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Τετάρτη 18 Δεκεµβρίου 2019
Αθήνα, σήµερα στις 18 Δεκεµβρίου 2019, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 11.06’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΙΤΣΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Πριν εισέλθουµε στην ηµερήσια διάταξη, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Πέµπτης
19 Δεκεµβρίου 2019.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 326/16-12-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Δυτικής Αττικής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Γεωργίου Τσίπρα προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε
θέµα: «Οικονοµική ενίσχυση πληµµυροπαθών στην Κινέτα µε µέριµνα και για τις δευτερεύουσες κατοικίες».
2. Η µε αριθµό 320/10-12-2019 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Λάρισας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Ευαγγελίας Λιακούλη
προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε
θέµα: «Τραγικές καθυστερήσεις στην απονοµή συντάξεων του
Περιφερειακού Καταστήµατος ΕΦΚΑ Θεσσαλίας (πρώην ΟΓΑ)».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής)
1. Η µε αριθµό 327/16-12-2019 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Πέλλας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Θεοδώρας Τζάκρη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, µε θέµα: «ΕΛΓΑ και ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες».
2. Η µε αριθµό 328/17-12-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
µε θέµα: «Υποχρέωση της πολιτείας η παράλληλη στήριξη των
παιδιών µε αναπηρία».
3. Η µε αριθµό 329/17-12-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
µε θέµα: «Μετατροπή του επιδόµατος ανεργίας και του επιδόµατος Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης, του ΚΕΑ (για όσους
δύνανται να εργαστούν) σε επίδοµα εργασίας».
4. Η µε αριθµό 330/17-12-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Υποχρέωση της
πολιτείας η παράλληλη στήριξη των παιδιών µε αναπηρία».
5. Η µε αριθµό 331/17-12-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασιλείου Κεγκέρο-

γλου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε
θέµα: «Να αποζηµιωθούν οι πληγέντες ελαιοπαραγωγοί από την
έντονη πρόσφατη χαλαζόπτωση στον Νοµό Ηρακλείου».
6. Η µε αριθµό 332/17-12-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Να ξεκινήσουν
επιτέλους οι διαδικασίες υλοποίησης του Σχεδίου Χωρικής και
Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήµου Μίνωα
Πεδιάδας».
ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1885/13-11-2019 ερώτηση του Βουλευτή Δράµας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Θεόφιλου
Ξανθόπουλου προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Αδικαιολόγητη καθυστέρηση καταβολής
στους δικαιούχους της οικονοµικής ενίσχυσης που υποκαθιστά
την απώλεια του ΕΚΑΣ».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια
διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης και ψήφιση επί του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2020».
Σήµερα είναι η τελευταία µέρα συζήτησης και ψήφισης του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών. Αν καταφέρουµε
οι επικεφαλής των κοµµάτων να αρχίσουν τις οµιλίες τους γύρω
στις 16:00’, υπάρχει περίπτωση να µη χρειαστεί να φτάσουµε
στις δώδεκα τα µεσάνυχτα για την ψήφιση. Αυτό σηµαίνει ότι
πρέπει να είµαστε αρκετά κοντά στον χρόνο που µας διατίθεται
για οµιλία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας», που οργανώνει το
Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι δύο µαθήτριες και µαθητές και δύο
συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 15ο Δηµοτικό Σχολείο Καλλιθέας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει, παιδιά.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Πρώτος οµιλητής σήµερα είναι ο κ. Μανωλάκος από τη Νέα
Δηµοκρατία για επτά λεπτά.
Ορίστε, κύριε Μανωλάκο, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η συζήτηση κάθε
χρόνο για τον προϋπολογισµό, εκτός από την παρουσίαση της
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διαχείρισης των δηµοσιονοµικών για το επόµενο έτος, αποτελεί
µιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να αξιολογήσουµε την πορεία κάθε
κυβέρνησης, να δούµε τις επιτυχίες, αλλά να δούµε τα λάθη και
τις παραλείψεις της.
Η σύνταξη ενός προϋπολογισµού δεν είναι εύκολη διαδικασία
και αυτό, γιατί θα πρέπει να κινηθεί ανάµεσα στην αναπτυξιακή
διάσταση και στην κοινωνική προστασία, αλλά λαµβάνοντας υπ’
όψιν τα δηµοσιονοµικά όρια. Όποιος υποστηρίξει ότι έχει βρει τη
µαγική εκείνη συνταγή που θα το καταφέρει και θα ανατρέψει
όλα τα αρνητικά της οικονοµίας, χωρίς κανένα σοβαρό αντίκτυπο
σε καµµία κοινωνική οµάδα, ψεύδεται. Κανένας µας εδώ µέσα
δεν ισχυρίζεται ότι λύσαµε όλα τα προβλήµατα, πως δεν φταίµε
για τίποτα και πως όλα είναι ορθώς καµωµένα. Αυτά τα κάνατε
εσείς, κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, µε την επιλεκτική
σας µνήµη τα τελευταία τεσσεράµισι χρόνια της διακυβέρνησής
σας.
Ακούω όλες αυτές τις µέρες να µιλάτε για την αφαίµαξη και
για άνισο αντιλαϊκό προϋπολογισµό και πραγµατικά αναρωτιέµαι:
Μιλάτε εσείς που επί των ηµερών σας η µεσαία τάξη είχε στοχοποιηθεί όσο καµµία; Μιλάτε εσείς που είχατε επιλέξει ένα καθεστώς πρωτοφανούς υπερφορολόγησης η οποία όχι µόνο είχε εκ
προοιµίου ακυρώσει οποιαδήποτε προοπτική ανάπτυξης, αλλά
και είχε εγκλωβίσει και καταδικάσει τους οικονοµικά αδύναµους
στη φτώχεια και σε υψηλά ποσοστά ανεργίας;
Να σας θυµίσω ότι το πρώτο εξάµηνο του 2015, οι Έλληνες
το πλήρωσαν πολύ ακριβά, µε 12,5 δισεκατοµµύρια ευρώ επιπλέον φόρους, µε κατάργηση ΕΚΑΣ, µείωση συντάξεων, µισθών,
περικοπές προνοιακών επιδοµάτων. Από πού να αρχίσω και πού
να ολοκληρώσω; Να σας θυµίσω τα µατωµένα υπερπλεονάσµατα; Θυµάστε µήπως πώς προέκυψαν αυτά; Με συνεχείς φοροεπιδροµές, κύριοι συνάδελφοι. Αυξάνατε συνεχώς τους
φόρους που καλούνταν να πληρώσουν οι πολίτες και στη συνέχεια χορηγούσατε δήθεν επιδόµατα κοινωνικού χαρακτήρα, επιδόµατα από τα ίδια τα χρήµατα που στερήθηκαν οι πολίτες και
που προέρχονταν από την ίδια τους την τσέπη.
Εµείς στον αντίποδα παραδεχτήκαµε τα λάθη µας. Δεν τάξαµε
άλλα και άλλα εφαρµόζουµε. Μέσα σε λιγότερο από έξι µήνες
διακυβέρνησης ψηφίσαµε τριάντα δύο νοµοσχέδια και ένα νέο
Σύνταγµα. Στο επίκεντρο της πολιτικής µας βρέθηκε ο άνθρωπος, ο πολίτης και η προάσπιση των δικαιωµάτων του και το αποδείξαµε στην πράξη µε άµεσες ενέργειες.
Μιλήσαµε προεκλογικά για το δικαίωµα στην παιδεία και ήδη
µε την αποκατάσταση του πανεπιστηµιακού ασύλου, αποδώσαµε
τα πανεπιστήµια σε αυτούς που πραγµατικά ανήκουν. Βάλαµε
ψηλά τον πήχη στα ζητήµατα της ασφάλειας, διακηρύσσοντας
ότι για εµάς η ασφάλεια των πολιτών είναι πάνω από όλα. Περιοχές που για δεκαετίες θεωρούνταν άβατο ανοµίας και εγκληµατικών ενεργειών, όπως τα Εξάρχεια, αποδίδονται πίσω στους
κατοίκους τους.
Μιλήσαµε για το δικαίωµα της τρίτης ηλικίας µε µια αξιοπρεπή
σύνταξη και αυτό γίνεται πράξη. Μειώσαµε ήδη τον ΕΝΦΙΑ για
όλους και φέραµε προς ψήφιση ένα φορολογικό νοµοσχέδιο που
κινήθηκε στον αντίποδα της υπερφορολόγησης και του φοροεισπρακτικού πνεύµατος της προηγούµενης κυβέρνησης.
Δώσαµε κίνητρα στην επιχειρηµατικότητα και διασφαλίσαµε
σηµαντικά οφέλη στο σύνολο των φορολογουµένων µέσω της
µείωσης όλων των συντελεστών φορολόγησης.
Ενισχύουµε τα νέα νοικοκυριά και θεµελιώνουµε κίνητρα για
τη δηµιουργία οικογένειας, µε την αύξηση του αφορολόγητου
ορίου για κάθε παιδί, µε τη χορήγηση επιδόµατος για κάθε νεογέννητο, αλλά και µε τη µείωση του ΦΠΑ στα είδη βρεφικής ηλικίας.
Τέλος, στοχεύουµε στην αύξηση της πλήρους απασχόλησης
και µάλιστα µε αξιώσεις, µειώνοντας τις ασφαλιστικές εισφορές,
ενώ δηµιουργούµε συνθήκες ανάκαµψης της οικοδοµικής δραστηριότητας µε την τριετή αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδοµές.
Όποιος ξέρει να διαβάζει προϋπολογισµό, θα καταλάβει ότι
έχουµε αξιοποιήσει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα κονδύλια
και έχουµε µειώσει τις όποιες περιττές σπατάλες για όλα τα
Υπουργεία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ένα µόνο Υπουργείο θεωρώ πως
όσα χρήµατα και να του διαθέσεις αυτή τη χρονική περίοδο, ποτέ
δεν θα θεωρηθούν σπατάλη, γιατί η άµυνα και η ασφάλεια της
πατρίδας είναι πάνω από όλα.
Αναφέροµαι µετά λόγου γνώσεως στο Υπουργείο Εθνικής
Άµυνας που στα χρόνια της δεκαετούς κρίσης οι Ένοπλες Δυνάµεις και το προσωπικό τους, ο προϋπολογισµός τους, υπέστησαν περικοπές περισσότερο από όσο έπρεπε. Όµως,
κατόρθωσαν, προς τιµή τους, µε καθηµερινό αγώνα και µε προσωπικές θυσίες των στελεχών τους να κρατηθούν σε αξιόλογο
επιχειρησιακό επίπεδο.
Θυµίζω ότι οι Ένοπλες Δυνάµεις κάθε χώρας αποτελούν την
τελευταία ελπίδα και το καταφύγιο στο οποίο θα στραφούµε
όταν έρθουν τα δύσκολα. Γι’ αυτόν τον λόγο, έστω και συµβολικά, κύριε Υπουργέ, απέναντι στην εξαιρετικά αυξανόµενη προκλητικότητα της Τουρκίας, θα περίµενα µια πιο γενναία αύξηση
των διαθέσιµων κονδυλίων που αφορούν την περαιτέρω ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάµεων. Γιατί µόνο εκείνες θα σταθούν
δίπλα µας για να εγγυηθούν την ασφάλεια, την εθνική µας κυριαρχία, αλλά και τα κυριαρχικά µας δικαιώµατα µε περίσσιο
θάρρος και αυταπάρνηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Είµαι βέβαιος ότι η Κυβέρνηση αυτή στην πορεία θα βρει τον
τρόπο, γιατί έχει τη διάθεση, να πραγµατοποιήσει την περαιτέρω
ενίσχυσή τους.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω σε όλους τους Έλληνες πως σήµερα γυρίζουµε σελίδα και στέλνουµε ένα σαφές µήνυµα στις
αγορές: Η Ελλάδα στέκεται και πάλι στα πόδια της µε µια νέα
κυβέρνηση που εφαρµόζει µια νέα οικονοµική πολιτική, µε τη φιλοδοξία να θέσει τις βάσεις για µια νέα εποχή για την ελληνική
οικονοµία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός που έχουµε
σήµερα µπροστά µας έχει καταφέρει κάτι µοναδικό, κατά τη
γνώµη µου. Καταφέρνει να είναι αισιόδοξος, ελπιδοφόρος, χωρίς
όµως να φεύγει από τα όρια του ρεαλισµού. Αυτόν τον προϋπολογισµό τον χρωστάµε στους Έλληνες από το 2015. Είναι αυτονόητο ότι θα τον υπερψηφίσω και καλώ όλους σας να κάνετε το
ίδιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ, κύριε Μανωλάκο.
Επόµενος οµιλητής είναι ο κ. Πασχαλίδης από τη Νέα Δηµοκρατία και ακολουθεί ο κ. Χαρίτου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ορίστε, κύριε Πασχαλίδη, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τον παρόντα προϋπολογισµό είναι αλήθεια ότι ο πήχης της ανάπτυξης
και των επενδύσεων τίθεται ψηλά. Ωστόσο, εδραία πεποίθησή
µας είναι ότι οι στόχοι θα επιτευχθούν µε µια σειρά µέτρων που
περιλαµβάνουν µείωση της υπερφορολόγησης, ενίσχυση των
επενδύσεων και των διαθέσιµων εισοδηµάτων των πολιτών, µε
παράλληλη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων. Μεγάλος
στόχος της Κυβέρνησης είναι να επανέλθει η ευηµερία, που θα
επιτευχθεί µε τον συνδυασµό ελαφρύνσεων και βελτίωσης του
επενδυτικού κλίµατος, το οποίο θα έχει άλλωστε ως αποτέλεσµα
τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Είναι ένας προϋπολογισµός κοινωνικός και αναπτυξιακός, µε οικονοµικό σχεδιασµό και
πολιτικό όραµα, ώστε να αντιµετωπιστεί η χαµηλή παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα, καθώς και η γήρανση του πληθυσµού, µε απώτερη πάντα επιδίωξη τη διατήρηση στη χώρα
ανθρώπων µε υψηλό επίπεδο και δεξιότητες.
Με βασική προτεραιότητα της δηµοσιονοµικής στρατηγικής
για το έτος 2020 την αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης, ο παρών
προϋπολογισµός προσανατολίζεται στην πλήρη αξιοποίηση του
Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων. Το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων αποτελεί το σηµαντικότερο µέτρο άσκησης
αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας. Αναφορικά, λοιπόν, µε το
παρόν νοµοσχέδιο, το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων θα
ανέλθει στα 6,750 δισεκατοµµύρια ευρώ και θα κατευθυνθεί στην
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υλοποίηση µεγάλου εύρους δράσεων που αναβαθµίζουν τις δηµόσιες υποδοµές στην υγεία και την εκπαίδευση, τις µεταφορές
και τις επικοινωνίες, την ενέργεια και το περιβάλλον, εκσυγχρονίζουν τις δηµόσιες υπηρεσίες και θέτουν σε απόλυτη προτεραιότητα τον ψηφιακό µετασχηµατισµό της δηµόσιας διοίκησης,
στηρίζοντας παράλληλα αναγκαίες δοµές κοινωνικής συνοχής
και αλληλεγγύης.
Αναφορικά µε το πρωτογενές πλεόνασµα της γενικής κυβέρνησης για το 2020, ανέρχεται σε 3,56% του ΑΕΠ και θα επιτευχθεί σε ένα έτος που η οικονοµία θα τρέξει µε ρυθµό 2,8%. Οι
ταµειακές χρηµατοδοτικές ανάγκες του κρατικού προϋπολογισµού για το έτος 2020 θα ανέλθουν σε µόλις 4,498 δισεκατοµµύρια ευρώ, ενώ ο καθαρός δανεισµός του κρατικού
προϋπολογισµού θα διαµορφωθεί στα 1,866 δισεκατοµµύρια
ευρώ.
Όσον αφορά τώρα τα βασικά µέτρα για την επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων, έχει τεθεί ως προτεραιότητα η αναπροσαρµογή των αντικειµενικών αξιών µε βάση τις πραγµατικές
αξίες, γεγονός που θα συµβάλει στην αύξηση της εισπραξιµότητας σε ιδιοκτησίες συγκεκριµένων περιοχών της χώρας που
τώρα το επίπεδο των αντικειµενικών αξιών είναι αρκετά χαµηλότερο έναντι της εµπορικής αξίας. Επιπλέον, θα ενισχυθούν οι
έλεγχοι σε πλατφόρµες βραχυχρόνιας µίσθωσης ακινήτων.
Επίσης, ο εν λόγω προϋπολογισµός προβλέπει επισκόπηση
δαπανών και εσόδων µε σκοπό οι υπηρεσίες που παρέχουν οι
φορείς της γενικής κυβέρνησης να έχουν µεγαλύτερη αποδοτικότητα για τους πολίτες. Ειδικότερα, η επισκόπηση δαπανών και
εσόδων καλύπτει περισσότερες από είκοσι ειδικές δράσεις που
αφορούν τοµείς, όπως η εξοικονόµηση ενέργειας, η ηλεκτρονική
διακίνηση εγγράφων, η αξιοποίηση δηµόσιων κτηρίων και άλλα.
Επιπλέον, βελτιώνεται η αποτελεσµατικότητα των δαπανών
των προγραµµάτων του ΟΑΕΔ. Εξάλλου, από τα βασικότερα
µέτρα που θα ληφθούν είναι η καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, η µείωση της παραοικονοµίας, η διεύρυνση της φορολογικής βάσης, προϋπόθεση απαραίτητη για να µειωθούν περαιτέρω
τα φορολογικά βάρη στους πολίτες που είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Η ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι
αποδεδειγµένα το πιο αποτελεσµατικό µέτρο σε αυτή την κατεύθυνση. Γι’ αυτόν τον σκοπό θεσµοθετείται αυξηµένος συντελεστής 30%, κατά τη δήλωση της φορολογίας εισοδήµατος
δαπανών µε ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής.
Άξιο αναφοράς είναι και το πλεόνασµα ύψους 1,021 εκατοµµύρια ευρώ που προβλέπεται να εµφανίσουν τα ασφαλιστικά ταµεία το 2020, σύµφωνα µε τον κοινωνικό προϋπολογισµό
βελτιωµένο κατά 202 εκατοµµύρια ευρώ έναντι των εκτιµήσεων
για το 2019.
Το πλεόνασµα στηρίζεται στην αύξηση των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές κατά 593 εκατοµµύρια ευρώ που προέρχονται
κυρίως από τους µισθωτούς, λόγω της βελτίωσης των µεγεθών
της απασχόλησης, αλλά και την αύξηση των εργοδοτικών εισφορών του δηµοσίου.
Την ίδια ώρα προβλέπεται και µείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης κατά 192 εκατοµµύρια ευρώ, µε βάση την εκτίµηση ότι η
επίσπευση στην έκδοση των συντάξεων θα περιορίσει την υποχρέωση καταβολής αναδροµικών. Ειδικότερα, εκτιµάται ότι η δαπάνη για τις κύριες συντάξεις θα παρουσιάσει µείωση κατά 121
εκατοµµύρια ευρώ, ενώ η αντίστοιχη δαπάνη για τις επικουρικές
θα µειωθεί κατά 71 εκατοµµύρια ευρώ. Αναφέρεται, επίσης, η
υλοποίηση του σχεδίου για την ψηφιοποίηση της έκδοση των
συντάξεων, καθώς και η θέσπιση λευκού µητρώου των επιχειρήσεων που θα επιβραβεύει τους συνεπείς εργοδότες.
Επίσης, στον προϋπολογισµό εµφανίζεται η µείωση των ασφαλιστικών εισφορών των µισθωτών πλήρους απασχόλησης κατά
0,9 ποσοστιαίες µονάδες από 1-7-2020. Το µέτρο κοστίζει 123
εκατοµµύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 21 εκατοµµύρια ευρώ θα
επιβαρύνουν τον προϋπολογισµό του ΟΑΕΔ. Αντίθετα, αυξάνεται
κατά 30 εκατοµµύρια ευρώ το κονδύλι για τα επιδόµατα ανεργίας, καθώς υπολογίζονται µε βάση τον αυξηµένο κατώτατο
µισθό.
Ακόµη, ο προϋπολογισµός προβλέπει αύξηση της απασχόλησης κατά 1,8% και µείωση της ανεργίας από 17,4% φέτος στο
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15,6% το 2020, ενώ η αύξηση του µέσου µισθού υπολογίζεται σε
1,2%, δηλαδή διπλάσιο σε σχέση µε το 2019. Σηµειωτέον ότι ο
παρών προϋπολογισµός προβλέπει, επίσης, κονδύλι για τα επιδόµατα γέννησης 2.000 ευρώ, συνολικού ύψους 123 εκατοµµύρια για το 2020.
Συνοψίζοντας, θα ήθελα να αναφέρω ότι ο παρών προϋπολογισµός περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα και τις επιµέρους
εκείνες ρυθµίσεις που µπορούν πράγµατι να σηµατοδοτήσουν
την επιτάχυνση της οικονοµίας, την επίτευξη των συµφωνηµένων
δηµοσιονοµικών στόχων, αλλά και τη µείωση του χρέους και των
δανειακών αναγκών της Ελλάδος.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ κι εγώ, κύριε
Πασχαλίδη.
Τον λόγο έχει ο κ. Χαρίτου από τον ΣΥΡΙΖΑ και µετά ο κ. Κωτσός από τη Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, κύριε Χαρίτου, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΙΤΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, σας διαβάζω από την εισηγητική έκθεση του δικού σας προϋπολογισµού: «Το 2019 είναι το
πρώτο έτος εφαρµογής οικονοµικής πολιτικής εκτός προγραµµάτων προσαρµογής, δηλαδή εκτός µνηµονίων». Εσείς τα λέτε
τώρα.
Να σας θυµίσω τι έλεγε ο σηµερινός Πρωθυπουργός στη συζήτηση του προϋπολογισµού πέρυσι; «Μας οδηγείτε στο τέταρτο
µνηµόνιο, κύριοι της Κυβέρνησης». Τι άλλο ακόµα αναφέρει η εισηγητική έκθεση η δική σας; «Θετικό το δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα του 2018 που διατηρήθηκε για τρία κατά σειρά χρόνια».
Προφανώς, εννοείτε οι κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ.
Να σας θυµίσω πάλι, τι έλεγε ο σηµερινός Πρωθυπουργός πέρυσι από αυτό το ίδιο Βήµα; «Οδηγείτε τη χώρα στην καταστροφή». Τέτοια αναγνώριση στο έργο µας δεν µπορούσαµε
ούτε να τη φανταστούµε. Πότε, βέβαια, λέτε την αλήθεια και ποτέ
ψέµατα, περιµένουµε από εσάς να µας το πείτε.
Αυτό, όµως, που πολύ καλά καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός
είναι η αχαλίνωτη προεκλογική σας δηµαγωγία και ο κυνισµός,
προκειµένου να αναρριχηθείτε στην εξουσία. Τα έτοιµα, όµως,
που βρήκατε τελειώνουν. Με τον προϋπολογισµό ήρθε η ώρα να
δούµε πού το πάτε, µε ποιους είστε και ποιους στηρίζετε.
Λέτε ότι φοροελαφρύνατε τις επιχειρήσεις. Ποιες επιχειρήσεις; Εννοείτε το 2,5% από το σύνολό τους; Συγχαρητήρια! Με
τις υπόλοιπες τι γίνεται; Λέτε ότι φοροελαφρύνετε τους Έλληνες. Ποιούς εννοείτε; Εννοείτε αυτούς µε εισοδήµατα πάνω από
100.000 ευρώ, δηλαδή το 1% του συνόλου; Μπράβο σας! Ενώ
στη µεσαία τάξη επιστρέφεται το φιλοδώρηµα των 17 ευρώ.
Να θυµίσω τι έλεγε πέρυσι ο σηµερινός Πρωθυπουργός από
αυτό το Βήµα, ακριβώς τις ίδιες µέρες; «Εκτελείτε τη µεσαία
τάξη», ενώ σε άλλο χρόνο µάς κατηγορούσε ότι της πήραµε το
καρβέλι -τάχα- και της δίνουµε αντίδωρα και ψίχουλα. Τα µέτρα,
δηλαδή, των 2 δισεκατοµµυρίων του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ψίχουλα και
αντίδωρα η µείωση κατά 50% της προκαταβολής φόρου και η
κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήµατα µέχρι
20.000 ευρώ, που εσείς τα εξαφανίσατε;
Εκεί, όµως, που η χαρά σας δεν κρύβεται είναι στις αποκρατικοποιήσεις. Μόνο για προδοσία δεν µας είχατε κατηγορήσει για
το υπερταµείο. Σήµερα, στην εισηγητική έκθεση το αναγνωρίζετε
ως χρήσιµο εργαλείο. Και επειδή αισθάνεστε ως ιδιοκτήτες
αυτής της χώρας, µόλις πήρατε τα κλειδιά στα χέρια σας, δεν
κρατιέστε. Βιάζεστε να παραχωρήσετε όπως-όπως, όσο-όσο
στους ολιγάρχες φίλους σας ό,τι απέµεινε από τη δηµόσια περιουσία, όπως τα ΕΛΠΕ, τη ΔΕΗ, ενώ τη ΔΕΠΑ τη δώσατε ήδη
δρόµο σε ιδιωτικό µονοπώλιο. Και περιµένουν στην περιφέρεια
και εµείς στη Θράκη να κατασκευαστούν τα δίκτυα και να δούµε
φυσικό αέριο. Σηκώνουµε, κύριοι, το ενεργειακό βάρος όλης της
χώρας και έχουµε ενεργειακή φτώχεια.
Τι άλλο κάνετε µέσω του προϋπολογισµού; Αυτό που ξέρετε
να κάνετε πολύ καλά ως δεξιά. Στήνετε το δικό σας κοµµατικό
κράτος για να βολέψετε τα δικά σας παιδιά, ενώ οι τέσσερις χιλιάδες νέοι επιστήµονες, που εµείς κρατήσαµε στη χώρα, δεν
χωρούν στον δικό σας προϋπολογισµό. Είναι παιδιά ενός κατώ-
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τερου Θεού. Δεν χωρούν οι γιατροί και οι νοσηλευτές στο ΕΣΥ,
ούτε οι εκπαιδευτικοί που είχαµε συµφωνήσει να προσληφθούν
τα επόµενα χρόνια, ενώ καταργήσατε τη δέκατη τρίτη σύνταξη,
πετσοκόψατε το κοινωνικό µέρισµα που τόσο ανέµεναν οι πιο
αδύναµοι οικονοµικά. Πετσοκόψατε ακόµα και τα επιδόµατα των
υπερηλίκων συνταξιούχων.
Το χειρότερο, όµως, όλων είναι ότι δεν δίνετε καµµία προοπτική ανάπτυξης σε αυτόν τον τόπο. Η Θράκη για τον σηµερινό
Πρωθυπουργό θα ήταν το πρότυπο ανάπτυξης για όλη τη χώρα.
Μέχρι σήµερα, δεν έχει γίνει τίποτα. Έχουµε µηδέν εις το πηλίκο.
Η Θράκη το 2020 θα γιορτάσει τα εκατό χρόνια από την ενσωµάτωσή της στην ελληνική επικράτεια. Χθες, είχαµε µια σεµνή
εκδήλωση παρουσία του Προέδρου της Δηµοκρατίας δίπλα στην
Προεδρική Φρουρά που αναβάθµισε την επέτειο. Εσείς ξέρετε,
ποιο είναι το δώρο που της κάνετε σε αυτή την επέτειο; Διαπραγµατεύεστε µε την «EL DORADO» να επεκταθεί η εξόρυξη του
χρυσού και στη Θράκη, όπως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ανέφερε
στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Σας ευχαριστούµε πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ. Αυτό δεν είναι
δώρο. Αυτό είναι καταστροφή. Είναι παραγωγική υποβάθµιση και
εγκατάλειψη µιας περιοχής µε µεγάλη γεωστρατηγική σηµασία
για τη χώρα.
Απευθύνοµαι, λοιπόν, από αυτό το Βήµα στον Πρωθυπουργό
και τον καλώ να βάλει τέλος σε αυτή την οµηρία της περιοχής.
Θα είναι η µεγαλύτερη τιµή που θα µπορούσε να κάνει για τα
εκατό χρόνια της Θράκης µας.
Η περιοχή έχει ανάγκη από µια βιώσιµη ανάπτυξη, στήριξη της
υγιούς επιχειρηµατικότητας που συνθλίβεται από το παρεµπόριο
και τον αθέµιτο ανταγωνισµό, στήριξη του πρωτογενούς τοµέα
και της κτηνοτροφίας που καταστρέφεται από τη µεγάλη πίεση
που δέχεται από τους µεταποιητές. Θέλει στήριξη η αλιεία που
συρρικνώνεται σταδιακά.
Σας καλώ από το Βήµα να αποζηµιώσετε άµεσα τους παραγωγούς που επλήγησαν το καλοκαίρι από ακραία χαλαζόπτωση,
τους καπνοπαραγωγούς που ακόµα αναµένουν µάταια αποζηµιώσεις µέσω των ΠΣΕΑ.
Βιώσιµη ανάπτυξη, κύριοι, σηµαίνει στήριξη του Δηµοκρίτειου
Πανεπιστηµίου Θράκης, την ίδρυση και λειτουργία των έξι νέων
τµηµάτων, που έχουν οµόφωνα συναποφασίσει όλοι οι φορείς
στην περιοχή. Σηµαίνει αναβάθµιση του Μεθοριακού Σταθµού
της Νυµφαίας για τη διέλευση λεωφορείων και φορτηγών. Σηµαίνει κατασκευή της δεύτερης µονάδας στο εργοστάσιο της
ΔΕΗ στην Κοµοτηνή. Σηµαίνει όµως, επίσης, κύριοι, σεβασµό σε
όλους τους πολίτες της περιοχής ανεξαιρέτως.
Αναφορές, όπως αυτή από πρώην Υπουργό σας, ότι η Λέσβος
µε το προσφυγικό κινδυνεύει να γίνει νέα Ροδόπη αποτελεί ανιστόρητη προσβολή που δεν είναι αποδεκτή από τους κατοίκους
της περιοχής.
Με τον προϋπολογισµό σας, κύριοι, µας γυρίζετε πίσω στο παρελθόν. Η κοινωνία, όµως, έχει και µνήµη και κρίση. Όχι µόνο δεν
θα αποδεχθεί τον ρόλο του Σίσυφου, αλλά γρήγορα θα αναζητήσει µια νέα προοδευτική και δηµοκρατική λύση.
Καταψηφίζω τον προϋπολογισµό που δεν έχει ούτε κοινωνικό
ούτε αναπτυξιακό πρόσηµο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κι εγώ ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωτσός. Στη συνέχεια, θα µιλήσει ο κ. Πέτσας.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, αγαπητοί συνάδελφοι, το 2019 για τη χώρα
µας αποτελεί έτος µετάβασης σε µία ευνοϊκότερη οικονοµική πολιτική. Από τη στιγµή που ανέλαβε η Κυβέρνησή µας, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, άρχισε να διαµορφώνεται ένα
νέο κλίµα, το οποίο στηρίζεται στην άµεση κινητοποίηση και στη
µεταρρυθµιστική πολιτική που εφαρµόζουµε, όσο και στην εµπιστοσύνη που αρχίσαµε να χτίζουµε µε τους πολίτες.
Το έτος 2020 θα είναι έτος αλλαγής. Θα είναι το έτος που θα
αλλάξει η θέση της χώρας µας και θα ξεφύγει από τις τελευταίες
θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η µακροχρόνια περίοδος της
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αποεπένδυσης που χαρακτήριζε τα τελευταία χρόνια την Ελλάδα
µε τις αντίστοιχες επιπτώσεις που είχε αυτή στο ΑΕΠ, την παραγωγικότητα, την ανεργία άρχισε ήδη να αναστέλλεται.
Στους πέντε µήνες της διακυβέρνησής µας πετύχαµε τη µείωση του ΕΝΦΙΑ, την αύξηση του επιδόµατος θέρµανσης και µάλιστα µε εµπροσθοβαρή καταβολή, τη βελτιστοποίηση του
πλαισίου ρύθµισης των οφειλών προς την εφορία, τη θέσπιση µέτρων προστασίας της πρώτης κατοικίας, την εκκίνηση της διαδικασίας για την υλοποίηση µεγάλων επενδύσεων, τη θέσπιση
µέτρων φορολογικής ελάφρυνσης.
Όλα τα παραπάνω τα καταφέραµε χωρίς να διαταράξουµε τη
δηµοσιονοµική πειθαρχία αυτής της χώρας και αποδεικνύουν έµπρακτα ότι οι δεσµεύσεις µας έχουν γίνει πράξεις.
Η αλλαγή που φέραµε αποτυπώνεται και µε πραγµατικά στοιχεία, όπως είναι η θετική τέταρτη έκθεση της ενισχυµένης εποπτείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η θετικότερη από τις µέχρι
τώρα τέσσερις εκθέσεις που έχουν εκπονηθεί. Επίσης, αναφέρουµε την επιτυχηµένη έκδοση οµολόγων και εντόκων γραµµατίων, όταν πριν έναν µήνα, εκδόθηκε δεκαετές οµόλογο µε
επιτόκιο µόλις 1,5%, ενώ τον Μάρτιο του 2019 είχε εκδοθεί αντίστοιχο µε επιτόκιο 3,9%. Αν αυτό δεν είναι απόδειξη της εµπιστοσύνης που υπάρχει πλέον στην Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας, αλλά και βελτίωση των οικονοµικών δεικτών, τότε
τι άλλο είναι;
Έχουµε τα χαµηλά επιτόκια -µάλιστα, σήµερα φτάσαµε να δανειζόµαστε µε αρνητικό επιτόκιο-, τα χαµηλά spreads που υποχώρησαν και είναι ακόµη χαµηλότερα και από εκείνα της Ιταλίας,
ενώ έχουµε και το τέλος των capital controls και την απόφαση
του Eurogroup να επιστραφούν στη χώρα µας 700 εκατοµµύρια
ευρώ από τα κέρδη των ελληνικών οµολόγων, χωρίς όρους και
προϋποθέσεις, κάτι που η χώρα διεκδικούσε χρόνια.
Σύµφωνα µε έρευνα της οικονοµικής συγκυρίας που καταρτίζει το ΙΟΒΕ, ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος ανήλθε τον Νοέµβριο στις 107 µονάδες, µε ανοδική τάση, η οποία προέρχεται,
κυρίως, από τη βελτίωση στον κλάδο των υπηρεσιών και στην καταναλωτική εµπιστοσύνη. Ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008, ενώ ο δείκτης
καταναλωτικής εµπιστοσύνης βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο
των τελευταίων δεκαεννέα ετών. Κι όλα αυτά σε µία περίοδο που
οι προσδοκίες για την υπόλοιπη Ευρώπη παρουσιάζουν, κατά
µέσο όρο, κάµψη.
Οι στόχοι µας είναι ρεαλιστικοί, γι’ αυτό και υλοποιούνται και
αποδίδουν. Γνωρίζουµε την κατάσταση της χώρας µας, τις απειλές του εξωτερικού περιβάλλοντος, τη γενικότερη αστάθεια που
επικρατεί στην Ευρώπη. Και γι’ αυτό, επιβάλλεται να διατηρήσουµε τη στάση την οποία έχουµε δείξει µέχρι τώρα, δηλαδή
δουλειά µε αποτελέσµατα, χωρίς πανηγυρισµούς, χωρίς θριάµβους.
Ο πρώτος προϋπολογισµός της Κυβέρνησής µας είναι σύµφωνος µε την ιδεολογία µας, µε τις φιλελεύθερες ιδέες τις οποίες,
εξάλλου, πρεσβεύουµε, και τις προγραµµατικές µας δεσµεύσεις,
τις οποίες εξαγγείλαµε πριν αναλάβουµε τη διακυβέρνηση της
χώρας. Επιδίωξή µας είναι να επανέλθει η αισιοδοξία στους πολίτες και να υπάρξει σταθερότητα µεταξύ της οικονοµικής αποτελεσµατικότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Ο προϋπολογισµός του 2020 έχει δηµοσιονοµικά µέτρα που
ευνοούν, ταυτόχρονα, τη στήριξη του διαθέσιµου εισοδήµατος
των πολιτών, ενισχύουν την επιχειρηµατικότητα και τις επενδύσεις, µειώνουν την παραοικονοµία προς όφελος του επίσηµου
τοµέα της οικονοµίας και συνεπώς, της παραγωγικότητας.
Ο προϋπολογισµός του 2020 έρχεται να καλύψει το αναπτυξιακό και επενδυτικό κενό που είχε µέχρι τώρα η χώρα µας. Να
αναφέρω ενδεικτικά ότι στο διάστηµα 2016 - 2018 είχαµε τεράστια αύξηση των πλεονασµάτων, γεγονός που µεταφράζεται σε
αφαίρεση 11,4 δισεκατοµµυρίων ευρώ από την πραγµατική οικονοµία. Με πολλαπλές µεταρρυθµίσεις προσελκύουµε νέες
επενδύσεις, που δίνουν ώθηση για το µεγάλο άλµα που χρειαζόµαστε, το «άλµα πιο γρήγορο από τη φθορά», όπως λέει και ο
ποιητής µας, ο Οδυσσέας Ελύτης.
Πιο συγκεκριµένα, κάποια από τα µέτρα µας είναι: Η αναδιαµόρφωση της φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων. Η
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δραστική µείωση των συντελεστών φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων, µέσα από την ενίσχυση της ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων. Η φορολόγηση της ακίνητης
περιουσίας µε βάση τις πραγµατικές αξίες των ακινήτων. Το σχέδιο «ΗΡΑΚΛΗΣ» για τη στήριξη της µείωσης των µη εξυπηρετούµενων δανείων των ελληνικών τραπεζών. Η στήριξη των νεοφυών
επιχειρήσεων ή των επιχειρήσεων µε σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα.
Θεσπίζουµε µέτρα που δείχνουν το κοινωνικό µας πρόσωπο
και την προστασία της ελληνικής οικογένειας, όπως είναι η χορήγηση επιδόµατος γέννησης, καθιστώντας σαφή την προτεραιότητά µας για την επίλυση του δηµογραφικού προβλήµατος, που
είναι ίσως το µεγαλύτερο ζήτηµα για την ελληνική κοινωνία.
Σε µία προσπάθεια αντιµετώπισης της φοροδιαφυγής και της
ανταµοιβής των πολιτών που είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις
τους, ενισχύουµε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές ως το πιο αποτελεσµατικό µέσο για τον σκοπό αυτό και ενσωµατώνουµε στο
προϋπολογισµό µας τη µείωση των φορολογικών συντελεστών.
Οι παρεµβάσεις µας, όµως, δεν σταµατούν εδώ. Η δηµοσιονοµική πολιτική θέλει να βοηθήσει και την οικονοµική αυτοτέλεια
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µέσω της αύξησης της
εισπραξιµότητας των ιδίων εσόδων τους, µε σκοπό τη βελτίωση
της αποδοτικότητας των υπηρεσιών προς τους πολίτες. Το γεγονός ότι συνδέεται πλέον ο Ε9 µε τη ΔΕΗ, προκειµένου να αποτυπωθούν πραγµατικά τετραγωνικά και φυσικά η πιο δίκαιη
είσπραξη των ανταποδοτικών τελών, χωρίς να πάµε σε αναδροµική χρέωση πενταετίας, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.
Επιπλέον, το γεγονός ότι η υποβολή δήλωσης ΦΠΑ από τους
υπόχρεους και η ταυτόχρονη υποβολή δηλώσεων των τελών παρεπιδηµούντων επί των ακαθαρίστων εσόδων στους δήµους, επιτυγχάνει µείωση του διοικητικού βάρους των υπόχρεων από τη
µία και αύξηση των δηµοτικών εσόδων. Υπολογίζεται ότι αυτή η
αύξηση θα είναι περίπου 23 εκατοµµύρια ευρώ.
Κυρίες και κύριοι, σας καλώ να υπερψηφίσετε τον προϋπολογισµό που κατατίθεται σήµερα, να στηρίξετε την πολιτική µας
βούληση και να δώσετε τη δύναµη στη χώρα µας να βγει από το
τέλµα στο οποίο είχε περιπέσει. Είναι ο πιο ολοκληρωµένος προϋπολογισµός των τελευταίων ετών, µε καίριες παρεµβάσεις, στοχευµένες σε όλους τους τοµείς, οικονοµικούς, κοινωνικούς,
πολιτικούς, υγείας, άµυνας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Γιατί καµµιά φορά έχω την αίσθηση ότι κάνουµε παράλληλους
µονολόγους. Η Υπουργός Παιδείας προχθές ανακοίνωσε πρόσληψη δέκα χιλιάδων νέων εκπαιδευτικών και ακούω ότι δεν θα
προσληφθούν εκπαιδευτικοί. Δέκα χιλιάδες εκπαιδευτικούς ανακοίνωσε η κ. Κεραµέως προχθές. Οφείλουµε να αντιµετωπίσουµε
την χαµηλή παραγωγικότητα της εργασίας, πρέπει να µειώσουµε
την ανεργία και οφείλουµε να διατηρήσουµε τους νέους επιστήµονες, τα παιδιά µας εδώ στη χώρα µας, στην Ελλάδα.
Επιβάλλεται, περισσότερο από ποτέ, να δηµιουργήσουµε σε
όλους τους Έλληνες αίσθηµα ασφάλειας, δικαιοσύνης, κοινωνικής σταθερότητας. Είµαστε εδώ για να δουλέψουµε σκληρά, να
βάλουµε το λιθαράκι µας για ένα σύγχρονο, βιώσιµο αναπτυξιακό κράτος. Κι όπως είπε και ο Πρωθυπουργός µας, διαλέξαµε
τον δύσκολο δρόµο, επενδύοντας όχι στο παρόν, αλλά στο µέλλον αυτής της χώρας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ και εγώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, 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 ένας µαθητές και
µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί από το Γενικό Λύκειο
Βασιλικού Ευβοίας, (δεύτερο τµήµα)
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
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Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, κ. Στέλιος
Πέτσας για επτά λεπτά.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αξιότιµοι κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητούµε σήµερα τον
κρατικό προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2020. Πρόκειται
για τον πρώτο προϋπολογισµό της νέας Κυβέρνησης µε Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο προϋπολογισµός αυτός σηµατοδοτεί την επιστροφή της πατρίδας µας στο µέλλον. Είναι
ένας προϋπολογισµός που ενσωµατώνει όλες τις µεταρρυθµίσεις που νοµοθετήσαµε. Είναι ένας προϋπολογισµός που όχι
µόνο δεν επιβάλει πρόσθετα περιοριστικά µέτρα, αλλά µειώνει
τα βάρη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Είναι ένας προϋπολογισµός που αποδεικνύει πως ό,τι είπαµε το κάνουµε κι έτσι θα συνεχίσουµε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο προϋπολογισµός αυτός αποδεικνύει ότι η ευηµερία για όλους δεν έρχεται από µόνη της ούτε
µε συνθήµατα. Απαιτείται σχέδιο, πολλή δουλειά και συνέπεια,
που αποκαθιστούν την εµπιστοσύνη και καλλιεργούν προσδοκίες
ρεαλιστικής αισιοδοξίας.
Οι συντονισµένες προσπάθειες της Κυβέρνησης έχουν ήδη
προκαλέσει αλλαγή στο κλίµα και στην εικόνα της Ελλάδας. Οι
οικονοµικές εξελίξεις τους τελευταίους µήνες το επιβεβαιώνουν.
Υπήρξε πλήρης άρση των capital controls. Αποπληρώθηκε πρόωρα το υψηλότοκο τµήµα των δανείων του ΔΝΤ. Ξεµπλόκαραν
µεγάλα επενδυτικά σχέδια, όπως το Ελληνικό, στο λιµάνι του Πειραιά και στη Χαλκιδική. Ξεµπλόκαραν περίπου εκατόν εβδοµήντα
αιτήσεις για τη χορήγηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικούς σταθµούς σε µη διασυνδεδεµένα νησιά.
Επίσης, απενεργοποιήθηκε η ωρολογιακή βόµβα της ΔΕΗ και
προχωράει η εξυγίανσή της, ενώ η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ξεπέρασε τα 900 εκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή τριπλάσια σε
σχέση µε το επίπεδο που βρισκόταν πριν από τις ευρωεκλογές.
Εγκρίθηκαν από την Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων άλλα έξι επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισµού
1.050.000.000 ευρώ που δηµιουργούν χίλιες πεντακόσιες µόνιµες θέσεις εργασίας. Εγκρίθηκαν, επίσης εκατόν δεκαεννέα
επενδυτικά σχέδια του αναπτυξιακού νόµου ύψους 900 εκατοµµυρίων ευρώ.
Καλύφθηκε το δηµοσιονοµικό κενό που αποτυπωνόταν στην
τρίτη έκθεση ενισχυµένης εποπτείας και διασφαλίστηκε υπερπλεόνασµα που διατίθεται σε ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού.
Υπήρξε αναβάθµιση της ελληνική οικονοµίας από την «STANDARD & POOR’S». Το δηµόσιο δανείζεται µε έντοκα γραµµάτια
που έχουν για πρώτη φορά αρνητικό επιτόκιο. Η Ελλάδα δανείστηκε µε δεκαετές οµόλογο που έχει επιτόκιο µόλις 1,5%, έναντι
επιτοκίου 3,9% λίγους µήνες πριν. Ο γενικός δείκτης τιµών του
Χρηµατιστηρίου κινείται κοντά στο υψηλό επίπεδο των 900 µονάδων, αυξηµένος κατά 45%, περίπου, έναντι των 613 µονάδων
που ήταν στην αρχή του χρόνου.
Ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος κινείται στις 107 µονάδες, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση από το Μάρτιο του 2008.
Ο δείκτης καταναλωτικής εµπιστοσύνης βρίσκεται σε υψηλά
20ετίας.
Είναι σαφές ότι οι προσδοκίες για την πορεία της οικονοµίας
βελτιώθηκαν θεαµατικά και ότι οι αγορές δίνουν ψήφο εµπιστοσύνης στις προοπτικές της οικονοµίας µας, δίνουν ψήφο εµπιστοσύνης στην κυβερνητική πολιτική.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, χτίζοντας πάνω στην εµπιστοσύνη, γιατί αυτή είναι η λέξη-κλειδί που εξασφαλίζει ένα καλύτερο αύριο για την πατρίδα µας, πρωταρχικός στόχος της
Κυβέρνησης είναι η προσέλκυση επενδύσεων, η δηµιουργία πολλών και καλά αµειβόµενων νέων θέσεων εργασίας και η ισχυρή,
βιώσιµη ανάπτυξη. Η προσέλκυση επενδύσεων είναι ένα από τα
αποτελεσµατικότερα εργαλεία που έχουµε στη διάθεση µας για
να τονώσουµε την πραγµατική οικονοµία. Για να µειώσουµε την
ανεργία και να βελτιώσουµε ουσιαστικά τις συνθήκες διαβίωσης
των εργαζοµένων.
Η αλλαγή του µείγµατος πολιτικής, µε µείωση φόρων και συγκράτηση δαπανών, που αποτυπώνεται στον προϋπολογισµό του
2020, σπάει τον φαύλο κύκλο της υπερφορολόγησης. Και µε
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επενδύσεις, λιγότερους φόρους και αποκατάσταση της εµπιστοσύνης, η Ελλάδα από ουραγός στις επενδύσεις και πρωταθλήτρια στην ανεργία, θα γίνει η θετική έκπληξη της ευρωζώνης.
Για του λόγου το αληθές, σε µία χρονική περίοδο όπου ο ρυθµός ανάπτυξης αναθεωρείται προς τα κάτω στο σύνολο της ευρωζώνης, στην Ελλάδα αναθεωρείται προς τα πάνω. Ο
προϋπολογισµός προβλέπει επιτάχυνση της ανάπτυξης από το
2,2% που καταγράφηκε, σύµφωνα µε τα πρόσφατα στοιχεία της
ΕΛΣΤΑΤ, το εννεάµηνο του 2019, στο 2,8% το 2020.
Όλα τα συστατικά της οικονοµικής µεγέθυνσης, δηλαδή η κατανάλωση, οι εξαγωγές και κυρίως οι επενδύσεις, αυξάνονται σηµαντικά. Οδηγείται, έτσι, το ΑΕΠ της Ελλάδας, µετά από πολλά
χρόνια, κοντά στα 200 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αυξάνεται, δηλαδή,
το εθνικό εισόδηµα σε σχέση µε φέτος κατά 7 δισεκατοµµύρια
ευρώ περίπου. Αυτό σηµαίνει 1.600 ευρώ περίπου κατά νοικοκυριό µεγαλύτερο εισόδηµα.
Και αυτό το αδιαµφισβήτητο γεγονός, δίνει την απάντηση και
σε µία σειρά από εσφαλµένες απόψεις που εκφράστηκαν τις
προηγούµενες µέρες από την αντιπολίτευση από αυτό εδώ το
Βήµα. Ακούστηκε, για παράδειγµα, πολλές φορές η άποψη ότι
αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα του δηµοσίου το 2020, άρα
δεν µειώνονται οι φόροι.
Επειδή µας ακούει ο ελληνικός λαός και πρέπει να είµαστε σοβαροί και να λέµε την αλήθεια και όπως διδάσκει η θεωρία και
δείχνει η πράξη, η αλήθεια είναι πως όταν µία οικονοµία βρίσκεται σε περιοχή υπερφορολόγησης, η µείωση των φόρων προκαλεί αύξηση των φορολογικών εσόδων. Και η ελληνική οικονοµία
επί ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έσπασε όλα τα ρεκόρ
της υπερφορολόγησης.
Επιπλέον, η αύξηση των φορολογικών εσόδων το 2020 θα προέλθει από την ενίσχυση του ρυθµού ανάπτυξης. Όσο µεγαλώνει
η πίτα της οικονοµίας -και το 2020, όπως ανέφερα, µεγαλώνει
κατά 7 δισεκατοµµύρια ευρώ περίπου- είναι προφανές ότι θα αυξηθούν και τα φορολογικά έσοδα, καθώς το αυξηµένο εισόδηµα
θα φέρει άµεσους και έµµεσους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.
Εποµένως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ναι, γίνεται να µειώνεις φόρους και ταυτόχρονα να αυξάνουν τα φορολογικά
έσοδα. Δεν είναι θέµα ούτε ιδεολογικό ούτε µικροκοµµατικής αντιπαράθεσης. Είναι θέµα σωστής οικονοµικής πολιτικής και κοινής λογικής που τόσο έλλειψε τα προηγούµενα χρόνια.
Μαζί µε την υπερφορολόγηση, ο προϋπολογισµός του 2020
βάζει, επιτέλους, τέλος και στην πολιτική των υπερπλεονασµάτων. Υπενθυµίζεται ότι κατά την περίοδο 2016 - 2018 αφαιρέθηκαν από την οικονοµία 11,4 δισεκατοµµύρια ευρώ, όπως είπε και
ο προηγούµενος οµιλητής, πέραν και επιπλέον των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων που είχε συµφωνήσει η προηγούµενη
κυβέρνηση µε τους πιστωτές, µια εντελώς αχρείαστη και αντιπαραγωγική πολιτική που στραγγάλισε την ελληνική οικονοµία, ψαλιδίζοντας τον ρυθµό ανάπτυξης, µε αποτέλεσµα να χαθεί µία
εξαιρετικά ευνοϊκή διεθνής συγκυρία το διάστηµα 2015 - 2018,
όταν, δηλαδή, η παγκόσµια οικονοµία απολάµβανε υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, χαµηλές τιµές ενέργειας και φθηνή ρευστότητα, χάρη στα αντισυµβατικά µέτρα νοµισµατικής πολιτικής των
µεγάλων κεντρικών τραπεζών.
Ως απόδειξη για τα παραπάνω, καταθέτω στα Πρακτικά δύο
γραφήµατα για το 2017 και το 2018, που δείχνουν ότι όσο υψηλότερο ήταν το αχρείαστο υπερπλεόνασµα, τόσο χαµήλωνε ο
ρυθµός ανάπτυξης. Αντί για µοχλός ανάπτυξης ο προϋπολογισµός έγινε στα χέρια της προηγούµενης κυβέρνησης ένα µεγάλο
αριστερό -θα έλεγε, ενδεχοµένως, ο κ. Τσακαλώτος- «ψαλίδι». Η
πολιτική αυτή τελειώνει.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό κ. Στυλιανός Πέτσας, καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα
γραφήµατα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε τον προϋπολογισµό του 2020
αποδεικνύεται εµπράκτως ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας είναι εδώ για να πράξει αυτό που είναι σωστό και όχι αυτό
που είναι εύκολο. Με όραµα και ρεαλιστική αισιοδοξία. Με τόλµη
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και σύνεση. Για να επιστρέψει η πατρίδα µας µε αυτοπεποίθηση
στο µέλλον. Ένα καλύτερο µέλλον για όλους. Σας καλώ, λοιπόν,
µε αίσθηµα ευθύνης να υπερψηφίσετε τον προϋπολογισµό του
2020.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Σας ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ, και για τον χρόνο.
Τον λόγο έχει ο κ. Βαρδάκης από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι και
ο τελευταίος οµιλητής του δέκατου έκτου κύκλου.
Κύριε Βαρδάκη, έχετε επτά λεπτά.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Πέτσα, εγώ, ειλικρινά, θα σας έδινα τον
χρόνο µου και δεν θα µιλούσα εάν παίρνατε τον λόγο να µου
πείτε εάν σε ένα από τα τριάντα δύο νοµοσχέδια που, όπως είπε
κάποιος συνάδελφός µας, φέρατε το τελευταίο διάστηµα, έχετε
έστω και ένα µέτρο υπέρ των εργαζοµένων, υπέρ της εργατικής
τάξης. Ένα µέτρο στα τριάντα δύο νοµοσχέδια που έχετε φέρει!
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, παραµένετε πιστοί στη νεοφιλελεύθερη πολιτική σας, πιστοί στις ιδεοληψίες για την απαξίωση του κοινωνικού κράτους, πιστοί στην προώθηση µέτρων
που αφορούν λίγους και αρεστούς εις βάρος της µέσης ελληνικής οικογένειας και του κόσµου της εργασίας, πιστοί στις δοκιµασµένες τακτικές και πολιτικές που µας γυρίζουν σε εποχές
πριν το 2015 και τελικά σε όλα αυτά που έφεραν την κρίση, εξαθλιώνοντας τον ελληνικό λαό.
Φέρατε προχθές το περιβόητο σχέδιο «ΗΡΑΚΛΗΣ» για τα κόκκινα δάνεια και την πρώτη κατοικία. Το κάνατε σηµαία. Εδώ δεν
είστε άξιοι να βάλετε µία υπογραφή σε έτοιµο νοµοσχέδιο για να
σώσετε τα σπίτια, την πρώτη κατοικία των δανειοληπτών του
πρώην ΟΕΚ και µου λέτε ότι θα σώσετε την πρώτη κατοικία; Μία
υπογραφή ήθελε το νοµοσχέδιο. Έτοιµο σας το δώσαµε. Θολό
τοπίο, λοιπόν.
Δεν επιλέγετε να κατευθύνετε σηµαντικό µέρος του δηµοσιονοµικού χώρου, που κληρονοµήσατε από την προηγούµενη κυβέρνηση, στα χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα, τα οποία και
καταναλώνουν το µεγαλύτερο µέρος του εισοδήµατός τους σε
βασικές ανάγκες. Άρα, δεν θα υπάρξει σηµαντική αύξηση της
ιδιωτικής κατανάλωσης, γεγονός που θα έχει δυσµενείς επιπτώσεις στην ανάπτυξη.
Κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, είχατε δηµιουργήσει
προεκλογικά στην κοινωνία µία εικόνα ότι η Νέα Δηµοκρατία έρχεται, η ελπίδα έρχεται. Βέβαια, από την επόµενη κιόλας µέρα
των εκλογών αρχίσατε να διαψεύδεστε σε οτιδήποτε υποσχεθήκατε, ότι, δηλαδή, θα ενισχύατε τη µεσαία τάξη, ότι θα προστατεύατε τον κόσµο της εργασίας. Ο προϋπολογισµός αποδεικνύει
ότι καµµία σηµαντική βελτίωση της εισοδηµατικής τους κατάστασης δεν θα υπάρξει. Ταυτόχρονα, µε τη σωρεία των αντεργατικών ρυθµίσεων που έχετε ήδη ψηφίσει, καταργείτε κάθε έννοια
δικαίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Κυβέρνησης, εγώ προσωπικά αρνούµαι να σχολιάσω τον πυρήνα του προϋπολογισµού
σας -κατά την άποψή µου δεν αξίζει- αρνούµαι να µας κοροϊδεύετε, αρνούµαι να εµπαίζετε τον ελληνικό λαό.
Ο ελληνικός λαός σας εµπιστεύτηκε τη διακυβέρνηση της
χώρας το 2012, µε πρωθυπουργό τον κ. Σαµαρά και τη χρεοκοπήσατε. Δικά σας πρωτοκλασάτα στελέχη τότε -το 2011, δηλαδή,
το 2012, το 2013- σας εγκαλούσαν για διαφθορά, διαπλοκή, ανοµία, θαλασσοδάνεια των κοµµάτων σας και σήµερα είναι Υπουργοί σας. Να τους χαίρεστε!
