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Αθήνα, σήµερα στις 14 Μαΐου 2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα
11.11’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης και ψήφιση του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης:
«Ρύθµιση οφειλών προς τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη
Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α’ βαθµού, Συνταξιοδοτικές
ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων και
άλλες διατάξεις».
Ακούστε τώρα τι θα σας πω. Το νοµοσχέδιο είναι επείγον. Το
ξέρετε όλοι. Αντί χθες να είστε όλοι εδώ, όταν εκφωνούνταν τα
ονόµατα συναδέλφων ένθεν και εκείθεν, δεν ήσασταν. Λογικά θα
έπρεπε να έχουν διαγραφεί οι συνάδελφοι. Δεν τους διαγράψαµε. Σήµερα οι γραµµατείες των κοµµάτων είχαν ενηµερωθεί
ποιοι είναι οι πρώτοι δεκαπέντε. Δεν είναι εδώ οι περισσότεροι
από τους πρώτους δεκαπέντε.
Γι’ αυτό η πρώτη πεντάδα δεν είναι σύµφωνη µε τη σειρά. Μη
µου πείτε γιατί δεν είναι. Απλά για να µη χάσω χρόνο, όσοι είστε
εδώ και κάποιοι που είστε παρακάτω, θα µπείτε µέσα στην πρώτη
πεντάδα, η οποία είναι η εξής: ο κ. Σταϊκούρας, ο κ Θραψανιώτης, ο κ. Σεβαστάκης, η κ. Βούλτεψη και ο κ. Βέττας. Αυτή η πεντάδα εποµένως ναι µεν είναι εγγεγραµµένοι, αλλά εκ των ενόντων το κάνω για να µη χάσω χρόνο.
Τελειώνοντας η πεντάδα, θα δώσω τον λόγο στον κ. Ξανθό να
υπερασπιστεί την τροπολογία του για να απέλθει. Ήρθε και η κ.
Φωτίου και ο κ. Πετρόπουλος.
Σας ενηµερώνουµε επίσης ότι, σε συνεννόηση µε τον Πρόεδρο
της Βουλής, το νοµοσχέδιο λόγω των τροπολογιών, που κατετέθησαν θα πάει και αύριο το πρωί µέχρι τις 2 το µεσηµέρι. Αυτό
σηµαίνει ότι κι εγώ και οι υπόλοιποι συνάδελφοι της Έδρας θα
δείξουµε µια ανοχή στο πεντάλεπτο για ένα-ενάµιση λεπτό, αλλά
µέχρις εκεί, διότι είναι εγγεγραµµένοι ενενήντα τρεις. Το είκοσι
πέντε το χθεσινό δεν είναι πραγµατικό, όπως σας είπα. Είναι πλασµατικό γιατί έλειπαν περίπου εννιά συνάδελφοι. Άρα, για να
µπορέσετε να µιλήσετε όλοι µέχρι αύριο το µεσηµέρι να είµαστε
όσο µπορούµε αυτοπειθαρχηµένοι.
Ξεκινάµε, λοιπόν, µε τον κ. Σταϊκούρα. Στη συνέχεια θα µιλήσουν οι κ.κ. Θραψανιώτης, Σεβαστάκης, Βούλτεψη, Βέττας. Μετά

θα δώσω το λόγο στον κ. Ξανθό και ελπίζω να έχουν έρθει οι συνάδελφοι και να µπούµε σε µια κανονικότητα του καταλόγου. Αν
λείπει κάποιος από ένα κόµµα και είναι ένας άλλος από το ίδιο
κόµµα εδώ, θα παίρνει τη θέση του.
Ορίστε κ. Σταϊκούρα. Έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση πανηγυρίζει. Πανηγυρίζει για τα αχρείαστα υπερπλεονάσµατα. Αλήθεια όµως, δικαιούται να πανηγυρίζει; Πράγµατι
θα δικαιούτο, αν αυτά προέρχονταν από υψηλότερους ρυθµούς
οικονοµικής µεγέθυνσης. Η κυβέρνηση όµως αποδεδειγµένα, συστηµατικά αποτυγχάνει σε αναπτυξιακούς στόχους. Θα δικαιούταν να πανηγυρίζει, αν αυτά προέρχονταν από τη συρρίκνωση
της φοροδιαφυγής. Όµως η φοροδιαφυγή, κυρίως το ΦΠΑ, διογκώνεται. Συνεπώς πού οφείλονται τα υπερπλεονάσµατα; Οφείλονται στην υπερφορολόγηση, στις κατασχέσεις και την εσωτερική στάση πληρωµών µε τη µη έκδοση νέων συντάξεων και
την κατάρρευση του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων, µε
αποτέλεσµα την καθήλωση της οικονοµίας σε χαµηλές πτήσεις,
την κατάρρευση της µεσαίας τάξης, τη διόγκωση του ιδιωτικού
χρέους.
Από τις αρχές του 2015 οι οφειλές των πολιτών προς εφορία
και ασφαλιστικά ταµεία έχουν εκτοξευτεί µέχρι σήµερα κατά
65%, υπερβαίνοντας πλέον τα 140 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αυτή
είναι η οδυνηρή πραγµατικότητα. Και έρχεται σήµερα η Κυβέρνηση των φόρων, των κατασχέσεων και των πλειστηριασµών,
προεκλογικά µε µεγάλη καθυστέρηση, αντιγράφοντας αποσπασµατικά προτάσεις της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να διορθώσει λίγα από τα πολλά σφάλµατά της.
Αφού πρώτα πήρε δέκα από τα πορτοφόλια όλων των πολιτών,
επιστρέφει σήµερα το ένα από αυτά. Προχωρά σε πλαίσιο ρυθµίσεων χωρίς να αντιµετωπίζει συνολικά το πρόβληµα του ιδιωτικού χρέους, θέτοντας αυστηρά εισοδηµατικά κριτήρια ακόµα
και για πολύ µικρές οφειλές ιδιωτών, προβλέποντας πολύ λίγες
δόσεις για τις επιχειρήσεις, µη επιβραβεύοντας τους συνεπείς
φορολογούµενους.
Προχωρά στην επαναφορά του ΦΠΑ στην εστίαση και τα τρόφιµα στο επίπεδο που ήταν στις αρχές του 2015, εξαιρώντας µάλιστα σειρά προϊόντων.
Προχωρά στη χορήγηση επιδόµατος προς τους συνταξιούχους, όταν έχει περικόψει ισόποσα και µόνιµα το ΕΚΑΣ ή έχει αυξήσει ισόποσα και µόνιµα τις εισφορές υπέρ υγείας για τις κύριες
και επικουρικές συντάξεις.
Αρνείται όµως να προχωρήσει άµεσα στην κατάργηση της µείωσης του αφορολόγητου όπως προτείνει η Νέα Δηµοκρατία.
Υπενθυµίζεται ότι η σηµερινή Κυβέρνηση µόνη της µείωσε ήδη
µία φορά το αφορολόγητο και ψήφισε πάλι µόνη της τη δεύτερη
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µείωση το 2017. Μειώσεις του αφορολόγητου που έχουν και θα
έχουν τεράστιο κόστος στο διαθέσιµο εισόδηµα των πολιτών, µισθωτών και συνταξιούχων, ιδιαίτερα των ασθενέστερων στρωµάτων της κοινωνίας υπερκαλύπτοντας τις όποιες παροχές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι πολίτες γνωρίζουν πολύ καλά
πλέον ότι ο κ. Τσίπρας µε τα λόγια πουλάει πολλά κεράσια, αλλά
κρατάει µικρό καλάθι. Και δεν πείθονται από τα ψεύτικα τα λόγια
τα µεγάλα. Επιζητούν ειλικρίνεια, σοβαρότητα, υπευθυνότητα,
µετριοπάθεια. Αναζητούν ένα συνολικό, συνεκτικό και ρεαλιστικό
οικονοµικό σχέδιο. Σχέδιο που διαθέτει και θα υλοποιήσει η Νέα
Δηµοκρατία. Κι εδώ υπάρχουν οι µεγάλες ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές µε τον ΣΥΡΙΖΑ.
Εµείς, διασφαλίζοντας ατοµική προκοπή και συλλογική ευηµερία, θα αυξήσουµε τον πλούτο της χώρας, θα µεγαλώσουµε την
πίτα. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδεδειγµένα επί τετραετίας αδυνατεί αυτό να
το πετύχει.
Εµείς, ενισχύοντας τις επενδύσεις και την εξωστρέφεια, θα
βελτιώσουµε τη σύνθεση του πλούτου της χώρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδεδειγµένα αδυνατεί να πετύχει την αναγκαία παραγωγική
ανασυγκρότηση της οικονοµίας.
Ο ακαθάριστος σχηµατισµός παγίου κεφαλαίου, δηλαδή οι
επενδύσεις, συρρικνώνεται. Μεγάλες επενδύσεις τελµατώνουν.
Σηµαντικές αποκρατικοποιήσεις καθηλώνονται. Σήµερα υφίσταται αρνητικός ρυθµός καθαρών επενδύσεων. Εµείς, µε στήριξη
όσων αδυνατούν να παρακολουθήσουν τους ρυθµούς ενός κόσµου που αλλάζει ταχύτατα, θα πετύχουµε κοινωνικά δικαιότερη
κατανοµή του µεγαλύτερου παραγόµενου πλούτου. Ο ΣΥΡΙΖΑ
αποδεδειγµένα διανέµει τη φτώχεια και τη µιζέρια που ο ίδιος
δηµιούργησε.
Εµείς θα µειώσουµε πιο αποφασιστικά τη φορολογία νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδεδειγµένα κατ’ επιλογήν
του επέβαλε είκοσι εννιά νέους φόρους.
Εµείς θα υλοποιήσουµε διαρθρωτικές αλλαγές που ενισχύουν
την παραγωγικότητα της οικονοµίας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδεδειγµένα έχει αλλεργία σε αυτές, µε αποτέλεσµα να υποβαθµίζεται συστηµατικά η κατάταξη της χώρας
στους διεθνείς δείκτες ανταγωνιστικότητας. Εµείς θα ενισχύσουµε τη ρευστότητα στην πραγµατική οικονοµία, αποπληρώνοντας οφειλές του δηµοσίου, εκτελώντας το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων, αίροντας τους υφιστάµενους κεφαλαιακούς
περιορισµούς, αξιοποιώντας τα διαθέσιµα ευρωπαϊκά χρηµατοδοτικά εργαλεία, ενισχύοντας µέσω της εύρυθµης λειτουργίας
του τραπεζικού συστήµατος την πιστωτική επέκταση.
Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδεδειγµένα στέγνωσε την πραγµατική οικονοµία.
Εµείς θα δηµιουργήσουµε ένα πιο ευέλικτο, λειτουργικό και παραγωγικό κράτος. Ένα κράτος που θα µεριµνά για την εξασφάλιση της µέγιστης οικονοµικής αποτελεσµατικότητας και την
κοινωνικά δικαιότερη κατανοµή του πλούτου, χωρίς απολύσεις
στο δηµόσιο, αλλά και χωρίς τη διόγκωσή του, κάνοντας προσλήψεις εκεί που υπάρχουν πραγµατικά ανάγκες µε αξιοκρατικά
κριτήρια.
Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδεδειγµένα δηµιουργεί ένα µεγαλύτερο, πελατειακό και µη αποδοτικό κράτος. Εµείς θα επενδύσουµε στις νέες
ενδογενείς πηγές ανάπτυξης, βελτιώνοντας την ποιότητα και την
αποδοτικότητα της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτοµίας, παρέχοντας υψηλής ποιότητας γνώσεις σε σύνδεση µε την
αγορά εργασίας, µε διεύρυνση των επιλογών για όλους τους πολίτες. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδεδειγµένα διακατέχεται από κοντόφθαλµη
λογική και µικροκοµµατική σκοπιµότητα. Εµείς θα οικοδοµήσουµε µια ανοιχτή κοινωνία ως πυλώνα οικονοµικής σταθερότητας, µε την εµπέδωση της ασφάλειας και του δικαίου.
Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδεδειγµένα υποβαθµίζει την ποιότητα της δηµοκρατίας, υπονοµεύει το κράτος δικαίου, απειλεί τη διάκριση των
εξουσιών. Εµείς εργαζόµαστε και θα εργαστούµε µέσα από την
µεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικογένεια, στηριζόµενοι στις αρχές της
κοινωνικής οικονοµίας της αγοράς…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείνετε, κύριε Σταϊκούρα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Σε µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
…για την ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας σε µια καλύτερη,
όµως, Ευρώπη, την Ευρώπη της βιώσιµης ανάπτυξης, της ευη-
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µερίας, της ασφάλειας, της δηµιουργικής αλληλεγγύης, του σεβασµού των εθνικών και πατριωτικών ευαισθησιών. Ο ΣΥΡΙΖΑ
αποδεδειγµένα ακόµα ψάχνει ανάδοχο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας: Η χώρα διαθέτει αρκετά συγκριτικά πλεονεκτήµατα. Και κυρίως διαθέτει καλά εκπαιδευµένο και καταρτισµένο ανθρώπινο κεφάλαιο, έτοιµο να προσφέρει στην προσπάθεια ανάταξης της οικονοµίας. Αυτές, όµως,
οι προσπάθειες θα ευοδωθούν µόνο εφόσον εφαρµόσουµε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Σταϊκούρα, δεν
θα αφήσω άλλο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: …εκείνες τις πολιτικές που θα τις
αναδείξουν, θα τις διευκολύνουν και θα τις επιβεβαιώσουν. Πλησιάζει η µέρα που θα κλείσει ένας τετραετής κύκλος ανευθυνότητας, ιδεοληψιών και τυχοδιωκτισµού. Και οι πολίτες θα ανοίξουν έναν νέο κύκλο υπευθυνότητας, αξιοπιστίας, µετριοπάθειας, σεµνότητας και αποτελεσµατικότητας. Και αυτό τον κύκλο
θα τον πορευθούν µε τη Νέα Δηµοκρατία.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τι µε ευχαριστείτε;
Είπαµε, µια σχετική ανοχή σε όλους. Όχι οι πρώτοι πέντε, δέκα
να ξεχνούν ότι έπονται άλλοι εξήντα.
Ο κ. Θραψανιώτης έχει τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μπαίνω στον πειρασµό να ρωτήσω τον κ. Σταϊκούρα: Αυτά, τα
οποία υπόσχεστε ότι θα κάνετε τώρα, γιατί δεν τα κάνατε τα προηγούµενα χρόνια για να µην χρεωκοπήσει η χώρα, κύριε Σταϊκούρα; Εσείς δεν κυβερνούσατε; Εσείς κυβερνούσατε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μα, τα είχαµε το 2014. Δεν
καταλάβατε τι είπε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Βεσυρόπουλε,
δεν ρώτησε εσάς κατ’ αρχάς. Ρώτησε τον κ. Σταϊκούρα, ο οποίος
κάθεται από πίσω σας. Παρακαλώ, ηρεµία.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πριν λίγο
καιρό ξεναγήθηκε σε αυτήν εδώ την Αίθουσα το 5ο Δηµοτικό Σχολείο του Αγίου Νικολάου Κρήτης. Ρώτησα, λοιπόν, τα παιδιά -καθόντουσαν εκεί πίσω ακριβώς- αν έχουν παρακολουθήσει συνεδριάσεις της Βουλής, εάν έχουν άποψη για τις συζητήσεις µεταξύ των Βουλευτών και πώς κρίνουν γενικά το επίπεδο του Κοινοβουλίου. Φαντάζεστε την απάντηση; Περιττό να πω ότι η συντριπτική τους πλειοψηφία εξέφρασε αρνητικά σχόλια. Και αν το
αναφέρω αυτό είναι γιατί, εκτός από τους µεγαλύτερους σε ηλικία που παρακολουθούν τις συνεδριάσεις της Βουλής, παρακολουθούν και παιδιά. Και σε αυτά θα πρέπει να είµαστε πολύ πιο
προσεκτικοί, γιατί η Βουλή θα πρέπει να είναι παράδειγµα προς
µίµηση και όχι προς αποφυγή.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητούµε σήµερα το νοµοσχέδιο για τη ρύθµιση των οφειλών, που έχουν δηµιουργηθεί σε ασφαλιστικά ταµεία, το δηµόσιο, για φυσικά πρόσωπα και τους οργανισµούς. Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου δίνεται η δυνατότητα ρύθµισης σε εκατοµµύρια πολίτες µε ληξιπρόθεσµες οφειλές. Οφειλές που σωρεύτηκαν και η πλειοψηφία των οφειλετών
δεν µπόρεσαν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους εξαιτίας
της βίαιης προσαρµογής και των περιοριστικών πολιτικών που
επιβλήθηκαν στη χώρα µας κατά τη διάρκεια των µνηµονίων κυρίως.
Τι εννοούµε, όµως, «βίαιη προσαρµογή» και πού οφείλεται;
Πώς και γιατί δηµιουργήθηκαν αυτές οι οφειλές; Αν πάµε πίσω
στην ισχυρή Ελλάδα, την Ελλάδα των Ολυµπιακών Αγώνων, αλλά
και πιο πίσω ακόµα, θα συνειδητοποιήσουµε ότι όλη αυτή την περίοδο είχε δηµιουργηθεί µια εικονική πραγµατικότητα. Ζούσαµε
έναν µύθο. Έναν µύθο που µετατράπηκε σε εφιάλτη. Και την ευθύνη φέρουν ακέραια τα κόµµατα ,που κυβέρνησαν τη χώρα όλα
αυτά τα προηγούµενα χρόνια. Γιατί πιστεύω ότι δεν υπάρχει ούτε
ένας πολίτης αυτής της χώρας που να αµφισβητεί ότι τη χώρα
χρεωκόπησαν οι πολιτικές σας.
Να δούµε, όµως, πώς και γιατί όλη αυτή η εικόνα της ισχυρής
Ελλάδας κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος, παρασύροντας στα
ερείπια τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσµού, οδηγώντας
τη στη φτωχοποίηση. Θυµόµαστε όλοι την περίοδο της επίπλαστης ευµάρειας, τον βοµβαρδισµό από τηλεοράσεων: «Πάρε και
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εσύ ένα δάνειο να βάλεις το δικό σου κεραµίδι πάνω από το κεφάλι σου. Να µην είσαι στο νοίκι. Πάρε δάνειο να πας διακοπές.
Πάρε δάνειο να πας να κάνεις γιορτές. Πάρε δάνειο για να παίξεις στο Χρηµατιστήριο». Ειδικά µε το τελευταίο, εκεί και αν χάθηκαν περιουσίες. Ήταν η εποχή του αέρα.
Αυτός, λοιπόν, που ήθελε το δικό του κεραµίδι το είδε σαν ευκαιρία. Φούσκωσαν τα µυαλά του. Το µέτρησε, το ξαναµέτρησε,
τον παρότρυνε εξάλλου και η µεγάλη µας φίλη. «Άρα, δεν µπορεί, δίκιο θα έχουν, σκέφτηκε». Με µισθό 1.500 ευρώ ή 2.000
ευρώ στο δηµόσιο ή στον ιδιωτικό τοµέα θα έδινε 500 ευρώ για
το δάνειο και θα του έµεναν και τα υπόλοιπα για να ρυθµίσει τη
ζωή του. «Θα µου µένουν τα υπόλοιπα και θα έχω το δικό µου
κεραµίδι πάνω από το κεφάλι µου. Σαν καλό µου ακούγεται», σκέφτηκε. Δεν αναρωτήθηκε, όµως, ποτέ πού βρέθηκαν αυτά τα
χρήµατα που σκορπούσαν απλόχερα οι τράπεζες. Από ποια παραγωγική διαδικασία προέκυψαν. Ποιες παραγωγικές επενδύσεις έγιναν όλα αυτά τα προηγούµενα χρόνια. Ήταν θέµατα που
δεν απασχολούσαν τους πολίτες. Έβλεπαν µπροστά τους τις ευκαιρίες, χωρίς να βλέπουν τη φάκα. Πού να ξέρουν από οικονοµικές αναλύσεις και προβλέψεις; Πού να ξέρουν για ποιον λόγο
µας δάνειζαν οι αγορές µε υψηλά επιτόκια 6,5% το 2006, την
εποχή της ισχυρής Ελλάδας; Ούτε την έκθεση της Τράπεζας της
Ελλάδος ούτε ότι η κατάσταση δεν είναι διαχειρίσιµη γνώριζαν ήταν βλέπετε εµπιστευτική- ούτε τις προειδοποιήσεις του κ.
Σούρλα περί διαφθοράς στην Ελλάδα εν µέσω κρίσης ούτε τις
ανησυχίες του κ. Κρεµαστινού για την εκτόξευση των δαπανών
υγείας από 2,5 δισεκατοµµύρια το 2000 στα 9 δισεκατοµµύρια
το 2010, αναρωτώµενος πού πήγαν αυτά τα χρήµατα. Ήταν η
εποχή του «όποιος πρόλαβε, πρόλαβε».
Τώρα ξέρουµε. Και αν δεν τα µάθαµε όλα, τουλάχιστον υποψιαζόµαστε. Το κεραµίδι πάνω από το κεφάλι µας, αντί να µας
προστατεύει, µας ήρθε κατακέφαλα. Πρώτα εκείνοι που µας δάνειζαν, µας λένε «Φέρτε µας αυτά που µας χρωστάτε. Μα, δεν
τα έχουµε. Θα τα βρούµε εµείς, αλλά µε τους δικούς µας όρους». Και το αποτέλεσµα; Να η µείωση µισθών και συντάξεων
κατά 40% µε δώδεκα οριζόντιες περικοπές. Να η απώλεια του
εθνικού εισοδήµατος κατά 25%. Να το κούρεµα των οµολόγων
των ασφαλιστικών ταµείων. Η θεωρία του σοκ. Η βίαιη προσαρµογή. Ποιος πλήρωσε και πληρώνει όλα αυτά; Προφανώς όχι
εκείνοι που ευθύνονται για τη χρεωκοπία. Εκείνοι φρόντισαν να
τα εξασφαλίσουν. Πλήρωσαν τα θύµατα που εσείς δηµιουργήσατε. Πρώτα απ’ όλα, εκείνοι που έχασαν τη δουλειά τους και
έµειναν άνεργοι. Στο 27,8% η ανεργία το 2014 από το 7,7% το
2008. Εκείνοι που είδαν τον προγραµµατισµό τους να τινάζεται
στον αέρα και άρχισαν να σκέφτονται πώς θα τα βγάλουν πέρα.
Επιχειρήσεις µικρές και µεγάλες που δεν µπόρεσαν να αντεπεξέλθουν. Οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Εκεί που έπαιρναν έναν
µισθό ικανοποιητικό, είδαν να µειώνονται οι αποδοχές τους δραµατικά κατά 40%. Έπρεπε να καλύψουν δάνεια, ασφαλιστικές εισφορές, φόρους, φως, νερό, τηλέφωνο. Και αν τύχαινε να έχουν
παιδιά που να σπουδάζουν, δεν τα έβγαζαν µε τίποτα. Άρχισαν
λοιπόν να ιεραρχούν τις ανάγκες τους, να µην πληρώνουν τις
ασφαλιστικές εισφορές, τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, το
ρεύµα, το δάνειο, την πιστωτική κάρτα, γιατί αλλιώς τα είχαν
προγραµµατίσει. Αν τύχαινε δε να αρρωστήσουν, ούτε περίθαλψη δεν είχαν. Οι ανασφάλιστοι στα 2,5 εκατοµµύρια. Αυτή
είναι η βίαιη προσαρµογή. Αυτή ήταν η εικόνα που µας παραδώσατε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε το σχέδιο νόµου που τίθεται
και συζητούµε, δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για να πάρουν
ανάσα εκατοµµύρια Ελλήνων. Υπολογίζεται ότι πάνω από τρία
εκατοµµύρια θα ρυθµίσουν τις οφειλές τους, ενώ ένας µεγάλος
αριθµός µε τις ρυθµίσεις θα πάρει σύνταξη και θα παρακρατείται
από την οφειλή του. Γίνεται επαναπροσδιορισµός της βασικής
οφειλής και διαγραφή κατά 85% των προσαυξήσεων, ενώ για
τους αγρότες γίνεται διαγραφή των προσαυξήσεων κατά 100%
για οφειλή µέχρι 6.000 ευρώ.
Με τα µέτρα που εξήγγειλε η Κυβέρνηση, όπως 13η σύνταξη
σε µόνιµη βάση, µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, µείωση του ΦΠΑ
στο ρεύµα από 13% στο 6%, θα µειώσει το κόστος διαβίωσης
στους πολίτες, ενώ η µείωση του φορολογικού συντελεστή
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στους συνεταιρισµούς στο 10% και η έκπτωση κατά 10% από το
φορολογητέο εισόδηµα στους συνεταιρισµένους αγρότες ενισχύει το συνεταιριστικό κίνηµα.
Επίσης, θα γίνουν προσλήψεις τεσσεράµισι χιλιάδων µόνιµων
εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής το 2019 και άλλων εννιάµισι χιλιάδων.
Θέλω να επισηµάνω, κλείνοντας, πως είναι γεγονός ότι υπάρχουν κατηγορίες πολιτών, που είδαν να έρχονται τα πάνω κάτω
στη ζωή τους και δεν µπόρεσαν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Εκείνους να στηρίξουµε. Υπάρχουν επίσης εκείνοι
οι οποίοι κατά τη διάρκεια της κρίσης, µε δυσκολία πολλές φορές, ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις τους. Εκείνους να τους
επιβραβεύσουµε. Υπάρχουν, τέλος, κι εκείνοι που είναι κατ’ επάγγελµα κακοπληρωτές. Εκείνους να τους πατάξουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε συνάδελφε,
κλείστε, παρακαλώ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Με τα συγκεκριµένα µέτρα και τις ρυθµίσεις που φέρνει το νοµοσχέδιο η χώρα αφήνει πίσω τα µνηµόνια, µπαίνει σε κανονικότητα και αργά, αλλά µε σταθερά βήµατα και προπάντων µε σεβασµό στη διαχείριση των χρηµάτων του ελληνικού λαού, µπαίνει
σε τροχιά ανάπτυξης. Να είστε βέβαιοι ότι ο ελληνικός λαός θα
το εκτιµήσει.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής
είκοσι τέσσερις µαθήτριες και µαθητές και δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 11ο Δηµοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Προχωράµε όπως είπαµε µε τους εξής: Σεβαστάκης, Βούλτεψη, Βέττας, από χθες ήρθαν οι δύο συνάδελφοι, Νυφούδης και
Ξυδάκης. Εδώ σταµατώ µε τον κατάλογο και δίνω τον λόγο στον
κ. Ξανθό να υπερασπιστεί την τροπολογία του και συνεχίζουµε
πια µε µια αρκετή κανονικότητα του καταλόγου.
Κύριε Σεβαστάκη, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Το κράτος πρόνοιας, δηλαδή η οργανωµένη και ισόρροπη διασπορά κοινωνικού αγαθού, υγείας, παιδείας κ.λπ., θεωρείται
ακριβή, θεωρείται ότι επιβαρύνει την ανάπτυξη. Οι σχολές σκέψης που οργανώνονται γύρω από αυτήν την αντίληψη θεωρούν
ότι υπάρχει ένα αναπτυξιακό σφρίγος, υπάρχει ένας καπιταλισµός ο οποίος παράγει πλούτο. Αυτό ανεβάζει το οικονοµικό επίπεδο ολόκληρου του λαού και εποµένως µπορεί ο λαός να αγοράζει υπηρεσίες παιδείας, υπηρεσίες υγείας, δηµόσιου χώρου,
µετακίνησης κ.λπ.. Αυτές τις σχολές σκέψης θεωρούµε ότι τις
τσουβαλιάζουµε γύρω από τον γενικόλογο όρο «νεοφιλελευθερισµός». Στην ελληνική εκδοχή του αυτή η σύλληψη είναι µυθολογική, είναι µια κατασκευή, ακόµα κι αν την εκφωνεί ένας
εχέφρων του αστικού χώρου, όπως ο κ. Σταϊκούρας, ένας µετρηµένος άνθρωπος. Είναι µια µυθολογική κατασκευή, διότι δεν
υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλές δεκαετίες, παραγωγικό σφρίγος και εποµένως δεν υπάρχει συλλογικά παραγόµενος πλούτος. Υπάρχουν τρόποι να παράγεις, να δηµιουργείς
ρυθµούς ανάπτυξης, οι οποίοι όµως δεν έχουν σχέση µε την παραγωγική ταυτότητα της χώρας, µε τον πραγµατικό δηλαδή
πλούτο της χώρας. Η κατάρρευση του κράτους πρόνοιας ήταν
επακόλουθο της κατάρρευσης του δηµόσιου πλούτου, ήταν επακόλουθο της χρεοκοπίας.
Νοµίζω ότι σήµερα µπορούµε µε διαφορετικό τρόπο να κοιτάµε, µε διαφορετικούς βαθµούς αισιοδοξίας, το θεµελιώδες
πρόβληµά µας. Υπάρχει µια άλλη αντίληψη, διαφορετική από
αυτή τη σχολή σκέψης που λέει ότι, αν έχεις χρήµατα, αγοράζεις
παιδεία ή υγεία. Λέει η άλλη αντίληψη ότι κερδοφόρος δεν είναι
µόνο η επιχειρηµατική επιτυχία, αλλά είναι η ανάκτηση της κοινωνικής συνοχής, ότι η κοινωνική συνοχή, το να µπορέσεις να
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σώσεις δηλαδή τον αφανισµένο, είναι µορφή συλλογικής κερδοφορίας, µιας διαφορετικού τύπου κερδοφορίας, όχι άµεσα οικονοµικής, αλλά έµµεσα οικονοµικής. Η κοινωνική συνοχή είναι η
προϋπόθεση για να υπάρξουν και αναπτυξιακοί ανασχεδιασµοί
και παραγωγικοί αναπροσανατολισµοί. Αυτός που βγάζει περισσότερα µπορεί να µετριάσει το κέρδος του, το περίσσευµά του,
βοηθώντας τον αδύναµο, αυτόν που είναι εκτός συστήµατος.
Αυτό λέει αυτή η αντίληψη.
Υπάρχει αντίλογος, ότι αυτό είναι ζηµιογόνο, ότι δηµιουργεί
φρένο. Νοµίζω ότι η διεθνής πείρα, η διεθνής εµπειρία, η βιβλιογραφία µας λέει ότι όχι, το να πετάξεις το ένα τρίτο της κοινωνίας
ή το µισό της κοινωνίας εκτός συστήµατος δεν είναι απάντηση.
Το να κρατήσεις κάποιους πόρους θεµελιώδους αστικού κράτους, µέριµνας και πρόνοιας, ενεργούς, ότι αυτό δηµιουργεί σε
βάθος χρόνου µεγαλύτερες αναπτυξιακές ροπές και δίνει διέξοδο, τουλάχιστον ιδεολογική και συναισθηµατική διέξοδο. Τα
µέτρα λοιπόν, συνδεόµενα ή όχι σε ένα συνεχές, όπως εντόπισε
στην πάντα εύστοχη και ζυγισµένη κριτική της η κ. Λυµπεράκη,
στην οµιλία της, «κερδίζοντας της αµεριµνησία», ναι βεβαίως δικαιούµαστε να κερδίσουµε ή να διεκδικήσουµε µια νέα αµεριµνησία, όχι αµνησία όµως, όχι να ξεχάσουµε το θεµελιώδες παραγωγικό µας ελάττωµα, αυτό που µας βύθισε εδώ και τριάντα χρόνια σε µια ψευδή ευωχία και στο τέλος στη χρεοκοπία.
Λέω λοιπόν ότι τα µέτρα ανήκουν στην άλλη κατεύθυνση, στην
κατεύθυνση της επούλωσης, της ανάκτησης του δηµόσιου
χώρου. Είναι µια µεταφορική έννοια του δηµόσιου χώρου να µπορεί κάποιος να διασώζεται και να επιζεί και να χαίρεται τις «υπηρεσίες» -εντός εισαγωγικών, κακός ο όρος- παιδείας, υγείας και
δηµόσιου χώρου. Αυτή λοιπόν είναι η πραγµατική επανοικειοποίηση του προγράµµατος. Για πάρα πολλά χρόνια, για τέσσερα
χρόνια, γινόταν κριτική ότι δεν είσαι ιδιοκτήτης του προγράµµατος. Από την πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας η κριτική προς τον
ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι «δεν µπορείτε να εφαρµόσετε το πρόγραµµα
ανάκτησης της οικονοµικής κανονικότητας, γιατί δεν είστε ιδιοκτήτες του, δεν το πιστεύετε ιδεολογικά». Η πραγµατική λοιπόν
επανοικειοποίηση του προγράµµατος είναι αυτή που αποπειρώνται τα µέτρα, τα οποία, όπως και να το κάνει κανείς και µέσα από
την αντιπολιτευτική πλειοδοσία, δεν µπορεί παρά να δεχθεί κανείς ότι είναι σε µια θετική κατεύθυνση. Δηλαδή και η µονιµοποίηση της 13ης σύνταξης –βεβαίως έχουν χάσει ένα µεγάλο µέρος
των πόρων τους, όπως τους έχει χάσει η χώρα, δεν µπορεί να
τους χάνει η χώρα και να µην τραυµατίζεται κανείς- όµως αυτό
δηλώνει µια στροφή. Ή οι συντάξεις χηρείας, δηλαδή αµυντικά
µέτρα, που όµως συντείνουν σε αυτό που όλοι θέλουµε.
Δεν θα βρεθεί στη δύσκολη θέση να διακόπτει ο κύριος Πρόεδρος, γιατί κλείνω την οµιλία µου πριν περάσει το επτάλεπτο
της επιείκειας, αλλά νοµίζω ότι αυτόν τον χώρο επιείκειας τον
κερδίζουµε συλλογικά. Θα ήθελα η Αντιπολίτευση να αντιπροτείνει συγκεκριµένα αντίµετρα και όχι να προσπαθεί να κρύψει το
ότι είναι προφανώς σε µια σωστή κατεύθυνση, θετική κατεύθυνση, υποβοηθητική κατεύθυνση της µικρής, αµυντικής οικονοµίας αυτά που προτείνει η Κυβέρνηση. Θα ήθελα µια τέτοια
αντιπολίτευση και µια τέτοια διοίκηση της χώρας. Έτσι κι αλλιώς,
το στοίχηµα της ανάκτησης της παραγωγικής ταυτότητας και το
ζήτηµα της ανάκτησης της αυτοεκτίµησης είναι µπροστά µας.
Ένα µεγάλο µέρος της χρεοκοπίας είναι ιδεολογική, είναι συναισθηµατική, και οφείλουµε και προς αυτή την πλευρά να δώσουµε απαντήσεις σαν πολιτικό σύστηµα. Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει η κ.
Βούλτεψη.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πολίτευµά µας έχει διολισθήσει σε τυραννίδα. Κυριαρχούν το ψέµα,
η προπαγάνδα, η διαστροφή της πραγµατικότητας, η βία, η ανοµία, οι κρυφές σχέσεις µε επιχειρηµατίες, ο έλεγχος στην ενηµέρωση, ο κρατικός καπιταλισµός, η συναλλαγή εντός και εκτός
συνόρων, η τρυφηλή και άσωτη ζωή. Ένα µείγµα περονισµού και
σταλινισµού, µε µία νέα άρχουσα τάξη που περιφρονεί το δηµόσιο αίσθηµα, υποτιµά τη νοηµοσύνη του λαού και την αξιοπρέπειά του, την ίδια ώρα που δήθεν δίνει αγώνες για τους φτωχούς
από τα κότερα µιας νέας φιλόδοξης πλουτοκρατίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Μάθαµε χθες πως ο κ. Τσίπρας δεν έχει πρόβληµα µε τα κότερα και θεωρεί ότι τα φαινόµενα σήψης και αδιαφορίας αποτελούν τµήµα της ιδιωτικής του ζωής. Πρότυπά του, βέβαια, είναι
ο αλήστου µνήµης Ενβέρ Χότζα και ο Μαδούρο. Ο Χότζα, ζούσε
σε παλάτια, αλλά δεν µπορούσε -όπως έλεγαν στο λαό- να τα
χαρεί, γιατί έµενε ξάγρυπνος όλη τη νύχτα για να σκέφτεται το
λαό και τα προβλήµατά του. Ο Μαδούρο, βλέπει ότι ο λαός του
πεινάει, ότι γίνονται γέννες στα νοσοκοµεία χωρίς ηλεκτρικό
ρεύµα, ότι έχει αποδεκατιστεί ο ζωολογικός κήπος του Καράκας
και οι άνθρωποι έχουν σφάξει και έχουν φάει τα λιοντάρια. Τα
λιοντάρια έφαγαν οι άνθρωποι στη Βενεζουέλα! Εκεί τους κατάντησε ο Μαδούρο σας!
Αυτοί, λοιπόν, είναι τα πρότυπα σας. Και ο κ. Τσίπρας λέει ότι
αγωνιά για το λαό.
Και επειδή σας φαίνονται περίεργα όλα αυτά, θέλω να σας πω
ότι ο Θουκυδίδης έλεγε ότι η υβριστική δηµόσια έκφραση του
λόγου αποτελεί περιφρόνηση προς το λαό. Και έγραψε πως η
αυθάδης επίδειξη, η λαµπρότητά της ιδιωτικής ζωής, η ηδυπαθής λαµπρότητα δηµιουργεί υπόνοιες τυραννίδας.
Ο Αριστοτέλης έγραψε ότι ο τύραννος επιδιώκει τις απολαύσεις, ενώ ο βασιλιάς -ο ηγέτης δηλαδή- το κοινό καλό και τις
τιµές.
Αυτή είναι η διαφορά. Ο κ. Τσίπρας έχει επιλέξει τη λαµπρότητα της ιδιωτικής ζωής και τις απολαύσεις. Αυτό, όµως, δεν είναι
ηγεσία, είναι τυραννία.
Ήταν κουρασµένος, ακούσαµε τη συνεργάτιδά του να λέει για
το ολέθριο καλοκαίρι του 2018, ο κ. Τσίπρας. Από τι έχει κουραστεί ο κ. Τσίπρας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Κουράστηκε να
υπογράφει µνηµόνια, να κόβει το ΕΚΑΣ, να ρίχνει έξω τη ΔΕΗ και
τα ΕΛΤΑ, να βάζει φόρους και capital control, να καταστρέφει τις
τράπεζες, να παραδίδει τη δηµόσια περιουσία στο υπερταµείο
και τη Μακεδονία στους Σλάβους, να πηγαίνει βόλτες µε τον
Ζάεφ στο Μόσταρ της Βοσνίας, ενώ εδώ καιγόµασταν; Από όλα
αυτά κουράστηκε και ενώ µετρούσαµε νεκρούς για διακοπές,
έφυγε εκείνος για διακοπές µε το κότερο, δείχνοντας τον πραγµατικό του χαρακτήρα;
Την περασµένη Παρασκευή ο κ. Τσίπρας µας έλεγε από αυτό
εδώ το Βήµα ότι βγήκαµε από τα µνηµόνια. Έχω εδώ από το Αθηναϊκό Πρακτορείο τις ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ -θα καταθέσω
τα σχετικά στοιχεία για τα Πρακτικά- εκείνης της ηµέρας: «Αύξηση 28,1% το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου». «Αύξηση εισαγωγών, µείωση εξαγωγών». «Ληξιπρόθεσµες οφειλές». Και
αυτά είναι χρήµατα που περιµένουν κάποιοι για να ζήσουν. Σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, κύριε Ξανθέ, οι ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις της Κυβέρνησης στα νοσοκοµεία αυξήθηκαν στα 531 εκατοµµύρια ευρώ. «Αύξηση του πληθωρισµού και
αύξηση στα βασικά είδη διατροφής». Ακόµα και στο ψωµί υπήρξε
αύξηση, σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ. «Μείωση στον όγκο της ιδιωτικής οικονοµικής δραστηριότητας 22,5%, µείωση στη βιοµηχανική παραγωγή 2,7%».
Αυτά να τα δώσετε στον κ. Τσακαλώτο να τα δει, ο οποίος υποδύεται ότι τα ξέρει όλα, καθώς και στον κ. Παππά που κυκλοφορεί εδώ και εκεί, λέγοντας διάφορα ψέµατα για την οικονοµία.
Διότι η µοναδική αλήθεια είναι αυτή.
Επίσης, δείγµα της τυραννίδας -και θα το καταθέσω κι αυτό
στα Πρακτικά για να δείτε την κατάντια σας- είναι η χθεσινή ανακοίνωση της κυρίας Γραµµατέως της Ισότητας των Φύλων, η
οποία δεν βρήκε να πει τίποτα για το Πρέσβη του Μαδούρο και
τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις, αλλά εξέδωσε υβριστική ανακοίνωση εναντίον του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Με ποιο δικαίωµα; Ποια είναι αυτή η κυρία; Μία κρατική λειτουργός, διορισµένη, απαντάει και υβρίζει µε αυτό τον τρόπο; Αυτό,
όµως, είναι το καθεστώς σας, η τυραννίδα σας.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Σοφία Βούλτεψη καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να βγει από το δικό του µνηµόνιο.
Διότι εµείς είχαµε 13% το ΦΠΑ στην εστίαση, τον πήγε στο 24%
και προσπαθεί να επιστρέψει εκεί που ήµασταν το 2014. Επίσης,
αποκαλεί το εκλογικό επίδοµα 13η σύνταξη, ενώ έχει κόψει το
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ΕΚΑΣ και έχει βάλει ασφαλιστική εισφορά στις συντάξεις 6%
υπέρ υγείας.
Να θυµίσω ότι το 2014 -που τότε, αν θυµάστε, µοιραζόταν το
περίφηµο κοινωνικό µέρισµα, το οποίο λέγατε ότι είναι από τα
µατωµένα πλεονάσµατα και ψίχουλα κι όλα αυτά που λέγατε- η
δική µας Κυβέρνηση διέκοψε τη διανοµή του κοινωνικού µερίσµατος ενόψει των ευρωεκλογών του 2014 και ανακοίνωσε ότι
θα επανεκκινήσει στα τέλη Μαΐου. Πόση διαφορά από σήµερα,
πέντε χρόνια µετά, που δίνετε αυτό το εκλογικό επίδοµα ακριβώς
την τελευταία προεκλογική εβδοµάδα πριν από τις ευρωεκλογές!
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο πνιγµένος στα απόνερα του κότερου από τα µαλλιά του πιάνεται. Περιµένουµε τώρα τον κ. Τσίπρα να µας πει ότι και στον Μαρξ άρεσε η καλοπέραση. Και πετώντας ψίχουλα από το κότερο να υπόσχεται τα
πάντα, ακόµη και να ανεβάσει ξανά κατηγορία τον ΠΑΣ Γιάννενα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι δύο συνάδελφοι από χθες,
όπως προανήγγειλα, ο κ. Νυφούδης και ο κ. Ξυδάκης και µετά
µπαίνουµε στην κανονικότητα µας. Ο Υπουργός, ο κ. Ξανθός,
µου είπε ότι θα µιλήσει λίγο αργότερα, γιατί περιµένει µία νοµοτεχνική βελτίωση.
Επίσης, ένας συνάδελφος, εν ενεργεία Βουλευτής, ο οποίος
είναι και υποψήφιος περιφερειάρχης, ο κ. Συντυχάκης, είναι να
µιλήσει µετά από δέκα συναδέλφους. Επειδή, όµως, πρέπει να
πάει για την περιοδεία του στην Κρήτη, αν έχετε την καλοσύνη,
µετά τον κ. Ξυδάκη να µιλήσει ο κ. Συντυχάκης και να συνεχίσουµε πια κανονικά µε τον κατάλογο. Συµφωνείτε;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία. Στη Βουλή
έχετε οµοφωνία, κύριε Συντυχάκη. Στην Κρήτη δεν ξέρω!
Προχωράµε. Ο κ. Βέττας έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΤΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, να αλλάξουµε λίγο το κλίµα, αρχίζοντας ως εξής: Το να αγνοεί ένας απλός πολίτης ότι ένα
Υπουργείο Εργασίας δεν µπορεί να παρεµβαίνει και να αλλάζει
το περιεχόµενο των συλλογικών συµβάσεων, το θεωρώ λογικό.
Γιατί να το ξέρει ο άνθρωπος; Το να το αγνοεί ο Υπουργός Εργασίας της συγκυβέρνησης Σαµαρά-Βενιζέλου, αυτό είναι και
αδιανόητο και επικίνδυνο, αλλά κυρίως είναι πάρα πολύ απογοητευτικό. Και λέω ότι είναι απογοητευτικό, γιατί πρέπει να µιλάµε
µε ονόµατα για το ποιος έδωσε τι στους επόµενους.
Ο Υπουργός Εργασίας της συγκυβέρνησης Σαµαρά - Βενιζέλου -δεν αναφέρω το όνοµά του γιατί λείπει- έκανε συγκεκριµένα
πράγµατα. Ήταν ο Υπουργός ο οποίος έβαλε το όνοµά του και
την υπογραφή του κάτω από τον υποκατώτατο µισθό, από αυτήν
τη ρατσιστική και άθλια διάταξη, την οποία πήραµε πίσω. Ο
Υπουργός αυτός, για να γνωρίζουµε όλοι τι λέµε, ήταν αυτός ο
οποίος έκανε θηριώδεις περικοπές σε µισθούς, συντάξεις, επιδόµατα. Ο Υπουργός αυτός έχει βάλει την υπογραφή του κάτω
από κατάργηση συλλογικών συµβάσεων και ο Υπουργός αυτός
της συγκυβέρνησης Σαµαρά - Βενιζέλου -ανήκει στη Νέα Δηµοκρατία- παρέδωσε στην Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ µία πολύ βαριά
ατζέντα: δυόµισι εκατοµµύρια ανασφάλιστο κόσµο, ένα εκατοµµύριο διακόσιες χιλιάδες άνεργο κόσµο, εκατοντάδες χιλιάδες
εµπόρους, επαγγελµατίες, επιχειρηµατίες καταχρεωµένους.
Αυτό έδωσε ο Υπουργός σας.
Ζήσαµε, λοιπόν, εκείνα τα προγράµµατα, τα είδαµε, αξιολογήθηκαν από τον κόσµο. Νοµίζετε ότι ο κόσµος είναι κορόιδο και
δεν θυµάται. Δεν θυµάται πότε απέκτησε τα χρέη στο ΤΕΒΕ.
Αυτό πιστεύετε. Πιστεύετε ότι ο κόσµος δεν θυµάται και θα ξεχάσει.
Άκουσα διάφορα. «Φέραµε…» -λέει- «…το ΦΠΑ στο 13%, το οποίο πήγατε στο 14%». Ακούστε να σας πω κάτι. Το φέρατε για
λίγες ηµέρες, κυρία Βούλτεψη.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τι λέτε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΤΤΑΣ: Ξέρετε τι κάνατε; Φέρατε ένα ΦΠΑ στο
13% -ήσασταν εκτός στόχων στα πρωτογενή πλεονάσµαταχωρίς να έχετε ρυθµίσει το δηµόσιο χρέος. Έλειπαν 500 εκατοµµύρια για να πληρωθούν µισθοί και συντάξεις το Φλεβάρη του
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2015 και έπρεπε να πληρώσουµε το 2015 το 2016 πενήντα δισεκατοµµύρια. Τέτοιο ΦΠΑ το φέρναµε κι εµείς!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Από το 2013 µειώσαµε το ΦΠΑ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΤΤΑΣ: Τέτοιο ΦΠΑ το φέρναµε κι εµείς!
Το φέρνουµε τώρα µε ξεχρεωµένη τη χώρα, µε ρυθµισµένο το
χρέος της, µε υπερπλεονάσµατα, µε µερίσµατα στον κόσµο. Τώρα το φέρνουµε.
Άκουσα, επίσης, µια πάρα πολύ ωραία άποψη για το επίδοµα.
Κατηγόρησε η κ. Βούλτεψη -και κατηγορεί- για παροχή το µόνιµο
µέτρο του ΣΥΡΙΖΑ.
Κυρία Βούλτεψη, θυµάστε αν είχατε ψηφίσει ένα πρόσκαιρο
µέτρο πριν τις εκλογές του 2014; Το θυµάστε;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: ... (δεν ακούστηκε)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΤΤΑΣ: Ξεχνάτε εύκολα! Τα θυµόµαστε, όµως,
εµείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Βούλτεψη, δεν
ακούγεστε και ούτως ή άλλως δεν γράφεται τίποτε.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Λέει ψέµατα συνέχεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία, τι να κάνουµε;
Θέλει να πει ο συνάδελφος αυτά που θέλει.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΤΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου να εκφράσω την άποψή µου και να µιλήσω.
Ακούσαµε τον κ. Μητσοτάκη να µιλάει -και τα στελέχη τουπότε για τα δώρα, ότι είναι αντιπαραγωγικά, πότε για τα επιδόµατα ανεργίας, ότι δεν είναι αναπτυξιακά, πότε για το ένα, πότε
για το άλλο, πότε για το επταήµερο. Πιστεύει κανείς ότι είναι
αφελής; Πιστεύει κάποιος ότι υπάρχει ένα επιτελείο το οποίο
κάνει λάθος και τους συµβουλεύει λάθος; Κάνετε λάθος. Ο κ.
Μητσοτάκης έχει σκληρή ατζέντα. Μιλάει για επταήµερα, µιλάει
για εργασιακούς µεσαίωνες, γιατί είναι δεσµευµένος. Μιλάει, επίσης -ω του θαύµατος!- για ιδιωτική ασφάλιση και ιδιωτική ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, δηλαδή όποιος έχει θα ζήσει και
όποιος δεν έχει, θα πεθάνει. Αυτή είναι η ιστορία της ατζέντας.
Πάµε, λοιπόν, τώρα στον επανυπολογισµό. Θα ακούσετε σήµερα πολλές οµιλίες. Και θέλω να πω στον κόσµο που θα ακούσει
σήµερα το εξής: Εάν ακούσετε Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας
ή Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του ΚΙΝΑΛ ή του ΔΗΣΥ να αναφέρονται
στον επανυπολογισµό, δηλαδή στη διαγραφή του τεράστιου χρέους του Έλληνα επιχειρηµατία, του Έλληνα εµπόρου, του Έλληνα ελεύθερου επαγγελµατία, ειλικρινά θα είναι έκπληξη. Δεν
µιλάει κανείς για αυτό.
Μιλάµε, λοιπόν, για µια σεισάχθεια η οποία είναι πρωτόγνωρη
στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας. Τι σηµαίνει αυτό; Και
αυτό είναι προεκλογικό; Δόθηκε πολύ µεγάλη µάχη για αυτόν τον
επανυπολογισµό από πάρα πολλούς ανθρώπους και είναι ιδιαίτερα τιµητικό. Και αποτελεί ύβρη, ταυτόχρονα, για την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, αλλά και για όποιον στην αντιπολίτευση δεν
αναφερθεί σε αυτή τη συζήτηση για τον επανυπολογισµό.
Από το 2000 και µετά επανυπολογίζονται τα χρέη ανθρώπων
µε βάση τον νόµο Κατρούγκαλου. Θέλετε αύριο το πρωί να ψηφίσετε τη διάταξη αυτή, για να φανείτε καλοί στον κόσµο, αλλά,
ταυτόχρονα, όταν έρθετε -όπως λέτε εσείς- να καταργήσετε
αυτόν τον νόµο. Εγώ δεν θα εκφράσω καµµία κυβερνητική επιλογή. Να το ξέρετε. Εκφράζω, όµως, απόλυτα την προσωπική
µου επιλογή. Δεν θα ήθελα προσωπικά να ψηφίσετε αυτόν τον
νόµο, δεν θα ήθελα να ψηφίσετε τον επανυπολογισµό. Ήσασταν
οι κύριοι υπεύθυνοι, διότι αν από το 2010 και µετά είχατε πάρει
µέτρα µε έναν νόµο Κατρούγκαλου ή µε έναν νόµο τύπου Κατρούγκαλου, ο κόσµος δεν θα χρώσταγε 45.000, 50.000 ή 60.000
ευρώ. Δεν κάνατε απολύτως τίποτα. Ειλικρινά, λοιπόν, δεν θα
ήθελα να ψηφίσετε τον επανυπολογισµό.
Τι θα συµβεί µε αυτόν τον νόµο; Επτακόσιες χιλιάδες άνθρωποι θα επανυπολογίσουν τα χρέη τους, τις οφειλές τους µάλλον,
τις εισφορές τους µάλλον και εποµένως τα ενδεχόµενα χρέη
τους, αυτά που έχουν χτίσει όλα αυτά τα χρόνια και θα έχουν τη
δυνατότητα να τα ρυθµίσουν σε εκατόν είκοσι δόσεις. Πρώτα
είναι ο επανυλογισµός και µετά οι εκατόν είκοσι δόσεις. Κρύβετε
εντέχνως τον επανυπολογισµό κάτω από τις εκατόν είκοσι δόσεις. Εδώ είναι η ουσία του πράγµατος! Αυτό περιµένει ο κόσµος!
Είναι επτακόσιες χιλιάδες άνθρωποι. Ανοικτά και κλειστά µα-
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γαζιά. Δεν µιλάει κανένας σας για κανένα µαγαζί. Κανένας σας
δεν µιλάει. Μιλάτε για επιχειρηµατικότητα, για ανάπτυξη. Περιµένουν επτακόσιες χιλιάδες µαγαζιά να πείτε µία λέξη. Δεν θα
µιλήσει ούτε ένας Βουλευτής σας. Θα τους µετρήσω έναν, έναν
εγώ προσωπικά για να δω αν κάνω λάθος.
Ογδόντα χιλιάδες άνθρωποι θα πάρουν τα επόµενα χρόνια
συντάξεις, άνθρωποι οι οποίοι δεν υπήρχε περίπτωση να πάρουν,
γιατί χρωστούσαν 60.000 ή 70.000 και έπρεπε να αποπληρώσουν
το ποσό µέχρι να κατέβει το ποσό αυτό στις 20.000 και στη συνέχεια να ρυθµίσουν και τις 20.000. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσο
κοσµογονικό και πόσο σηµαντικό είναι αυτό το νοµοσχέδιο.
Όπως σας είπα είναι η µεγαλύτερη σεισάχθεια που έχει συµβεί
στη νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας.
Να το ψηφίσετε, αν θέλετε, αλλά να µιλήσετε για αυτό, να µιλήσετε για τον επανυπολογισµό, για τα χρέη του κόσµου, που
διαγράφονται επί ΣΥΡΙΖΑ, επί Αλέξη Τσίπρα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Βέττα.
Ακολουθούν οι συνάδελφοι Νυφούδης, Ξυδάκης, Συντυχάκης
και µπαίνουµε πια στον κατάλογο. Λέω ποιοι είναι: Χατζηδάκης,
Εµµανουηλίδης, Γρέγος, Καστόρης, Βλάχος. Είναι η πεντάδα
πλέον µε βάση τον κατάλογο.
Κύριε Νυφούδη, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΥΦΟΥΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µόλις χθες εισήχθη για συζήτηση στην Ολοµέλεια της Βουλής, µε τη διαδικασία του επείγοντος, ένα πάρα πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο. Είναι ένα νοµοσχέδιο, που περιλαµβάνει διατάξεις οι οποίες επιφέρουν ρυθµίσεις
που οι πολίτες και οι επιχειρηµατίες της χώρας περιµένουν µε
αγωνία από καιρό. Τυχαία έρχεται µια εβδοµάδα πριν από τις
εκλογές! Στην ουσία µιλάµε για ένα πολυνοµοσχέδιο εκατόν είκοσι περίπου άρθρων, όσων δηλαδή και των δόσεων που αναφέρονται ότι θα έχουν στη διάθεσή τους οι οφειλέτες για να ρυθµίσουν τις ληξιπρόθεσµες οφειλές τους στην εφορεία, τα ασφαλιστικά ταµεία και τους δήµους.
Είναι, όµως, έτσι; Οι εκατόν είκοσι δόσεις τελικά στο µέτρηµα
µας βγαίνουν πολύ λιγότερες, γιατί δεν θα είναι εκατόν είκοσι,
αλλά µέχρι εκατόν είκοσι. Να το πω και αλλιώς, κύριοι συνάδελφοι: Εκατόν είκοσι δόσεις, όχι όµως για όλους, αλλά µόνο για λίγους.
Να γίνω, όµως, πιο συγκεκριµένος.
Για τις οφειλές στην εφορεία, επειδή για τον υπολογισµό του
αριθµού των δόσεων και του ύψους της µηνιαίας δόσης λαµβάνεται υπ’ όψιν και το εισόδηµα -κάτι που για άγνωστο λόγο δεν
ισχύει για τις οφειλές σε δήµους και ασφαλιστικά ταµεία- όσο
µεγαλύτερο είναι το ύψος της οφειλής και το εισόδηµα, τόσο πιο
εύκολα ο οφειλέτης θα κερδίζει τις εκατόν είκοσι δόσεις.
Στην πραγµατικότητα, όµως, η πλειονότητα των οφειλετών θα
έχουν στη διάθεσή τους µέχρι πενήντα µήνες, καθώς η ελάχιστη
µηνιαία δόση 30 ευρώ, που ορίστηκε, θα λειτουργεί ως «κόφτης».
Αυτό σηµαίνει ότι οι µικρο-οφειλέτες που αριθµούν περί τα δυόµισι εκατοµµύρια φορολογούµενους, δεν θα δουν ποτέ τις εκατόν είκοσι δόσεις παρά µόνο στα πρωτοσέλιδα των εφηµερίδων.
Και αυτά ισχύουν µόνο για τα φυσικά πρόσωπα, καθώς για τις
επιχειρήσεις ο µέγιστος αριθµός των δόσεων είναι µόλις δεκαοκτώ και κατ’ εξαίρεση θα µπορεί να φτάνει τις τριάντα.
Από την άλλη, σχετικά µε τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταµεία,
προβλέπεται ότι για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, τους αυτοαπασχολούµενους και τους εργοδότες, η ελάχιστη µηνιαία
δόση θα είναι 50 ευρώ, 30 για τους αγρότες, µε ανώτερο αριθµό
δόσεων τις εκατόν είκοσι, ενώ για τις οφειλές προς τους δήµους
προβλέπεται µέγιστος αριθµός εκατό δόσεων.
Και αφού η Κυβέρνηση ρύθµισε, όπως εκείνη το εννοεί, τις ληξιπρόθεσµες οφειλές πολιτών και επιχειρήσεων, πέρασε και στις
συντάξεις, για την ακρίβεια στις συντάξεις χηρείας. Ο νόµος Κατρούγκαλου ψηφίστηκε το 2016. Αλήθεια, ποια είναι τα δεδοµένα
που άλλαξαν από τότε; Υπάρχει σχετική µελέτη να µας την παρουσιάσετε ή δεν έγινε µελέτη ούτε τότε που κόπηκαν οι συντάξεις, ούτε τώρα που επανέρχονται και η µόνη διαφορά του τότε
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και του τώρα είναι ότι είµαστε σε προεκλογική περίοδο;
Το παρόν νοµοσχέδιο επιπλέον των ανωτέρω περιλαµβάνει ευτυχώς -πρέπει να το οµολογήσουµε- και κάποιες διατάξεις που
είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως είναι αυτή της εισαγωγής
πλαισίου προστασίας για τους εργαζόµενους κούριερ και ντελίβερι ή της αναστολής καταβολής εισφορών ασφάλισης για τους
πληγέντες από τις πυρκαγιές στον Νοµό Αττικής τον περασµένο
Ιούλιο.
Περιλαµβάνει, όµως, και πλήθος άλλων ρυθµίσεων, διατάξεων
αποσπασµατικών και άσχετων µεταξύ τους, όπως οι ρυθµίσεις
για το ΕΦΚΑ, το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας, τον ΟΑΕΔ, το
ΤΣΜΕΔΕ, τα ΚΤΕΛ και άλλων που µοιάζουν να έχουν προεκλογική σκοπιµότητα. Ευλόγως θα αναρωτιέται κανείς αν πρόκειται
για ανεπάρκεια της διοίκησης ή κάτι άλλο.
Ας πάµε, όµως, και στον περιβόητο βάσιµο λόγο απόλυσης,
που δεν ξέρει κανείς τελικά αν έχει σκοπό να προστατεύσει τους
εργαζόµενους από ενδεχοµένως αδικαιολόγητη απόλυσή τους
ή να τους τιµωρήσει, γιατί, όπως φαίνεται, σαφώς η πρόβλεψη
περί ύπαρξης βάσιµου λόγου απόλυσης, τελικά δηµιουργεί πρόσθετες γραφειοκρατικές υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις, χωρίς
απαραίτητα να παρέχει ουσιαστική, πρόσθετη κατοχύρωση
στους εργαζοµένους, που θα ήταν το ζητούµενο.
Ενσωµατώνει µεν την ευρωπαίκή νοµοθεσία, µε στρεβλό,
όµως, τρόπο και δυσχεραίνει σε τέτοιο βαθµό τις απολύσεις, που
τελικά µπορεί να αποτελέσει αντικίνητρο για τις προσλήψεις. Το
πιθανότερο είναι τελικά να οδηγήσει τους εργοδότες να αποφεύγουν να συνάπτουν µε το προσωπικό τους συµβάσεις αορίστου
χρόνου και να προτιµούν την εύκολη λύση της πρόσληψης προσωπικού µε συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου.
Για ποια προστασία, λοιπόν, του εργαζοµένου µιλάµε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ; Το νοµοσχέδιο αυτό µπορεί
να διευκολύνει έστω κάποιους από τους οφειλέτες, ωστόσο δεν
δίνει πνοή στην οικονοµία. Ας µην γελιόµαστε. Δεν χρειάζονται
µέτρα αποσπασµατικά, όπως αυτά που φέρνει το παρόν νοµοσχέδιο. Χρειάζονται µέτρα αναπτυξιακά που θα δώσουν κίνητρο
στις επενδύσεις και, µάλιστα, υψηλής παραγωγικότητας, προκειµένου η οικονοµία µας να µπορέσει να αναπτυχθεί µε ενίσχυση
των εισοδηµάτων.
Πάµε τώρα στις τροπολογίες µε τις οποίες φέρνετε τα µέτρα
τα οποία υποσχεθήκατε την περασµένη εβδοµάδα στο Ζάππειο.
Αυτός είναι ο τρόπος που συνηθίζετε να νοµοθετείτε για τα µεγάλα και για τα σοβαρά, µε τις τροπολογίες της τελευταίας στιγµής. Δεν µας εκπλήσσει πια.
Νοµοθετείτε την επαναφορά της 13ης σύνταξης, η οποία δεν
θα καταβάλλεται, όπως συνηθιζόταν, τα Χριστούγεννα, αλλά
Μάιο µήνα, έξι µήνες πριν από τις προσεχείς εκλογές. Νοµοθετείτε τη µείωση του ΦΠΑ από 24% σε 13% για διάφορα αγαθά
και υπηρεσίες, όπως για είδη ζυµαρικών, ψαριών, για το αλάτι,
το ξύδι, τα παρασκευάσµατα από δηµητριακά και άλλα και επαναφέρετε το µειωµένο ΦΠΑ στην εστίαση.
Εφόσον, όµως, τον µειώνετε, γιατί δεν τολµάτε να κάνετε αυτό
που έχουν τολµήσει χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, που θεωρούνται άκρως φιλελεύθερες, αλλά έχουν κατανοήσει ότι βασικά
προϊόντα του νοικοκυριού δεν µπορούν να επιβαρύνονται µε
ΦΠΑ;
Αρθρογραφώ από το 2012 τονίζοντας πως δεν µπορεί η χώρα
να βιώνει µία πρωτόγνωρη κρίση και να επιβαρύνονται µε ΦΠΑ
το ψωµί, το γάλα και άλλα βασικά προϊόντα.
Σήµερα, λοιπόν, συζητάµε για ένα νοµοσχέδιο που περιλαµβάνει πολύ σηµαντικές ρυθµίσεις, οι οποίες θα έπρεπε να µπορούν να δώσουν βραχυπρόθεσµα ανάσα σε εκατοντάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις που χτυπήθηκαν από την κρίση και που
δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους απέναντι στο κράτος, αλλά ακόµη περισσότερο σε νοικοκυριά που
αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα µε αξιοπρέπεια.
Γι’ αυτό, λοιπόν, σταµατήστε να νοµοθετείτε µε προχειρότητα,
σταµατήστε να νοµοθετείτε µέτρα που φαίνονται εντυπωσιακά,
αλλά που στην ουσία τους είναι ανεπαρκή. Σταµατήστε, επιτέλους, να νοµοθετείτε µε το βλέµµα στις κάλπες, γιατί προσβάλλετε τον ελληνικό λαό µε την απροκάλυπτη προσπάθεια σας να
εξαγοράσετε την ψήφο του.
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Και εσείς, κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, σταµατήστε
να επιδίδεστε σε κοκοροµαχίες εντυπώσεων εν όψει εκλογών.
Θα µου επιτρέψετε, κλείνοντας, να πω κάτι που πιστεύω ότι θα
έβρισκε σύµφωνο κάθε Έλληνα, την πολλάκις διατυπωµένη θέση
του Ποταµιού. Στόχος µας είναι η δηµιουργία διατηρήσιµων και
καλά αµειβόµενων θέσεων εργασίας, η µείωση οικονοµικών
βαρών της µεσαίας τάξης και της µικροµεσαίας επιχειρηµατικότητας, καθώς και η προσέλκυση µεγάλων επενδύσεων.
Μόνο τότε, κύριοι της Κυβέρνησης, θα µπορείτε να µιλάτε για
µέτρα αναπτυξιακής προοπτικής και όχι για ηµίµετρα της κάλπης
ή αλλιώς κάλπικα ηµίµετρα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο κ.
Νίκος Ξυδάκης, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
Τώρα πρέπει να τα λέµε, γιατί έρχονται και εκλογές και καλό
είναι να τα λέµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε και
για την υπενθύµιση των πολιτικών αποχρώσεων, διότι και σε
αυτήν εδώ τη συνεδρίαση µπορώ να πω ότι αναµετριούνται δύο
πολιτικές αντιλήψεις, δύο πολιτικοί κόσµοι και ο τρόπος που αντιλαµβανόµαστε την οργάνωση της κοινωνίας και την ανάταξη
των πληγών -υλικών, σωµατικών και ψυχικών- από την πολυετή
κρίση και τον τρόπο που αντιλαµβανόµαστε ότι θα αφήσουµε
έναν κόσµο στα παιδιά µας.
Η αντιπαράθεση των κόσµων και των αντιλήψεων για την οργάνωση της κοινωνίας µπορούµε να πούµε ότι εκτυλίσσεται σε
όλο το µεταπόλεµο, σε όλη τη διάρκεια του µετεµφυλίου και του
κράτους της ανοικοδόµησης και στα χρόνια κυρίως της µεταπολίτευσης.
Η πολιτική την οποία µπορεί να ασκήσει αυτήν τη στιγµή η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η Κυβέρνηση της Αριστεράς, είναι µία πολιτική
ακριβώς που προσπαθεί να θεραπεύσει τα µεγάλα ρήγµατα, που
υπέστη η ελληνική κοινωνία όταν ανυπεράσπιστη βρέθηκε στους
ανέµους, στις θύελλες της διεθνούς κρίσης το 2008 µε έναν κοινωνικό σχηµατισµό αντιστοιχισµένο σε έναν εύθραυστο και αλυσιτελή παραγωγικό ιστό, µε µία δηµόσια διοίκηση και µία πολιτική
τάξη που δεν µπορούσε να αντιληφθεί, να αναγνώσει το περιβάλλον και να αντιδράσει εγκαίρως σε αυτό.
Αυτός ακριβώς ο µεγάλος κοινωνικός σχηµατισµός περιεγράφη στη δεκαετία του ’80 ως µικροµεσαίο αρχιπέλαγος, ως το
αχανές πλήθος των µη προνοµιούχων, στο οποίο και καθρεφτίστηκαν και οι δικαιούχοι της αναδιανοµής, αλλά και πολλοί προνοµιούχοι αγκιστρωµένοι στη νοµενκλατούρα που είχε φτιαχτεί
ήδη από το κράτος της δεξιάς και υπέκυψε σε αυτό και το κράτος του ΠΑΣΟΚ, οι αξιωµατούχοι των ΔΕΚΟ, των υπερτροφικών
οργανισµών, της διείσδυσης σε κάθε πτυχή του δηµοσίου και οικονοµικού βίου. Και ακριβώς πάνω σε αυτούς τους σχηµατισµούς, που εν πολλοίς έγιναν αναπαραγωγείς εξουσίας, βρέθηκε
η Ελλάδα µετά το 2000 αυτάρεσκη, αµέριµνη να ακούει τους παιάνες της κυβέρνησης Σηµίτη περί ισχυρής Ελλάδας των club και
των G20 και δεν ξέρω σε τι άλλο, να διασκεδάζει και να επαίρεται
µε το ευρωκύπελλο του 2004, µε το θαύµα των Ολυµπιακών του
2004 και µε το θαύµα του κόµµατος του Χρηµατιστηρίου και του
θαύµατος της πιστωτικής υπερεπέκτασης.
Αυτός ο κόσµος συνέχισε να ζει έτσι αµέριµνος µε τις ίδιες πεποιθήσεις από τις κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας µετά, ότι
είµαστε ισχυροί, δεν έχουµε ανάγκη κανέναν, αλλά θα δανειζόµαστε στον αιώνα τον άπαντα. Και πάνω σε αυτόν τον τεράστιο
φενακισµό, τον φενακισµό διαρκείας στο ποιοι είµαστε και πώς
µπορούµε να βαδίσουµε, ακόµα ταλαιπωρούµαστε κουτσοί, ανάπηροι, πληγωµένοι, αλλά που τώρα πια έχουµε καταλάβει αρκετά
πράγµατα, τα έχουµε νιώσει στο πετσί µας.
Το θέµα είναι τώρα τι κάνουµε. Θυµούµαι πάντα µια ταινία του
Κεν Λόουτς, που περιέγραφε την κατάσταση της βρετανικής κοινωνίας, της βρετανικής εργατικής τάξης µετά το µεγάλο κύµα
του Θατσερισµού τη «Βροχή από πέτρες». Η ταινία έθιξε ένα ζήτηµα, το οποίο το ζούµε τώρα στην Ελλάδα: τη µεγάλη κοινωνική
πληγή των µακροχρονίως ανέργων, των ανθρώπων που µένουν
εκτός δουλειάς στα σαράντα πέντε, στα πενήντα και πενήντα
πέντε. Είναι άνθρωποι, οι οποίοι µετατρέπονται σε κοινωνικούς
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νεκρούς.
Αυτά είναι τα µεγάλα προβλήµατα που απασχολούν την Ελλάδα αυτήν τη στιγµή. Δεν είναι καν µόνη της τόσο βαριά η νεανική ανεργία. Είναι πάρα πολύ σηµαντική ποσοστιαία. Είναι µικρή
σε απόλυτους αριθµούς. Και εν πάση περιπτώσει, µαζί µε αυτήν
την ιδιαίτερη µέριµνα που πρέπει να δείχνουµε για τους νέους,
πρέπει να δούµε τους µακροχρόνιους ανέργους, τους µεγάλους
ανθρώπους, τους ανθρώπους που µένουν έτσι κι αλλιώς έξω από
τους ταχύτατους µετασχηµατισµούς της εργασίας, αυτούς τους
ανθρώπους οι οποίοι δεν τολµούν να ονειρευτούν. Το µόνο που
µπορεί να ονειρευτούν είναι να συµπληρώσουν µερικά χρόνια ένσηµα για να βγουν απόµαχοι στη σύνταξη.
Μέρος της κοινωνικής δικαιοσύνης και της επιβαλλόµενης
αναδιανοµής που οφείλουµε σαν κοινωνία για να διατηρήσουµε
την κοινωνική συνοχή, για να έχουµε ανοιχτές τις πόρτες της ευκαιρίας και της διαρκούς κοινωνικής σύγκλισης -γιατί αυτή είναι
η ουσία της δηµοκρατίας- εκφράζεται µε αυτά τα µέτρα, µέτρα
επισκευής και ανάταξης από τα βαρύτατα τραύµατα της κρίσης
και µαζί ένας πυρήνας ενός ευρύτερου κοινωνικού σχεδίου για
µία κοινωνική ανασυγκρότηση µε πίστη στη δηµοκρατία, µε ανανέωση των πολιτικών δικαιωµάτων, µε διεύρυνση και στερέωση
των κοινωνικών δικαιωµάτων, µε πίστη στα ατοµικά δικαιώµατα.
Η ατζέντα της Αριστεράς είναι βαθιά αγκυρωµένη σε όλη την
παράδοση της νεωτερικής αριστεράς -από τον καιρό της Γαλλικής επανάστασης τουλάχιστον και έπειτα- και ενσωµατώνει όλες
τις απελευθερωτικές και χειραφετητικές παραδόσεις του 20ου
αιώνα και από τον φιλελευθερισµό και από τον νεοµαρξισµό και
από τις µεγάλες ανάγκες που προκύπτουν στις δυτικές κοινωνίες
από τους βαθείς µετασχηµατισµούς της εργασίας.
Η µέριµνά µας είναι για τον κόσµο της εργασίας, για τον κόσµο
των ελεύθερων επαγγελµάτων, για τον κόσµο της οικονοµίας,
της ευφυίας, για τον κόσµο της αξίας, για τον κόσµο της επιστήµης, για τον κόσµο της έρευνας, για τον κόσµο της νέας επιχειρηµατικότητας. Και όλα αυτά συνοψίζονται τώρα που αρχίζει να
ξεδιπλώνεται ένα πρόγραµµα κοινωνικής ανασυγκρότησης και
δηµοκρατικής αναγέννησης.
Συγχαίρω τους Υπουργούς της Υγείας. Βλέπω εδώ τον Ανδρέα
τον Ξανθό, έναν σιωπηλό εργάτη, έναν σιωπηλό πολιτικό ήρωα
που οικοδοµεί το δηµοκρατικό κράτος της νέας εποχής. Συγχαίρω όλους τους ανθρώπους της Κυβέρνησης που, χωρίς να φωνάζουν, αποδίδουν έργο και τιµούν την κοινωνία και σέβονται τον
κόπο και τον πόνο του ελληνικού λαού.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
σαράντα επτά µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από τα Εκπαιδευτήρια Μαλλιάρα.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κλείνουµε αυτόν τον πρώτο λίγο αλαλούµ κύκλο µε τον κ. Συντυχάκη και µπαίνουµε µετά στην κανονικότητα µε τους κυρίους.
Χατζηδάκη και Εµµανουηλίδη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η Κυβέρνηση ξαναστήνει ένα σκηνικό εξαπάτησης του λαού
µε το αφήγηµα περί θετικών µέτρων στη λογική του Χότζα, «σου
παίρνω δέκα και σου επιστρέφω ένα», τα οποία, βέβαια, σε τίποτα δεν αλλάζουν ούτε το αποκρουστικό, αντιλαϊκό και βάρβαρο πρόσωπο της Κυβέρνησης, ούτε την τραγική κατάσταση
που ζει η συντριπτική πλειοψηφία του λαού.
Γι’ αυτό και καλούµε τους εργαζόµενους να µην τσιµπήσουν
το τυράκι στη φάκα, να µην ξεγελαστούν. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα
Δηµοκρατία, από κοινού, µέσα από ανούσιες αντιπαραθέσεις,
παροχολογίες, µέσα από δήθεν προοδευτικά και αντιφασιστικά
µέτωπα, προσπαθούν να εγκλωβίσουν τον λαό σε ψευτοδιλήµµατα εν όψει των εκλογών και να οξύνουν την πόλωση στα δευ-
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τερεύοντα, κρύβοντας την ταύτισή τους στο κύριο και βασικό,
που είναι το τσάκισµα του λαού για την ενίσχυση της κερδοφορίας µιας χούφτας πλουτοκρατών και κρατώντας υποταγµένη τη
σκέψη του σε επικίνδυνες χρεοκοπηµένες λογικές του µικρότερου κακού.
Όντως, κύριε Ξυδάκη, δύο κόσµοι συγκρούονται σήµερα. Ο
ένας είναι ο δικός σας, όλων σας, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του Ποταµιού, της Ένωσης Κεντρώων, µε
κύριο µέληµα να διασώσετε αυτό το βάρβαρο καπιταλιστικό σύστηµα, τα µονοπώλια και τα προνόµιά τους, τον ιµπεριαλισµό και
ο άλλος κόσµος είναι αυτός που υπηρετεί το Κοµµουνιστικό
Κόµµα της Ελλάδας, στη λογική από τον καθένα σύµφωνα µε τις
ικανότητές του, στον καθένα σύµφωνα µε τις ανάγκες του.
Γι’ αυτό βέβαια και κρύβεστε. Γι’ αυτό την ταύτιση σας στα
σηµαντικά, που τσακίζουν το λαό, τη µετατρέπετε συνειδητά σε
προσχηµατική διαφωνία, καυγαδίζοντας αισχρά και προκλητικά
για το ποιος θα πρωτοπάρει τα εύσηµα από το µεγάλο κεφάλαιο.
Η πάσα ήρθε, βέβαια, µε αφορµή την πρόταση του Προέδρου
της Νέας Δηµοκρατίας για την καθιέρωση επταήµερης δουλειάς.
Τον πρόλαβαν, βέβαια, οι συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ και της
Νέας Δηµοκρατίας στην Οµοσπονδία Επισιτισµού Τουρισµού, οι
οποίοι µαζί µε τους ξενοδόχους υπέγραψαν την κλαδική σύµβαση που επιβάλλει επταήµερη εργασία στα ξενοδοχεία στις περιόδους αιχµής, για την οποία, βέβαια, είναι υπερήφανη η
Υπουργός Εργασίας. Έτσι δεν είναι, κύριε Σωκράτη Βαρδάκη;
Δεν βλέπω εδώ τον κύριο εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, ο οποίος βέβαια έτρεξε
και εκείνος στην Κρήτη να υπερθεµατίσει γι’ αυτή την επαίσχυντη
κλαδική σύµβαση. Μπράβο!
Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, για να θολώσει τα νερά, ξαναβγαίνει στα
κάγκελα µε τον Πρωθυπουργό να κατακεραυνώνει τη δουλειά λάστιχο. Και οι δύο θα λέγαµε τσακώνονται σε ξένο αχυρώνα. Οι
εργαζόµενοι στα ξενοδοχεία, όµως, ζουν στο πετσί τους άθλιες
συνθήκες δουλειάς, µε σπαστά και εξαντλητικά ωράρια, χωρίς
ρεπό, χωρίς ξεκούραση, µε καταστρατηγηµένο τον ηµερήσιο και
εβδοµαδιαίο χρόνο εργασίας, που επιβλήθηκε µε τις δικές τους
κυβερνήσεις, τις πλάτες του εργοδοτικού συνδικαλισµού και τις
αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Την ίδια στιγµή, οι ξενοδόχοι, µε τζίρο µόλις πέρυσι 15 δισεκατοµµύρια και άνω, µε νέες fast track επενδύσεις, εξαγορές ξενοδοχείων -τόσο φτωχαδάκια- δίνουν συγχαρητήρια στην Κυβέρνηση για τη µείωση του ΦΠΑ, ευελπιστώντας ότι ο διάλογος
ξενοδόχων και Κυβέρνησης θα συνεχιστεί για την περαιτέρω
ελάφρυνση των βαρών του ελληνικού ξενοδοχείου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
του κλάδου. Ο διάλογος αυτός περιλαµβάνει στο µενού του έναν
κατάλογο από αιτήµατα ξενοδόχων, όπως τη µείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών κατά 5%, τον εξορθολογισµό
των προστίµων για παραβάσεις, αλλαγές στα ωράρια και το
ρεπό, απασχόληση του προσωπικού της κουζίνας µε σπαστό
ωράριο και πάει λέγοντας.
Η κυνικότητα της πολιτικής σας, όµως, δεν έχει ούτε ιερό ούτε
όσιο. Η Κυβέρνηση όχι µόνο διατήρησε τους αντεργατικούς νόµους της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ για τη διευθέτηση
του χρόνου εργασίας, αλλά τους ενίσχυσε ακόµη περισσότερο
µε τη θέσπιση του νόµου για δωδεκάωρη δουλειά στους νοσοκοµειακούς γιατρούς, τη διατήρηση της µείωσης στις αµοιβές
των υπερωριών, την επιβολή δουλειάς τριάντα δύο Κυριακές τον
χρόνο, σµπαραλιάζοντας έτσι τον ηµερήσιο χρόνο εργασίας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει µε όλες του τις δυνάµεις και συνδιαµορφώνει πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,που επιτρέπουν και προωθούν τις δώδεκα και δεκατρείς ώρες εργασίας την ηµέρα, όπως
και τη δουλειά για έως και δώδεκα συνεχόµενες µέρες, όπως
είναι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά στηρίζει απόλυτα και
η Νέα Δηµοκρατία και τα άλλα κόµµατα, χωρίς καµµία επιφύλαξη.
Η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ διατηρεί στο ακέραιο τον νόµο που
χτυπά το οκτάωρο, εφευρίσκοντας διάφορους τρόπους διευθέτησης του χρόνου εργασίας, δίνοντας τη δυνατότητα στον εργοδότη να αυξάνει τον ηµερήσιο χρόνο εργασίας και ταυτόχρονα, να πληρώνει τις επιπλέον ώρες χωρίς προσαύξηση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ δεν διαφωνούν σε τίποτα µε
αυτές τις πολιτικές. Αντίθετα, υπερθεµατίζουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ µε νόµο
του 2017, ως συνέχεια του προηγούµενου του 2013 της Νέας
Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, δίνει ισχυρό χτύπηµα στην κυριακάτικη αργία. Θέσπισε το άνοιγµα των καταστηµάτων όλες τις
Κυριακές, από τον Μάιο µέχρι και τον Οκτώβρη, στις τουριστικές
περιοχές, στην Αθήνα, στην Κρήτη και αλλού. Στην Κρήτη, µάλιστα, πρωτοστάτησε η Περιφέρεια και οι παρατάξεις στο σύνολό
τους, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, για
την κατάργηση της αργίας της Κυριακής. Είναι εκείνοι σήµερα
που όλοι µαζί στηρίζουν επίσηµα και ανεπίσηµα τον νυν και εκ
νέου υποψήφιο περιφερειάρχη.
Ο ΣΥΡΙΖΑ νοµοθέτησε τον νόµο Βρούτση, ο οποίος δικαιωµατικά παίρνει τον τίτλο του «νόµου - δολοφόνου», που πλέον είναι
νόµος Βρούτση-Αχτσιόγλου, που καταργεί τον καθορισµό του
κατώτερου µισθού µέσα από τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις
εργοδοσίας και εργαζοµένων και θα ορίζεται πλέον µε απόφαση
της εκάστοτε κυβέρνησης. Να, λοιπόν, οι µεγάλες διαφορές µεταξύ της προόδου και της συντήρησης, του φωτός και του σκότους! Και εις ανώτερα, φυσικά, όλων σας!
Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά εσάς δεν σας σώζουν τα σποτάκια
µε τον Βελουχιώτη, τον Πλουµπίδη, τον Ζαχαριάδη και τον Μπελογιάννη. Ο λαός πλέον δεν τρώει κουτόχορτο και ειδικά όλοι
εκείνοι οι αριστεροί που σας πίστεψαν και φυσικά, σήµερα σας
έχουν γυρίσει την πλάτη. Ο κόσµος είναι υποψιασµένος. Δεν
ξεχνά τα έργα και τις ηµέρες της τετραετίας του ΣΥΡΙΖΑ µαζί µε
το ακροδεξιό κόµµα των ΑΝΕΛ, ούτε της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ.
Μόνο η ισχυροποίηση του ΚΚΕ στις ευρωεκλογές, της Λαϊκής
Συσπείρωσης µε το κόκκινο γαρύφαλλο στις δηµοτικές και περιφερειακές εκλογές και κυρίως, η ενίσχυση των ταξικών δυνάµεων στο κίνηµα και η συστράτευση του λαού της εργατικής
τάξης µαζί του αποτελούν την καλύτερη εγγύηση στον αγώνα
του λαού µας για την ανάκτηση των απωλειών που τους αφαίρεσαν όλοι οι άλλοι, όλοι εσείς δηλαδή, από κοινού, για να ανοίξει
ο δρόµος για µικρές και µεγάλες ανατροπές, για να ζήσει ο λαός
στην κοινωνία όπου οι ανάγκες των πολλών θα είναι πάνω από
τα κέρδη των λίγων.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας και Βουλευτής Βόρειου Τοµέα
Αθηνών κ. Χατζηδάκης. Τα λέω όλα τα στοιχεία, τουλάχιστον για
όσους συναδέλφους ξέρω και πού κατεβαίνουν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τα είπατε όλα, όλες τις λεπτοµέρειες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήρθε η ώρα των αποκαλύψεων.
Όχι για εσάς, αλλά για εµάς, για τη Νέα Δηµοκρατία. Ήρθε η
ώρα να παραδεχθούµε, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, ότι είµαστε
κακοί άνθρωποι! Δεν θέλουµε το καλό της κοινωνίας! Δεν έχουµε
µανάδες εµείς! Δεν έχουµε πατεράδες! Δεν έχουµε ψηφοφόρους! Θέλουµε να τσακίσουµε τους πάντες, εργαζόµενους, µικροµεσαίους, συνταξιούχους, να µην αφήσουµε λίθον επί λίθου!
Δεν θέλουµε να αφήσουµε τίποτα όρθιο! Τα έχετε πει όλα αυτές
τις µέρες. Έχετε δίκιο. Πάµε παρακάτω.
Εµάς, τελικά, τι µας έµεινε; Είχαµε την εντύπωση ότι µας έµειναν οι βιοµήχανοι και οι εφοπλιστές. Αλίµονο, όµως, τους χάσαµε
κι αυτούς, διότι καλούνε πια τον κ. Τσίπρα στα κότερά τους! Μείναµε µόνοι µας, λοιπόν! Μείναµε µόνοι µας!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και εσείς πανηγυρίζετε. Να δούµε γιατί πανηγυρίζετε, διότι
έχετε µία ροπή στα πανηγύρια. Πανηγυρίζετε για το επταήµερο.
Υποτίθεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, µόνος πολιτικός τον
κόσµο, θέλει να βάλει όλους τους εργαζόµενους να δουλεύουν
Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρια, να µην κάνουν τίποτα άλλο,
συνεχώς, τριακόσιες εξήντα πέντε µέρες τον χρόνο να δουλεύουν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Και Καθαρά Δευτέρα!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Αποδεικνύεται, λοιπόν, ότι
ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην περίπτωση «ΠΑ-
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ΠΑΣΤΡΑΤΟΣ», τελικώς πρώτος ο κ. Τσίπρας, που κατακεραύνωσε τον κ. Μητσοτάκη, είχε επισκεφτεί από το 2017 τον «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟ» και είχε επαινέσει το εργασιακό καθεστώς και η κ. Αχτσιόγλου, η οποία επίσης κατακεραύνωσε, είχε αποδεχθεί τη
σύµβαση. Ή µήπως δεν αποδείχθηκε;
Αποδείχτηκε κάτι άλλο. Ήρθε ο εισηγητής µας, ο Γιάννης
Βρούτσης, χθες και σας κατέθεσε µία κλαδική σύµβαση η οποία
–προσέξτε- δεν µιλούσε για επταήµερη λειτουργία, όπως ήταν η
υπόθεση «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ», αλλά για επταήµερη εργασία στον
τουρισµό! Τι έχετε να πείτε; «Απορία ψάλτου, βηξ»!
Και σήµερα έχω να καταθέσω και τρίτη σύµβαση. Αν ψάξουµε,
θα δούµε πολλές επί ΣΥΡΙΖΑ. Έχουµε, λοιπόν, φρέσκα κουλούρια! Συλλογική σύµβαση εργασίας προσωπικού ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ
2018-2020, η οποία υπεγράφη στις 15-11-2018, δηλαδή, Τσίπρας
– Σπίρτζης - Αχτσιόγλου. Τι λέει, λοιπόν, αυτή η σύµβαση; Λέει
για διευθέτηση χρόνου εργασίας µηχανοδηγών. «Οι µηχανοδηγοί δύναται να εργαστούν πέραν του πενθηµέρου για δύο επιπλέον µέρες -επτά συνεχόµενες µέρες-.». Ελπίζω να κλείσει και
αυτό το τραγελαφικό θέµα, το οποίο άνοιξε. Διότι πια δεν έχει
κανένα νόηµα. Γελοιοποιείται η παράταξή σας, όπως αντιλαµβάνεστε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης
καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα συλλογική σύµβαση εργασίας, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Εσείς λέτε: «Μα, τι να κάνουµε; Υπάρχει η ελευθερία των συµβάσεων». Χαίρω πολύ! Ποιος, όµως, είναι Κυβέρνηση; Μήπως
δεν είστε Κυβέρνηση εσείς που στήσατε όλο αυτό το κακόγουστο θέατρο εναντίον του κ. Μητσοτάκη για τις προθέσεις του κ.
Μητσοτάκη, υποδυόµενοι τους υπερασπιστές των εργαζοµένων
και των συµφερόντων τους, όταν συµβαίνουν όλα αυτά µε την
επταήµερη λειτουργία αλλά και την επταήµερη εργασία; Και
εσείς τι είστε; Είστε τροχονόµοι; Δεν είστε Κυβέρνηση;
Κυρίες και κύριοι, είναι καιρός να σοβαρευτείτε. Μη νοµίζετε
ότι µε αυτό τον τρόπο θα εξαπατήσετε τους ψηφοφόρους. Μία
του ψεύτη, δυο του ψεύτη, τρεις και η κακή του ώρα! Και φτάνει
η κακή σας ώρα. Είναι η 26η Μαΐου, ηµέρα των ευρωεκλογών και
των περιφερειακών εκλογών.
Από κει και πέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέσα στα πανηγύρια αυτά ξεχάσατε µερικές λεπτοµέρειες που αφορούν το
νοµοσχέδιο αυτό. Φόροι! Ξεχάσατε ότι από το 2015 µέχρι το
2018 είµαστε η πρώτη χώρα στις σαράντα χώρες του ΟΟΣΑ στην
αύξηση των φόρων. Ξεχάσατε ότι επί των ηµερών σας έχουµε
ρεκόρ στους έµµεσους φόρους, που πληρώνονται από τους
φτωχούς ανθρώπους, εξίσου µε τους εφοπλιστές και τους βιοµηχάνους, εξίσου µε τις ελίτ. Και τώρα ερχόσαστε απλώς να ακυρώσετε τρία από τα δεκάδες µέτρα, τα οποία πήρατε εσείς οι
ίδιοι στην αρχή της διακυβέρνησής σας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και βεβαίως καθόλου τυχαίο δεν είναι ότι µετά από την αύξηση
των φόρων στα επίπεδα αυτά η Ελλάδα είναι τελευταία στις επενδύσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δε 2018 -που
υποτίθεται ότι ήταν χρονιά εκτόξευσης οικονοµίας- είχαµε τρία
δισεκατοµµύρια λιγότερες επενδύσεις σε σχέση µε το 2017. Και
επί των ηµερών σας τα πράγµατα πάνε χειρότερα κάθε χρονιά
που περνάει.
Να πάµε στις συντάξεις. Διαφηµίζετε την περιβόητη δέκατη
τρίτη σύνταξη. Μα, θα ήταν δέκατη τρίτη σύνταξη, εάν δίνατε 2,2
δισεκατοµµύρια. Και εσείς δίνετε 800 εκατοµµύρια, δηλαδή, το
ένα τρίτο! Είναι ένα επίδοµα ευρωεκλογών, που πάλι καλά που
δεν έχετε στηθεί έξω από τις κάλπες να το µοιράζετε σε κάθε
συνταξιούχο που περνάει.
Εν τω µεταξύ έχετε ξεχάσει ότι κόψατε τελείως το ΕΚΑΣ, που
κόστιζε στον προϋπολογισµό περισσότερα χρήµατα απ’ αυτή την
περιβόητη δέκατη τρίτη σύνταξη, πάνω από 900 εκατοµµύρια.
Έχετε πετσοκόψει τις επικουρικές συντάξεις. Και µε τον νόµο
Κατρούγκαλου κάνετε περικοπές για όλους τους καινούργιους
συνταξιούχους, που φτάνουν µέχρι το 38%. Είναι, δηλαδή, µεσο-
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σταθµικά µία σύνταξη για κάθε καινούργιο συνταξιούχο.
Για δε τη µείωση του αφορολόγητου -που εσείς θεσπίσατε το
2017- µην ξεχνάµε ότι ένας συνταξιούχος που σήµερα παίρνει
750 ευρώ και δεν φορολογείται, θα πληρώνει 442 ευρώ. Να σας
στήσουµε και ανδριάντα και για αυτά τα κοινωνικά σας µέτρα!
Να περάσω στις δόσεις; Γιατί έχουµε τις ρυθµίσεις -τις οποίες
εµείς ψηφίζουµε- που έρχονται σήµερα για τις δόσεις; Πρώτον,
γιατί απέτυχαν οι προηγούµενες ρυθµίσεις που κάνατε ήδη από
το 2014. Δεύτερον, διότι απέτυχε ο περιβόητος εξωδικαστικός
µηχανισµός. Μας λέγατε εδώ ότι µέσα σε ογδόντα έξι µέρες θα
τακτοποιηθούν τριακόσιες χιλιάδες επιχειρήσεις και τακτοποιήθηκαν χίλες εξακόσιες!
Τρίτον, διότι τα χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταµεία από το 2014 ίσα µε σήµερα αυξήθηκαν κατά 64%, το ιδιωτικό χρέος. Είναι επίσηµα στοιχεία, κατατεθειµένα πολλές φορές
στον προϋπολογισµό της Βουλής.
Εποµένως, σήµερα φέρνετε κάποιες πυροσβεστικές λύσεις.
Είναι καλοδεχούµενες. Εµείς δεν κάνουµε την αντιπολίτευση που
κάνατε εσείς. Όταν εµείς µειώναµε το ΦΠΑ, εσείς πηγαίνατε απέναντι, όταν φέρναµε µειώσεις φόρων -όποιες ήταν- την τελευταία
χρόνια, πηγαίνατε απέναντι. Είναι καλοδεχούµενα αυτά τα µέτρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Αντιπρόεδρε,
θα πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Τελειώνω αµέσως, κύριε
Πρόεδρε.
Εκείνο το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι δεν έχετε κανένα συνολικό σχέδιο για την ανάπτυξη της οικονοµίας. Και το σχέδιο αυτό
προφανώς θα πρέπει να είναι κάτι που έχει εφαρµοστεί σε όλες
τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στις άλλες πρώην µνηµονιακές
χώρες. Και αυτό είναι λιγότεροι φόροι, λιγότερες δαπάνες, ενίσχυση της µικροµεσαίας επιχειρηµατικότητας, για να πάρει
µπροστά η µηχανή της οικονοµίας. Αυτή είναι η λύση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω διότι τελειώνει ο χρόνος
µου. Όµως, µην έχετε καµµία αµφιβολία, τελειώνει και ο χρόνος
της κυβερνητικής πλειοψηφίας σε πολύ λίγες µέρες!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μετά τον κ. Εµµανουήλίδη Δηµήτριο που καλώ εις το Βήµα, θα παρουσιάσει την
τροπολογία της για πέντε λεπτά η κ. Γεροβασίλη και συνεχίζουµε.
Ορίστε, κύριε Εµµανουηλίδη, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ιχνηλατώντας την πολιτική κατάσταση από το 2010 µέχρι σήµερα, στέκοµαι σε τρεις όρους:
µόνιµοι ιδιοκτήτες, βραχυχρόνιες µισθώσεις και ενοικιοστάσιο.
Η συµπεριφορά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης όλο αυτό το
διάστηµα έδειξε ότι µία αντίληψη και µία πρακτική τούς διακατέχει, αυτή περί των µόνιµων ιδιοκτητών.
Τον Γενάρη του 2015 αναλαµβάνουµε την Κυβέρνηση και λειτουργούµε στη λογική των βραχυχρόνιων µισθώσεων, AIRBNB.
Δεν το είπαµε εµείς. Το είπαν οι ίδιοι µε τη λογική της σύντοµης
παρένθεσης. Και φτάνουµε τον Μάιο του 2019 να απειλείται η
Νέα Δηµοκρατία µε ενοικιοστάσιο, που δεν οφείλεται σε συµπεριφορά αυθαίρετων καταληψιών, αλλά η παραµονή µας γίνεται
µε τη συναίνεση της κοινωνίας, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ και στηρίζει την
κοινωνία και παράλληλα στηρίζεται από αυτήν. Αυτή είναι η διαδροµή των τεσσάρων χρόνων που διανύσαµε.
Και µπαίνει το ερώτηµα: Πώς γίνεται αυτοί οι παρείσακτοι στο
πολιτικό σύστηµα να αντέχουν σε αλλεπάλληλες εκλογικές αναµετρήσεις -λέει η Νέα Δηµοκρατία- παρά τις όποιες στρατηγικές
και τακτικές επιδείξαµε και η κοινωνία, παρά το γεγονός ότι πιέστηκε µέσα από µέτρα που χρειάστηκε να πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ, ακόµη
να ακουµπά σε αυτούς;
Η απάντηση βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, στο ότι ευτυχώς δεν
είµαστε ίδιοι. Ευτυχώς η κοινωνία έχει και κρίση, βεβαίως έχει
και µνήµη και το κυριότερο απ’ όλα είναι ότι έχει το στοιχείο της
κοινωνικής αυτοσυντήρησης. Αντιλαµβάνεται ότι η διαδροµή
αυτή -επώδυνη για την κοινωνία- έφτασε σε µία διέξοδο.
Και ποια είναι η διέξοδος; Είναι η 21η Αυγούστου γιατί από
εκείνη τη στιγµή ξεδιπλώνεται ένα πρόγραµµα κυρίως µελετηµένο και κάθε ηµέρα υπό µορφή µεγαλύτερου φωτισµού της κοι-
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νωνίας αυτή να αντιλαµβάνεται ότι κάθε ξηµέρωµα είναι καλύτερο από την προηγούµενη ηµέρα.
Στη λογική αυτή έχουµε τα µέτρα αυτά που έχουν παρθεί όλο
το τελευταίο διάστηµα. Η αιτίαση της Νέας Δηµοκρατίας είναι
ότι τα µέτρα αυτά είναι προεκλογικά. Μα, µε δεδοµένο ότι από
την αρχή µιλούσαν για εκλογές, µε βάση αυτό, δεν θα έπρεπε να
υπάρχει κανένα µέτρο γιατί όλος ο προηγούµενος χρόνος ήταν,
κατ’ αυτούς, χρόνος προεκλογικός.
«Είναι», λέει, «επίδοµα», «είναι ψίχουλα», «δεν είναι δέκατη τρίτη σύνταξη». Δεν ξέρω τι είναι. Εκείνο που ξέρω είναι ότι 500 ευρώ θα µπουν στις τσέπες ανθρώπων που έχουν δεινοπαθήσει.
Αυτό εσείς σκεφτείτε πώς θα το ονοµάσετε και πώς θα το παρουσιάσετε στην κοινωνία.
Εµείς λέµε ότι αυτά είχαµε δυνατότητα να κάνουµε και αυτά
κάναµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Είναι σύνταξη;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ: Είναι 500 ευρώ και νοµίζω
αυτό ο κόσµος το αντιλαµβάνεται.
Εκείνο που δεν µπορέσατε να καταλάβετε είναι αυτήν την κυβίστηση, όπως λέτε, που κάναµε. Αναφέροµαι στο δηµοψήφισµα.
Σας πονάει ιδιαίτερα γιατί δεν θελήσαµε σε εκείνο το κρίσιµο διάστηµα να πάρουµε τον λαό και τη χώρα και να χορέψουµε τον
χορό του Ζαλόγγου.
Πήραµε στις πλάτες µας όλο αυτό το κοινωνικό και πολιτικό
φορτίο και βήµα-βήµα, µε απόλυτη συναίσθηση της ιστορικής
και της κοινωνικής ευθύνης µπορέσαµε και βρήκαµε διάδροµο
για να φτάσουµε εδώ που φτάσαµε σήµερα και να δίνουµε στην
κοινωνία στοιχεία οικονοµικά, στοιχεία κοινωνικά που όλα αυτά
τα χρόνια τα είχε αποστερήσει το σύστηµα το παλιό.
Γιατί επιτέλους τα µνηµόνια δεν ήρθαν εξ ουρανού, αλλά τα
µνηµόνια ήρθαν εξαιτίας µιας ληστρικής, εγκληµατικής πολιτικής
συµπεριφοράς και από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Δηµοκρατία
και ήρθαµε εµείς να δώσουµε λύση και λύτρωση στον λαό.
Θα έλεγα ότι δεν µπορεί να είναι µικρού κοινωνικού διαµετρήµατος το ανακουφιστικό µέτρο που έχει τον χαρακτήρα της σεισάχθειας, της ρύθµισης των χρεών. Στον κοινωνικό Καιάδα όλα
αυτά τα χρόνια είχαν ριχθεί εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι.
Ήταν οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας που έκλειναν τα µαγαζιά
τους, που βρέθηκαν στην απόλυτη απόγνωση και ερχόµαστε
εµείς σήµερα να δώσουµε λύση σε αυτό που δεν σκεφτήκατε,
όχι δεν τολµήσατε να πράξετε, αλλά ούτε καν σκεφτήκατε, γιατί
το πεδίο της δικής σας πολιτικής σκέψης βρίσκεται αλλού, σε
έναν άλλο αστερισµό. Αυτό το γνωρίζει πολύ καλά η κοινωνία. Η
26η του Μάη θα είναι ηµέρα που θα αποδοθούν τα του Κάισαρος
τω Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ.
Και κλείνω µε µία πρόταση: Η τοποθέτηση της κ. Βούλτεψη να
γίνει το πολιτικό spot της Νέας Δηµοκρατίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όπως προείπα, θα
πάρει τον λόγο για πέντε λεπτά, για να παρουσιάσει την τροπολογία της η Υπουργός, η κ. Γεροβασίλη, η οποία θα παραµείνει
για λίγο µετά στο Έδρανό της µήπως υπάρχει κάποια διευκρινιστική ερώτηση από κάποιον συνάδελφο. Θα προχωρήσουµε
ύστερα µε δύο ακόµα συναδέλφους, τον κ. Γρέγο, την κ. Κοζοµπόλη και τον κ. Βλάχο και µετά είναι έτοιµος πια ο Υπουργός κ.
Ξανθός, που είναι από το πρωί εδώ, και θα του δώσω τον λόγο
να παρουσιάσει και τη δική του τροπολογία.
Τον λόγο έχει η κυρία Υπουργός.
Ιατρική και ακτινολογική αδεία, ελπίζω ότι παρατηρήσατε το
νέο λουκ της κυρίας Υπουργού.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Υπάρχει συναδελφική αλληλεγγύη.
Εκµεταλλευόµενη την ακτινολογική άδεια που µου έδωσε ο κύριος Πρόεδρος, και τον ευχαριστώ, θα σας παρουσιάσω την τροπολογία µε γενικό αριθµό 2165 και ειδικό 179, η οποία έχει δύο
σκέλη.
Το ένα σκέλος αφορά τα εναέρια πυροσβεστικά µέσα στο
πρώτο άρθρο. Με αυτήν την τροπολογία ρυθµίζονται χρέη της
χώρας στους διεθνείς οργανισµούς από τους οποίους κάθε
χρόνο µισθώνουµε εναέρια µέσα πυρόσβεσης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Όπως πιθανόν γνωρίζετε, η χώρα µας από το 2011 καταφεύγει
σε διεθνή διαγωνισµό µέσω του ΝΑΤΟ και της υπηρεσίας του
ΝΑΤΟ, της NSPA, για να ενισχύσει περισσότερο τον στόλο εναέριων µέσων, πέραν δηλαδή των ιδιόκτητων, του Πυροσβεστικού
Σώµατος και να προµηθευτεί ελικόπτερα που επιχειρούν την αντιπυρική περίοδο.
Ωστόσο, αν και το ζήτηµα της συνεπούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων είναι µείζον, έχει συσσωρευθεί ένα χρέος από το 2011
µέχρι το 2016 στο Πυροσβεστικό Σώµα. Αυτά τα χρέη προκύπτουν κυρίως από την επιπλέον χρήση των εναέριων µέσων κατά
τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου όσο κρίνεται αναγκαίο. Γίνεται, δηλαδή, η µίσθωση η οποία προβλέπει χρόνους, προβλέπει
προσωπικό, προβλέπει συντήρηση. Ωστόσο κάθε χρόνο προκύπτει µία διαφορά εξαιτίας µεγαλύτερης χρήσης. Με την παρούσα
τροπολογία λύνουµε αυτό το ζήτηµα και για το υπαρκτό χρέος,
αλλά και για την επόµενη πενταετία.
Συγκεκριµένα γίνεται δυνατό να εκπληρώσει το Υπουργείο τις
υποχρεώσεις από το 2011 στους διεθνείς οργανισµούς και θεσπίζονται οι προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες αυτές οι οφειλές
θα πληρώνονται. Συγκεκριµένα πληρώνονται αυτές οι οφειλές
αφού πιστοποιηθούν από τα αρµόδια όργανα του Πυροσβεστικού Σώµατος και εγκριθούν από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους.
Θέλω να σταθώ µόνο για ένα λεπτό σε αυτά που έχετε ή δεν
έχετε δει, αλλά, εν πάση περιπτώσει θεωρώ σκόπιµο να τα αναφέρω γιατί υπάρχει µια σειρά παραπληροφόρησης, όσον αφορά
τη θωράκιση της χώρας και για την καινούρια αντιπυρική περίοδο, αλλά και για τα επόµενα χρόνια.
Έχει παρουσιαστεί στη διαβούλευση, η οποία ολοκληρώνεται,
ένας καινούριος νόµος. Θέλω να σας πω ότι αυτός ο νόµος είναι
προϊόν δουλειάς πολλών µηνών διότι δεν ήταν εύκολο να διαµορφώσει ένα πολύ σύνθετο περιβάλλον και να το απλοποιήσει, αλλά
ταυτοχρόνως να ενσωµατώσει τη διεθνή εµπειρία, τις απόψεις
των επιστηµονικών φορέων και διεθνών οργανισµών. Αυτόν τον
νόµο θα έχουµε την ευκαιρία άµεσα να τον συζητήσουµε στη
Βουλή.
Επίσης, έχουµε αυξήσει κατά πολύ την επιχειρησιακή δυνατότητα του Πυροσβεστικού Σώµατος και όσον αφορά τα εναέρια
µέσα που φέτος θα είναι έτοιµα µε διαγωνιστική διαδικασία η
οποία έχει ξεκινήσει από τις αρχές του Δεκεµβρίου του 2018 για
τη µίσθωση. Στις 12 Απριλίου ο διεθνής διαγωνισµός ολοκληρώθηκε και έγινε αποδεκτή η προσφορά του αναδόχου, µε αποτέλεσµα να έχουµε εξασφαλίσει επιπλέον των εθνικών µέσων και
τρία ελικόπτερα βαρέως τύπου και επτά µεσαίου τύπου κατ’ έτος
µε δυνατότητα να τα αυξάνουµε αυτά µέχρι και έξι βαρέως
τύπου και δώδεκα µεσαίου τύπου κατ’ έτος για την επόµενη πενταετία µε ειδικό δικαίωµα προαίρεσης που προβλέφθηκε στη
σύµβαση.
