. Ο κ. Μητσοτάκης και η προηγούµενη κυβέρνηση δεν έδωσαν ούτε ένα ευρώ επί πέντε χρόνια στη φτώχεια. Εµείς µέσα σε δύο χρόνια, τα δύο πρώτα πολύ
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δύσκολα χρόνια, δώσαµε 315 εκατοµµύρια. Σήµερα δίνουµε 850
εκατοµµύρια σε εξακόσιες πενήντα χιλιάδες συνανθρώπους µας
που είναι στην ακραία φτώχεια και καταφέραµε να µειώσουµε το
ποσοστό της παιδικής φτώχειας από 26,3% το 2015 σε 24,7% το
2017, που σηµαίνει τι; 24,7%. Θυµάστε το 23% που σας είπα τις
εποχές προ κρίσης;
Σήµερα, µε τις πολιτικές που έχουµε εφαρµόσει έχουµε φθάσει πολύ χαµηλότερα από το 23% που ήταν τις εποχές της ευµάρειας η παιδική φτώχεια. Είµαστε κάτω από το 20%. Θα ήθελα
τουλάχιστον λίγο σεβασµό στην πραγµατικότητα αυτής της
χώρας, σ’ αυτά που έχουµε ψηφίσει, σ’ αυτά που υλοποιούµε.
Και, βέβαια, αλλάξαµε όλο το προνοιακό κράτος –και τελειώνω- γιατί φτιάξαµε δύο ψηφιακούς πυλώνες, τον ΟΠΕΚΑ και το
κράτος µε τις περιφέρειες, όπου έχουν ένα κοινό ψηφιακό σύστηµα που το κέντρο και η καρδιά του είναι τα διακόσια σαράντα
δύο κέντρα κοινότητας.
Δεν τα ψήφισε η Δεξιά. Ήξερε γιατί δεν τα ψήφιζε. Δεν τα ψήφισε, γιατί έτσι φτιάχναµε ένα προνοιακό κράτος διαφανές, όπου
θα φαινόταν το χρήµα. Είδατε σήµερα, αν προσέξατε, ότι αµφισβήτησε τα λεγόµενά µου ο κ. Καραµανλής. Την ίδια ώρα µπορούσα να έχω τα στοιχεία από τον ΟΠΕΚΑ και να τα καταθέτω
στη Βουλή. Την ίδια ώρα! Είναι όλα διαφανή. Είναι όλα ψηφιακά
και αποδεικνύονται.
Το ίδιο ισχύει και για τα επιδόµατα. Μας κατηγορούν για επιδόµατα. Διακόσια επιδόµατα παραλάβαµε, τα οποία δίνονταν
από εκατόν είκοσι πηγές. Δηλαδή, πραγµατικά, ποιοι µιλάνε; Σήµερα, όλα δίνονται από µία πηγή.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αυτά είναι τα µέτρα, λοιπόν, κοινωνικής πολιτικής που πήραµε
στα τέσσερα πολύ δύσκολα χρόνια. Σήµερα διαπιστώνουµε από
την έκθεση της διακοµµατικής επιτροπής για το δηµογραφικό ότι
συνάδουν µε τις ενέργειες που οφείλει να κάνει το κράτος για να
αντιµετωπίσει το µεγάλο σύνθετο και πολυσχιδές πρόβληµα του
δηµογραφικού, για το οποίο καµµιά προηγούµενη κυβέρνηση
δεν έκανε κάτι σηµαντικό ή, τέλος πάντων, κάτι συστηµατικό.
Το δηµογραφικό δεν λύνεται, δυστυχώς, µε διχίλιαρα για κάθε
γέννηση. Λύνεται µε επιµονή σε οριζόντιες δράσεις για το παιδί,
το νοικοκυριό, τη µητρότητα, τη γυναίκα. Σήµερα βάζουµε τις
σταθερές βάσεις, για να δρέψουν καρπούς οι επόµενες γενιές.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Επιτροπής για το δηµογραφικό. Δεν διεξάγεται
ψηφοφορία σύµφωνα µε το άρθρο 45 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 16.45’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Τρίτη
5 Μαρτίου 2019 και ώρα 18.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη
που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