Ήρθε το 2015 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Παραλάβαµε µία
χρεοκοπηµένη χώρα και καταφέραµε µε τεράστια προσπάθεια,
νοικοκύρεµα, φρένο στη διαφθορά και τη διαπλοκή να βγάλουµε
τη χώρα από τα µνηµόνια µε την κοινωνία όρθια. Επαναφέραµε
την αξιοπρέπειά του Έλληνα εργαζόµενου µε συλλογικές συµβάσεις που σήµερα καταργείτε. Σας δώσαµε την οικονοµική δυνατότητα να ξεπληρώσετε ακόµα και ακριβά δάνεια του ΔΝΤ.
Δευτέρα βράδυ η ΔΕΗ ήταν χρεοκοπηµένη και την Τρίτη το πρωί
την είχατε σώσει. Ένα µεγάλο θαύµα! Για να µην πω για τον
ΕΝΦΙΑ, τις εκατόν είκοσι δόσεις, που µε κάποιες αλλαγές τις
οποίες κάνατε, τα παρουσιάσατε σαν δικά σας νοµοσχέδια. Σας
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δώσαµε τη δυνατότητα να διατυπώνετε και να διατυµπανίζετε ότι
σε σαράντα πέντε ηµέρες σώσατε τη χώρα σαν θαυµατοποιοί.
Και ερχόµαστε τον Ιούλιο του 2019. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε τις εκλογές. Χάσαµε τις εκλογές, γιατί βάλαµε χέρι στο µιντιακό κατεστηµένο. Δεν τους άρεσε που έβαλαν για πρώτη φορά το χέρι
στην τσέπη. Χάσαµε τις εκλογές, γιατί δεν κάναµε ρουσφέτια και καλά κάναµε!- διότι δεν είµαστε το ίδιο. Χάσαµε τις εκλογές,
γιατί τηρήσαµε την αξιοκρατία στο δηµόσιο βίο. Βλέπετε τι γίνεται σήµερα, κάθε µέρα. Χάσαµε τις εκλογές, γιατί ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, στάθηκε απέναντι από τους
ψευτοµακεδονοµάχους, που δηλητηρίασαν τον ελληνικό λαό µε
τη δική σας συµβολή και υπέγραψε τη Συµφωνία των Πρεσπών,
της οποίας η σηµασία σήµερα φαίνεται ουσιαστικά. Και προς
τιµήν τους, αν θέλετε, κάποια δικά σας στελέχη την αναγνωρίζουν. Χάσαµε τις εκλογές, γιατί σταθήκαµε απέναντι στο κατεστηµένο. Και, δυστυχώς, δεν προλάβαµε να σπάσουµε το
απόστηµα.
Όσο κι αν σας φαίνεται παράξενο, αυτές ήταν οι αιτίες που
εµείς χάσαµε τις εκλογές. Τον Ιούλιο τις εκλογές δεν τις κέρδισε
ο κ. Μητσοτάκης, αλλά τα µέσα της διαφθοράς, της ανοµίας και
του λαϊκισµού. Θα σπάσει, όµως, το απόστηµα. Να είστε σίγουροι! Εύχοµαι να µην είναι αργά για τον ελληνικό λαό και να πάνε
θυσίες δέκα χρόνων χαµένες!
Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου, να θέσω δύο-τρία ερωτήµατα.
Σας προκαλώ από αυτό το Βήµα να βγει ένας ή µία από σας
να µας απαντήσει. Πήρατε τις εκλογές µε αφήγηµα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
έβαλε είκοσι οκτώ φόρους, ότι έκοψε µισθούς και συντάξεις δεκαπέντε φορές, ότι τα 700 εκατοµµύρια κοινωνικό µέρισµα που
έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν «ψίχουλα», ότι η δέκατη τρίτη σύνταξη
ήταν προεκλογικό κόλπο, ότι το 80% των αγροτών µας πλήρωναν
υπέρογκους φόρους.
Πείτε µας, λοιπόν, εδώ µε παρρησία, µε ονοµατεπώνυµο, αν
έχετε τα κότσια, ποιοι ήταν οι είκοσι οκτώ φόροι, πότε µπήκαν
και ποιους εσείς καταργείτε σήµερα, για να σώσετε, υποτίθεται,
τη µεσαία τάξη, που εµείς είχαµε καταστρέψει.
Εσείς την καταστρέψατε τη µεσαία τάξη. Επί των ηµερών σας
υπήρξε η µεγαλύτερη µείωση του ΑΕΠ 26%.
Ποιους µισθούς και ποιες συντάξεις εµείς κόψαµε και ποιες
από αυτές εσείς σήµερα επαναφέρετε για να διορθώσετε την
αδικία; Τα 700 εκατοµµύρια τα δικά µας ήταν «ψίχουλα», τα 200
εκατοµµύρια τα δικά σας σήµερα τι είναι;
Ποιοι αγρότες πλήρωναν επί ΣΥΡΙΖΑ υπέρογκους φόρους και
τώρα φοροαπαλλάσσονται µε τον δικό σας προϋπολογισµό;
Στο µόνο που είσαστε συνεπείς, κύριε Μητσοτάκη, είναι που
είχατε πει ότι η δέκατη τρίτη σύνταξη ήταν αχρείαστη, την οποία
σήµερα στερείτε από τους οικονοµικά ασθενέστερους. Πού
πήγαν τα προγράµµατα για την ανάσχεση της ανεργίας; Πού
πήγε η επιδότηση ενοικίου; Δίνετε σε δόσεις 2.000 ευρώ για τα
παιδιά που γεννιούνται και κόβετε το κοινωνικό µέρισµα στους
τρίτεκνους.
Πού είναι οι δαπάνες για νέους παιδικούς σταθµούς; Κλείνετε
πανελλαδικά πανεπιστηµιακές σχολές, αντί να αυξάνετε τις δαπάνες για την παιδεία. Πού είναι τα σχολικά γεύµατα; Πού είναι
η δαπάνη για την υγεία; Που είναι η µείωση των ασφαλιστικών
εισφορών; Και τελικά, πού είναι οι επιτελείς του επιτελικού σας
κράτους;
Οι ίδιοι πιστέψατε αυτό που λέγατε κατά κόρον δύο χρόνια,
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έδινε ένα και έπαιρνε δέκα. Εσείς το κάνατε σήµερα
πράξη.
Για να µην το ξεχάσω, συνάντησα προχθές κάποιον πατριώτη
µου στο Ηράκλειο και µου είπε να σας πω, κύριοι της Κυβέρνησης, «χαιρετίσµατα» για ένα θέµα που έχετε κάνει «σηµαία» και
να σας ευχαριστήσω, γιατί θα πάρει επιδότηση θέρµανσης 58,5
ευρώ.
Βάλτε, κύριε Πέτσα, τα χαρτιά σας κάτω, να δείτε ένας µακροχρόνια άνεργος πόσο επίδοµα θέρµανσης θα πάρει. Και το κάνετε «σηµαία». 58,5 ευρώ! Αν δεν απαντήσετε συγκεκριµένα σε
όλα αυτά, επιτρέψτε µου να πω ότι είστε και ψεύτες και λαϊκιστές, αλλά και πολιτικά αχρείαστοι γι’ αυτή τη χώρα, που οδηγείται εκ νέου στον όλεθρο.
Κάποιος συνάδελφος της Νέας Δηµοκρατίας είπε ότι «για
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πρώτη φορά Βουλευτές και Υπουργοί της Κυβέρνησης δεν προσέρχονται στο Βήµα µε απολογητικό τρόπο, για να δικαιολογήσουν αντιλαϊκά µέτρα».
Κύριοι συνάδελφοι, ο λαϊκισµός και η αναισθησία έχει επίπεδα.
Κανένας, βέβαια, δεν αγχώνεται γι’ αυτά που λέτε. Αγχωνόµαστε
όλοι, όµως, γι’ αυτά που πράττετε.
Κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, όλοι διαβάσατε -και
µε αυτό κλείνω, κύριε Πρόεδρε- από αυτό το Βήµα το σηµείωµα
που σας έδωσε ο κ. Μητσοτάκης: Νέες θέσεις εργασίας πλήρους
απασχόλησης.
Ο κ. Θεοχάρης µάς είπε προχθές για δύο χιλιάδες νέες θέσεις
εργασίας στον τουρισµό.
Αλήθεια, κύριε Θεοχάρη, αλήθεια, κύριοι της Κυβέρνησης, µε
ποιες συµβάσεις θα φέρετε καλές θέσεις εργασίας, νέες θέσεις
καλά αµειβόµενες; Με αυτές που καταργήσατε προχθές; Με «τα
παιδιά ενός κατώτερου Θεού», που µας είπε ο κ. Χατζηδάκης;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Πρέπει να κλείσετε,
κύριε Βαρδάκη. Διότι ανοίξατε ένα µεγάλο θέµα.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Τα πρώτα σας θύµατα σαφώς ήταν
οι νεοπροσλαµβανόµενοι της ΔΕΗ. Πραγµατικά, είναι θέµατα για
τα οποία έπρεπε να ντρέπεστε.
Καταργήσατε τον βάσιµο λόγο απόλυσης. Καταργήσατε τις
συλλογικές συµβάσεις. Δεύτερα θύµατα, όπως σας είπα, ήταν
της ΔΕΗ και των τραπεζών, που προχθές ξεκίνησαν οι οµαδικές
απολύσεις.
Καταργήσατε τη διαµεσολάβηση, τη συνευθύνη εργολάβουεργολάβου και, µάλιστα, τους χαρίζετε -νέο σκάνδαλο- χρέη παλαιότερων ετών από πρόστιµα.
Καταργήσατε σχεδόν τον ΑΣΕΠ, την ευνοϊκότερη ρύθµιση.
Με αυτά εσείς νοµίζετε ότι δεν φτωχοποιείτε την κοινωνία και
ότι θα φέρετε ανάπτυξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Βαρδάκη, πρέπει
να κλείσετε. Έχετε φτάσει τα εννιάµισι λεπτά.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Είναι αλήθεια, αγαπητοί µου συνάδελφοι, ότι τα προεκλογικά
«γραµµάτια» που ξεπληρώνετε είναι πολύ κοστοβόρα, δυστυχώς,
όµως, αυτό το κόστος θα το πληρώσει µε αυτόν τον προϋπολογισµό εκ νέου ο ελληνικός λαός.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ πολύ.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ορίστε, κύριε Πέτσα.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό): Θα
ήθελα να απαντήσω στην πρόκληση που δέχτηκα.
Μπορεί να µην ακούσατε τίποτα, αλλά υπήρξαν όλες οι ενέργειες που χρειάζονταν από την Κυβέρνηση µε τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, προκειµένου να καλυφθούν τα ένσηµα
των απολυµένων από εταιρείες διασυνδεδεµένες µε την
«THOMAS COOK», προκειµένου να λάβουν το επίδοµα ανεργίας,
το οποίο, µάλιστα, παρατάθηκε. Αυτό είναι το πρώτο από τα
πολλά που ζητήσατε.
Δεύτερον. Μπορεί να µην το ακούσατε εσείς, αλλά το είδαν
στην τσέπη τους οι απολυµένοι, όσοι είχαν προβλήµατα µε το
Νεώριο Σύρου.
Τρίτον και ίσως σηµαντικότερο, γιατί πέρασαν λίγες µόνο ηµέρες. Δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή το φορολογικό νοµοσχέδιο µε
εισαγωγικό φορολογικό συντελεστή 9%; Δηλαδή, οι µισοί µισθωτοί που βλέπουν τόσο µεγάλη ελάφρυνση δεν σας αφορούν; Οι
περίπου τρεις στους τέσσερις ελεύθερους επαγγελµατίες που
δηλώνουν µέχρι 10.000 ευρώ εισόδηµα και έχουν 1.300 ευρώ περισσότερα στην τσέπη τους από τη µείωση αυτού του συντελεστή δεν σας αφορούν;
Αυτή είναι η απάντησή µου. Όλα αυτά τα βλέπουν οι πολίτες
και τα επικροτούν.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Εγώ µίλησα για τους εργαζόµενους
του ιδιωτικού τοµέα. Αν δεν θέλετε, µην απαντήσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ πολύ.
Οι οµιλητές του δέκατου έβδοµου κύκλου, που είναι και ο τελευταίος, είναι κατά σειρά: ο κ. Μάριος Σαλµάς, ο κ. Χάρης Μαµουλάκης, η κ. Νίνα Κασιµάτη, η κ. Άννα Ευθυµίου, ο κ. Αλέξης
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Χαρίτσης, ο κ. Χριστόφορος - Εµµανουήλ Μπουτσικάκης και ο κ.
Διονύσιος Χατζηδάκης.
Αυτοί είναι οι οµιλητές, οπότε φτάνουµε στους διακόσιους έξι.
Και, βέβαια, υπάρχουν οι Υπουργοί, οι εισηγητές κ.λπ.. Βλέπω
ότι οι περισσότεροι είναι εδώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Σαλµάς και ακολουθεί ο κ. Κόνσολας.
Κύριε Σαλµά, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αισίως, είναι
ο εικοστός προϋπολογισµός που έχω την τιµή να παίρνω τον
λόγο να αποτυπώσω µερικές σκέψεις στη Βουλή.
Κάθε χρόνος που περνάει -και αυτό ισχύει για όλους µας- µέσα
µας µένει για ποιον λόγο παίρνουµε τον λόγο και το Βήµα σ’ αυτή
τη συζήτηση, που είθισται πάντα η συζήτηση αυτή του προϋπολογισµού να αποτελεί και µία ψήφος εµπιστοσύνης στην κυβέρνηση.
Πέραν αυτού, όµως, αυτή τη φορά θα ψηφίσω αυτόν τον προϋπολογισµό, γιατί θεωρώ ότι είναι στον σωστό δρόµο. Άρα, έχει
και θέµα ουσίας. Και ποιος είναι ο σωστός δρόµος;
Ένας προϋπολογισµός πρέπει να στοχεύει στην ανάπτυξη. Και
κρίνεται από τα αποτελέσµατα της ανάπτυξης, άρα πρέπει όσοι
έσπευσαν να είναι βιαστικοί στο να επικρίνουν την Κυβέρνηση να
κάνουν λίγο υποµονή, ώστε τα µέτρα τα οποία ελήφθησαν το
προηγούµενο πεντάµηνο και µερικά εξ αυτών λίγες µέρες πριν
να έχουν ένα turn over, να έχουν µία επίπτωση όταν θα εφαρµοστούν.
Ακούω πολλούς συναδέλφους να κάνουν κριτική σε µέτρα και
το φορολογικό νοµοσχέδιο, τα οποία ακόµη δεν τα είδαµε καν
στις χρήσεις που θα εφαρµοστούν, δηλαδή στη χρήση του 2020,
που θα τη δούµε στις φορολογικές δηλώσεις του 2021. Ή ακόµα,
στη χρήση του 2019, που θα τη δούµε στα αποτελέσµατα του
πρώτου εξαµήνου του 2020. Εποµένως, θέλει υποµονή και να
στηρίξουµε όλοι µαζί την Κυβέρνηση.
Ήµουν από αυτούς που όταν πρωτοεξελέγη ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015
είχα το θάρρος να πω δηµόσια ότι εύχοµαι να πετύχει η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα. Γιατί η χώρα δεν είχε περιθώρια να µην πετύχει. Και ήµουν απ’ αυτούς που ό,τι θετικό µετρό έπαιρνε
χαιρόµουν µέσα µου. Γιατί στο τέλος απολογούµαστε όλοι στους
πολίτες. Κανείς δεν πρέπει να επιχαίρει µε το µία κυβέρνηση να
αποτύχει.
Είναι θεµιτή η αντιπολίτευση, θεµιτή η κριτική, αλλά δεν πρέπει
να ξεχνάµε τον στόχο, που είναι να πετύχει η χώρα. Και η χώρα
πέρασε µία µεγάλη περιπέτεια, βρίσκεται τώρα στο «ξέφωτο».
Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος Πρωθυπουργός που
έχει ένα πλεονέκτηµα σε σχέση µε τους τρεις προηγούµενους
εκλεγµένους Πρωθυπουργούς: Τον κ. Παπανδρέου, τον κ. Σαµαρά και τον κ. Τσίπρα, οι οποίοι όλοι δήλωσαν ότι δεν µπόρεσαν
µέσα στην κρίση να εφαρµόσουν την ιδεολογία τους.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος Πρωθυπουργός που
µπορεί να εφαρµόσει την ιδεολογία του, η οποία είναι εδραιωµένη στέρεα στον ρεαλισµό και µε βρίσκει απόλυτα σύµφωνο.
Είχα µιλήσει για τη στροφή του ρεαλισµού χρόνια πριν και
είµαι περήφανος που ο Κυριάκος Μητσοτάκης εφαρµόζει πολιτική, όχι δεξιά, όχι αριστερή, αλλά µία ρεαλιστική πολιτική που
κοιτάζει τις ανάγκες των πολιτών.
Θέλει πολύ γενναιότητα να καλέσεις τους τραπεζίτες και
πολλή ευαισθησία για να τους πεις: «Εγώ θα κάνω τα πάντα για
να ξαναστηθούν οι τράπεζες, αλλά ακούστε µε. Θα φτιάξετε τις
χρεώσεις των καταναλωτών και των πελατών σας».
Θέλει πολύ θάρρος να καλέσεις τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και να τους πεις ότι «θα δώσετε περισσότερα data και θα
φτιάξετε ακόµα καλύτερους τους όρους». Θέλει πολιτική γενναιότητα. Και εµένα µε ξέρετε είκοσι χρόνια, δεν έρχοµαι εύκολα να
µιλήσω για έναν Πρωθυπουργό, ακόµη και της παρατάξεώς µου.
Θέλει πολλή γενναιότητα να βγεις και να πεις «ζητώ συγγνώµη
από τους πολίτες γιατί ταλαιπωρήθηκαν από την απεργία των εργατών, των υπαλλήλων, των µισθωτών στο µετρό». Αυτό είναι ένα
δείγµα που πρέπει να το επικροτήσουµε και όχι να το υπονοµεύσουµε.
Είπα πριν ότι ο προϋπολογισµός αυτός είναι στον σωστό
δρόµο γιατί εξυπηρετεί ακριβώς όχι µόνο αυτά που είπε προεκλογικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς έχει και µία συνέπεια
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και είναι από τις λίγες φορές που βλέπουµε έναν Πρωθυπουργό
αυτά που είπε να τα κάνει και πιο γρήγορα και µε µεγαλύτερη
ένταση προς όφελος του κράτους.
Είναι στον σωστό δρόµο; Είναι -για να µην πούµε τώρα τις λεπτοµέρειες- προς την τροχιά της φοροαπαλλαγής, αφού έχουµε
συµφωνήσει ότι για να υπάρξει ανάπτυξη πρέπει να συµφωνήσουµε να διορθώσουµε λίγο τις στρεβλώσεις της φορολογίας
στη χώρα µας; Είναι. Άρα µειώνει τους φορολογικούς συντελεστές.
Χρειάζεται τώρα να πω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ θα συµφωνεί ότι χρειάζονται µείωση οι φορολογικοί συντελεστές; Λίγη σηµασία έχει.
Προς το τέλος και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, ήθελε
να µειώσει τους φορολογικούς συντελεστές. Άρα είχε αποδεχθεί
ότι η πολιτική του τα προηγούµενα χρόνια που ήταν αύξηση της
φορολογίας ήταν λάθος.
Χρειάζεται πολλή φιλοσοφία για να βρούµε ποια είναι η ιδανική
φορολόγηση; Αρκεί να κάνουµε µια συµφωνία. Θα δείτε πως όλοι
συµφωνούµε. Μπορούν οι φτωχοί να επωµιστούν φορολογικό
βάρος; Όχι. Πρέπει να φορολογούνται τα βασικά αγαθά που πρέπει να τα παίρνει ο κάθε πολίτης, που τα έχει ανάγκη; Όχι. Πρέπει
να βάλουµε υψηλή φορολογία στις µεγάλες επιχειρήσεις ή σε
αυτούς που επενδύουν; Όχι, γιατί δεν θα έρθει κανένας. Άρα
ποιος πρέπει να πάρει το βάρος; Ο γιατρός, ο µηχανικός, ο δικηγόρος; Τους φορολογήσατε. Μάταια. Δεν αυξήθηκαν τα
έσοδα, δεν έφερε ανάπτυξη, δεν ξεκόλλησε από το 1,5% µε 2%
η ανάπτυξη. Και µε τέτοιο ρυθµό ανάπτυξης δεν φτιάχνει η χώρα.
Απαιτούνται ρυθµοί ανάπτυξης πολύ µεγαλύτεροι.
Θέλει πολλή φιλοσοφία να βρούµε ποια είναι η ιδανική φορολόγηση στα καύσιµα, στον ειδικό φόρο, στα τσιγάρα και σε όλα
αυτά; Δεν έχουµε δηλαδή τη δυνατότητα ως κράτος να µελετήσουµε την ελαστικότητα της ζήτησης µε τιµή; Να βρούµε, δηλαδή, πού η φορολόγηση των ακριβών αυτοκινήτων, των
πολυτελέστατων, που εξαφανίστηκαν από τους δρόµους και που
καίνε και περισσότερη βενζίνη, δεν απέδωσε;
Χρειάζεται φιλοσοφία να πούµε ότι ακόµη και η αύξηση του ειδικού φόρου στη βενζίνη δεν ήταν µέσο αποδοτικό.
Άρα αφού συµφωνήσουµε στο ποιος πρέπει να πληρώσει τους
φόρους, πρέπει να κάνουµε µία βασική συµφωνία: ότι η Αντιπολίτευση πρέπει να συµβάλλει στην πολιτική σταθερότητα. Πάντα
την πίστευα και πάντα την πιστεύω. Κανείς δεν επενδύει σε χώρα
που έχει πολιτική αστάθεια. Ευτυχώς το καταφέραµε όλοι µαζί.
Καταφέραµε η χώρα µας να µην έχει πολιτική αστάθεια, να υπάρχει συνεννόηση στα κρίσιµα, στα µεγάλα.
Πρέπει να σας πω ότι για να υπάρξουν επενδύσεις, περισσότερο από τη µικρή φορολογία, χρειάζεται σταθερή φορολογία.
Ήθελα να ζήσω σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο τα κόµµατα να συµφωνούν σε ένα φορολογικό σύστηµα το οποίο δεν
θα αλλάξει για τα επόµενα δέκα χρόνια ή τουλάχιστον τα επόµενα πέντε χρόνια. Αυτό θα ήταν επίτευγµα για να αφήσουµε
στις επόµενες γενιές, να τους πούµε: Εµείς αφήσαµε τις αντιπαραθέσεις µας -ούτως ή άλλως εκλογές σε τέσσερα χρόνια
έχουµε, έχουµε την πολυτέλεια να το κάνουµε- αλλά συµφωνήσαµε -και εδώ χρειάζεται θάρρος και από την Κυβέρνηση και από
την Αντιπολίτευση και από όλα τα κόµµατα- να βρούµε ένα φορολογικό σύστηµα που να είναι δίκαιο και να έχει ένα µίνιµουµ
συνεννόησης για να µπορέσουµε να το αφήσουµε σταθερό και
όποιος θέλει να επενδύσει να ξέρει ότι δεν θα αλλάξει για τα επόµενα πέντε µε δέκα χρόνια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Πρέπει να ολοκληρώσετε, κύριε συνάδελφε.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι
αυτός ο προϋπολογισµός έχει και την κοινωνική του ευαισθησία.
Θέλω να εξάρω την τήρηση της δέσµευσης του Πρωθυπουργού
για να κάνει ένα δισεκατοµµύριο το ποσό που διατίθεται στα επιδόµατα κοινωνικής αλληλεγγύης και να πω ότι πρέπει πάλι να κάνουµε µία γενναία συµφωνία. Θέλουµε πλεονάσµατα που να τα
µοιράσουµε στον κόσµο ή θέλουµε να επενδύσουµε στην άµυνα
ή θέλουµε να επενδύσουµε στη χώρα µας που δεν πρέπει να
είναι µία χώρα -και κλείνω µε αυτήν την αναφορά στα εθνικά θέµατα- που θα περιµένει από τους συµµάχους µας να λύσουν τα
θέµατα στην περιοχή µας;
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Αυτό δεν είναι δυνατόν. Οι σύµµαχοί µας είναι χώρες που
έχουν πολεµική βιοµηχανία και οι χώρες που έχουν πολεµική βιοµηχανία ισχυρή, θέλουν ειρήνη, αλλά θέλουν ειρήνη µε κατανάλωση όπλων. Άρα κανείς δεν µπορεί να προσδοκά από τους
άλλους αυτά που έχει υποχρέωση από µόνη της η χώρα να κάνει.
Και εµένα µε πήραν τηλέφωνο και µου είπαν «δεν πήραµε µέρισµα». Και εύκολο ήταν να πούµε ότι φταίει η Κυβέρνηση που δεν
θα πάρουν µέρισµα. Πρέπει όµως να κάνουµε µία ειλικρινή κουβέντα. Θέλουµε να επενδύσουµε στην άµυνα, στην αµυντική µας
εθνική βιοµηχανία; Θέλουµε να επενδύσουµε στην ασφάλεια της
χώρας γιατί έχουµε αποφασίσει να χρησιµοποιήσουµε τις πλουτοπαραγωγικές πηγές του Αιγαίου ή θέλουµε αυτό που επί είκοσι
χρόνια ακούω, ότι θα χρησιµοποιήσουµε τις πλουτοπαραγωγικές
µας πηγές, αλλά ποτέ δεν το κάνουµε και ξαφνικά τώρα θέλουµε
να επενδύσουµε στην άµυνα, γιατί φοβόµαστε µην έρθει η Τουρκία να παρέµβει στην αξιοποίηση δικών µας πλουτοπαραγωγικών
πηγών, δηλαδή, να επενδύσουµε σε δαπάνες χωρίς να έχουµε
προχωρήσει στο αποτέλεσµα, που είναι δική µας αποκλειστική
ευθύνη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Σαλµά, εδώ θέλουµε να ολοκληρώνουµε εντός χρόνου. Αγαπητέ µου πατριώτη,
ολοκλήρωσε σε παρακαλώ.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Επειδή πραγµατικά τελειώνει πιο νωρίς
από το προσδοκώµενο η συζήτηση και θα έχουµε πιο νωρίς την
ψηφοφορία, γι’ αυτό καταχράστηκα δύο λεπτά από τον χρόνο
σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Δεν το θεωρώ κατάχρηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού πρώτα ξεναγήθηκαν στην έκθεση «Βουλή
των Ελλήνων. Οι σταθµοί µία διαδροµής σχεδόν 200 ετών», που
διοργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι δύο µαθήτριες και
µαθητές και δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί από το Αµερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδας
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες)
Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός Τουρισµού κ. Κονσόλας για επτά
λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ (Υφυπουργός Τουρισµού): Κύριε
Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ειλικρινά αυτές τις µέρες κατατέθηκαν επιχειρήµατα, κατατέθηκαν
προτάσεις, κατατέθηκαν ιδέες. Πάντως ήταν ένας προϋπολογισµός που συζητήθηκε πάρα πολύ. Και ανεξάρτητα από το ποια
επιχειρηµατολογία και από ποια σκοπιά µίλησε καθένας από τους
συναδέλφους σε αυτό το Βήµα, είναι πεπεισµένος ότι όλοι συµφωνούµε ότι είναι η πρώτη φορά που συζητάµε για έναν προϋπολογισµό µε αναπτυξιακό πρόσηµο τα επόµενα χρόνια.
Είναι ο πρώτος προϋπολογισµός µετά από τέσσερα χρόνια,
που δεν είναι ένας προϋπολογισµός µε αποτίµηση υπερφορολόγησης και µιας προσπάθειας κατάθεσης φόρων, προκειµένου να
υπάρχει µία πορεία σε ένα κυβερνητικό πρόγραµµα. Επίσης,
ένας δεύτερος λόγος, όπως εύστοχα µου έλεγε τώρα ο κ. Σκυλακάκης στο περιθώριο της συζήτησης, είναι ένας προϋπολογισµός που δεν αξιοποιεί τα υπερπλεονάσµατα για να µπορέσει να
κάνει πολιτικές.
Και είναι αλήθεια ότι είναι εµφανής η αµηχανία πολλών συναδέλφων γιατί αυτή η καταστροφολογία που κατέθεσαν έξω από
τη Βουλή, αλλά και εδώ στην Εθνική Αντιπροσωπεία, δεν έχει
απόηχο, γιατί τα επιχειρήµατά τους είναι στο κενό.
Και το λέµε αυτό γιατί πολλοί, αν θυµάστε, στο προηγούµενο
διάστηµα, µε την ανακοίνωση της αποκλιµάκωσης του ΕΝΦΙΑ,
είχαν καταθέσει την καταστροφολογία τους, λέγοντας ότι θα
υπάρχει ένα τεράστιο κενό που δεν θα είναι δυνατόν να καλυφθεί. Διαψεύστηκαν από την πρώτη στιγµή, όπως επίσης θα διαψευστούν και τώρα σε σχέση µε την αποκλιµάκωση των
φορολογικών συντελεστών, αλλά και της φορολογίας, την αποκλιµάκωση των εργοδοτικών εισφορών, που σηµαίνει ότι η οικονοµία, αλλά και ιδιαίτερα η κυκλική οικονοµία του τουρισµού θα
είναι πλέον ανταγωνιστική.
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Αν µε ρωτήσετε σήµερα αν ο ελληνικός τουρισµός έχει ανταγωνιστικό πρόσηµο, θα σας πω ότι είµαστε σε έναν δρόµο, σε
µια κατεύθυνση που προσπαθούµε να κάνουµε τον τουρισµό ανταγωνιστικό σε σχέση µε τη γειτονιά µας. Προϋπόθεση αυτής
της προοπτικής είναι η αποκλιµάκωση της φορολογίας. Το πράξαµε µε την αποκλιµάκωση των συντελεστών το προηγούµενο
διάστηµα, αφού σας θυµίζω ότι η προηγούµενη Κυβέρνηση είχε
κάνει κυριολεκτικά µία φοροεπιδροµή στους ανθρώπους της
αγοράς και του τουρισµού είτε µε την αύξηση στη διαµονή και
στην εστίαση είτε µε την αύξηση των φορολογικών συντελεστών
στις επιχειρήσεις του τουρισµού είτε µε πρόσθετες επιβαρύνσεις
µε τον ΕΝΦΙΑ είτε µε την κατάργηση των µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά και σε άλλους χώρους.
Άρα, ο ελληνικός τουρισµός πρέπει να αποκτήσει τη δική του
δυναµική. Νοµίζω ότι η δυναµική αυτή έχει ανασχεθεί από την
επιβολή φόρων από την προηγούµενη περίοδο. Η απάντηση που
δίνουµε είναι ένα νέο στρατηγικό σχέδιο δεκαετίας στον τουρισµό. Αυτή, λοιπόν, είναι η ανασχετική πορεία που καταθέτει το
Υπουργείο Τουρισµού.
Θέλω να στρέψω τη σκέψη σας στην αναφορά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ότι ο ελληνικός τουρισµός πρέπει, επιτέλους, να αποκτήσει ένα στρατηγικό σχέδιο που ξεπερνά
τα όρια και τη θητεία µιας κυβέρνησης. Εάν πιστεύουµε ότι ο ελληνικός τουρισµός είναι ο µεγάλος µηχανισµός παραγωγής
πλούτου, θέσεων εργασίας, αλλά και ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο
τεκµηρίων της οικονοµίας για να µπορέσουµε να προχωρήσουµε
µπροστά, τότε λοιπόν χρειάζεται ένα σχέδιο, ένα µακρόπνοο σχέδιο που δεν υπήρχε.
Είχαµε ακούσει τα προηγούµενα χρόνια πολλές φορές σε ό,τι
αφορά την τουριστική πολιτική των κυβερνήσεων, να συζητούν
για τον αριθµό των επισκεπτών που έρχονται στη χώρα. Και είναι
αλήθεια ότι εµείς µαζί µε τους προηγούµενους θριαµβολογούσαµε για τον αριθµό των επισκεπτών. Όµως, το θετικό πρόσηµο
στον τουρισµό το καταγράφουν τα έσοδα. Και εκεί υπήρχε ένα
µεγάλο πρόβληµα. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση είναι το στρατηγικό
σχέδιο ανάπτυξης.
Σήµερα συζητάµε για µία πολυκεντρική ανάπτυξη στη χώρα.
Ο ελληνικός τουρισµός µπορεί να αναπτυχθεί σε όλες τις γωνιές,
σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Στην κατεύθυνση αυτή είναι
η δική µας θέση σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Τουρισµού.
Για πρώτη φορά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέραν του τακτικού προϋπολογισµού που απ’ ό,τι ξέρετε και έχετε δει εγγεγραµµένο στον προϋπολογισµό ανέρχεται σε 37 εκατοµµύρια
ευρώ υπάρχουν πρόσθετα 30 εκατοµµύρια ευρώ από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων από το εθνικό σκέλος και τα συγχρηµατοδοτούµενα, προκειµένου να παραχθεί η πολιτική, να
ασκηθούν δράσεις στην περιφέρεια, να αναπτυχθεί ο θεµατικός
τουρισµός και να δώσουµε µία απάντηση µε αναπτυξιακές δράσεις και έργα, που έχει ανάγκη η οικονοµία του τουρισµού, αλλά
κυρίως οι εργαζόµενοι στις επιχειρήσεις τον τουρισµού. Προκειµένου, επίσης, να υπάρχει καινοτοµία και ένας πρόσθετος δείκτης στην ανταγωνιστικότητα, χρειάζεται µία ώθηση από το
Υπουργείο Τουρισµού µε αυτά τα 33 εκατοµµύρια ευρώ που εγγράφονται για πρώτη φορά στον προϋπολογισµό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχα την τιµή από τον Πρόεδρο
Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, να µου ανατεθεί το χαρτοφυλάκιο της τουριστικής εκπαίδευσης, αλλά και η ανάπτυξη
των περιφερειακών υπηρεσιών τουρισµού στη χώρα. Θέλω να
σας θυµίσω ότι το προηγούµενο διάστηµα, τα προηγούµενα τέσσερα χρόνια, η προηγούµενη Κυβέρνηση και η ηγεσία του
Υπουργείου Τουρισµού ανακοίνωσε πολλές φορές το άνοιγµα
της Σχολής Ξεναγών. Μόνο που έµεινε στις εξαγγελίες.
Εµείς, λοιπόν, για πρώτη φορά στην ιστορία, φροντίσαµε ώστε
στην Αθήνα να λειτουργεί παράλληλα το πρώτο και το δεύτερο
έτος της Σχολής Ξεναγών. Ανοίξαµε µετά από δώδεκα χρόνια
στη Θεσσαλονίκη και προχωράµε στον εκσυγχρονισµό των σπουδών για την τουριστική εκπαίδευση συνολικά. Αποκαταστήσαµε
και µία αδικία που υπήρχε στους σπουδαστές των Ανώτερων
Σχολών Τουριστικών Επαγγελµάτων, δίνοντάς τους την ταυτότητα του ακαδηµαϊκού προσήµου που χρειάζονταν οι σπουδα-
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στές, µιας και δεν ήτανε γραµµένοι και δεν είχαν ούτε πάσο φοιτητικό. Και αυτό, µάλιστα, είναι µόνο η αρχή.
Κυρίες και κύριοι, η πολιτεία διαχρονικά είχε εντάξει την τουριστική εκπαίδευση σε ένα σχέδιο, που δεν ήταν ανταγωνιστικό
σε σχέση µε τη γειτονιά µας. Σας θυµίζω ότι στη γειτονιά µας εξ
ανατολών, στη Μέση Ανατολή, στην Κύπρο, στην Κροατία, στην
Ιταλία υπάρχουν σχολές τουρισµού που απηχούν στις ανάγκες
της οικονοµίας, του τουρισµού και των εργαζοµένων. Η νέα δοµή
της τουριστικής εκπαίδευσης που πρέπει να έχει η χώρα, κινείται
σε µία κατεύθυνση που ανατρέπει το παραδοσιακό µοντέλο εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου µάθησης.
Προχωράµε λοιπόν και είµαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι έχουµε ολοκληρώσει το σχέδιο νόµου, που αφορά
την ανατροπή αυτού του µοντέλου τόσο για την τουριστική εκπαίδευση σε επίπεδο αναβάθµισης των ανώτερων σπουδών που
υπήρχαν µέχρι τώρα στη χώρα, όσο και για τα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης, αλλά επίσης και για τα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης και τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, για τα
οποία µάλιστα πρέπει πολύ καλά να ξέρετε ότι επαναλειτουργήσαµε σε όλη την επικράτεια, δίνοντας ένα πρόσηµο θετικό στην
ποιότητα, αφού οι εργαζόµενοι στον τουρισµό χρειάζονται να εξειδικευτούν και να µπουν στον χώρο της καινοτοµίας και της τεχνολογίας που είναι αναγκαίο πλέον για την αγορά του τουρισµού.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, αφού σας ευχαριστήσω.
Θα ήθελα να πω ότι ο τουρισµός έχει εφαρµογή σε όλη την
επικράτεια. Κατάγοµαι από µία περιφέρεια στη χώρα, το επίκεντρο σήµερα στις συζητήσεις, αφού και τα γεωπολιτικά, τα εθνικά,
τα τουριστικά, αλλά κυρίως τα νησιωτικά είναι στο επίκεντρο του
καθενός και της καθεµιάς από µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Η Δωδεκάνησος δείχνει τον δικό της παλµό. Έχουµε συνηθίσει
να λέµε ότι ο τουρισµός είναι εθνική µας υπόθεση. Είναι µία
εθνική προσπάθεια. Αυτό, όµως, που χρειάζεται ως προϋπόθεση
για να εδραιωθεί η όποια καινοτοµία στη χώρα είναι η καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης. Και όποιες επιβουλές και αν υπάρχουν στη γειτονιά µας, στα Δωδεκάνησα, στο Λιβυκό Πέλαγος,
στο Κρητικό Πέλαγος, στο Καστελόριζο όπου που χτυπά η καρδιά της Ελλάδας, όποια ανησυχία και αν υπάρχει από τους γείτονές µας, εµείς τους αντιµετωπίζουµε µε την εθνική ενότητα, το
φρόνηµα και την κυριαρχία των Ενόπλων Δυνάµεων όπου έχουµε
απόλυτη εµπιστοσύνη.
Εύχοµαι καλές γιορτές σε όλους.
Κύριε Πρόεδρε και πάλι ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ κι εγώ, κύριε
Υπουργέ.
Ο κ. Μαµουλάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο και να ετοιµάζεται η κ, Ευθυµίου από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή συζήτηση για τον
προϋπολογισµό του 2020 είναι η καλύτερη ευκαιρία για να αναδειχθούν οι διαφορές των δύο κοµµάτων εξουσίας, του ΣΥΡΙΖΑ
και της Νέας Δηµοκρατίας. Η επιτυχής έξοδος από τα Προγράµµατα Δηµοσιονοµικής Προσαρµογής το καλοκαίρι του 2018 αύξησε τους βαθµούς δηµοσιονοµικής ελευθερίας της χώρας µας
και µαζί δηµιούργησε έναν σταθερό δυνητικό διάδροµο σταδιακής µείωσης της λιτότητας τα επόµενα χρόνια, µε την προϋπόθεση µιας ευνοϊκής συγκυρίας στο διεθνές οικονοµικό κλίµα.
Αυτή την αντίληψη τη µοιραζόµαστε, νοµίζω, οι περισσότεροι
σ’ αυτή εδώ την Αίθουσα. Αυτό, όµως, που κάνει τις στρατηγικές
των κοµµάτων να αποκλίνουν σηµαντικά είναι ακριβώς η διαδροµή, που επιλέγουν για την αποκλιµάκωση της λιτότητας στη
χώρα. Ο τρόπος, µάλιστα, που επιθυµούν να µοιράσουν τους
καρπούς αυτών των προσπαθειών αποτελεί την ουσιαστική διαφορά της Νέας Δηµοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ.
Βασικό επίδικο του προϋπολογισµού είναι, λοιπόν, ο τρόπος
ακριβώς µε τον οποίο επιλέγει η Κυβέρνηση να χρησιµοποιήσει
τον δηµοσιονοµικό χώρο που δηµιουργήθηκε από τις επιτυχηµένες, πράγµατι, προσπάθειες της προηγούµενης Κυβέρνησης και,
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κυρίως, τις θυσίες του ελληνικού λαού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πρώτο αβίαστο συµπέρασµα
είναι ότι η σηµερινή Κυβέρνηση δεν σκοπεύει να χρησιµοποιήσει
τον επιπλέον δηµοσιονοµικό χώρο, για να αυξήσει τις δαπάνες
για το κοινωνικό κράτος. Ταυτόχρονα, µένοντας σταθερή στις
ιδέες της αναφορικά µε το επάρατο δηµόσιο –και εδώ θα ήθελα
να το τονίσω αυτό- µειώνει τις δαπάνες για τους φορείς του στενού δηµοσίου κατά µισό δισεκατοµµύριο ευρώ στις κατηγορίες
των γενικών εξόδων. Όποιος έχει την οποιαδήποτε επαφή µε κάποια δηµόσια υπηρεσία της χώρας –εκτός, ίσως, από τον κ. Σταϊκούρα- θα γνωρίζει ότι οι δαπάνες αυτές έχουν ελαχιστοποιηθεί
τα χρόνια των µνηµονίων, µε τεράστιες συνέπειες για τις προαναφερόµενες υπηρεσίες σε αυτές. Όµως, τέλος πάντων, αυτό
πιστεύει ο κύριος Υπουργός, αυτό κάνει.
Με µηδενικές αυξήσεις στις δαπάνες για τον στενό δηµόσιο
τοµέα, ασθενικές αυξήσεις για το κοινωνικό κράτος και το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων κολληµένο στα περσινά επίπεδα,
η Νέα Δηµοκρατία επιλέγει να χρησιµοποιήσει τον χώρο που δηµιουργήθηκε σε φοροαπαλλαγές. Αυτή είναι επιλογή επί της
αρχής κατανοητή, καθώς κανείς δεν αµφιβάλλει ότι οι Έλληνες
έχουν, πράγµατι, υπερφορολογηθεί τα τελευταία χρόνια.
Τα ερωτήµατα, όµως, αρχίζουν να γίνονται επίµονα, όταν
εστιάσουµε πιο προσεκτικά στην κατεύθυνση αυτή των φοροαπαλλαγών, γιατί όπως αποδεικνύεται, τη µερίδα του λέοντος την
παίρνουν τα υψηλά εισοδήµατα και οι µεγάλες επιχειρήσεις της
χώρας, οι οποίες ευνοούνται σχεδόν κατά µισό δισεκατοµµύριο
ευρώ από τη µείωση της φορολογίας επί των κερδών.
Οι φοροαλλαγές αυτές θα µπορούσαν να αφορούν τα λαϊκά
στρώµατα. Θα µπορούσαν, για παράδειγµα, να ευνοούν την τελική κατανάλωση µέσα από τις µειώσεις στον Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, στον ΦΠΑ, που είχε προγραµµατίσει η Κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, η επιλογή του κ. Σταϊκούρα είναι σαφέστατη,
δηλαδή πολλά για τους λίγους, ψίχουλα για τους πολλούς.
Όµως, ακόµα και αν συµφωνούσαµε ότι όλες οι φοροελαφρύνσεις θα έπρεπε να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις –που δεν συµφωνούµε βέβαια- οι επιλογές της σηµερινής Κυβέρνησης είναι
και εκεί εξόχως αντιαναπτυξιακές, γιατί κυρίες και κύριοι της
Συµπολίτευσης, η πραγµατική οικονοµία σήµερα, η ραχοκοκαλιά
της µικροµεσαίας ελληνικής επιχειρηµατικότητας δεν διεκδικεί
περισσότερα κέρδη, αλλά περισσότερη ρευστότητα.
Και σ’ αυτή την κατεύθυνση επιλέγετε να µην κάνετε σειρά παρεµβάσεων που θα έκαναν πραγµατικά την οικονοµία να κινητοποιηθεί. Δεν αγγίζετε τον συντελεστή αποσβέσεων, δεν αλλάζετε
την προκαταβολή φόρου και δεν καταργείτε το τέλος επιτηδεύµατος.
Άρα ο προϋπολογισµός όχι µόνο είναι νεοφιλελεύθερος
επειδή συρρικνώνει και άλλο το κράτος, όχι µόνο είναι αντικοινωνικός επειδή αναδιανέµει εισοδήµατα υπέρ των πλουσίων,
αλλά είναι και αντιαναπτυξιακός, καθώς δεν ευνοεί τις πραγµατικές επιχειρήσεις της χώρας. Είναι αντιαναπτυξιακός για έναν
ακόµα λόγο, διότι ο µόνος κλάδος που φωτογραφίζεται ως το
προνοµιακό όχηµα της πολυπόθητης ανάπτυξης είναι ο κατασκευαστικός τοµέας και το real estate.
Τέλος, επιτρέψτε µου να αναφερθώ και σ’ ένα ελαφρώς διαφορετικό θέµα, το οποίο όµως σχετίζεται µε τον σηµερινό διάλογο για τον προϋπολογισµό, που είναι το µέλλον του
προγράµµατος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ». Όπως γνωρίζετε, προ ολίγων
ηµερών ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε
την κατάργηση του προγράµµατος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», ενός χρηµατοδοτικού εργαλείου που έδωσε ανάσα στην τοπική αυτοδιοίκηση και µπόρεσε να αφουγκραστεί τις ανάγκες των δήµων σε
µικρά έργα υποδοµής, σε πλήθος τοµέων όπως η ύδρευση, η άρδευση, τα τεχνικά έργα, τα αντιπληµµυρικά έργα, τα εγγειοβελτιωτικά έργα, αλλά και η αναβάθµιση του κτηριακού αποθέµατος
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μάλιστα, στο σηµείο
αυτό θα σας αναφέρω ότι είχα την εµπειρία ως αντιδήµαρχος
του Δήµου Ηρακλείου, του τέταρτου δήµου της χώρας, να δω
πραγµατικά τις θετικές αυτές επιπτώσεις του προγράµµατος και
να βρίσκεται πλήθος έργων εν εξελίξει αυτό το διάστηµα.
Η αιτιολογία, λοιπόν, κατά τον κ. Θεοδωρικάκο είναι ότι η προηγούµενη κυβέρνηση δεν είχε εξασφαλίσει τους απαραίτητους
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πόρους για τα πέραν του ενός δισεκατοµµυρίου έργα που αναµένονταν να ενταχθούν στο πρόγραµµα, παρά τη συµφωνία της
προηγούµενης κυβέρνησης για ανοικτό credit light µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Την προηγούµενη Τετάρτη, µάλιστα, σε σχετική απάντηση στον συνάδελφό µου Αλέξη Χαρίτση,
αφού κατακεραύνωσε τον ΣΥΡΙΖΑ, µας διαβεβαίωσε ότι κανένα
από τα πεντακόσια και πλέον έργα του προγράµµατος δεν θα
χαθεί.
Σήµερα τι βλέπουµε; Ότι το πρόγραµµα ή κάποιο ολόιδιο,
ακριβώς ίδιου µεγέθους, είναι στον προγραµµατισµό της Κυβέρνησης. Άρα, ο κ. Θεοδωρικάκος τι µας λέει; Ότι το φυσικό αντικείµενο του «ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ» θα παραµείνει, καθώς όλα τα έργα
που θα εντάσσονταν πριν θα ενταχθούν και τώρα, ότι το χρηµατοδοτικό σκέλος του προγράµµατος θα παραµείνει ίδιο, καθώς
αυτό αποτυπώνεται στον προϋπολογισµό και ότι η χρηµατοδοτική «αρχιτεκτονική» του προγράµµατος θα µείνει ίδια, καθώς σε
ετήσια βάση θα ανανεώνεται ο δανεισµός για τις ανάγκες του
προγράµµατος.
Άρα τι θα αλλάξει ο κ. Θεοδωρικάκος; Το όνοµα; To brand
name θα αλλάξετε, κύριε Θεοδωρικάκο, για να καρπωθείτε το
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»; Ή µήπως θα αλλάξει την ίδια τη διαδικασία επιλογής των έργων; Μήπως το µόνο που τελικώς θα αλλάξει είναι
η υποχρέωση όλων των αυτοδιοικητικών της χώρας να διαµεσολαβούν τις ανάγκες του δήµου τους από την προσωπική του
χάρη και εύνοια;
Νοµίζω ότι η στάση του κυρίου Υπουργού και οι ανακοινώσεις
του στερούνται σοβαρότητας και δηµιουργούν τεράστια και
αχρείαστη αναστάτωση στον κόσµο της τοπικής αυτοδιοίκησης
Α’ και Β’ βαθµού.
Δεν είναι αργά να ανακαλέσετε, κύριε Υπουργέ, και απλώς να
µας πείτε ότι θα κάνετε µικροτροποποιήσεις.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τη πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστούµε τον κ. Μαµουλάκη.
Η κ. Ευθυµίου από τη Νέα Δηµοκρατία έχει τον λόγο και µετά
ο κ. Βορίδης.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε.
ΑΝΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προς ψήφιση κρατικός προϋπολογισµός αποπνέει αισιοδοξία, αλλά δεν
υπερβαίνει τα όρια του ρεαλισµού. Επιδιώκει ισορροπία µεταξύ
οικονοµικής αποτελεσµατικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης
και είναι προσανατολισµένος στη στήριξη της αναπτυξιακής διαδικασίας µέσω κυρίως της ενίσχυσης των επενδύσεων. Άµεση
και ευεργετική συνέπεια της ενίσχυσης των επενδύσεων είναι η
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας καλά αµειβόµενων µε βιώσιµο
τρόπο.
Αποτελεί ιδιαίτερη τιµή για εµένα το ότι σήµερα ως νέα Βουλευτής µετέχω στη συζήτηση ενός αναπτυξιακού προϋπολογισµού µε συµβολική σηµασία. Οι γενικές παρατηρήσεις έχουν
γίνει από τους γενικούς εισηγητές, τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους και τους άλλους συναδέλφους µου Βουλευτές.
Η δική µου οµιλία θα επικεντρωθεί σε δύο θεµατικές αλληλένδετες µεταξύ τους, τις επενδύσεις και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Θα µιλήσω γι’ αυτές διότι διαθέτω δεκαπενταετή
εµπειρία ως µάχιµη δικηγόρος µε ειδίκευση στο εργατικό δίκαιο,
αλλά συµπληρωµατικά διετέλεσα και αναπληρώτρια του κ. Καράογλου στα εργασιακά στον τοµέα εργασίας της Νέας Δηµοκρατίας.
Ο προϋπολογισµός του 2020 θέτει τις βάσεις για να αντιµετωπιστεί το µεγάλο πρόβληµα της ελληνικής οικονοµίας των τελευταίων ετών, δηλαδή το αναπτυξιακό και επενδυτικό κενό που
διατηρεί την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια σταθερά στην τελευταία θέση µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από
πλευράς επενδύσεων και στην πρώτη θέση σε ό,τι αφορά τα ποσοστά ανεργίας.
Από την έναρξη της κρίσης έχει δηµιουργηθεί στην Ελλάδα
ένα µεγάλο επενδυτικό κενό ως αποτέλεσµα της διαδοχικής συρρίκνωσης του όγκου των επενδύσεων στην πρώτη φάση της κρίσης, της απότοµης χειροτέρευσης των επιχειρηµατικών
προσδοκιών, των συνθηκών ρευστότητας στην οικονοµία το 2015
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εν µέσω επιβολής περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων και φυσικά της µη αναµενόµενης εκ νέου συρρίκνωσης των επενδύσεων το 2018.
Αναλυτικότερα, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου
στην Ελλάδα ως ποσοστό του ΑΕΠ ανέρχονταν πριν από την
κρίση σε ποσοστά πάνω από το 20%, ενώ µετά το 2010 µειώθηκαν κατά περίπου δέκα ποσοστιαίες µονάδες. Το πρώτο εξάµηνο
του 2019 οι επενδύσεις ήταν µόνο στο 11,6% του ΑΕΠ και οι
πραγµατικές επενδύσεις κινήθηκαν σηµαντικά χαµηλότερα το
πρώτο εξάµηνο του έτους αυτού. Αντιθέτως, εκτιµάται αύξηση
στο 12,3% το δεύτερο εξάµηνο του έτους, άνοδος που προβλέπεται να φτάσει το 13,1% το 2020.
Την ίδια στιγµή οι διεθνείς δείκτες αξιολόγησης του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος κατατάσσουν έως σήµερα πολύ χαµηλά
την Ελλάδα. Ενδεικτικά, για το 2019 µε στοιχεία που αφορούσαν
την περίοδο 2017 - 2018 ο δείκτης για την ευκολία του επιχειρείν
της Παγκόσµιας Τράπεζας κατέτασσε την Ελλάδα χαµηλότερα
απ’ ό,τι το 2018, στην 72η θέση. Αυτά τα νούµερα, τα οποία αφορούν τα τελευταία χρόνια, αποτυπώνουν χαρακτηριστικά την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ήταν άκρως φοβική και ιδεοληπτική
µε τις επενδύσεις και µονοδιάστατα επιδοµατική, χωρίς να δίνει
χώρο στην πραγµατική ανάπτυξη που θα εγγυάται τη δηµιουργία
νέων θέσεων εργασίας και τη βιωσιµότητα των ασφαλιστικών ταµείων.
Αντιθέτως, η ασκούµενη από τη νέα Κυβέρνηση οικονοµική πολιτική έχει ως κεντρικό στόχο την αναστροφή αυτής της κατάστασης και τη δυναµική αύξηση των επενδύσεων στην ελληνική
οικονοµία. Ο µεσοπρόθεσµος στόχος της νέας πολιτικής στόχευσης είναι οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ να πλησιάσουν
σταδιακά τα επίπεδα προς της κρίσης. Αυτό φυσικά αποτυπώνεται και στον δείκτη οικονοµικού κλίµατος µετά το πρώτο εξάµηνο
του 2019, ο οποίος ακολουθεί µια εντυπωσιακή ανοδική πορεία
που αποτελεί ρεκόρ για την Ελλάδα από την έναρξη της οικονοµικής κρίσης, σε αντίθεση µε την επιβράδυνση στον αντίστοιχο
δείκτη της Ευρωζώνης.
Γίνεται, λοιπόν, σαφές ότι η ελληνική οικονοµία έχει πλέον εισέλθει σε µια περίοδο ευνοϊκών συνθηκών ανάπτυξης. Φυσικά
δεν θα αναφερθώ στα νοµοσχέδια που ψηφίσαµε όπως το αναπτυξιακό ή το φορολογικό, αλλά θα τα συνοψίσω όλα αυτά στη
χθεσινή συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός µας µε την Κριστίν Λαγκάρντ και στο θετικό κλίµα µε το οποίο αυτή έγινε. Φυσικά το θετικό κλίµα αντανακλά και στα µεγέθη της αγοράς
εργασίας, ιδίως δε στο συνολικό επίπεδο απασχόλησης και το
ποσοστό ανεργίας, τα οποία αναµένεται να βελτιωθούν σηµαντικά το έτος 2020 ως αποτέλεσµα της εν γένει ανάκαµψης της
οικονοµίας, της ενίσχυσης των θετικών προσδοκιών του οικονοµικού κλίµατος, καθώς και των στοχευµένων θεσµικών και οργανωτικών παρεµβάσεων στην αγορά εργασίας.
Σ’ αυτή την κατεύθυνση κατατείνουν και τα µέτρα για την καταπολέµηση της αδήλωτης και της υποδηλωµένης εργασίας,
αλλά και κάθε µορφής παραβατικότητας στην αγορά εργασίας
µε τη συστηµατοποίηση και αυστηροποίηση της διαδικασίας
ελέγχου, τη δηµιουργία µητρώου παραβατικότητας για την αδήλωτη εργασία, αλλά και την αύξηση του κόστους των ωρών απασχόλησης πέραν της συµφωνηθείσας διάρκειας στη µερική
απασχόληση.
Στο ίδιο πλαίσιο σχεδιάζεται και η ολοκλήρωση του λευκού µητρώου επιχειρήσεων, ενός σύγχρονου µηχανισµού επιβράβευσης των συνεπών εργοδοτών. Αλλά και στον τοµέα της πρόνοιας
και της κοινωνικής αλληλεγγύης προτεραιότητα της Κυβέρνησης
αποτελεί η διατήρηση του πλέγµατος κοινωνικής προστασίας
µέσω των επιδοµάτων που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ.
Πιο συγκεκριµένα, µέσω της ενίσχυσης αυτής προβλέπεται να
καταβληθούν το επίδοµα παιδιού, το κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης, το επίδοµα στέγασης, το επίδοµα κοινωνικής αλληλεγγύης
ανασφάλιστων υπερήλικων και παροχής στους ανασφάλιστους
υπερήλικες, οι προνοιακές παροχές σε χρήµα σε άτοµα µε αναπηρία. Επίσης, προβλέπεται και θεσπίζεται επίδοµα γέννησης για
κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα ύψους 2.000 ευρώ, µε τον
προϋπολογισµό του µέτρου αυτού να ανέρχεται το 2020 στα 123
εκατοµµύρια ευρώ.