Επιπλέον, έχει συναφθεί και εκτελείται από τα τέλη Ιανουαρίου
του 2019 έως τον Μάιο του 2020 η σύµβαση για τη συντήρηση
όλων των ιδιόκτητων εναέριων µέσων της Πυροσβεστικής και της
Αστυνοµίας.
Όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδοµή και τις δυνατότητες,
είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες και µε χρήµατα του Υπουργείου,
αλλά και µε µεγάλες προσφορές που είναι του ύψους των 27
εκατοµµυρίων ευρώ. Η µεγαλύτερη είναι από το ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος», αλλά και από πολλούς άλλους ιδιωτικούς φορείς,
ιδιωτικές εταιρίες.
Είναι σε εξέλιξη και η αγορά και πυροσβεστικών αυτοκινήτων
και πυροσβεστικών πλοίων, αλλά και µέτρων προστασίας των πυροσβεστών που επιχειρούν.
Ταυτοχρόνως, έχουµε µονιµοποιήσει δυο χιλιάδες διακόσιους
πυροσβέστες πενταετούς θητείας. Έχουµε προσλάβει περίπου
εννιακόσιους καινούργιους πενταετούς θητείας. Έχουµε διευρύνει το ωράριο των πενταετών πυροσβεστών για να µπορούν να
δουλεύουν τα σαββατοκύριακα και τις αργίες. Είναι σε εξέλιξη η
διαγωνιστική διαδικασία για χίλιους περίπου εποχικούς πυροσβέστες.
Αυτό σηµαίνει ότι η αύξηση, η οποία έγινε στο ανθρώπινο δυναµικό, είναι πάρα πολύ µεγάλη. Έτσι, για όσους έχουν την αγωνία, η χώρα εγκαίρως είναι θωρακισµένη για να αντιµετωπίσει,
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όχι µόνο τη φετινή περίοδο αλλά και µε τον προγραµµατισµό όλο
την επόµενη πενταετία, µε όλες τις διαδικασίες, οι οποίες κινήθηκαν έγκαιρα, διότι, όπως σας είπα, έχουν κινηθεί από τον Δεκέµβριο.
Καλό θα ήταν αυτοί οι οποίοι κάνουν και δηλώσεις για όλα
αυτά να ενηµερώνονται από πριν, διότι βλέπουµε δηλώσεις από
ανθρώπους οι οποίοι δεν φρόντισαν να ενηµερωθούν πριν µιλήσουν και σπείρουν ένα αίσθηµα ανασφάλειας στον ελληνικό λαό.
Κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι αυτό πεδίο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και µε αυτό, κυρία
Υπουργέ, ολοκληρώστε.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
...αντιπαράθεσης.
Κλείνω µε το δεύτερο σκέλος της τροπολογίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι, αλλά να είστε
σύντοµη.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Κύριε Πρόεδρε, θα µου επιτρέψετε που το είπα αυτό, αλλά ήταν
ευκαιρία που βρίσκοµαι σήµερα στο ελληνικό Κοινοβούλιο, διότι
το θέµα είναι µείζον και αφορά όλον τον ελληνικό λαό.
Το δεύτερο άρθρο, το οποίο είναι µικρό και τελειώνω, είναι η
αύξηση της υπερωριακής απασχόλησης των αστυνοµικών που
προβλέπεται εδώ. Είναι ο νόµιµος τρόπος για να αποδώσουµε
αυτή την αύξηση που δεν είχε προβλεφθεί τα τελευταία χρόνια,
χρειάστηκε όµως να γίνει, δηλαδή οι ώρες που είχαν προβλεφθεί
ήταν 16 εκατοµµύρια για το έτος 2017 και αυξάνονται κατά εννιακόσιες δύο χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι επτά ώρες και για το
έτος 2018 αυξήθηκαν κατά εξακόσιες είκοσι χιλιάδες τριακόσιες
δώδεκα ώρες.
Ξέρετε ότι οι ανάγκες της Ελληνικής Αστυνοµίας τα τελευταία
χρόνια συνεχώς αυξάνονται. Οι απαιτήσεις από το προσωπικό
για να καλυφθούν οι ανάγκες είναι πολλές. Ξέρετε ότι έχουν αυξηθεί οι εποχούµενες περιπολίες, µε επιπλέον εργασία του αστυνοµικού προσωπικού µεταξύ άλλων, προκειµένου να έχουµε ένα
πολύ σηµαντικό αποτέλεσµα στο σχέδιο «ΠΕΡΣΕΑΣ», όπως το
ονόµασε η Ελληνική Αστυνοµία, σχέδιο εµφανούς αστυνόµευσης, που ξέρετε πόσο καθοριστικό είναι για να αισθανθεί ο πολίτης τον αστυνοµικό δίπλα του και άρα να είναι ασφαλέστερος.
Επίσης, ξέρουµε όλοι ότι οι ανάγκες και της διαχείρισης του
µεταναστευτικού-προσφυγικού ζητήµατος είναι πολύ αυξηµένες
όσον αφορά την προσφορά από την πλευρά της Ελληνικής Αστυνοµίας σε αυτό το µεγάλο θέµα. Κατά συνέπεια, οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης ήταν ανάγκη να αυξηθούν.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Υπουργέ, σχετικά µε τις υπερωρίες, γιατί θυµάµαι ότι αυτό ήταν ένα θέµα που
το έχουµε συζητήσει κατ’ ιδίαν πριν µήνες, οφείλω να πω ότι εσείς αµέσως αντιδράσατε θετικά. Όµως, τότε δεν είχατε έγκριση
από το Υπουργείο Οικονοµικών. Έχουν εγκριθεί; Υπάρχει υπογραφή Τσακαλώτου σε αυτά;
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Βεβαίως, υπάρχει υπογραφή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Υπάρχει ή θα υπάρξει;
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Για
να κατατεθεί η τροπολογία, η οποία είναι κοστολογηµένη, έχει
υπογράψει το Υπουργείο Οικονοµικών και είναι όλα λυµένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έχει υπογράψει το
Υπουργείο Οικονοµικών. Ωραία, καθίστε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Λοβέρδο, θα
µιλήσουν όλοι µε τη σειρά. Θα δώσω δυο λεπτά στον καθένα.
Κύριε Τσιάρα, θέλετε κάτι να ρωτήσετε την κ. Γεροβασίλη εκ
µέρους της Νέας Δηµοκρατίας, κάποια διευκρίνιση για ένα-δυο
λεπτά;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Κυρία Υπουργέ, το µοναδικό που
θέλω να µας διευκρινίσετε είναι µε ποιον τρόπο θα γίνει αυτό,
γιατί αναφέρατε ότι θα υπάρξει µια ουσιαστικά δικαιωµατική
απόδοση δικαιοσύνης σε ό,τι αφορά τις υπερωρίες των ενστόλων. Θέλω να µας πείτε λίγο συγκεκριµένα πώς θα γίνει αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Υπουργέ, θα
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απαντήσετε στο τέλος. Γράψτε όλες τις ερωτήσεις και θα σας
δώσω τον λόγο να απαντήσετε.
Από τη Χρυσή Αυγή θα ήθελε κάποιος να ρωτήσει κάτι; Όχι.
Κύριε Γρέγο, θα σας δώσω τον λόγο, όταν θα έρθει η ώρα.
Κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, όµως, εµείς είµαστε
η τρίτη κοινοβουλευτική δύναµη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Λοβέρδο, συγγνώµη, δεν το πήγα έτσι. Ούτως ή άλλως, τρίτοι µιλάτε, αλλά
ορθώς το είπατε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ως εκ περισσού.
Κυρία Υπουργέ, µιλήσατε για σχέδιο νόµου, το οποίο θα έρθει
στη Βουλή, προφανώς, µετά τις ευρωεκλογές, άρα τον Ιούνιο,
και το συνδυάσατε µε την αντιπυρική περίοδο και την αντιπυρική
προστασία.
Μετά από έναν χρόνο ολόκληρο από την περσινή καταστροφή,
µήπως η άσκηση νοµοθετικής πρωτοβουλίας στο µέτρο που συνδέεται -όπως εσείς είπατε, εγώ δεν το ξέρω αυτό- µε την προστασία του κόσµου και της χώρας από τις πύρινες λαίλαπες
έρχεται αργά; Όµως, τον λόγο επ’ αυτού τον πήρα επειδή κάνατε
αναφορά. Όµως, κατ’ ουσίαν είµαι εδώ από την περασµένη εβδοµάδα περιµένοντας να πάρετε εσείς τον λόγο, διότι την προηγούµενη Τετάρτη το βράδυ -κύριε Πρόεδρε, είστε και Βουλευτής Α’
Αθηνών- διακόσια µέτρα από την οδό Πατησίων έγινε σε έναν
φίλο µου, που µάλιστα είχαµε συνάντηση, ένα τροµακτικό τροχαίο ατύχηµα. Δυο µεθυσµένοι, οι οποίοι µάλιστα τραυµατίστηκαν, βγήκαν έξω από τα αυτοκίνητα τους και έπεσαν κάτω. Πήρε
ο άνθρωπος την τροχαία, µη όντας καλά, και του είπε η τροχαία
ότι έχει εντολή να µην µπαίνει στα Εξάρχεια. Αν και η τροχαία
έχει τέτοια εντολή από εσάς, είναι πραγµατικά τραγικό.
Επικαλούµαι τον Αθηναίο πολίτη Δηµήτριο Παγαδάκη, την επικοινωνία που είχε -επειδή χαµογελάει, αντί να είναι σοβαρή- µε
προϊστάµενο της τροχαίας και τη φράση, κύριε Κακλαµάνη, Βουλευτή της Α’ Αθηνών: «Δεν µπορούµε να µπούµε στα Εξάρχεια,
έχουµε σχετική εντολή». Αυτό το λέει η τροχαία και αυτό θέλω
να απαντηθεί αλλά, παρακαλώ, χωρίς χαµόγελα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Υπουργέ, θα
απαντήσετε και για αυτό όταν θα πάρετε τον λόγο.
Κυρία Λυµπεράκη, θέλετε κάτι να ρωτήσετε την κυρία Υπουργό;
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όµως, θα δώσω τον
λόγο στον κ. Κατσώτη από το Κοµµουνιστικό Κόµµα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Η κυρία Υπουργός θα απαντήσει σε όλα εν ηρεµία.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κυρία Υπουργέ, µόλις 13 Μαΐου απαντήσατε σε µία ερώτηση που κάναµε για τη νέα αντιπυρική περίοδο και πρέπει να πω ότι µε αυτά που είπατε σήµερα ανησυχούµε
ακόµα περισσότερο για το πώς θα κυλήσει αυτή και πώς θα αντιµετωπίσει ακραία καιρικά φαινόµενα, είτε πυρκαγιές είτε πληµµύρες.
Το ότι στηρίζεστε στους ευεργέτες, αυτό σηµαίνει ότι δεν
υπάρχει ο σχεδιασµός και η εξεύρεση αυτών των κονδυλίων για
να υπάρξει η πλήρης στελέχωση των υπηρεσιών αλλά και η κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή, προκειµένου το Σώµα της Πυροσβεστικής να αντιµετωπίσει µε αποτελεσµατικότητα και µε ασφάλεια για τη ζωή των ίδιων των ανθρώπων όλες αυτές τις καταστάσεις που θα αντιµετωπίσουµε και σε αυτή τη νέα αντιπυρική
περίοδο.
Η απάντησή σας στο ερώτηµά µας δεν µας καλύπτει και το
λέω γιατί την πήραµε µόλις σήµερα και πιστεύουµε ότι η Κυβέρνηση έχει µεγάλες ευθύνες και πρέπει να πάρει τώρα µέτρα, προκειµένου να µην θρηνήσουµε θύµατα τη νέα περίοδο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δίνω τον λόγο για
πέντε λεπτά στην κ. Γεροβασίλη, την κυρία Υπουργό για να απαντήσει σε ό,τι άκουσε. Επιλέγει πού θέλει να απαντήσει.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Θα
απαντήσω σε όλα, κύριε Πρόεδρε.
Όσον αφορά το πρώτο ερώτηµα, ο τρόπος πληρωµής είναι ο
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νόµιµος τρόπος πληρωµής. Εγκρίνονται χρήµατα και έχουν γίνει
όλα τα σχέδια του τι αντιστοιχεί στον κάθε εργαζόµενο από τις
αντίστοιχες υπηρεσίες. Με βάση αυτά τα σχέδια και τις ώρες που
εργάστηκε ο καθένας έχουν εγκριθεί τα χρήµατα από το Λογιστήριο του Κράτους και στη συνέχεια θα καταβληθούν στον κάθε
εργαζόµενο, όπως γίνεται για υπερωριακή απασχόληση. Δεν
ξέρω αν είναι κάποιο άλλο το ερώτηµά σας ή κάτι δεν κατάλαβα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Δηλαδή, θα πληρώνονται υπερωρίες, αυτό εννοείτε.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Είναι υπερωρίες οι οποίες οφείλονται από το τέλος του 2017 και
του 2018 σε εργαζόµενους στην Ελληνική Αστυνοµία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Δεν γίνεται κάποιος εξορθολογισµός. Δεν είναι εξορθολογισµός αυτός.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Είναι αύξηση των ωρών που έχει ήδη συµβεί, δεν συµβαίνει
τώρα. Είναι παρελθόν. Σας είπα ότι είναι από το τέλος του 2017,
νοµίζω από το τελευταίο τρίµηνο του 2017..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεδουλευµένα που
θα πληρωθούν τώρα.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Δεδουλευµένα τα οποία πληρώνονται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία, προχωράµε
παρακάτω.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Όσον αφορά το δεύτερο ερώτηµα του κ. Λοβέρδου, κύριε Λοβέρδο, δεν χαµογέλασα σε εσάς, χαµογέλασα διότι –και για αυτό
είπα ότι θα χαµογελάω- υπάρχει ένας τεράστιος µύθος, τον
οποίο ευχαριστώ που µου δίνετε την ευκαιρία να τον διαψεύσω
εδώ σήµερα, ότι η πολιτική ηγεσία δεν αφήνει την Ελληνική Αστυνοµία, όπως ήταν µέχρι τώρα, τώρα προστέθηκε και η τροχαία,
να κάνει την δουλειά της.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας είµαστε σε απόλυτη συνεργασία, για να µπορέσουµε να είµαστε υποβοηθητικοί
στην επιχειρησιακή δυνατότητα της Ελληνικής Αστυνοµίας. Δεν
έχει απαγορευθεί ποτέ στην Ελληνική Αστυνοµία να κάνει οποιαδήποτε επιχείρηση και αυτό αποδεικνύεται. Υπάρχουν άνθρωποι στην Ελληνική Αστυνοµία που για δικούς τους λόγους, προφανώς, επειδή θέλουν να πλήξουν την πολιτική ηγεσία, χρησιµοποιούν αυτό ως επιχείρηµα. Αυτή είναι η καλή πλευρά. Δηλαδή
να δεχθώ την πολιτική διαφωνία και ό,τι ο καθένας θεωρεί σκόπιµο ότι πρέπει να κάνει σε αυτή την κατεύθυνση.
Όµως, το λένε αυτό και κάποιοι οι οποίοι θέλουν να κρύψουν
ενδεχοµένως τη δική τους ανικανότητα και αυτό είναι σοβαρό.
Θα πρέπει αυτοί που εκστοµίζουν από την πλευρά της Ελληνικής
Αστυνοµίας αυτό το επιχείρηµα να σκεφτούν ότι πρώτα πλήττονται οι ίδιοι µέσα από αυτό που προσπαθούν να κάνουν, να πλήξουν την πολιτική ηγεσία.
Γι’ αυτό που µου είπατε και αναφέρατε και ονόµατα κ.λπ., θα
διαταχθεί αµέσως προκαταρκτική εξέταση, για να δούµε αν κάποιος – εγώ σίγουρα δεν είµαι αυτή- άλλος, που δεν το ξέρω
αυτή την στιγµή, είπε σε κάποιον αξιωµατικό της τροχαίας να µην
κάνει την δουλειά του.
Επίσης, αν ενηµερωθήκατε, µόλις χθες υπήρξε επιχείρηση της
Ελληνικής Αστυνοµίας στην Πλατεία Εξαρχείων κι έχουµε ήδη
επτά συλλήψεις εµπόρων ναρκωτικών πάνω στην πλατεία, που
σηµαίνει ότι δεν υπάρχει άβατο ούτε στην Πλατεία των Εξαρχείων.
Εγώ είµαι βέβαιη από την πλευρά µου πως ό,τι η Ελληνική
Αστυνοµία θέλει να κάνει, είναι σε θέση να το κάνει και µπορεί
και µένει η ίδια να το αποδείξει για τον εαυτό της.
Αυτό, λοιπόν, το ότι εµείς δεν αφήνουµε την Αστυνοµία, διότι
εµείς είµαστε λίγο µαζί µε τους κακοποιούς και λίγο µαζί µε
όλους τους άλλους, το ποιος «αγαπάει» την Ελληνική Αστυνοµία,
φαίνεται από τις πολιτικές που ακολουθεί ο καθένας απέναντι
στην επιχειρησιακή δυνατότητα του Σώµατος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αυτή είναι η απάντηση µου προς εσάς, σας ευχαριστώ που
µου δώσατε την ευκαιρία, για να την στείλω και σε άλλους, όπως
σε πολλούς συνδικαλιστές που έχουν να πάνε για δουλειά είκοσι
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χρόνια, αλλά παρ’ όλα αυτά ξέρουν ποιος δεν αφήνει να κάνουν
τη δουλειά τους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Δεν απευθύνοµαι συλλήβδην στους συνδικαλιστές, υπάρχουν
συνδικαλιστές που, παρόλο που δικαιούνται συνδικαλιστικών
αδειών, δεν τις παίρνουν και πάνε για δουλειά. Αυτοί έχουν δικαίωµα να µιλάνε και να πουν ό,τι θέλουν κι ενάντια στην πολιτική
ηγεσία, και να κρίνουν και να σχολιάζουν. Αλλά αυτοί που έχουν
τριάντα µέρες άδεια το µήνα και δεν είναι οµοσπονδίες που
έχουν το δικαίωµα, δεν έχουν το δικαίωµα να µιλάνε για την επιχειρησιακή δυνατότητα της Ελληνικής Αστυνοµίας ούτε για τους
συναδέλφους τους, τους οποίους προσβάλλουν.
Όσον αφορά το τρίτο ερώτηµα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν ήταν ερώτηµα,
ήταν µία τοποθέτηση µε βάση µία γραπτή απάντηση που δώσατε.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Σωστό, σωστό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είπατε κάτι για τον νόµο…
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Ναι, ο νόµος αυτός ο οποίος, όπως σας, είπα ετοιµάστηκε τον
τελευταίο µήνα και ακολουθεί τις διαδικασίες διαβούλευσης
κ.λπ. – είναι έτοιµος πριν ένα µήνα δηλαδή- πραγµατικά και εµείς
θα θέλαµε, κι εγώ θα ήθελα να είναι έτοιµος νωρίτερα.
Θέλω να σας πω ότι ήταν µία πολύ σύνθετη και δύσκολη διαδικασία, γιατί σας είπα ότι χρειάστηκε να λάβει πάρα πολλά
υπόψη. Ιδρύει την Εθνική Αρχή Πολιτικής Προστασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μην µπαίνετε σε λεπτοµέρειες.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Όχι …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κάναµε διακοπή για
διευκρίνιση, δεν θα µετατρέψω σε επίκαιρη επερώτηση τώρα το
θέµα, έχουµε το νοµοσχέδιο. Του απαντήσατε του κ. Λοβέρδου
γιατί δεν είναι ο νόµος ήδη έτοιµος. Απαντήστε τώρα στο Κοµµουνιστικό Κόµµα και κλείνουµε.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Ωραία, ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ένα ολοκληρωµένο σχέδιο για τη χώρα πρώτη φορά κατατίθεται, δεν είχε κατατεθεί ποτέ. Πρώτη φορά τέτοια ολοκληρωµένη δουλειά. Υπήρχε ένα σχέδιο το οποίο δεν εφαρµόστηκε
ούτε από εσάς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα το δούµε όταν θα
το φέρετε. Κυρία Υπουργέ, δεν σας δίνω άλλο χρόνο.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Μία πρόταση ακόµη, κύριε Πρόεδρε, ότι ναι, στο νοµοσχέδιο
αυτό υπάρχουν προβλέψεις –η εθνική αρχή δεν θα έχει κάνει όλη
της τη δουλειά και δεν θα είναι έτοιµη γι’ αυτήν την περίοδουπάρχουν πολλές διατάξεις που είναι απαραίτητες και συντονίζουν καλύτερα το επιχειρησιακό έργο και γι’ αυτήν την περίοδο.
Θα τα πούµε αυτά στη συζήτηση στην Ολοµέλεια.
Όσον αφορά το από πού πληρώνονται, κοιτάξτε, όλα αυτά που
σας είπα για το πολιτικό προσωπικό, για τα εναέρια µέσα, ενοικιάσεις και αποκατάσταση ζηµιών κ.λπ. είναι κρατικός προϋπολογισµός. Υπάρχει κρατικός προϋπολογισµός και προγράµµατα.
Είναι σε εξέλιξη πολλοί διαγωνισµοί για πάρα πολλά οχήµατα και
του Πυροσβεστικού και του Αστυνοµικού Σώµατος και υπάρχουν
–και ευχαριστούµε γι’ αυτό- και ιδιωτικές προσφορές, οι οποίες
είναι καλοδεχούµενες, διότι ξέρετε ότι η οικονοµική κρίση των
δέκα τελευταίων ετών δεν άφησε ανέγγιχτο το Πυροσβεστικό
Σώµα.
Οφείλουµε να χρησιµοποιήσουµε όλου του τύπου και τις προσφορές των ιδιωτών και επαναλαµβάνω ότι τους ευχαριστούµε
για τη µεγάλη ευαισθησία που έδειξαν να συµβάλλουν στη θωράκιση του Πυροσβεστικού Σώµατος, όπως και την αυτοδιοίκηση, η οποία και αυτή έχει συµβάλει και θυµίζω την Περιφέρεια
Αττικής και άλλες περιφέρειες, όχι µόνον της Αττικής …
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Ηπείρου.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Και
Ηπείρου. Και δήµοι …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώσαµε, κυρία Υπουργέ, παρακαλώ. Ήταν µεγάλη η διακοπή.
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ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Ολοκλήρωσα, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα προχωρήσουµε
ως εξής. Θα δώσω τον λόγο στην κ. Κοζοµπόλη –ζητώντας συγγνώµη από τον κ. Γρέγο µε την ευγένεια που έχει- επειδή η κ. Κοζοµπόλη πρέπει να πάει στην Επιτροπή Κανονισµού, για να
προηγηθεί.
Μετά θα πάρουν τον λόγο ο κ. Γρέγος, ο κ. Βλάχος και ο κ.
Ξανθός για να παρουσιάσει τη δική του τροπολογία.
Ορίστε, κυρία Κοζοµπόλη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ - ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ: Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και για την προτεραιότητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχεται προς ψήφιση ένα εµβληµατικό σχέδιο νόµου, αφού προηγουµένως έχουν νοµοθετηθεί όλα όσα εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη και
ήδη υλοποιούνται. Και αντί η Αντιπολίτευση και κυρίως η Αξιωµατική Αντιπολίτευση να παίξει τον θεσµικό της ρόλο, να συµβάλει, να κάνει παρατηρήσεις και να προτείνει σ’ αυτό το συγκεκριµένο εµβληµατικό –επαναλαµβάνω- νοµοσχέδιο, ακούµε µονότονα «πήρατε δέκα, µας φέρατε ένα. Εξαφανίσατε τη µεσαία
τάξη, ασθµαίνοντας φτάνουµε εκεί που είχαµε φτάσει το 2014».
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εµείς δεν πήραµε από τους Έλληνες πολίτες. Εµείς βρήκαµε µία χρεοκοπηµένη χώρα. Να θυµίσω ότι ενάµιση δισεκατοµµύριο έδωσε ο προηγούµενος
Υπουργός Οικονοµικών στον κ. Μάρδα. Ενάµιση δισεκατοµµύριο
λοιπόν 26 Ιανουαρίου και στις 27 Ιανουαρίου λείπανε 550 εκατοµµύρια για να πληρωθούν µισθοί και συντάξεις. Αυτά παραλάβαµε. Και να θυµίσω, επίσης, αυτά τα άδεια ταµεία τα παραλάβαµε µετά από δώδεκα οριζόντιες µειώσεις στους µισθούς και
στις συντάξεις, µετά από µέτρα 65 δισεκατοµµυρίων και µετά
από µείωση του ακαθάριστου εγχωρίου εισοδήµατος κατά 25%.
Η δήθεν, λοιπόν, επιστροφή στο ’14 υποτιµά τη νοηµοσύνη µας,
δεν τη δεχόµαστε. Γιατί η εικόνα της χώρας το ’14 ήταν αυτό που
είπα, άδεια ταµεία και ελλείµατα. Η πέµπτη αξιολόγηση δεν είχε
κλείσει, ούτε θα έκλεινε. Το επιτόκιο δανεισµού είχε φτάσει 10%
και 140 δισεκατοµµύρια είχαν κάνει φτερά από τις ελληνικές τράπεζες. Η ανεργία προσέγγιζε το 28% και η ανάπτυξη τελικά το
2014 διαµορφώθηκε στο 0,3% από εκείνο που είχε προϋπολογισθεί 2,7%. Δεν µπορείτε, λοιπόν, να µας λέτε ότι δεν φθάσαµε
το 2,7% που εσείς το είχατε προϋπολογίσει και που φυσικά δεν
το φθάσατε.
Τα ασφαλιστικά ταµεία ήταν υπό κατάρρευση µε έλλειµα 1,1
δισεκατοµµύριο. Τετρακόσιες χιλιάδες παροχές απλήρωτες γιατί κάτι έλεγε χθες ο κ. Βρούτσης, το επαναλαµβάνω, λοιπόν,
κι έχω και στοιχεία γι’ αυτό- γιατί µέσα εδώ περιλαµβάνονται όχι
µόνο κύριες συντάξεις, αλλά και επικουρικές και παροχές εφάπαξ, οι οποίες να θυµίσω ότι από το 2013 δεν δίνονταν και αν δεν
γινόταν ο εξορθολογισµός, δεν θα δίνονταν ποτέ. Βέβαια, για τις
τετρακόσιες χιλιάδες παροχές δεν υπήρχε πρόνοια για την εξόφλησή τους.
Σήµερα τι έχουµε υπόλοιπο; Σαράντα χιλιάδες κύριες συντάξεις, σαράντα πέντε χιλιάδες επικουρικές και ενενήντα χιλιάδες
εφάπαξ παροχές. Αυτό είναι. Εν τω µεταξύ έχουµε δώσει οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες παροχές συνολικά. Η πορεία της οικονοµίας είναι τέτοια που επιτρέπει τη λήψη µέτρων ανακούφισης
και αποκατάστασης αδικιών. Από τα εξίµισι δισεκατοµµύρια
µέτρα που πήραµε την τριετία 2015-2018 σε σχέση µε τα εξήντα
πέντε που πήραν οι προηγούµενες κυβερνήσεις, επιστρέφουµε
σήµερα το 1,1 δισεκατοµµύριο. Αυτά είναι τα µέτρα µε τη δέκατη
τρίτη σύνταξη, αυτό είναι το κόστος των µέτρων µε τον ΦΠΑ στην
εστίαση και στην ενέργεια που επανέρχονται στο 13% και στο
6% αντίστοιχα.
Παράλληλα, εκτός από το 1,1 δισεκατοµµύριο στο οποίο αποτιµώνται τα σηµερινά µέτρα, επαναθεµελιώσαµε το κοινωνικό
κράτος, ανατάξαµε τον τοµέα της υγείας που ήταν υπό κατάρρευση, ενισχύσαµε τον δηµόσιο χαρακτήρα του και ήδη υπάρχει
ένα πρόγραµµα που υλοποιείται, αυτό της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, που δίνει έµφαση στην πρόληψη.
Παράλληλα, κυρίες και κύριοι, δηµιουργήσαµε ένα αποθεµατικό 31 δισεκατοµµυρίων που µας επιτρέπει να ασκήσουµε πολιτικές υπέρ των πολλών που σήκωσαν το βάρος της κρίσης. Σε
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όσους µιλούν για παροχολογία, να θυµίσω ότι παροχολογία είναι
το πεντακοσάρικο που έδωσε η συγκυβέρνηση Σαµαρά-Βενιζέλου και το ενέγραψε στον προϋπολογισµό του 2015.
Το σχέδιο νόµου που έρχεται σήµερα προς ψήφιση, στο οποίο
συµπεριλαµβάνονται η δέκατη τρίτη σύνταξη και οι µειώσεις
στον ΦΠΑ, όπως προανέφερα, γίνεται µε απόλυτη ασφάλεια των
δηµόσιων οικονοµικών και αποβλέπει στην ανακούφιση των ασφαλισµένων, στην προστασία της εργασίας, στην ανάκτηση και
στη διεύρυνση των εργασιακών δικαιωµάτων, στη διευκόλυνση
των οφειλετών προς το δηµόσιο.
Θέλω εδώ να τονίσω το εξής: Οι διατάξεις που αφορούν τη
ρύθµιση των οφειλών δεν είναι µια τεχνική διακανονισµού του
χρέους. Για όλες τις οφειλές των µη µισθωτών που δηµιουργήθηκαν µέχρι τις 31-12-2018 γίνεται επανυπολογισµός µε τις χαµηλότερες εισφορές που έχει εισάγει ο ν.4387/2016 και όχι µε
εκείνες που υπήρχαν, εποµένως η συνολική οφειλή µειώνεται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Επίσης, απεγκλωβίζονται ογδόντα χιλιάδες που παίρνουν συντάξεις. Επιγραµµατικά αναφέρω την εµβληµατική διάταξη του
άρθρου 19, µε την οποία η σύνταξη λόγω θανάτου του ασφαλισµένου ρυθµίζεται και επανέρχεται.
Εδώ, κυρίες και κύριοι, θέλω να δείξω τον στρατηγικό σχεδιασµό αυτής της Κυβέρνησης για τη ρύθµιση ενός τεράστιου χρέους που µας κληροδοτήσατε και για να κλείσει η δεύτερη
αξιολόγηση, δεχτήκαµε αυτό το δύσκολο µέτρο στις συντάξεις
χηρείας. Όµως, ο στόχος δεν χάθηκε. Αυτό έχει σηµασία. Επανήλθαµε όταν τα δηµόσια οικονοµικά της χώρας ήταν καλύτερα
και πριν την εφαρµογή του νόµου το µέτρο διορθώθηκε.
Προβλέπεται κάτι επίσης εµβληµατικό, η αιτιολογηµένη απόλυση. Εισάγονται διατάξεις για τη θωράκιση της πλήρους απασχόλησης. Οι αναπληρωτές του ΟΑΕΔ παίρνουν άδεια ανατροφής τέκνου και εισάγονται διατάξεις για την υγεία και την
ασφάλεια µιας µεγάλης µερίδας εργαζοµένων που εργάζονται
µε µεγάλο κίνδυνο, όπως οι εργαζόµενοι στη µεταφορά φαγητού
και ταχυδροµικών υπηρεσιών, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους µε µοτοσικλέτες και ποδήλατα.
Ο ΣΕΠΕ που ενισχύεται διαρκώς, ενώ βρήκαµε διακόσιες
εννέα θέσεις καταργηµένες. Τα αποτελέσµατα φαίνονται.
Ολοκληρώνω –και ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε- λέγοντας δύο
πράγµατα. Αναφέρω τον εµπαιγµό της τροπολογίας που φέρνετε
για τη µείωση του αφορολόγητου, ενώ ξέρετε ότι αυτή η τροπολογία είναι από τα συµφωνηµένα στο πρόγραµµα της δανειακής
σύµβασης, µία δανειακή σύµβαση που όλοι µαζί την ψηφίσαµε,
σχεδόν όλες οι δυνάµεις αυτού του Κοινοβουλίου την ψήφισαν.
Εποµένως, τώρα τι ακριβώς µας λέτε; Να υπαναχωρήσουµε από
τα συµφωνηµένα; Δεν διατείνοµαι ότι δεν µπορεί να αλλάξει αυτό
το συγκεκριµένο µέτρο, αλλά µε λογική, µε διαπραγµάτευση, µε
καλυτέρευση της οικονοµίας, όπως έγινε και µε τις συντάξεις.
Εποµένως, αυτή η ενέργεια είναι κατακριτέα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Ολοκληρώνω,
κύριε Πρόεδρε, µε µία λέξη µόνο για όλο αυτό που γίνεται, για
όλη την ψευδολογία και την υποκρισία για τα ακίνητα του Υπουργείου Πολιτισµού προς το Ταµείο Συµµετοχών. Πραγµατικά είναι
µεγάλη υποκρισία. Όλα τα κόµµατα ψήφισαν αυτό το ταµείο.
Όταν ήλθε η ώρα να εισφερθούν αυτά που είχαν συµφωνηθεί,
όλοι διαρρήγνυαν τα ιµάτιά τους γιατί πουλάµε τη δηµόσια περιουσία.
Θέλω να τονίσω απ’ αυτό εδώ το Βήµα ότι τίποτε από τα πράγµατα εκτός συναλλαγής δεν µεταβιβάζεται. Απλώς οι βάσεις δεδοµένων, περιουσιακών στοιχείων που µας παραδώσατε, ήταν
ελλιπέστατες. Ούτε αυτό δεν είχατε κάνει, να καταγράψετε τη
δηµόσια περιουσία. Χρησιµοποιώντας, λοιπόν, κάποια βάση δεδοµένων του Κτηµατολογίου ή κάτι άλλο, µπήκαν κωδικοί αριθµοί
ακινήτων που ήταν εκτός συναλλαγής. Αυτό δεν σηµαίνει, όµως,
ότι µεταγράφηκαν στο Υποθηκοφυλακείο. Σηµαίνει …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Κοζοµπόλη, µη
µε κάνετε να µετανιώσω που σας διευκόλυνα. Κλείστε τώρα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Τελειώνω. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Εποµένως, θέλω να πω ότι δεν συντελείται καµµία µεταφορά
ακινήτου που η µεταβίβασή του έχει εξαιρεθεί από τον νόµο. Οτιδήποτε άλλο διακινείται ή τάχα αποκαλύπτεται είναι αποτέλεσµα
είτε άγνοιας νόµου είτε σκοπιµότητας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος Βουλευτής της Χρυσής Αυγής κ. Αντώνιος Γρέγος.
Ελάτε, κύριε Γρέγο, αφού πρώτα σας ευχαριστήσουµε για τη
διευκόλυνση.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα προσπαθήσω να είµαι µέσα στον χρόνο που µου αναλογεί.
Θα µπορούσα να αναλώσω όλη µου την οµιλία µε το να απαντήσω στην Υπουργό που µόλις αποχώρησε. Θα κάνω, όµως, µερικές κρίσεις. Δεν µπορώ να αντισταθώ. Ελπίζω να µη χρειαστεί
να επικαλεστούµε την οµιλία της όσον αφορά την ασφάλεια εν
όψει της αντιπυρικής περιόδου.
Όσο για το άβατο των Εξαρχείων, τα έχουµε πει. Είναι άβατο,
αυτό το ξέρουµε όλοι. Φυσικά απαγορεύεται να παρέµβει η Ελληνική Αστυνοµία µέσα στα Εξάρχεια. Αυτό γίνεται µόνο µετά
από συγκεκριµένες εντολές κατά τη διάρκεια στοχευµένων
δήθεν επιχειρήσεων, αλλά και πάλι αποχωρεί άρον-άρον.
Επίσης, απαγορεύονται και οι συλλήψεις των γνωστών παρακρατικών «µπαχαλάκηδων», οι οποίοι προσάγονται εντελώς συµπτωµατικά και φυσικά αφήνονται αµέσως ελεύθεροι, γιατί βεβαίως, αν βγουν οι κουκούλες απ’ αυτά τα αποβράσµατα, πολλά
θα αποκαλυφθούν.
Όσον αφορά την τροπολογία που κατέθεσε η Υπουργός, βεβαίως δεν µπορεί να διαφωνήσει κανείς µε τα επιδόµατα, αλλά
πριν από τα επιδόµατα που αφορούν τους αστυνοµικούς, τους
πυροσβέστες, τους ένστολους, προέχει η ασφάλειά τους. Είναι
πολύ πιο σηµαντική από ένα επίδοµα.
Σχετικά µε το νοµοσχέδιο, θα πω ότι είναι ένα νοµοσχέδιο το
οποίο το περίµεναν χιλιάδες πολίτες-θύµατα της πολιτικής του
ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, θύµατα φυσικά όχι µόνο οικονοµικά, αλλά και πραγµατικά. Μιλάω για τις χιλιάδες αυτοκτονίες που πλέον κανείς δεν καταγράφει. Κάποτε
αυτό ήταν είδηση. Τώρα έχει χαθεί ο τραγικός αριθµός.
Σύµφωνα µε στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή τώρα τελευταία -το 2016 είναι το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν
διαθέσιµα στοιχεία- οι αυτοκτονίες ανήλθαν σε τετρακόσια εξήντα τέσσερις. Το νούµερο αυτό, όµως, είναι µάλλον ενδεικτικό,
γιατί πολλές δεν καταγράφονται ως τέτοιες, γιατί τίποτα ουσιαστικό δεν άλλαξε στα χρόνια της κρίσης που συνεχίζεται και θα
συνεχίζεται όσο εφαρµόζετε τις σαφείς εντολές των δανειστώντοκογλύφων.
Ακούσαµε πάρα πολλά σήµερα από τους αρµόδιους Υπουργούς, πράγµατα που µας κάνουν να αναρωτιόµαστε αν ζούµε
στην ίδια χώρα. Ο Υπουργός Οικονοµικών µάλιστα είπε κάτι για
ενεργειακή φτώχεια και κάποια άλλα ακατανόητα.
Προφανώς, όπως έχω ξαναπεί, τα στοιχεία για την ανεργία
είναι πλαστά και εικονικά. Ξέρουµε πώς βγαίνουν και πώς τα χρησιµοποιείτε. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω κάποιον γνωστό ή φίλο τα
τελευταία χρόνια που να βρήκε έστω και µία αξιοπρεπή εργασία.
Βέβαια, όλα αυτά είναι πολύ µακριά από εσάς. Δεν τα ακούτε,
δεν τα βλέπετε, γιατί πλέον δεν κυκλοφορείτε και στους δρόµους. Δεν βλέπετε τα κλειστά µαγαζιά, δεν βλέπετε -ή µάλλον
κάνετε πως δεν βλέπετε- το παραεµπόριο που οργιάζει στις µεγάλες πόλεις. Δεν βλέπετε την ερήµωση στα χωριά και τα προβλήµατα των αγροτών. Δεν βλέπετε τα άδεια καλάθια της νοικοκυράς στα σουπερµάρκετ και τους οικογενειάρχες να προσέχουν τις τιµές µήπως και βρεθεί κάποια προσφορά. Δεν βλέπετε
τους απλήρωτους λογαριασµούς της ΔΕΗ ή τις δόσεις στην εφορία που φέρνουν σε απόγνωση τους Έλληνες πολίτες. Δεν πηγαίνετε φυσικά στις λαϊκές για ευνόητους λόγους, για να δείτε
πόσος κόσµος περιµένει µέχρι τελευταία στιγµή για να πέσουν
οι τιµές. Δεν σας νοιάζουν φυσικά οι νέοι που φεύγουν κατά χιλιάδες στο εξωτερικό για να βρουν µέσω κάποιου µία απλή εργασία.
Τεράστιο ψέµα φυσικά είναι η έξοδος από τα µνηµόνια. Ό,τι
υπογράψατε το εφαρµόζετε πιστά. Μειώσατε τις συντάξεις, αυ-
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ξήσατε τους φόρους, διαλύσατε την πρωτογενή παραγωγή, καλύψατε τους µεγαλοοφειλέτες, µειώσατε το αφορολόγητο πριν
δύο χρόνια.
Προχωρήσετε σε πλειστηριασµούς κατοικιών και µάλιστα πρώτων κατοικιών και µε ηλεκτρονικό τρόπο, για να αποφύγετε τις
αντιδράσεις. Όσο για τη 13η σύνταξη που επικαλείστε, δεν είναι
13η σύνταξη, όπως µας εξήγησε η Υπουργός. Πρόκειται για ένα
προσαρµοσµένο συνταξιοδοτικό επίδοµα ανάλογα µε τη σύνταξη.
Κάποτε λέγατε ότι οι άνθρωποι είναι πάνω από τους αριθµούς.
Πραγµατικά, τι ειρωνεία! Τώρα µιλάτε µόνο για αριθµούς, πολλοί
από τους οποίους είναι εικονικοί. Βλέπουµε και την Έκθεση του
Λογιστηρίου του Κράτους. Βλέπουµε τι συµβαίνει, ότι τα µέτρα
που πήρε η Κυβέρνηση είναι 1,27 δισεκατοµµύριο ευρώ, ενώ ο
δηµοσιονοµικός χώρος είναι 1,4 δισεκατοµµύριο ευρώ για το
τρέχον έτος. Θα µπορούσαµε να πούµε πάρα πολλά, αλλά ο χρόνος είναι ελάχιστος και ευτυχώς είναι λίγος ο χρόνος που σας
έµεινε ακόµα να κυβερνήσετε.
Ενδεικτικά θα καταθέσω µια επιστολή από την Ένωση Ψυχιατρικών Κλινικών Ελλάδος, γιατί δεν έχω χρόνο να αναφερθώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αντώνιος Γρέγος καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Γράφει, λοιπόν: «Αναρωτιόµαστε σχετικά µε τη µείωση στην
εστίαση. Δεν είναι εξίσου, αν όχι περισσότερο σηµαντικό, να µειωθεί ο συντελεστής ΦΠΑ στην υγεία, τη στιγµή που στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες η υγεία δεν επιβαρύνεται µε ΦΠΑ; Στην
Ελλάδα οι αρµόδιοι Υπουργοί αρνούνται καν και να ακούσουν
για µειώσεις, ενώ παράλληλα νοµοθετούν µείωση στον ειδικό
φόρο διαφήµισης, εντελώς τυχαία, έναν περίπου µήνα προ των
εκλογών». Αναφέρει και άλλα πολλά.
Τώρα βέβαια σε αυτό το νοµοσχέδιο είδαµε παρέλαση Βουλευτών. Είναι προεκλογική περίοδος. Στους δρόµους και τις γειτονιές δεν σας βλέπουµε πια. Μπορεί κάποιοι να πειστούν από
αυτά τα ηµίµετρα, αλλά και πάλι νοµίζω οι περισσότεροι θα πάρουν ένα µικρό µέρος από τα χρήµατα που δικαιούνται, αλλά ξέρουν πια τον λόγο που το κάνετε και θα σας µαυρίσουν στις
εκλογές που πλησιάζουν.
Ένας απαράδεκτος φόρος –τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- είναι
αυτός που επιβάλλετε στον κόσµο µε τον υψηλό ΦΠΑ για το κρατικό συριζοκάναλο. Θα µου πείτε: «ποιος βλέπει και ποιος πιστεύει τις πολιτικές εκποµπές-σκουπίδια του συγκεκριµένου καναλιού;», όµως εµείς συνεχίζουµε να πληρώνουµε. Τα προεκλογικά ψέµατα του Πρωθυπουργού και των Υπουργών δεν θα
έχουν το αποτέλεσµα που επιθυµείτε, ούτε και τα αντίστοιχα της
Νέας Δηµοκρατίας. Εξάλλου το ίδιο είστε, το έχω ξαναπεί, µνηµονιακοί και οι µεν και οι δε. Το αποδεικνύετε κάθε µέρα µε κάθε
τρόπο. Θυµάµαι πώς κορόιδευε ο κόσµος την κυβέρνηση Σαµαρά-Βενιζέλου όταν έλεγαν ότι βγαίνουµε στις αγορές. Το ίδιο
γίνεται και τώρα.
Επειδή ελέγχετε τα µέσα ενηµέρωσης, κανάλια και κάποιες
φυλλάδες, νοµίζετε ότι ο λαός σας πιστεύει. Δεν πιστεύει ούτε
τους στηµένους δηµοσιογράφους ούτε τα ψηφοθηρικά κόλπα
σας. Την καθηµερινότητά του πιστεύει και η ελπίδα που είχατε
υποσχεθεί ότι έρχεται, έγινε οργή και απαξίωση. Όσο για τα
αφεντικά σας στο Βερολίνο και στις Βρυξέλλες, θα πάρουν σύντοµα και αυτοί το µήνυµα, ότι η ανοχή και οι ψεύτικες υποσχέσεις
τελείωσαν. Εξ άλλου, δεν αντιπροσωπεύετε πλέον τίποτα: µία
µικρή µειοψηφία κοµµατικών στελεχών και κάποιων βολεµένων.
Σύντοµα όλα θα αλλάξουν και τίποτα δεν µπορείτε να αλλάξετε.
Εµείς θα είµαστε δίπλα στον ελληνικό λαό µε κάθε τρόπο και
φυσικά απέναντι σε εσάς και τις καταστροφικές πολιτικές σας.
Την 26η Μαΐου, εµείς και οι εθνικιστικές δυνάµεις της Ευρώπης
θα είµαστε οι νικητές.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο επί
της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ένα λεπτό, έχω εκφωνήσει τον κ. Βλάχο. Έχω πει ότι είναι ο κ. Βλάχος και µετά έχω
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αναγγείλει, αφού προηγουµένως δώσω τον λόγο στον κ. Βρούτση, τον κ. Ξανθό ώστε να παρουσιάσει την τροπολογία του και
συνεχίζουµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Βλάχος, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας
Ανατολικού Τοµέα Περιφέρειας Αττικής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ρύθµιση για τις εκατόν είκοσι
δόσεις επιβλήθηκε από το αδιέξοδο στο οποίο η Κυβέρνηση οδήγησε τους πολίτες αλλά και τις επιχειρήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι οφειλές των συµπολιτών µας, όλων µας, προς την
εφορία, προς τα ασφαλιστικά ταµεία, ήταν το 2014 περίπου 85
δισεκατοµµύρια ευρώ και το ποσό αυτό, τέσσερα χρόνια µετά,
έχει εκτιναχθεί στα 140 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Επίσης, τέσσερα εκατοµµύρια πολίτες έχουν οφειλές στην
εφορία που υπερβαίνουν τα 104 δισεκατοµµύρια ευρώ, ενώ περίπου 1,5 εκατοµµύριο πολίτες έχουν οφειλές στα ασφαλιστικά
ταµεία που προσεγγίζουν τα 40 δισεκατοµµύρια ευρώ. Την ίδια
στιγµή, πάνω από ένα εκατοµµύριο πολίτες έχουν υποστεί κατασχέσεις και σχεδόν ένα εκατοµµύριο πολίτες είναι αντιµέτωποι
µε κατασχέσεις και πλειστηριασµούς το επόµενο διάστηµα. Άρα,
η ρύθµιση των εκατόν είκοσι δόσεων ήταν εντελώς απαραίτητη
µέσα από τις συνθήκες οι οποίες δηµιουργήθηκαν. Όλα αυτά τα
στοιχεία που ανέφερα, δηµιούργησαν την ανάγκη και η ανάγκη
απαιτούσε µία ρύθµιση.
Η ρύθµιση την οποία έφερε η Κυβέρνηση, µπορεί κανείς να
ισχυριστεί ότι είναι σωστή; Είναι µια ρύθµιση, ασφαλώς, αλλά
µπορούσε να έρθει κάτι καλύτερο, αφού µένουν εκκρεµότητες.
Υπάρχουν κόφτες στη ρύθµιση αυτή και πολλοί συµπολίτες µας
όταν προσέλθουν να ρυθµίσουν, να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους, θα καταλάβουν, δυστυχώς, ότι η ρύθµιση αυτή δεν
τους αφορά.
Η ρύθµιση αυτή η οποία έρχεται έχει κραυγαλέα σηµεία. Κραυγαλέο σηµείο είναι ότι έχει µόνο δεκαοκτώ δόσεις για εκκρεµότητες οι οποίες υπάρχουν σε επιχειρήσεις και γενικά σε
συµπολίτες µας που έχουν επιχειρηµατική δραστηριότητα. Έστω
και κάτω από προϋποθέσεις µπορούν να φτάσουν τις τριάντα.
Είναι ένα πρόβληµα που προφανώς θα δηµιουργηθεί και θα αναδειχθεί το επόµενο διάστηµα. Γι’ αυτό, λοιπόν, η Κυβέρνηση και
µε αυτό που είπα προηγουµένως, δείχνει ότι δεν είδε µε γενναιότητα αυτήν τη ρύθµιση. Δεν θέλησε να δώσει λύση στην πηγή
του προβλήµατος, αλλά όπως-όπως, λίγο πριν τις εκλογές, να
έρθουν οι εκατόν είκοσι δόσεις και από εκεί και πέρα ό,τι γίνει
έγινε. Επίσης και το διάστηµα το οποίο δίνει –σαράντα πέντε
µέρες- θα έλεγα ότι είναι λίγο, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο µπορούµε να το δούµε και στη συνέχεια και να δοθεί παράταση. Δεν
υπάρχει, λοιπόν, καµµία πρόβλεψη για τους συνεπείς.
Εδώ θα πρότεινα, κύριοι Υπουργοί της Κυβέρνησης, να συµπεριληφθούν και οι συνεπείς συµπολίτες µας των εκατό δόσεων,
οι οποίοι αγανακτούν να βγάλουν τις υποχρεώσεις τους. Κινδυνεύουν ανά πάσα στιγµή να εκπέσουν της ρύθµισης που έχουν
κάνει, γιατί βεβαίως έχουν συµφωνήσει µια υψηλή δόση, την
οποία δεν θα µπορέσουν πιθανώς µέχρι το τέλος να την τακτοποιήσουν. Θα µπορούσαν οι συνεπείς –το λέω ξανά- συµπολίτες
µας των εκατό δόσεων να ενταχθούν στη ρύθµιση των εκατόν είκοσι δόσεων. Αυτό σηµαίνει «γενναιότητα», αυτό σηµαίνει «βλέπω το πρόβληµα», αυτό σηµαίνει «θέλω να δώσω λύση» και όχι
µετά από λίγους µήνες, να συζητάµε ξανά τα ίδια. Αυτά όσον
αφορά το πρώτο µέρος µε τις εκατόν είκοσι δόσεις.
Ερχόµαστε στην περίφηµη τροπολογία. Εδώ πραγµατικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε τέσσερις µύθους –κατά τη
γνώµη µου- και δέκα αλήθειες. Ο πρώτος µύθος είναι ότι οι πολλοί γεύονται τους καρπούς των θυσιών τους µε αυτήν την τροπολογία. Η αλήθεια είναι ότι οι πολλοί πραγµατικά δεν απολαµβάνουν τίποτα. Και εννοώ το ένα εκατοµµύριο ανέργους και κυρίως εκείνους που είναι µακροχρόνια άνεργοι. Μιλώ για τις οικογένειες που δεν έχουν καθόλου εισόδηµα, µιλώ για εκείνους που
είναι άστεγοι ή που γενικά αντιµετωπίζουν προβλήµατα καθηµερινής επιβίωσης.
Η δεύτερη αλήθεια είναι ότι ακόµα και από εκείνους τους οποίους επιλέξατε να πάρουν αυτό το προεκλογικό επίδοµα, δηλαδή
οι συνταξιούχοι, έχετε αφαιρέσει δέκα, επιστρέφετε ένα και θέ-
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λετε µε αυτό να πείσετε ότι πρέπει να είναι ικανοποιηµένοι. Μιλώ
για το ΕΚΑΣ, το οποίο καταργήσατε, το οποίο ήταν σε µόνιµη
βάση και σήµερα γίνεται προσπάθεια να αντικατασταθεί αυτό µε
ένα προεκλογικό επίδοµα. Με δεδοµένο ότι έχετε ψηφίσει και τη
µείωση του αφορολόγητου -αν αυτό ισχύσει και σαν ψηφισµένο
κανείς πρέπει να περιµένει ότι θα ισχύσει- ουσιαστικά αυτά τα
οποία σήµερα δίνετε, θα επιστραφούν πολλαπλάσια.
Έρχοµαι στον δεύτερο µύθο, δηλαδή ότι προέρχεται από το
υπερπλεόνασµα του προϋπολογισµού. Η αλήθεια είναι ότι προέρχεται από την υπερφορολόγηση, την περικοπή των δηµοσίων
επενδύσεων, τα χρήµατα που καθυστερεί το δηµόσιο να καταβάλλει τόσο προς τις επιχειρήσεις, όσο και προς τους πολίτες.
Αναφέρω εδώ κάτι που ακούστηκε επανειληµµένα σε αυτήν την
Αίθουσα, ότι υπάρχουν πάνω από διακόσιες χιλιάδες συµπολίτες
µας που περιµένουν να πάρουν τις συντάξεις τους.
Τρίτος µύθος: «Καταβάλλεται τώρα, γιατί τώρα το επιτρέπει η
δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας». Η αλήθεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι καταβάλλεται τώρα, γιατί εξυπηρετεί
αποκλειστικά και µόνο τις εκλογικές σκοπιµότητες της Κυβέρνησης και συγκεκριµένα του ΣΥΡΙΖΑ. Θυµίζω τους πανηγυρισµούς,
τις γραβάτες, τις ποµπώδεις δηλώσεις τον Αύγουστο του 2018
ότι τάχα βγήκαµε από τα µνηµόνια και την επιτήρηση. Αλλά από
τότε πέρασαν εννέα µήνες. Εύλογο, λοιπόν, είναι το ερώτηµα:
Γιατί τώρα; Γιατί όχι τον Οκτώβριο, τον Νοέµβριο, τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο; Γιατί τώρα;
Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για τη µεγαλύτερη επιχείρηση
εξαγοράς ψήφων τα τελευταία χρόνια. Αποκαλυπτικό δε είναι να σας θυµίσω λίγο, το έχετε δει όλοι- το πρωτοσέλιδο καθηµερινής εφηµερίδας, η οποία αναφέρει «τεράστια ανταπόκριση
στην κοινωνία από τα µέτρα σύµφωνα µε τις πρώτες µετρήσεις».
Άρα, οι µετρήσεις είναι εκείνο που ενδιαφέρει. «Το πακέτο Τσίπρα κλείνει την ψαλίδα ανάµεσα στη Νέα Δηµοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ». Άρα, αυτό το πακέτο δεν δόθηκε –και κανείς δεν το περιµένει- προς ανακούφιση των συµπολιτών µας, αλλά για κλείσει η
περίφηµη ψαλίδα για να πάµε στις εκλογές. Δηλαδή, στη σκοπιµότητα των εκλογών κοροϊδεύουµε τους συµπολίτες µας. Αυτή
είναι η ουσία και µε αυτό θα έχετε να αναµετρηθείτε µετά από
δέκα µέρες στην κάλπη.
Να πάµε στον τέταρτο µύθο. Το πακέτο µέτρων εκτός από την
κοινωνική στόχευση έχει λέει και φιλοαναπτυξιακό χαρακτήρα.
Η αλήθεια είναι ότι οι συντελεστές ΦΠΑ επιστρέφουν στα επίπεδα που τους παραλάβατε το 2014 µε την κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, βεβαίως, αναγνωρίζετε τις
ολέθριες συνέπειες της πολιτικής σας στην οικονοµία όλα αυτά
τα χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι κανένα φιλοαναπτυξιακό µέτρο
δεν περιλαµβάνει το πακέτο. Η αλήθεια, επίσης, είναι ότι δεν
πρόκειται να έχει και εκλογικά αποτελέσµατα. Και αυτό έχει αποδειχθεί κατ’ επανάληψη. Είναι µία κίνηση απελπισίας και µόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Βλάχο, συντοµεύετε την οµιλία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ωστόσο -και
αυτή είναι η πικρή αλήθεια- µε την πολιτική σας προσπαθείτε να
καλλιεργήσετε και να εντείνετε τη διαίρεση στην ελληνική κοινωνία ανάµεσα σε αυτούς που παράγουν, που καινοτοµούν, που
δηµιουργούν εισόδηµα και σε αυτούς που εσείς θέλετε να εξαρτώνται από τα επιδόµατα. Τους πρώτους τους θεωρείτε εχθρούς
σας και στην πράξη τους τιµωρείτε µε την εξαντλητική φορολόγηση και όχι µόνο, επειδή τολµούν να είναι παραγωγικοί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Βλάχο, σας παρακαλώ συντοµεύετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Σε µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Στους δεύτερους επενδύετε πολιτικά. Προσπαθείτε να τους
δελεάσετε. Στην πραγµατικότητα, όµως, προκαλείτε µεγαλύτερη
ζηµιά. Τους εγκλωβίζετε στην παγίδα της φτώχειας, της ανέχειας, της εξάρτησης από τα επιδόµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αλήθεια είναι ότι η πατρίδα
µας σε λίγο καιρό πρόκειται να έχει µία άλλη κυβέρνηση. Το αργότερο µέχρι το φθινόπωρο θα γίνουν εκλογές. Ευχής έργον
είναι οι εκλογές να γίνουν νωρίτερα. Και τότε η κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας µε µία άλλη πολιτική θα φροντίσει να µεγαλώσει η πίτα για να µπορούν όλοι να απολαµβάνουν κάτι περισ-
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σότερο. Μία κυβέρνηση η οποία θα επενδύει πολιτικά στη δύναµη του πολίτη και δεν θα επιχειρεί να κερδοσκοπήσει εκλογικά
στην αδυναµία του.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα δώσω τον λόγο
για ένα λεπτό στον Υφυπουργό κ. Μπάρκα που θέλει να δώσει
µία απάντηση στον κ. Βλάχο. Μετά στον κ. Βρούτση για ένα λεπτό που θέλει να πει κάτι επί της διαδικασίας και ακολουθεί ο κ.
Ξανθός που ήρθε πρώτος µέσα στην Αίθουσα σήµερα το πρωί.
Ορίστε, κύριε Μπάρκα. Σας δίνω δύο λεπτά µόνο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, δέκα δευτερόλεπτα θέλω µόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν βάζω χρόνο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Μην βάλετε.
Μίλησε ο κ. Βλάχος για τη δυνατότητα ένταξης των ανθρώπων
στην νέα ρύθµιση. Γι’ αυτούς, δηλαδή, που έχουν κάνει ήδη µία
ρύθµιση.
Κύριε Βλάχο, είναι το άρθρο 7 του νοµοσχεδίου. Μπορούν να
επιλέξουν τις εκατόν είκοσι δόσεις ακόµα κι αυτοί που έχουν ενταχθεί στις εκατό δόσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία.
Ο κ. Βρούτσης έχει τον λόγο για δύο λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το σύνολο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας καταθέσαµε την τροπολογία για τη µείωση του ΦΠΑ συνολικά της εστίασης και όχι
κουτσουρεµένα, όπως είχε έρθει, από το 24% στο 13%. Δηλαδή,
επιστροφή στο 2014, για να ανακουφιστούν οι καταναλωτές, για
να ανακουφιστούν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, για να γίνει ανταγωνιστική η οικονοµία µας, για να ξαναπάρει και πάλι αέρα και
οξυγόνο το σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας.
Αυτή είναι η τροπολογία, κύριε Πρόεδρε, την οποία θα καταθέσω και στα Πρακτικά.
Θα παρακαλέσω, λοιπόν, από δω και πέρα οι οµιλητές οι οποίοι θα ακολουθήσουν εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως η Κυβέρνηση να τοποθετείται επί της τροπολογίας, εάν κάνει δεκτή
τη µείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 13%, δηλαδή την τροπολογία της Νέας Δηµοκρατίας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Βρούτση, δεν
χρειάζεται να την καταθέσετε στα Πρακτικά. Είναι ήδη κατατεθειµένη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεν πειράζει. Να υπάρχει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αφού σας λέω ότι
είναι ήδη καταχωρηµένη.
Ο κ. Ξανθός έχει τον λόγο. Λόγω του ότι έχει υποµονή από το
πρωί, αντί για πέντε λεπτά του θα βάλω επτά λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Θέλω να παρουσιάσω την τροπολογία µε γενικό αριθµό 2174
και ειδικό 182, µαζί µε µία νοµοτεχνική αλλαγή που κάναµε και η
οποία θα σας διαµοιραστεί.
Η τροπολογία αυτή αφορά τη ρύθµιση µιας εκκρεµότητας η
οποία ανακαλύφθηκε πριν από λίγο καιρό µετά από έλεγχο του
Σώµατος Ελεγκτών Επιθεωρητών Δηµόσιας Διοίκησης. Στο πλαίσιο της διενέργειας πολλαπλών ελέγχων αυτή την περίοδο, στο
πλαίσιο της θεσµικής διερεύνησης υποθέσεων σκανδάλων στο
χώρο της υγείας και του φαρµάκου αποκαλύφθηκε ότι υπήρχε
µία εκκρεµότητα µη καταβολής ενός οφειλόµενου και νοµοθετηµένου rebate, δηλαδή µιας έκπτωσης υποχρεωτικής που έπρεπε
οι φαρµακευτικές εταιρείες για την τριετία 2006, 2007 και 2008
να καταβάλουν ως ένα ποσοστό 4% επί των εισπράξεων που
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είχαν από τα ασφαλιστικά ταµεία, το ΙΚΑ, τα άλλα ταµεία και τον
ΟΠΑΔ. Αποκαλύφθηκε, λοιπόν, ότι αυτό το ποσό τα 241 εκατοµµύρια ευρώ δεν είχε εισπραχθεί ως όφειλε από τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης.
Το θέµα των ευθυνών δεν είναι της παρούσης. Είµαι σίγουρος
ότι το αρµόδιο Υπουργείο Εργασίας το οποίο εποπτεύεται τότε
και εποπτεύει τώρα τα ασφαλιστικά ταµεία, θα κάνει τη διερεύνηση που απαιτείται για να αναδειχθεί µέσα από ποιο πλέγµα και
ποιο πλαίσιο δηµιουργήθηκε αυτή η εκκρεµότητα και δεν υπήρξαν τα αντανακλαστικά να αντιµετωπιστεί. Αυτό το οποίο ρυθµίζουµε τώρα είναι ότι ο καθολικός διάδοχος των ασφαλιστικών
ταµείων υγείας, ο ΕΟΠΥΥ δηλαδή, έχει τη δυνατότητα και την
υποχρέωση να καταλογίσει σε κάθε εταιρεία το οφειλόµενο ποσό
και στη συνέχεια να το συµψηφίσει στο πλαίσιο µάλιστα των εκατόν είκοσι δόσεων της ρύθµισης µε εκατόν είκοσι δόσεις µε τρέχουσες υποχρεώσεις. Άρα, µε αυτό τον τρόπο κανονίζουµε και
ρυθµίζουµε ότι αυτή η οφειλή δεν θα παραµείνει παραγεγραµµένη. Θα συµψηφιστεί µε τις τρέχουσες υποχρεώσεις. Νοµίζω
ότι µε αυτό τον τρόπο καταλαβαίνουµε όλοι ότι προστατεύεται
το δηµόσιο συµφέρον.
Ένα πολιτικό συµπέρασµα είναι ότι για διάφορους λόγους, έλλειψη αντανακλαστικών, ολιγωρία, αβελτηρία, έλλειψη πολιτικής
βούλησης -θα το δούµε αυτό- την περίοδο της υποτιθέµενης
ανάπτυξης και ευηµερίας, την περίοδο που η φαρµακευτική δαπάνη η δηµόσια φαρµακευτική δαπάνη ήταν στο peak, την περίοδο που δεν υπήρχαν ούτε δηµοσιονοµικά προβλήµατα στη
χώρα ούτε περιορισµοί, ούτε µέτρα λιτότητας, ορισµένες µεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και µικρές επιχειρήσεις, όλες οι φαρµακευτικές εταιρείες, δεν κατέβαλαν τα οφειλόµενα ποσά µε βάση
τις νοµοθετικές προβλέψεις εκείνης της περιόδου.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι αυτό είναι ένα σήµα ότι όντως ήταν διάτρητο το σύστηµα εποπτείας και χρηστής διαχείρισης του δηµοσίου χρήµατος εκείνη την περίοδο. Αυτό, µαζί µε πολλά άλλα
φυσικά, συνέβαλε στον συνολικό δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό και
στη χρεωκοπία της χώρας.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι µε τη ρύθµιση αυτή αντιµετωπίζουµε αυτή
την εκκρεµότητα. Βεβαίως µε έναν βιώσιµο τρόπο. Γι’ αυτό και
θεωρήσαµε ότι όντως επειδή υπάρχουν αυτή την περίοδο πολλαπλές επιβαρύνσεις και επιστροφές από rebate και clowback
για τη φαρµακοβιοµηχανία, ότι έπρεπε να ενταχθεί στο πλαίσιο
της ρύθµισης των εκατόν είκοσι δόσεων ακριβώς για να διασφαλίσουµε την εισπραξιµότητα αυτών των χρηµάτων.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν θα ανοίξουµε
κουβέντα, κύριε Λοβέρδο. Σας δίνω τον λόγο για δύο λεπτά.
Εµένα µε ενδιαφέρει το νοµοσχέδιο τώρα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εάν η τροπολογία διευκολύνει αυτή την είσπραξη, δεν µπορεί
Βουλευτής να είναι κατά. Αλλά θα ανέµενα από τον προλαλήσαντα, όχι τώρα µόνο, αλλά επί περίπου έναν µήνα που το θέτουµε αυτό το θέµα, να έκανε την επισήµανση ότι από το 2009,
2010, 2011, δηλαδή στη δική µου θητεία ως Υπουργού Εργασίας
και µετά, το ελληνικό δηµόσιο εισέπραξε 387 εκατοµµύρια από
αυτό το rebate. Στοιχειώδης επάρκεια πολιτικής φρόνησης και
γενναιοδωρίας προϋπέθετε ότι αυτό θα έχει καταγραφεί από
τους λαλούντες επί του θέµατος και από τον προλαλήσαντα.
Αυτό ήθελα να επισηµάνω, κύριε Πρόεδρε, και τίποτε άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορθώς το είπατε.
Κύριε Ξανθέ, θέλω κι εγώ µια διευκρίνιση. Είναι αλήθεια αυτό
που έχω πληροφορηθεί –γιατί, όπως είπατε, ήταν του Υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης και Εργασίας θέµα. Δεν ήταν του
πολύπαθου Υπουργείου Υγείας- ότι οι εταιρείες είχαν προσφύγει
στο Συµβούλιο Επικρατείας, ότι είχαν κερδίσει τα προσωρινά
ασφαλιστικά µέτρα και ότι η τελική απόφαση του Συµβουλίου της
Επικρατείας βγήκε το 2011; Και αν αυτό είναι αλήθεια, αντιλαµβάνεστε ότι το κράτος δεν µπορούσε να απαιτήσει µέχρι να ληφθεί η απόφαση από το Συµβούλιο Επικρατείας την είσπραξη
των χρηµάτων. Είναι αλήθεια αυτό;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Από το 2011 και µετά τι έγινε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Άλλο λέω. Γιατί εδώ
µιλάµε για το 2006 µέχρι το 2009. Είδα την τροπολογία, κύριε
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συνάδελφε. Ξέρω τι ρωτώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ο κύριος Πρόεδρος
έχει δίκιο. Οι φαρµακευτικές εταιρείες προσέφυγαν κατά της
ρύθµισης που προέβλεπε ένας νόµος του 2006. Και κυρίως προσέφυγαν κατά της εφαρµοστικής υπουργικής απόφασης, η
οποία κατά την άποψή µου είχε µια τραγική αβελτηρία: Δεν είχε
την υπογραφή του Υπουργού Οικονοµικών. Και προφανέστατα
για τυπικούς λόγους κατέπεσε στο Σ.τ.Ε. Το Σ.τ.Ε., δηλαδή, δεν
πήρε επί της ουσίας θέση ότι δεν έπρεπε να εισπράττεται έκπτωση από φάρµακα που αγοράζουν τα ασφαλιστικά ταµεία και
το ελληνικό κράτος. Και πραγµατικά µου κάνει εντύπωση που και
χθες σε µία ανακοίνωσή τους οι εκπροσωπήσεις των φαρµακευτικών εταιρειών και οι τρεις µιλούν δηµόσια για δήθεν οφειλές.
Δεν είναι, λοιπόν, δήθεν οι οφειλές. Είναι πραγµατικότατες οι
οφειλές. Οι φαρµακευτικές εταιρείες την περίοδο που η δηµόσια
φαρµακευτική δαπάνη ήταν 5,5 δισεκατοµµύρια -τώρα έχει κατέβει στο 1,945- είχαν και τότε την πολιτική να προσπαθούν µε
κάθε τρόπο να µπλοκάρουν την απόδοση ενός µέρους από αυτά
τα έσοδα, όπως είχε νοµοθετηθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει, κύριε Υπουργέ. Δώσατε τις διευκρινίσεις.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Μισό λεπτό, κύριε
Πρόεδρε. Απλώς θέλω να κάνω µια µικρή επισήµανση.
Στη συνέχεια ο ΕΟΠΥΥ θεσµοθέτησε ένα rebate της τάξης του
9%. Αυτή την περίοδο µεσοσταθµικά το rebate, δηλαδή η έκ-
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πτωση που καταβάλλουν οι εταιρείες, είναι της τάξης του 14%.
Και είχαµε προσθέσει και ένα επιπρόσθετο rebate για τα νέα,
ακριβά φάρµακα, τα οποία έρχονται στη χώρα για τα δύο πρώτα
χρόνια της κυκλοφορίας, που ήταν plus 25%.
Εδώ δεν κάνουµε διαγωνισµό του ποιος, εν πάση περιπτώσει,
επιβαρύνει περισσότερο τις φαρµακευτικές. Απλώς θέλω να πω
µε την ευκαιρία, επειδή ακούστηκε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μην ανοίξουµε κουβέντα, κύριε Υπουργέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Επιτρέψτε µου,
κύριε Πρόεδρε. Τελειώνω µε αυτό.
Ακούστηκε µια κριτική ανεύθυνη και απολύτως δηµαγωγική
σχετικά µε το νέο πλέγµα τιµολογιακής πολιτικής, το οποίο προωθούµε και που ακόµα δεν έχει εφαρµοστεί. Κάποιοι, στελέχη
κοµµάτων ακούω να µιλάνε εδώ και καιρό στην τηλεόραση και
να λένε για αυξήσεις τιµών στα φάρµακα και για δωράκια στη
φαρµακοβιοµηχανία. Το δελτίο τιµών δεν έχει βγει ακόµα. Θα
βγει τέλος του µήνα. Για να καταλαβαίνουµε τι ακριβώς γινόταν
στο παρελθόν και ποιος από ολιγωρία, από αβελτηρία και από
έλλειψη πολιτικής βούλησης έκανε πραγµατικά δωράκια στη
φαρµακοβιοµηχανία.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Ξανθός, καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μπαίνουµε σε άλλα
χωράφια. Ούτε εγώ ούτε ο κ. Λοβέρδος µιλήσαµε για δήθεν οφειλές.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Λοβέρδο, δεν
µπορώ, δεν γίνεται. Δεν θα τινάξουµε τη συνεδρίαση στον αέρα.
Ήθελα τη διευκρίνιση, την οποία πήρα, ότι δεν υπήρχε δυνατότητα να εισπραχθεί το 2006 µε 2011 το ποσό αυτό µέχρι να αποφασίσει το Σ.τ.Ε..
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Μου δώσατε δύο λεπτά και µίλησα
ένα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Λοβέδρο, σας
παρακαλώ. Δεν µπορεί κάθε τρεις και λίγο να ζητάτε τον λόγο.
Δεν γίνεται αυτό. Ζητήστε να µιλήσετε ως Κοινοβουλευτικός και
θα τα πείτε όλα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν το µεταχειρίστηκα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν θα κάνουµε τρεις
οµιλίες Κοινοβουλευτικού µέσω των παρεµβάσεων. Αυτά τα ξέρω κι εγώ, που είµαι παλαιότερος.
Ορίστε, λοιπόν. Δεν σας βάζω χρόνο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν το µεταχειρίστηκα το µέσο του
Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου. Ζήτησα τον λόγο και ευτυχώς
µου τον δώσατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία. Μη χάνουµε
χρόνο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Για ένα λεπτό θα µιλήσω. Τα πρώτα
τριάντα δευτερόλεπτα θέλω να τα χρησιµοποιήσω για να πω ότι
σε αυτό που εγώ είπα δεν πήρα απάντηση. Και δεύτερον, να προσθέσω ότι πράγµατι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το ανάποδο. Υπέρ είπατε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Πράγµατι, υπήρξε αυτή η ατέλεια σκόπιµη, µη σκόπιµη, εγώ δεν είµαι ντετέκτιβ- στην υπουργική
απόφαση, την οποία διορθώσαµε. Και έτσι κατέστη δυνατόν να
κάνουµε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τα υπόλοιπα τριάντα δευτερόλεπτα
του ενός λεπτού τα έχω για να καλέσω όλα τα κόµµατα -εµείς είµαστε πρώτοι- να καταδικάσουµε την επίθεση κατά της δηµοσιογράφου Λίλιαν Καραµήτρου. Τα µάθατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Νοµίζω ότι δεν χρειάζεται κάλεσµα. Το θεωρώ ως αυτονόητο και ως οµόθυµη απόφασή µας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Πρέπει όλα τα κόµµατα να καταδικάσουµε την επίθεση αυτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του
κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
δεκαεπτά συνταξιούχοι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Προχωράµε ως εξής: Ο κ. Γερµενής, ο κ. Ριζούλης, ο κ. Καστόρης, ο κ. Χαρακόπουλος.
Τον λόγο έχει ο κ. Γερµενής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Με το σηµερινό νοµοσχέδιο η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υπόσχεται
ρυθµίσεις οφειλών µε πολλές δόσεις, δίνοντας µάλιστα έναν
τόνο πανηγυρικό σε αυτές τις εξαγγελίες, ελπίζοντας ότι θα µπορέσετε και πάλι να εξαπατήσετε τους ψηφοφόρους και να αποφύγετε την εκλογική συντριβή. Και το κάνετε κατά την προσφιλή
σας συνήθεια, εισάγοντας το παρόν σχέδιο νόµου µε τη µορφή
του επείγοντος, ώστε να µην δώσετε κανένα περιθώριο ουσιαστικής συζήτησης στις επιτροπές και ταυτόχρονα να έχετε να
λέτε ένα νέο παραµύθι στις προεκλογικές σας οµιλίες.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Εκατόν είκοσι δόσεις, λοιπόν. Αλλά προς ποιους; Και προς πόσους; Γιατί µε µια προσεκτική ανάγνωση του υπό ψήφιση σχε-
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δίου νόµου βλέπουµε ότι οι περίφηµες εκατόν είκοσι δόσεις αφορούν τη µειοψηφία των οφειλετών και ειδικότερα τα φυσικά πρόσωπα µε ετήσιο εισόδηµα έως 10.000 ευρώ και οφειλές άνω των
3.000 ευρώ. Και αυτό διότι για τους οφειλέτες - φυσικά πρόσωπα
µε εισόδηµα άνω των 10.000 ευρώ, ο αριθµός των δόσεων καθορίζεται µε βάση το συνολικό εισόδηµα του οφειλέτη και το
ύψος της ρυθµιζόµενης οφειλής µε την εφαρµογή προοδευτικά
κλιµακωτών συντελεστών. Και πέραν αυτών, όσον αφορά στα
χρέη προς την εφορία, τα νοµικά πρόσωπα, τα εταιρικά σχήµατα
κάθε µορφής, αποκλείονται από τις ευνοϊκές ρυθµίσεις, έχοντας
το δικαίωµα απλά και µόνο να ρυθµίσουν τις οφειλές τους στις
δεκαοκτώ δόσεις, αντί των δώδεκα δόσεων που ίσχυαν µέχρι σήµερα.
Βλέπουµε, λοιπόν, ότι η παρούσα ρύθµιση και πιο συγκεκριµένα τα τρία είδη ρυθµίσεων προς ασφαλιστικούς φορείς, προς
ΔΟΥ και προς ΟΤΑ, τα οποία προβλέπονται µε το υπό ψήφιση
σχέδιο νόµου, εισάγουν στην ουσία ηµίµετρα, προσπαθώντας να
διατηρήσουν µια ισορροπία µεταξύ της ανάγκης ελάφρυνσης
των οφειλετών, αλλά και της υποχρέωσης τήρησης των µνηµονιακών δεσµεύσεων. Το αποτέλεσµα είναι να τίθενται ισχυρές αµφιβολίες για το κατά πόσο θα είναι σε θέση οι προτεινόµενες
διατάξεις να δηµιουργήσουν όντως µια ευνοϊκότερη κατάσταση
για τους οφειλέτες, χωρίς υποσηµειώσεις, εξαιρέσεις και αποκλεισµούς. Χαρακτηριστικό είναι ότι σοβαρές επιφυλάξεις και ενδοιασµούς για το υπό ψήφιση σχέδιο νόµου και ιδίως για την
αποτελεσµατικότητά του εκφράζουν σηµαίνοντες παράγοντες
της επιχειρηµατικής ζωής της πατρίδας µας, όπως για παράδειγµα ο Πρόεδρος του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης, ο κ. Ζορπίδης, ο οποίος ορθώς χαρακτηρίζει το παρόν
νοµοθέτηµα «δώρο άδωρον», επισηµαίνοντας χαρακτηριστικά
ότι δυστυχώς το πολυδιαφηµισµένο σχέδιο νόµου για τις περίφηµες εκατόν είκοσι δόσεις, το οποίο µε µεγάλη αγωνία περίµενε
η αγορά και η ιδιωτική οικονοµία της πατρίδας µας, είναι δώρο
άδωρο για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Διότι η µόνη διευκόλυνση που παρέχετε για τα νοµικά πρόσωπα, είναι η αύξηση των
δόσεων από δώδεκα, που είναι σήµερα, σε δεκαοκτώ, κάτι το
οποίο σε καµµία περίπτωση δεν µπορεί να χαρακτηριστεί ικανοποιητικό.
Εάν όντως επιθυµούσατε την πραγµατική ελάφρυνση των Ελλήνων πολιτών, δεν θα θέτατε τις προϋποθέσεις του άρθρου 17,
το οποίο πετάει εκτός ρύθµισης όποιον δεν πληρώσει δύο δόσεις
ή όποιον δεν καταφέρει να φανεί συνεπής στην εξόφληση των
νέων οφειλών που δηµιουργήθηκαν εντός του 2019 και, ταυτόχρονα, θα µεριµνούσατε για την κατάργηση της εξοντωτικής
υπερφορολόγησης, η οποία εξαναγκάζει τους πολίτες να καθίστανται ασυνεπείς στις υποχρεώσεις τους.
Εµείς έχουµε µία πρόταση, την οποία ως Χρυσή Αυγή επανειληµµένα προτείνουµε κάθε φορά που συζητάµε παρόµοια νοµοθετήµατα περί ρύθµισης οφειλών: Αποσυνδέστε τη διατήρηση
της ρύθµισης προγενέστερων οφειλών από την υποχρέωση εξόφλησης των τρεχουσών ή των µελλοντικών οφειλών. Αντί να δίνετε λύσεις απλές και αποτελεσµατικές στα κρίσιµα ζητήµατα
που απασχολούν τις πλέον παραγωγικές τάξεις της κοινωνίας
µας, αρκείστε σε επικοινωνιακού τύπου πυροτεχνήµατα περί
υποτιθέµενων φορολογικών ελαφρύνσεων και λοιπών µέτρων οικονοµικής φύσεως, τα οποία, όµως, δεν αποτελούν τίποτα άλλο
παρά τερτίπια και τεχνάσµατα.
Έχετε διαχρονικά αποδείξει -η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-, είτε χρησιµοποιώντας τα δεκανίκια των ΑΝΕΛ είτε τα νέα µεταγραφικά
σας αποκτήµατα, ότι πρωτίστως ενδιαφέρεστε για την πλήρη ικανοποίηση των µνηµονιακών σας δεσµεύσεων και δευτερευόντως
για την κάλυψη των αναγκών των Ελλήνων πολιτών.
Εν κατακλείδι, λοιπόν, είναι προφανές ότι διστάζετε να εφαρµόσετε συγκεκριµένες ρυθµίσεις, οι οποίες όντως θα επέφεραν
ουσιαστική αλλαγή στην αγορά, όπως είναι αυτές που προαναφέραµε, και µε τις οποίες θα συνέχιζαν να εξυπηρετούνται οι
οφειλές προγενέστερων ετών, ακόµη κι αν για τον οποιονδήποτε
λόγο δεν θα µπορούσε ο φοροοφειλέτης να ανταποκριθεί άµεσα
στις τρέχουσες φορολογικές του υποχρεώσεις.
Προτιµάτε, λοιπόν, να ακολουθήσετε την πεπατηµένη οδό των
ηµίµετρων, των αναποτελεσµατικότερων ρυθµίσεων, οι οποίες
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στην ουσία χρησιµεύουν απλά και µόνο ως προεκλογικά σας εργαλεία. Το ότι σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα θα αρχίσουν
να χάνουν τις προτεινόµενες ρυθµίσεις όσοι οφειλέτες υπαχθούν
σε αυτές, προφανώς και δεν σας ενδιαφέρει. Αρκεί να έχουν περάσει οι εκλογές όσο πιο ανώδυνα γίνεται για εσάς και την Κυβέρνησή σας.
Τέλος, θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να ακούσουµε µε ποιον
τρόπο θα αντιµετωπίσετε το θέµα της µείωσης των συντάξεων,
ακόµα και σε ποσοστό 40%, η οποία θα επέλθει λόγω του επανυπολογισµού των οφειλών, ιδίως όταν αυτές αφορούν σε οφειλέτες οι οποίοι βρίσκονται προ των πυλών της συνταξιοδότησης.
Αφήστε, λοιπόν, την υποκρισία και τις επικοινωνιακές φιέστες
και φροντίστε, έστω και την τελευταία στιγµή, να καταστήσετε
όσο γίνεται πιο αποτελεσµατικό το παρόν σχέδιο νόµου.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Ανδρέας Ριζούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα ακολουθήσει ο κ. Καστόρης, ο κ. Τσιάρας, ο κ. Χαρακόπουλος και µετά η Υπουργός κ.
Φωτίου.
Κύριε Ριζούλη, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΖΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι δύο είναι εκείνα τα στοιχεία της αντιπαράθεσης και
της επιχειρηµατολογίας από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση κυρίως, που δείχνουν τη διαφορετική αντίληψη που υπάρχει για το
πώς αντιλαµβανόµαστε την κοινωνία, το κράτος αγοράς και κυρίως σε αντιπαράθεση µε το κοινωνικό κράτος.
Κατ’ αρχάς, το ένα είναι αυτό που είδα χθες και στην τηλεόραση. Σε µια περιοδεία ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε, «Εµείς δεν
θέλουµε πολίτες εξαρτηµένους από επιδόµατα». Μάλιστα, έχουµε ακούσει πολλούς άλλους από τη Νέα Δηµοκρατία -τους έχει
ξεφύγει και δηµόσια, αλλά το λένε και όχι δηµόσια- να λένε ότι
αυτοί οι οποίοι παίρνουν τα επιδόµατα, είναι τεµπέληδες, δηλαδή
ότι καθιστούµε ένα µέρος του πληθυσµού τεµπέληδες. Πίσω από
αυτήν τη λογική της εξάρτησης από επιδόµατα -αν θυµάστε καλά
οι άνεργοι ήταν ένα εκατοµµύριο τετρακόσιες χιλιάδες- ουσιαστικά στοχοποιείται ένα µέρος του πληθυσµού, ο οποίος µε τις
πολιτικές λιτότητας µπήκε στην άκρη και ουσιαστικά επιτιθόµαστε στο κοινωνικό κράτος.
Εδώ τίθεται το ερώτηµα -για να θυµηθούν και οι πολίτες- τι θα
γινόταν αν ήσασταν στην κυβέρνηση εσείς που απαξιώνετε τα
επιδόµατα και την προστασία των ευάλωτων οµάδων, εσείς που
λέτε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν. Να θυµηθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι το 2010 - 2014 και να δουν ποιο θα ήταν το µέλλον αν
συνεχιζόταν.
Είναι αµετανόητοι για τις πολιτικές που εφαρµόστηκαν µέχρι
τώρα, αλλά και πολέµιοι σε όσα ευνοϊκά µέτρα έρχονται, γιατί το
αρχικό σχέδιο του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και όλων
αυτών των κύκλων στην Ευρώπη δεν εφαρµόζεται µέχρι τέλους.
Και ακούσαµε να σας ξεφεύγει δηµόσια και αυτό µε τα επταήµερα. Όταν λες «θέλω επταήµερο», «να έχει τη δυνατότητα µε
συναίνεση του εργοδότη να δουλεύει επτά µέρες ο εργαζόµενος», ανασκεύασέ το όσο θες µετά εσύ και πες «έλεγα πως είναι
οι επτά µέρες που δουλεύουν, αλλά είναι πέντε και πάρτε συλλογικές συµβάσεις». Άλλο του ξέφυγε του ανθρώπου: συναίνεση
του εργαζόµενου µε τον εργοδότη για επτά µέρες εργασία.
Το άλλο που αναφέρθηκε είναι ότι το µέτρο της σύνταξης είναι
προεκλογικό. Νοµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι µοιράσαµε 800 εκατοµµύρια τον Δεκέµβρη σαν κοινωνικό επίδοµα. Αν το κάναµε πριν
το Πάσχα, που αυτός ήταν ο στόχος, θα ήταν προεκλογικό γιατί
σε είκοσι πέντε µέρες είχαµε εκλογές. Το κάνουµε τώρα, είναι
προεκλογικό. Αν το κάναµε µετά τις ευρωεκλογικές, θα ήταν
προεκλογικό γιατί έρχονται οι εθνικές εκλογές. Αν το εξαγγέλλαµε πριν τις εθνικές εκλογές για τον Δεκέµβρη, θα λέγαµε ότι
είναι ένα µέτρο, υποσχεσιολογία για το αν θα κυβερνήσετε, για
να ξεγελάσετε τον ελληνικό λαό.
Το θέµα είναι ότι όποτε δίνεται η δυνατότητα -και αυτή δόθηκε
µετά τον Αύγουστο του 2018- θα προχωράµε σε τέτοιες παρεµβάσεις. Τώρα έλαχε το 2019, θα το κάνουµε το 2019.
Εµείς, λοιπόν, κάνουµε πράξη τη σταδιακή αποκατάσταση των
αδικιών µε βάση τις δυνατότητες της οικονοµίας και τις ελευθε-
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ρίες που έχουµε µετά την έξοδο από τα µνηµόνια. Και η επάνοδος των δώρων που λέτε εσείς, δεν είναι ακριβώς το δώρο. Συγγνώµη -και ρωτάω προς την κάµερα- παίρνει κανείς συνταξιούχος δώρο από το 2012 - 2013 και µετά και εµείς τώρα δίνουµε
ένα δώρο το οποίο δεν είναι ακριβώς το δώρο; Αφού το κόψατε
τότε. Από το 2011 - 2012, πάνε, τέλειωσαν, δεν υπάρχουν δώρα.
Τώρα κάνουµε αυτό µε τις δυνατότητες που δίνονται.
Επίσης, για τις εκατόν είκοσι δόσεις και όλα αυτά που λέτε για
τη µεσαία τάξη: Κατ’ αρχάς, το 80% µε 90% των ανθρώπων οι
οποίοι θα πάνε να διευθετήσουν τις εκατόν είκοσι δόσεις για τις
συντάξεις τους -80% σε σχέση µε αυτό που οφείλουν- είναι η µεσαία τάξη που διαλύσατε, είναι τα τριακόσιες χιλιάδες λουκέτα
στα µαγαζιά το 2010 - 2014. Αυτοί είναι που χρωστάνε στα ασφαλιστικά ταµεία, στο ΤΕΒΕ. Δεν χρωστάει ο εργαζόµενος, ο δηµόσιος υπάλληλος.
Η επίθεσή σας, λοιπόν, είναι στη µεσαία τάξη που καταστρέψατε και θέλετε να τη βάλετε στο περιθώριο, να µην µπορεί να
έχει ούτε σύνταξη ούτε ένα επίδοµα να ζήσει. Και αυτό είναι το
σηµαντικό. Και υπάρχουν και κάποια άλλα, πιο µικρά, που θα έρθουν τις επόµενες ηµέρες. Αν δεν είναι αυτοί οι συνταξιούχοι που
περιµένουν, που χρωστάνε από το 2012, 2013 και 2014 και έκλεισαν τα µαγαζιά τους, που δεν µπορούσαν να πληρώσουν εισφορές, να µου το πείτε να το ξέρω κι εγώ.
Επίσης, κάποιες άλλες τροπολογίες, µικρές, οι οποίες δεν αναφέρονται, πάλι δείχνουν τη λογική µας. Θα έρθει αργότερα, σε
λίγο καιρό, η τροπολογία για τις καθαρίστριες, βαρέα και ανθυγιεινά. Αυτή είναι η λογική µας. Πόσες είναι; Οκτακόσιες; Χίλιες;
Θα αποκατασταθούν.
Οι ελαφρύνσεις που προβλέπονται µε τις τροπολογίες, ενοχλούν. Περισσότερο, όµως, ενοχλεί η επανασύσταση του κοινωνικού κράτους, η στήριξη της δηµόσιας υγείας και της παιδείας.
Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες -και θα το δούµε, βέβαια, στις 26
Μαΐου στις εκλογές- έχουν καταλάβει ότι το µέλλον το οποίο
ευαγγελίζεστε και τους επιφυλάσσετε, είναι το παρελθόν του
2010 - 2014. Αυτή είναι όλη η επιχειρηµατολογία σας. Και θέλουµε να δούµε και την απάντησή τους, την οποία και θα δούµε
στις ευρωεκλογές.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Αστέριος Καστόρης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΗΣ: Κυρίες και κύριοι, µιας και τις τελευταίες µέρες γίνεται πολλή συζήτηση για σκάφη, κότερα, βαπόρια
κ.λπ., θα ήθελα να πω σε όλους εσάς που δεν καταλαβαίνετε, ότι
η χώρα έχει γυρίσει οριστικά πια το τιµόνι, έχει αλλάξει ρότα.
Αποφύγαµε τα βράχια και αρµενίζουµε προς ήρεµες θάλασσες,
µε το πλήρωµα -θα το πω- ταλαιπωρηµένο ακόµα από τις υπερπροσπάθειες, αλλά αισιόδοξο και δυνατό, µε τη βεβαιότητα ότι
η Σκύλλα και η Χάρυβδη έµειναν πίσω µας. Και τελικά τα καταφέραµε. Μπορεί να µη φτάσαµε ακόµα στην Ιθάκη, αλλά βήµαβήµα, µέτρο το µέτρο, προχωράµε µπροστά.
Τον περασµένο Αύγουστο βγήκαµε από τα µνηµόνια και η Ελλάδα στάθηκε στα πόδια της. Για να τα καταφέρει η Ελλάδα,
έδωσε σκληρές µάχες, µε αυτήν την Κυβέρνηση, σε ένα πολύ δυσµενές πλαίσιο, όπου η κυρίαρχη ευρωπαϊκή ελίτ ήθελε να δώσει
ένα µάθηµα στους Έλληνες, όπως έλεγε.
Απέναντί µας ήταν ο κ. Βέµπερ, ο φίλος του κ. Μητσοτάκη, ο
πρωτεργάτης του Grexit εκείνη την εποχή, που ήθελε να τιµωρήσει τη χώρα µας, επειδή σήκωνε κεφάλι, αλλά κι άλλοι φίλοι του
κ. Μητσοτάκη, όπως ο κ. Όρµπαν και ο κ. Κουρτς που σήκωναν
φράχτες, κλείνοντας τα βόρεια σύνορά µας, όταν ήταν σε µεγάλη ένταση η προσφυγική κρίση. Οι µάχες, όµως, δεν τέλειωσαν. Συνεχίζουν σήµερα και θα συνεχίσουν για πολύ ακόµα.
Μία τέτοια µάχη απέναντι στην αδικία, απέναντι στην πολιτική
που υπερχρέωσε τη µισή Ελλάδα στα ασφαλιστικά ταµεία και τις
εφορίες, είναι και ο σηµερινός νόµος, ένας νόµος που κατά γενική οµολόγια είναι νόµος ανακούφισης κατ’ αρχάς σε 1,3 εκατοµµύρια πολίτες που συσσώρευσαν χρέη στα ασφαλιστικά
ταµεία, γιατί στα χρόνια της κρίσης αναγκάστηκαν να επιλέξουν
ανάµεσα στη δική τους επιβίωση και της οικογένειάς τους ή στο
να πληρώσουν, να καλύψουν τις ασφαλιστικές εισφορές. Και, φυ-
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σικά, επέλεξαν το πρώτο.
Δεν ήταν µπαταχτσήδες. Ήταν θύµατα των πολιτικών επιλογών
των προηγούµενων κυβερνήσεων, που είχαν οδηγήσει τα ταµεία
σε απόλυτη κατάρρευση. Ήταν θύµατα εκείνων των πολιτικών
επιλογών, που επέβαλαν τις εξοντωτικές εισφορές, που οδήγησαν σε αδιέξοδα, αλλά και σε λουκέτα τις µικρές επιχειρήσεις.
Κι είναι οι εκπρόσωποι σήµερα εκείνων των πολιτικών που ξέρουν
πολύ καλά ότι το 97% των οφειλών δηµιουργήθηκαν προ ΕΦΚΑ,
πριν από το νόµο Κατρούγκαλου. Όµως, έρχονται σήµερα και
κάνουν τους ανήξερους ή και τους αθώους, ρίχνοντας ευθύνες
στη σηµερινή Κυβέρνηση για βάρη που οι προηγούµενοι είχαν
δηµιουργήσει. Τολµούν να λοιδορούν τη 13η σύνταξη, απαξιώνοντας για ακόµη µία φορά τους απόµαχους της δουλειάς, που
τους έκοψαν δέκα φορές οριζόντια τη σύνταξή τους, αφού προηγουµένως είχαν λεηλατήσει, χωρίς ντροπή, τα ασφαλιστικά
τους ταµεία. Έχουν το θράσος να το παίζουν προστάτες των
συνταξιούχων αυτοί που άφησαν πίσω τους το 2015 χρέη 1,1 δισεκατοµµύρια ευρώ στα ταµεία και 400.000 αδιεκπεραίωτες συντάξεις. Έχουν το θράσος να το παίζουν προστάτες και των αγροτών που επί δεκαετίες τους αντιµετώπιζαν ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας, δίνοντας υποτίθεται κάποιες συντάξεις που δεν
ήταν ούτε ίσα µε το χαρτζιλίκι µικρών παιδιών.
Είναι, όµως, και οι αγρότες που παίρνουν σήµερα µία ανάσα
επιπλέον από το νοµοσχέδιο, είναι οι δεκάδες χιλιάδες αγρότες
που δεν µπορούσαν να πάρουν σύνταξη, γιατί χρωστούσαν στον
ΟΓΑ πάνω από 4.000 ευρώ. Αυτό το όριο ανεβαίνει στα 6.000.
Και, βέβαια, µε την ένταξή τους στις 120 δόσεις και µε την περικοπή 100% όλων των προσαυξήσεων και µε 30 ευρώ το µήνα,
µπορούν πλέον να πάρουν τη σύνταξή τους.
Είναι οι χιλιάδες βιοτεχνίες που βρέθηκαν σε αδυναµία να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους, λόγω της βαθιάς και παρατεταµένης κρίσης, που έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους και
δεν µπορούσαν να βγουν στη σύνταξη.
Μπορεί η Αξιωµατική Αντιπολίτευση να ψάχνει όσα προσχήµατα θέλει για να ψέξει τη ρύθµιση των 120 δόσεων. Οι ασφαλισµένοι, όµως, της χώρας µπορούν σήµερα να τελειώσουν µε τα
βάρη του παρελθόντος. Με το κούρεµα έως και 85% των προσαυξήσεων και τον επανυπολογισµό όλων των χρεών τους, χωρίς
εισοδηµατικά κριτήρια ή άλλα κριτήρια εντάσσονται στις ρυθµίσεις και µπορούν έτσι να βγάλουν οριστικά τη θηλιά από το λαιµό
τους.
Ναι, η σηµερινή Κυβέρνηση µπορεί να καυχιέται. Μέσα σε
αυτές τις αντίξοες συνθήκες κατάφερε να αναδοµήσει το ασφαλιστικό σύστηµα και να κλείσει ένα ζοφερό κεφάλαιο των ασφαλιστικών εισφορών, για να ξεκινήσει ένα καινούργιο κεφάλαιο
όπου οι συνταξιούχοι θα µπορούν πλέον να προσδοκούν αυξήσεις στις συντάξεις τους και όχι περικοπές. Ήδη έχει ξεκινήσει
η ανάκτηση της 13ης σύνταξης, ήδη η διαρκής µείωση της ανεργίας και η πάταξη της αδήλωτης εργασίας φέρνουν έσοδα στα
ταµεία. Δεν είναι δώρα και παροχές, αλλά είναι επιστροφή από
τον κόπο των Ελλήνων πολιτών.
Είναι δίκαιο αυτό που γίνεται και γι’ αυτό γίνεται πράξη. Είναι
αναπτυξιακές παρεµβάσεις για µία άλλη Ελλάδα, για την Ελλάδα
των πολλών. Αυτός είναι ο δικός µας δρόµος. Είναι ο δρόµος της
δίκαιης ανάπτυξης. Διότι υπάρχει και άλλος δρόµος, ο δικός σας
δρόµος, ο δρόµος της Νέας Δηµοκρατίας, ο δρόµος της κατάργησης του οκταώρου που ψήφισαν οι Ευρωβουλευτές σας στην
Ευρωβουλή, ο δρόµος της επταήµερης εργασίας που ο κ. Μητσοτάκης εξήγγειλε προχθές και όχι κατά λάθος, είναι όλοι αυτοί
οι νόµοι που δεν στηρίζουν τους πολλούς, αλλά την ελίτ. Αυτόν,
όµως, το δρόµο, το δικό σας δρόµο, θα τον φράξουν οι Έλληνες
πολίτες στις εκλογές στις 26 του Μάη.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επιτρέψτε µου, πριν
δώσω τον λόγο στον επόµενο οµιλητή, ο οποίος είναι ο κ. Τσιάρας, να πω ότι προηγουµένως το Προεδρείο έγινε δέκτης παραπόνων δίκαιων, ενδεχοµένως, ή όχι, αυτό θα το κρίνετε εσείςτης κ. Αυλωνίτου, διότι µετατέθηκε η σειρά του κ. Τσιάρα, που
ήταν τρεις θέσεις µετά, προκειµένου ο ίδιος να αποδεσµευτεί για
να ταξιδέψει σε προγραµµατισµένη περιοδεία. Εγώ οφείλω, λοι-
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πόν, να το θέσω στο Σώµα, κατόπιν και της παρατήρησης της κ.
Αυλωνίτου. Θεώρησα ότι θα µπορούσε αυτό να διευθετηθεί σε
αυτά τα πλαίσια.
Εποµένως ερωτάται το Σώµα εάν δέχεται να µιλήσει ο κ. Τσιάρας όπως τουλάχιστον αναγνώστηκαν τα ονόµατα προηγουµένως;
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Όχι, δεν σας δίνω
τον λόγο.
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Θέλω τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Γιατί είναι προσωπικό;
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Γιατί διαστρεβλώνετε αυτό που συνέβη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τι διαστρέβλωσα;
Ήλθατε στο Προεδρείο και κάνατε µια παρατήρηση. Πώς να το
πω αλλιώς; Η λέξη είναι τώρα το πρόβληµα;
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Διαστρεβλώνετε επίτηδες αυτό που σας
ανέφερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συγγνώµη, δεν σας
έδωσα τον λόγο.
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Θα µου τον δώσετε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τι θέλετε να πείτε
ακριβώς; Δεν υπάρχει καµµία αιχµή απέναντί σας. Ανέφερα το
γεγονός που συνέβη, προκειµένου να ζητήσω τη συναίνεση του
Σώµατος για να δώσουµε τον λόγο στον κ. Τσιάρα. Αυτό είναι.
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Έχετε κάποιο θέµα µαζί µου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Όχι, κανένα.
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Θα ήθελα τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας παρακαλώ, τέτοιους χαρακτηρισµούς µην τους απευθύνετε σε µένα.
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Όπως ο προηγούµενος Πρόεδρος, ο κ.
Κακλαµάνης, ανήγγειλε στο Σώµα αυτήν τη διαφορά, να µιλήσει
ο κ. Τσιάρας πρώτος, το ίδιο έπρεπε να κάνετε κι εσείς και όχι
να ανακοινώνετε τα ονόµατα όπως σας αρέσει, χωρίς να το ξέρει
το Σώµα. Αυτό σας είπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Είδατε που πυροδοτείτε εσείς;
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Εσείς δεν κάνετε καλά τη δουλειά σας,
όπως την έκανε ο κ. Κακλαµάνης. Δεν έχω θέµα µε τον κ. Τσιάρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Άρα, είστε εσείς
προκατειληµµένη απέναντι στο Προεδρείο και όχι εγώ απέναντι
σε σας.
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Είστε, γιατί διαστρεβλώσατε ακόµα και
το παράπονό µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Η προκατάληψη
είναι από την πλευρά σας. Λυπάµαι πολύ.
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Κάποιο θέµα έχετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Λυπάµαι πολύ. Τίποτα άλλο.
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Να εκτελείτε τα καθήκοντά σας όπως τα
εκτέλεσε ο κ. Κακλαµάνης και να µη διαστρεβλώνετε τα γεγονότα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δεν έχετε τον λόγο.
Ό,τι ήταν να πείτε, το είπατε.
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Ζητήστε συγγνώµη από µένα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Αν διαφωνεί το Σώµα, ας ειπωθεί η διαφωνία. Αν συµφωνεί, ας δώσουµε τον λόγο
στον κ. Τσιάρα, όπως ανέγνωσα τα ονόµατα.
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Θέλετε να παρουσιάσετε ότι έχω θέµα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Υπάρχει διαφωνία;
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Υπάρχει θέµα µε τη διαδικασία που δεν
την κάνετε όπως πρέπει!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ερωτώ και πάλι.
Υπάρχει διαφωνία;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Όχι, όχι.
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Καµµία διαφωνία ούτε και από µένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν δώσω τον λόγο στον κ.
Τσιάρα, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥ-
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ΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα µαθητές και µαθήτριες και έξι εκπαιδευτικοί συνοδοί τους
από το 39ο Δηµοτικό Σχολείο Λάρισας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ορίστε, κύριε Τσιάρα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ.
Να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους γι’ αυτήν τη διευκόλυνση, γιατί αντιλαµβάνεστε ότι υπάρχει ένα βαρύ πρόγραµµα
υποχρεώσεων. Με τις παρεµβολές που έγιναν σε όλη την προηγούµενη διάρκεια της συζήτησης, ο καθένας µας έφυγε πολύ
µακριά από τον δικό του προγραµµατισµό. Ωστόσο, σας ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ουσιαστικά συζητάµε ένα νοµοσχέδιο το οποίο ξεκίνησε µε µία διαφορετική κατεύθυνση, σε ό,τι
αφορά, τουλάχιστον, τη στόχευση της Κυβέρνησης, και τελικά
φτάσαµε να συζητάµε κάτι εντελώς διαφορετικό.
Αυτό που µπορεί κανείς εύκολα και αβίαστα να συµπεράνει,
είναι ότι η συζήτηση ετεροπροσδιορίστηκε ή κατευθύνθηκε κάπου αλλού, απλά και µόνο γιατί µεσολάβησαν κάποια γεγονότα,
τα οποία είχαν στρέψει τα φώτα της δηµοσιότητας κυρίως σε
κάτι το οποίο έκανε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Ας µην γελιόµαστε. Τα µέτρα τα οποία ήρθαν µε τη βροχή των
τροπολογιών και η διαδικασία η οποία ξεκίνησε από το Ζάππειο
την προηγούµενη Τρίτη, προκειµένου να εξαγγελθούν -και βεβαίως να νοµοθετηθούν- από την πλευρά της Κυβέρνησης, δεν
θα υπήρχε περίπτωση να νοµοθετηθούν αυτήν την περίοδο, µε
τις συγκεκριµένες συνθήκες. Για άλλο χρόνο τα είχε προγραµµατίσει η Κυβέρνηση, για άλλο χρόνο, ενδεχοµένως, είχε κάνει
το σχεδιασµό της και τελικά καταλήγει σήµερα, προκειµένου να
στρέψουµε και τη συζήτηση κάπου αλλού. Και εδώ, βεβαίως, βρίσκεται ο πραγµατικός αντιπερισπασµός ή η πραγµατική –επαναλαµβάνω- µετάθεση της συζήτησης, σε σχέση µε αυτό που
αρχικά είχε προγραµµατιστεί.
Λυπάµαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αλλά ακούγοντας κυρίως τους Βουλευτές της Συµπολίτευσης κατά τη διήµερη συζήτηση, η οποία φαντάζοµαι ότι µάλλον θα φτάσει και στην αυριανή
ηµέρα, µε βάση το ρυθµό µε τον οποίο εξελίσσεται, µε οδηγεί
στο συµπέρασµα να κρίνω ότι πιθανότατα αυτό το οποίο χαρακτηρίζει το σύνολο των επιχειρηµάτων που µετέρχονται οι Βουλευτές της Συµπολίτευσης είναι η υποκρισία. Και λυπάµαι που
το λέω αυτό!
Δυστυχώς, υπάρχει µία προσέγγιση αµοραλισµού και αµετροέπειας, η οποία σε έναν πολύ µεγάλο βαθµό απαντάται µε την
κοινή λογική.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ωραία µιλάµε για το νοµοσχέδιο
των 120 δόσεων. Ποιος αµφιβάλλει, µέσα από την κρίση που περνάει η ελληνική πολιτεία -εννοώ την οικονοµική κρίση που πλήττει
όλους τους Έλληνες πολίτες- ότι µία τέτοια ρύθµιση είναι απολύτως αναγκαία;
Αλήθεια, κάνατε κριτική -και το είπε πολύ εύστοχα ο εισηγητής
της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Βρούτσης- γιατί η προηγούµενη δική
σας ρύθµιση απέτυχε; Έχετε σκεφτεί γιατί έχουν διπλασιαστεί
αυτήν την ωραία δική σας περίοδο, όπως την περιγράφετε, οι
οφειλές των πολιτών προς το ελληνικό δηµόσιο;
Όλα αυτά έρχονται σε πλήρη αντίθεση µε αυτό το οποίο τελικά
επιχειρείτε να προβάλλετε ως δική σας θέση. Διότι, πέραν όλων
των άλλων, υπάρχει ένα στοιχείο, ένα συγκεκριµένο γεγονός, το
οποίο δείχνει την πραγµατική σας πρόθεση.