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Παράλληλα προς την πρόβλεψη επιδοµάτων, έχει διασφαλιστεί
η συνέχεια της χρηµατοδότησης της λειτουργίας των κοινωνικών
δοµών φτώχειας -κοινωνικά παντοπωλεία, κέντρα ηµερήσιας
φροντίδας ηλικιωµένων, κοινωνικά φαρµακεία κ.ο.κ.- µε πόρους
του συγχρηµατοδοτούµενου Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και
µάλιστα όχι µόνο για το οικονοµικό έτος 2020, αλλά και για τα επόµενα οικονοµικά έτη.
Επίσης, για τα ασφαλιστικά ταµεία το ισοζύγιο των ασφαλιστικών ταµείων σε δηµοσιονοµικούς όρους για το 2020 προβλέπεται
να παρουσιάσει πλεόνασµα βελτιωµένο κατά 202 εκατοµµύρια
ευρώ έναντι των εκτιµήσεων για το οικονοµικό έτος 2019. Επίσης,
κατά το έτος 2020 σχεδιάζεται ένα νέο ασφαλιστικό σύστηµα.
Όσοι ασχολούµαστε µε το εργατικό δίκαιο είχαµε τονίσει πολλές
φορές ότι ο νόµος της προηγούµενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ θα
κριθεί αντισυνταγµατικός και έτσι έγινε.
Έτσι, λοιπόν, θα ασχοληθούµε για να φέρουµε ένα ασφαλιστικό
σύστηµα, το οποίο θα σέβεται τις αρχές της αναλογικότητας, της
ανταποδοτικότητας και του σεβασµού της αλληλεγγύης των γενεών.
Επίσης, στον προϋπολογισµό του 2020 έχει ενσωµατωθεί η µείωση των ασφαλιστικών εισφορών στη µισθωτή εργασία κατά 0,9
ποσοστιαίες µονάδες, µε έναρξη εφαρµογής το δεύτερο εξάµηνο
του 2020. Διαπιστώνουµε, λοιπόν, ότι το Υπουργείο Εργασίας προσπαθεί να κάνει το καλύτερο που µπορεί σε έναν τοµέα ιδιαίτερα
κρίσιµο, ειδικά µετά από δέκα χρόνια κρίσης.
Για αυτόν τον λόγο πρέπει να κάνει στοχευµένη και εποικοδοµητική πολιτική, ώστε να εφαρµόσει εµπράγµατα τη βούληση του
Πρωθυπουργού µας για τη στήριξη των εργαζοµένων και των
ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων και την καταπολέµηση της ανεργίας, µε µετρήσιµα αποτελέσµατα.
Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να αναφερθώ και στην πρωτοβουλία
του rebrain Greece, η οποία αποτελεί σαφώς µια πολύ θετική προσπάθεια και προσυπογράφω και εγώ βιωµατικά ως εκπρόσωπος
της γενιάς που έχει φύγει στο εξωτερικό. Φυσικά, δεν θα µπω στη
λογική του ΣΥΡΙΖΑ ότι καταργείται το πρόγραµµα µε τους τέσσερις χιλιάδες εξειδικευµένους επιστήµονες που αυτός καταγγέλλει.
Ωστόσο και το πρόγραµµα αυτό θα ήταν ευχής έργο να συνεχιστεί. Αλλά θα υπογραµµίσω ότι αυτό που κάνει ο κ. Βρούτσης είναι
πολύ θετικό και δείχνει ότι η αξιοκρατία πρέπει να εφαρµόζεται
γενικευµένα σε όλες τις δράσεις και τις πτυχές του Υπουργείου
Εργασίας και στους εποπτευόµενους φορείς του.
Παράλληλα, θα ήθελα να κάνω και µια πρόταση, όπως µου έχει
µεταφερθεί από συγγενείς ανθρώπων που έχουν µεταναστεύσει
στο εξωτερικό και ζουν αυτή την αγωνία. Αντί ο εργοδότης να είναι
υποχρεωµένος να κρατά τον εργαζόµενο έναν χρόνο πλέον του
ενός χρόνου επιδότησης, αυτός ο χρόνος να επεκταθεί υποχρεωτικά στα δύο έτη για δύο λόγους: Προκειµένου να δηµιουργηθούν
βαθύτεροι δεσµοί εξάρτησης µεταξύ του εργοδότη και του εργαζόµενου, ώστε έτσι να µην γίνεται εύκολη η απόλυσή του και να
υπάρξει και έναντι της επιχορήγησης του κράτους σε ποσοστό
70% πραγµατική ωφέλεια και απόσβεση από την πλευρά των εργοδοτών, η οποία αριθµητικά µπορεί να γίνει µόνο εάν η υποχρεωτικότητα του προγράµµατος επεκταθεί κατά ένα έτος
περισσότερο.
Καταλήγοντας, θεωρώ σηµαντική για την περιφέρειά µου, την
Α’ Θεσσαλονίκης, τη δέσµευση και µέσα από τον προϋπολογισµό,
κονδυλίων για την επιχορήγηση των συγκοινωνιακών φορέων,
αλλά και τη δέσµευση χθες διά στόµατος του αρµοδίου Υφυπουργού για τη µέριµνα και τις αστικές συγκοινωνίες, που στην πόλη
µου έχουν βασανίσει πραγµατικά τους συµπολίτες µου µε ευθύνη
του ΣΥΡΙΖΑ.
Στην ίδια κατεύθυνση προσανατολίζεται και ο προϋπολογισµός
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθόσον η Θεσσαλονίκη και η ευρύτερη περιοχή έχει πληγεί από την κλιµατική
αλλαγή και σωρεία καταστροφών.
Η περιβαλλοντολογική πολιτική και η πράσινη ανάπτυξη καθίστανται εξαιρετικά σηµαντικές και η Νέα Δηµοκρατία και ο ίδιος ο
Πρωθυπουργός έχουν εκφράσει τη θέση τους για τη σπουδαιότητά της, που είναι εξειδικευµένη σε συγκεκριµένες προτάσεις
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και µέτρα.
Με τις σκέψεις µου αυτές κλείνω, υπερψηφίζοντας τον προϋπολογισµό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ο Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Βορίδης έχει τον λόγο για δέκα
λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα µιλήσω για τα ζητήµατα του προϋπολογισµού στο επίπεδο
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, αλλά ελπίζω να µου επιτρέψετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µια γενικότερη αναφορά για την πραγµατική ιδεολογική ταυτότητα
αυτού του προϋπολογισµού.
Έχει υπάρξει κάτι πολύ σηµαντικό. Κατά τη γνώµη µου έχει
συµβεί κάτι πολύ σηµαντικό στις τελευταίες εκλογές και έχει ελάχιστα αναλυθεί από όλες τις πτέρυγες. Θεωρώ ότι σε πολύ µεγάλο βαθµό αυτό που έχει συµβεί, ίσως αποτελεί ένα ορόσηµο
που αφετηριάζει µια σειρά από εξελίξεις κρίσιµες για το τι συµβαίνει σήµερα στην ελληνική κοινωνία.
Τι κάνει αυτός ο προϋπολογισµός και το κάνει για πρώτη φορά
µε τέτοια συνέπεια και µε τέτοια αφοσίωση; Υλοποιεί λέξη προς
λέξη, βήµα προς βήµα αυτά τα οποία ειπώθηκαν προεκλογικά και
για τα οποία έλαβε εντολή η παρούσα Κυβέρνηση. Με απόλυτη
ακρίβεια.
Γιατί αυτό είναι σηµαντικό; Είναι σηµαντικό γιατί για πρώτη
φορά ένας υποψήφιος Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, µίλησε µε απόλυτη ειλικρίνεια και είπε «δύσκολα» πράγµατα
στον ελληνικό λαό. Γιατί να είναι δύσκολα αυτά τα αυτονόητα
πράγµατα;
Ήταν, όµως, πάρα πολύ δύσκολα, γιατί δεν είχαν καµµία απήχηση όλα αυτά τα χρόνια εξαιτίας της ιδεολογικής ηγεµονίας της
Αριστεράς στην ελληνική κοινωνία.
Ήταν, λοιπόν, δύσκολα. Τα είπε µε καθαρό τρόπο και µε απόλυτη ειλικρίνεια και εγκρίθηκαν και υλοποιούνται σήµερα. Τι είπε
στο επίπεδο του προϋπολογισµού; «Θα µειώσω τις δαπάνες». Το
κάνει. Πήρε εντολή γι’ αυτό. Τι άλλο είπε; «Θα µειώσω τη φορολογία». Το κάνει. Είπε κάτι ακόµη πιο συγκλονιστικό. Για πρώτη
φορά είπε «θα µειώσω τη φορολογία στις εταιρείες και στα µερίσµατα».
Κύριε Χαρίτση, ξέρετε γιατί είναι συγκλονιστικό; Αντιλαµβάνοµαι ότι είστε σε ειρωνική διάθεση, θέλω να παραµείνετε έτσι. Ξέρετε γιατί; Γιατί αυτό δείχνει ότι δεν κατανοείτε τις µεγάλες
ιδεολογικές µεταβολές που συµβαίνουν όχι στην Αίθουσα αλλά
στην κοινωνία.
Αν κάποιος το έλεγε αυτό δεκαπέντε χρόνια πριν, θα ήταν ο
λακές των εταιρειών και του κεφαλαίου. Εξοβελιστέος, αυτός
που πίνει το αίµα των εργαζοµένων.
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Είναι και τώρα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Είναι και τώρα, κύριε Χαρίτση, µόνο που τώρα
δεν το πιστεύει κανένας παρά µόνο εσείς. Εσείς λέτε ότι είναι και
τώρα. Ο ελληνικός λαός αντιθέτως ξέρει ότι ο µόνος µοχλός ανάπτυξης είναι η ιδιωτική οικονοµία που θα γεννήσει θέσεις εργασίας, που θα δηµιουργήσει εισόδηµα και γι’ αυτό πρέπει να
φορολογήσουµε λιγότερα και αυτό κάνουµε και αυτό ψήφισε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αυτό δεν είναι, κύριε Τσακαλώτο, ο συσχετισµός των υποτελών τάξεων έναντι της άρχουσας τάξης, για να µιλήσω µε τη δική
σας ορολογία. Διότι ξέρετε παλιά είχαµε τους προλετάριους, οι
οποίοι πάλευαν για την ανατροπή του αστικού καθεστώτος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ: Ενώ τώρα δεν υπάρχει!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Καταλαβαίναµε, κύριε Κατρούγκαλε, τι σηµαίνει
αυτό. Με µαρξιστικούς όρους ήταν εσφαλµένο αλλά σαφές. Από
το ’68 και µετά δεν έχουµε προλετάριους, δηλαδή, δεν έχουµε
ταξικό υποκείµενο µε καθαρούς όρους, δεν έχουµε εργατική
τάξη. Έχουµε υποτελείς τάξεις.
Ποιες είναι οι υποτελείς τάξεις; Στη δική σας ορολογία, παραδείγµατος χάρη, δεν είναι υποτελείς τάξεις, άραγε, αυτοί που
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έχουν ένα ακίνητο πάνω από 60.000 ευρώ; Γιατί µας κατηγορήσατε ότι ο ΕΝΦΙΑ έχει ταξικότητα. Γιατί µας είπατε ότι έχει ταξικότητα; Γιατί εκφράζει την άρχουσα τάξη. Άµα, δηλαδή ένας έχει
ακίνητο 70.000 ευρώ δεν είναι στις υποτελείς τάξεις, είναι στην
άρχουσα τάξη.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Πεντακόσιες χιλιάδες, όµως;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Έχει θρυµµατιστεί στη σκέψη σας. Όχι µόνο στη
δική σας, κύριε Τσακαλώτο, εσείς απηχείτε ένα ευρύτερο ρεύµα
της Αριστεράς στην Ευρώπη και ενδεχοµένως στον κόσµο, το
οποίο απλώς πια, επειδή είδε τα µαρξιστικά αδιέξοδα προσπαθεί
να το αντικαταστήσει µε κάτι άλλο, αλλά αυτό το άλλο θρυµµατίζει το ταξικό υποκείµενο. Θρυµµατιζόµενο το ταξικό υποκείµενο
δεν έχετε αναφορά και καταλήγετε στην πραγµατικότητα σε πολιτικές, οι οποίες δεν έχουν κανένα πραγµατικό περιεχόµενο.
Εκείνο το οποίο συνέβη στις εκλογές του Ιουλίου είναι ότι για
πρώτη φορά ο ελληνικό λαός ενέκρινε ένα ολοκληρωµένο
πράγµα, µία ολοκληρωµένη θέση, ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα που του εξετέθη µε απόλυτη ειλικρίνεια. Φωνάζετε σήµερα, ακούω κάτι ακρότητες, αστυνοµοκρατία, χούντα. Δεν έχετε
καταλάβει ότι ετέθη το ζήτηµα αυτό στον ελληνικό λαό. Του είπαµε ότι θα επιβάλουµε το νόµο και την τάξη, του είπαµε ότι τελείωσε το κράτος των Εξαρχείων, του είπαµε ότι τελείωσε το
κράτος της άκρας αριστεράς και της βίας της και υλοποιούµε
αυτό για το οποίο –προσέξτε- έχουµε πάρει την απευθείας έγκριση του λαού. Αυτή είναι η αλλαγή του ιδεολογικού προτύπου.
Το πανεπιστηµιακό άσυλο είχε ξανακαταργηθεί µε απόφαση της
Βουλής ευρύτατη. Για πρώτη φορά, όµως, είπε ο λαός να το καταργήσουµε και αυτή είναι η µεγάλη διαφορά. Και αυτό είναι η
δική σας αγωνία. Γιατί αυτό σηµατοδοτεί τη βαθιά ιδεολογική
ήττα σας σε όλα τα επίπεδα.
Προσέξτε, για να είµαστε συνεννοηµένοι, δεν ανετράπη η ηγεµονία της αριστεράς ακόµα. Γιατί; Διότι αυτό θα κριθεί από το
κυβερνητικό αποτύπωµα και αποτέλεσµα. Εάν, όµως, οι ιδέες
µας λειτουργήσουν στο επίπεδο της κοινωνίας, όπως µέχρι σήµερα φαίνεται ότι λειτουργούν, τότε στην πραγµατικότητα θα
έχουµε αλλαγή του ιδεολογικού παραδείγµατος.
Μέρος αυτής της συζήτησης είναι η συζήτηση για την αγροτική ανάπτυξη και δείτε πώς απεικονίζεται αυτό. Από το 1,71 δισεκατοµµύριο που είναι ο προϋπολογισµός του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης, τα 802 εκατοµµύρια είναι δεσµευµένα στο
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων για να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης. Σε επενδύσεις
και ανάπτυξη πηγαίνουν τα χρήµατα του κρατικού προϋπολογισµού στην αγροτική ανάπτυξη. Αυτό είναι το µεγάλο κοµµάτι της
παρέµβασής µας.
Και δείτε τώρα εδώ τις θεαµατικές σας αστοχίες, οι οποίες
µπορεί να µην έχουν καν ιδεολογικό περιεχόµενο. Ή δεν ξέρω
κιόλας, έχουν; Μπορεί και να έχουν µπορεί και να µην έχουν. Εδώ
µπορεί να έχουµε περίπτωση απλής ανικανότητας. Είναι διαφορετική κατηγορία. Προσέξτε γιατί το λέω. Κολληµένο το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτή τη στιγµή φτάνουµε στην
ενεργοποίησή του, µε πρόσκληση νέων έργων και συνεχιζόµενα
έργα, στο 98%. Είναι η καλύτερη επίδοση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε εντάξεις έργων στο 88%, µε νοµικές δεσµεύσεις
στο 78%, µε απορρόφηση στο 47%.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Πραγµατοποιήσατε σε τρεις µήνες
τόσα πράγµατα!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Μου αρέσουν αυτά τα σχόλια. Ξέρετε γιατί; Γιατί
τώρα µε συγκεκριµένα παραδείγµατα θα σας πω γιατί συνέβη
αυτό, µε πράγµατα που δεν κάνατε εσείς.
Για ποιον λόγο, µπορείτε να µου εξηγήσετε, δεν είχατε προχωρήσει τα σχέδια βελτίωσης; Πρόσεξε τι κοµµάτι είναι του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι 600 εκατοµµύρια! Είναι
600 εκατοµµύρια κολληµένα για χρόνια, που δεν προχώραγαν,
για να πάµε στην εκµηχάνιση της ελληνικής γεωργίας. Ξέρετε
γιατί; Γιατί είχαν κάνει τη νοµική ρώσικη σαλάτα. Είχαν µπερδέψει τις προκηρύξεις, έψαχναν να βρουν τιµές, έφτιαχναν κοστολόγια. Δεν έβγαινε καµµία άκρη. Είχαν βγάλει εγκυκλίους,
αναιρώντας τις προκηρύξεις. Μου πήρε πολλή νοµική εργασία
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για να ξεµπλέξω αυτό το πράγµα. Ξέµπλεξε, όµως και τώρα τα
σχέδια βελτίωσης τρέχουν.
Τα προγράµµατα για τους γεωργικούς συµβούλους γιατί τα
είχατε και τα κοιτάγατε; Γιατί τα κοιτάγατε τα προγράµµατα των
γεωργικών συµβούλων; Τα προγράµµατα για θέµατα της προληπτικής προστασίας; Προσέξτε -γιατί το ακούω αυτό- αφαιρέσατε
προληπτική προστασία από καταστροφές, δηλαδή όλα αυτά που
συζητάµε τώρα. Τι ζητάνε οι παραγωγοί µας; Τις ζηµιές, τους δάκους, όλα αυτά τα θέµατα. Υπήρχε κονδύλι στο Πρόγραµµα
Αγροτικής Ανάπτυξης. Το βγάλατε. Και τώρα ψάχνουµε και κάνουµε κατασκευές στους ευρωπαϊκούς κανονισµούς για να τα
βρούµε. Γιατί το βγάλατε;
Προσέξτε, λοιπόν, στην πραγµατικότητα υπήρχε µία ολόκληρη
σειρά ζητηµάτων σκαλωµένα για χρόνια, γιατί ακριβώς οι προτεραιότητές σας δεν ήταν αυτές. Δεν ήταν αναπτυξιακές. Δεν ήταν
επενδυτικές. Ήταν προτεραιότητες που απεικονίζονται και στον
σηµερινό σας πολιτικό λόγο. Τι έρχεστε και λέτε; Αντικρούετε
τον προϋπολογισµό αυτό και µάλιστα τον αντικρούετε µε εσωτερική ασυνέπεια. Από τη µία µεριά λέτε «Τα είχαµε ετοιµάσει εµείς
και τα κάνετε εσείς τώρα». Ωραία, είναι έτσι; Τα είχατε ετοιµάσει
εσείς και τα κάνουµε εµείς τώρα; Ψηφίστε τα. Δεν έχετε διαφωνία. Τι διαφωνία έχετε αν υλοποιούµε δικά σας έργα; Μετά λέτε
και το ανάποδο: «Όχι, δεν είναι αυτό που θα κάναµε εµείς. Διότι
εµείς θα κάναµε κι άλλες επιδοµατικές πολιτικές».
Υπερψηφίζουµε αυτόν τον προϋπολογισµό κυρίως γιατί είναι
ένας προϋπολογισµός, ο πρώτος προϋπολογισµός που σηµατοδοτεί την αλλαγή του ιδεολογικού προτύπου και της νίκης των
ιδεών µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ο κ. Τσακαλώτος έχει
τον λόγο για δύο λεπτά.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κύριε Βορίδη, θα ήθελα να σας
πω πρώτα ότι µε απογοητεύσατε, γιατί συνήθως διαβάζετε,
ακούτε, αντιµετωπίζετε τα επιχειρήµατα. Εχθές στη Βουλή, στην
οµιλία µου κατέθεσα τέσσερα διαγράµµατα για την παγκόσµια
οικονοµία. Τα δύο που ήτανε για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις
δείχνουν ότι στα τελευταία τριάντα χρόνια έχουµε µια πτωτική
τάση σε όλες τις αναπτυγµένες χώρες και στο θέµα των επενδύσεων και στο θέµα της ανάπτυξης. Τα άλλα δύο διαγράµµατα
αφορούν για τα τελευταία δέκα χρόνια, που δείχνουν την απόλυτη στασιµότητα στους µισθούς και στην αύξηση της παραγωγικότητας. Τώρα, βεβαίως, αυτά τα αποτελέσµατα είναι µε δικές
σας πολιτικές. Στην Αµερική, στην Ευρώπη, στη Βρετανία νεοφιλελεύθεροι κυβερνούσαν και έλεγαν ακριβώς το ίδιο, ότι η µείωση των φόρων θα οδηγήσει σε µεγαλύτερη ανάπτυξη και σε
µεγαλύτερες επενδύσεις και δεν έγινε.
Περιµένω να το αναλύσετε αυτό, εκτός αν και εσείς είσαστε
υπέρ του θεωρήµατος Σκυλακάκη, το οποίο λέει ότι οι αποτυχηµένες πολιτικές σε πλούσιες χώρες, «µειώνουµε τους φόρους,
για να αυξηθεί η ανάπτυξη και οι επενδύσεις», µπορεί να είναι
πετυχηµένες και σε λιγότερο πλούσιες χώρες. Έτσι γίνεται ο διάλογος. Δική σας ιδεολογική ηγεµονία υπήρχε στις αναπτυγµένες
καπιταλιστικές χώρες και τα αποτελέσµατα τα βλέπουµε.
Το δεύτερο έχει σχέση όχι µε τον ρόλο σας ως Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά µε έναν δεύτερο ρόλο. Θυµάστε
πριν από έναν µήνα ο κ. Πετρουλάκης στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» είχε
σκίτσο που είσαστε εσείς µπροστά στα ΜΑΤ, είναι διαδηλωτές
µπροστά και λέτε εσείς στους µατατζήδες: «Ορµήστε, θερίστε».
Και σας ρωτάει στο σκίτσο ο αρχηγός: «Και εσείς τι είσαστε;» και
απαντάτε: «Μα είµαι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης». Δεν είσαστε µόνο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Είσαστε και ουσιαστικός Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, γιατί εχθές ο κ.
Χρυσοχοΐδης προσπάθησε να σηµατοδοτήσει ότι υπάρχει µια
ανησυχία για τα έκτροπα που έχουµε δει. Εγώ δεν άκουσα τίποτα
από εσάς για αυτό.
Προφανώς σας έδωσε ο ελληνικός λαός κάποιες εντολές στα
δικαιωµατικά προς τη δεξιά και συντηρητική κατεύθυνση, αλλά
δεν σας έδωσε την άδεια να αφαιρέσετε το άσυλο του σπιτιού
των ανθρώπων. Ποτέ δεν σας έδωσε την άδεια ότι µπορεί να
µπαίνει η αστυνοµία χωρίς ένταλµα και χωρίς την παρουσία εισαγγελέα. Ούτε σας έδωσε την άδεια η αστυνοµία να θέλει να
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ξεβρακώνει κοριτσάκια στο δρόµο και αφού δεν δέχεται, να πηγαίνουν µέσα στο καφενείο. Δεν νοµίζω ότι σας έδωσε τέτοια
άδεια. Αυτός ο αυταρχισµός χρειάζεται µία απάντηση. Γιατί όπως
έχει πει ο κ. Τσίπρας ότι, «εµείς θα σας ταράξουµε στη νοµιµότητα» -το έχει πει πολλές φορές- δεν µπορώ να πω ότι εσείς µας
έχετε ταράξει στον φιλελευθερισµό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Έχετε τον λόγο για δύο
λεπτά, κύριε Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Τσακαλώτο, κατ’ αρχάς το να σας είχα ενθουσιάσει, θα µε είχε ανησυχήσει. Την απογοήτευσή σας την
εκλαµβάνω…
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Από τη µία απογοήτευση, από την
άλλη ενθουσιασµός. Κάπου στη µέση.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Εντάξει, συγχωρήστε µε. Εγώ, αντιθέτως, θα
έλεγα το εξής. Αυτού του τύπου τις απλοϊκές αναλύσεις εσείς ειδικώς δεν κάνει να τις κάνετε. Δηλαδή, τι θεωρείτε εσείς; Ότι δεν
υπάρχει εσωτερική αντιπαλότητα και µάχη παντού, σε όλα τα δυτικά κράτη και σε όλες τις δυτικές δηµοκρατίες;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Πώς δεν υπάρχει;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων): Ανάλογα µε τις επιλογές που κάνουν οι πολίτες δεν
πηγαίνουν οι πολιτικές, άλλοτε, προς τα εδώ και άλλοτε, προς τα
εκεί; Εσείς βλέπετε, δηλαδή, την πολιτική την οικονοµική των Ηνωµένων Πολιτειών -επειδή χρησιµοποιήσατε το παράδειγµα αυτόως µία γραµµική πολιτική που δεν επηρεάζεται από τις µεταβολές;
Θέλετε να µου πείτε ότι ο Πρόεδρος Οµπάµα ακολούθησε νεοφιλελεύθερες, όπως τις λέτε εσείς, πολιτικές, τη στιγµή που έχει εµβληµατικές για τον δικό σας τον χώρο µεταρρυθµίσεις;
Άρα, λοιπόν, αυτό είναι µία υπεραπλούστευση. Η πραγµατικότητα είναι µία, η όποια σας βολεύει ή προσπαθείτε να την ταιριάξετε σε ένα παραµορφωτικό σχήµα. Η πραγµατικότητα είναι µία
και σε αυτή πρέπει να τοποθετηθείτε: Περισσότεροι ή λιγότεροι
φόροι; Εµπιστοσύνη στην ιδιωτική οικονοµία ή όχι; Κρατισµός
και κρατικές επενδύσεις και παρεµβάσεις του κράτους στην ιδιωτική οικονοµία ή όχι; Μπορούµε να τοποθετηθούµε µε σαφήνεια
πάνω σε αυτό, αντί να θολώνετε τη σούπα;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Με όλα αυτά, πάει καλά η παγκόσµια οικονοµία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Σας παρακαλώ, αφήστε
τον να ολοκληρώσει.
Με συγχωρείτε, αλλά διεξάγεται µια ιδεολογική µάχη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Δεν είναι κακό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Δεν είναι κακό. Καλό
είναι, όµως, αυτή η ιδεολογική µάχη στον προϋπολογισµό να έχει
ένα συγκεκριµένο υπόβαθρο. Οπότε, τελειώστε να πάρει τον
λόγο ο κ. Χαρίτσης.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Πάει καλά η παγκόσµια οικονοµία;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Όπως ξέρετε, κύριε Τσακαλώτο, δεν έχω αντίρρηση για τις διακοπές, αρκεί να µην µου αφαιρούνται από τον
χρόνο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ:: Δεν είναι τέτοιος άνθρωπος ο
Πρόεδρος.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Στην κρίση του Προέδρου, λοιπόν.
Θα απαντήσω στο αν πάει καλά η παγκόσµια οικονοµία.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: …στις επενδύσεις, στους µισθούς.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Θα απαντήσω.
Η παγκόσµια οικονοµία, όπως ξέρετε, έχει κύκλους. Να σας
πως, όµως, το καταπληκτικό και εντυπωσιακό εδώ: Η ελληνική
οικονοµία πάει καλά. Αυτό είναι το σηµαντικό!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και πάει καλά µε την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Δεν ξέρω για την παγκόσµια οικονοµία. Η ελληνική οικονοµία,
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όµως, είναι παράδειγµα για το πώς πάει καλά µία οικονοµία.
Έρχοµαι στο δεύτερο, γιατί αυτό είναι -αν µου επιτρέπετε,
κύριε Πρόεδρε- κάτι για το οποίο εγκαλούµαι. Με εγκαλεί η
πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί µιλάω και επί άλλων θεµάτων, πλην των
ζητηµάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Πρώτον, πηγαίνω σε δηµόσιες συζητήσεις. Δεν καθορίζω την
ατζέντα, κύριε Τσακαλώτο. Εκτός και αν µου λέτε ότι θα πηγαίνω
σε µία δηµόσια παρουσία, θα µε ρωτούν για κάτι εκτός του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και θα τους λέω «δεν
απαντώ». Αυτό δεν µπορώ να το κάνω, πρώτα απ’ όλα, γιατί είµαι
και Βουλευτής, έχω µία άποψη και µπορώ να υπερασπιστώ τις
κυβερνητικές πολιτικές εν τω συνόλω.
Πάµε στο συγκεκριµένο, όµως. Θέλω να ακούσω τη θέση σας.
Εσάς η άποψή σας είναι ότι στην Ελλάδα σήµερα υπάρχει χούντα
και αστυνοµοκρατία; Άλλο και τελείως διαφορετικό είναι το αν
υπάρχει µία υπέρβαση βίας, που έκανε ένας συγκεκριµένος
αστυνοµικός, η οποία καθίσταται ελεγκτέα -να την ελέγξουµεκαι άλλο η γενίκευση. Η γενίκευση που κάνετε είναι που απασχολεί. Και η γενίκευση που κάνετε, κύριε Τσακαλώτο, δεν είναι
αθώα. Θέλετε να την κάνετε, γιατί ψυχικά είστε ταυτισµένοι µε
τον συγκεκριµένο χώρο και τις έκνοµες ενέργειες του. Για αυτό
αισθάνεστε τη διάθεση να εκφράσετε αλληλεγγύη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αλλιώς, τι θα λέγατε; Θα λέγατε να ελέγξουµε τον αστυνοµικό
κύριο «τάδε», ο οποίος δεν έκανε καλά τη δουλειά του, πράγµα
το οποίο λέµε εµείς.
Παρεµπιπτόντως, για να µη µείνουν και εντυπώσεις, η είσοδος
στο συγκεκριµένο κτήριο που αναφέρεστε έγινε παρουσία εισαγγελέως. Το λέω για να τα λήγουµε όλα. Το µετά είναι ισχυρισµοί.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Ο δικηγορικός σύλλογος διαβάσατε τι λέει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Άρα, λοιπόν, να πάµε την αντιπαράθεσή µας στο
περιεχόµενο. Κατεβάστε την ατζέντα σας µε καθαρό τρόπο, όχι
µε µισόλογα, υπεκφυγές. Τοποθετηθείτε στα µεγάλα διακυβεύµατα, ώστε να ξέρει ο ελληνικός λαός τι έχει να επιλέξει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τον λόγο έχει ο κ. Χαρίτσης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Θα ακολουθήσει ο κ. Θεοδωρικάκος.
Κύριε Χαρίτση, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μετά από αυτά που ακούσαµε από τον κ. Βορίδη, ο οποίος περίπου µας είπε ότι βρισκόµαστε σε µία ταξική κοινωνία, ότι η ανθρωπότητα έχει περάσει από την προϊστορία στην ιστορία, ίσως
δεν έχει πολύ νόηµα η σηµερινή συζήτηση για τον προϋπολογισµό, αφού έχουµε καταφέρει να φτάσουµε σε αυτό το επίπεδο.
Παρ’ όλα αυτά, ας προσπαθήσουµε να προσγειωθούµε λίγο στην
πραγµατικότητα.
Πράγµατι, ο προϋπολογισµός, τον οποίο κατέθεσε η Νέα Δηµοκρατία βρίσκεται σε απόλυτη αρµονία µε την πολιτική που
εφαρµόζει από την 7η Ιουλίου και µετά. Από τη µία, δεσπόζει η
εµµονική προσήλωση στην εξυπηρέτηση συµφερόντων λίγων και
ισχυρών και από την άλλη, κυριαρχεί η προχειρότητα, η αναποτελεσµατικότητα και η δραµατική αντίθεση ανάµεσα σε εξαγγελίες και µετεκλογικά αποτελέσµατα.
Διότι, δυστυχώς, κύριοι Υπουργοί, µε αυτή την αίσθηση αποχαιρετούµε το 2019. Και επειδή αναφέρθηκε ο κ. Βορίδης στο
ότι πάει καλά η οικονοµία, να του υπενθυµίσω, λοιπόν, ότι αντί
να συζητάµε σήµερα για τα θετικά αποτελέσµατα τα οποία είχαµε τα τελευταία τρία χρόνια -και υπενθυµίζω ότι επί ηµερών
του ΣΥΡΙΖΑ η ελληνική κοινωνία άφησε πίσω της την κρίση, επί
ηµερών του ΣΥΡΙΖΑ η ελληνική οικονοµία είχε δέκα συνεχόµενα
τρίµηνα θετικών ρυθµών ανάπτυξης, επί ηµερών του ΣΥΡΙΖΑ, η
ανεργία µειωνόταν διαρκώς- δυστυχώς, αυτό το οποίο κάνουµε
µε τον προϋπολογισµό του 2020 είναι να επιστρέφουµε στη γνώριµη, στο παλιό πολιτικό σύστηµα, συζήτηση µε έναν προϋπολογισµό που αποτυπώνει νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες, χαριστικές
προβλέψεις και αντικοινωνικές επιλογές.
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Οφείλω, όµως, να πω -και σε αυτό θα συµφωνήσω µε τον κ.
Βορίδη- ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας έχει πορευτεί
µε συνέπεια όλο αυτό το διάστηµα. Είναι συνεπής στην ασυνέπεια της. Ταυτόχρονα, είναι εξαιρετικά συνεπής στη δέσµευσή
της για µία συστηµική παλινόρθωση -σε αυτό ουσιαστικά αναφέρεται ο κ. Βορίδης όταν µιλάει για την πολιτική διαπάλη- που παραπέµπει σε ένα παρελθόν που η χώρα µας είχε επιλέξει τα
προηγούµενα χρόνια να αφήσει πίσω της.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας είναι ασυνεπής, βεβαίως,
στις δεσµεύσεις για το επιτελικό κράτος. Διότι είδαµε το διαφηµισµένο δόγµα της αριστείας να εκφυλίζεται σε Υπουργούς, που
ψεύδονταν για τα βιογραφικά τους και σε νοσταλγούς της χούντας που καταλαµβάνουν κοµβικές κρατικές θέσεις.
Είναι, όµως, συνεπής στον παλαιοκοµµατισµό της, µε τον ίδιο
τον Πρωθυπουργό να υπόσχεται θέσεις διοικητών νοσοκοµείων
σε τοπικούς κοµµατάρχες και τη µετατροπή της δηµόσιας διοίκησης σε ένα λούνα παρκ αποκατάστασης του σκληρού πυρήνα
της παλιάς δεξιάς. Είναι ασυνεπής στις προεκλογικές της δεσµεύσεις και κορώνες για τη Συµφωνία των Πρεσπών, τη –δήθενκαταστροφική τότε συµφωνία, την οποία τώρα βεβαίως, εκ των
υστέρων, οι παλιοί µακεδονοµάχοι της Κυβέρνησης αµήχανα
οµολογούν ότι θα την τιµήσουν και θα την τηρήσουν. Είναι συνεπής, όµως, και στον εθνολαϊκισµό της που την οδηγεί σε συστηµατικό φλερτ µε την ακροδεξιά, την υιοθέτηση του δόγµατος
νόµος και τάξη ως υπέρτατο δόγµα της Κυβέρνησης.
Κύριε Βορίδη, οι σηµερινές εικόνες από το Κουκάκι ήταν εικόνες Βαγδάτης, όχι εικόνες Αθήνας του 2019. Φαίνεται ότι εσείς
έχετε έναν ψυχικό δεσµό µε την ακραία καταστολή και την αστυνοµική βία.
Βεβαίως, αυτός ο εθνολαϊκισµός εκφράζεται και µε άλλους
τρόπους, όπως για παράδειγµα, µε την απόφαση της να καταψηφίσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ στη συνταγµατική Αναθεώρηση για προστασία όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως
σεξουαλικού προσανατολισµού και ταυτότητας φύλου.
Η Κυβέρνηση είναι ασυνεπής στη δέσµευσή της ότι θα λύσει
το προσφυγικό µέσα σε µία εβδοµάδα, κατηγορώντας παράλληλα τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι, όµως, συνεπής στην αδυναµία της να κατανοήσει τη συνθετότητα του ζητήµατος, στη διαχειριστική της
ανεπάρκεια, που την οδηγεί σε διαδοχικές γκάφες. Είναι συνεπής
σε µία µυωπική και αναποτελεσµατική πολιτική διαχείριση του
προσφυγικού, όπου αυτή η διαχείριση οδηγεί δυστυχώς σε διχασµό την ελληνική κοινωνία και καταδικάζει τους πρόσφυγες σε
εφιαλτικές συνθήκες παραµονής στο ελληνικό έδαφος.
Η Κυβέρνηση είναι ασυνεπής στην υποτιθέµενη δέσµευση της
στην πολιτική της ανάπτυξης, στις υποσχέσεις για µείωση των
πρωτογενών πλεονασµάτων, στην τεχνητή προσδοκία ότι οι
φόροι θα µειωθούν την επόµενη κιόλας µέρα. Είναι πιστά συνεπής, όµως, στην πρόσδεσή της σε ισχυρά οικονοµικά συµφέροντα, στην πολιτική των περικοπών, της επίθεσης στα µέτρα
κοινωνικής πολιτικής και προστασίας, που είχε πάρει η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το είδαµε στο αναπτυξιακό νοµοσχέδιο
και το βλέπουµε ακόµα περισσότερο στον προϋπολογισµό.
Και για έρθουµε και στα του προϋπολογισµού, θα γίνουµε και
λίγο πιο συγκεκριµένοι.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ )
Έχουµε κουραστεί να ακούµε τα κυβερνητικά στελέχη να µιλούν µε µία ρητορεία περί ανάγκης µείωσης των φόρων. Και
έχουµε κουραστεί, γιατί όλοι ξέρουµε το στοιχειώδες. Πρέπει,
όταν µιλάς για µείωση του φόρου, να προσδιορίζεις ποιους
αφορά αυτή η µείωση και ποιους θα επιβαρύνει αυτή η µείωση
των φόρων. Και η Κυβέρνηση αποφεύγει αυτή τη συζήτηση, γιατί
βεβαίως η πολυδιαφηµισµένη µείωση του συντελεστή φορολογίας των επιχειρήσεων από 28% σε 24% αφορά µόλις µία στις
σαράντα επιχειρήσεις. Και δεν είναι µόνο αυτό. Το 40% από αυτό
το όφελος θα το καρπωθεί το 0,07% του συνόλου των επιχειρήσεων µε ετήσια κέρδη πάνω από 7,5 εκατοµµύρια ευρώ.
Αυτό είναι το µεγάλο φορολογικό επίτευγµα της Κυβέρνησης
της Νέας Δηµοκρατίας και αυτό από µόνο του δείχνει πού χτυπάει η καρδιά της. Χτυπάει στη µείωση της επιβάρυνσης για τις
µεγάλες ή πολύ µεγάλες επιχειρήσεις.
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Την ίδια στιγµή, βεβαίως -γιατί κάποιοι πρέπει να επιβαρυνθούν για να προκύψει αυτή η ελάφρυνση- αγνοεί σηµαντικά
µέτρα ελάφρυνσης, δροµολογηµένα από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, για τη στήριξη χαµηλών και µεσαίων στρωµάτων, όπως την
κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης µέχρι 20.000 ευρώ, την
περαιτέρω µείωση του ΕΝΦΙΑ για µικρή και µεσαία ιδιοκτησία,
τη µείωση της προκαταβολής φόρου στο 50% και άλλα.
Πιστή, λοιπόν, στις νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες της, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας προχωρά σε αντίστροφη αναδιανοµή εισοδήµατος υπέρ των λίγων, οδηγώντας σε διεύρυνση των
ανισοτήτων.
Ας δούµε, όµως, τι γίνεται και στο πεδίο των επενδύσεων και
θα αναφερθώ συγκεκριµένα στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, ένα πολύ κρίσιµο αναπτυξιακό εργαλείο, το οποίο πέρα
από τις χρηµατοδοτήσεις που το ίδιο εµπεριέχει, κινητοποιεί,
ενεργοποιεί και άλλους πόρους στην ελληνική οικονοµία και µάλιστα, αφορά έργα µικρά και µεγαλύτερα, στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.
Γι’ αυτό και επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ εργαστήκαµε σκληρά για
να καταφέρουµε να βελτιώσουµε αυτό το πολύ σηµαντικό πρόγραµµα σε όλα τα επίπεδα. Ειδικά στο εθνικό σκέλος, αυξήσαµε
τον προϋπολογισµό του. Αναδιαρθρώσαµε µε την κατανοµή των
πόρων σε πιο παραγωγικές διαδικασίες. Διασφαλίσαµε τη διαφάνεια. Ετοιµάσαµε νοµοθετική πρωτοβουλία για τον πλήρη εκσυγχρονισµό του, νοµοθέτη πρωτοβουλία που µετά από πέντε
µήνες Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας κι ενώ έχει περάσει
από νοµοπαρασκευαστική επιτροπή, δυστυχώς, έχει µείνει
ακόµα στα συρτάρια.
Τι βλέπουµε σήµερα, λοιπόν; Βλέπουµε οπισθοδρόµηση, δυστυχώς, στις πρακτικές του πελατειακού κράτους που µας οδήγησαν στη χρεοκοπία. Και αναφέροµαι πολύ συγκεκριµένα στην
απόφασή της Κυβέρνησης να ακυρώσει το πρόγραµµα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» για τοπική αυτοδιοίκηση, ένα πρόγραµµα ύψους πάνω
από 2 δισεκατοµµύρια ευρώ, µία άκρως επιτυχηµένη πρωτοβουλία της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία, δυστυχώς, απ’ ό,τι φαίνεται παραπέµπεται στις καλένδες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Την ανοχή σας για λίγο, κύριε Πρόεδρε.
Και δεν είναι, δυστυχώς, µόνο αυτό. Είναι το πάγωµα του αυτοκινητοδρόµου Πάτρα - Πύργος, η µαταίωση του σχεδιασµού
του µετρό Θεσσαλονίκης, το σταµάτηµα του ΒΟΑΚ, η διακοπή
εντάξεων και πληρωµών σε δράσεις ενίσχυσης µικροµεσαίας επιχειρηµατικότητας, που ήταν έτοιµες τον Ιούνιο του 2019, το πάγωµα της επέκτασης δικτύου φυσικού αερίου, λόγω της
επικείµενης, απ’ ό,τι φαίνεται, ιδιωτικοποίησης. Όλα αυτά γίνονται από µία Κυβέρνηση, µάλιστα, που έχει κάνει σηµαία την ανάπτυξη και τις επενδύσεις.
Αδιαφορεί πλήρως, λοιπόν, για τις επιπτώσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και στο ίδιο το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, το οποίο οδηγείται και για φέτος και για τα επόµενα χρόνια
σε πολύ σηµαντική υποεκτέλεση και µάλιστα, τη στιγµή που στον
ίδιο τον προϋπολογισµό σας για το 2020 κι ενώ η εκτέλεση του
προγράµµατος ήταν 500 εκατοµµύρια αυξηµένη το πρώτο εξάµηνο σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, εσείς εµφανίζετε στον προϋπολογισµό του 2020 ότι η συνολική εκτέλεση θα
είναι 600 εκατοµµύρια µειωµένη σε σχέση µε το 2018. Οµολογείτε δηλαδή, ουσιαστικά, ότι οδηγούµαστε σε µία πάρα πολύ
σηµαντική αφαίµαξη πόρων από την ελληνική οικονοµία.
Μιας και δεν έχω και πολύ χρόνο, θα µου επιτρέψετε να κλείσω
µε κάτι το οποίο είναι , κατά τη γνώµη µου, εξαιρετικά σηµαντικό.
Δεν µπορούµε να ξεχάσουµε το χλευαστικό ύφος του κ. Μητσοτάκη κάθε φορά που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωνε το
ετήσιο κοινωνικό µέρισµα. Δεν µπορούµε να ξεχάσουµε την απαξίωσή του για µία πολιτική υποστήριξης εκείνων, που είχαν πληγεί από την κρίση, για µία πολιτική συµβολικής, αλλά και
ουσιαστικής, υλικής ανταπόδοσης.
Σήµερα βλέπουµε τον κ. Μητσοτάκη να µην τολµά να ακυρώσει αυτό το πρόγραµµα, αλλά να το υποσκάπτει, να το αδυνατίζει, να το ευτελίζει. Αυτό, όµως, δεν αφορά µόνο το κοινωνικό
µέρισµα, αφορά τη συνολική πολιτική για την κοινωνική αλληλεγ-
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γύη, µε τη µείωση του προϋπολογισµού των επιδοµάτων κοινωνικής αλληλεγγύης που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ κατά 369 εκατοµµύρια
ευρώ. Το είπε, άλλωστε, ο κ. Σκυλακάκης, ο οποίος δεν κρύβει
τον νεοφιλελευθερισµό του, ότι δεν έχουµε ανάγκη τα επιδόµατα
για να επιβιώσουν. Είναι σαφές ότι η Νέα Δηµοκρατία είναι αλλεργική στην κοινωνική αλληλεγγύη, είναι σαφές ότι είναι αλλεργική στην κοινωνική πρόνοια, είναι αλλεργική στην αντίληψη ότι
η πολιτική οφείλει να υπηρετεί, πρώτα και κύρια, τους αδύναµους και τους ανίσχυρους.
Γιατί εδώ εκκινούν κι εδώ καταλήγουν όλα, στο πώς αντιλαµβανόµαστε την κοινωνία και κυρίως, πώς οραµατιζόµαστε το µέλλον της. Και βεβαίως, σε αυτό έχει δίκιο ο κ. Βορίδης, όταν λέει
ότι αυτός είναι ο πρώτος προϋπολογισµός αλλαγής του ιδεολογικού υποδείγµατος. Πράγµατι, κύριε Βορίδη, είναι ο πρώτος
προϋπολογισµός αλλαγής του ιδεολογικού υποδείγµατος, είναι
ο πρώτος νεοφιλελεύθερος προϋπολογισµός µετά από τέσσερα
χρόνια.
Εµείς θα κάνουµε ό,τι µπορούµε, καταψηφίζοντας αρχικά τον
προϋπολογισµό, αλλά την ίδια στιγµή θα παλέψουµε µε όλες µας
τις δυνάµεις για να είναι και ο τελευταίος νεοφιλελεύθερος προϋπολογισµός που ψηφίζεται από το ελληνικό Κοινοβούλιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Έχετε τον λόγο για
ένα λεπτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, επειδή έγινε αναφορά σε αυτό που
είπα χθες, και για να το καταλάβει η πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, είπα ότι τα επιδόµατα είναι αναγκαία, αλλά όχι
ικανή προϋπόθεση για την ανάπτυξη.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Να ξαναδιαβάσω τι είπατε;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Το
ξέρω. Μόλις το διάβασα από τα Πρακτικά.
Είπα, επίσης, ότι ως έθνος δεν επιβιώσαµε επειδή µας έδινε
κάποιος επίδοµα. Είπα ότι επιβιώσαµε επειδή δηµιουργούσαµε
πλούτο. Έτσι επιβιώσαµε ως έθνος.
Επίσης, είπα και κάτι άλλο. Είπα ότι για να µπορέσουµε την
επόµενη µέρα να προχωρήσουµε, πρέπει να σταµατήσουµε αυτή
την εφιαλτική πολιτική της υπερφορολόγησης. Η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ στην οικονοµική της πολιτική ανακάλυψε αυτό που λέµε οι
οικονοµολόγοι καµπύλη Λάφερ, δηλαδή, ανακάλυψε πώς να βάζεις περισσότερους φόρους και να χάνεις έσοδα. Αυτό ανακαλύψατε.
Δεν έχει καµµία σχέση αυτή η πραγµατικότητα µε τη διεθνή
πραγµατικότητα που επικαλείται ο κ. Τσακαλώτος. Ο κ. Τσακαλώτος επικαλείται κανονικές οικονοµίες. Έτσι όπως φτιάξτε την
Ελλάδα, για κάθε ευρώ επίδοµα που δίνατε, βάζατε 10 ευρώ φόρους και τα 9 ευρώ τα δίνατε πίσω στους δανειστές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Πριν δώσω τον λόγο
στον Υπουργό Εσωτερικών, τον κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο, να
δώσουµε µία άδεια.
Ο Βουλευτής κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό για το χρονικό διάστηµα από 1912-2019 µέχρι 31-12-2019.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Συνεπώς η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Να σας πω λίγο το πρόγραµµα για να έχετε µία εικόνα. Μετά
τον κ. Θεοδωρικάκο θα µιλήσει ο κ. Χατζηδάκης, ο οποίος έχει
ξεκινήσει να µιλάει, και στη συνέχεια θα έχουµε από δέκα λεπτά
τους γενικούς εισηγητές κάθε κόµµατος, δηλαδή τον κ. Βολουδάκη, την κ. Παπανάτσιου, τον κ. Σκανδαλίδη, τον κ. Καραθανασόπουλο, τον κ. Βιλιάρδο και τον κ. Αρσένη και εφόσον θέλουν
να µιλήσουν και ενδιάµεσα, ανά δύο, θα παίρνει τον λόγο κι ένας
Υπουργός.
Ο λόγος τώρα στον Υπουργό Εσωτερικών, τον κ. Παναγιώτη
Θεοδωρικάκο, για δέκα λεπτά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε στο 2019, όχι στο
2009 και η σηµερινή Αξιωµατική Αντιπολίτευση έχει κυβερνήσει
τη χώρα τέσσερα χρόνια. Στα δικά σας χρόνια στείλατε το σύνολο της περιουσίας του ελληνικού δηµοσίου για ενενήντα εννέα
χρόνια στο υπερταµείο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Έχετε διαβάσει τι λέει ο προϋπολογισµός; Διαβάστε τι λέει το κείµενο!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Μην εκνευρίζεστε, κύριε Τσακαλώτε, όταν ακούτε την αλήθεια.
Είναι δικά σας κατορθώµατα αυτά, κύριε Τσακαλώτε. Στη δική
σας τετραετία το Μέγαρο Μαξίµου ήταν περίκλειστο και φυλασσόµενο, µονίµως, από τις δυνάµεις των ΜΑΤ. Ο δρόµος ήταν
κλειστός και δεν επιτρεπόταν η πρόσβαση σε κανέναν, γιατί καταφέρατε να είσαστε τελείως αποµονωµένοι από την ελληνική
κοινωνία.
Όσον αφορά τη βία, την οποία καταγγέλλετε επειδή σήµερα
η Αστυνοµία παίρνει τα κατάλληλα µέτρα ασφαλείας για τους πολίτες, για όλους τους Έλληνες πολίτες, τη χρησιµοποιούσατε
εσείς όταν χτυπούσατε αλύπητα διαδηλωτές που διαδήλωναν για
τη Συµφωνία των Πρεσπών. Αυτή είναι η αλήθεια, κύριε Τσακαλώτε, και δεν πρέπει κανένας να την ξεχνά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Θεοδωρικάκο,
µην κάνετε διάλογο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Για τον δικηγορικό σύλλογο θα
πείτε κάτι; Τι σήµα δίνετε τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Τσακαλώτο,
σας παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Ήταν τέσσερα χρόνια που οδήγησαν σε ένα εκλογικό αποτέλεσµα, κύριε Πρόεδρε, καθώς το βασικό που έγινε στις 7 Ιουλίου
είναι ότι ο ελληνικός λαός αποφάσισε να απορρίψει µία τετραετία
τεχνητού διχασµού, διάψευσης των προσδοκιών και ακραίας δηµαγωγίας και ταυτόχρονα, να δώσει εντολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στη Νέα Δηµοκρατία να κάνουν πράξη την
ανάπτυξη, την ασφάλεια και την ανασυγκρότηση του κράτους.
Αυτός ο προϋπολογισµός στοχεύει, ακριβώς, σε αυτά τα προτάγµατα που η ελληνική κοινωνία έδωσε εντολή στον σηµερινό
Πρωθυπουργό και στην Νέα Δηµοκρατία, µε ένα πρόγραµµα ρεαλιστικό, στηριγµένο στην αλήθεια και στη λογική, δίνοντας και
πάλι αξιοπιστία στη χώρα και στο πολιτικό σύστηµα.
Γίνεται πράξη η σταθερή και στοχευµένη µείωση της φορολογίας. Ανακουφίζεται η µεσαία τάξη. Προωθείται η φιλοεπενδυτική
πολιτική της Κυβέρνησης. Προωθούνται οι ιδιωτικοποιήσεις και
οι αναγκαίες µεταρρυθµίσεις. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες αρχίζουν να νιώθουν ξανά ότι υπάρχει πραγµατική ελπίδα, Αυτό
ισχύει ανεξάρτητα από το τι ψήφισαν στις εκλογές. Ιδιαίτερα οι
άνθρωποι που αυτοτοποθετούνται κοινωνικά στη µεσαία τάξη αισθάνονται έτσι.
Αυτή είναι η αλήθεια που κανείς σήµερα δεν µπορεί να αµφισβητήσει. Όµως, η οικονοµική ανάπτυξη δεν φτάνει. Η σταθερή
πορεία µπροστά απαιτεί ένα αποτελεσµατικό κράτος στην υπηρεσία των πολιτών. Ταυτόχρονα, απαιτεί την αναχαίτιση των κινδύνων και των απειλών στα εθνικά θέµατα, απαιτεί την
αντιστροφή του µεγάλου δηµογραφικού προβλήµατος που είναι
µία µεγάλη απειλή για το έθνος µας.
Όλο αυτό το πλαίσιο -εκτός, δηλαδή, από τα µεγάλα κεφάλαια
και τα θέµατα της οικονοµίας- αποτελεί έναν χώρο όπου οι πολιτικές δυνάµεις µπορούν να πετύχουν, µέσα από ένα σοβαρό διάλογο, σηµαντικές συγκλίσεις, συνεννόηση και συναινέσεις.
Ειδικά στα εθνικά θέµατα και στις σχέσεις µε την Τουρκία είναι
αδιανόητο στις µέρες µας να υπάρχει κοµµατική αντιπαράθεση
δηµόσιου χαρακτήρα. Οφείλουµε όλοι να βάλουµε τα σπαθιά της
κοµµατικής αντιπαράθεσης στα θηκάρια σε ό,τι αφορά αυτή την
πλευρά της πολιτικής.
Και σε αυτή την κατηγορία υπάγεται και το µεταναστευτικό,
όπου πρέπει πλέον να αντιµετωπισθεί ως θέµα εθνικής ασφάλειας και κοινωνικής συνοχής. Και θα προέτρεπα την Αξιωµατική
Αντιπολίτευση να πάψει να κυκλοφορεί fake news για τα υπεύ-
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θυνα στελέχη της Κυβέρνησης, που διαχειρίζονται αυτό το θέµα.
Βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης από την αρχή, αλλά
και µε τον προϋπολογισµό, είναι η στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης και των δύο βαθµών. Για αυτό από τα πρώτα µέτρα που
λάβαµε, ήταν να διασώσουµε τους ΟΤΑ που η Κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ µε την απλή αναλογική τούς οδηγούσε στην ακυβερνησία.
Κινούµενοι σε αυτή την κατεύθυνση, ο προϋπολογισµός του
2020 έχει αυξηµένη χρηµατοδότηση των ΚΑΠ κατά σχεδόν 100
εκατοµµύρια ευρώ. Ανταποκριθήκαµε θετικά στο αίτηµα του
χώρου της αυτοδιοίκησης, πολλών ετών, να υπάρξει δυνατότητα
αξιοποίησης και του ιδιωτικού τοµέα για την εκπλήρωση υπηρεσιών καθαριότητας, φωτισµού και πρασίνου, γιατί στόχος µας
είναι οι πόλεις και οι γειτονιές να είναι καθαρές, φωτεινές, ανθρώπινες, ασφαλείς και πολιτισµένες.
Πολιτική της Κυβέρνησής µας είναι η ενίσχυση των συµπράξεων δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα και η ένταξή τους στο αναπτυξιακό πρόγραµµα της αυτοδιοίκησης, µε στόχο πάντα τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Προωθούµε καινοτόµες διοικητικές δράσεις, που αντιµετωπίζουν το τεράστιο πρόβληµα στις τεχνικές υπηρεσίες στο 80% των δήµων.
Οργανώνουµε µέσω της ΕΕΤΑΑ τον τεχνικό και διοικητικό µηχανισµό µε µηχανικούς και άλλες ειδικότητες, που θα βοηθήσουν
τους δήµους της χώρας, οι οποίοι το έχουν ανάγκη, στην υλοποίηση των έργων και των µελετών.
Γίνεται πράξη η διαλειτουργικότητα µε την ΑΑΔΕ σε απόλυτη
συνεργασία µε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και από
τις αρχές του 2020 θα µπορούν να χρεώνουν τα δηµοτικά τέλη
µε βάση το Ε9 -είναι δίκαιο και γίνεται πράξη- µε τη δέσµευση εκ
µέρους του κράτους, ότι δεν θα υπάρξουν αναδροµικά πρόστιµα
για τις περιπτώσεις που είχαν γίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο λάθη
από τους πολίτες.
Δηµιουργούµε, σε συνεργασία µε την αυτοδιοίκηση, το νέο
αναπτυξιακό πρόγραµµα έργων για την επόµενη τετραετία -το
πρόγραµµα αυτό θα έχει ισχυρό κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσηµο- δίνοντας προτεραιότητα στην υψηλότερα αξία που υπάρχει: στην ανθρώπινη ζωή, στην ασφάλεια και προστασία των
πολιτών από οποιαδήποτε φυσική καταστροφή.
Το αναπτυξιακό σκέλος του προγράµµατος θα συνδέεται µε
την ενίσχυση όλων των υποδοµών και ιδίως των υποδοµών περιβάλλοντος, µε την έµπρακτη στήριξη της ανακύκλωσης, καθώς
το 2020 θα είναι για την ελληνική αυτοδιοίκηση έτος πραγµατικής ανακύκλωσης.