Άκουγα νωρίτερα έναν συνάδελφο να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει
να στηρίξει τους µικροµεσαίους Έλληνες επιχειρηµατίες, ότι
θέλει να στηρίξει την αστική µεσαία τάξη. Αλήθεια, πού το έχετε
δει αυτό; Στο γεγονός ότι έχετε προσδιορίσει µόνο δεκαοκτώ δόσεις για τις επιχειρήσεις, για τις εταιρείες; Εκεί φαίνεται; Εκεί
αποδεικνύεται; Δεν είναι υποκριτικό να λέτε ότι έρχεστε να ρυθµίσετε υποτίθεται τα χρέη µιας πολύ µεγάλης οµάδας Ελλήνων
πολιτών και οι επιχειρήσεις οι οποίες στην πραγµατικότητα συνιστούν, θα σας έλεγα, µια άλλη διάσταση, µία άλλη προβολή
απλών ανθρώπων να µην µπαίνουν ακριβώς στην ίδια ρύθµιση;
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Αλήθεια, έχετε σκεφτεί ότι οι δικηγόροι ή ο γιατροί -λέω εγώπου είναι οι αστοί, τους οποίους είπατε ότι στηρίζετε, θα µπορούν να προστρέξουν στη ρύθµιση των 120 δόσεων, αλλά αν αυτοί οι «δυστυχισµένοι» έχουν µία εταιρεία δεν θα µπορούν να το
κάνουν; Το έχετε καταλάβει; Και θα µιλάµε ακριβώς για τα ίδια
πρόσωπα. Δεν θα µιλάµε για κάτι διαφορετικό.
Πάµε παρακάτω.
Μιλήσατε για τη 13η σύνταξη. Πότε θα σταµατήσετε να χρησιµοποιείτε όρους οι οποίοι δεν έχουν καµµία σχέση µε την πραγµατικότητα; Αν µιλούσαµε για 13η σύνταξη, κύριε Υπουργέ, θα
έπρεπε να είχατε έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα έπρεπε
να ακολουθήσετε κατά γράµµα αυτό που προβλέπει το Σύνταγµα.
Γιατί κοροϊδεύετε τους Έλληνες πολίτες µε όρους και µε λέξεις που δεν έχουν καµµία σχέση µε την πραγµατικότητα; Μιλάµε
για ένα επίδοµα και µάλιστα προεκλογικό.
Φανταστείτε τη θέση σας στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση και
µία άλλη κυβέρνηση να νοµοθετεί µε αυτό τον τρόπο λίγες µέρες
πριν τις εκλογές. Πού βρίσκεται, αλήθεια, η ηθική για να καταλάβω και που εν πάση περιπτώσει θα συναντηθεί µε αυτή τη δική
σας, τη δήθεν αριστερή ηθική, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι του
ΣΥΡΙΖΑ; Αυτά θα κάνατε και θα λέγατε αν ήσασταν αντιπολίτευση
και µία άλλη κυβέρνηση νοµοθετούσε µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο;
Το λέω αυτό γιατί -επαναλαµβάνω- είµαστε όλοι σε µία πολύ
δύσκολη στιγµή για την πατρίδα µας και όλοι πρέπει να καταλάβουµε πού βρισκόµαστε. Όσο, όµως, ο λαϊκισµός και η υποκρισία
θα επαναλαµβάνονται ως πρακτική του πολιτικού συστήµατος,
που ειδικά αυτή την περίοδο προφανώς έχει κύρια αναφορά και
ένδειξη τις κυβερνητικές επιλογές, αυτή η προσπάθεια που κάνουν οι Έλληνες πολίτες εδώ και εννέα χρόνια, δυστυχώς, δεν
θα τελεσφορήσει µε τον τρόπο ή µε την κατεύθυνση που όλοι
εµείς επιθυµούµε.
Τέλος, θέλω να κάνω µια αναφορά στην προσπάθεια παραποίησης όσων λέγονται από στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας και, βεβαίως, από τον Πρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας, τον Κυριάκο
Μητσοτάκη.
Αλήθεια, όντως πιστεύετε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ουσιαστικά ως πολιτική πρόταση αυτό για το οποίο τον µέµφεστε;
Σε ποια σοβαρή ευρωπαϊκή χώρα µπορεί να συµβαίνει αυτό;
Όταν, µάλιστα, είστε εσείς -αποδείχθηκε και πάλι µε κατάθεση
πολλαπλών εγγράφων στα Πρακτικά- εκείνοι οι οποίοι έχετε αποδεχθεί και έχετε νοµοθετήσει τη δυνατότητα των επιχειρήσεων
να εργάζονται επτά ηµέρες. Πόσα κροκοδείλια δάκρυα; Ακόµα
θα υπογράφετε και θα κλαίτε µε τα δάκρυα επάνω στο στύλο;
Επιτέλους, χρειάζεται σοβαρότητα και ευθύνη απέναντι σε αυτό
το οποίο κάνουµε.
Αντιλαµβάνοµαι ότι η Κυβέρνηση είναι στριµωγµένη. Και είναι
στριµωγµένη από την πραγµατικότητα που αντιµετωπίζει. Ο λαοπρόβλητος Πρωθυπουργός µε µεγάλες δυσκολίες βρίσκεται
παντού, οι δηµοσκοπήσεις δεν είναι καλές. Προφανώς πρέπει να
κάνετε κάποια πράγµατα προκειµένου είτε να αλλάξετε την
ατζέντα, είτε να δηµιουργήσετε µία άλλη ατµόσφαιρα.
Όµως, αυτό -λυπάµαι που θα σας το πω- λειτουργεί εις βάρος
των Ελλήνων πολιτών. Βεβαίως, δεν είµαστε στον ίδιο δρόµο,
όπως είπε νωρίτερα ο κύριος συνάδελφος. Εµείς είµαστε στο
δρόµο της πραγµατικής ανάπτυξης, του µεγαλώµατος της πίτας,
της πραγµατικής, ουσιαστικά, άνθηση της οικονοµίας, της δηµιουργίας νέων πραγµατικών θέσεων εργασίας. Εσείς είστε στη
λογική του «πρέπει να δώσουµε ένα δώρο στους Έλληνες πολίτες, να τους κλείσουµε το µάτι, να τους κοροϊδέψουµε λίγο πριν
τις εκλογές µήπως και περισώσουµε κάτι».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η 26η Μαΐου είναι κοντά. Φαντάζοµαι ότι ο καθένας από εµάς, κρατώντας την ευθύνη των
δικών του λόγων αυτή τη φορά και όχι αυτών που µπορεί να
προσδιορίζονται ή να υπαγορεύονται από επικοινωνιακά επιτελεία ή εν πάση περιπτώσει από ανθρώπους που πιστεύουν ότι
έτσι κερδίζονται οι εκλογές ή έτσι µπορεί να φτάσει κοντά στους
ανθρώπους, φαντάζοµαι ότι θα σταθεί όρθιος απέναντι στον καθρέφτη της δικής του ευθύνης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Χαρακόπουλος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πραγµατικά είναι να απορεί κανείς µε την αλαζονεία ορισµένων Υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ. Ακούσαµε πριν από λίγο την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ.
Γεροβασίλη, παρουσιάζοντας µία τροπολογία για την πολιτική
προστασία, µε έπαρση να µιλά για τη νέα αρχή που θα διαδεχθεί
την υπάρχουσα στην πολιτική προστασία, µία νοµοθετική πρωτοβουλία που θα έρθει στη Βουλή µετά τις ευρωεκλογές.
Αντί να απολογηθεί η κ. Γεροβασίλη για την τεράστια αυτή καθυστέρηση, έρχεται εδώ και κοµπάζει. Θυµίζω ότι µετά την τραγωδία στο Μάτι, όπου θρηνήσαµε εκατόν δύο θύµατα, ο Πρωθυπουργός πέρυσι τον Αύγουστο εξήγγειλε µία νέα αρχή. Η ίδια
η κ. Γεροβασίλη πέρσι τον Δεκέµβρη, όταν ήταν στη χώρα µας ο
αρµόδιος Κοινοτικός Επίτροπος, ο κ. Στυλιανίδης, για να παρουσιάσει το νέο Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Πολιτικής Προστασίας, µας
είχε πει ότι θα φέρει τη νέα νοµοθετική πρωτοβουλία τον Γενάρη
στη Βουλή, πολύ πριν από την έναρξη της νέας αντιπυρικής περιόδου. Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε 1η Μαΐου και ακόµη να
έρθει η σχετική νοµοθετική πρωτοβουλία.
Το δεύτερο για το οποίο, επίσης, αντί να απολογηθεί εµφανίστηκε ως κήνσορας, είναι η έξαρση των φαινοµένων βίας και ανοµίας. Χθες είχαµε πάλι καταδροµική επίθεση στο Α.Τ. Καισαριανής, είχαµε την πυρπόληση αυτοκινήτου δηµοσιογράφου που καλύπτει το αστυνοµικό ρεπορτάζ.
Ακούσαµε και κάτι, επίσης, πραγµατικά οξύµωρο. Απαντώντας
η κ. Γεροβασίλη στις καταγγελίες αστυνοµικών ότι δεν έχουν την
άδεια από την πολιτική ηγεσία και τη φυσική ηγεσία να µπαίνουν
στα Εξάρχεια για να αντιµετωπίζουν κάθε παραβατικό στοιχείο
και κάθε εγκληµατικό στοιχείο που βρίσκει καταφύγιο εκεί στο
άβατο των Εξαρχείων, είπε ότι τα λένε αυτά κάποιοι στην ΕΛΑΣ
που θέλουν να κρύψουν τη δική τους ανικανότητα. Αν ισχύει κάτι
τέτοιο, ποιος έχει την ευθύνη για την επιλογή των στελεχών της
ΕΛΑΣ, ικανών ή ανικάνων;
Εµείς πιστεύουµε ότι η Αστυνοµία έχει την επιχειρησιακή δυνατότητα, τον επαγγελµατισµό και τα έµπειρα στελέχη για να
φέρει σε πέρας την αποστολή της αρκεί να αφεθεί να κάνει τη
δουλειά της.
Μπαίνω τώρα γρήγορα στο νοµοσχέδιο, κύριε Πρόεδρε.
Η επιθανάτια αγωνία του ΣΥΡΙΖΑ πλέον δεν κρύβεται. Λίγο πριν
το τέλος έχει φτάσει σε τέτοιο σηµείο παροξυσµού, ώστε ξεπερνά ακόµη και κάθε προηγούµενο δικό του ρεκόρ σε fake news.
Δεν διστάζει το επιτελείο του Μαξίµου να προβεί στην πιο κραυγαλέα διαστρέβλωση των λεγοµένων του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, σε διασπορά ψευδών ειδήσεων, προκειµένου να παίξει το χαρτί της πιο φαιδρής κινδυνολογίας. Fake news
από τη µία µεριά και παροχολογία από την άλλη.
Ο Πρωθυπουργός, που και χθες στον «ALPHA» υπερασπίστηκε
το δικαίωµά του στη χλιδή των ελίτ, δεν διστάζει να παροµοιάσει
το έργο του µε αυτό του Χριστού. Ναι, το τόλµησε και αυτό.
Μόνο που οι πολλαπλασιασθέντες άρτοι, που µοιράζει µε τη
µορφή συντάξεων και επιδοµάτων και ω του θαύµατος πέφτουν
σαν βροχή παραµονή των εκλογών, δεν είναι παρά αποτέλεσµα
της υπερφορολόγησης µε την οποία γονάτισε τη µεσαία τάξη
εδώ και τέσσερα χρόνια.
Τώρα, λοιπόν, που πλησιάζει καλπάζοντας η αναπόφευκτη
ήττα, ο ΣΥΡΙΖΑ παίζει το χαρτί του «Τσακαλώτε, δωσ’ τα όλα»,
για να µειωθεί η διαφορά µε τη Νέα Δηµοκρατία, να παραµείνει
στην εξουσία για λίγους ακόµη µήνες και, ταυτόχρονα, να λησµονήσουν οι πολίτες την πικρή αλήθεια που βιώνουν µε ΣΥΡΙΖΑ
και ΣΙΑ στην εξουσία.
Βάφτισαν 13η σύνταξη το βοήθηµα των 800 εκατοµµυρίων
ευρώ και ας είναι το 1/3 του ποσού που αναλογεί στην κανονική
13η σύνταξη που φτάνει τα 2,4 δισεκατοµµύρια ευρώ. Πρόκειται
για προσβολή της νοηµοσύνης των συνταξιούχων, καθώς το
ΕΚΑΣ που έκοψαν ξεπερνούσε το ποσό που σήµερα επιστρέφουν έξω από την κάλπη. Έκοψαν 930 εκατοµµύρια ευρώ για να
δώσουν λίγο πριν τις εκλογές 830 εκατοµµύρια και ζητούν και
χειροκρότηµα.
Κοµπάζετε, όµως, γι’ αυτό όταν εκτός του ΕΚΑΣ που καταρ-
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γήσατε επιβάλλατε και δεκαεπτά µειώσεις σε συντάξεις και εισφορές, ενώ έχετε αφήσει στο έλεος του θεού διακόσιους πενήντα χιλιάδες συνταξιούχους που αναµένουν να τους καταβληθούν οι εκκρεµείς συντάξεις τους. Αναρωτηθήκατε πραγµατικά
πώς τα βγάζουν πέρα αυτοί οι άνθρωποι;
Και κάτι ακόµη: Ενώ δίνετε µισή σύνταξη ως εκλογικό επίδοµα
µε τη µείωση του αφορολόγητου, για την οποία κάποτε δήλωνε
ότι θα παραιτούνταν ο κ. Τσακαλώτος -αχ, αυτή η ελαστική ηθική
της Αριστεράς- ουσιαστικά οι συνταξιούχοι χάνουν µία ολόκληρη
σύνταξη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αφού, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός λέει ότι δεν θα εφαρµόσει τη
µείωση, που µόνοι σας ψηφίσατε, ελάτε να υπερψηφίσουµε όλοι
µαζί την τροπολογία της Νέας Δηµοκρατίας για τη µη µείωση του
αφορολόγητου. Ιδού η Ρόδος!
Πιο εκκωφαντική, όµως, είναι η συµπεριφορά σας για τον ΦΠΑ
στην εστίαση και στα τρόφιµα. Ο κ. Τσακαλώτος τώρα έγινε µακαρονάς, όπως µας είπε χθες στην οµιλία του δικαιολογώντας
τη µείωση του συντελεστή; Δεν µας είπε, ωστόσο, πριν τέσσερα
χρόνια όταν αύξησε τον ΦΠΑ τι προτιµήσεις είχε.
Παραπάει, όµως, να καµαρώνει για τη µείωση αυτός που επέβαλε την αύξηση, µία αύξηση που θα ήταν αχρείαστη αν δεν είχε
κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ τις εκλογές, δεν είχαν µεσολαβήσει τα δηµοψηφίσµατα, τα «go back madame Merkel» και τα νταούλια που
θα χόρευαν τις αγορές.
Όσον αφορά, κύριε Πρόεδρε, την ατελή ρύθµιση των 120 δόσεων, να επισηµάνω ότι η ρύθµιση προκαλεί ένα αίσθηµα αδικίας
σε όσους ήταν συνεπείς και θα βρεθούν να πληρώνουν πολύ περισσότερα από όσους δεν πλήρωναν.
Επειδή, όµως, είναι νωπό ακόµη το µελάνι στο πόρισµα της
Βουλής για το δηµογραφικό, θέλω να καυτηριάσω τη ρύθµιση
για τους πολύτεκνους. Στο σχέδιο νόµου προβλέπονται µειωµένοι συντελεστές µόνο µέχρι τα τρία παιδιά. Από κει και πέρα παραµένει ο ίδιος συντελεστής για τα τέσσερα, πέντε ή περισσότερα παιδιά όσο και για τα τρία. Κι όµως, στη διακοµµατική επιτροπή είχαµε συµφωνήσει για παρεµβάσεις που θα ενίσχυαν
τους πολύτεκνους.
Σε κάθε περίπτωση φοβούµαι ότι η ρύθµιση των 120 δόσεων
θα πάει και αυτή άκλαυτη, όπως πήγε και η άλλη των 100 δόσεων
το 2015. Και αυτό γιατί η ρύθµιση δεν συνοδεύθηκε από πραγµατική ανάπτυξη, που σηµαίνει επενδύσεις, επενδύσεις και πάλι
επενδύσεις, κάτι που δυστυχώς δεν κάνει αυτή η Κυβέρνηση
Ολοκληρώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι όλα
αυτά τα κόλπα της «πρώτη φορά αριστεράς» δεν θα έχουν καµµία τύχη στις εκλογές της 26ης Μαΐου. Την παραπάνω Κυριακή
θα σηµάνει το καµπανάκι του τέλους της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Κυριακή κοντή γιορτή!
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, κύριε Μπάρκα, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Θα ήθελα να
πω κάτι και για τον κ. Χαρακόπουλο. Επειδή οι συνάδελφοι της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης στους λόγους τους από το Βήµα
της Βουλής κάνουν ένα σφάλµα, θα ήθελα να το επισηµάνω. Το
είπε και ο κ. Βλάχος, θα το πω και για τον κ. Χαρακόπουλο και
θα ήθελα να ακουστεί για ακόµα µια φορά.
Όσοι έχουν κάνει ρύθµιση, το άρθρο 7 τους δίνει τη δυνατότητα να ενταχθούν στη νέα ρύθµιση. Μπορούν....
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν µιλάει για τα ασφαλιστικά, αλλά για τα φορολογικά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Άρα, κύριοι συνάδελφοι, όταν λέτε κάτι από το Βήµα της Βουλής καλό είναι να
το διευκρινίζετε.
Και κύριε Πρόεδρε, και ολοκληρώνω µε αυτό....
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Άρα αφορούσε τα
ζητήµατα εκκρεµουσών περιπτώσεων φορολογίας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Και επειδή µίλησε για κραυγαλέα διαστρέβλωση των λεγοµένων του Αρχηγού
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης από µέρος της Κυβέρνησης....
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Τώρα µπαίνουµε αλλού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Μπάρκα, σας
παρακαλώ!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Επιτρέψτε
µου, κύριε Πρόεδρε, για τα Πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Αν είναι για κάθε
οµιλητή ή οµάδων οµιλητών να παίρνει τον λόγο ο Υπουργός και
να τοποθετείται....
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ολοκληρώνω.
Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Θέλουµε και εµείς τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δώσατε µια διευκρίνιση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κάθισα και
έκανα αποδελτίωση του κειµένου των λεγοµένων του Αρχηγού
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ο οποίος λέει: «Όταν µία επιχείρηση συµφωνεί µε τους εργαζόµενους µέσω επιχειρησιακής
σύµβασης για να πάει από πενθήµερο σε επταήµερο µε τη σύµφωνη γνώµη των εργαζοµένων και µε πολύ καλύτερες απολαβές
και µε αυξηµένα δικαιώµατα και συµφωνούν τα δύο µέρη, δεν
κάνουµε τίποτα άλλο από το να αναγνωρίζουµε ότι είµαστε σε
έναν κόσµο που αλλάζει και πρέπει οι εργαζόµενοι, οι επιχειρήσεις και το κράτος να προσαρµοστούν σε αυτήν τη νέα πραγµατικότητα. Μερικές φορές το να δώσεις σε µία γυναίκα τη δυνατότητα να δουλεύει από το σπίτι της είναι καλό, δεν είναι κακό.
Μπορεί να πηγαίνει κόντρα στην παραδοσιακή οκτάωρη εργασία
πέντε µέρες την εβδοµάδα, αλλά είναι καλό.».
Αυτή είναι αυτή είναι η αποδελτίωση του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για
ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό αυστηρά. Σας παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, καταλαβαίνω την αγωνία του Υφυπουργού Εργασίας και των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ
και της Κυβέρνησης να καλύψει τη µεγάλη γκάφα που έκανε. Η
γκάφα ήταν ότι κατήγγειλαν τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, επειδή επαίνεσε τις εργασιακές σχέσεις και την εταιρεία «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ» για µία σύµβαση την οποία έχει κάνει
αποδεκτή η κ. Αχτσιόγλου και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας και ένα
εργοστάσιο στο οποίο πήγε και ο ίδιος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Πού το γράφει; Πού το είπε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Προσέξτε. Το παράδοξο είναι ότι από
χθες οι αποκαλύψεις που έγιναν από Βήµατος Βουλής και από
µένα ως εισηγητή και από τον Αντιπρόεδρο, τον κ. Χατζηδάκη,
που σας παρουσιάσαµε δύο εργασιακές συµβάσεις, οι οποίες µε
την υπογραφή Αχτσιόγλου, Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ φέρνουν για πρώτη
φορά στην Ελλάδα την επταήµερη εργασία και σας καταγγέλλουµε για την απόλυτη υποκρισία.
Απαντήστε, λοιπόν, είναι δυνατόν επταήµερη εργασία και να
κρύβεστε και να υποκρίνεστε; Λίγη ντροπή θα έκανε καλό!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για
να κάνω µια παρέµβαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, έχετε τον
λόγο για ένα λεπτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Επειδή κάθε τρεις και λίγο ο εισηγητής
της Νέας Δηµοκρατίας παίρνει τον λόγο είτε για να µας υπενθυµίσει την....
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ποιος πήρε τον λόγο; Δεν
πήρε τον λόγο. Η συζήτηση ξεκίνησε από τον κ. Μπάρκα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Μαντά, εντός
ή εκτός εισαγωγικών προκλήθηκε η πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας. Ο εισηγητής της ζήτησε τον λόγο γιατί ήθελα να απαντήσει
στα λεγόµενα του κ. Μπάρκα. Αυτό ήταν.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Όχι...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συγγνώµη που σας
διακόπτω, θα σας δώσω τον λόγο.
Τόνισα και είπα, όπως και οι προηγούµενοι Προεδρεύοντες,
και προς τον κ. Μπάρκα και προς τους Υπουργούς ότι αν είναι
για κάθε τοποθέτηση Βουλευτού ή οµάδας Βουλευτών να ζητούν
τον λόγο και να παρεµβαίνουν για να αντιπαρατίθενται, δεν θα
µπορέσουµε να τελειώσουµε όχι αύριο, αλλά ούτε µεθαύριο.
Ορίστε, λοιπόν, έχετε τον λόγο για να πείτε αυτό που θέλετε
να πείτε και να δώσουµε τον λόγο στην κυρία Υπουργό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Με συγχωρείτε κιόλας.
Επειδή έγινε µία παρέµβαση για το αφορολόγητο, τροπολογία
η οποία έχει κατατεθεί και µια δεύτερη παρέµβαση, τώρα θέλω
απλώς να πω ότι το συγκεκριµένο θέµα, για το οποίο έρχεται και
επανέρχεται ο κ. Βρούτσης και για το αφορολόγητο και για το
θέµα των συλλογικών συµβάσεων εργασίας, έχει απαντηθεί µε
σαφήνεια χθες από τον Υπουργό. Τώρα ο καθένας ας κριθεί µε
αυτά που λέει και κάνει στη Βουλή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, κυρία Φωτίου, έχετε τον λόγο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να ξεκινήσω την οµιλία µου µε αναφορά στην προχθεσινή συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη, η οποία συνέπεσε µε την
Ηµέρα της Μητέρας και να σταθώ στο εφιαλτικό µέλλον που σχεδιάζει ο κ. Μητσοτάκης για τις Ελληνίδες µητέρες.
Αποκάλυψε, λοιπόν, ότι θέλει να καταργήσει την πενθήµερη
εργασία και να νοµοθετήσει την επταήµερη. Μετά την αναγγελία
για κατάργηση του οκταώρου, µετά τη δυσανεξία για τη δέκατη
τρίτη σύνταξη, µετά τις έντονες αντιδράσεις του για την αύξηση
του κατώτατου µισθού και την κατάργηση του υποκατώτατου και
την πάγια επιθυµία του για κόψιµο όλων των επιδοµάτων, επιφυλάσσει για τις Ελληνίδες µητέρες ένα µέλλον ζοφερό, επτά
µέρες την εβδοµάδα ελαστικό ωράριο εργασίας πάνω από οκτώ
ώρες εάν χρειάζεται την µέρα.
Πρόκειται για έναν εργασιακό µεσαίωνα που θα αποτρέψει τις
νέες γενιές από το να δηµιουργήσουν οικογένεια. Κόπτεται,
εσχάτως, για το δηµογραφικό ο κ. Μητσοτάκης, αλλά αυτοδιαψεύδεται µε την πρώτη ευκαιρία. Μόνο τρόµο προκαλούν όσα
ευαγγελίζεται κι ας προσπαθεί να κρύψει την πραγµατική εικόνα
µε υποσχέσεις διχίλιαρων. Αποκαλύφθηκε για άλλη µια φορά το
σχέδιο της Δεξιάς για την απόλυτη ισοπέδωση του κοινωνικού
κράτους που µε τόσο κόπο χτίσαµε αυτά τα πολύ δύσκολα τέσσερα χρόνια, µαζί µε τον ελληνικό λαό.
Εµείς, κύριοι, παραλάβαµε το 2015 ένα επίδοµα παιδιού µε
προϋπολογισµό 650 εκατοµµύρια, το οποίο έπαιρναν ένα εκατοµµύριο τετρακόσιες χιλιάδες παιδιά. Πώς το έπαιρναν; Το
έπαιρναν ανισότιµα, 40 ευρώ το παιδί. Το κάναµε 70 ευρώ το
παιδί και µέσα σε ένα χρόνο εκατόν πενήντα χιλιάδες παιδιά παραπάνω πήραν το επίδοµα. Δώσαµε 1.100.000.000. Το σχεδιάσαµε ψηφιακά και δίκαια. Πηγαίνετε, κύριε Μητσοτάκη, λοιπόν,
σε αυτές τις µητέρες να τους πείτε ότι θα το ξαναγυρίσετε σε
αυτό που είχατε εσείς σχεδιάσει και δίνατε.
Το 2015 παραλάβαµε εβδοµήντα εννέα χιλιάδες δωρεάν θέσεις σε βρεφονηπιακούς σταθµούς και τις αυξήσαµε σε τρία
µόλις χρόνια, πολύ δύσκολα χρόνια, σε εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες. Γιατί; Γιατί εντάξαµε τις φτωχές και τις άνεργες µητέρες,
και όχι µόνο τις εργαζόµενες, που οι προηγούµενες κυβερνήσεις
είχατε αποκλείσει. Σε αυτές τις µητέρες, λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, να πάτε να τους πείτε ότι θα τις αποκλείσετε ξανά. Φέτος,
κύριε Μητσοτάκη, θα καλύψουµε -κι ακούστε το καλά, µία για
πάντα- όλες τις θέσεις, όλες τις ανάγκες των µητέρων, δωρεάν,
σε όσες θέσεις βρεφονηπιακών σταθµών υπάρχουν στο κράτος.
Με τα µέτρα για τη στέγη σήµερα διακόσιες σαράντα χιλιάδες
εγκεκριµένες οικογένειες ή εξακόσιες σαράντα χιλιάδες συµπολίτες µας παίρνουν για πρώτη φορά το επίδοµα ενοικίου, ανά-
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µεσά τους περισσότερα από διακόσιες τριάντα χιλιάδες παιδιά.
Να πείτε και σε αυτές τις µητέρες των παιδιών ότι και αυτό το
επίδοµα θα το κόψετε, γιατί δεν ακούω λέξη για το επίδοµα στέγης.
Εµείς θεσµοθετήσαµε τα σχολικά γεύµατα, που τόσο υπονοµεύτηκαν από τη Νέα Δηµοκρατία, και σήµερα εκατόν πενήντα
τρεις χιλιάδες παιδιά τρώνε δωρεάν, κάθε µέρα, ζεστά γεύµατα
σε χίλια σχολεία σε όλη τη χώρα. Τώρα θυµήθηκε ο κ. Μητσοτάκης την παιδική παχυσαρκία, ενώ όλο τον καιρό, αυτός και το
κόµµα του, λοιδορούσαν τα σχολικά γεύµατα, τα οποία ακριβώς
σχεδιάζει το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο κατά της παιδικής παχυσαρκίας.
Έχουµε σχέδιο, κύριοι, µέχρι το 2022 -εδώ θα είµαστε- για να
επεκτείνουµε το πρόγραµµα αυτό των σχολικών γευµάτων σε
όλα τα σχολεία της χώρας, εξακόσιες χιλιάδες γεύµατα τη µέρα,
ακριβώς γιατί έχει σηµασία αυτό για τα παιδιά. Να πάτε, κύριε
Μητσοτάκη, σε αυτά τα παιδιά και σε αυτές τις µητέρες να τους
πείτε ότι θα κόψετε και τα σχολικά γεύµατα.
Υποσχέθηκε στη συνέντευξή του ο κ. Μητσοτάκης ότι θα διαθέσει 1 δισεκατοµµύριο ευρώ για το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, όπως το αποκαλεί ο ίδιος. Έχουµε ακούσει ξανά αυτό το
σχέδιο το 2015 από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, όταν πίεζε
την Κυβέρνησή µας να το εφαρµόσει. Αυτό το σχέδιο προέβλεπε
-αυτό θέλετε να πείτε και θα το αποδείξω σήµερα γιατί συµβαίνει
αυτό- το εξής, αγαπητοί κύριοι: Για να βρούµε, έλεγε το ΔΝΤ το
1 δισεκατοµµύριο, έπρεπε να κόψουµε όποια επιδόµατα θα µας
έδιναν αυτό το 1 δισεκατοµµύριο. Αυτό έχετε στο πίσω µέρος
του κεφαλιού σας κάθε µέρα και δεν το λέτε στον ελληνικό λαό.
Τι έλεγε, λοιπόν, το ΔΝΤ; Δεν έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει επιδόµατα. Το ΔΝΤ έλεγε ότι εσείς είχατε φτιάξει διακόσια επιδόµατα.
Εσείς είχατε φτιάξει τα διακόσια επιδόµατα και τα δίνατε από
εκατόν είκοσι διαφορετικές πηγές, µε συναλλαγή και διαπλοκή.
Άρα, πρόκειται να τα κόψετε για να εξοικονοµήσετε το 1 δισεκατοµµύριο σήµερα.
Σήµερα ο προϋπολογισµός της πρόνοιας είναι 3.200.000.000.
Αν αφαιρέσουµε το 1 δισεκατοµµύριο, που τώρα θυµηθήκατε και
υπόσχεστε, για το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, φοβάµαι ότι
ετοιµάζεστε για µία σφαγή στα 2,2 δισεκατοµµύρια που µένουνε.
Γι’ αυτό είναι ο πόλεµος εναντίον των επιδοµάτων όλον αυτό τον
καιρό. Ακούµε το µεγάλο µύθο της προπαγάνδας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
έφτιαξε τα επιδόµατα. Το 2015 βρήκαµε πενήντα τέσσερις υπαλλήλους, διακόσια επιδόµατα που δίνονταν, όπως είπα, από εκατόν είκοσι διαφορετικές πηγές, µε αδιαφανή κριτήρια.
Μέσα σε δύο χρόνια ιδρύσαµε ένα ψηφιακό κράτος πρόνοιας,
το οποίο µε δύο πυλώνες, από τη µία το κράτος, τις περιφέρειες
και τα διακόσια σαράντα Κέντρα Κοινότητας και από την άλλη,
τον ΟΠΕΚΑ, Οργανισµός Ψηφιακών Επιδοµάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα δίνει όλα αυτά ψηφιακά, χωρίς «χεράκια», χωρίς
συναλλαγές, αλλά αµέσως και διαφανώς. Τα επιδόµατα είναι έξι,
αγαπητοί µου κύριοι. Είναι το ΚΕΑ, είναι το επίδοµα παιδιού, είναι
το επίδοµα στέγης, είναι τα αναπηρικά επιδόµατα, είναι τα επιδόµατα υπερηλίκων και το επίδοµα αγροτικής εστίας.
Ρωτάµε, επιτέλους, τον κ. Μητσοτάκη, ποιο από αυτά ή όλα
αυτά και πώς, θα τα κόψει; Για µας τα επιδόµατα είναι όρος ισοτιµίας για τους ευάλωτους, για τα παιδιά, για τις οικογένειες, για
τους ηλικιωµένους. Τι θέλω να πω µε αυτό; Πείτε µου µία τετραµελής οικογένεια µε δύο παιδιά είναι ισότιµη µε µία τετραµελή
οικογένεια χωρίς παιδιά; Το επίδοµα του παιδιού και όλες τις παροχές και υπηρεσίες αυτή την ισοτιµία διασφαλίζουν.
Εµείς, λοιπόν, θεωρούµε το επίδοµα όρο ισοτιµίας, όχι δωράκι,
ούτε χάρη. Γι’ αυτό, µε το νοµοσχέδιο που ψηφίζεται σήµερα το
εξαιρούµε από τα εισοδήµατα των πολιτών και το παίρνουν. Για
προσέξτε εδώ. Αυτό το κάνουµε στο επίδοµα στέγης, του παιδιού, του ανάπηρου. Διότι, όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης, κρατάµε
τους ανθρώπους εξαρτηµένους από τα επιδόµατα και ανακυκλώνουµε τη φτώχεια. Με την εξαίρεση που κάνουµε σήµερα από τα
εισοδήµατά τους, ακριβώς δεν πέφτουν σε παγίδα φτώχειας. Γι’
αυτό το κάνουµε. Ελπίζω να το ψηφίσετε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η κοινωνική προστασία, οι συντάξεις, η πρόνοια, αποτελούν τον τρίτο πυλώνα του κοινωνικού
κράτους. Μαζί µε τους άλλους δύο, υγεία και παιδεία είναι η
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ασπίδα των πολιτών για δίκαιη ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή και
καταπολέµηση των ανισοτήτων. Αυτό το κοινωνικό κράτος χτυπήθηκε σε όλη την Ευρώπη, τώρα την περίοδο της κρίσης. Αυτό
το κοινωνικό κράτος ήταν το θύµα του νεοφιλελευθερισµού που
υποστηρίζει ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό το κοινωνικό κράτος το επανασυστήσαµε σε δύσκολες συνθήκες, βήµα το βήµα. Δεν θα επιτρέψει ο λαός να το ξανακαταστρέψετε.
Με το νοµοσχέδιο που ψηφίζουµε σήµερα ενισχύουµε το κοινωνικό κράτος πρόνοιας µε επιπλέον θέσεις, για πρώτη φορά µόνιµες θέσεις στο δηµόσιο, στα δηµόσια κέντρα πρόνοιας, που
κόντεψαν να καταρρεύσουν και που στηρίζονται µόνο στον πατριωτισµό των Ελλήνων, δηλαδή των εργαζοµένων, όλον αυτό
τον καιρό. Αυτά τα δηµόσια κέντρα είχαν φτάσει να σηκώσουν
το βάρος της αποϊδρυµατοποίησης και της αναδοχής και υιοθεσίας. Γι’ αυτό τα ενισχύουµε. Τα ενισχύουµε γιατί ανασάναµε,
γιατί πετύχαµε το «ένα προς ένα».
Και ο κ. Μητσοτάκης επαγγέλλεται να µας ξαναγυρίσει στο
«πέντε προς ένα», πέντε να φεύγουν και έναν να παίρνει, για να
γίνουν όλα ιδιωτικά. Αλλιώς, δεν γίνεται ο δηµόσιος τοµέας ιδιωτικός. Με αυτόν τον τρόπο θέλετε να το κάνετε. Αυτό είναι το δίληµµα των ευρωεκλογών. Αν θα επιτρέψουµε, δηλαδή, τη διάλυση του κοινωνικού κράτους στην Ευρώπη. Και εδώ, στο όνοµα
της ανάπτυξης και των επενδύσεων, θα κάνουµε ένα νέο ξεκίνηµα.
Θέλω εδώ, κλείνοντας, να αναφερθώ σε έναν µεγάλο µύθο
που διακινείται από τη Νέα Δηµοκρατία για τη µεσαία τάξη, ότι
την κατέστρεψε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ,
από το 2009 µέχρι το 2015, οκτακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες συµπολίτες µας από τα 5.000.000 που αποτελούν τα µεσαία στρώµατα της χώρας µας, πέρασαν στα φτωχά στρώµατα. Τι σηµαίνει
αυτό, αγαπητοί; Σηµαίνει ότι ένας στους έξι από τα µεσαία στρώµατα πέρασε στα φτωχά στρώµατα µέχρι το 2015. Και παράλληλα αυτοί που παρέµειναν στα µεσαία στρώµατα -αυτά τα 5
εκατοµµύρια που παρέµειναν- έχασαν το 37% των εισοδηµάτων
τους. Τα εισοδήµατά τους ήταν από 24.000 έως 34.000 και έφτασαν σε 15.000 έως 21.000. Έχασαν το 37%.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Αναπληρώτριας Υπουργού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ τα λέω αυτά και τα έχω καταθέσει
ήδη από την προηγούµενη εβδοµάδα.
Είπε, όµως, ο κ. Μητσοτάκης κάτι πολύ ενδιαφέρον. Μας ενδιαφέρει -είπε πρωτίστως- να µεγαλώσουµε την πίτα. Ποια είναι
η πίτα δηλαδή; Ο εθνικός πλούτος, δηλαδή το ΑΕΠ, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Ακούστε µε. Όταν µέσα σε έναν χρόνο από
το 2009 µέχρι το 2015 αυτή η πίτα, το ΑΕΠ, έχασε το 25% της
αξίας του, έρχονται αυτοί σήµερα και λένε ότι θα αυξήσουν την
πίτα. Γιατί –λέει- τότε θα µπορεί να δίνει και για το κράτος πρόνοιας. Πόση αξιοπιστία µπορεί να έχετε; Θα σας εµπιστευτούν
οι πολίτες εσάς που καταστρέψατε την πίτα;
Λέει πάλι ο κ. Μητσοτάκης: «Εάν δεν παράγουµε αρκετό
πλούτο, δεν θα έχουµε πόρους να δώσουµε στο κοινωνικό κράτος.». Από την οµιλία του είναι αυτά τα λόγια. Εδώ είναι η µεγάλη
µας διαφορά, αγαπητοί κύριοι. Ο κ. Μητσοτάκης πιστεύει ότι το
κοινωνικό κράτος δεν παράγει πλούτο, είναι βάρος στον κρατικό
προϋπολογισµό και θέλει να το εκχωρήσει στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Εκεί, βέβαια -τι περίεργο;- µόλις το εκχωρήσεις στο ιδιωτικό
κεφάλαιο, παράγει πλούτο. Δείτε τα ιδιωτικά νοσοκοµεία, τα ιδιωτικά πανεπιστήµια, δείτε την ιδιωτική ασφάλιση, δείτε τα ιδιωτικά
ιδρύµατα. Εκεί τι ωραία που είναι, που παράγει πλούτο! Όταν,
όµως, είναι στο κοινωνικό κράτος, στο δηµόσιο, τότε δεν παράγει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Υπουργέ, παρακαλώ ολοκληρώνετε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Τελείωσα,
κύριε Πρόεδρε.
Εµείς, λοιπόν, πιστεύουµε ότι οι δαπάνες για την πρόνοια είναι
αναπτυξιακές. Γι’ αυτό τις πήγαµε στα 3,2 δισεκατοµµύρια από
859 εκατοµµύρια που τις πήραµε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές -τελείωσα- τις µέρες αυτές -το
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έχετε παρατηρήσει όλοι σας και ας κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε- ο λαός εγείρεται. Το έχουµε ξαναδεί αυτό, το έχουµε ξαναζήσει αυτό. Τους βλέπουµε, τους συναντάµε στους δρόµους.
Και το µήνυµα που στέλνουν είναι ότι δεν πρόκειται να σας εκχωρήσουν ξανά το µέλλον τους, την τύχη τους. Στο τέλος, κύριε
Μητσοτάκη, θα µείνετε µε τα fake news, τη λάσπη και τη µαύρη
προπαγάνδα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επιτρέψτε µου δύο
ανακοινώσεις.
Η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υγείας: «Κύρωση
της σύµβασης δωρεάς µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου, του Γενικού Νοσοκοµείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελεστών της
διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου.».
Η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή τους στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας
σχετικά µε την εγκατάσταση συνοριακού σηµείου διέλευσης
στην περιοχή της Λίµνης Πρέσπας και άλλες διατάξεις.».
Η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή τους στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας
σχετικά µε την εγκατάσταση νέου συνοριακού σηµείου διέλευσης ανάµεσα στις δύο χώρες, το οποίο θα συνδέει τους Προµάχους στην Ελληνική Δηµοκρατία και το Μάιντεν (Majden) στη
Δηµοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Βουλευτής κ. Ανδρέας Λοβέρδος ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό για το διάστηµα από την Τετάρτη 15 Μαΐου 2019 έως την Παρασκευή 17
Μαΐου 2019. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς η Βουλή
ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Τον λόγο έχει η κ. Αυλωνίτου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ποιοι είναι µετά, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μετά την κ. Αυλωνίτου είναι η κ. Βαγιωνάκη, ο κ. Θεοφύλακτος και ο κ. Τραγάκης
ο οποίος επειδή ήταν στην Επιτροπή Κανονισµού της Βουλής ζήτησε –είναι πιο κάτω γραµµένος- να προταχθεί. Το Σώµα συµφωνεί;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Μετά την κ. Αυλωνίτου, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εντάξει.
Ορίστε, κυρία Αυλωνίτου, έχετε τον λόγο.
ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν περάσει σχεδόν εννέα µήνες από τότε που βγήκαµε από τα µνηµόνια και ψάχνω να βρω πού βρίσκεται κρυµµένο αυτό το τέταρτο
µνηµόνιο, που ακόµη και σήµερα επικαλείται η Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Πού βρίσκονται κρυµµένα τα µέτρα λιτότητας και επιβάρυνσης των πολιτών;
Αντίθετα είδαµε να επανέρχονται οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας και λέω «µπα, στάχτη στα µάτια θα είναι»! Οι συλλογικές
συµβάσεις, όµως, επεκτάθηκαν σε έντεκα κλάδους εργασίας, µε
αποτέλεσµα αύξηση µισθού για περίπου διακόσιες χιλιάδες εργαζόµενους. Λέω: «Αρχή ήταν, κάπου θα κρύβεται παρακάτω το
τέταρτο µνηµόνιο!».
Δόθηκε µέρισµα για τρίτη συνεχόµενη χρονιά. Καταργήθηκε
η περικοπή των συντάξεων. Καλά, αυτό το τελευταίο µπορούσε
να συµβεί µέσα σε µνηµόνιο και µάλιστα µε την γκρίνια του κ.
Μητσοτάκη στους δανειστές να µη χαρίζονται στον Τσίπρα; Τι
συµβαίνει εδώ;
Τα µέτρα ελάφρυνσης συνεχίστηκαν µε αύξηση του κατώτατου µισθού 11%, κατάργηση του υποκατώτατου, που αντιστοιχεί
σε αύξηση 27% για τους εργαζόµενους νέους, µείωση ΕΝΦΙΑ µεσοσταθµικά 30%, που φτάνει και 50% για τα χαµηλότερα στρώµατα, µείωση ασφαλιστικών εισφορών, µείωση φορολογικών συντελεστών, επίδοµα στέγασης, προσλήψεις καθηγητών για άτο-
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µα µε ειδικές ανάγκες, προστασία της πρώτης κατοικίας.
Τι είναι όλα τούτα; Η καταστροφή της οικονοµίας, µας λέει η
Νέα Δηµοκρατία. Τότε πώς βγαίνουµε στις αγορές και µάλιστα
µε επιτόκια χαµηλά δεκαπενταετίας; Πώς έπεσε η ανεργία εννέα
µονάδες; Πώς δηµιουργήθηκαν τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες θέσεις εργασίας; Πώς όλοι οι δείκτες της οικονοµίας δείχνουν σταθερή βελτίωση; Αντιλαµβάνονται ότι έρχεται στην εξουσία ο κ.
Μητσοτάκης και βάζουν τα καλά τους για να υποδεχτούν την κοινωνική ισοπέδωση που θα τους φέρει! Τόσο µαζοχιστές οι Έλληνες!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα συζητάµε το σχέδιο
νόµου για τις εκατόν είκοσι δόσεις, τις ρυθµίσεις οφειλών των
συµπολιτών µας, χρέη που δηµιουργήθηκαν στην περίοδο 2010
- 2014 -τότε που χάθηκε και το 25% του πλούτου της χώρας-,
χρέη προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, τη φορολογική
διοίκηση, τους ΟΤΑ α’ βαθµού.
Σήµερα, λοιπόν, δίνεται η δυνατότητα σε ογδόντα χιλιάδες συµπολίτες µας να συνταξιοδοτηθούν. Γιατί µε την πολιτική σας
εσείς, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, τους αποκλείσατε από το
συνταξιοδοτικό τους δικαίωµα. Και δίνει τη δυνατότητα σε χιλιάδες συµπολίτες µας να ανακουφιστούν µε τη ρύθµιση των οφειλών τους.
Συζητάµε, λοιπόν, ένα ακόµα βήµα που µας φέρνει πιο κοντά
στην κανονικότητα. Συζητάµε, επίσης, ένα σχέδιο τετραετές, µε
µόνιµα µέτρα για τους πολίτες, όπως η δέκατη τρίτη σύνταξη και
η µείωση του ΦΠΑ στα τρόφιµα και στην ενέργεια. Όλα αυτά τα
µέτρα είναι µέτρα προεκλογικά για τη Νέα Δηµοκρατία, όπως
ήταν και εκείνα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που ήδη
έχουν ψηφιστεί και εφαρµόζονται. Για αυτό, άλλωστε, πρώτα µεν
οι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας τα καταγγέλλουν και
ύστερα τα ψηφίζουν. Πώς να µην τα ψηφίζουν, άλλωστε, αφού η
Κυβέρνηση υπέκλεψε το πρόγραµµα της Νέας Δηµοκρατίας,
κατά τα λεγόµενα των στελεχών της;
Μας ευγνωµονούν οι άνθρωποι που τους διευκολύνουµε και
τους κάνουµε τη ζωή πιο εύκολη, για να µην κουράζονται να τα
νοµοθετούν αργότερα! Για του λόγου το αληθές, µόλις ακούν
τον Πρωθυπουργό να λέει, για παράδειγµα, ότι δεσµεύεται για
τη µη εφαρµογή της κατάργησης του αφορολόγητου, η Νέα Δηµοκρατία τρέχει να µας φέρει τροπολογία για δήθεν διευκόλυνση, επιταχύνοντας τη διαδικασία.
Τι κι αν είχαν ενσωµατώσει στο πρόγραµµά τους την κατάργηση του αφορολόγητου; Τι κι αν κατέβασαν τον εισαγόµενο φορολογικό συντελεστή -που µέχρι τότε δεν υπήρχε- στο 9%, για
να αντισταθµίσουν την κατάργηση του αφορολόγητου που είχαν
στο πρόγραµµά τους; Έβαλαν λίγο τις νεοφιλελεύθερες αρχές
τους στην άκρη οι άνθρωποι, υποκρινόµενοι ότι νοιάζονται για
τους πολλούς, γιατί νοµίζουν ότι οι πολίτες τρώνε κουτόχορτο!
Όπως ακριβώς µε την κατάργηση της περικοπής των συντάξεων, που µια χαρά το είχαν ενσωµατώσει µέσα στο πρόγραµµά
τους και ήρθε αυτός ο Επίτροπος και µαρτύρησε τη δυνατότητα
µη περικοπής των συντάξεων και τους τα χάλασε όλα. Τρέχανε
µετά να καταθέσουν τροπολογίες ότι δεν θέλουν, τάχα, την περικοπή των συντάξεων, όταν είχαν επενδύσει τη µισή τουλάχιστον εκστρατεία τους στην αγανάκτηση των συνταξιούχων.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας,
λίγη γυµναστική δεν βλάπτει. Τρέχετε να καταθέτετε τροπολογίες εκ των υστέρων µετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
Κρατήστε δυνάµεις για να καταγγέλλετε µε θόρυβο και µετά χαλαρά ψηφίζετε, για να µη χάσετε και τα ψηφαλάκια.
Τι να πούµε, όµως, για τη δέκατη τρίτη σύνταξη; Αυτοί οι συνταξιούχοι κατατρέχουν τον κ. Μητσοτάκη. «Δεν θέλουν επιδόµατα οι συνταξιούχοι. Δουλειά για τα παιδιά τους θέλουν», λέει
ο κ. Μητσοτάκης. Γιατί, το ένα αναιρεί το άλλο; Λέτε να τους λένε
τέτοια ανέκδοτα αυτοί οι συνταξιούχοι που συναντάει στον
δρόµο; Δεν έχει αντιληφθεί ότι στις δεκαπέντε-είκοσι µέρες αφού
πάρουν τη σύνταξή τους πολλοί από αυτούς δεν µπορούν να
πάνε στο σουπερµάρκετ;
Και µας λέτε ότι δίνουµε τη δέκατη τρίτη σύνταξη µισή, εσείς
που την καταργήσατε; Μας λέτε ότι η Κυβέρνηση κακοποιεί την
αξιοπρέπεια των συνταξιούχων και τους κοροϊδεύει µε ψίχουλα
και ασπιρίνες, καταβάλλοντας ένα ντροπιαστικό προεκλογικό επί-
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δοµα, εσείς που κόψατε το 45% των συντάξεων;
Τι είπε ο κ. Τσίπρας, π’ ανάθεµά τον; Να παίρνουν µόνιµη δέκατη τρίτη σύνταξη; Μόνιµες να είναι οι ώρες αυτών που δουλεύουν, των εργαζόµενων, να µην έχουν σταµατηµό για τη Νέα
Δηµοκρατία. Να δουλεύουν από το πρωί µέχρι το βράδυ, να προσαρµοστούν επιτέλους στους καιρούς που αλλάζουν. Είναι ξεπερασµένα τα οκτάωρα. Δεν βλέπετε τους Αυστριακούς, τους
Ούγγρους, που είναι πρότυπα της Νέας Δηµοκρατίας; Δωδεκάωρα και βάλε, επτά ηµέρες την εβδοµάδα εργασία και χαρά!
Να µας βλέπει και ο καλός Θεούλης, να δουλεύει ο κόσµος και
να δίνει και τη δική του ηµέρα ανάπαυσης για εργασία.
Όλα αυτά τα εργασιακά µέτρα που σας ανέφερα ο κ. Μητσοτάκης θα τα επιβάλει για το καλό µας. Το πολύ-πολύ, για να πείσει, θα προστρέξει και στη βοήθεια του ΔΝΤ, γιατί πώς αλλιώς
να καλύψει το αντικοινωνικό του πρόγραµµα;
Όµως αυτή η µόνιµη δέκατη τρίτη σύνταξη του χαλάει τα σχέδια. Στάθηκε µε υπερηφάνεια ο κ. Μητσοτάκης πριν από λίγες
µέρες να εξηγήσει µε πόνο ψυχής στους συνταξιούχους ότι η ελληνική οικονοµία δεν αντέχει δέκατη τρίτη σύνταξη. Πώς ο Τσίπρας, λοιπόν, έτσι, λέει ότι αντέχει και, όχι µόνο το λέει, αλλά τη
νοµοθετεί κιόλας ο αθεόφοβος; Χαλάει την εικόνα του κ. Μητσοτάκη προς τα έξω, ο οποίος προφανώς δεν ξέρει τι συµβαίνει στην
ελληνική οικονοµία ή µήπως ξέρει, αλλά καταλαβαίνει ότι του ανεβάζει τον λογαριασµό και δεν ξέρει πώς να το αντιµετωπίσει;
Δεν είχε προνοήσει ο κ. Μητσοτάκης τα έξοδα του κ. Τσίπρα
για τους συνταξιούχους και τους ασθενέστερους συµπολίτες
µας: 1,8 δισεκατοµµύρια για την κατάργηση της περικοπής των
συντάξεων και 1,8 δισεκατοµµύρια από τη µείωση του αφορολόγητου και 830 εκατοµµύρια από τη µόνιµη δέκατη τρίτη σύνταξη.
Όλα αυτά µαζί µε τα 4,5 δισεκατοµµύρια για την υλοποίηση του
προγράµµατος της Νέας Δηµοκρατίας, για τη µείωση των φόρων
που υπόσχεται, το σύνολο είναι 9 δισεκατοµµύρια. Πού θα βρεθούν αυτά τα λεφτά, αν δεν πετσοκόψει τους µισθούς και τις συντάξεις και αν δεν καταργήσει το κοινωνικό κράτος;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για αυτή την Κυβέρνηση, που
βάζει προτεραιότητα την κοινωνική δικαιοσύνη, τα χρήµατα για
την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών θα βρίσκονται πάντα,
µόνο όµως εάν και εφόσον εσείς, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας,
µείνετε για καιρό στην αντιπολίτευση. Και αυτό θα το φροντίσει
ο ελληνικός λαός σε κάθε κάλπη που θα έχει µπροστά του στο
ερχόµενο διάστηµα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Βαγιωνάκη,
να δώσουµε τον λόγο στον κ. Τραγάκη; Έχετε κάποια αντίρρηση;
Είχε ήδη γίνει προσυνεννόηση µε τους προηγούµενους Προεδρεύοντες να του δώσουµε τον λόγο τελειώνοντας την επιτροπή που είχε.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΛΙΑ) ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ: Δεν έχω αντίρρηση, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ελάτε, κύριε Τραγάκη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Κατ’ αρχάς, ευχαριστώ τις κυρίες και
τους κυρίους συναδέλφους, αλλά ήµουν στην Επιτροπή Κανονισµού και δεν µπορούσα να µιλήσω στη σειρά µου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν αναφερθώ στην ουσία του
σχεδίου νόµου, επιτρέψτε µου, µε τη µακρά πολιτική εµπειρία,
να επισηµάνω έναν άγραφο κανόνα της πολιτικής. Όταν αρχίσει
η κατηφόρα για µια κυβέρνηση, δεν µπαίνει φρένο. Και η κατηφόρα της Κυβέρνησης δεν έχει σταµατηµό. Αυτή είναι η αλήθεια.
Ό,τι και αν υποσχεθούν, ό,τι και αν δώσουν προεκλογικά, ο κόσµος δεν αλλάζει την άποψή του. Τους έχει µάθει πια. Επί τέσσερα ολόκληρα χρόνια η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υπονόµευσε συστηµατικά την παραγωγική οικονοµία και αφαίµαξε συνειδητά τη µεσαία τάξη µε µαζική υπερφορολόγηση.
Σε αυτή τη σκληρή πραγµατικότητα ο Πρωθυπουργός, σε εµφανή κατάσταση πολιτικού πανικού, εξαγγέλλει προεκλογικά
µέτρα ανακούφισης, υποτιµώντας προκλητικά τη νοηµοσύνη του
ελληνικού λαού. Είναι µέτρα που στο σύνολό τους επιδιώκουν να
επιστρέψουν κατά ένα µέρος, χωρίς να τα καταφέρουν, στο
2014.
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Με το παρόν νοµοσχέδιο, και µάλιστα παραµονή των ευρωεκλογών, η Κυβέρνηση επαναφέρει µετά από τέσσερα χρόνια τις
συντάξεις χηρείας που η ίδια περιέκοψε. Δίνει το περίφηµο επίδοµα ευρωεκλογών ή προνοιακό επίδοµα για εµάς στους συνταξιούχους δίχως ίχνος ντροπής. Δεν διστάζει να βαφτίσει ένα επίδοµα ως τη δέκατη τρίτη σύνταξη.
Μια παρένθεση εδώ: Όπως ξέρετε, µια ρύθµιση που αφορά
συντάξεις πρέπει να έχει την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
που δεν την έχει. Άρα µόνο το ότι βάζετε τη λέξη «σύνταξη» πρέπει να σας προβληµατίσει. Δεν είναι σύνταξη, είναι παροχή, είναι
επίδοµα.
Η µηναία δαπάνη για τις συντάξεις σε επίπεδο δώρου αντιστοιχεί περίπου σε 2,1 έως 2,2 δισεκατοµµύρια ευρώ, όταν το δώρο
που εξήγγειλε η Κυβέρνηση είναι µόλις 800 εκατοµµύρια ευρώ,
άρα µικρότερο και από το µισό πιθανό δώρο που επιδιώκει να
µοιράσει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ενώ την ίδια στιγµή έχει ήδη
αφαιρέσει µετά το 2014 ένα δισεκατοµµύριο ευρώ από τους χαµηλοσυνταξιούχους του ΕΚΑΣ και σήµερα τους επιστρέφει τα
800 εκατοµµύρια ως επίδοµα ευρωεκλογών. Την ίδια στιγµή έχει
αφαιµάξει επί τέσσερα συνεχόµενα χρόνια από τον µισθό του
συνταξιούχου, µέσω της εισφοράς υγείας, το 2% στις κύριες
συντάξεις και το 6% στις επικουρικές συντάξεις, µε αποτέλεσµα
την περικοπή 750 εκατοµµυρίων ευρώ σε ετήσια βάση.
Επιπλέον, εδώ και δύο χρόνια δεν χορηγούνται συντάξεις. Οι
εκκρεµείς συντάξεις ξεπερνούν τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες.
Ούτε µία σύνταξη δεν έχει δοθεί µέσα στο 2019. Αυτό είναι για
να µπορέσουµε να έχουµε το αποτέλεσµα του λεγοµένου υπερπλεονάσµατος.
Φέρνει την πολυδιαφηµισµένη εδώ και επτά µήνες ρύθµιση
των εκατόν είκοσι δόσεων, την ώρα που οι οφειλές πολιτών και
επιχειρήσεων σε εφορίες και ασφαλιστικά ταµεία έχουν εκτιναχτεί και τους έχουν οδηγήσει στην απόγνωση και σε τραγικά
αδιέξοδα. Η ρύθµιση των εκατόν είκοσι δόσεων είναι επιβεβληµένη και αναγκαία όσο ποτέ, ως αποτέλεσµα της εξοντωτικής
δηµοσιονοµικής πολιτικής της Κυβέρνησης.
Εµείς θα την ψηφίσουµε, καθώς πολίτες και επιχειρήσεις πρέπει επιτέλους να ανασάνουν από τα βάρη των οφειλών. Ωστόσο,
µπορούµε να υπενθυµίσουµε, για την αποκατάσταση της αλήθειας, ότι το 2014 η Νέα Δηµοκρατία είχε φέρει µια ανάλογη ρύθµιση, αλλά τότε ήταν το κίνηµα «Δεν πληρώνω» και γι’ αυτό εκτινάχτηκαν όλες οι απαιτήσεις απέναντι στους φόρους και τις εισφορές.
Το 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ είχε φέρει την πολυδιαφηµισµένη ρύθµιση
των λεγοµένων εκατό δόσεων, που δήθεν θα έλυνε τα πάντα για
το πρόβληµα των ληξιπρόθεσµων και θα ανακούφιζε τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Τα αποτελέσµατα της ρύθµισης αυτής
του 2015 είναι τα εξής: Στη ρύθµιση ολοκληρώθηκαν µόνο οκτώ
χιλιάδες οκτακόσιες υποθέσεις, δηλαδή το 0,06%.
Τα 140 δισεκατοµµύρια που οι Έλληνες πολίτες χρωστούν
πρέπει να ρυθµιστούν, πράγµατι. Δυστυχώς είναι ένα άλλο νοµοσχέδιο, που δεν προβλέπει τίποτα για τους συνεπείς πολίτες
και τις επιχειρήσεις, καµµία µέριµνα για κανέναν από αυτούς.
Το κυριότερο όµως, βέβαια, είναι ότι η ρύθµιση προβλέπει
µόλις δεκαοκτώ δόσεις για τις επιχειρήσεις. Όµως έτσι τελικά
υπονοµεύεται το εθνικό συµφέρον και η εθνική οικονοµία.
Το νοµοσχέδιο προβλέπει µείωση του ΦΠΑ –υποτίθεται- συνολικά στην εστίαση και δεν είναι έτσι. Κατ’ αρχάς, ο ΦΠΑ το 2014
στην εστίαση ήταν στο 24% και εµείς το πήγαµε στο 13% και
τώρα προσπαθούν πάλι, αλλά δεν αφορά το σύνολο των προϊόντων της εστίασης.
Για αυτό, λοιπόν, εµείς καταθέσαµε τροπολογία, µε την οποία
προτείνουµε πραγµατική µείωση του ΦΠΑ στο σύνολο της εστίασης σε βασικά ήδη διατροφής, στην ηλεκτρική ενέργεια και στο
φυσικό αέριο.
Όσον αφορά τώρα τη µείωση του αφορολόγητου, ο Υπουργός
Οικονοµικών το 2015 δεσµευόταν ότι θα αυξήσει το αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ. Αντ’ αυτού η Κυβέρνηση προχώρησε ήδη
σε µια µείωση του αφορολόγητου, ενώ ψήφισε και µια δεύτερη
µείωση, που θα ισχύσει από 1-1-2020. Αυτό για έναν συνταξιούχο
των 750 ευρώ σηµαίνει µια µείωση 342 ευρώ σε επίπεδο φόρου
για πρώτη φορά.
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Η Νέα Δηµοκρατία καταψήφισε τη µείωση του αφορολόγητου
και σήµερα καταθέσαµε, όλη η Κοινοβουλευτική Οµάδα, τροπολογία για τη µη εφαρµογή της δεύτερης µείωσης που ψήφισε ο
ΣΥΡΙΖΑ.
Σας καλούµε αυτή την τροπολογία να την ψηφίσετε και εσείς,
όπως επίσης σας καλούµε να ψηφίσετε την τροπολογία για την
εστίαση, για την ηλεκτρική ενέργεια, τις τροπολογίες που εµείς
έχουµε υποβάλει.
Το προεκλογικό πακέτο που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός
άρον-άρον δεν αποτελεί µέρος ενός συνολικού σχεδίου για τη
βιώσιµη ανάπτυξη της οικονοµίας. Θα τα ψηφίσουµε, αφού είναι
µέτρα που αντιγράφουν πεπραγµένα µας, καθώς και δικές µας
δεσµεύσεις, που διορθώνουν λίγα από τα πολλά λάθη που έχει
κάνει η Κυβέρνηση τα τελευταία τέσσερα χρόνια.
Ωστόσο, αυτή η Κυβέρνηση αποδεδειγµένα δεν µπορεί να βελτιώσει τη σύνθεση του πλούτου. Δεν µπορεί να ενισχύσει την
προσφορά στην οικονοµία. Τα υπερπλεονάσµατα προέρχονται
από την υπερφορολόγηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, τις κατασχέσεις, την εσωτερική στάση πληρωµών και την κατάρρευση
των δηµοσίων εσόδων σε αναπτυξιακά κρίσιµους και κοινωνικά
ευαίσθητους φορείς. Δεν προκύπτουν από την παραγωγή νέου
πλούτου.
Αυτό που χρειάζεται η χώρα επειγόντως είναι ένα άλµα στο
µέλλον, µε µια άλλη κυβέρνηση, που θα βάλει µπροστά ένα πρόγραµµα συνολικής οικονοµικής και εθνικής ανασυγκρότησης,
που θα στοχεύσει στην ανάπτυξη και τη δηµιουργία καλών θέσεων εργασίας. Αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι µια κυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας, µια πολιτική αλλαγή, µε Πρωθυπουργό
τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η κ.
Βαγιωνάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα ακολουθήσει ο κ. Θεοφύλακτος,
ο κ. Κυριαζίδης και ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Χαρίτσης.
Κυρία Βαγιωνάκη, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΛΙΑ) ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τα στοιχεία που παρουσίασε χθες ο Υπουργός Οικονοµικών, που ήταν πολλά και ενδιαφέροντα, αυτό που ξεχωρίζω
είναι η µείωση της ψαλίδας ανάµεσα στους πιο φτωχούς εισοδηµατικά και στους πιο πλούσιους το 2017, γιατί µέχρι τότε
υπάρχουν στοιχεία. Μη µου πείτε ότι αυτό έγινε προς τα κάτω,
γιατί είναι γεγονός ότι στη διάρκεια της κρίσης οι πλούσιοι έγιναν
πλουσιότεροι.
Τι σηµαίνει αυτό; Ότι τα απότοκα της κρίσης ξεπεράστηκαν;
Όχι, βέβαια. Απλώς σηµαίνει ότι τα µέτρα που πάρθηκαν µέσα
στην κρίση από την Κυβέρνησή µας, ήδη ξεκινώντας από το 2015,
τα οποία αφορούν σε πρώτη φάση τα πιο φτωχά στρώµατα, το εισόδηµα κοινωνικής αλληλεγγύης, πάσης φύσης κοινω-νικά µέτρα,
όπως ήταν η επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύµα- τος, τα σχολικά γεύµατα κ.λπ., και σε δεύτερη φάση αυτά που αφορούσαν
και τα µεσαία στρώµατα, η αύξηση των επιδοµάτων παιδιού, το
επίδοµα ενοικίου, ο υπερδιπλασιασµός των θέσεων σε παιδικούς
σταθµούς και άλλα έπιασαν τόπο, παρήγαγαν αποτέλεσµα.
Προσωπικά πάντα παρακολουθούσα τους δείκτες φτώχειας,
ιδιαίτερα της παιδικής φτώχειας. Τα τελευταία χρόνια οι δείκτες
αυτοί, µε βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, βαίνουν µειούµενοι. Δεν
φτάσαµε εκεί που θα θέλαµε ακόµα, σηµασία όµως έχει ότι σταδιακά µειώνονται.
Παράλληλα, οι περισσότεροι δείκτες στη µεγάλη εικόνα της
οικονοµίας βελτιώνονται αισθητά, για να µην πω θεαµατικά. Η
ανάπτυξη του ΑΕΠ, η αύξηση των εξαγωγών, η αύξηση του µηχανολογικού εξοπλισµού, η αναβάθµιση από όλους τους οίκους
αξιολόγησης, τους οποίους είµαι σίγουρη ότι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση παρακολουθεί επιµελέστατα, ο ισοσκελισµός εσόδων
- εξόδων το 2017 και το 2018, ιδιαίτερα µετά το έλλειµµα του
15% του 2010, και ένα σωρό άλλοι δείκτες δείχνουν ότι τα οικονοµικά της χώρας νοικοκυρεύτηκαν και τείνουν βελτιούµενα.
Σίγουρα βρισκόµαστε µακριά από το καλοκαίρι του 2015, όταν
οι φίλοι του Σόιµπλε και του Βέµπερ ήθελαν να µας οδηγήσουν
στο Grexit, όπως είναι σήµερα εξάλλου σε όλους γνωστό.
Άρα είµαστε σε καλό δρόµο. Σχεδιάζουµε και υλοποιούµε
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σιγά-σιγά µαζί µε τα πιο δυναµικά, παραγωγικά κοµµάτια της ελληνικής κοινωνίας αυτό που εµείς λέµε «δίκαιη ανάπτυξη» και µε
βάση το έργο µας απευθυνόµαστε στην ελληνική κοινωνία και µε
αυτό θέλουµε να κριθούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο είναι ένα
σηµαντικό νοµοσχέδιο, γιατί αφορά τη ζωή πολλών ανθρώπων.
Η ρύθµιση των εκατόν είκοσι δόσεων που περιµένουν η αγορά
και τα νοικοκυριά για να ανασάνουν από κοινού µε την τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών για τη µείωση του ΦΠΑ σε τρόφιµα, εστίαση, ενέργεια και του Υπουργείου Εργασίας για την
δέκατη τρίτη σύνταξη είναι µια µεγάλη ανάσα για τους ανθρώπους αλλά και την οικονοµία.
Παράλληλα, υπάρχουν πολλές παρεµβάσεις στα εργασιακά
δικαιώµατα, όπως είναι η µετατόπιση από την απόλυτη πρωτοβουλία του εργοδότη για απολύσεις στην ανάγκη αιτιολόγησής
της, ο περιορισµός της ευθύνης των εργαζοµένων για ζηµιές στις
περιπτώσεις ελαφράς αµέλειας, τα µέτρα που αφορούν τους
διανοµείς µε δίκυκλο -νοµίζω ότι το τελευταίο είναι ένα ιδιαίτερα
σηµαντικό µέτρο, διότι ο συγκεκριµένος κλάδος εργαζοµένων
έχει πληρώσει µε το αίµα του στην Ελλάδα, αλλά και στην πόλη
µου, τα Χανιά, την έλλειψη µέτρων προστασίας- η ενίσχυση των
ελεγκτικών µηχανισµών, όπως είναι το ΣΕΠΕ κ.λπ..
Επίσης, υπάρχουν παρεµβάσεις που αφορούν τους φορείς
κοινωνικής πρόνοιας, µίλησε προηγουµένως η κυρία Υπουργός
για αυτά. Προβλέπεται η ενίσχυσή τους µε στοχευµένες µόνιµες
προσλήψεις και επικουρικό προσωπικό, µέτρα για τον ΟΑΕΔ και
τους εργαζόµενους σε αυτόν, αλλά προβλέπεται και ακατάσχετο
και αφορολόγητο για τα επιδόµατα αναπηρίας και στέγασης.
Και ένα σωρό άλλα θετικά µέτρα που αφορούν συµπολίτες
µας, όπως είναι η παράταση χορήγησης επιδοµάτων αναπηρίας
έως ότου περάσουν από τα ΚΕΠΑ ανεξαρτήτως του ποσοστού
αναπηρίας ή το άρθρο 74, που αφορά στις προσλήψεις προσώπων ειδικών κατηγοριών, πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ και συγγενείς, τέκνα
αγωνιστών εθνικής αντίστασης, ανάπηροι πολέµου και τρίτεκνοι,
σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, ΟΤΑ και νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου.
Η αλήθεια είναι ότι είναι τόσα πολλά τα θετικά µέτρα αυτού
του νοµοσχέδιου, που είναι αδύνατον να αναφερθούν αναλυτικά,
αλλά µε κάποιον τρόπο λέω ότι πρέπει να γίνουν γνωστά.
Θα ήθελα στον χρόνο που µου µένει να κάνω δύο παρατηρήσεις για τις ρυθµίσεις των εκατόν είκοσι δόσεων. Πρώτον, ένα
από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που επιλύει το νοµοσχέδιο
είναι ότι απεγκλωβίζονται και µπορούν να πάρουν σύνταξη γύρω
στις ογδόντα χιλιάδες συµπολίτες µας, που, ενώ είχαν όλες τις
άλλες προϋποθέσεις, δεν µπορούσαν µέσα στην οικονοµική
κρίση να πάρουν σύνταξη, λόγω του ότι δεν µπορούσαν να πληρώσουν τις οφειλές τους προς τα ασφαλιστικά ταµεία.
Αυτό τώρα µπορεί να γίνει, γιατί, εκτός της αφαίρεσης των τόκων και προσαυξήσεων, προβλέπεται επανυπολογισµός του κεφαλαίου και στη συνέχεια οι δόσεις µπορούν να πληρωθούν από
την παρακράτηση µέρους της σύνταξης.
Ωστόσο, στη διάρκεια της ακρόασης των φορέων αναφέρθηκε
ότι ο επανυπολογισµός θα πρέπει να είναι στη διακριτική ευχέρεια του οφειλέτη, αποτέλεσµα δικής του επιλογής, αφού έχει
να κάνει µε το ύψος της σύνταξης. Νοµίζω ότι αυτό είναι καθαρό
στην αιτιολογική έκθεση. Το έχει αναφέρει και η Υπουργός, αλλά
νοµίζω ότι πρέπει να διατυπωθεί ρητά και στον νόµο.
Δεύτερον, πάλι στη συζήτηση µε τους φορείς αναφέρθηκε ότι
ο αριθµός των δόσεων για τα νοµικά πρόσωπα κερδοσκοπικού
χαρακτήρα είναι µικρός, όπως επίσης και ότι οι οµόρρυθµες εταιρείες, αφού αφορούν φυσικά πρόσωπα, θα πρέπει να τύχουν της
αντιµετώπισης των φυσικών προσώπων.
Θεωρώ ότι, παρ’ όλη τη συζήτηση που γίνεται για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, πρέπει το Υπουργείο να δει προσεκτικά
προς το θετικότερο αυτές τις ρυθµίσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνω µε το εξής: Τα µέτρα
τα οποία συζητάµε σήµερα -πιστεύω ότι θα τύχουν ευρείας πλειοψηφίας- έχουν µόνιµο χαρακτήρα. Είναι µέτρα που µας επιτρέπουν τα δηµοσιονοµικά περιθώρια. Έρχονται σε συνέχεια µιας
σειράς θετικών µέτρων από τον Αύγουστο του 2018 και µετά.
Στον ίδιο δρόµο θα συνεχίσουµε µε σύνεση, µε σχέδιο και µε επί-
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γνωση της ευθύνης που έχουµε απέναντι στον ελληνικό λαό, ειδικά απέναντι σε αυτούς που όλα αυτά τα χρόνια επλήγησαν από
την κρίση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Θεοφύλακτος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε όντως µόλις οκτώ
µήνες µετά την έξοδο από τα µνηµόνια, από τον Αύγουστο του
2018 έως σήµερα, µνηµόνια στα οποία εσείς, κύριοι συνάδελφοι
της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, µας βάλατε για να πληρώσουν οι πολλοί τα λάθη των λίγων, δηλαδή τα δικά σας λάθη.
Κοιτάξτε πόσα έγιναν µέσα σε οκτώ µήνες έως σήµερα. Σταχυολογώ: Δεν κόπηκαν οι συντάξεις. Είναι πολύ σηµαντικό, διότι
το φοβόταν όλη η ελληνική κοινωνία και µας το επισήµαναν συνέχεια, «αν δεν κόψετε τις συντάξεις, είµαστε µαζί σας». Δεν τις
κόψαµε.
Αυξήθηκε ο κατώτατος µισθός, καταργήθηκε ο υποκατώτατος,
επανήλθαν οι κοινωνικές συµβάσεις εργασίας και επιδοτήθηκε
το ενοίκιο πρώτης κατοικίας ή η δόση του στεγαστικού δανείου.
Χορηγήθηκε κοινωνικό µέρισµα για τρίτη φορά. Τα δυόµισι
εκατοµµύρια ανασφάλιστοι εξακολουθούν να τυγχάνουν δωρεάν
ασφάλισης κ.λπ..
Τι ψηφίζουµε σήµερα. Τις εκατόν είκοσι δόσεις στον ΕΦΚΑ µε
επανυπολογισµό. Πολύ σηµαντικό, το περιµένει εδώ και χρόνια
όλη η ελληνική κοινωνία. Θα ρυθµίσουν τις οφειλές τους οι συµπολίτες µας. Θα υπάρχει κούρεµα και στο κεφάλαιο και στις προσαυξήσεις, γιατί θα γίνει επανυπολογισµός των εισφορών από
τις αρχές του 2000 µε τον νόµο Κατρούγκαλου και θα απεγκλωβιστούν περίπου εβδοµήντα µε ογδόντα χιλιάδες συµπολίτες µας
που δεν µπορούσαν να πάρουν σύνταξη, γιατί είχαν εκκρεµότητες στα ασφαλιστικά τους ταµεία. Και πώς να µην έχουν, µε την
κρίση που ήρθε; Και έχουµε και ιδιαίτερα ευνοϊκές διατάξεις για
τους αγρότες.
Τι άλλο ψηφίζουµε. Τη δέκατη Τρίτη σύνταξη και τη µονιµοποιούµε τη δέκατη τρίτη σύνταξη. Την κατάργηση των δυσµενών
διακρίσεων για τις συντάξεις χηρείας. Άλλη µεγάλη πληγή που
πόνεσε την ελληνική κοινωνία και έρχεται η ώρα και γίνεται πράξη η κατάργησή της. Έχουµε τη µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση,
στα τρόφιµα, τη µείωση του ΦΠΑ στην ενέργεια –ηλεκτρισµό και
φυσικό αέριο- και, όπως µαθαίνω από την αρµόδια Υφυπουργό,
την κ. Παπανάτσιου, θα φέρει και νοµοτεχνική βελτίωση –δεν
είναι παρούσα τώρα- και η µείωση του ΦΠΑ θα αφορά και την τηλεθέρµανση, κάτι που αφορά ιδιαίτερα τις περιοχές µας, Κοζάνη,
Πτολεµαΐδα, Αµύνταιο και Μεγαλόπολη.
Ψηφίζουµε σήµερα τις εκατό δόσεις στους δήµους, τις εκατόν
είκοσι δόσεις στην εφορία για τα φυσικά πρόσωπα. Για τα νοµικά
πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι δεκαοκτώ έως
τριάντα και συµφωνώ µε την προηγούµενη οµιλήτρια, ότι πρέπει
να καταβληθεί µια προσπάθεια, ώστε να αυξηθούν οι δόσεις και
για τις επιχειρήσεις, για τις εταιρείες.
Έχει πολλές ευεργετικές διατάξεις το νοµοσχέδιο. Έχει την
αιτιολόγηση των απολύσεων, άλλες διατάξεις για τη µεταβίβαση
των φορτηγών αυτοκινήτων και πολλά άλλα και έχουν ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό για το 2020: µείωση της κατάργησης
της εισφοράς αλληλεγγύης, επιδότηση εισφορών εργαζοµένων,
ευεργετικές διατάξεις για τα νησιά και για τις ορεινές περιοχές,
µείωση του κόστους του πετρελαίου -κάτι που είναι πολύ σηµαντικό για τις περιοχές µας στη δυτική Μακεδονία-, µείωση φόρου
για τους συνεταιρισµένους αγρότες, έκπτωση των τόκων των
στεγαστικών δανείων και πολλά άλλα, ενώ πολύ σηµαντικό είναι
αυτό που είπε και σε συνέντευξή του ο Υπουργός Οικονοµικών,
ότι θα προσπαθήσουµε να επαναφέρουµε µε στοχευµένο τρόπο
και σε στοχευµένες οµάδες πληθυσµού το ΕΚΑΣ.
Σε όλα αυτά τα θετικά µέτρα του Αλέξη Τσίπρα και της Κυβέρνησής µας µπορεί να αντιπαρατεθεί η Νέα Δηµοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το τι κάνανε και τι κάναµε, για το ποιοι
είναι και ποιοι είµαστε; Όχι, δεν µπορεί. Για αυτό και αποφεύγει
το debate, όπως ο διάβολος το λιβάνι. Τι να πει µπροστά στον
ελληνικό λαό; Και είναι παγκόσµια πρωτοτυπία. Σε όλο τον κόσµο
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η αντιπολίτευση παρακαλάει για debate και οι κυβερνήσεις, ο
Πρωθυπουργός, αρνείται. Συνήθως έτσι γίνεται. Και στην Ελλάδα
έτσι γινόταν µια ζωή. Εδώ, πρώτη φορά να ζητάει ο Πρωθυπουργός debate και να αρνείται ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Οπότε, τι κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δηµοκρατία; Πετάει την µπάλα στην εξέδρα µε το τρίπτυχο «ασφάλεια, Πρέσπες, µεσαία τάξη». Τίποτα από αυτά, όµως, δεν ισχύει,
ούτε στην εξέδρα τους τους παίρνει να µας χτυπήσουν πολιτικά.
Γιατί; Τα παίρνω ένα-ένα.
Πρώτον, ασφάλεια. Τα νούµερα, τα επίσηµα στοιχεία για την
εγκληµατικότητα δείχνουν ότι η κατάσταση είναι ίδια και καλύτερη επί των ηµερών µας. Όµως, τι κάνει η Νέα Δηµοκρατία και
ο Κυριάκος Μητσοτάκης; Σηκώνουν πολύ κουρνιαχτό, διαρρηγνύουν υποκριτικά τα ιµάτιά τους, όταν έχουµε πληµµελήµατα
του τύπου σπασµένες βιτρίνες. Καταδικάζω προσωπικά και εγώ
και όλος ο ΣΥΡΙΖΑ απερίφραστα τέτοιου είδους πληµµελήµατα,
σπασµένες βιτρίνες. Να θυµηθούµε ότι γινόντουσαν πάντα και
επί ηµερών Νέας Δηµοκρατίας και επί ηµερών ΠΑΣΟΚ και σε µεγαλύτερη ένταση. Και «µπούκες» γινόντουσαν στα αστυνοµικά
τµήµατα και στα Εξάρχεια γινόταν χαµός. Αυτά δεν άλλαξαν.
Εγώ αναρωτιέµαι, όµως, πόση ανασφάλεια δηµιούργησε στη
χώρα η µη επιστροφή στο κράτος των 241 εκατοµµυρίων ευρώ
από τις φαρµακευτικές εταιρείες; Με πόσες σπασµένες βιτρίνες
αντιστοιχούν αυτά τα χρήµατα; Πόση ανασφάλεια δηµιούργησε
το σκάνδαλο «NOVARTIS»; Με πόσες σπασµένες βιτρίνες αντιστοιχούν τα δισεκατοµµύρια των σκανδάλων της υγείας; Πόση
ανασφάλεια και µε πόσες βιτρίνες αντιστοιχούν στα δάνεια µε
αέρα στα µέσα ενηµέρωσης και στον ίδιο τους τον εαυτό,
ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία; Αν τα βάλεις όλα αυτά µαζί, είναι
σαν να σπάσαν όλες οι βιτρίνες της χώρας δέκα φορές. Σαν να
ακούστηκε ένα µεγάλο κραχ και πραγµατικά κραχ έγινε, για αυτό
πτώχευσε η χώρα και µας οδήγησαν στην τεράστια ανασφάλεια.
Αυτή είναι η ανασφάλεια, της ανεργίας, της φτώχειας και της µετανάστευσης.
Για τις Πρέσπες. Και εκεί δεν µπορείτε να πείτε τίποτα, κύριοι
της Νέας Δηµοκρατίας, γιατί, πρώτον, οµολογείτε ότι δεν θα κάνετε τίποτα για να την αλλάξετε και κυρίως γιατί συµφωνείτε και
η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ µε το «Βόρεια Μακεδονία». Άλλωστε, εσείς είστε αυτοί που χαράξατε την εθνική γραµµή για το
«Βόρεια Μακεδονία». Απλώς το λέγατε, για να µην ενοχλείτε τα
αυτιά των ψηφοφόρων, «σύνθετη ονοµασία µε γεωγραφικό
προσδιορισµό». Δεν λέγατε ότι θα πάµε στο «Βόρεια Μακεδονία», λέγατε «ναι, δεχόµαστε σύνθετη ονοµασία µε γεωγραφικό
προσδιορισµό», δηλαδή «Βόρεια Μακεδονία»! Το δέχεστε.
Τέλος, για τη µεσαία τάξη, για να συνεννοούµαστε, µιλάµε για
τη µεσαία τάξη, που τους κουτσουρέψατε το εισόδηµα, που τους
πετάξατε έξω από τα νοσοκοµεία, ενώ πλήρωναν τριάντα πέντε
χρόνια εισφορές και ήταν έξι ή δώδεκα µήνες απλήρωτοι και
λέγαν οι άνθρωποι «έχω πληρώσει µια ζωή και δεν µπορώ να πάω
να νοσηλευτώ»; Που τους κυνηγούσατε σαν τους χειρότερους
εγκληµατίες, επειδή δεν πλήρωναν τις ίδιες τις εισφορές τους
και τους πηγαίνατε και στο αυτόφωρο; Τη διώξατε τη µεσαία
τάξη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ, όπως διώξατε και όλη τη χώρα. Αλλά δεν σας φοβάται ο κόσµος µόνο για όσα κάνατε, αλλά και για όσα πιστεύετε
και υπόσχεστε για το µέλλον και τα λέει και ο κ. Μητσοτάκης µε
ειλικρίνεια άλλες φορές. Άλλες φορές τού ξεφεύγουν και λίγα
παραπάνω, επταήµερη εργασία, κατάργηση επιδοµάτων. Τη δέκατη τρίτη σύνταξη δεν την πολυπιστεύετε, τη µείωση των συντάξεων αρχές του ’19 την είχατε ενσωµατώσει στο πρόγραµµά
σας, προσλήψεις θέλετε ένα προς πέντε κ.λπ..
Και βέβαια έχετε και το χούι –να το πω- ότι αναπολείτε την τροµακτική τριετία 2012 - 2015. Λέτε ότι «φτάσατε στο 2014, εκεί
που ήµασταν εµείς», µε αφορµή τη µείωση του ΦΠΑ. Εσείς όµως
εκεί ήσασταν µε 28% ανεργία, µε 25% µείωση του ΑΕΠ, που ούτε
σε πόλεµο δεν γίνεται, µε 12% σε µείωση συντάξεων και µισθών,
µε απολύσεις, µε τον ΕΝΦΙΑ να είναι µέσα στον λογαριασµό ρεύµατος, οπότε, αν δεν τον πληρώσεις, θα σου κοπεί το ρεύµα. Κοιµόσουν µε δουλειά και ξυπνούσες άνεργος. Ας ξέρει ο κόσµος,
όµως, ότι Μητσοτάκης ίσον Σαµαράς. Εκεί θέλετε να µας γυρίσετε.
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Και όλα αυτά δείχνουν ότι µε αυτά που κάνατε στο παρελθόν
και υπόσχεστε για το µέλλον ο κόσµος έχει καταλήξει να φοβάται
τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δηµοκρατία. Αντίθετα, εκτιµά
και τον Αλέξη Τσίπρα και εµάς, τον ΣΥΡΙΖΑ και την Προοδευτική
Συµµαχία, που τον στηρίζουµε για την προσπάθεια που γίνεται.
Και για αυτό µπορεί να κερδίζετε στα γκάλοπ, κύριοι της Νέας
Δηµοκρατίας, όµως εµείς, ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, θα
κερδίσουµε στις κάλπες που έρχονται.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο
Υπουργός Εσωτερικών κ. Χαρίτσης.
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στο παρόν πολύ κρίσιµο νοµοσχέδιο, το οποίο περίµεναν εκατοντάδες χιλιάδες συµπολίτες
µας το τελευταίο διάστηµα και που φέρνει η Κυβέρνησή µας
προς ψήφιση, περιλαµβάνεται και µια πολύ σηµαντική ρύθµιση
του Υπουργείου Εσωτερικών. Μια ρύθµιση που αφορά τη δυνατότητα ευνοϊκής εξόφλησης οφειλών προς τους ΟΤΑ α’ βαθµού
προς τους δήµους όλης της χώρας, οφειλών που προέρχονται
από τέλη, φόρους, δικαιώµατα, εισφορές, καθώς και τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιµα αυτών των οφειλών.
Η ρύθµιση αυτή αφορά τόσο ιδιώτες, τους δηµότες, αλλά και
τις επιχειρήσεις. Είναι, λοιπόν, πάρα πολύ σηµαντικό κατά τη
γνώµη µας ότι δίδεται αυτή η δυνατότητα στους πολίτες αλλά
και στις επιχειρήσεις να ρυθµίσουν τις οφειλές τους, να κάνουν
έναν καλύτερο οικονοµικό προγραµµατισµό πλέον για το µέλλον
και, άρα, µπορούµε να πούµε ότι αυτή η ρύθµιση έχει µια πολύ
σηµαντική αναπτυξιακή διάσταση.
Υπενθυµίζω αυτό το οποίο είπαµε και στην επιτροπή την προηγούµενη εβδοµάδα, ότι, σύµφωνα µε τα τελευταία διασταυρωµένα στοιχεία που υπάρχουν στο Υπουργείο µας, οι βεβαιωµένες
οφειλές προς τους δήµους ανέρχονται περίπου στα 2,7 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αν σε αυτά συνυπολογίσουµε και τις οφειλές
προς νοµικά πρόσωπα των δήµων, µιας και η συγκεκριµένη ρύθµιση δεν αφορά µόνο τους δήµους, αλλά και τα νοµικά τους πρόσωπα, κυρίως τις ΔΕΥΑ, που επίσης εκεί έχουν συσσωρευθεί
σηµαντικές οφειλές όλα τα χρόνια της κρίσης, το συνολικό ποσό
το οποίο µπορεί να ρυθµιστεί ξεπερνά τα 3 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Αυτή η ρύθµιση, λοιπόν, από τη µία δίνει τη δυνατότητα στους
πολίτες, στα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, να προχωρήσουν σε
εξόφληση των οφειλών τους, αλλά από την άλλη αυξάνει σε πολύ
σηµαντικό βαθµό την εισπραξιµότητα των ίδιων των δήµων, των
ίδιων των φορέων της αυτοδιοίκησης.
Νοµίζω ότι είναι πάρα πολύ σηµαντικό, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία και µιας και η συγκεκριµένη ρύθµιση έχει τετράµηνη διάρκεια από την ψήφιση του παρόντος νοµοσχεδίου, το ότι οι νέες
αυτοδιοικητικές αρχές, οι οποίες θα προκύψουν από τις εκλογές
της 26ης Μαΐου και αναλαµβάνουν καθήκοντα από 1ης Σεπτεµβρίου 2019, θα µπορέσουν στο ξεκίνηµα της θητείας τους να
έχουν µπει στη διαδικασία είσπραξης αυτών των οφειλών.
Άρα δηµιουργείται, αν θέλετε, και ένα σηµαντικό αποθεµατικό
για τους δήµους, για να µπορέσουν στη συνέχεια να χαράξουν
την πολιτική τους µε πολύ καλύτερους οικονοµικούς όρους για
την επόµενη τετραετία.
Αντίστοιχη ρύθµιση είχε ψηφιστεί –υπενθυµίζω- µετά από πρόταση του Υπουργείου µας το 2017. Αναφέροµαι στον ν.4483/
2017. Τότε, που υπήρχε πάλι συγκεκριµένη χρονική διάρκεια,
πολλοί οφειλέτες δεν είχαν προλάβει να ενταχθούν σ’ αυτή τη
ρύθµιση.
Μιας και έχουµε τη δυνατότητα και η συγκεκριµένη διάταξη
θα ξεκινήσει να ενεργοποιείται το επόµενο διάστηµα, καλώ τους
δήµους να προβούν στις απαραίτητες δράσεις δηµοσιότητας,
έτσι ώστε όλοι οι οφειλέτες, φυσικά και νοµικά πρόσωπα, να
έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σ’ αυτή τη ρύθµιση, δηλαδή
να υπαχθούν σε µια ευνοϊκή διάταξη που θα λύσει πολλά από τα
οικονοµικά τους προβλήµατα.
Όπως θα έχετε δει στο κείµενο της διάταξης, η ρύθµιση αφορά επίσης την απαλλαγή κατά ποσοστό κάθε είδους προσαυξή-
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σεων της οφειλής. Υπάρχει αναλυτικός πίνακας µε τα ποσοστά
από τα οποία απαλλάσσονται οι οφειλέτες, ανάλογα µε το σχήµα
εξόφλησης που θα επιλέξουν. Κατά τη γνώµη µας είναι κι αυτό
πάρα πολύ σηµαντικό, όπως είναι πολύ σηµαντικό το γεγονός ότι
µε τις συγκεκριµένες διατάξεις ρυθµίζονται και θέµατα αναγκαστικών µέτρων και µέτρων εκτέλεσης που έχουν ήδη ξεκινήσει
σε βάρος οφειλετών.
Ειδικότερα, ο δήµος προβαίνει σε εντολή προς την αρµόδια
ΔΟΥ άρσης της δέσµευσης φορολογικής ενηµερότητας, εφόσον
ο οφειλέτης υπαχθεί στη συγκεκριµένη ρύθµιση. Αυτό είναι πάρα
πολύ σηµαντικό. Απελευθερώνει ειδικά τα νοµικά πρόσωπα από
«αµαρτίες», από επιβαρύνσεις του παρελθόντος και τους δίνει
τη δυνατότητα να προχωρήσουν την οικονοµική τους δραστηριότητα χωρίς να κουβαλάνε αυτά τα προβλήµατα.
Θα µου επιτρέψετε να κλείσω µ’ ένα σχόλιο. Το συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο δεν αποτελεί έναν κεραυνό εν αιθρία, αλλά είναι το
αποτέλεσµα µιας συνολικής στρατηγικής, την οποία ακολούθησε
η Κυβέρνησή µας τους τελευταίους µήνες, από τον Αύγουστο
του 2018 και την έξοδο από τα µνηµόνια, µε µια σειρά από εξαγγελίες, οι οποίες έγιναν συγκεκριµένες νοµοθετικές παρεµβάσεις, οι οποίες ψηφίστηκαν από τη Βουλή και έγιναν νόµοι του
κράτους τους τελευταίους µήνες. Αναφέροµαι συνολικά στο
πρόγραµµα, το οποίο ξεδίπλωσε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός τον Σεπτέµβριο του 2018.
Αντιστοίχως και η συγκεκριµένη ρύθµιση, την οποία παρουσιάζουµε σήµερα στην Ολοµέλεια, δεν αποτελεί κεραυνό εν αιθρία.
Αποτελεί ένα ακόµα «λιθαράκι» στη µεγάλη προσπάθεια που κάνουµε για να ενισχύσουµε την τοπική αυτοδιοίκηση.
Μιας και βρισκόµαστε λίγες µόλις µέρες πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου, νοµίζω ότι είναι πάρα πολύ σηµαντικό για όλους τους πολίτες σε όλη την Ελλάδα να γνωρίζουν
γι’ αυτή την προσπάθεια, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία τέσσερα χρόνια για τη στήριξη της Αυτοδιοίκησης, η οποία
έχει πάρει πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά στο κοµµάτι της
χρηµατοδότησης, µε την ενίσχυση τα τελευταία δύο χρόνια των
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για πρώτη φορά από την αρχή της
κρίσης, µε σηµαντική ενίσχυση, δεδοµένων των προβληµάτων
που προέκυψαν από την πολύ µεγάλη, τη δραστική µείωση των
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για τους φορείς της αυτοδιοίκησης
τα πρώτα χρόνια της κρίσης, µε τα νέα χρηµατοδοτικά προγράµµατα, τα οποία αυτή τη στιγµή βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από
το Υπουργείο Εσωτερικών –αναφέροµαι στα προγράµµατα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»- για την ενίσχυση των δήµων σε όλη τη χώρα, για
την υλοποίηση έργων τοπικών υποδοµών που δεν είχαν υλοποιηθεί όλο το προηγούµενο διάστηµα, αλλά βεβαίως και για τα ζητήµατα για τα οποία είχαµε το προηγούµενο διάστηµα την
ευκαιρία να αντιπαρατεθούµε και µε τις δυνάµεις της Αντιπολίτευσης.
Βλέπω και τον κ. Βορίδη, που µόλις εισήλθε στην Αίθουσα. Τα
είχαµε συζητήσει και στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών πριν από λίγο καιρό. Αναφέροµαι στα ζητήµατα των προσλήψεων στους δήµους και τις περιφέρειες σε όλη τη χώρα.
Εµείς θα επιµείνουµε σ’ αυτή τη στρατηγική. Θεωρούµε ότι
ανάπτυξη δεν µπορεί να υπάρξει, χωρίς ουσιαστική αποκέντρωση της παραγωγικής δραστηριότητας, ότι ανάπτυξη δεν µπορεί
να υπάρξει χωρίς την αυτοδιοίκηση και αυτοδιοίκηση δεν µπορεί
να υπάρξει χωρίς στελέχη επιστηµονικά, τεχνικά, εργαζόµενους
οι οποίοι θα καλύψουν βασικές ανάγκες που έχει η αυτοδιοίκηση
στις ανταποδοτικές υπηρεσίες, στις τεχνικές υπηρεσίες, στις οικονοµικές και νοµικές υπηρεσίες.
Σε αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, θα συνεχίσουµε και το επόµενο διάστηµα και βεβαίως θα συνεχίσουµε να αντιµετωπίζουµε
και τις αδικίες που συσσωρεύτηκαν τα προηγούµενα χρόνια απέναντι στους εργαζόµενους στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Υπενθυµίζω τις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησής µας για τους
σχολικούς φύλακες και για τους δηµοτικούς αστυνοµικούς, που
έρχονται να απαντήσουν στην καταστροφή αυτών των κλάδων
που συνέβη τα προηγούµενα χρόνια και κυρίως επί υπουργίας
του σηµερινού Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης το 2014
στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Συνεχίζουµε, λοιπόν, και τις επόµενες µέρες µε νέα µέτρα, τα
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οποία θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός για άλλες κατηγορίες
εργαζοµένων στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως είναι οι σχολικές
καθαρίστριες, συνεχίζουµε µε την προκήρυξη για το «Βοήθεια
στο Σπίτι», θα συνεχίσουµε µε τους εργαζόµενους στα κέντρα
δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών.
Υπάρχει µια σειρά από πρωτοβουλίες οι οποίες βρίσκονται σε
εξέλιξη, πρωτοβουλίες οι οποίες ενισχύουν τους εργαζόµενους,
ενισχύουν τον ρόλο της αυτοδιοίκησης και θωρακίζουν τις αναπτυξιακές δυνατότητες της αυτοδιοίκησης και κατ’ επέκταση της
ελληνικής οικονοµίας στο σύνολό της.
Με αυτό το σχέδιο και µ’ αυτή την αποφασιστικότητα θα συνεχίσουµε βήµα-βήµα τις πρωτοβουλίες και είµαι βέβαιος ότι και
ο ελληνικός λαός θα εκτιµήσει αυτή την προσπάθεια και θα ανταποκριθεί στο κάλεσµα να ενισχυθούν και οι αυτοδιοικητικές δυνάµεις, οι οποίες εντάσσονται σ’ αυτό το σχέδιο και να αποδοκιµαστούν εκείνες οι δυνάµεις, και στην αυτοδιοίκηση, οι οποίες
βρίσκονται απέναντι στην προσπάθεια ενίσχυσης της αυτοδιοίκησης, γιατί εµείς θεωρούµε ότι µόνο µέσω της αυτοδιοίκησης
µπορούν τα οφέλη της αναπτυξιακής τροχιάς, στην οποία έχει
µπει πλέον για τα καλά η ελληνική οικονοµία, να τα απολαµβάνουν όχι λίγοι, αλλά όλοι.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Κυριαζίδης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα
προχωρήσω σ’ έναν µερικό απολογισµό.
Το 2014 οι συµπολίτες µας όφειλαν στο δηµόσιο 85 δισεκατοµµύρια. Σήµερα, ύστερα από τέσσερα χρόνια, οφείλουν 140
δισεκατοµµύρια, 36 δισεκατοµµύρια οφειλές στα ασφαλιστικά
ταµεία και πάνω από 104 δισεκατοµµύρια χρωστούν στην εφορία. Κάθε µήνας της διακυβέρνησής σας επιβάρυνε το δηµόσιο
κατά 1 δισεκατοµµύριο περίπου, µε ληξιπρόθεσµα που συνολικά
ανήλθαν στα 55 δισεκατοµµύρια. Εσείς δε ως Κυβέρνηση οφείλετε προς τους συµπολίτες µας πάνω από 2,3 δισεκατοµµύρια
και πάνω από διακόσιες πενήντα χιλιάδες συνταξιούχοι περιµένουν πάνω από τρία χρόνια τη σύνταξή τους. Ρωτήσατε πώς επιβιώνουν όλοι αυτοί;
Εσείς, όµως, κύριε Υπουργέ, κύριε Πετρόπουλε, έξι φορές δηµόσια δεσµευτήκατε σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες ότι δεν θα
υπάρχουν εφεξής εκκρεµείς συντάξεις και βεβαίως όχι µόνο δεν
το κάνατε αυτό, εµπαίζοντας τους συνταξιούχους, αλλά αλλοιώσατε ακόµη και το µητρώο εκκρεµών συντάξεων. Επίσης, πετσοκόψατε 1 δισεκατοµµύριο ευρώ από το ΕΚΑΣ, που αφορούσε
τους χαµηλοσυνταξιούχους. Επιβάλατε επίσης στις κύριες συντάξεις εισφορά υπέρ της υγείας 2% και στις επικουρικές 6%, δηλαδή ετήσια «αφαίµαξη» 750 εκατοµµύρια και έρχεστε τώρα,
στις 23 Μαΐου, προ της κάλπης, να χορηγήσετε στους «ιθαγενείς» κατ’ εσάς ένα «καθρεφτάκι» για εξαγορά της ψήφου τους,
δηλαδή συνολικό ποσό όσο και η «αφαίµαξη» που προανέφερα.
Υπάρχει µια παροιµία για τον Χότζα, που έβαζε αναγκαστικά
στον στάβλο ζώα και αφαιρούσε ορισµένα, προκειµένου να υπάρχει µια ικανοποίηση από το υπερφόρτωµα εντός του στάβλου.
Αλλά υπάρχει και µια ποντιακή παροιµία που λέει το εξής: «Το
βράδυ πηγαίνατε µε τον λύκο και τρώγατε τα πρόβατα και το
πρωί πηγαίνατε µε τον τσοπάνο και κλαίγατε.». Ακριβώς αυτό συνέβη µε εσάς.
Και επειδή είναι ο χρόνος τέτοιος, που αφορά τον ποντιακό
Ελληνισµό, περιµέναµε από πλευράς σας, τουλάχιστον για τα
εκατό χρόνια της Γενοκτονίας να υπάρχει στη Βουλή ένα τριήµερο, προκειµένου όλα αυτά εδώ να αναφερθούν, να κληθούν
και οι πρέσβεις των χωρών, έτσι ώστε να δοθεί µια άλλη διάσταση. Περιορίζεστε µόνο στην επόµενη Δευτέρα -φοβούµαι ότι
θα έχετε και κανένα νοµοσχέδιο-, έτσι ώστε να αλλοιώσετε –αν
θέλετε- και το πνεύµα αυτής της µεγάλης -για εµάς- επετείου.
Εσείς τι κάνατε τα δυόµισι χρόνια της διακυβέρνησης της
χώρας από πλευράς µας; Δηµιουργήσατε το κίνηµα «Δεν πληρώνω» και αναρτήσατε παντού: «Δεν πληρώνουµε τίποτα, µέχρι
να καταρρεύσουν. Θα νικήσουµε.». Είναι δικό σας αυτό, του ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας το καταθέσω να το δείτε.
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(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Κυριαζίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τι λέγατε, λοιπόν, προς τους συµπολίτες µας; «Μην πληρώνετε», «θα σας χαρίσουµε τα δάνεια», µε την περίφηµη εκείνη
σεισάχθεια. Με έναν νόµο και ένα άρθρο θα καταργούσατε ό,τι
από πλευράς µας νοµοθετήθηκε και στα αυτιά µου ηχούν ακόµα
οι ύβρεις και οι απειλές σας.
Το 2014 στη χώρα υπήρξε µια ισορροπία σε επίπεδο λειτουργίας, πέραν του οικονοµικού. Εσείς, κλέβοντας την ελπίδα, στη
δική µας πλάτη στηριζόµενοι, αντί να καταργήσετε όλα όσα
ανάλγητα –κατ’ εσάς- είχαν ψηφιστεί, βασιστήκατε σε όλα αυτά
και, για να κρατηθείτε στην εξουσία, συµµαχήσατε µε τους διαβόλους που λέγατε. Προχωρήσατε στην υπερφορολόγηση της
µεσαίας τάξης και σε εξοντωτικές εισφορές, µε είκοσι επτά
νέους νόµους και δεκαεπτά µειώσεις και αυξήσεις εισφορών στο
ασφαλιστικό σύστηµα. Έτσι, τη µεσαία τάξη την καταστήσετε
φτωχή, ζήτουλα και επαίτη, µε απλωµένο χέρι να εκλιπαρεί για
ένα επίδοµα, για ένα συσσίτιο, για ένα κουπόνι, δηλαδή ένα σύστηµα ολοκληρωτικού καθεστώτος, µια κοινωνία παράκλητη,
αδύναµη και ανήµπορη να αντισταθεί στην νοµενκλατούρα του
συστήµατος, που ο ηγέτης της βρίσκει καταφύγιο σε σαλέ και
θαλαµηγούς των επάρατων ελίτ.
Δεσµεύσατε τη χώρα βάζοντας ενέχυρο τη δηµόσια περιουσία
για ενενήντα εννιά χρόνια, δεσµεύοντας µάλιστα 5,5 δισεκατοµµύρια ευρώ, προκειµένου να τα βάλετε ενέχυρο σε ειδικό λογαριασµό των ανάλγητων δανειστών, υποθηκεύοντας κατά αυτόν
τον τρόπο και δυσκολεύοντας, όπως κάνετε και σε πολλά άλλα
ζητήµατα, την επόµενη κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας.
Βεβαίως, τι να πρωτοθυµηθεί κανείς από το οδυνηρό πέρασµά
σας; Χτίσατε ένα ιδιωτικο-κρατικίστικο σύστηµα, δηλαδή µια επιχείρηση να βγάζει 100 ευρώ και να της αφαιρείτε τα 80 ευρώ.
Εσείς, κύριε Πετρούπολε, περνούσατε έξω από τους καταστηµατάρχες και τις επιχειρήσεις και ακούγατε να σας λένε «βάλτε
κι άλλους φόρους». Είπε προηγουµένως η κ. Φωτίου κάτι ανάλογο.
Σε ό,τι αφορά αυτό που φέρνετε σήµερα ως εκατόν είκοσι δόσεις, εσείς δεν ψηφίσατε αυτό που φέραµε το 2013. Το 2015 φέρατε τις εκατό δόσεις, µε τέσσερις τροποποιήσεις. Δυστυχώς,
δεν είχατε κάποιο αποτέλεσµα. Από το ένα εκατοµµύριο τετρακόσιες χιλιάδες οφειλέτες µόλις οκτώ χιλιάδες µπόρεσαν να ανταποκριθούν σε αυτή τη ρύθµιση. Έρχονται τώρα οι εκατόν
είκοσι δόσεις και από τον εισηγητή µας ερωτάστε: «Θα υπάρχει
και άλλη;». Διότι, όσο αυτή δροµολογείται, δυστυχώς, τα αποτελέσµατα πάλι θα είναι τα ίδια.
Σε ό,τι αφορά δε τη µείωση του ΦΠΑ και αυτά είχαν καταψηφιστεί από πλευράς σας. Μάλιστα έρχεται από εσάς τώρα κουτσουρεµένο, κολοβό. Για αυτό από πλευράς µας έρχεται αυτή η
τροπολογία και περιµένουµε να την ψηφίσετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Σε σχέση µε το αφορολόγητο, ο κ. Τσακαλώτος έλεγε: «Θα το
πάω στο 12%.». Βεβαίως, το είχατε καταψηφίσει, όταν είχαµε πει
για τις 9.000 ευρώ και τώρα το πήγατε στις 6.000 ευρώ, δηλαδή
στο ήµισυ, και είστε και ευχαριστηµένοι. Χαίροµαι, κύριε Μπάρκα, για τα αποτελέσµατά σας.
Προσπαθήσατε επίσης να ελέγξετε τα µέσα ενηµέρωσης και
τη δικαιοσύνη. Είδαµε και την Εισαγγελέα Αρείου Πάγου, την κ.
Δηµητρίου, που, αντί να ενισχύσει το φρόνηµα των δικαστών µε
αυτές τις αποφάσεις, τουναντίον έρχεστε και κατά κάποιον τρόπο δηµιουργείτε ζήτηµα.
Προσπαθήσατε, λοιπόν, µε κάθε τρόπο να ικανοποιήσετε κάθε
συνιστώσα σας, να βγάλετε κάθε απωθηµένο και να νοµοθετήσετε ακόµη κάθε ιδεοληψία και δοξασία σας. Δηµιουργήσατε ένα
κλίµα ανασφάλειας σε όλη χώρα, δίδοντας άσυλο στην παρανοµία και µε τον νόµο Παρασκευόπουλου προχωρήσατε και στην
ατιµωρησία. Δυστυχώς, αυτή είναι η σκληρή πραγµατικότητα.
Η µόνη προσφορά σας στην ελληνική κοινωνία αυτά τα τέσσερα και πλέον χρόνια είναι να γνωρίσουµε τι σηµαίνει Αριστερά.
Και αυτό δεν το ξεχνάει ο κόσµος, όπως λέγαµε παλιά κάτι άλλο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο
επόµενος οµιλητής, ο κ. Μιχελής από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα ακολουθήσει ο κ. Κάτσης, ο κ. Σαρακιώτης, ο κ. Μεϊκόπουλος και έπεται
συνέχεια.
Ορίστε, κύριε Μιχελή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, επειδή σήµερα αρκετοί Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας µάς απέδωσαν χαρακτηρισµούς και
πολλά κοσµητικά επίθετα, αλλά µας έκαναν και µαθήµατα µαρξισµού και αρχαιογνωσίας, θα συµπληρώσω και εγώ τούτο: Ο
Σωκράτης, όταν σχολίαζε πολιτικά γεγονότα, έλεγε: «Οι ευφυείς
διερευνούν τις αιτίες των γεγονότων. Οι ικανοί είναι σε θέση να
περιγράψουν σωστά τα γεγονότα. Οι ανίκανοι και οι αδύναµοι
επιχειρηµάτων στέκονται στα πρόσωπα και στους χαρακτηρισµούς.». Πάσα σύµπτωση µε τα σηµερινά δεδοµένα είναι εντελώς τυχαία.
Θα σταθώ, λοιπόν, στη µεγάλη εικόνα, γιατί τα επιµέρους προηγούµενοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ τα περιέγραψαν. Βαδίζοντας
από παλιά έως το 2010, τι ακριβώς έγινε; Αποβιοµηχανοποίηση,
το µεγάλο φαγοπότι -υποθέτω ότι ο Μπερτολούτσι κάτι εµπνεύστηκε και από εµάς για την ταινία του-, το γνωστό Χρηµατιστήριο, 15% έλλειµµα, ο µεγάλος δανεισµός, το στάδιο της χρεοκοπίας. Το 2010 έως 2015 -δύο µνηµόνια µε υπογραφή- δανειζόµαστε 110 δισεκατοµµύρια συν 80 δισεκατοµµύρια, ίσον 190 δισεκατοµµύρια ευρώ, µε εισπρακτικά µέτρα πλέον των 60
δισεκατοµµυρίων ευρώ και παροχές, από το 2010 έως το 2015
ελάχιστες. Για αυτό σήµερα κανείς Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας δεν αναφέρεται σε αυτές. Ταµειακά κρατικά αποθέµατα
είχαµε λιγότερα από µισό δισεκατοµµύριο ευρώ. Φρόντισε,
όµως, ο κ. Σαµαράς, ύστερα από την υπόδειξη του κ. Φρουζή,
να δώσει εντολή στον αρµόδιο Υπουργό του να πληρωθεί άρονάρον η «NOVARTIS» στα τέλη του 2014, µην τυχόν µείνει απλήρωτη. Χρώσταγαν και σε άλλες φαρµακοβιοµηχανίες.
Από το 2015 έως σήµερα -χρονικά περίπου ίδιο διάστηµα- είχαµε: µνηµόνιο 86 δισεκατοµµυρίων ευρώ, µείον 20 δισεκατοµµύρια ευρώ που δεν αποδόθηκαν στις τράπεζες, δηλαδή 66
δισεκατοµµύρια ευρώ, εισπρακτικά µέτρα -κατά την άποψη της
Νέας Δηµοκρατίας, αποδεκτό για λόγους συζήτησης- 12 δισεκατοµµυρίων ευρώ, ολοκλήρωση του µνηµονίου και έξοδος από τις
υποχρεώσεις µας και ταµειακά κρατικά αποθέµατα 31 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Θετικά µέτρα: Παράλληλο πρόγραµµα εντός µνηµονίου.
Έχουν δικαίωµα ιατρικής και φαρµακευτικής περίθαλψης πάνω
από δύο εκατοµµύρια συµπολίτες µας. Εσείς, κύριοι συνάδελφοι,
της Αντιπολίτευσης, εννοώ της Δεξιάς, µπορεί να το θεωρείτε
αµελητέο και δευτερεύουσας σηµασίας. Δεν είναι, όµως, έτσι.
Μέτρα µετά τον Αύγουστο; Αναφέρθηκαν αναλυτικά. Τα σηµερινά; Τα βλέπετε. Αναγκάζεστε να τα ψηφίσετε, έστω κι αν η Κοινοβουλευτική σας Οµάδα µε τα κορυφαία στελέχη -όπως τουλάχιστον οι ίδιοι βγαίνουν στις τηλεοράσεις και λένε- δεν είναι βέβαιο ποια γραµµή θα κρατήσει. Ο ένας λέει «να δούµε», ο άλλος
λέει «αν έχουµε ανάπτυξη, ίσως», ο τρίτος λέει «δεν είναι αναπτυξιακά», ο τέταρτος δεν ξέρω τι λέει.
Σήµερα η Νέα Δηµοκρατία τι ατζέντα έχει; Προτείνει δωδεκάωρο και επέκταση της επταήµερης εργασίας παντού. Δεν συζητάµε για επταήµερη εργασία σε χώρους της παραγωγής, όπου
αναγκαστικά έτσι δουλεύει.
Το κουβέντιαζα µε έναν συµπολίτη µου στη Λαµία και µου λέει:
«Μα είναι δυνατόν το εργοστάσιο γάλακτος Λαµίας να µη δουλεύει επτά µέρες;». Συµφώνησα µαζί του και του είπα ότι και ο
τσοπάνης που φυλάει τα πρόβατα επτά µέρες δουλεύει. Δεν χτυπάει κάρτα και φεύγει. Αυτό είναι αντικειµενικό. Είναι δυνατόν η
αστυνοµία να µη δουλεύει επτά µέρες; Ο στρατός; Τα νοσοκοµεία; Όχι. Εδώ γιατί συζητάτε εσείς και φέρνετε και το παράδειγµα µεγάλων βιοµηχανιών; Εσείς συζητάτε την επέκταση
επταηµέρου εργασίας σε όλους τους τοµείς της εργασίας, έτσι
ώστε τα πολύ µεγάλα σουπερµάρκετ και τα µεγαθήρια της οικονοµίας να αντιπαρατεθούν µε τη µικροεµπορευµατική παραγωγή
της οικογενειακής ιδιοκτησίας, άντε και µε έναν-δύο εργαζόµενους. Θα τους συνθλίψει. Είναι στάδιο ανάπτυξης του καπιταλι-
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σµού. Έχουν γραφεί εδώ και εκατό χρόνια αυτά.
Είναι η πολιτική, λοιπόν, του ακραίου νεοφιλελευθερισµού, η
πολιτική του δόγµατος Φρίντµαν µε επικεφαλής τον κ. Βέµπερ,
ο οποίος καταδικάζει τα µέτρα, σε όλο της το µεγαλείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί δεν ξέρω πώς θα ξεµπλέξετε, αν θα τα ψηφίσετε τώρα και αν θα τα ανακαλέσετε µετά.
Τι συγκρούεται σήµερα στην Ευρώπη; Δύο πολιτικές γραµµές.
Η πλήρης επικράτηση του νεοφιλελευθερισµού, το µοντέλο Φρίντµαν, όπως προείπα, και η αντίσταση σε αυτό, µε την επανοικοδόµηση του κοινωνικού κράτους που κατέρρευσε και επιµένετε
να θέλετε να το καταρρεύσετε. Αυτές οι δύο διαφορετικές πολιτικές γραµµές έχουν και τους αντίστοιχους πολιτικούς φορείς.
Από τη µία µεριά η Δεξιά, υπό την καθοδήγηση της ακροδεξιάς
στη χώρα µας αλλά και στην Ευρώπη, από την άλλη µεριά η Αριστερά, η σοσιαλδηµοκρατία και στις άλλες χώρες, πλην Ελλάδος
και η κοµµουνιστική Αριστερά, στην προσπάθεια οικοδόµησης
ενός µετώπου. Δύσκολο εγχείρηµα, δύσκολη και η µάχη.
Τελειώνω µε µία πρόταση προς το Υπουργείο Εργασίας.
Κύριοι συνάδελφοι, ο εργαζόµενος, όταν καταθέτει αίτηση
συνταξιοδότησής του, περιµένει κάποιο διάστηµα να συνταξιοδοτηθεί. Σύντοµα, όµως, µετά την αίτηση, του αποδίδεται το 50%
της πιθανής σύνταξης. Προτείνω αυτό το 50% να γίνει 60%, 70%,
80%, στο µέτρο που θα µπορέσουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου
Εργασίας να το ελέγξουν και να το εφαρµόσουν.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
ο κ. Κάτσης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ορίστε, κύριε Κάτση.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα βρισκόµαστε στην ευχάριστη θέση να συζητάµε άλλο ένα πακέτο πολύ θετικών µέτρων και παρεµβάσεων, ενός µείγµατος ελάφρυνσης και αναπτυξιακής ώθησης, ώστε η έξοδος από τα µνηµόνια να γίνει αντιληπτή στην καθηµερινότητα όλων των συµπολιτών µας.
Για την ακρίβεια, ένα εκατοµµύριο τριακόσιες χιλιάδες συµπολίτες µας µε χρέη σε ασφαλιστικά ταµεία, στην εφορία και σε δήµους ρυθµίζουν τις οφειλές τους µε κούρεµα, ενώ δυόµισι
εκατοµµύρια συµπολίτες µας συνταξιούχοι θα πάρουν τη δέκατη
τρίτη σύνταξη. Όλοι οι Έλληνες, από την άλλη, θα δουν µειωµένο
τον ΦΠΑ στο 13% σε εστίαση, τρόφιµα και ενέργεια. Εµείς, όταν
λέµε ότι ήρθε η ώρα των πολλών, το εννοούµε και δεν είναι ένα
σύνθηµα κενό περιεχοµένου.
Δόξα τω Κυριάκω Μητσοτάκη, που δεν χάνει ευκαιρία να εκπροσωπεί τις ελίτ, γίνονται οι διαφορές µας ευδιάκριτες και
πλέον κάθε ψήφος στην κάλπη βαρύνεται από ταξικό συµφέρον.
Γιατί ολόκληρο το πανελλήνιο άκουσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη
να ευαγγελίζεται την επταήµερη εργασία. Να λέει ρατσιστικά ότι
οι γυναίκες µόνο µπορούν να δουλεύουν από το σπίτι και ότι κάποιος που θέλει να γίνει ψυκτικός δεν µπορεί παρά να είναι από
το Περιστέρι. Τριπλό κόµπο, λοιπόν, υπέρ των λίγων, υπέρ των
διακρίσεων, µε βάση το φύλο και την κοινωνική τάξη.
Σήµερα είπε και ένα άλλο φοβερό στο ραδιόφωνο του «ΣΚΑΪ».
Είπε, για παράδειγµα, στους Θεσπρωτούς «κακώς αγοράζετε µαγνητικό τοµογράφο και αξονικό τοµογράφο, όπως έκανε η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και θα µπορείτε να έχετε δωρεάν πρόσβαση
όλοι στο νοσοκοµείο και στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών».
Πρέπει, λέει, να τα νοικιάζουµε από ιδιωτική εταιρεία και να τα
δουλεύουνε οι δηµόσιοι υπάλληλοι. Μένουµε πραγµατικά άφωνοι.
Όσο και να προσπαθείτε, άγαρµπα, όµως, να τα µαζέψετε όλα
αυτά µετά τις γιγαντιαίες αντιδράσεις, τόσο χειρότερα τα κάνετε,
ενώ κανένα κορυφαίο στέλεχος της Νέας Δηµοκρατίας δεν βγαίνει να τα υπερασπιστεί αυτά, εκθέτοντας την ηγετική οµάδα της
Νέας Δηµοκρατίας.
Η αλήθεια είναι µία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Μετά τις
περιοδείες του Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, ανά την Ελλάδα, µε τελευταία την Ήπειρο, όπου υπήρξε αυθόρµητη λαϊκή
στήριξη, µε παλµό από τον κόσµο, έχετε πανικοβληθεί. Και ο πανικός σας σας στέλνει σε λάθη επί λαθών. Οι εικόνες µιλούν από
µόνες τους. Και δεν µπορούν να τις κρύψουν τα µέσα µαζικής
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ενηµέρωσης που σας στηρίζουν.
Να το πω απλά: Ενώ ο Αλέξης Τσίπρας βγάζει δύο selfie ανά
βήµα σε όποια πόλη και αν πάει, ο κ. Μητσοτάκης κάνει δύο γκάφες ανά συνέντευξη. Γιατί εµείς µε την πολιτική µας δίνουµε ελπίδα στον κόσµο ότι τα πράγµατα πηγαίνουν όλο και καλύτερα,
ενώ εσείς υπόσχεστε επιστροφή στις πολιτικές του ΔΝΤ, που µε
κόπο και πόνο ο ελληνικός λαός κατάφερε να αποτινάξει.
Μετά, λοιπόν, από εµβληµατικές παρεµβάσεις, όπως οι εξαγγελίες της περσινής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που υλοποιήθηκαν όλες, όπως η αύξηση του κατώτατου µισθού, η κατάργηση του υποκατώτατου, το επίδοµα στέγασης, η µείωση του
ΕΝΦΙΑ κ.ά., ερχόµαστε να συζητήσουµε το σηµερινό νοµοσχέδιο.
Τι περιλαµβάνει;
Ο κ. Πετρόπουλος είχε έρθει το 2016 στη Θεσπρωτία, στην
Παραµυθιά. Είχαµε κάνει µία εκδήλωση. Ό,τι συζητήθηκε τότε
από τους φορείς, απ’ όλον τον κόσµο σε µία ανοιχτή εκδήλωση,
έχουν όλα υλοποιηθεί. Κύριε Υπουργέ, εγώ δεν το περίµενα ότι
θα υλοποιηθούν όλα µέσα στην τετραετία. Ήταν αιτήµατα τα
οποία αφορούσαν χρόνιες παθογένειες και πολλά προβλήµατα
δεκαετιών.
Φέρνουµε ρύθµιση εκατόν είκοσι δόσεων για χρέη προς ασφαλιστικά ταµεία, µε ταυτόχρονη διαγραφή προσαυξήσεων και κούρεµα της βασικής οφειλής. Τι σηµαίνει αυτό πρακτικά; Ένας
συµπολίτης µας, ο οποίος ήταν ελεύθερος επαγγελµατίας και
χρωστά στον πρώην ΟΑΕΕ, πλέον µπορεί να το ρυθµίσει σε εκατόν είκοσι δόσεις, να διαγραφούν οι τυχόν προσαυξήσεις, ενώ
µε τον απολογισµό της αρχικής οφειλής που, αν θέλει, µπορεί
να κάνει, έχει την ευκαιρία να κουρέψει και το αρχικό κεφάλαιο
που χρώσταγε µε ελάφρυνση της τάξης του 65%.
Ογδόντα χιλιάδες εγκλωβισµένοι συµπολίτες µας, οι οποίοι αν
και έχουν φτάσει σε ηλικία συνταξιοδότησης δεν µπορούσαν να
πάρουν τη σύνταξή τους λόγω οφειλών, πλέον θα έχουν τη δυνατότητα να ρίξουν το χρέος τους κάτω από τις 20.000, που είναι
και το όριο των οφειλών για να συνταξιοδοτηθούν.
Και µιας και είµαστε από αγροτικό νοµό, θα ήθελα να πω και
τι ψηφίζουµε για όλους εκείνους που έχουν οφειλές στον πρώην
ΟΓΑ. Για αυτούς τους ανθρώπους, λοιπόν, προβλέπεται 100%
διαγραφή των προσαυξήσεων, εκατόν είκοσι δόσεις µε ελάχιστη
δόση τα 30 ευρώ τον µήνα και το όριο των οφειλών, για να πάρουν τη σύνταξη, ανεβαίνει από τα τέσσερα στα έξι χιλιάρικα.
Επίσης, οι εκατόν είκοσι δόσεις που αφορούν τα χρέη που
έχουν σε πολίτες µας στους δήµους από δηµοτικά τέλη, χρέη
από λογαριασµό νερού, µπορούν πλέον να ρυθµιστούν.
Όσον αφορά τις συντάξεις χηρείας, µε το παρόν σχέδιο νόµου
ικανοποιείται το σύνολο των αιτηµάτων των δικαιούχων των συντάξεων χηρείας. Το ποσοστό που θα λαµβάνει η χήρα από τη
σύνταξη του θανόντος, ανεβαίνει από το 50% στο 70%, ενώ αίρονται οι ηλικιακοί περιορισµοί. Αυτά είναι µέτρα που αποκαθιστούν την κοινωνική δικαιοσύνη έτι περαιτέρω.
Να θυµίσω ότι µε τον νόµο Κατρούγκαλου οι ασφαλιστικές εισφορές, κύριε Κυριαζίδη, µειώθηκαν για τη συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών, ενώ το 87% των ελεύθερων επαγγελµατιών
από 1-1-2017 πληρώνει λιγότερα από ό,τι µε το προηγούµενο σύστηµα µε τις κλάσεις. Στη Νέα Δηµοκρατία ονειρεύεστε να χαρίσετε το ασφαλιστικό σύστηµα στους ιδιώτες, µε ένα ασφαλιστικό
τύπου δικτάτορα Πινοσέτ. Η λογική είναι απλή: προαιρετική εθελοντική εισφορά σε κύρια και επικουρική ασφάλιση, ώστε, αν
θες, να πηγαίνεις σε ιδιωτική πολυεθνική. Έχετε τάξει απ’ ό,τι
φαίνεται πελάτες στις πολυεθνικές και στους ιδιώτες. Τι θα γίνει,
όµως, αν συµβεί αυτό; Οι έχοντες και όσοι είναι άνετα οικονοµικά
θα πάνε στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και τα ταµεία που
ΕΦΚΑ θα χάσουν εκατοµµύρια έσοδα.
Αποτέλεσµα; Κατακρεουργούνται οι σηµερινές συντάξεις, το
κράτος ξαναµπαίνει σε µνηµόνια και έρχεται να καλύψει τη µαύρη τρύπα µέσα από το ΔΝΤ. Οι µελέτες του Υπουργείου Εργασίας λένε ότι αυτή η τρύπα θα ανέρχεται στα 55 δισεκατοµµύρια.
Να, λοιπόν, γιατί όχι µόνο είστε µε τις ελίτ, αλλά είστε και επικίνδυνοι για την κοινωνική πλειοψηφία.
Τι κάναµε εµείς; Τη µεταρρύθµιση του ΕΦΚΑ, ο οποίος είναι
πλεονασµατικός. Με αυτό το πλεόνασµα όχι µόνο δεν µειώθηκαν
οι συντάξεις, αλλά -όπως εσείς θα θέλατε, βέβαια, το είχατε προ-

7335

σχεδιάσει, το είχατε εντάξει στο πρόγραµµά σας- εξακόσιες είκοσι χιλιάδες χαµηλοσυνταξιούχοι από 1-1-2019 είδαν ελαφρά
αύξηση, από 20 ευρώ και πάνω. Και τώρα θεσµοθετούµε και τη
δέκατη τρίτη σύνταξη για όλους εκείνους τους συνταξιούχους
ως µόνιµο µέτρο και όχι ως προεκλογικό επίδοµα, όπως εσείς
λέτε.
Όσον αφορά τις ρυθµίσεις που θέτει το νοµοσχέδιο για τα εργασιακά ζητήµατα, που είναι κορωνίδα της πολιτικής µας, για
πρώτη φορά θεσπίζουµε το αιτιολογηµένο των απολύσεων, παρέχοντας στους εργαζόµενους ένα επιπλέον δίχτυ προστασίας.
Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στον εργαζόµενο να µπορεί να
µπαίνει για πρώτη φορά στο πληροφοριακό σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ»,
για να εντοπίζει πώς τον έχει δηλωµένο ο εργοδότης, να ελέγχει
τη διαφάνεια της δήλωσης, να προχωρά σε καταγγελία, σε περίπτωση που διαπιστώσει παραβατικότητα.
Τέλος, φέρνουµε ρυθµίσεις υπέρ των ντελιβεράδων, όπως λέγονται, µιας οµάδας εργαζοµένων υψηλής εκµετάλλευσης από
τους εργοδότες και µε πολλούς αγώνες για τον κλάδο τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω. Έχει φτάσει η ώρα οι
συµπολίτες µας να καταλάβουν ότι η χώρα βαδίζει σε άλλα µονοπάτια. Τιµώντας την εµπιστοσύνη που µας έδειξαν και έχοντας
µόνο αυτό στο πλευρό µας, προχωρήσαµε µέσα από µία δύσκολη διαδροµή, η οποία όµως στο τέλος µάς δικαίωσε. Ο ΣΥΡΙΖΑ,
το κόµµα των πολλών, των ασθενέστερων, του κοινωνικού κράτους, των εργασιακών σχέσεων, της µεσαίας τάξης, της υγιούς
επιχειρηµατικότητας και όχι της παρασιτικής των µεγάλων προοδευτικών τοµών, δικαιούται άλλη µία τετραετία και ο λαός µε
νου κι ελπίδα πιστεύω ότι θα µας την ξαναδώσει, γιατί δεν µετάνιωσε για την επιλογή του το 2015.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Σαρακιώτης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την ψήφιση του παρόντος
νοµοσχεδίου κορυφώνεται η εφαρµογή του, κατά τη Νέα Δηµοκρατία, τέταρτου µνηµονίου. Οι εκατόν είκοσι δόσεις µε κούρεµα
κεφαλαίου και προσαυξήσεων προς ασφαλιστικά ταµεία, η µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, στα τρόφιµα, στην ενέργεια, η δέκατη τρίτη σύνταξη είναι το δικό µας µνηµόνιο µε την κοινωνία.
Το τέταρτο µνηµόνιο θα το βιώσουν, την επόµενη κιόλας εβδοµάδα, οι συνταξιούχοι, πηγαίνοντας στα ATM µε την εισοδηµατική ανάσα που τους προσφέρεται, όπως κι αν θέλετε εσείς να
την ονοµάσουµε. Θα το βιώσουν και χιλιάδες συµπολίτες µας µε
τον απεγκλωβισµό τους από τον φαύλο κύκλο της συνεχούς δηµιουργίας χρεών, µέσω του κουρέµατος του κεφαλαίου και των
τόκων - οφειλών που τους έπνιγαν για πολλά χρόνια. Είναι οι ίδιοι
αυτοί άνθρωποι, οι οποίοι βίωσαν τις πολιτικές των κοµµάτων
που ευθύνονται για τη χρεοκοπία της χώρας µας κατά την περίοδο 2010 - 2014, µε την καταβαράθρωση µισθών και συντάξεων, τις χιλιάδες απολύσεις εργαζοµένων, τις ελαστικές µορφές
εργασίας.
Σήµερα οι ίδιοι άνθρωποι υπόσχονται τα ίδια και ακόµη χειρότερα: κατάργηση του οκταώρου, επταήµερη εργασία, κατάργηση του δώρου των Χριστουγέννων στον ιδιωτικό τοµέα. Να µη
µείνει µισή η δουλειά, αφού το είχαν περικόψει πριν από κάποια
χρόνια στον δηµόσιο τοµέα.
Ενώπιον αυτής της πρότασης - έναρξης ενός νέου φαύλου κύκλου καταστροφής, η Κυβέρνηση αντιπαρατάσσει και εφαρµόζει
ένα πρόγραµµα ανόρθωσης της χώρας και επούλωσης των πληγών των µνηµονιακών ετών. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και
το παρόν νοµοσχέδιο, το οποίο συµπεριλαµβάνει µεταξύ άλλων
θετικών διατάξεων και την εµβληµατική ρύθµιση των εκατόν είκοσι δόσεων. Ποιες εκατόν είκοσι δόσεις, όµως; Εκείνες που
υποστηρίζατε µέχρι πριν από λίγες µέρες ότι δεν θα δεχθούν οι
θεσµοί, όπως δεν θα δέχονταν και την αποτροπή της εφαρµογής
του µέτρου της περικοπής των συντάξεων, όπως δεν θα έκλειναν
οι αξιολογήσεις και όπως στο µέλλον δεν θα δεχθούν την αποσόβηση του µέτρου της µείωσης του αφορολόγητου.
Ο κ. Μητσοτάκης ζητούσε εναγωνίως προληπτική γραµµή στήριξης, προκειµένου να δεσµευθεί εκ νέου η χώρα, πιστεύοντας
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ότι είναι η µόνη ενδεδειγµένη λύση έναντι του cash buffer και
στοιχηµάτιζε ότι δεν θα βγούµε από τα µνηµόνια.
Παράλληλα, ήταν σίγουρος ότι δεν θα επιτύχουµε τα πρωτογενή πλεονάσµατα για τα οποία είχαν δεσµεύσει τη χώρα οι κυβερνήσεις σας. Διαψεύστηκε, όµως, και αυτή τη φορά από τη
θετική πορεία όλων των δεικτών της ελληνικής οικονοµίας. Μάλιστα, ο ίδιος εκπόνησε και το προεκλογικό σας πρόγραµµα,
έχοντας ως δεδοµένο ότι θα κοπούν οι συντάξεις, τη στιγµή που
όχι µόνο αυτό απετράπη, αλλά δίνεται σήµερα και η κοµµένη από
Νέα Δηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ δέκατη τρίτη σύνταξη, παρά το ότι
δεν το αντέχουν τα δηµοσιονοµικά της χώρας, όπως υποστήριξε
προ ηµερών.
Και ήρθε και ο Αντιπρόεδρός σας, ο οποίος όπως µαθαίνουµε
δεν µετέχει και στις συσκέψεις σας, να το πάει ένα βήµα παραπέρα, διατυµπανίζοντας ότι η Νέα Δηµοκρατία δεν µπορεί να εγγυηθεί το εισόδηµα των συνταξιούχων.
Ο κ. Μητσοτάκης κινδυνολογούσε ότι δεν αντέχουν η οικονοµία και οι επιχειρήσεις στην αύξηση του κατώτατου µισθού. Η
Κυβέρνηση το τόλµησε, το πέτυχε και η ανεργία συνεχίζει την
καθοδική της πορεία, φθάνοντας τον Φεβρουάριο στο 18%, από
το 28% που είχατε παραδώσει. Ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ήταν βέβαιος ότι θα αποτύχει η έξοδος της χώρας
στις αγορές. Η έξοδος πραγµατοποιήθηκε επιτυχώς και οι αποδόσεις του ελληνικού οµολόγου σηµειώνει ιστορικά ρεκόρ.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πίστευε ότι η επιδότηση ενοικίου και
η ρύθµιση των κόκκινων στεγαστικών δανείων θα κλονίσουν το
τραπεζικό σύστηµα.
Το ποντάρισµα από τη Νέα Δηµοκρατία συνεχίζεται επίµονα
υπέρ της καταστροφολογίας και των δανειστών. Οι παλιές αγάπες, όµως, δύσκολα ξεχνιούνται. Άλλωστε, το είχε πει και ο Αντιπρόεδρός σας, ότι, αν δεν υπήρχε το µνηµόνιο, θα έπρεπε να
το εφεύρουµε. Λοιπόν, τώρα που δεν υπάρχει, το εφευρίσκετε,
όπως ακριβώς είχατε υποσχεθεί στον ελληνικό λαό. Εξάλλου, τα
αντικοινωνικά µέτρα αποτελούν το µοναδικό πεδίο στο οποίο
είστε απολύτως συνεπείς, καθώς κατά τα άλλα εκφράζετε µόνο
ευσεβείς πόθους για την αποτυχία της χώρας, µε την πραγµατικότητα να σας διαψεύδει παταγωδώς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο αποτελεί
µία ακόµη διάψευση των παραπάνω προβλέψεων της Νέας Δηµοκρατίας. Μέσω αυτού επανεντάσσονται στην οικονοµία εκατοντάδες χιλιάδες συµπολίτες µας, οι οποίοι βρέθηκαν αντιµέτωποι κατά τη διάρκεια της κρίσης µε υπέρογκα χρέη, συνεπείς
συµπολίτες, οι οποίοι θέλουν να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται
κανονικά στις υποχρεώσεις τους, αλλά η ίδια η πραγµατικότητα
δεν τους το επέτρεπε, µε το 96% εξ αυτών να έχει περιέλθει στη
συγκεκριµένη δεινή κατάσταση για πρώτη φορά έως το 2014. Σε
αυτό το υγιές κοµµάτι της ελληνικής κοινωνίας τείνει χείρα βοηθείας η Κυβέρνηση, στοχοποιώντας παράλληλα τους λεγόµενους «στρατηγικούς κακοπληρωτές».
Xαρακτήρισα τη ρύθµιση των εκατόν είκοσι δόσεων ως εµβληµατική και θέλω να κλείσω την οµιλία µου µε αυτό, γιατί πραγµατικά θα αλλάξει τη ζωή και το µέλλον χιλιάδων οικογενειών,
καθώς µε την ψήφισή της θα δουν το χρέος που κουβαλούν στις
πλάτες τους εδώ και πολλά χρόνια, να µειώνεται αυτοµάτως από
τις 35.000-40.000 κάτω από 20.000 ευρώ -στο µισό, δηλαδή, ή
ακόµη περισσότερο- µε την παράλληλη δυνατότητα ρύθµισης
του υπολοίπου σε ορίζοντα δεκαετίας. Η σηµερινή Κυβέρνηση
δίνει για πρώτη φορά σε αυτές τις οικογένειες τη δυνατότητα να
προγραµµατίσουν τις δράσεις τους, να σχεδιάσουν το µέλλον,
να ονειρευτούν.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Μεϊκόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Θα ακολουθήσει ο κ. Βορίδης, ο οποίος µπήκε στη θέση του
κ. Θεοχάρη -έγινε µια αµοιβαία, µεταξύ τους, αλλαγή- και ο κ.
Τασούλας. Με τους τρεις αυτούς οµιλητές θα φθάσουµε περίπου στις τέσσερις το µεσηµέρι. Σας ενηµερώνω ότι µετά από συνεννόηση, από τις τέσσερις και µετά θα ξεκινήσουν και οι παρεµβάσεις των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων. Θα προχωρήσουµε,
λοιπόν, µε τον κανόνα -ας το πω έτσι- «1-4», ένας Κοινοβουλευ-
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τικός Εκπρόσωπος και τέσσερις οµιλητές, ώσπου να εξαντληθεί,
βεβαίως, και ο αριθµός των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων. Παράλληλα, εµβόλιµα θα τοποθετηθούν και όσοι Υπουργοί ζητήσουν τον λόγο, όπως ο κ. Πετρόπουλος.
Ορίστε, κύριε Μεϊκόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σίγουρα η επανάληψη συνιστά
τη µητέρα της µαθήσεως. Θα επιλέξω, όµως, να προβώ σε µία
ευρύτερη τοποθέτηση και να µην απαριθµήσω ξανά όλες τις θετικές πρωτοβουλίες που απορρέουν από το τελευταίο διάστηµα,
καθώς νοµίζω ότι και οι Υπουργοί αλλά και οι αγαπητοί µου συνάδελφοι της Συµπολίτευσης ανέλυσαν µε µεγάλη σαφήνεια και
επάρκεια.
Θα επιλέξω, λοιπόν, να κάνω µία ευρύτερη τοποθέτηση, καθώς
κρίνω ότι τις πολιτικές εξελίξεις θα πρέπει κανείς να τις εξετάσει
υπό το πλαίσιο µέσα στο οποίο συµβαίνουν.
Θα ξεκινήσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε δύο παρατηρήσεις.
Παρατήρηση πρώτη: Νοµίζω ότι τον ιστορικό χώρο της Κεντροδεξιάς αλλά και το σοβαρό, θα έλεγα, κόµµα της Νέας Δηµοκρατίας, δεν το τιµά η ρηχή προσέγγιση που κάνει αναφορικά
µε τις τελευταίες θετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης, καθώς
εκτιµώ πως ο κόσµος στο τέλος, στην κάλπη δεν θα κρίνει τα
κουτσοµπολιά και τους κιτρινισµούς, αλλά θα κρίνει τα προγράµµατα, θα κρίνει τους σχεδιασµούς και τα πεπραγµένα. Νοµίζω
ότι η Νέα Δηµοκρατία έχει µία ευκαιρία µε τη συµφωνία από τον
Αύγουστο του 2018 και µε τα δηµοσιονοµικά περιθώρια που
απορρέουν από αυτή, να καταθέσει το πρόγραµµα της, καθώς
πλέον µπορούµε να κινηθούµε χωρίς τη βάσανο του µνηµονίου.
Η δεύτερη παρατήρηση έχει να κάνει µε το εξής: Υπάρχει ένα
κεντρικό ερώτηµα: Γιατί τώρα αυτές οι θετικές πρωτοβουλίες;
Εάν ασπαστούµε την επιχειρηµατολογία της Νέας Δηµοκρατίας,
τότε, λοιπόν, ο κ. Τσίπρας τρόµαξε από τον αχό που σηκώθηκε
για το πού κάνει διακοπές, αν είναι σε κότερο, αν είναι σε σκάφος, τρόµαξε απ’ όλη αυτή τη σκόνη που σηκώθηκε, ξύπνησε την
επόµενη µέρα, άνοιξε ένα σεντούκι, βρήκε 5,5 δισεκατοµµύρια
ευρώ, έφτιαξε ένα ταµείο εγγυήσεων, βρήκε άλλο 1,5 δισεκατοµµύριο, κατέβασε τον ΦΠΑ, σταµάτησε τις περικοπές των συντάξεων, έδωσε δέκατη τρίτη σύνταξη.
Υπό το φως, όµως, της ευρωπαϊκής και οικονοµικής πραγµατικότητας, η απάντηση στο «Γιατί τώρα;», εξηγείται αλλιώς. Δύο
είναι οι λόγοι και νοµίζω ότι οι σοβαροί συνάδελφοι από τη Νέα
Δηµοκρατία το καταλαβαίνουν.
Ο πρώτος λόγος είναι η θετική ευρωπαϊκή συγκυρία. Υπάρχει
µία θετική Κοµισιόν, υπάρχουν προοδευτικές δυνάµεις σε όλη
την Ευρώπη, οι οποίες αντιλαµβάνονται και το λάθος τους να
συγκυβερνήσουν τα προηγούµενα χρόνια µε λογικές νεοφιλελεύθερες και αφ’ ετέρου, υπάρχει η πραγµατικότητα που απορρέει από τα θετικά µεγέθη που καταγράφει η ελληνική οικονοµία.
Έτσι, λοιπόν, εκµεταλλευόµενοι και τη ρύθµιση του χρέους
αλλά και τα θετικά µεγέθη που καταγράφει η ελληνική οικονοµία,
σε συνδυασµό µε µία ευνοϊκή ευρωπαϊκή πραγµατικότητα, δηµιουργήσαµε δηµοσιονοµικά περιθώρια, ούτως ώστε να πάρουµε
πολύ συγκεκριµένα µέτρα και αυτό να µας δώσει και τη δυνατότητα να κάνουµε και πολύ συγκεκριµένο σχεδιασµό για τα επόµενα τρία χρόνια, εάν ο κόσµος µας επιλέξει.
O σωστός προγραµµατισµός, λοιπόν, ο σωστός σχεδιασµός
και η εκµετάλλευση όλων των θετικών συγκυριών, έδωσαν ως
προϊόν αυτές τις τελευταίες θετικές πρωτοβουλίες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ, όµως, θεωρώ ότι πίσω από
αυτά τα πυροτεχνήµατα και τις αφελείς, κατά τη γνώµη µου, προσεγγίσεις, κρύβεται το πραγµατικό, το βαθύτερο πολιτικό πρόβληµα που έχει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Θέλω να πιστεύω
ότι οι απόψεις αυτές που µόλις τώρα θα εκθέσω, δεν έχουν πλειοψηφικά χαρακτηριστικά. Το πραγµατικό πρόβληµα, λοιπόν, είναι
απόψεις µέσα στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση οι οποίες λένε ότι
αν βρεθούµε στην κατάσταση της κυβέρνησης, τότε θα πρέπει
να πάρουµε διοικητικά και θεσµικά µέτρα, ώστε προβληµατικές
ιδεολογίες να µην µπορούν να αναλάβουν ξανά κυβερνητικούς
θώκους.
Είναι προβληµατικό, δηλαδή, το να πιστεύει ένας πολιτικός
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χώρος, ότι δυόµισι εκατοµµύρια ανασφάλιστοι πρέπει να έχουν
αµέριστη και δωρεάν πρόσβαση στον χώρο της υγείας. Αυτό
είναι το πραγµατικό πρόβληµα, κατά τη γνώµη µου, της Νέας Δηµοκρατίας.
Επίσης, η σκόνη που έχει σηκωθεί, έχει κρύψει και κάτι άλλο:
το κλειδί για τα επόµενα τρία χρόνια, το οποίο νοµίζω ότι είναι η
δηµιουργία αυτού του Ταµείου Εγγυήσεων, στο οποίο κατατέθηκαν 5,5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Έτσι, λοιπόν, η κυβέρνηση -όποια
προκύψει σε λίγους µήνες- θα µπορεί να σχεδιάζει τα επόµενα
τρία χρόνια οικονοµική πολιτική µε πλεονάσµατα 2,5% και όχι
3,5%. Αυτό είναι το πραγµατικό επίδικο για το επόµενο διάστηµα.
Άρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα τα θετικά µέτρα -δηλαδή η κατάργηση της περικοπής των συντάξεων, το επίδοµα
στέγασης, το να ρίξεις τον ΦΠΑ στην εστίαση, το να ρίξεις τον
ΦΠΑ στην ενέργεια- έχουν εξήγηση, αλλά και ένα κοινό παρονοµαστή: να µπορέσει να ανακουφιστεί αφ’ ενός ο κόσµος και αφ’
ετέρου να παρθούν πίσω αδικίες διαχρονικές πλέον, εννέα έτη
κρίσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προέρχοµαι από µια περιοχή,
τη Μαγνησία, και µία πόλη, τον Βόλο, η οποία στη συντριπτική
πλειονότητά της αποτελείται από εµπόρους, από επιχειρηµατίες,
από ελεύθερους επαγγελµατίες. Η αλήθεια είναι ότι χτυπήθηκε
αλύπητα στα χρόνια της κρίσης. Και εµείς -εγώ κάνω την αυτοκριτική µου- έχουµε κάνει επιλογές που επιδείνωσαν αυτή την
κατάσταση. Όµως, δείχνουµε ότι οποιοδήποτε περιθώριο υπάρχει και το δηµιουργούµε, το εκµεταλλευόµαστε υπέρ αυτών των
ανθρώπων και πλέον νοµοθετούµε για να διαµορφώσουµε µία
τελείως διαφορετική πραγµατικότητα.
Εδώ είµαστε, εδώ θα είµαστε και σιγά-σιγά το µνηµονιακό πουλόβερ σταδιακά ξετυλίγεται.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Βορίδης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην αναφορά που έκανε ο
µόλις προλαλήσας συνάδελφος, να πω το εξής: Κατ’ αρχάς, µου
φαίνεται απολύτως φυσιολογικό ένας άνθρωπος της Δεξιάς να
πιστεύει ότι είναι εσφαλµένες οι ιδέες της Αριστεράς, γιατί αν πίστευε ότι είναι ορθές, θα ήταν Αριστερός.
Άρα να πάµε λίγο επί του πεδίου. Και να µη σοκάρεστε µε
αυτό. Γιατί ξαφνικά έχει διαµορφωθεί µία αντίληψη ότι άµα σας
πει κανένας ότι κάνετε λάθος, έχει κάνει και κάποια φοβερή δήλωση καθοσιώσεως, στην οποίαν πρέπει να τον µέµφεστε. Οι ιδέες της Αριστεράς είναι εσφαλµένες. Τι να κάνουµε; Είναι εξισωτικές, είναι εθνοµηδενιστικές, είναι ιδέες κρατιστικές, είναι ιδέες
εναντίον της ελευθερίας. Τι να κάνουµε; Υπάρχει, ξέρετε, και
αυτή η άποψη στον κόσµο.
Τώρα, αυτό που πρέπει να προσπαθήσετε να κάνετε, είναι να
δώσετε απάντηση σε αυτή την επιχειρηµατολογία όχι αφοριστικά, διαλεκτικά, εάν θέλετε να εξακολουθήσετε να προέρχεστε
από τον Διαφωτισµό και να µην πάτε σε µία νέου τύπου θεοκρατία που απλώς θεοποιεί άλλες ιδέες.
Ας πάµε, όµως, στο επίδικο τώρα. Το επίδικο σήµερα ποιο είναι; Αφού τα κάνετε τόσο καλά εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ και αφού είναι
έτσι η εξιστόρησή σας, γιατί έχετε τροµερή ανάγκη τη διαστρέβλωση στην ύψιστη τέχνη σας; Τεράστιος κόπος και αγωνία στη
διαστρέβλωση.
Δέκατη τρίτη σύνταξη. Έτσι δεν είναι; Με συγχωρείτε, κύριοι
συνάδελφοι, δεν είπατε ότι αυτή είναι η δέκατη τρίτη σύνταξη;
Πόσο κάνει η δέκατη τρίτη σύνταξη; Η δέκατη τρίτη κάνει 2,3 δισεκατοµµύρια. Πόσα λεφτά δίνετε µε αυτό που δίνετε σήµερα;
Δίνετε 830 εκατοµµύρια, το 1/3. Μπορείτε να µου εξηγήσετε πώς
αυτό είναι σύνταξη;
Θέλω να µου το εξηγήσετε, κύριε Πετρόπουλε. Να εξηγήσετε
αυτό το µαγικό.
Σας λέω, δε -ενδεχοµένως σας αρέσουν και τα νοµικά- ότι µιας
και επιµένετε να το λέτε σύνταξη, το γεγονός ότι δηµιουργείτε
ποσοστά που αποδίδετε στη σύνταξη, θα γεννήσει και νοµικά ζητήµατα. Εγώ δεν υποχρεούµαι να σας συµβουλεύω. Έτσι δεν
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είναι; Δεν έχω τέτοια υποχρέωση, αλλά το έχω κάνει δυο-τρεις
φορές, χωρίς να διαψευστώ. Δεν ακούτε απλώς.
Σας λέω, λοιπόν, ότι θα γεννήσει και τέτοια θέµατα.
Έρχοµαι στο επόµενο θέµα. «Καταργούµε τον ΦΠΑ στην
εστίαση». Συγχαρητήρια. Δηλαδή, αν τον καταργούσατε συγχαρητήρια. Δηλαδή, τι συγχαρητήρια; Συγχαρητήρια που αν τον
καταργούσατε, θα γυρνάγαµε εκεί που βρισκόµασταν πέντε χρόνια πριν. Συγχαρητήρια που χάσαµε πέντε χρόνια εξαιτίας σας!
Όµως, δεν τον καταργείτε καν. «Καταργούµε τον ΦΠΑ στην εστίαση, αλλά πλην των βασικών που δηµιουργούν την κατανάλωση στην εστίαση, δηλαδή των ποτών, των καφέδων και των χυµών».
Ερώτηση τώρα: Τον καταργείτε τον ΦΠΑ στην εστίαση, ναι ή
ου; Γιατί δεν συντάσσεστε µε την τροπολογία µας, αν τον καταργείτε;
Δεν σας φτάνει, όµως, αυτή η διαστρέβλωση. Δεν σας φτάνει.
Λέτε: «Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Έχουµε βγει από το µνηµόνιο
και αφού έχουµε βγει από το µνηµόνιο, µας δίνεται αυτή η δυνατότητα». Συγγνώµη, για να καταλάβω: Το µνηµόνιο δεν προβλέπει τα πλεονάσµατα; Μάλιστα. Το µνηµόνιο δεν προβλέπει τον
τρόπο διανοµής του υπερπλεονάσµατος; Μάλιστα. Εσείς δεν έρχεστε και λέτε ότι αυτά µπορούµε και τα κάνουµε γιατί είναι
µέρος του υπερπλεονάσµατος; Μάλιστα. Δηλαδή, τηρείτε ευλαβικά τις µνηµονιακές επιταγές και κατά τα άλλα έχετε καταργήσει
το µνηµόνιο. Πανηγυρίζετε, δε, για το υπερπλεόνασµα.
Ας µας πουν εδώ οι Οικονοµικοί Υπουργοί και οι συνάδελφοι
του ΣΥΡΙΖΑ: Το υπερπλεόνασµα είναι επιτυχία; Στα ίσια να µιλήσουµε. Είναι επιτυχηµένη οικονοµική πολιτική το υπερπλεόνασµα; Δεν είναι αποτυχία; Δεν είναι προϊόν εσφαλµένης εκτίµησης
και υπερφορολόγησης και τσακίσµατος; Να σας προτείνω κάτι;
Το πλεόνασµα να µην το περιορίζετε στο 3%. Βάλτε το έρµο να
πάει στο 6%, 7%, βάλτε και άλλους φόρους για να τους τσακίσετε όλους, να µη µείνει τίποτε, για να φτιάξετε πλεόνασµα στο
6%, 7%, για να έχετε µετά να µοιράζετε.
Αυτή είναι η οικονοµική σας πολιτική; Προφανώς, ναι.
Προσέξτε: Η τέχνη της διαστρέβλωσης δεν σταµατά σε αυτό,
διότι δεν φτάνει να διαστρεβλώνετε αυτά που κάνετε εσείς. Δεν
αρκεί, γιατί δεν είστε ακόµα πειστικοί σε αυτό. Πάλι δεν γίνεται
τίποτα. Τώρα χρειάζεται να γίνεται και διαστρέβλωση των όσων
λέµε εµείς. Άρα να διαστρεβλώνετε και να λέτε ψέµατα για αυτά
τα οποία κάνετε εσείς και ταυτόχρονα να διαστρεβλώνετε και να
λέτε ψέµατα για αυτά τα οποία λέµε εµείς. Να λέει ο Μητσοτάκης, «Παράδειγµα η Παπαστράτος», να λέει ο Μητσοτάκης «Παράδειγµα εργασιακό», το οποίο έχει επισκεφθεί ο Τσίπρας και
έχετε υπογράψει τη σύµβαση εσείς και να του λέτε, «Είπες για
την επταήµερη εργασία».
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Και µόνο αυτό;
Ένα σωρό είπε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Και µόνο αυτό; Ε, βέβαια: Αυτό για
την επταήµερη εργασία.
Και προσέξτε: Ακούω τώρα ότι λέει δήθεν -για µία ακόµη φορά
το άκουσα από τον συνάδελφο- «Τα δυόµισι εκατοµµύρια ανασφάλιστους που τους ασφαλίσατε» και να έχει µαλλιάσει η
γλώσσα µας, να φέρνουµε τις υπουργικές αποφάσεις, του Γεωργιάδη και τη δική µου, εκατό φορές, για να πούµε ότι αυτό είχε
καλυφθεί. Και το µόνο που έχετε κάνει είναι ότι έχετε βάλει στο
δηµόσιο σύστηµα τους παράνοµους µετανάστες. Τίποτα άλλο
δεν έχετε κάνει µε την απόφασή σας και µε τον νόµο σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Μα, τίποτα άλλο! Μα, τι να κάνουµε; Πάρτε τα νοµοθετικά κείµενα και φέρτε τα να τα συγκρίνουµε. Τι να κάνουµε; Τίποτε!
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Όχι διάλογο. Παρακαλώ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Προσέξτε, η δε διαστρέβλωση να
συνεχίζεται και να συνεχίζεται.
Να δηλώνει εχθές ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας,
«Κοιτάξτε, εµείς δεν συµπράττουµε σε αυτή την, όπως ονοµάζετε, σύνταξη, γιατί δεν είναι σύνταξη, αλλά θα διασφαλίσουµε
και θα αυξήσουµε το εισόδηµα των χαµηλοσυνταξιούχων», Με-
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τάφραση: Είπε να καταργήσουµε δεν εγγυόµαστε την δέκατη
τρίτη σύνταξη. Ποια δέκατη τρίτη σύνταξη να εγγυηθούµε; Δεν
υπάρχει τέτοια.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Δεν δεσµεύτηκε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Στη ρητορική σας υπάρχει κάτι τέτοιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ολοκληρώστε, κύριε Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Και τελειώνω, λέγοντας το εξής καταπληκτικό. Κοιτάξτε µία σύµπτωσή, που όλα αυτά τα τροµερά
και καταπληκτικά µέτρα γίνονται δέκα µέρες προ των εκλογών.
Συνάδελφοι, µην τολµήσετε να τους πείτε ότι συνδέονται µε
τις επικείµενες εκλογές. Αµαρτία! Τους αδικούµε τους συναδέλφους! Ξέρει ο λαός, περιµένει ο λαός τέσσερα χρόνια εκείνη την
ωραία ηµέρα που έρχεται. Στις 26 Μαΐου θα πάρετε τις απαντήσεις σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
είκοσι πέντε µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Γυµνάσιο Πυθαγορείου Σάµου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Τασούλας από τη Νέα Δηµοκρατία και θα
ακολουθήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος από το Ποτάµι,
ο κ. Μαυρωτάς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
πρέπει να κατανοήσουµε κάτι πολύ βασικό και πρέπει να αντικρίσουµε την κρίση από την οποία παλεύουµε να βγούµε εννέα χρόνια τώρα, σαν κάτι για το οποίο συνεισφέραµε όλοι.
Εάν είµαστε ειλικρινείς, θα παραδεχτούµε ότι το πρόβληµα της
χώρας δεν οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες, ούτε σε κάποια
διεθνή συνωµοσία και τα κόµµατα που κυβερνούσαν, αυτό που
σήµερα εσείς λέτε «το παλαιό πολιτικό σύστηµα», το οποίο, ωστόσο, ο λαός που έχει γνώση και κρίση, όπως λέει ο Πρωθυπουργός -και περιέργως µε αυτό συµφωνώ µε τον Πρωθυπουργό- ψήφιζε ασµένως επί σειρά ετών µε πολύ πιο συντριπτικά
ποσοστά από ό,τι ψηφίζει εσάς και µε πολύ µεγαλύτερη ευχαρίστηση από ό,τι ψηφίζει εσάς. Ο λαός έχει κρίση και γνώση όταν
ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ, ενώ όταν επί σαράντα χρόνια ψηφίζει τα άλλα
κόµµατα, είναι άκριτος και άσχετος; Προφανώς όχι. Κάτι άλλο
συµβαίνει.
Εάν, λοιπόν, είµαστε ειλικρινείς, πρέπει να παραδεχτούµε ότι
και εµείς που κυβερνούσαµε την Ελλάδα, υπήρξαµε υπήκοοι του
λαϊκισµού και ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόµµα που χαροπάλευε επί δεκαετίες στο 3%, υπήρξε σηµαιοφόρος του λαϊκισµού. Και µε τούτα
και µε κείνα πήγαµε στη χρεοκοπία.
Όταν ο αείµνηστος Μητσοτάκης έλεγε ότι ζούµε πάνω από τις
δυνάµεις µας, το 80% του πολιτικού προσωπικού τον κατηγορούσε και το 20%, που στον στοχασµό του συµφωνούσε, δεν
τολµούσε να τον υποστηρίξει. Αυτή ήταν η χώρα µέχρι προ της
χρεοκοπίας.
Και αν εµείς πήγαµε τη χώρα στη χρεοκοπία µε ρυθµό βάδην,
εσείς φωνάζατε «όχι βάδην, τροχάδην», γιατί αυτά που δίναµε
πάνω από τις δυνάµεις της οικονοµίας, λέγατε εσείς ότι είναι ψίχουλα.
Γιατί είναι τόσο δύσκολο να παραδεχθούµε ότι όλοι έχουµε ευθύνες, όσες µας αναλογούν, είτε κυβερνήσαµε είτε δεν κυβερνήσαµε τη χώρα;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ)
Τι είναι αυτό που σας δίνει τόση δύναµη στο να µην καταδέχεστε να ευθύνεστε; Πώς αντέχετε να µην ευθύνεστε; Πώς το σηκώνει αυτό η στοιχειώδης αίσθηση εγωισµού, η στοιχειώδης
αίσθηση κατανοήσεως της πραγµατικότητος;
Πού τα λέω αυτά, όµως; Εσείς µιλάτε για δέκατη τρίτη σύνταξη και φέρατε τροπολογία. Για ακούστε κάτι. Και θα το πω µία
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φορά, γιατί, κύριε συνάδελφε, µπορεί η επανάληψη να είναι µήτηρ της µαθήσεως, αλλά επειδή ο Πρωθυπουργός µας είπε από
την Ήπειρο ότι ταιριάζει περισσότερο η ιδεολογία του µε τον Χριστιανισµό, θα επικαλεστώ κείµενα του Χριστιανισµού, που λέει ο
πρωτόκλητος Παύλος στην προς Τίτον επιστολή ότι «Αιρετικόν
άνθρωπον µετά µίαν και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού.»
Εγώ µία φορά θα το πω, ούτε καν δύο. Προσέξτε, λοιπόν: Λέτε
ότι είναι σύνταξη. Και, βεβαίως, τα σύµβολα και οι λέξεις που
είναι σύµβολα, παίζουν ρόλο στην πολιτική. Και είναι καλοδεχούµενη φράση «η σύνταξη» ιδίως όταν έχει µειωθεί δεκαεπτά
φορές επί των ηµερών σας. Λέει, λοιπόν, το Σύνταγµα στο άρθρο
73, παράγραφος 2: «Νοµοσχέδια που αναφέρονται οπωσδήποτε
στην απονοµή συντάξεως και στις προϋποθέσεις της, υποβάλλονται µόνο από το Υπουργείο Οικονοµικών ύστερα από γνωµοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου».. Και λέει, επίσης, το άρθρο
98, παράγραφος 1, περίπτωση δ’ του Συντάγµατος, «Στην αρµοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκουν ιδίως α, β, γ, δ, η
γνωµάτευση για τα νοµοσχέδια που αφορούν συντάξεις».
Το κύριο σώµα του νοµοσχεδίου που καταθέσατε, έχει τίτλο
«Ρύθµιση οφειλών προς τον δηµόσιο τοµέα, συνταξιοδοτικές
ρυθµίσεις». Και επειδή το κύριο σώµα έχει συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, για αυτές τις συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις που αναφέρονται
στο άρθρο 19 και στο άρθρο 32, δηλαδή στις συντάξεις χηρείας
και στο άρθρο 32 για την ευεργετική αναγνώριση ως ασφαλιστικών ετών κάποιων ετών µεταπτυχιακών σπουδών, για αυτά υπάρχει γνωµοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενσωµατωµένη στο
νοµοσχέδιο.
Ενώ στην τροπολογία για την οποίαν µιλάτε ότι δήθεν είναι η
δέκατη τρίτη σύνταξη και θα έπρεπε κατ’ εξοχήν εκεί να υπάρχει
γνωµοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δεν έχετε γνωµοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, διότι θα σας έστελνε ο Γενικός
Επίτροπος της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο πίσω την
τροπολογία αυτή, λέγοντας ότι δεν πρόκειται για σύνταξη.
«Μα, κύριε εισηγητά, κύριε οµιλητά, της Νέας Δηµοκρατίας,
µε τις λέξεις θα παίζουµε;» Όχι, δεν παίζουµε µε τις λέξεις. Παίζουµε µε τα σύµβολα, παίζουµε µε τη νοηµοσύνη, παίζουµε µε
το πώς υποτιµάτε τον ελληνικό λαό και θέλετε να καταδολιεύσετε την ψήφο του και είστε άριστοι κιβδηλοποιοί και παραχαράκτες. Κιβδηλοποιοί και παραχαράκτες µε λέξεις συµπαθητικές.
Και επειδή δεν αντέχετε να προτάξετε εµπράκτως αυτά που
κάνετε, ονοµάζετε µε συµπαθητικές λέξεις ένα προεκλογικό επίδοµα. Το ξέρετε ότι είχατε δώσει δέκατη τρίτη σύνταξη τον Δεκέµβριο του ’16, λέγοντας ότι θα είναι εις το διηνεκές και δεν
επανελήφθη; Τι έγινε η δέκατη τρίτη σύνταξη; Πόσες φορές θα
δώσετε αυτή τη ριµάδα τη δέκατη τρίτη σύνταξη; Την δώσατε το
Δεκέµβριο του ’16, µετά ήταν προνοιακά επιδόµατα, τώρα ξαναλέτε ότι είναι τάχα σύνταξη, ενώ είναι µία εκλογική παροχή, καλοδεχούµενη για χειµαζόµενο κόσµο, αλλά δεν είναι αυτό το
οποίο λέτε. Kαι συνεχίζετε όλη αυτή τη ψευδολογία.
Προσέξτε τώρα. Ένας άλλος λόγος που δεν είναι σύνταξη,
πέραν της έλλειψης γνωµάτευσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
είναι διότι τα ποσά που δίνετε, τα συσχετίζετε µε ποσοστά επί
καταβαλλόµενων συντάξεων, ενώ οι συντάξεις σχετίζονται µε εισφορές και χρόνια εργασίας. Η κατανοµή που κάνετε, γίνεται µε
βάση µία συνταξιοδοτική διακύµανση, αλλά στην πραγµατικότητα είναι µια κοστολόγηση ψήφων. Κοιτάξατε πού κατά τη
γνώµη σας µπορεί να υπάρχει πλήθος, απευθυνθήκατε εκεί, θελήσατε πέντε µέρες πριν τις εκλογές να καταβάλετε µία ενίσχυση, επαναλαµβάνω καλοδεχούµενη. Όµως, δεν είναι καλοδεχούµενη ούτε η κοροϊδία ούτε η παραχάραξη.
Εµείς, αντιθέτως, παραδεχόµενοι και τα λάθη µας και παραδεχόµενοι και το ότι είχαµε ουσιαστικά φτάσει τη χώρα στο κατώφλι της εξόδου από την κρίση, διερωτώµεθα γιατί στα όσα
εµείς όντως επιβαρύναµε τον ελληνικό λαό, ως τίµηµα της εξόδου από την κρίση έπρεπε να προστεθεί και το δικό σας τίµηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Σας παρακαλώ πολύ,
κύριε Τασούλα, να ολοκληρώσετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Γι’ αυτό και σήµερα καταθέσαµε -και είναι µπροστά σας- δύο δικές µας τροπολογίες. Η µία
είναι για τη µείωση του ΦΠΑ παντού και όχι µερικώς και η άλλη
για την αποτροπή της περαιτέρω µειώσεως του αφορολόγητου
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που θα επιφέρει από 1-1-2020 συντριπτικό πλήγµα στους χαµηλοσυνταξιούχους, αυτούς που υποτίθεται επιχειρείτε να καλοπιάσετε εν όψει των ευρωεκλογών.
Εάν θέλετε, λοιπόν, να δείξετε συµπάθεια και φιλολαϊκό πρόσωπο, µην παραποιείτε λέξεις, ψηφίστε τις τροπολογίες της
Νέας Δηµοκρατίας και είµαστε δίπλα σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Μαυρωτάς, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Ποταµιού έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συζητάµε σήµερα το περίφηµο νοµοσχέδιο των εκατόν είκοσι
δόσεων, το οποίο, αν θέλουµε να είµαστε ακριβείς, θα έπρεπε
να το ονοµάζουµε νοµοσχέδιο των έως εκατόν είκοσι δόσεων,
αφού στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν τις φτάνουµε.
Έχουµε να κάνουµε, λοιπόν, µε ένα πολυνοµοσχέδιο εκατόν
δεκαοκτώ άρθρων, που εκτός από τη ρύθµιση οφειλών σε φορείς
κοινωνικής ασφάλισης, σε εφορία και σε δήµους, περιλαµβάνει
και ένα πλήθος άλλων διατάξεων. Με αυτά τα άρθρα δίνετε µια
ανάσα σε ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί σε χρέη, δίνετε µια
βιωσιµότητα στον τρόπο αποπληρωµής τους.
Στο νοµοσχέδιο υπάρχουν θετικές διατάξεις, αρνητικές διατάξεις, χαριστικές και ρουσφετολογικές διατάξεις. Φανερή είναι δε
και η αποστροφή της Κυβέρνησης προς την ιδιωτική πρωτοβουλία, αφού όλες οι διατάξεις που την αφορούν είναι όσο το δυνατόν αυστηρότερες. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η ρύθµιση
οφειλών προς την εφορία, που για τις επιχειρήσεις είναι µόλις
δεκαοκτώ δόσεις και όχι εκατόν είκοσι, όπως είναι για τα φυσικά
και τα νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Και η
απορία παραµένει: Γιατί να είναι µόνο δεκαοκτώ οι δόσεις για τις
επιχειρήσεις που προσπαθούν µε νύχια και µε δόντια να κρατηθούν ζωντανές και το έχουν και περισσότερο ανάγκη; Ας µην
είναι δεκαετία, ας µην είναι εκατόν είκοσι δόσεις, αλλά ας είναι
τουλάχιστον τριετία, τριάντα έξι δόσεις. Η απορία είναι αν οι δεκαοκτώ δόσεις-ταβάνι που µπήκε για τις επιχειρήσεις είναι απαίτηση των θεσµών ή αν είναι δική σας επιλογή.
Στις λεπτοµέρειες αναφέρθηκε εκτενώς η εισηγήτρια µας, η
κ. Λυµπεράκη. Μάλιστα, έκανε και προτάσεις, όπως κάνουµε
πάντα στο Ποτάµι. Θα αναφερθώ και κάποια πράγµατα συγκεκριµένα και θα πάω στο άρθρο 20. Το άρθρο 20 είναι ο ορισµός
του «πελατειασµού», το οποίο φαντάζοµαι θα ψηφίσουν σύσσωµα όλα τα κόµµατα. Λογίζεται, λοιπόν, ως πλασµατικός συντάξιµος χρόνος ο χρόνος του διδακτορικού για τα µέλη ΔΕΠ, για
τους καθηγητές πανεπιστηµίου δηλαδή. Πρέπει να οµολογήσω
ότι προσωπικά µε συµφέρει η συγκεκριµένη διάταξη. Θα µπορώ
να καρπωθώ και εγώ τη συγκεκριµένη ευνοϊκή διάταξη ως µέλος
ΔΕΠ, αλλά είναι δίκαιη και σωστή; Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιους είχατε στο µυαλό σας όταν το προτείνατε. Προφανώς, κάποιοι συγκεκριµένοι σας το ζήτησαν.
Και πριν προχωρήσω επί της ουσίας, µιλάει µέσα ακόµα και
για µέλη ΔΕΠ ΤΕΙ. Δεν ξέρετε ότι δεν υπάρχουν πια ΤΕΙ στην Ελλάδα, ότι τα έχετε καταργήσει; Και γιατί αυτή η ρύθµιση να ισχύει
µόνο για τα µέλη ΔΕΠ και όχι και για τους ερευνητές, για παράδειγµα, που και αυτοί έχουνε προαπαιτούµενο το διδακτορικό;
Και εν γένει, γιατί όχι για όλους τους δηµόσιους λειτουργούς που
προσελήφθησαν µέσω ΑΣΕΠ λόγω διδακτορικού τίτλου και τον
αξιοποιούν στην εργασία τους;
Μου κάνει εντύπωση, γιατί οι παροικούντες την Ιερουσαλήµ
ξέρουµε ότι τα περισσότερα µέλη ΔΕΠ επιθυµούν, και µάλιστα
συζητείται έντονα, να βγαίνουν αργότερα στη σύνταξη, δηλαδή
να φτάνουν και στα εβδοµήντα και µάλιστα, είναι κάτι το οποίο
λένε και φωναχτά. Άρα ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι χρειάζονται την
εν λόγω πρόνοια, αν δεν είναι καθαρά πελατειακή προς µία κατηγορία λειτουργών;
Επίσης, θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς προέκυψαν αυτά τα
πέντε χρόνια. Γιατί δεν είναι τρία, που είναι το επίσηµο ελάχιστο
για διδακτορικό; Είστε και εδώ γαλαντόµοι, όταν πρόκειται για
τέτοιες παροχές. Φοβάµαι ότι αν αρχίσουµε αυτή τη φάµπρικα
των προεκλογικών εξυπηρετήσεων, δεν θα έχουµε τελειωµό.
Γιατί, θα πει κάποιος εύλογα, µε την ίδια λογική να µην είναι
συντάξιµα και τα έτη του πτυχίου για έναν καθηγητή στο σχολείο
ή έναν δάσκαλο στο δηµοτικό; Δεν είναι το πτυχίο προαπαιτού-
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µενο για να διοριστεί και να διδάξει, όπως αναφέρεται µέσα στην
αιτιολογική έκθεση, για το διδακτορικό;
Για να σοβαρευτούµε, λοιπόν, ανοίγετε προεκλογικά µία κερκόπορτα που δύσκολα κλείνει. Αυτό συχνά το κάνετε και φοβάµαι
ότι θα το κάνετε ακόµα περισσότερο όσο πλησιάζουµε στις εκλογές.
Συνεχίζω µε τις χθεσινές τροπολογίες που αφορούν στη µείωση του ΦΠΑ και στο επίδοµα στους συνταξιούχους που µαξιµαλιστικά το βαφτίζετε δέκατη τρίτη σύνταξη, όπως κάνετε και
µε τη βάφτιση του νοµοσχεδίου ως εκατόν είκοσι δόσεων, ενώ
είναι µέχρι εκατόν είκοσι δόσεις. Και αυτό αφορά ένα µικρό κλάσµα των ενδιαφεροµένων.
Η µείωση του ΦΠΑ στα επίπεδα που ήταν πριν έρθετε στην
εξουσία είναι όντως ένα θετικό µέτρο. Γενικά η µείωση των έµµεσων φόρων είναι θετικό µέτρο, γιατί οι έµµεσοι φόροι πλήττουν κυρίως τους οικονοµικά αδύναµους, άσχετα αν το συγκεκριµένο το φέρνετε και λίγο κουτσουρεµένο.
Το επίδοµα στους συνταξιούχους είναι, όµως, ένα µέτρο που
δεν πρέπει να το δούµε µεµονωµένα. Ποιος δεν θα ήθελε να δουν
ο πατέρας του ή η µητέρα του κάποια χρήµατα παραπάνω στο
ATM; Όµως, όταν δίνεις κάτι, από κάπου το κόβεις. Σε έναν κόσµο περιορισµένων πόρων ό,τι δίνεις από κάπου αλλού λείπει.
Τα υπερπλεονάσµατα τα οποία µοιράζονται τώρα από κάπου λείπουν. Οι υπέρογκοι φόροι που τα δηµιούργησαν λείπουν από
επενδύσεις, από παραγωγή πλούτου, από θέσεις εργασίας.
Και επειδή ακούω τη ρητορική της Κυβέρνησης που θεωρεί ότι
έχει το µονοπώλιο της καρδιάς, είναι, όντως, οι συνταξιούχοι οι
πιο κτυπηµένοι από την κρίση ή µήπως είναι οι νέοι, οι άνεργοι,
που αναγκάζονται να ζουν µε τους γονείς τους στα παιδικά δωµάτια; Εκτός κι αν θεωρείτε ότι οι συντάξεις θα πάνε εµµέσως
σε αυτούς, οπότε αντί να τους δώσετε προοπτικές, τους δίνετε
χαρτζιλίκια.
Μήπως, όµως, οι πιο κτυπηµένοι από την κρίση είναι οι µικροµεσαίοι επιχειρηµατίες που είδαν τις δουλειές τους και τα εισοδήµατά τους να εξατµίζονται και χάθηκε η γη κάτω από τα πόδια
τους από τη µία µέρα στην άλλη ή οι ιδιωτικοί υπάλληλοι που
απολύθηκαν και έχουν προστεθεί στους µακροχρόνια ανέργους;
Για να έχουµε, λοιπόν, ένα συνεπές πλαίσιο για όλους και όχι
µόνο για τις εκλογικά ενδιαφέρουσες κατηγορίες, πρέπει να
σταθµίσουµε το µείγµα µεταξύ επιδοµατικής και αναπτυξιακής
πολιτικής, µεταξύ του τώρα και του αύριο. Όχι εύκολες λύσεις
που κάνουν τη δουλειά τους για λίγο διάστηµα, τουλάχιστον ως
τις εκλογές και µετά «γαία πυρί µιχθήτω». Πάθαµε και µάθαµε,
ελπίζω.
Όµως, για να κάνεις κοινωνική πολιτική χρειάζεται η χώρα να
παραγάγει πλούτο, να έχει πόρους. Δεν µπορεί η οικονοµία να
στηρίζεται µόνο στο µοντέλο της ιδιωτικής κατανάλωσης. Και για
να παραγάγεις πλούτο χρειάζονται επενδύσεις, ειδικά σε µία
χώρα που έχει υποστεί δραµατική αποεπένδυση τα τελευταία
χρόνια της κρίσης. Χωρίς επενδύσεις, ούτε παραγωγή µπορείς
να έχεις ούτε θέσεις εργασίας. Αντί λοιπόν για αύξηση 11,4%
στον ακαθάριστο σχηµατισµό παγίου κεφαλαίου, δηλαδή στον
δείκτη των επενδύσεων για το 2018, τελικά είχαµε µία δραµατική
µείωση 12,2%. Αντί για +11,4%, είχαµε -12,2% στις επενδύσεις
για το 2018. Αυτό αντικατοπτρίζει το ανύπαρκτο πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων και του αντιεπενδυτικό κλίµα στον ιδιωτικό
τοµέα.
Όταν η ιδιωτική πρωτοβουλία στραγγίζεται από φόρους και εισφορές για να δηµιουργηθούν τα υπερπλεονάσµατα, δεν έχει κίνητρο να επεκταθεί, να επενδύσει, γιατί ό,τι επιπλέον βγάζει
πηγαίνει σε φόρους και εισφορές. Έτσι, η δηµιουργικότητα είτε
µένει βαλτωµένη είτε µεταναστεύει. Χρειαζόµαστε, λοιπόν, επενδύσεις σε εµπορεύσιµους κλάδους που θα αυξάνουν 8%-9% τον
χρόνο, εξαγωγές που θα αυξάνουν µε ρυθµό 6%-7% ετήσιο
ρυθµό για να πιάσουµε ένα στοιχειώδες 3%-3,5% ανάπτυξη.
Η αλήθεια είναι ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στο Ζάππειο είχαν και µέτρα για τις επενδύσεις και τους νέους στην εργασία. Κάποιες, µάλιστα, ήταν αντιγραφή των θέσεων του Ποταµιού, όπως η επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών των νέων
κάτω από είκοσι πέντε. Αυτά, όµως, τα επενδυτικά, τα αναπτυξιακά, τα αφήνετε για αργότερα, για το 2020, δηλαδή όταν δεν
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θα είστε Κυβέρνηση. Διαλέξατε να φέρετε τώρα, πριν τις ευρωεκλογές, τα µέτρα άµεσης καύσης.
Αν, λοιπόν, σκεφτόµαστε τους συνταξιούχους του 2020, του
2025 και του 2030, θα πρέπει να µιλάµε για επενδύσεις, για θέσεις εργασίας, για παραγωγή πλούτου. Αν σκεφτόµαστε τους
συνταξιούχους µόνο για την 26η Μάϊου του 2019, τότε µπορούµε
να µιλάµε για δέκατη τρίτη σύνταξη.
Η χώρα, όµως, δεν έχει ανάγκη από λόγια και υποσχέσεις, δεν
έχει ανάγκη από την κάλπικη πόλωση που όλο και περισσότεροι
πολίτες τής γυρίζουν την πλάτη. Η χώρα έχει ανάγκη από σχέδιο
για το µέλλον και όχι επιστροφή στις παθογένειες του παρελθόντος. Έχει ανάγκη από άβολες αλήθειες και όχι από βολικά ψέµατα.
Αυτό πρέπει να το έχουν στο µυαλό τους οι πολίτες πηγαίνοντας προς τις ευρωεκλογές, να ζητήσουν συγκεκριµένο σχέδιο
και ουσία, όχι παχιά λόγια και λάµψη και να επιβραβεύουν όσους
µε τόλµη και συνέπεια µένουν πιστοί σε αυτά που λένε και δεν
καθορίζουν τη θέση τους ανάλογα µε το πού φυσάει ο άνεµος.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς ευχαριστούµε, ιδιαίτερα για την τήρηση του χρόνου, κύριε Μαυρωτά.
Τον λόγο έχει ο κ. Αντώνης Μπαλωµενάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
πριν από λίγο ήταν στο Βήµα αυτό ο κ. Βορίδης και προσπάθησε
να µας κάνει να ξεχάσουµε πώς είχε χαρακτηρίσει τις ιδέες της
Αριστεράς. Είπε ότι τις είχε χαρακτηρίσει απλώς ως εσφαλµένες.
Αν τις είχε χαρακτηρίσει έτσι, εµείς δεν θα είχαµε κανένα πρόβληµα. Ξέρουµε να αντιπαρατιθέµεθα, ξέρουµε να ξεχωρίζουµε
το καλό -όπως και ο ελληνικός λαός υποθέτω- από το κακό. Τις
είχε χαρακτηρίσει, όµως, ως ελαττωµατικές. Και νοµίζω ότι είναι
βαθιά η διαφορά µεταξύ των δύο χαρακτηρισµών.
Στη µία περίπτωση των «εσφαλµένων», υπάρχει περιθώριο για
δηµοκρατική συζήτηση και αντιπαράθεση. Στην «ελαττωµατικότητα», όµως, όταν απευθύνεις στον άλλο τον χαρακτηρισµό
«ελαττωµατικός», παραπέµπει σε µέτρα κατασταλτικού χαρακτήρα απ’ αυτά που έχει ζήσει πολλά χρόνια πριν ο ελληνικός
λαός τη δεκαετία του ’50 µε τον νόµο 375 για κατασκοπεία, τα
κοινωνικά φρονήµατα, τους αποκλεισµούς.
Καλό, λοιπόν, θα είναι να λέµε την αλήθεια και να µην την παραχαράζουµε. Ό,τι λέµε, να το λέµε. Εκτός αν έχει µετανιώσει
για αυτόν τον χαρακτηρισµό βέβαια. Δεν µας έδειξε κάτι τέτοιο,
καθώς στην τελευταία αποστροφή είπε ότι δήθεν εκείνοι που
καρπώνονται τη δωρεάν νοσοκοµειακή περίθαλψη είναι οι ξένοι.
Αποδεικνύει και αυτό από µόνο του κάποιου είδους ακρότητα.
Εγώ θα ήθελα στον περιορισµένο χρόνος οµιλίας µου να κάνω
µία αναφορά στις διατάξεις του πέµπτου κεφαλαίου, που αναφέρεται στα εργασιακά. Τον Ιανουάριο του 2016 κυρώσαµε µετά
από είκοσι ολόκληρα χρόνια τον αναθεωρηµένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Αποδεικνύεται τώρα ότι ήταν µια πολιτική επιλογή
που άνοιξε τον δρόµο σε ευνοϊκές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους, που περιλαµβάνει το σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα.
Τι προβλέπει το άρθρο 48 του σχεδίου νόµου, που στηρίζεται
στο άρθρο 24 του αναθεωρηµένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Χάρτη; Με απλά λόγια αντικαθιστά το µέχρι σήµερα ισχύον καθεστώς των απολύσεων των εργαζοµένων. Σήµερα οι απολύσεις
χαρακτηρίζονται στη νοµική γλώσσα ως αναιτιώδεις δικαιοπραξίες. Αυτό σηµαίνει ότι το κύρος µιας απόλυσης δεν εξαρτάται
σήµερα από το αν θα υπάρχει σπουδαίος λόγος ή όχι.
Ο εργοδότης, δηλαδή, µέχρι σήµερα δεν έχει τη νοµική υποχρέωση να επικαλείται σοβαρή και συγκεκριµένη αιτία για να
απολύσει έναν εργαζόµενο. Η εισαγόµενη διάταξη υποχρεώνει
την επιχείρηση να αιτιολογεί την απόλυση και µάλιστα διασαφηνίζει περιοριστικά τι ακριβώς και µόνο συνιστά βάσιµο λόγο. Με
τον τρόπο αυτό, κλείνει οριστικά η πόρτα σε απολύσεις αντεκδίκησης, όπως για παράδειγµα για λόγους που έχουν σχέση µε τη
συµµετοχή σε απεργία ή µε την προβολή διεκδικήσεων.
Να σηµειώσουµε ότι µέχρι σήµερα η ισχύουσα νοµοθεσία για
τις απολύσεις χρονολογείται από το 1955. Από τώρα και µετά
εάν δεν υπάρχει βάσιµος λόγος, η απόλυση δεν θα θεωρείται έγκυρη και ο εργαζόµενος θα έχει δικαίωµα επαναπασχόλησης ή
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και µισθών υπερηµερίας και το βάρος της αποδείξεως µετατίθεται εις την εργοδοσία.
Την κύρωση του αναθεωρηµένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Χάρτη πρέπει να θυµίσουµε ότι την είχαν καταψηφίσει τότε δύο
πολιτικές δυνάµεις, η Χρυσή Αυγή και το ΚΚΕ. Ανέτρεξα στα
Πρακτικά εκείνης της συζήτησης και είναι –νοµίζω- χρήσιµο να
αναφερθούµε στη στάση των κοµµάτων.
Η Νέα Δηµοκρατία διά του τότε εισηγητή της χαρακτήρισε
«σχέδια επί χάρτου» τις διατάξεις. Μάλιστα κατηγόρησε την Κυβέρνηση, γιατί δεν φέρνει –λέει- συγκεκριµένα µέτρα προστασίας και αρκείται σε γενικές ρήτρες. Εδώ είναι τα σχετικά Πρακτικά και τα καταθέτω για του λόγου το ασφαλές.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αντώνιος Μπαλωµενάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ας δούµε τώρα, όµως, που έρχεται η διάταξη -που στηρίζεται
και συγκεκριµενοποιεί το άρθρο 24- εάν η Νέα Δηµοκρατία θα
το στηρίξει, ιδίως µετά τη χθεσινή εναντίωση του Συνδέσµου των
Ελληνικών Βιοµηχανιών.
Το ΚΚΕ το 2016 είχε καταψηφίσει το σχέδιο νόµου για την κύρωση του χάρτη, σε αντίθεση µε το 1984 που είχε ψηφίσει το εισαγωγικό άρθρο 1, το οποίο απαριθµούσε τα εργασιακά δικαιώµατα που προστατεύονται. Ο εισηγητής του 2016 χαρακτήρισε
καθαρά διακηρυκτικού, προπαγανδιστικού και υποκριτικού χαρακτήρα τις διατάξεις του χάρτη. Τώρα έχουµε µια συγκεκριµένη
διάταξη εσωτερικού δικαίου, προφανώς ευνοϊκή για τους εργαζόµενους, όπως αυτή που εισάγεται µε το άρθρο 48 -και σε αυτό
πιστεύω δεν υπάρχει καµµία αντίρρηση- που βασίζεται ακριβώς
στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Τι θα κάνετε; Θα εξακολουθήσετε µε γενικολογίες και αφορισµούς να αρνείστε να δώσετε
θετική ψήφο στο άρθρο 47, σε µία διάταξη που αυξάνει το επίπεδο προστασίας των εργαζοµένων από την αυθαίρετη απόλυση;
Ελπίζω να δείτε το όλο θέµα διαφορετικά. Να αποδείξετε πριν
απ’ όλα στους οπαδούς σας και σε όλους τους εργαζόµενους
ότι µπορείτε να διακρίνετε τις ευνοϊκές για τον κόσµο της εργασίας ρυθµίσεις και να συντάσσεστε µε αυτές και ότι δεν φοβάστε
µήπως αυτού του είδους ο θετικός πολιτικός ρεαλισµός θεωρηθεί υποχώρηση από αρχές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αν και ο χρόνος τελειώνει, πραγµατικά θα ήθελα να αναφερθώ
στις επόµενες διατάξεις -αλλά τις έχουν πει κι άλλοι συνάδελφοι- που διευρύνουν δικαιώµατα και κατοχυρώνουν δυνατότητες
των εργαζοµένων. Συνολικά βρισκόµαστε σε µία φάση εκσυγχρονισµού της εργατικής νοµοθεσίας -και αυτό θα πρέπει να το επισηµάνουµε- η οποία δέχθηκε άγρια πλήγµατα τα χρόνια ανάµεσα
στο 2010 και το 2014.
Οι εργαζόµενοι θα αναγνωρίσουν την προσπάθειά µας που γίνεται, για να ανακτήσουν βασικά εργασιακά τους δικαιώµατα, να
προστατευτεί στο πλαίσιο των νόµων ο συλλογικός αυτοκαθορισµός τους. Και θα αποκρούσουν έµπρακτα και µε την ψήφο τους
την πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας, που επιχειρεί να θολώσει τα
νερά -ακόµα και σε αυτήν εδώ την Αίθουσα ακούστηκαν παραπλανητικού τύπου διαβεβαιώσεις σχετικά µε τις περίφηµες δηλώσεις του Αρχηγού της Νέας Δηµοκρατίας- µιας πολιτικής που
θα προκαλέσει περισσότερη ευελιξία και λιγότερη προστασία,
µεγαλύτερη αβεβαιότητα, κατακερµατισµένους µισθούς, σύστηµα ασφάλισης για τους έχοντες τα µέσα να πληρώνουν.
Οι εργαζόµενοι και ιδίως οι νέοι εργαζόµενοι αναγνωρίζουν τη
µεγάλη προσπάθεια που κάνει η Κυβέρνηση να ανορθώσει την
εργασία µε οικονοµικά και µε θεσµικά µέτρα. Γι’ αυτό και είµαστε
αισιόδοξοι ότι θα µας τιµήσουν µε την προτίµησή τους στις εκλογές και τώρα και στη µεγάλη αναµέτρηση του Οκτώβρη, που θα
κρίνει εάν θα συνεχιστεί η πολιτική µας υπέρ της εργασίας ή αν
θα επανέλθουµε στο καθεστώς που είχε επιβάλει στη χώρα µας
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και το οποίο χειροκροτούν οι
αγαπηµένες συνταγές των απανταχού νεοφιλελεύθερων.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς ευχαριστούµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο επί
της διαδικασίας για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Παίρνω τον λόγο επί της διαδικασίας, γιατί θεωρώ πάρα πολύ
σοβαρό το ζήτηµα το οποίο θα αναδείξω. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Κοιτάξτε, είναι δικαίωµα της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ να
αυτοεξευτελίζεται, αλλά δεν µπορείτε να παίζετε µε τη νοηµοσύνη του ελληνικού λαού και των εργαζοµένων.
Ακούστε, κύριε Πρόεδρε. Κρατάω στα χέρια µου -και είναι εδώ
παριστάµενοι δύο Υπουργοί, ο Υφυπουργός Εργασίας και η Υφυπουργός Οικονοµικών, ο κ. Πετρόπουλος και η κ. Παπανάτσιου
αντίστοιχα- την τροπολογία, που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, του Υπουργείου Οικονοµικών και του Υπουργείου Εργασίας για το ζήτηµα
το οποίο αφορά τη σύσταση οµάδων εργασίας για την επιτάχυνση της έκδοσης των συντάξεων.
Ακούστε, λοιπόν. Τι κάνετε; Την ώρα που ανοίγετε το θέµα για
τον κ. Μητσοτάκη για τα επταήµερα -και σας αποδείξαµε από το
Βήµα της Βουλής ότι το επταήµερο έγινε για πρώτη φορά µε
υπογραφή Αχτσιόγλου στον τουρισµό, ο κ Χατζηδάκης σας είπε
για το ζήτηµα της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ»- έρχεστε στην τροπολογία και κάνετε το εξής αµίµητο. Φέρνετε το επταήµερο για τους υπαλλήλους στην τροπολογία. Διαβάστε το άρθρο 3. Προβλέπεται
επταήµερη δουλειά για τους υπαλλήλους. Αυτοί είστε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Δεν είναι επί της διαδικασίας αυτό!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεν µπορούν να συµβαίνουν και τα
δύο. Ή θα ζητήσετε συγγνώµη από τον κ. Μητσοτάκη γι’ αυτά
που είπατε ή θα αποσύρετε τώρα την τροπολογία. Πρόκειται για
την απόλυτη υποκρισία! Δεν µπορείτε να παίζετε µε τη νοηµοσύνη των Ελλήνων. Φέρνετε το επταήµερο στην τροπολογία που
φέρνετε όλοι οι Βουλευτές, και καταγγέλλετε τον κ. Μητσοτάκη;
Αποσύρετε τώρα την τροπολογία!
Ζητώ να πάρει τώρα τον λόγο η κ. Παπανάτσιου. Ζητάτε επτά
ηµέρες δουλειάς στους υπαλλήλους και την ίδια στιγµή κατηγορείτε τον κ. Μητσοτάκη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Το είπατε, κύριε
Βρούτση. Καθίστε κάτω.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ή θα ζητήσετε συγγνώµη για όσα
έχετε πει από τους εργαζόµενους και τον κ. Μητσοτάκη και από
τη Νέα Δηµοκρατία ή θα αποσύρετε τώρα την τροπολογία. Περιµένουµε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κ.
Βαρδαλής.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τι υποστηρίζουν ο ένας µετά τον άλλον απ’ αυτό εδώ το Βήµα
οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ; Τι υποστηρίζει η Κυβέρνηση; Λέει πως
έβγαλε τη χώρα από τα µνηµόνια, συµµάζεψε την οικονοµία, δηµιούργησε δηµοσιονοµικό χώρο και τώρα ήρθε η ώρα για µέτρα
σε όφελος των πολλών. Αυτά δεν λέτε πάνω κάτω; Προσέξτε,
λέτε για µέτρα όχι κοντά στις ανάγκες του λαού, αλλά αυτά που
επιτρέπει ο δηµοσιονοµικός χώρος για φέτος και για του χρόνου
βλέπουµε, όπως µας είπε ο κ. Τσακαλώτος.
Με βάση, λοιπόν, αυτούς τους ισχυρισµούς της Κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να σταθώ σε τρία ζητήµατα. Πρώτον, στα τέσσερα
χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ λειτουργούσαν και όλα
τα µέτρα που πάρθηκαν από τα δύο προηγούµενα µνηµόνια και
-όπως λέτε εσείς- ψήφισε το παλιό πολιτικό προσωπικό, και όχι
µόνον τα µέτρα του τρίτου µνηµονίου που ψηφίσατε όλοι µαζί.
Μιλάµε για νόµους και µέτρα που έκοψαν συντάξεις, µείωσαν
µισθούς, περιόρισαν εργασιακά και άλλα δικαιώµατα.
Εσείς όταν αναλάβατε την Κυβέρνηση δεν είπατε ότι όλα αυτά
τα µέτρα των δύο προηγούµενων µνηµονίων ήταν αναποτελεσµατικά, «τα βάζουµε στην άκρη και εφαρµόζουµε µόνο τα µέτρα
του τρίτου µνηµονίου, που θεωρούµε αποτελεσµατικά». Μεταχειρισµένα ξεµεταχειρισµένα, αναποτελεσµατικά, αντιλαϊκά τα
εφαρµόσατε όλα µια χαρά.
Άρα αυτό που λέτε ότι «συµµαζέψαµε την οικονοµία», εµείς
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λέµε αυτή η βαρβαρότητα που ζει σήµερα ο λαός, είναι αποτέλεσµα όλων των µέτρων και των τριών µνηµονίων και όχι µόνο
της δικής σας διακυβέρνησης. Έχετε ευθύνη, λοιπόν, όλοι σας.
Γονατίσατε όλοι σας τον λαό για να δηµιουργήσετε ακριβώς αυτά τα µατωµένα πλεονάσµατα.
Εκτός και αν δεχθούµε ως σωστό αυτό που είπε Βουλευτής
σας, του ΣΥΡΙΖΑ, χθες ότι οι άλλοι ναι µεν ψήφισαν τα δύο πρώτα
µνηµόνια, αλλά εφάρµοσαν µόνο το ένα τρίτο όσων προέβλεπαν
εκείνα, ενώ εσείς τα εφαρµόσατε όλα. Ε, ό,τι θέλετε παίρνετε.
Δεύτερο ζήτηµα: Τι άλλο λέτε; Χτίσατε βήµα-βήµα την αξιοπιστία, «πετύχαµε τη δηµοσιονοµική σταθερότητα, πιάσαµε τους
στόχους και τώρα προχωράµε στην αποκατάσταση των αδικιών».
Μάλιστα!
Μεγάλο µέρος αυτών των µέτρων αφορά το κεφάλαιο. Αλήθεια είναι να απορεί κανείς: Τόσοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ανέβηκαν σε αυτό το Βήµα, γιατί κανείς δεν αναφέρθηκε σε ένα µεγάλο
φιλολαϊκό µέτρο, αυτό που αυξάνει από 100% σε 150% τον συντελεστή αποσβέσεων των νέων επενδύσεων; Αρχίζουµε να ανησυχούµε µήπως δεν το θεωρείτε µέσα στα θετικά µέτρα και αυτό.
Αλλά, ας δούµε τι σηµαίνουν για τον λαό και για τους εργαζόµενους αυτά που εσείς λέτε ότι είναι δικές σας επιτυχίες και θετικά
µέτρα για αυτούς.
Τα µατωµένα πλεονάσµατα του 3,5% σηµαίνουν πρακτικά
γύρω στα 7 δισεκατοµµύρια. Εσείς αντί για 7 δισεκατοµµύρια πήρατε από τα λαϊκά στρώµατα 8,14 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αντί για
3,5% πιάσατε 4,4%, όσο δηλαδή κατηγορούσατε τους προηγούµενους ότι είχαν συµφωνήσει. Λέτε ότι είχαν συµφωνήσει 4,5%
για πρωτογενή µατωµένα πλεονάσµατα. Αυτό, λοιπόν, το 1,14 δισεκατοµµύρια που πήρατε παραπάνω, το µοιράζετε τώρα.
Δηλαδή τι κάνετε; Παίρνετε περισσότερα, γυρίζετε ένα µέρος
πίσω και λέτε στον λαό –αυτό είναι το κρίσιµο- να µη διαµαρτύρεται και να συνεχίσει να πληρώνει τα µατωµένα πλεονάσµατα
µε την προσδοκία να έχει και τα επόµενα χρόνια κανένα επιδοµατάκι. Άρα να συνεχιστεί η ίδια αντιλαϊκή, η ίδια φοροµπηχτική
πολιτική και τα επόµενα χρόνια, για να πιάνετε το 3,5%.
Τρίτο ζήτηµα: Ας δούµε τι γίνεται µε τις εκατόν είκοσι δόσεις.
Κατά τη γνώµη µας, πρόκειται για ένα µέτρο συνέχεια της φοροµπηχτικής σας πολιτικής. Φορτώσατε όλοι σας φόρους και χαράτσια, φορολόγηση από το πρώτο ευρώ, τον ΕΝΦΙΑ, τέλος
επιτηδεύµατος, ασφαλιστικές εισφορές στο 20% του εισοδήµατος και µια σειρά άλλα µέτρα. Αυτά τα µέτρα, οι δανειακές υποχρεώσεις και η δραµατική πτώση του τζίρου οδήγησαν τα χρέη
σε εφορία, ασφαλιστικά ταµεία και δήµους να κτυπήσουν κόκκινο. Αυτά τα µέτρα τα διατηρείτε ανέπαφα όλα. Άρα οι αιτίες
που δηµιούργησαν το πρόβληµα δεν αναιρούνται. Θα συνεχίσουν να λειτουργούν και να παράγουν όλα αυτά τα αρνητικά
αποτελέσµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και τώρα τι λέτε; «Δεν µπορείτε να πληρώσετε τα χρέη που
σας φορτώσαµε στην πλάτη; Εδώ είµαστε εµείς να σας βοηθήσουµε να το κάνετε.». Και µε το δέλεαρ της διευκόλυνσης θα
στείλετε στον γκισέ όλους όσους χρωστούν. Στην πράξη, δηλαδή, τι θα συµβεί; Οι αυτοαπασχολούµενοι της πόλης και του
χωριού θα πρέπει να πληρώνουν τα ασήκωτα τρέχοντα φορολογικά βάρη µιας που η ίδια πολιτική συνεχίζεται και ταυτόχρονα
να πληρώνουν τη δόση των χρεών τους. Και για όσους δεν τα
καταφέρουν, τότε στη γωνία περιµένουν οι κατασχέσεις και οι
πλειστηριασµοί ακόµα και για χρέος 500 ευρώ.
Θυµηθείτε το µπες-βγες της προηγούµενης ρύθµισης προς τα
ασφαλιστικά ταµεία. Έξι στους δέκα αγρότες και µικροί επαγγελµατοβιοτέχνες αυτοαπασχολούµενοι έχουν πλέον απενταχθεί. Ε, τι άλλη απόδειξη χρειάζεται για να δει κάποιος πόσο -σε
εισαγωγικά- «σωτήρια» είναι τάχα η νέα ρύθµισή σας των εκατόν
είκοσι δόσεων;
Τότε, θα µου πείτε «γιατί προχωράει η Κυβέρνηση»; Με την
απειλή των κατασχέσεων και των πλειστηριασµών βάζετε ακόµα
πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη εκατοντάδων αυτοαπασχολούµενων αποµυζώντας τους για πολλά χρόνια ακόµη. Και όσοι πιστέψουν την προπαγάνδα της Κυβέρνησης ότι υπάρχει κούρεµα των
χρεών προς τα ασφαλιστικά ταµεία, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι
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το όποιο -σε εισαγωγικά- «κούρεµα» τώρα θα επιφέρει αντίστοιχη
µείωση και µεγαλύτερη ακόµη των συντάξεων, όπως προβλέπει
ο νόµος Κατρούγκαλου, άρα θα πληρωθούν αργότερα και µε
άλλον τρόπο. Αυτά και αν δεν είναι «µαυρογιαλούρικα» κόλπα.
Ντύνετε µε την απάτη των θετικών µέτρων την ίδια ακριβώς
βάρβαρη αντιλαϊκή, φοροµπηχτική πολιτική για να µπορεί ακριβώς να συνεχίζεται αυτή η βαρβαρότητα απρόσκοπτα. Βλέπετε,
χωρίς την καλλιέργεια κάλπικων προσδοκιών δεν µπορεί να υλοποιηθεί αυτή η βαρβαρότητα.
Τη διαφορά µπορεί να την κάνει µόνο η διεκδίκηση ουσιαστικών µέτρων ανακούφισης των υπερχρεωµένων σε ταµεία και
εφορία, όπως αυτά προβλέπονται στην τροπολογία που έχει καταθέσει το ΚΚΕ. Τη διαφορά µπορεί να την κάνει µόνο ένα ισχυρό
ΚΚΕ.
Ευχαριστώ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Έχετε τον λόγο,
κύριε Υπουργέ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Να µη διαβάσω τι λαθροχειρία κάνει πάλι ο Γιάννης Βρούτσης; Πρέπει να
είσαι προσεκτικός όταν λέει κάτι.
Εγώ, ως επιµελής αναγνώστης, άκουσα αυτό που είπε και διαβάζω τη διάταξη. Δίνει τη δυνατότητα µε κοινή υπουργική απόφαση να παρέχεται χρόνος απασχόλησης πράγµατι και Κυριακές
και Σάββατα σε οµάδες εργασίας που συγκροτούνται σύµφωνα
µε την απόφαση. Από αυτό δεν προκύπτει σε καµµία περίπτωση
εργασία επτά ηµερών επί είκοσι τεσσάρων ωρών επτά ηµέρες
την εβδοµάδα. Απλή λογική έχει η διάταξη και λέει σαφώς ότι µε
κοινή υπουργική απόφαση ορίζονται τα πρόσωπα, ο χρόνος απασχόλησης.
Εποµένως, κύριε Βρούτση, µην επιχειρείτε να δηµιουργήσετε
οµίχλη για να κρύψετε το ατόπηµα, που δεν είναι, κατά τη γνώµη
µου, ατόπηµα, έτσι προσπαθεί να παρουσιαστεί από εσάς, δηλαδή εσφαλµένη διατύπωση άποψης του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ενώ είναι πολιτική στόχευση για µια σταθερή, διαρκή και χωρίς όρια απασχόληση.
Ήδη αυτό το σχέδιο προχωράει από τους συµµάχους σας
στην Ευρώπη. Δεν αλλάζει σε καµµία περίπτωση αυτό το στίγµα
για τη Νέα Δηµοκρατία. Πάντως, η διάταξη δεν λέει αυτό που είπατε εσείς.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, ζητώ και εγώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει η κ. Παπανάτσιου.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κατ’ αρχάς θέλω να µιλήσω για νοµοτεχνικές βελτιώσεις που
φέρνουµε για να µπορέσετε να τοποθετηθείτε. Όµως, οφείλω
και εγώ από τη µεριά µου να δώσω µια απάντηση.
Εκτός από αυτά που είπε ο κ. Πετρόπουλος, αναφέρθηκε πριν
και από τον κ. Βορίδη ότι «φέρνετε µία τροπολογία η οποία µας
φέρνει πίσω στο 2014». Θα ήθελα να θυµίσω µερικά ζητηµατάκια.
Κάτι µάλλον δεν θυµάστε καλά.
Δεν θυµάστε ότι το 2014 όταν είχατε φέρει αυτή την πρόταση
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για την εστίαση, δεν είχατε ολοκληρώσει την πέµπτη αξιολόγηση.
Δεν θυµάστε ότι το 2014 όταν πάλι είχατε φέρει τη συγκεκριµένη
πρόταση, δεν είχατε ρυθµίσει το χρέος. Δεν θυµάστε ότι δεν είχατε δηµιουργήσει το µαξιλάρι της ρευστότητας των 31 δισεκατοµµυρίων που έχουµε σήµερα ούτε είχατε βάλει σε έναν
λογαριασµό 5,5 δισεκατοµµύρια για να υπάρχουν σαν εγγύηση.
Δεν θυµάστε ότι δεν είχατε τελειώσει µε τα µνηµόνια. Είχατε
και µια ατυχία µε την έξοδο στις αγορές. Δεν είχατε βγει στις
αγορές, όπως έχουµε βγει σήµερα. Παρ’ όλα αυτά, θα ήθελα να
σας κάνω και την εξής ερώτηση: Έχετε κοστολογήσει, έχετε ποσοτικοποιήσει τις προτάσεις που µας κάνατε; Γιατί, αν τα έχετε
κάνει όλα αυτά και υπάρχει το υπόλοιπο αυτό, εµείς έχουµε άλλη
άποψη.
Και επειδή θέλουµε να έχουµε µια σοβαρότητα σε όλα αυτά
που κάνουµε και σε όλα αυτά που φέρνουµε για ψήφιση στη
Βουλή, εµείς µε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που φέρνουµε αυτή
τη στιγµή, έχουµε να συµπληρώσουµε τα εξής: Όσον αφορά το
νοµοσχέδιο, πρώτα από όλα, εκείνο που συµπληρώνουµε είναι
ότι επεκτείνουµε τις δόσεις στα νοµικά πρόσωπα για την πρώτη
κατηγορία στο είκοσι τέσσερα και στη δεύτερη κατηγορία στο
τριάντα έξι. Οι δόσεις για τα νοµικά πρόσωπα αυξάνονται στις
είκοσι τέσσερις και τριάντα έξι. Δεν πάει παραπάνω. Στη νοµοτεχνική υπάρχει και η δυνατότητα της αποπληρωµής αντίστοιχα,
όπως ίσχυε για το προηγούµενο, για τις δεκαοκτώ και τις τριάντα.
Επίσης, στον δηµοσιονοµικό χώρο που έχουµε, φέρνουµε
αυτά που θεωρούµε ότι είναι πάρα πολύ σηµαντικά, όχι ότι δεν
θα θέλαµε να φέρουµε και την µείωση στον καφέ, στην εστίαση,
να φέρουµε και εκείνο, να είναι στον µειωµένο συντελεστή, στο
13%. Όµως, πραγµατικά, επειδή πρέπει να βάλουµε κάποια προτεραιότητα, φέρνουµε µείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα που είναι
προϊόντα του καφέ που είναι στο ράφι, το τσάι, τον καφέ, στο
«µατέ», στα µπαχαρικά, όπως επίσης παρασκευάσµατα λαχανικών, καρπών και φρούτων, καθώς και εκχυλίσµατα, αποστάγµατα
και συµπυκνώµατα του καφέ.
Ένα άλλο που θεωρούµε πάρα πολύ σηµαντικό, που ειλικρινά
µας είχε διαφύγει, µετά από κάποια τροπολογία που κατέθεσε
κάποιος Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Δηµητριάδης -αν δεν κάνω
λάθος, διορθώστε µε αν κάνω λάθος- είναι το εξής: Υπάρχει,
εκτός από το φυσικό αέριο, σε µια περιοχή της Μακεδονίας, στον
Νοµό Κοζάνης, η θέρµανση µέσω δικτύου, η τηλεθέρµανση. Και
σε αυτήν οφείλουµε να χαµηλώσουµε τον ΦΠΑ από το 13% στο
6%.
Αυτές είναι και αυτές µπορούµε και αυτές κάνουµε σήµερα.
Θα συνεχίσουµε…
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Τον µειώνετε στην τηλεθέρµανση;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Τον µειώνουµε στην τηλεθέρµανση από το 13% στο 6%.
Αυτές είναι οι νοµοτεχνικές που καταθέτουµε. Αυτά µπορούµε
να κάνουµε και αυτά κάνουµε. Κάντε λίγη υποµονή, στο επόµενο
διάστηµα θα έχουµε και άλλες εκπλήξεις χρησιµοποιώντας τον
δηµοσιονοµικό χώρο που θα έχουµε.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό η Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Αικατερίνη
Παπανάτσιου καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες
νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρία Καρακώστα,
έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Εγώ δεν θα απαντήσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Όχι, µόλις πάρετε
τον λόγο στη δευτερολογία σας. Δεν έχουµε τώρα τέτοιο debate.
Θα µιλήσουν οι Βουλευτές τώρα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Αυτό λέτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρία Καρακώστα,
έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ: Καλησπέρα.
Από πού να ξεκινήσεις και πού να τελειώσεις. Θα ξεκινήσω,
όµως, γιατί καµµιά φορά θέλεις να πεις κάποια πράγµατα, αλλά
προκαλείσαι από τους προηγούµενους οµιλητές και αναγκάζεσαι
να απαντήσεις.
Είναι σαφές ότι η Αριστερά µε τη Δεξιά έχουν σοβαρές ιδεολογικές διαφορές και είναι εντελώς διαφορετικά πράγµατα. Δεν
χρειάζεται να πω πάρα πολλά. Τα είπε µόνος του ο κ. Βορίδης,
διότι ο κ. Βορίδης είναι ο ιδεολόγος της καθαρής Δεξιάς, για να
µην πω και της ακραίας άποψης της Νέας Δηµοκρατίας. Τα είπε
µόνος του. Εµείς, λέει, οι αριστεροί έχουµε εξισωτικές ιδέες, τις
οποίες δεν έχουν αυτοί, και άρα, πρέπει να µην υπάρχει εξίσωση,
να υπάρχει ανισοτιµία στους ανθρώπους, να έχουν διαφορετικές
ευκαιρίες, γιατί υπάρχουν οι έξυπνοι, οι ωραίοι και οι πλούσιοι
και οι άλλοι είναι φτωχοί, άσχηµοι και κακοί. Πώς πάµε, λοιπόν,
να εξισώσουµε τους ανθρώπους; Σαφής διαφορά, η οποία είναι
ιδεολογική διαφορά της Δεξιάς µε την Αριστερά και την είπε µε
µία φράση.
Επίσης, προσδιόρισε το ποιοι άνθρωποι έχουν δικαίωµα στην
υγεία και ποιοι όχι. Αλίµονο, οι παράνοµοι µετανάστες πρέπει να
πεθαίνουν στον δρόµο και εµείς απλώς να τους θάβουµε και αν.
Δεν χρειάζεται να έχουν δωρεάν υγεία: Αφού µπήκαν παράνοµα
στη χώρα µας, πρέπει οπωσδήποτε και να πεθάνουν!
Αυτές είναι οι ουσιαστικές διαφορές, γι’ αυτό και δεν µπορεί
να αντιληφθεί για ποιον λόγο οι ανασφάλιστοι, που βέβαια δεν
είναι µόνο οι παράνοµοι µετανάστες, είναι και οι φτωχοί Έλληνες
–προσέξτε, εκεί πάει το «εξισωτικές ιδέες»- δεν έχουν δικαίωµα
στην υγεία.
Έτσι, λοιπόν, µας έκανε µια σαφή ανάλυση τού τι πιστεύει η
Δεξιά και πρέπει να το παραδεχτούµε. Όµως, συγχρόνως, πρέπει
να αποφασίσετε και εσείς και να παραδεχτείτε κάποια στιγµή ότι
εµείς ως Κυβέρνηση της Αριστεράς είχαµε σχεδιασµό και είχαµε
και πρόγραµµα.
Θέλω να θυµηθείτε τη φράση που λέγαµε ότι εµείς κάνουµε
εµπροσθοβαρείς επιλογές, δηλαδή στις δύσκολες φάσεις που
περάσαµε µέσα από τα µνηµόνια και µέσα από τις καταστάσεις
που µας αφήσατε, µε τους δανειστές στο κεφάλι µας, πράγµατι,
εµείς εµπροσθοβαρώς πήραµε στην πλάτη µας οικονοµικά µέτρα, τα οποία και δεν πιστεύαµε και το έχουµε οµολογήσει επανειληµµένως, δεν χρειάζεται να το επαναλαµβάνουµε.
Ένα από αυτά, παραδείγµατος χάριν, ήταν η µείωση των συντάξεων. Το εκµεταλλευτήκατε για πάρα πολύ µεγάλο χρονικό
διάστηµα, βάλατε όλους τους συνταξιούχους να φωνάζουν εναντίον µας, αλλά σήµερα, καλώς ή κακώς, δύσκολα µεν αλλά το
καταφέραµε δε, και έτσι δεν µειώσαµε τις συντάξεις. Έτσι καταφέραµε να επαναφέρουµε τις συλλογικές συµβάσεις, να καταργήσουµε τον υποκατώτατο µισθό και τόσα άλλα που έχουµε
κάνει µέχρι σήµερα, τα οποία στον κόσµο είναι σαφώς γνωστά.
Ποιοι βρέθηκαν, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, χρεωµένοι;
Εγώ είµαι αρχιτέκτονας. Όλος ο κλάδος των πολιτικών µηχανικών, των αρχιτεκτόνων, των τοπογράφων, όλων των µηχανικών
και όλης της κατηγορίας της δικής µου. Από το 2010, αν θυµόσαστε, σταµάτησε η οικοδοµή και βρέθηκαν οι εργολάβοι, που
είχαν αντιπαροχές, µε απούλητα ακίνητα στο κεφάλι τους, να
πληρώνουν ΕΝΦΙΑ, που εσείς τον βάλατε, να πληρώνουν ένα
σωρό πράγµατα και να µην έχουν εισπράξει το κέρδος της δουλειάς τους.
Όλους αυτούς, οι οποίοι βρέθηκαν χρεωµένοι, ερχόµαστε
εµείς σήµερα -γιατί στη δική σας διακυβέρνηση βρέθηκαν αυτοί
χρεωµένοι, όχι στη δική µας- µε αυτές τις εκατόν είκοσι δόσεις
να τους διευκολύνουµε να πάρουν σύνταξη, γιατί –σκεφτείτεδέκα χρόνια πριν άνθρωποι, ελεύθεροι επαγγελµατίες είναι πριν
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τη σύνταξη και τώρα θα καταφέρουν να πάρουν σύνταξη.
Αυτό δεν το βλέπετε; Κινητοποιήσατε αρκετούς. Και πραγµατικά στο γραφείο µου, επειδή είµαι και γυναίκα, έρχονταν οι χήρες οι οποίες µας έλεγαν «κάντε το τώρα». Τους εξηγούσαµε ότι
πράγµατι δεν µπορούµε να το κάνουµε τώρα, όµως στην πρώτη
ευκαιρία µετά το µνηµόνιο θα το διορθώσουµε. Τους τουµπάρατε τόσο πολύ που δεν µας πίστευαν. Σήµερα, όµως, καλώς ή
κακώς, πήρα πολλά τηλεφωνήµατα που µας είπαν «µπράβο, το
κάνατε». Άρα σε αυτούς τι σηµαίνει; Ότι αρχίζει µια στροφή στο
µυαλό του κόσµου, να καταλαβαίνει ότι αυτή η Κυβέρνηση νοικοκυρεύει τα πράγµατα και τα νοικοκυρεύει υπέρ των ανθρώπων
που πραγµατικά έχουν ανάγκη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, αν θέλετε –αχ, αυτό το κουδούνι!- να µου δώσετε λίγο χρόνο κλείνοντας το κουδούνι.