Ήδη, άλλωστε, σε συνεργασία µε πέντε δήµους έχουµε ξεκινήσει πιλοτικό πρόγραµµα ανταποδοτικής ανακύκλωσης, µε
στόχο την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης, αλλά και
την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων για την ανακύκλωση, πρόγραµµα το οποίο επεκτείνεται σε όλες τις περιφέρειες.
Δυστυχώς, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση και προ ολίγου ο εκπρόσωπός της από αυτό το Βήµα, κατηγορεί ψευδώς ότι η ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών καταργεί τον «ΦΙΛΟΔΗΜΟ»,
τινάζοντας στον αέρα τα έργα που είχαν εγκριθεί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που καταργείται, είναι η
εκκρεµότητα, όχι τα έργα. Τα έργα που είχαν ενταχθεί µε προϋπολογισµό σχεδόν 1,3 δισεκατοµµύριο ευρώ, είχαν διασφαλισµένη χρηµατοδότηση µόλις 134 εκατοµµύρια ευρώ, που
προέρχονταν από δανεισµό του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, σύµβαση ανάµεσα στους δύο φορείς που λήγει σε δεκατρείς ηµέρες και,
µάλιστα, µε τη σαφή προϋπόθεση µέσα στη σύµβαση ότι θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και τα έργα.
Τα έργα, λοιπόν, ήταν στον αέρα επί ηµερών της προηγούµενης κυβέρνησης. Και η δική µας δέσµευση απέναντι στην Εθνική
Αντιπροσωπεία και απέναντι σε όλους τους πολίτες, είναι ότι κανένα από τα έργα δεν πρόκειται να χαθεί, διότι θα ενταχθούν στο
νέο αναπτυξιακό πρόγραµµα των δήµων, αλλά και σε περιφερειακά και τοµεακά προγράµµατα των περιφερειών. Κανένα έργο
δεν χάνεται, γιατί το νέο πρόγραµµα του Υπουργείου Εσωτερικών έχει και θα έχει συγκεκριµένους και διασφαλισµένους πόρους. Πρόκειται για πραγµατικά έργα, µε πραγµατικά χρήµατα,
για πραγµατικές ανάγκες.
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Για την ενδυνάµωση του ρόλου της αυτοδιοίκησης τους πρώτους µήνες του 2020 φέρνουµε στη Βουλή το νοµοσχέδιο που
ξεκαθαρίζει τις αρµοδιότητες µεταξύ των δύο βαθµών αυτοδιοίκησης και της κρατικής δοµής. Η ενίσχυση των αρµοδιοτήτων θα
συνοδευτεί από ενίσχυση των πόρων και του προσωπικού που
θα µετακινηθεί από την κρατική εξουσία. Πρόκειται για πρωτοβουλία που θα σφραγίσει το έργο και την πορεία της αυτοδιοίκησης.
Δική µου πρόθεση είναι για τη σύνταξη αυτού του νοµοσχεδίου να ακολουθήσω το µοντέλο του νόµου για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Δεν θέλουµε να φτιάξουµε ένα
νοµοσχέδιο και να το φέρουµε µία εβδοµάδα πριν την ψήφιση
του για διαβούλευση. Ζητάµε από όλους τους αυτοδιοικητικούς
φορείς, από όλη την κοινωνία και προφανώς και από όλα τα κόµµατα του Κοινοβουλίου, να διατυπώσουν µε υπευθυνότητα τις
θέσεις και τις προτάσεις τους και να συµµετέχουν ενεργά σε
αυτή την προσπάθεια.
Όλοι πρέπει να αναλάβουµε τις ευθύνες µας. Ακόµα κι αν δεν
καταφέρουµε αυτή η συναίνεση να εκφραστεί σε κοινοβουλευτικές ψήφους, σίγουρα θα έχουµε πετύχει να λάβουµε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν εποικοδοµητικές απόψεις που µπορεί να
υπάρχουν από το σύνολο των πολιτικών δυνάµεων.
Ο νέος προϋπολογισµός αποτελεί, επίσης, µία ευκαιρία για τις
προτεραιότητές µας και τις αλλαγές στο σύνολο του δηµόσιου
τοµέα.
Επιγραµµατικά, γίνεται πράξη η αποκοµµατικοποίηση του κράτους µε την υλοποίηση του θεσµού των υπηρεσιακών γραµµατέων, προωθείται η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών του
δηµοσίου, ετοιµάζουµε τον νέο νόµο που τροποποιεί τον 2190,
προκειµένου να επιταχυνθεί η διαδικασία των προσλήψεων, κάνουµε πράξη τον προγραµµατισµό των προσλήψεων σε ετήσια
βάση στο δηµόσιο τοµέα -συνεχίσαµε το σχετικό πρόγραµµα της
προηγούµενης ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών- διατηρούµε τη σχέση ένα προς ένα και καλύπτουµε κατά προτεραιότητα τις ανάγκες, που αφορούν στην παιδεία, την υγεία και την
ασφάλεια των πολιτών, καθώς και στα προγράµµατα κοινωνικής
πολιτικής των δήµων, µε κορυφαίο αυτό του «Βοήθεια στο Σπίτι»,
το οποίο διασφαλίζουµε και αναβαθµίζουµε συνολικά.
Συνδέουµε το σύστηµα κινητικότητας µε τις προσλήψεις. Επίσης, στον τοµέα της ιθαγένειας έχουµε υπογράψει µία προγραµµατική σύµβαση µε την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, προκειµένου
πολύ σύντοµα -µέσα στους επόµενους τέσσερις µήνες- να
έχουµε έτοιµο ένα σύστηµα πολύ πιο δίκαιο, γρήγορο και διαφανές για την πολιτογράφηση και την απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας.
Σε όλους τους τοµείς λειτουργίας του δηµόσιου τοµέα ο στόχος µας είναι διττός: Διαφάνεια παντού και παραγωγή έργου για
τους πολίτες, για εκείνους, δηλαδή, που µέσα από τους φόρους
που καταβάλλουν, συντηρούν και έχουν την απαίτηση για ένα δηµόσιο λειτουργικό, απλό, φιλικό και χρήσιµο σε όλους.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως είπα και
στην αρχή, ο βασικός στόχος της Κυβέρνησης είναι η αναγέννηση της Ελλάδας. Σε αυτό επιταχύνονται οι δράσεις του Υπουργείου Εσωτερικών. Για να το πετύχουµε, όµως, πρέπει να
συνεγείρουµε όλες τις δυνάµεις του Ελληνισµού εντός και εκτός
Ελλάδας. Η ψήφος για τους Έλληνες του εξωτερικού είναι ένα
µήνυµα, που πρέπει να αγκαλιαστεί από όλους και ιδίως από
τους συµπατριώτες µας σε όλη τη γη. Για το σκοπό αυτό το
Υπουργείο Εσωτερικών προχωρά σε διαδικτυακή καµπάνια ενηµέρωσης. Αλλάζουµε την Ελλάδα, ενισχύουµε τους δήµους και
τις περιφέρειες, κάνουµε τις πόλεις πιο ασφαλείς και πιο φιλικές
προς τον πολίτη.
Ανεξάρτητα από τις ιδεολογικές και πολιτικές µας διαφορές,
υπάρχει κάτι που µας ενώνει όλους. Είναι ο πατριωτισµός των
Ελλήνων, είναι η πατρίδα που αποτελεί µία σταθερή αναφορά
και η οποία σήµερα µας έχει ανάγκη όλο και πιο πολύ ενωµένους
και όχι διχασµένους. Μόνο ενωµένοι µπορούµε να πετύχουµε το
στόχο της αναγέννησης της Ελλάδας. Και αυτό είναι το χρέος
µας προς τη νέα γενιά, για να πάµε την Ελλάδα ψηλά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Θα κλείσουµε τον δέκατο έβδοµο κύκλο µε τον κ. Διονύση Χατζηδάκη από τη Νέα Δηµοκρατία.
Εγώ, επειδή είµαι και λίγο γκρινιάρης, οφείλω να σας πω ένα
µεγάλο «µπράβο» και «συγχαρητήρια». Πήγαµε κάτι παραπάνω
από εξαιρετικά στους χρόνους.
Μετά τον κ. Χατζηδάκη θα µιλήσει ο κ. Νικόλαος Βούτσης, ο
πρώην Πρόεδρος της Βουλής, για δώδεκα λεπτά.
Κύριε Χατζηδάκη, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνουµε σήµερα, επιτέλους, τη συζήτηση για τον προϋπολογισµό του 2020. Εγώ δεν θα
αναφερθώ σε αριθµούς που έχουν ήδη κατά κόρον ειπωθεί από
τους Υπουργούς, τους Υφυπουργούς, τους εισηγητές, τους συναδέλφους Βουλευτές από όλες τις πτέρυγες. Θα κάνω µόνο µία
µικρή πολιτική ανάλυση.
Κύριε Πρόεδρε, δεν θα χρειαστώ πάρα πολύ χρόνο.
Δεν µπορώ να καταλάβω γιατί σε αυτή την Αίθουσα δεν µπορούµε να παραδεχτούµε κάτι. Δηλαδή, βλέπω µία µικροψυχία.
Εγώ σέβοµαι βαθύτατα την προσπάθεια που έκανε ο κ. Τσακαλώτος. Προσπαθούσα πάντοτε να τον καταλάβω και τον θαύµαζα πραγµατικά, διότι µιλούσε µε τέτοια ταχύτητα τα αγγλικά,
που αν και εγώ ήξερα αγγλικά, δεν µπορούσα να τον παρακολουθήσω.
Δεν παραδέχεστε, δεν έχετε αντιληφθεί καθόλου τα ευρήµατα,
τις διάφορες έρευνες που γίνονται, τι λέει ο κόσµος έξω; Από κει
που ήταν πρώτο θέµα η οικονοµία µας, δεν αντιληφθήκατε ότι
πήγε πέµπτο θέµα; Ότι ένας καινούργιος αέρας δηµιουργίας εµφανίστηκε; Ότι αρχίζουν πλέον οι δανειστές, η τρόικα, τους οποίους µετονοµάσατε σε θεσµούς, να µας παίρνουν στα σοβαρά;
Αυτό γιατί έγινε; Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτά που είπε
τα έκανε. Και µπορεί να µην είµαστε στο µνηµόνιο, αλλά είµαστε
σε µία συνεχή και σκληρή επιτροπεία. Τους έπεισε, λοιπόν, τους
ανθρώπους και του λένε ότι αλλάζουν τα πράγµατα, δηµιουργούµε. Φτιάχνουµε τις υποθέσεις για να προχωρήσουµε µπροστά.
Για να είµαι ειλικρινής, δεν µπορώ να µην πω, κύριε τέως Πρόεδρε της Βουλής, ότι και εσείς δεν προσπαθήσατε. Όµως, είπατε
πολλά και κάνατε λίγα.
Τι να σας πω; Να σας θυµίσω ότι «µε έναν νόµο και ένα άρθρο
θα καταργηθούν τα µνηµόνια»; Και σας πίστεψε ο κόσµος. Εγώ
δεν σας πίστεψα. Όµως, ο ξάδερφός µου σας πίστεψε και σας
ψήφισε. Την έπαθε. Καλά να πάθει.
Για να τελειώνω -γιατί σ’ αυτήν την Αίθουσα κάποια στιγµή
πρέπει να είµαστε πιο ουσιαστικοί- να σας θυµίσω τι έλεγε ο αξιότιµος πρώην Πρωθυπουργός για τον Κυριάκο Μητσοτάκη; «Δεν
έχετε το χάρισµα το επικοινωνιακό, κύριε Μητσοτάκη, δεν µπορείτε να πείσετε τον λαό. Και αυτό εµένα µε συµφέρει, γιατί είστε
εύκολος αντίπαλος».
Ήρθε, όµως, το πλήρωµα του χρόνου και τι αποδείχθηκε;
Αυτός που, κατά τη γνώµη σας, δεν είχε το χάρισµα της επικοινωνίας απεδείχθη επιµελής, τροµερά εργατικός και αποτελεσµατικός. Κι όδευε σ’ όλο τον πλανήτη. Με τους Αγγλοσάξονες
µιλούσε αγγλικά, που τον καταλάβαιναν, µε τους Γερµανούς µιλούσε γερµανικά, διότι κατέχει και τη γερµανική γλώσσα, και µε
τους Γάλλους µιλούσε γαλλικά. Είδαµε, δηλαδή, έναν άνθρωπο
που ενέπνεε εµπιστοσύνη.
Γι’ αυτό, λοιπόν, σας εύχοµαι καλά Χριστούγεννα και να αντιληφθείτε ότι τα πράγµατα έχουν αλλάξει. Δεν το λέω εγώ. Το
λένε οι δηµοσκοπήσεις.
Σεβαστέ µου, κύριε Τσακαλώτε, τι σήµαινε αυτό που είπατε
εσείς µε τον κ. Βαρουφάκη, η «δηµιουργική ασάφεια»; Έψαχνα,
ρωτούσα, ρώτησα και τον κ. Βορίδη και µου είπε ότι «µη µου λες
τέτοια πράγµατα, δεν τα καταλαβαίνω». Τι σηµαίνει; Μας άκουγε
ο κόσµος και έλεγαν: «Τι είναι αυτά; Καινούργιες εισαγωγές στην
οικονοµία;».
Αυτά σας «έφαγαν» και αυτά τα λάθη δεν θα τα κάνουµε εµείς.
Ό,τι έχουµε, αυτό θα δίνουµε στον ελληνικό λαό.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Καλά Χριστούγεννα
και σε εσάς, κύριε Χατζηδάκη.
Έκλεισε, λοιπόν, ο δέκατος έβδοµος κύκλος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Ο Ρήγας και η Επανάσταση» που οργανώνει το
Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι ένας µαθητές και µαθήτριες και δύο
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 17ο Γυµνάσιο Αθήνας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Βούτσης, πρώην Πρόεδρος της
Βουλής, για δώδεκα λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ιστορία έχει γράψει, είτε έτσι είτε αλλιώς, το ποιες πολιτικές δυνάµεις
οδήγησαν τη χώρα µε τις πολιτικές τους στη χρεοκοπία. Και έχει
γράψει και το ποια πολιτική δύναµη έβγαλε τη χώρα από τις µνηµονιακές δεσµεύσεις. Αυτό, είτε έτσι είτε αλλιώς, είναι καταγεγραµµένο.
Από δω και πέρα, όµως, θα είναι και καταγεγραµµένο το ποια
πολιτική δύναµη -η οποία ανέλαβε ξανά τη διακυβέρνηση της
χώρας, χωρίς να αλλάξει πολιτική, χωρίς να έχει κανένα άλλο
µοντέλο, πρότυπο και πρόταση, παρά τις ίδιες πολιτικές που οδήγησαν στα αδιέξοδα και τη χρεοκοπία-, σεµνύνεται ότι έχει αποκτήσει την ηγεµονία στις εξελίξεις. Αυτό, όµως, θα το δούµε συν
τω χρόνω.
Δεν το λέω αξιωµατικά. Το λέω µε βάση παραδείγµατα και µε
τη συζήτηση που εξελίχθηκε εδώ επί τόσες µέρες.
Πρώτον. Δεν κατατέθηκε καµµία πρόταση για το µείζον θέµα
των πλεονασµάτων. Ξέρουµε τι είχε καταθέσει η προηγούµενη
κυβέρνηση, τι ήταν διατεθειµένη να κάνει. Υπήρξε άρνηση.
Υπήρξε ένα άλλο πρόγραµµα. Υπάρχει µία άλλη διάθεση. Παλεύουν κάτι διαφορετικό οι κυβερνώντες. Δεν κατετέθη κάτι τέτοιο.
Δεύτερον. Για το κρίσιµο ζήτηµα των εισοδηµάτων, των µισθών, των συντάξεων, η παρελθούσα κυβέρνηση, η κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ, µέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες έδωσε 11% στον
κατώτατο µισθό, όσο ήταν το άθροισµα των τριών αυξήσεων που
είχαν δώσει στην Πορτογαλία τα προηγούµενα δύο χρόνια, που
είχε βγει νωρίτερα από την κρίση.
Επ’ αυτού του ζητήµατος, δηλαδή, µε τα καλύτερα οικονοµικά,
που πανθοµολογουµένως υπάρχουν σήµερα για τη χώρα, δεν
υπάρχει καµµία δέσµευση για την άνοδο, για τον ρυθµό ανόδου
και για την τάση ανόδου και στον κατώτερο µισθό, στις συντάξεις
και αλλού. Μένει στο απυρόβλητο. Προφανώς, αυτά δεν είναι τυχαία. Πηγαίνουν αλλού κάποιες προτεραιότητες και κάποια
έσοδα.
Την ίδια ώρα, εντελώς αυθαίρετα -ειπώθηκε και προηγούµεναέρχεστε στο ιδεολόγηµα το οποίο επί χρόνια ακούµε, πως την
ανάπτυξη, τις επενδύσεις κ.λπ., θα τις φέρει η καθήλωση ή και η
µείωση των µισθών και των εγγυήσεων της εργατικής δύναµης,
ενώ δεν αναγνωρίζετε την πραγµατικότητα, η οποία υπήρξε εν
τοις πράγµασι.
Αποδείχθηκε ότι µε την αύξηση των εγγυήσεων για τα εργασιακά, της δυνατότητας για συµβάσεις και, κυρίως, την αύξηση
των εισοδηµάτων είναι δυνατόν πραγµατικά να υπάρξει µία αναθέρµανση της κατανάλωσης, της ζήτησης και της ίδιας της αναπτυξιακής λειτουργίας.
Επίσης, είναι σαφές ότι δεν καταθέσατε -διότι βάλατε το αναπτυξιακό, το φορολογικό, σήµερα τον προϋπολογισµό- ένα συνολικό πρόγραµµα, µία κόκκινη γραµµή, που να διαπερνά αυτή
την κατάθεση της συνολικής πολιτικής, πέραν του ιδεολογήµατος, όπως το λέµε εµείς, του προηγούµενου. Δηλαδή, της εµµονής πως αν «κλείσουµε µάτι» προς όλους ότι είναι πολύ πιο
εύκολες οι επενδύσεις και η κερδοφορία τους, αυτό αυτοµάτως
θα φέρει την ανάπτυξη κ.λπ..
Είχε κατατεθεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προς τους θεσµούς και δεσµευτικά εκ µέρους της χώρας για πρώτη φορά µία
αναλυτική πρόταση. Αν θυµάµαι καλά, ήταν εβδοµήντα και πλέον
σελίδες, µε προτεραιοποιήσεις, µε συγκεκριµένους κλάδους της
οικονοµίας, µε στόχους, µε µεσοπρόθεσµες δεσµεύσεις κ.λπ..
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Είναι σαφές, λοιπόν, ότι δεν είναι δυνατόν να µιλάµε παρά για
τα αποκαλυπτήρια, θα έλεγε κάποιος, των δύο στρατηγικών, των
δύο πολιτικών και, τολµώ να πω, των δύο µεγάλων πόλων, που
έχουν αναδειχθεί από τις πρόσφατες εθνικές εκλογές. Δηλαδή,
του βαθύτατα συντηρητικού πόλου και του προοδευτικού πόλου,
οι οποίοι πλέον καθορίζουν, µέσα από την αντιπαράθεση τους
στη Βουλή, στο Κοινοβούλιο, αλλά και µέσα στον λαό, µέσα στην
κοινωνία, το µέλλον αυτής της χώρας, αλλού µε συνθέσεις, συναινέσεις, αλλού -στα περισσότερα- µε βαθύτατες διαφωνίες και
διαφορές, οι οποίες ήδη εξελίσσονται µέσα στην παρούσα συζήτηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι, όµως, µόνο το θέµα
της οικονοµίας και του προϋπολογισµού τα οποία συζητάµε,
όπου αυτοί οι δύο πόλοι σχηµατοποιούν τις προτάσεις τους για
το µέλλον της χώρας µετά τη δεκάχρονη βαθύτατη κρίση.
Είναι σαφές ότι στο εσωτερικό της κυβερνώσας παράταξης,
αλλά και µε πράξεις, έργα και παραλείψεις, αναβιώνει -και µάλιστα επιθετικά µερικές φορές- µια διχαστική λογική πάνω σε κρίσιµα ζητήµατα, τα οποία και παγκοσµίως, αλλά και για τη χώρα
έχουν ιδιαίτερη σηµασία.
Ξέρουµε ότι παγκοσµίως υπάρχει ένα κουβάρι, θα έλεγε κάποιος, πάνω σε τέσσερα κεντρικά ζητήµατα. Μεγάλες ανισότητες
που δηµιουργούνται από την εφαρµοζόµενη σήµερα πολιτική,
στην παρούσα φάση της παγκοσµιοποίησης, κλιµατική κρίση,
κλιµατική αλλαγή, προσφυγικό-µεταναστευτικό ζήτηµα, δικαιώµατα. Πάνω σ’ αυτά αναπτύσσεται µια αλληλουχία, διότι αλληλοεπηρεάζονται προφανώς όλα αυτά και ανατροφοδοτούνται,
διαφορετικές στρατηγικές και αντιλήψεις.
Έτσι και στη χώρα µας ερχόµαστε να αντιµετωπίσουµε ζητήµατα, τα οποία είναι πάρα πολύ κρίσιµα και γύρω από τα οποία
υπάρχει µία σοβαρή επικινδυνότητα και θα ήθελα να τα θέσω.
Εχθές είχα µία διπλή εµπειρία: Το πρωί είχα προσκληθεί για
να χαιρετίσω στο Ελληνικό Συµβούλιο Προσφύγων, που συµπλήρωσε τριάντα χρόνια µιας εξαιρετική δράσης και στο οποίο συµµετέχουν όλες οι οργανώσεις –δικαιωµατικές κ.λπ. οι θεσµοί
τους οποίους και εµείς γνωρίζουµε και είναι σύµβουλοι του κράτους και αλλού-, καθώς την ίδια ώρα γινόταν -και γίνεται- στη Γενεύη το διήµερο παγκόσµιο συνέδριο για το προσφυγικό.
Σήµερα είναι και η Παγκόσµια Ηµέρα Μεταναστών. Λυπάµαι γιατί
σήµερα, σε αντίθεση µε τα τέσσερα προηγούµενα χρόνια, δεν
υποδεχόµαστε ως Βουλή τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα και
τις οργανώσεις που ασχολούνται µ’ αυτά, µε παρούσα και όλη
την πολιτειακή ηγεσία της χώρας, κάτι που ήταν ένα δείγµα και
ένα σήµα και προς τα έξω για την αντιµετώπιση αυτού του ζητήµατος. Αυτό το λέµε εν παρενθέσει. Δεν του δίνω µία περαιτέρω
διάσταση. Απλώς το σηµειώνω.
Εχθές, λοιπόν, είχα αυτή την εµπειρία το πρωί και είχα και την
εµπειρία της συζήτησης που εξελίχθηκε µε τον κ. Χρυσοχοΐδη,
τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, µέσα στη Βουλή. Αποκαλυπτική συζήτηση.
Και για το µεν πρώτο θέµα –παρευρίσκονταν εκπρόσωποι και
µάλιστα θα έλεγα των περισσότερων πτερύγων ή σχεδόν όλων
των πτερύγων και οργανώσεις κ.λπ.- θέλω να σας πω ευθύτατα
ότι δεν µπορούµε να παίζουµε µε απόψεις οι οποίες οδηγούν είχε γίνει συζήτηση όταν είχε έρθει εδώ και ο κ. Γκράντι, ο ύπατος αρµοστής- σε στρατηγικές να κάνουµε τον βίο αβίωτο για
τους πρόσφυγες και µετανάστες, έτσι ώστε να δοθεί ένα σήµα
αποτροπής εισόδου των ροών στη χώρα. Είναι µία εξαιρετικά επικίνδυνη στρατηγική. Είδαµε χθες και έναν άρχοντα της τοπικής
αυτοδιοίκησης, σε ένα νησί του Αιγαίου, ο ίδιος να βγαίνει στις
πλατείες και να φωτογραφίζεται διώχνοντας και σπρώχνοντας
µετανάστες και πρόσφυγες.
Είµαστε διατεθειµένοι να συµπράξουµε -και το ξέρετε αυτό,
έχουµε µιλήσει µαζί αναλυτικά γι’ αυτά τα ζητήµατα- απολύτως,
παραδείγµατος χάριν για να προχωρήσει το πρόγραµµα «ΕΣΤΙΑ»,
το οποίο ήταν θετικό και πρέπει να επεκταθεί στον ηπειρωτικό
κορµό για τους µετανάστες και πρόσφυγες και από κοινού να
πείσουµε, διότι χρειάζονται πειθώ και οι τοπικές κοινωνίες και οι
τοπικοί άρχοντες, οι οποίοι κατά 80% είναι της παρατάξεώς σας.
Είµαστε διατεθειµένοι να βοηθήσουµε στο διεθνές επίπεδο και έγινε αυτό από τον Πρόεδρο του κόµµατος και πρώην Πρω-
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θυπουργό τον κ. Τσίπρα και έγινε και από άλλες πλευρές εξ όσων
γνωρίζω, την κ. Γεννηµατά στους Σοσιαλιστές και αλλού- να συµπράξουµε µε την Κυβέρνηση, έτσι ώστε επιτέλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι ηγεσίες αυτές οι οποίες για όλα τα άλλα ξέρουν
να βάζουν κανόνες και να τους τηρούν µε τροµακτικό κόστος για
τις κοινωνίες µας -εµείς ήµασταν ένα εξαιρετικό αρνητικό παράδειγµα-, να πάρουν αποφάσεις που να τηρηθούν για το κρίσιµο
ζήτηµα, δηλαδή της συνευθύνης για την απορρόφηση, ενσωµάτωση ενός µέρους και ύστερα κατά τις διεθνείς συνθήκες διεκπεραίωση των µεγάλων προσφυγικών – µεταναστευτικών ροών,
που ξέρουµε όλοι ότι είναι ένα θέµα που θα σφραγίσει όλο τον
21ο αιώνα. Το γνωρίζουµε. Δεν παίζουµε µεταξύ µας ότι είναι
κάτι που µπορεί να κλείσει.
Είµαστε διατεθειµένοι να βοηθήσουµε σε πάρα πολλά πράγµατα, στα οποία είχαν ασκηθεί πολιτικές από την πλευρά µας και
στις οποίες προστρέχετε στον δηµόσιο, στον επίσηµο, στον διεθνή σας λόγο στα διεθνή φόρα.
Δεν πρόκειται να ασκήσουµε ούτε σε αυτό το ζήτηµα ούτε και το βλέπετε αυτό- στο ζήτηµα των εξωτερικών σχέσεων µε την
Τουρκία, των λεγόµενων εθνικών θεµάτων κ.λπ. µία πολιτική αντιδικίας, µια πολιτική δοµικής αντίρρησης σε ό,τι κάνετε.
Ασκούµε µια πολύ αυστηρή κριτική σ’ αυτά που δεν κάνετε, σ’
αυτά που θεωρούµε ατελέσφορες, αναποτελεσµατικές πολιτικές. Κυρίως, όµως, σας κάνουµε κριτική -και την κάνω και εγώ
αυτήν τη στιγµή- στο ότι µείζονα θέµατα τα οποία έχουν απολύτως διεθνή διάσταση, δηλαδή έχουν ευρωτουρκική, παραδείγµατος χάριν, διάσταση ως προς το ζήτηµα και των συνόρων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι τα ανατολικά σύνορα της χώρας
µας και πιο πάνω της Βουλγαρίας, αλλά και στο ζήτηµα το προσφυγικό-µεταναστευτικό και των δηλώσεων Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρίσιµα, δηλαδή, ζητήµατα, σοβαρά ζητήµατα τα
εσωτερικοποιείτε, τα φέρνετε µέσα και δηµιουργείτε µία κατάσταση η οποία οδηγεί, σας επαναλαµβάνω, σε στρατηγικές -και
µε τον νόµο που φέρατε και µε την εφαρµογή αυτού του νόµου
και µε το απαράδεκτο αυτό γενικό επιτελείο, που όλες τις δυνάµεις της Αντιπολίτευσης το έθεσαν εν αµφιβόλω, σε σχέση µε
την προστασία των συνόρων- κατάστασης αναζήτησης -θέλω να
το πω χοντρά, για να συνεννοούµαστε- εσωτερικού εχθρού.
Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Αφορά, κατ’ αρχάς, τους µετανάστες και τους πρόσφυγες. Πάντοτε έτσι ξεκινάει η δουλειά,
ιστορικά αν το πάρει κάποιος. Όταν µάλιστα συµπληρώνεται από
αυτά τα φαινόµενα -σε καθηµερινή πια βάση δυστυχώς- τα οποία
έρχονται µέσω του διαδικτύου στην επιφάνεια -αναφέρθηκε προηγούµενα και ο κ. Τσακαλώτος-, όταν δηλαδή βλέπουµε αυτό τον
αυταρχισµό και την καταστολή ορισµένων τµηµάτων είτε είναι
απλά πρόσωπα είτε είναι απλές αυτονοµηµένες δυνάµεις –πάντοτε υπάρχουν αυτά, εδώ και δεκαετίες, όλοι ξέρουµε ότι αυτονοµούνται και το ξέρουµε άριστα, όχι απλώς καλά και όχι µόνο
από τον δρόµο, ήµασταν και προϊστάµενοι αυτού του Υπουργείου και επί τεσσεράµισι χρόνια ασκήσαµε πολιτική-, όταν έρχονται στην επιφάνεια αυτές οι αποτρόπαιες εικόνες
δηµιουργούνται πολύ µεγάλα, µείζονα θέµατα δηµοκρατικής συζήτησης και εξέλιξης.
Προσέξτε, και πρέπει να προσέχουµε όλοι, πάρα πολύ.
Έχουµε την εικόνα πολίτη, ένοικου πολυκατοικίας, µε κουκούλα,
πρωινιάτικα, κάτω στον δρόµο, γυµνός, αφού είχε δαρεί και µε
τον γιο του –τα έχει καταγγείλει και η σύζυγός του- επειδή δεν
επέτρεψαν, χωρίς άδεια εισαγγελέα -εµπόδισαν, λέει, δεν διευκόλυναν- τις δυνάµεις της αστυνοµίας να περάσουν από τη διπλανή πολυκατοικία για να πάνε να βγάλουν τρεις οι οποίοι
κοιµόντουσαν µέσα σε κατειληµµένο κτήριο. Δεν πρόκειται για
καµµιά τροµοκρατική οργάνωση που θα έπρεπε να αντιµετωπιστεί ενδεχοµένως µε κάποιους τρόπους, που ξέρει επιχειρησιακά
η αστυνοµία ή δεν ξέρει από ό,τι φαίνεται.
Αυτή η εικόνα δεν είναι τυχαία. Είναι για να δοθεί σήµα. Είναι
όπως κάποιοι από τους εκλεγµένους -καλώς ή κακώς ο λαός
τους εξέλεξε- Βουλευτές σας, οι οποίοι έκαναν προεκλογική εκστρατεία -αν είναι δυνατόν!- είτε στις 6:00 η ώρα πηγαίνοντας
στα Εξάρχεια και λέγοντας «εµείς είµαστε εδώ» και από πίσω κάποιοι άνθρωποι «ξέµπαρκοι» που έπιναν σαλέπι το πρωί ή µε κάτι
οπλισµένους των ΕΚΑΜ και των ειδικών δυνάµεων µε όπλα -τα
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οποία είναι για να χρησιµοποιηθούν, χτύπα ξύλο, ποτέ να µη χρησιµοποιηθούν!, σε συγκρούσεις της χώρας έξω-, έκαναν προεκλογική εκστρατεία, έβγαζαν κάρτες µε αυτά! Έχουµε
αντιληφθεί, µε παρόν το προσφυγικό - µεταναστευτικό ζήτηµα,
µε παρούσα τη δεκαετή κρίση στη χώρα, µε τις φοβίες που υπάρχουν εκ των πραγµάτων µέσα σε µία κοινωνία που πάει να ξανασταθεί όρθια, ότι δεν είναι δυνατόν να ασκείτε αυτές τις πολιτικές
«Φαρ Ουέστ» -επιτρέψτε µου να πω-, που βάζουν διάφορες ηµεροµηνίες και λένε ότι θα κλείσουν κ.λπ..
Έκανα χθες µια ερώτηση στον κύριο Υπουργό Προστασίας
του Πολίτη. Μου απαντούσε επί όλων των άλλων ζητηµάτων ανοίγοντας µία βεντάλια θεµάτων που αυτός ύστερα τα άκουσε.
Δεν απάντησε στο καίριο ερώτηµα. Πέντε χρόνια η ελληνική
πρωτεύουσα δέχεται ετησίως τέσσερα έως έξι εκατοµµύρια τουρίστες. Δεν υπήρξε από καµµία ξένη χώρα διεθνώς καµµία οδηγία,
καµµία νόρµα για κανενός είδους επικινδυνότητα για τους ανθρώπους που έρχονται εδώ για µία, δύο ή πέντε µέρες. Και ξέρετε
πολύ καλά τι ευαισθησία υπάρχει για την ασφάλεια των πολιτών.
Αυτό θα πει ότι δεν υπάρχουν προβλήµατα, εστίες ανοµίας,
άλλα ζητήµατα; Προφανώς και υπάρχουν, όπως υπήρχαν πάντοτε και αντιµετωπίζονταν ή αντιµετωπίζονταν λιγότερο καλά.
Όµως, δεν έχει καµµία σχέση µε το γενικευµένο εµπόριο φόβου,
την προπαγάνδα τροµολαγνείας η οποία ασκείται από ορισµένες
πλευρές, δυστυχώς και από ορισµένους συνδικαλιστές οι οποίοι
έχουν φύγει εντελώς από τον ρόλο τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κ. Βορίδης –µε τον οποίο πάντοτε τα τελευταία επτά χρόνια είχαµε και εδώ συζητήσεις τουλάχιστον σοβαρές και πράγµατι αρκετά ιδεολογικές- έβαλε ένα
θέµα ηγεµονίας. Έχει δίκιο. Δηλαδή, η νεοσυντηρητική αντίληψη
µετά από δέκα χρόνια, µέσα σε µία κοινωνία που πέρασε ό,τι πέρασε, έχει αποκτήσει έναν βαθµό αποδοχής και ηγεµονίας, ταυτόχρονα όµως θα έλεγα εγώ -και το γνωρίζετε- µε µία κοροϊδία
και έναν λαϊκισµό και µε την προπαγάνδα που υπήρξε από τα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης που βοήθησαν πάρα πολύ για να
υπάρξει ένα τέτοιο κλίµα µέσα στην ελληνική κοινωνία.
Εµείς αντιµετωπίζουµε την πρόκληση εν συνόλω. Είναι σαφές
ότι η δηµιουργία, η συγκρότηση του προοδευτικού πόλου -µε την
ευρύτατη δυνατή σύµπραξη και διαφορετικών πολιτικών προοδευτικών, κεντρώων, σοσιαλιστικών, κοµµουνιστικών, αριστερών ριζοσπαστικών δυνάµεων- σε επίπεδο κοινωνίας, κατ’ αρχάς
–διότι αυτό ήδη γίνεται, ο κόσµος αντιδρά και βγαίνει στον
δρόµο- έχει υποχρέωση και καθήκον -έχουµε πάρει κι εµείς εντολή-, να διαµορφώσει και την εναλλακτική πρόταση και την προγραµµατική αντιπολίτευση µε όρους επιχειρηµάτων, αλλά και µε
όρους παρουσίας και ενθάρρυνσης της κοινωνίας, των µαζικών
κινηµάτων και της θέλησης του κόσµου να αναπνεύσει, για µία
προοδευτική Ελλάδα µετά από την κρίση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Θα µιλήσουν τώρα οι γενικοί εισηγητές.
Πρώτος είναι ο κ. Μανούσος Βολουδάκης από τη Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δέκα λεπτά.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα κατ’ αρχάς να πω δυο
λόγια στον µόλις κατελθόντα από του Βήµατος κ. Βούτση.
Κύριε Βούτση, παρ’ ότι είναι θετικό ότι αναγνωρίζετε ότι έχει
αλλάξει το κλίµα στην κοινωνία, ξέρετε, αυτό δεν είναι αποτέλεσµα µιας ιδεολογικής συζητήσεως όπως αυτές που είστε συνηθισµένοι να κάνετε στην Αριστερά. Είναι επιστροφή σ’ αυτό που
είναι η κανονική κατάσταση της ελληνικής κοινωνίας. Η ελληνική
κοινωνία, ο πολύς κόσµος στην Ελλάδα, έχει πεποιθήσεις τέτοιες
που ξεπερνάνε αυτό που θα χαρακτήριζε κάποιος «ιδεολογία»,
οι οποίες είναι ξένες προς αυτό το µοντέλο το οποίο εσείς επί
τεσσεράµισι χρόνια προσπαθήσατε να επιβάλετε. Μόνο οι
ακραίες συνθήκες της κρίσης έκαναν τον πολύ κόσµο να «κάνει
τα στραβά µάτια» στις παλαβές ιδέες –µε συγχωρείτε για τον
όρο, αλλά δεν µπορώ να το πω διαφορετικά- οι οποίες επικρά-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τησαν για κάποιο διάστηµα, οι οποίες προωθήθηκαν πριν το
2015. Μόνο οι ακραίες συνθήκες της κρίσης το κατέστησαν αυτό
εφικτό και αυτές οι συνθήκες δεν θα υπάρξουν ξανά, µε συντονισµένη προσπάθεια όλων µας.
Τώρα, η συζήτηση του προϋπολογισµού έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Αισθάνοµαι την ανάγκη να κάνω µία ανακεφαλαίωση ορισµένων από τα ζητήµατα που έθεσε η Αντιπολίτευση, γιατί τις
αυταπάτες σας –κατά τον δικό σας όρο- πριν από το 2015, έχουν
διαδεχθεί µία σειρά από πλάνες περί τα πράγµατα σήµερα.
Θέλω πολύ σύντοµα να πω σε τι αναφέροµαι. Θα αναφέρω επιγραµµατικά τα λαθεµένα σηµεία κριτικής σας, τα ψευδή επιχειρήµατα που προβάλλετε. Βγήκαµε από τα µνηµόνια επί ΣΥΡΙΖΑ.
Πράγµατι, τεχνικά έληξε το πρόγραµµα. Αυτό αποτυπώνεται
στην εισηγητική έκθεση και το έχετε κάνει σηµαία. Όµως, αυτό
που καταλαβαίνει ο κόσµος όταν λέει «είµαστε ή δεν είµαστε σε
µνηµόνιο», είναι κάτι διαφορετικό.
Η ουσία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι αυτήν τη
στιγµή ακόµα η πατρίδα µας, θέλουµε-δεν θέλουµε, είναι δεσµευµένη µε τις δικές σας συµφωνίες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, µέχρι το 2060. Μέσα σ’ αυτό παλεύουµε. Τα
επιτεύγµατα της δικής σας περιόδου, τα οποία µας παρουσιάζετε, είναι στην πραγµατικότητα η δυναµική αντίδραση της ελληνικής κοινωνίας και οικονοµίας που έµεινε ζωντανή παρά τους
πειραµατισµούς σας και ξαναµπήκε σιγά-σιγά στον δρόµο που
βιαίως διακόψατε το 2015. Το 2014 είχε αρχίσει ήδη αυτή η φυσική αντίδραση. Διεκόπη από τους δικούς σας εγκληµατικούς
πειραµατισµούς και χειρισµούς και σιγά-σιγά, πράγµατι, µέχρι
και στα δικά σας χρόνια είχε αρχίσει αυτό να βελτιώνεται. Δεν
θα το αποδώσετε, όµως, αυτό σε δικές σας ενέργειες. Το γεγονός ότι καθυστερηµένα αρχίσατε να αντιµετωπίζετε –και στρεβλά- ένα µέρος της πραγµατικότητας δεν είναι πολύ µεγάλο σας
επίτευγµα.
Δεύτερο µείζον σηµείο πλάνης, ψεύδους, είναι το εξής: Δεν
διαπραγµατευτήκατε τη µείωση των πλεονασµάτων, µας λέτε.
Ήδη, απαντήθηκε ότι ο Πρωθυπουργός ουδέποτε µίλησε για µείωση των πλεονασµάτων πριν το 2021 και αυτό όχι γιατί µας αρέσει όπως είναι. Τα πλεονάσµατα είναι στη θέση τους. Τα
πλεονάσµατα συµφωνήθηκαν όπως συµφωνήθηκαν από εσάς,
γιατί έτσι οι πιστωτές διαβεβαιώνονται ότι θα πάρουν πίσω τα
χρήµατά τους, ότι θα πληρωθεί το χρέος. Αυτό, λοιπόν, για να
συµβεί, για να αλλάξει το πλεόνασµα, πρέπει να τους πείσουµε
ότι το χρέος θα αποπληρωθεί νωρίτερα. Τώρα άρχισε να γίνεται
αυτό. Τώρα στην έκθεση αξιολόγησης υπάρχει ήδη µείωση του
χρόνου στον οποίο το χρέος φτάνει στο 100% του ΑΕΠ.
Τρίτη µεγάλη κατηγορία πλάνης είναι η εξής: Μειώνονται, λέει,
οι δαπάνες διαφόρων κατηγοριών πολιτικής. Η ανάλγητη Δεξιά
κόβει το ένα, κόβει το άλλο, περικόπτει τις πολιτικές οι οποίες διευκολύνουν τον λαό.
Κατ’ αρχάς, το σύνολο των δηµοσίων δαπανών αυξάνει. Ο φετινός προϋπολογισµός, σε σχέση µε τον περυσινό, έχει 772 εκατοµµύρια ευρώ παραπάνω, δηλαδή περισσότερες δηµόσιες
δαπάνες. Ναι, αλλά θα µου πείτε εσείς τώρα ή θα προσπαθήσετε
να δηµιουργήσετε σε όσους σας ακούν την εντύπωση, ότι η
ανάλγητη Δεξιά παίρνει τις δαπάνες από εκεί που ωφελείται ο
λαός και τις πάει κάπου αλλού.
Ε, να δούµε λοιπόν τους τοµείς που είναι κατ’ εξοχήν αυτοί
που αφορούν στους ασθενέστερους οικονοµικά. Στους φορείς
κοινωνικής ασφάλισης έχουµε αύξηση των δαπανών 1,1 δισεκατοµµύριο ευρώ. Στις προνοιακές δαπάνες υπάρχει αύξηση, επίσης, 230 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Υπάρχει ένα µικρό τρικ που
κάνετε –θέλω να πιστεύω όχι συνειδητά- ως προς τα προνοιακά
επιδόµατα και βλέπω ότι το έχει πιστέψει και πολύς κόσµος. Λέτε
ότι τα προνοιακά επιδόµατα µειώνονται στον προϋπολογισµό
φέτος σε σχέση µε πέρυσι. Δεν µειώνονται. Ο περυσινός είχε
µέσα και δύο µήνες του 2018 και το ξέρετε.
Άρα, λοιπόν, κάνοντας αυτήν τη µικρή στάθµιση, ο προϋπολογισµός του 2020 ως προς τα προνοιακά επιδόµατα είναι ακριβώς
ίδιος µ’ αυτόν του 2019, δηλαδή 740 εκατοµµύρια ευρώ.
Η επόµενη µεγάλη πλάνη είναι η εξής: Δεν ωφελείται, λέει, η
µεσαία τάξη από τις φορολογικές ελαφρύνσεις και τις άλλες σας
πολιτικές.
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Τώρα σας έπιασε ο πόνος για τη µεσαία τάξη! Ας δούµε δύοτρία σηµεία µόνο από το πόσο ωφελείται η µεσαία τάξη. Είχαµε,
κατ’ αρχάς, την επέκταση της ελάφρυνσης του ΕΝΦΙΑ. Συζητήθηκε εκτενέστατα. Δεν θα πω περισσότερα για έναν κυρίως λόγο,
επειδή αυτά τα είδε ήδη ο κόσµος στην τσέπη του και ξέρουν
πόσοι και ποιοι ωφελήθηκαν. Ας µη λέµε εµείς, ας κρίνουν µόνοι
τους.
Όµως, ας µιλήσουµε γι’ αυτά που έχουν να κάνουν µε το µέλλον. Για τους φορολογικούς συντελεστές λέτε ότι πάλι έχουν ένα
ταξικό πρόσηµο που ωφελεί κάποια ελίτ, κατά τη δική σας αντίληψη. Παραλείπετε το γεγονός, βέβαια, ότι ο φορολογικός συντελεστής που µειώνεται περισσότερο είναι αυτός του πρώτου
κλιµακίου, του χαµηλότερου εισοδήµατος, που µάλιστα πάει και
στη µεσαία τάξη γιατί τον εισαγωγικό συντελεστή τον σέρνει καθένας φορολογικά µαζί του ό,τι εισόδηµα και να έχει.
Όµως, εκεί που γίνεται η µεγαλύτερη προσπάθεια παραπλάνησης ως προς τα φορολογικά, είναι στο ζήτηµα της µείωσης
των φορολογικών συντελεστών των επιχειρήσεων. Αυτή η µείωση από το 28% στο 24% κατά τη δική σας ανάγνωση αφορά
στη µειοψηφία των κερδοφόρων επιχειρήσεων.
Κατά την εισήγηση της αξιόπιστης συναδέλφου, της γενικής
εισηγήτριας του ΣΥΡΙΖΑ, αφορούσε στο 40% των επιχειρήσεων.
Στην πορεία της συζήτησης -όχι από σας, από άλλους συναδέλφους- έγινε 2,5%, γιατί µόνο αυτοί έχουν κέρδη, το 40% περίπου,
λέει η κ. Παπανάτσιου -ορθώς-, άρα µόνο αυτούς αφορά. Μα,
δεν είναι έτσι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Όποιος έχει µια επιχείρηση και την κρατά -θέλω να πω την κρατά ζωντανή, ανοικτήευελπιστεί ότι θα έχει κέρδη. Μπορεί πέρυσι να είχε ζηµιές, αλλά
την επιχείρηση την κρατά, γιατί του χρόνου, τον επόµενο χρόνο
περιµένει ότι θα έχει κέρδη. Αυτός θα δει όφελος. Εάν περίµενε
ότι κάθε χρόνο θα είχε ζηµιές, απλώς θα την έκλεινε. Άρα, λοιπόν, δεν ισχύει αυτό που λέτε. Η µείωση των φορολογικών συντελεστών αφορά σε όλες τις επιχειρήσεις, ακόµα και στις µικρές
επιχειρήσεις. Και εκεί, επειδή οι µικρές επιχειρήσεις είναι αυτές
που πνίγηκαν όλο αυτό το διάστηµα, είναι και πολύ µεγαλύτερη
η σηµασία τους.
Εδώ έχουµε µια άλλη πολύ µεγάλη πλάνη σε σχέση µε τη µεσαία τάξη, από την οποία τείνετε να εξαφανίσετε για κάποιον
λόγο τους ελεύθερους επαγγελµατίες. Ξέρετε τι σηµαίνει για τον
ελεύθερο επαγγελµατία που δεν έχει αφορολόγητο, µείωση 13%
στον εισαγωγικό φορολογικό συντελεστή, εκεί που κατατάσσονται, εκεί που φορολογούνται οι περισσότεροι από τους ελεύθερους επαγγελµατίες; Είναι 1.300 ευρώ τον χρόνο! Πηγαίνετε να
πείτε σ’ αυτούς τους ελεύθερους επαγγελµατίες του εισοδήµατος των 10.000 ευρώ τον χρόνο ότι δεν ωφελήθηκαν, γιατί 1.300
ευρώ στα 10.000 δεν είναι αρκετά, για να δούµε τι θα σας πουν.
Η κ. Αχτσιόλγου µάς παρουσίασε κάποιους πίνακες µε την εξέλιξη του µέσου µισθού στην Ελλάδα. Βεβαίως, αν αθροίσει κάποιος τις µεταβολές που στον ίδιο αυτόν πίνακα παρουσίασε η
κ. Αχτσιόγλου όλο το διάστηµα της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ
µέχρι και τα στοιχεία του 2019 που είναι διαθέσιµα, φτάνει στο
µηδέν, δεν έχει καµµία επίπτωση.
Όµως, η κ. Αχτσιόγλου λέει ότι το 2018 υπήρξε µια βελτίωση
1%, γιατί τότε κάναµε την αλλαγή στις συλλογικές συµβάσεις.
Όµως, το 2019, που είναι πάλι δική σας περίοδος, στην αρχή αντιστρέφεται η τάση αυτή. Είναι -0,1% σε σχέση µε το 2018, πάλι
µείωση. Γιατί; Διότι απλούστατα αποδεικνύεται ότι η πορεία των
µισθών δεν είναι κυρίως αποτέλεσµα του τι γίνεται µε τη νοµοθεσία, αλλά είναι κυρίως αποτέλεσµα του τι γίνεται στην πραγµατική οικονοµία.
Ο κόσµος της εργασίας, τον οποίο συχνά επικαλείστε, δεν έχει
σχέση µε αυτόν στον οποίον απευθύνεστε. Απευθύνεστε στη µειοψηφία των συνδικαλιστών. Και όσον αφορά στο ποια είναι η
σχέση σας µε τον κόσµο της εργασίας, φάνηκε από το ποια ήταν
η στάση σας -µη σας φανεί παράδοξο- στη συζήτηση και ψηφοφορία του νοµοσχεδίου για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Αυτοί είναι κατ’ εξοχήν ο κόσµος της εργασίας, αυτοί είναι
οι άνθρωποι που ξεσπιτώθηκαν για να πάνε να δουλέψουν και
αυτούς προσπαθήσατε να περιορίσετε όσο το δυνατόν περισσότερο από τη δυνατότητα να ψηφίσουν, γιατί ξέρετε ότι είναι διαφορετικής φιλοσοφίας από τη δική σας.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ο κ. Τσακαλώτος µάς ανέφερε -και σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για τη µικρή ανοχή- τα δεδοµένα της διεθνούς οικονοµίας
και την αρνητική, αναιµική πορεία των επενδύσεων παγκοσµίως.
Ορθώς. Όµως, κύριε Τσακαλώτε, αυτή είναι µια ευρύτερη κουβέντα που έχει να κάνει και µε στοιχεία που ξεφεύγουν από την
τρέχουσα οικονοµική ανάλυση.
Εµείς στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουµε κάθε χρόνο
µέσα στην κρίση το µισό ποσοστό επενδύσεων ως ποσοστό του
ΑΕΠ σε σχέση µε την Ευρώπη, για να µην πάµε µακριά. Έχουµε
το µισό από αυτό που έχουν οι άλλοι. Άρα, ναι, πράγµατι εµείς
πρέπει να δούµε διαφορετικά την πολιτική µας και να κάνουµε
ό,τι είναι δυνατόν για να προσελκύσουµε επενδύσεις. Αυτό είναι
που κάνει και την παραγωγικότητα της εργασίας χαµηλή και εξ
αυτού του λόγου είναι και οι µισθοί πράγµατι χαµηλοί.
Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατά τη γνώµη µου,
δεν είναι λάθη που έχουν προκύψει από την οικονοµική ανάλυση
των δεδοµένων. Στην πραγµατικότητα έχουν προκύψει από την
πολιτική σας σύγχυση. Έχετε από τη µία τον παλιό σας εαυτό,
τον σκληρό σας πυρήνα και από την άλλη, τη νέα σας εκλογική
βάση, περιορισµένη µεν σε σχέση µε το 2015, αλλά εκλογική
βάση πολύ µεγαλύτερη από τον παλιό σκληρό σας πυρήνα.
Η σύγχυση που αποτυπώνεται στις εδώ τοποθετήσεις σας
είναι ότι οι θέσεις που έχετε στην καρδιά και το µυαλό σας δεν
έχουν καµµία σχέση µε αυτό που είναι η νοοτροπία, η ιδεολογία,
θα έλεγε ενδεχοµένως κάποιος άλλος, της µεγάλης πλειοψηφίας
των Ελλήνων πολιτών.
Η µεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, ο πολύς κόσµος,
είτε τους πείτε «µεσαία τάξη» είτε αθροίσετε σ’ αυτούς και τις
εισοδηµατικά χαµηλότερες τάξεις, έχει το πρότυπο της προκοπής, της προσωπικής, οικογενειακής προκοπής. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να πάνε µπροστά οι ίδιοι και τα παιδιά τους, θέλουν
να ζουν σε µια κοινωνία που προοδεύει, θέλουν να πηγαίνουν τα
παιδιά τους σε πανεπιστήµια και σχολεία κανονικά, να µπορούν
βασισµένοι στις δικές τους δυνάµεις να ζήσουν ένα αύριο καλύτερο από το χθες. Αυτό δεν ταιριάζει µε τη δική σας ιδεολογία,
µε το δικό σας ιδεολογικό πρότυπο, δηλαδή µε το πρότυπο του
κράτους που φορολογεί για να µοιράζει επιδόµατα σε ανθρώπους που περιµένουν επιδόµατα και ταυτίζουν τη ζωή τους και
την πρόοδό τους µε αυτά.
Αυτή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η µείζονα διαφορά
που έχετε σήµερα σε σχέση µε το παρελθόν σας. Και από ό,τι
φαίνεται από την επιχειρηµατολογία που προβάλλετε, δεν µπορείτε να το αντιµετωπίσετε γιατί, όπως είπα και στην αρχή απαντώντας στον κ. Βούτση, οι Έλληνες άκουσαν τη δική σας
ρητορική µόνο σε πολύ ειδικές συνθήκες και δεν την ξανακούν,
γιατί τώρα έχουµε µια πολιτική και οικονοµική κατάσταση που
επιτρέπει να συζητάµε αυτό τον προϋπολογισµό που δίνει µια
µακράς πνοής προοπτική εξόδου από την κρίση, που βασίζεται
στην απελευθέρωση των παραγωγικών δυνάµεων του τόπου,
που βασίζεται στις δυνάµεις των Ελλήνων, στη δηµιουργικότητά
τους, στην εργατικότητά τους, στην πίστη τους στην πατρίδα
τους. Και αυτό είναι η µοναδική µας εγγύηση και για ευηµερία,
αλλά και για µια ισχυρή Ελλάδα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας µαθητές και µαθήτριες και τρεις
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 1ο Γυµνάσιο Ναυπλίου
(πρώτο τµήµα).
Η Βουλή σάς καλωσορίζει και εύχεται καλές γιορτές σε εσάς
και τις οικογένειές σας.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει τώρα για δέκα λεπτά η κ. Αικατερίνη Παπανά-
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τσιου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ορίστε, κυρία Παπανάτσιου, έχετε τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τις µέρες της
συζήτησης του προϋπολογισµού γίνεται µια προσπάθεια από την
Κυβέρνηση κατ’ αρχάς να παρουσιάσει το κοινωνικό της πρόσωπο και εν συνεχεία να δείξει τη συνέπειά της σε σχέση µε τις
εξαγγελίες της.
Όµως, αυτό που τονίσαµε εµείς στη συνεδρίαση είναι ότι ο
προϋπολογισµός αυτός κατατίθεται σε ένα διαφορετικό οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον, ένα περιβάλλον που οι όροι του
διαµορφώθηκαν από τον Αύγουστο του 2018 και µετά.
Αγαπητοί συνάδελφοι της Κυβέρνησης, σε αυτό το περιβάλλον
θα κριθεί το σχέδιό σας. Είτε αρνείστε το αποτέλεσµα του Αυγούστου του 2018 είτε όχι, εσείς θα κριθείτε για τα δικά σας πεπραγµένα και τις δικές σας υποσχέσεις.
Αυτό που διαφαίνεται από τη συζήτηση τις τελευταίες µέρες
είναι δύο αντιπαραθετικά σχέδια της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που ανέφερε και ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας. Πρόκειται για δύο σχέδια που συγκρούονται στο πεδίο της
εργασίας, της υγείας, της παιδείας, της κοινωνικής ασφάλειας
και της κοινωνικής προόδου.
Με την κατάθεση του προϋπολογισµού τα ψέµατά σας τελειώνουν. Τώρα εσείς σχεδιάζετε, εσείς υλοποιείτε. Η µεγάλη µας
διαφορά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρίσκεται στις παραπάνω έννοιες, εν ολίγοις σηµειώνεται στις βασικές έννοιες του
κοινωνικού κράτους και της κοινωνικής προόδου.
Τι κάνετε όµως εσείς, αγαπητοί συνάδελφοι, σ’ αυτούς τους
τοµείς; Μειώνετε τη δαπάνη για την πρόνοια, µειώνετε τη δαπάνη
για τα φάρµακα, µειώνετε τη δαπάνη για τα συγγράµµατα των
φοιτητών και παράλληλα δεν προχωράτε σε προσλήψεις πέντε
χιλιάδων διακοσίων πενήντα ατόµων στην εκπαίδευση, που εµείς
είχαµε προετοιµάσει, ούτε στις δυόµισι χιλιάδες προσλήψεις
στην υγεία.
Ταυτόχρονα, επιφέρετε έµµεση µείωση µισθών µε τις διατάξεις απορρύθµισης των συλλογικών συµβάσεων εργασίας του
καλοκαιριού και του Σεπτεµβρίου. Παράλληλα, ξεχνάτε την εξαγγελία σας για την αύξηση του κατώτατου µισθού αναλογικά µε
την ανάπτυξη του ΑΕΠ, όπως είχατε πει προεκλογικά.