Πρέπει πραγµατικά να καταλάβουµε το τι ακριβώς κάναµε και
πρέπει να το καταλάβουν οι δεξιοί µε τους οποίους πράγµατι
έχουµε διαφορά. Εµείς κάναµε και αναδιανοµή µέσω των νόµων
που περάσαµε.
Παραδείγµατος χάριν, ο νόµος Κατρούγκαλου, που πληρώνεις
ασφαλιστικά µε βάση το εισόδηµά σου, πράγµατι επιβάρυνε αυτούς που είχαν υψηλό εισόδηµα, αλλά τους πολλούς, που είχαν
χαµηλό εισόδηµα, τους διευκόλυνε, γιατί κάποιοι, οι λίγοι, πλήρωσαν περισσότερο και αυτό το κοµµάτι ισχυροποίησε τα ταµεία
µας. Παρά το γεγονός ότι το 80% των ασφαλισµένων πλήρωσε
το ένα τέταρτο από αυτό που πλήρωνε πριν, παρ’ όλα αυτά ισορρόπησαν τα ταµεία. Αυτό είναι µια αναδιανοµή η οποία έχει σκοπό, έχει στόχο και µεταφέρει κοµµάτια από αυτούς που έχουν σε
λειτουργίες αυτών που δεν έχουν. Αυτή είναι η Αριστερά. Αυτό
πρεσβεύουµε και αυτό θα κάνουµε και σαφώς όλο αυτό δεν αρέσει στη Δεξιά.
Βεβαίως, θα ήθελα να αναφερθώ σε πάρα πολλά εξαιρετικά
θετικά στοιχεία που έχει αυτός ο νόµος, αλλά αντιλαµβάνεστε
ότι δεν προλαβαίνω.
Όσον αφορά τα επιµέρους και οι γυναίκες οι χήρες αντιλαµβάνονται και οι άντρες, γιατί δεν µιλάµε µόνο για τις χήρες, µιλάµε γενικώς για τη χηρεία, καθώς και για τα παιδιά που αυξάνονται οι χρόνοι κ.λπ.. Όµως, εξαιρετικό είναι ένα µέτρο στο
οποίο ήθελα οπωσδήποτε να αναφερθώ, η θέσπιση του βάσιµου
λόγου απόλυσης.
Είναι φοβερό αυτό το σηµείο. Ο εργοδότης οφείλει πράγµατι
να αποδείξει για ποιον λόγο απολύει τον υπάλληλό του και όχι
όταν διεκδικεί τα δικαιώµατά του να µπορεί να τον απολύει χωρίς
λόγο και βέβαια στην κρίση να προσλαµβάνει αυτόν που του
στοιχίζει πιο φθηνά.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Ο κ. Φορτσάκης από τη Νέα Δηµοκρατία έχει τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα πολλές ώρες
την περίφηµη ρύθµιση των οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, προς τη φορολογική διοίκηση και προς τους
ΟΤΑ. Μια ρύθµιση η οποία είναι πολυδιαφηµισµένη, αναµενόµενη
εδώ και πολύ καιρό και η οποία, βεβαίως, στην πραγµατικότητα
είναι επιβεβληµένη, που όµως πάσχει από πολλές πλευρές. Πάσχει λόγω της προέλευσής της από τη βάση της, πάσχει λόγω
του ότι η αποτελεσµατικότητά της δεν θα είναι αυτή που αναµένεται και πάσχει διότι δεν εντάσσεται σε ένα συνολικότερο σχέδιο και θα πω δυο σκέψεις για κάθε ένα από τα σηµεία αυτά.
Πρώτα-πρώτα, η Κυβέρνηση παραµένει σήµερα το ίδιο αµετανόητη όσο και εδώ και πολύ καιρό, σε σχέση µε την πολιτική φοροεξόντωσης των πολιτών, την οποία ακολουθεί σταθερά, χωρίς
να διδάσκεται τίποτα από τα µέχρι σήµερα αποτελέσµατα, ιδίως
τα αποτελέσµατα που έχουν θίξει την πολύπαθη µεσαία τάξη. Η
πολιτική της επιβολής υπέρογκων ασφαλιστικών εισφορών, η πολιτική της οικονοµικής εξαθλίωσης των επιχειρήσεων µε τα βάρη
τα οποία υφίστανται και από τη φορολογία, η πολιτική της στέρησης πολύτιµης ρευστότητας από την αγορά µε τη µη αποπλη-
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ρωµή των ληξιπρόθεσµων οφειλών.
Θυµίζω ότι έχουµε συνολικά είκοσι επτά νέους φόρους και δεκαεπτά µειώσεις συντάξεων και αυξήσεις εισφορών επί ΣΥΡΙΖΑ.
Έτσι άλλωστε κατέκτησε η χώρα µας το θλιβερό προνόµιο να
την αναγνωρίζει ο ΟΟΣΑ ως πρωταθλήτρια στην αύξηση των
φόρων, στην έκθεση σχετικά µε τα στατιστικά των δηµοσίων εσόδων του 2018. Αυτή η κυβερνητική πολιτική έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε εκείνη όλων των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών, όπου
οι φόροι ακολουθούν γενικά πορεία πτωτική και εκτοξεύει το ληξιπρόθεσµο ιδιωτικό χρέος σε ύψη δυσθεώρητα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Μάρτιο του 2019, οι οφειλές στην
εφορία και στα ασφαλιστικά ταµεία ξεπέρασαν τα 140.000.000.000
και ήταν αυτές οι οφειλές αυξηµένες 64% από τον Δεκέµβριο του
2014. Συνολικά, πάνω από 5,5 εκατοµµύρια συµπολίτες µας χρωστούν στο δηµόσιο και παραπάνω από ένα εκατοµµύριο εκατό χιλιάδες συµπολίτες έχουν υποστεί µέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης.
Αν ήµασταν σε µια κατάσταση, όπου θα µπορούσαµε να µοιράσουµε χρήµατα από µια υπεραπόδοση που δεν θα οφείλεται
σε υπεραφαίµαξη, αλλά σε οικονοµική υπεραπόδοση, τότε θα
ήταν τα µέτρα πραγµατικά αποτελεσµατικά. Καλοδεχούµενα και
τώρα, γιατί και τώρα χρειάζονται τα µέτρα, αλλά η βιωσιµότητά
τους, εάν δεν στηριχθεί µέσα από µια οικονοµική πολιτική ανάπτυξης αποτελεσµατικά, πάσχει.
Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει διέξοδος από το τεράστιο
πρόβληµα που έχει δηµιουργηθεί από τα χρέη, χωρίς µια ρύθµιση συνολική. Και αυτός ο συνολικός χαρακτήρας λείπει από τη
σηµερινή ρύθµιση.
Η Νέα Δηµοκρατία έχει προτείνει εδώ περίπου και έναν χρόνο
µια γενναία ρύθµιση του ζητήµατος και ειδικότερα για τις εκατόν
είκοσι δόσεις, µια ρύθµιση που, πρώτον, θα ξεκαθαρίζει τις παλιές ανείσπρακτες οφειλές, µια ρύθµιση που θα δίνει τη δυνατότητα στους οφειλέτες να παραµένουν εντός της ρύθµισης για τις
παλιές οφειλές και θα τους επιτρέπει συγχρόνως να είναι συνεπείς στις τρέχουσες υποχρεώσεις τους.
Θυµίζω ότι υπάρχουν οφειλέτες οι οποίοι και χίλιες διακόσιες
να κάνουµε τις δόσεις, πάλι δεν θα µπορέσουν να πληρώσουν,
διότι απλούστατα δεν έχουν τίποτα. Εκεί χρειάζεται µια περίοδος
χάριτος.
Η αποτελεσµατικότητα των µέτρων πάσχει από πολλές πλευρές. Από τα εισοδηµατικά κριτήρια, από τα οποία εξαρτάται το
ύψος των δόσεων, από το τεράστιο επιτόκιο που συνεχίζει να βαρύνει τους οφειλέτες, το 5%, που το συγκρίνουµε µε το µισό και
λιγότερο από το µισό, όταν είναι αντίστροφη η οφειλή, όταν χρωστάει το δηµόσιο, από τον ετεροβαρή χαρακτήρα της προτεινόµενης ρύθµισης για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και από την
πλήρη απουσία να λάβουµε υπ’ όψιν ότι υπάρχουν και συνεπείς,
οι οποίοι, παρά το ότι βρίσκονται στην ίδια οικονοµική, οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση µε αυτούς που δεν τα κατάφεραν, πιέστηκαν και τα κατάφεραν. Θα τους αφήσουµε αυτούς
απ’ έξω; Εδώ τίθεται και ένα ζήτηµα συνταγµατικής προστασίας
µε βάση την αρχή της ισότητας.
Η απόγνωση στην οποία έχουν περιέλθει οι πολίτες πρέπει να
γίνει κοινή συνείδηση σε όλους µας. Η κατάσταση που δηµιουργείται τώρα µε την καινούργια λεγόµενη δέκατη τρίτη σύνταξη
ελάχιστα θα βελτιώσει τα πράγµατα. Αυτό το επίδοµα, το οποίο
στην πραγµατικότητα αντιπροσωπεύει το 1/3 του ποσού που άλλοτε ήταν η δέκατη τρίτη σύνταξη, είναι ένα απειροελάχιστο βοήθηµα, το οποίο δεν µπορεί να ανακουφίσει τους πολίτες, οι
οποίοι πάσχουν κατά τρόπο πλέον ο οποίος είναι δραµατικός.
Θα ήθελα να θυµίσω ότι η Κυβέρνηση έχει επιβάλει µέτρα
ύψους 10.000.000.000 ευρώ, έχει µειώσει το αφορολόγητο και
έχει φτωχοποιήσει τη µεσαία τάξη. Διακόσιες πενήντα χιλιάδες
συµπολίτες µας έχουν κάνει αίτηση συνταξιοδότησης και δεν
έχουν πάρει ακόµη τη σύνταξη που δικαιούνται.
Από την άλλη, οι νέες συντάξεις, που µε βάση τον νόµο Κατρούγκαλου χορηγούνται, είναι µειωµένες σχεδόν 40%. Στην
ουσία έχει χαθεί µια ολόκληρη σύνταξη. Η διαφορά µας είναι ότι
εµείς δεχόµαστε τα µέτρα και τα θέλουµε, αλλά εµείς τα µέτρα
αυτά τα εντάσσουµε σε ένα πλαίσιο συνεκτικό, σε ένα πλαίσιο
το οποίο θα επιτρέψει να λειτουργήσουν αυτά τα µέτρα ως ένα
τµήµα ενός σχεδίου για την ανόρθωση της οικονοµίας και αυτό
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µόνο µπορεί να διασφαλίσει τη βιωσιµότητα και την αποτελεσµατικότητα των µέτρων αυτών.
Εδώ η Κυβέρνηση, όχι µόνο δεν κάνει αυτά που πρέπει για να
απελευθερώσει τις παραγωγικές δυνάµεις, αλλά κάνει τα αντίθετα και τις κρατάει εγκλωβισµένες. Αν δεν αλλάξει πορεία η οικονοµική πολιτική, τα µέτρα αυτά φοβάµαι ότι δεν θα µπορέσουν
να αποδώσουν τα αναµενόµενα.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και 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 των Ελλήνων, σαράντα εννέα µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις συνοδοί εκπαιδευτικοί τους από το Γυµνάσιο Κονταριώτισσας Πιερίας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο κ. Ανδρέας Μιχαηλίδης από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ στοιχειώδη υποχρέωσή
µου να κάνω µια µικρή αναφορά σ’ αυτά τα οποία ελέχθησαν
προηγουµένως από τον συνάδελφο κ. Βορίδη. Είναι γνωστές, βέβαια, οι µισαλλόδοξες απόψεις του, τις οποίες επανειληµµένα
έχει εκφράσει εναντίον της Αριστεράς και ότι δήθεν αντιµάχεται
την ελευθερία.
Θέλω να του θυµίσω και νοµίζω ότι πρέπει να του πούµε µέσα
σε αυτή την Αίθουσα ως υποχρέωσή µας ότι η Αριστερά έχει
δώσει χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι πολέµησαν για την ελευθερία και τα δικαιώµατα του ελληνικού λαού απέναντι σε συνεργάτες των κατακτητών των Γερµανών, απέναντι στην πρακτική της
εθελοδουλείας και απέναντι στα ανάκτορα και στους συνταγµατάρχες της χούντας. Εποµένως δεν νοµίζω ότι µπορούµε να µιλάµε σήµερα για εχθρούς της ελευθερίας. Έχουµε υποχρέωση
σ’ αυτά τα ζητήµατα να είµαστε ξεκάθαροι και απόλυτοι. Οι εθελόδουλοι είναι αλλού και οι επίγονοί τους ανήκουν αλλού και ο
νοών νοείτω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κοµβική σηµασία των διατάξεων του νοµοσχεδίου που συζητάµε σήµερα, λόγω ακριβώς της
αναµενόµενης ωφέλειας που θα έχουν σ’ ένα µεγάλο µέρος της
κοινωνίας, νοµίζω ότι είναι δεδοµένη και αναγνωρισµένη, σε τέτοιον βαθµό µάλιστα που αναγκάζουν τη Νέα Δηµοκρατία είτε
να ψελλίζει επιµέρους αντιρρήσεις, είτε να προσπαθεί να αλλάξει
το επίδικο της συζήτησης αναφερόµενη σε εντελώς άλλα άσχετα
θέµατα, είτε τελικά να αποδέχεται την αναγκαιότητα των διατάξεων αυτών, αναγκαιότητα η οποία βεβαίως δεν προέκυψε ως
αποτέλεσµα των δικών µας πολιτικών, αλλά κυρίως λόγω της απίσχνασης εισοδηµάτων και εργασιακών δικαιωµάτων που συντελέστηκε µε πρωτοφανή τρόπο την περίοδο 2010 - 2014.
Κορυφαίας και εµβληµατικής σηµασίας είναι η ρύθµιση των
οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταµεία. Νοµίζω ότι αναφέρθηκαν
επανειληµµένα προλαλήσαντες συνάδελφοι και δεν θέλω να επαναλάβω ένα ζήτηµα το οποίο αφορά ενάµισι εκατοµµύριο µη µισθωτούς. Οι ρυθµίσεις αυτές δεν θα πετύχουν µόνο την ελάφρυνση των οφειλετών και τη διασφάλιση της ασφαλιστικής και
συνταξιοδοτικής τους ικανότητας, αλλά µε τις διατάξεις αυτές
τονώνεται σηµαντικά και το δηµόσιο ασφαλιστικό όφελος.
Θα ήθελα να επισηµάνω το «κούρεµα» των προσαυξήσεων
κατά 85% και τη συνολική αποµείωση της οφειλής που θα ξεπερνάει σαφώς το 50% της συνολικής οφειλής σε συγκεκριµένη κατηγορία ανθρώπων. Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει οπωσδήποτε
στον απεγκλωβισµό που επέρχεται για µια µεγάλη µάζα δεκάδων
χιλιάδων ελεύθερων επαγγελµατιών που δεν µπορούσαν να
βγουν στη σύνταξη λόγω των οφειλών τους πάνω από 20.000
ευρώ.
Επιτρέψτε µου µια αναφορά σε δύο µέτρα που αφορούν εµάς
τους νησιώτες, πρώτα-πρώτα τη µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση
που από φέτος θα ισχύσει και αποτελεί αναµφισβήτητα ένα µέσο
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στήριξης της τουριστικής οικονοµίας, ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και, βεβαίως, αφορά και τα νησιά µας. Επανέρχεται
από του χρόνου η µείωση του φόρου εισοδήµατος για τις κατηγορίες των µικρών νησιών έως τριών χιλιάδων εκατό κατοίκων,
ενώ θεσπίζεται και η µείωση του ΕΝΦΙΑ για τα νησιά που έχουν
µέχρι χίλιους κατοίκους. Πρόκειται για στοχευµένες παρεµβάσεις από τις οποίες θα ωφεληθούν κάτοικοι µικρών νησιών όπως
-και επιτρέψτε την αναφορά στον νοµό µου- των Ψαρών και των
Οινουσσών.
Επίσης, από του χρόνου µειώνεται ο φόρος για όλους τους
συνεταιρισµούς στο 10% και επιπλέον παρέχεται έκπτωση 10%
στον φόρο εισοδήµατος που αναλογεί σε κάθε συνεταιρισµένο
αγρότη. Επιτρέψτε µου να επισηµάνω τη ρύθµιση αυτή και την
ευνοϊκή της εφαρµογή για έναν µεγάλο συνεταιρισµό που απασχολεί το νησί µας, αυτόν των µαστιχοπαραγωγών του νησιού
µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αναµφισβήτητο ότι το νοµοσχέδιο, το οποίο συζητάµε σήµερα, παρέχει µια σηµαντική
ελάφρυνση σε ευρύτατα κοινωνικά στρώµατα, µε σαφή µέριµνα
για τα πιο αδύναµα εξ αυτών. Εν τέλει έχει έναν έµµεσο, αλλά
ισχυρό αναπτυξιακό χαρακτήρα, µε την έννοια που οι αριστερές
και προοδευτικές δυνάµεις προσδίδουν στην ανάπτυξη, δηλαδή
µε όρους αναδιανοµής, ενίσχυσης του διαθέσιµου εισοδήµατος
της κοινωνικής πλειοψηφίας και θωράκισης του κόσµου της εργασίας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστούµε κι εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Μπορώ να περιµένω έως ότου µιλήσουν δυο-τρεις οµιλητές ακόµα. Δεν µε πειράζει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει η κ.
Γκαρά από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα, την 14η
Μαΐου συµπληρώνονται ενενήντα εννέα χρόνια από την απελευθέρωση της Θράκης και οφείλουµε να αποτίσουµε φόρο τιµής
σε όλες και όλους εκείνους που αγωνίστηκαν για την απελευθέρωσή της. Η Θράκη µε την πλούσια ιστορία αποτελούσε πάντα
το σταυροδρόµι Ανατολής και Δύσης και συνιστά ακόµα και σήµερα ένα όµορφο και πλούσιο πολυπολιτισµικό µωσαϊκό. Οφείλουµε, λοιπόν, και ως µέλη του ελληνικού Κοινοβουλίου να κρατάµε ζωντανή την ιστορική µνήµη.
Σε ό,τι αφορά το παρόν σχέδιο νόµου, εκτιµώ πως θα ήταν µια
καλή ευκαιρία να συζητήσουµε για την εργασία και για τον ρόλο
του κράτους στη σύγχρονη εποχή. Θα µπορούσαµε να παρουσιάσουµε τις προτάσεις και τα προγράµµατά µας ανοικτά ενώπιον του ελληνικού λαού.
Δυστυχώς, όµως, οι περισσότεροι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης συνηθίζουν να πετάνε την µπάλα έξω από το γήπεδο και
να µην τοποθετούνται επί του προκειµένου. Χαρακτηρίζετε ως
παροχές τα µόνιµα µέτρα, υποβαθµίζετε την αξία που µπορεί να
έχουν για τους πολίτες, απαξιώνετε τα θετικά µέτρα ως προεκλογικά ή αχρείαστα. Αλήθεια, τι αντιπροτείνετε;
Ευτυχώς βέβαια ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας είναι ιδιαίτερα ειλικρινής και δεν κρύβει τις αντιλήψεις του, όσο και αν
τα υπόλοιπα στελέχη κοπιάζουν να µαζέψουν τα ασυµµάζευτα
και καλούνται να εξηγήσουν τα λεγόµενά του, αποδεχόµενοι την
κακή χρήση της γλώσσας από τον ίδιο.
Έτσι, λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης µάς λέει ότι η κοινωνική ισότητα
είναι αντίθετη στην ανθρώπινη φύση. Μας λέει ότι τον ενδιαφέρει
η επικοινωνία και όχι η ουσία. Μας είπε σήµερα ότι πρέπει να
αναλάβουν ιδιώτες τα δηµόσια νοσοκοµεία και να νοικιάζουµε
παροχή υπηρεσιών. Μας είπε ότι τα καταστήµατα πρέπει να δουλεύουν και τις Κυριακές. Τέλος, µας είπε ότι σ’ έναν κόσµο που
αλλάζει και που πρέπει να προσαρµοστούµε σ’ αυτόν, πρέπει να
εργαζόµαστε επτά ηµέρες την εβδοµάδα και ότι το οκτάωρο
είναι ήδη ξεπερασµένο. Εµένα αυτά, ειλικρινά, µου προκαλούν
τρόµο όταν τα ακούω.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το χειρότερο, όµως, δεν είναι όσα λέει, αλλά όσα ήδη έχετε
πράξει κατά το πρόσφατο παρελθόν. Αφού κατακλέψατε το κράτος, αφού προκαλέσατε την πτώχευση της χώρας, αλλά και της
κοινωνίας, προχωρήσατε σ’ ένα πρόγραµµα πλήρους αποδόµησης χέρι-χέρι µε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, προκειµένου η
χώρα δήθεν να ξεπεράσει την κρίση. Αποδιαρθρώσατε το κράτος, οδηγήσατε στην απόλυση και στην ξενιτιά χιλιάδες νέους
και εργαζόµενους. Αποκλείσατε εκατοµµύρια πολίτες από το
αγαθό της υγείας και βάλατε 5 ευρώ εισιτήριο, λες και πηγαίναµε
σινεµά. Οδηγήσατε µικρές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις σε λουκέτο και -άκουσον, άκουσον- όλοι και όλες εσείς που υποστηρίζετε την επιχειρηµατικότητα συλλαµβάνατε µε χειροπέδες και
αυτόφωρη διαδικασία µαγαζάτορες µέσα στα µαγαζιά τους για
χρέη πέντε χιλιάδων ευρώ.
Αναρωτιέµαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι: Βρεθήκατε άραγε
ποτέ στη θέση του άνεργου; Δουλέψατε ποτέ επτά ηµέρες για
δεκαπέντε ώρες για 300 ευρώ; Αφήσατε τον πατέρα σας ή το
παιδί σας στο νοσοκοµείο για να πάτε στο γραφείο, γιατί αν δεν
πας περιµένει ο επόµενος; Ουδείς αναντικατάστατος στον νεοφιλελευθερισµό. Βρεθήκατε ποτέ µε δύο ευρώ στις 20 του µήνα
και σε απόγνωση; Γνωρίσατε τριανταπεντάρηδες µε πτυχία και
ιδιαίτερα προσόντα που µένουν στο σπίτι της µάνας τους γιατί ο
µισθός τους δεν φτάνει; Περάσατε ποτέ από τα συσσίτια που είχατε φτιάξει; Έχετε δει στα µάτια των ανθρώπων την απώλεια
της αξιοπρέπειάς τους; Αυτά είναι τα πεπραγµένα σας. Δεν είναι
θεωρία, δεν είναι λόγια. Τα βιώσαµε όλοι και όλες.
Με τη δική µας πολιτική σ’ όλες αυτές τις ανάγκες απαντάµε.
Εδώ, λοιπόν, σήµερα παρουσιάζονται δύο διαφορετικοί κόσµοι,
ο δικός σας κόσµος της εκµετάλλευσης, της φτώχειας, της πλήρους ιδιωτικοποίησης, της επίθεσης στον κόσµο της εργασίας.
Από την άλλη είναι ο δικός µας κόσµος, που στο επίκεντρο βρίσκεται η προστασία της εργασίας και το κοινωνικό κράτος, διότι
το κράτος δεν είναι µια ανεξάρτητη µηχανή, αλλά συνίσταται από
όλους εµάς τους πολίτες και οφείλει να αναπτύσσει δίχτυ κοινωνικής προστασίας. Παρά την οικονοµική κρίση, δώσαµε προτεραιότητα στην προστασία και τη στήριξη των πιο αδύναµων
συµπολιτών µας. Ξαναστήσαµε υγιές ασφαλιστικό σύστηµα, επανασυστήσαµε το κοινωνικό κράτος και τις δηµόσιες δοµές µε
σκοπό τη στήριξη της ίδιας της κοινωνίας. Ενισχύουµε νέους,
ασθενείς, συνταξιούχους, νέα ζευγάρια, παιδιά, επιστήµονες, εργαζόµενους, µικρές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις, όλους αυτούς που για εσάς ήταν και είναι αόρατοι.
Παρεµπιπτόντως, µας κατηγορείτε για τα κοινωνικά µερίσµατα
και δεν αντιλαµβάνεστε ότι πέρα από την ενίσχυση στον οικογενειακό προϋπολογισµό, είναι µια έµµεση, µικρή ενίσχυση της κατανάλωσης των τοπικών αγορών και των εµπορικών επιχειρήσεων, εσείς, που κόπτεστε για την επιχειρηµατικότητα. Αποδεικνύεται καθηµερινά πως ούτε αυτό το κοµµάτι της κοινωνίας σας
ενδιαφέρει, πέρα από τις πολύ µεγάλες επιχειρήσεις και τα
οφέλη τους.
Δεν θα συνεχίσω µε λεπτοµέρειες, καθώς και οι προς ψήφιση
ρυθµίσεις αναλύθηκαν εκτενώς από τους προηγούµενους οµιλητές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Θα αναφέρω µόνο ότι µετά από σκληρή δουλειά, καλό σχεδιασµό, συγκρούσεις και στερήσεις αναδιαρθρώσαµε το σύστηµα
υγείας, το ασφαλιστικό σύστηµα, τις δηµόσιες υπηρεσίες. Ξαναστήσαµε το κοινωνικό κράτος. Με µικρές και µεγάλες παρεµβάσεις ελαφρύνουµε σταδιακά τους πολίτες.
Σήµερα έρχεται προς ψήφιση ένα από τα µεγαλύτερα σχέδια
ρυθµίσεων, ελάφρυνσης και στήριξης όλων όσων δεν κατάφεραν
να αντιµετωπίσουν την κρίση. Αργήσαµε; Ναι. Οι ανάγκες ήταν
επιτακτικές από την πρώτη στιγµή. Εµείς σαν Βουλευτές πιέζαµε
από την πρώτη στιγµή. Ωστόσο, εκτιµώ πως νωρίτερα δεν θα
µπορούσαµε να προχωρήσουµε σε γενναίες διαγραφές χρεών
και προσαυξήσεων έως και 100%. Ιδιαίτερα σηµαντικό, λοιπόν,
είναι ότι χιλιάδες συµπολίτες µας που έχουν θεµελιώσει δικαίωµα
σύνταξης απεγκλωβίζονται. Οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονταν σε
αδιέξοδο. Ούτε σύνταξη παίρνανε ούτε µπορούσαν να δουλέ-
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ψουν για να έχουν ένα επιπλέον εισόδηµα.
Επίσης, σηµαντικό είναι ότι επανέρχονται οι ρυθµίσεις και οι
αυξήσεις για τις συντάξεις χηρείας. Επιπλέον, χιλιάδες αυτοαπασχολούµενοι και επιχειρήσεις απαλλάσσονται από βάρη προσαυξήσεων και αποκτούν ξανά δικαίωµα φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας και παίρνουν ανάσα.
Παράλληλα, χιλιάδες µηχανικοί µε τη ρύθµιση χρεών επανακτούν το δικαίωµα χρήσης του πτυχίου τους. Άρα, µε το µεγάλο
αυτό πακέτο ρυθµίσεων, χιλιάδες συµπολίτες µας ξαναµπαίνουν
στην αγορά εργασίας για να αναπροσδιορίζουν τον κοινωνικό
τους ρόλο.
Τέλος, αν και δεν έχει αναδειχθεί όσο θα έπρεπε, ιδιαίτερα σηµαντικό τόσο για νοικοκυριά όσο κυρίως για επιχειρήσεις θεωρώ
ότι είναι η µείωση του ΦΠΑ στην ενέργεια, καθώς µειώνεται δραστικά το κόστος παραγωγής. Σε έναν κόσµο, λοιπόν, που αλλάζει, εκσυγχρονίζουµε το κράτος, ενσωµατώνουµε τις νέες τεχνολογίες, φτιάχνουµε ξανά κοινωνικό κράτος, καταπατούµε τη διαπλοκή και τη διαφθορά, στηρίζουµε και ενισχύουµε τους συµπολίτες µας, δηµιουργούµε προοπτική για τους νέους, επαναφέρουµε την προστασία εργασιακών και κοινωνικών δικαιωµάτων, δικαιώµατα για τα οποία επί χρόνια χύθηκε αίµα στους δρόµους, στις πλατείες και στα εργοστάσια.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης .
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατ’ αρχάς, προς τη συνάδελφο κ. Γκαρά: Ποιος σας είπε, κυρία µου, ότι έχετε το µονοπώλιο της κοινωνικής ευαισθησίας και της λαϊκής καταγωγής;
Πού τα ακούσατε αυτά; Εγώ έχασα τους γονείς µου όταν ήµουν
δεκαεπτά ετών και όσα είπατε τα έχω περάσει. Είµαι στη Νέα Δηµοκρατία και είµαι υπερήφανος. Εργάζοµαι από µικρό παιδί. Δεν
θα µας κάνετε εδώ µονοπώλιο κοινωνικής ευαισθησίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Διότι, στην προηγούµενη κοινοβουλευτική περίοδο, όταν υπήρχε µια αυτοκτονία, ερχόσασταν όλοι εσείς εδώ οι υποκριτές
και λέγατε: «Αυτοκτονεί ο κόσµος», «πέντε χιλιάδες αυτοκτονίες»
ο ένας, «έξι χιλιάδες αυτοκτονίες» ο άλλος, «επτά χιλιάδες αυτοκτονίες» ο τρίτος. Σήµερα, είχαµε τρεις αυτοκτονίες πρωίπρωί. Τις αναφέρατε, κυρία Γκαρά; Όχι. Τώρα πια ο κόσµος δεν
αυτοκτονεί. Τώρα τους ραίνουν όλους µε λουλούδια.
Και επειδή είχατε το θράσος να µιλήσετε για κοινωνική ευαισθησία σε εµάς, τη γνήσια λαϊκή παράταξη του τόπου, ποιοι νοµίζετε ότι ψηφίζουν Νέα Δηµοκρατία; Οι αγρότες ψηφίζουν Νέα
Δηµοκρατία. Οι άνθρωποι της βιοπάλης ψηφίζουν Νέα Δηµοκρατία. Οι µικροµεσαίοι ψηφίζουν Νέα Δηµοκρατία. Εσάς περιµέναµε;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και µιας και έχετε το θράσος και είναι εδώ ο κ. Πετρόπουλος,
εµείς στην προηγούµενη περίοδο, όπως είπατε, όταν µας πίεζε
η τρόικα να κόψουµε τις συντάξεις, βάλαµε φρένο στα 1.000
ευρώ. Δεν πειράχτηκε ούτε µία σύνταξη επί κυβερνήσεως Σαµαρά κάτω από τα 1.000 ευρώ. Ήρθε η «πρώτη φορά Αριστερά»
και ό,τι περικοπές κάνατε µε την αύξηση των κρατήσεων υπέρ
υγείας και όλα τα υπόλοιπα, τα κάνατε από το πρώτο ευρώ.
Και επειδή είχε προχθές αυτή τη διαµάχη ο κ. Βρούτσης µε
τον κ. Πετρόπουλο, σας αναφέρω εδώ από τα στοιχεία της
ΑΔΑΕ: Ο µέσος όρος εισοδηµάτων συνταξιούχων -επειδή µιλάµε
και για τη δέκατη Τρίτη σύνταξη σήµερα, τη λεγόµενη, τη δικιά
σας- το 2014 επί κυβερνήσεως Σαµαρά ήταν 13.231,51 ευρώ. Ο
µέσος όρος των συνταξιούχων επί κυβερνήσεως Τσίπρα είναι
11.175,24 ευρώ. Τέτοιοι υποκριτές είστε, που θα µας κάνετε και
υποδείξεις!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Θα σας κάνουµε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Έχει τη δική σας υπογραφή.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εσείς, κυρία µου, κόψατε
τις συντάξεις και του πιο χαµηλού συνταξιούχου. Εσείς κόψατε
το ΕΚΑΣ. Ήµουν σε αυτή τη Βουλή -το θυµούνται οι συνάδελφοι
από τη Νέα Δηµοκρατία- όταν είχε ανέβει ο Αλέξης Τσίπρας -που
µας είπε χθες ότι δεν πειράζει οι Υπουργοί του να είναι στα κότερα- και έλεγε από αυτό το Βήµα: «Ποιος Βουλευτής θα ψηφί-
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σει; Σκέφτονται την περικοπή του ΕΚΑΣ; Αν είναι δυνατόν!». Και
ξέρετε ποιος Πρωθυπουργός το έκοψε; Ο Αλέξης Τσίπρας! Και
ξέρετε ποιοι Βουλευτές το ψήφισαν; Εσείς από κάτω, που το παίζετε και κοινωνικά ευαίσθητοι!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Εσείς το είχατε
συµφωνήσει.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Φαρισαίοι υποκριτές
είστε!
Και πάµε τώρα στο τελευταίο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Κάθε επίσκεψη 5 ευρώ στα νοσοκοµεία
πλήρωναν!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Πλήρωναν 5 ευρώ; Με
προκαλείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ, παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Για τα 5 ευρώ, κυρία µου,
που πλήρωνε όποιος πήγαινε σε ένα νοσοκοµείο, αν είχε ανάγκη,
που ήταν 19 εκατοµµύρια ευρώ τον χρόνο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Μη φωνάζετε, κύριε
Γεωργιάδη. Ακούγεστε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: …βάλατε 2% αύξηση πάνω στις κύριες συντάξεις και 6% στις επικουρικές και κάνατε τα
19 εκατοµµύρια ευρώ, 700 εκατοµµύρια ευρώ. Τέτοιοι υποκριτές
είστε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Είχατε αφήσει απ’
έξω 2,5 εκατοµµύρια κόσµο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αλλά πάµε λίγο και στο
τελευταίο.
Όλοι οι ανασφάλιστοι µπήκαν µε δικό µου νόµο. Είστε ψεύτης!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Είσαι και φαίνεσαι
ψεύτης!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Όλοι οι ανασφάλιστοι
απέκτησαν πρόσβαση στην υγεία από δικό µου νόµο -πηγαίνετε
να βρείτε και το ΦΕΚ- και από δικιά µου υπουργική απόφαση.
Ψεύτες!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Εσύ είσαι ψεύτης
και κακόφρων.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Όποιος θέλει πατά στο
Google και βρίσκει τον νόµο και την υπουργική απόφαση. Από
κάτω λέει: «Υπουργός Υγείας Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης».
Δεν λέει κανέναν συριζαίο.
Τι έγινε, λοιπόν, προηγουµένως; Κύριε Πετρόπουλε, πραγµατικά µε εκπλήττετε! Λέει ο Γιάννης ο Βρούτσης για το µεγάλο
θέµα του επταηµέρου. Εσείς το κάνατε θέµα των ηµερών. Εµείς
δεν το κάναµε. Εµείς αντιθέτως επαινέσαµε µια συλλογική σύµβαση που υπεγράφη από την κ. Αχτσιόγλου επί των ηµερών σας.
Αντί να µας πείτε: «µα, αυτό το κάναµε εµείς», αρχίσατε όλες
αυτές τις ψευτιές κατά του Μητσοτάκη.
Γίνεται προηγουµένως αυτό µε την τροπολογία και είπατε
εσείς ότι λέει ψέµατα ο Βρούτσης. Γιατί; Γιατί -λέει- η τροπολογία θα συσταθεί µε υπουργική απόφαση που θα ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις. Αυτό δεν είπατε;
Επειδή οι νόµοι που ψηφίζετε -ξέρετε- είναι το τι γράφεται, όχι
το τι λέει ο Υπουργός εδώ για να κοροϊδέψει τον κόσµο, στην
παράγραφο 1 λέτε: «Η συµµετοχή των υπαλλήλων στις συνιστώµενες οµάδες εργασίας είναι υποχρεωτική και η απασχόληση σε
αυτές αποκλειστική».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κύριε Πετρόπουλε, εγώ µετά από τη λαθροχειρία που κάνατε
στο «ΗΛΙΟΣ» θα ντρεπόµουν να έρθω στη Βουλή. Σχετικά µε την
παράγραφο 3, που είχατε και το θράσος να διαψεύσετε τον κ.
Βρούτση, θα ήθελα να µου σχολιάσετε το εξής: «Οι οµάδες εργασίας µπορούν να παρέχουν απογευµατινή υπερωριακή εργασία και υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές, αλλά και τις
εξαιρέσιµες ηµέρες», δηλαδή τις γιορτές, τα Σάββατα, τις Κυριακές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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Δεν µου λέτε, γιατί δίνετε τη δυνατότητα στον Υπουργό να
βγάλει υπουργική απόφαση που θα βάζει τις οµάδες αυτές να
δουλεύουν υποχρεωτικά και τις Κυριακές και τις εξαιρέσιµες
ηµέρες;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Άρα µη µας λέτε για επταήµερη εργασία. Αυτό που ψηφίζετε
εδώ είναι -αυτό που λέµε στη Βουλή- η νοµοθετική εξουσιοδότηση, για να µπορείτε εσείς να θεσπίσετε επταήµερη εργασία.
Αυτό ψηφίζετε εδώ. Φαρισαίοι, υποκριτές! Για να συνεννοούµαστε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Πάµε στην κ. Παπανάτσιου. Καταθέσαµε τροπολογία για να
επιστρέψει το καθεστώς ΦΠΑ εκεί που το παραλάβατε το 2014.
Δεν κάναµε τίποτα άλλο. Μας λέτε ότι βγήκαµε από τα µνηµόνια,
µας λέτε ότι θριαµβεύετε, µας λέτε ότι καλύψατε τη διαφθορά
και ότι η χώρα πάει µια χαρά. Εµείς τι λέµε; Αφού τα πάτε τόσο
καλά, να πάει ο ΦΠΑ εκεί που τον παραλάβατε, όχι παρακάτω,
αλλά εκεί που τον παραλάβατε. Και τι µας είπατε προ ολίγου;
«Δεν φτάνουν τα λεφτά». Συγγνώµη, δεν φτάνουν τα λεφτά να
πάει ο ΦΠΑ εκεί που τον παραλάβατε; Τότε τι είδους επιτυχία
είναι αυτή που κάνατε µετά από τεσσεράµισι χρόνια;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Εσείς τα βάζατε
στον προϋπολογισµό του 2015.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε διακόπτουν. Θέλω ένα λεπτό παραπάνω.
Είχατε και το θράσος να πείτε το καλύτερο: Εσείς δεν είχατε
κλείσει -λέει- την πέµπτη αξιολόγηση.
Συγχωρείται η κ. Παπανάτσιου, γιατί δεν ήταν στην προηγούµενη Βουλή. Η πέµπτη αξιολόγηση, κυρία µου, δεν έκλεισε -για
να µάθετε νεοελληνική ιστορία- γιατί εσείς µας ρίξατε πριν κλείσει η αξιολόγηση. Γι’ αυτό δεν έκλεισε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ως προς τα επιτόκια που ανέβαιναν έχετε εν µέρει δίκιο. Τα επιτόκια µετά τις ευρωεκλογές που κερδίσατε, άρχισαν να ανεβαίνουν. Ξέρετε γιατί; Γιατί ο Σαµαράς είχε την ατυχία να έχει για
αντιπολίτευση έναν Τσίπρα, που ανέβηκε εδώ τον Οκτώβριο του
2014 και είπε: «Στέλνω µήνυµα στις Βρυξέλλες, στο Βερολίνο και
την Ουάσινγκτον ότι όποια συµφωνία θα υπογράψει ο Σαµαράς,
θα την ακυρώσω και όποιος επενδυτής φέρει λεφτά στην Ελλάδα,
θα τον κλείσω φυλακή». Και τότε τα επιτόκια πήγανε πάνω!
Εσείς έχετε για αντιπολίτευση έναν Μητσοτάκη, που λέει στις
αγορές: «Εγώ θα σεβαστώ τις συµφωνίες της Ελλάδας και θα
σεβαστώ όσα κάνει η Κυβέρνηση».
Άρα η διαφορά µας είναι η διαφορά στα επιτόκια. Ας έλεγε ο
Μητσοτάκης όσα έλεγε ο Τσίπρας και θα σου έλεγα εγώ που θα
ήταν τώρα τα επιτόκια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστούµε, κύριε
Γεωργιάδη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κλείνω αµέσως, κύριε
Πρόεδρε.
Δεν έχω καταλάβει. «Τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι». Πιέζει η Νέα
Δηµοκρατία από την πρώτη µέρα να πάνε οι εκατόν είκοσι δόσεις
και στις επιχειρήσεις, εκεί που είναι και τα φυσικά πρόσωπα.
Μετά από δική µας µεγάλη φασαρία έρχεστε εδώ και µας λέτε
ότι αυξάνετε τις δόσεις και τις κάνετε από είκοσι τέσσερις,
τριάντα έξι.
Κυρία Υπουργέ, απλά πράγµατα. Εµείς θέλουµε οι εκατόν είκοσι δόσεις να ισχύουν για όλους. Και για τις επιχειρήσεις και
για τα φυσικά πρόσωπα. Αυτό µπορείτε να το κάνετε; Γιατί χρειάζονται και οι επιχειρήσεις εκατόν είκοσι δόσεις. Όχι τριάντα έξι,
ούτε είκοσι τέσσερις. Εκατόν είκοσι δόσεις για όλους θέλει η Νέα
Δηµοκρατία και γι’ αυτό δεσµεύεται.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Γεωργιάδη,
σας παρακαλώ πάρα πολύ!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Απευθύνοµαι, τέλος,
στον Πρόεδρο του Σώµατος επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ποιο προσωπικό; Τι
είναι αυτό, κύριε Μπούρα, εσείς που ξέρετε; Τι διαδικασία είναι
αυτή;
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Την εποχή της διαστρεβλώσεως ζούµε τα αµίµητα. Χθες είµαι στον «ΑΝΤ1» στον κ. Χατζηνικολάου -και τον ευχαριστώ γιατί σήµερα στο ραδιόφωνο
αποκατέστησε την αλήθεια- και ερωτήθην αν η Νέα Δηµοκρατία
εγγυάται τη δέκατη τρίτη σύνταξη του Τσίπρα. Εξήγησα ότι δεν
είναι δέκατη τρίτη σύνταξη και δεν µπορούµε να εγγυηθούµε κάτι
που δεν υπάρχει.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνέχεια στην εκποµπή θα δώσετε εδώ τώρα; Σοβαρολογούµε;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εµείς θα δώσουµε όχι το
επίδοµα το ψεύτικο το δικό σας. Εµείς, όπως φροντίσαµε τους
συνταξιούχους και βάλαµε το φρένο των 1000 ευρώ και σας απέδειξα τι έπαιρναν οι συνταξιούχοι, σας λέω ότι µε Κυριάκο Μητσοτάκη Πρωθυπουργό οι πρώτοι που θα ωφεληθούν είναι οι
συνταξιούχοι και θα διορθωθούν όλες οι αδικίες που κάνετε όλα
αυτά τα χρόνια.
Να είστε καλά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Εδώ δεν συνεχίζουµε
την εκποµπή, την οποιαδήποτε εκποµπή. Όποιος ατυχήσει στις
εκποµπές, το αποκαθιστά στις εκποµπές.
Ο κ. Μανιός από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εννιά λεπτά και
είκοσι δευτερόλεπτα µίλησε. Τόσα θέλω κι εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κάπου το µπερδέψαµε µε εκποµπή. Τι να κάνουµε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Μα δεν σταµατήσατε καθόλου. Όλο
διακοπές ήσασταν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Διαµαρτύρεται ο κ.
Μπούρας τώρα. Γιατί;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Διαµαρτύροµαι γιατί διέκοπταν συνέχεια και δεν κάνατε ούτε µια παρατήρηση. Απλά λέγατε να µιλάει σιγότερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Σας άκουσαν αυτοί
που πρέπει να σας ακούσουν. Αφήστε το σόου τώρα από κάτω.
Ησυχία! Τελείωσε! Τέλος!
Ο κ. Μανιός έχει τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Μη µε «µαλώνετε». Αλλού το ύφος
σας. Όχι σε µένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Σας παρακαλώ, πάρα
πολύ. Αν δεν θέλετε, βγείτε έξω.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Αλλού το ύφος σας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Μανιός έχει τον
λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΟΣ: Είναι για µένα θλιβερό να έρχοµαι σ’
αυτό το Βήµα, που το θεωρώ πολύ σηµαντικό -για να µην πω
ιερό- µετά από τον κ. Γεωργιάδη. Επικαλείται τι ψηφίζει ο λαός
ψηφίζοντας τη Νέα Δηµοκρατία. Όταν ψηφίζει ο λαός τη Νέα Δηµοκρατία δεν ψηφίζει υµνητές της χούντας. Και είναι θλιβερό
γιατί είχα την τύχη να παλέψω ενάντια στη χούντα.
Αλλά πάµε στα θέµατά µας, γιατί αυτός ο διάλογος δεν τελειώνει. Θα πω ότι είπε ψέµατα ο κ. Γεωργιάδης, γιατί είχε φτιάξει
τον νόµο για τους ανασφάλιστους. Ήµουν γιατρός του ΕΣΥ στο
Νοσοκοµείο «Παίδων» Πεντέλης. Το 2014 είχε µόνο 4.000 ευρώ
για όλους τους ανασφάλιστους. Έκανε 660 ευρώ µια απλή εγχείρηση στραβισµού. Δηλαδή, αν έρχονταν τρία-τέσσερα παιδιά
τον χρόνο και δύο σκωληκοειδίτιδες, τέρµα. Μετά πήγαιναν τα
σηµειώµατα στην εφορία. Μη διανοηθεί ο κ. Γεωργιάδης να µε
διαψεύσει, γιατί τον προκάλεσα στις 6 Δεκεµβρίου του 2013 προσέξτε, δεν ήµουν Βουλευτής- στο «Hilton» σε µεγάλο συνέδριο που έγινε για τα τριάντα χρόνια του ΕΣΥ. Είπα τότε -το έχω
επαναλάβει πολλές φορές και δεν απαντά σ’ αυτό- ότι ο τρόπος
που είχε συντάξει τον νόµο για την κοστολόγηση των φαρµάκων
έδινε το δικαίωµα να έχει το ένα χέρι κάτω από το γραφείο και
µε το άλλο να υπογράφει. Δεν µου έκανε µήνυση. Τώρα θα κάνει
µήνυση στους µάρτυρες και στους δικαστές. Σας παρακαλώ, κοιτάξτε γιατί υπάρχουν πολλά ράµµατα για τη γούνα σας. Μην το
πάτε λοιπόν, παρακάτω.
Υπερφορολόγηση του ελληνικού λαού. Διάβαζα στην έγκριτη
εφηµερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» πριν από ενάµιση µήνα ένα οικονο-
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µικό σηµείωµα. Γράφει ότι το 19% του λαού πληρώνει το 90%
των φόρων. Άρα αυτό είναι υπερφορολόγηση. Για να δούµε την
άλλη ανάγνωση. Αυτό σηµαίνει ότι το 81% του λαού πληρώνει το
10% των φόρων. Από πού, λοιπόν, θα κόψουν φόρους; Απ’ αυτούς που είναι στο 19%.
Παρεξηγήσαµε τον κ. Μητσοτάκη. Εγώ δεν τον παρεξήγησα.
Έχω απόλυτη πεποίθηση ότι γνωρίζει πολύ καλά τι λέει. Δεν
κάνει γκάφες ο άνθρωπος. Δεν είµαι εγώ αυτός που θα του υποδείξω αν κάνει λάθη. Λέει αυτά που πιστεύει. Τι είπε σήµερα; Από
χθες νοµίζω το λέει. Να βάλουµε ΣΔΙΤ στα νοσοκοµεία. Είδαµε
και πάθαµε να βγάλουµε τους εργολάβους που έπλεναν τα
ρούχα, τους εργολάβους που καθαρίζανε. Έχουµε γλιτώσει αρκετές δεκάδες εκατοµµυρίων απ’ αυτό το πράγµα. Πήγαµε στα
ευρωπαϊκά δικαστήρια και τώρα θα βάλουµε τους ιδιώτες µέσα
στα νοσοκοµεία να κερδοσκοπούν σε βάρος του ελληνικού λαού
και του ελληνικού δηµοσίου.
Οι υπέρµαχοι των αγορών δεν µας απαντούν σε ένα απλό ερώτηµα. Αφού έχουµε βάλει 200 δισεκατοµµύρια φόρο, το µνηµόνιο, αφού εκείνο, αφού βγήκαµε από τα µνηµόνια, γιατί οι αγορές
επικροτούν την πολιτική µας; Θα καταλάβω µια κριτική επ’ αυτού
από το Κοµµουνιστικό Κόµµα. Αλλά από τη Νέα Δηµοκρατία; Δεν
µπορώ να καταλάβω. Τι είναι αυτό που τρέλανε τις αγορές; Η
γοητεία του Πρωθυπουργού; Όχι, βέβαια. Είναι τα νούµερα που
είναι σκληρά για την Αντιπολίτευση και ευτυχή για τον λαό.
Τη δική µας πενταετία έχουµε ανάπτυξη κατά µέσο όρο 0,7%
ετησίως από το 2015 µέχρι το 2018. Το αντίστοιχο ήταν 5% µείωση του ΑΕΠ. Όχι ανάπτυξη. Γι’ αυτό χάσαµε 25% του ΑΕΠ. Αύξηση του φορολογικού βάρους στην οικονοµία από 25,5% που
το παραλάβαµε το 2014, σε 27,1%. Δηλαδή, αύξηση 1,5%. Το αντίστοιχο είναι από 20% που το παρέλαβαν το 2014 το πήγαν σε
25,5%. Αυτό είναι αύξηση 5,5%. Το 2015 - 2018 το δηµόσιο χρέος
χωρίς τα ταµειακά διαθέσιµα µειώθηκε κατά 9,4 ποσοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ. Το αντίστοιχο διάστηµα των κυβερνήσεων από
την κρίση µέχρι το 2015 ήταν 51,1 ποσοστιαίες µονάδες αύξηση
του δηµοσίου χρέους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ο ιδιωτικός πλούτος αυξήθηκε κατά 85 δισεκατοµµύρια ευρώ,
ενώ ο ιδιωτικός πλούτος επί των ηµερών των τεσσάρων-πέντε
πρώτων χρόνων των µνηµονίων ήταν µείωση κατά 550 δισεκατοµµύρια. Οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων
έχουν αυξηθεί κατά 7,4 δισεκατοµµύρια έναντι του Μαρτίου του
2018 και είναι ανυπολόγιστο πόσο έχουν αυξηθεί από το 2014.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Μπορώ να µιλήσω, Πρόεδρε; Συνεχίζω; Ενοχλήθηκε κανείς; Αν
ενοχλήθηκε κάποιος να µου το πείτε. Τι είναι αυτό που κάνουµε;
Είναι φιλοδώρηµα; Είναι ψίχουλα; Πήραµε τα δέκα;
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ποιος κρατάει χρόνο;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΟΣ: Σας παρακαλώ. Σεβαστείτε ότι έχω
υπάρξει πρόεδρος συνελεύσεων τριών χιλιάδων τετρακοσίων
γιατρών. Μην κάνετε έτσι.
Εν πάση περιπτώσει, τι είναι αυτό που κάνουµε; Είναι προεκλογικό επίδοµα; Βέβαια. Αν το κάναµε τον Δεκέµβριο του 2016 θα
ήταν προεκλογικό επίδοµα, διότι από το 2015 έλεγαν ότι πάµε
σε εκλογές. Αν το κάναµε στα µισά του 2017 ήταν πάλι προεκλογικό επίδοµα, γιατί πηγαίναµε σε εκλογές και πάει λέγοντας αυτό
το γαϊτανάκι των εκλογών.
Παίρνουµε, λέει, δέκα και δίνουµε ένα. Αυτό το ακούω και από
την κριτική του ΚΚΕ και είναι λάθος. Δεν πήραµε δέκα και δώσαµε ένα. Αν πήραµε δέκα, έχουµε δώσει περίπου τα εννέα. Ας
κάτσει κάποιος, που ξέρει αριθµητική, να προσθέσει. Όταν πήραµε 780 εκατοµµύρια για την πρόνοια και τα έχουµε κάνει περίπου 3 δισεκατοµµύρια, που σηµαίνει τέσσερις φορές περίπου
επάνω, καταλαβαίνετε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΟΣ: Εν πάση περιπτώσει, αν θέλαµε να κάνουµε προεκλογικά τερτίπια, είµαστε πολύ πιο πονηροί από όσο
νοµίζουν. Δεν θα βάζαµε τα 5,5 δισεκατοµµύρια σε αυτό το ταµείο εξασφάλισης. Θα παίρναµε τα 2, θα τα δίναµε κατευθείαν
και δεν θα έλεγε κανείς γι’ αυτό το υστέρηµα που δίνουµε στον
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λαό. Είναι δικά του λεφτά, να µην το ξεχνάµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Γεωργιάδη,
σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εσείς παράγετε αφειδώς προσωπικά
µε την οµιλία σας κάθε φορά. Θα µετατρέψουµε τη συνεδρίαση
σε ανταλλαγή επί προσωπικών ζητηµάτων.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Συγγνώµη, όλο το Σώµα
άκουσε τι είπε ο κ. Μανιός εναντίον µου. Με συγχωρείτε, αλλά
πιο ορισµός του προσωπικού απ’ αυτό δεν υπάρχει. Θα µου δώσετε ένα λεπτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΟΣ: Θα µου δώσετε κι εµένα τον λόγο, αν
τον πάρει ο κ. Γεωργιάδης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Βεβαίως, να πάρετε όσο
θέλετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Γεωργιάδης έχει
τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αγαπητέ κύριε Μανιέ, το «αγαπητέ» το λέω ειρωνικά- εγώ δεν θυµόµουν να µου έχετε
πει αυτό όταν ήµουν Υπουργός Υγείας. Επειδή, όµως υπονοήσατε κάτι για την ηθική µου συγκρότηση εδώ, δεσµεύοµαι αύριο
να σας κάνω µήνυση και ελπίζω εσείς, να µείνετε εδώ, να ζητήσετε να µην αρθεί η ασυλία σας. Τα συµφωνήσαµε; Το κλείνουµε
αυτό. Εγώ θα σας κάνω µήνυση αύριο, εσείς δεν θα ζητήσετε να
αρθεί η ασυλία σας, όπως έχετε κάνει όλη αυτή την περίοδο και
θα έλθετε στο δικαστήριο, να αποδείξετε αυτά που είπατε για
την ηθική µου συγκρότηση.
Όσον αφορά τα περί «χουντικού», ακούστε, κύριε Μανιέ. Μετά
από την προηγούµενη συζήτηση, της περασµένης εβδοµάδος,
το να µιλάτε οι του ΣΥΡΙΖΑ για χούντα και αντιχουντικούς πάει
πολύ. Εγώ θα το άφηνα στη θέση σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ, παρακαλώ! Κύριε Γεωργιάδη!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ειδικά όµως, εσείς, προσωπικά εσείς, που στηρίξατε ως Υπουργό Άµυνας τον κ. Καµµένο, που σας έχει γραµµένο στο βιβλίο του ως τροµοκράτη και
παρ’ όλα ταύτα, εσείς του δίνατε ψήφο εµπιστοσύνης, ενώ σας
έλεγε τροµοκράτη, θα έπρεπε να είστε τριπλά προσεκτικός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ωραία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Για να κλείσουµε τα της
υγείας, κύριε Μανιέ, σας προκαλώ να φέρετε επί της δικής µου
υπουργίας, µετά τον νόµο µου, δηλαδή µετά τον Μάρτιο του
2014, µια βεβαίωση στην εφορία ενός ασφαλισµένου. Μία θα φέρετε, εδώ στα Πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ωραία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Και θα σας ζητήσω συγγνώµη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τέλος! Τέλος!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Με δική µου εντολή κανένα νοσοκοµείο δεν χρέωνε κανέναν ασφαλισµένο. Και είπατε
ψέµατα στη Βουλή των Ελλήνων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Μανιός έχει τον
λόγο για ένα λεπτό και τέλος.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κι εγώ θέλω τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τέλος! Όχι, δεν υπάρχει. Μόνο ο κ. Μανιός για ένα λεπτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, τα πρόσωπά µας είναι
γνωστά στην ελληνική κοινωνία. Δεν έχω τίποτα το προσωπικό.
Αλλά σε αυτό που λέει, περίπου 33 εκατοµµύρια πρόλαβε το
Υπουργείο Υγείας και τα διέγραψε, που ήταν…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Πριν πάω! Όχι µετά!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΟΣ: Σας παρακαλώ! Σας παρακαλώ! Μάθετε
να µη διακόπτετε τους οµιλητές. Λοιπόν, περίπου 33 εκατοµµύρια τα σταµάτησε. Αυτή ήταν η δωρεάν υγεία που είχαν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Προχωράµε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου ένα
λεπτό!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κι εγώ, κύριε Πρόεδρε, θέλω ένα
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λεπτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κι εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τώρα είµαστε σοβαροί;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Γεωργιάδης
µάς αποκάλεσε ψεύτες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Μισό λεπτό! Σας
ζητώ να διευκολύνετε τη διαδικασία.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ, ένα
λεπτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κι εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Εσείς γιατί θέλετε
τον λόγο τώρα;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Βεβαίως, να τον πάρετε τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Εσείς, κύριε Κυριαζίδη, ζητάτε τον λόγο προληπτικά;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Κύριε Γεωργιάδη, λέτε ψέµατα και
υποβάλετέ µου κι εµένα µήνυση.
Κύριε Πρόεδρε, έχω τον λόγο;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Θα πάρει τον λόγο τώρα; Να τον πάρω
κι εγώ µετά;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Αν έχετε κάτι να πείτε, φυσικά, να
τον πάρετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Βαρδάκης έχει
τον λόγο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν µπορεί σε αυτή
την Αίθουσα να ακούγονται τέτοιες ανακρίβειες. Το 2014 εγώ
προσωπικά έχω καταθέσει στα Πρακτικά της Βουλής βεβαιώσεις,
ιατρικές βεβαιώσεις, βεβαιώσεις της εφορίας, βεβαιώσεις νοσοκοµείων που χρέωναν τα νοσήλια σε ανασφάλιστους. Ουδέποτε
εφαρµόστηκε…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Πριν τον νόµο µου.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Δεν σας διέκοψα!
Ουδέποτε εφαρµόστηκε η υπουργική απόφαση που υπαινίσσεται ο κ. Γεωργιάδης. Γι’ αυτό λέω ότι λέει ψέµατα.
Δεύτερο και τελευταίο, θέλω να σας πω ότι στα νοσοκοµεία
του Ηρακλείου διαγράφησαν 10 εκατοµµύρια οφειλές ανασφάλιστων, όπως και πάνω από 100 εκατοµµύρια πανελλαδικά, µε
απόφαση αυτής της Κυβέρνησης, µε υπογραφές Ξανθού και Πολάκη.
Λέτε ψέµατα, κύριε Γεωργιάδη. Τα έχω καταθέσει στα Πρακτικά. Το ξέρετε και δεν θα µας αποκαλείτε ψεύτες. Ουδέποτε
εφαρµόσατε την απόφαση. Η απόφαση για την ιατροφαρµακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων είναι απόφαση αυτής της Κυβέρνησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ωραία. Σας ακούσαµε. Δεν θα χρειαστώ εγώ ιατρική γνωµάτευση. Συνεχίζεται κανονικά η διαδικασία.
Τον λόγο έχει ο κ. Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο φερετζέ, αυτό που συζητάµε σήµερα. Και είναι φερετζές ακριβώς γιατί προσπαθεί, µάταια όµως,
να συγκαλύψει ότι η αντιλαϊκή πολιτική θα συνεχιστεί, ότι ο λαός
και η εργατική τάξη θα συνεχίζει να πληρώνει τα βάρη της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Προσπαθείτε, µάταια όµως, να συγκαλύψετε ότι µε την πολιτική σας και µε το νοµοσχέδιο, αυτό που
κάνετε δεν είναι τίποτα άλλο από το να στηρίζετε και να ικανοποιείτε τις ανάγκες των µονοπωλίων.
Έτσι, λοιπόν, η αντιλαϊκή πολιτική στις σηµερινές συνθήκες
συνεχίζεται για την καπιταλιστική ανάπτυξη και τη διατήρησή
της, για τη θωράκιση της ανταγωνιστικότητας και της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Και πάει πάρα πολύ να ισχυρίζεται η Κυβέρνηση ότι αποκαθιστά την εργασία. Θα µπορούσαµε να µιλάµε
ώρες ολόκληρες για τις συνθήκες βαρβαρότητας, που επικρατούν στην αγορά εργασίας, για τη µερική απασχόληση, για τους
ενοικιαζόµενους εργαζόµενους, για τη µαθητεία, για τις καθυστερήσεις στην καταβολή των δεδουλευµένων, για την εντατικοποίηση της εργασίας, για τα εργατικά ατυχήµατα, για τους
εργατικούς θανάτους -ένας ολόκληρος κατάλογος, ένα κατεβατό, το οποίο δεν τελειώνει- για τις συνθήκες της δηµοκρατίας,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

που έλεγε ο Μαρξ, της αστικής δηµοκρατίας και των ελευθεριών
που σταµατάνε έξω από τις πύλες των εργοστασίων.
Από αυτή την άποψη θέλει πολύ µεγάλο θράσος η Κυβέρνηση
να ισχυρίζεται ότι αποκαθιστά την εργασία και να τσακώνεται µε
τη Νέα Δηµοκρατία και την επταήµερη εργασία. Ποιοι; Και εσείς
και οι προηγούµενοι έχετε αποδεχθεί την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Ότι
η διευθέτηση του χρόνου εργασίας δεν γίνεται σε ηµερήσια
βάση. Το επτάωρο, το πενθήµερο, το τριανταπεντάωρο σε εβδοµαδιάτικο. Γίνεται σε ετήσια βάση η διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Άρα µία µέρα µπορεί να δουλεύει και δεκαπέντε και
είκοσι ώρες κάποιος αν έχει ανάγκες και του το επιβάλλουν οι
ανάγκες της επιχείρησης.
Έρχεστε εσείς και µιλάτε, όταν έχετε φέρει ως Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τον ν.4498/2017, που εισάγετε στην ελληνική νοµοθεσία την
οδηγία 2003/88 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι λέει αυτή η οδηγία;
Με βάση την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου µιλάει για
συνεχόµενο δωδεκαήµερο. Ποιο επταήµερο; Συνεχόµενο δωδεκαήµερο. Και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, του οποίου οι αποφάσεις υπερισχύουν όλων των υπολοίπων, λέει ότι για κάποιον ο
οποίος δουλεύει σε εξαήµερη βάση, µπορεί να επεκταθεί η διάρκεια της εργασίας χωρίς ανάπαυση στις δώδεκα µέρες και για
κάποιον που δουλεύει πενθήµερο χωρίς ανάπαυση, στις δέκα
µέρες. Και µιλάτε τώρα για το επταήµερο; Δεν ντρέπεστε καθόλου; Δεν έχετε τσίπα; Φέρατε την απελευθέρωση της κυριακάτικης αργίας; Η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το έφερε αυτό. Δηλαδή, η
Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πάνω στα κοµµάτια και θρύψαλα της
αγοράς εργασίας, που άφησε η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ,
ήρθε και τα διέλυσε όλα.
Και σας προκαλούµε. Κατέθεσε το ΚΚΕ τροπολογία για το δικαίωµα στην απεργία; Τι σας εµποδίζει; Είναι δηµοσιονοµικό το
ζήτηµα; Πείτε µας, είναι δηµοσιονοµικό το ζήτηµα και δεν την
αποδέχεστε; Είναι δηµοσιονοµικό ζήτηµα η κατάργηση του 50%
συν 1%, αυτό που καθιστά αδύνατη την απεργία; Γιατί δεν το δέχεστε; Ποιον προστατεύετε µε αυτόν τον τρόπο; Τα συµφέροντα
του εργαζόµενου ή του κεφαλαιοκράτη; Είναι εµβληµατική αυτή
η τροπολογία. Και, όµως, κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε. Σφυρίζετε αδιάφορα, προκαλώντας.
Κοιτάξτε, εµείς ως ΚΚΕ δεν συνηθίζουµε να αναφερόµαστε
προσωπικά, είτε σε Υπουργό είτε σε Βουλευτή. Το αποφεύγουµε.
Και αυτό γιατί είναι προσωπική υπόθεση. Όµως, δεν µπορεί ο κ.
Μπαλωµενάκης να κουνάει το χέρι στο ΚΚΕ και να µας λέει:
«Γιατί δεν αποδέχεστε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Δικαιωµάτων»; Σιγά
τα ωά! Διακηρύξεις και λόγια του αέρα, χωρίς κανένα περιεχόµενο. Τι να αποδεχτούµε; Με αυτή την Ευρωπαϊκή Χάρτα δεν
υπάρχουν αυτές οι οδηγίες που οδηγούν στην εργασιακή ζούγκλα; Δεν υπάρχει αυτή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Εµπόδισε σε τίποτα η Χάρτα Ευρωπαϊκών Δικαιωµάτων; Ένα παλιόχαρτο, ένα κουρελόχαρτο είναι. Το επικαλείστε για να κουνάτε
το δάχτυλο στο ΚΚΕ; Λίγος σεβασµός θα έπρεπε να υπάρχει και
ειδικά όταν κάνετε όλα αυτά στην αγορά εργασίας.
Και µε βάση αυτά τα δεδοµένα, τι κάνετε; Έρχεστε µε τον νόµο σας, µε τα µέτρα σας, µε την πολιτική σας και στηρίζετε ακόµα περισσότερο τους επιχειρηµατικούς οµίλους. Επιδότηση,
λέτε, στους επιχειρηµατικούς οµίλους. Ακόµη µεγαλύτερη κάλυψη του λεγόµενου µη µισθολογικού κόστους των εισφορών για
τους νέους εργαζόµενους. Δηλαδή, δίνετε δωρεάν χρήµα από
τα χρήµατα των φορολογουµένων στους επιχειρηµατίες.
Έρχεστε και κάνετε µε τα χρήµατα των φορολογουµένων, των
εργαζοµένων, των αυτοαπασχολούµενων, των συνταξιούχων φοροελαφρύνσεις στο µεγάλο κεφάλαιο. Μειώνετε τους φορολογικούς συντελεστές για τις ανώνυµες εταιρείες, οι οποίες στο
σύνολο των φορολογικών εσόδων συµµετέχουν µόνο µε το 5%
του συνόλου των φορολογικών εσόδων. Τόσο είναι. Δεν είναι παραπάνω. Και τους µειώνετε ακόµη περισσότερο τον φορολογικό
συντελεστή. Και δεν φτάνει µόνο αυτό, αλλά µειώνετε και τον φορολογικό συντελεστή των διανεµόµενων κερδών, δηλαδή των
ραντιέρηδων, της οικονοµικής ολιγαρχίας, στο 10%, τη στιγµή
που το υπόλοιπο το φορολογείτε µε 22%.
Και ποιο είναι το πιο τραγικό από όλα; Θα φέρετε διάταξη -την
εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός- που λέει ότι οι αποσβέσεις µπορεί
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να φτάσουν στο 150%. Ποια είναι τα δύο µέτρα και τα δύο
σταθµά που εφαρµόζετε; Στους εργαζόµενους και στα λαϊκά νοικοκυριά βάζετε τεκµήριο για ανύπαρκτες δαπάνες, για να πληρώνουν περισσότερο φόρο και στους επιχειρηµατίες, στους
επιχειρηµατικούς οµίλους βάζετε τεκµήριο ανύπαρκτες πραγµατικά δαπάνες, για να πληρώνουν λιγότερο φόρο. Αυτή τη λέτε
προοδευτική φορολογική πολιτική, όταν είναι το απαύγασµα της
ταξικότητα προς όφελος του κεφαλαίου; Και µας µιλάτε για τη
σύγκρουση προοδευτικού και του συντηρητισµού;
Τι άλλο κάνετε; ΦΠΑ στην εστίαση λέτε. Για ποιον σκοπό το
κάνετε; Για να θωρακίσετε την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στον τοµέα του τουρισµού. Γι’ αυτό το κάνετε. Και όταν
είναι να πάω εγώ µε τα παιδιά µου να πιούµε έναν καφέ και µία
πορτοκαλάδα, 24% ΦΠΑ. Γι’ αυτό µειώνετε τον ΦΠΑ, για τους
επιχειρηµατικούς οµίλους που δραστηριοποιούνται στον τοµέα
του τουρισµού.
Γι’ αυτό µειώνετε τον ΦΠΑ στην ενέργεια. Δεν σας έπιασε ο
πόνος για την ενεργειακή φτώχεια, αλλά για τις ενεργοβόρες βιοµηχανίες. Και σας είπαµε να το αλλάξετε. Σας είπαµε να διαχωρίσετε αυτή την εκτίµηση, για να µπορέσουµε να το ψηφίσουµε.
Δεν το δέχεστε, όµως, γι’ αυτό και εµείς δεν µπορούν να ψηφίσουµε την τροπολογία σας. Δωράκια στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις; Και στο κάτω-κάτω της γραφής από πού τα βρίσκετε και
κάνετε αυτά τα δώρα; Λέτε από τη δηµοσιονοµική υπεραπόδοση.
Και ποιος µατώνει για τη δηµοσιονοµική υπεραπόδοση; Ο εργαζόµενος, ο επαγγελµατίας, ο συνταξιούχος, ο αγρότης. Αυτός
µατώνει για τα θηριώδη πλεονάσµατα και υπερπλεονάσµατα 8
και 9 δισεκατοµµυρίων κατ’ έτος. Και στην καλύτερη περίπτωση
του επιστρέφετε το ένα. Δηλαδή του παίρνετε δέκα για να του
δώσετε πίσω ένα. Και πρέπει να σας πει και ευχαριστώ; Δεν είναι
η λογική: «Να σε κάψω Γιάννη, να σε αλείψω λάδι»; Αυτή η λογική
είναι.
Και λέτε πανηγυρίζοντας: «Εµείς θεσµοθετούµε τη δέκατη
τρίτη σύνταξη». Σοβαρά; Θεσµοθετείτε τη δέκατη τρίτη σύνταξη;
Το Διοικητικό Συµβούλιο του ΕΦΚΑ είναι τουλάχιστον πιο σοβαρό
από τις δικές σας γελοιότητες, γιατί λέει: «Δίνουµε επίδοµα εορτών, βοήθηµα εορτών» και όχι δέκατη τρίτη σύνταξη.
Εδώ διατηρήσατε την πολιτική των κυβερνήσεων της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που κατήργησε τη δέκατη τρίτη και τη
δέκατη τέταρτη σύνταξη. Και τώρα επιστρέφετε. Πήρατε από
τους συνταξιούχους, από το ΕΚΑΣ 2,5 δισεκατοµµύρια τον χρόνο
και λέτε ότι σας επιστρέφουµε 800 εκατοµµύρια. Μειώσατε τις
συντάξεις µε τον νόµο Κατρούγκαλου και από πάνω λέτε ότι δεν
τρέχει και τίποτα, να δώσουµε και ένα βοήθηµα σε ετήσια βάση.
Και την ίδια λογική βλέπουµε και για τις ρυθµίσεις των χρεών
στα ασφαλιστικά ταµεία. Τι φέρνετε; Επανυπολογισµό -λέει- των
συντάξεων. «Αν θες να σου κουρέψουµε τα χρέη, πρέπει να σου
µειωθεί η σύνταξη. Διάλεξε τι θα χάσεις». Όχι τι θα κερδίσεις, τι
θα χάσεις, πέρα από τα ζητήµατα της πραγµατικής εικόνας.
Ποια είναι η πραγµατική εικόνα για τα ασφαλιστικά ταµεία; Ότι
το 82,7% αυτών που χρωστάνε στα ασφαλιστικά ταµεία, είναι
έως 30.000. Και πόσο είναι το χρέος; Είναι µόνο το 20%. Το υπόλοιπο 18%, δηλαδή, χρωστάει το 80% στα ασφαλιστικά ταµεία,
οι µεγάλες επιχειρήσεις. Και αυτό γιατί το κάνουν; Είναι αυτοί
στρατηγικοί κακοπληρωτές και τους τιµωρείτε; Όχι. Δεν µπορούσαν να πληρώσουν. Και τώρα τι τους λέτε; «Και θα πληρώνεις
την τρέχουσα εισφορά και θα διακανονίσουµε και τις δόσεις που
θα πληρώσεις». Μπορεί να τα φέρει βόλτα; Δεν µπορούσε να τα
φέρει πριν, θα τα φέρει τώρα;
Το ίδιο και µε την εφορία. Ακούστε, στην εφορία είναι ακόµα
πιο τραγικό το ζήτηµα της φοροεπιδροµής. Το 95% αυτών που
χρωστούν στην εφορία, χρωστούν έως 20.000 και το σύνολο του
χρέους είναι το 6,9% των συνολικών χρεών. Το 92%, δηλαδή,
χρωστάει µόνο το 6%. Και αυτό τι σηµαίνει; Σηµαίνει ότι δεν µπορούν να πληρώσουν. Είναι και αυτοί στρατηγικοί κακοπληρωτές;
Το 80% αυτών χρωστάει ως 3.000 ευρώ στην εφορία. Δηλαδή τι
είναι αυτός; Είναι κόσµος που δεν µπορεί να πληρώσει και του
λέτε τώρα: «Θα σου διακανονίσω τις δόσεις, αρκεί να µου πληρώσεις και τα σηµερινά».
Επί της ουσίας τι κάνετε; Γιατί είναι δώρο-άδωρο αυτές οι εκατόν είκοσι δόσεις; Γιατί ο άλλος δεν µπορεί να πληρώσει ούτε
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καν τα σηµερινά. Δηλαδή, ένας αυτοαπασχολούµενος ο οποίος
πρέπει να πληρώνει 70% για φόρο και ασφαλιστικά ταµεία, θα
πρέπει να πληρώσει και για τις δόσεις ένα επιπλέον 10%; Και τι
θα του µένει µετά; Πώς θα ζήσει; Με το τίποτα;
Άρα τι κάνετε; Βάζετε θηλιά σε αυτόν τον κόσµο. Τον σπρώχνετε µε το ζόρι να πάει στα ταµεία να διακανονίσει τις οφειλές
υπό τη σπάθη του πλειστηριασµού.
Γιατί τα κάνετε όλα αυτά; Το δεύτερο σηµείο του φερετζέ. Για
να στήσετε ένα νέο επεισόδιο στην κοκοροµαχία µε τη Νέα Δηµοκρατία, για να προσπαθήσετε να δηµιουργήσετε αυτό το ψεύτικο δίπολο παγίδα. Ανάµεσα στη Σκύλλα και στη Χάρυβδη
θέλετε να εγκλωβίσετε τον λαό όταν η πολιτική σας µοιάζει ουσιαστικά σαν δύο σταγόνες νερό. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δηµοκρατία και
ΠΑΣΟΚ στα ίδια συµφωνείτε. Και στο κάτω-κάτω της γραφής
µετά από αυτή την κατάπτυστη υπογραφή του κ. Τσίπρα για το
«Σιδηρούν Παραπέτασµα» έχετε βάλει ταφόπλακα ακόµη και να
επικαλείστε τους αγώνες και τους νεκρούς µας.
Στόχος σας, επίσης, είναι να νοµιµοποιήσετε την αντιλαϊκή πολιτική στη λαϊκή συνείδηση. Τι λέτε; «Κοιτάξετε, κάτι σας δίνουµε,
οπότε δεχτείτε να θυσιάζεστε. Δεχθείτε να κάνετε θυσίες στο
βωµό της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρηµατικών οµίλων».
Στο κάτω-κάτω της γραφής όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά
έδιναν κάποιο επίδοµα και µάλιστα και προεκλογικό. Εσείς τι το
κάνατε; Το κάνετε, όµως, µε συστηµατικό τρόπο. Για ποιον λόγο;
Γιατί ο άλλος δεν µπορεί να επιβιώσει και του λέτε: «Θα επιβιώνεις µόνο µε τα επιδόµατα. Άρα θα µε έχεις ανάγκη». Και σε ποια
περίοδο; Σε περίοδο καπιταλιστικής ανάπτυξης. Όχι να µπορεί
να ζει. Να καλύπτει τις ανάγκες του. Να ζει µε τα επιδόµατα για
να µειωθούν οι απαιτήσεις του.
Το ίδιο κάνει και ο κ. Μητσοτάκης. Τι πάει και λέει ο κ. Μητσοτάκης στους εργαζόµενους και στις επιχειρήσεις; Δουλέψτε για
να βγάλουν κέρδη τα αφεντικά και αν θέλουν, θα σας δώσουν
κάτι. Εθελοντικά! Άρα µη διεκδικείτε τα δικαιώµατα και τις ανάγκες σας, µην παλεύετε γι’ αυτά και άµα κερδίσουν κάτι τα αφεντικά, όλο και κάτι θα πάρετε και εσείς. Αυτό λέτε. Φορολογηθείτε,
δεχθείτε τους φόρους και αν περισσέψει κάτι από τα χρήµατα
που δίνουµε για την εξόφληση του κρατικού χρέους προς τους
ευρωµονοπωλιακούς οµίλους, θα δώσουµε και σε εσάς ένα ψευτοεπιδοµατάκι για να καλύψετε τη φτώχεια σας.
Στην ίδια, λοιπόν, λογική κινείστε. Και αφού στο κάτω-κάτω της
γραφής η εθελοντική βάση είναι αυτή που ζει και βασιλεύει, ας
κάνετε εθελοντικές τις εισφορές στους εργοδότες, στους κεφαλαιοκράτες και τη φορολογία, όπως κάνετε για τους εφοπλιστές.
Βεβαίως, επιδιώκετε µε αυτό να χειραγωγήσετε και το εργατικό λαϊκό κίνηµα. Οι συνταξιούχοι δεν πάλεψαν γι’ αυτή τη δέκατη τρίτη σύνταξη «καρικατούρα». Οι συνταξιούχοι συνεχίζουν
να παλεύουν για πλήρη αποκατάσταση των κλεµµένων. Γιατί
είναι κλεµµένα. Τα έχουν πληρώσει και τους τα κλέψατε και εσείς
και η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Και παλεύουν για την
πλήρη αποκατάσταση. Παλεύει η εργατική τάξη για να µπορεί να
ζει µε βάση τις ανάγκες της, για να µπορεί να ζει µε βάση το επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάµεων και όχι µε τα φιλοδωρήµατα της µιας και της άλλης κυβέρνησης, του ενός και του
άλλου εργοδότη.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Τάσος Πετρόπουλος.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Να αποκαταστήσουµε λίγο τις αλήθειες. Θα ξεκινήσουµε από
αυτό που είπε σήµερα ο κ. Μητσοτάκης στον «ΣΚΑΪ», στον Πορτοσάλτε και στον Παύλο Τσίµα. «Αντί να αγοράζει το κράτος τοµογράφους, να πληρώνουµε τους ιδιώτες που διαθέτουν τοµογράφους και να εργάζονται και οι δηµόσιοι υπάλληλοι και αν κάνουν καλά τη δουλειά τους να παίρνουν και ένα µπόνους». Αυτή
είναι µια αντίληψη που αφήνει άναυδο όποιον ακούει τέτοιο
πράγµα. Θα έλεγε κανείς, η «NOVARTIS» από την πίσω πόρτα.
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Άντε πάλι ξανά! Γιατί η τοµή υγείας που στηρίζει την ύπαρξή της
στην ιδιωτική σφαίρα της οικονοµίας, δηλαδή στην επιδίωξη κερδών, όπου η υγεία γίνεται εµπόρευµα, δεν µπορεί κανείς να περιµένει µία θετική πορεία για τη χώρα.
Με τέτοιες αντιλήψεις, πραγµατικά, εµφορείται όλο το επιτελείο της Νέας Δηµοκρατίας. Δεν είναι µόνο ο κ. Μητσοτάκης.
Υπάρχουν και εξαιρέσεις, φυσικά, εντός της Νέας Δηµοκρατίας.
Είναι εκείνοι οι άνθρωποι που πάλευαν, που προσπαθούσαν και
έχουν τις παραδόσεις της κοινωνικής Νέας Δηµοκρατίας. Μάλλον, όµως, έχουν λιγοστέψει. Από ό,τι κατάλαβα νωρίτερα, η αρχηγική εµφάνιση του κ. Γεωργιάδη, η πρόβα Πρωθυπουργού για
την επόµενη µέρα, ήταν εµφανής για διαθέσεις τέτοιες και συναισθήµατα τέτοια που ενισχύονται µέσα στη Νέα Δηµοκρατία.
Διότι ο κ. Γεωργιάδης, µην ξεχνάµε, ντρεπόταν για τη Νέα Δηµοκρατία πριν κάποια χρόνια. Ντρεπόταν για πολλούς µέσα στη
Νέα Δηµοκρατία και αυτά έχουν καταγραφεί µε πολύ έντονο
τρόπο. Σήµερα δήλωσε ότι είναι υπερήφανος που είναι στη Νέα
Δηµοκρατία. Έχει ο καιρός να δούµε τι θα γίνει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Και εσείς στο ΠΑΣΟΚ ήσασταν, κύριε
Πετρόπουλε!
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Εγώ ήµουν
στο Εργατικό Κίνηµα, στο Κοµµουνιστικό Κίνηµα από παιδάκι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Και εσείς στο ΠΑΣΟΚ ήσασταν, κύριε
Πετρόπουλε!
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Καλά, δεν
πειράζει. Εσύ έχεις προοπτική καλή, µπορείς να πας και ακόµα
πιο δεξιά, άµα έτσι λειτουργείς και σκέφτεσαι.
Λέτε διάφορα, ότι κόψαµε εµείς το ΕΚΑΣ. Θα ήθελα, λοιπόν,
να υπενθυµίσω όσον αφορά το θέµα του ΕΚΑΣ: Όπως ξέρετε, µε
το άρθρο 39 του ν.3863 του 2010 ρυθµίστηκε ποια θα είναι η σύνταξη από τον Ιανουάριο του 2015. Και προκύπτει ευθέως -δεν
χρειάζεται ερµηνείες- ότι η σύνταξη από τον Γενάρη του 2015
δεν περιλαµβάνει ΕΚΑΣ. Το ΕΚΑΣ είχε ήδη κοπεί. Το 2015…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ποιος το λέει αυτό;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Διαβάστε
τον. Ήσασταν και Υπουργός Εργασίας, κύριε Βρούτση. Δεν είναι
δυνατό να αγνοείτε στοιχειώδη πράγµατα, τα οποία ενυπάρχουν,
µάλιστα, στο πρώτο µνηµόνιο, το οποίο συµπεριλαµβάνει τον
ν.3863 του 2010 και έχει βάλει και τις σχετικές ρήτρες για τις δηµοσιονοµικές δαπάνες, µε τις οποίες δεσµεύτηκε η χώρα.
Διαβάστε, λοιπόν. Εσείς θέλετε να γίνετε κυβέρνηση και δεν
ξέρετε τι υπάρχει στο νοµοθετικό καθεστώς που στηρίξατε. Απορώ πώς θα κυβερνούσατε, αν ερχόταν η στιγµή να γίνετε κυβέρνηση.
Αυτά είναι στο άρθρο 39. Και είναι σαφές ότι οι προνοιακές
παροχές συµπεριελάµβαναν πλέον και το ΕΚΑΣ, το οποίο αποσχίστηκε από τότε από τη σύνταξη.
Εκείνο που στο µεταξύ µεσολάβησε, είναι µία διαρκής προσπάθεια των δανειστών να τελειώσουν νωρίτερα από τον Γενάρη
του 2015 µε τη δαπάνη του ΕΚΑΣ. Αυτή ήταν η συζήτηση που γινόταν στο µεταξύ και περιελήφθη στο mail Χαρδούβελη η περικοπή του ΕΚΑΣ µε έναν σταδιακό ρυθµό. Γι’ αυτό το συµπεριέλαβε το mail Χαρδούβελη. Αν δεν ετίθετο τέτοιο θέµα, δεν θα έβαζε
ο Χαρδούβελης στο mail την περικοπή του ΕΚΑΣ.
Και τι κάναµε εµείς, για να τελειώνουµε µε αυτό το παραµύθι
που λέτε; Διατηρήσαµε το ΕΚΑΣ και επεκτείναµε τη χρονική παρουσία του µέχρι και το 2019. Στο µεταξύ πήραµε µέτρα ενίσχυσης εκείνων που πλήττονταν µε µία σειρά επιλογές και µε την
ενίσχυση της φαρµακευτικής δαπάνης και µε την ενίσχυση µε τα
κοινωνικά µερίσµατα επί δύο χρόνια.
Και επειδή ο χρόνος περνάει και εσείς αποκλείεται έτσι κι αλλιώς αυτά να τα αντιληφθείτε, γιατί έχετε την πρόθεση να λέτε
διαρκώς ψεύδη, µπορείτε να ανατρέξετε στα δεδοµένα και στα
πρακτικά που έχει ο ίδιος ο ενιαίος φορέας κοινωνικής ασφάλισης δώσει στη δηµοσιότητα. Εκεί φαίνονται όλα τα στοιχεία, µε
µεγάλη διαφάνεια.
Μιλάτε για τη σύγκριση των συντάξεων. Μάλιστα µας κατηγορείτε ότι κάναµε λαθροχειρία ως προς το σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ».

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ο κ. Βρούτσης παρουσίασε δύο πίνακες. Τους κατέθεσε µάλιστα. Με µία παράθεση απλή µε το ηλεκτρονικό λογισµικό του
«ΕΡΓΑΝΗ», καταλαβαίνει κανείς ότι στον έναν πίνακα αναφέρονται οι µεικτές αποδοχές, ενώ στον άλλο πίνακα αναφέρονται οι
καθαρές αποδοχές. Τόσο απλά. Και µετράει αυτό που είναι µεικτό και λέει ότι είναι πιο µεγάλο από το άλλο, το καθαρό, που
είναι πιο µικρό. Ε, λογικό είναι το καθαρό να είναι πιο µικρό από
το µεικτό.
Μάλιστα, κύριε Βρούτση, αποσχίσατε τη µία από τις δύο σελίδες, που φαίνεται το καθαρό, για να δείξετε µόνο εκείνο που θέλατε εσείς. Έχει κοντά ποδάρια το ψέµα σας και η αλήθεια είναι
ότι επί µεικτών συντάξεων τον Ιούλιο του 2015 είχαµε 792 ευρώ
σύνταξη γήρατος και τον Δεκέµβρη του 2018, 821. Και αν συνυπολογίσουµε τη δέκατη τρίτη σύνταξη, που θα καταβληθεί, θα
έχουµε ένα µέσο όριο που θα ξεπερνά τα 862 ευρώ.
Εποµένως η σύγκριση είναι συντριπτική. Πράγµατι η σύνταξη
που καταβάλλεται είναι πολύ µεγαλύτερη. Και µη µου λέτε για
τις κρατήσεις του ΕΟΠΥΥ, διότι οι κρατήσεις του ΕΟΠΥΥ υπολογίζονταν επί πολύ µεγαλύτερης µεικτής σύνταξης και επί της
δικής µας θητείας υπολογίζεται πια στο καθαρό καταβλητέο και
όχι στο παλιό, προ µνηµονίων, που δεν είχαν γίνει ακόµα οι περικοπές.
Για αυτόν τον λόγο και επιστρέψαµε περίπου 372 εκατοµµύρια
µε την ορθή αποτύπωση της υποχρέωσης εισφοράς στον
ΕΟΠΠΥ. Επιστρέψαµε στους ασφαλισµένους αυτό το µεγάλο
ποσό, όπως επιστρέψαµε και για το ΑΚΑΓΕ ένα επίσης µεγάλο
ποσό, διότι και ο ΑΚΑΓΕ υπολογιζόταν επί συντάξεων που δεν
καταβάλλονταν εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Άρα αποκαταστήσαµε µε όρους δικαιοσύνης και σωστά τις εισφορές για ΕΟΠΥΥ και ΑΚΑΓΕ σε πραγµατικά καταβαλλόµενες
συντάξεις και όχι σε πλασµατικές που περιελάµβαναν συντάξεις
οι οποίες δεν υπήρχαν πια.
Και ποια είναι η δική µας πολιτική όλα αυτά τα χρόνια; Τώρα,
δηλαδή, κάνουµε αυτό που κάνουµε, για να πάρουµε τις εκλογές; Αν απαριθµήσουµε -και τις έχω καταγεγραµµένες εδώ- όλες
τις πολιτικές που προηγήθηκαν όλα τα χρόνια της θητείας µας
για να ενισχύσουµε τους χαµηλοσυνταξιούχους, τους χαµηλά
αµειβόµενους, τους ανασφάλιστους ανθρώπους, κάθε φορά που
κάναµε ένα τέτοιο µέτρο, στο µυαλό µας, προφανώς, είχαµε ότι
θα έρθει η στιγµή που θα γίνουν οι εκλογές. Δεν είναι ο λόγος
αυτός. Το κάναµε γιατί αυτό είχαµε υποσχεθεί στον ελληνικό
λαό, είχαµε δεσµευτεί για αυτά τα αποτελέσµατα και τα φέρνουµε -και το είχαµε πει- µέχρι και την τελευταία µέχρι στιγµή.
Αν ανατρέξετε στα Πρακτικά της Βουλής κατά τη συζήτηση του
προϋπολογισµού, αυτό που σας είχα πει, ότι θα κάνουµε και τις
εκατόν είκοσι δόσεις και δεν θα περικόψουµε τις συντάξεις και
όλα αυτά τα µέτρα τα οποία σήµερα έχουν τεθεί στη συζήτηση
από χθες και θα ψηφιστούν αύριο, είναι µέρος της συνολικής πολιτικής µας στόχευσης, που αποσκοπεί στη βελτίωση της ζωής
των πολιτών και θα συνεχιστεί.
Προφανώς η επιδίωξη σας να φανεί –τάχα- πως εµείς πειράζουµε τα στοιχεία για να αποκλείσουµε τη δαπάνη των συντάξεων, ώστε να εµφανίσουµε µεγάλο πλεόνασµα, κατατείνει σε
ένα µόνο σκοπό και λυπάµαι που το κάνετε µε αυτόν τον τρόπο.
Θέλετε να στηρίξετε το υπονοούµενο µε σαφή τρόπο όµως,
προς τους δανειστές, προς τους θεσµούς, προς την Κοµισιόν,
ότι εµείς δεν έχουµε πραγµατικά πλεόνασµα και ότι δεν µπορούµε να προχωρήσουµε σε αυτά τα µέτρα βελτίωσης της ζωής
των πολιτών, δεν µπορούµε να προχωρήσουµε στη δέκατη τρίτη
σύνταξη, δεν µπορούµε να προχωρήσουµε στα φορολογικά
µέτρα ελάφρυνσης, δεν µπορούµε να προχωρήσουµε στη µείωση του ΦΠΑ.
Γενικά είστε αντίθετοι ,πραγµατικά, µε ότι φέρνουµε σήµερα
σε συζήτηση και ψήφιση. Και δεν πρόκειται να το κρύψετε ούτε
µία στιγµή, διότι εγείρετε συνεχώς, ακόµα και νοµικά θέµατα και
αµφιβολίες, εάν µπορούµε να ψηφίσουµε τη δέκατη τρίτη σύνταξη, την οποία δεν θέλετε ούτε να την ακούτε. Και η δέκατη
τρίτη σύνταξη είναι, πράγµατι, δέκατη τρίτη, διότι έρχεται µετά
τη δωδέκατη και κατά την τακτική αρίθµηση µετά το δώδεκα είναι
το δεκατρία. Δώδεκα συντάξεις δίνονται το χρόνο και η δέκατη
τρίτη είναι αυτή που θα ψηφιστεί αύριο, µε τον τρόπο που ορίζε-
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ται, στην διαβάθµιση που προβλέπεται. Και, βεβαίως, είναι όλα
αυτά τα µέτρα, τα οποία αποδεικνύουν ότι η συνολική κοινωνική
προστασία που προσφέρει η Κυβέρνηση µας µε τις άλλες παραµέτρους της νοµοθέτησης αυτής αλλά και παλαιότερες, δίνει µια
ολοκληρωµένη λύση και βελτίωση της ζωής των πολιτών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Και θα τελειώσω µε µία ακόµα λαθροχειρία. Από ό,τι είδα, ο κ.
Βρούτσης παρουσίασε –και δεν είναι θέµα του κ. Βρούτση, τον
αδικώ, εξυπηρετεί µια πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας να θολώνει τα νερά, να δηµιουργεί την εικόνα που είπα πριν- ότι δεν
υπάρχουν πραγµατικά πλεονάσµατα στον ΕΦΚΑ, ότι η χώρα στερείται της δυνατότητας να ενισχύσει τους αδύναµους, δεν πρέπει να πάρει αυτά τα µέτρα και έχει ενστάσεις συνεχώς. Και για
να στηρίξει αυτή την επιχειρηµατολογία, παρουσιάζει συνέχεια
πλαστά στοιχεία. Μεταξύ αυτών παρουσίασε και έγγραφο του
Μαΐου του 2015, που υπογράφει ο τότε Αναπληρωτής Υπουργός,
ο κ. Στρατούλης, και είπε: «Οι συντάξεις οι εκκρεµείς σύµφωνα
µε έγγραφο του Υπουργού Εργασίας τότε ήταν πενήντα έξι χιλιάδες και τώρα λέτε ότι είναι σαράντα δύο, αλλά είναι τετρακόσιες χιλιάδες. Άρα έχετε τεράστιο στοκ µη καταβαλλόµενων
συντάξεων, για να αυξήσετε πλασµατικά τα έσοδα και τα κεφάλαια του ΕΦΚΑ».
Όµως το έγγραφο αυτό το οποίο επικαλέστηκε ως Βρούτσης
αναφέρεται µόνο στις συντάξεις για το ΙΚΑ και όχι για τον ΕΦΚΑ.
Το ξέρει αλλά το χρησιµοποιεί για να παραπλανήσει ακόµα µία
φορά το Κοινοβούλιο και να παράσχει επιχειρήµατα εναντίον
αυτών των πολιτικών, που πάνε να βοηθήσουν τον ελληνικό λαό.
Απευθύνοµαι στις πέντε γυναίκες, που το Μάιο του 2015 είχαν
έρθει σε συγκέντρωση που είχα κάνει στη Θεσσαλονίκη, καρκινοπαθείς, που δεν µπορούσαν να πάρουν φάρµακα για τον πόνο.
Απευθύνοµαι στους ανθρώπους, οι οποίοι, πραγµατικά, δεν µπορούσαν να έχουν ούτε ένα περίσσευµα από τη σύνταξή τους,
διότι µε τη ρύθµιση των οφειλών µε συµψηφισµό από την σύνταξή τους δεν µπορούσαν να έχουν ούτε 5 ευρώ παραπάνω πλεόνασµα, και τώρα µε τις ρυθµίσεις που θα κάνουµε, µε τις εκατόν
είκοσι δόσεις, θα έχουν πραγµατικά µία βιώσιµη σύνταξη, γιατί
θα µπορούν να δίνουν 50 ευρώ και όχι 500 ευρώ για ρύθµιση
οφειλών. Απευθύνοµαι σε όλους τους πολίτες, να θυµηθούν ότι
η ολοσχερής κατάργηση των δώρων έγινε µε αυτό το Φύλλο
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως στις 12 Νοεµβρίου του 2012 και
αυτό είναι που κατήργησε τα δώρα, κατήργησε τη δέκατη τρίτη
σύνταξη. Και ήρθε η ώρα αυτή η δέκατη τρίτη σύνταξη να καταγραφεί στο ΦΕΚ, που θα δηµοσιευθεί µετά την ψήφιση του νόµου
που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, για να ισχύσει για τον ελληνικό λαό -επιτέλους- ξεκινώντας από µία νέα αρχή για το µέλλον µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος έχει τον λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης.
Και µετά θα συνεχίσουµε…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Από Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο σε
Υπουργό και πάλι σε Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο; Εµείς πότε
θα µιλήσουµε, κύριε Πρόεδρε; Δεν πρέπει να υπάρχει µια διάταξη; Δεν γίνεται αυτό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Όχι, θα συνεχίσουµε
κανονικά µε τον κατάλογο των οµιλητών απρόσκοπτα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Είµαι εδώ από τη µία το µεσηµέρι και
περιµένω να µιλήσω, κύριε Πρόεδρε. Τι να µη φωνάζω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Μπγιάλα, θα
συνεχίσουµε απρόσκοπτα µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κ. Λοβέρδος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Έδωσα τον χρόνο µου σε άλλους
Βουλευτές. Φωνάζετε τζάµπα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Πρόεδρε, µία και όπως µάθαµε από τον Πρωθυπουργό, ο ΣΥΡΙΖΑ, οι Βουλευτές και οι
Υπουργοί του προσχώρησαν πια κι ασπάστηκαν τον χριστιανισµό, και είναι πολύ κοντά οι διδαχές του Χριστού µε τις απόψεις
τους, δεν µπορώ να πάρω εγώ απόφαση, δεν έχω τέτοια ευχέρεια, δυνατότητα ούτε και διάθεση, ποιο είναι το µέλλον το µετά
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θάνατον όλων µας του καθενός και της καθεµιάς µας.
Πάντως µε βάση αυτά που είπε για το ΕΚΑΣ ο κύριος Υφυπουργός, που µόλις κατέβηκε από το Βήµα, για τον Παράδεισο
δεν τον πολυβλέπω, διότι ψεµατάρες είπε σε σχέση µε το ΕΚΑΣ.
Η συζήτηση αυτή είναι συζήτηση του 2015 και θα την ξανακάνουµε; Δεν έχετε κουραστεί να λέτε ψέµατα; Το 2015 παραµονές
του δηµοψηφίσµατος «παπαγαλάκια» σας –δήθεν- δηµοσιογράφοι έλεγαν δεξιά και αριστερά ότι το e-mail Χαρδούβελη περιλαµβάνει την κατάργηση του ΕΚΑΣ, που δεν την περιελάµβανε
όµως. Όποιος έχει εδώ το e-mail Χαρδούβελη να µου το φέρει,
να λέει ότι καταργείται το ΕΚΑΣ, συµφωνεί σ’ αυτό η κυβέρνηση
Σαµαρά - Βενιζέλου και να του πω ότι κάνω λάθος και ζητάω και
συγγνώµη. Αλλά αν δεν το φέρει ο Υπουργός που τέτοιο ψέµα
εκστόµισε εκ νέου, µετά από τέσσερα χρόνια, πρέπει να κοιταχτεί και λιγάκι στον καθρέφτη. Είναι υποχρεωµένος. Το ΕΚΑΣ καθιέρωσε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ µε Πρωθυπουργό τον Κώστα
Σηµίτη και το κατήργησε η πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ
µε Πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν
µπορεί να ψεύδεστε επ’ αυτού.
Είµαστε έντεκα και µία ηµέρες από σήµερα για τις εκλογές,
για τις οποίες ο Πρωθυπουργός την περασµένη Τετάρτη εδώ
µας είπε το εξής: «Ζητάω σήµερα την εµπιστοσύνη της Βουλής,
αλλά και στις 26 Μαΐου στις ευρωπαϊκές εκλογές την εµπιστοσύνη του ελληνικού λαού πάνω σε ένα σχέδιο ανάτασης, ανάκαµψης, ενίσχυσης» και τα λοιπά και τα λοιπά. Χθες όµως σε
τηλεοπτική του συνέντευξη στον «ALPHA» είπε ότι οι εκλογές για
την Ευρώπη, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι δηµοψήφισµα,
είναι δηµοσκόπηση, είναι κάτι τέτοιο. Δηµοσκόπηση είναι οι εκλογές; Όταν εκφράζεται ο λαός, κατά το Σύνταγµα, εκφράζεται η
λαϊκή κυριαρχία. Και όταν εκφράζεται η λαϊκή κυριαρχία µε οργανωµένο και δηµοκρατικό τρόπο, δεν υπάρχουν δηµοσκοπήσεις, υπάρχουν αποφάσεις. Η συγκεκριµένη απόφαση της
σχετίζεται µε το ποιοι Έλληνες και Ελληνίδες θα αντιπροσωπεύσουν τον ελληνικό λαό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που τόσο
σηµαντικές πια αποφάσεις παίρνει.
Λαϊκή κυριαρχία εκφράζεται στις 26 του µηνός και όπως είπα
και άλλη φορά σ’ αυτή την Αίθουσα, από τις 27 θα λειτουργεί ο
πολλαπλασιαστής σε βάρος του ηττηµένου ο πολιτικός πολλαπλασιαστής. Το κακό αποτέλεσµα, η ήττα στις ευρωεκλογές υπόσχεται, µε µια µόνο εξαίρεση, πολλαπλάσια ήττα στις επερχόµενες εθνικές εκλογές.
Έντεκα και µία, λοιπόν, ηµέρες για τις επερχόµενες εκλογές,
που δεν είναι δηµοσκόπηση αλλά είναι έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας. Και αυτό, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, είναι µάθηµα
συνταγµατικού νηπιαγωγείου, δεν έχει να κάνει µε ώριµους άντρες και ώριµες γυναίκες.
Έντεκα και µία, λοιπόν, και επιδίδεστε σε µια επίδειξη –την λέω
και την ξαναλέω τη λέξη- παροχών, που όµοια της εγώ θυµάµαι
τις επιταγές που µοίραζε ο Γεώργιος Ράλλης παραµονές των
εκλογών του 1981. Δεν του βγήκε σε καλό, όµως, γιατί κανέναν
όταν κάνει προεκλογικά µια τέτοια κίνηση, ο κόσµος δεν τον επιδοκιµάζει. Αφήστε που εσείς ισχυρίζεστε ότι κάνετε αλλά στην
πράξη δεν κάνετε και τα είπαµε επανειληµµένα εµείς του ΠΑΣΟΚ
και του Κινήµατος Αλλαγής και θα τα επαναλάβω και εγώ. Ισχυρίζεστε. Κουραστήκατε και το ρίξατε στις τσάρκες, στις βόλτες.
Κουράστηκε και ο λαός µαζί σας και θα σας τα πει στις κάλπες
αυτά.
Ένα θέµα πολιτικής τσιγκουνιάς, έλλειψης στοιχειώδους γενναιοδωρίας. Αυτό το έχω εισπράξει από εσάς µε τον χειρότερο
τρόπο και από τη Νέα Δηµοκρατία. Συνήθως θυµάµαι τον Κώστα
Σηµίτη να εγκαινιάζει έργα και να λέει ότι αυτό το έργο το οραµατίστηκε και το ξεκίνησε ο Στέφανος Μάνος. Το θυµάµαι τώρα
από ένα κοµµάτι της Αττικής Οδού που ήµουν εκεί. Θυµάµαι να
έχω εγκαινιάσει ως Υφυπουργός Εξωτερικών την τρίτη δίοδο Ελλάδας - Αλβανίας και τη δική µου ταµπέλα να την βγάζουν οι Δεξιοί που κέρδισαν τις εκλογές το 2004. Στο «Κοργιαλένειο» στις
Σπέτσες κατεβάσατε εσείς την ταµπέλα, που επί της θητείας µου
αναµορφώθηκε το κτήριο. Όµως το να πηγαίνετε στην Λευκάδα,
σ’ ένα νοσοκοµείο που τον καιρό που µας δέρνατε, εµείς αποφασίζαµε, εγώ αποφάσιζα, παίρνοντας και την ευθύνη, να ιδρυθεί
και να µη λέτε µια λέξη, είναι η απόδειξη της πολιτικής τσιγκου-
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νιάς, της έλλειψης στοιχειώδους πολιτικής γενναιοδωρίας εν σωτηρίω έτει του 2019.
Δυστυχώς οι κακοδαιµονίες µας παραµένουν ίδιες και δεν αλλάζουν. Τώρα θα πάτε στη Χαλκίδα. Πάλι δική µου πολιτική επιλογή ήταν αυτή. Δεν µπορείτε, όµως, να σβήνετε το παρελθόν
µιας παράταξης και πολιτικών που ανήκουν σ’ αυτή και να ισχυρίζεστε ότι όλα αυτά τα σκεφτήκατε ή τα αποφασίσατε και τα κάνετε εσείς. Αποκρύπτετε συστηµατικά το έργο µας και ήταν πολύ
χαρακτηριστικός το πρωί ο κ. Ξανθός, όταν µιλώντας για το καθυστερηµένο rebate των κυβερνήσεων της Νέας Δηµοκρατίας,
δεν ανέφερε τα 387 εκατοµµύρια που, µε δικές µου πολιτικές επιλογές και του Γιώργου Κουτρουµάνη, εισπράξαµε από τις φαρµακευτικές εταιρείες. Εσείς τα ξέρετε, όµως, γιατί είστε σ’ αυτό
το Υπουργείο.
Ψεύδη, επίσης, είναι και τα περί δυόµισι εκατοµµυρίων ανασφαλίστων. Άκουσα την προηγούµενη συζήτηση, δεν θα επανέλθω. Το 96% των πολιτών µε αποφάσεις που ξεκινούν από το
2010 και φθάνουν µέχρι το 2014 όλων των κυβερνήσεων που πέρασαν, το 96% του πληθυσµού της χώρας είχε ασφάλιση. Προσθέσατε την κάρτα του µη ασφαλισµένου και αυτό ήταν πολύ
θετικό, γιατί διευκόλυνε και εντάξατε και το υπόλοιπο 4%. Αυτά
λένε οι αριθµοί.
Όταν ήµουν Υπουργός Υγείας, είχα περίπου 150 εκατοµµύρια
–το έλεγα εδώ στη Βουλή- «ορφανά» έξοδα των νοσοκοµείων,
δηλαδή δαπάνες από προσφορά υπηρεσιών υγείας σε µη ασφαλισµένους. Ήταν 150 εκατοµµύρια τον χρόνο. Αυτά δεν ήταν για
να καλυφθούν ασφαλισµένοι αλλά για να καλυφθούν µη ασφαλισµένοι.
Πάµε τώρα στα ασφαλιστικά. Έχετε µετατρέψει το ασφαλιστικό µετά τις απίστευτες αλλαγές στον άθλιο νόµο Κατρούγκαλου σε ένα προνοιακό σύστηµα, σε ένα σύστηµα παροχής προνοιακών επιδοµάτων. Δεν είναι ασφαλιστικό αυτό. Πήρε από τις
αρχές του 2015 από τον κόσµο, από τους συνταξιούχους, η Κυβέρνηση Τσίπρα, και αντί, όπως υποσχέθηκε, να δώσει ένα ασφαλιστικό, κατέστρεψε ό,τι βρήκε στο πρώτο εξάµηνο µε το δίδυµο
Στρατούλη και Σκουρλέτη. Κατέστρεψε το ασφαλιστικό της
χώρας, που είχε µια προοπτική µέχρι το 2060, έγιναν όσα έγιναν,
ήρθατε µετά για να κάνετε ένα ασφαλιστικό που θα άλλαζε την
αρχιτεκτονική του συστήµατος, και καταντήσατε να το αλλάζετε
από την εποµένη της ψήφισής του και τώρα να το έχετε µετατρέψει σ’ ένα σύστηµα -δεν θα το έλεγε κανείς- αλλά σ’ έναν µηχανισµό παροχής προνιακών επιδοµάτων, χωρίς καµµία αρχή
αναλογικότητας εισφορών και συντάξεων, χωρίς κίνητρα ασφάλισης, απαξιωµένο σε όλους και κυρίως στους νέους, ενώ για τα
µεσαία στρώµατα το έχετε µετατρέψει σε φορολογικό. Αυτό δεν
είναι ασφαλιστικό. Στα µεσαία στρώµατα όποιος είναι επαγγελµατίας αυτού του χώρου, δικηγόρος, γιατρός, µηχανικός, αγρότης, αυτά τα ξέρει απολύτως καλά.