Εδώ θέλω να προσθέσω και κάτι ακόµη. Θα µπορούσατε να
έχετε επιπλέον θετικά µέτρα 1,8 δισεκατοµµύριο για µόνιµες ελαφρύνσεις ή κοινωνικές παροχές αν προχωρούσατε το σχέδιο του
ΣΥΡΙΖΑ για µείωση του στόχου πρωτογενών πλεονασµάτων από
3,5% σε 2,5%, µε βάση και το ειδικό αποθεµατικό που σας κληροδοτήσαµε στα 37 δισεκατοµµύρια ή τέλος πάντων µε όποιον
άλλο τρόπο θέλατε εσείς και θα θεωρούσατε πιο σηµαντικό
εσείς, εφόσον η οικονοµία βαδίζει καλύτερα. Παρ’ όλα αυτά, δεν
το κάνατε. Πάντως, το είχατε πει και δεν το κάνατε.
Ας µιλήσουµε λίγο και για το ειδικό αποθεµατικό, για το οποίο
χθες ο κ. Σκυλακάκης –δεν είναι εδώ σήµερα- µας είπε περίπου
ότι δεν χρειαζόταν.
Διαβάζω: «Η ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος οικονοµικής προσαρµογής της ελληνικής οικονοµίας το προηγούµενο
έτος µε τη συνακόλουθη εφαρµογή των µεσοπρόθεσµων µέτρων
ελάφρυνσης του χρέους και την ενίσχυση των ταµειακών διαθεσίµων ασφάλειας –cash buffer- δηµιούργησαν ευνοϊκές συνθήκες
για την εµπέδωση της απρόσκοπτης χρηµατοδότησης του ελληνικού δηµοσίου µέσω των αγορών». Προσχέδιο κρατικού προϋπολογισµού, σελίδα 47. Μάλλον ο κύριος Υφυπουργός
Οικονοµικών, αρµόδιος για θέµατα δηµοσιονοµικής πολιτικής,
δεν έχει διαβάσει καν το προσχέδιο του προϋπολογισµού, το
οποίο ο ίδιος έχει υπογράψει.
Πάµε τώρα να δούµε πέντε σηµεία στα οποία αξίζει να αφιερώσουµε λίγο χρόνο.
Πρώτον, ο κύριος Υπουργός Οικονοµικών ανέφερε έναν δεκάλογο µε τις θετικές φορολογικές ρυθµίσεις που περιλαµβάνει ο
προϋπολογισµός.
Κύριε Υφυπουργέ, για να σας βοηθήσω να πείτε όλη την αλήθεια, να προσθέσω ακόµη πέντε, τη µείωση της φορολόγησης
εταιρειών που επενδύουν σε ακίνητη περιουσία, τη µείωση της
φορολόγησης εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, τη µείωση
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της φορολόγησης αµοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων, τη µείωση της
φορολόγησης σε κατόχους εταιρικών οµολόγων, την απαλλαγή
από τον ειδικό φόρο ακινήτων ΕΦΑ, πληθώρα επενδυτικών εταιρειών, συµπεριλαµβανοµένων και των ακινήτων που χρησιµοποιούνται από τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις.
Αυτά γιατί δεν τα είπατε, κύριε Υφυπουργέ; Δεν είναι κοινωνικά
δίκαια µέτρα ή δεν είστε και τόσο περήφανοι γι’ αυτές τις διατάξεις ή µήπως χαλάνε το κοινωνικό προφίλ της Κυβέρνησής σας;
Όχι. Δεν είναι δίκαια, ούτε αναπτυξιακά, γιατί το κενό από την αποφορολόγηση του κεφαλαίου θα το πληρώσουν οι πολίτες. Αυτά
τα χαµένα δυνητικά έσοδα θα επιβαρύνουν τα φυσικά πρόσωπα.
Δεύτερο σηµείο: Ο δεύτερος Υπουργός Οικονοµικών, απαντώντας σχετικά µε την αύξηση των εσόδων στα φυσικά πρόσωπα
και την αντίστοιχη µείωση των αναµενόµενων εσόδων από τα νοµικά, είπε ότι η απάντηση είναι µια λέξη µόνο: Ανάπτυξη. Χαιρόµαστε που παραδέχεστε ότι ονειρεύεστε µια ανάπτυξη µε την
αποφορολόγηση του κεφαλαίου και την αναπλήρωση αυτού του
βάρους από τους µισθωτούς, από τους αγρότες και από τους
συνταξιούχους. Αυτό κάνατε και το 2010-2014 και πιο πριν. Το
ξέρετε καλά το παιχνίδι. Εσωτερική υποτίµηση και νεοφιλελευθερισµός. Έτσι λέγεται. Το λέω για να το υπενθυµίσω.
Το τρίτο θέµα είναι σχετικά µε το επίδοµα θέρµανσης. Κύριε
Υφυπουργέ, µια χαρά διαβάζουµε τον προϋπολογισµό και απ’
ό,τι είπατε δεν προβλέπεται κονδύλι, γιατί δόθηκε φέτος νωρίτερα το 2019 από το υπερπλεόνασµα του ΣΥΡΙΖΑ. Αν ισχύει αυτό,
δεν θα πρέπει να προβλέψετε κονδύλι στον προϋπολογισµό του
2020 για το 2021; Θα συνεχίσετε να το δίνετε ή ήταν φέτος για
τελευταία φορά;
Σε κάθε περίπτωση, αφού δεν υπολογίζετε ποσό στον προϋπολογισµό του 2020, θα πρέπει να πείτε την αλήθεια στους δικαιούχους, δηλαδή ότι µε τα χρήµατα που έλαβαν φέτος θα κληθούν
να καλύψουν τις ανάγκες θέρµανσης για δύο ολόκληρους χειµώνες µέχρι να φτάσει το 2021 που θα πάρουν το επόµενο επίδοµα θέρµανσης. Καλό θα ήταν να συνεννοηθείτε και να δώσετε
µια απάντηση στους ανθρώπους που το δικαιούνται.
Τέταρτον: Ο κύριος Υφυπουργός αρµόδιος για τη δηµοσιονοµική πολιτική απάντησε για το µεταφορικό ισοδύναµο. Απλά επέλεξε να απαντήσει σε ερώτηση που τον βόλευε. Πάλι θα θέλαµε
µια διευκρίνιση καθαρή, όπου κι αν είναι στον προϋπολογισµό.
Πόσο είναι το ποσό για το µεταφορικό ισοδύναµο;
Πέµπτο θέµα: Ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας υιοθέτησε
το επιχείρηµα του ΣΕΒ για τη χαµηλή παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα και τη σχέση της µε τους µισθούς. Δυστυχώς, αυτό οδηγεί σαν επιχείρηµα στην περαιτέρω µείωση των
µισθών, κύριοι συνάδελφοι, δηλαδή, σ’ αυτό που σας ζητάει ο
ΣΕΒ. Το είπατε όπως ακριβώς το αναφέρει ο ΣΕΒ στο τελευταίο
του µηναίο δελτίο.
Επίσης, κύριε εισηγητά της Νέας Δηµοκρατίας, είπατε ότι είναι
πρόβληµα για τη χαµηλή παραγωγικότητα το ποσοστό των ανειδίκευτων µεταναστών. Με βάση ποιες µελέτες το λέτε αυτό, κύριοι της Κυβέρνησης;
Εµείς ξέρουµε ότι µια βασική αρχή της κοινωνικής πολιτικής
είναι η ενσωµάτωση. Εσείς το µόνο που έχετε να επιδείξετε ως
προς αυτό είναι ακραίες δηλώσεις, εκκενώσεις χώρων που ζουν
µετανάστες και στρατιωτικοποίηση της διαχείρισης του προσφυγικού-µεταναστευτικού.
Αγαπητοί συνάδελφοι, τα προβλήµατα στην αγορά εργασίας
έχουν να κάνουν µε την ανασφάλεια και την απορρύθµιση των
όρων των συµβάσεων. Αυτό καταδεικνύουν όλες οι µελέτες. Τα
υπόλοιπα είναι ανάξια σχολιασµού.
Το έχουµε πει πολλές φορές και δεν θα βαρεθούµε να το λέµε:
Δεν υπάρχει ανάπτυξη αν αυτή δεν είναι κοινωνικά δίκαιη, µε
προστασία των εργαζοµένων, µε προστασία των µισθών, µε ενίσχυση των πόρων για την έρευνα και την παιδεία, µε προστασία
του περιβάλλοντος και µε ενίσχυση της υγιούς επιχειρηµατικότητας.
Κύριοι συνάδελφοι της Κυβέρνησης, παρά την επικοινωνιακή
σας ρητορική για µείωση των φόρων και ελάφρυνση των πολιτών, το µεγαλύτερο µέρος των ελαφρύνσεών σας απονέµεται σε
λίγους, ενώ για τους πολλούς ο προϋπολογισµός σας διακατέχεται από πνεύµα λιτότητας.
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Σας το έχω πει ξανά: Ο πρώτος προϋπολογισµός που καταθέτετε ως Κυβέρνηση µετά το τέλος των µνηµονίων αποστρέφει το
βλέµµα από την κοινωνία, καταρρίπτει µία προς µία τις προεκλογικές σας εξαγγελίες, δεν είναι κοινωνικός, δεν είναι αναπτυξιακός και δεν είναι σίγουρα πρωτοποριακός. Θυµίζει παλιά
δοκιµασµένη συνταγή που κανένας πολίτης της χώρας δεν θέλει
να ξαναδοκιµάσει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, έχετε τον
λόγο, κύριε Υφυπουργέ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Θα
κάνω µια διευκρίνιση που αφορά στο επίδοµα θέρµανσης. Το επίδοµα θέρµανσης του 2020 δίνεται, όπως όλοι γνωρίζουµε, το
2019. Θα καλύψει τουλάχιστον 75-78 εκατοµµύρια -αυτή είναι η
εικόνα µας- γιατί το παίρνουν πολύ περισσότεροι και παίρνουν
όλοι το ίδιο, εφόσον κατοικούν στην ίδια περιοχή, γιατί όλοι
έχουν την ίδια ανάγκη για κρύο ή για ζέστη, ανεξάρτητα από το
αν έχουν χρήµατα να δαπανήσουν για πετρέλαιο ή όχι. Πέρυσι
όσοι δεν είχαν χρήµατα να δαπανήσουν για πετρέλαιο έπαιρναν
100 και 150 ευρώ. Και 50 ευρώ έφτασαν να παίρνουν, διότι δεν
είχαν αρκετά χρήµατα να δαπανήσουν. Για την περίοδο 20202021 θα το λάβουν τον Ιανουάριο του 2021.
Αν ακολουθούσαµε την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, αυτά που έκανε
τα προηγούµενα χρόνια, το φετινό θα το έπαιρναν Φεβρουάριο
και Ιούνιο του 2020 και το επίδοµα του 2020-2021 θα το έπαιρναν
Φεβρουάριο του 2021 και Ιούνιο του 2021. Συνεπώς, νοµίζω ότι
είναι περιττές οι σχετικές διαµαρτυρίες.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Για το µεταφορικό ισοδύναµο δεν µας
είπατε, κύριε Υπουργέ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Το µεταφορικό ισοδύναµο δεν
το αναφέρατε. Δεν µας είπατε τίποτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Αγανακτούµε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Εγώ δεν είπα όχι,
κύριε Ηγουµενίδη. Τι να κάνουµε; Δεν µπορείτε να µιλήσετε. Το
ξέρω ότι αγανακτείτε. Τι να σας πω; Θα πρέπει να απαντήσει
µετά ο Υπουργός. Δεν γίνεται.
Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Γεώργιος Ζαββός
για δέκα λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΒΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο προϋπολογισµός που κατέθεσε
η Κυβέρνηση απεικονίζει για πρώτη φορά µετά από µια πενταετία
µια αυθεντική αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Αυτή την προοπτική διαµορφώνουν τρεις βασικοί άξονες.
Πρώτον, είναι η διευθέτηση των πολύπλοκων δηµοσιονοµικών
προβληµάτων. Δεύτερον, οι εµπροσθοβαρείς διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις. Τρίτον, η δυναµική επανεκκίνηση του τραπεζικού
τοµέα, ο οποίος πιστεύουµε ότι θα διαδραµατίσει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στην παροχή ρευστότητος στην πραγµατική οικονοµία.
Γνωρίζουµε καλά ότι χωρίς ένα σταθερό και ανταγωνιστικό
τραπεζικό σύστηµα δεν µπορεί να υπάρξει ανάπτυξη και χωρίς
ανάπτυξη δεν µπορεί να ενεργοποιηθεί ο τραπεζικός τοµέας. Γι’
αυτό και όταν ανέλαβε η νέα Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, στην κορυφή της ατζέντας βρισκόταν ένα από τα πιο σηµαντικά και συγχρόνως ένα από τα οξύτερα προβλήµατα που
αντιµετώπισε η χώρα τα τελευταία χρόνια. Το µεγάλο βουνό των
κόκκινων δανείων.
Μέσα σε λιγότερο από πέντε µήνες σχεδιάσαµε σε συνεργασία µε όλους τους φορείς του εγχώριου τραπεζικού συστήµατος
και σε διαρκή επικοινωνία µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
και νοµοθετήσαµε την προηγούµενη εβδοµάδα το σχέδιο «ΗΡΑΚΛΗΣ». Το «ΗΡΑΚΛΗΣ» αποτελεί µια συστηµική και καινοτόµο
λύση που στοχεύει στην µείωση των µη εξυπηρετούµενων δα-
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νείων, ως και κατά 30.000.000.000 ευρώ, δηλαδή περίπου στο
40% του υπάρχοντος όγκου των µη εξυπηρετούµενων δανείων.
Τη λύση αυτή στηρίζει όλος ο ελληνικός τραπεζικός τοµέας.
Οι Ευρωπαίοι εταίροι, τα ευρωπαϊκά όργανα, καθώς και η διεθνής επενδυτική κοινότητα. Πρόκειται για ένα χειροπιαστό
δείγµα του µεταρρυθµιστικού σοκ που επαγγέλθηκε προεκλογικά ο Πρωθυπουργός.
Η µείωση του βάρους των τραπεζών από τα κόκκινα δάνεια
µέσω του νόµου του «ΗΡΑΚΛΗ» πιστεύουµε ότι θα συµβάλει καθοριστικά στην αναπτυξιακή τροχιά που δηµιουργούν οι εµπροσθοβαρείς µεταρρυθµίσεις που ήταν από την πρώτη στιγµή στην
κορυφή της κυβερνητικής ατζέντας.
Το «ΗΡΑΚΛΗΣ» όχι µόνο θα απαλλάξει το τραπεζικό σύστηµα
από τον µεγάλο όγκο των κόκκινων δανείων, αλλά παράλληλα θα
απελευθερώσει κεφάλαια, τα οποία θα επενδυθούν στην πραγµατική οικονοµία. Αποτελεί, δηλαδή, το εφαλτήριο για την προσέγγιση των επενδυτών, καθώς τους δίνει την ευκαιρία να
γνωρίσουν καλύτερα την ελληνική οικονοµία και τις δυνατότητες
που προσφέρει.
Το «ΗΡΑΚΛΗΣ» στοχεύει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, µέσω της προσέλκυσης των επενδύσεων. Δείχνει, κυρίως
όµως, ότι η Κυβέρνηση έχει µια στρατηγική. Έχει σχέδιο για τα
σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η ελληνική οικονοµία. Είναι, όπως είπα, στρατηγική προσέγγισης διεθνών επενδυτών, που βλέπουν ότι η χώρα έχει πολιτική σταθερότητα,
οικονοµικό πρόγραµµα και κυρίως αναπτυξιακή προοπτική.
Στοχεύει στην ενίσχυση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας
και της κεφαλαιακής θέσης των τραπεζών. Αποβλέπει στην παροχή ρευστότητας από τις τράπεζες, στον Έλληνα πολίτη, στις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, στη βιοµηχανία, στην αναβάθµιση
επίσης της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας σε σύντοµο
χρονικό διάστηµα, ενισχύοντας έτσι ακόµα παραπάνω την αξιοπιστία της. Κυρίως, όµως, έχει και µια πλευρά κοινωνικής δικαιοσύνης. Γιατί το «ΗΡΑΚΛΗΣ» -είναι κάτι που δεν πρέπει να το
λησµονούµε- προβλέπει µηχανισµούς που αφ’ ενός µεν αναγκάζουν τις τράπεζες να κυνηγήσουν ακόµα περισσότερο τους
στρατηγικούς κακοπληρωτές και αφ’ ετέρου θεσπίζει ένα νοµικό
πλαίσιο λειτουργίας για τους διαχειριστές των κόκκινων δανείων
που τους δίνει τη δυνατότητα κάποιας διαφοροποίησης των
οφειλετών, ώστε οι συνεπείς δανειολήπτες που προσκοµίζουν
εχέγγυα ανάκαµψης να µπορούν να βρουν µια ευνοϊκότερη λύση.
Σε µια συγκυρία εκρηκτικής ανάπτυξης αγοράς οµολόγων και
παράλληλα αρνητικών επιτοκίων, το «ΗΡΑΚΛΗΣ» προσφέρει ένα
πολύ ελκυστικό οµόλογο για τους διεθνείς επενδυτές. Έτσι πιστεύουµε µε όλον αυτόν τον µηχανισµό ότι θα υπάρξει η δυνατότητα χρηµατοδότησης της πραγµατικής οικονοµίας.
Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου να σας πω τι δεν είναι το «ΗΡΑΚΛΗΣ». Το «ΗΡΑΚΛΗΣ» δεν αφορά στην πώληση δανείων σε
funds. Δεν αποτελεί κάποια µορφή ανακεφαλαιοποίησης. Δεν αλλάζει στο ελάχιστο τη θέση του δανειολήπτη και τα δικαιώµατά
του. Δεν αλλάζει την προστασία του δανειολήπτη, βάσει του
υπάρχοντος νοµικού πλαισίου. Δεν αλλάζει το νοµικό πλαίσιο
προστασίας της πρώτης κατοικίας.
Ας µην ξεχνάµε ότι έπειτα από πέντε χρόνια κρίσης, στασιµότητας, τοξικής άπνοιας, η Κυβέρνηση φιλοδοξεί µε ένα τολµηρό,
αλλά και ρηξικέλευθο σχέδιο να επανεκκινήσει τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Ο τραπεζικός τοµέας πρέπει και θα αποτελέσει
το κινητήριο όχηµα για την απορρόφηση και ευρωπαϊκών κονδυλίων του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου που συζητείται
αυτή τη στιγµή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα διευθετηθεί µέσα
στους αµέσως επόµενους µήνες, ώστε να έχουµε για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας τον επιτυχή συγκερασµό δηµοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων.
Ωστόσο, κύριε Πρόεδρε, το «ΗΡΑΚΛΗΣ» δεν πάει µόνο του.
Συνοδεύεται από µια µεγάλη µεταρρύθµιση που θα προτείνει η
Κυβέρνηση µέσα στον Ιανουάριο και αυτή αφορά κυρίως στην
κεφαλαιαγορά και στο Χρηµατιστήριο. Γιατί ζήσαµε όλοι προσφάτως τα µεγάλα σκάνδαλα που ταλάνισαν την ελληνική οικονοµία, το ελληνικό Χρηµατιστήριο, την ελληνική κεφαλαιαγορά
και αµαύρωσαν την εικόνα της Ελλάδος στο εξωτερικό. Γι’ αυτό
φέρνουµε αυτές τις µεταρρυθµίσεις, οι οποίες θα αποβλέπουν
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κυρίως στην πλήρη θεσµική θωράκιση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, µε ό,τι χρειάζεται από εξουσίες και ό,τι απαιτείται από
ποινές.
Αποβλέπουµε, κυρίως, στην ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης, αυτής που αφορά στις σχέσεις της εταιρείας προς τους
µετόχους, επενδυτές και αυτή που αφορά στην εσωτερική λειτουργία της εταιρείας.
Παράλληλα –και δεν νοµίζω ότι είναι ντροπή, όπως είπε κάποιος προηγουµένως- η Κυβέρνηση έφερε µε θάρρος τροποποιήσεις και µειώσεις φορολογίας που ενισχύουν την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς και το Χρηµατιστήριο. Γιατί µετά από την άρση
των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, την οποία πέτυχε η Κυβέρνηση, πρέπει να δοθούν όλα εκείνα τα κίνητρα, ώστε να πετύχουµε την προσέλκυση εταιρειών στο ελληνικό Χρηµατιστήριο
και να πάψουµε να βλέπουµε εταιρείες να φύγουν.
Παράλληλα µε αυτό το πλαίσιο, στο επόµενο αµέσως διάστηµα η Κυβέρνηση στο νοµοσχέδιο αυτό θα δηµιουργήσει και
διατάξεις, οι οποίες αφορούν στην πράσινη χρηµατοδότηση, η
οποία αφορά στο τραπεζικό, η οποία αφορά στον χρηµατιστηριακό χώρο και στις κεφαλαιαγορές. Πρόκειται για µεγάλες καινοτοµίες, οι οποίες βρίσκονται στην κορυφή της κυβερνητικής
ατζέντας και βρίσκονται συντονισµένες µε τις ευρύτερες ευρωπαϊκές προσπάθειες που γίνονται αυτή τη στιγµή για βιώσιµη και
πράσινη ανάπτυξη.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο νέος αναπτυξιακός προϋπολογισµός και η στρατηγική της Κυβέρνησης για
την επανεκκίνηση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα εντάσσονται ρεαλιστικά σε ένα σχέδιο της Κυβέρνησης να επανατοποθετήσει
την Ελλάδα µετά από µια πενταετία στο κέντρο όλων εκείνων των
πολιτικών, οικονοµικών και κοινωνικών εξελίξεων που αποφασίζει
και θα επηρεάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα επόµενα χρόνια. Δηλαδή, στην προοπτική της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης και
της ολοκλήρωσής της, στην προοπτική της Ένωσης των Ευρωπαϊκών Κεφαλαιαγορών, στη βιώσιµη ανάπτυξη και κυρίως στη
µετάβαση στην ψηφιακή οικονοµία. Όλα αυτά που ανοίγει αυτός
ο προϋπολογισµός αποτελούν κρίσιµες παραµέτρους για την
αναπτυξιακή διάσταση.
Γι’ αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας καλώ να υπερψηφίσετε τον προϋπολογισµό τον οποίο καταθέτει η ελληνική Κυβέρνηση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Να καλωσορίσω τον πρώην Πρόεδρο της Βουλής, κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο. Προφανώς, ήλθε να ακούσει τον κ. Σκανδαλίδη ή
τον κ. Κεγκέρογλου, ο οποίος µόλις µπήκε το έκανε καφενείο;
Ο κ. Λοβέρδος έχει τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι χαρά µας και
βρήκαµε την ευκαιρία να την εκδηλώσουµε µε νοήµατα. Να είστε
καλά.
Κύριε Υπουργέ, πριν από λίγες ηµέρες, εδώ στην Αίθουσα, µε
λίγο διαφορετική σύνθεση -αλλά να µην προβοκάρω- συζητήσαµε το σχέδιο «ΗΡΑΚΛΗΣ», στο οποίο κάνατε µία αναφορά. Σε
ό,τι αφορά στις τεχνικές του πλευρές, είχαµε τη δυνατότητα να
ανταλλάξουµε επιχειρήµατα και µάλιστα σε ένα δηµιουργικό
πλαίσιο. Όταν η οπτική από την οποία βλέπει ένας πολιτικός ένα
θέµα είναι υπερβολικά τεχνική -και το σχέδιο «ΗΡΑΚΛΗΣ» είναι
µια τέτοια περίπτωση, γι’ αυτό και εµείς ακούσαµε έναν ειδικό,
όπως εσείς, να µιλάει-, κατά κάποιο τρόπο εµπιστευόµαστε
αυτόν που ξέρει περισσότερα σε όποια τεχνικά προβλήµατα
έχουµε απορίες.
Μας είχατε µιλήσει για 12 δισεκατοµµύρια. Οι Βουλευτές σας
φώναζαν -και όχι άδικα- ότι δεν πρόκειται για λεφτά του δηµοσίου, αλλά πρόκειται για εγγυήσεις που δεν αφορούν στις απαιτήσεις, αλλά αφορούν στα οµόλογα. Σωστά. Διαβάζουµε σήµερα
ότι από τον SSM υπάρχουν αντιρρήσεις γι’ αυτές τις εγγυήσεις
του δηµοσίου. Διαβάζουµε ότι σας ζητούν αυτές οι εγγυήσεις να
είναι µετρητά -και σας προκαλώ να µας πείτε τι εννοούν- ή οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου στο 120% της ονοµαστικής τιµής
και έτσι να παρέχονται οι εγγυήσεις αυτές. Δηλαδή, δεν δέχονται
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τις δικές σας προτάσεις και φαίνεται από την ειδησεογραφία ότι
είστε σε συζήτηση. Αυτό είναι σωστό να γίνεται µετά από την ψήφιση από τη Βουλή; Διότι πήρατε εµπιστοσύνη από την Εθνική
Αντιπροσωπεία. Δεν έχει σηµασία ποιος ψήφισε και ποιος όχι.
Εµείς δεν ψηφίσαµε όχι γιατί απορρίπταµε το project, αλλά γιατί
η οπτική µας γωνία αναφέρεται κυρίως στους δανειολήπτες.
Γιατί, ναι, αρκετοί από αυτούς που δεν πληρώνουν είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Μάλιστα, χθες είπα -δεν ήσασταν εδώ- ότι
πρέπει, υποχρεούται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονοµικών
να προκαλέσει ενηµέρωση της Εθνικής Αντιπροσωπείας πώς οι
εταιρείες διαχείρισης των απαιτήσεων µπορούν και εντοπίζουν
τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και αυτοί να πληρώνουν και
οι τράπεζες δεν µπορούσαν να το κάνουν τόσα χρόνια. Άρα,
εµείς είχαµε άλλη προσέγγιση και δεν ψηφίσαµε. Την τεχνική
πλευρά δεν µπορούσαµε να την αµφισβητήσουµε.
Τώρα έρχεται η πραγµατικότητα η ίδια να τη θέσει εν αµφιβόλω. Ερωτάσθε: Τι θέτει εν αµφιβόλω; Η πιο ειδική µου ερώτηση είναι η εξής: Είναι πράγµατι αυτές οι αιτιάσεις του SSM και
εσείς πώς τις αντιµετωπίζετε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΒΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να απαντήσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΒΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πρώτα απ’ όλα, αυτό ενδεχοµένως που διαβάσατε αφορά σ’
ένα δηµοσίευµα, το οποίο, θα έλεγα, είναι κάποια φήµη η οποία
διακινείται. Αυτήν τη στιγµή, αυτό που ξέρουµε είναι ότι ο SSM
και όλα τα ευρωπαϊκά όργανα έχουν υποστηρίξει και υποστηρίζουν πλήρως…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Η ΕΚΤ και η επιτροπή…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΒΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Ναι, βεβαίως η ΕΚΤ υποστηρίζει πλήρως. Και µην ξεχνάτε ότι ο SSM
είναι Ευρωπαίος επόπτης. Υποστηρίζουν πλήρως το νοµοσχέδιο
της ελληνικής Κυβέρνησης και αυτό ήταν και η κατάληξη εχθές
των συζητήσεων του Πρωθυπουργού µε την κ. Λαγκάρντ.
Ήθελα να σας θυµίσω και κάτι άλλο. Αφ’ ενός µεν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κοµισιόν, η κ. Βεστάγκερ, όχι απλώς υιοθέτησε και ανήγγειλε στον κυριότερό της λόγο το σχέδιο
«ΗΡΑΚΛΗΣ» στις 10 Οκτωβρίου, αλλά ο ίδιος ο SSM σχεδόν οιονεί υποχρέωσε τις ελληνικές τράπεζες να ενταχθούν στο σχέδιο
«ΗΡΑΚΛΗΣ», βλέποντας σ’ αυτό την πιο σηµαντική λύση για το
κρίσιµο πρόβληµα των κόκκινων δανείων. Μην ξεχνάτε ότι η εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου είναι εγγύηση η οποία ισχύει και
δεν την έχει θέσει κανείς σε αµφιβολία.
Επίσης, πρόκειται, όπως είπα την προηγούµενη φορά, για τις
πιο σταθερές εγγυήσεις. Γιατί; Διότι η εγγύηση δίνεται στο σταθερότερο κοµµάτι της συναλλαγής της τιτλοποίησης που είναι
το senior tranche. Δεύτερον: Δίνεται, αφού έχει πωληθεί το 50
συν ένα του mezzanine και του junior. Δίνεται αφού έχει κοστολογηθεί µέσα στην προµήθεια οποιοσδήποτε, έστω και απειροελάχιστος, κίνδυνος κατάπτωσης της εγγύησης αυτής. Άρα, δεν
υπάρχει καµµία τέτοια αµφιβολία.
Θέλω να σας θυµίσω, επίσης, κάτι άλλο. Αυτοί που ψήφισαν
τον νόµο -δεν ήσασταν από αυτούς εσείς- το έκαναν σωστά και
µε πλήρη γνώση λόγου. Υπάρχει µία διαδικασία. Στους επόµενους µήνες της εφαρµογής του σχεδίου «ΗΡΑΚΛΗΣ» οι τράπεζες
θα πρέπει να ετοιµάσουν τα πακέτα της υλοποίησης. Αυτά τα πακέτα θα πρέπει να αποτιµηθούν. Αυτά τα πακέτα θα πρέπει να
υποβληθούν στο Υπουργείο Οικονοµικών, στην αρµόδια επιτροπή, και αφού πάρουν την έγκριση της εγγύησης, θα πάνε
έπειτα στον Ευρωπαίο επόπτη, ο οποίος τότε θα αποτιµήσει το
θέµα, δηλαδή της ανάγκης ή όχι οποιασδήποτε µορφής κεφαλαιακής επάρκειας. Προφανώς, το επιζητούµενο θέµα, η καλύτερη και ευνοϊκότερη ρύθµιση, είναι της µηδενικής στάθµισης.
Δηλαδή, ο επόπτης όταν θα έρθει η ώρα -σε πέντε, σε έξι µήνες, θα αναλάβει µε βάση ακριβώς την ατοµική πρόταση κάθε τράπεζας, λαµβάνοντας υπ’ όψιν, όπως λέει και η νοµολογία του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, όλες τις συναφείς περιστάσεις, ώστε
να δώσει αυτό που ελπίζουµε, τη µηδενική στάθµιση σ’ αυτό το
πακέτο.
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Θα ήθελα, λοιπόν, να πω να µην έχετε καµµία αµφιβολία ότι
ειδικά οι εγγυήσεις που δίνει η ελληνική Κυβέρνηση αυτήν τη
στιγµή είναι πλήρεις, είναι σαφείς. Και µην ξεχνάτε, είναι µία Κυβέρνηση η οποία λόγω της µεγάλης αυτής µεταβολής η οποία
έχει επέλθει στις διεθνείς αγορές, αφ’ ενός έκανε δυνατή την
ενεργοποίηση του σχέδιου «ΗΡΑΚΛΗΣ» και στηρίζεται όχι στον
Έλληνα φορολογούµενο αλλά στις αγορές, και αφ’ ετέρου έχει
τη δυνατότητα εξόδου και οποιαδήποτε στιγµή πρόσβασης στις
κεφαλαιαγορές στο φθηνότερο δυνατό ποσό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει για δέκα λεπτά ο κ. Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης
από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν συνεδρίαζε η επιτροπή για τον προϋπολογισµό, ζήσαµε
την αντιπαράθεση των εξαµήνων. Ο µεν ΣΥΡΙΖΑ επιστρατεύει τη
σύγκριση του τελευταίου εξαµήνου του Αλέξη Τσίπρα εναντίον
του δεύτερου εξαµήνου του Αντώνη Σαµαρά, η δε Νέα Δηµοκρατία επιστρατεύει τη σύγκριση του πρώτου εξαµήνου του Κυριάκου Μητσοτάκη εναντίον του πρώτου εξαµήνου του Αλέξη
Τσίπρα. Εχθές φτάσαµε στην αντιπαράθεση ποιος οδήγησε στην
κρίση και ποιος τη χειρίστηκε καλύτερα. Επιστρατεύονται γι’
αυτό αριθµοί επί αριθµών.
Εµένα µου έρχεται στο µυαλό µία σύγκριση, επειδή ήµουν
παρών και πέρυσι στον προϋπολογισµό. Είχα ακούσει τον κ. Σταϊκούρα, που ήταν εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας ως αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, και είχε αναφέρει
δέκα σηµεία και χρωµάτισε εκείνο τον προϋπολογισµό µε µελανά
χρώµατα. Τα ίδια δέκα σηµεία, αν τα δείτε στην ουσία τους, επαναλαµβάνονται τώρα ως θέσεις της Κυβέρνησης στον συγκεκριµένο προϋπολογισµό. Αυτό µε έκανε να πω µε πολύ µεγάλη
πειθώ, αν θέλετε, ότι είναι η ίδια οικονοµική πολιτική, είναι οι ίδιοι
στόχοι, ο ίδιος προϋπολογισµός, οι ίδιοι αριθµοί, µε ελαφρές διαφοροποιήσεις.
Έτσι, δεν παρακολουθούµε µία αντιπαράθεση για τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας και αναγκαζόµαστε να ακούµε µια
ιδεολογική αντιπαράθεση, µάλλον θεωρητικού χαρακτήρα, για
τον ρόλο της µεσαίας τάξης, για το ποιος εξυπηρετεί καλύτερα
τα συµφέροντα αυτών ή τον άλλων, γιατί οι αριθµοί δεν αντέχουν
σε σοβαρή κριτική. Να πάρουµε, για παράδειγµα, το δηµοσιονοµικό κενό, την επίτευξη ή µη των στόχων του κρατικού προϋπολογισµού. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε καλά, αλλά συνοµολογείτε
ότι είσαστε συµµέτοχοι για την αφαίµαξη των 7 δισεκατοµµυρίων, που είναι τα ίδια και φέτος και του χρόνου. Διαφωνείτε σε
µερικά εκατοµµύρια παροχών επί θεωρητικής βάσεως.
Συγκρούεστε για το ποιος επιστρέφει τα περισσότερα στα
ελάχιστα που δίνετε από αυτά που έχετε πάρει, αντί να µιλάτε
για µόνιµα µέτρα στήριξης, όπως αυτά που εµείς προτείνουµε
συστηµατικά και καταθέτουµε µε σχέδια νόµου. Δηλαδή, η διαφορά ανάµεσα στη δική µας πολιτική και σ’ αυτήν που από κοινού υιοθετείτε είναι τεράστια, γιατί η µία είναι αποσπασµατική
και η άλλη είναι µία πολιτική, που δηµιουργεί δοµές, που δηµιουργεί κοινωνικό κράτος, που δηµιουργεί µία διαφορετική αναπτυξιακή προοπτική για τη χώρα.
Χθες, λοιπόν, αυτή η συζήτηση κορυφώθηκε στην αντιπαράθεση µεταξύ της Κυβέρνησης και του πρώην Υπουργού Οικονοµικών του ΣΥΡΙΖΑ µε το ερώτηµα: Ποιος οδήγησε η χώρα στην
κρίση; Ε, λοιπόν, εγώ σήµερα, θα σας πω τη δική µας άποψη για
το ποιος οδήγησε τη χώρα στην κρίση. Ο κοινός αντιµνηµονιακός
αγώνας ΣΥΡΙΖΑ - Νέας Δηµοκρατίας στηρίχθηκε στην ανιστόρητη καταγγελία ότι το µνηµόνιο έφερε την κρίση. Συνέβη ακριβώς το αντίθετο: Η κρίση έφερε το µνηµόνιο. Στην κρίση
οδήγησε η απερίσκεπτη και αλλοπρόσαλλη πολιτική της Νέας
Δηµοκρατίας ξεκινώντας από την απογραφή και φτάνοντας στον
εκτροχιασµό, τον πενταπλασιασµό, του ελλείµµατος και του σχεδόν διπλασιασµό του χρέους.
Χθες επιχειρήθηκε η παραχάραξη αυτής της πραγµατικότητας, για το έλλειµµα, παραδείγµατος χάριν, ότι δήθεν η αύξηση
ήταν µικρότερη από το µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν
όλοι οι διεθνείς οργανισµοί και τα ευρωπαϊκά όργανα, όχι µόνο
τότε, αλλά και µέχρι σήµερα, µε απόλυτη σαφήνεια ξεκαθάρισαν
οριστικά το θέµα, όταν η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
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το 2013, αλλά και η θέση του κ. Γιούνκερ πρόσφατα, οµολογούν
ανενδοίαστα για την αβελτηρία εκείνης της πολιτικής της κυβέρνησης Νέας Δηµοκρατίας που οδήγησε τελικά στον εκτροχιασµό.
Εγώ θέλω να σας θυµίσω ότι το 2004 παραδώσαµε µία οικονοµία να αναπτύσσεται σε υψηλούς ρυθµούς, να οδηγεί χρόνο
µε το χρόνο σε συνεχή άνοδο του βιοτικού επιπέδου, θωρακισµένη µε την ΟΝΕ και το ευρώ και επικυρωµένη µε την Ολυµπιάδα. Είναι σαφές ότι αυτό που οδήγησε στην κρίση ήταν εκείνη
η πολιτική. Και ειλικρινά, µου κάνει µεγάλη εντύπωση ότι αυτά,
τα πολύ απλά πράγµατα, σήµερα επιχειρούν να ξαναγράψουν
την ιστορία από την αρχή.
Τρίτον, η συζήτηση στη Βουλή απέδειξε ότι η αντιπαράθεση
για το χθες για εσάς είναι µονόδροµος, επειδή δεν υπάρχει νέο
αναπτυξιακό σχέδιο για το σήµερα και το αύριο της χώρας. Δεν
υπάρχει νέο σχέδιο, όχι για τους ποσοτικούς στόχους και τις µακροοικονοµικές επιδιώξεις, αλλά για τους πραγµατικούς όρους
και τις προϋποθέσεις αναδιάρθρωσης του µοντέλου και αναστροφής της αναπτυξιακής διαδικασίας, όπως όλοι πανθοµολογούµε ότι έχουµε ανάγκη απόλυτη αυτή την εποχή. Αυτή η
απουσία διαπερνά όλες τις γραµµές του κρατικού προϋπολογισµού: Η αριθµολαγνεία, οι προσθαφαιρέσεις ποσοστών, οι ατέρµονες κωδικοί, οι συµβατικές και υπεραισιόδοξες προβλέψεις,
δεν συνιστούν νέα οικονοµική πολιτική, πολύ περισσότερο δεν
εντάσσονται και δεν οριοθετούν κανένα άµεσο ή µεσοπρόθεσµο
αναπτυξιακό σχέδιο.
Μια καινούργια Κυβέρνηση -εγώ πιστεύω ότι θα όφειλε κατ’
αρχάς, αφού αλλάζει η πολιτική, αλλάζει σελίδα, µπαίνουµε σε
καινούργιο πολιτικό χάρτη, έχουµε µία καινούργια εποχή- θα
έπρεπε να φέρει το δικό της αναπτυξιακό σχέδιο, όχι µόνο το µακροπρόθεσµο, αλλά και το µεσοπρόθεσµο και τους στόχους της,
που µέσα εκεί εντάσσει το πρώτο βήµα της αλλαγής, που είναι η
αναπτυξιακή της πολιτική για το 2020. Αυτό βγαίνει µέσα από τις
γραµµές του προϋπολογισµού; Ούτε καν περιγράφεται στη εισηγητική έκθεση.
Πρέπει να οµολογήσω ότι προκαλούν τα επιχειρήµατα που επιστρατεύτηκαν εκατέρωθεν οµνύοντας τη µεσαία τάξη, την οποία
η µεν Νέα Δηµοκρατία υιοθετεί, προσφέρει κάποιες οριζόντιες
φοροελαφρύνσεις, αλλά αδυνατεί να τις συνδέσει µε τις επενδύσεις και τις θέσεις απασχόλησης, όπως επίσης και µε το αναπτυξιακό σχέδιο, ο δε ΣΥΡΙΖΑ αφού κυριολεκτικά την αποδυνάµωσε
και την εγκατέλειψε, µέσα από µια πολιτική ανιστόρητης ταξικής
ανάλυσης και τοποθέτησης, σήµερα µε αλχηµείες επιχειρεί να
την υιοθετήσει προφανώς, για εκλογικούς σκοπούς. Όλα αυτά
είναι πολύ µικρά για την εποχή µας και δείχνουν κόµµατα που
δεν έχουν ορίζοντα το αύριο, παρά κοιτάνε µονάχα το χτες και
χρησιµοποιούν το χτες για να δικαιολογήσουν τις πολιτικές τους.
Εµείς, σ’ όλους τους τόνους έχουµε πει ότι χρειαζόταν ένας
τελείως διαφορετικός προϋπολογισµός, που να έχει σαφές και
εµφανές το όραµα του, το καινούργιο του όραµα, που να λέει
πως θα αναστραφεί η αναπτυξιακή πορεία της χώρας, πως θα
προκληθεί το αναπτυξιακό σοκ που έχει ανάγκη, δεν µπορεί να
λες ότι θέλω επενδύσεις και παράλληλα, γιατί θυµόσαστε ότι το
2004, όταν ανέλαβε η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, το κεντρικό της σύνθηµα ήταν η επανίδρυση του κράτους. Ποιο κράτος
επανιδρύθηκε από το 2004 µέχρι το 2009 που ήταν πραγµατικά
ένα κράτος που υπερφορτώθηκε µε εκατοντάδες χιλιάδες διορισµούς και δεν άλλαξε τίποτα απ’ αυτά που επαγγελλόταν πριν;
Εµείς λέµε ότι χρειαζόταν ένας άλλος προϋπολογισµός, µε
άλλη δοµή, µε άλλη διαδικασία, µε άλλους στόχους, µε περιφερειακή άρθρωση. Δεν υπάρχει περιφερειακός προϋπολογισµός.
Δεν υπάρχει κοινωνικός προϋπολογισµός, εύρωστος, ικανός, να
ανασυγκροτήσει επί νέας βάσεως -όπως χρειάζεται- το κοινωνικό
κράτος. Και δεν υπάρχει καµµία πολιτική που να δείχνει ότι
έχουµε µπει σε µία άλλη εποχή. Νοµίζω ότι αυτό το χρωστούσατε, ήταν προεκλογική σας δέσµευση και δεν το βλέπουµε σε
καµµία από τις γραµµές περιδιαβάζοντας όλες τις γραµµές του
προϋπολογισµού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα, αγαπητοί συνάδελφοι, να κλείσω µε ένα γενικότερο
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σχόλιο για την πορεία της χώρας. Ακόµα και ο ίδιος ο Κυριάκος
Μητσοτάκης πρόσφατα, µόλις, αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι
το 2004 η χώρα βρέθηκε στην καλύτερη στιγµή της σύγχρονης
ιστορίας της. Το 2004 -θέλω να θυµίσω- γεωπολιτικά, θεσµικά,
οικονοµικά, παραδώσαµε µια δυνατή Ελλάδα στο κέντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων, µια χώρα µε νέες και µεγάλες υποδοµές,
µε νέους στρατηγικούς σχεδιασµούς που κατέληξαν στην ένταξη
της Κύπρου και τη Συµφωνία του Ελσίνκι. Χάθηκε µετέπειτα µία
ιστορική ευκαιρία, να κλιµακωθεί αυτή η στρατηγική και να φέρει
καινούργια επιτεύγµατα και σήµερα να αλλάξει -γιατί πρέπει να
αλλάξει- στο βαθµό που αλλάζουν οι συσχετισµοί και οι δυνάµεις
στην περιοχή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Δεν είναι τυχαίο αυτές τις µέρες που άρκεσε ένα άρθρο του
πρώην Πρωθυπουργού για να κυριαρχήσει στην ηµερήσια διάταξη της πολιτικής ζωής -και εν όψει των τελευταίων κρίσιµων
εθνικών εξελίξεων- η ανάγκη για την εθνική στρατηγική.
Και εκεί, όταν η συζήτηση φτάνει στα ευρύτερα θέµατα και τα
εθνικά και της αναπτυξιακής προοπτικής του τόπου είναι φανερό
ότι η παράταξή µας επανέρχεται στο επίκεντρο και στην πρωτοπορία των εξελίξεων. Και τότε οι αντιπαραθέσεις γίνονται και
εξωτερικεύονται στις άλλες παρατάξεις, γιατί ακριβώς µας συνεχή η ίδια αντίληψη, η ίδια ιδέα, ο ίδιος στόχος, το ίδιο όραµα,
η ίδια στρατηγική που ήταν πάντα στο επίκεντρο της δικής µας
πολιτικής, γιατί κινητοποιείται από αυτό και η ιστορική µνήµη.
Εδώ σας λέω να κάνετε και µια απλή ερώτηση στο λαό, στους
πολίτες: Με ποιον έχει ταυτίσει την κοινωνική αλλαγή, τις µέρες
ευηµερίας του, την κοινωνική και ατοµική του πρόοδο, το αίσθηµα ασφάλειας, δηµοκρατίας και αξιοπρέπειας, την περηφάνια που νιώθει για την παρουσία της χώρας του στο ευρωπαϊκό
και στο παγκόσµιο επίπεδο; Η απάντηση του µπορεί να ερµηνεύσει και την πανθοµολογούµενη από εχθρούς και φίλους βαθιά
του ρίζα και αντοχή, παρά τη λεηλασία που επιχειρείται εδώ και
τόσο καιρό. Είµαστε -και θα είµαστε- εδώ παρόντες και µάχιµοι
για το λαό και την πατρίδα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας ευχαριστούµε
πολύ.
Τον λόγο πού έχει ο κύριος Υφυπουργός Εσωτερικών, αρµόδιος
για θέµατα Μακεδονίας - Θράκης, ο κ. Θεόδωρος Καράογλου.
Να ετοιµαστείτε ο κ. Βιλιάρδος από την Ελληνική Λύση και ο
κ. Αρσένης από το ΜέΡΑ25.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του
2020 σηµατοδοτεί την επιστροφή της χώρας στην κανονικότητα,
εκπέµπει µήνυµα δηµοσιονοµικής σταθερότητας και αναπτυξιακής προτεραιότητας προσφέροντας ελπίδα και ανάσα σε εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά, που δοκιµάστηκαν σκληρά στα
δύσκολα χρόνια της κρίσης.
Παράλληλα, αποδεικνύει ότι η Ελλάδα ανακτά την οικονοµική
της κυριαρχία. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, διότι όσο πιο
δυνατοί γινόµαστε ως χώρα, τόσο θα εκλείπουν και απειλές από
τους γείτονές µας. Αυτό είναι κάτι που µπορώ να σας το πω εκ
πείρας, καθότι έχω την τιµή για δεύτερη κυβερνητική θητεία να
προΐσταµαι σ’ ένα από τα πιο ευαίσθητα κυβερνητικά χαρτοφυλάκια, αυτό της Μακεδονίας και Θράκης, και να ζω σε µία περιοχή που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και αυξηµένης
ετοιµότητας.
Στις επισηµάνσεις που έχουν να κάνουν, σε σχέση µε τον προϋπολογισµό, ξεχωρίζει η αισθητή µείωση του φορολογικού βάρους από τις πλάτες των συµπατριωτών µας. Για πρώτη φορά,
µετά από δέκα χρόνια, ελληνική Κυβέρνηση καταθέτει προϋπολογισµό που προβλέπει ελαφρύνσεις 1,2 δισεκατοµµυρίου ευρώ,
ισχυρότατη ανάπτυξη 2,8% και πρωτογενές πλεόνασµα 3,56%
του ΑΕΠ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Με λίγα λόγια, απόψε µε την ψήφο µας βάζουµε τέλος στην
υπερφορολόγηση των Ελλήνων και στο κλίµα αποεπένδυσης της
περιόδου 2015-2018. Μειώνουµε τον εισαγωγικό συντελεστή εισοδήµατος στο 9%, αυξάνουµε το αφορολόγητο όριο για κάθε
παιδί, µειώνουµε τις ασφαλιστικές εισφορές εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης, µειώνουµε τον φόρο εισοδήµατος νοµικών
προσώπων από 28% στο 24% για τη χρήση του 2019. Επίσης,
µειώνουµε τη φορολογία µερισµάτων που θα διανεµηθούν, δηλαδή το 2020, από το 10% στο 5%.
Αυτό συνεπάγεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι τη νέα
χρονιά µισθωτοί, συνταξιούχοι, νοικοκυριά, αγρότες, ελεύθεροι
επαγγελµατίες θα πληρώσουν λιγότερους φόρους.
Όσον αφορά στις επενδύσεις, ο ακαθάριστος σχηµατισµός
παγίου κεφαλαίου που αποτυπώνει εύγλωττα την πορεία των
επενδύσεων στη χώρα θα ενισχυθεί µε ρυθµό 13,4%. Το 2019, ο
σχετικός δείκτης ήταν µόλις στο 8,8% και το 2018, ήταν στο 12,2%. Περισσότερες επενδύσεις, γνωρίζουµε όλοι µας, σηµαίνουν περισσότερες νέες θέσεις εργασίας. Και αυτό
µεταφράζεται σε υποχώρηση της ανεργίας στο 15,6% το 2020
από 17,4% που θα κλείσει το 2019. Επί της ουσίας, δηλαδή, µιλάµε για τη δηµιουργία εκατό χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας.
Εκατό χιλιάδες συµπατριώτες µας θα επιστρέψουν στην αγορά
εργασίας. Αυτός είναι και ο µεγάλος µας στόχος και στο Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, στο ιστορικό κτήριο του Υπουργείου, στο διοικητήριο, όπου διορθώνουµε παραλείψεις
προηγούµενων ετών, ενώνουµε τις παραγωγικές δυνάµεις της
Βόρειας Ελλάδας και κερδίζουµε ηµέρα µε την ηµέρα το µεγάλο
στοίχηµα της ουσιαστικής ισοµερούς ανάπτυξης κάθε νοµού της
χωρικής µας ευθύνης.
Χθες το απόγευµα, αγαπητοί συνάδελφοι, υποδέχθηκα στο
γραφείο µου µία αντιπροσωπεία ενός ιταλικού κολοσσού, ο
οποίος ειδικεύεται στην παραγωγή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας αεροδιαστηµικής, άµυνας και συστηµάτων ασφαλείας και
πολιτικής προστασίας από φυσικές καταστροφές. Τα ετήσια
έσοδα του οµίλου ξεπερνούν τα 12,5 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον να επενδύσουν στη βόρεια Ελλάδα.
Εκείνο, όµως, που µου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν η αναφορά τους πως αντιλαµβάνονται ότι πλέον η ελληνική οικονοµία
γυρίζει σελίδα, γεγονός που είναι ικανό χάρη στις συντονισµένες
πρωτοβουλίες µας να καθιερώσει τη βόρεια Ελλάδα, τη Μακεδονία και τη Θράκη, ως έναν χώρο υποδοχής µεγάλων επενδύσεων που είναι ικανές να αλλάξουν τη µοίρα του τόπου µας.
Το Υπουργείο Εσωτερικών, τοµέας Μακεδονίας και Θράκης
στηρίζει κάθε προσπάθεια που υπηρετεί αυτόν τον εθνικό στόχο.
Στο µέτρο των δυνατοτήτων µας, στεκόµαστε δίπλα σε κάθε επιχειρηµατικό ενδιαφέρον που µπορεί να φέρνει την επενδυτική
άνοιξη στην περιοχή µας, η οποία δοκιµάστηκε σκληρά στα χρόνια της κρίσης.
Αύριο, για παράδειγµα, υποδέχοµαι τον διευθύνοντα σύµβουλο του οµίλου «PFIZER» -αναφέροµαι στην εταιρεία, γιατί
έχει ανακοινωθεί επισήµως- προκειµένου να συζητήσουµε για τη
µεγάλη επένδυση που ετοιµάζεται στη Θεσσαλονίκη -το 2020 θα
γίνει πραγµατικότητα- όπου θα λειτουργήσει το ένα από τα έξι
νέα κέντρα ψηφιακής τεχνολογίας τεχνητής νοηµοσύνης και ανάλυσης µεγάλων δεδοµένων που θα δηµιουργήσει ο αµερικανικός
αυτός κολοσσός. Πρόκειται για µία σηµαντική επένδυση, η οποία
άµεσα θα δηµιουργήσει στην πόλη της Θεσσαλονίκης διακόσες
νέες θέσεις εργασίας για ηλεκτρολόγους µηχανικούς, για προγραµµατιστές ηλεκτρονικών υπολογιστών, για άτοµα δηλαδή µε
συγκεκριµένες δεξιότητες µε την προοπτική οι θέσεις αυτές να
γίνουν πολύ περισσότερες.
Το έµπρακτο ενδιαφέρον της «PFIZER», των Ιταλών και άλλων
πολλών που το έχουν εκφράσει αποδεικνύει πως στη Θεσσαλονίκη, η Μακεδονία, η Θράκη έχουν σφυγµό και πατούν ξανά στα
πόδια τους. Η εµπιστοσύνη που µας δείχνουν βάζει την πατρίδα
µας στον παγκόσµιο ερευνητικό χάρτη. Παράλληλά, όµως, σηµατοδοτεί την επόµενη ηµέρα της βορείου Ελλάδος, αναδεικνύοντας τις µεγάλες οικονοµικές δυνατότητες που διαθέτει.
Στο πλαίσιο αυτό, δίνουµε ιδιαίτερη έµφαση στην καινοτοµία,
γιατί τη θεωρούµε -και είναι- η πύλη για το µέλλον. Με όχηµα την
Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτοµίας τρέχουµε τις διαδικασίες για την
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υλοποίηση του τεχνολογικού πάρκου τέταρτης γενιάς, το γνωστό Thessin tech που ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση, ενός τεχνολογικού πάρκου εθνικής εµβέλειας και
διεθνών προδιαγραφών σε οικόπεδο στην περιοχή της Περαίας,
δίπλα στο αεροδρόµιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».
Ήδη, έχουµε συγκροτήσει οµάδα εργασίας, η οποία συνεδριάζει σε εβδοµαδιαία βάση, προκειµένου να έχουµε µία πλήρη εικόνα της προόδου των εργασιών. Σύντοµα, µάλιστα, το
συγκεκριµένο οικόπεδο έκτασης επτακοσίων εξήντα ενός στρεµµάτων θα µεταβιβαστεί από το ΤΑΙΠΕΔ στην Αλεξάνδρεια Ζώνη
Καινοτοµίας.
Επίσης, δίνουµε ιδιαίτερη έµφαση στη διαχείριση του αναπτυξιακού νόµου για την περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης
για επενδύσεις άνω των 3 εκατοµµυρίων ευρώ. Συγκεκριµένα, µε
τον αναπτυξιακό νόµο, τον ν.3908 µέχρι στιγµής έχουν εγκριθεί
διακόσια πενήντα οκτώ επενδυτικά σχέδια, ενώ µε τον ν.4399
έχουν εγκριθεί σαράντα επτά επενδυτικά σχέδια κατά τον πρώτο
κύκλο, ενώ άλλα ογδόντα ένα έχουν υποβληθεί και εξετάζονται.
Από την εφαρµογή των δύο συγκεκριµένων επενδυτικών
νόµων, ωφελούµενοι είναι µέχρι στιγµής εξήντα τρεις επενδυτικοί φορείς και το ποσό ενίσχυσης υπερβαίνει τα 90 εκατοµµύρια
ευρώ.
Όσον αφορά στον έλεγχο της αγοράς βιοµηχανικών προϊόντων για τη διαπίστωση, συµµόρφωση µε την ισχύουσα τεχνική
βιοµηχανική νοµοθεσία και τη γενική ασφάλεια των προϊόντων,
κλιµάκια της υπηρεσίας του διοικητηρίου πραγµατοποίησαν το
τελευταίο έτος περισσότερους από τριάντα πέντε ελέγχους στις
εταιρείες όλων των περιφερειακών ενοτήτων της Μακεδονίας και
της Θράκης. Κοµβικό είναι και το ζήτηµα της υλοποίησης και διαχείρισης των προγραµµάτων «INTERREG» διασυνοριακής και
διακρατικής συνεργασίας.
Αυτή τη στιγµή, βρίσκονται σε εξέλιξη τέσσερα διασυνοριακά
προγράµµατα, ενώ πρόσφατα εγκρίθηκε πρόγραµµα διακρατικής συνεργασίας µε τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας, στο
οποίο επικεφαλής είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, Τοµέας Μακεδονίας και Θράκης.
Ξεχωριστή αναφορά θέλω να κάνω στην προσπάθεια να διαφυλάξουµε και να αναδείξουµε τα µακεδονικά προϊόντα. Προ
ηµερών, παρουσιάσαµε στο Διοικητήριο τη δεύτερη πρόσκληση
του προγράµµατος «Παράγω». Μέσω της συγκεκριµένης πρωτοβουλίας που υλοποιούµε, επιτυγχάνουµε τον διπλασιασµό των
προϊόντων ονοµασίας προέλευσης που παράγονται στη Μακεδονία. Στα πενήντα οκτώ που ήδη έχουν κατοχυρωθεί, προστίθενται άµεσα αλλά είκοσι δύο προϊόντα ΠΟΠ και προϊόντα
γεωγραφικής ένδειξης, καθώς και άλλα είκοσι εγγυηµένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα. Με τον τρόπο αυτό, αυξάνουµε τον
συνολικό αριθµό σε περισσότερα από εκατό προϊόντα και συνεχίζουµε.
Για τον τουρισµό έχουµε ολοκληρώσει τις διαδικασίες, προκειµένου να συµµετέχουµε στις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισµού
στη Σόφια, το Βελιγράδι και το Βουκουρέστι τον Φεβρουάριο του
2020. Πρόκειται για τρεις εκθέσεις, στις οποίες δεν προβλέπεται
η συµµετοχή του ΕΟΤ. Κρίναµε σκόπιµο να δηλώσουµε δυναµικό
παρών µε απώτερο σκοπό και στόχο να προβάλουµε την Ελλάδα
και ειδικότερα, τη Μακεδονία και τη Θράκη.
Σχετικά µε την ενίσχυση του εξωστρεφούς προφίλ της βόρειας
Ελλάδας, εργαζόµαστε για να διοργανώσουµε το δεύτερο
Balkan Forum, την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020 και το Σάββατο
28 Μαρτίου του 2020. Θέµα του είναι: «Επιχειρηµατικότητα και
καινοτοµία». Μέσω αυτού θα προωθήσουµε τη συνεργασία των
βαλκανικών κρατών.
Για το περιβάλλον, µετά από µία πρωτοβουλία που είχα πάρει
το 2013 ως Υπουργός Μακεδονίας και Θράκης τότε, έχουµε υπό
την εποπτεία µας τον επιφανειακό καθαρισµό του Θερµαϊκού
Κόλπου, ενεργοποιώντας ένα δίκτυο επιχειρήσεων που στηρίζει
χορηγικά ως δράση κοινωνικής ευθύνης στην όλη προσπάθεια,
χωρίς δηλαδή να επιβαρύνεται ούτε µε ένα ευρώ το ελληνικό δηµόσιο.
Παράλληλα, συντονίζουµε τις δράσεις των περίπου σαράντα
συναρµόδιων φορέων, που έχουν αντικείµενο σχετικό µε την
προστασία και ανάδειξη του Θερµαϊκού Κόλπου.
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Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα σταθώ στη συµµετοχή µας
στην ανάπλαση του Εθνικού Εκθεσιακού Φορέα, την οποία ο
Πρωθυπουργός συµπεριέλαβε στις προγραµµατικές δηλώσεις
της Κυβέρνησης ως ένα από τα πέντε εµβληµατικά έργα που
αφορούν τη χώρα. Σήµερα, η ΔΕΘ-HELEXPO καταλαµβάνει µία
έκταση περίπου εκατόν εβδοµήντα στρεµµάτων.
Μετά το τέλος των εργασιών -το 2026, εκτιµάται- µε αφορµή
και τον εορτασµό των εκατό χρόνων από την πρώτη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το νέο Εκθεσιακό Κέντρο που θα εκπέµπει
καινοτοµία και δηµιουργικότητα θα αποτελεί ένα τοπόσηµο για
την πόλη, ενώ η µισή του έκταση -είναι πάρα πολύ σηµαντικό
αυτό- περίπου ογδόντα πέντε στρέµµατα του υπάρχοντος χώρου
θα διατεθούν στους Θεσσαλονικείς ως αστικό πράσινο πάρκο.
Συνοψίζοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το 2020 εκτιµώ
ότι θα είναι µία θετική χρόνια. Τα καλύτερα είναι µπροστά µας,
ιδίως για τη Μακεδονία και τη Θράκη, που εξελίσσονται σε πρωταγωνίστριες. Η βόρεια Ελλάδα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
δεν µπορεί να περιµένει. Η βόρεια Ελλάδα αξίζει και πρέπει να
βρίσκεται στην πρώτη γραµµή του ενδιαφέροντος, υπερασπιζόµενη και την ιστορική της παρακαταθήκη.
Με τις σκέψεις αυτές κλείνω, ζητώντας από τη Βουλή και από
όλους τους συναδέλφους να δώσουν µία πολύ σηµαντική ψήφο
εµπιστοσύνης στον προϋπολογισµό του 2020, µία ψήφο εµπιστοσύνης που δίνει τη δυνατότητα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και
στην Κυβέρνησή του, που έχουν πρόγραµµα, που έχουν συνέπεια, σοβαρότητα, µε σκληρή δουλειά, να οδηγήσει τη χώρα
ψηλά, πολύ ψηλά, εκεί που πραγµατικά αξίζει και αρµόζει στην
Ελλάδα µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο γενικός εισηγητής από την Ελληνική Λύση, ο
κ. Βασίλειος Βιλιάρδος, για δέκα λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην πρώτη συζήτηση για τον
προϋπολογισµό ο κ. Σταϊκούρας απευθύνθηκε σε συνάδελφο εισηγητή, λέγοντάς του πως το δηµόσιο χρέος µας είναι βιώσιµο,
κυρίως επειδή εξυπηρετείται.
Εν προκειµένω, αναφέρω τα εξής: Πρώτον, εξυπηρετείται συγκυριακά, αφ’ ενός µεν επειδή διατηρούνται τεχνητά χαµηλά τα
επιτόκια των δεκαετών οµολόγων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, αφ’ ετέρου λόγω του ότι επιµηκύνθηκαν τα 96 δισεκατοµµύρια ευρώ έντοκα, από το ΣΥΡΙΖΑ, για µετά το 2032, όπου
ασφαλώς, θα είναι αδύνατον να εξυπηρετηθεί.
Δεύτερον, αυξάνεται ως απόλυτο µέγεθος από 350,6 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2019, στα 351,16 δισεκατοµµύρια ευρώ το
2020, παρά τα πλεονάσµατα και το ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας. Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Προβλέπεται να µειωθεί µόνο ως προς το ΑΕΠ, από 184,7% το
2019, στο 178% το 2020, λόγω της αύξησης του ΑΕΠ κατά 2,8%,
που υποθέτει η Κυβέρνηση κι εµείς ελπίζουµε να επαληθευτεί.
Τρίτον, η µείωση αυτή οφείλεται στο ότι το µεσοσταθµικό επιτόκιο δανεισµού του 2020 υπολογίζεται από το ΔΝΤ, στην έκθεσή
του, στο 1,9%, έναντι ανάπτυξης 2,8%. Το θέµα του πραγµατικού
µεσοσταθµικού επιτοκίου, βέβαια, είναι µεγάλο, αφού στην έκθεση του ΔΝΤ αυξάνεται τα επόµενα χρόνια έως το 2,6%, το
2027. Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Την ίδια στιγµή, η Τράπεζα της Ελλάδος το τοποθετεί στο 1,6%
-θα καταθέσω το σχετικό έγγραφο για τα Πρακτικά- ενώ ο Οργανισµός Δηµοσίου Χρέους στο 1,75% Επίσης, το καταθέτω για
τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος κατα-
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θέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εν προκειµένω, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να µας πει ο κ. Σταϊκούρας πόσο είναι πραγµατικά, για όλα τα χρόνια έως την αποπληρωµή του, µε τα σηµερινά δεδοµένα.
Γνωρίζει, φυσικά, πως το σηµερινό επιτόκιο νέου δανεισµού
της Ελλάδας είναι συγκυριακό επειδή διατηρείται τεχνητά χαµηλό από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Για πόσο καιρό,
όµως, θα µπορεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να το εξασφαλίσει, ειδικά για την Ελλάδα; Τι θα συµβεί αν παρουσιαστεί ξανά
µία στενότητα ρευστότητας παγκοσµίως, όπως το 2008, αλλά και
πρόσφατα το Σεπτέµβριο και το Δεκέµβριο, όπου αντιµετωπίστηκε µε χρήµατα που διέθεσαν από κοινού η FED µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, περίπου 500 δισεκατοµµύρια; Το
καταθέσω, επίσης, για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Έχει πάρει, αλήθεια, τα µέτρα της η Ελλάδα;
Τέταρτον, το δηµόσιο χρέος παραµένει σχετικά σταθερό, µε
τη βοήθεια των εσόδων από το ξεπούληµα των δηµοσίων επιχειρήσεών µας. Όπως ακούσαµε προχθές από τον κ. Χατζηδάκη,
δεν θα αφήσει τίποτα που να µην ξεπουλήσει. Τι θα συµβεί,
όµως, όταν δεν θα έχουµε πια τίποτα άλλο να ξεπουλήσουµε;
Πέµπτον, το δηµόσιο χρέος δεν αυξάνεται µεν, αλλά αντί
αυτού, έχει εκτοξευτεί στα ύψη το κόκκινο ιδιωτικό χρέος, µε το
οποίο µεταφέρονται, ουσιαστικά, τα ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία στο κράτος και από αυτό στους δανειστές, στο βωµό του
χρέους. Είναι πάνω από 100 δισεκατοµµύρια κόκκινες οφειλές
προς το δηµόσιο, σχεδόν 190 δισεκατοµµύρια µαζί µε τις επιβαρύνσεις, 75 δισεκατοµµύρια ευρώ στις τράπεζες, συν πάνω από
20 δισεκατοµµύρια ευρώ στους κερδοσκόπους που αγόρασαν
δάνεια από τις τράπεζες, περί τα 40 δισεκατοµµύρια ευρώ στους
οργανισµούς του δηµοσίου κ.λπ.. Είναι δυνατόν, λοιπόν, να χαρακτηρίζεται ως βιώσιµο ένα χρέος που εξυπηρετείται µε αυτό
τον τρόπο;
Έκτον, εάν το δηµόσιο χρέος είναι πράγµατι βιώσιµο, τότε
γιατί δεν αυξάνεται το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων και
δεν µειώνονται ανταγωνιστικά οι φόροι, για να αντιµετωπιστεί
επιτέλους η κρίση, προτού καταστραφεί εντελώς η Ελλάδα; Γιατί
δεν σταµατάει το ξεπούληµα; Γιατί συνεχίζονται τα καταστροφικά πρωτογενή πλεονάσµατα του 3,5%; Είναι, λοιπόν, ντροπή
να υιοθετούµε τέτοιους ισχυρισµούς δηµόσια!
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να προσθέσω πως έχει δίκιο η Κυβέρνηση, όσον αφορά τον ανορθολογισµό του ΣΥΡΙΖΑ, σύµφωνα
µε τον οποίο θα έπρεπε να δοθούν 5,5 δισεκατοµµύρια ευρώ εγγύηση από το µαξιλάρι για να µειώσουν οι δανειστές τα πρωτογενή πλεονάσµατα στο 2,5%. Προφανώς, το ένα είναι ταµειακό
θέµα και το άλλο δηµοσιονοµικό θέµα, γεγονός που είναι σαν να
συγκρίνουµε µήλα µε πορτοκάλια.
Τέλος, σύµφωνα µε άρθρο συνάδελφων µας από τον Αύγουστο του 2019, το 2021 µόνο οι τόκοι θα εκτοξευθούν στα 10,956
δισεκατοµµύρια ευρώ, περίπου, και το 2022 στα 24,489 δισεκατοµµύρια ευρώ. Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ισχύει, αλήθεια, κάτι τέτοιο; Πρόκειται για παγωµένους τόκους
από το EFSF; Κάτι τέτοιο δεν θα µπορούσε να αντιµετωπιστεί
ούτε µε το µαξιλάρι των ενδεχοµένων 37 δισεκατοµµυρίων ευρώ,
αφού θα προστεθούν και τα χρεολύσια. Μήπως, όµως, είναι
αυτός ο λόγος που µας απαγορεύουν να το χρησιµοποιήσουµε
και που συνεχίζουµε να δανειζόµαστε;
Ελπίζουµε να µας απαντηθούν όλα τα ερωτήµατα µας, επειδή
πρέπει να γνωρίζουν οι Έλληνες τι ακριβώς θα του συµβεί στο
µέλλον. Ελπίζουµε, επίσης, να έχει δίκιο ο Υπουργός και όχι
εµείς, επειδή το θέµα δεν είµαστε εµείς, αλλά το καλό της Ελλάδας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Περαιτέρω, ο κ. Σταϊκούρας είπε, επιπλέον, στο συνάδελφο
πως κάνει λάθος λέγοντας πως αυξάνονται οι φόροι, αφού είναι
το αποτέλεσµα της ανόδου του ΑΕΠ. Ο συνάδελφος, όµως, δεν
ισχυρίστηκε πως αυξάνονται οι συντελεστές, αλλά οι φόροι κι
έχει απόλυτο δίκιο. Οι φόροι αυξάνονται, ενώ εάν η Κυβέρνηση
δεν το θέλει, τότε θα έπρεπε απλά να µειώσει τους συντελεστές
ή να καταργήσει τους νέους φόρους που επιβλήθηκαν µε τα µνηµόνια, όπως το τέλος επιτηδεύµατος, ο φόρος αλληλεγγύης ή η
προκαταβολή του 100%.
Όσον αφορά δε γενικότερα τη µείωση της κοινωνικής δαπάνης, θα λέγαµε πως είναι ντροπή να δίνονται 175 εκατοµµύρια
ευρώ σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες ελληνικές οικογένειες, όταν
οι διακόσιες χιλιάδες παράνοµοι µετανάστες κοστίζουν το λιγότερο 1,8 δισεκατοµµύριο ευρώ στο κράτος µας. Θυµίζω πως
έχουµε καταθέσει στα Πρακτικά στο παρελθόν τους υπολογισµούς µας που το αποδεικνύουν, χωρίς να έχει τοποθετηθεί κάνεις.
Συνεχίζοντας, θα ήθελα να τονίσω ξανά πως η κρίση για την
οποία χρηµατοδοτηθήκαµε µε λιγότερα από 300 δισεκατοµµύρια
ευρώ από τους εταίρους µας, µε αντάλλαγµα την εθνική µας κυριαρχία, την υποθήκευση των πάντων, το ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας, τη δήµευση της ιδιωτικής και την εξαθλίωση
των Ελλήνων πολιτών, µας έχει κοστίσει επιπλέον πάνω από 1
τρισεκατοµµύριο ευρώ. Το γεγονός αυτό σίγουρα δεν θα µπορούσε να µας χαρακτηρίσει ως έναν έξυπνο λαό, ειδικά όταν
επωµιζόµαστε όλα τα µειονεκτήµατα µιας χρεοκοπίας, χωρίς τα
πλεονεκτήµατα της, όπως θα ήταν η ονοµαστική διαγραφή ενός
µεγάλου µέρους του χρέους µας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Ειδικότερα, η ιδιωτική µας περιουσία υποχώρησε κατά 587 δισεκατοµµύρια ευρώ, σύµφωνα µε την «CREDIT SUISSE» -θα καταθέσω το σχετικό έγγραφο αργότερα για τα Πρακτικά- η
δηµόσια περιουσία πάνω από 250 δισεκατοµµύρια ευρώ, θυµίζοντας ότι το ΔΝΤ είχε αποτιµήσει την ακίνητη περιουσία του
κράτους στα 300 δισεκατοµµύρια ευρώ -το καταθέτω για τα Πρακτικά- το κόκκινο χρέος αυξήθηκε πάνω από 200 δισεκατοµµύρια
ευρώ, ενώ από το Χρηµατιστήριο χάθηκαν περισσότερα από 100
δισεκατοµµύρια ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Παράλληλα, το ΑΕΠ µας µειώθηκε κατά 60 δισεκατοµµύρια
ευρώ περίπου και η µεσαία τάξη συρρικνώθηκε στο 20%.
Δεν θα χαρακτηρίζαµε, λοιπόν, όλα αυτά ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.
Δεν θα λέγαµε, βέβαια, πως φταίει µόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού, προφανώς, έγιναν από όλες τις προηγούµενες κυβερνήσεις.
Θα συνεχίσω τώρα µε τους συντελεστές του ΑΕΠ, όπως είπα
στην πρώτη εισήγηση µου, αφού από αυτούς εξαρτάται η άνοδός του.
Πρώτον, όσον αφορά τον πρώτο συντελεστή του ΑΕΠ, την
ιδιωτική κατανάλωση, οι προβλέψεις είναι η άνοδος της κατά
1,8% λόγω της αύξησης της απασχόλησης κατά 1,8% σε ετήσια
βάση και του διπλασιασµού του ρυθµού αύξησης του µέσου µισθού στο 1,2% έναντι του 2019. Δεν θα επηρεαστεί, όµως, η οικονοµία µας από τη χρεοκοπία της «THOMAS COOK», από το
Brexit και από την προβλεπόµενη ευρωπαϊκή ύφεση, µε την ενδεχόµενη µείωση του τουρισµού και των εξαγωγών;
Όσον αφορά τώρα το δεύτερο συντελεστή του ΑΕΠ, τις ιδιωτικές επενδύσεις, όπως αναφέρεται στον προϋπολογισµό, κινήθηκαν σηµαντικά χαµηλότερα, στο 0,7%, το πρώτο εξάµηνο του
2019 όταν είχε προβλεφθεί 11,9%.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δύο λεπτά θα χρειαστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αναµένεται, όµως, να κινηθούν σηµαντικά ανοδικότερα στο
δεύτερο εξάµηνο, µε τον ετήσιο ρυθµό τους να διαµορφώνεται
στο 8,8%. Στην ουσία, όµως, έχουν καταρρεύσει στο 11,2% το
2018 σε σχέση µε το 20%, περίπου, του 2009 ή µε το µέσο όρο
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της Ευρωζώνης στο 21%, ενώ παράλληλα έχουν µειωθεί και οι
δηµόσιες επενδύσεις.
Θα καταθέσω το σχετικό έγγραφο για τα Πρακτικά.
Φαίνεται, λοιπόν, πώς αναµένεται να προκύψει άνοδος από τις
ξένες επενδύσεις, οι οποίες, όµως, τις τελευταίες δεκαετίες δεν
υπερέβησαν πότε το 2%.
Εν προκειµένω, ελπίζει η Κυβέρνηση πως ξεπουλώντας τις δηµόσιες επιχειρήσεις, οι ξένοι νέοι ιδιοκτήτες τους θα επενδύσουν
στον εκσυγχρονισµό τους, όπως το παράδειγµα του κρατικού
ιταλικού σιδηροδροµικού µονοπωλίου που δηµιούργησε πουλώντας την «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» έναντι 45 εκατοµµυρίων ευρώ και περιµένοντας να επενδύσει 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ, σύµφωνα µε τον
κ. Καραµανλή. Πρόλαβε, βέβαια, να προικίσει τους Ιταλούς µε
750 εκατοµµύρια ευρώ για τις ΥΚΩ, για τις υπηρεσίες κοινής
ωφελείας.
Το ίδιο ελπίζει µε το ξεπούληµα των σπιτιών των Ελλήνων
στους ξένους κερδοσκόπους, υποθέτοντας πως αφού θα εξαγοράσουν σε εξευτελιστικές τιµές, θα επενδύσουν στην ανανέωσή
τους. Κάτι τέτοιο, όµως, θα αύξανε τα ενοίκια, οπότε θα στραγγάλιζε ξανά τους Έλληνες. Εποµένως, δεν θα ήταν δώρο άδωρο;
Από την άλλη πλευρά, εµείς πιστεύουµε πως πρέπει να αυξηθούν οι εγχώριες επενδύσεις και να επικεντρωθούν στην παραγωγή. Εντούτοις, βλέπουµε απουσία µέτρων για µικροµεσαίες
επιχειρήσεις, εάν όχι µία διάθεση επιβάρυνσης του καθεστώτος
λειτουργίας τους.
Εκτός αυτού, το κόστος δανεισµού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχει αυξηθεί σε σχέση µε πέρυσι, ενώ είναι δεδοµένο το
ότι πολλοί δεν έχουν πρόσβαση σε χρηµατοδότηση. Πώς, λοιπόν, να γίνουν επενδύσεις και να αναπτυχθεί η χώρα;
Ο τρίτος συντελεστής του ΑΕΠ είναι οι δηµόσιες δαπάνες,
συµπεριλαµβανοµένου του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, οι οποίες, όµως, δεν επιτρέπεται να αυξηθούν από τους
δανειστές. Εποµένως, θα λειτουργήσει αρνητικά όσον αφορά το
ΑΕΠ.
Τέλος, όσον αφορά τον τέταρτο συντελεστή του ΑΕΠ, αυτόν
που θα µπορούσε να αλλάξει εντελώς την εικόνα του εάν γινόταν
πλεονασµατικός, το εµπορικό ισοζύγιο, οι εξαγωγές πλην τις εισαγωγές, παραµένουν τα ελλείµµατά του λόγω της µειωµένης
ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας µας παρά την τεράστια
πτώση των µισθών, αφού κατέρρευσαν οι επενδύσεις. Είναι απότοκο του παραλόγου οικονοµικού µοντέλου της Μεταπολίτευσης
που πρέπει να αλλάξει και που δεν δροµολογείται.
Κλείνοντας, η λύση είναι µία και γνωστή σε όλους µας πριν από
εκατό χρόνια, από τη µεγάλη ύφεση των Ηνωµένων Πολιτειών: η
αύξηση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων και η ριζική
µείωση των φόρων.
Η Κυβέρνηση πρέπει να βρει τρόπο να τα καταφέρει, αφού
αυτός είναι λόγος που ψηφίστηκε. Ψηφίστηκε, δηλαδή, για να
βρει λύσεις και όχι για να συνεχίσει την κακοδιαχείριση των προηγουµένων.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Πριν δώσουµε τον
λόγο στον επόµενο γενικό εισηγητή, έχω την τιµή να ανακοινώσω
ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, πενήντα δύο µαθήτριες και µαθητές και τέσσερις
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 1ο Γυµνάσιο Ναυπλίου (δεύτερο τµήµα).
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο γενικός εισηγητής του ΜέΡΑ25, ο κ. Αρσένης.
Μετά θα ακολουθήσει ο Υπουργός Άµυνας και οι δευτερολογίες
των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων.
Κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο.
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ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να
καλωσορίσω και εγώ τα παιδιά.
Έρχοµαι µόλις από ένα συλλαλητήριο που είχε πάρα πολύ νεολαία. Στην Πετρούπολη και στο Ίλιον βγήκαν οι πολίτες στους
δρόµους, ακριβώς για να σταµατήσει αυτός ο κίνδυνος για τη
δηµόσια υγεία που λέγεται ΧΥΤΑ Φυλής. Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, ο σχεδιασµός είναι να συνεχίσει -και το αναφέρω και στον
προϋπολογισµό γιατί τα πρόστιµα θα πέσουν βροχή- µε την παράνοµη επέκταση στην Α’ ζώνη προστασίας αυτή τη στιγµή που
απαγορεύεται να γίνει, να επεκταθεί προς τα εκεί ο ΧΥΤΑ Φυλής,
για να παραταθεί η ζωή του άλλα τρία χρόνια για να τελειώσει
και η θητεία του κ. Πατούλη και να µας πουν µετά, «Ήρθαµε πάλι
σε αδιέξοδο, θα το στείλουµε στο Μουσαµά ή αλλού».
Δεν θα το επιτρέψουµε. Μαζί µε το Δυτικό Μέτωπο κατέθεσα
χθες στο συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης καταγγελία
ενάντια του δηµάρχου Φυλής, ακριβώς διότι έχει κάνει παράβαση
καθήκοντος µε το να αποκρύπτει την περιβαλλοντική πληροφόρηση που ορίζει ο νόµος µας και οι ευρωπαϊκές οδηγίες. Είναι
δικαίωµα του πολίτη να γνωρίζει το περιεχόµενο αυτής της µελέτης για τους ρυπαντές της Φυλής, που αποδεικνύουν την επικινδυνότητα για τους εργαζόµενους, για τους κατοίκους της
περιοχής και όλης της Αθήνας.
Επίσης, καταθέσαµε µαζί µε το Δυτικό Μέτωπο στην Ελληνική
Εταιρεία Ατοµικής Ενέργειας αναφορά, καταγγέλλοντας και καλώντας σε αυτοψία για τα ραδιενεργά, που εντοπίζει η διαρροή
αυτής της µελέτης που έχει δηµοσιευθεί στην «Εφηµερίδα των
Συντακτών», στο ΧΥΤΑ Φυλής. Και δεν θα σταµατήσουµε µέχρι
να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια για το ΧΥΤΑ Φυλής.
Όσον αφορά τα πιο ειδικά θέµατα του προϋπολογισµού,
έχουµε τονίσει το πόσο µοιάζει αυτός ο προϋπολογισµός µε τον
προηγούµενο του ΣΥΡΙΖΑ, πόσο πρέπει να δει κανείς τις λεπτοµέρειες για να εντοπίσει τις διαφορές. Και ο λόγος είναι ότι είναι
και οι δύο ανελεύθεροι. Δεσµεύονται και οι δύο από όλες τις µνηµονιακές διατάξεις του παρελθόντος και τους στόχους του µέλλοντος.
Είχατε πει, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, ότι θα είναι ο πρώτος αναπτυξιακός προϋπολογισµός. Ξέρετε, αναπτυξιακός προϋπολογισµός σε περίοδο κρίσης σηµαίνει δύο πράγµατα
σαφέστατα. Σηµαίνει γενναία αύξηση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων -αυτά κάνει κανείς σε ύφεση- και γενναία µείωση της φορολογίας, όχι των µεγάλων επιχειρήσεων, της
φορολογίας κλιµακωτά. Επίσης, σηµαίνει τόνωση της κατανάλωσης, τόνωση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων εκεί που παράγεται
η απασχόληση.
Εσείς δεν κάνετε κανένα από τα δύο, γιατί δεν πιστεύετε στις
µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, παρά το γεγονός ότι εκεί παράγεται η απασχόληση, εκεί παράγεται η ανάπτυξη και το ΑΕΠ και
δεν πιστεύετε, προφανώς, και στο να έχεις ένα αναπτυξιακό
πλαίσιο που να χρηµατοδοτεί την ανάπτυξη. Πιστεύετε στη λιτότητα και νοµιµοποιείστε από τα µνηµόνια να την εφαρµόζετε.
Είχατε πει ότι θα µειώνατε τα πρωτογενή πλεονάσµατα και,
όπως σας καταδείξαµε, έχετε συµβιβαστεί από την πρώτη µέρα
της διακυβέρνησής σας σε µία πιθανή µείωση το 2022 στο 2%,
όταν το 2022 ο στόχος θα είναι 2,2% Άρα σε 0,2% µείωση; Αυτή
είναι η µεγάλη προετοιµασία που κάνετε αυτή τη στιγµή για να
φέρετε τη µείωση; Το 0,2% θα είναι;
Θέλω να εστιάσω και σε ένα ζήτηµα το οποίο αφορά πάρα
πολύ τις πιο ευαίσθητες περιοχές αυτή τη στιγµή στην Ελλάδα,
τα νησιά µας. Και, κύριε Υπουργέ της Άµυνας, νοµίζω ότι θα συµφωνείτε. Το 2019 το µεταφορικό ισοδύναµο ήταν 157 εκατοµµύρια, 20 εκατοµµύρια για τις αφαλατώσεις, 96 εκατοµµύρια για
τις επιδοτήσεις των άγονων γραµµών. Το 2020, στο δικό σας
προϋπολογισµό, αυτές οι ευαίσθητες περιοχές χάνουν αυτή τη
στήριξη. Στα 136 εκατοµµύρια που υπολογίζεται ότι θα είναι το
κόστος για τις άγονες γραµµές, υπάρχουν µόνο 100 εκατοµµύρια στον προϋπολογισµό, χωρίς να µπορούµε να εντοπίσουµε
πού είναι τα χρήµατα για την αφαλάτωση κα πού είναι το µεταφορικό ισοδύναµο, η επιδότηση του εισιτηρίου για τους κατοίκους.
Τι θα γίνει µε την αφαλάτωση; Θα µας απαντήσετε; Τι θα γίνει
µε το µεταφορικό ισοδύναµο; Θα αυξηθεί το κόστος ζωής για
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τους νησιώτες, την ίδια στιγµή που αντιµετωπίζουν όλες τις
άλλου είδους πιέσεις που γνωρίζετε;
Σας φέραµε στο φορολογικό τροπολογία για τη µείωση του
ΦΠΑ στις νησιωτικές περιοχές στα προ µνηµονίου επίπεδα. Δεν
τη δεχτήκατε. Τώρα κόβετε και την επιδότηση αφαλάτωσης και
την επιδότηση του εισιτηρίου για τους κατοίκους;
Παρακαλώ πολύ, απαντήστε, γιατί είναι ωραίο να µιλάµε για
κίνδυνο και ανάγκη συστράτευσης απέναντι στις εθνικές προκλήσεις που περιγράφετε, αλλά είναι σηµαντικό όταν πιστεύουµε ότι
υπάρχει κάποιο πρόβληµα, να λαµβάνουµε και συγκεκριµένα
µέτρα, όχι µόνο να φιλολογούµε.
Θα κλείσω µ’ ένα υπαρξιακό ζήτηµα γι’ αυτόν τον προϋπολογισµό. Είχε πει ο κ. Σκυλακάκης και επανέλαβε ο κ. Σταϊκούρας
ότι µε βάση την ανάλυση βιωσιµότητας του χρέους, την debt sustainability analysis, το χρέος θα φτάσει στο 100% του ΑΕΠ µας
κατά πέντε µε έξι χρόνια νωρίτερα, καθώς η ανάλυση βιωσιµότητας του χρέους, µε βάση το ΔΝΤ, βελτιώθηκε από τη στιγµή
που αναλάβατε κυβέρνηση εσείς.
Σας είπε ο κ. Λογιάδης, και το επαναλαµβάνω, ότι µε βάση τις
αναλύσεις του ΔΝΤ -και εµείς δεν τις αναφέρουµε, επειδή συµπαθούµε το ΔΝΤ, αλλά επειδή είναι το µόνο που εσείς ακούτε και
νιώθετε τόσο φιλικά που δεν θέλετε να διαπραγµατευτείτε µαζί
του- η σχέση χρέους µε ΑΕΠ αυξάνεται κατά 10% στο 2028, υψηλότερο από τις προβλέψεις του Μαρτίου 2019, µια και η χαµηλότερη από το αναµενόµενο ανάπτυξη και τα υψηλά
πλεονάσµατα 2019-2025 υποσκελίζουν το οποιοδήποτε µειωµένο
κόστος δανεισµού.
Επειδή ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι αυτή είναι ανάλυση του Απριλίου 1919, δεν είναι, κύριε Σταϊκούρα, ανάλυση του Απριλίου
2019. Είναι ανάλυση της 13ης Νοεµβρίου 2019 και αφορά και τη
δική σας Κυβέρνηση. Και µόνο γι’ αυτόν τον λόγο θα έπρεπε
εσείς οι ίδιοι να καταψηφίσετε αυτό τον προϋπολογισµό. Διότι
καταφέρνετε ταυτόχρονα να αυξάνετε και το χρέος και να είναι
ένας αντιαναπτυξιακός προϋπολογισµός.
Δεν θα το κάνετε, γιατί, δυστυχώς, αυτός ο προϋπολογισµός
είναι τα µόνα διαπιστευτήρια υπακοής που έχετε ή, µάλλον, λειτουργεί µόνο ως διαπιστευτήριο υπακοής απέναντι στους δανειστές.
Σας καλώ, όµως, να το κάνετε. Σας καλώ να καταψηφίσετε,
όπως θα κάνουµε και εµείς. Θα καταψηφίσουµε αυτόν τον προϋπολογισµό.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Αρσένη.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας, ο κ. Παναγιωτόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ιδιαίτερη τιµή, αλλά και ευθύνη να βρίσκουµε σήµερα εδώ ενώπιον του Σώµατος ως επικεφαλής του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
Σας εξοµολογούµαι ότι αυτή την ώρα νιώθω περισσότερο ένα
βάρος ευθύνης. Αυτό, όµως, δεν το εκλαµβάνω ως πρόβληµα,
αλλά ως πρόκληση. Και στις προκλήσεις κάνουµε ακόµη περισσότερη προσπάθεια να ανταπεξερχόµαστε.
Έχω την ευθύνη, λοιπόν, ως επικεφαλής ενός Υπουργείου που
όποτε απαιτήθηκε στάθηκε και στέκεται στο ύψος της περίστασης, είτε αυτές οι περιστάσεις έχουν να κάνουν µε την προσαρµογή σε σύνθετες και ολοένα και πιο περίπλοκες, όπως φαίνεται,
προκλήσεις ασφαλείας στην περιοχής µας, είτε µε την ευθεία αµφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωµάτων µας από προκλητικούς,
αµετανόητους και απροκάλυπτα πλέον επιθετικούς γείτονες, είτε
ακόµα και µε την συνδροµή του Υπουργείου και της άµυνας στην
εθνική προσπάθεια εξόδου από την κρίση, µια και µιλάµε, βέβαια,
σήµερα για δηµοσιονοµικά στοιχεία στα πλαίσιο της συζήτησης
για την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισµού.
Πρόκειται για έναν κρατικό προϋπολογισµό που σηµατοδοτεί
και επίσηµα πλέον ότι η Ελλάδα εισέρχεται σε περίοδο κανονικότητας, σταθερότητας και ανάπτυξης.
Αυτούς τους χαρακτηρισµούς χρησιµοποίησα κατά τη συζή-
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τηση των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης και αυτό
πλέον αισθάνοµαι ότι αποτυπώνεται στο σχέδιο προϋπολογισµού
που συζητείται αυτές τις ηµέρες στην Ολοµέλεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι φανερό, ακόµα και σε αυτούς που δεν το παραδέχονται, ότι κάτι έχει αλλάξει στην Ελλάδα
εδώ και πέντε µήνες. Ήδη έχουν αποδαιµονοποιηθεί οι έννοιες
των επενδύσεων, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και των υγιών δυνάµεων της αγοράς, που µπορούν να ωθήσουν τελικά στην ανάπτυξη, την τόνωση της απασχόλησης και, ασφαλώς, στην
αύξηση του διαθέσιµου εισοδήµατος των πολιτών, την ευηµερία
µε την παραγωγή πλούτου και τη διάθεσή του πλεονάσµατος του
πλούτου που προκύπτει απ’ αυτή την διαδικασία παραγωγής, για
να στηριχθούν και οι πιο αδύναµες οµάδες, οι πιο ευάλωτες οµάδες και οι άλλες δράσεις που χρειάζεται η συντεταγµένη πολιτεία, µε ταυτόχρονη πάντα επιτήρηση των δηµοσιονοµικών
δεσµεύσεων της χώρας.
Βρισκόµαστε, λοιπόν, σήµερα εδώ, για να συζητήσουµε για
έναν προϋπολογισµό ευθύνης, δικαιοσύνης και ελπίδας.
Είναι προϋπολογισµός ευθύνης τόσο πρωτίστως έναντι των
νέων γενεών, έτσι ώστε να µην υποθηκεύεται το µέλλον τους στη
βάση επιπόλαιων και πρόσκαιρων παροχών, µέτρων παροχολογίας, όσο και έναντι των εταίρων µας που θέλουν ενδελεχή µελέτη κόστους και δηµοσιονοµικών επιπτώσεων, µε σαφή
πρόβλεψη κάθε πηγής χρηµατοδότησης, έτσι ώστε να µην τίθεται σε κίνδυνο η δηµοσιονοµική ισορροπία.
Είναι προϋπολογισµός δικαιοσύνης, καθώς οι πρόσφατες µειώσεις του ΕΝΦΙΑ, η βελτίωση του πλαισίου ρυθµίσεων οφειλών
των ιδιωτών προς την εφορία, η µείωση φορολόγησης των επιχειρήσεων, µεταξύ άλλων µέτρων, καταδεικνύουν συστηµατική
προσπάθεια να αποκατασταθούν αδικίες που έλαβαν χώρα τα
τελευταία έτη σε βάρος στρωµάτων της ελληνικής κοινωνίας, µε
γνώµονα, δυστυχώς, και πολλές φορές προκαταλήψεις ταξικής,
θα έλεγα, φύσεως. Λιγότεροι φόροι, λιγότερα βάρη στους πολλούς, ιδίως τη µεσαία τάξη. Αυτό είναι γεγονός.
Είναι προϋπολογισµός ελπίδας, στον οποίο ενσωµατώνονται
θετικοί και, µάλιστα, βελτιούµενοι ως προς τις προβλέψεις ρυθµοί ανάπτυξης, δηµοσιονοµικά πλεονάσµατα χωρίς υπερβολές
που στραγγαλίζουν την οικονοµία, περαιτέρω µείωση της ανεργίας, αύξηση σηµαντικών δεικτών για την οικονοµία παντού.
Οι προβλέψεις αποτυπώνουν το κλίµα αισιοδοξίας και προσδοκίας, ανάπτυξης της τάξης του 2,8% και, µάλιστα, εν µέσω, όχι
της καλύτερης δυνατής διεθνούς συγκυρίας, πρωτογενές πλεόνασµα 3,56% ως πρώτο βήµα για την αξίωση διαπραγµάτευσης
σχετικών πλεονασµάτων στο µέλλον, δείγµα αξιοπιστίας, δηλαδή, για µελλοντική βελτίωση και, από την άλλη µεριά, πρωτογενές πλεόνασµα που δεν οδηγεί σε υπερβολές που πνίγουν την
οικονοµική δραστηριότητα και την οικονοµία.
Επίσης, σηµαντικής αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης και
των επενδύσεων ως απόρροια της αναθέρµανσης της οικονοµικής δραστηριότητας και των αυξηµένων εισοδηµάτων των πολιτών.
Όλα αυτά, βέβαια, κυρίες και κύριοι, µπορούν να µετουσιωθούν από προβλέψεις και σχεδιασµούς σε απτό αποτέλεσµα και
πραγµατικότητα µόνο µέσα σε ένα περιβάλλον ασφάλειας για τη
χώρα. Και σε αυτό το σηµείο η συµβολή του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας αποκτά συγκεκριµένα χαρακτηριστικά.
Να είστε, λοιπόν, σίγουροι ότι οι Ένοπλες Δυνάµεις αποτελούν
την εγγυήτρια παράµετρο εκείνου του περιβάλλοντος ασφαλείας
που θα επιτρέπει στους πολίτες της χώρας και στις επιχειρήσεις
να αναπτύξουν την οικονοµική τους δραστηριότητα απερίσπαστοι, αλλά και ταυτόχρονα να διασφαλίζεται η σταθερότητα και
για δυνητικούς υποψηφίους επενδυτές.
Πρέπει, λοιπόν -και αυτό είναι, αν θέλετε, το µήνυµα που απευθύνω απ’ αυτό το Βήµα- όλες οι παρατάξεις του Κοινοβουλίου
να συµβάλουν ώστε να ισχύσει αυτή η συνθήκη: Ισχυρές Ένοπλες Δυνάµεις, που εγγυώνται περιβάλλον ασφάλειας στη χώρα
και αυτό µε τη σειρά του οδηγεί σε πορεία ευηµερίας, ανάπτυξης
και σταθερότητας.
Αυτοί οι λόγοι µε κάνουν προσωπικά αισιόδοξο, όταν κατά την
πρόσφατη συζήτηση νοµοσχεδίου του Υπουργείου κατεγράφη,
νοµίζω ευθαρσώς, η σύµπνοια και η θετική διάθεση συνεργασίας
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από όλες τις παρατάξεις του Κοινοβουλίου. Αναφέροµαι στην
πρόσφατη νοµοθετική παρέµβαση που έχει να κάνει µε την αναβάθµιση οπλικών συστηµάτων των Ενόπλων Δυνάµεων.
Εκτιµώ ότι έχει γίνει πλέον κοινή αντίληψη ότι τα θέµατα Εθνικής Άµυνας, ιδίως σ’ αυτή την παρούσα δύσκολη γεωπολιτική
συγκυρία, τη γεµάτη προκλήσεις και δυνητικές αστάθειες, πρέπει να είναι πέρα και πάνω από οποιαδήποτε κοµµατική ατζέντα
και ότι έχουν και πάλι ωριµάσει οι συνθήκες ώστε να υπερψηφίσουν όλες οι παρατάξεις του Κοινοβουλίου τις δαπάνες του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας ως ένα πεδίο συνεννόησης και συγκερασµού διαφορετικών, βέβαια, απόψεων, αλλά εντούτοις ένα
πεδίο πολιτικής οµόνοιας και εθνικής οµοψυχίας, για να µην πω
και µηνύµατος αποφασιστικότητας.
Ας το κάνουµε, λοιπόν, αυτό απόψε το βράδυ, ψηφίζοντας τις
αµυντικές δαπάνες, τις δαπάνες του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, εκπέµποντας µε αυτόν τον τρόπο και το ανάλογο σήµα,
τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας.
Δεν θα κουραστώ να επαναλαµβάνω αυτό που πάντοτε πρέσβευα, ότι η Εθνική Άµυνα δεν είναι κοµµατική, αλλά αµιγώς
εθνική υπόθεση.
Επανερχόµενος, λοιπόν, στα στοιχεία που αφορούν τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, πρώτα επιτρέψτε
µου να παραθέσω ορισµένα στοιχεία για την προηγούµενη περίοδο και ειδικότερα την περίοδο 2009 µε 2019, προκειµένου να
υπάρξει µία καλύτερη, πιο εµπεριστατωµένη εικόνα των κρίσιµων
δηµοσιονοµικών µεγεθών σχετικά µε τις αµυντικές δαπάνες της
χώρας. Πρέπει να αντιληφθούµε πόσο στοίχισε στην άµυνα η
κρίση.
Θα αναφερθώ στις τρεις βασικές κατηγορίες των αµυντικών
δαπανών: «Αποδοχές στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων», «Λειτουργικός προϋπολογισµός», «Εξοπλιστικά προγράµµατα». Την
περίοδο 2009 - 2019 στην κατηγορία των αποδοχών είχαµε µείωση της τάξης του 21% περίπου. Τα τελευταία χρόνια η κατάσταση στην εν λόγω κατηγορία σταθεροποιήθηκε, µετά και την
εφαρµογή του νέου µισθολογίου για τα στελέχη των Ενόπλων
Δυνάµεων. Στην κατηγορία του λειτουργικού προϋπολογισµού,
δηλαδή δαπάνες για καύσιµα, τροφοδοσία, συντηρήσεις, επισκευές εξοπλισµού και εγκαταστάσεων κ.λπ. είχαµε µεγάλη µείωση, περίπου 63% σε αυτή την περίοδο ή 920 εκατοµµύρια ευρώ
σε απόλυτες τιµές. Στην κατηγορία των εξοπλιστικών προγραµµάτων η αντίστοιχη µείωση κυµαίνεται περίπου -επίσης µεγάλη
µείωση- στο 76%, περίπου 1,67 δισεκατοµµύριο λιγότερα για
εξοπλιστικά στην άµυνα, µέσα σε αυτή τη δύσκολη δεκαετία.
Συνοπτικά η µείωση του προϋπολογισµού του Υπουργείου
Άµυνας για την περίοδο 2009 έως 2019 υπερβαίνει το 49% και
σε απόλυτες τιµές ξεπέρασε τα 3,2 δισεκατοµµύρια ευρώ λιγότερα για την άµυνα, στοιχειοθετώντας, όµως, την ίδια ώρα τη σηµαντικότατη συµβολή του Υπουργείου στη διαδικασία
δηµοσιονοµικής προσαρµογής της χώρας κατά την τελευταία δεκαετία.
Θα ήθελα, όµως, να εκπέµψω ένα διαφορετικό µήνυµα για το
διάστηµα από δω και πέρα. Ο προϋπολογισµός του 2020 έχει κατατεθεί προς ψήφιση. Όσον αφορά το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας επισηµαίνω τα ακόλουθα:
Αναστρέφεται η τάση µείωσης των αµυντικών δαπανών.
Οι πιστώσεις για τις αποδοχές παρουσιάζουν αύξηση οριακή
περί το 3,2% σε σχέση µε αυτές του έτους 2019 κυρίως λόγω
της εφαρµογής πρόβλεψης για αύξηση των εργοδοτικών εισφορών του κράτους ως εργοδότη υπέρ του ΕΦΚΑ για το προσωπικό
που υπαγόταν στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του δηµοσίου µέχρι
31 Δεκεµβρίου του 2016. Οι συνολικές πιστώσεις για τις αποδοχές προσωπικού ανέρχονται στα 2,3 δισεκατοµµύρια.
Στα κονδύλια για τις λειτουργικές δαπάνες παρουσιάζεται µείωση κατά 48 εκατοµµύρια ευρώ. Αυτό, όµως, δεν είναι αυτό που
φαίνεται. Η µείωση αυτή λαµβάνει χώρα στο πλαίσιο µιας νέας
µεταρρύθµισης του Υπουργείου Οικονοµικών µε τη θεσµοθέτηση
ενός ειδικού αποθεµατικού, αποσκοπώντας σε ένα λιγότερο δαπανηρό και περισσότερο αποτελεσµατικό κράτος.
Να πω επεξηγηµατικά δύο πράγµατα, για να προλάβω τυχόν
αρνητικά σχόλια και αντιδράσεις όσων -ο οµιλών συµπεριλαµβάνεται σε αυτή τη κατηγορία- δεν θέλουν να βλέπουν ιδίως αυτή
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την ώρα µείωση των κονδυλίων του Υπουργείου Άµυνας. Ο απώτερος λόγος θεσµοθέτησης του εν λόγω ειδικού αποθεµατικού
συνίσταται στη ρεαλιστικότερη αποτύπωση των κρατικών δαπανών, την αποφυγή υποεκτέλεσης πιστώσεων του προϋπολογισµού σε ορισµένες κατηγορίες από αυτές και αντίστοιχα στην
εξυπηρέτηση αναγκών αυξηµένης αβεβαιότητας σε κάποιους
συγκεκριµένους τοµείς: παιδείας, υγείας, κοινωνικής πρόνοιας,
άµυνας και ασφάλειας.
Το εν λόγω ειδικό αποθεµατικό κατά την εισηγητική έκθεση
του προσχεδίου του προϋπολογισµού του 2020 θα χρησιµοποιείται από δω και πέρα για τη συστηµατική ενίσχυση των Υπουργείων σε όλη τη διάρκεια του έτους, διασφαλίζοντας έτσι την
απρόσκοπτη εν γένει λειτουργία τους.
Σας ρωτάω: Ποια Υπουργεία θέτουν υποψηφιότητα για επιπλέον ενίσχυση από το ειδικό αποθεµατικό; Απαντώ: Αυτά που
δεν παρουσιάζουν υποεκτέλεση στις πιστώσεις του προϋπολογισµού τους. Ποιο υπουργείο είναι ίσως το πρώτο όσον αφορά
την ικανότητά του να µην έχει υποεκτέλεση των πιστώσεων του
προϋπολογισµού, δεδοµένου ότι απορροφά σχεδόν το 100% των
πιστώσεων που του διατίθενται; Το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας.
Εποµένως, τα διαχρονικά απολογιστικά στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, δηλαδή τα υψηλά ποσοστά απορρόφησης, περίπου στο 100% των πιστώσεων, η αύξηση των
επιχειρησιακών απαιτήσεων ως επί το πλείστον και λόγω των
προκλήσεων ασφάλειας, για τις οποίες έκανα λόγο, η έντονη κοινωνική προσφορά των Ενόπλων Δυνάµεων, που απαιτεί τη διάθεση περισσότερων πόρων σε κρίσιµα για την κοινωνία θέµατα
-µιλώ για συνδροµή σε φυσικές καταστροφές, που πλέον αυτό
είναι µία κανονικότητα αν θέλετε, µία τακτική δραστηριότητα
στοιχείων των Ενόπλων Δυνάµεων, τη δασοπυρόσβεση, το µεταναστευτικό κ.λπ.-, καθώς βέβαια και η αγαστή συνεργασία µε τις
υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους εδραιώνουν
την πεποίθηση ότι εν τέλει ο λειτουργικός προϋπολογισµός του
Υπουργείου όχι µόνο δεν θα µειωθεί, αλλά το αντίθετο θα ενισχυθεί ακόµα περισσότερο σε σχέση µε το προηγούµενο έτος,
εφόσον βέβαια διασφαλίζεται η κατά τα λοιπά οµαλή εκτέλεση
του κρατικού προϋπολογισµού τόσο στα έσοδα, όσο και στα
έξοδα.
Εποµένως, ειδικό αποθεµατικό σηµαίνει ότι Υπουργείο παρουσιάζει πλήρη εκτέλεση και απορροφητικότητα των πιστώσεων,
θα µπορεί να επανέρχεται και να αντλεί περισσότερα κεφάλαια
ακόµα από το ειδικό αποθεµατικό για να καλύπτει άλλες ανάγκες
του.
Τέλος, όσον αφορά τα εξοπλιστικά οι πιστώσεις παραµένουν
στα ίδια επίπεδα µε αυτά του 2019, στα 530 εκατοµµύρια, σύµφωνα, βέβαια, µε τις προβλέψεις του ισχύοντος µεσοπρόθεσµου
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής. Ο συνολικός προϋπολογισµός είναι αυξηµένος σε σχέση µε το τρέχον έτος κατά τι,
οριακά. Υπάρχουν, όµως, εδώ δύο προοπτικές: Όπως σας είπα
επιπλέον σχεδιαζόµενη ενίσχυση από το νέο ειδικό αποθεµατικό
του Υπουργείου Οικονοµικών, αλλά και µε την πιθανότητα -για
να µην πω βεβαιότητα από αυτό το Βήµα- διάθεσης επιπλέον
κονδυλίων για αµυντικές δαπάνες.
Άκουσα το ενδιαφέρον, την αγωνία και την πρόταση αρκετών
µελών της Εθνικής Αντιπροσωπείας για ανάγκη ενίσχυσης των
εξοπλιστικών δαπανών για το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. Να
είστε όλοι και όλες σίγουροι ότι δεν άκουσα µόνο εγώ. Το ακούει
και ο Πρωθυπουργός. Είναι ασφαλώς και αυτός πεπεισµένος ότι
αυτή είναι η ώρα που πρέπει να ενισχυθούν µε επιπρόσθετα κονδύλια για αµυντικές δαπάνες οι Ένοπλες Δυνάµεις, αλλά αυτό
πρέπει να γίνει ανάλογα µε τον σχεδιασµό, την προτεραιοποίηση
και τις ανάγκες που προτάσσονται από την ηγεσία των Ενόπλων
Δυνάµεων, τη στρατιωτική ηγεσία, η οποία εισηγείται στην πολιτική ηγεσία και ακολούθως η πολιτική ηγεσία προτεραιοποιώντας, όπως σας είπα, αυτές τις ανάγκες, εισηγείται στον
Πρωθυπουργό. Ήδη οι προτάσεις κατατίθενται προκειµένου να
πάµε στις σχετικές αποφάσεις είτε µέσω της διάθεσης τµήµατος
του πλεονάσµατος, αφού βέβαια συνεννοηθούµε µε το αρµόδιο
Υπουργείο Οικονοµικών και πάντα, βέβαια, υπό την πολιτική καθοδήγηση και τις εντολές του Πρωθυπουργού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο δηµοσιονοµικό αυτό πλαί-
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σιο και συναφώς µε τις προγραµµατικές δηλώσεις της Κυβέρνησης και τις εντολές του Πρωθυπουργού, έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες και σχεδιάζονται περαιτέρω δράσεις, που θα
µπορούσαν να εστιαστούν στους εξής κυρίως τοµείς προτεραιότητας: εξασφάλιση επάρκειας αµυντικού εξοπλισµού µέσω διασφάλισης των απαιτουµένων για τη συντήρησή του πόρων, την
ίδια ώρα που προτεραιοποιούµε, µαζί µε τη στρατιωτική ηγεσία,
την αναβάθµιση υφιστάµενων οπλικών συστηµάτων, αλλά και την
πρόσκτηση νέων, αναδιοργάνωση της συνολικής δοµής των Ενόπλων Δυνάµεων, αποβλέποντας στην αύξηση διαθεσιµότητας
του έµψυχου δυναµικού, στην προσαρµογή στις νέες απαιτήσεις
για την επιχειρησιακή ετοιµότητα και λειτουργικότητα των Ενόπλων Δυνάµεων και την ενίσχυση τελικά της αποτρεπτικής
ισχύος τους, αναθεώρηση του θεσµικού πλαισίου προµηθειών
αµυντικού υλικού, µε διαφάνεια αλλά και ευελιξία ανταπόκρισης
-ταχύτητα θα έλεγα- στις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάµεων.
Στρατηγικός στόχος που θέσαµε πρόσφατα και θα επιµείνουµε πάνω σε αυτό: Αναβίωση της εγχώριας αµυντικής βιοµηχανίας, όπως προέκυψε νοµίζω αυτό στην πράξη από την
πρόσφατη ενεργοποίηση συµµετοχής της αµυντικής βιοµηχανίας µας στο πρόγραµµα αναβάθµισης των αεροσκαφών F-16
της Πολεµικής Αεροπορίας µας, όπως είχε προαποφασιστεί,
αλλά πρέπει αυτά να µεταφράζονται πλέον σε απτές αποδείξεις
ότι ισχύουν στην πράξη.
Στο µέλλον θα έχουµε πολλές ακόµα ευκαιρίες να δείξουµε ότι
ό,τι λέµε το εννοούµε και ότι η ύπαρξη µιας ανταγωνιστικής, λειτουργικής, βιώσιµης και εξωστρεφούς αµυντικής βιοµηχανίας,
πρέπει να είναι στρατηγική προτεραιότητα για τη χώρα. Νοµίζω,
όµως, ότι θα µπορούσαµε να το εκλάβουµε αυτό ως το συγκριτικό της πλεονέκτηµα. Σε µία χώρα σαν την Ελλάδα µε αυτές τις
ισχυρές και ενεργές Ένοπλες Δυνάµεις θα έπρεπε να υποστηρίζονται αυτές από µία ενεργό και υποστηρικτική αµυντική βιοµηχανία.
Έχουµε αναβάθµιση της στρατιωτικής εκπαίδευσης τόσο για
τα στελέχη, επένδυση δηλαδή στον πολλαπλασιαστή ισχύος των
Ενόπλων Δυνάµεων, όσο και το συνολικό ανθρώπινο δυναµικό
και για τους οπλίτες, προκειµένου η θητεία να καταστεί επωφελής για τους ίδιους, για την κοινωνία και για την υπηρεσία.
Ειπώθηκαν πολλά σχετικά µε τη αύξηση της θητείας. Ασφαλώς, όπως σας είπα, δεν τίθεται τώρα θέµα. Δεν ξέρω πού θα
οδηγήσουν οι ανάγκες, αλλά εγώ θα προτιµούσα να καταστήσω
ως προτεραιότητα την πρόσληψη επίλεκτων διαλεγµένων, αν θέλετε, επαγγελµατιών οπλιτών, στελεχών και στους τρεις κλάδους. Νοµίζω ότι αυτό θα είχε µεγαλύτερη προστιθέµενη αξία,
όσον αφορά την επιχειρησιακή δυνατότητα και αναβάθµιση των
Ενόπλων Δυνάµεων.
Έχουµε ενίσχυση της αµυντικής διπλωµατίας ως εργαλείο
ήπιας ισχύος, σε συνεργασία πάντα µε το αρµόδιο Υπουργείο
Εξωτερικών, καθώς επίσης µε αυτήν διατηρούµε και επαυξάνουµε όπου κρίνεται απαραίτητο, την παρουσία της χώρας σε
αποστολές του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ.
Ήδη έχουµε κάνει λόγο για αναβάθµιση της στρατηγικής συνεργασίας µε τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. Έχει συναφθεί
και σχετική συµφωνία που σύντοµα θα έρθει προς κύρωση στη
Βουλή των Ελλήνων. Όµως, δουλεύουµε, εµβαθύνουµε και πάνω
στη στρατηγική συµµαχία µε τη Γαλλία -µεταξύ άλλων- και το Ισραήλ, αλλά και την Αίγυπτο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι Ένοπλες Δυνάµεις είναι σε
καλή κατάσταση. Είναι αξιόµαχες και έτοιµες. Ασφαλώς και αντιµετωπίζουν αυξηµένες απαιτήσεις και περισσότερες προκλήσεις, αλλά ανταποκρίνονται. Γίνεται λόγος καθηµερινά, λοιπόν,
για τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου µας από τουρκικά µαχητικά. Ναι, αλλά είµαστε µαζί τους. Είµαστε µαζί τους και δίπλα
τους. Τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες παραβιάσεις αυτοί µέσα
στο 2019; Τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες αναχαιτίσεις εµείς. Θα
κάνουµε ό,τι χρειαστεί για να είµαστε πάντα µαζί τους, να είµαστε πάντα δίπλα τους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Η ποιότητα των οπλικών συστηµάτων και του έµψυχου δυναµικού εγγυώνται υψηλότατη αποτρεπτική ισχύ και αυτό θα ήθελα
να το καταστήσω σαφές προς πάσα κατεύθυνση µε ψυχραιµία,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αποφασιστικότητα και περίσκεψη. Όµως, πρέπει να εκπέµψουµε
το µήνυµα αυτό για να το καταλάβουν όλοι. Αποστολή µας, λοιπόν, είναι να φέρουµε τις Ένοπλες Δυνάµεις που είναι ήδη σε
πολύ καλή κατάσταση, σε ακόµα καλύτερη κατάσταση σε επίπεδο αναδιοργάνωσης της συνολικής δοµής τους, σε επίπεδο
αναβάθµισης βεβαίως των οπλικών συστηµάτων τους, τόσο µε
την πρόσθεση νέων, όσο και µε την ολοκληρωµένη και απρόσκοπτη συντήρηση και υποστήριξη των υφισταµένων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ, θα
χρειαστείτε κι άλλο χρόνο;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Στοχεύουµε στο επίπεδο προσαρµογής στις νέες τεχνολογίες,
όπως την κυβερνοάµυνα -ήδη το πλαίσιο συνεργασίας µε το αρµόδιο Υπουργείο το επεξεργαζόµαστε και θα το φέρουµε, θα
είναι µία από τις πρώτες παρεµβάσεις µας στο νέο έτος- και σε
επίπεδο ενίσχυσης του έµψυχου δυναµικού και, τελικά, σε επίπεδο υποστήριξης από µία ανταγωνιστική εγχώρια αµυντική βιοµηχανία.