Καταργήσατε και τη σχέση του ασφαλιστικού µε την ανάπτυξη.
Δηλαδή αφήσατε το ασφαλιστικό χωρίς πόδια. Διότι ασφαλιστικό
χωρίς ανάπτυξη δεν έχει κανένα νόηµα.
Από τα όσα είπε ο Γιάννης Κουτσούκος, δεν επιλέγω να τα
επαναλάβω και να πω πολλά, ένα πράγµα µόνο θα πω. Με τα
στοιχεία της ΑΑΔΕ ο µέσος όρος για το εισόδηµα συνταξιούχων
στα χρόνια που κυβερνάτε δείχνει µείωση 15,5%. Δηλαδή, µέσος
όρος εισοδήµατος συνταξιούχου το 2014 ήταν 13.231 ευρώ και
τώρα είναι 11.175 ευρώ. Αυτή είναι η κατάσταση µε τα στοιχεία
που δίνει η ΑΑΔΕ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Αφού αυξήθηκαν οι συντάξεις!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τα περί αυξήσεως των συντάξεων
κ.λπ. ανήκουν στο πεδίο των ανεκδότων, που απευθύνονται,
όµως, σε έντεκα εκατοµµύρια ανθρώπους και έτσι δεν είναι ανέκδοτα για να γελά κανείς αλλά είναι ιστορίες για να κλαίει κανείς.
Και στις κατρουγκαλικές συντάξεις στους νέους, η µέση σύνταξη από τα 756 ευρώ πήγε στα 612 ευρώ από εσάς, τους φίλους
των νέων. Ενώ κόβετε µια σύνταξη -είναι αυτό που είπε και η κ.
Γεννηµατά εδώ απ’ αυτό το Βήµα στη συζήτηση της περασµένης
εβδοµάδος- ενώ κόβετε από το εισόδηµά του κατά µέσο όρο
1.000 ευρώ, δηλαδή τη δωδέκατη σύνταξη, του δίνετε τώρα ένα
επίδοµα προεκλογικά, για να αγοράσετε καµµία ψήφο. Έντεκα
µέρες προ των εκλογών επιδόµατα! Δεν λέω ότι είναι παράνοµο,
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γιατί δεν έχουµε βουλευτικές εκλογές, αλλά είναι έντεκα µέρες
πριν εκφραστεί η λαϊκή κυριαρχία. Έρχεστε να του δώσετε τα
επιδόµατα που του δίνετε ενώ, επαναλαµβάνω, του έχετε πάρει
πίσω τη δωδέκατη σύνταξη.
Δεν νοµίζω ότι µε το να βαφτίζετε κάτι, όπως βαφτίσατε την
τρόικα θεσµούς, κερδίζει πια κανείς από εσάς τίποτα. Δεν κερδίζετε τίποτα. Ο κόσµος τα έχει καταλάβει, έχει καταλάβει ότι κάνετε ένα παιχνίδι λέξεων και δεν τρώει άλλο κουτόχορτο. Δεν
τρώει άλλο παραµύθι, όπως έφαγε τρεις φορές µαζί σας το 2015
µε τις τρεις απανωτές εκλογές και το λένε οι άνθρωποι τώρα,
«ότι µας κορόιδεψαν». Το λένε κάθε µέρα στα µέσα ενηµέρωσης,
το λένε σε εµάς που µιλάµε µαζί τους, το λένε σε όλη την Ελλάδα
άντρες και γυναίκες.
Πάµε τώρα να δούµε –και θα κλείσω µε αυτό- τις εκατόν είκοσι
δόσεις. Η κ. Παπανάτσιου είναι εδώ. Δεν θέλω σήµερα, κυρία Παπανάτσιου, να σας απευθύνω καµµία ερώτηση, αλλά είστε η πολιτικός που µπορεί να επιβεβαιώσει πόσες φορές σας έχω ρωτήσει -ορισµένες φορές και εκτός διαδικασίας για να είµαι ειλικρινής- για τις εκατόν είκοσι δόσεις, που έχουν ανάγκη οι φορολογούµενοι και οι ασφαλισµένοι, και πάντα η συζήτηση πήγαινε
πίσω και πήγαινε πίσω. Από πότε; Από το 2017. Γιατί από το 2017;
Γιατί τότε –τα εξήγησε ο κ. Κουτσούκος, δεν έχω χρόνο για να
αναφερθώ και εγώ- τελείωσε η δική σας ρύθµιση. Πότε ξεκίνησε
η δική σας ρύθµιση; Το 2015. Τι είχατε κάνει, όµως, ήδη; Είχατε
πετάξει στα σκουπίδια, µιλώντας για «σεισάχθεια» τότε, τη ρύθµιση του 2014 και έρχεστε τώρα να πείτε «σας σώζουµε».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου ένα λεπτό ακόµα.
Πρώτα απ’ όλα θυµάµαι τη ρύθµιση που έκανα εγώ το 2010
ως Υπουργός Εργασίας. Όταν κάνεις ρυθµίσεις για καθυστερηµένες οφειλές και ληξιπρόθεσµα στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταµεία, πρέπει να συνειδητοποιείς ότι η οικονοµία σου δεν
δουλεύει σωστά. Είχα πει απ’ αυτό το Βήµα ότι εισηγούµαι την
πρόταση ρύθµισης, και µακάρι να µπορούµε να δεσµευθούµε να
µην επαναληφθεί. Γιατί υπάρχουν και αυτοί που πληρώνουν κανονικά τις υποχρεώσεις τους και η πολιτεία µε αυτές τις ρυθµίσεις κάνει δυο µέτρα και δυο σταθµά και όλοι ξέρουµε –ειδικά ο
Υφυπουργός το ξέρει λόγω και του δικηγορικού του επαγγέλµατος- ότι πάρα πολλοί ελεύθεροι επαγγελµατίες µπαίνουν στις
ρυθµίσεις, για να πάρουν µια φορολογική ή εισφορολογική ενηµερότητα και µετά ξαναπέφτουν στα ίδια προβλήµατα.
Το 2010, το 2011, το 2012, το 2014 δούλευαν οι ρυθµίσεις που
έφταναν και τις τριακόσιες καθ’ υπερβολήν. Σχηµατικά µπορούσαν να φτάσουν και εκεί. Έρχεστε τώρα, δύο χρόνια καθυστερηµένοι, να µας πείτε ότι παραµονές των εκλογών σας πήρε ο
πόνος να δείτε τα ζητήµατα αυτά και να δώσετε τη δυνατότητα
δόσεων, που για τη συντριπτική πλειοψηφία δεν είναι εκατόν είκοσι. Για µία µικρή µειοψηφία µε µικρές οφειλές είναι εκεί.
Δεν είναι, λοιπόν, δυνατόν να µην έρχεστε συγκρατηµένοι όταν
µιλάτε για δόσεις. Όλοι πρέπει να µιλάµε συγκρατηµένα, γιατί
έχουµε κι αυτούς που τακτοποιούν τα θέµατά τους κανονικά, και
στην ουσία έχουµε δύο µέτρα και δύο σταθµά, που, όµως, είναι
αναγκαία. Αφού δεν έχουµε µεγάλους ρυθµούς ανάπτυξης, δεν
µπορεί να κάνεις αλλιώς. Πρέπει να βοηθήσεις και την αγορά και
τους πολίτες.
Είστε αργοπορηµένοι όµως. Δεν είστε στα φορολογικά θέµατα
σοβαροί. Εµείς έχουµε σκεφτεί και ορισµένες διατάξεις να µην
τις ψηφίσουµε, γιατί έχουν πάρα πολλές αδικίες. Και εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, έπρεπε αυτά να τα έχετε κάνει ως
µέτρα διευκολύνσεων πάρα µα πάρα πολύ καιρό πριν.
Τώρα, κλείνω. Έχω συνειδητοποιήσει πολύ καιρό πριν ότι όταν
µιλάς στη Βουλή επί Κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, δεν πρέπει
να υπολογίζεις ότι απευθύνεσαι σε πολιτικά κόµµατα που θα σε
σεβαστούν. Πολλές φορές από αυτά που έχουν γίνει µετά από
οµιλίες µας, έχω καταλάβει ότι αυτός που σε ακούει είναι κάτι
σαν Λάκι Λουτσιάνο, σαν Ντίλιγκερ. Προσπαθεί, δηλαδή, να δει
µέσα από τις λέξεις, τι µπορεί να βρει να πει για να σε εκθέσει.
Ο διάλογος είναι ψεύτικος.
Αυτά τα οποία ακούγαµε τόσες µέρες και ακούµε και σήµερα
εδώ, µια τροπολογία σας για τις επτά ηµέρες εργασίας, θα έπρε-
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πε να σας κάνουν λιγάκι να είστε προσεκτικοί για όσα λέτε τις
προηγούµενες µέρες, για έναν διάλογο που προσπαθείτε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ωραία, βάλτε µία τελεία, κύριε Λοβέρδο, σας παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τελειώνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Έχετε δίκιο.
Κοιτάτε ποιος θα εκθέσει τον άλλον. Αυτό είναι το παιχνίδι σας
αυτές τις µέρες, έντεκα µέρες προ των εκλογών. Σας καταγγέλλουµε και τους δύο.
Όµως δεν είναι δυνατόν να πρέπει να προσέχεις τη διατύπωση, ειδικά όταν µιλάς στη Βουλή και προφορικά, ακόµα και του
τελευταίου κόµµατος, µην σε περιλάβει κάποια επιτελείο και σε
κάνει κοµµάτια. Εάν η τροπολογία σας λέει αυτό -που το λέει-,
τότε απορώ γιατί ενώπιον του ελληνικού λαού…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ποια τροπολογία;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Η τροπολογία αυτή. Δεν ήσασταν
εδώ; Δεν ακούσατε τι ειπώθηκε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Μίλησε και ο Υφυπουργός πριν από
λίγο. Όταν κάνετε το ίδιο, πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν απευθύνεστε στο εκλογικό Σώµα µε τόσο ανοίκειο
τρόπο µε τέτοιους χαρακτηρισµούς και µε τέτοια ψέµατα και ο
ένας και ο άλλος ενίοτε.
Τώρα, κι αυτή είναι η τελευταία µου λέξη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Από ώρα την περιµένουµε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Η 26η Μαΐου είναι η µέρα της κρίσης.
Είναι µέρα όχι δηµοσκόπησης, είναι µέρα εκλογών. Στις 26 το
βράδυ θα κάνει κάθε κόµµα τον απολογισµό του.
Εσείς, όµως, είστε και Κυβέρνηση και αφού ο Πρωθυπουργός
σας έχει θέσει θέµα εµπιστοσύνης, εµείς ως Κίνηµα Αλλαγής
στις 26 το βράδυ αν ενισχυθούµε -όπως περιµένουµε-, κι εσείς
αν ηττηθείτε -όπως προκύπτει-, τότε την επόµενη µέρα εδώ στη
Βουλή θα πρέπει να µας πείτε πώς θα σταθείτε. Πώς θα σταθείτε; Γιατί άνθρωπος πολιτικός, Πρόεδρος Κυβέρνησης, που
λέει από αυτό το Βήµα ότι εκλαµβάνει την 26η του µηνός ως
ψήφο εµπιστοσύνης, θα πρέπει να δει την επόµενη µέρα και
ποιες είναι οι συνέπειες, αν η ψήφος είναι αρνητική που θα είναι.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ.
Θα εξαντλήσουµε τον κατάλογο απόψε, γι’ αυτό αν µπορείτε ξέρετε, τώρα σεβαστείτε τους χρόνους.
Τώρα θα µιλήσει για ένα λεπτό ο κ. Πετρόπουλος, µετά ο κ.
Χρήστος Μπγιάλας και θα συνεχίσουµε κανονικά απρόσκοπτα
στον κατάλογο των οµιλητών.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, δεν θα υπεισέλθω σε όσα ακούστηκαν. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Βεβαίως είναι πολύ σοβαρά και θα µπορούσα να τα
αντικρούσω ένα προς ένα.
Ήθελα απλώς, το θεωρώ χρέος απέναντι στις γυναίκες του
Συλλόγου «ΑΞΙΑ» που ήρθαν και παρακολουθούν από τα θεωρεία, να τις καλωσορίσω και να µοιραστώ και εγώ µαζί τους τη
χαρά ενός µεγάλου αγώνα, που κράτησε πραγµατικά και ήθος
και εντιµότητα και απέδειξε ότι µαζί καταφέραµε να κάνουµε κάτι
το οποίο φαινόταν αδύνατο, όταν ξεκινούσαµε την πρώτη µας
συνάντηση. Σας ευχαριστώ, πραγµατικά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Πάντως, κύριε Υπουργέ,
δεν είθισται να απευθυνόµαστε στα θεωρεία! Δεν κάνετε ασυνήθιστα, κάνετε απαράδεκτα πράγµατα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Δένδια.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Διάλογο µε τα θεωρεία δεν κάνει η Αίθουσα. Είναι η δεύτερη φορά που το κάνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Δένδια, παρακαλώ.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο ΣΥΡΙΖΑ
δεν έχει καλή σχέση µε την κοινοβουλευτική τάξη. Σιγά-σιγά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ωραία, σύµφωνοι.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τι θέλετε, κύριε
Λοβέρδο;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ θεώρησα ότι έχει
γίνει µια συζήτηση -χθες µας κατήγγειλε και η Χρυσή Αυγή εµάςγια το θέµα που σχετίζεται µε τις χήρες.
Επειδή είστε µάρτυρας, εσείς ο ίδιος προσωπικά, των πόσων
προσπαθειών έχουµε κάνει όταν ήµασταν κυβέρνηση να µην περάσει τέτοια διάταξη. Από τη στιγµή που την πέρασαν τούτοι
εδώ, πόσες προσπάθειες έκανε η κ. Γεννηµατά να την πάρουµε
πίσω. Δεν θα µας κάνουνε τώρα και µαθήµατα εδώ ούτε θα απευθύνονται µε τρόπο πονηρό, τάχα µου ότι έκαναν κάτι. Λάθος τους
διόρθωσαν εγκληµατικό τους λάθος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ωραία.
Προχωρούµε. Ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μπγιάλας έχει τον
λόγο.
Παρακαλώ, ελάτε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, αυτή η διαδικασία,
πραγµατικά, µερικές φορές γίνεται εκνευριστική. Και εξανίσταµαι, γιατί ο καθένας παρεµβαίνει, παίρνει τον λόγο, δεν υπάρχει
µία σειρά, δεν υπάρχει µία διάταξη, και από την άλλη πλευρά από
αυτό το Βήµα ακούµε για συµπεριφορές εδώ µέσα.
Ειλικρινά, κύριοι της Αντιπολίτευσης, οι συµπεριφορές που διδάσκετε εσείς εδώ µέσα είναι τέτοιες, που και οι χαρακτηρισµοί
τους είναι απαράδεκτοι και οι τρόποι λειτουργίας, αφού θεωρείτε
ότι αυτός ο χώρος είναι το σπίτι σας. Αυτό θεωρείτε. Όχι µόνο
σεβασµό δεν δείχνετε στον ναό της δηµοκρατίας, αλλά η συµπεριφορά σας είναι λες και είστε στο σαλόνι σας. Δεν είναι έτσι
τα πράγµατα.
Κύριες και κύριοι συνάδελφοι, ειδικά της Αντιπολίτευσης, πού
ζούσατε τα προηγούµενα χρόνια, τις προηγούµενης δεκαετίες;
Πού βρισκόσασταν; Σε άλλον πλανήτη, σε άλλο σύµπαν και µας
αναφέρετε αυτά που µας λέτε εδώ µέσα;
Το ότι ζούσατε σε άλλο παράλληλο σύµπαν, όµως, σας το υπέδειξε ο λαός, γιατί είστε στην Αντιπολίτευση. Παρ’ όλα αυτά τέσσερα χρόνια µετά που είστε στην Αντιπολίτευση, παραµένετε να
ζείτε σε ένα άλλο σύµπαν. Γιατί τι είναι αυτά που µας λέτε εδώ
µέσα; Τι είναι αυτά που ακούµε σήµερα σε ένα νοµοσχέδιο, το
οποίο είναι κοινά αποδεκτό από τη συντριπτική πλειοψηφία του
λαού; Είναι θετικό σε όλα του. Το είπαν και όλοι οι φορείς στις
επιτροπές.
Κι όµως, τι βλέπουµε εδώ; Βλέπουµε µια νευρικότητα. Έχετε
χάσει την ψυχραιµία σας. Δεν µιλάτε καθόλου για το νοµοσχέδιο.
Ελάχιστα αναφέρεστε. Και πού αναφέρεστε; Κάνετε µια αγωνιώδη προσπάθεια και µας λέτε ότι εµείς παραπληροφορούµε.
Για να κάνετε τι; Για να ανατρέψετε την κουβέντα, να την πάτε
αλλού και να µας αποδείξετε τι; Λέτε ότι εµείς παραπληροφορούµε, γιατί λέει ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης δεν
εννοούσε το επταήµερο, εννοούσε κάτι άλλο.
Και έρχοµαι εγώ και να αναρωτιέµαι: Όταν είπε για τις κοινωνικές ανισότητες ότι είναι στη φύση του ανθρώπου, κάτι άλλο εννοούσε; Μήπως το ίδιο συνέβαινε και εννοούσε κάτι άλλο όταν
αναφερόταν σε ελαστικές µορφές εργασίας; Όντως κάτι άλλο
εννοούσε πάλι για το οκτάωρο, ότι είναι ξεπερασµένο; Κάτι άλλο
εννοούσε και για το επταήµερο; Όπως και κάτι άλλο εννοούσε
σήµερα που είπε να δώσουµε διοικήσεις µεγάλων κρατικών νοσοκοµείων σε ιδιώτες να τα διαχειριστούν;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εννοεί αυτά τα οποία πιστεύει.
Όµως δεν τολµάτε στον αντιπολιτευτικό σας λόγο, αλλά και σαν
πρόταση που θέλετε αύριο να πάρετε τη θετική ψήφο των πολιτών για να κυβερνήσετε, δεν τολµάτε να πείτε το πρόγραµµά
σας. Το λέτε και αποσπασµατικά και µόλις βγαίνει ένας γενικός
θόρυβος, µας λέτε «τα παραποιείτε εσείς», «τα παραποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ», «τα παραποιούν διάφοροι». Η πραγµατικότητα αυτή είναι.
Ένα ακροφιλελεύθερο, στεγνό πρόγραµµα το οποίο τα θέλει όλα
στους ιδιώτες και κανένα κοινωνικό κράτος, καµµία προστασία
των αδυνάτων στο έλεος των ανθρώπων που µπορούν να κου-
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µαντάρουν αυτόν τον τόπο.
Ακούσαµε για τις ρυθµίσεις τις οποίες έρχονται σε αυτό το νοµοσχέδιο πολλά. Ακούσαµε ότι απέτυχαν. Αυτό το νοµοσχέδιο
έχει τέσσερα κεντρικά σηµεία που θα τα αναφέρω. Αναφέρεται
σε ρυθµίσεις στα ασφαλιστικά ταµεία. Όλες οι ρυθµίσεις 100%
είναι όχι µόνο στη θετική κατεύθυνση αλλά δίνουν τεράστια
ανάσα σε όλους τους οφειλέτες στα ασφαλιστικά ταµεία.
Είναι µία ρύθµιση για την οποία κανείς δεν µπορούσε να φανταστεί ότι θα έχει και την περικοπή των ασφαλιστικών εισφορών
αλλά και τη µεγάλη περικοπή των προσαυξήσεων. Το δεύτερο
κοµµάτι έχει ρυθµίσεις για την εφορία, όπου υπήρχε ένα ζήτηµα
όσον αφορά τις νοµικές οντότητες, τις οντότητες ΟΕ, ΕΕ και
ΕΠΕ-ΑΕ. Γίνεται µία νοµοτεχνική διόρθωση είκοσι τεσσάρων δόσεων. Πιστεύω ότι θα µπορούσε να πάει και παραπάνω αλλά είναι
προς τη θετική κατεύθυνση. Συµπεριλαµβάνει, όµως, όλες τις
ατοµικές επιχειρήσεις και όλους τους φορολογούµενους στη
ρύθµιση για έως εκατόν είκοσι δόσεις. Και έχουµε και το τρίτο
τµήµα του νοµοσχεδίου, που είναι οι ρυθµίσεις για τους δήµους.
Μέσα στο νοµοσχέδιο ήρθαν και µερικές τροπολογίες. Θα
αναφέρω τις δύο βασικές που είναι ο ΦΠΑ στην εστίαση και στα
τρόφιµα που πάει από 24% στο 13%.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να κάνω µία επισήµανση προς το Υπουργείο για
αυτή τη διάταξη. Θα πρέπει άµεσα, από τη Δευτέρα που θα
εφαρµοστεί το µέτρο, να υπάρξουν και έλεγχοι για να περάσουν
οι µειώσεις στις τιµές, ώστε να µη βρούµε κάποιους να λένε «Τι
καλά! Εις υγείαν των κορόιδων!».
Υπάρχει και η άλλη τροπολογία που αναφέρεται στη δέκατη
τρίτη σύνταξη, όπως ονοµάζεται. Προσπαθείτε, όµως, από χθες
και σήµερα να µας αποδείξετε ότι δεν είναι δέκατη τρίτη σύνταξη
αλλά ένα επίδοµα. Είναι νόµος, ο οποίος δεν έχει ηµεροµηνία
λήξης, Άρα δεν είναι εφάπαξ, είναι συνεχόµενος.
Θα ήθελα να πω και κάτι ακόµη. Πριν το 2010 πριν τη χρεοκοπία της χώρας την οποία εσείς φέρατε -και να µη λέτε «κρίση»,
χρεοκοπία ήταν, τη χρεοκοπήσατε- είχαµε δώδεκα µισθούς, δώδεκα συντάξεις. Είχαµε ακόµη δώρο Πάσχα, επίδοµα αδείας,
δώρο Χριστουγέννων. Αυτές είναι οι νοµικές ονοµασίες του δέκατου τρίτου και δέκατου τέταρτου µισθού ή σύνταξης, όπως
αναφερόµαστε. Επρόκειτο για επίδοµα αδείας, δώρο Χριστουγέννων και δώρο Πάσχα.
Ερχόµαστε µε τον ν.3847/2010 –µήπως θυµάστε και ποιος κυβερνούσε;- και έχουµε µε ένα άρθρο επανακαθορισµό των επιδοµάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας. Το δώρο Χριστουγέννων πήγε στα 400 ευρώ, στα 200 ευρώ του Πάσχα και στα
200 ευρώ το επίδοµα αδείας. Και έρχεται µετά και ο ν.4093/2012.
Μήπως θυµάστε, κύριοι, ποιοι κυβερνούσαν; Ο νόµος αυτός έλεγε ότι τα επιδόµατα των εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και το
επίδοµα αδείας, καταργούνται.
Τι µας λέτε; Αυτές τις µειώσεις και αυτή την κατάργηση ερχόµαστε εµείς και δίνουµε σήµερα. Κι εσείς έρχεστε και µας κατηγορείτε, διότι δίνουµε τη δέκατη τρίτη σύνταξη, το επίδοµα του
Πάσχα µαζί µε το επίδοµα του καλοκαιριού για τις µικρές συντάξεις εξ ολοκλήρου. Για τα υπόλοιπα αφήστε να δούµε τι θα γίνει
µέχρι το τέλος του χρόνου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε συνάδελφε,
παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Ήθελα να τα πω αυτά για την αποκατάσταση της αλήθειας και για να µην αφήνουµε καµµία αµφιβολία για το τι συµβαίνει.
Το θέµα είναι ότι δύο µέρες κραυγάζετε και δεν µιλάτε για την
ταµπακιέρα, για το νοµοσχέδιο, αλλά αύριο θα το ψηφίσετε.
Αφού θα το ψηφίσετε, κύριοι, δεν µπορεί να λέει ο Αντιπρόεδρος
σας και από εδώ και σε κανάλι: «Εµείς θα το καταργήσουµε. Δεν
το δεχόµαστε». Δεν µπορεί χθες βράδυ ο κ. Βορίδης, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, να λέει στην ΕΡΤ1 ότι ήταν στη σύσκεψη και είπε: «αφού το ψηφίζουµε, το σεβόµαστε και θα το
συνεχίζουµε» και σήµερα να λέει άλλα πράγµατα. Ξεκαθαρίστε
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τι θα κάνετε και µην κοροϊδεύετε τον κόσµο!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο πανικός που σας πιάνει, είναι
διότι βλέπετε καθηµερινά στον κόσµο ότι οι πολίτες βλέπουν θετικά τα µέτρα. Και δεν είναι µόνο αυτό. Είναι και το γεγονός ότι
γίνεται πραγµατικότητα η ελπίδα που είχαν ότι βγαίνοντας από
τα µνηµόνια θα δουν και µία άσπρη µέρα. Την βλέπουν την άσπρη µέρα µε την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή φοβάστε ότι
στις 26 Μαΐου τα µαντάτα θα είναι άσχηµα για εσάς -και θα
δούµε τι θα κάνετε εσωτερικά στο κόµµα σας µε τον Αρχηγό
σας- για αυτό και εµφανίζεστε µε αυτή τη νευρικότητα εδώ και
µε αυτές τις απειλές.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει η Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μαρία
Αντωνίου.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε σήµερα µε το νοµοσχέδιο που συζητάµε στην κατά Τσίπρα εκδοχή του «Τσοβόλα,
δώστα όλα», του τελευταίου µεγάλου κόλπου του Πρωθυπουργού στην προσπάθεια που κάνει να εξαπατήσει για ακόµα µία
φορά τις Ελληνίδες και τους Έλληνες και να µετριάσει όσο µπορεί τη βέβαιη ήττα στις επερχόµενες εκλογές.
Είναι µία Κυβέρνηση και ένας Πρωθυπουργός που αφού επί
τέσσερα χρόνια φορολόγησαν άγρια όλους τους Έλληνες, έρχονται ουσιαστικά σήµερα να χρηµατοδοτήσουν την προεκλογική τους εκστρατεία, µε φόρους που συγκέντρωσαν από αυτούς. Είναι ένας Πρωθυπουργός που, αφού θεώρησε τους εκατό
νεκρούς στο Μάτι ασήµαντη λεπτοµέρεια της ιστορίας, αποφάσισε να ξεκουραστεί σε κότερα της ελίτ που καταγγέλλει, µακριά
από τα αδιάκριτα βλέµµατα των απλών ανθρώπων που συνεχίζει
να εξαπατά. Είναι ένας Πρωθυπουργός αγκαλιά µε τον Πολάκη
που έρχεται σήµερα να µοιράσει επιδόµατα έξω από τα εκλογικά
κέντρα. Πρόκειται για µια Κυβέρνηση σε αποδροµή, που τέσσερα χρόνια τώρα δεν προχώρησε ούτε σε µία ενέργεια που να
ενισχύσει την ανάπτυξη σε όφελος των πολλών, και που έρχεται
σήµερα να θέσει το δίληµµα «ή µε τις ελίτ ή µε τους πολλούς».
Ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή εσείς, κύριοι συνάδελφοι, θέτετε σήµερα
στην Ελλάδα το ίδιο δίληµµα που θέτει η ακροδεξιά σε όλη την
Ευρώπη; Σας ενώνει, άλλωστε, το µίσος σας για τη φιλελεύθερη
δηµοκρατία και τους θεσµούς της. Και ποιος θέτει το δίληµµα;
Το θέτει µια Κυβέρνηση που υπήρξε σχεδόν «Φιλιππινέζα» των
ολιγαρχών Ελλήνων και ξένων. Αν και ο ίδιος ο Τσίπρας έχει
απαντήσει νοµίζω στο δίληµµα. Προτιµάει τις θαλαµηγούς, τα
πούρα και τη γλυκιά ζωή.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ µέσα σε τέσσερα χρόνια διέλυσε τη µεσαία τάξη, γονάτισε τους ελεύθερους επαγγελµατίες
και επιχειρήσεις µε την υπερφορολόγηση και τις εξοντωτικές
ασφαλιστικές εισφορές και αφαίµαξε τους συνταξιούχους. Σπάσατε όλα τα ρεκόρ. Είχαµε είκοσι επτά νέους φόρους και δεκαεπτά µειώσεις συντάξεων και αυξήσεις εισφορών.
Αυτή η ίδια Κυβέρνηση, λοιπόν, έρχεται σήµερα, δώδεκα
µέρες πριν τις εκλογές, µε ύφος χιλίων Πολάκηδων να επιστρέψει ένα πολύ µικρό µέρος των όσων στοίχισαν στους Έλληνες
πολίτες τα πέντε χρόνια της καταστροφικής διακυβέρνησης της.
Αφαιµάξατε του συνταξιούχους µε µειώσεις συντάξεων κύριων
και επικουρικών. Στερήσατε από τους χαµηλοσυνταξιούχους
πάνω από 1 δισεκατοµµύριο, κύριε Πετρόπουλε, από το ΕΚΑΣ.
Ή κάνω λάθος; Δεν είναι εδώ ο κ. Πετρόπουλος. Είναι η κ. Αχτσιόγλου αλλά δεν ακούει. Τους στερήσατε πάνω από 750 εκατοµµύρια µε την εισφορά υγείας. Και τώρα επιστρέφετε τα 800
εκατοµµύρια προεκλογικά. Πάλι καλά που δεν τα µοιράζουν οι
εκλογικοί σας αντιπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ σε φακέλους έξω από
τις κάλπες µαζί µε τα ψηφοδέλτια.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Έτσι το κάνατε εσείς!
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Λέω σε εσάς που µιλάτε ότι διακόσιοι πενήντα χιλιάδες συµπολίτες µας δεν έχουν πάρει ακόµα τη σύνταξη. Τι έχετε να µας απαντήσετε για αυτό; Ενώ οι νέες συντάξεις µε τον νέο νόµο Κατρούγκαλου είναι µειωµένες κατά 40%
σε σύγκριση µε τις συντάξεις των παλαιών συνταξιούχων. Εσείς
αυξήσατε τον ΦΠΑ στην εστίαση από το 13% στο 24%. Αφαιµά-
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ξατε τους Έλληνες πολίτες µε πάνω από 2 δισεκατοµµύρια ευρώ
και τώρα το επαναφέρετε στο 13%, αφήνοντας µάλιστα έξω το
πιο σηµαντικό κοµµάτι τα αναψυκτικά και τους καφέδες.
Πάµε τώρα στο αφορολόγητο. Προεκλογικά δεσµευόσασταν
ότι θα το αυξήσετε στα 12.000 ευρώ. Όχι µόνο δεν το κάνατε,
αλλά αντιθέτως ψηφίσατε δύο µειώσεις αφορολόγητου, χωρίς
να παραιτηθεί, όπως είχε δεσµευθεί, ο αρµόδιος Υπουργός. Προφανώς η λέξη «δέσµευση» είναι άγνωστη λέξη για εσάς.
Αποµένει, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, σήµερα να επιβεβαιώσετε κι εδώ το µέγεθος της υποκρισίας σας. Αν δεν ψηφίσετε
την τροπολογία µας για τη µη εφαρµογή της µείωσης του αφορολόγητου, θα στερήσετε µία σύνταξη από όλους τους συνταξιούχους κι ένα µηνιάτικο από τους χαµηλόµισθους, οι οποίοι
µέχρι σήµερα δεν πλήρωναν καθόλου φόρο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα µου δώσετε κι εµένα ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
Για παράδειγµα όσοι αµείβονται µε τον κατώτατο µισθό, σε λίγους µήνες, µε τη δική σας µείωση του αφορολογήτου, θα δουν
να εξαφανίζεται όση αύξηση πήραν φέτος. Θα χάσουν τα 279
ευρώ. Αντίστοιχα χαµηλοσυνταξιούχος µε 750 ευρώ το µήνα σύνταξη χάνει 442 ευρώ και χαµηλόµισθος των 800 ευρώ χάνει 462
ευρώ. Αυτά, λοιπόν, σηµαίνει η µείωση του αφορολόγητου στα
5.600 ευρώ που έχετε νοµοθετήσει. Δεν τελείωσαν τα µνηµόνια;
Γιατί δεν την ψηφίζετε την τροπολογία µας;
Ως προς την πολυδιαφηµιζόµενη ρύθµιση των εκατόν είκοσι
δόσεων, την οποία περίµενε ο ελληνικός λαός, αφού αυξήσατε
το ιδιωτικό χρέος από τα 85 δισεκατοµµύρια και το πήγατε στα
140, φέρνετε µια ρύθµιση που ξεχειλίζει από ιδεοληψία και ψηφοθηρία. Φέρνετε εκατόν είκοσι δόσεις για τα φυσικά πρόσωπα,
που στην πραγµατικότητα βέβαια θα είναι γύρω στις εξήντα µε
εβδοµήντα, και µόλις δεκαοκτώ που τώρα τις κάνατε είκοσι τέσσερις για τις επιχειρήσεις. Γιατί όχι εκατόν είκοσι για τις επιχειρήσεις; Να σας απαντήσω; Οι επιχειρήσεις δεν ψηφίζουν. Πρόκειται για ωµή κοροϊδία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κυρία
Αντωνίου, ολοκληρώστε.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Όλοι οι συνάδελφοι µίλησαν παραπάνω.
Θα µου δώσετε ένα λεπτό ακόµα. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Πρόκειται, λοιπόν, για µια ωµή κοροϊδία, καθώς είναι γνωστό
ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι κόκκινες από χρέη και βρίσκονται ήδη ενταγµένες σε πάγιες ρυθµίσεις οφειλών δώδεκα
δόσεων. Μιλάµε, δηλαδή, για επιπλέον δώδεκα δόσεις.
Και φυσικά δεν υπάρχει καµµία µέριµνα, καµµία πρόβλεψη για
τους συνεπείς φορολογούµενους και τους συνεπείς ασφαλιστικά. Αλλά δεν θα µπορούσα να περιµένω κάτι καλύτερο που
σας. Όλοι εσείς χτίσατε πολιτικές καριέρες στο κίνηµα του «Δεν
πληρώνω».
Κλείνοντας, η Νέα Δηµοκρατία αντιλαµβάνεται καθηµερινά
στην επαφή και στις συνοµιλίες µε τους πολίτες και τον ελληνικό
λαό, γιατί µπορεί και συνοµιλεί µε τον ελληνικό λαό, τη µεγάλη
καταστροφή που έχετε επιφέρει και ότι ακόµη και αυτά τα ψίχουλα που σήµερα ψηφίζουµε, έχουν γίνει απαραίτητα. Και γι’
αυτό θα ψηφίσουµε τα συγκεκριµένα µέτρα.
Οι Έλληνες πολίτες, όµως, δεν είναι ιθαγενείς για να τους µοιράζετε χάντρες και καθρεφτάκια πέντε µέρες πριν τις εκλογές.
Οι Έλληνες πολίτες δεν πάσχουν από λήθη. Θυµούνται καλά και
έχουν πλήρη γνώση της απόλυτης καταστροφής από επιφέρατε
σε κάθε τοµέα της ελληνικής κοινωνίας. Θα το καταλάβετε εξάλλου κι εσείς σε λιγότερο από δύο εβδοµάδες. Οι Έλληνες πολίτες θα σας το πουν λιανά. Ξέρουν ότι από τη δική τους υπερφορολόγηση, έρχεστε εσείς τώρα να κάνετε το γνωστό «µε ξένα
κόλλυβα µνηµόσυνο». Και την Κυριακή 26 Μαΐου ο ελληνικός
λαός θα σας κάνει το «µνηµόσυνο» και θα σας δείξει την πόρτα
της εξόδου, φωνάζοντας «Φτάνει! Ως εδώ!»
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
Ο επόµενος οµιλητής είναι ο κ. Δήµας, Βουλευτής της Νέας
Δηµοκρατίας.
Κύριε Δήµα, κάνω παράκληση να τηρήσετε τον χρόνο για να
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µιλήσουν όλοι απόψε.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Στην πεντάλεπτη οµιλία µου θα επικεντρωθώ σε δύο κύρια ζητήµατα που νοµίζω ότι αφορούν το σύνολο της κοινωνίας. Το
πρώτο έχει να κάνει µε το ιδιωτικό χρέος, το δεύτερο µε το διαθέσιµο εισόδηµα.
Πάµε πρώτα στο ιδιωτικό χρέος. Το ιδιωτικό χρέος επί ηµερών
Κυβερνήσεων Τσίπρα έχει φτάσει να υπερβαίνει τα 104,3 δισεκατοµµύρια ευρώ. Το δυστύχηµα είναι ότι πάνω από το 40% έχει
δηµιουργηθεί επί των δικών σας ηµερών. Σε µόλις τεσσεράµισι
χρόνια έχετε καταφέρει µε την πολιτική της υπερφορολόγησης
να δηµιουργήσετε πάνω από το 40% των ληξιπρόθεσµων οφειλών των ιδιωτών προς την εφορία.
Έχουµε φτάσει στο σηµείο να έχουµε πάνω από τέσσερα εκατοµµύρια οφειλέτες προς την εφορία, εκ των οποίων -ακούστεπάνω από 2,2 εκατοµµύρια οφειλέτες οφείλουν ποσά µέχρι των
500 ευρώ. Είναι πραγµατικά λυπηρό, αλλά είναι ένα επίτευγµα
της δικής σας Κυβέρνησης.
Καταθέτω µάλιστα στα Πρακτικά και το έγγραφο που αποδεικνύει τα λεγόµενά µου.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χρίστος Δήµας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το δεύτερο ζήτηµα, όσον αφορά το ιδιωτικό χρέος, έχει να
κάνει µε τις εισφορές που οφείλονται στα ασφαλιστικά ταµεία,
όπου οι ληξιπρόθεσµες οφειλές στα ασφαλιστικά ταµεία έχουν
φτάσει να υπερβαίνουν τα 35,3 δισεκατοµµύρια και σχεδόν ενάµισι εκατοµµύριο συµπολίτες µας χρωστούν στα ασφαλιστικά ταµεία. Σκεφτείτε ότι µόνο από το 2018 στο 2019 έχουν προστεθεί
πάνω από 3,8 δισεκατοµµύρια οφειλών και πάνω από διακόσιες
πέντε χιλιάδες οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών.
Επιτρέψτε µου να καταθέσω στα Πρακτικά και τις οφειλές στα
ασφαλιστικά ταµεία.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χρίστος Δήµας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το τρίτο ζητούµενο, όσον αφορά το ιδιωτικό χρέος, έχει να
κάνει µε τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια. Τα µη εξυπηρετούµενα
δάνεια, πάλι επί δικών σας ηµερών, έχουνε φτάσει στα 81,8 δισεκατοµµύρια ευρώ, όπου περίπου το 45% των δανείων είναι µη
εξυπηρετούµενα δάνεια. Αντιλαµβάνεστε ότι υπάρχει ένα εκρηκτικό µείγµα όπου το ιδιωτικό χρέος φτάνει να είναι στα 221,5 δισεκατοµµύρια και δυστυχώς όλο αυτό είναι επίτευγµα της δικής
σας πολιτικής.
Φέρνετε µία ρύθµιση για τις εκατόν είκοσι δόσεις την οποία,
εάν ήσασταν υπεύθυνη Κυβέρνηση, θα έπρεπε να την είχατε
φέρει στους πρώτους µήνες της διακυβέρνησής σας. Δυστυχώς
είναι πολύ λίγα και σε λάθος χρονική εποχή. Εάν θέλατε, πράγµατι, να αντιµετωπίσετε το ιδιωτικό χρέος, θα το είχατε κάνει
πολύ νωρίτερα, µε αποτέλεσµα να µη χρεώσετε µε την πολιτική
σας το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.
Καταθέτω στα Πρακτικά και τα στοιχεία για τις οφειλές προς
τις τράπεζες.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χρίστος Δήµας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πάµε τώρα στο δεύτερο κοµµάτι. Το δεύτερο κοµµάτι είναι το
διαθέσιµο εισόδηµα των πολιτών. Θέλω να σας πω ότι η µόνη
χρονιά, τα τελευταία έξι χρόνια, που είχαµε αύξηση του διαθέσιµου εισοδήµατος των πολιτών, ήταν µεταξύ του 2013 και του
2014. Ήταν τότε που η κυβέρνηση µε κορµό τη Νέα Δηµοκρατία
και µε Πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαµαρά, είχε µειώσει και τον
ΦΠΑ στην εστίαση από το 23% στο 13%, το οποίο θα κάνετε
τώρα µετά από πέντε χρόνια. Είχε µειώσει και τις ασφαλιστικές
και εργοδοτικές εισφορές κατά 5%. Είχε µειώσει τον φόρο αλληλεγγύης κατά 30%, τον φόρο στο πετρέλαιο θέρµανσης και
είχε θεσπίσει και άλλες φορολογικές ελαφρύνσεις.
Έχουµε φτάσει στο σηµείο, όµως, µε τη δική σας πολιτική
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εννιά στα δέκα νοικοκυριά να µην έχουν τη δυνατότητα να αποταµιεύσουν τον επόµενο χρόνο ούτε 1 ευρώ, ένα στα δύο νοικοκυριά να έχουν ως κύρια πηγή εισοδήµατος την σύνταξη, σε ένα
στα δύο νοικοκυριά το µηνιαίο εισόδηµά τους να επαρκεί µόνο
για δεκαεννέα ηµέρες τον µήνα και ένα στα δύο νοικοκυριά να
έχουν αναβάλει ή να έχουν καθυστερήσει να λάβουν ιατρικές
συµβουλές για θεραπεία λόγω οικονοµικών λόγων.
Καταθέτω στα Πρακτικά την έκθεση της ΓΣΕΒΕΕ που δείχνει
αυτά τα στοιχεία.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χρίστος Δήµας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κλείνοντας την οµιλία µου, το ερώτηµα είναι: Ποια Ελλάδα
οραµατίζεστε; Νοµίζω ότι αυτό το ερώτηµα το απαντάνε οι Έλληνες πολίτες στην καθηµερινότητά τους, όπου η σοβιετικού
τύπου οικονοµία που έχετε οικοδοµήσει δεν λειτουργεί και δεν
οδηγεί στο απαιτούµενο αποτέλεσµα.
Δυστυχώς έχετε ποινικοποιήσει το επιχειρείν και την κερδοφορία και σας καλώ να το αποποινικοποιήσετε. Δεν µπορούµε να
στηριζόµαστε σε επιδόµατα. Αυτό το οποίο χρειάζεται η ελληνική
οικονοµία είναι κίνητρα για επενδύσεις και νέες βιώσιµες θέσεις
εργασίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Είκοσι δευτερόλεπτα θέλω, κύριε Πρόεδρε.
Δυστυχώς φέρνετε τώρα την λεγόµενη δέκατη τρίτη σύνταξη,
ένα κουτσουρεµένο προεκλογικό επίδοµα. Εγώ θα σας ρωτήσω:
Άµα είναι δέκατη τρίτη σύνταξη, γιατί δεν είναι ολόκληρη; Θα
µπορούσε κανείς να πάει να αγοράσει µισό ζευγάρι παπούτσια
ή µισό βιβλίο; Με τον ίδιο τρόπο δεν µπορείτε να δώσετε και µισή
σύνταξη.
Το µόνο που κάνετε είναι, λόγω των ευρωεκλογών, να προσπαθείτε να δώσετε ένα επιπλέον εκλογικό επίδοµα. Κοροϊδεύετε
τους Έλληνες πολίτες για πέντε χρόνια. Δεν θα τους κοροϊδεύετε, όµως, για πολύ καιρό ακόµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
Προχωρούµε µε την επόµενη οµιλήτρια που είναι η κ. Αραµπατζή, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Έχετε αλλάξει τον κατάλογο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Εγώ, κύριε Λάππα,
παρέλαβα αυτόν τον κατάλογο. Δεν τον διαµόρφωσα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Ποια είναι τα επόµενα ονόµατα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τα επόµενα τρία
ονόµατα είναι ο κ. Λάππας, ο κ. Σκουρολιάκος και η κ. Ράπτη.
Παρακαλώ, κυρία Αραµπατζή, έχετε τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η πρώτη φορά που µια Κυβέρνηση έρχεται δεκατρείς µέρες πριν από τις ευρωεκλογές να
ψηφίσει µέτρα προεκλογικής ανακούφισης, όχι του λαού, αλλά
δικής της.
Ναι, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίζετε το προεκλογικό
σας αφήγηµα, αυτά που θα λέτε στα καφενεία σε λίγες µέρες,
µε την ελπίδα να γυρίσετε ελάχιστα έστω το αρνητικό κλίµα εναντίον σας. Σίγουρα δεν σας έπιασε ο πόνος για τους πολλούς. Τον
δικό σας πόνο και τη δική σας µεγάλη ήττα που έρχεται, προσπαθείτε να µειώσετε µε τα µέτρα που φέρνετε, εµπαίζοντας βέβαια και υποτιµώντας βάναυσα τους πολίτες.
Στην κορυφή, βεβαίως, όλης αυτής της έξαρσης προεκλογικής
παροχολογίας βρίσκεται η περίφηµη δέκατη τρίτη σύνταξη α λα
ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς θυµηθήκατε το απίστευτο οµολογουµένως
ταλέντο σας στα βαφτίσια και µε θράσος βαφτίζετε ένα καθαρά
προεκλογικό επίδοµα στους συνταξιούχους ως δέκατη τρίτη
σύνταξη, που θα τη χορηγήσετε πότε, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ; Μα όλως τυχαίως µόλις έξι µέρες πριν από τις ευρωεκλογές. Στις 20 πληρώνουµε, στις 26 ψηφίζουµε.
Και είναι τέτοιος ο εµπαιγµός σας, που επιστρέφετε 800 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ το κόστος µιας πραγµατικής δέκατης τρίτης
σύνταξης ανέρχεται στα 2,2 δισεκατοµµύρια ευρώ, τη στιγµή

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

που επί τέσσερα συναπτά έτη έχετε αφαιµάξει 3 δισεκατοµµύρια
ευρώ από τη σύνταξή τους -750 εκατοµµύρια ευρώ κατ’ έτος, 2%
από την περικοπή στις κύριες και 6% από τις επικουρικές-, χωρίς,
βεβαίως, να ξεχνά κανείς το όνειδος µιας δήθεν αριστερής, µιας
δήθεν ευαίσθητης Κυβέρνησης, το όνειδος, βεβαίως, της κατάργησης του ΕΚΑΣ από τους χαµηλοσυνταξιούχους ύψους 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ, την πατρότητα του οποίου έχετε εσείς, κύριε
Υφυπουργέ, κύριε Πετρόπουλε, παρά τα ψέµατα και τη διγλωσσία που χρησιµοποιήσατε πριν από λίγο εδώ στο Βήµα της Βουλής.
Απέναντι, λοιπόν, σε αυτή τη στυγνή επίθεση λεηλασίας κατά
των συντάξεων, κατανοούµε απολύτως ότι κάθε ευρώ που επιστρέφεται πίσω είναι πολύτιµο, γι’ αυτό ως κόµµα ευθύνης, σε
αντίθεση µε εσάς που καταψηφίζατε ό,τι θετικό νοµοθετούσαµε,
θα ψηφίσουµε τη χορήγηση αυτού του επιδόµατος.
Την ίδια ώρα, όµως, έχουµε την υποχρέωση να πούµε στους
πολίτες την αλήθεια και να αποκαλύψουµε το πραγµατικό όνοµα
πίσω από τα συριζαίικα βαφτίσια. Και το όνοµα αυτού «προεκλογικό επίδοµα εκλογών» και όχι δέκατη τρίτη σύνταξη. Και αν ο
τρόπος που γινόταν ήταν κλασικά µε τον παλιό ταχυδρόµο, δεν
έχω καµµία απολύτως αµφιβολία ότι στον φάκελο θα βάζατε και
ευρωψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Η ΕΡΕ τα έκανε αυτά και η παράταξή
σας!
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Είστε ικανοί για τη µεγαλύτερη φαυλότητα, κύριε Μπγιάλα! Και µη διαµαρτύρεστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Η παράταξή σας τα έκανε αυτά. Μαζί
µε τα δέντρα!
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Το δεύτερο µέτρο που µας καλείτε
να ψηφίσουµε, εσείς που φωνασκείτε, είναι η µείωση του ΦΠΑ
στα τρόφιµα και την εστίαση από 24% στο 13%. Ποιος, κύριε
Μπγιάλα, πήγε το 13% στο 24%; Μα φυσικά η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
µε τους ΑΝΕΛ, να µην ξεχνάµε, όταν το παραλάβετε στο 13%
από την «κακιά» κυβέρνηση Σαµαρά.
Και γιατί το πήγατε στο 24%; Μα γιατί µεσολάβησε το φοβερό
εξάµηνο του 2015 -δεν θέλετε να τα θυµάστε αυτά- εκεί που θα
σκίζατε τα µνηµόνια µε έναν νόµο και ένα άρθρο, που θα χτυπούσαν τα νταούλια και θα χόρευαν οι αγορές, που θα αλλάζατε την
Ευρώπη και τελικά µεταλλαχθήκατε πλήρως εσείς και αλλάξατε
στους Έλληνες τα φώτα, για να το πω απλά και λαϊκά.
Κι έρχεστε τώρα, τέσσερα χρόνια µετά, και το µειώνετε στο
επίπεδο που το παραλάβατε και αυτό βεβαίως µε εξαιρέσεις, εξ
ου και η τροπολογία της Νέας Δηµοκρατίας την οποία δεν κάνετε
δεκτή και πανηγυρίζετε; Δηλαδή πήρατε 2,8 δισεκατοµµύρια
ευρώ από τους πολίτες, έρχεστε και τους επιστρέφετε µόλις 260
εκατοµµύρια ευρώ κι έρχεστε εδώ και αλληλοχειροκροτείστε και
πανηγυρίζετε;
Και από την άλλη θριαµβολογείτε για την αύξηση του κατώτατου µισθού –νόµο ψηφισµένο από τη Νέα Δηµοκρατία- που πρέπει να πούµε ότι µε δύο χρόνια καθυστέρηση, κύριοι Υπουργοί
Εργασίας, εφαρµόζετε. Τι λένε όµως τα επίσηµα στοιχεία του
ΕΦΚΑ; Ότι κι εκεί έπεσε ο µπαλτάς ΣΥΡΙΖΑ, αφού το 2016 ο
µέσος µισθός ήταν 811 ευρώ, προ φόρων και µετά τις ασφαλιστικές εισφορές, µειώθηκε το 2017, µειώνεται ακόµη περισσότερο στα 769 ευρώ το 2018.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίας Βουλευτού)
Θα µου δώσετε κι εµένα, κύριε Πρόεδρε, το ένα λεπτό που
έχετε δώσει σε όλους τους υπόλοιπους;
Για να µην επαναλάβω την εξαφάνιση της µεσαίας τάξης, αυτή
που εχθρεύεστε ιδεοληπτικά, µε τους είκοσι επτά νέους φόρους,
τις υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές, τη λυσσαλέα επίθεση
στην επιχειρηµατικότητα. Την ίδια στιγµή, δεν βγάζετε άχνα για
την τροπολογία της Νέας Δηµοκρατίας, για τη µη εφαρµογή της
µείωσης του αφορολόγητου που µόνοι σας εσείς, µαζί µε τους
ΑΝΕΛ, βεβαίως, ψηφίσατε και µε τα δύο χέρια το 2018.
Πάρτε θέση, λοιπόν, κύριε Μπγιάλα, που µε στεντόρεια τη
φωνή φωνασκείτε. Θα την ψηφίσετε αυτή την τροπολογία, ναι ή
ου; Γιατί αν η µείωση ισχύσει, ο συνταξιούχος των 750 ευρώ θα
χάσει 342 ευρώ αποπληρωµής για πρώτη φορά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Μην κάνετε όπως µε τις συντάξεις!
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ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ενώ για τους εργαζόµενους στον
ιδιωτικό τοµέα που δεν δεκάρα δεν δίνετε, η απώλεια θα φτάσει
µέχρι και το µισό του µισθού τους.
Σε ό,τι αφορά, τέλος, την πολυδιαφηµισµένη ρύθµιση των µέχρι εκατόν είκοσι δόσεων –κι όχι εκατόν είκοσι δόσεων- ως κόµµα
σοβαρό και υπεύθυνο, βεβαίως, την καλωσορίζουµε, παρ’ ότι ελλιπής και αλυσιτελής. Ελλιπής πρώτον γιατί δεν προβλέπει τίποτα για τους συνεπείς οφειλέτες και τις επιχειρήσεις, τους
οποίους συνεχίζετε να αντιµετωπίζετε ως υποζύγια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Δεύτερον και τραγικότερον -άλλη
µια απόδειξη της ιδεοληψίας σας απέναντι στην επιχειρηµατικότητα- η ρύθµιση προέβλεπε µόλις δεκαοκτώ -µάλιστα το δεκαοκτώ το κάνατε τώρα είκοσι τέσσερις- δόσεις για τις επιχειρήσεις,
την ώρα που οι οφειλές των µικροµεσαίων επιχειρήσεων σε εφορίες και ασφαλιστικά ταµεία έχουν εκτιναχθεί, οδηγώντας στην
απόγνωση, τα λουκέτα και τις ουρές ανέργων.
Όµως εσείς εχθρεύεστε το υγιές επιχειρείν, εχθρεύεστε την
επιχειρηµατικότητα, ονειρεύεστε την Ελλάδα της επετειακής επιδοµατικής πολιτικής των ΚΕΑ.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, έµειναν δεκατρείς µέρες
για να παραπληροφορήσετε, να λασπώσετε, να διακινήσετε fake
news, να εκβιάσετε και, βεβαίως, να υποσχεθείτε. Αλλά το βράδυ
της 26ης Μαΐου το παιχνίδι τελειώνει. Και δεν σώζεστε ούτε µε
θαύµα.
Κι επειδή εσχάτως στον προεκλογικό του πανικό ο Πρωθυπουργός έπιασε στο στόµα του και τα Θεία, να θυµάστε µια φράση: «Τετέλεσται!».
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Συν τέσσερα χρόνια.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Θα το δούµε στις 26!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Προτού δώσω τον
λόγο στον κ. Λάππα, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι
τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι πέντε µαθήτριες και µαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί
συνοδοί τους από το Γυµνάσιο Καρουσάδων Κέρκυρας.
Η Βουλή, παιδιά, σας καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να γνωστοποιήσω ότι
η Επιτροπή Κανονισµού της Βουλής καταθέτει την έκθεσή της
στην πρόταση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων «Για την
τροποποίηση του Κανονισµού της Βουλής Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106 Α’/24-6-1987) όπως ισχύει».
Και τώρα τον λόγο έχει ο κ. Λάππας, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Παρακολουθώντας κάποιος καλόπιστος συµπολίτης µας τις
διαδικασίες αυτές που γίνονται την τελευταία εβδοµάδα και σήµερα στη Βουλή, θα µελαγχολήσει για ένα πολύ σοβαρό και
κύριο θα έλεγα λόγο, ότι δηλαδή οι πολιτικές δυνάµεις και στο
σύνολό του το πολιτικό σύστηµα ελάχιστα πράγµατα διδάχτηκε
από την εµπειρία της µεγάλης κοινωνικής και οικονοµικής περιπέτειας των τελευταίων δέκα χρόνων.
Ακούγοντας πριν την κ. Αραµπατζή και πριν την κ. Αντωνίου
εδώ από το Βήµα να έχουν το δάχτυλο µόνιµα σηκωµένο, να καταγγέλλουν και µάλιστα µε ένα καταφρονητικό τρόπο, βαρύτατο
εις βάρος της αριστερής Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, εις βάρος των
συναδέλφων του ΣΥΡΙΖΑ, εις βάρος των Υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ,
χωρίς να συναισθάνονται ότι παρέδωσαν µια χώρα σε απόλυτη
χρεοκοπία, που µπορεί να µην κάνει τώρα να τα παραθέσουµε,
διότι για να γκρεµίζεις θέλεις πολύ λίγο χρόνο αλλά για να χτίσεις θέλεις πολλαπλάσιο.
Κι εσείς γκρεµίσατε µε µοναδική τέχνη σε ελάχιστο χρονικό
διάστηµα. Τουλάχιστον µια περίσκεψη, µια περισυλλογή, µια συστολή δεν είναι απαραίτητη από την παράταξή σας, σχετικά µε

7361

το τι έχετε επισύρει κι έχετε επιφέρει σε αυτή τη χώρα;
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Καταργήσατε τα µνηµόνια µε ένα νόµο
και ένα άρθρο!
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Τίποτα; Είστε αθώες περιστερές;
Είστε καθαροί και αθώοι του αίµατος;
Δηλαδή, ποιος ευθύνεται για την κοινωνική και οικονοµική χρεοκοπία της χώρας; Η Κυβέρνηση που προσπαθεί να περισώσει
ό,τι µπορεί να περισωθεί; Αυτό µας λέτε; Τέλος πάντων. Το αφήνω.
Και αυτό το λέω γιατί; Γιατί δεν θα έρθουµε αύριο στην ηµερίδα ή τη διηµερίδα να ερµηνεύσουµε για ποιον λόγο ο πολίτης
που µας ακούει αποστρέφει το πρόσωπό του από το πολιτικό σύστηµα και γιατί υπάρχει κρίση αντιπροσώπευσης. Γιατί τόσο ειλικρινής είστε. Ούτε αυτό τολµάτε να πείτε.
Εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον από αυτή τη συζήτηση µερικοί εκπρόσωποί σας και συνάδελφοί σας, όπως ο κ. Βορίδης,
είναι ειλικρινείς. Είναι ο µόνος, ο οποίος πραγµατικά έχει εκφέρει
έναν απόλυτα ιδεολογικό λόγο. Αυτό είναι το ιδεολογικό του
φορτίο και το λέει µε απόλυτη ειλικρίνεια.
Και ας δούµε τι λέει. Έλεγε για το αφήγηµα της Αριστεράς.
Εντάξει δεν το έχει ο άνθρωπος, δεν το θέλει, δεν του αρέσει!
Θέλει όµως να απαγορεύσει τις ιδέες της Αριστεράς, ουσιαστικά
βλέποντας ένα κόµµα της Αριστεράς; Πρέπει να του πούµε ότι
κάποτε ο µεγάλος Έλληνας φιλόσοφος, ο Καστοριάδης, είπε ότι
η Αριστερά δεν είναι απλά ένα κόµµα ή ένας φορέας. Είναι τρόπος σκέψης που εσείς δεν µπορείτε να καταλάβετε και δεν θα
καταλάβετε ποτέ.
Πάµε παρακάτω. Είδα µερικές έννοιες εδώ στον διάλογο που
έχει διαµειφθεί. Μας κατηγορείτε ότι δήθεν εµείς πιανόµαστε
από φράσεις στελεχών και του Αρχηγού σας και τις κάνουµε fake
news κλπ..
Για να δούµε, λοιπόν, µερικές έννοιες που έχουν εισφερθεί
στην πολιτική συζήτηση τις τελευταίες ηµέρες: Ασφαλιστικό Πινοσέτ, επιχειρησιακές συµβάσεις απόλυτα αναγκαίες, ξεπερασµένο το οχτάωρο, αχρείαστο το δώρο των Χριστουγέννων,
επιδόµατα που οδηγούν στην τεµπελιά, όπως είπε ο Αρχηγός
σας, επτά ηµέρες εργασίας την εβδοµάδα είναι αυτό που επιβάλλουν οι καιροί.
Όλα αυτά πλασάρονται ως νέες ιδέες από τον Αρχηγό σας.
Πρέπει να σας πω ότι δεν είναι καθόλου νέες ιδέες. Είναι το αφήγηµα της Θάτσερ και, µάλιστα, πολιτικές δυνάµεις στην Ευρώπη
και στον κόσµο επιχείρησαν και επιχειρούν και µέχρι σήµερα να
τις επιβάλλουν και από τη δεκαετία του 1990 και από τη δεκαετία
του 2000.
Επίσης ακούγοντας πριν εσάς εδώ µε τέτοιο στόµφο, µε τέτοιο
φανατισµό να καταγγέλλετε τη δική µας νοµοθετική πρωτοβουλία και στο τέλος να λέτε «καλοδεχούµενα είναι», µου θυµίσατε
κάτι που βλέπουµε εµείς οι δικηγόροι καµµιά φορά, όταν έχουµε
έναν πελάτη ο οποίος κατηγορείται για εξύβριση, γιατί προσβάλλει στοιχεία της προσωπικότητας κάποιου άλλου. Έρχεται µετά
στο ακροατήριο και λέει: «Κύριε Πρόεδρε, εγώ υπολήπτοµαι και
εκτιµώ τον άνθρωπο και τον σέβοµαι». Το λέει αυτός που ύβριζε
πριν.
Ε, αφού υβρίζετε, λοιπόν, αυτό το νοµοθέτηµα, έρχεστε στο
τέλος να πείτε ότι το υπολήπτεστε και το εκτιµάτε. Θα το ψηφίσετε θέλοντας και µη, γιατί καταλαβαίνετε ότι µε µία µη ψήφιση,
το πολιτικό κόστος θα σας σαρώσει.
Θέλω να πω και κάτι άλλο. Ποιος θα κρίνει αν, πράγµατι, µια
νοµοθετική πρωτοβουλία επιλύει και ικανοποιεί βασικές κοινωνικές ανάγκες; Ασφαλώς οι φορείς της παραγωγικής οικονοµίας,
οι βιοτέχνες, οι επιχειρηµατίες, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι
αγρότες. Θέλετε να δείτε τι ανακοινώσεις έβγαλαν εχτές και προχθές οι εκπρόσωποί τους για το νοµοσχέδιο; Διθύραµβοι ήταν.
Τα λέω αυτά κυρίως για τους ανθρώπους του ΚΚΕ. Αν δεν πρέπει
να λαµβάνουµε υπ’ όψιν –λέει- την κοινωνική πραγµατικότητα,
ποιος θα την εκφράσει; Δεν θα την εκφράσουν οι επιχειρηµατικοί
και οι παραγωγικοί φορείς; Ύµνοι και έπαινοι για τη νοµοθετική
αυτή πρωτοβουλία!
Αν θέλετε τώρα και τη µεριά της Νέας Δηµοκρατίας, δείτε την
ανακοίνωση του τραπεζικού κολοσσού, της Citigroup, τι λέει για
το πώς θα επιδράσει θετικά στην παραγωγή και στην οικονοµία
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ένα τέτοιο νοµοσχέδιο και µετά να κάνετε την κριτική σας.
Λάβατε υπ’ όψιν σας αυτά τα στοιχεία; Δεν τα λαµβάνετε και
ξέρετε γιατί; Γιατί αν κάποιος πάσχει από πολιτικό καταρράκτη
και από ιδεολογική τύφλωση, δεν µπορεί να δει πέρα από τη µύτη
του.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε και τελειώνω.
Επειδή έγινε µεγάλη κουβέντα τελευταία σχετικά µε την ιδεολογική και πολιτική σας άποψη, ότι αυτά που λέµε εµείς για ισότητα δεν είναι τίποτα και για εσάς υπάρχει µόνο η έννοια της
ισότητας των ευκαιριών, σας λέω τα εξής: Το νοµοσχέδιο αυτό
δεν θεωρείται µέρος µιας ιδέας, της κοινωνικής δικαιοσύνης;
Είναι στοιχείο, είναι αφήγηµα, είναι παράγοντας, ένας λόγος του
κοινωνικού κράτους; Δεν το επιβάλλει κανένας. Δεν το αµφισβητεί κανένας.
Τα µέτρα αυτά δεν είναι αυστηρά για τους οικονοµικά ισχυρούς και ευνοϊκά για τους οικονοµικά αδύναµους; Αυτό είναι το
κοινωνικό κράτος. Αυτό είναι η κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν στοχεύει στην ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους και των αρχών του;
Δεν προασπίζει και δεν διευρύνει τα εργασιακά δικαιώµατα;
Κατά τι έστω –απευθύνοµαι τώρα στους συντρόφους του ΚΚΕδεν συµβάλλει στην πλήρη απασχόληση; Υπό γενική έννοια δεν
αντιµάχεται τη φυσιολογική και συνεκτική πολιτική και οικονοµική
πρόταση τις άγριες νεοφιλελεύθερες αρχές, αντιλήψεις και προτάσεις σας; Όλα αυτά περιλαµβάνονται στο παρόν νοµοσχέδιο.
Γιατί δεν τα πρότεινε ο Αρχηγός σας προχτές, στη συνέντευξη;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Γιατί ακριβώς είναι απλά δεδηλωµένος νεοφιλελεύθερος, µε
ό,τι αυτό σηµαίνει και συνεπάγεται και, άλλωστε, ό,τι δεν λέει ο
κ. Μητσοτάκης το λέει ο φίλος του ο κ. Βέµπερ.
Αυτό το αφήγηµα που ακούσαµε από τον κ. Μητσοτάκη τι
είναι; Είναι ο σκληρός ανταγωνισµός στη χαρά της αλληλεγγύης,
που σηµαίνει ότι το κράτος πρόνοιας, τα εργασιακά δικαιώµατα,
η πλήρης απασχόληση και το δίκαιο φορολογικό σύστηµα θεωρούνται εµπόδια –λέει- στην ανάπτυξη των επενδύσεων.
Είναι προφανές ότι µε τον όρο κοινωνική δικαιοσύνη ο κ. Μητσοτάκης εννοεί ότι θα εγγυηθεί το δίκαιο του ισχυρότερου, του
ικανού, του αδίστακτου, του σκληρού, του κυνικού. Αυτό εξάλλου
συµβαίνει διεθνώς και όχι µόνο στη χώρα µας και στην Ευρώπη
και σε όλον τον κόσµο, κάτω από την προστασία της νεοφιλελεύθερης οικονοµικής πολιτικής και ιδεολογίας. Και το βεβαιώνουν
τα τεράστια σκάνδαλα στον ιδιωτικό και στον δηµόσιο τοµέα, η
υπερσυσσώρευση του 80% του παγκόσµιου πλούτου στο 1% του
παγκόσµιου πληθυσµού και οι τεράστιες ανισότητες που, δυστυχώς, βαίνουν αυξανόµενες.
Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Μητσοτάκης µιλάει για ισότητα ευκαιριών.
Ισότητα ευκαιριών χωρίς να έχουν τις ευκαιρίες όλοι είναι µια
κραυγαλέα ανισότητα.
Είµαστε λίγες µέρες πριν από τις ευρωπαϊκές και αυτοδιοικητικές εκλογές και οι πολίτες θα σκεφτούν σοβαρά ποιοι εξυπηρετούν τα δικά τους συµφέροντα και θα σκεφτούν και θα κάνουν
αυτό που πρότεινε ο Αβραάµ Λίνκολν: «Η ψήφος είναι πιο δυνατή
από τη σφαίρα. Με τη σφαίρα µπορείς να σκοτώσεις τον εχθρό
σου, µε την ψήφο µπορείς να σκοτώσεις το µέλλον των παιδιών
σου».
Και ο ελληνικός λαός αυτό ακριβώς θα σκεφθεί, γιατί, εκτός
των άλλων, δεν θέλει τη ζούγκλα των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, που οι Ρωµαίοι το εξέφραζαν µε το «homo homini lupus»,
«λύκος ο άνθρωπος για τον άνθρωπο», αλλά θα υλοποιήσει και
θα έχει στο µυαλό του την πρωταγόρεια παραίνεση: «Πάντων
χρηµάτων µέτρον άνθρωπος».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Προχωρούµε µε
τον επόµενο οµιλητή, τον κ. Σκουρολιάκο, Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Σκουρολιάκο, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα
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αναφερθώ στη δριµεία επίθεση του Αντιπροέδρου της Νέας Δηµοκρατίας στην κ. Γκαρά, στη συνάδελφό µας από τον Έβρο, η
οποία µίλησε για τα λαϊκά στρώµατα, τους φτωχούς ανθρώπους,
την αγροτιά που έχουν εµπιστευθεί τον ΣΥΡΙΖΑ.
Επιτιθέµενος σε αυτήν, είπε ότι και η Νέα Δηµοκρατία στηρίζεται, ψηφίζεται από αγρότες, από φτωχούς ανθρώπους. Όντως,
ναι, έτσι γινόταν. Αυτοί οι άνθρωποι τις έδιναν 45% και 46%. Φαίνεται, όµως, ότι ένα µέρος τουλάχιστον από αυτά τα στρώµατα
έχει αποσύρει την εµπιστοσύνη του, γιατί το 46% έγινε 28%, ενώ
ένα άλλο µικρό κόµµα από 4%, όταν απευθύνθηκε και έδωσε λύσεις και εµπιστοσύνη, ο λαός το έφερε στο 36% και στο 37,2%.
Αυτά τα λέω γιατί καµµιά φορά, στην αγωνία µας να κάνουµε
µια θριαµβική οµιλία και αγόρευση, µπορεί να χρησιµοποιήσουµε
επιχειρήµατα, τα οποία είναι εις βάρος µας.
Συζητώντας, λοιπόν, σήµερα το νοµοσχέδιο για τη ρύθµιση
οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις πρέπει να σηµειώσουµε πως, βεβαίως, οι κυβερνήσεις
πρέπει να φροντίζουν για την εύρυθµη λειτουργία του κράτους
σε όλους τους τοµείς, µα, διαρκές και πρώτιστο µέληµά τους θα
πρέπει να είναι η φροντίδα για τη ζωή και την καθηµερινότητα
των πολιτών.
Αυτή η προσπάθεια του Πρωθυπουργού, του Υπουργικού Συµβουλίου και όλων όσοι κινούνται γύρω από τη διακυβέρνηση της
χώρας δεν επιτελείται εν κενώ. Τα ποιοτικά και σηµαντικά ποσοτικά µέτρα ανακούφισης υπολογίζονται µε βάση την οικονοµική
κατάσταση τη στιγµή αυτή στη χώρα.
Αναλαµβάνοντας ο ΣΥΡΙΖΑ τη διακυβέρνηση της χώρας -µαζί
µε τους ΑΝΕΛ αρχικά, µόνος του τώρα, στηριζόµενος και σε Βουλευτές που δεν ανήκουν στην Κοινοβουλευτική του Οµάδα- αποδέχθηκε το βάρος της κληρονοµιάς ενός ναρκοθετηµένου πεδίου. Η άθλια διαχείριση των οικονοµικών και όχι µόνο κατά τις
δεκαετίες της διακυβέρνησης του πάλαι ποτέ κρατικού δικοµµατισµού, Νέας Δηµοκρατίας - ΠΑΣΟΚ, οδήγησε στην κατάρρευση
της οικονοµίας, τη χρεοκοπία και την εποπτεία των εταίρων µας.
Παραλάβαµε µια χώρα καταστραµµένη.
Υποσχεθήκαµε να τελειώνουµε µε τα µνηµόνια και το κάναµε,
να επανορθώσουµε ξανά το κοινωνικό κράτος και το επιχειρούµε
µε συνεχή µέτρα ανακούφισης ήδη, σαν αυτά που συζητάµε και
σήµερα. Ψηφίζουµε, λοιπόν, το παρόν νοµοσχέδιο µε τις εκατόν
είκοσι δόσεις για τα χρέη προς εφορία και ασφαλιστικά ταµεία,
τη µείωση του ΦΠΑ και ακολουθούν και άλλα, όπως η κατάργηση
εισφοράς αλληλεγγύης, η επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για τους νέους σε ποσοστό 80%.
Η Αντιπολίτευση καλωσορίζει αυτά τα µέτρα; Ένα µέρος τα
αποδέχεται, ένα άλλο επιφυλάσσεται µε µισόλογα και κρύα καρδιά και ένα άλλο δηλώνει απλός παρατηρητής ως συνήθως.
Η Νέα Δηµοκρατία είναι στη δυσάρεστη θέση να µισοαποδεχθεί, λοιπόν, τα καταφανώς φιλολαϊκά µέτρα και το κάνει µε κρύα,
όπως είπα, καρδιά, γιατί τέτοια µέτρα είναι έξω από το πολιτικό
της πεδίο. Είναι µέτρα ανόρθωσης του κοινωνικού κράτους, δηλαδή µέτρα ευθέως αντίθετα µε την ιδεολογία της, που είναι ο
νεοφιλελευθερισµός.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αµήχανη και πανικοβληµένη η
Αντιπολίτευση -µε προεξάρχουσα την Αξιωµατική, τη Νέα Δηµοκρατία δηλαδή- επιχειρεί να απαξιώσει αυτά τα νέα φιλολαϊκά
µέτρα.
Επιµένουν ότι είναι προεκλογική παροχή η δέκατη τρίτη σύνταξη. Όταν, λοιπόν, εσείς κόβατε τις συντάξεις, ήταν διαρθρωτικό µέτρο. Τώρα εµείς που τις επιστρέφουµε, τις επαναφέρουµε, είναι προεκλογική παροχή.
Με συγχωρείτε, αλλά πόσα µεταπτυχιακά χρειάζονται οι άριστοι µε τα καλύτερα βιογραφικά της χώρας, ώστε να κατανοήσουν ότι αν κάποιο µέτρο ψηφιστεί ως µόνιµο, θα είναι µόνιµο;
Δηλαδή, δεν θα καταβάλλεται εφάπαξ, αλλά θα δίδεται κάθε
χρόνο. Η δέκατη τρίτη σύνταξη θα δοθεί και το 2019 και το 2020
και όλα τα επόµενα χρόνια, εκτός και αν έρθει µια κυβέρνηση να
την καταργήσει. Πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ µπορεί να την αυξήσει, να την
καταργήσει, όµως, αποκλείεται.
Ο κ. Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντάς την ξεδιάντροπο προεκλογικό επίδοµα, αρνήθηκε κατηγορηµατικά να την εγγυηθεί. Ό,τι
και να λέτε εδώ, το βίντεο στον κ. Παπαδάκη στον «ANT1» είναι
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στη διάθεσή σας παντού στο διαδίκτυο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, θα τελειώσω.
Αν κινδυνεύουν, λοιπόν, αυτά τα µέτρα από κάποιον, αυτός δεν
είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που τα υλοποιεί, αλλά η Νέα Δηµοκρατία, ο κ. Μητσοτάκης και οι φιλελεύθερες εµµονές τους. Ξεδιάντροπο επίδοµα αποκάλεσε ο κ. Μητσοτάκης τη δέκατη τρίτη σύνταξη και
ταυτόχρονα ανακοινώνει την επταήµερη εργασία, απαξιώνει τη
ΔΕΗ, ανοίγοντας δρόµο για ιδιώτες, µιλά για κίνητρα περί ιδιωτικής ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
Διακινείτε τον αστικό µύθο ότι βλάψαµε τη µεσαία τάξη. Μα,
πώς να κάνεις κακό σε κάποιον που τον έχουν τσακίσει ήδη; Το
κάνατε εσείς! Σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ, εσείς τσακίσατε τη µεσαία τάξη και αυτές οι εκατόν είκοσι δόσεις θα τη βοηθήσουν
αποφασιστικά.
Είχαµε, βέβαια, τελευταία τον κ. Μητσοτάκη να εισηγείται και
ένα νέο µοντέλο επαγγελµατικού προσανατολισµού. Τα παιδιά
από το Περιστέρι πρέπει να γίνουν ψυκτικοί. Θαυµάσια, εύγε!
Με τούτα και µε εκείνα, λοιπόν, το καταλάβαµε, κύριε Μητσοτάκη, το εµπεδώσαµε. Με τη Νέα Δηµοκρατία τα χειρότερα έρχονται, αλλά επειδή εµείς αγωνιζόµαστε για τα καλύτερα, θα
υπερψηφίσουµε τα νέα µέτρα που είναι όλα προς όφελος του
ελληνικού λαού και θα συνεχίσουµε την πορεία για την πλήρη
ανόρθωση της χώρας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εγώ ευχαριστώ.
Προχωρούµε µε την κ. Ράπτη, Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τα προηγούµενα τέσσερα χρόνια, κατά ρητή οµολογία των
Υπουργών σας, του κ. Χουλιαράκη και του κ. Κυρίτση, συνειδητά
γονατίσατε τη µεσαία τάξη µε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, διεξάγοντας εναντίον της έναν ακήρυχτο ταξικό πόλεµο,
εξοντώνοντας τους εργαζόµενους και εκτοξεύοντας τις οφειλές
τους προς το κράτος.
Όµως, δεν χτυπήσατε µόνο το εισόδηµα των Ελλήνων εργαζοµένων, αλλά και τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, αφού µειώσατε δραµατικά δεκαεφτά φορές τις συντάξεις, συρρικνώσατε
τις συντάξεις χηρείας, που τώρα µετά από χρόνιους αγώνες των
γυναικών που ξεροστάλιαζαν έξω από το Υπουργείο Εργασίας
τις αυξάνετε οψίµως. Εξαφανίσατε το ΕΚΑΣ, αφαιρέσατε 48 εκατοµµύρια ευρώ από τρίτεκνους και πολύτεκνους και καταστήσατε συνήθη την επικράτηση των ολέθριων για τον εργαζόµενο
µορφών µερικής απασχόλησης µε πενιχρές αµοιβές, της τάξης
των 320 ευρώ τον µήνα.
Και σαν να µην έφταναν όλα αυτά, µε τον νόµο Κατρούγκαλου
κόψατε δραµατικά όλες τις νέες συντάξεις, αφαιρέσατε από
όλους τους νέους συνταξιούχους 35% από την κύρια και 45%
από την επικουρική σύνταξη. Αποδεδειγµένα, δηλαδή, έχετε
αφαιρέσει τη δωδέκατη σύνταξη από όλους τους νέους συνταξιούχους και έρχεστε τώρα να τους πάρετε και την ενδέκατη.
Διότι µε τη µείωση του αφορολόγητου, που εσείς ψηφίσατε, θα
πληρώνουµε όλοι επιπλέον φόρο 600 ευρώ και µάλιστα τόσο οι
χαµηλόµισθοι όσο και οι χαµηλοσυνταξιούχοι, οι οποίοι θα χάσουν άλλο ένα µηνιαίο εισόδηµα. Γι’ αυτό και είναι απαραίτητο η
σχετική ρύθµιση να καταργηθεί άµεσα, γενοµένης δεκτής της
σχετικής τροπολογίας που κατέθεσε η Νέα Δηµοκρατία.
Και σαν να µην έφταναν όλα αυτά, εφ’ ενός έχετε αναστείλει
την έκδοση διακοσίων πενήντα χιλιάδων συντάξεων και αφ’ ετέρου καθυστερείτε την αποπληρωµή των οφειλών σας προς τους
ιδιώτες προµηθευτές του δηµοσίου, ώστε να εµφανίζεται ως επίτευγµα το υπέρογκο υπερπλεόνασµα από το υστέρηµα του ελληνικού λαού, πλεόνασµα που θα σας επιτρέψει -για όσο είστε
ακόµα στην κυβέρνηση- να το ξοδέψετε κατά το κοµµατικό σας
συµφέρον.
Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που στα χρόνια της διακυβέρνησής
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σας η λιτότητα βάθυνε τόσο, οι δε οφειλές των συµπολιτών µας
εκτοξεύτηκαν στο αστρονοµικό ποσό των 145 δισεκατοµµυρίων
ευρώ από τα 75 δισεκατοµµύρια ευρώ που το παραλάβατε όταν
ξεκινήσατε να κυβερνάτε.
Και ενώ η κοινωνία και οι παραγωγικοί φορείς βοούν εδώ και
χρόνια, ζητώντας σας να αλλάξετε µείγµα πολιτικής και να απαλύνετε τους ώµους τους από τα δυσβάσταχτα φορολογικά βάρη,
εσείς εν µια νυκτί φέρνετε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο µε µια
σειρά από αποσπασµατικές ρυθµίσεις µε βαριά οσµή προεκλογικής παροχής.
Γιατί πώς αλλιώς µπορεί να δικαιολογήσει κάποιος αποσπασµατικές διατάξεις που θυµηθήκατε εκτάκτως, δυο µόλις βδοµάδες πριν από τις εκλογές και µάλιστα εντός εκείνου του
εικοσιτετραώρου που ακολούθησε τις αποκαλύψεις για τις πολυτελείς διακοπές του Πρωθυπουργού, εν κρυπτώ, σε θαλαµηγό
µεγαλοεφοπλιστού, µετά µάλιστα την τραγωδία στο Μάτι;
Ας έρθουµε, όµως, στο περίφηµο επίδοµα ευρωεκλογών, το
οποίο βαφτίσατε δέκατη τρίτη σύνταξη. Καγχάζει το πανελλήνιο!
Άλλη µια φορά κάνατε το κρέας ψάρι, γιατί για πάνω από το 50%
των συνταξιούχων τα µικροποσά που θα δώσετε είναι ασήµαντα
έναντι αυτών που τους έχετε στερήσει και σίγουρα δεν αγγίζουν
ούτε κατά διάνοια το ποσό της κύριας σύνταξής τους.
Το δε γεγονός ότι αποφασίσατε να τους δώσετε ως προεκλογικό επίδοµα µισό δώρο Χριστουγέννων λίγες µέρες πριν τις ευρωεκλογές αποκαλύπτει τον πανικό στον οποίο βρίσκεστε και την
απόπειρά σας να εξαγοράσετε τις ψήφους τους.
Το επίδοµα, όµως, αυτό το γνωρίζετε, δεν είναι δέκατη τρίτη
σύνταξη. Το παραδέχτηκε άλλωστε και ο κ. Τσίπρας, γιατί για µια
επιπλέον σύνταξη θα χρειάζονταν 2,2 δισεκατοµµύρια ευρώ, ενώ
τώρα θα διαθέσετε µόλις 800 εκατοµµύρια ευρώ. Ποιον κοροϊδεύετε, λοιπόν;
Παρά ταύτα, εµείς είπαµε από την αρχή ότι θα ψηφίσουµε το
επίδοµα, καθώς κάθε στήριξη του εισοδήµατος των χαµηλοσυνταξιούχων, από τους οποίους εσείς κόψατε 900 εκατοµµύρια
ευρώ από το ΕΚΑΣ, είναι –έστω και έτσι- αναγκαία.
Και ερχόµαστε τώρα στη ρύθµιση για τον ΦΠΑ. Πιστεύετε, στα
αλήθεια, κυρία Παπανάτσιου, ότι οι πολίτες έχουν µνήµη χρυσόψαρου; Ή µήπως νοµίζετε ότι θα τους καταστήσετε αργυρώνητους µε παροχές που είχαν από το 2013, πριν από την επέλαση
της δικής σας Κυβέρνησης, η οποία το µόνο που έκανε ήταν να
τους τις αφαιρέσει; Ποιος δεν θυµάται ότι παραλάβατε τον ΦΠΑ
στο 13%, τον αυξήσατε στο 24% και τώρα τον µειώνετε στο επίπεδο που τον παραλάβατε, έχοντας, όµως, ήδη αποµυζήσει από
τους πολίτες 2,8 δισεκατοµµύρια ευρώ;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θέλετε, λοιπόν, να σας συγχαρούµε; Μα και αυτήν την παροχή
τη δίνετε συρρικνωµένη, αφού ο ΦΠΑ δεν µειώνεται σε πολλά
είδη που αγγίζουν πάνω από το 55% της συνολικής αξίας των
υπαγοµένων στον ΦΠΑ συναλλαγών.
Όµως, µην αυταπατάσθε, οι πολίτες έχουν και µνήµη και κρίση. Θα το διαπιστώσετε πολύ σύντοµα το βράδυ των εκλογών
της 26ης Μαΐου.
Τέλος, όσον αφορά τις εκατόν είκοσι δόσεις, είναι σαφές ότι
µε τη δραµατική εκτόξευση των οφειλών στα 145 δισεκατοµµύρια ευρώ είναι απαραίτητο αυτές οι οφειλές των συµπολιτών µας
να ρυθµιστούν.
Όµως, η ρύθµισή τους είναι περιπτωσιολογική, καθώς βάζει
εισοδηµατικά κριτήρια ακόµα και για µικρές σχετικά οφειλές,
είναι ακριβή, καθώς οι οφειλέτες επιβαρύνονται µε επιτόκιο τουλάχιστον 5%, όταν το δηµόσιο µε διάταξη κατάπτυστη που εσείς
περάσατε επιβαρύνεται µε επιτόκιο 3% για τις δικές του οφειλές
και όχι προς τους ιδιώτες. Είναι δυο µέτρα και δυο σταθµά µε τα
οποία τιµωρείτε τους πολίτες. Είναι ετεροβαρής, υπό την έννοια
ότι οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν τον ίδιο αριθµό δόσεων και έχουν αυστηρότερες προϋποθέσεις από τα φυσικά
πρόσωπα. Και γι’ αυτό η Νέα Δηµοκρατία ζητά να ενισχυθούν οι
παραγωγικές τάξεις αυτής της χώρας και οι δόσεις να αυξηθούν
στις εκατόν είκοσι.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα προσθέσω έναν λόγο για την
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ευαισθησία της Κυβέρνησης απέναντι στον θεσµό της οικογένειας, που αύριο εορτάζεται παγκοσµίως.
Το νοµοσχέδιο δεν παρέχει καµµία απολύτως πρόνοια σε πολύτεκνες οικογένειες µε πάνω από τρία παιδιά, την ώρα που η
χώρα απειλείται µε δηµογραφική κατάρρευση. Συνεπώς, πρέπει
να γίνει δεκτή προσθήκη – υποπερίπτωση στο άρθρο 98 παράγραφος 1, ούτως ώστε, για τις πολύτεκνες οικογένειες που θέλουν να ενταχθούν στη ρύθµιση, να µειώνεται ο συντελεστής
κατά µία µονάδα για το τέταρτο παιδί και για κάθε επιπλέον εξαρτώµενο τέκνο ξεχωριστά επίσης κατά µία µονάδα.
Κυρίες και κύριοι, το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο είναι ελλιπές
και κραυγαλέα προεκλογικό. Για πολλοστή φορά επιχειρείται η
εξαπάτηση των πολιτών. Η έστω και ατελής επάνοδος στα κεκτηµένα που η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας παρέδωσε
στον ΣΥΡΙΖΑ και αυτός κατέλυσε, δεν αποτελεί επίτευγµα, αλλά
και ούτε καν έργο το οποίο νοµιµοποιείται ο ΣΥΡΙΖΑ να οικειοποιείται.
Μία είναι η θετική συνεισφορά στον τόπο που έχει µείνει ως
µόνη επιλογή στην Κυβέρνηση: να προκηρύξει άµεσα εθνικές
εκλογές µετά τις ευρωεκλογές. Μόνο µε κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας θα µπορέσουµε να αυξήσουµε, µε τις κοστολογηµένες ελαφρύνσεις που έχουµε αναλυτικά εξαγγείλει, το διαθέσιµο πραγµατικό εισόδηµα των Ελλήνων συνταξιούχων και
εργαζοµένων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δηµόσιο τοµέα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής
Αυγής κ. Χρήστος Παππάς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Την ερχόµενη Δευτέρα, πέντε µόλις
µέρες πριν από τις εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει αυτό που ονοµάζει δέκατη τρίτη σύνταξη, δηλαδή το προεκλογικό χαρτζιλίκι,
προκειµένου να εξαγοράσει την πολιτική του διάσωση, να αποφύγει τη συντριβή του.
Ό,τι και να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ έως τις εκλογές της 26ης Μαΐου, αλλά και τις βουλευτικές εκλογές δεν σώζεται από τον κατήφορο.
Πολύ περισσότερο δεν σώζεται µε τις πολιτικές που εφαρµόζει
στην εθνική µας οικονοµία, για την κατάσταση της οποίας -για
να είµαστε δίκαιοι- δεν ευθύνεται µόνον ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όλα τα
κόµµατα του συνταγµατικού τόξου, δηλαδή ευθύνεται το ίδιο και
η µνηµονιακή Νέα Δηµοκρατία και το µνηµονιακό ΠΑΣΟΚ.
Η Χρυσή Αυγή δεν θα πει «όχι» στα όποια ευεργετικά µέτρα.
Είναι, όµως, αµφίβολο αν θα µπορέσουν να φτάσουν, αν οι εκατόν είκοσι δόσεις, µαζί µε τα µέτρα δώσουν τη δυνατότητα στα
εκατοµµύρια των χρεοκοπηµένων συµπατριωτών µας, των ανέργων, των Ελλήνων που έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους, τα καταστήµατά τους, να ορθοποδήσουν και να αντεπεξέλθουν στις
υποχρεώσεις τους.
Θέλω, λοιπόν, από το Βήµα αυτό να καταγγείλω την υποκρισία
και την αναλγησία του υποτιθέµενα αριστερού ΣΥΡΙΖΑ και του
προσκυνηµένου στους διεθνείς και ντόπιους τοκογλύφους και
κεφαλαιοκράτες Πρωθυπουργού, ο οποίος πανηγυρίζει σε τηλεοπτικές παρουσίες για το αντίδωρο που θα δώσει και το οποίο
βεβαίως θα πάρει πολλαπλασίως πίσω µε τη µείωση του αφορολόγητου.
Λέει ο κ. Τσίπρας στους συνταξιούχους των 500 ευρώ, στους
οποίους έκοψε το ΕΚΑΣ –τους έκοψε δηλαδή 203 ευρώ επί δώδεκα µήνες, άρα 2.760 ευρώ τον χρόνο- ότι θα τους δώσει αυτό
το επίδοµα των 500 ευρώ, γιατί περί εκλογικού επιδόµατος πρόκειται και το παραδέχθηκε και ο κύριος Πρωθυπουργός. Δεν είναι
δέκατη τρίτη σύνταξη. Ο κύριος Πρωθυπουργός σε πρόσφατη
συνέντευξή του είπε: «Ναι, επίδοµα είναι, αλλά εµείς το λέµε δέκατη τρίτη σύνταξη». Θρασύτατος, λοιπόν, για άλλη µια φορά ο
κ. Τσίπρας, ο κύριος Πρωθυπουργός.
Και αναρωτιέµαι: Είναι δυνατόν αυτοί οι κυριολεκτικά εµπαιζόµενοι συνταξιούχοι να ψηφίσουν πάλι ΣΥΡΙΖΑ ή και Νέα Δηµοκρατία; Και βάζω και τη Νέα Δηµοκρατία µέσα, γιατί περί του
ιδίου πρόκειται. Με τη Νέα Δηµοκρατία ας ξεχάσουν και οποιαδήποτε ελπίδα εκλογικού επιδόµατος θα µπορούσε να δοθεί.
Είναι δυνατόν, λοιπόν, αυτοί οι εµπαιζόµενοι συνταξιούχοι να ξα-
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ναψηφίσουν αυτά τα κόµµατα, τα κόµµατα που κατέστρεψαν και
καταστρέφουν την Ελλάδα; Και η νέα γενιά τι φταίει;
Θα πω εγώ, λοιπόν, ότι υπάρχει λύση και γι’ αυτούς και για την
τρίτη ηλικία, γι’ αυτούς που φοβούνται λόγω ηλικίας, λόγω παρελθόντος, λόγω κοµµατοκρατίας, λόγω συνήθειας. Υπάρχει
λύση. Ας πάρουν αυτό το προεκλογικό επίδοµα – κοροϊδία, το
επίδοµα που έχουν πολλαπλασίως πληρώσει µε αίµα και θυσίες
και το οποίο µπορεί να σπαταληθεί πιστεύω ακόµη και σε οδοιπορικά, για τα έξοδα µετακίνησης για τις εκλογές και έκαστος
στο παραβάν να κάνει το καθήκον του και να ψηφίσει την πραγµατική δύναµη που µπορεί να νοικοκυρέψει τον τόπο, τη µοναδική δύναµη που αγωνίζεται για τον λαό και τα δίκαιά του, τη
µοναδική δύναµη που έχει σηµαία την κοινωνική δικαιοσύνη και
την εθνική ανεξαρτησία, το κίνηµα του ελληνικού λαού, τον Λαϊκό
Σύνδεσµο – Χρυσή Αυγή.
Συνεχίζει να λέει ο κύριος Πρωθυπουργός, χωρίς να κοκκινίζει,
αριστερά και δεξιά πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι µε τους πολλούς. Όσο
πιο µεγάλο είναι το ψέµα, τόσο πιο εύκολα µπορεί να γίνει πιστευτό.
Στο σηµείο αυτό θέλω να καταγγείλω τη διαδικασία, όπως
έκανε και ο συναγωνιστής µου, ο εισηγητής µας σε αυτό το νοµοσχέδιο, ο Βουλευτής Γιάννης Σαχινίδης και να επαναλάβω
αυτό που σας είπε, ότι εσείς δεν είστε µε τους πολλούς, είστε µε
τους λίγους. Σύσσωµο το αυτοαποκαλούµενο «συνταγµατικό
τόξο» είναι µε τους λίγους. Είναι µε αυτούς που και τώρα, σε
εποχή κρίσης, πλουτίζουν στην πλάτη του ελληνικού λαού, µε το
αδηφάγο κεφάλαιο, το κεφάλαιο χωρίς πατρίδα, το κεφάλαιο της
αισχροκέρδειας, του λαθρεµπορίου, το κεφάλαιο των ναρκωτικών.
Προκαλώ, λοιπόν, τους οµιλητές που έπονται και τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δηµοκρατίας να πουν γιατί κανείς δεν αναφέρθηκε στις επικαιροποιηµένες –επικαιροποιήθηκαν τον Οκτώβριο του 2018- λίστες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
Από αυτές επισήµως προκύπτει ότι το 87,5% των οφειλετών,
περίπου δηλαδή τριάµισι εκατοµµύρια Έλληνες οφειλέτες, χρωστούσαν και χρωστούν µόλις το 2,3% των οφειλών, δηλαδή
κάπου 2,4 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αντίθετα, εβδοµήντα εννέα µεγαλοοφειλέτες µε χρέη πάνω από 100 εκατοµµύρια οφείλουν συνολικά το 32,7%, δηλαδή περίπου 34 δισεκατοµµύρια ευρώ. Και
άλλοι, όµως, χίλιοι διακόσιοι πενήντα τέσσερις οφειλέτες έχουν
χρέη από 10 εκατοµµύρια µέχρι 100 εκατοµµύρια ευρώ και οφείλουν το 28,3% των χρεών, δηλαδή κάπου 29 δισεκατοµµύρια
ευρώ.
Το ερώτηµα που µένει αναπάντητο είναι: Ποιοι είναι όλοι αυτοί;
Ποιοι είναι αυτοί οι χίλιοι διακόσιοι τριάντα τρεις οφειλέτες οι
οποίοι χρωστούν 63 δισεκατοµµύρια ευρώ; Τι µέτρα σκέφτεται
να πάρει η Κυβέρνηση προς τον σκοπό αυτόν; Τι προτείνει η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση;
Η Κυβέρνηση φυσικά δεν µας έχει απαντήσει µέχρι στιγµής.
Δεν έχετε να πάρετε κανένα απολύτως µέτρο, γιατί δεν θέλετε
να πάρετε κανένα µέτρο. Δεν πάτε κόντρα στα αφεντικά. Αυτούς
τους λίγους προστατεύει το «συνταγµατικό τόξο». Δεν µπορεί
δώδεκα άτοµα να χρωστούν όσα χρωστάει ο υπόλοιπος ελληνικός λαός και καµµία κυβέρνηση να µην παίρνει θέση, να µην
κάνει κάτι.
Κυρίες και κύριοι, υπάρχουν άρθρα τα οποία οφείλουµε να αντιµετωπίσουµε θετικά, εφόσον µε τον τρόπο αυτόν διευκολύνεται
κάπως µεγάλος αριθµός πολιτών. Πλην, όµως, υφίστανται άρθρα
τα οποία χρήζουν τροποποίησης και βελτίωσης.
Για παράδειγµα, να αναφερθώ στο σηµείο αυτό σε δύο άρθρα,
στο άρθρο 19 και στο άρθρο 21 που αφορούν τις συντάξεις χηρείας. Τα δύο αυτά άρθρα καλύπτουν τις δυσβάσταχτες αδικίες
που οφείλονται σε δικό σας νοµοσχέδιο. Καθορίστηκαν, µε τον
ν.4387/2016, τον νόµο Κατρούγκαλου σε συνδυασµό µε την
εφαρµογή του ν.4499 του Νοεµβρίου του 2017, συντάξεις λόγω
θανάτου, ακόµα και κάτω από 150 ευρώ. Οι αποδηµήσαντες
ασφαλισµένοι που µάτωσαν και πάλεψαν επαγγελµατικά και πλήρωναν κανονικά τις εισφορές τους στα ασφαλιστικά ταµεία.
Οι χήρες των ασφαλισµένων αυτών έχουν βρεθεί όµηροι εδώ
και µια τριετία στον εµπαιγµό των κοµµάτων, στον εµπαιγµό του
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ΣΥΡΙΖΑ, όµηροι των προσωρινών συντάξεων. Έχουµε περιπτώσεις -και είναι πραγµατικότητα αυτό και προσέξτε µε- συντάξεις
χηρείας να είναι προσωρινές και να πληρώνονται για τριάντα
τρεις ολόκληρους µήνες. Να ξέρετε ότι οι δικαιούχοι αυτών των
προσωρινών συντάξεων δεν θα πάρουν το περίφηµο προεκλογικό σας επίδοµα µε τα µέτρα που ψηφίζονται σήµερα.
Επίσης, δυστυχώς µέχρι σήµερα, µέχρι αυτήν την ώρα, δεν
έχετε πει καµµία λέξη για τα αναδροµικά που δικαιούνται αυτές
οι χήρες και τα ορφανά. Θέλετε να τις βάλετε σε µια δικαστική
περιπέτεια, την οποία τελικά θα χάσετε, αλλά ποσώς σας ενδιαφέρει, διότι δεν θα είστε τότε κυβέρνηση.
Διαβάζοντας και λέγοντας αυτά που σας προείπα για την περίπτωση των συντάξεων χηρείας, αναρωτιέµαι πόση αναλγησία,
µε ποια λόγια µπορώ να περιγράψω αυτήν την αριστερή αναλγησία, πόση αναλγησία έχετε πάνω στα πραγµατικά κοινωνικά
ζητήµατα. Και τη δείχνετε σε µια ευάλωτη κοινωνική οµάδα εσείς
που κάνετε διακοπές σε θαλαµηγούς ολιγαρχών, που ανάβετε
τα κουβανέζικα πούρα και κυριολεκτικά φυσάτε τον καπνό της
αδιαφορίας και της αµετροέπειάς σας στα πραγµατικά προβλήµατα των δεινοπαθούντων Ελλήνων, δεινοπαθούντων µε δική
σας ευθύνη, γιατί εσείς φταίτε.
Ίδιοι είστε συριζαίοι και νεοδηµοκράτες. Δεν θέλετε εύρωστο
λαό, δεν θέλετε υπερήφανους Έλληνες. Θέλετε τον λαό υποταγµένο να πληρώνει τους φόρους του, να είναι έρµαιο στην προπαγάνδα σας, στην κοµµατοκρατία, στο ρουσφέτι και να του
πετάτε και προεκλογικά ένα ξεροκόµµατο και να το βαφτίζετε
«παντεσπάνι».
Στο σηµείο αυτό, κύριε Πρόεδρε, θέλω να αναφερθώ σε αυτό
που συνέβη το πρωί στην αίθουσα της Γερουσίας κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών και Άµυνας, στην οποία συζητήθηκε η κύρωση Συµφωνίας µεταξύ Ελλάδος και Σκοπίων µε
τη διάνοιξη νέων συνοριακών οδών. Ο κ. Κουµουτσάκος εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας είπε -και σας το µεταφέρω ακριβώς
από τα Πρακτικά- το εξής: «Όσον αφορά στις σχέσεις µε τη γειτονική χώρα, µε τα Σκόπια, επισήµως Βόρεια Μακεδονία…». Ο
Κουµουτσάκος είπε «Βόρεια Μακεδονία».
Ούτε επισήµως ούτε ανεπισήµως, κύριε Κουµουτσάκο. Για
µας, η Μακεδονία είναι µία και είναι µόνο ελληνική!
Και επειδή βγαίνουν διάφοροι «παπαγάλοι» υποκριτικές, ψευδοπατριώτες του κόµµατος των Καιρίδηδων και των Τατσόπουλων της Νέας Δηµοκρατίας, που διεκδικούν µε θράσος την ψήφο
του ελληνικού λαού, θέλω να πω να µη µας παριστάνει ο Σαµαράς τον µακεδονοµάχο εκ του ασφαλούς, κάνοντας εσωτερική
αντιπολίτευση στο κόµµα του, να µην κοκορεύεται και να µη µας
κάνει τον µακεδονοµάχο ο υποστηρικτής της σύνθετης ονοµασίας, γιατί στην περίπτωσή του ισχύει απόλυτα η λαϊκή ρήση «καλύτερα να σου βγει το µάτι, παρά το όνοµα». Και το όνοµα του
έχει βγει: Ψευδοµακεδονοµάχος Σαµαράς.
Κύριε Πρόεδρε, παίρνω και τη δευτερολογία µου συντόµως.
Επειδή ελάχιστοι αναφέρθηκαν σήµερα στο µείζον εθνικό
θέµα και στις εξελίξεις, έχω να σας µεταφέρω δύο ειδήσεις. Η
µία είδηση αφορά στο ΓΕΕΘΑ. Έφθασαν στο αίσχιστο σηµείο
στο ΓΕΕΘΑ να δικαιολογήσουν τη χθεσινή τουρκική αεροπορική
εισβολή στη Χίο ενός αεροπλάνου, κάτι που ξεπέρασε κάθε είδους φαντασία. Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, για όσους δεν το γνωρίζουν,
είναι ο Πτέραρχος Χριστοδούλου. Υποστήριξαν ότι ο Τούρκος
έχασε τον προσανατολισµό του, ο Τούρκος χάθηκε και γι’ αυτό
πέταξε πάνω από τη Χίο.
Ελπίζουµε, όταν θα βοµβαρδίζουν κάποιο ελληνικό νησί -το
απεύχοµαι, γιατί, όπως πάµε µε αυτήν την Κυβέρνηση, θα συµβεί
και αυτό- να µη σας πουν τότε από το ΓΕΕΘΑ ότι βοµβαρδίστηκε
από λάθος των Τούρκων πιλότων.
Η δεύτερη είδηση αφορά στην αποκάλυψη του ιδίου µέσου και εννοώ το «PRONEWS»- και να µη µου πείτε ότι µιλώ µε το διαδίκτυο και µε στοιχεία από το διαδίκτυο, διότι και όλη η συζήτηση
για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης από το διαδίκτυο ξεκίνησε,
από τις ανταπαντήσεις µεταξύ Πολάκη και Κυµπουρόπουλου.
Στη δεύτερη είδηση, λοιπόν, έχουµε ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ το οποίο δεν έχει διαψευσθεί, στο οποίο µεταφέρεται η αγωνία της στρατιωτικής ηγεσίας για το τι µέλλει γενέσθαι και των
δεδοµένων που έχουν διαµορφωθεί. Και ενώ η πολιτική ηγεσία,
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ο κύριος Πρωθυπουργός συστήνει ψυχραιµία και αποφυγή απάντησης των προκλήσεων -σύσκεψη έγινε προ ηµερών στο Μαξίµου για αυτόν τον λόγο- και λέει να προσπαθήσουµε να έχουµε
ανοικτούς διαύλους και να επιτείνουµε την εργασία µας πάνω
στα µέτρα οικοδόµησης εµπιστοσύνης, Αρχηγός του Γενικού
Επιτελείου τού λέει -και µένει άφωνος και εµβρόντητος ο κύριος
Πρωθυπουργός- το εξής: «Δεν έχω τα όπλα που χρειάζοµαι για
να κάνω αυτό που πρέπει, αλλά ακόµη µπορώ να νικήσω, µε µια
προϋπόθεση, να χτυπήσω πρώτος. Η σύγκρουση δεν θα διαρκέσει πάνω από δυο-τρεις ηµέρες. Πρέπει, όµως, να έχω τη δυνατότητα να επιλέξω όπλα, χρόνο και τόπο εµπλοκής, για να λειτουργήσουν οι όποιες δυνάµεις µου πολλαπλασιαστικά. Αν δεχθούµε πρώτοι πλήγµα, η κατάσταση θα γίνει εξαιρετικά δυσχερής». Χλόµιασε ο Τσίπρας.
Κυρίες και κύριοι, ο παρεµποδιστικός πόλεµος εξαπολύεται
τώρα προκειµένου να αποφευχθούν οι κίνδυνοι του πολέµου στο
µέλλον υπό δυσχερέστερες συνθήκες. Δεν τα λέω εγώ. Τα λέει
ο Τζακ Λέβι στο βιβλίο του «Η µείωση της δύναµης και ο παρεµποδιστικός πόλεµος».
Αυτή η κίνηση του παρεµποδιστικού πολέµου να σας πω ότι
δεν προβλέπει κατ’ ανάγκη τη χρήση πυρός, η οποία µπορεί και
να γίνει, αν χρειαστεί. Προβλέπει την άµεση αποστολή στρατιωτικής βοήθειας, τουλάχιστον στην Κύπρο, ώστε να εξοπλίσουµε
την Κύπρο µας, να την κάνουµε έναν «επιπλέοντα αστακό» στρατιωτικά στην Ανατολική Μεσόγειο και έχουµε αυτό το δικαίωµα.
Απορρέει το δικαίωµά µας αυτό από τη Συνθήκη της ανεξαρτησίας της Κύπρου. Είµαστε η εγγυήτρια δύναµη της ύπαρξης της
Κυπριακής Δηµοκρατίας.
Να στείλουµε, λοιπόν, όπλα και ό,τι χρειάζεται στην Κύπρο, να
στείλουµε στρατό, να στείλουµε αεροπορία, να στείλουµε ναυτικό και συγχρόνως, να υπερψηφίσουµε την πρόταση νόµου της
Χρυσής Αυγής, η οποία έχει κατατεθεί από το 2012 και προβλέπει την ανακήρυξη της αυτόνοµης οικονοµικής ζώνης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω σε µισό λεπτό.
Αυτά πρέπει να γίνουν τώρα, γιατί αργότερα η κατάσταση δεν
θα είναι διαχειρίσιµη και φοβάµαι ότι θα εξελιχθεί σε ανεξέλεγκτη. Πολύ φοβάµαι ότι θα είναι και εθνικά ζηµιογόνα και θα οδηγηθούµε σε ένα νέο 1974. Δυστυχώς, η αφασία του ελληνικού
πολιτικού προσωπικού και ειδικά του κουρασµένου κ. Τσίπρα θα
µας οδηγήσει -το απεύχοµαι- σε νέα εθνική τραγωδία. Η Νέα Δηµοκρατία θα περιµένει τις εκλογές, αλλά το νέο 1974, το επόµενο
έτος θα οδηγήσει σε αλλαγή του πολιτικού και πολιτειακού σκηνικού, ακριβώς όπως έγινε και τότε. Οι ευθύνες θα ριχθούν καθ’
ολοκληρίαν, δικαίως ή αδίκως, στο στρατιωτικό προσωπικό και
ο µεν κ. Τσίπρας θα αποκτήσει ιστορικά επάξια τον τίτλο του «νέου Ιωαννίδη» και ο κ. Αποστολάκης τον τίτλο του «νέου Γκιζίκη».