Η προσπάθεια αυτή είναι διαρκής. Τώρα πρέπει να γίνει πιο
εντατική, πιο έξυπνη και πιο πολύπλευρη από ποτέ, γιατί τώρα
περισσότερο από ποτέ εντείνονται οι απειλές ασφαλείας γύρω
µας και, συνεπώς, τώρα περισσότερο από ποτέ χρειαζόµαστε
ισχυρές Ένοπλες Δυνάµεις που θα διασφαλίζουν τα κυριαρχικά
µας δικαιώµατα, θα υποστηρίζουν τα εθνικά µας δίκαια, θα εγγυώνται και θα συνεχίζουν να εγγυώνται το περιβάλλον σταθερότητας και ασφάλειας της χώρας.
Αυτή είναι µία αναγκαία προσπάθεια για να προχωρήσει η
χώρα µπροστά. Οι Ένοπλες Δυνάµεις της χώρας είναι η κόψη
του σπαθιού η τροµερή και δικό µας καθήκον είναι να εξασφαλίσουµε τη συνθήκη ώστε να παραµένουν ως έχουν.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εισερχόµαστε στον
κύκλο των δευτερολογιών των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων.
Θα δώσουµε τον λόγο στον κ. Λιβανό και θα συνεχίσουν µε τη
σειρά οι υπόλοιποι Κοινοβουλευτικοί.
Μετά τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, θα δώσουµε τον λόγο στον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, τον
κ. Καραµανλή και θα συνεχίσουν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
Ορίστε, κύριε Λιβανέ, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από µία διαδικασία σχεδόν
πενήντα, πενήντα δύο ωρών, σε τούτη την Αίθουσα, νοµίζω ότι
έχουµε βγάλει ασφαλή πολιτικά συµπεράσµατα. Είδαµε τα κόµµατα της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης να ασκούν µία αντιπολιτευτική κριτική, σύµφωνα µε τις εκλογικές τους θέσεις. Είδαµε το
Κίνηµα Αλλαγής να προσπαθεί να αυτοπροσδιοριστεί, να βρει
ταυτότητα. Είδαµε την Αξιωµατική Αντιπολίτευση χωρίς ταυτότητα, χωρίς πυξίδα, χωρίς πολιτικό λόγο.
Είδαµε, όµως και µία Κυβέρνηση µε καθαρό και σαφή πολιτικό
και ιδεολογικό στίγµα, που ο προεκλογικός και προγραµµατικός
της λόγος εξέφραζε απόλυτα και καθαρά το ιδεολογικό πλαίσιο
του πολιτικού και του κοινωνικού φιλελευθερισµού. Είδαµε την
πρώτη Κυβέρνηση που όσα υποσχέθηκε προεκλογικά, τα τηρεί
και τα κάνει µετεκλογικά. Υποσχέθηκε µείωση φόρων -και αυτή
πράττει- αποκατάσταση της ασφάλειας και προσέλκυση των
επενδύσεων για τη δηµιουργία πλούτου που είναι µία διαφωνία
µας µε τον ΣΥΡΙΖΑ έτσι ώστε να έχουµε τη δυνατότητα να ασκήσουµε κοινωνική δικαιοσύνη και κοινωνική πολιτική, µακριά από
τον λαϊκισµό και τη δηµαγωγία.
Τι κάνουµε, δηλαδή, ως Κυβέρνηση αυτούς τους πεντέµισι
µήνες και είµαστε περήφανοι γι’ αυτό; Εφαρµόζουµε πρακτικά
την πολιτική και την ιδεολογία µας στην πράξη, την ιδεολογία και
την αποτελεσµατικότητα αυτής µε την οποία ζητάµε να κριθούµε
εν τέλει από τον ελληνικό λαό. Καταργούµε το άσυλο της βίας
στα πανεπιστήµια, συγκρουόµαστε µε την ανοµία των αναρχικών,
των τραµπούκων και το µπαχαλάκηδων, προσπαθούµε να καταλύσουµε το άβατο των Εξαρχείων. Μειώνουµε, επίσης, φορολο-
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γικά βάρη. Επενδύουµε στην υγιή ιδιωτική επιχειρηµατικότητα.
Προπαντός, έχουµε µία ειλικρινή και καθαρή τοποθέτηση απέναντι σε κάθε είδους λαϊκισµό και για όλα τα ζητήµατα.
Η πολιτική µας αυτή φαίνεται από όλες τις έρευνες και τις δηµοσκοπήσεις που γίνονται ότι τελικά επιβραβεύεται από τη µεγάλη πλειοψηφία των πολιτών και όχι µόνο από τους πολίτες που
ψήφισαν τη Νέα Δηµοκρατία στις τελευταίες εκλογές. Επιβραβεύεται, δηλαδή, από τις πολλές και τους πολλούς οι οποίοι στέκονται στο πλευρό µας, αγκαλιάζοντας τις µεταρρυθµιστικές µας
προσπάθειες.
Μετά τις απανωτές εκλογικές νίκες του καλοκαιριού, µε τις επιλογές και την αποτελεσµατικότητά της η Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη κερδίζει καθηµερινά, στη βάση πλέον της
εφαρµοσµένης πολιτικής, την Αντιπολίτευση. Αυτό έχει ως επακόλουθο ο ΣΥΡΙΖΑ να αποδιοργανώνεται πρακτικά, να µπερδεύεται ακόµα περισσότερο ιδεολογικά και, τελικά, να ωθείται σε
πολιτικά αδιέξοδα.
Θα προσπαθήσω, επειδή τα οικονοµικά έχουν καλυφθεί, να καλύψω λίγο ως πολύ τις κριτικές που δεχθήκαµε στην Αίθουσα
αυτή τις τελευταίες πέντε µέρες.
Ξεκινώ από την οµιλία του κ. Σκανδαλίδη, ο οποίος ως εισηγητής του Κινήµατος Αλλαγής µας είπε ότι εµείς κάνουµε βουτιά
στο παρελθόν διότι δεν έχουµε σήµερα πολιτική. Παρ’ ότι τον σέβοµαι και τον παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια γιατί είναι ένα
µε την ιστορία του ΠΑΣΟΚ και την ιστορία της χώρας κατ’ επέκταση τα τελευταία χρόνια, θεωρώ ότι κάνει ένα µεγάλο σφάλµα.
Δεν ανοίξαµε εµείς τη συζήτηση για το παρελθόν. Αναφέρθηκε
στον κ. Σηµίτη και στο Ελσίνκι. Είναι εκείνοι οι οποίοι άνοιξαν τη
συζήτηση και εµείς απλά απαντήσαµε ιστορικά, θέλοντας να βάλουµε τον πολιτικό διάλογο στα σύγχρονα επίκαιρα ερωτήµατα
και να σταµατήσουµε να διαφωνούµε για το χθες.
Δεν πρόκειται να απαντήσω σε ένα-ένα τα σηµεία της οµιλίας
του. Πλην όµως, θέλω να πω -το έχει ξαναπεί και ο Πρωθυπουργός, ακούστηκε σ’ αυτή την Αίθουσα- ότι εµείς πιστεύουµε ότι τα
σαράντα πέντε χρόνια της Μεταπολίτευσης έγιναν λάθη, αλλά
έγιναν και πάρα πολλά θετικά για την πατρίδα µας. Αυξήθηκε το
βιοτικό επίπεδο, µειώθηκε η διαφορά µας από τις άλλες δυτικές
χώρες και είµαστε περήφανοι ως Νέα Δηµοκρατία για όσα κάναµε στην κατεύθυνση αυτή. Έχουµε κάνει και συνεχίζουµε να
κάνουµε την αυτοκριτική µας για τα λάθη µας. Το ίδιο ισχύει -και
εύχοµαι να ισχύει- και για το ΠΑΣΟΚ.
Έκανε, όµως κι ένα δεύτερο λάθος ο κ. Σκανδαλίδης. Επανήλθε σ’ αυτή τη συζήτηση και κατηγόρησε την Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας έως το 2009 για τη δηµιουργία χρεών. Μας
είπε, λοιπόν, ότι το 2004 το ΠΑΣΟΚ παρέδωσε µία Ελλάδα «Α»
και, τελικά, το 2009 εµείς παραδώσαµε µία Ελλάδα «Β» καταχρεωµένη.
Θέλω να του θυµίσω και κυρίως να θυµίσω στον ελληνικό λαό,
παρά το γεγονός ότι εµείς ασχολούµαστε µε το αύριο και το µέλλον, ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν αυτό το οποίο µε την έλευσή του στην
εξουσία καταβαράθρωσε θεσµούς, διόγκωσε τον δηµόσιο τοµέα,
ισοπέδωσε αρχές και αξίες, υπερδάνεισε την ελληνική οικονοµία,
έφερε σκάνδαλα τα οποία δεν θέλουµε να θυµόµαστε τόσο στο
Χρηµατιστήριο όσο και στα οπλικά συστήµατα και τελικά έφερε
στη χώρα µιας άλλης µορφής λαϊκισµού, που συνδέεται βέβαια
µε αυτή που ζήσαµε αργότερα µε τον ΣΥΡΙΖΑ.
Το καλύτερο δώρο για τα Χριστούγεννα στον κ. Σκανδαλίδη
είναι το βιβλίο του Τάκη Παππά για τον λαϊκισµό που αφιερώνει
δύο κεφάλαια στο ΠΑΣΟΚ και στην ταύτισή του µε τον λαϊκισµό
στη χώρα µας.
Ασκήθηκε κριτική για την οικονοµία. Μας εγκαλεί ο ΣΥΡΙΖΑ για
όλα τα δεινά του καπιταλισµού σε όλο τον κόσµο και ότι τελικά
εµείς εδώ στην Ελλάδα υπηρετούµε ένα σύστηµα που καταρρέει
παγκοσµίως, ένα σύστηµα που κανείς δεν αµφιβάλλει ότι έχει
ατέλειες, αλλά τελικά είναι το µόνο που λειτουργεί. Ο µαρξισµός,
ο κοµµουνισµός, ο υπαρκτός σοσιαλισµός, όπου κι αν εφαρµόστηκαν, κατέρρευσαν παταγωδώς.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η άσκηση ενός παγκοσµίου βεληνεκούς κοινοβουλευτικού ελέγχου -αυτό είναι πρωτότυπο
αυτό- που κάνει εδώ µέσα τις δύο τελευταίες µέρες ο κ. Τσακαλώτος, όπου µας ρωτάει επιτακτικά ποια είναι η γνώµη µας για
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την παγκόσµια οικονοµία. Πρόκειται για µια ωραία συζήτηση και
είναι καλοδεχούµενη αυτή η κριτική. Πλην, όµως, εµείς έχουµε
µια σαφή εντολή από τον κυρίαρχο ελληνικό λαό να φτιάξουµε
την ελληνική οικονοµία και σε αυτή την κατεύθυνση κινούµαστε.
Τα πρώτα βήµατα της Κυβέρνησής µας είναι θετικά και είµαστε
βεβαίως ανοιχτοί σε µια ιδεολογική πολιτική συζήτηση για το
µέλλον της παγκόσµιας οικονοµίας, αλλά νοµίζω ότι αυτό δεν
είναι το αντικείµενο της συζήτησης του προϋπολογισµού.
Εµείς λέµε ότι στην Ελλάδα, στην οικονοµία µας, έχουµε σηµάδια ανάπτυξης µε το κλίµα της οικονοµίας να βελτιώνεται συνεχώς. Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό, όταν έρθει στο Βήµα ο κ.
Τσακαλώτος, θα ήταν χρήσιµο να µας ανοίξει λίγο τα µάτια και
να µας απαντήσει σε δύο ερωτήµατα: Πρώτον, πού έχει εφαρµοστεί το δικό σας οικονοµικό µοντέλο και έχει πετύχει και έχει
βοηθήσει τους µη προνοµιούχους και τις µεσαίες τάξεις και, δεύτερον, όταν πανευρωπαϊκά είχαµε καλές συνθήκες οικονοµίας,
εσείς στην πράξη τι κάνατε στη χώρα µας;
Το δεύτερο για το οποίο µας κατηγορείτε είναι το αστυνοµικό
κράτος. Μας λέτε ότι είµαστε η χούντα της Δεξιάς…
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κανείς δεν είπε κάτι τέτοιο. Εγώ
δεν άκουσα τη λέξη «χούντα».
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Όχι, εσείς,
αλλά πολλοί συνάδελφοί σας.
Επίσης, είπατε ότι χρησιµοποιούµε ακόµα και πρακτικές της
ΕΡΕ, που ήταν νεοφιλελεύθερη -αυτό το είπατε εσείς…
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Για ΕΡΕ είπα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ:…το οποίο
είναι και άκαιρο, γιατί εµείς κατηγορούµε την ΕΡΕ ότι ήταν ιδιαίτερα κρατικίστικη, αλλά εν πάση περιπτώσει. Μας γυρνάτε, λοιπόν, πίσω στο παρελθόν.
Παρακολούθησα το σύνολο της συζήτησης και είδα ότι εκτός
από αυτά που µας λέτε, µε το που µπαίνει στην Αίθουσα ο κ. Χρυσοχοΐδης και ο κ. Βορίδης τσιτώνετε, κάτι σας ερεθίζει, κάτι σας
ενοχλεί. Δεν είµαι βέβαιος τι είναι αυτό, αλλά είµαι σίγουρος ότι
δεν έχετε κάτι προσωπικό µαζί τους. Όµως, αντιλαµβάνοµαι ότι
ο χώρος της ασφάλειας είναι το µόνο πεδίο που σας έχει αποµείνει -στο µυαλό σας, βέβαια- για να διατηρήσετε αυτό το ψευδεπίγραφο κεκτηµένο της Αριστεράς και το δήθεν ηθικό
πλεονέκτηµα το οποίο είχατε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όµως, στα τεσσεράµισι χρόνια της διακυβέρνησης του τόπου
αποδείξατε περίτρανα ότι δεν µπορείτε, πρώτον, να κυβερνήσετε
και, δεύτερον, ότι δεν µπορείτε να βοηθήσετε τα λαϊκά στρώµατα
στα οποία αναφέρεστε. Και τώρα εναποθέτετε τις ελπίδες σας
για ιδεολογική ανάκαµψη και πολιτική ανασυγκρότηση στα θέµατα της ασφάλειας µε αντιθετική τάση. Εδώ, όµως, είστε πάλι
µε τους λίγους. Βάζετε απέναντί σας τους πολλούς, αυτούς που
θέλουν ευνοµία, κράτος δικαίου, αξιοκρατία, ανάπτυξη.
Η θέση µας είναι µία και καθαρή και σας την επαναλαµβάνουµε για άλλη µία φορά. Κάθε µορφή βίας, από όπου κι αν αυτή
προέρχεται, είναι καταδικαστέα. Είµαστε όλοι ίσοι απέναντι στον
νόµο, πολίτες, αστυνοµικοί, Βουλευτές, Υπουργοί.
Ασκείτε εσείς, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, έντονη κριτική
στην ΕΛΑΣ κρίνοντας από µεµονωµένα και πολλές φορές ανεπιβεβαίωτα περιστατικά, χωρίς ακόµα να έχουν διερευνηθεί και ξεχνώντας το χρέος που έχουµε όλοι µας απέναντι στην Ελληνική
Αστυνοµία, σε αυτούς δηλαδή τους νέους και τις νέες που πρακτικά ρισκάρουν τη ζωή τους για να µας προστατεύσουν.
Βεβαίως, αν υπάρχουν εξαιρέσεις αστυνοµικών που κινήθηκαν
εκτός νοµιµότητας, εξαιρέσεις στο σύνολο όµως, θα αναζητηθούν οι ευθύνες και οι υπαίτιοι θα πρέπει να λογοδοτήσουν, κάτι
στο οποίο είµαστε σύµφωνοι µαζί σας.
Αυτή η καθαρή µας θέση έρχεται σε πλήρη αντίθεση, θα µου
επιτρέψετε να πω, µε τη θέση που εκφράστηκε από Βουλευτή
του κόµµατός σας µε το γνωστό τσιτάτο «µπάτσοι, γουρούνια,
δολοφόνοι». Βέβαια, είδα µε ενδιαφέρον ότι η εν λόγω Βουλευτής αποσύρθηκε από τον κατάλογο των οµιλητών της σηµερινής
συζήτησης, κάτι που µε κάνει να νιώθω ότι καταλαβαίνετε κάποια
πράγµατα και ότι πάτε προς τη σωστή κατεύθυνση.
Μας κατηγορήσατε, επίσης, για καταπάτηση των δικαιωµάτων
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των απεργών, ότι είµαστε οι κακοί φιλελεύθεροι που δεν αναγνωρίζουµε το δικαίωµα στην απεργία. Όχι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το αντίθετο συµβαίνει. Εµείς είµαστε υπέρ των
δικαιωµάτων των εργαζοµένων, των δικαιωµάτων στις απεργίες,
αλλά στο πλαίσιο της νοµιµότητας και της αναλογικότητας. Δεν
µπορούµε να ανεχθούµε άλλο, όπως δεν µπορεί και η ελληνική
κοινωνία, µικρές µειοψηφίες να καθιστούν όµηρους εκατοµµύρια
συµπολίτες µας, να τους ταλαιπωρούν και να τους ζηµιώνουν οικονοµικά.
Και επειδή είστε λάτρεις των ιδεολογικών αναζητήσεων και των
θεωρητικών αναστοχασµών, ας ανοίξουµε επιτέλους κάποια άλλη
στιγµή µία δηµόσια συζήτηση για την έννοια και τη χρήση των δηµόσιων χώρων στην πατρίδα µας. Αυτό θα είναι πολύ ενδιαφέρον
και θα δούµε εκεί ποια είναι η θέση σας για την ασφάλεια.
Μας κατηγορείτε για απουσία σχεδιασµού, προχειρότητα και
ανεπιτυχή αντιµετώπιση του µεταναστευτικού και προσφυγικού
ζητήµατος. Μας κατηγορείτε, δηλαδή, εσείς που δηλώνατε ότι η
θάλασσα δεν έχει σύνορα και εφαρµόζατε µια πολιτική ανοιχτών
συνόρων, ενώ δεν είχατε ένα ουσιαστικό νοµοθετικό πλαίσιο συγκροτηµένο και σταθερό για τη διαδικασία απονοµής ασύλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Λιβανέ, θα
πρέπει να ολοκληρώσετε. Κάντε µια προσπάθεια, σας παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Σύµφωνοι,
κύριε Πρόεδρε.
Οι διαφορές µας είναι εµφανείς, κάτι που είναι θετικό για τη
δηµοκρατία. Εµείς κινούµαστε µε ταχύτητα και µε ένα συγκεκριµένο πλάνο το οποίο κινείται στο τρίπτυχο «αυστηροποίηση, επιτάχυνση και διεθνοποίηση του προβλήµατος». Σας καλούµε σε
αυτό να έρθετε να δουλέψουµε όλοι µαζί και µε βάση την εµπειρία που αποκτήσατε τα χρόνια της διακυβέρνησης. Εάν τεθεί το
θέµα των εθνικών θεµάτων, φαντάζοµαι θα έχω ένα, δύο λεπτά
για να απαντήσω.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι αυτούς τους πρώτους µήνες
της διακυβέρνησης έχουµε κάνει πολλά σαν Κυβέρνηση. Έχουµε
αποδείξει την ετοιµότητα και τη συνέπειά µας. Είµαστε αποφασισµένοι να συνεχίσουµε µε τους ίδιους και γρηγορότερους ρυθµούς για να στηρίξουµε τους µη προνοµιούχους και αδύναµους
συµπολίτες µας, να ξαναδώσουµε στη µεσαία τάξη τη θέση που
της αρµόζει, να απελευθερώσουµε τις δυνάµεις της δηµιουργίας, να οδηγήσουµε την Ελλάδα µπροστά, να την οδηγήσουµε
σε ένα νέο µέλλον.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό έχω την τιµή
να ανακοινώσω στο Σώµα ότι παρακολουθούν τη συνεδρίασή
µας από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα δύο µαθητές και
µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Γενικό
Λύκειο Στυλίδας Φθιώτιδας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τσακαλώτος για δέκα λεπτά. Σας παρακαλώ θερµά να είµαστε στο πλαίσιο του χρόνου που προβλέπεται.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
περί αξιοπιστίας ο λόγος. Αξιόπιστος ο προϋπολογισµός για
τους αριθµούς, αξιόπιστος ο προϋπολογισµός γιατί τηρεί τις
προεκλογικές υποσχέσεις. Ας το εξετάσουµε. Είναι αξιόπιστος
ο προϋπολογισµός σε σχέση µε τα νούµερα;
Αν δεν κάνω λάθος, τη Δευτέρα το απόγευµα, το βραδάκι, είχα
µια γόνιµη αντιπαράθεση µε τον κ. Γεραπετρίτη ακριβώς γι’ αυτό
το θέµα. Ξέρουµε όλοι ποιες δυνάµεις µάς έφεραν στη χρεοκοπία το 2009. Ξέρουµε κιόλας ποιες δυνάµεις δηµιούργησαν τα
«Greek Statistics» και πόσο δύσκολο ήταν για όλες τις µνηµονιακές κυβερνήσεις να πείσουµε για το αντίθετο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Προειδοποίησα τον κ. Γεραπετρίτη ότι η αξιοπιστία πολύ δύσκολα κτίζεται, αλλά πολύ εύκολα χάνεται. Βλέπω µια τάση και
σ’ αυτόν τον προϋπολογισµό να βάζουµε θέµατα που δεν µπορούµε να τα υπολογίσουµε καλά, για παράδειγµα για τη φοροδιαφυγή ή για την εξοικονόµηση πόρων. Βλέπω να γίνονται
διάφορα πράγµατα που δίνουν πιο ευνοϊκή εικόνα και βλέπω και
µια έλλειψη συµφωνίας στο να κάνουµε µια σοβαρή συζήτηση
για τα στοιχεία.
Όπως η δική µας παράταξη αµφισβητεί το δηµοσιονοµικό κενό
που υποτίθεται ότι βρήκατε, χθες ο κ. Χουλιαράκης αµφισβήτησε
το αν µπορείς να κάνεις εκτίµηση για το δηµοσιονοµικό κενό
πάνω σε µια παρατήρηση. Συγγνώµη για όσους είστε δικηγόροι
εδώ και όχι οικονοµολόγοι, αλλά δεν µπορείς να δηµιουργήσεις
τάση µε µία παρατήρηση. Σας συστήσαµε και µια µεθοδολογία
για το πώς µπορούµε να συµφωνήσουµε για τους αριθµούς, πώς
µπορεί να κάνετε µια πρόβλεψη µε µια µεθοδολογία που θα µας
αφήσει να καταλάβουµε τι θα ήταν το δηµόσιο κενό όχι σε µια
στιγµή, αλλά σε βάθος χρόνου και αρνηθήκατε να µπείτε σ’ αυτή
τη συζήτηση.
Δεν είναι καλό για την αξιοπιστία σας το ότι δεν θέλατε να εµπλακείτε σε συζήτηση, όµως δεν είναι καλό και για την αξιοπιστία
των ελληνικών στατιστικών. Άλλο περίµενα από µια Κυβέρνηση
που λέει ότι θέλει να είναι συναινετική και να τα βρει. Αν δεν µπορούµε να τα βρούµε στα νούµερα, έχουµε τεράστιο πρόβληµα
να συζητήσουµε για οτιδήποτε άλλο.
Αξιόπιστος υποτίθεται ότι είναι ο προϋπολογισµός για την υπόσχεση για τα µεσαία στρώµατα. Έχουµε κάνει διάφορες ερωτήσεις. Έχει µαλλιάσει η γλώσσα µας και δεν εµπλέκεστε καν σ’
αυτή τη συζήτηση. Σας έχουµε πει και από την περίοδο του φορολογικού νοµοσχεδίου ότι ο ίδιος ο δικός σας προϋπολογισµός
που καταθέσατε στην Κοµισιόν λέει ότι οι πιο φτωχοί 10% παίρνουν κάτω από εκατό ευρώ, δηλαδή εξήντα ευρώ και οι πάνω
10% παίρνουν σχεδόν πεντακόσια ευρώ.
Αυτό είναι κάτι που θα αντιµετωπίσει την ανισότητα; Είναι κάτι
που θα µειώσει την ανισότητα; Εγώ δεν έχω καταλάβει. Δεν
άκουσα έναν πύρινο λόγο, ούτε έναν συνετό λόγο, εδώ που τα
λέµε, από τη µεριά σας που να λέτε ότι ανησυχείτε για την ανισότητα, ότι συµµερίζεστε την παγκόσµια ανησυχία που είναι παντού, στους επιστήµονες, στους πολιτικούς, στους ερευνητές,
στα κινήµατα, ότι η ανισότητα είναι το θέµα της εποχής µας.
Σας ρωτήσαµε αν είναι ρεαλιστικός και θεµιτός ο στόχος για
τις δαπάνες για την υγεία να φτάσουν στον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πήραµε απάντηση γι’ αυτό το 7%. Είναι θεµιτός; Δεν είναι θεµιτός; Δεν σας λέµε να γίνουµε σαν τη Σουηδία
ή τη Γερµανία, αλλά στον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
µπορούµε να φτάσουµε; Είναι θεµιτό αυτό; Δίνετε 10% από το
δηµοσιονοµικό κενό φέτος για τις δαπάνες και 90% στις φοροελαφρύνσεις και του χρόνου υποσχεθήκατε -ή µάλλον ανακοινώσατε, κύριε Σταϊκούρα- ότι θα είναι 20 - 80, αν δεν κάνω λάθος.
Είναι δυνατό να δηµιουργήσουµε ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος και στις δαπάνες για την παιδεία και στην υγεία;
Δεν µας είπατε τίποτα για το αν ανησυχείτε για ένα παγκόσµιο
φαινόµενο. Ο κ. Λιβανός λίγο-πολύ µας είπε ότι «δεν µας απασχολεί τι γίνεται παγκοσµίως».
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Δεν είπα
αυτό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Τότε σας αδικώ και το παίρνω
πίσω, αν δεν το είπατε. Δεν κατάλαβα εγώ καλά.
Δεν κατάλαβα αν ανησυχείτε για το παγκόσµιο φαινόµενο για
το οποίο πάλι όλοι συζητούν, για τη στασιµότητα των µισθών.
Γιατί, δηλαδή, κάνατε πέντε-έξι από τις πρώτες σας πράξεις για
να δηµιουργήσετε προβλήµατα στη δύναµη των εργαζοµένων
για τη διαιτησία ή για τις συλλογικές συµβάσεις; Τώρα ακούµε
ότι θα υπάρχει και άλλο για τις διαδηλώσεις. Πώς το αντιµετωπίζει αυτό; Το κάνετε για να µη συρρικνωθούν οι µισθοί; Δεν έχω
καταλάβει αν δεν θεωρείτε ότι είναι πρόβληµα οι χαµηλοί µισθοί
και δεν έχω καταλάβει αν θεωρείτε ότι κάτι πρέπει να κάνουµε
γι’ αυτό το παγκόσµιο φαινόµενο και στην Ελλάδα. Έχει και αναπτυξιακή πτυχή αυτό.
Η δική µας ανάλυση είναι ότι οι χαµηλοί µισθοί δηµιουργούν
κίνητρα για επενδύσεις µη καινοτόµες, γιατί προτιµούν οι επιχει-
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ρήσεις να επενδύσουν και να απασχολούν κακά πληρωµένους
εργαζόµενους. Άρα ποιο κοµµάτι της ανάλυσής σας θα βοηθήσει
να δούµε µια ανοδική πορεία των µισθών;
Δεν είστε αξιόπιστοι στην ασφάλεια. Άκουσα τις οµιλίες και
του κ. Βορίδη και του κ. Θεοδωρικάκου και του κ. Λιβανού. Μου
δηµιούργησαν την εντύπωση ότι ο µόνος που ανησυχεί γι’ αυτά
τα φαινόµενα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχετε διαβάσει την ανακοίνωση
του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και τι λέει και τη µεγάλη ανησυχία; Μόνο εµείς έχουµε ανησυχία; Τον κ. Αλιβιζάτο τον διαβάσατε σήµερα για να δείτε τι λέει; Δεν βγήκε από το στόµα σας
µια αίσθηση ότι ανησυχείτε πραγµατικά γι’ αυτά τα φαινόµενα,
ότι για εσάς τα δικαιώµατα είναι σηµαντικά.
Ακούσαµε τον κ. Βορίδη να λέει ότι σας ψήφισε ο κόσµος γι’
αυτή την ατζέντα του ασύλου. Δεν µιλάω τώρα για τον κ. Βορίδη.
Μιλάω για τους υπόλοιπους από εσάς που θεωρείτε ότι είστε
ακόµα φιλελεύθεροι, γιατί ούτε η µαµά του κ. Βορίδη δεν θα τον
έλεγε φιλελεύθερο στα πολιτικά. Πραγµατικά τα δικαιώµατα είναι
θέµα ψηφοφορίας, πλειοψηφίας και µειοψηφίας; Αυτό µας λέτε,
ότι δηλαδή επειδή κερδίσατε τις εκλογές, έχετε δικαίωµα να δίνετε λευκή επιταγή σε ανθρώπους να ξεβρακώνουν νέες κοπέλες
ή να πηγαίνουν µέσα στα σπίτια χωρίς άδεια από την Αστυνοµία,
από τον εισαγγελέα; Τι εννοούσε ο Αντιπρόεδρος των αστυνοµικών της δυτικής Αττικής όταν έλεγε ότι «επιτέλους µάς ελευθέρωσαν τα χέρια»; Ποιους εννοούσε ακριβώς; Αυτό που κάνετε
είναι ότι σηµατοδοτείτε ότι δεν σας ανησυχεί αυτό. Δίνετε ένα
σηµείο που οι αστυνοµικοί θα το πάρουν και γι’ αυτό δεν είναι
αξιόπιστο. Δεν νοµίζω ότι εννοούσατε αυτό.
Δεν θα µιλήσω για άλλες αξιοπιστίες για την αριστεία. Νοµίζω
ότι δεν χρειάζεται καν να σχολιάσω αυτό το θέµα. Τα παραδείγµατα είναι τόσα πολλά. Θα ήθελα άλλα εννιά λεπτά για να το σχολιάσω.
Να σας πω την προσωπική µου άποψη; Τέτοια αξιοπιστία
έχουµε να δούµε από τον Σεπτέµβρη του ’38 που o Νέβιλ Τσάµπερλεν, o Πρωθυπουργός της Αγγλίας, σήκωνε το χαρτί της συµφωνίας του Μονάχου που πούλησε τη µισή Τσεχοσλοβακία
στους Γερµανούς και έλεγε ότι ποτέ ξανά δεν θα έχουµε πόλεµο.
Τέτοια αξιοπιστία έχετε.
Έχετε, όµως, αξιοπιστία για τις µεγάλες επιχειρήσεις που
παίρνουν το µεγαλύτερο µερίδιο από τις φοροελαφρύνσεις,
έχετε αξιοπιστία για τους µεγάλους εργοδότες µε την κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων, έχετε αξιοπιστία για τους ανθρώπους µε µεγάλη περιουσία ή µεγάλο εισόδηµα. Δεν άκουσα
κάποια απάντηση για το γιατί είναι σηµαντικό από τα εκατό, από
τα διακόσια που υποτίθεται ότι εσείς -νοµίζω ότι έπεισα το οικονοµικό επιτελείο ότι εσείς δίνετε µόνο εξήντα εκατοµµύρια, νοµίζω ότι αυτό πέρασε στον κόσµο- αλλά από τα διακόσια
εκατοµµύρια, τα εκατό εκατοµµύρια έπρεπε να πάνε σε ανθρώπους µε πάνω από πεντακόσιες χιλιάδες περιουσία. Ποιο επιχείρηµα είναι αυτό; Ότι αυτή είναι η προτεραιότητα σ’ αυτή την
Ελλάδα; Έχετε αξιοπιστία στις ΠΑΕ για να κάνουν περισσότερες
µεταγραφές. Νοµίζω ότι οι ιδιοκτήτες θα σας θεωρούν κάτι παραπάνω από αξιόπιστους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς θα συνεχίσουµε να καταγγέλλουµε την αναξιοπιστία σας και την ταξική σας µεροληψία και
θα συνεχίσουµε να είµαστε αξιόπιστοι. Θα είµαστε αξιόπιστοι
στον κόσµο της εργασίας που θέλει καλύτερους µισθούς, στους
ανθρώπους που θέλουν µείωση των ανισοτήτων, στους ανθρώπους που θέλουν καλύτερη υγεία, στους ανθρώπους που θέλουν
να αντιµετωπιστεί η κλιµατική αλλαγή, στους ανθρώπους που θέλουν περισσότερα δικαιώµατα, στους ανθρώπους που θέλουν
περισσότερη δηµοκρατία.
Από τον κ. Λιβανό ακούσαµε ξανά µετά από τόσα χρόνια τη
«χρυσή» εποχή του Μπλερ και των συντηρητικών πολιτικών και
ακούσαµε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική αλλαγή.
Η βασική του επιχειρηµατολογία είναι πού έχουν πετύχει διαφορετικά πράγµατα και γι’ αυτό έκανα και την έκκληση και την
ξανακάνω, ότι, για να υπάρχει αξιοπιστία για όλα αυτά που είπα,
για τους µισθούς, για το κοινωνικό κράτος, για την παιδεία, για
να υπάρχουν προϋπολογισµοί που έχουν και αναπτυξιακό και κοινωνική χροιά, δεν µπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι µόνος του. Δεν µπορεί να µην κάνουµε αυτό που µας κάλεσε ο κ. Ξανθός χθες, να
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υπάρχει µέτωπο κατά της ιδιωτικοποίησης στην υγεία. Δεν µπορεί να µην υπάρχει κοινωνικό µέτωπο κατά του σχεδίου για τις
διαδηλώσεις.
Σας είπα και σας το λέω ξανά: Δεν έχει µεγάλη σηµασία, αν
δεν πετύχουµε και δεν αποδείξουµε ότι κάνει λάθος ο κ. Λιβανός
στο ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Λίγη σηµασία έχει στην
ιστορία, εάν αποτύχουµε εµείς. Έχει, όµως, τεράστια σηµασία
για την κοινωνία που ξέρουµε ότι, αν όντως δεν υπάρχει λύση
ακριβώς γι’ αυτά τα προβλήµατα που θέλει να αγνοήσουν το οικονοµικό επιτελείο και ο κ. Λιβανός για τις ανισότητες, για την
ανάπτυξη, για τις στάσεις στους µισθούς, θα πάει όλο και δεξιότερα το πολιτικό φάσµα. Άρα έχει τεράστια σηµασία να µπορούν
οι δυνάµεις της Αντιπολίτευσης -ελπίζω και το Κίνηµα Αλλαγής,
κοιτάω πιο πολύ, µε µεγαλύτερη ελπίδα στο ΚΚΕ και στο
ΜέΡΑ25, γιατί δεν ξέρω πού θέλει να τοποθετηθεί το Κίνηµα Αλλαγής- να αποδείξουν ότι υπάρχει εναλλακτική και ότι τα συµφέροντα των λαϊκών µεσαίων στρωµάτων και της εργατικής τάξης
µπορούν να είναι οικουµενικά συµφέροντα. Τα δικά τους συµφέροντα, δηλαδή, να είναι ταυτισµένα µε τα συµφέροντα όλου του
λαού.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο
Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, ο κ. Καραµανλής.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Μετά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μα, το είχα ανακοινώσει, κύριε Λοβέρδο. Ήσασταν και εσείς στην Αίθουσα. Είχα
ανακοινώσει τον κ. Λιβανό, δηλαδή, τους δύο πρώτους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, µετά τον κύριο Υπουργό, µετά
τους υπόλοιπους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους. Δεν εκφράστηκε αντίρρηση.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Σωστά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ο κύριος Υπουργός
έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ακούγοντας τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να πω ότι υπάρχουν, νοµίζω, δύο τρόποι να αντιλαµβάνεται
κανείς την πολιτική στον δηµόσιο βίο. Ο ένας είναι τα µεγάλα
λόγια και τα επικοινωνιακά περιτυλίγµατα. Ο άλλος είναι η επένδυση στην ουσία και τη σκληρή συστηµατική δουλειά.
Υπάρχει και ένα όριο στην πολιτική προπαγάνδα. Μίλησε για
συλλογικές συµβάσεις εργασίας. Για να µας πείτε, ποιες συλλογικές συµβάσεις -µη µισθολογικές παροχές, δηλαδή- υπογράψατε εσείς ως Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Δεν υπογράφουν οι κυβερνήσεις
συλλογικές συµβάσεις.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Δεν υπογράφουν; Το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους…
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Σας εξηγώ το θεσµικό πλαίσιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μη διακόπτετε τον
κύριο Υπουργό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Τώρα µπαίνετε σ’ ένα παιχνίδι, το οποίο δεν
έχει νόηµα. Εµπαίζατε τους εργαζοµένους συστηµατικά, δεν
τους δίνατε τις συλλογικές συµβάσεις και έπρεπε να έρθει η
ανάλγητη νεοφιλελεύθερη Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
να τις δώσει.
Αυτοί είστε, κύριοι της Αριστεράς, και έρχεστε, κύριε Τσακαλώτο, τώρα και µου λέτε για διαδικασίες τυπικές.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Στον τουρισµό;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ενηµερωθείτε…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Ακούστε, στο δικό µου Υπουργείο ο κ. Σπίρτζης -και ορθώς, κατά την άποψή µου- είχε ανεβάσει στην «ΕΡΓΑΝΗ» και είχε εγκρίνει τις συλλογικές συµβάσεις και ο κ.
Χουλιαράκης, ο οποίος ήταν τότε ο Αναπληρωτής Υπουργός
υπεύθυνος για το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και τον οποίο
δεν θα µπορούσε κάποιος να τον πει και νεοφιλελεύθερο, αρνείτο να τις υπογράψει.
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Το πολιτικό ψέµα και η πολιτική παραπλάνηση πρέπει κάποτε
να λάβουν ένα τέλος. Και επειδή έχετε ζήσει και πολλά χρόνια
στο εξωτερικό και στην Αγγλία…
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Γι’ αυτό ξέρω από συλλογικές
συµβάσεις.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Να σας διορθώσω. Συντηρητικός πολιτικός
δεν ήταν ο Τόνι Μπλερ και το «there is not alternative», κύριε Τσακαλώτο, δεν το είπε ο Τόνι Μπλερ, το είπε η Μάργκαρετ Θάτσερ.
Ο Τόνι Μπλερ είπε «the third way».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Το ξέρω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Εποµένως καλό είναι να ξέρουµε ποιοι είναι
συντηρητικοί και ποιοι είναι φιλελεύθεροι.
Συνεχίζοντας, για να πάω στα του Υπουργείου µου, ξέρετε,
ποτέ δεν θέλω να µηδενίζω το έργο των αντιπάλων µου. Θα αναγνωρίσω, λοιπόν, ότι στον δικό µου τοµέα, στον τοµέα των µεταφορών και υποδοµών, η αλήθεια είναι ότι η προηγούµενη
κυβέρνηση όντως προχώρησε κάποια έργα, που παρέλαβε όµως,
κυρίως τους πέντε αυτοκινητόδροµους, τις συµβάσεις παραχώρησης που είχε καταψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, σχεδόν ολοκληρωµένα
κατά 80%.
Χρειάστηκε, βέβαια, µετά από εξάµηνο πειραµατισµό που είχατε το 2015 και τις αυταπάτες σας, να κάνετε ένα restart από
την αρχή και να δώσετε στους εργολάβους πανωπροίκια 500
εκατοµµυρίων ευρώ. Αυτό, όµως, εάν θέλετε, είναι το λιγότερο.
Δεν αφήσατε πίσω σας καµµία µελέτη, κανέναν σχεδιασµό, για
τα έργα της επόµενης δεκαπενταετίας. Για τα έργα τα οποία πρέπει ο πολιτικός και ο τεχνικός κόσµος αυτής της χώρας κάποτε,
µε σύµπνοια, µε οµόνοια, µε σοβαρότητα να κάτσει και να συµφωνήσει.
Και εδώ θα ήθελα να καταθέσω, εάν επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, και έναν ευρύτερο προβληµατισµό. Η κρίση της τελευταίας
δεκαετίας, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, νοµίζω ότι µας έδειξε
ότι η αχίλλειος πτέρνα της Ελλάδος στην Μεταπολίτευση ήταν
ότι είχαµε απουσία ξεκάθαρης κατεύθυνσης για το παραγωγικό
µοντέλο της χώρας.
Από το 1974 και µετά, ζούµε µία από τις πιο σταθερές δηµοκρατικές κοινοβουλευτικές περιόδους των τελευταίων ετών.
Αυτό που χάσαµε, όµως, ήταν το κοινωνικό και οικονοµικό µοντέλο, που έπρεπε πάνω σ’ αυτό η µεταπολιτευτική Ελλάδα να
στηριχθεί. Εάν δεν διαµορφωθεί µε ευρύτατη συναίνεση ένα τέτοιο σχέδιο και ένα νέο παραγωγικό µοντέλο, η Ελλάδα δύσκολα
θα ορθοποδήσει. Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει
παρουσιάσει και ήδη υλοποιεί ένα σχέδιο ανασυγκρότησης για
τη µεταµνηµονιακή εποχή, που στηρίζεται σ’ αυτό που διαφωνούµε µε την Αριστερά, σε λιγότερους φόρους, σε καλύτερους
µισθούς για τη µεσαία τάξη και σε περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις, είτε αυτές προέρχονται από τη χώρα µας είτε από το
εξωτερικό.
Οι σωστές επιλογές, λοιπόν, στα έργα υποδοµής, θα µου επιτρέψετε να πω ότι διαδραµατίζουν έναν κρίσιµο ρόλο. Υποδοµές
σε νέα αντιπληµµυρικά έργα, σιδηρόδροµο, ηλεκτροκίνηση, logistics. Να συνδυάσουµε και να παίξουµε έναν κεντρικό ρόλο στα
επόµενα φόρα ως µία χώρα εισόδου και εξόδου προϊόντων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το σχέδιό µας είναι συγκεκριµένο και στηρίζεται σε επτά προτεραιότητες, τις οποίες, στον λίγο χρόνο που µου αποµένει, θα
σας παρουσιάσω.
Πρώτον, να δώσουµε, επιτέλους, οριστικές λύσεις σε έργα
που έχει ανάγκη ο τόπος, αλλά τα παραλάβαµε και αντιµετωπίζουν πάρα πολλά προβλήµατα. Ενδεικτικό παράδειγµα, το πιο
χαρακτηριστικό, το έργο Πάτρα - Πύργος. Ένα έργο που η Ελληνική Δηµοκρατία έχει δηµοπρατήσει τα τελευταία δέκα χρόνια
µε τρεις διαφορετικούς τρόπους. Αρχικά, ως έργο της σύµβασης
παραχώρησης. Μετά, το έργο αυτό έγινε ενιαίο. Μετά ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και το έκανε κατάτµηση, κάτι που εναντιώνεται στις οδηγίες
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σήµερα βρισκόµαστε σε επαφή
µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να βρούµε µία µόνιµη λύση, έτσι
ώστε αυτό το έργο να ξεκινήσει. Διότι όλοι γνωρίζουν ότι οι κα-
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τατµήσεις των έργων οδηγούν πάντοτε σε αδιέξοδα.
Άλλο παράδειγµα ο ΒΟΑΚ. Τι παραλάβαµε; Μια µολυβιά στον
χάρτη, καµµία µελετητική ωριµότητα, ούτε καν ενδεικτικό περιεχόµενο του έργου και έναν διαγωνισµό εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Τρέχα γύρευε! Και βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ µε επικοινωνιακά
τερτίπια να µας πει ότι το έργο θα ξεκινούσε µέσα στο επόµενο
εξάµηνο. Ποιον νοµίζουν ότι κοροϊδεύουν;
Ζούµε σε µία εποχή, που τα πολλά λόγια στα ζητήµατα των
έργων δεν µπορούν να προχωρήσουν. Εµείς είµαστε στην τελική
ευθεία να τελειώσουµε όλες τις µελέτες που πρέπει να γίνουν.
Και το πιο σηµαντικό, να βρούµε, επιτέλους, χρηµατοδότηση για
ένα έργο το οποίο όλα αυτά τα χρόνια δεν είχε γίνει, διότι απλούστατα κανένας δεν είχε έρθει µε µία αξιόπιστη λύση για τη χρηµατοδότηση.
Μετρό Θεσσαλονίκης. Εγκαινιάζετε µουσαµάδες. Είχαµε να το
δούµε αυτό δεκαετίες. Φέρατε ένα έργο πίσω µε τις ιδεοληψίες
σας για το µετρό και στον σταθµό Βενιζέλου. Αλλάζατε τις αποφάσεις. Δεν σεβόσασταν τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε.. Βρισκόµαστε
τώρα σ’ ένα σηµείο, όπου µας λέγατε ότι το έργο θα ήταν έτοιµο
το 2020, όταν όλοι γνώριζαν ότι θα δίνατε το έργο έτοιµο και κολοβό το 2022 και µετά θα έπρεπε να σταµατήσει η λειτουργία
του µετρό για έναν χρόνο στους δύο κεντρικούς σταθµούς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Τα πιστεύετε αυτά που λέτε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Δεν τα πιστεύω, τα λέει η πραγµατικότητα και
ο τεχνικός κόσµος. Προφανώς, εσείς δεν καταλαβαίνετε, αγαπητέ συνάδελφε, ότι το ψέµα έχει κοντά ποδάρια και ότι αυτή η
ασυλία που είχε η Αριστερά σ’ αυτή την Αίθουσα σταµατάει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, µη διακόπτετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Αφήστε τα ψέµατα.
Ο διαγωνισµός της γραµµής 4 αποτελεί άλλη µία περίπτωση
καθυστερήσεων λόγω και δικαστικών εµπλοκών. Ήδη το «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ» προχωράει στην επανέναρξη των διαδικασιών,
ώστε το 2021 ένα έργο που για τεσσεράµισι χρόνια κόλλησε να
το δηµοπρατήσουµε.
Σιδηρόδροµος Πάτρας: Άλλη µία πολιτική απάτη του ΣΥΡΙΖΑ.
Η λύση ήταν έτοιµη το 2014. Έρχεστε και µιλάτε για πλήρη υπογειοποίηση εννιάµισι χιλιοµέτρων, χωρίς να έχετε µελέτη σκοπιµότητας και βιωσιµότητας, χωρίς να έχετε την έγκριση των
Jaspers. Και ερχόµαστε εµείς, καθόµαστε στο τραπέζι µε όλους
τους φορείς και προτείνουµε µία λύση, η οποία, κατά την άποψή
µας, είναι και ρεαλιστική και βιώσιµη και εξασφαλίζει αυτό που
όλοι θέλουµε, να συνδέσουµε τον σιδηρόδροµο µε την Πάτρα.
Να συνδέσουµε τον σιδηρόδροµο της Πάτρας µε την Αθήνα και
να πάει µέχρι τον Προµαχώνα µε ηλεκτροκίνηση.
Περνάω σε άλλες προτεραιότητες. Η κατασκευή του νότιου
τµήµατος του Ε65 προχωράει γρήγορα. Συνεχίζονται οι επαφές
µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για την υλοποίηση του βορείου
τµήµατος. Είµαστε έτοιµοι να ξεκινήσουµε µέσα στον Ιανουάριο
τις πρόδροµες εργασίες για το νέο αεροδρόµιο Ηρακλείου στο
Καστέλι. Με ταχύτητα σχεδιάζουµε, επίσης, το 2020 να αρχίσει
η αναβάθµιση στη σιδηροδροµική γραµµή Αθηνών - Θεσσαλονίκης, ώστε το 2021 η διαδροµή αυτή να πέσει σε τρεισήµισι ώρες.
Θέλω να σταθώ λίγο στην Εγνατία Οδό και θέλω να είµαι απόλυτα ειλικρινής. Η προγραµµατισµένη παραχώρηση θα προχωρήσει και θα πραγµατοποιηθεί µέχρι τις 26 Ιουνίου του 2020 µε
όρους διαφάνειας, όρους ορθολογικούς. Όλα τα διόδια θα είναι
σε λειτουργία µε 3 λεπτά το χιλιόµετρο και µε όχι µε 5,5 λεπτά
που είχε συµφωνήσει η ΚΥΑ Σπίρτζη - Τσακαλώτου µέχρι τον
Μάιο. Και θέλω να πω στους επενδυτές, οι οποίοι έχουν απογοητευτεί από την απίστευτη ανικανότητα της προηγούµενης κυβέρνησης, ότι αυτός ο δρόµος θα παραχωρηθεί µε ένα κριτήριο, το
δηµόσιο συµφέρον, για να γίνει η Εγνατία ένας δρόµος µοντέρνος, ένας δρόµος σύγχρονος, που θα µπορέσει να αντεπεξέλθει
στις ανάγκες µιας χώρας η οποία αναπτύσσεται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
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Πάµε στο µετρό του Πειραιά. Είχαµε τρεις σταθµούς. Όπως
το πήγαινε η προηγούµενη κυβέρνηση, το έργο δεν θα ολοκληρωνόταν, διότι δεν είχε προβλεφθεί -ακούστε- τα εισιτήρια του
Πειραιά να είναι συµβατά µε αυτά των Αθηνών. Έχουµε φτάσει
σε σηµεία που πλέον βλέπουµε ότι η ανικανότητα, η αδιαφορία
οδηγούσε σε πραγµατικά αδιέξοδα και τώρα καλούµαστε να δώσουµε λύση. Για τον πιο κεντρικό σταθµό, τον σταθµό του Πειραιά, που εσείς λέγατε ότι θα ολοκληρωθεί το 2019, στην πράξη
δεν είχατε ξεκινήσει ούτε καν τις σκυροδετήσεις.
Προτεραιότητα άλλη: Να δώσουµε πλέον στον 4412 πραγµατικά τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν και να διορθώσουµε το
γονατογράφηµα αυτό του ΣΥΡΙΖΑ, που εσείς οι ίδιοι τροποποιήσατε πάνω από τριακόσιες φορές.
Τέταρτον, βελτίωση αστικών συγκοινωνιών. Όσο και αν µέρα
µε τη µέρα λύνονται επιµέρους προβλήµατα, οι πολίτες δεν είναι
ικανοποιηµένοι και έχουν απόλυτο δίκιο. Το χθεσινό επεισόδιο
δείχνει, αν µου επιτρέπετε, τη σύγκρουση δύο νοοτροπιών. Τη
νοοτροπία του βολέµατος ενάντια στη νοοτροπία της πραγµατικής εργασίας. Μέσα σε πέντε-έξι µήνες δεν αλλάζουν όλα. Δεν
κρατάµε µαγικό ραβδάκι και µάλιστα όταν έχουµε παραλάβει το
1/3 των συρµών στο µετρό Αθηνών να βρίσκεται αυτή τη στιγµή
χωρίς να µπορεί να λειτουργήσει. Βρήκαµε πρόγραµµα στο
ΕΣΠΑ. Θα χρηµατοδοτήσουµε την ανάταξη αυτών των συρµών
και θα προχωρήσουµε γρήγορα στον εξορθολογισµό τους.
Τα λεωφορεία Αθήνας και Θεσσαλονίκης είναι ένας στόλος γερασµένος. Τι κάνατε τεσσεράµισι χρόνια; Πού είναι ο διαγωνισµός για τα νέα λεωφορεία; Έχουµε µέσο όρο στην ηλικία των
λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη πάνω από δεκαεπτά χρόνια. Εµφανίσατε έναν διαγωνισµό ο οποίος είχε οσµή σκανδάλου
και γι’ αυτό η Ανεξάρτητη Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών ακύρωσε τον διαγωνισµό και όχι η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Εµείς προχωράµε γρήγορα, έτσι ώστε να έχουµε νέα
λεωφορεία, φιλικά στο περιβάλλον και µε ηλεκτροκίνηση σε έναν
πολύ µεγάλο βαθµό -τουλάχιστον εκατόν πενήντα µε διακόσια-,
έτσι ώστε να µπούµε στη νέα γενιά λεωφορείων.
Δεν θέλω να αναφερθώ στον ΟΑΣΘ. Εκεί κάναµε πραγµατικά
διαχείριση κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ρίχνει τεράστιες ευθύνες για την κρατικοποίηση που εσείς δηµιουργήσατε και οδηγήσατε τον ΟΑΣΘ να έχει εκατόν ογδόντα λεωφορεία, όταν
παραδώσατε την κυβέρνηση τον Αύγουστο. Εµείς χρησιµοποιούµε το νοµοθέτηµα που έχετε φτιάξει εσείς, για να µεταφέρουµε συγκοινωνιακό έργο στα ΚΤΕΛ. Έχουµε καταθέσει
τροπολογία για µακροχρόνια µίσθωση οχηµάτων, µέχρις ότου
υπάρχει γέφυρα για να έρθουν τα καινούργια λεωφορεία µέσα
σε δύο χρόνια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ,
πόσο χρόνο θα χρειαστείτε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Σε δύο λεπτά τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Διαλειτουργικότητα των διοδίων. Έχουµε συµφωνήσει µε τον
κ. Πιερρακάκη να µην υπάρχει αυτό το γελοίο φαινόµενο, που
για να πάει κάποιος από την Αθήνα µέχρι τη Θεσσαλονίκη χρειάζεται τρεις ποµποδέκτες. Ούτε αυτό δεν κάνατε. Δεν µπορέσατε να βάλετε σε ένα τραπέζι τους παραχωρησιούχους, να τους
τραβήξετε το αυτί και να τους πείτε «βρείτε λύση, για να µην ταλαιπωρείται το κοινό».
ΡΑΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ: Το κάνατε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Το κάναµε και θα το ανακοινώσουµε.
ΡΑΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ: Μπράβο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Εδώ, λοιπόν, θα αναφερθώ και πολύ γρήγορα
τι κάνατε στην ΥΠΑ, όταν παραλάβαµε. Το αεροδρόµιο της Ελλάδας, το «Ελευθέριος Βενιζέλος» -και αυτό δεν το έχω πει δηµοσίως-, πήγε να υποβαθµιστεί µε τη διαχείριση που κάνατε
εσείς στην ΥΠΑ. Εµείς προσπαθούµε να αλλάξουµε διοίκηση
τώρα στην ΥΠΑ -πολύ σύντοµα θα έχουµε αλλάξει διοίκηση-, σε
απόλυτη συνεργασία µε την Κοµισιόν, µε την DG MOVE, µε τους
αρµόδιους οργανισµούς, για να µη ζούµε τις τριτοκοσµικές εικόνες που ζήσαµε ειδικά στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» το καλοκαίρι µε τις τρίωρες καθυστερήσεις.

7829

Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι στο Υπουργείο
Υποδοµών και Μεταφορών πρέπει κάποτε να σκεφτούµε και να
δούµε ότι υπάρχει µια σειρά νέων έργων, έργων νέας γενιάς, για
τα οποία, παρά τις διαφορές µας τις ιδεολογικές και τις πολιτικές, παρά την κριτική που µπορούµε να ασκούµε και την αντιπαράθεση που έχουµε, θα πρέπει κάποτε να κάτσουµε και να
συµφωνήσουµε ποια είναι αυτά για την ανασύνταξη…
ΡΑΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ:...(Δεν ακούστηκε)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Μην ειρωνεύεστε, αγαπητή µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μη διακόπτετε, παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Εµείς σας έχουµε προτείνει. Το πρόβληµα µε
εσάς είναι ότι εσείς δεν µπορείτε ούτε καν να ακούσετε και να
αντιπροτείνετε.
Είµαστε αποφασισµένοι να συνεχίσουµε τη δουλειά µας. Είµαστε αποφασισµένοι να ανατάξουµε τη χώρα. Είµαστε αποφασισµένοι να δώσουµε ένα τέλος στο µεγάλο ψέµα που ζήσαµε τα
τελευταία τεσσεράµισι χρόνια!
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής, ο κ. Λοβέρδος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δυστυχώς ο δεύτερος γύρος των οµιλιών των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων δεν ήταν δεύτερος γύρος οµιλιών που αφορούν στον
προϋπολογισµό.
Θέλω να ξεκινήσω από την τοποθέτηση του κ. Λιβανού, από
την πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας, που ανάλωσε περίπου το
µισό της οµιλίας του για να αναφέρεται στο ΠΑΣΟΚ και επέδειξε
-µε έναν τρόπο οµολογώ εξαιρετικό- το παράδειγµα της απώλειας πρόσφατης µνήµης, πώς ένας πολιτικός έχει επιλεκτική
µνήµη και, χωρίς να το καταλαβαίνει, ξεχνάει αυτά που δεν θέλει
να θυµάται.