Κλείνοντας και απευθυνόµενος στον ελληνικό λαό, λέω τούτο:
Ξυπνήστε! Η πατρίδα κινδυνεύει. Σκεφτείτε ελληνικά, σκεφτείτε
εθνικά, δυναµώστε τον Λαϊκό Σύνδεσµο - Χρυσή Αυγή, τη µόνη
πολιτική δύναµη στην οποία µπορεί να ελπίζει ο ελληνικός λαός.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
Συνεχίζουµε µε τον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Ηγουµενίδη.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι
ακούσαµε πάλι σε αυτήν τη συζήτηση! Τι τοξικός πολιτικός λόγος
είναι αυτός; Ακούστε τι λένε και δεν κοκκινίζει κανένας από
ντροπή απέναντι στον ελληνικό λαό που µας ακούει: «Μετά το
αχρείαστο τρίτο µνηµόνιο, ο ΣΥΡΙΖΑ φέρνει µέτρα που δεν πλησιάζουν καν τις επιτυχίες του 2014 της κυβέρνησης Σαµαρά - Βενιζέλου. Δώστε ό,τι προεκλογικές παροχές θέλετε. Όπου να ’ναι
φτάνει η ώρα που θα φύγει η χειρότερη Κυβέρνηση που γνώρισε
το τόπος». Αυτό είναι το βασικό αφήγηµα της Νέας Δηµοκρατίας.
Να τα δούµε ένα-ένα: «Μετά από το αχρείαστο τρίτο µνηµόνιο»: Δεν κατάλαβα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά το πρώτο και το δεύτερο µνηµόνιο χρειάζονταν;
Πέρασαν από τα χέρια σας τόσα χρήµατα! Κι όµως αφήσατε
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τη χώρα ανοχύρωτη στο πελατειακό κράτος και τη διαφθορά!
Ξοδέψατε δισεκατοµµύρια για τους Ολυµπιακούς Αγώνες και δεν
καταφέρατε να χτίσετε ένα κοινωνικό κράτος αξιοπρέπειας. Ξοδέψατε δισεκατοµµύρια για την υγεία και ωστόσο το δηµόσιο σύστηµα υγείας το παραδώσατε στα πρόθυρα της κατάρρευσης.
Ξοδέψατε δισεκατοµµύρια για τις υποδοµές της χώρας, οι
οποίες ωστόσο παρέµεναν προκλητικά στάσιµες.
Διερωτώµαι για το εξής: Είναι η πολιτική ανεπάρκεια, η πολιτική ανικανότητά σας που οδήγησε στο πρώτο και στο δεύτερο
µνηµόνιο ή µήπως αυτά είναι στοιχεία της ταυτότητας του κράτους που θέλει η συντηρητική παράταξη;
«Μετά το αχρείαστο τρίτο µνηµόνιο», λέτε. Θυµόµαστε όλοι
ότι παραδώσατε τα ταµεία όχι απλά άδεια, αλλά µείον. Θυµόµαστε όλοι την περίοδο του 2014 που περιµέναµε τις δόσεις απ’
έξω, για να πληρωθούν µισθοί και συντάξεις, για να εκπληρωθούν οι στοιχειώδεις υποχρεώσεις του ελληνικού κράτους. Ήταν
ένα «αχρείαστο τρίτο µνηµόνιο», αποτέλεσµα των χειρισµών της
«πρώτη φορά αριστερά» ή ήταν σχεδιασµένο και απαραίτητο
τρίτο µνηµόνιο, αποτέλεσµα του σχεδιασµού των Σαµαρά - Βενιζέλου για να κλείσουν την «αριστερή παρένθεση» στην πολιτική
ζωή του τόπου;
Μας γυρνάτε, λέτε, στο 2014. Αλήθεια; Είναι το ίδιο τα άδεια
ή αρνητικά ταµεία µε 31 δισεκατοµµύρια ευρώ «µαξιλάρι» που
υπάρχει σήµερα; Είναι το ίδιο ένα κατεστραµµένο ασφαλιστικό
σύστηµα µε ένα βιώσιµο ασφαλιστικό σύστηµα που έχουµε σήµερα;
Δεν µε παίρνει ο χρόνος για να σταθώ σε όλα τα παραδείγµατα. Θα ήθελα πολύ απλά, πάνω σ’ αυτό που είπε ο κ. Γεωργιάδης, να καταθέσω, κύριε Πρόεδρε, ότι εγώ εγκατέλειψα την
Ιατρική την οποία εξακολουθώ να αγαπώ -δεν έγινα κατά λάθος
ο γιατρός που είµαι, ήθελα, ήταν επιλογή µου- λόγω της συνείδησής µου, επειδή έζησα από πρώτο χέρι τους αποκλεισµούς
από το δηµόσιο σύστηµα υγείας των οικονοµικά αδύνατων συµπολιτών µας. Και είχε το θράσος ο κ. Γεωργιάδης να ρωτήσει
πού βρήκαµε την κοινωνική ευαισθησία.
Η κοινωνική ευαισθησία, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας -και η
Χρυσή Αυγή µίλησε πριν από λίγο γι’ αυτό- δεν είναι φιλευσπλαχνία. Δεν είναι φιλανθρωπικό τσάι στις εκδηλώσεις των κυρίων
της υψηλής κοινωνίας. Δεν µπορεί να έχεις κοινωνική ευαισθησία, αν στην ιδεολογική σου φαρέτρα, στη στρατηγική σου δεν
έχεις τον στόχο της κατάργησης της εκµετάλλευσης ανθρώπου
από άνθρωπο, δεν έχεις τον στόχο της κοινωνικής δικαιοσύνης
και της κοινωνικής ισότητας, δεν αντιπαλεύεις τις διακρίσεις των
ανθρώπων κατά το φύλο, κατά το χρώµα του δέρµατος, κατά τη
γλώσσα, κατά την καταγωγή.
Από εδώ πηγάζει, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας και κύριε Αντιπρόεδρε της Νέας Δηµοκρατίας, η κοινωνική µας ευαισθησία.
Εδώ θα δείτε τη βάση για τη συµµετοχή και την προσφορά της
Αριστεράς στους κοινωνικούς αγώνες.
Έχετε µια αντίφαση να λύσετε, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας.
Εµείς βγάλαµε τη χώρα από τα µνηµόνια µε σχέδιο, µε πολλή
δουλειά, µε συγκρούσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της
χώρας, αλλά κυρίως µε την κοινωνία, την κοινωνία που κερδίσαµε στη βάση του σχεδίου µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ευχαριστώ για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε. Ολοκληρώνω.
Εσείς σήµερα, ως παράταξη της ελίτ, ως παράταξη των λίγων,
ναι, για να πάρετε την κυβέρνηση, για να κερδίσετε την πλειοψηφία, πρέπει να πάρετε την ψήφο του άνεργου, εσείς που φτάσετε
την ανεργία στο 30%! Πρέπει να πάρετε την ψήφο του νεολαίου
εσείς που τον καταδικάσατε στον απαράδεκτο υποκατώτατο
µισθό. Πρέπει να πάρετε την ψήφο του ανθρώπου που καταστράφηκε οικονοµικά εσείς που µε την πολιτική σας καταστρέψατε το
25% του πλούτου της χώρας, εσείς που κι αν δεν είχατε τρόικα,
έπρεπε να την εφεύρετε.
Εσείς, λοιπόν, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, χρειάζεστε τις
χάντρες και τα καθρεφτάκια για την εξαγορά των συνειδήσεων.
Εσείς, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, χρειάζεστε τα επικοινωνιακά πυροτεχνήµατα και τις πολιτικές µπουρµπουλήθρες, για
τον εκµαυλισµό των συνειδήσεων της κοινωνίας. Εσείς χρειάζε-
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στε τη γυαλιστερή συσκευασία, για να κρύψετε το ζοφερό µέλλον που επιφυλάσσετε για τους πολλούς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για την ανοχή σας.
Εσείς που όταν στη ρηµαγµένη κοινωνία βλέπατε µαγνήτη
επενδύσεων –άσχετα που δεν φέρατε καµµιά επένδυση στην Ελλάδα- σ’ αυτά τα µέτρα που θα επιταχύνουν σήµερα τους ρυθµούς ανάπτυξης και θα ανακουφίσουν τους ανθρώπους που
σήκωσαν το κύριο βάρος για να βγάλουµε τη χώρα από τα µνηµόνια, εσείς βλέπετε προεκλογικές παροχές.
Λέτε να φύγει η χειρότερη Κυβέρνηση. Ναι, συµφωνώ µαζί σας
ότι είµαστε η χειρότερη Κυβέρνηση, όσον αφορά το καθεστώς
της διαφθοράς. Ναι, είµαστε η χειρότερη Κυβέρνηση που γνώρισε ο τόπος, όσον αφορά το καθεστώς της διαπλοκής. Ναι, είµαστε η χειρότερη Κυβέρνηση που γνώρισε ο τόπος, όσον αφορά το να επιτρέπουµε να υπάρχουν συνθήκες γαλέρας, στις
οποίες καταδικάσατε τους εργαζόµενους. Είµαστε η χειρότερη
Κυβέρνηση που γνώρισε ο τόπος για όλους αυτούς που θέλουν
να παραδώσουν την υγεία και την παιδεία στον ιδιωτικό τοµέα.
Ωστόσο, όπως µε τις ζωντανές, τις υγιείς, τις µαχόµενες κοινωνικές δυνάµεις, µε την ευρύτερη συµµαχία των προοδευτικών
δυνάµεων βγάλαµε τη χώρα από τα µνηµόνια µε επιτυχία, έτσι
και τώρα, παρά και ενάντια στην προσπάθειά σας, θα προχωρήσουµε µε επιτυχία στο χτίσιµο της Ελλάδας της νέας εποχής.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ κι εγώ.
Παρακαλώ, ο κ. Δένδιας, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Νέας Δηµοκρατίας, έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολουθώντας κατ’ αρχάς τη γενική τοποθέτηση εδώ
εχθές του κυρίου Υπουργού Οικονοµικών, κατάλαβα ότι το κυβερνητικό αφήγηµα, η κυβερνητική προσπάθεια είναι να παρουσιαστεί το σηµερινό νοµοθέτηµα και οι τροπολογίες που το
συνοδεύουν ως µία σχεδιασµένη εκµετάλλευση ενός δεδοµένου
και προϋπολογισµένου δηµοσιονοµικού χώρου.
Προσπαθήθηκε, δηλαδή, να δοθεί η εικόνα ότι εδώ έχουµε να
κάνουµε µε µια Κυβέρνηση, η οποία αφού έχει λάβει κάποια δυσάρεστα µέτρα, έχει πετύχει στο έργο της, έχει οδηγήσει τη
χώρα στην ανάπτυξη και µε προηγούµενο και υπαρκτό σχεδιασµό εκµεταλλεύεται υπέρ των πολλών τον δηµοσιονοµικό χώρο,
τον οποίο δηµιούργησε η χρηστή από την πλευρά της διαχείριση
του δηµοσίου χρήµατος. Αυτή είναι η κυβερνητική ιστορία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ποιος µπορεί να το πιστέψει
αυτό; Ποιος ήρεµος και λογικός άνθρωπος µπορεί να το πιστέψει
αυτό; Κατ’ αρχάς, θα ξεκινήσω από τον συγγραφέα του αφηγήµατος, τον Υπουργό των Οικονοµικών, για να καταλήξω στο ίδιο
το αφήγηµα. Ο κ. Τσακαλώτος έχει ένα φιλοπαίγµον και συµπαθές ύφος ανάλυσης των πραγµάτων. Αυτό οφείλεται στην εκπαίδευσή του σε µεγάλο βαθµό. Εάν γνωρίζει κάποιος αγγλική
ιστορία, το καταλαβαίνει. Ξέρετε, στον αγγλικό εµφύλιο πόλεµο,
η Οξφόρδη ήταν υπό τους ιππότες του βασιλιά, τους Καβαλίερς,
οι οποίοι είχαν πιο φιλελεύθερο πνεύµα από το Κέιµπριτζ, το
οποίο ήταν υπό τους Ράουντχεντς, δηλαδή τους στρατιώτες του
Κρόµγουελ οι οποίοι ήταν πουριτανοί και πολύ πιο σκληροί στα
θέµατα.
Επικράτησε, έτσι, ένα λίγο πιο χαλαρό πνεύµα, το οποίο απεικονίζεται συνήθως και στη χαρίεσσα και φιλοπαίγµονα διάθεση
του Υπουργού των Οικονοµικών, έστω κι αν µιλά για πράγµατα
που ούτε ευχάριστα είναι ούτε αστεία σηκώνουν.
Όµως, πέραν του συγγραφέα του αφηγήµατος και της ανάλυσης του χαρακτήρα του, ας πάµε στο ίδιο το αφήγηµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εάν αυτό είναι αλήθεια, πώς
εξηγείτε το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός χρειάστηκε άρον-άρον
εξαιτίας της γνωστής ιστορίας των πλωτών µέσων να τρέξει στο
Ζάππειο την Τρίτη και εκεί να ανακοινώσει, χωρίς κανέναν προηγούµενο προγραµµατισµό –το ξέρει και ο τελευταίος δηµοσιογράφος έξω από αυτήν την Αίθουσα, το σύνολο του δηµοσιογραφικού κόσµου- ότι αυτή η συνέντευξη δεν ήταν προ-προγραµµατισµένη;
Πώς, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός εµφανίστηκε ξαφνικά εκεί και
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άρχισε να ανακοινώνει παροχές;
Και πώς εξηγείται ότι ένα σχέδιο το οποίο υποτίθεται ότι προϋπήρχε και είχε επίσης ποσοτικοποιηθεί, έρχεται εν µέρει µεν
σαν νοµοθέτηµα - µε το νοµοθέτηµα αυτό περί ρύθµισης οφειλών, γνωστό σαν «εκατόν είκοσι δόσεις» - και από την άλλη ακούστε ακούστε!-, µε µια σειρά τροπολογιών; Πού ακούστηκε
προηγούµενος σχεδιασµός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σοβαρός, υπαρκτός, ποσοτικοποιηµένος να εµφανίζεται µε τη
µορφή σειράς τροπολογιών; Το έχετε ξανακούσει ποτέ αυτό; Θεωρείτε ότι κάποιος µπορεί ποτέ να το πιστέψει αυτό; Και µάλιστα
των εξής τροπολογιών -αν θέλετε λίγο να τις διατρέξουµε.
Υπάρχει το θέµα των εκατόν είκοσι δόσεων, στο οποίο η Νέα
Δηµοκρατία - το είπαµε ξεκάθαρα - θα το ψηφίσει. Το οποιοδήποτε µέτρο φέρνει µια ανακούφιση εµείς το στηρίζουµε, έστω
και αν είναι ανεπαρκές, έστω και αν οφείλεται σε προηγούµενα
σφάλµατα της Κυβέρνησης. Δεν υπάρχει λόγος να επαναλάβουµε αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, να τιµωρούµε την κοινωνία για
τα λάθη της Κυβέρνησης.
Η ρύθµιση αυτή έρχεται µετά τη µη επιτευχθείσα, µη έχουσα
αποτελέσµατα ρύθµιση του 2014. Γιατί δεν είχε αποτελέσµατα η
ρύθµιση του 2014; Γιατί τότε ο ΣΥΡΙΖΑ µιλούσε περί «σεισάχθειας», περί πλήρους διαγραφής των χρεών. Ήταν και η άλλη
ρύθµιση το 2015, στην οποία, αν τα στοιχεία είναι ακριβή, εντάχθηκε το 50% ή κάτι τέτοιο των οφειλών. Εµείς, λοιπόν, θα το ψηφίσουµε και ας ελπίσουµε εδώ να έχουµε κάτι καλύτερο.
Πάµε τώρα όµως στις τροπολογίες και συγκεκριµένα στην
τροπολογία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Βέβαια δεν
είναι προϊόν ενός σχεδιασµού, έτσι; Είναι προϊόν προφανούς
αποτυχίας του Υπουργείου. Το µεν πρώτο κοµµάτι της αφορά
στην αναγνώριση πάσης φύσεως οφειλών. Τα γνωστά συριζαϊκά
µε τα οποία έρχεται µια ρύθµιση η οποία νοµιµοποιεί εκ των
υστέρων δαπάνες, οι οποίες µάλιστα δεν είναι και ποσοτικοποιηµένες εδώ. Δεν λέει το Υπουργείο στην Εθνική Αντιπροσωπεία
τι ποσό ψηφίζει.
Η άλλη τροπολογία, η 2172/180, αφορά τη χορήγηση στους
δικαιούχους κύριας σύνταξης της κατ’ ευφηµισµόν δέκατης τρίτης σύνταξης. Και αυτή θα την ψηφίσουµε, αλλά µην κοροϊδευόµαστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πρόκειται για δέκατη
τρίτη σύνταξη, πρόκειται για ένα επίδοµα. Ποσοτικά αυτό το επίδοµα είναι µερικών εκατοντάδων εκατοµµυρίων. Για να ήταν δέκατη τρίτη σύνταξη, πρέπει να ήταν µεταξύ 2,2 και 2,4 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Έτσι δεν είναι, κυρία Υφυπουργέ; Κατά συνέπεια, µε το να το λέµε δέκατη τρίτη σύνταξη απλώς επιχειρούµε να κοροϊδέψουµε τους συνταξιούχους.
Για το ζήτηµα της τροπολογίας 2173/181, που αφορά τον ΦΠΑ,
το είπε πάρα πολύ χαρακτηριστικά ένας ή µία συνάδελφος προηγουµένως: «να σε κάψω Γιάννη να σε αλείψω λάδι». Αφού πρώτα δηµιουργήσαµε το πρόβληµα, καταργώντας την ορθή ρύθµιση της κυβέρνησης Σαµαρά τότε, που είχε µειωθεί συνολικά ο
ΦΠΑ στην εστίαση, τώρα, µετά την πάροδο πέντε ετών, επανέρχεται µια µικρότερη ρύθµιση, που αφήνει απ’ έξω τον καφέ και
τα αναψυκτικά.
Ειλικρινά, θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούµε πώς θα εφαρµοστεί παρεµπιπτόντως αυτή η ρύθµιση στην πράξη. Όταν θα
παίρνει κανείς έναν καφέ και µία τυρόπιτα θα είναι σε άλλον ΦΠΑ
ο καφές και σε άλλον ΦΠΑ η τυρόπιτα. Φαντάζοµαι ότι τα ελεγκτικά όργανα θα έχουν ένα πάρα πολύ εύκολο έργο να το ξεκαθαρίσουν. Θα πηγαίνουν στο τραπέζι, θα ρωτάνε τι τρώτε, θα
κοιτάνε τον κατάλογο και αναλόγως θα επιβάλουν ή δεν θα επιβάλουν πρόστιµο. Πρόκειται για µια -έτσι- χαριτωµένη ρύθµιση.
Βέβαια για το rebate δεν θα σχολιάσω εδώ.
Η άλλη ρύθµιση του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού
είναι επίσης τµήµα του συνολικού φερόµενου σχεδιασµού της
Κυβέρνησης. Στην πραγµατικότητα µε τι έχουµε να κάνουµε εδώ;
Έχουµε να κάνουµε µε µια ρύθµιση η οποία προσπαθεί να διορθώσει τα αδιόρθωτα, δηλαδή την παραχώρηση στο «υπερταµείο»
στοιχείων της πολιτιστικής κληρονοµιάς, για την οποία πάρα πολλοί συνάδελφοι είχαν προειδοποιήσει. Τότε δεχόµασταν σωρηδόν κυβερνητικές διαβεβαιώσεις ότι ουδείς κίνδυνος υπάρχει, ότι
κανένα στοιχείο της πολιτιστικής κληρονοµιάς µας δεν απειλείται, ότι κανένα λάθος δεν έχει γίνει.
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Παρότι ζητήθηκαν µε δεκάδες ερωτήσεις τα στοιχεία των ακινήτων αυτών που αφορά η παραχώρηση στο «υπερταµείο», ποτέ
δεν δόθηκαν. Και τώρα βλέπουµε αυτήν τη ρύθµιση, η οποία αποτελεί πλήρη οµολογία. Προσπαθεί εκ των υστέρων µε κάποιον
τρόπο να διασώσει ό,τι µπορεί να διασωθεί, δηλαδή να ονοµάσει
εκτός συναλλαγής και ανεπίδεκτα χρησικτησίας τα ακίνητα που
ανήκουν στο δηµόσιο και είναι µεταξύ του 1453 και 1830.
Εάν δεν υπήρχε η παραχώρηση στο «υπερταµείο», θα άξιζε να
ζητήσει κανείς να µας εξηγηθεί τι χρησιµότητα έχει αυτή η ρύθµιση, ποιος είναι ο λόγος δηλαδή που έρχεται αυτή η ρύθµιση,
απολύτως εµβαλωµατικά, σε ένα νοµοθέτηµα το οποίο αφορά
τις εκατόν είκοσι δόσεις. Αλλά βέβαια, όπως λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ,
αυτό µπορεί να είναι στοιχείο ενός συνολικού σχεδιασµού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µιλούσα µε δηµοσιογράφους
προηγουµένως και µου ελέχθη το εξής, ως τρόπος αντίληψης
των πραγµάτων. Κοιτάχτε, λέει, δεν µπορεί να καταλάβετε αυτήν
την Κυβέρνηση, αν δεν έχετε διαβάσει Χάρι Πότερ. Διότι όλοι
εµείς ζούµε σε έναν πραγµατικό κόσµο. Στον Χάρι Πότερ αυτός
είναι ο κόσµος των Muggles, των κοινών ανθρώπων, ο κόσµος
που γνωρίζουµε. Όµως ξαφνικά διέρχεσαι ένα νοητό τείχος και
εισέρχεσαι σε έναν άλλο κόσµο. Αυτός είναι ο κόσµος του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένας κόσµος στον οποίο τα πράγµατα αποκτούν µαγική και διαφορετική διάσταση, τελείως δυσανάλογη µε τον
τρόπο που ο µέσος άνθρωπος, η κοινωνία προσλαµβάνουν τα
πράγµατα. Δηλαδή τα αχρείαστα υπερπλεονάσµατα, η τεράστια
διόγκωση του ιδιωτικού χρέους, η εκκρεµότητα έκδοσης διακοσίων πενήντα χιλιάδων συντάξεων, τα πάµπολλα προβλήµατα
στην καθηµερινότητα, στη διαχείριση του δηµόσιου ονοµάζονται
ως επιτυχία, ως έξοδος από την κρίση, ως ακµή, ως ανακούφιση
του µέσου πολίτη και προσπαθούµε εµείς µε τη σειρά µας να αντιληφθούµε πώς αυτή η πραγµατικότητα είναι συµβατή µε την
πραγµατικότητα που εµείς ζούµε.
Και έχουµε και ένα άλλο τέτοιο παράδειγµα, τελευταίο, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας. Ο
Πρωθυπουργός της χώρας ήρθε και µας είπε ξεκάθαρα -δεν νοµίζω ότι υπάρχει η παραµικρή αµφισβήτηση επ’ αυτού- ότι η
ψήφος στις ευρωεκλογές συνιστά ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνησή του, καθαρά και σταράτα. Είπε δηλαδή στην ελληνική
κοινωνία ότι εγώ χρήζω ως Πρωθυπουργός της χώρας την ψήφο
σας στις ευρωεκλογές ως κριτήριο της αποδοχής ή της µη αποδοχής του κυβερνητικού έργου. Κατά συνέπεια, αυτό που καταλαβαίνει ο κάθε άνθρωπος, ο τελευταίος πολίτης, όχι µόνο οι
Βουλευτές, από µια τέτοια τοποθέτηση, είναι ότι εάν µε αποδοκιµάσετε, τότε σηµαίνει ότι δεν έχω την εµπιστοσύνη σας.
Όταν το είπε αυτό ο Πρωθυπουργός, δεν είχαν ανακοινωθεί
στο σύνολό τους τα µέτρα και ήλπιζε φαντάζοµαι ότι αυτά δεν
έχουν γίνει κατανοητά από την ελληνική κοινωνία. Προφανώς, ο
Πρωθυπουργός της χώρας µετά έκανε µετρήσεις. Είδε την απήχηση ή την µη απήχηση των µέτρων αυτών, των µέτρων που σήµερα συζητάµε στην ελληνική κοινωνία, και ήρθε και το άλλαξε.
Είπε ότι οι ευρωεκλογές είναι µια µορφή δηµοσκόπησης. Από την
υπέρτατη τοποθέτηση, ψήφος εµπιστοσύνης, ναι ή όχι, µένω ή
φεύγω, εκλογές ή όχι εκλογές, µε θέλετε ή δεν µε θέλετε, πήγαµε σε κάτι το τελείως αχνό, ως εάν συµβουλευτικά η ελληνική
κοινωνία καλείται στις κάλπες για να εκφέρει µια άποψη «en passant» και από κει και πέρα εξαρτάται από τον Πρωθυπουργό να
την αντιληφθεί, να την ερµηνεύσει, να την τροποποιήσει, να την
καταλάβει όπως θέλει και να την αντιµετωπίσει µε όποιον τρόπο
κρίνει. Εάν αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι αποτελέσµατα µιας αντίληψης επερχόµενης ήττας τι είναι;
Τελειώνω. Θα µου επιτρέψετε, κύριε Λοβέρδο, να σας επαναλάβω από του Βήµατος αυτό το οποίο σας είπα και κατ’ ιδίαν
προηγουµένως, έχοντας τη µικρή προσωπική µαταιοδοξία να
υπάρχει γραµµένο στα Πρακτικά. Μόνο για αυτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Με χαρά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Είπε ο κ. Λοβέρδος προηγουµένως ότι πολλές φορές όταν η Νέα Δηµοκρατία είχε κερδίσει τις εκλογές, πινακίδες µε έργα…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Και ο ΣΥΡΙΖΑ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Α, ο ΣΥΡΙΖΑ, µε συγχωρείτε.
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Και η Νέα Δηµοκρατία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Και εµείς. Άλλαζαν πινακίδες σε έργα τα οποία επί των ηµερών του είχαν κατασκευαστεί
και ο ίδιος είχε σχεδιάσει και αφαιρείτο η συµµετοχή του µαζί µε
την πλάκα και τοποθετείτο κάτι άλλο.
Του είπα, λοιπόν, έξω ότι αυτό συνέβη και όταν ο Γιώργος Παπανδρέου κέρδισε στις εκλογές του 2010. Τότε εγώ, ως Βουλευτής Κερκύρας, είχα µια έντονη -ας την πω έτσι - συµµετοχή στο
να ολοκληρωθεί το Νοσοκοµείο της Κέρκυρας, το οποίο υπάρχει
σήµερα, ένα νοσοκοµείο το οποίο είχε τεράστιες ιδιαιτερότητες.
Είχαν πτωχεύσει µέσα δύο εργολάβοι, ο ένας µετά τον άλλον πρωτοφανής περίπτωση στα νοµικά χρονικά της χώρας!-, µάλιστα χωρίς να αποβληθεί ο πρώτος.
Εκτός αυτού, ειλικρινά είχα λειτουργήσει τα έξι πρώτα χρόνια
της κοινοβουλευτικής µου ζωής σαν εργοταξιάρχης, πηγαίνοντας δύο µέρες την εβδοµάδα σε αυτό το νοσοκοµείο, επιβλέποντάς το σαν να ήταν το ίδιο µου το σπίτι. Όταν ολοκληρώθηκε,
λοιπόν, ο τότε Υπουργός Υγείας, κύριε Λοβέρδο, ο κ. Αβραµόπουλος µού έκανε το κοµπλιµέντο, χωρίς να το ξέρω, να βάλει
το όνοµά µου στην πινακίδα κάτω από το δικό του όνοµα. Δεν το
δικαιούµουν. Υπουργός Δικαιοσύνης ήµουν.
Μόλις χάσαµε, λοιπόν, τις εκλογές το πρώτο πράγµα που
έκανε η νέα διοίκηση που ορίστηκε από την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου ήταν να βγάλει την πινακίδα και µετά να καλέσει τον κ. Λοβέρδο να εγκαινιάσει ξανά το νοσοκοµείο και να
τοποθετήσει µια πινακίδα µε το δικό του όνοµα, βεβαίως, είµαι
σίγουρος εν αγνοία του. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό γιατί
το λέω; Διότι πάρα πολλές φορές στο ευρύτερο πολιτικό σκηνικό
υπάρχει µία αντίληψη των πραγµάτων η οποία υπερβαίνει τους
δηµοκρατικούς κανόνες λειτουργίας. Κι αυτό πρέπει να το αποφεύγουµε.
Έρχοµαι ξανά στο νοµοθέτηµα για να πω: Κύριοι Υπουργοί, το
νοµοθέτηµα αυτό δεν προάγει τα πράγµατα, παρά µόνο ανατρέπει εν µέρει –κι αυτό είναι το όποιο θετικό του- τις επιβλαβείς συνέπειες προηγούµενων δικών σας νοµοθετηµάτων. Εµείς κατ’
αρχήν, θα το ψηφίσουµε.
Θα σας ζητήσουµε, επίσης, ξεκάθαρα και µε αίσθηση της πολιτικής σοβαρότητας σε αυτό που σας λέµε να ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ
τις δύο τροπολογίες: Πρώτον, την κατάργηση της νοµοθετηµένης µείωσης του αφορολογήτου ορίου. Γιατί αν δεν ψηφιστεί
αυτό, η οποιαδήποτε ανακούφιση στις συντάξεις δεν υπάρχει,
είναι προφανές. Είναι απλή αριθµητική, δεν είναι µαθηµατικά.
Είναι απλή αριθµητική του δηµοτικού. Αυτό το οποίο θα αφαιρείται από τους συνταξιούχους υπερβαίνει αυτό το οποίο τους δίνετε µε το επίδοµα. Και δεύτερον, την τροπολογία για το ΦΠΑ, η
οποία έχει πίσω της και την οικονοµική λογική του παραδείγµατος. Διότι επί των ηµερών της κυβέρνησης Σαµαρά µε αυτήν την
τοποθέτηση το κράτος αύξησε και δεν µείωσε τα έσοδά του. Εάν
πάρετε τη συνολική εικόνα τότε της αύξησης της ενεργούς ζήτησης που δηµιουργήθηκε από τη µείωση του ΦΠΑ είχε κέρδος
και όχι ζηµία το ελληνικό δηµόσιο. Σας ζητάµε, λοιπόν, να ψηφίσετε και τις δύο αυτές τροπολογίες δείχνοντας ότι, εν πάση περιπτώσει, θέλετε να συµµετάσχετε στην προσπάθεια απάλειψης
των επιβλαβών συνεπειών των προηγούµενων νοµοθετηµάτων
σας.
Πάντως, ούτως ή άλλως, και αν δεν τις ψηφίσετε, µετά από
δύο εβδοµάδες έχουµε εκλογές. Είναι εκλογές. Μπορεί να είναι
ευρωεκλογές, αλλά είναι εκλογές. Είναι ευρεία και ευθεία απεικόνιση της αντίληψης της ελληνικής κοινωνίας και του ελληνικού
λαού, ευθεία εφαρµογή της αρχής της λαϊκής κυριαρχίας. Και
µε το καλό, ελπίζω ότι δέκα επτά ηµέρες µετά από τώρα, θα
έχουµε εδώ τη χαρά να ξανασυζητήσουµε, να προκηρυχθούν
εκλογές και η νέα κυβέρνηση Μητσοτάκη να νοµοθετήσει πλέον,
εάν εσείς αρνηθείτε, όχι ως τροπολογίες, αλλά ως νοµοθετήµατα, τα συγκεκριµένα µέτρα, τα οποία σήµερα σας προτείνουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ πολύ,
αλλά επειδή ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε ιστορικά στις πινακίδες,
για να γραφτούν αυτά στα Πρακτικά της Βουλής, είµαι υποχρεωµένος να συµπληρώσω, κύριε Δένδια, κι εγώ ότι ως Υπουργός

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υγείας και µάλιστα, εξωκοινοβουλευτικός υλοποίησα το «Delor
II» µεταξύ των οποίων χτίστηκαν τα µεγαλύτερα νοσοκοµεία
όπως, το Πανεπιστηµιακό «Αττικόν» και της Αλεξανδρούπολης.
Στο µεν «Αττικόν», όταν έγινε τέλος πάντων η θεµελίωσή του,
υπήρχε µία πινακίδα, η κλασική πινακίδα της θεµελίωσης, η
οποία, όταν ολοκληρώθηκε, εξαφανίστηκε. Και οι εργαζόµενοι
έφτιαξαν µία δική τους πινακίδα που έλεγαν ποιος είναι ο Πρωθυπουργός και ποιος ήταν ο Υπουργός και την τοποθέτησαν
τότε. Το ίδιο έγινε και στην Αλεξανδρούπολη. Μάλιστα στην Αλεξανδρούπολη ο τότε Μητροπολίτης, ο Άνθιµος, είχε πει: «Εδώ
έχουν περάσει Πρωθυπουργοί κι έχουν υποσχεθεί το Πανεπιστηµιακό της Αλεξανδρούπολης και εσείς Υπουργός πώς θα το υλοποιήσετε;» Και εθεµελιώθη. Κι εκεί χάθηκε η πινακίδα. Και όταν
εγώ διαµαρτυρήθηκα εκ των υστέρων ότι, βρε παιδιά, για όνοµα
του Θεού, οι πινακίδες δεν µπορούν να χάνονται, τοποθέτησαν
µια άλλη που έλεγαν ότι µε Πρωθυπουργό τον Κώστα Σηµίτη ο
Υπουργός Δηµήτριος Κρεµαστινός εθεµελίωσε. Αλλά δεν ήταν
ο κ. Σηµίτης τότε Πρωθυπουργός, ήταν ο Παπανδρέου. Αυτή
είναι η κατάσταση που επικρατεί. Και καλό είναι να γράφονται
αυτά στα Πρακτικά της Βουλής, για να σταµατήσουν αυτές οι
αθλιότητες κάποια µέρα.
Και προχωρούµε τώρα µε τον επόµενο οµιλητή, τον κ. Καββαδά της Νέας Δηµοκρατίας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Μετά ποιοι είναι, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Μετά είναι ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ένωσης Κεντρώων, ο οποίος
µε παρακάλεσε γιατί φεύγει. Και µετά πάλι επανερχόµαστε στον
κατάλογο των Βουλευτών όπου είναι ο κ. Κεγκέρογλου, ο κ. Καρασµάνης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Έχει γίνει αντιστροφή,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Στη θέση του Κεγκέρογλου; Εγώ βλέπω «Κεγκέρογλου», δεν βλέπω «Καρράς».
«Κεγκέρογλου» γράφει. Λοιπόν, αν έχετε αλλάξει, να µας το δηλώσετε. «Κεγκέρογλου» γράφει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων, είκοσι επτά µαθητές και µαθήτριες και έξι συνοδοί-εκπαιδευτικοί τους, από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Ηγουµενίτσας και το Δηµοτικό Σχολείο Ασπροκκλησίου Σαγιάδας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Καββαδά, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε
σήµερα παραµονές των εκλογών τις 26ης Μαΐου, εδώ λόγω της
άρνησης της Κυβέρνησης να αποδεχθεί ότι έρχεται το τέλος της.
Βρισκόµαστε εδώ λόγω της µαταιοδοξίας της εξουσίας, των
κυβερνώντων, που υποθέτουν ότι µε το νοµοσχέδιο για τις εκατόν είκοσι δόσεις και το πενιχρό επίδοµα που σκέφτονται να µοιράσουν στους συνταξιούχους θα µπορέσουν να περιορίσουν την
εκλογική τους ήττα. Μία ήττα που πιστεύουν ότι µπορούν να την
περιορίσουν παραδίδοντας ηµιτελή έργα ανά την Ελλάδα, κοροϊδεύοντας τον κόσµο. Μία κατρακύλα που πιστεύουν ότι µπορούν
να την σταµατήσουν µε εγκαίνια και φιέστες ρίχνοντας στάχτη
στα µάτια του κόσµου, σαν αυτή της περασµένης Κυριακής στη
Λευκάδα µε τα εγκαίνια του νέου Νοσοκοµείου.
Να µιλήσω κι εγώ για το νοσοκοµείο, αφού µίλησαν οι προηγούµενοι, το οποίο νοσοκοµείο θεµελιώθηκε, ξεκίνησαν δηλαδή
οι εργασίες από τη Νέα Δηµοκρατία το 2013 και καλώς έγινε,
αλλά αυτό που παραδώσατε, κύριοι της Κυβέρνησης, όχι ως κτήριο, αλλά ως µονάδα υγείας, απέχει παρασάγγας από αυτό που
περιµέναµε οι Λευκαδίτες.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε συνάδελφε, …
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Ακούστε, κύριε Μπάρκα.
Περιµέναµε ότι µαζί µε το νέο κτήριο θα γινόταν επανεκκίνηση
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της υγείας στη Λευκάδα µε επάρκεια προσωπικού σε όλα τα επίπεδα. Και αντ’ αυτού, λίγες ώρες, -όχι ηµέρες- ώρες αφού έκοψε
την κορδέλα ο κ. Τσίπρας αρκετά περιστατικά διακοµίστηκαν στα
νοσοκοµεία των γύρω περιοχών και λιγοστοί ασθενείς που µεταφέρθηκαν όπως-όπως στο νέο νοσοκοµείο σιτίζονται από το παλαιό νοσοκοµείο. Αυτά συµβαίνουν στο νησί της Λευκάδας µετά
τα εγκαίνια του νέου νοσοκοµείου και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για ανασυγκρότηση δήθεν του κοινωνικού κράτους από
τον ΣΥΡΙΖΑ.
Και παρά το γεγονός ότι και από αυτά τα έδρανα και µε ερωτήσεις προς τον Υπουργό ζητούσα να προνοήσουν για προσλήψεις, για στελέχωση των κλινικών που θα αναβάθµιζαν πραγµατικά τις υπηρεσίες δηµόσιας υγείας στο νοµό.
Καταθέτω στα Πρακτικά έξι ερωτήσεις που έχω καταθέσει από
το Μάιο του 2017 για να λειτουργήσει άρτια από την πρώτη µέρα
το νέο Νοσοκοµείο Λευκάδας που δεν απαντήθηκαν ποτέ από
τον Υπουργό, γιατί απλά δεν έκανε τίποτα για τα θέµατα αυτά,
για να µπορεί να απαντήσει στους Λευκαδίτες.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Καββαδάς καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Έτσι, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, και µε το παρόν νοµοσχέδιο προσπαθείτε να πείσετε τον κόσµο ότι είστε έτοιµοι να
τους ανακουφίσετε. Αλλά η πραγµατικότητα είναι διαφορετική.
Γιατί εσείς είστε αυτοί που κόψατε τις συντάξεις χηρείας πριν
τέσσερα χρόνια και τώρα προεκλογικά τις επαναφέρετε. Εσείς
κόψατε το ΕΚΑΣ. Εσείς εξαπατάτε τους συνταξιούχους µε την
περίφηµη δέκατη τρίτη σύνταξη.
Να θυµίσω στην Κυβέρνηση, που λόγω του πανικού της έχει
µάλλον απώλεια µνήµης ότι η δέκατη τρίτη σύνταξη ήταν η καταβολή ετησίως µιας ολόκληρης σύνταξης. Δεν είχε ούτε ποσοστά ούτε κλίµακες υπολογισµού. Πώς, λοιπόν, µιλάτε για δέκατη
τρίτη σύνταξη; Παράλληλα, έχετε αφαιµάξει επί τέσσερα συνεχόµενα χρόνια από το µισθό του συνταξιούχου µέσω της εισφοράς υγείας το 2% στις κύριες συντάξεις και το 6% στις επικουρικές, µε αποτέλεσµα την περικοπή 750 εκατοµµυρίων ευρώ σε
ετήσια βάση.
Και βέβαια, δεν έχετε να µας πείτε τίποτα για τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες συντάξεις που εκκρεµούν. Για τους ανθρώπους
που περιµένουν να πάρουν τη σύνταξή τους και ζουν µε βοηθήµατα από συγγενείς και φίλους. Και ξέρετε γιατί δεν τις δίνετε;
Όχι, γιατί δεν έχετε χρήµατα. Εσείς λέτε άλλωστε ότι έχετε υπερπλεόνασµα από την υπερφορολόγηση και τα χαράτσια. Δεν τις
δίνετε, γιατί δεν θέλετε να δουν οι νέοι συνταξιούχοι ότι οι συντάξεις τους είναι µειωµένες κατά 35% και 40%. Δικός σας νόµος
και αυτός.
Και τέλος, φέρνετε την πολυδιαφηµισµένη ρύθµιση των εκατόν
είκοσι δόσεων. Οκτώ µήνες τη διαφηµίζετε. Και όσο τη διαφηµίζετε, οι οφειλές πολιτών και επιχειρήσεων στις εφορίες και στα
ασφαλιστικά ταµεία έχουν εκτιναχθεί. Και δεν κάνετε µόνο αυτό.
Αντιµετωπίζετε τους οφειλέτες µε δύο µέτρα και σταθµά: Άλλα
για τα φυσικά πρόσωπα και άλλα για τα νοµικά. Το πολύ µέχρι
τριάντα έξι δόσεις για τις επιχειρήσεις και µέχρι εκατόν είκοσι
δόσεις για τους υπόλοιπους. Να ρωτήσω το εξής: Αν κλείσει µία
επιχείρηση, ποιος θα µείνει άνεργος; Ο εργαζόµενος! Άρα, εσείς
µισείτε την επιχειρηµατικότητα, θέλετε ανέργους και όχι ανάπτυξη. Γι’ αυτό και κάνετε αυτήν την διάκριση.
Θέλετε, κύριοι της Κυβέρνησης, να ανακουφίσετε πραγµατικά
τον κόσµο; Ιδού, έχετε την τροπολογία της Νέας Δηµοκρατίας
έτοιµη για τη µη µείωση του αφορολόγητου και τη µείωση του
συντελεστή ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα εστίασης στο 13%, όπως
τον είχε µειώσει η κυβέρνηση Σαµαρά το 2014. Ψηφίστε τη και
σταµατήστε να κοροϊδεύετε τους Έλληνες πολίτες, δίνοντάς
τους ψίχουλα από τη µια και παίρνοντάς τους διπλά από την
άλλη.
Κυρίες και κύριοι, η Νέα Δηµοκρατία ήταν, είναι και παραµένει
η παράταξη της ευθύνης. Σήµερα θα ψηφίσει και τις εκατόν είκοσι δόσεις και το εκλογικό επίδοµα για τους συνταξιούχους και
τη µείωση του ΦΠΑ για την εστίαση, που είναι άλλωστε στο πρόγραµµά µας και εσείς αυξήσατε. Ο ελληνικός λαός, όµως, στις
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26 Μαΐου θα καταψηφίσει την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, που πανικόβλητος τρέχει παραµονές των εκλογών για να µαζέψει τα ασυµµάζευτα.
Να σας θυµίσω, όµως, κύριοι της Κυβέρνησης -και θα ολοκληρώσω µε αυτό- ότι αντίστοιχες παροχές πανικού και ψηφοθηρίας
δεν έφεραν τα αποτελέσµατα που προσδοκούσε ούτε η κυβέρνηση Παπανδρέου ούτε η κυβέρνηση Σηµίτη και το περίφηµο πακέτο των 7 δισεκατοµµυρίων ευρώ το 2003.
Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, η ώρα που θα µπείτε στο χρονοντούλαπο
της ιστορίας ως η χειρότερη Κυβέρνηση της Ελλάδας έφτασε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα από της Νέας Δηµοκρατίας)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τι θέλετε, κύριε
Μπάρκα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ζητώ τον λόγο
για µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ήθελα να πω
µε βάση αυτά που είπε ο προηγούµενος οµιλητής, δεν ξέρω για
τον ίδιο, δεν έχω εικόνα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Υπουργέ,
επειδή και χθες δηµιουργήθηκε αυτό το θέµα, δηλαδή να γίνεται
διάλογος, θα µιλήσετε, αλλά…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Μόνο αυτό θα
πω και θα σταµατήσω, κύριε Πρόεδρε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα απαντήσω µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Όχι, δεν θα σας
δώσω τον λόγο, γιατί και χθες έγινε το ίδιο πράγµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα πω µόνο αυτό. Δεν ξέρω για τον ίδιο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Θα κάνει µια διόρθωση ο Υπουργός και θα προχωρήσουµε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Εγώ µόνο αυτό
θα πω. Δεν ξέρω για τον ίδιο -και συγγνώµη που επαναλαµβάνοµαι- αλλά την Κυριακή το πρωί εγώ ήµουν µαζί µε τον Πρωθυπουργό στη Λευκάδα. Δίπλα ακριβώς από τον Μητροπολίτη
Λευκάδος καθόταν ένας κύριος, ο οποίος εκεί δήλωνε ότι είναι ο
Βουλευτής Λευκάδος, εκλεγµένος µε την Νέα Δηµοκρατία και
συµµετείχε στα εγκαίνια του καινούργιου Νοσοκοµείου στη Λευκάδα. Δεν ξέρω εάν ο κ. Καββαδάς ήταν εκεί. Μπορεί να µην ήταν
αυτός εκεί πέρα, αλλά εγώ εκεί είδα και χαιρετούσε ο εκλεγµένος Βουλευτής µε τη Νέα Δηµοκρατία στη µονοεδρική της Λευκάδας. Χαιρετούσε τον κόσµο, ο οποίος είχε έρθει εκεί και
συµµετείχε στα εγκαίνια του νέου Νοσοκοµείου Λευκάδας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ωραία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κοιτάξτε, είπε ότι
ήταν κάποιος που ήταν εκεί, δεν είπε τίποτα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Είπε ότι κάποιος κύριος βρισκόταν
εκεί…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Δεν είπε τίποτα,
κύριε Καββαδά. Ένας που έλεγε…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Τι σχέση έχει αυτό; Άσχετα πράγµατα λέµε εδώ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Αυτό δεν αλλάζει
τίποτα, για να πείτε κάτι, κύριε Καββαδά. Αφήστε το.
Ο κ. Μεγαλοµύστακας, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Ένωσης Κεντρώων, έχει τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Δεν µπορείτε να
πάρετε τώρα τον λόγο, γιατί τον έχω δώσει στον κ. Μεγαλοµύστακα. Τι θέλετε να πείτε; Εάν είναι να πείτε αυτό, το είπε και ο
Υπουργός το είπα και εγώ, ότι δήλωσε ο Υπουργός ότι ένας δήλωσε έτσι, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι εσείς ασπάζεστε αυτά που
δήλωσε ο -δεν ξέρω και εγώ- ποιος τα δήλωσε.
Κύριε Μεγαλοµύστακα, έχετε τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν ξεκινήσω τον λόγο µου,
θέλω να υπενθυµίσω ότι όλοι όσοι ανήκουµε στον χώρο του Κέντρου, αυτοί που τον εκπροσωπούµε, είµαστε εδώ, έχοντας ως
γνώµονα πάντοτε το κοινό καλό της χώρας. Είµαστε εδώ, για να
πάρουµε τα θετικά από τη Δεξιά, τα θετικά από την Αριστερά, να
τα παντρέψουµε, έτσι ώστε να βγει ένα αποτέλεσµα, το οποίο
εµείς πιστεύουµε ότι είναι υπέρ των απλών πολιτών. Αυτό είναι
το ζητούµενο για εµάς.
Εποµένως, εµείς ως Ένωση Κεντρώων δεν µπορούµε να καταψηφίσουµε σε καµµία περίπτωση µέτρα θετικά, ευεργετικά για
τον Έλληνα πολίτη, για τον Έλληνα νέο, για τον Έλληνα εργαζόµενο, για τον Έλληνα επιχειρηµατία, για τον Έλληνα συνταξιούχο, ο οποίος τα τελευταία δέκα χρόνια περνά αυτές τις δυσκολίες που όλοι γνωρίζουµε. Τα τελευταία δέκα χρόνια έχει δει
να χάνεται ένα µεγάλο κοµµάτι της ελληνικής νεολαίας, των Ελλήνων επιστηµόνων, των ερευνητών, να φεύγει στο εξωτερικό
για να αναζητήσει την τύχη του.
Εµείς ως Ένωση Κεντρώων θα υπερψηφίσουµε το νοµοσχέδιο, όπως και κάποιες από τις τροπολογίες που εµείς κρίνουµε
ορθές. Ωστόσο σε καµµία περίπτωση δεν θα αφήσουµε τίποτα
χωρίς να ελέγχεται. Είναι πολύ σηµαντικό αυτά που έχετε υποσχεθεί στον ελληνικό λαό να υλοποιηθούν άµεσα, µε τον σωστό
τρόπο και να πάρετε και άλλα µέτρα, καθώς τα χρωστάµε. Και
λέω, τα χρωστάµε, ενώ εµείς δεν κυβερνούσαµε όλα αυτά τα
χρόνια που µας οδήγησαν στην κρίση, αλλά και ούτε και τώρα
υποστηρίξαµε ποτέ εσάς, αλλά τα χρωστάµε ως πολιτικό σύστηµα. Έχουµε κάνει αφαίµαξη του ελληνικού λαού. Είναι πολύ
λίγες οι περιπτώσεις που συναντάµε και προκαλούν αισιοδοξία
µέσα στην ελληνική κοινωνία. Μάλιστα, σήµερα, όντας µέλος της
Ειδικής Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας, παρακολούθησα
δύο παραδείγµατα νέων ανθρώπων, δυο επιστηµόνων οι οποίοι
διέπρεψαν µέσα στον καιρό της κρίσης, οι οποίοι εξέφρασαν τα
παράπονα που είχαν τόσο µε τις προηγούµενες κυβερνήσεις όσο
και µε τη σηµερινή.
Πρέπει να ενισχύσουµε όλες τις παραγωγικές δοµές που µας
έχουν αποµείνει. Αυτό πρέπει να κάνουµε. Αυτό είναι το σωστό
και δεν πρέπει να κάνουµε σε καµµία περίπτωση στείρα αντιπολίτευση, µόνο και µόνο έχοντας ως γνώµονα ποιο θα είναι το πολιτικό όφελος. Αυτό είναι λάθος. Αυτό είναι που βάζει όλους τους
πολιτικούς σ’ ένα καζάνι και έρχεται η ρήση «κοντά στα ξερά,
καίγονται και τα χλωρά» να επαληθευτεί. Γιατί; Γιατί δυστυχώς,
ακολουθώντας όλοι τις πρακτικές που µας οδήγησαν σ’ αυτήν
την κρίση, ερχόµαστε στο σηµερινό αποτέλεσµα. Και ποιο είναι
αυτό; Είναι ο κόσµος να έχει αγανακτήσει µε την πολιτική που
ασκείται. Έχουµε δει την ακροδεξιά και στην Ελλάδα να µεγαλώνει δυστυχώς, ίσως µια από τις πιο τραγικές συνέπειες της
κρίσης και αυτό που γίνεται είναι να επαναλαµβάνονται τα ίδια
λάθη. Κι όταν µιλώ για λάθη, δεν εννοώ αυτά τα µέτρα, εννοώ
κάποιες πρακτικές, που δεν ξέρω εάν οφείλονται σε σκοπιµότητες ή γίνονται κατά λάθος ή λόγω έλλειψης χρόνου. Γιατί, καλώς
ή κακώς, τα µέτρα έρχονται σήµερα και σε δέκα µέρες έχουµε
εκλογές. Δεν ξέρω, αλλά ο κοινός νους θα είχε κάνει πονηρές
σκέψεις.
Αναλογιστείτε το τι κάνετε, λοιπόν, γιατί µε τέτοιου είδους
µέτρα, σίγουρα κάνετε το σωστό. Ωστόσο, δεν πρέπει να αφήνουµε καµµία αµφιβολία πλέον στον Έλληνα πολίτη. Αυτό είναι
το νέο που ζητά. Δεν είναι δύσκολο. Πρέπει να κάνουµε το λογικό. Έχουν πει πολλοί άνθρωποι απ’ αυτό το Βήµα ότι επιστρέφεται ο µόχθος του Έλληνα πολίτη, γιατί οι απλοί Έλληνες
πολίτες είναι αυτοί που στήριξαν τη χώρα. Εποµένως, πρέπει να
τους ανταµείψουµε γι’ αυτό και να τους δώσουµε πίσω αυτό που

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πήραµε απ’ αυτούς. Όταν το κάνετε, κάντε το σωστά. Δώστε οριστικές λύσεις. Φτάνει πια µε τα ηµίµετρα, µε λύσεις που δεν λύνουν ολοκληρωτικά το πρόβληµα!
Έχω µιλήσει πάρα πολλές φορές. Τέτοιου είδους καταστάσεις
είναι που δυσκολεύουν ακόµη περισσότερο τον κόσµο. Μπορεί
να ανοίγετε την πόρτα, να δηµιουργείτε µια χαραµάδα, αλλά και
πάλι δεν µπορεί να περάσει, δεν έρχεται έτσι η ελπίδα.
Δεν θέλω να κουράσω άλλο το Σώµα. Δεν θα χρησιµοποιήσω
όλο τον χρόνο µου. Θέλω, όµως, να πω ότι είναι πολύ σηµαντικό
όλα τα κόµµατα να παραµερίσουµε το κοµµατικό όφελος που
προσδοκούµε να έχουµε, όταν τοποθετούνται οι Βουλευτές ή οι
Υπουργοί στις οµιλίες τους απ’ αυτό εδώ το Βήµα, να βάλουµε
στην άκρη τον εγωισµό µας και έστω αυτή την ύστατη ώρα, να
αναλογιστούµε ποιο είναι το σωστό για τον Έλληνα πολίτη. Δεν
θέλω σε καµµία περίπτωση να κάνω αντιπολίτευση, η οποία δεν
θα έχει αντίκρισµα. Γι’ αυτό και ο ήπιος τόνος που έχω.. Πραγµατικά, ο Έλληνας έχει ανάγκη να δηµιουργήσει ελπίδες. Ας το
κάνουµε σωστά.
Ευχαριστώ πολύ
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε τον
κ. Μεγαλοµύστακα και για την τήρηση του χρόνου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρία,
αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα µαθητές και µαθήτριες και ένας εκπαιδευτικός συνοδός τους από τη Σχολή Δηµοσιογραφίας «ΑΝΤΕΝΝΑ».
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Προχωρούµε στον επόµενο οµιλητή, που είναι ο Βουλευτής
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Καρράς.
Παρακαλώ, κύριε Καρρά, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, τι θέλετε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Παρακαλώ ένα λεπτό. Ήταν προσβλητικό αυτό που είπε ο κ. Μπάρκας και πρέπει να µου δώσετε
τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Μια στιγµή, ποιο
ήταν το προκλητικό;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Είπε «κάποιος κύριος».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Αυτό είπε. Ωραία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Λίγο σεβασµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ο σεβασµός είναι
αυτά που είπατε εσείς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Είπε «κάποιος κύριος», αλλά είναι
πώς το είπε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Είπε ότι κάποιος
κύριος, που είπε ότι είναι υποψήφιος της Νέας Δηµοκρατίας, είπε
αυτά. Ε, ωραία. Δεν είπε ότι εσείς…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: «Κάποιος κύριος».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Δεν αµφισβήτησε
εσάς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, σας
παρακαλώ. Διότι έχει µεγάλη ιδέα ο κ. Μπάρκας για τον εαυτό
του, επειδή είναι Υφυπουργός και πρέπει να σέβεται τους συναδέλφους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Όχι, µη δηµιουργήσουµε επεισόδιο. Σας τα είπα εγώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Δεν σέβεται τους συναδέλφους
έτσι όπως µίλησε προηγουµένως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Μα δεν είπε τίποτα
για εσάς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Για εµένα είπε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Όχι, δεν είπε τίποτα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Βουλευτής Λευκάδας υπάρχει µόνο
ένας και είµαι εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ωραία, δεν είπε ο
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άνθρωπος ότι δεν είστε. Είπε ότι…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Ακούσατε πώς το είπε; Υποτιµητικά
το είπε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Όχι, δεν το είπε
για εσάς υποτιµητικά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Αφού το άκουσα. Εδώ ήµασταν και
άλλοι συνάδελφοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Μπάρκα, είπατε τέτοιο πράγµα; Εγώ δεν το κατάλαβα; Είπατε τέτοιο
πράγµα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Εγώ είπα «ένας κύριος».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Είπε «ένας κύριος».
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Μισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τι να πείτε παραπάνω;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Ότι ο κ. Μπάρκας έτσι όπως µίλησε
έχει πολύ µεγάλη ιδέα για τον εαυτό του…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Με συγχωρείτε,
δεν µίλησε για εσάς. Μην απαντάτε µε αυτόν τον τρόπο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Για εµένα µίλησε προσωπικά. Κύριε
Πρόεδρε, στη Λευκάδα υπάρχει ένας Βουλευτής και είµαι εγώ
αυτός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Μπάρκα,
ρωτώ, είπατε κάτι για τον κ. Καββαδά, µήπως δεν το κατάλαβα
εγώ;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: «Ένας κύριος», λέει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): «Ένας κύριος είπε». Ωραία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: …«καθόταν δίπλα από τους παπάδες». Κάτι τέτοιο είπε. Αυτός είµαι εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Δεν είπε για εσάς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Ρωτήστε τον, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Για τον κ. Καββαδά είπατε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: «Και δήλωνε Βουλευτής», είπε.
Κύριε Μπάρκα, έπρεπε να ζητήσετε µια συγγνώµη, τουλάχιστον, δηµόσια. Αυτός ο Βουλευτής είµαι εγώ. Και αν έχετε τόσο
πολύ µεγάλη ιδέα για τον εαυτό σας, κακώς, γιατί είστε Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας παρακαλώ
µην κάνετε χαρακτηρισµούς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Πρέπει να σέβεστε, γιατί είστε από
την Πρέβεζα και εγώ είµαι από τη Λευκάδα. Είναι κρίµα να µιλάτε
έτσι. Δεν είναι σωστό αυτό. Όσο για το νοσοκοµείο τα είπα στην
οµιλία µου, δεν χρειάζεται άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ωραία, σας σέβεται. Δεν νοµίζω ότι τίθεται θέµα προσωπικό.
Κύριε Μπάρκα, νοµίζω ότι αυτό πρέπει να αποκατασταθεί.
Συµφωνείτε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Όχι, να ζητήσει συγγνώµη ο κ.
Μπάρκας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τι συγγνώµη τώρα; Εντάξει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Πώς θα γίνει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Είπε ο άνθρωπος
ότι…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Γειτονιά είµαστε. Μαζί είµαστε
δίπλα-δίπλα. Δεν γνωρίζει ο ένας τον άλλον;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συµφωνώ. Προχωρούµε.
Κύριε Καρρά, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, πριν µιλήσω επί του νοµοσχεδίου, οφείλω να παρατηρήσω κάτι.
Όταν νοµοσχέδια έχουν αυτή την έκταση και αυτό το ενδιαφέρον και προκαλούν το ενδιαφέρον της Βουλής, των Βουλευτών,
της κοινής γνώµης, θα πρέπει τουλάχιστον να υπάρχει µια αναλογία οµιλίας µεταξύ Υπουργών, Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων και Βουλευτών. Δυστυχώς, το προηγούµενο διάστηµα δεν
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τηρήθηκε αυτή η αναλογία. Εφόσον είναι εγγεγραµµένοι, νοµίζω
-θα σας πω αµέσως τον αριθµό, τον έχω στα χαρτιά µου,- ενενήντα τρεις Βουλευτές, θα έπρεπε να διευκολυνθούν οι Βουλευτές και να µιλούν κατά αναλογία προς τους Κοινοβουλευτικούς
Εκπροσώπους. Την τελευταία ώρα παρατηρώ µια διαφορετική
κατανοµή της οµιλίας, η οποία νοµίζω δεν συµβάλλει ούτε στην
καλή λειτουργία της Βουλής ούτε στην εξυπηρέτηση των εκατέρωθεν πλευρών να ακούγονται και απόψεις τους.
Ανεξάρτητα από αυτό, βεβαίως, κύριε Πρόεδρε, τώρα θα πρέπει να πω και κάτι άλλο, µπαίνοντας επί της ουσίας του νοµοσχεδίου. Τίθεται πλέον υπό τη βάσανο της προεκλογικής περιόδου
το παρόν νοµοσχέδιο. Ο Πρωθυπουργός λέει ότι είναι ψήφος εµπιστοσύνης, η Αντιπολίτευση λέει ότι πρέπει να αποχωρήσει η
Κυβέρνηση την επόµενη ηµέρα και εγώ λέω κάτι άλλο: Πολύ
σωστά είπε ο κ. Λοβέρδος ότι πρέπει να µετράµε τις µέρες µέχρι
τις ευρωεκλογές, για να περιµένουµε την επόµενη µέρα τι θα έχει
προκύψει για τη χώρα. Αυτό, δυστυχώς, φαίνεται ότι δεν το λαµβάνουµε υπ’ όψιν και έτσι προχωρούµε, τουλάχιστον από κυβερνητικής πλευράς, µε νοµοσχέδια τα οποία είναι συρραφή πολλών
διαφορετικών ζητηµάτων και δείχνουν µια αγωνία να καλυφθούν
όπως-όπως θέµατα, να δηµιουργηθεί µια θετική εντύπωση υπέρ
της Κυβέρνησης στον κόσµο. Και δη σε ποιον κόσµο; Σε εκείνον
ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί από την κρίση, από τα µέτρα µέχρι
σήµερα. Και έτσι, λοιπόν να αγρευτούν ψήφοι.
Θέλω να είµαι ακριβής, γιατί λέω να αγρευτούν ψήφοι. Θα
µείνω µόνο, λόγω του περιορισµένου χρόνου, σε ένα παράδειγµα
εκ των πολλών ρυθµίσεων του νοµοσχεδίου που συζητάµε και δη
από τον κορµό και όχι από τις τροπολογίες που ακολούθησαν
υπό τη µορφή καταιγίδας, οι οποίες µεταξύ τους δεν έχουν καµµία συνάφεια. Θέλω να δω, λοιπόν, το ζήτηµα των εκατόν είκοσι
δόσεων προς τη φορολογική διοίκηση, το οποίο είναι το κρισιµότερο σηµείο όχι µόνο για τις οικογένειες, τους επαγγελµατίες,
αλλά είναι για την ελληνική, για την εθνική οικονοµία. Δυστυχώς,
από την Κυβέρνηση µέχρι σήµερα µέτρα τα οποία να ανατάσσουν την οικονοµία δεν έχουµε δει ακόµα και τις λεγόµενες αποκρατικοποιήσεις τις χρηµατοδοτούν οι ελληνικές τράπεζες και
καµµιά διεθνής επένδυση δεν έχει γίνει στη χώρα.
Έρχοµαι, λοιπόν, στο ζήτηµα των εκατόν είκοσι δόσεων και
θέλω να καταστήσω απόλυτα προσεκτικό το Υπουργείο Οικονοµικών, διότι είναι προχειρογράφηµα η διάταξη του άρθρου 98,
τουλάχιστον προς την πρώτη παράγραφο. Λέει, λοιπόν, ότι θα
γίνουν έως εκατόν είκοσι δόσεις για τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα ή οντότητες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έως τριάντα
-έχει αλλάξει στις τριάντα έξι- για τα νοµικά πρόσωπα ή οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κατόπιν αίτησης.
Γεννιέται το ερώτηµα: Η διατύπωση του νοµοθετήµατος εκεί
που λέει ότι θα γίνουν οι δόσεις µέχρι εκατόν είκοσι για φυσικά
και νοµικά πρόσωπα ή οντότητες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
το οποίο είναι µείζον νοµικό ερώτηµα, περιλαµβάνει και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελµατική ή εµπορική δραστηριότητα ή ο περιορισµός του µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τα
εξαιρεί, οπότε δεν µπορούν να υπαχθούν οι µικροεπαγγελµατίες,
οι αυτοαπασχολούµενοι στη ρύθµιση των εκατόν είκοσι δόσεων,
διότι έχουν την ικανότητα της πτώχευσης και την εµπορική ιδιότητα; Πρέπει να δοθούν σαφείς απαντήσεις και να διορθωθεί ο
νόµος.
Ένα ζήτηµα το οποίο τίθεται και θέτει εκποδών το σύνολο των
µικροεπαγγελµατιών είναι το σηµείο εκείνο που υπάγει στη ρύθµιση των έως τριάντα έξι δόσεων -αυτή τη στιγµή των είκοσι τεσσάρων έως τριάντα έξι δόσεων-,τους αλληλέγγυα υπόχρεους
των νοµικών οντοτήτων και προσώπων. Ποιους υπάγετε, λοιπόν,
όσοι συνάδελφοι γνωρίζετε οικονοµικά; Τους οµόρρυθµους εταίρους, τους εταίρους των ΙΚΕ, των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών
Εταιρειών τους υπάγετε και αυτούς σαν υπόχρεους, έναντι των
υποχρεώσεων της εταιρείας στις ίδιες δόσεις. Δεν θα µπορέσουν
να ανταποκριθούν. Και στο κάτω-κάτω, αν δεχτείτε ότι τα φυσικά
πρόσωπα µπορούν να µείνουν έως εκατόν είκοσι δόσεις, πρέπει
να δεχθείτε ότι τον ίδιο αριθµό δόσεων τον έχουν και τα φυσικά
πρόσωπα που καλούνται να καλύψουν εταιρικές υποχρεώσεις µικρών οντοτήτων. Όπως είπα, είναι οι οµόρρυθµες και οι ετερόρρυθµες εταιρείες και οι ΙΚΕ, ούτως ώστε να µπορέσουν να
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ανταποκριθούν. Αν µείνουν οι διατάξεις αυτές µε τη διατύπωση
την οποία έχουν µέχρι σήµερα, θα πρέπει να δεχθούµε ότι δεν
µπορεί να υπαχθεί στη ρύθµιση κάνεις σχεδόν από τους µικροεπαγγελµατίες. Και γιατί το λέω αυτό; Το ίδιο το Υπουργείο Οικονοµικών που εισηγείται τον νόµο έχει στην έκθεση συνεπειών και
τις κατηγορίες, τον αριθµό και το ύψος των οφειλών εκείνων οι
οποίοι οφείλουν µικροποσά.
Ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, ότι από τους συνοφειλέτες όπως το
βλέπει το Υπουργείο, µόνο το 19,8% προέρχονται από την κατηγορία του συνόλου των οφειλετών από την κατηγορία φόρου εισοδήµατος, και το 1,2% των ληξιπρόθεσµων αφορούν πρόστιµα
κ.λπ.. Συνεπώς πώς θα πληρωθούν αυτές; Είναι µικρές δόσεις,
είναι µικρές οφειλές και πρέπει να διευκολυνθούν.
Όταν ο άλλος, όµως, αδυνατεί να δώσει τα 50 ευρώ, τα 100
ευρώ και να υπαχθεί στην πάγια ρύθµιση των δώδεκα δόσεων,
ακόµη και αν γίνουν έως είκοσι τέσσερις ή έως τριάντα έξι, θα
ανταποκριθεί ή θα περιοριστεί µόνο στο να λάβει µία φορολογική
ή ασφαλιστική ενηµερότητα πληρώνοντας µόνο την πρώτη δόση
της ρύθµισης; Αν υπαχθεί και στη ρύθµιση των ασφαλιστικών εισφορών, µετά θα κοιτάξει να βολευτεί. Διότι πρέπει να λάβετε
υπ’ όψιν ότι θα ανασταλούν τα καταδιωκτικά µέτρα κατά αυτών
των ανθρώπων.
Δώστε τους, λοιπόν, τη δυνατότητα να διαρκέσει η ρύθµιση αν
τα φυσικά πρόσωπα κληθούν να πληρώσουν υποχρεώσεις της
εταιρείας τους τουλάχιστον, για εξήντα δόσεις. Πρέπει να διαρκέσει για τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία καλούνται ως εγγυητές,
ως µέλη προσωπικών εταιρειών ή ΙΚΕ, τουλάχιστον, για εξήντα
δόσεις. Μόνο έτσι θα µπορέσει να υπάρξει ανάπτυξη στην οικονοµία. Διαφορετικά, θα γίνει και αυτό ένα εργαλείο ψηφοθηρικό,
ενόψει των εκλογών, των ευρωεκλογών που θα γίνουν τις επόµενες ηµέρες. Επιπλέον, θα γίνει ένα εργαλείο προσωρινής ένταξης και απένταξης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θα πρέπει, λοιπόν, για τα φυσικά πρόσωπα που ευθύνονται
για οφειλές µικροεταιρειών προσωπικών να δοθεί διαφορετικός
αριθµός δόσεων έναντι των τριάντα έξι ή των είκοσι τεσσάρων
που λέτε που υπάρχουν για τις εταιρείες. Να δεχθούµε ότι µπορούν να δοθούν για τις εταιρείες περιορισµένα αν ρυθµιστούν
ευνοϊκά για τα υπέγγυα πρόσωπα. Όµως πότε θα κληθούν αυτοί;
Θα κληθούν όταν η εταιρεία δεν θα µπορεί να ανταποκριθεί. Εποµένως, πρέπει να έχει µεγαλύτερη προθεσµία ανταπόκρισης.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι θα πρέπει, κυρία Υπουργέ, να προχωρήσετε σε νοµοτεχνική βελτίωση για να µπορείτε τουλάχιστον µετά
να περηφανεύεστε σε αυτό το σηµείο ότι είχατε µία επιτυχία.
Παρ’ όλα αυτά, αν επιµείνετε, καταλαβαίνετε ότι θα είµαστε εδώ
και µετά τις 26 Μαΐου να λέµε τα ίδια καταγγέλοντάς σας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Προτού δώσω τον λόγο στον κ. Κεγκέρογλου, επειδή αναφέρθηκε ο κ. Καρράς στους οµιλητές, θα ήθελα να πω ότι στον
χρόνο της δικής µου Προεδρίας µίλησαν µαζί µε εσάς εννέα Βουλευτές. Μίλησαν τρεις Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, εκ των
οποίων ο κ. Μεγαλοµύστακας, ο οποίος ζήτησε να µιλήσει, επειδή έφευγε το αεροπλάνο του. Και ο άνθρωπος µίλησε τον µισό
χρόνο. Και η κ. Παπανάτσιου περιµένει τη σειρά της. Εν συνεχεία,
θα µιλήσουν τρεις Βουλευτές και µετά η κ. Παπανάτσιου. Οπότε
αντιλαµβάνεστε….
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω
να αδικήσω κανέναν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Μη διαµαρτύρεστε.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δύο οµιλητές µίλησαν από εµάς
και τους βάλατε καπάκι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ποιους βάλαµε
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καπάκι;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ζητήσαµε επίσηµα από την Έδρα να έχουµε από τον κ. Καρρά µια απόσταση, έναν άλλο οµιλητή. Ούτε αυτό δεν µπορεί να διευθετήσει το Προεδρείο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Μισό λεπτό, εγώ
απήντησα να πάτε πίσω από την κ. Τριανταφύλλου, δηλαδή…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Το ζητήσαµε επίσηµα από την
Έδρα να παρεµβληθεί κάποιος άλλος συνάδελφος για να υπάρχει εναλλαγή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Εγώ είπα να πάτε
πίσω.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Τέλος πάντων, αυτά είναι θέµατα
που λύνονται και δεν καταφέρνουµε να συνεννοηθούµε ούτε σε
αυτά. Και το µεγαλύτερο πρόβληµα µιας χώρας είναι η έλλειψη
εθνικής συνεννόησης. Και αυτό το πληρώσαµε το 2010. Το πληρώσαµε το 2012 που επετεύχθη εν µέρει συνεννόηση. Το πληρώσαµε και το 2015. Και ακόµη, δεν µπορούµε να δούµε αυτά
τα ζητήµατα.
Να πω, λοιπόν, ότι αυτό που είδαµε τις προηγούµενες µέρες
κατά τη συζήτηση της ψήφου εµπιστοσύνης, να µετατρέπεται
δηλαδή η έλλειψη εθνικής συνεννόησης σε ένα δικοµµατικό παιχνίδι ανούσιας αντιπαράθεσης, φτιαχτό, µε περιεχόµενο και θέµατα που δεν αφορούν τους πολίτες, µόνο και µόνο για να προσπαθήσουν να υφαρπάξουν την ψήφο οι δύο –νοµίζουν- µονοµάχοι, αυτό είναι κάτι που πραγµατικά ο κόσµος το έχει πάρει
χαµπάρι, τους έχει πλέον µάθει. Για αυτό, θέλει να ακούσει
ουσία. Και ουσία δεν είναι αυτά, τα οποία βάζετε στον δηµόσιο
διάλογο.
Πρέπει να µιλήσουµε ξανά για την πολιτική, για αυτά που µπορούν να δώσουν λύσεις, για αυτά που µπορούµε να κάνουµε
πράξη να προχωρήσουν προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας.
Τσακώνεστε για τις εργασιακές σχέσεις, για την εργασία, για
το πόσες µέρες είναι, για το πόσες µέρες πρέπει να λειτουργεί
η επιχείρηση. Αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ξεκαθαρισµένα
και από πολύ παλιά. Αυτά είναι ξεκαθαρισµένα από το ‘82 µε τον
ν.1264. Είναι ξεκαθαρισµένα πολλά ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε τα εργασιακά. Οι κανόνες της εργασιακής σχέσης έχουν
µπει.
Υπήρξε µία αναστολή για ορισµένα ζητήµατα που είχαν να κάνουν µε την περίοδο της κρίσης. Από εκεί και πέρα, όµως, δεν
µπορεί να υπάρξει καµµία παρερµηνεία σε τίποτα. Είναι καθορισµένα. Η εφαρµογή τους είναι το ζήτηµα και ο σεβασµός στους
θεσµούς που πρέπει να λειτουργούν για να εφαρµοστούν.
Το ότι η ΔΕΗ πρέπει να λειτουργεί εφτά µέρες για να παράγεται ενέργεια ποιος το αµφισβητεί; Το ότι ταυτόχρονα οι εργαζόµενοι στη ΔΕΗ και στην οποιαδήποτε επιχείρηση που πρέπει να
λειτουργεί επτά ηµέρες για το δηµόσιο και το κοινωνικό συµφέρον πρέπει να έχουν κατοχυρωµένα τα δικαιώµατά τους ποιος
το αµφισβητεί; Ποιος αµφισβητεί, επίσης, ότι οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να συµφωνήσουν τις λεπτοµέρειες της εφαρµογής
του θεσµικού πλαισίου; Ποιος το απαγορεύει; Ποιος είναι αυτός
ο τρίτος; Κανείς, εφόσον είναι στα πλαίσια του νοµικού και θεσµικού πλαισίου.
Να έχουµε, λοιπόν, κατά νου ότι όλα αυτά είναι κεκανονισµένα.
Η εφαρµογή τους είναι το ζήτηµα. Και βέβαια, είναι και το θέµα
της επαναφοράς αυτών που λόγω της κρίσης υπήρξε αναστολή,
αλλά η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει.
Γιατί δεν δέχεστε και η Νέα Δηµοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ να επανέλθει το αντικείµενο του καθορισµού του κατώτατου µισθού και
ηµεροµισθίου στους κοινωνικούς εταίρους και θέλετε να το καθορίζει ο Υπουργός µε υπουργική απόφαση ή η Βουλή µε νόµο;
Από πού κι ως πού;
Έχουµε το ζήτηµα που ανέφερε προχθές από αυτό εδώ το
Βήµα ο κ. Μητσοτάκης. Η Κυβέρνηση λέει για το ΚΕΑ. Ο Μητσοτάκης λέει: «Εµείς φτιάξαµε το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα».
Και δεν είπε ότι το δηµιούργησε η Κυβέρνηση. Είπε η Νέα Δηµοκρατία. Και του έγραψα και στο Facebook και σε όλα τα µέσα
κοινωνικής δικτύωσης, γιατί δεν µπορούσα να παρέµβω στη
Βουλή εκείνη τη µέρα να συµβουλευτεί τον Γιάννη Βρούτση και
άλλους συναδέλφους από τη Νέα Δηµοκρατία για να του πουν
ότι είναι έργο της Κυβέρνησης, στην οποία µετείχε το ΠΑΣΟΚ και
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είχα εγώ την ευθύνη. Είχαµε δηµιουργήσει, πραγµατικά, για
πρώτη φορά στην Ελλάδα τον θεσµό του ελάχιστου εγγυηµένου
εισοδήµατος που είχε τρεις πυλώνες: και οικονοµική ενίσχυση
και παροχή υπηρεσιών για να ζουν µε αξιοπρέπεια οι άνθρωποι
που βιώνουν την ακραία φτώχεια, αλλά και ευκαιρίες εργασίας
και απασχόλησης για εργασιακή επανένταξη και όχι παγίδα φτώχειας, όπως το έχει κάνει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτά, λοιπόν, είναι ζητήµατα που δεν πρέπει να δηµιουργούµε
σύγχυση στον διάλογο γύρω από αυτά. Πρέπει να δούµε πώς
βελτιώνονται. Πρέπει να δούµε πώς θα λειτουργήσει ολοκληρωµένος ο θεσµός για να έχουµε ευκαιρίες εργασίας για τους ανθρώπους που βιώνουν τα δύσκολα και όχι να τους παρκάρουµε
µε ένα επίδοµα. Αυτά είναι ζητήµατα που πρέπει να δούµε στον
διάλογο.
Ας έρθω στα µέτρα τα οποία φέρνει η Κυβέρνηση. Έρχεται και
µας λέει για διάφορα που έχουν να κάνουν, πρώτα από όλα, µε
τη ρύθµιση των οφειλών. Το ερώτηµα είναι: Ποιων οφειλών; Είναι
για τις οφειλές που ήταν πριν το 2015 ή µετά; Υπάρχουν οφειλές
και πριν το 2015, αλλά υπάρχουν πολύ περισσότερες µετά.
Έχουν δηµιουργηθεί ολόκληρα 55 δισεκατοµµύρια ληξιπρόθεσµες οφειλές από το 2015 και µετά. Με ποια πολιτική δηµιουργήθηκαν αυτά; Δηµιουργήθηκαν µε τη συγκεκριµένη πολιτική της
υπερφορολόγησης, των υπερπλεονασµάτων που δηµιούργησαν
αδυναµία στις επιχειρήσεις και στους ιδιώτες να πληρώσουν. Με
αυτήν την υπερφορολόγηση το καθαρό εισόδηµα µειώθηκε κατακόρυφα και δεν είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν. Και ήταν
και πρόσφατα επιβαρυµένοι µε άλλα µέτρα του πρώτου και δεύτερου µνηµονίου οι ίδιοι οι άνθρωποι.
Άρα λοιπόν, αντί να υπάρξει από την αρχή µία δυνατότητα ανάκτησης του εισοδήµατός τους και της δυνατότητας να πληρώσουν, δυστυχώς, δεν υπήρξε ούτε καν η ρύθµιση. Και ενώ σας
έχουµε καταθέσει πρόταση από τον Νοέµβρη, δεν την φέρατε
για ψήφιση στη Βουλή.
Ρυθµίζετε λοιπόν µε τις εκατόν είκοσι δόσεις µε στρεβλό
τρόπο οφειλές που δηµιουργήθηκαν το προηγούµενο διάστηµα.
Πρέπει να ακούσετε τους φορείς και να δείτε την πρότασή µας.
Πρέπει να βελτιώσετε τη ρύθµιση. Στα ασφαλιστικά είναι καλύτερη. Για τα οικονοµικά, για το δηµόσιο είναι χείριστη. Δεν υπάρχει. Πρέπει να δούµε πώς λύνουµε ζητήµατα.
Ταυτόχρονα, πρέπει να πω για το θέµα των συντάξεων. Έρχεστε και λέτε «δέκατη τρίτη σύνταξη» κ.λπ.. Ούτε εσείς ξέρετε
οι ίδιοι ξέρετε τι είναι. Λέτε «εν είδει» ή «µε τη µορφή δέκατης
τρίτης». Εντάξει, τι κάνετε τώρα; Τέσσερα χρόνια µειώσατε τα
εισοδήµατα που προέρχονται από συντάξεις. Τα στοιχεία που καταθέσαµε, που δεν είναι δικά µας είναι της ανεξάρτητης αρχής,
λένε ότι 2.000 ευρώ περίπου τον χρόνο επί τέσσερα χρόνια,
8.000 ευρώ έχει χάσει ο συνταξιούχος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Λίγο χρόνο ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Αυτό οφείλεται σε δύο λόγους. Οφείλεται στην κατάρρευση
αφ’ ενός των επικουρικών συντάξεων και αφ’ ετέρου στην αύξηση της εισφοράς 2% για τις κύριες συντάξεις και 6% για τις
επικουρικές. Αυτή η µείωση, λοιπόν, σε συνδυασµό µε την περικοπή του ΕΚΑΣ που εξαφανίστηκε -31 Δεκεµβρίου του 2018 καταβλήθηκε το τελευταίο ΕΚΑΣ-, έχουµε έναντι αυτών των µειώσεων στις συντάξεις το πεντακοσάρι. Θα δώσει ένα πεντακοσάρι
και είναι, λέει, αντίδωρο. Εµείς λέµε ότι οτιδήποτε επιστρέφει
είναι καλό, αλλά µην το λέτε και δέκατη τρίτη σύνταξη.
Και µάλιστα η πονηριά σας είναι τόσο µεγάλη που σκεφτήκατε
να το συνδυάσετε και µε το µέτρο του ΦΠΑ. Το καφεδάκι του
συνταξιούχου θα µείνει στο 24%, να του πάρουµε πίσω το πεντακοσάρι µέσα στη διάρκεια ενός έτους! Η πονηριά σας έφτασε
µέχρι εκεί! Αυτό είναι. Είναι δηµοσιονοµικά ουδέτερο, λέει ο κ.
Τσακαλώτος. Πώς τα έβαλε κάτω και σου λέει: Αφού θα εισπράξουµε από δω µε το ΦΠΑ και το άλλο, ισοφάρισε η δουλειά.
Λοιπόν, η Οµοσπονδία Εστιατόρων και η ΓΕΣΕΒΕΕ την οποία
συναντήσαµε µόλις τώρα, µας έδωσε ένα ψήφισµα σε ζητάει σε
όλα τα είδη να επιστρέψει ο ΦΠΑ όπως τον παραλάβατε το 2015.
Κάντε µία διάταξη ότι καταργείτε τις διατάξεις που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ στο τρίτο µνηµόνιο και επανέρχονται οι φορολογικοί συν-
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τελεστές και οι συντελεστές ΦΠΑ όπως τους παραλάβετε το
2015. Αυτή είναι µία δίκαιη λύση και µετά να συζητήσουµε πώς
θα διορθώσουµε αυτά που κάναµε εµείς.
Αλλά εδώ δεν διορθώνετε ούτε αυτά που κάνατε εσείς. Είναι
άνω ποταµών αυτά που ακούµε εδώ µέσα. Για κοινωνικά κράτη
µιλάµε και εδώ έχετε φέρει τα πάνω κάτω, ανατρέποντας ό,τι
ισορροπία υπήρχε. Και αντί να επανέρθετε σε αυτά τα οποία παραλάβατε, κάνετε µισές δουλειές.
Καταθέτω στα Πρακτικά το ψήφισµα της ΠΟΕΣΕ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν ψήφισµα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών
της Βουλής)
Και καταλήγω λέγοντας ότι το Κίνηµα Αλλαγής είναι εδώ µε
τις προτάσεις νόµου, το σχέδιο «Ελλάδα», για όσα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
σέβεται, τη δηµοκρατία, τη δικαιοσύνη, τις ανεξάρτητες αρχές,
τη λειτουργία των θεσµών, για όσα δεν θέλει, την επιχειρηµατικότητα, την ανάπτυξη, για όσα δεν πιστεύει και δεν µπορεί η Νέα
Δηµοκρατία, για τις µικρές επιχειρήσεις, τους αγρότες, για τις
εργασιακές σχέσεις, για την κοινωνική δικαιοσύνη.
Ισχυρό κίνηµα αλλαγής σηµαίνει η φωνή των πολιτών εδώ δυνατή για να προωθούµε το σχέδιο «Ελλάδα» και τις προτάσεις
νόµου που έχουµε καταθέσει.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Για να µη δηµιουργούνται παρεξηγήσεις, πρέπει να πω ότι παρακαλώ όλους τους
Βουλευτές, όταν υπάρχουν αιτήµατα να απευθύνονται, τουλάχιστον όταν εγώ βρίσκοµαι στην Έδρα, σε µένα. Διότι ο κ. Κεγκέρογλου είπε στη Γραµµατεία να αλλάξει σειρά. Εγώ είπα να
ρωτηθεί ο κ. Κεγκέρογλου αν θέλει να µιλήσει µετά από την κ.
Τριανταφύλλου –δηλαδή Καρασµάνης, Μπαργιώτας, Τριανταφύλλου- κι εκείνη τη στιγµή µου λέει η Γραµµατεία «τώρα µπήκε
στην Αίθουσα ο κ. Κεγκέρογλου» και λέω «αφού µπήκε και θέλει
να µιλήσει, ας µιλήσει».
Ειδικά µε τον κ. Κεγκέρογλου έχω αδελφική σχέση. Δεν υπάρχει καµµία πρόθεση εκ µέρους µου, αλλά εγώ θα παρακαλούσα
και τους άλλους Βουλευτές και τη Γραµµατεία, όταν εγώ τουλάχιστον είµαι στην Έδρα, οι συνεννοήσεις να γίνονται µε µένα.
Ευχαριστώ.
Και προχωρούµε µε τον συνάδελφο κ. Καρασµάνη, Βουλευτή
της Νέας Δηµοκρατίας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούω να επαναλαµβάνεται
κατά κόρον από κυβερνητικής πλευράς η αυτάρεσκη διατύπωση
ότι η χώρα επανήλθε στην κανονικότητα. Και το ερώτηµα που τίθεται είναι απλό: Για τι είδους, ποια επάνοδο και για ποια κανονικότητα µιλούν; Αν εννοούν τα περιβόητα µέτρα που διθυραµβικά εξαγγέλθηκαν, όντως αποτελούν µία κάποια βελτίωση στην
καθηµερινότητα των πολιτών. Αλλά προσέξτε, στην καθηµερινότητα της δραµατικής κατάστασης και των αδιεξόδων που δηµιουργήθηκε ακριβώς στην τετραετία της «πρώτης φοράς αριστερά» Κυβέρνησης, της δικής σας διακυβέρνησης, κύριοι της
Πλειοψηφίας.
Με τα µέτρα αυτά επιχειρείτε να µπαλώσετε τα δικά σας ολέθρια πεπραγµένα από το 2015 µέχρι και σήµερα. Υπάρχει µήπως
πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα από αυτό που θέλετε να πλασάρετε ως τη ναυαρχίδα των παροχών σας, δηλαδή τη µείωση του
ΦΠΑ στην εστίαση, που είναι λειψή, κολοβή, µισή η ρύθµιση;
Όµως δείχνετε να παραγνωρίζετε ότι δυστυχώς για σας ο
λαός έχει µνήµη και θυµάται ότι από τη δική µας κυβέρνηση τον
ΦΠΑ τον παρέλαβε στο 13%, όπου τον είχαµε κατεβάσει από τον
Αύγουστο του 2013. Εσείς τον διπλασιάσατε σχεδόν στο 24%,
στο πλαίσιο του αχρείαστου και πλέον δυσβάσταχτου τρίτου µνηµονίου, µε την περήφανη διαπραγµάτευσή σας και τα άλλα
«έργα και τις ηµέρες σας», του µαύρου και καταστροφικού 2015.
Και τώρα που τον ξαναπάτε εκεί που τον παραλάβατε από µας
και τον εµφανίζετε ως την κορυφαία παροχή σας στην οικονοµία
και στους πολίτες. Φαίνεται ότι έχετε ζηλέψει τη δόξα του Χότζα
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και την κουτοπόνηρη τακτική του. Για ποια κανονικότητα µιλάτε;
Για το ότι µας έχετε κάνει χώρα πρωταθλήτρια των φόρων στις
χώρες του ΟΟΣΑ, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ίδιου του οργανισµού; Ή γιατί µε την καταστροφική, αντιαναπτυξιακή πολιτική
έχουµε κατρακυλήσει στην τελευταία θέση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από πλευράς των επενδύσεων; Ή µήπως πρέπει να πανηγυρίζουµε για τα spreads που είναι ο καθρέφτης για
τον βαθµό οικονοµικής επικινδυνότητας µιας χώρας και τα οποία
παραµένουν στα υψηλότερα της Ευρωζώνης;
Και αυτό πάλι µε τη δέκατη τρίτη σύνταξη τι κακόγουστο ανέκδοτο είναι; Δίνετε 800 εκατοµµύρια, όταν η δαπάνη για µία κανονική σύνταξη είναι 2,2 δισεκατοµµύρια. Τα έχετε πάρει όλα και
µοιράζετε ψίχουλα, όταν από τους χαµηλοσυνταξιούχους έχει
στερήσει κοντά 1 δισεκατοµµύριο µε την κατάργηση του ΕΚΑΣ.
Και µε τη µείωση του αφορολογήτου περικόψατε τη δωδεκάτη
σύνταξη και αν δεν ψηφίσετε την τροπολογία που έχουµε καταθέσει να υπάρξει φρένο στη µείωση αφορολογήτου, θα µειωθεί
και η ενδεκάτη σύνταξη, όπως και ο ενδέκατος µισθός. Με την
εισφορά υπέρ υγείας, που αυξήσατε κατά 50% στις κύριες και
100% στις επικουρικές συντάξεις, τους υφαρπάξατε επιπλέον
800 εκατοµµύρια.
Και να ήταν µόνο αυτά. Με τον νόµο Κατρούγκαλου κατακρεουργήσατε κατά 35% τις κύριες και κατά 45% τις επικουρικές
συντάξεις. Και τώρα τους επιστρέφετε ένα ξεροκόµµατο και ανερυθρίαστα το αποκαλείτε δέκατη τρίτη σύνταξη, προφανώς γιατί
θεωρείτε αυτούς τους ανθρώπους αφελείς και ότι δεν αντιλαµβάνονται πως αυτό που τους δίνετε είναι ένα φθηνό δόλωµα, ένα
προεκλογικό βοήθηµα-ελεηµοσύνη προς άγραν ψήφων.
Κύριοι της Κυβέρνησης, έχετε διαλύσει το συνταξιοδοτικό σύστηµα της χώρας. Δεν είναι σχήµα λόγου, κυριολεκτώ. Η κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί είναι τραγική. Την έχω επισηµάνει
και την έχω καταγγείλει µε συνεχείς ερωτήσεις στη Βουλή, αλλά
δεν απαντάτε. Είναι και αυτό ένα δείγµα του πώς ορισµένοι
Υπουργοί και ειδικά ο κ. Πετρόπουλος αντιλαµβάνονται το κοινοβουλευτικό λειτούργηµα.
Έναν και πλέον χρόνο µετά τη µεταφορά του συνταξιοδοτικού
έργου στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στον ΕΦΚΑ επικρατεί
το απόλυτο χάος, µε χιλιάδες αιτήσεις συνταξιοδότησης να στοιβάζονται στα ράφια και οι συντάξεις που έβγαιναν σε τρεις µε
πέντε µήνες, τώρα χρειάζεται δύο µε τρία χρόνια και βλέπουµε.
Αντί, λοιπόν, να στελεχώσετε επαρκώς τον ΕΦΚΑ, στείλατε
δέκα υπαλλήλους -ναι, δέκα υπαλλήλους, όπως το ακούτε- και
αναγκαστήκατε να αποσπάσετε άλλους πενήντα από το πρώην
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για να τους εκπαιδεύσουν. Κι
επειδή έληγε η απόσπασή τους στις 30 Απριλίου, φέρατε τροπολογία και τους εντάσσετε σε οµάδες εργασίας και τους δίνετε
κάτι ψευτοκίνητρα για να δουλεύουν τα απογεύµατα και τα Σαββατοκύριακα.
Παρένθεση: Δηλαδή δια της τεθλασµένης εσείς είστε που καταργείτε τα εργασιακά κεκτηµένα και εµµέσως πλην σαφώς θεσπίζετε εργασία επτά ηµερών, αλλά θέλετε να αποδίδετε τέτοια
πρόθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλοιώνοντας, κατά πάγια
τακτική σας, τις δηλώσεις του. Κλείνει η παρένθεση.
Όµως και πάλι, µε αυτή την τροπολογία είναι δυνατόν αυτοί οι
άνθρωποι να καταφέρουν να διεκπεραιώσουν σε εύλογο χρόνο
τα τριάντα πέντε χιλιάδες έγγραφα για συντάξεις που έχουν
πρωτοκολληθεί στο πρώτο τρίµηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου; Φυσικά
και βέβαια όχι.
Σε ό,τι αφορά το νοµοσχέδιο για τις εκατόν είκοσι δόσεις,
ασφαλώς το επικροτούµε. Να θυµίσουµε, όµως, ότι το 2014 το
ανάλογο νοµοσχέδιο Σαµαρά - Βενιζέλου εσείς όχι µόνο το καταψηφίσατε, αλλά καλούσατε και τους οφειλέτες να µην ενταχθούν σε εκείνη τη ρύθµιση και να µην πληρώσουν τίποτε για να
πέσει η Κυβέρνηση.
Αυτή είναι η µηδενιστική πολιτική σας και αυτή, βέβαια, είναι
η διαφορά µας. Για εµάς πάνω από όλα ήταν και είναι το συµφέρον των πολιτών και της χώρας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Καρασµάνη, ολοκληρώνετε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Θα πρέπει πάντως να αντιληφθείτε ότι µε τη σηµερινή πολιτική κατάσταση σύντοµα θα χρειαστούν νέες ρυθµίσεις. Συνεπώς χρειάζονται βελτιώσεις. Δεν
έχω τη δυνατότητα του χρόνου να αναφερθώ λεπτοµερώς.
Εκείνο που έχω να επισηµάνω και το θεωρώ αναγκαίο είναι το
όριο των 20.000. Τουλάχιστον να διπλασιαστεί, ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι οφειλέτες να επωφεληθούν από αυτήν τη
ρύθµιση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνοντας ήθελα να επισηµάνω ότι µε την πολιτική που ακολουθείτε, υπονοµεύετε την αναπτυξιακή πορεία της οικονοµίας και της χώρας. Μην αµφιβάλλετε
ότι οι πολίτες το έχουν συνειδητοποιήσει απόλυτα. Μάλιστα, την
απάντησή τους θα τη δώσουν στην κάλπη. Κυριακή κοντή γιορτή!
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή του χρόνου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Η Υπουργός Οικονοµικών, η κ. Παπανάτσιου, ζήτησε και θα έχει τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε επιτέλους εδώ στην
Ολοµέλεια και συζητάµε ένα εξαιρετικά σηµαντικό νοµοσχέδιο,
ένα νοµοσχέδιο το οποίο στηρίζει τη µεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Αναφέρεται σε αυτούς που χτυπήθηκαν από την
κρίση και επιλύει αδιέξοδα. Είναι µονάχα η αρχή του πολιτικού
σχεδίου που θα εφαρµόσει αυτή η Κυβέρνηση για τις ανάγκες
των πολλών.
Επιτέλους, το συζητάµε στην Ολοµέλεια της Βουλής. Η Αντιπολίτευση ήθελε να το καθυστερήσει, ήθελε να θολώσει την εικόνα και να αλλάξει την ατζέντα. Γι’ αυτό και τις προηγούµενες
ηµέρες έστησε στη Βουλή επικοινωνιακά σόου µε αρκετές δόσεις κιτρινισµού.
Η συζήτηση, όµως, θα γίνεται στη βάση προγραµµάτων και θα
γίνεται βάσει σχεδίου. Είναι, βεβαίως, ακριβώς αυτό που φοβάστε, γιατί από το τριήµερο στη Βουλή και από τις δηµόσιες τοποθετήσεις σας φαίνεται η απουσία θέσεων ή ακόµα χειρότερα
η κρυφή σας ατζέντα. Θα τα συζητήσουµε όλα και τις εκατόν είκοσι δόσεις και τα µέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός την
προηγούµενη εβδοµάδα και, όπως φαίνεται, θα τα ψηφίσετε κιόλας. Έχει και αυτή η αντίφαση την οµορφιά της.
Η ρύθµιση οφειλών στην εφορία έχει στόχο να στηρίξει τα χαµηλά και µεσαία στρώµατα, που όλα τα προηγούµενα χρόνια
συσσώρευσαν χρέη λόγω των αντικειµενικών συνθηκών της κρίσης. Μιλάµε για µισθωτούς, για συνταξιούχους, για επαγγελµατίες, για πρώην επαγγελµατίες που έχουν κλείσει τα βιβλία τους,
για αγρότες, για ανθρώπους που θέλουν να είναι εντάξει στις
υποχρεώσεις τους, αλλά δυσκολεύονται. Αυτό έρχεται να θεραπεύσει η συγκεκριµένη ρύθµιση.
Πιο συγκεκριµένα, η ρύθµιση θα καταλαµβάνει τα χρέη που
κατέστησαν ληξιπρόθεσµα στις 31 Δεκεµβρίου του 2018 και θα
είναι εύκολα προσβάσιµη µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας
στην ιστοσελίδα της φορολογικής διοίκησης, µειώνοντας τη γραφειοκρατία και την ταλαιπωρία των πολιτών.
Για τα εισοδήµατα µέχρι και 10.000 ευρώ θα χορηγείται δυνατότητα ρύθµισης σε έως εκατόν είκοσι δόσεις µε µόνο περιορισµό την ελάχιστη καταβολή των 30 ευρώ, ενώ για εισοδήµατα
άνω των 10.000 ευρώ, θα εφαρµόζεται προοδευτικός συντελεστής σε συνάρτηση µε το χρέος.
Με την υπαγωγή στη ρύθµιση θα επέρχεται µείωση των προσαυξήσεων των οφειλών κατά 10%. Αν ο οφειλέτης επιλέξει να
ρυθµίσει το χρέος του σε λιγότερες δόσεις από αυτές που του
προτείνει η φορολογική διοίκηση, προβλέπεται αναλυτικά µείωση
προσαυξήσεων και τόκων που µπορεί να φτάσει το 90%. Η εφάπαξ και καταβολή της οφειλής θα οδηγεί σε απαλλαγή προσαυξήσεων σε ποσοστό 100%.
Τα µικρά χρέη κάτω των τριών χιλιάδων ευρώ και µε εισόδηµα
µέχρι 10.000 ευρώ δεν θα επιβαρύνονται µε τόκους µετά την
υπαγωγή στη ρύθµιση, κάτι που παρέχει ένα ακόµη µέτρο προστασίας στους συµπολίτες µας που έχουν πραγµατικά ανάγκη.
Για τα νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τα
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου η ρύθµιση θα είναι ανάλογη
µε τα φυσικά πρόσωπα.
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Για τα νοµικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα θα υπάρχουν δύο διαφορετικές ρυθµίσεις στην προσπάθειά µας να
έχουµε µια αναλογική και στοχευµένη ρύθµιση ανάλογα µε το
είδος οφειλής. Θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθµίσουν τις οφειλές τους σε είκοσι τέσσερις και τριάντα έξι δόσεις.
Θα αναστέλλονται, τέλος, τα αναγκαστικά µέτρα είσπραξης,
όπως η δέσµευση λογαριασµού ή η κατάσχεση και θα χορηγείται
φορολογική ενηµερότητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ρύθµιση των εκατόν είκοσι δόσεων δεν είναι όµως το µόνο καλό που φέρνει αυτό το νοµοσχέδιο. Η ευρεία δέσµη θετικών µέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός την περασµένη εβδοµάδα για το 2019 και το 2020 ξεκινά ήδη από τώρα να νοµοθετείται. Σε αυτό το νοµοσχέδιο παίρνουµε τα µέτρα για το 2019.
Γίνεται, λοιπόν, νόµος για να ισχύει άµεσα από τις 20 Μαΐου η
µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από το 24% στο 13%, η µετάταξη
όλων των τροφίµων από το 24% στο 13%, η µείωση του ΦΠΑ στο
ηλεκτρικό ρεύµα και το φυσικό αέριο από το 13% στο 6%. Πρόκειται για µέτρα που θα έχουν άµεσες θετικές επιπτώσεις σε καταναλωτές, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, µέτρα που θα τονώσουν
την αγορά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, ένα δίλεπτο θα το ήθελα. Ευχαριστώ.
Φυσικά, µε αυτό το νοµοσχέδιο γίνεται άµεσα πράξη η χορήγηση της δέκατης τρίτης σύνταξης, για την οποία ακούσαµε
τόσα πολλά από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Είπε ότι δεν την αντέχει η ελληνική οικονοµία, ότι είναι λαϊκισµός.
Έτσι λέγατε µόλις πριν από µία εβδοµάδα, κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Μάλλον και αυτό έρχεται να συµπληρώσει
το νεοφιλελεύθερο προφίλ σας για τις απόψεις σας περί επιδοµάτων, µισθών και εργασιακών δικαιωµάτων.
Παρεµπιπτόντως, αναρωτιόµαστε αν θα ψηφίσετε ένα µέτρο
που δεν το αντέχει η οικονοµία, τα όρια και τις αντοχές της
οποίας όµως σαράντα χρόνια δεν τα µάθατε και πολύ καλά, δεν
τα σεβαστήκατε. Και το κατάλαβε αυτό ο ελληνικός λαός µε τον
πιο σκληρό τρόπο.
Θα ακολουθήσουν, βέβαια, και άλλα µέτρα για το 2020, όπως
η µείωση του ΦΠΑ σε αγαθά και υπηρεσίες από το 13% στο 11%,
η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για εισοδήµατα έως
20.000 ευρώ και η µείωση συντελεστών της εισφοράς αλληλεγγύης για εισοδήµατα πάνω από 20.000 ευρώ, η µείωση του
φόρου εισοδήµατος για µόνιµους κατοίκους νησιών µε πληθυσµό έως τρεις χιλιάδες εκατό κατοίκους, η µείωση του ΕΝΦΙΑ, η
µείωση του φόρου των συνεταιρισµών, όπως παραδείγµατος
χάρη, των αγροτικών συνεταιρισµών, των συνεταιρισµών φαρµακοποιών και άλλων αστικών συνεταιρισµών στο 10%, η έκπτωση 10% στο εισόδηµα των συνεταιρισµένων αγροτών που
διακινείται η παραγωγή τους µέσω συνεταιρισµών, η περαιτέρω
µείωση του κόστους θέρµανσης για ορεινές ζώνες, η απαλλαγή
τόκων στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας από το φορολογητέο εισόδηµα, η αύξηση συντελεστή αποσβέσεων επενδύσεων
στο 150%, αλλά και η επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών,
επιχειρήσεων και νέων εργαζοµένων µέχρι είκοσι πέντε ετών
τόσο για τον εργοδότη όσο και για τον εργαζόµενο.
Όλα αυτά που η Αντιπολίτευση έσπευσε να τα χαρακτηρίσει
προεκλογικές παροχές, δυστυχώς για την Αντιπολίτευση ήρθαν
για να µείνουν. Είναι µέτρα µόνιµου χαρακτήρα. Δεν θα σταµατήσουν να υπάρχουν µετά τις εκλογές, αλλά θα είναι εδώ για να
στηρίξουν ένα πρόγραµµα ανάταξης της κοινωνίας και της οικονοµίας µε ορίζοντα τετραετίας.
Κεντρικό στοιχείο αυτού του προγράµµατος είναι η αντίληψη
ότι η ανάπτυξη δεν µπορεί να στηριχθεί πάνω σε κοινωνικά συντρίµµια. Για αυτό και µιλάµε για δίκαιη ανάπτυξη, ότι ο πλούτος
που παράγεται τη στιγµή που παράγεται πρέπει να µοιράζεται
και ισότιµα στην κοινωνία σε αντίθεση µε αυτό που είπε την Κυριακή ο κ. Μητσοτάκης ότι «για να δώσεις, πρέπει πρώτα να αυξήσεις την πίτα» και το οποίο είναι ο πυρήνας της νεοφιλελεύθερης αντίληψης.
Αυτές τις µέρες γίνονται ακόµη πιο ξεκάθαρες οι διαφορές
µας µε τη Νέα Δηµοκρατία και τον κ. Μητσοτάκη και όσον αφορά
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τη φορολογική πολιτική. Η έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης,
της φοροδοτικής ικανότητας δεν υπάρχει στη δική τους αντίληψη.
Αυτό φαίνεται όταν µιλούν για µείωση του ΕΝΦΙΑ για όλους,
δηλαδή ίδια µείωση και για αυτόν που έχει πολύ χαµηλή περιουσία, των 50.000 ευρώ και για αυτόν που έχει περιουσία 5.000.000
ευρώ. Δεν χρειάζεται να πούµε ποιος θα είναι τελικά ο ευνοηµένος, αν εφαρµοστεί κάτι τέτοιο.
Το συνολικό πρόγραµµα της Νέας Δηµοκρατίας, βέβαια, µέρα
µε τη µέρα γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο. Καλό είναι αυτό, για να
µην µένει τίποτα κρυφό στον ελληνικό λαό, να ξέρει ο λαός ότι
αν ψηφίσει Νέα Δηµοκρατία, το πενθήµερο στην εργασία µπορεί
να γίνει και επταήµερο, να ξέρει ο λαός ότι πιθανόν να µην υπάρχει δέκατη τρίτη σύνταξη, να ξέρει ο λαός ότι το οκτάωρο µπορεί
και να καταργηθεί γιατί είναι ξεπερασµένο και ότι οι συλλογικές
συµβάσεις δεν είναι απαραίτητο να ισχύουν πάντα, να ξέρει ο
λαός ότι η ψήφος στη Νέα Δηµοκρατία σηµαίνει ψήφο στον Βέµπερ, που θεωρεί το σχέδιο της Κυβέρνησης για τις ελαφρύνσεις
των πολλών ανευθυνότητα, να ξέρει ο λαός ότι στο ιδεολογικό
πρόταγµα της Αντιπολίτευσης υπάρχουν δύο κόσµοι, οι δήθεν
άριστοι και τα παιδιά από το Περιστέρι, από τις λαϊκές συνοικίες
-φανταστείτε τα παιδιά της επαρχίας!- να γνωρίζει, επίσης, ο
λαός ότι όντως υπάρχουν δύο κόσµοι που συγκρούονται, αυτός
των πολλών και αυτός των ελίτ, να γνωρίζει, ακόµη, ο λαός ότι
δεν θα τα καταφέρουν, θα βάλουµε ανάχωµα στην αντικοινωνική
τους ατζέντα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µια πολύ θετική συνέπεια της
εξόδου από τα µνηµόνια της νέας περιόδου, στην οποία βρισκόµαστε, είναι ότι τα σχέδια των πολιτικών δυνάµεων για την επόµενη µέρα αρχίζουν να αποτυπώνονται όλο και πιο ξεκάθαρα και
φαίνονται οι διαχωριστικές γραµµές µεταξύ τους.
Τελειώνοντας, ο λαός γνωρίζει µε ποιους θα πάει και ποιους
θα αφήσει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
Συνεχίζουµε µε τον συνάδελφο κ. Μπαργιώτα, Βουλευτή της
Δηµοκρατικής Συµπαράταξης.
Κύριε Μπαργιώτα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα, έντεκα µέρες
πριν από τις ευρωεκλογές, το πολυαναµενόµενο νοµοσχέδιο για
τις εκατόν είκοσι δόσεις και επίσης τις τροπολογίες για την υποτιθέµενη δέκατη τρίτη σύνταξη και για τις διορθώσεις στον ΦΠΑ,
τις βελτιώσεις στις κλίµακες του ΦΠΑ.
Είναι εµφανής τις τελευταίες µέρες, κατά τη γνώµη µου –και
κατά τη διάρκεια της προηγούµενης συζήτησης για την ψήφο εµπιστοσύνης, αλλά και τις επόµενες µέρες- η αγωνία της Κυβέρνησης για τη δηµιουργία ενός κλίµατος ευφορίας, ενός θετικού
σεναρίου, ενός αισιόδοξου σεναρίου για την έκβαση της οικονοµίας και της Κυβέρνησης γενικά.
Με απλά λόγια, η Κυβέρνηση αυτές τις µέρες δίνει ρέστα προεκλογικά και µάλιστα πολύ κοντά στις εκλογές, παρέχοντας,
όπως είπε και ο κ. Τσακαλώτος, 1% του ΑΕΠ σε παροχές. Και
αναρωτιέται κανείς, τόσο κακές είναι οι κυλιόµενες δηµοσκοπήσεις λίγες µέρες πριν από τις εκλογές, που αναγκάζουν σε τέτοιες ενέργειες µε αυτόν τον τρόπο;
Είµαστε, όπως είπαµε, δέκα µέρες πριν από τις εκλογές και η
πληρωµή µέχρι τις εκλογές -καθώς η Κυβέρνηση δήλωσε ότι
ιδρώνει για να προλάβει να δώσει το εκλογικό επίδοµα µέχρι τις
εκλογές- είναι σύµπτωση, κατά την άποψη των περισσοτέρων
οµιλητών σήµερα. Έτυχε να συµπέσει µε την Παρασκευή πριν
από τις εκλογές η περίφηµη βελτίωση, η δέκατη τρίτη σύνταξη.
Για τις εκατόν είκοσι δόσεις, οι οποίες έρχονται µε τεράστια καθυστέρηση, έχουµε τοποθετηθεί επανειληµµένα.
Εδώ που έχουµε φτάσει µε τα ληξιπρόθεσµα αυτής της Κυβέρνησης, από το 2015 και µετά, να έχουν φτάσει τα 55 δισεκατοµµύρια ευρώ, πολύ φοβάµαι ότι η αδηµονία µε την οποία
περίµενε η αγορά την αναγκαία ρύθµιση των δόσεων κατέληξε
σε απογοήτευση, καθώς είναι αυτό που λέµε «πολύ αργά, πολύ
λίγο». Υπάρχουν πολλοί περιορισµοί για τους περισσότερους,
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λίγες δόσεις για τις επιχειρήσεις. Έχουµε καταθέσει έγκαιρα
πρόταση νόµου πολύ καλύτερη από τη συγκεκριµένη.
Φαίνεται, λοιπόν, ότι οι περισσότεροι δεν θα µπορέσουν να
µπουν και να συνεχίσουν µακροπρόθεσµα µε τον τρόπο που γίνεται και αν θέλουµε να είµαστε ειλικρινείς, το πρόβληµα των ληξιπρόθεσµων δεν θα λυθεί όσο η αγορά δεν έχει χρήµατα, όσο
οι οφειλέτες δεν µπορούν -κατά το κοινώς λεγόµενο- να γυρίσουν τον µήνα. Χωρίς ισχυρή ανάπτυξη, οι δόσεις δεν αποδίδουν.
Ο Πρωθυπουργός στο µεταξύ πανηγυρίζει για την άρση προβληµάτων που δεν θα υπήρχαν, αν δεν είχε αναλάβει τη διακυβέρνηση ο ίδιος, ο κ. Βαρουφάκης και το κόµµα του. Ο ΦΠΑ δεν
επιστρέφει καν εκεί όπου ήταν στο πρώτο εξάµηνο του 2014,
καθώς, όπως είπαµε προηγουµένως, τα ροφήµατα παραµένουν
στον υψηλό συντελεστή και οι συνταξιούχοι θα πάρουν µόλις το
1/10 από αυτά που έχει κόψει αυτή η Κυβέρνηση, 6% εισφορά
για την υγεία στις συντάξεις, εξαφάνιση του ΕΚΑΣ, µείωση των
συντάξεων κατά 15,5% από το 2014 και µετά, µε στοιχεία της
ΑΑΔΕ.
Ο Πρωθυπουργός, που νοµίζει ότι είναι Πρωθυπουργός στη
Χώρα των Λωτοφάγων, επιστρέφει ένα µικρό µέρος αυτών που
έχει κοστίσει αυτή η Κυβέρνηση στους συνταξιούχους. Ουσιαστικά πουλάει χάντρες σε συνταξιούχους και όχι µόνο.
Αν θέλουµε να είµαστε ειλικρινείς, είναι εµφανές σε όλους ότι
η Κυβέρνηση προσπαθεί να χειραγωγήσει, προσπαθεί ουσιαστικά να εξαγοράσει την ψήφο της µεγαλύτερης κατηγορίας, του
µεγαλύτερου υποσυνόλου -αν θέλετε- ψηφοφόρων, που είναι οι
συνταξιούχοι που αγγίζουν τα δυόµισι δισεκατοµµύρια στην Ελλάδα.
Είναι ένα εκλογικό επίδοµα που είναι βγαλµένο από τις χειρότερες παραδόσεις του παλαιοκοµµατισµού. Ο κ. Λοβέρδος θυµήθηκε τις περίφηµες επιταγές του Ράλλη, παραµονές των
εκλογών το 1981 και νοµίζω ότι αυτές οι πρακτικές έχουν πάντα
-λίγο πολύ- το ίδιο αποτέλεσµα, το αντίθετο συνήθως από το επιδιωκόµενο.
Φυσικά, εγκαινιάζει και έργα, όχι µόνο το Νοσοκοµείο της Λευκάδας το οποίο ξεκίνησε, θεµελιώθηκε, εξασφαλίστηκε η χρηµατοδότησή του και το οποίο σχεδιάστηκε την εποχή που ήταν
Υπουργός ο κ. Λοβέρδος, αλλά και πολλά άλλα ηµιτελή ή ήδη τελειωµένα στην Κρήτη, στα Γιάννενα. Με τη φόρα που έχει πάρει
ενδεχοµένως να εγκαινιάσει και το µαιευτήριο της γνωστής ταινίας µε τον Μαυρογιαλούρο στην Κάτω Πλατανιά. Λίγο αυτοσυγκράτηση θα έκανε καλό µε τα εγκαίνια, γιατί θυµίζει εποχές πριν
τη δικτατορία! Πραγµατικά, θυµίζει εποχές πριν από τη δικτατορία.
Όλοι είναι αµαρτωλοί, κύριε Μαντά. Όµως το έχετε παρακάνει.
Σύγχρονη προεκλογική εκστρατεία, κατά τα άλλα, ακούω, µε
θέσεις και επιχειρήµατα και σχέδιο από την Κυβέρνηση. Σχέδιο
εκµαυλισµού των ψηφοφόρων, ενδεχοµένως, σχέδιο εξόδου από
την κρίση πολύ δύσκολο.
Όµως οι Έλληνες δεν είναι λωτοφάγοι. Ξέρουµε πολύ καλά –
το ξέρουµε όλοι, επιτέλους το παραδεχτήκατε και εσείς- ότι 86
δισεκατοµµύρια ευρώ ήταν το κόστος µόνο της περίφηµης «Βαρουφακειάδας» και εκείνης της τραγικής υπόθεσης το καλοκαίρι
του 2015 µε τα capital controls και το κλείσιµο των τραπεζών.
Όλη αυτή η απώλεια του ΑΕΠ, τα 86 δισεκατοµµύρια ευρώ, έγινε
σε µία νύχτα. Κατά τα άλλα, οι λαϊκιστές δείχνουν µε το δάχτυλο
τους άλλους. Ξεχνούν τις δικές τους ευθύνες.
Η αλήθεια είναι, όµως, ότι αυτή η Κυβέρνηση επιστρέφει ένα
µικρό µέρος του κόστους το οποίο προσέθεσε πάνω στο υπόλοιπο κόστος της κρίσης µέσα σε µία δεκαετία.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Λόγω χρόνου θα κλείσω µε ένα µικρό σχόλιο για την τροπολογία για το rebate 2006-2008. Δεν αντέχω στον πειρασµό. Από όλη
την επταετία Καραµανλή, από όλο το πάρτι της υγείας, για το
οποίο πέντε χρόνια δεν είδατε τίποτα, ανασύρατε την επόµενη
της αλλαγής τιµολόγησης των φαρµάκων για λόγους επικοινωνιακούς καθαρά ένα θέµα -εντός εισαγωγικών- «ξεχασµένο» και
σήµερα προσπαθείτε πάλι για επικοινωνιακούς λόγους µε µία
τροπολογία, η οποία έχει τεράστια προβλήµατα και νοµικά και
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πρακτικά, να µας πείτε ότι δεν κάνετε χάρη στις πολυεθνικές
εταιρείες και δεν κάνετε δωράκια, όπως άκουσα να λέει ο Υπουργός το πρωί.
Η αλήθεια είναι ότι έχουµε µία στρεβλή φαρµακευτική πολιτική. Είµαστε η χώρα µε τις µεγαλύτερες επιβαρύνσεις στην
τσέπη των ασφαλισµένων, των φτωχών, µε τεράστιες επιβαρύνσεις µε τον τρόπο που υπάρχουν οι συµµετοχές στα φάρµακα
και αντί να συζητάµε αυτά, συζητάµε για το 2006-2009.
Να τα πάρετε! Από τη στιγµή που οφείλονται, δεν υπάρχει καµµία αντίρρηση, αλλά καλά θα ήταν να συζητάµε λίγο πιο σοβαρά,
λίγο πιο συγκρατηµένα για τα µεγάλα προβλήµατα της χώρας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα τον Πρωθυπουργό χθες
να µιλάει για ένα πείραµα µεταδηµοκρατίας που κάνει η Νέα Δηµοκρατία. Είχα την εντύπωση ότι το πείραµα της µεταδηµοκρατίας άρχισε τον Γενάρη του 2015 µε αυτή την Κυβέρνηση, αλλά
εν πάση περιπτώσει ούτε ανήκω σε αυτούς που περιµένουν λύτρωση από το κόµµα το οποίο χρεοκόπησε τη χώρα, τη Νέα Δηµοκρατία, στο επόµενο χρονικό διάστηµα ούτε τρέφω ψευδαισθήσεις. Όµως πείραµα και µάλιστα ακριβό -σε κάθε περίπτωση
µεταδηµοκρατία ή όχι, δεν ξέρω- υπήρξε η διακυβέρνηση από
αυτή την Κυβέρνηση και ο ελληνικός λαός από την πλευρά του
πειραµατόζωου δεν έχει κανέναν –µα, κανέναν!- λόγο να είναι ευχαριστηµένος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε τη
σκέψη σας, σας παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Η κ. Μαρία Τριανταφύλλου, Βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, έχει τον
λόγο.
Να είµαστε λίγο συνεπείς στον χρόνο, σας παρακαλώ, για να
µιλήσουν όσο γίνεται περισσότεροι συνάδελφοι.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν αρχίσω να µιλάω για το σηµερινό νοµοσχέδιο, θα µου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο. Όταν µπήκα στην Αίθουσα νοµίζω
ότι άκουσα -δεν ήµουν από την αρχή της οµιλίας του- τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής, να βγάζει ακόµα ένα
λογύδριο υπερπατριωτικό, να λέει ότι θα πρέπει η Ελλάδα να
βοηθήσει την Κύπρο και να είναι µαζί µε την Κύπρο κ.λπ..
Θα ήθελα να θυµίσω στην Αντιπροσωπεία και στους αγαπητούς συναδέλφους που είναι εδώ, ότι η χούντα -και δεν πρέπει
να το ξεχνάει κανένας από µας- παρέδωσε την Κύπρο. Ήταν απόφαση της χούντας η ανάκληση της ελληνικής µεραρχίας, που
είχε αποφασιστεί από την προηγούµενη κυβέρνηση, την Κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου, καταστρατηγώντας βεβαίως
τη Συνθήκη της Ζυρίχης, αλλά έχοντας επίγνωση του κινδύνου
από την Τουρκία. Πρέπει να πούµε ότι τον Δεκέµβριο του 1967
µε διαταγή της χούντας αποχώρησε η ελληνική µεραρχία, δέκα
χιλιάδες άνδρες. Και βέβαια καταλαβαίνουµε τι σηµαίνει αυτό,
πόση αποδυνάµωση σηµαίνει για την κυπριακή άµυνα και βεβαίως και αδυναµία αποτροπής ενδεχόµενης επέµβασης, πράγµα που δυστυχώς έγινε.
Γιατί τα λέω όλα αυτά; Γιατί ακούµε, ξαναλέω, λογύδρια από
τους θιασώτες της χούντας, τους θιασώτες του φασισµού, της
υποτέλειας και του δωσιλογισµού και θα πρέπει να καταλάβουν
καλά ότι οι Έλληνες πολίτες και ο ελληνικός λαός δεν µπορεί να
δέχεται τέτοια µηνύµατα και τέτοιες νουθεσίες.
Ωστόσο νοµίζω ότι θα πρέπει να είµαστε σήµερα πάρα πολύ
σκεπτικοί και προσεκτικοί, ακριβώς γιατί µιλάµε για την Τουρκία,
που είναι µία αναθεωρητική δύναµη διαχρονικά, µε τεράστια οικονοµικά προβλήµατα, µε εσωτερική αιµορραγία λόγω του κουρδικού και βεβαίως µε τα καινούργια δεδοµένα γύρω από τη
γεωενέργεια. Άρα χρειαζόµαστε συµµαχίες σε βορρά και νότο αυτή η Κυβέρνηση το έχει κάνει πραγµατικότητα- και βέβαια περισσότερες διεκδικήσεις και απαιτήσεις από την Ευρωπαϊκή
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Ένωση, όπως πολύ σωστά ειπώθηκε, ακόµα και για κυρώσεις
απέναντι στην Τουρκία.
Έρχοµαι στο νοµοσχέδιο, στη σηµερινή θέσµιση. Τι µας λέει
η Νέα Δηµοκρατία και η υπόλοιπη Αντιπολίτευση; Τι λέει για τον
ΣΥΡΙΖΑ; Το γνωστό: Διαλύσαµε το ασφαλιστικό, αν και τα ταµεία
ήταν άδεια και καταληστευµένα. Διαλύσαµε την οικονοµία της
χρεοκοπηµένης χώρας µας. Φέραµε ένα τρίτο αχρείαστο µνηµόνιο, ενώ τα δύο προηγούµενα ήταν χρήσιµα. Γιατί άραγε; Δεν
εξηγείτε γιατί ήρθαν.
Είχαµε χρόνια ευηµερίας και ανάπτυξης µε πρωτόγνωρα επιτεύγµατα από τις δύο παρατάξεις που κυβέρνησαν τον τόπο σε
κάθε τοµέα της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής, αλλά αίφνης
το 2010 υπήρξε Καστελόριζο, υπήρξε ΔΝΤ, υπήρξαν µνηµόνια.
Και τόλµησε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 να διακόψει αυτές τις διαρκείς
επιτυχίες.
Υπήρξαν βέβαια και κάποιες ατυχίες, µας λένε εδώ τα δύο κόµµατα του προηγούµενου δικοµµατισµού -ρίχνοντας ο ένας το
φταίξιµο στον άλλον-, αλλά το µεγάλο ζήτηµα είναι ότι τόλµησε
ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 να ανακόψει αυτό το «success story»! Ποιο
«success story»; Το 25% µείωση του ΑΕΠ, το 28% ανεργίας, το
εύρωστο ασφαλιστικό σύστηµα µε άδεια ταµεία και το PSI, την
αποσάθρωση της παραγωγής -βρήκαµε 3 δισεκατοµµύρια ευρώ
καταλογισµούς και πρόστιµα-, την άγρια υποστελέχωση σε υγεία
και παιδεία.
Και βεβαίως όλα τα είχαν εν σοφία ποιήσει πραγµατικά, όλα
έγιναν σωστά. Ακούµε τον κ. Βρούτση να µιλάει για το σύστηµα
«ΕΡΓΑΝΗ», για «ΗΛΙΟΣ» κ.λπ. Πριν από λίγο ακούσαµε τον κ.
Κεγκέρογλου να µιλάει για ένα άρτιο ασφαλιστικό, πριν τον ΣΥΡΙΖΑ εννοώ. Η υποστελέχωση στην υγεία και στην παιδεία δεν
υπήρχε.
Γιατί τα λέω όλα αυτά; Γιατί το θέµα σήµερα είναι αν είναι προεκλογικό πυροτέχνηµα η δέκατη τρίτη σύνταξη. Πράγµατι λογιστικά δεν αντιστοιχεί πλήρως στη δέκατη τρίτη σύνταξη και
πράγµατι θεσπίζεται λίγο πριν τις ευρωεκλογές. Ε, και; Τι σηµαίνει αυτό, κύριοι συνάδελφοι;
Ποµφόλυγες ήταν τα δικά σας µέτρα. Μειώσατε, τάχα µου, για
περίπου ένα χρόνο τον ΦΠΑ και έχετε και το λέτε όταν δεν είχατε
καταφέρει να κλείσει το οποιοδήποτε πρόγραµµα, που µε δική
σας ευθύνη ήρθε και επικάθισε πάνω στη χώρα.
Και βέβαια το πρόβληµα δεν είναι αυτό. Το πρόβληµα και των
δύο κοµµάτων, της Νέας Δηµοκρατίας και του παλιού ΠΑΣΟΚ ή όπως το λένε τώρα- είναι η διεύρυνση και όχι µόνο, αν και είναι
και αυτή, η κοινοβουλευτική διεύρυνση -ή όπως λένε η διεύρυνση
«των προθύµων»- της κυβερνητικής παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ,
αλλά κυρίως µία νέα πολιτική συµµαχία µε ένα µέρος της κεντροαριστεράς και ναι, µε ένα µέρος της δηµοκρατικής δεξιάς.
Το πρόβληµά σας, κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης,
είναι ότι εσείς δεν συσπειρώνετε τίποτα, ενώ αντίθετα ο Αλέξης
Τσίπρας -θα µου επιτρέψετε να πω- ότι παίρνει από παντού.
Η χώρα σήµερα προσπαθεί να ανακτήσει µέρος των ελευθεριών της, να πετύχει την οικονοµική ανάταξη, βγαίνοντας από µία
κατάσταση χρεοκοπίας και πτώχευσης. Η πλήρης ανάκαµψη δεν
απαιτεί µόνο χρόνο, αλλά απαιτεί και σχέδιο, που πρέπει να είναι
υποχρεωτικά διαφορετικό από τα προηγούµενα, και κυρίως
απαντήσεις στο γιατί φτάσαµε ως εδώ.
Οι απαντήσεις αυτές δεν είναι εύκολες. Παραλάβαµε χρεοκοπηµένη χώρα. Έγινε προσπάθεια να αντιµετωπιστεί η ανθρωπιστική κρίση και µειώθηκε –είµαστε, βέβαια, κάτω από τις ανάγκες
των ανθρώπων- η φτώχεια κατά δύο µονάδες. Πετύχαµε µία δηµοσιονοµική ισορροπία και θεσπίσαµε µέτρα ενίσχυσης και προστασίας της εργασίας και των εργασιακών δικαιωµάτων. Αυξήσαµε τον κατώτατο µισθό, που είχε µειωθεί κατά 22%, κατά 11%.
Προσπαθήσαµε, επίσης, να ανατάξουµε την παραγωγή και στον
πρωτογενή τοµέα, εκεί που είχαµε µόνο ελλείµµατα και υπερδανεισµό.
Και βέβαια θα πρέπει να πω ότι, σε σχέση µε το χρέος, µειώσαµε το µέσο επιτόκιο των δανείων προς αποπληρωµή, σταθεροποιήσαµε τα επιτόκια για ένα µεγάλο µέρος του χρέους,
πετύχαµε αναστολή των στόχων και έτσι εξασφαλίσαµε πάνω
από µία δεκαπενταετία που µπορούµε ελεύθερα να πάρουµε
πρωτοβουλίες για ανάταξη της οικονοµίας, επιστρέψαµε και βγή-
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καµε στις αγορές µε χαµηλά επιτόκια δανεισµού, έχουµε ένα
απόθεµα ρευστότητας, ώστε να καλυφθούν ανάγκες µέχρι το
2023, εκεί που υπήρχαν χρόνια ελλείµµατα, και βεβαίως εξοφλούµε τα δάνεια του ΔΝΤ µε το πιο υψηλό επιτόκιο.
Να πω, τέλος, το εξής: Μιλάτε συνέχεια για εκλογές. Οι εκλογές είναι πράγµατι προ των πυλών. Όλοι πρέπει να αποδείξουν
την αξία τους, την κοινωνική χρησιµότητά τους και βέβαια θα
κερδίσει αυτός που θα επιλέξει ο ελληνικός λαός. Εµείς γνωρίζουµε ότι ο ελληνικός λαός έχει βασιστεί πάνω µας στις πιο δύσκολες στιγµές και θα το κάνει και τώρα, σήµερα, που πραγµατικά µπορούµε να δούµε µία διέξοδο για τη χώρα, οικονοµική,
πολιτική και πολιτιστική.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Μαρία Τριανταφύλλου.
Τον λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Τσιρώνης, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ της
Β’ Αθηνών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πήρα τον λόγο για να καταρρίψω την απάτη της Αντιπολίτευσης ότι δήθεν η κοινωνική πολιτική της Κυβέρνησης στηρίζεται σε επαχθή φορολογία. Όχι
µόνον θα αποδείξω ότι δεν είναι η φορολογία αυτή που µας δίνει
τη δυνατότητα να παίρνουµε αυτά τα µέτρα, αλλά αντίθετα είναι
η πρώτη φορά που ελληνική κυβέρνηση µπορεί να στηριχθεί σε
στέρεες βάσεις της πραγµατικής οικονοµίας.
Το 2010, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν µπούµε στα µνηµόνια, οι φόροι που εισέπραττε το ελληνικό δηµόσιο ήταν περίπου στο 22,5% του ΑΕΠ. Το 2010 το κράτος εισέπραξε από τους
πολίτες 51 δισεκατοµµύρια ευρώ φόρους. Την ίδια όµως χρονιά,
για να συντηρηθεί το πελατειακό σας κράτος, δηµιουργήσατε
ένα έλλειµµα 24 δισεκατοµµυρίων ευρώ, το οποίο προφανώς καλύφθηκε µε δανεισµό. Δεν τα εισπράξατε, λοιπόν, από τους πολίτες αυτά τα 24 δισεκατοµµύρια ευρώ. Τα πετάξατε στα παιδιά
µας. Τα πετάξατε εκεί και αυτήν τη στιγµή στενάζουµε για το
χρέος που δηµιουργήσατε. Αν είχατε εισπράξει αυτά τα 24 δισεκατοµµύρια ευρώ, µαζί µε τα άλλα 51 δισεκατοµµύρια ευρώ, για
να καλύψετε τις υποχρεώσεις του κράτους, τότε φυσικά θα είχατε ποσοστό επί του ΑΕΠ 33% και θα ήσαστε ρεκόρ στην Ευρώπη.
Το 2014, την εποχή του success story, το κράτος εισέπραξε
φόρους 47 δισεκατοµµυρίων ευρώ, όχι 51 δισεκατοµµυρίων
ευρώ. Θα πείτε ότι ανακουφιστήκαµε. Όχι φυσικά, γιατί στο µεταξύ η Ελλάδα είχε χάσει το 25% του πλούτου της. Αυτό σε ποσοστό ήταν 26% του ΑΕΠ, δηλαδή η Ελλάδα τη χρονιά εκείνη
πήρε την πρωτιά της Ευρώπης µαζί µε τη Μάλτα σε φόρους επί
του ΑΕΠ.
Το κακό, όµως, πάλι είναι ότι, παρά το γεγονός ότι εισπράξατε
αυτούς τους φόρους, είχατε πάλι έλλειµµα 6 δισεκατοµµυρίων
ευρώ. Αν αυτό το έλλειµµα των 6 δισεκατοµµυρίων το είχατε εισπράξει για να είστε νοικοκύρηδες, για να µπορείτε να καλύψετε
τις υποχρεώσεις, τότε φυσικά θα είχατε 30% επί του ΑΕΠ φόρους, πολύ µεγαλύτερους από εµάς.
Κι εσείς, όµως, πετάξατε την µπάλα στην εξέδρα. Δηµιουργήσατε ένα ακόµα έλλειµµα, µια ακόµα πληγή γι’ αυτό που ονοµάζουµε ως τεράστιο δανεισµό της χώρας.
Όµως δεν είναι µόνο αυτό. Μήπως την ίδια χρονιά καταφέρατε
χάρη σε αυτό το έλλειµµα, όπως κάνουν άλλες νοικοκυρεµένες
χώρες, να αυξήσετε το ΑΕΠ; Όχι. Το ΑΕΠ της χώρας επί σαµαροβενιζέλων πήγε από τα 191 δισεκατοµµύρια ευρώ στα 178 δισεκατοµµύρια ευρώ. Το ρίξατε κι άλλο. Και όχι µόνο αυτό, µας
αφήσατε και άδεια ταµεία που δεν έφταναν τα λεφτά που αφήσατε µέσα ούτε για έναν µήνα µισθών και συντάξεων. Διαλύσατε
το κράτος και το σκάσατε σαν λαγοί. Αυτή ήταν η πραγµατικότητα.
Η πραγµατικότητα ήταν ότι και φόρους εισπράττατε και ελλείµµατα δηµιουργούσατε και δανεισµό προκαλούσατε! Να σταµατήσει, λοιπόν, αυτό το παραµύθι ότι παίρνουµε κάθε χρόνο 10
δισεκατοµµύρια ευρώ και επιστρέφουµε το 1 δισεκατοµµύριο
ευρώ. Θα δούµε, λοιπόν, το 2017 –γιατί το 2018 ακόµα δεν έχει
ολοκληρωθεί- τι εισπράξαµε.
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Το 2017 εισπράξαµε λίγο πάνω από 49 δισεκατοµµύρια ευρώ
και στο µεταξύ το ΑΕΠ είχε πάει στα 180 δισεκατοµµύρια ευρώ
–ανέβηκε- και αυτό σηµαίνει ότι το ποσοστό επί του ΑΕΠ των
φόρων είναι 27,7%. Όµως, την ίδια χρονιά είχαµε δηµιουργήσει
ήδη πλεόνασµα της γενικής κυβέρνησης ύψους 1,4 δισεκατοµµυρίου ευρώ, αυτό που µοιράσαµε. Αυτά τα χρήµατα του ελληνικού λαού τα πήραµε πίσω. Δηλαδή όχι µονάχα δεν είναι δέκα
δισεκατοµµύρια ευρώ αυτά που πήραµε και αυτά που δώσαµε,
αλλά πήραµε περίπου τα ίδια µε αυτά που πήρατε κι εσείς και
δώσαµε κιόλας και δεν δηµιουργήσαµε χρέος. Το εξυπηρετήσαµε το χρέος που εσείς δηµιουργήσατε.
Και πάµε, λοιπόν, σε αυτό το χρέος που ήταν 305 δισεκατοµµύρια ευρώ όταν ανέλαβε η Κυβέρνηση των σαµαρο-βενιζέλων
και πήγε στα 319 δισεκατοµµύρια ευρώ κι έχουµε άδεια ταµεία.
Και επί των ηµερών µας φυσικά είναι µεν 330 δισεκατοµµύρια,
αλλά τα 30 δισεκατοµµύρια είναι το µαξιλάρι ή το χαµηλότερο
χάρη στο οποίο εξοφλούµε τα δάνεια του ΔΝΤ.
Έχουµε, λοιπόν, αυτή τη στιγµή έναν µεγάλο κουµπαρά. Έχουµε τριακόσιες χιλιάδες θέσεις παραπάνω πλήρους απασχόλησης, το τονίζω, πλήρους απασχόλησης. Έχουµε στο σύνολο
τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες, αλλά οι τριακόσιες χιλιάδες είναι
πλήρους. Είναι τρία εκατοµµύρια τετρακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες οι θέσεις πλήρους απασχόλησης στην Ελλάδα από τρία
εκατοµµύρια εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδες που παραλάβαµε
από την Κυβέρνηση σαµαρο-βενιζέλων.
Αυτό σηµαίνει, µόνο για τον ΕΦΚΑ, έσοδα περίπου ένα δισεκατοµµύριο ευρώ παραπάνω, από αυτούς τους τριακόσιες χιλιάδες ανθρώπους, µόνο από τις ασφαλιστικές εισφορές και τις
εργοδοτικές εισφορές, τι συγκρίνουµε, λοιπόν, αυτή τη στιγµή;
Και θα πω το τελευταίο, που το είπε ο Υπουργός µας, ο κ. Τσακαλώτος, για να συγκρίνουµε, ώστε να µην µιλάτε για φτωχούς
και πολλούς. Είπε ότι ο δείκτης Gini έπεσε και το 2018 -περιµένουµε τα οριστικά στοιχεία- κατά δύο µονάδες. Είναι ο δείκτης
κοινωνικής ανισότητας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό θα ήθελα κι εγώ, κύριε Πρόεδρε.
Αυτό σηµαίνει ότι η ανισότητα έπεσε στην Ελλάδα επί των ηµερών µας. Και το 2017 είχε πέσει δύο µονάδες. Αυτό που δεν είπε
ο Υπουργός και το οποίο σας το λέω εγώ τώρα, είναι ότι το ιστορικό ρεκόρ κοινωνικής ανισότητας στην Ελλάδα επετεύχθη το
2014 από την Κυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας - ΠΑΣΟΚ. Οι 34,5
µονάδες είναι ιστορικό ρεκόρ της Ελλάδας σε κοινωνική ανισότητα, για να δείτε τι είδους πολιτική εξυγίανση ακολουθούσατε
και σε ποιους φορτώνατε τα βάρη. Ρεκόρ κοινωνικής ανισότητας
το 2014, ρεκόρ χαµηλής κοινωνικής ανισότητας επί των ηµερών
µας.
Και κλείνω µε τα συµπεράσµατα. Πρώτα απ’ όλα, η χώρα εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις της. Ό,τι βλέπετε σήµερα σε αυτό το
νοµοσχέδιο είναι από την οικονοµία µας, δεν είναι από δανεικά
κι αγύριστα, γι’ αυτό είναι και µόνιµο. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά, όταν λέµε αν είναι µόνιµο, αν είναι προεκλογικό και γιατί
δεν το δώσαµε πέρυσι ή πρόπερσι. Γιατί δεν µπορούσαµε. Από
την οικονοµία σας δεν µπορούσαµε. Το δώσαµε όταν µπορέσαµε. Μακάρι να το είχαµε δώσει νωρίτερα. Κι εµάς θα µας βόλευε να το είχαµε δώσει νωρίτερα. Τώρα µπορέσαµε που κλείσαµε τη στατιστική του 2018 και µπορούµε να το κάνουµε. Αν
εσάς σας ενοχλεί αυτό ότι το δίνουµε τώρα, εµάς µας κάνει περήφανους γιατί είναι λεφτά του ελληνικού λαού κι εµείς τα νοικοκυρέψαµε.
Δεν καταφέραµε να µειώσουµε τα έξοδα του κράτους απολύοντας κόσµο όπως εσείς, όπως ο κ. Μητσοτάκης µε το ένα
προς πέντε. Δεν ελαφρώσαµε τους πολίτες διαλύοντας τα νοσοκοµεία και τα σχολεία. Και µπορούµε να ελαφρώσουµε τους εργαζόµενους αυτή τη στιγµή γιατί έχουµε 5% βιοµηχανική ανάπτυξη, γιατί έχουµε ρεκόρ στον δείκτη µεταποίησης, γιατί καταφέραµε επιτέλους να απαλλαγούµε από αυτόν τον επαχθή δανεισµό και του ΔΝΤ και να βγάλουµε µια δίοδο για το µέλλον, για
να µπορέσουµε να δώσουµε στους ανθρώπους αυτό που αξίζουν.
Είµαστε, λοιπόν, οκτώ µήνες εκτός µνηµονίων και ήδη η δια-
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φορά είναι τεράστια. Και όταν, επιτέλους, οι πολίτες κάτσουν και
ενηµερωθούν γι’ αυτά και όχι για τα πούρα, θα καταλάβουν τη
µεγάλη διαφορά και θα σας βάλουν εκεί που σας αξίζει: στο χρονοντούλαπο της ιστορίας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ο κ. Γεωργαντάς
Γεώργιος έχει τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ τους συναδέλφους.
Κύριοι συνάδελφοι, µέσα σε αυτόν τον χώρο δεν αναµετρώνται µόνο πολιτικές θέσεις και πολιτικά επιχειρήµατα. Επειδή ο καθένας έχει την πορεία και την ιστορία του και κάθε πολιτική παράταξη τα πεπραγµένα της, γίνεται και σύγκριση της υπευθυνότητας, της σοβαρότητας και της συνέπειας του καθενός.
Και αναγκάζοµαι να ξεκινήσω έτσι την οµιλία µου για τον εξής
λόγο. Βλέπω το τελευταίο σύνθηµα του ΣΥΡΙΖΑ το οποίο λέει:
«Ήρθε η ώρα των πολλών».
Κι εκφράζω το εξής ερώτηµα, κύριοι συνάδελφοι. Δεν ήταν η
ώρα των πολλών, όταν το καλοκαίρι του 2013 η Κυβέρνηση Σαµαρά έφερνε τη µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από το 23% στο
13% κι εσείς δεν την υπερψηφίσατε; Δεν ήταν η ώρα των πολλών,
όταν τον Νοέµβριο του 2014 ήρθε η ρύθµιση για τις οφειλές στα
ασφαλιστικά ταµεία και το δηµόσιο από εβδοµήντα δύο έως
εκατό δόσεις κι εσείς δεν την υπερψηφίσατε; Δεν ήταν η ώρα
των πολλών, όταν ήρθε η κατά 30% µείωση της εισφοράς κοινωνικής αλληλεγγύης, επίσης τον Νοέµβριο του 2014 κι εσείς δεν
την υπερψηφίσατε;
Κύριοι συνάδελφοι, θέλω να θυµίσω ότι τα δυόµισι χρόνια της
Κυβέρνησης Νέας Δηµοκρατίας - ΠΑΣΟΚ από το κόµµα σας ως
αντιπολίτευση, µε τη σοβαρή και υπεύθυνη αντιπολίτευση που
δήθεν έκανε, υπερψηφίστηκαν µόνο δύο διατάξεις στο Κοινοβούλιο. Η µία ήταν η περίφηµη τροπολογία έτσι ώστε ο ένας και µοναδικός –γιατί τελικά δεν είστε µε τους πολλούς- καταδικασθείς
για τροµοκρατία Ρωµανός να διευκολυνθεί στις σπουδές του,
από εκεί που ήταν κρατούµενος και η δεύτερη υπερψήφισή σας
ήταν σε κάποιες διατάξεις του νόµου περί ναρκωτικών. Τίποτε
άλλο θετικό δεν βρήκατε δυόµισι χρόνια να υπερψηφίσατε, κάνοντας πραγµατικά µία στείρα αρνητική αντιπολίτευση. Και τα
παραδείγµατα τα οποία ανέφερα, τα τρία συγκεκριµένα -υπάρχουν και πολλά άλλα- είναι πραγµατικά εξόφθαλµα του τρόπου
της ανευθυνότητας µε την οποία εσείς ασκήσατε το αντιπολιτευτικό σας έργο.
Η Νέα Δηµοκρατία σε ό,τι δίδεται προς τον κόσµο είναι απόλυτα θετική και έχει υπερψηφίσει όχι απλά αυτή την τροπολογία,
έχει ψηφίσει όχι αυτή την τροπολογία που έρχεται λίγο πριν τις
εκλογές κι έχει παροχές, έχει ψηφίσει νοµοθετήµατα, έχει ψηφίσει µέρος νοµοθετηµάτων και ολόκληρα, όταν βλέπει ότι είναι
προς τη σωστή κατεύθυνση, µια κατεύθυνση φιλοεπενδυτική, µια
κατεύθυνση µεταρρυθµιστική. Το έχει κάνει χωρίς κανέναν δισταγµό, γιατί πάνω από όλα πρέπει να υπηρετούµε όλοι µαζί το
όφελος των πολλών, των πολλών και όχι του κάθε Ρωµανού µόνο
σε δυόµισι ολόκληρα χρόνια.
Και βεβαίως, για να θυµόµαστε, από αυτές τις ρυθµίσεις που
κάνετε σήµερα, ένας πολύ µεγάλος όγκος των οφειλών δηµιουργήθηκε στη δική σας τετραετία: 85 δισεκατοµµύρια ευρώ ήταν
οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταµεία και το δηµόσιο, 140 δισεκατοµµύρια ευρώ είναι τώρα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Εµείς θα
το στηρίξουµε.
Θέλω να δείτε, όµως, το εξής. Τον Μάιο του 2014, πριν από
τις ευρωεκλογές εκείνης της περιόδου, ήρθε η Κυβέρνηση Σαµαρά να δώσει οτιδήποτε; Σας είπα πριν και δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, τη µείωση του ΦΠΑ στο 13% την υπερψηφίσαµε
από την 1η Αυγούστου του 2013, σε έναν χρόνο κενό κι όχι ύποπτο πολιτικά.
Εσείς τώρα δίνετε ένα φιλοδώρηµα. Καλά κάνετε και το δίνετε
αφού µπορείτε να το δώσετε, αλλά δεν θα µας αποτρέψετε και
από το δικαίωµα να σχολιάσουµε την πολιτική σκοπιµότητα µιας
τέτοιας πολιτικής, την οποία να ξέρετε ο ελληνικός λαός πολύ
καλά την καταλαβαίνει.
Για να είµαστε λοιπόν ξεκάθαροι σε αυτή την Αίθουσα, η Νέα
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Δηµοκρατία και ως αντιπολίτευση και ως κυβέρνηση, πράγµατι
έβλεπε το συµφέρον των πολλών και προσπαθούσε πάντα να το
πράξει. Εκ του αποτελέσµατος κρινόµαστε όλοι. Όµως, πριν από
το αποτέλεσµα, υπάρχει και η πρόθεση του καθενός, η επιχειρηµατολογία του καθενός, η ιδεολογική θέση του καθενός και η συνέπεια ή η ασυνέπεια του καθενός.
Σήµερα, λοιπόν, αυτή σας η τροπολογία δίνει τη δυνατότητα
αυτής της αµείλικτης σύγκρουσης όταν οι πολλοί, που έπρεπε
να ωφεληθούν το 2013 µε τη µείωση του ΦΠΑ και το 2014 µε τις
εβδοµήντα δύο και εκατό δόσεις και µε τη µείωση της εισφοράς
κοινωνικής αλληλεγγύης κατά 30%, σας ήταν παγερά αδιάφοροι
και δεν υπερψηφίσατε εκείνες τις διατάξεις του Αντώνη Σαµαρά.
Σε λίγες µέρες την απάντηση για όλη αυτή την ανευθυνότητά
σας θα την πάρετε στις κάλπες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριοι συνάδελφοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Γεωργαντά.
Τον λόγο έχει η Βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ κ. Χρυσούλα Κατσαβριά-Σιωροπούλου για πέντε λεπτά.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ - ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πολυνοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που συζητούµε σήµερα κλείνει
τον δεκαετή µνηµονιακό κύκλο ασφυκτικών και άδικων παρεµβάσεων στην οικονοµία της χώρας µας, παρεµβάσεων που δηµιούργησαν εκρηκτικά κοινωνικά αδιέξοδα και οικονοµική στασιµότητα. Η δέσµευση του Πρωθυπουργού ότι η έξοδος από τα
µνηµόνια είναι πραγµατική και θα ακολουθήσει η σταδιακή αποκατάσταση της κανονικότητας στην εργασία, της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης της πραγµατικής οικονοµίας υλοποιείται µε αυτό το νοµοσχέδιο.
Τα µέτρα που εισηγούµαστε εφαρµόζονται άµεσα για όλους
τους πολίτες, χωρίς εξαιρέσεις. Η απόδειξη της σκληρής δουλειάς που έγινε την περίοδο της Κυβέρνησής µας αντικατοπτρίζεται τόσο στη ρύθµιση των εκατόν είκοσι δόσεων, ρύθµιση
τεράστιας κοινωνικής ανακούφισης για ένα εκατοµµύριο τριακόσιες χιλιάδες συµπολίτες µας µε χρέη τόσο στα ασφαλιστικά ταµεία όσο και στην εφορία και στους δήµους.
Ειδικά για τους αγρότες υιοθετούµε αντίστοιχα ευνοϊκή ρύθµιση. Οι προσαυξήσεις των οφειλών τους «κουρεύονται» στο
100%, το νέο πλαφόν δόσεων αυξάνεται από τις 4.000 ευρώ στις
6.000 ευρώ, ενώ έχουν και οι αγρότες τη δυνατότητα να πληρώσουν την οφειλή τους σε εκατόν είκοσι δόσεις, µε ελάχιστο ποσό
δόσης τα 30 ευρώ. Συνταξιοδοτούνται περίπου ογδόντα χιλιάδες
υπερήλικοι οφειλέτες, που σήµερα είναι εγκλωβισµένοι ασφαλισµένοι και δεν µπορούν να συνταξιοδοτηθούν λόγω χρεών στα
ταµεία. Θα λάβουν άµεσα τη σύνταξή τους και θα εξοφλούν το
χρέος τους µε µικρή µηνιαία παρακράτηση.
Παράλληλα, καταργείται το ηλικιακό όριο των πενήντα πέντε
ετών και έτσι οι συντάξεις χηρείας θα καταβάλλονται στους εν
ζωή συζύγους ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Προωθείται, επιπλέον, η διπλή αύξηση για τις σαράντα πέντε χιλιάδες ήδη εκδοθείσες συντάξεις χηρείας που έχουν υπολογιστεί µε τον νόµο
Κατρούγκαλου, όπως και για όλες τις µελλοντικές, µε αποτέλεσµα ο δικαιούχος εν ζωή σύζυγος να δικαιούται πλέον το 70%
της σύνταξης του θανόντος, αντί για το 50%, γεγονός που µεταφράζεται σε αύξηση του δικαιούµενου ποσού στο 40%.
Επίσης, περιλαµβάνονται σειρά θετικών εργασιακών ρυθµίσεων, σηµαντικότερη εκ των οποίων είναι ίσως η καθιέρωση αιτιολογηµένων απολύσεων, που θεωρείται σοβαρό ανάχωµα στις
εργοδοτικές αυθαιρεσίες. Σε περίπτωση αναιτιολόγητης απόλυσης, η απόλυση είναι άκυρη και οι εργαζόµενοι έχουν δικαίωµα
επαναπασχόλησης στον εργοδότη τους και καταβολής µισθών
υπερηµερίας. Αντιµετωπίζουµε την υποδηλωµένη εργασία µε αυστηρότερα πρόστιµα, προστατεύουµε την υγεία και την ασφάλεια των µεταφορέων και των διανοµέων.
Η αποτελεσµατικότητα αυτής της Κυβέρνησης προκρίνεται κυρίως από την τροπολογία που συνοδεύει αυτό το νοµοσχέδιο και
προβλέπει την αποκατάσταση της δέκατης τρίτης σύνταξης, που
θα κατατεθεί στους δικαιούχους στις 20 Μαΐου, τη µείωση του
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ΦΠΑ στην εστίαση και τα τυποποιηµένα τρόφιµα από 24% στο
13% και τη µείωση του ΦΠΑ στην ενέργεια, ηλεκτρικό ρεύµα και
φυσικό αέριο, από το 13% στο 6%.
Η Αντιπολίτευση δεν αναγνωρίζει φανερά τον κοπιώδη αγώνα
της Κυβέρνησής µας και µας κατηγορεί για προεκλογική παροχολογία και για νοµοσχέδιο-σκούπα, που αποσκοπεί στην παρέλκυση της ψήφου των Ελλήνων πολιτών. Αδυνατούν να κατανοήσουν ότι τώρα που η θητεία µας πλησιάζει στο τέλος της, τώρα
που η πολιτική µας ολοκληρώνεται αποδίδει και τους καρπούς
της. Και σας βεβαιώ ότι αυτοί είναι οι πρώτοι καρποί και έχουµε
και συνέχεια.
Δεν σκηνοθετήσαµε το timing, κύριοι συνάδελφοι. Οι κυβερνήσεις κρίνονται συνολικά στις εκλογές.
Αδυνατούν, επίσης, να κατανοήσουν ότι αυτή η Κυβέρνηση
ανέλαβε τις ευθύνες της, συντόνισε τον βηµατισµό της και δεν
αρκέστηκε αυτά τα χρόνια στην εφαρµογή των µνηµονιακών δεσµεύσεων. Προχωρήσαµε σε γενναίες µεταρρυθµίσεις εξυγίανσης ενός τελειωµένου και σαθρού ασφαλιστικού συστήµατος
που παραλάβαµε το 2015 -σας παραπέµπω στα αµείλικτα στοιχεία που ανέφερε η κ. Αχτσιόγλου- καθώς και σε µια σειρά από
παρεµβάσεις στη διαχείριση και την εξοικονόµηση δηµόσιων
πόρων. Δείξαµε συνέπεια και πολλές φορές υποµείναµε µέτρα
που δεν µας εξέφραζαν, αλλά ξέραµε ότι είναι το αναγκαίο πικρό
ποτήρι της κρίσης. Εµείς φροντίσαµε, όµως, να είναι και το τελευταίο.
Το νοµοσχέδιο αυτό, λοιπόν, είναι το πλήρωµα του χρόνου.
Δεν προβλέπει απλώς µέτρα ανακούφισης. Είναι οι κόποι του ελληνικού λαού που δεν πήγαν χαµένοι. Είναι η αποφασιστικότητα
µιας Κυβέρνησης ικανής να διαπραγµατευτεί την κρίση και να
παλέψει µε εγκατεστηµένες παθογένειες της δηµόσιας διοίκησης. Στόχος µας η ανάκαµψη της οικονοµίας µε όρους ρεαλισµού και δικαιοσύνης. Στηρίζουµε την επιχειρηµατικότητα ως το
καταλληλότερο µέτρο αντιµετώπισης της κρίσης. Αντιµετωπίζουµε δραστικά το άγχος και την ανασφάλεια των οφειλετών,
γιατί τους παρέχουµε έναν διακανονισµό βιώσιµο και λογικό,
στον οποίο όλοι µπορούν να ανταποκριθούν. Θεραπεύουµε τις
αγκυλώσεις που προκαλούν στην οικονοµία οι οφειλές τεσσάρων
εκατοµµυρίων πολιτών -τριάµισι εκατοµµύρια από αυτούς χρωστούν ποσά κάτω από 5.000 ευρώ- αλλά και επαγγελµατιών και
επιχειρήσεων σε ασφαλιστικά ταµεία και εφορίες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και µε το παρόν νοµοσχέδιο συνεχίζουµε την πορεία των θετικών µέτρων και των πολιτικών υπέρ
των πολλών για όλους εκείνους που σήκωσαν δυσανάλογα τα
βάρη στα χρόνια της κρίσης. Τους το οφείλουµε και το κάνουµε
πράξη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ Δηµήτριος Δηµητριάδης για πέντε λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο παρόν νοµοσχέδιο υπάρχει ένα σύνολο ρυθµίσεων και τροπολογιών τα
οποία, ενώ φαίνονται κατ’ αρχάς ασύνδετα µεταξύ τους, είναι
φανερό πως εντάσσονται σε ένα συνεκτικό και συνολικό πλαίσιο
για την ανάκαµψη της οικονοµίας, αλλά και τη στήριξη της κοινωνίας.
Είναι ακόµη ένα βήµα στο νέο τοπίο και στη νέα εποχή που
έφερε το πολιτικό µας σχέδιο εξόδου από την κρίση, χάρη βέβαια στην τεράστια ώθηση που µας έδωσε ο λαϊκός παράγοντας
όλα αυτά τα προηγούµενα δύσκολα χρόνια.
Μέχρι τώρα έχουµε πάρει µια σειρά µέτρα που έχουν βοηθήσει κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα µε αρκετούς τρόπους και σε
αρκετές περιπτώσεις. Θα συνεχίσουµε, γιατί αυτό υπάρχει στον
πυρήνα του πολιτικού µας σχεδίου, γιατί αυτή είναι η ταυτότητά
µας, επειδή δεν αλλάξαµε ποτέ στόχους, αλλά αλλάξαµε δρόµους για να φτάσουµε εδώ που φτάσαµε και φαίνεται να τα καταφέρνουµε.
Αυτό που έχει σηµασία σε αυτό που νοµοθετούµε -και το συναντούµε σε κάθε µας πρωτοβουλία- είναι πως αυτό κατ’ αρχάς,
γίνεται µε σχέδιο, µε στόχευση. Κατ’ αρχάς, έχουµε µια επιτυχία
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στον προγραµµατισµό, στα δηµοσιονοµικά και στη διαχείριση.
Επίσης, έχουµε επιτυχία στην παραγωγική ανασυγκρότηση και
στην αλλαγή του παραγωγικού προτύπου, η οποία συντελείται
βεβαίως απρόσκοπτα. Είναι κάτι που δεν το λέµε απλά εµείς, που
δεν χρειάζεται να το παρατηρούµε σε αυτή τη Βουλή µόνο, αλλά
το λένε όλοι οι σύµµαχοι µας, όλοι οι εταίροι µας και όλοι οι διεθνείς οργανισµοί, είτε είναι τραπεζικοί, είτε είναι αναπτυξιακοί,
είτε είναι ακαδηµαϊκοί.
Εποµένως, όλα τα µέτρα ανακούφισης και επανόρθωσης των
αδικιών των µνηµονίων και ανάκτησης των δικαιωµάτων του κόσµου της εργασίας είναι αποτελέσµατα αυτών που ήδη έχουµε
επιτύχει και αυτά προσφέρουµε.
Όλοι οι πολίτες, λοιπόν, θα δουν αυξήσεις στα εισοδήµατά
τους. Το αφήγηµα της Νέας Δηµοκρατίας έχει αποτύχει παταγωδώς εδώ και πολύ καιρό. Όσο περνάει, βέβαια, ο καιρός αυτό
γίνεται ακόµα χειρότερο γι’ αυτήν και εντείνει το στρατηγικό της
αδιέξοδο. Διότι δίκαιο και βιώσιµο σχέδιο για το πώς θα βγαίναµε
από την κρίση δεν είχε. Απλώς έκανε ό,τι της έλεγαν οι δανειστές. Σχέδιο για το πώς επίσης θα έρθουν καλύτερες µέρες, εφ’
όσον έχουµε βγει από την κρίση, ούτε λόγος!
Και εξηγούµαστε. Θεσπίζουµε τη δέκατη τρίτη σύνταξη. Είναι
κατ’ αρχάς µία µόνιµη ρύθµιση, η οποία έχει µία νέα αρχιτεκτονική η οποία δοµείται σταθερά και µε ανοικτό ορίζοντα, µε έναν
τρόπο βιώσιµο και µε βάση δεδοµένα που ήδη έχουµε επιτύχει.
Το σύστηµα του επανυπολογισµού των συντάξεων που είναι εύρωστο, δίκαιο, διαφανές και βιώσιµο λέγεται νόµος Κατρούγκαλου.
Επίσης, τα αποθεµατικά των ταµείων είναι πραγµατικά αποθεµατικά, χωρίς τα τραγικά ελλείµµατα των προηγουµένων ετών
και έχουν µία συνεχή αύξηση και στην αποταµίευσή τους, αλλά
και στη ρευστότητά τους. Άρα, η δυνατότητα για να είµαστε
ακόµα καλύτερα αύριο σ’ αυτό ακριβώς, δηλαδή τη δέκατη τρίτη
σύνταξη την οποία θεσπίζουµε, είναι ανοικτή και είναι µπροστά
µας.
Δεύτερον, υπάρχει κάτι που εγώ προσωπικά το θεωρώ πάρα
πολύ σηµαντικό. Αυτό είναι η µείωση της φορολογίας συνεταιρισµένων αγροτών κατά 10%. Είναι µία ορθά υπολογισµένη ρύθµιση, διότι υιοθετεί ένα γνήσιο και σταθερό αίτηµα των συνεταιρισµένων αγροτών.
Εδώ οφείλω να προσθέσω ότι ακόµα κι όταν ήρθε ο Πρωθυπουργός στο Βελβεντό πρόσφατα κάναµε αυτή τη συζήτηση και
το αίτηµα επαναδιατυπώθηκε. Υπήρχε ακριβώς η υπόσχεση. Το
αίτηµα το βάζει όλη η ελληνική περιφέρεια και όλο το συνεταιριστικό αγροτικό κίνηµα που λένε ότι είναι δίκαιο και πρέπει να
γίνει. Και πράγµατι, αυτό κάνουµε, γιατί βοηθά την πραγµατική
οικονοµία, τη νοµιµότητα των συναλλαγών και δίνει ώθηση στο
συνεταιρίζεσθαι των αγροτών. Είναι µία καλή βάση για να επεκταθούµε εποµένως και στο µέλλον.
Έχουµε, επίσης, µε αυτό το νοµοσχέδιο τη ρύθµιση των ασφαλιστικών εισφορών. Οι ανάγκες της αγοράς των επιχειρηµατιών
και των ελεύθερων επαγγελµατιών και όλων των εγκλωβισµένων
στην κρίση από την υποανάπτυξη επιβάλλουν αυτή τη ρύθµιση.
Είναι, όµως, εφικτή, διότι πατάει στο στέρεο έδαφος των πλεονασµατικών ασφαλιστικών ταµείων, στον επανυπολογισµό που
τεκµηρίωσε µε δίκαιο και βιώσιµο τρόπο ο νόµος Κατρούγκαλου
για το ασφαλιστικό, αυτόν που διατείνονται κάποιοι ότι θα καταργήσουν, όταν και αν µπορέσουν, αλλά δεν µας λένε πώς θα
το κάνουν αυτό, ποια είναι η δική τους µεθοδολογία για τον υπολογισµό, για το «κούρεµα», αλλά και για τη διαθεσιµότητα των
ταµείων.
Επειδή δεν προλαβαίνω διότι λήγει ο χρόνος µου, κύριε Πρόεδρε, θα αναφερθώ σε µία τροπολογία την οποία κατέθεσα και
αφορά τη µείωση του ΦΠΑ. Κατ’ αρχάς, µειώνουµε τον ΦΠΑ στα
τρόφιµα, στα βασικά αγαθά. Δηλαδή, πηγαίνουµε στο 6% την
ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο. Εδώ υπήρχε ένα έλλειµµα γιατί δεν είναι σύνηθες στον ελληνικό παραγωγικό ιστό,
στα σταθερά συστήµατα θέρµανσης. Μιλάµε για τη λεγόµενη
«τηλεθέρµανση» που αφορά κυρίως τη βόρεια Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία, δηλαδή την Πτολεµαΐδα, την Κοζάνη, το Αµύνταιο και τη Μεγαλόπολη.
Υπήρξε, λοιπόν, το αίτηµα -και από τη µεριά µου τροπολογία

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

που την έκανε αποδεκτή η κυρία Υπουργός και, άρα, είναι πράγµατι κάτι θετικό- να ενταχθεί και η τηλεθέρµανση στον µειωµένο
συντελεστή ΦΠΑ στο 6%, ακριβώς γιατί είναι µία πολύ σηµαντική
παραγωγική παράµετρος η οποία στηρίζεται στην ελληνική τεχνογνωσία και στην εγχώρια παραγωγή καυσίµων. Επίσης, είναι
νέα τεχνολογία, πράσινη τεχνολογία. Επιπλέον, είναι µία φθηνή
παροχή θερµικής ενέργειας η οποία µπορεί να δώσει λύσεις στην
ελληνική επικράτεια, άρα όχι µόνο όσον αφορά τους ατµοηλεκτρικούς σταθµούς της ΔΕΗ, αλλά και ενδεχοµένως τη βιοµάζα
και άλλες εναλλακτικές µορφές παροχής ενέργειας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε –κι ευχαριστώ για την ανοχή
σας- έχω να κάνω µια παρατήρηση. Για πράγµατα που δεν διανοούνταν η Αντιπολίτευση, το παλαιό πολιτικό σύστηµα γενικότερα, ότι µπορεί να επιτευχθούν, τώρα πλειοδοτεί. Παριστάνει
πως δεν τρέχει τίποτα. Όµως, πάντα έτσι ήταν, γιατί απλώς µοίραζαν αυτά που δεν ήταν δικά τους. Μόνο που τώρα είµαστε
εµείς εδώ και είµαστε για τους πολλούς!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Δηµητριάδη.
Τον λόγο έχει ο Νίκος Συρµαλένιος, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
του Νοµού Κυκλάδων.
Κύριε Συρµαλένιε, ορίστε, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό το νοµοσχέδιο
είναι πασιφανές ότι το περιµένουν εκατοµµύρια άνθρωποι, εκατοµµύρια οφειλέτες στα ασφαλιστικά ταµεία, στις εφορίες και
στους δήµους, οφειλέτες οι οποίοι δηµιουργήθηκαν στα σκληρά
χρόνια της κρίσης και κυρίως µέχρι το 2014.
Πριν ξεκινήσω, όµως, θέλω να ρωτήσω κάτι τους συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας.
Αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, µε ποιον είστε,
µε τα µέτρα ή µε τον Βέµπερ; Το ρωτώ διότι εδώ το θέµα είναι
ότι ακούσαµε ότι ο υποψήφιος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον οποίο εσείς στηρίζετε και ο Αρχηγός σας στηρίζει
επανειληµµένα, είπε ότι πρόκειται για ανοησίες. Γιατί, λοιπόν, τα
ψηφίζετε, αφού είναι ανοησίες; Ή, λοιπόν, τα ψηφίζετε υποκριτικά γιατί δεν τα πιστεύετε ή πρέπει να ξεκαθαρίσετε αν τελικά
υιοθετείτε τον πολιτικό και ιδεολογικό προσανατολισµό του κ.
Βέµπερ. Πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός ότι ψηφίζοντας Νέα
Δηµοκρατία στις ευρωεκλογές, ψηφίζει Βέµπερ για Πρόεδρο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ένα κι ένα κάνουν δύο.
Η Νέα Δηµοκρατία και γενικά η Αντιπολίτευση, αφού απέτυχε
σε όλες τις καταστροφολογικές της προβλέψεις για το σχέδιο
της διακυβέρνησής µας και για την πορεία της χώρας και της οικονοµίας, δεν της έχουν αποµείνει παρά ελάχιστα επιχειρήµατα.
Δύο επιχειρήµατα τα οποία επικαλούνται σ’ αυτή τη συζήτηση
και τις τελευταίες µέρες, το τελευταίο διάστηµα, είναι, πρώτον,
«Γιατί τώρα φέρνετε αυτά τα µέτρα; Άρα, είναι προεκλογικά και
προσπαθείτε να κοροϊδέψετε για άλλη µια φορά τον ελληνικό
λαό» -έτσι µας λέτε- και, δεύτερον, «Δεν πρόκειται περί δέκατης
τρίτης σύνταξης, αλλά περί ενός προεκλογικού επιδόµατος».
Σας απαντάµε, λοιπόν, το εξής: Γιατί τώρα; Η Κυβέρνηση εδώ
και τέσσερα χρόνια, µε σχέδιο, επιµονή, σταθερότητα, υποµονή
και χάρη στην υποµονή και στις θυσίες της µεγάλης πλειοψηφίας
του ελληνικού λαού, πέτυχε όλους τους στόχους που έβαλε.
Έβγαλε τη χώρα από τα µνηµόνια, διασφάλισε τη δηµοσιονοµική
σταθερότητα και ανέταξε το κοινωνικό κράτος, το οποίο εσείς
διαλύσατε, η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, µε το πρώτο και το
δεύτερο µνηµόνιο.
Αποκτήσαµε, λοιπόν, ως χώρα αξιοπιστία και εσωτερικά και
διεθνώς, γιατί πετύχαµε τους στόχους και δηµιουργήσαµε τον
δηµοσιονοµικό χώρο. Γι’ αυτό ακριβώς, µετά τα αποτελέσµατα
και της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, τα οποία ανακοινώθηκαν πρόσφατα µέσα στον Απρίλιο, έχουµε τη δυνατότητα και
τον χώρο να προχωρήσουµε και σε άλλα µέτρα ελάφρυνσης, τα
οποία ξεκινήσαµε τον προηγούµενο Οκτώβριο.
Μας λέτε ότι αργήσαµε. Σας είπα την απάντηση. Μας λέτε ότι
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το µέτρο δεν είναι µόνιµο, αλλά είναι προεκλογικό πυροτέχνηµα.
Σας απαντάµε ότι όσο υπάρχει Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όχι µόνο
η δέκατη τρίτη σύνταξη µε τη µορφή του δώρου Πάσχα -δεκτό
αυτό- θα δίνεται κάθε χρόνο σε όλους τους συνταξιούχους, αλλά
επιπλέον θα διευρύνεται αυτή η δέκατη τρίτη σύνταξη.
Εσείς µας οδηγήσατε, λοιπόν, στα σκληρά χρόνια τα οποία ξεπεράσαµε, στην απώλεια του εθνικού πλούτου κατά 25%, σε
ανεργία 27% µε πάνω από ενάµισι εκατοµµύριο ανέργους. Δεν
καταφέρατε να κλείσετε την πέµπτη αξιολόγηση του δεύτερου
µνηµονίου και µας λέτε «Μα, τώρα έρχεστε και µειώνετε τον ΦΠΑ
από το 24% στο 13%, το οποίο εµείς το είχαµε κάνει». Γιατί το είχατε κάνει και υποκριτικά εδώ φέρνετε τροπολογία να το ψηφίσουµε στη λογική τη δική σας; Γιατί το είχατε κάνει; Διότι ακριβώς είχατε χάσει τις ευρωεκλογές και γιατί βλέπατε ότι δεν µπορείτε να κλείσετε την πέµπτη αξιολόγηση και ως προεκλογικό
µέτρο προσπαθούσατε να δηµιουργήσετε κάποιες συνθήκες
δήθεν ελάφρυνσης του ελληνικού λαού.
Επειδή ο χρόνος είναι περιορισµένος, θέλω να σας πω ότι µε
fake news, µε συκοφαντίες, µε κιτρινισµό, αλλά και µε υποκριτικές τροπολογίες δεν µπορείτε να πάτε µακριά. Δεν έχετε προγραµµατικό λόγο, δεν έχετε ουσιαστικές θέσεις και προσπαθείτε
µε πυροτεχνήµατα, όπως το πυροτέχνηµα της τροπολογίας για
την κατάργηση της µείωσης του αφορολόγητου, να στριµώξετε
υποτίθεται την Κυβέρνηση. Όπως και µε τις συντάξεις, που δεν
µειώθηκαν, έτσι όσο υπάρχει κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται
να µειωθεί και το αφορολόγητο. Τελεία και παύλα.
Και επειδή πολλοί από εσάς λέτε µε κοµπασµό και αλαζονεία
ότι δώδεκα συν µία µέρες µείνανε, έντεκα συν µία µέρες µείνανε,
εγώ θέλω να σας πω να κρατάτε µικρό καλάθι, γιατί µπορεί το
συν να γίνει ένα µεγάλο πλην. Με τις µεγάλες λαϊκές συγκεντρώσεις, όπως αυτή που τελείωσε πριν από λίγο στο Αιγάλεω, στη
δυτική Αθήνα, µε χιλιάδες ανθρώπους να παρακολουθούν τον
Πρωθυπουργό, που έρχεται σαν συνέχεια των άλλων µεγάλων
συγκεντρώσεων στην Άρτα, στην Πρέβεζα, στη Λευκάδα, στην
Κρήτη, στην Καλαµάτα και στο Γαλάτσι, ξεκίνησε η πορεία του
ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία, η οποία θα φτάσει νικηφόρα
στις 26 του Μάη του 2019.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Νίκο Συρµαλένιο, Βουλευτή Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ.
Τον λόγο έχει για πέντε λεπτά ο Απόστολος Βεσυρόπουλος,
Βουλευτής του Νοµού Ηµαθίας της Νέας Δηµοκρατίας.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση έχει χάσει την εµπιστοσύνη των πολιτών. Διατηρεί προσχηµατικά την εµπιστοσύνη
της Βουλής, σχηµατίζοντας µια κοινοβουλευτική πλειοψηφία που
έχει χαρακτηριστεί ως κουρελού, χαρακτηρισµός που είναι πολύ
επιεικής, αν σκεφτεί κανείς τον τρόπο, τις µεθοδεύσεις και τις
εµφανείς συναλλαγές µε τις οποίες σχηµατίστηκε αυτή η πλειοψηφία.
Ο κ. Τσίπρας επιµένει να παραµένει γαντζωµένος στην εξουσία
µέχρι την τελευταία ηµέρα. Γι’ αυτό και οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε δώδεκα µέρες από σήµερα αποκτούν κρίσιµο και καθοριστικό χαρακτήρα, όχι για να ηττηθεί απλά αυτή η
Κυβέρνηση, αλλά για να συντριβεί πολιτικά, γιατί ηθικά έχει ήδη
συντριβεί στη συνείδηση των πολιτών. Το αφήγηµα του κ. Τσίπρα
περί ελίτ είναι πλέον καταγέλαστο. Όταν ο ίδιος επιβαίνει ως φιλοξενούµενος στα κότερα των ελίτ υποτιµά τη νοηµοσύνη των
πολιτών.
Η Κυβέρνηση πιστεύει ότι θα διασωθεί και θα περιορίσει το
εύρος της ήττας της µε τα µέτρα που εξαγγέλλει το τελευταίο
διάστηµα. Θα διαπιστώσει και πολύ σύντοµα µάλιστα ότι οι πολίτες έχουν πάρει τις αποφάσεις τους.
Συζητάµε σήµερα το νοµοσχέδιο που κατέθεσε η Κυβέρνηση
για τις εκατόν είκοσι δόσεις. Τον Δεκέµβριο του 2014 οι οφειλές
των πολιτών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταµεία ήταν 85
δισεκατοµµύρια ευρώ. Υπήρχε τάση σταθεροποίησης και αποκλιµάκωσης, που θα µπορούσε να επιταχυνθεί, αν δεν µεσολαβούσε η ανατροπή εκείνης της Κυβέρνησης.
Σήµερα οι οφειλές αυτές έχουν φτάσει στα 140 δισεκατοµµύ-
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ρια ευρώ και θα πρέπει µάλλον να µας εξηγήσει η Κυβέρνηση
πώς εκτοξεύτηκαν σε αυτό το ύψος, εφόσον όλα πηγαίνουν τόσο
καλά στη χώρα. Οι οφειλές εκτοξεύτηκαν στα 140 δισεκατοµµύρια ευρώ, πρώτον, από την υπερφορολόγηση, από φόρους που
έµειναν απλήρωτοι, γιατί πολύ απλά η φοροδοτική ικανότητα των
πολιτών έχει εξαντληθεί, δεύτερον, από τις εξοντωτικές και φοροεισπρακτικού χαρακτήρα ασφαλιστικές εισφορές που επέβαλε
η Κυβέρνηση και, τρίτον, από το πισωγύρισµα της χώρας και της
οικονοµίας.
Οι Έλληνες πολίτες πλήρωσαν πολύ ακριβά το τρίτο και αχρείαστο µνηµόνιο που είναι δηµιούργηµα του κ. Τσίπρα. Αυτή τη
στιγµή πάνω από τέσσερα εκατοµµύρια πολίτες έχουν οφειλές
στην εφορία συνολικού ύψους 104,4 δισεκατοµµυρίων ευρώ, ενώ
ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες πολίτες έχουν
οφειλές στα ασφαλιστικά ταµεία συνολικού ύψους 38,2 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Επιπρόσθετα, ένα εκατοµµύριο εκατό χιλιάδες
πολίτες έχουν υποστεί κατασχέσεις και άλλοι επτακόσιες χιλιάδες πολίτες είναι αντιµέτωποι µε κατασχέσεις και πλειστηριασµούς το επόµενο διάστηµα. Όλοι αυτοί περίµεναν και περιµένουν το µέτρο των εκατόν είκοσι δόσεων για να βγουν από το
αδιέξοδο και κυρίως από την απειλή των πλειστηριασµών και των
κατασχέσεων.
Δυστυχώς, όµως, η ρύθµιση είναι ατελής, αφού, πρώτον, τίθενται εισοδηµατικά κριτήρια µε κόφτες, που ουσιαστικά συναρτούν τον αριθµό και το ποσό των δόσεων µε τα δηλωθέντα εισοδήµατα. Αντίθετα, η πρόταση της Νέας Δηµοκρατίας εντάσσει
χωρίς προϋποθέσεις στη ρύθµιση των εκατόν είκοσι δόσεων
όσους έχουν οφειλές µέχρι 20.000 ευρώ.
Δεύτερον, για να ενταχθούν στη ρύθµιση οι οφειλέτες, θα πρέπει πρώτα να εξοφλήσουν ή να τακτοποιήσουν κατά νόµιµο
τρόπο τις οφειλές που άφησαν απλήρωτες µέσα στο έτος 2019.
Είναι χαρακτηριστικό ότι τους δύο πρώτους µήνες του 2019 οι
φορολογούµενοι άφησαν απλήρωτους φόρους 2,2 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Τρίτον, προβλέπεται ένας πολύ µικρός αριθµός δόσεων για τις
επιχειρήσεις. Ουσιαστικά, µε τον τρόπο αυτό θα ενταχθεί ένας
πολύ µικρός αριθµός επιχειρήσεων στη ρύθµιση, αφού ισχύουν
µόνο είκοσι τέσσερις δόσεις για τη συντριπτική πλειοψηφία των
νοµικών προσώπων.
Τέταρτον, είναι πολύ µικρό το χρονικό διάστηµα των σαράντα
πέντε ηµερών κατά το οποίο θα είναι ανοιχτή η πλατφόρµα για
την ένταξη στη ρύθµιση. Η πλατφόρµα θα είναι ανοιχτή έως τις
28 Ιουνίου, ενώ δεν γνωρίζουµε κατά πόσο η Κυβέρνηση µπορεί
να µας διαβεβαιώσει ότι η πλατφόρµα θα είναι έτοιµη για να λειτουργήσει άµεσα και χωρίς προβλήµατα.
Κάποιοι µπορεί να κάνουν χρήση αυτών των διατάξεων. Η γενική εικόνα όµως είναι ότι πρόκειται για µια ατελή ρύθµιση, αφού
αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι µια συνολική ρύθµιση που να
περιλαµβάνει όχι µόνο τις οφειλές προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταµεία και τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά
και τα κόκκινα δάνεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση εξήγγειλε τη µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση και πριν τη ψήφιση και την εφαρµογή
της άρχισαν οι εκπτώσεις µε την εξαίρεση από το µέτρο του
καφέ, των αναψυκτικών, των χυµών και γενικά όλων των ροφηµάτων. Παραλάβατε τον ΦΠΑ στην εστίαση, κυρίες και κύριοι της
κυβερνητικής πλειοψηφίας, στο 13% και τον αυξήσατε δύο
φορές, την πρώτη στο 23% και τη δεύτερη στο 24%.
Ουσιαστικά, τα τέσσερα αυτά χρόνια διακυβέρνησης του κ.
Τσίπρα ήταν χαµένα χρόνια. Γιατί τώρα αυτό το οποίο µας λέτε
είναι ότι τέσσερα χρόνια µετά θα κάνετε µια προσπάθεια για να
πάτε τον ΦΠΑ στην εστίαση εκεί που σας τον παρέδωσε η προηγούµενη Κυβέρνηση και µάλιστα όχι για όλα τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες. Δηλαδή µετά από τέσσερα χρόνια θα πάει ο συντελεστής εκεί που τον είχατε παραλάβει. Το ίδιο ισχύει για τη µετάταξη ενός µεγάλου αριθµού προϊόντων και υπηρεσιών ευρείας
κατανάλωσης από τον µειωµένο συντελεστή 13% στον υψηλό
συντελεστή 24%.
Η Κυβέρνηση αύξησε τον ΦΠΑ δύο φορές, την πρώτη στο 23%
τον Ιούλιο του 2015 και τη δεύτερη στο 24% τον Ιούνιο του 2016
και σήµερα έρχεται και θριαµβολογεί που µεταφέρει ξανά κάποια
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από αυτά στο 13%. Δηλαδή εκεί που το παρέλαβε. Μιλάµε για
τέσσερα χαµένα χρόνια, για τέσσερα χρόνια που τα πλήρωσε και
τα πληρώνει ακριβά ο Έλληνας πολίτης.
Καταθέσαµε τροπολογία για να επιστρέψουν όλα τα προϊόντα
ευρείας κατανάλωσης στον µειωµένο συντελεστή ΦΠΑ που υπάγονταν το 2014, αλλά και να ενταχθούν στη µείωση του ΦΠΑ στην
εστίαση τα µη αλκοολούχα ποτά, οι καφέδες και τα λοιπά ροφήµατα. Μένει να δούµε τη στάση της Κυβέρνησης, η οποία θα κριθεί από τους πολίτες.
Περιµένουµε, επίσης, να δούµε τι θα πράξει η Κυβέρνηση απέναντι στην τροπολογία που κατέθεσε η Νέα Δηµοκρατία για να
ακυρωθεί το µέτρο της µείωσης του αφορολόγητου, ένα µέτρο
που εσείς φέρατε και ψηφίσατε. Εσείς που είχατε υποσχεθεί αύξηση του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ, εσείς που παραλάβατε το αφορολόγητο στα 9.545 ευρώ, το µειώσατε για πρώτη
φορά στα 8.636 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου του 2016 και για
δεύτερη φορά στα 5.681 ευρώ µε τον ν.4472/2017 µε στόχο να
ισχύει την 1η Ιανουαρίου του 2020 και να αναγκαστούν να πληρώσουν για πρώτη φορά φόρο µισθωτοί και συνταξιούχοι των
500 ευρώ.
Θυµόµαστε όλοι τον Υπουργό Οικονοµικών να δηλώνει το
2016 ότι θα παραιτηθεί σε περίπτωση που θα µειωθεί το αφορολόγητο κάτω από τα 9.000 ευρώ. Φυσικά, όπως και ο κύριος Τσίπρας, έκανε το ακριβώς αντίθετο. Παρέµεινε για να κάνει ευφυολογήµατα και να βάζει και στοιχήµατα. Με τη διαφορά όµως ότι
τα στοιχήµατα αυτά τα πληρώνει ο Έλληνας πολίτης. Ο Έλληνας
πολίτης όµως τη µεθεπόµενη Κυριακή θα µιλήσει και θα στείλει
το πιο ηχηρό µήνυµα που έχει στείλει ποτέ ο ελληνικός λαός σε
κυβέρνηση, µήνυµα καταδίκης και αποδοκιµασίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Βεσυρόπουλο, Βουλευτή του Νοµού Ηµαθίας της Νέας Δηµοκρατίας.
Τον λόγο έχει ο Θεόδωρος Δρίτσας, Βουλευτής Α’ Πειραιώς
του ΣΥΡΙΖΑ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συνάδελφοι, νοµίζω ότι είναι φανερό: Η Αντιπολίτευση και ειδικά η Νέα Δηµοκρατία έχει ήδη ηττηθεί. Εκλογικά θα ηττηθεί
στις 26 Ιουνίου και έπεται συνέχεια.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Μαΐου.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι ένα µήνα πριν οι εκλογές.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Στις 26 Μαΐου, συµπαθάτε µε. Δεν βιαζόµαστε, έχουµε αυτοπεποίθηση.
Αλλά έτσι γίνεται πάντα. Η εκλογική ήττα καταγράφει µια
υπάρχουσα πολιτική ήττα η οποία καταγράφεται ειδικά στη σηµερινή και χθεσινή συζήτηση µε τον πιο πανηγυρικό τρόπο. Δεν
έχει η Αντιπολίτευση και ειδικά η Νέα Δηµοκρατία τι να πει. Αναµασά ατέλειωτο κατάλογο -άλυτων ή λυµένων, αλλά που κατά τη
γνώµη της τα θεωρεί άλυτα προβλήµατα- προβληµάτων υπαρκτών της χρεοκοπίας, δηλαδή της κληρονοµιάς που εκείνη έφερε
στον ελληνικό λαό, των επώδυνων καταστάσεων και της καταστροφικής πολιτικής που οδήγησε στη χρεοκοπία. Και φυσικά, η
χρεοκοπία έχει ακόµα άκρες, άλυτα προβλήµατα, πολλά και σοβαρά. Αυτά αναµασά η Αντιπολίτευση και η Νέα Δηµοκρατία και
τα περιγράφει, λες και εµείς δεν ξέρουµε ή δεν έχουµε την ευθύνη να συνειδητοποιούµε και να αποδεχόµαστε και να οργανώνουµε όλη µας τη δουλειά ακριβώς, σε αυτήν την κατεύθυνση,
πόσα πράγµατα ακόµα πρέπει να γίνουν. Και αυτό είναι το πρώτιστο µέληµα αυτής της Κυβέρνησης και του κυβερνώντος κόµµατος. Και ποτέ δεν επαναπαυτήκαµε ότι δήθεν σώσαµε τη χώρα
ή σώσαµε τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός θα σωθεί από τις
δικές του προσπάθειες και µε τις δικές τους συστηµατικές δράσεις και τις παραγωγικές και της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής αλληλεγγύης και της προοδευτικής αντιµετώπισης όλων
των διληµµάτων που προκύπτουν σε αυτές τις δύσκολες στιγµές.
Αναµασά, λοιπόν, η Νέα Δηµοκρατία τα προβλήµατα που εκκρεµούν, κάνει σωρεία από γκάφες ο Αρχηγός της, ο κ. Μητσοτάκης, που βέβαια δεν είναι γκάφες, είναι η αγχώδης προσπάθεια να διαφοροποιηθεί και να δείξει µία κάποια πολιτική ταυτό-
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τητα. Και φυσικά, αναδεικνύει αυτήν που πραγµατικά έχει και που
την κρύβει επιµελώς σε άλλες περιόδους, την ακραία νεοφιλελεύθερη, οικονοµική, κοινωνική και πολιτική ταυτότητα, την πολιτική της που είναι πραγµατικά πολιτική µε ταξική µεροληψία
υπέρ των λίγων και θα το εξηγήσω αυτό τι πραγµατικά σηµαίνει.
Και φυσικά, προσθέτει και µεγάλες δόσεις κιτρινισµού µε τη µεγαλύτερη ευτέλεια, λες και µπορεί να αποδείξει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο
Πρωθυπουργός, τα στελέχη του, οι Υπουργοί του δεν είναι γεννήµατα µιας αγωνιώδους προσπάθειας της ελληνικής κοινωνίας
για δικαιοσύνη, πρόοδο, κοινωνική συνοχή, αλληλεγγύη, αλλά
είναι γεννήµατα µίας µαλθακής ζωής, ενός ονείρου δήθεν τριφυλλής ζωής, όπως πάρα πολλοί από τη γνωστή άρχουσα τάξη
έχουν συνηθίσει επί δεκαετίες να προβάλλονται ως πρότυπα.
Αυτή είναι η πολιτική ήττα της Νέας Δηµοκρατίας και της Αντιπολίτευσης στο σύνολό της.
Απέναντι στην πολύ σοβαρή πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την Ελλάδα και την Ευρώπη των πολλών, δεν έχει να αντιµετωπίσει και
να αντιπαραθέσει κάποιο αφήγηµα για το τι µπορεί να σηµαίνει
αυτό. Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα των πολλών,
η Ευρώπη των πολλών, για να είναι πιο συγκεκριµένη -και είναι
από µας πιο συγκεκριµένη- αναφέρεται σε ανάγκες, για τις ανάγκες των πολλών. Και εδώ είναι ο µεγάλος ρόλος της πολιτικής
και του πολιτικού σχεδίου και του κυβερνητικού σχεδίου, για να
αντιµετωπίσει τις ανάγκες των πολλών, µε τέτοιο τρόπο που να
διαµορφώσει ένα συνολικό σχεδιασµό, που πραγµατικά να µπορεί µία ολόκληρη χώρα να την κινήσει σε πρόοδο, σε ανάπτυξη
βιώσιµη, µε σεβασµό στο περιβάλλον, µε την εργασία ως πρώτιστης βαθµίδας παραγωγική δύναµη και όχι µε τα επταήµερα του
κ. Μητσοτάκη, που προσπαθεί µε χίλιους τρόπους τώρα, να διασκεδάσει αυτό που πραγµατικά οµολόγησε, ποιος είναι ο σχεδιασµός του. Και προς αυτή την κατεύθυνση, σε αυτήν την
εξαιρετικά µελετηµένη πρωτοβουλία της Κυβέρνησης και για τις
εκατόν είκοσι δόσεις και για τη µείωση του ΦΠΑ και για την 13η
σύνταξη και για όλα τα άλλα, αντιτάσσει το επιχείρηµα των παροχών.
Μα, σοβαρευτείτε, κύριοι συνάδελφοι. «Παροχές» κατεγράφησαν ως ο όρος στην φαύλη περίοδο του πολιτικού συστήµατος
στην Ελλάδα η τακτική πολλών Κυβερνήσεων, που τη ζήσαµε στο
παρελθόν, χωρίς να υπάρχει δηµοσιονοµικός χώρος, µε σπατάλη, µε δανεισµό, να διαµορφώνουν σχέσεις εκλογικής πελατείας. Αυτές ήταν οι παροχές. Και γι’ αυτό είναι κατακριτέες οι
παροχές ως όρος και ως έννοια, γιατί δεν επρόκειτο για ένα σχεδιασµό απόδοσης στην κοινωνία αυτών που η κοινωνία δικαιούται, δεν επρόκειτο για µία σειρά από µέτρα, όχι απλώς ανακούφισης, αλλά και ανασυγκρότησης και κοινωνικής δικαιοσύνης,
αλλά και αναπτυξιακής δικαιοσύνης, µέσα από την τόνωση της
εσωτερικής ζήτησης. Αντιθέτως, όλα αυτά τα µέτρα που σήµερα
παρουσιάζει η Κυβέρνηση ως συνέχεια και των προηγούµενων
και όλα όσα θα παρουσιάσει και στη συνέχεια εντάσσονται σε
αυτήν χρήσιµης σηµασίας και πάρα πολύ σηµαντική επιλογή, της
τόνωσης της εσωτερικής ζήτησης ως εργαλείο για την έξοδο
από την κρίση και την αναπτυξιακή πορεία του τόπου.
Απέναντι σε αυτό, µας αντιτάσσουν θεωρίες και επιλογές
ποιοι; Οι οπαδοί της γρήγορης, υψηλής κερδοφορίας του κεφαλαίου και των επιχειρήσεων, ως εργαλείο για την ανάπτυξη. Αυτή
είναι η απάντησή της Νέας Δηµοκρατίας και µε το επταήµερο και
µε όλα τα άλλα, που κατά καιρούς, το τελευταίο διάστηµα ιδιαίτερα έχει εκστοµίσει ο κ. Μητσοτάκης. Και αυτή είναι η θεµελιακή
διάφορα.
Για εµάς η εργασία, έστω και σε δυσµενείς συσχετισµούς κοινωνικούς κεφαλαίου - εργασίας, είναι βασικός πυλώνας της αναπτυξιακής διαδικασίας κάθε χώρας και κάθε κοινωνίας, βασικός
πυλώνας όχι µόνο δικαιοσύνης, αλλά και ανάπτυξης. Γιατί µόνο
µε την εργασία, άρα µε τους εργαζόµενους, µπορεί να είναι βιώσιµη ανάπτυξη, µπορεί να είναι συνεκτική, µπορεί να έχει στόχους πραγµατικούς και µέσα στη χώρα, αλλά και στο διεθνές
περιβάλλον, µπορεί να είναι πραγµατικά παραγωγική και µπορεί
πραγµατικά να δικαιώνει τους ανθρώπους, τα όνειρά τους, τις
φιλοδοξίες τους, τις προσδοκίες τους και ατοµικά και οικογενειακά και ταξικά συλλογικά. Αυτή είναι µια τεράστια διαφορά. Και
σήµερα, ακριβώς χάρη στην πολιτική της Κυβέρνησης έχουµε
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βγει από τα µνηµόνια και µπορούµε να οργανώσουµε το µέλλον
αυτής της χώρας. Για τούτο αποκτά ξεχωριστή σηµασία αυτή η
διαφορά. Και πάνω σε αυτό θα κρίνει ο ελληνικός λαός και στις
ευρωεκλογές και σε όλη την παραπέρα πορεία και στις εθνικές
εκλογές.
Η εργασία είναι αναπτυξιακό µέγεθος. Η κοινωνική προστασία,
οι ανάγκες των πολλών, ο κοινωνικός µισθός, το κοινωνικό κράτος, όλα αυτά είναι αναπτυξιακά µεγέθη, δεν είναι παροχές και
είναι υποχρέωση ενός προοδευτικού και δηµοκρατικού σχεδιασµού, για να πάει µπροστά η χώρα και να µην ξαναγυρίσει ποτέ
ξανά πίσω στη χρεοκοπία. Αυτό έχει συγκρούσεις, έχει µάχες,
έχει σχεδιασµούς, δεν είναι λόγια, δεν είναι παίξε-γέλασε. Και γι’
αυτό τα επιτελεία, τα κυβερνητικά, τα δικά µας, είναι επιτελεία
εργατών, επιτελεία Υπουργών που πραγµατικά είναι διαρκώς επί
τω έργω ακριβώς, γιατί κάθε στιγµή δεν πρέπει να εκφύγει από
το να βρεθούν οι βέλτιστες λύσεις προς αυτή την κατεύθυνση.
Και αυτή είναι ακριβώς η τεράστια διαφορά και αυτή είναι η ήττα
της Νέας Δηµοκρατίας που καταγράφεται συνεχώς, από χθες µε
κάθε οµιλητή και κάθε οµιλήτρια που ανεβαίνει στο Βήµα. Πανηγυρικά καταγράφεται η ήττα και θα επιβεβαιωθεί και εκλογικά.
Δεν είναι δε τυχαίο –και τελειώνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε, και
ευχαριστώ για την ανοχή σας- ότι απέναντι στον περιβόητο Βέµπερ, τον πιο κυνικό εκφραστή των πολιτικών της λιτότητας, της
µισαλλοδοξίας, των περιοριστικών πολιτικών και της στοχοπροσήλωσης στα ακραία µέτρα υπέρ της άµεσης κερδοφορίας των
επιχειρηµατικών κεφαλαίων, απέναντι στον Βέµπερ η Αριστερά
στην Ευρώπη προτείνει -και βέβαια θα διαπραγµατευτεί στη συνέχεια ανάλογα µε τα εκλογικά αποτελέσµατα- δυο ανθρώπους
της κοινωνίας: έναν συνδικαλιστή µεταλλωρύχο και µια αγωνίστρια του περιβάλλοντος και των κοινωνικών διεκδικήσεων.
Κάντε τη σύγκριση και θα δείτε τι πραγµατικά σηµαίνει η µία πρόταση και τι σηµαίνει η άλλη.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Δρίτσα.
Έχουµε άλλους δυο οµιλητές, τον κ. Στογιαννίδη και τον κ. Συρίγο.
Ο κ. Στογιαννίδης Γρηγόριος, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ του Νοµού
Ξάνθης, έχει τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το µεσηµέρι της Κυριακής όλοι
µας ακούσαµε τις δηλώσεις του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια της διακαναλικής του συνέντευξης,
σύµφωνα µε τις οποίες εκλαµβάνεται ως θετικό ενδεχόµενο η
πενθήµερη εργασία να µετατραπεί σε επταήµερη.
Θυµίζουµε στον κ. Μητσοτάκη ότι το πενθήµερο είναι κατάκτηση του εργατικού κινήµατος και της κοινωνίας γενικότερα,
θεσµοθετηµένο µέσω της εθνικής γενικής συλλογικής σύµβασης
ήδη από το 1975, ενώ αποτέλεσε διάταξη πράξης νοµοθετικού
περιεχοµένου του 1980 και κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν.1157/1981 και συµπεριλήφθη σε πληθώρα συλλογικών συµβάσεων και διαιτητικών αποφάσεων.
Είναι ντροπή το 2019, αντί ο κόσµος να πηγαίνει µπροστά, να
µιλάµε για επταήµερη εργασία, καταργώντας κάθε προσωπική
και οικογενειακή ζωή, απαξιώνοντας κάθε ανάγκη του ατόµου.
Αντί να µιλάµε για εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής
ζωής, µιλάµε για δουλοποίηση!
Ο κ. Μητσοτάκης, βεβαίως, στη συνέχεια, αντιλαµβανόµενος
τον αρνητικό αντίκτυπο που είχαν οι δηλώσεις του, ανεπιτυχώς
προσπάθησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, ισχυριζόµενος ότι
δεν µιλούσε για επταήµερη απασχόληση των εργαζοµένων, αλλά
για επταήµερη λειτουργία των επιχειρήσεων. Το µόνο που κατάφερε, ωστόσο, είναι να καταστήσει σαφές πόσο υποτιµά τη νοηµοσύνη µας.
Η εργατική νοµοθεσία σαφώς και προβλέπει τη δυνατότητα
συνεχούς επταήµερης λειτουργίας των επιχειρήσεων. Όπου
όµως αυτό επιτρέπεται, υπάρχει η συνοδευτική διάταξη που προβλέπει τον τρόπο εργασίας του προσωπικού. Ενδεικτικά αναφέρω ότι µε προεδρικό διάταγµα από το 1932, το οποίο κωδικοποίησε ακόµη παλαιότερες διατάξεις αναφορικά µε τα χρονικά
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όρια εργασίας, ορίστηκε ως γενικός κανόνας στις βιοµηχανικές
και βιοτεχνικές επιχειρήσεις οι ώρες εργασίας του προσωπικού
να µην δύνανται να υπερβούν τις οκτώ ανά ηµέρα και τις σαράντα οκτώ ανά εβδοµάδα. Στις επιχειρήσεις δε, που από τη
φύση τους είναι συνεχούς λειτουργίας, το προσωπικό εναλλάσσεται σε κυλιόµενες βάρδιες, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής
λειτουργία της επιχείρησης όλο τον χρόνο του επταηµέρου ή του
εξαηµέρου κάθε εβδοµάδας. Και σ’ αυτήν την περίπτωση, όµως,
προβλέφθηκε ότι ο µέσος όρος του εβδοµαδιαίου χρόνου απασχόλησης σε περίοδο οκτώ εβδοµάδων δεν δύναται να υπερβαίνει τις σαράντα ώρες ανά εβδοµάδα. Με την ίδια διάταξη, µάλιστα, θεσπίστηκε η υποχρέωση να υπάρχει ανά εβδοµάδα εναλλαγή του προσωπικού, ώστε η οµάδα που εργάζεται τη µια εβδοµάδα τη νύχτα, να εργάζεται την επόµενη εβδοµάδα την ηµέρα.
Όλα αυτά, βεβαίως, είναι ξένα προς τον κ. Μητσοτάκη, γιατί
δεν έχει εργαστεί ποτέ στον ιδιωτικό τοµέα και δεν γνωρίζει
πραγµατικά τις συνθήκες εργασίας. Δεν ξέρω εάν τα γνωρίζουν
και οι σύµβουλοί του. Ίσως, γι’ αυτό δεν τον ενηµερώνουν σωστά.
Με άλλα λόγια, θέλω να πω ότι οι επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας πάντα υπήρχαν και πάντα λειτουργούσαν νόµιµα, ενώ
ο νοµοθέτης έχει λάβει µέτρα για την προστασία των εργαζοµένων που απασχολούνται σ’ αυτές τις επιχειρήσεις, λαµβάνοντας
υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες στη λειτουργία τους. Ο κ. Μητσοτάκης, όµως, στην τοποθέτησή του καθόλου δεν αναφερόταν σ’
αυτό. Αντίθετα, ρητά ανέφερε ότι, όταν µια επιχείρηση συµφωνεί
µε τους εργαζόµενους µέσω επιχειρησιακής σύµβασης, για να
πάει από πενταήµερο σε επταήµερο, µε τη σύµφωνη γνώµη των
εργαζοµένων και µε πολύ καλύτερες απολαβές και µε αυξηµένα
δικαιώµατα και εφόσον συµφωνούν τα δυο µέρη, δεν κάνουµε τίποτα άλλο από το να αναγνωρίζουµε ότι είµαστε σ’ έναν κόσµο
που αλλάζει και πρέπει οι εργαζόµενοι, οι επιχειρήσεις και το
κράτος να προσαρµοστούν σ’ αυτήν τη νέα πραγµατικότητα.
Αυτά είναι τα ακριβή λόγια του κ. Μητσοτάκη. Αναρωτιόµαστε,
όµως: Ποια νέα πραγµατικότητα και ποιον σύγχρονο κόσµο
ευαγγελίζεται η Νέα Δηµοκρατία του κ. Μητσοτάκη; Αυτήν του
εργατικού Μεσαίωνα; Αυτήν της καταπάτησης των στοιχειωδών
δικαιωµάτων των εργαζοµένων;
Για να περισώσουν τα προσχήµατα, σε µεταγενέστερες δηλώσεις τους οι εκπρόσωποι της Νέας Δηµοκρατίας αναφέρθηκαν
στην κήρυξη ως υποχρεωτικής της γενικής συλλογικής σύµβασης εργασίας των εργαζοµένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
όλης της χώρας, κατηγορώντας την Υπουργό Εργασίας ότι τάχα
νοµοθέτησε επταήµερη εργασία.
Αυτά τα επικαλείται παρελκυστικά ο κ. Βρούτσης κατά την εισήγησή του χθες. Ξέρει, όµως, πάρα πολύ καλά ο κ. Βρούτσης,
που προσπάθησε να σώσει τον Αρχηγό του, ότι το Εργατικό Δίκαιο προβλέπει ότι κατά την κήρυξη µιας συλλογικής σύµβασης
εργασίας ως γενικώς υποχρεωτικής δεν ασκείται έλεγχος σκοπιµότητος, παρά µόνο νοµιµότητος, ενώ η κήρυξη, εφόσον πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις, συνιστά δέσµια αρµοδιότητα
του Υπουργού.
Θα καταθέσω στα Πρακτικά τον ν.1876/1990, το άρθρο 11 που
περιγράφει τις υποχρεώσεις του Υπουργού.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γρηγόριος Στογιαννίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σε κάθε δε περίπτωση, η συλλογική σύµβαση εργασίας που
επικαλείται η Νέα Δηµοκρατία µε τρόπο απόλυτα καταφατικό
κάνει λόγο για πενθήµερη απασχόληση, ενώ ουσιαστικά επαναλαµβάνει αυτό που ο νόµος προβλέπει σε περίπτωση απασχόλησης του µισθωτού σε ηµέρα ανάπαυσης, προβλέποντας όµως
ότι δεν µπορεί δια της απασχολήσεως του µισθωτού να προκύψει
συνοµολόγησή του περί κατάργησης της πενθήµερης εργασίας.
Είναι σαφές ότι µε τη διάταξη αυτή η εργατική πλευρά θέλει να
προβλέψει ότι τυχόν παραβίαση από την πλευρά του εργοδότη
της πενθήµερης εργασίας δεν συνιστά αποδοχή του εργαζόµενου περί µεταβολής του ωραρίου και µετατροπής του συστήµατος εργασίας από πενθήµερη απασχόληση σε εξαήµερη.
Αυτά, για να µην λέει ο καθένας ό,τι θέλει και ιδιαίτερα για να
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µην προσπαθεί η Νέα Δηµοκρατία, που κατήργησε τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας και κάθε διαδικασία ουσιαστικής διαβούλευσης µεταξύ των κοινωνικών εταίρων, να πείσει ότι η ίδια
θα βοηθήσει τους εργαζόµενους, εφόσον το θέλουν, να καταπατηθούν τα δικαιώµατά τους.
Κλείνοντας, θέλω να πω ότι πριν από λίγη ώρα ακούσαµε από
Βουλευτή της Αντιπολίτευσης και πρώην µέλος του Υπουργικού
Συµβουλίου της συγκυβέρνησης Σαµαρά - Βενιζέλου να υπερασπίζεται τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας και µας είπε ότι ο
κατώτατος µισθός πρέπει να καθορίζεται µε συλλογική σύµβαση
εργασίας. Συµφωνώ απόλυτα. Δυστυχώς, όµως, ξέχασε να µας
αναφέρει ότι τον κατώτατο µισθό, που είχε διαµορφωθεί µε τη
εθνική γενική συλλογική σύµβαση εργασίας, τον κατήργησαν
αυτοί οι ίδιοι µε την 6η πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου του
2012, όπου ο ίδιος ήταν Βουλευτής και µέλος της συγκεκριµένης
Κυβέρνησης.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Υφυπουργός, πείτε το καθαρά.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Ναι.
Πολλά απ’ όσα κάνετε εναντίον των εργαζοµένων τα ξεχνάτε,
κύριοι της Αντιπολίτευσης. Σας πληροφορώ ότι τα θυµούνται οι
εργαζόµενοι και όταν έρθει η ώρα της κάλπης, θα σας στείλουν
ξανά το µήνυµα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Γρηγόρη Στογιαννίδη, Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ του Νοµού Ξάνθης.
Πριν δώσω τον λόγο στον τελευταίο οµιλητή, θα µιλήσει η
Υπουργός Εργασίας, η κ. Αχτσιόγλου, για να καταθέσει τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, καταθέτω
µια σειρά από νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Κυρίως είναι φραστικές
και λεκτικές. Θα τις δείτε.
Νοµίζω ότι αν έχει αξία να αναφερθώ σε δυο είναι οι εξής: Η
πρώτη αφορά τη δυνατότητα να χορηγηθεί η 13η σύνταξη και σ’
αυτούς που είναι στο προσυνταξιοδοτικό καθεστώς. Είναι συνταξιούχοι κυρίως της πρώην Εµπορικής Τράπεζας και της πρώην
Alpha Τράπεζας, οι οποίοι ορθώς έθεσαν το αίτηµα ότι έτσι όπως
είναι η διάταξη, όσοι είναι σε προσυνταξιοδοτικό καθεστώς και
άρα, λαµβάνουν στην πραγµατικότητα µόνο αυτή ως συνταξιοδοτική παροχή, δεν προβλεπόταν να λάβουν την 13η σύνταξη και
το διορθώνουµε, για να την λάβουν και αυτοί. Εννοείται, πως εάν
αυτοί λαµβάνουν άλλη κύρια σύνταξη, θα λάβουµε υπ’ όψιν την
κύρια σύνταξη που λαµβάνουν.
Το δεύτερο είναι ότι για εκείνες τις περιπτώσεις των συνταξιούχων οι οποίοι είναι ήδη σε κάποια ρύθµιση, επειδή είχαν χρέη
και τους παρακρατείται µε βάση το προηγούµενο καθεστώς το
ένα τεσσαρακοστό –δηλαδή, στην πραγµατικότητα η οφειλή
τους µοιράζεται σε σαράντα δόσεις και τους παρακρατείται από
τις συντάξεις αυτό το σκέλος-, το κάνουµε ευνοϊκότερο και για
αυτούς. Έτσι, τους βάζουµε τη δυνατότητα, παρ’ ότι ήταν από
προηγούµενη ρύθµιση, να µπορέσει κι αυτών η παρακράτηση να
γίνεται σε εκατόν είκοσι δόσεις και όχι σε σαράντα και να λαµβάνουν, τελικά, µεγαλύτερο ποσό σύνταξης.
Θεωρώ πως είναι αυτά τα ουσιώδη που αλλάζουµε. Τα υπόλοιπα είναι κυρίως νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Θα τις δείτε και ό,τι
χρειαστείτε, µε ρωτάτε.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Έφη Αχτσιόγλου καταθέτει
για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις,
οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε.
Τελευταίος οµιλητής για σήµερα είναι ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νοµού Κυκλάδων κ. Αντώνης Συρίγος.
Κύριε Συρίγο, έχετε τον λόγο.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ: Πράγµατι, είµαι ο τελευταίος οµιλητής,
κύριε Πρόεδρε. Παρ’ όλα αυτά, και οι έσχατοι έσονται πρώτοι.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τρία ζητήµατα
θα επιχειρήσω να θίξω, αποκρούοντας συνάµα ως αβάσιµη την
επιχειρηµατολογία της Αντιπολιτεύσεως, όπως αυτή εξετέθη κυρίως δια των Κοινοβουλευτικών της Εκπροσώπων: Το πλαίσιο
των διαδοχικών πρωτοβουλιών της Κυβερνήσεως, τα προηγούµενα βήµατα που κατέληξαν, είχαν δηλαδή ως επιστέγασµα το
προτεινόµενο νοµοσχέδιο και τέλος, το συµπέρασµα που εξάγεται από αυτή την ανίχνευση.
Η Κυβέρνηση από την πρώτη στιγµή που ανέλαβε, είχε να αντιµετωπίσει µια έντονη κρίση και έπρεπε να επιλέξει τον τρόπο.
Από την µια, έπρεπε να ορθοποδήσει η οικονοµία και από την
άλλη, να µην εξοντωθούν οι άνθρωποι και µιλάω κυρίως για τα
πιο αδύνατα στρώµατα του πληθυσµού. Το εγχείρηµά της έµοιαζε µε ακροβασία. Θυµάµαι πόσο έντονα τονίζονταν αυτό το
στοιχείο σε όλους τους προϋπολογισµούς µέχρι σήµερα, δηλαδή
η ενίσχυση των αδυνάτων µε διάφορα µέτρα, αλλά µε βήµατα
λελογισµένα, ώστε να µη διαταραχθούν οι λεπτές ισορροπίες
του οικονοµικού status, όπως προέκυπτε από τις συµφωνίες και
τα προγράµµατα. Σταθερά και σταδιακά βήµατα προς αυτή την
κατεύθυνση έγιναν τόσο στα τέλη του 2017, όσο και του 2018
και ενδιάµεσα, βέβαια, µε την ενίσχυση των οικονοµικά ασθενέστερων, τα οποία παρ’ ότι έγιναν αποδεκτά από όλους και ψηφίσθηκαν σχεδόν από όλα τα κόµµατα, αντιµετωπίστηκαν επικριτικά, µε επιφύλαξη και καχυποψία, ενώ χαρακτηρίστηκαν και τότε
ως προεκλογικές παροχές.
Μετά την έξοδο του 2018, φτάσαµε, χτίζοντας σιγά-σιγά και
ως συνέχεια των ενισχύσεων των προηγούµενων ετών και της
πολιτικής, στα σηµερινά ελαφρυντικά και ανακουφιστικά µέτρα,
µέτρα που δοµήθηκαν, όπως προκύπτει, στη βάση ενός ορθού
και συγκροτηµένου σχεδιασµού για τον οποίο κανείς πρέπει να
εκτιµήσει το αρµόδιο κυβερνητικό επιτελείο. Τα µέτρα που προτείνονται δεν είναι µόνο ανακουφιστικά, αλλά επιχειρούν να
άρουν αδικίες και να διευκολύνουν την ίδια την αγορά ή αυτό
που ονοµάζεται ή ορίζεται ως αγορά και κατανάλωση, κάτι που
δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής και των «φιλελευθέρων»
επιτελείων.
Όπως είπα, τα µέτρα είναι στο πλαίσιο του δυνατού και δεν
επιτρέπουν θριαµβολογίες, κάτι που συνετά αποφεύγει η Κυβέρνηση. Αυτό που ζητά, µιας και είναι µέτρα µε µόνιµο χαρακτήρα
καταδεικνύοντας τις πολύµοχθες προσπάθειές της, είναι να εκτιµηθεί η αξιοπιστία και το έργο της, κάτι που µετά βεβαιότητος
πράττει και θα πράξει η ελληνική κοινωνία πολύ σύντοµα.
Μετά τα παραπάνω, ηχεί πολύ άσχηµα ο χαρακτηρισµός των
µέτρων ως προεκλογικών παροχών και τούτο, διότι τα µέτρα
αυτά αποτελούν τη φυσική κατάληξη µιας συνεπούς οικονοµικής
πορείας. Εξάλλου, σε µια χώρα που είναι πολύ δύσκολο να οριστεί και να ξεχωρίσει η «προεκλογική περίοδος» από την «µετεκλογική», όλα θεωρούνται προεκλογικά. Και τούτο δεν πρέπει να
µας ξενίζει, αφού από την επιούσα των εκλογών, εν προκειµένω
του 2015, η Αντιπολίτευση ζητούσε έως και της σήµερον επιµόΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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νως εκλογές, χαρακτηρίζοντας µε αυτή τη λογική κάθε µέτρο
που ελαµβάνετο ως προεκλογικό. Προεκλογικές, λοιπόν, οι ενισχύσεις του 2017 και του 2018, προεκλογική και η µη περικοπή
των συντάξεων, παρ’ ότι διεψεύσθη. Φυσικά, ούτε καν πέρασε
από το µυαλό της ο συντεταγµένος και σταδιακός προγραµµατισµός των βηµάτων που οδήγησαν στα προτεινόµενα µέτρα,
ούτε καν εκτίµησε ότι αν δεν υπήρχαν οι θετικές εξελίξεις του
2018, δεν θα κάναµε τώρα λόγο για εποικοδοµητικά µέτρα.
Προεκλογικές παροχές, λοιπόν, και ξεµπερδέψαµε, λέγει η Αντιπολίτευση, αναβιβάζοντας τους τόνους της φωνής και καταβιβάζοντας την αξιοπιστία της, που ακυρώθηκε, χρησιµοποιώντας
αλυσιτελώς, όπως απεδείχθη, απέναντι στα όποια ευνοϊκά και
επωφελή οικονοµικά µέτρα της Κυβερνήσεως και του σχεδιασµού της ως µόνο επιχείρηµα το διαρκώς επαναλαµβανόµενο
από τα τέλη ήδη του 2015, αίτηµα περί διεξαγωγής εκλογών.
Έτσι και σήµερα, ο λόγος της, που στον πυρήνα του φωλιάζει
παρόµοιο αίτηµα, φαντάζει να είναι φθαρµένος και καθόλου πειστικός.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη λογική της Αριστεράς δεν
υπάρχει χώρος για «αντιπαροχή» και «πάρε-δώσε». Δεν δίδουµε,
για να λάβουµε ψήφο. Αυτό που ζητούµε από την κοινωνία είναι
να εκτιµηθεί η προσπάθειά µας να πατήσει η χώρα µας, να σταθεί
στα πόδια της και να προοδεύσει. Πιστοί σε αυτήν την αντίληψη,
δεν ζητούµε έγκριση και ψήφο ως αντιπαροχή, αλλά ως εµπιστοσύνη και εκτίµηση, ως επικύρωση µιας µακράς, επίµοχθης, αλλά
αισιόδοξης και δυναµικής πορείας προς τα εµπρός, που πρέπει
να συνεχιστεί.
Κάποιοι, τέλος, εξέφρασαν ενδοιασµούς για τα µέτρα, όχι
όµως έντονα, όπως προκύπτει από τα συνοδευτικά κείµενα και
τους διαλόγους, αφού αποτελούν «ευνοϊκές ή δεδικαιολογηµένες ρυθµίσεις προς άρση αδικιών και ισονοµία».
Σε κάθε, πάντως, περίπτωση πρέπει να προηγείται η πολιτική
της οικονοµίας, αφού οι επιφυλάξεις αίρονται. Αυτό είναι το κύριο πολιτικό αποτύπωµα της Κυβέρνησης, το σηµαντικότερο κριτήριο των προτεραιοτήτων της και το πιο ουσιώδες χαρακτηριστικό της πολιτικής της.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Συρίγο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Με τη συναίνεση
του Σώµατος και ώρα 22.25’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο,
ηµέρα Τετάρτη 15 Μαΐου 2019 και ώρα 10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) νοµοθετική εργασία, συνέχιση της συζήτησης και ψήφιση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρύθµιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α’ βαθµού, Συνταξιοδοτικές
ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων και
άλλες διατάξεις» και β) νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε τη συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
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