Ξέχασε ο κ. Λιβανός, αναφερόµενος στην ιστορία και στην πορεία του ΠΑΣΟΚ, ποιο ήταν το κόµµα που έκανε αγώνα και κατάφερε να ενταχθεί η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ξέχασε
αυτό. Ξέχασε ποιο κόµµα ήταν αυτό που οδήγησε τη χώρα στην
Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση. Και αυτό το ξέχασε. Ξέχασε
ποιος πολιτικός οργανισµός δηµιούργησε τη µεγάλη µεσαία τάξη
στη χώρα, η οποία από τα τέλη της δεκαετίας του ’70, αλλά κυρίως τη δεκαετία του ’80 πήρε σάρκα και οστά. Ξέχασε ποιο είναι
το κόµµα που οδήγησε τη χώρα στην πτώχευση το 2009. Ξέχασε
ποιοι ήταν αυτοί που αξιοποίησαν ένα παραδικαστικό σύστηµα
που κυνηγούσε τον Ανδρέα Γεωργίου, δηµιουργώντας χωρίς
λόγο κανέναν, δίκες και δίκες και δίκες σε βάρος αυτού του ανθρώπου, ο οποίος απλώς κατέγραψε ποια κατάσταση παραδώσατε το 2009.
Λυπάµαι. Λυπάµαι, για αυτή την απώλεια της πρόσφατης µνήµης και την επιλεκτική µνήµη που αποδείξατε πως έχετε στην
Εθνική Αντιπροσωπεία. Εύχοµαι να είναι παροδικό αυτό το φαινόµενο και όχι µόνιµο. Θα κριθεί, βέβαια, αυτό στις επόµενες συνεδριάσεις της Βουλής.
Απευθύνοµαι τώρα στον κ. Τσακαλώτο, γιατί χθες, κοιτώντας
τα Πρακτικά της δικής µου τοποθέτησης, άκουσα ότι ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργός Οικονοµικών, όταν έκανα µία αναφορά στο πρόσφατο παρελθόν,
στη διακυβέρνηση του τόπου από την κυβέρνησή του, µου φώναξε από κάτω ότι έχει αλλάξει η Κυβέρνηση τώρα και δεν είµαστε στις µέρες του ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν είχε ακούσει, όµως, ότι στην οµιλία µου είχα κάνει ήδη
αναφορά στις αναγκαίες γέφυρες, όταν µιλάµε για οικονοµικά
µεγέθη, όταν µιλάµε για αριθµούς και πολιτικές επιλογές. Δεν
είναι δυνατόν, αγαπητέ συνάδελφε, να αγνοείτε εσείς ότι, όταν
έχουµε αλλαγή κοινοβουλευτικών συσχετισµών και κυβέρνησης,
στο πλαίσιο ενός προϋπολογισµού που τρέχει, και µέσα στο
πλαίσιο αυτό διαµορφώνεται ο αµέσως επόµενος προϋπολογισµός, να µην κάνει αναφορά ένας εκπρόσωπος του λαού στην
Εθνική Αντιπροσωπεία, που σέβεται τη συζήτηση περί αριθµών,
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στο τι ακριβώς συµβαίνει.
Ποιος µπορεί να µου πει ότι έχω άδικο, όταν επισήµανα τα 58
δισεκατοµµύρια δυνητικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος
που έχασε η χώρα, επειδή ρίξατε την προηγούµενη από εσάς κυβέρνηση; Ποιος µπορεί να µη θυµηθεί το 3,5% πλεόνασµα που
πρέπει να αφορά όλους τους προϋπολογισµούς µέχρι το 2022;
Όταν κάνουµε συζήτηση για πρωτογενή πλεονάσµατα, που
κακώς η Κυβέρνηση τα περνάει χωρίς να τα συζητά, αλλά υπόσχεται, δεν θα κάνουµε αναφορά στο ποιος τα συµφώνησε αυτά;
Ο ένας λέει 32 δισεκατοµµύρια. Ο άλλος λέει 34 δισεκατοµµύρια.
Χθες, µάθαµε 37 δισεκατοµµύρια για το ταµειακό απόθεµα που
αφήσατε. Πρέπει, τελικά, να γίνει και ένα κατάλληλο briefing
στους δηµοσιογράφους και στους Βουλευτές, για να ξέρουµε
για τι µιλάµε;
Από χθες µαθαίνουµε ότι το ταµειακό απόθεµα της χώρας
είναι 37 δισεκατοµµύρια. Είναι µεγάλο ποσό. Ρωτάς τον άλλο, αν
θέλει κι άλλα επτά ακόµα για το έτος 2020; Και από αυτά, έχει
κάνει κάποιον σχεδιασµό; Αυτές είναι ερωτήσεις που απευθύνονται στην Κυβέρνηση βάσει της πολιτικής που εσείς, όµως, είχατε
αποφασίσει και την οποία θέλετε να ξεχάσουµε. Μα, είστε αξέχαστοι. Δεν µπορούµε να τα ξεχάσουµε αυτά.
Ρωτάµε, λοιπόν την κυβέρνηση, «τι θα τα κάνετε αυτά τα
λεφτά;». Οι προηγούµενοι εσείς, δηλαδή, λέγατε -αλλά δεν κάνατε- ότι ένα ποσό εξ αυτών, τα 5,5 δισεκατοµµύρια, σκοπεύατε
να τα κάνετε κάτι. Λέγατε διάφορα. Η νέα Κυβέρνηση τι θα τα
κάνει αυτά τα χρήµατα; Απαντάει ο Υπουργός ότι περιµένουµε
πρώτα να αλλάξουµε βαθµίδα αξιολόγησης, για να µπορούµε να
διαπραγµατευτούµε για αυτά.
Αµέσως µετά, για να περάσω στο επόµενο θέµα µου, όταν
ρωτάω επίµονα πόσο θα κοστίσει η νέα µεταναστευτική προσφυγική πολιτική, τι προϋπολογισµό κάνει η Κυβέρνηση για αυτό,
µου απαντούν ότι δεν µπορούν να το υπολογίσουν, γιατί υπάρχουν αστάθµητα µεγέθη και δαπάνες. Ο κ. Σκυλακάκης, όµως,
κάνει αναφορά.
Κύριε Υφυπουργέ, λέτε, απαντώντας σε εµένα χθες, ότι από
αυτά τα χρήµατα, προσπαθώντας να προσδιορίσουµε τι κοστίζει
η πολιτική µας, θα υπολογίσουµε κατά προσέγγιση και µέρος
αυτών θα καλυφθεί από το πλεόνασµα -λέτε- και ένα άλλο µέρος
από αυτό θα κατατεθεί ως αίτηµα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για
συγχρηµατοδότηση. Αυτά µού λέτε.
Άρα έχουµε µια µεταναστευτική πολιτική που δεν ξέρουµε
πόσο κάνει. Και έχουµε τη δυνατότητα -λέτε- να καλύψουµε τη
δική µας συνεισφορά, πέραν αυτής που θα έρθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από αυτό το αποθεµατικό, από το ταµειακό διαθέσιµο που έχει εξασφαλίσει η προηγούµενη κυβέρνηση,
καταδυναστεύοντας την οικονοµία. Εσείς θα συνεχίσετε και για
το 2020, κάνοντας τα ίδια, µη πληρώνοντας συντάξεις, αυξάνοντας τα ληξιπρόθεσµα και φορολογώντας µε τις νέες φορολογικές διατάξεις τον ελληνικό λαό.
Είναι εδώ ο κ. Βρούτσης. Παρακαλούσα επί µήνες, να τύχω σε
µία συνεδρίαση που θα είναι ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εδώ και θα ακούει τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κινήµατος Αλλαγής, όταν οµιλεί και δεν θα
ετεροαπασχολείται.
Ρωτάω, λοιπόν, εδώ και καιρό.
Κύριε Υπουργέ, δεν µε προσέχετε. Δεν µπορώ να συνεχίσω
έτσι. Με προσβάλλετε, κύριε συνάδελφε. Εδώ δεν είναι καφενείο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολουθούµε τις πολιτικές,
οι οποίες ακούγονται ως υπόσχεση από την πλευρά της Κυβέρνησης. Παρακολουθώ µε τη γνώση που έχω ως Υπουργός, ο
οποίος θέσπισε ένα ασφαλιστικό σύστηµα που καµµία διάταξή
του δεν κρίθηκε αντισυνταγµατική -ούτε µία-, ενώ κρίθηκαν από
το Συµβούλιο της Επικρατείας όλες, ένα συνταξιοδοτικό σύστηµα, το οποίο σεβόταν τη διαγενεακή αλληλεγγύη και έβλεπε
το πρόβληµα της υπογεννητικότητας της χώρας και έδινε κατευθυντήριες γραµµές για το µέλλον, για τα νέα συνταξιοδοτικά δεδοµένα, διαχωρίζοντας τη σύνταξη σε εθνική και αναλογική,
διαχωρίζοντας την πρόνοια από τη σύνταξη και διαχωρίζοντας
τις δαπάνες για την υγεία, δηµιουργώντας τον ΕΟΠΥΥ, για τον
οποίο είµαι υπερήφανος. Διότι είναι δική µου πολιτική επιλογή
την οποία διαµόρφωσα χωρίς να έχω γραφείο να δουλέψω από
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το ξύλο που έτρωγαν οι συνεργάτες µου και εγώ εκείνη την
εποχή. Τώρα, όλοι σέβεστε το µονοψώνιο του κράτους και υπολογίζετε σε αυτό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
Ρωτάω, λοιπόν: Κύριε Υπουργέ, µιλάτε για ένα ασφαλιστικό
σύστηµα, το οποίο διαµορφώνετε, από το οποίο θα προκύπτουν
υποχρεώσεις των ασφαλισµένων, σύµφωνα µε τη βούληση και
για την επιλογή τους. Όπως προσπαθούµε να το υπολογίσουµε,
εµείς στην Αντιπολίτευση, χωρίς να έχουµε τις υπηρεσίες σας,
βλέπουµε ότι, αν αυτά που λέτε τα κάνετε, θα έχουµε µείωση των
εισφορών που θα εισπραχθούν από το ταµείο των εισφορών
κατά περίπου 200 εκατοµµύρια ευρώ. Τα υπολογίζετε αυτά στον
προϋπολογισµό του 2020; Αν εφαρµοστεί η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας για τις συντάξεις, προκύπτει ένα κονδύλιο 375 εκατοµµυρίων ευρώ κατά τη δική µας προσέγγιση, µε
όσες ατέλειες µπορεί να έχουν οι αριθµητικές πράξεις ενός κόµµατος που δεν διαθέτει κρατικές υπηρεσίες να το τροφοδοτούν.
Τα υπολογίζετε αυτά; Εγώ διαβάζω -και εύχοµαι να διαβάζω
λάθος- ότι 70 εκατοµµύρια λιγότερα προβλέπονται για τις συντάξεις στο έτος 2020. Καταθέτω την απορία µου.
Επίσης, απορώ πολιτικά, πώς ξέρω τι παραλάβατε σε διάφορες µορφές ταµείων, όπως τις λέγαµε παλιότερα.
Ξέρετε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι οι υγειονοµικοί στο
95% δεν µπορούν να πάρουν απάντηση υπεύθυνη από το ταµείο
τους για το τι χρωστούν για να το ρυθµίσουν; Αυτά παρέλαβε η
νέα ηγεσία. Αντί να τα δείξει, γελά µε χαµόγελο αισιοδοξίας και
λέει «θα γίνουν όλα». Εµείς, όµως, έχουµε εύλογη απορία, διότι
καλούµαστε να ψηφίσουµε προϋπολογισµό και ένα από τα πιο
κρίσιµα Υπουργεία της χώρας, που είναι το Υπουργείο Εργασίας,
πρέπει να µας εξηγηθεί. Περιµένω µε αγωνία -και το λέω θετικάγιατί έχω παρακολουθήσει τον κ. Βρούτση και ως Υπουργό που
ανέλαβε κάποια στιγµή µετά από εµένα και από τον κ. Κουτρουµάνη και ήµασταν µαζί στην κριτική που κάναµε στην προηγούµενη κυβέρνηση επί τεσσεράµισι χρόνια. Τώρα, όµως, είναι
Υπουργός. Παρέλαβε αυτά που παρέλαβε. Πρέπει να δούµε τι
θα κάνει. Το να µοιράζεις υποσχέσεις δεν νοµίζω ότι είναι η καλύτερη λύση.
Δεν θα προλάβω. Ήθελα να κάνω µία αναφορά. Το παραλείπω
και για λόγους πολιτικής ευθύνης. Ήθελα να κάνω µία αναφορά
σε µία ανακοίνωση, δήλωση, οµιλία, τοποθέτηση, επεξήγηση έγιναν όλα- από πλευράς του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών για το θέµα των κυρώσεων στην Τουρκία. Το παραλείπω. Το
αφήνω. Δεν το αναφέρω -επαναλαµβάνω- για λόγους ευθύνης.
Έρχοµαι σε δύο -και κλείνω- οικονοµικά θέµατα.
Κύριε Υφυπουργέ, κύριε Σκυλακάκη, σας παρακάλεσα να µας
δώσετε µία εικόνα του λόγου ανάµεσα στους έµµεσους, τους ταξικούς δηλαδή περισσότερο, και τους άµεσους φόρους. Ο προκάτοχός σας, από το 2017 και µετά, δεν µας έδινε αυτή τη σχέση.
Εµείς, την καταγράφαµε ως σχέση και ως λόγο αυξανόµενο υπέρ
των έµµεσων φόρων και σε βάρος των άµεσων, άρα ως καθρέφτη µιας ταξικής πολιτικής. Δεν µας δίνετε τον σχετικό πίνακα.
Τον έχουµε ζητήσει από τη Διαρκή Επιτροπή. Τι γίνεται για τον
προϋπολογισµό του 2020 και από τη δική σας πλευρά; Παρακαλώ πάρα πολύ, πριν λήξει η συνεδρίαση και πάµε στην ψηφοφορία, αυτό τον πίνακα να τον έχουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Λοβέρδο,
συντοµεύετε, παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα µιλήσω όσο και οι υπόλοιποι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Φτάσατε τα δώδεκα
λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δωδεκάµισι λεπτά, όσο και οι υπόλοιποι, αν δεν µε είχατε διακόψει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Έχετε µισό λεπτό
ακόµα τότε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Έχω µισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ωραία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Λέω, λοιπόν, ότι έγινε µια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, παρά τις αντεγκλήσεις, για τη µεσαία τάξη
στην Ελλάδα. Προσδιορίστηκε αυτή οικονοµικά µε βάση τα στοι-
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χεία που µας δίνει και ο ΟΟΣΑ. Συνάδελφοι, για να µην µακρηγορούµε µέχρι τις 30.000 ευρώ ετήσιο εισόδηµα λογίζεται -και
από τον ΟΟΣΑ, αλλά και από µία λογική προσέγγιση του θέµατος, από οικονοµικής δηλωνόµενης πλευράς- ως ανήκων στη µεσαία τάξη αυτός που πληρώνει ένα τέτοιο ποσό.
Η συζήτηση εδώ, άνοιξε περισσότερο από την πλευρά της Κυβέρνησης και συµπεριέλαβε το στοιχείο ότι υπάρχουν θέµατα ευρύτατα φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής, κυρίως φοροαποφυγής -το καταλαβαίνω και το αποδέχοµαι, δεν είναι µόνο η
Ελλάδα χώρος τέτοιος, διαβάζουµε ότι πρωταθλητής στην Ευρώπη πρέπει να είναι η Γερµανία στον τοµέα της φοροαποφυγήςκαι επίσης, προσθέσαµε εµείς -µε τις παρεµβάσεις µας- ότι τα µεσαία στρώµατα διακρίνονται και για τη συµπεριφορά τους.
Επειδή, έχω την τιµή να ανήκω στο κόµµα που δηµιούργησε
τα µεσαία στρώµατα, που οι πολιτικές του, όσο και αν επικρίθηκαν, ήταν αυτές που δηµιούργησαν τα ευρύτατα µεσαία στρώµατα στην Ελλάδα, θέλω να σας πω ότι από εδώ και πέρα η
συζήτησή µας µετά τον προϋπολογισµό και κλείνω µε αυτό, κύριε
Πρόεδρε, πρέπει να µιλάµε για τα µεσαία στρώµατα -που είναι
και το µεγαλύτερο κοµµάτι του πληθυσµού µας και του οικονοµικώς ενεργού και γενικότερα- προσδίδοντάς τους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Δεν είναι µόνο τι δηλώνεις στην
εφορία, είναι ποια είναι η άποψή σου για τους άλλους, αν αλληλοεκτιµάς και αν έχεις αυτοεκτίµηση. Είναι γι’ αυτό που πιστεύεις
στη ζωή σου και στην προοπτική σου. Είναι αυτά που ζήσαµε
στην Ελλάδα της ακµής και που η Ελλάδα που παρήκµασε µας
έκανε να ξεχάσουµε, αλλά πρέπει να τα ξαναδούµε. Έτσι πρέπει
να µιλάµε, πολιτικά, και όχι µε τον τρόπο της αντιπαράθεσης,
βάσει και στοιχείων που -πολλές φορές- µπορεί να απεικονίζουν
και την πραγµατικότητα.
Εµείς ως Κίνηµα Αλλαγής θα συνεχίσουµε -όπως και ήµασταννα είµαστε µία δύναµη ευθύνης. Έτσι θα πορευτούµε. Έτσι
απευθυνόµαστε στον ελληνικό λαό.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ακολουθεί ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ο κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Βεβαίως και η ελληνική οικονοµία δεν είναι σε δοκιµαστικό σωλήνα, αλλά επηρεάζεται από τις διεθνείς εξελίξεις και την επιβάρυνση της διεθνούς οικονοµίας. Όµως, αναφερθήκαµε σε αυτό
το ζήτηµα και ποιες είναι οι αιτίες.
Αλλά εδώ πέρα έχουµε να σταθούµε λίγο περισσότερο στο νέο
αφήγηµα της Κυβέρνησης, στον νέο µύθο που πλασάρει, δηλαδή
τι; Ότι η προσέλκυση των επενδύσεων είναι το κυρίαρχο ζητούµενο, γιατί µέσα από την προσέλκυση των επενδύσεων και τις
νέες επενδύσεις θα δηµιουργηθούν νέες και καλύτερες θέσεις
εργασίας. Όµως, αυτός ο ισχυρισµός διαψεύδεται και διαψεύδεται µε κάθε τρόπο και καθηµερινά, γιατί ακριβώς οι επενδυτές
αυτό που θέλουνε για να κάνουν επενδύσεις είναι ότι θέλουν
φθηνούς εργαζόµενους, εργαζόµενους χωρίς συγκροτηµένα δικαιώµατα, εργαζόµενους αναλώσιµους.
Για παράδειγµα, και στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και
πιο πριν, ο τουρισµός και η ενέργεια απορροφούσαν πάνω από
το 60% των επενδυτικών σχεδίων στους αναπτυξιακούς νόµους.
Τι θέσεις εργασίας, απασχόλησης δηµιουργήθηκαν και στον τουρισµό και στην ενέργεια; Θα έπρεπε να ήταν οι καλύτερες θέσεις
εργασίας, οι καλύτερα αµειβόµενοι εργαζόµενοι, όµως συνέβη
το αντίθετο. Είχαµε, λοιπόν, εργαζόµενους χωρίς δικαιώµατα.
Δεκαπέντε διαφορετικές συµβάσεις εργασίας υπάρχουν στον
τοµέα του τουρισµού και δεν λέµε για την ανασφάλιστη και τη
µαύρη εργασία. Γιατί η βασική επιδίωξη του κάθε επενδυτή είναι
ακριβώς πώς θα µειωθεί το λεγόµενο «κόστος της εργασίας», µισθολογικό ή µη µισθολογικό.
Γι’ αυτό άλλωστε και ο ΣΕΒ απαιτεί καθηµερινά, όχι µόνο να
µην υπάρξουν αλλαγές, αλλά και να διατηρηθούν αυτές οι συνθήκες ζούγκλας που υπάρχουν και να διατηρηθούν περισσότερο,
βάζοντας στο στόχαστρο, για παράδειγµα, την ανάγκη περαιτέρω µείωσης του λεγόµενου «µη µισθολογικού κόστους εργα-
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σίας». Και αυτές τις απαιτήσεις του ΣΕΒ οι κυβερνήσεις, σηµερινή και οι προηγούµενες, έσπευσαν να τις νοµοθετήσουν. Για
παράδειγµα, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας ένα από τα
πρώτα µέτρα τα οποία νοµοθέτησε στον αναπτυξιακό νόµο ήταν
την ουσιαστική κατάργηση των κλαδικών συµβάσεων. Ή πώς
βλέπει η Νέα Δηµοκρατία τις νέες θέσεις εργασίας, τις νέες θέσεις απασχόλησης; Ήταν στο νοµοσχέδιο για τη ΔΕΗ, που επί
της ουσίας οι νεοπροσλαµβανόµενοι εργαζόµενοι στη ΔΕΗ θα
δουλεύουν κάτω από χειρότερους όρους και χειρότερες συνθήκες, από τους ήδη εργαζόµενους στη ΔΕΗ. Γιατί αυτό που απασχολεί περισσότερο, τόσο τους εργοδότες όσο και τις
κυβερνήσεις, ανεξάρτητα από το ποιο κόµµα ασκεί την αστική
διακυβέρνηση, είναι ακριβώς η θωράκιση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηµατικών οµίλων, γιατί µέσα από αυτόν τον τρόπο
µπορεί να αυξηθεί το ποσοστό κέρδους. Γιατί αυτό απασχολεί,
το ποσοστό κέρδους είναι που απασχολεί, τον κάθε εργοδότη αν
θα επενδύσει, αν θα τοποθετήσει, δηλαδή, τα διαθέσιµα κεφάλαια τα οποία έχει.
Έτσι, λοιπόν, κάτω από αυτές τις συνθήκες -και πολύ περισσότερο µέσα από την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας και υπό χειρότερους όρους εργασίας- αυξάνεται όλο και
περισσότερο το κοµµάτι της πίτας που παίρνει το κεφάλαιο και
όλο µικρότερο κοµµάτι της πίτας κατευθύνεται προς τους εργαζόµενους, µε αποτέλεσµα ο κοινωνικά παραγόµενος πλούτος να
συσσωρεύεται σε όλο και λιγότερα χέρια.
Και αυτό δεν έγινε µόνο στην Ελλάδα τα προηγούµενα χρόνια.
Αυτό γίνεται σε διεθνές επίπεδο. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο και
τα στοιχεία αναδεικνύουν ότι µόλις το 0,9% των πιο πλούσιων,
σε παγκόσµιο επίπεδο, στην κορυφή της πυραµίδας που βρίσκονται, διαθέτουν το 43,9% του παγκόσµιου πλούτου, ενώ αντίθετα αυτοί που βρίσκονται στη βάση της πυραµίδας, το 56,6%
των πιο φτωχών, σε παγκόσµιο επίπεδο, διαθέτει µόλις το 1,8%
του παγκόσµιου πλούτου. Και µετά µιλάτε για ισότητα. Ποια είναι
η ισότητα; Πού την είδατε την ισότητα του κράτους δικαίου και
της ισότητας; Έτσι, λοιπόν, το αποτέλεσµα είναι ακριβώς να
έχουµε την όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, που θα οξύνονται και περισσότερο, γιατί όλο και περισσότερος πλούτος θα
συσσωρεύεται σε λιγότερα χέρια και όλο και περισσότεροι θα
ζουν κάτω από χειρότερες συνθήκες εργασίας.
Και αυτό είναι στο DNA του καπιταλιστικού συστήµατος, δεν
αλλάζει. Όπως ο ήλιος δεν πρόκειται να βγει ποτέ από τη Δύση,
έτσι και ο καπιταλισµός δεν πρόκειται να γίνει ποτέ ένα δίκαιο
κοινωνικό σύστηµα, ίσα-ίσα θα γίνεται όλο και πιο άδικος, όλο
και πιο εκµεταλλευτικός ο χαρακτήρας του. Και επειδή ακριβώς
αυτό είναι το αποτέλεσµα της καπιταλιστικής ανάπτυξης, όποιες
µεθόδους και αν χρησιµοποιείτε, όποια διακυβέρνηση και διαχείριση και αν υπάρχει, γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο και η διαπάλη την οποία παρακολουθήσαµε τις τελευταίες µέρες και στο
πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισµού- είναι
ακριβώς ποιος είναι ο καλύτερος, η Κυβέρνηση ή η Αξιωµατική
Αντιπολίτευση, να διαχειριστεί τα ακραία φαινόµενα φτώχειας;
Να γίνει δηλαδή η αναδιανοµή της φτώχειας: Οι λιγότερο φτωχοί
να πληρώσουν για τους περισσότερο φτωχούς, ενώ αντίθετα το
κεφάλαιο, οι επιχειρηµατικοί όµιλοι, να βρίσκονται στο απυρόβλητο. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο και βλέπουµε και από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ την ανάγκη να
διατηρηθούν τα επιδόµατα, τα επιδόµατα φιλανθρωπίας και διαχείρισης των ακραίων φαινοµένων της φτώχειας.
Ενώ αντίθετα η Νέα Δηµοκρατία ανταπαντά, βάζοντάς το µάλιστα και στο Σύνταγµα, συνταγµατοποιώντας κιόλας το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα. Γιατί ούτε οι πιο αισιόδοξοι
υπερασπιστές του καπιταλιστικού συστήµατος δεν πιστεύουν και της Νέας Δηµοκρατίας- ότι µετά από τα χρόνια της ανάπτυξης, αν θα υπάρχει αυτή η ανάπτυξη, θα βελτιωθεί η θέση των
ευρύτερων λαϊκών στρωµάτων.
Και από αυτή την άποψη τι προσπαθούν και οι δύο µαζί, και η
Νέα Δηµοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, και τα άλλα κόµµατα συνεπικουρούµενα; Προσπαθούν να επιτύχουν τη µείωση των απαιτήσεων,
ο λαός δηλαδή να βολεύεται µε ορισµένα ξεροκόµµατα φιλανθρωπίας και όχι να διεκδικεί την ικανοποίηση των αναγκών. Και
όσα τµήµατα δεν µπορούν να το ενσωµατώσουν, για να αντιµε-
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τωπίσουν τις εστίες αντίστασης, οι οποίες υπάρχουν, τότε επιστρατεύουν τον αυταρχισµό. Γιατί, είτε µε το καρότο είτε µε το
µαστίγιο, θέλουν να αποτρέψουν την εκδήλωση και τη γενίκευση
αυτών των αντιστάσεων.
Έτσι, λοιπόν, έχουµε την εργοδοτική τροµοκρατία και στην
εποχή των προηγούµενων κυβερνήσεων και σήµερα. Η δηµοκρατία, άλλωστε, η αστική σας δηµοκρατία, σταµατά έξω από τις
πύλες των εργοστασίων, µε τις απειλές, τους εκβιασµούς, τις
απολύσεις από µεριάς της εργοδοσίας των πιο πρωτοπόρων εργαζοµένων.
Έχουµε ένα νοµοθετικό πλαίσιο, το οποίο όλο και περισσότερο γίνεται πιο αυταρχικό, για να αντιµετωπιστούν οι αγώνες
των εργαζοµένων, όπως, για παράδειγµα, οι απεργίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ,
εµβληµατικά, έφερε αυτή την αλλαγή, γιατί ήθελε να δώσει εξετάσεις στον ΣΕΒ ότι είναι καλό παιδί. Γιατί δεν είχε κανένα δηµοσιονοµικό όφελος απ’ το µέτρο που πήρε για τις απεργίες.
Αυστηροποίησε, όµως, και τον Ποινικό Κώδικα. Ενώ στον νέο
Ποινικό Κώδικα που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ όλες οι ποινές µειώθηκαν,
σε δύο µόνο αυξήθηκαν, στη διατάραξη της λειτουργίας των
υπηρεσιών και στη διατάραξη των συγκοινωνιών. Δηλαδή στους
αγρότες, στους µαθητές και στους φοιτητές που διεκδικούν. Γι’
αυτό και τα «µαθητοδικεία» και τα «αγροτοδικεία».
Βεβαίως, η Νέα Δηµοκρατία το προχώρησε ακόµη παραπέρα
µε το ηλεκτρονικό φακέλωµα και πάει κι ένα βήµα παραπέρα, µε
την καλλιέργεια του κοινωνικού αυτοµατισµού απέναντι στους
όποιους εργαζόµενους βρίσκονται στον δρόµο.
Έτσι κι αλλιώς, η κρατική καταστολή είναι το αποτέλεσµα του
«νόµου και της τάξης», γιατί το αστικό κράτος αποτελεί την οργανωµένη βία των εκµεταλλευτών. Ο χαρακτήρας δεν αλλάζει,
όποιο κόµµα κι αν βρίσκεται στην αστική διακυβέρνηση, είτε είναι
η Νέα Δηµοκρατία είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ είτε το ΚΙΝΑΛ. Γιατί το κράτος δικαίου είναι το δίκαιο των εκµεταλλευτών και γιατί πίσω από
την τυπική ισότητα βρίσκεται η ουσιαστική και πραγµατική ανισότητα που προκύπτει από την καπιταλιστική εκµετάλλευση.
Θα ήθελα να πω δυο-τρία σηµερινά παραδείγµατα, µόνο και
µόνο. Στη Θεσσαλονίκη είχαµε απρόκλητη επίθεση αστυνοµικών
δυνάµεων ενάντια σε κινητοποίηση για προστασία πρώτης κατοικίας που έβγαινε σε πλειστηριασµό. Η εργοδοσία του «PRAKTIKER» στη Μάνδρα κάλεσε την αστυνοµία, για να µη γίνουν
εκλογές ή να ελέγξει ποιος πάει να ψηφίσει στο σωµατείο.
Στην Κεφαλλονιά οι σχολικές καθαρίστριες βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας για την καταβολή δεδουλευµένων. Είναι τα 300
ευρώ που παίρνουν οι σχολικές καθαρίστριες και διεκδικούν τα
δεδουλευµένα τους.
Είχαµε κινητοποίηση εργατικών σωµατείων και φορέων της νεολαίας ενάντια στον ΧΥΤΑ στη Φυλή. Είχαµε κινητοποίηση σήµερα το απόγευµα ενάντια στον κρατικό προϋπολογισµό, αλλά
και έµπρακτη αλληλεγγύη των εργαζόµενων στους µετανάστες
και πρόσφυγες στον Σκαραµαγκά και στο Σχιστό.
Αυτή είναι η ηθική υπεροχή της εργατικής τάξης, η οποία προκύπτει, πηγάζει και καθορίζεται από την ιστορική της αποστολή,
δηλαδή ως νεκροθάφτη του εκµεταλλευτικού καπιταλιστικού συστήµατος. Ο πολλαπλασιασµός αυτών των εστιών αντίστασης, ο
συντονισµός της δράσης, η κοινή οργανωµένη πάλη είναι αυτό
που φοβάστε Νέα Δηµοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ και λοιποί και
προσπαθείτε, είτε µε το µαστίγιο είτε µε το καρότο, να το ενσωµατώσετε και να το ευνουχίσετε.
Το ΚΚΕ αυτό δεν θα το επιτρέψει. Θα αποκαλύψει και θα αποκαλύπτει καθηµερινά τη σύγκληση της Νέας Δηµοκρατίας, του
ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ στον κοινό στρατηγικό στόχο, που δεν
είναι άλλος παρά η ενσωµάτωση του εργατικού και λαϊκού κινήµατος κάτω από ξένη σηµαία, στο πλαίσιο του λεγόµενου «εθνικού συµφέροντος». Είναι ένα εθνικό συµφέρον το οποίο οδηγεί
στην υποταγή της εργατικής τάξης κάτω από τα συµφέροντα της
αστικής τάξης, που οδηγεί στην υποταγή της εργατικής τάξης
κάτω από τους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς.
Το αποτέλεσµα αυτών των εθνικών στόχων, της εθνικής οµοψυχίας, δεν είναι τίποτε άλλο παρά οι λαοί να βρίσκονται συνέχεια χαµένοι. Γιατί µόνιµα χαµένοι είναι οι λαοί, η εργατική τάξη
και ο ελληνικός λαός. Αυτοί είναι που θα µατώσουν, είτε µε την
ιµπεριαλιστική ειρήνη και το πιστόλι στον κρόταφο είτε µε τον ιµ-
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περιαλιστικό πόλεµο.
Η πραγµατική διέξοδος βρίσκεται στη χειραφέτηση από τη λογική ενσωµάτωσης κάτω από τους εθνικούς στόχους, στη χειραφέτηση της εργατικής τάξης και των υπόλοιπων λαϊκών
στρωµάτων, που στο επίκεντρο αυτής της χειραφέτησης πρέπει
να µπει το σύνολο των λαϊκών αναγκών και το πώς αυτές οι λαϊκές ανάγκες θα ικανοποιηθούν.
Έτσι, λοιπόν, είναι φανερό ότι στο στόχαστρο πρέπει να µπει
ο πραγµατικός αντίπαλος. Και πραγµατικός αντίπαλος για την
εργατική τάξη και για το σύνολο των λαϊκών στρωµάτων ήταν,
είναι και θα είναι το καπιταλιστικό κέρδος, ένα καπιταλιστικό κέρδος που το θωρακίζει αυτό το εκµεταλλευτικό σύστηµα. Γιατί
εναλλακτική πρόταση για τους εργαζόµενους δεν είναι µία άλλη
µορφή αστικής διακυβέρνησης, κ. Τσακαλώτο, ούτε, βεβαίως, το
τρίτο µνηµόνιο το οποίο φέρατε.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)
Γιατί η εναλλακτική πρόταση, η πραγµατική, ρεαλιστική διέξοδος για την εργατική τάξη και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώµατα είναι
η ανατροπή αυτού του συστήµατος, για να µπορούν, ακριβώς,
να ζήσουν µε βάση τις ανάγκες τους.
Γιατί η ιστορία έχει αποδείξει ότι οι εργάτες µπορούν να τα καταφέρουν χωρίς τους εργοδότες και µάλιστα να πρωταγωνιστούν. Ενώ, αντίθετα, το άλλο δεν µπορεί να συµβεί. Δηλαδή, οι
εργοδότες δεν µπορούν να ζήσουν χωρίς την εργατική τάξη,
γιατί µόνο αυτή µπορούν να εκµεταλλευτούν.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ο κ. Χήτας
από την Ελληνική Λύση έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, φτάνουµε προς το τέλος. Νοµίζω
ο συνάδελφος ο κ. Λιβανός είπε ότι ήταν πενήντα δύο οι ώρες,
µπορεί να έφτασαν και πενήντα τέσσερις τώρα, πέρασαν άλλες
δύο. Πέρασαν πενήντα τέσσερις ώρες στείρες, ανούσιες, γεµάτες µε φθηνές κοµµατικές αντιπαραθέσεις µεταξύ Νέας Δηµοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ.
Δείτε τώρα τι έχουµε να αντιµετωπίσουµε, κυρίες και κύριοι.
Έχουµε να αντιµετωπίσουµε τη Δεξιά, έχουµε να αντιµετωπίσουµε την Αριστερά. Παραµύθια! Είναι ένα στηµένο έργο, καλοπαιγµένο, µε τέτοιου είδους στηµένες αντιπαραθέσεις, απλά για
να γίνουν διακριτά, αν θέλετε, τα στρατόπεδα, για να έχουµε
πεδίο αντιπαράθεσης και αψιµαχιών.
Επί της ουσίας, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, είστε το ίδιο
πράγµα. Και στο ίδιο συµπέρασµα δεν καταλήγω µόνο εγώ. Καταλήγουν και πάρα πολλοί συνέλληνες που µας παρακολουθούν
αυτή τη στιγµή.
Ένας από αυτούς είναι ο Παναγιώτης, ο οποίος επικοινώνησε
µαζί µου µε ένα e-mail. Άµα σας ένοιαζε ποιος είναι ο Παναγιώτης και ο κάθε Παναγιώτης, ο κάθε Έλληνας πολίτης, ίσως να µη
φτάναµε στο σηµείο που έχουµε φτάσει σήµερα. Μου γράφει,
λοιπόν, το εξής: «Προσλήφθηκα µε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ µε µισθό
550 ευρώ για καθηµερινή, εννιάωρη εργασία, µε πτυχίο, µεταπτυχιακό, µε ξένες γλώσσες, µε σεµινάρια. Ξύπνησα µε Κυβέρνηση Νέα Δηµοκρατία. Τίποτα δεν άλλαξε στη ζωή µου.». Είστε
ίδιοι, είστε απαράδεκτοι!
Θέλω να σας πω κάτι και απευθύνοµαι στους συναδέλφους
της Νέας Δηµοκρατίας. Ξέρω ότι είναι Χριστούγεννα. Δεν χρειάζεται να έχετε τέτοια διάθεση να κάνετε τέτοια δώρα στον ΣΥΡΙΖΑ. Κάνετε ένα τεράστιο δώρο στον ΣΥΡΙΖΑ! Γιατί καταψήφισε
ο κόσµος τον ΣΥΡΙΖΑ; Γιατί από εκεί που έλεγε ότι είναι η Αριστερά, ξαφνικά έγινε πιο Δεξιά από τη Δεξιά, πέταξε τα ζιβάγκο
και τα πουκάµισα και από το «φονιάδες των λαών, Αµερικάνοι»
και έτρωγαν στα ίδια τραπέζια µε τους Αµερικανούς. Αυτά δεν
έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ; Αυτά έκανε.
Ο ΣΥΡΙΖΑ υπέγραψε µνηµόνια, τα εφάρµοσε µε τον καλύτερο
δυνατό τρόπο και από αριστεροί έγιναν πιο δεξιοί από τους δεξιούς. Και εκεί που εισέπραξαν την κατακραυγή του ελληνικού
λαού, τους έχει καταδικάσει ο ελληνικός λαός, εσείς πάτε και
τους δίνετε πάλι το παράσηµο του αριστερού. Και πέφτετε στην
παγίδα τη δική τους, µε αυτό που στήνουν µε τη βία, µε την αστυνοµική βία. Και τώρα θυµήθηκαν πάλι το πόσο ευαίσθητοι είναι,
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τώρα θυµήθηκαν να το παίξουν αριστεροί. Και εσείς ακολουθείτε. Και πάλι έγινε ο διαχωρισµός αυτός. Κάνουν το καλύτερό
τους παιχνίδι. Τρίβουν τα χέρια τους.
Είναι ένα τεράστιο δώρο αυτό που κάνετε στους πιο δεξιούς
από τη Δεξιά. Είναι αυτοί που κυβέρνησαν τεσσεράµισι χρόνια
και ακολούθησαν τόσο πίστα το µνηµόνιο. Μόνο αυτοί θα µπορούσαν να το φέρουν εις πέρας. Κανένας άλλος! Θα είχε καεί η
Ελλάδα αν δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ξέρουµε όλοι εδώ, µέσα
στην Αίθουσα, πάρα πολύ καλά.
Είστε το ίδιο. Μόνο όσοι είναι κοµµατικά τυφλοί ψηφοφόροι
δεν βλέπουν ότι Νέα Δηµοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είστε το ίδιο.
Δικιά µου πρόταση είναι στις επερχόµενες εκλογές -διότι στα
µεγάλα θέµατα, στα σηµαντικά θέµατα δεν αλλάζει τίποτα στην
πολιτική σας- να «κατεβάσετε» ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο και το
σλόγκαν να είναι το εξής: «Όλοι άριστοι, όλοι ίδιοι».
Ούτως ή άλλως, δεν µπορώ να ακούω τώρα τον κ. Λιβανό να
µιλάει για τα σαράντα πέντε χρόνια της Μεταπολίτευσης και να
λέει ότι έγιναν και καλά πράγµατα. Σαφώς έγιναν και καλά πράγµατα.
Όµως, µην ξεχνάτε, κύριε Λιβανέ, κύριε Λοβέρδο, συνάδελφοι
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι σήµερα εδώ, ότι τα σαράντα
πέντε χρόνια αυτά της Μεταπολίτευσης είστε εσείς -και πολλοί
από σας µε πολύ ενεργό ρόλο, δηλαδή φιγούρες πολιτικές που
συνδέονται µε το παρελθόν πάρα πολύ έντονα- που ρίξατε τη
χώρα στα βράχια, που καταχρεώσατε µία Ελλάδα, που προσβάλατε τους Έλληνες και τους καταδικάσατε για τα επόµενα εκατό
χρόνια να είναι σκλαβωµένοι στον ξένο ζυγό.
Εσείς τα κάνετε αυτά στα σαράντα πέντε χρόνια. Δεν έγινε η
χώρα από παρθενογένεση. Δεν ανατιναχτήκαµε ξαφνικά και
προσγειωθήκαµε εδώ. Εσείς δουλέψατε εδώ, µέσα σε αυτόν τον
ιερό χώρο, σαράντα πέντε χρόνια και βάλατε τα δυνατά σας οι
περισσότεροι από εσάς.
Και προχωράω. Για τον προϋπολογισµό θα πω δύο πράγµατα
µονάχα. Τα έχουµε αναλύσει και νοµίζω ότι θα κάνει εκτενή αναφορά στη συνέχεια ο Πρόεδρός µας. Οι φοροελαφρύνσεις σας
είναι σε συσκευασία δώρου και είναι πλασµατικές. Ο κόσµος το
γνωρίζει αυτό. Μιλάτε και για µείωση ανεργίας. Αναρωτιέµαι,
πραγµατικά, σε ποια χώρα ζείτε. Αν ζείτε στη χώρα αυτή που
έχουν κλείσει σωρηδόν καταστήµατα και επιχειρήσεις λόγω κρίσης -είναι αµέτρητος ο αριθµός- και αν δεν έχετε και εσείς στις
οικογένειές σας, στον περίγυρό σας, ανθρώπους οι οποίοι εδώ
και χρόνια είναι άνεργοι.
Θα πάω στη Θεσσαλονίκη, στον συντοπίτη µου και πραγµατικά
αγαπητό µου Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης, τον κ. Καράογλου,
τον οποίο άκουσα προηγουµένως. Τώρα ή φταίει, κύριε Καράογλου, το ότι εγώ εργάζοµαι πολύ και έχω δεκαπέντε µέρες συνεχόµενες στην Αθήνα και έχει αλλάξει η Θεσσαλονίκη ή ζω σε µία
άλλη πόλη τα τελευταία είκοσι επτά χρόνια. Άκουσα για επενδύσεις, άκουσα για λεφτά, άκουσα για ευκαιρίες, άκουσα για αναβάθµιση, άκουσα για χίλια δυο. Εγώ άφησα µία πόλη όµορφη,
πανέµορφη, κούκλα, αλλά, δυστυχώς, µίζερη, µε φτώχεια, χωρίς
δουλειές, χωρίς επαγγελµατικές ευκαιρίες, χωρίς µέσα µαζικής
µεταφοράς -δεν φταίει µόνο η Νέα Δηµοκρατία για αυτό-, µε
σάπια λεωφορεία, να µην µπορούν να µετακινηθούν. Εγώ µία τέτοια πόλη άφησα και ξαφνικά σας άκουσα σήµερα να µου περιγράφετε µία παραµυθούπολη, µία απίστευτη πόλη ευκαιριών,
που να πάµε να ζήσουµε εκεί.
Πρώτα ο Θεός, την Παρασκευή που θα επιστρέψουµε για τις
γιορτές. ελπίζω να δω, κύριε Καράογλου…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Λείπετε πολύ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Λείπω πολύ! Άλλαξε, λοιπόν, η Θεσσαλονίκη τις τελευταίες δεκαπέντε ηµέρες! Δεν εξηγείται διαφορετικά.
Πάµε σε δύο πολύ σοβαρά θέµατα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, και απευθύνοµαι και στις Ελληνίδες και στους Έλληνες που
µας ακούν αυτή τη στιγµή, σε αυτή την πολύ σπουδαία στιγµή
του προϋπολογισµού.
Είναι δύο σηµαντικά θέµατα, τα οποία είναι και συγκοινωνούντα δοχεία, ξέρετε. Είναι τα ελληνοτουρκικά -άκουσα και
τους Υπουργούς και τους αρµόδιους Υπουργούς- και είναι και
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το τεράστιο θέµα της λαθροµετανάστευσης. Σε ό,τι αφορά στα
ελληνοτουρκικά, θέλω να πω ότι στρουθοκαµηλίζουµε. Ο Ερντογάν λέει ό,τι θέλει, κάνει ό,τι θέλει, σε όποιον θέλει, όπως το θέλει
και έχουµε, δυστυχώς, την ψευδαίσθηση ότι έχουµε πετύχει τη
διπλωµατική του αποµόνωση. Θεωρώ ότι πρέπει να βγάλουµε το
κεφάλι µας από την άµµο και να αντιµετωπίσουµε την πραγµατικότητα.
Σε ό,τι αφορά στη λαθροµετανάστευση, για κάθε έναν παράνοµο µετανάστη που µπαίνει στη χώρα, φορτώνετε τους Έλληνες,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, µε µία
ακόµη ευθύνη, λες και δεν έχουν ήδη αρκετές ευθύνες οι Έλληνες. Και δεν φτάνει που έρχονται µε το έτσι θέλω οι λαθροµετανάστες και κάθε µέρα έχουµε report, δελτίο -τριακόσιοι,
τετρακόσιοι, πεντακόσιοι-, βγαίνουν και κλαίγονται οι λαθροµετανάστες στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και στις πλατείες της
χώρας µας, ότι δήθεν δεν τους συµπεριφερόµαστε και καλά. Είδατε το νέο, στηµένο ρεπορτάζ του BBC, το οποίο ήταν κατευθυνόµενο, που είχαν βάλει οι ΜΚΟ τα παιδάκια αυτά να λένε ότι
πεθαίνουν, ότι θέλουν να αυτοκτονήσουν κ.λπ.; Ήταν ακόµη ένα
στηµένο ρεπορτάζ κατά της χώρας µας, κατά του Έλληνα, κατά
της Ελλάδος.
Ακούστε, η επίκληση στο συναίσθηµα -γιατί είναι πολύ εύκολο
αυτό να το κάνουν όλοι- είναι το πρώτο µάθηµα φθηνής δηµοσιογραφίας. Και τι δηµιουργούµε; Από τη µία έχουµε τους ευαίσθητους, από την άλλη έχουµε τους αναίσθητους και «δώσε
κλώτσο να γυρίσει, παραµύθι ν’ αρχινίσει», να ξεκινήσει η αντιπαράθεση, οι ευαίσθητοι και οι αναίσθητοι. Δεν είναι έτσι. Συνεχίζετε να λέτε ψέµατα στους Έλληνες. Ο κόσµος σάς ψήφισε για
δύο σηµαντικά θέµατα: τη λαθροµετανάστευση και το µακεδονικό.
Α, και µιας και είπα µακεδονικό, σηµερινό είναι αυτό. Δείτε καµάρι εδώ! Είναι η φωτογραφία που δεν θα ξεχάσει ποτέ καµµιά
Ελληνίδα και κανένας Έλληνας. Στις Πρέσπες ο κ. Κοτζιάς, που
δεν ξέρουµε πότε, γιατί είχε τέτοια σπουδή να υπογράψει, ο κ.
Τσίπρας και ο κ. Zάεφ. Ξέρετε τι είναι αυτό το δηµοσίευµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Εδώ λέει ότι η «TELECOMME», η µεγαλύτερη εταιρεία τηλεπικοινωνιών των Σκοπίων, στέλνει
αυτοµατοποιηµένα γραπτά µηνύµατα σε όποιον µπει στα Σκόπια.
Πώς λέµε εδώ «Welcome to Greece», εκεί λένε «Welcome to
Macedonia». Ούτε «Βόρεια» ούτε «Άνω» ούτε «Κάτω» ούτε «Πλάγια». «Welcome to Macedonia».
Το καταθέτω για τα Πρακτικά και παρακαλώ πολύ να επιληφθείτε της προκλητικότητας των Σκοπιανών, που εξακολουθούν
ακόµα και τώρα να µας προκαλούν τόσο πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Χήτας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είστε πέντε µήνες Κυβέρνηση και πραγµατικά δεν έχετε σχέδιο για τη λαθροµετανάστευση. Τα έχετε κάνει µαντάρα. Κάθε
δέκα µέρες αλλάζετε σχέδιο, είστε σε πανικό και δεν µπορείτε
να το αντιµετωπίσετε.
Σήµερα -το διάβασα πριν από λίγο- ο Ειδικός Γραµµατέας
Πρώτης Υποδοχής, ο κ. Μάνος Λογοθέτης, είπε το εξής: «Εκατό
χιλιάδες λαθροµετανάστες περιµένουµε µέσα στο 2020.». Το
είπε ο Ειδικός Γραµµατέας Πρώτης Υποδοχής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, ένα λεπτό έχετε ακόµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Μην
εξαντλείτε την αυστηρότητα σε µένα. Δεκατρία λεπτά µιλούσαν
όλοι. Θα µιλήσω έντεκα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Εγώ τώρα
ήρθα.
Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Είναι γιορτινές οι µέρες. Μην είστε
σκληρός µαζί µου.
Αναρωτιέµαι τις πόσες χιλιάδες πρέπει να φτάσουν οι λαθροµετανάστες για να πάρετε απόφαση να πάρετε δραστικά µέτρα.
Τα έχουµε πει. Τα ξέρετε ποια είναι αυτά. Τελειώνετε.
Μιλάω µε πόνο ψυχής, γιατί στα εθνικά θέµατα πρέπει να είµαστε ενωµένοι και να υπάρχει λογική. Έχει προτείνει εδώ και
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εβδοµάδες ο κ. Βελόπουλος σύγκληση πολιτικών Αρχηγών. Την
ώρα που θριαµβολογεί η Κυβέρνηση µε κορώνες περί διπλωµατικής νίκης, οι γείτονες καθηµερινά επιδίδονται σε µπαράζ προκλητικότητας, όχι µόνο στα λόγια, αλλά µε παραβίαση FIR, µε
συνεχείς εξοπλισµούς, µε υπερσύγχρονα drones που προσγειώνονται στα Κατεχόµενα και εσχάτως µε την παρουσίαση του τυφεκίου ελεύθερου σκοπευτή που κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου
στην Τουρκία. Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Χήτας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Την ώρα, κυρίες και κύριοι, λοιπόν, που ο Ερντογάν βγάζει
διαγγέλµατα µε χάρτες, καταπατώντας την εθνική µας κυριαρχία, εµείς κατασκευάζουµε υποδοµές για τους λαθροµετανάστες
και ο Ελληνικός Στρατός µοιράζει µερίδες φαγητού χαλάλ στους
λαθροµετανάστες. Δυστυχώς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Χήτα. Εγώ προσπαθώ να µην καθυστερήσει η διαδικασία, γιατί, αν αργήσετε να πάτε στη Θεσσαλονίκη, µπορεί να
ξεκινήσει το µετρό!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και
τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»,
τριάντα οκτώ µαθητές και µαθήτριες και τρεις συνοδοί εκπαιδευτικοί από την πατρίδα µου, από το 3ο Γυµνάσιο Τρίπολης.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Γρηγοριάδης από το ΜέΡΑ25. Πιστεύω ότι
θα είστε εντός των εννιά λεπτών, γιατί µιλάει και ο Αρχηγός σας
ακριβώς µετά.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Σας το υπόσχοµαι.
Πρώτη φορά κοιτάω τόσο ψηλά. Πρώτη φορά τόσο ωραία και
φρέσκα πρόσωπα εδώ µέσα. Να είστε καλά που έρχεστε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Είναι από
τη Αρκαδία. Μην το ξεχνάτε αυτό.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Είναι από την πατρίδα σας. Γι’ αυτό
είναι τόσο ωραία και φρέσκα τα πρόσωπά τους.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για τον προϋπολογισµό της Κυβέρνησης τα είπαµε χτες. Δεν έχω πολλά να πω. Μιας και είναι
εδώ ο αρµόδιος Υπουργός, ο κ. Σταϊκούρας, θα ήθελα να πω ότι
είναι, κατά τη γνώµη µας, όπως σας έχουµε πει σε όλους τους
τόνους, ένας προϋπολογισµός που γέρνει λίγο µονόπαντα, εξασφαλίζοντας οφέλη στους πολύ πλούσιους αυτής της χώρας και
πιέζοντας κι άλλο τους πολύ φτωχούς αυτής της χώρας, που
είναι πιεσµένοι ήδη εδώ και δώδεκα χρόνια.
Ανεξάρτητα όµως απ’ αυτό, θα σας ρωτήσω ευθέως και θα
ήθελα µια απάντηση, αν έχετε τον χρόνο και θέλετε να το κάνετε.
Εγώ είµαι ηθοποιός. Δεν έχω ιδιαίτερες γνώσεις οικονοµικών. Και
πολύ προσφάτως πολιτεύτηκα και γίνοµαι σιγά-σιγά και πολιτικός. Εσείς όµως είστε και έγκυρος και εξαιρετικά έγκριτος οικονοµολόγος. Ειλικρινά φαντάζεστε ότι µια οικονοµία που είναι σ’
αυτή την κατάσταση, δηλαδή που έχει επισήµως πτωχευµένες
τράπεζες -θα χρειαστούν χρήµατα πολύ σύντοµα-, που έχει επισήµως πτωχευµένο δηµόσιο τοµέα, που έχει επισήµως πτωχευµένη την πλειοψηφία των νοικοκυριών της, που έχει τα πάντα
πτωχευµένα, που είναι µια τετραπλά πτωχευµένη οικονοµία, µπορεί να έχει την παραµικρή πιθανότητα να ανακάµψει µε πρωτογενές πλεόνασµα για τον επόµενο χρόνο στον προϋπολογισµό
που καταθέτετε 3,5% και ταυτόχρονα µε προκαταβολή φόρου
για όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις αυτής της χώρας στο
95%; Είναι και λίγο γραφική, βέβαια, η µείωση κατά 5%.
Εγώ επαναλαµβάνω ότι είµαι ηθοποιός, αλλά εσείς είστε πολύ
καλός οικονοµολόγος. Είναι προφανές ότι δεν γίνεται υπό αυτές
τις συνθήκες καµµία οικονοµία να ανακάµψει. Η ραχοκοκαλιά της
ελληνικής οικονοµίας είναι οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Πώς
προεξοφλείτε, όπως και οι προηγούµενοι, ότι θα υπάρχουν τα
φυσικά πρόσωπα που τις έχουν, ότι δηλαδή δεν θα έχουν πεθά-
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νει, κι ότι θα λειτουργούν οι εταιρείες και δεν θα έχουν βάλει λουκέτο; Έχουν βάλει εκατόν εξήντα χιλιάδες λουκέτο. Κι αφού τα
κάνουν όλα αυτά αυτές οι εταιρείες, πώς προεξοφλείτε ότι θα
έχουν τα ίδια έσοδα, ώστε να τους τα παρακρατάτε από τώρα;
Δεν το λέω προσωπικά. Το κάνουν όλες οι µνηµονιακές κυβερνήσεις. Είναι συνταγή που αποκλείει την ανάκαµψη.
Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τους πρώην συντρόφους µας του
ΣΥΡΙΖΑ. Πραγµατικά δεν καταλαβαίνω ξανά γιατί ξαναζήτησε σήµερα ο ΣΥΡΙΖΑ, µέσω του πολύ συµπαθούς και αγαπητού κ. Τσακαλώτου, ευρύ προοδευτικό µέτωπο κατά της Κυβέρνησης της
Νέας Δηµοκρατίας.
Την ευκαιρία σας, αγαπητοί σύντροφοι, την είχατε στα χέρια
σας, όταν είχατε στα χέρια σας το ευρύτατο λαϊκό µέτωπο του
62% ολόκληρου του ελληνικού λαού αµέσως µετά το δηµοψήφισµα. Και τη χάσατε αυτή την ευκαιρία. Τη σπαταλήσατε. Ξέρετε
πώς; Ανακαλύπτοντας ότι µέχρι εκείνη τη στιγµή είχατε αυταπάτες. Τώρα, λοιπόν, τι µέτωπο µας ζητάτε να φτιάξουµε; Μέτωπο
προοδευτικής αυταπάτης; Δεν το λέω κοροϊδευτικά. Το λέω
γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, εµείς συνεχίζουµε να πιστεύουµε ακράδαντα πως µόνη ρεαλιστική λύση στην
άµεση πια απειλή ολοκληρωτικής καταστροφής της πατρίδας
µας είναι αυτές ακριβώς οι κατ’ εσάς πλέον αυταπάτες. Κατ’
εµάς ούτε είναι αυταπάτες ούτε υπήρξαν ποτέ τέτοιες.
Πέντε µέρες τώρα µας επαναλαµβάνετε όλοι σας σε όλους
τους τόνους ότι περίπου θριαµβολογείτε και θα έπρεπε να σας
ευχαριστούµε που µας βγάλατε από τα µνηµόνια, φέρνοντας επιτέλους την αρχή τους τέλους της κρίσης και την επιστροφή στην
κανονικότητα της οικονοµίας.
Δεν είστε βέβαια σε καµµία περίπτωση, να το τονίσω, ακριβώς
το ίδιο µ’ αυτή την Κυβέρνηση. Δεν είστε. Σε πάρα πολλούς τοµείς ήσασταν πιο προοδευτικοί, φροντίσατε περισσότερο τους
πάµπτωχους, αλλά δεν τους φροντίσατε ουσιαστικά. Δεν τους
φροντίσατε, γιατί φέρατε ένα τρίτο µνηµόνιο.
Πραγµατικά θριαµβολογείτε πέντε µέρες τώρα για µια επιστροφή στην κανονικότητα, την οποία εσείς δήθεν πετύχατε και
άλλοι τώρα τη νέµονται. Ποια επιστροφή; Σε ποια κανονικότητα,
βρε αγαπητοί σύντροφοι; Πραγµατικά ποια κανονικότητα; Υπάρχει απολύτως τίποτα που να είναι κανονικό σ’ αυτή τη χώρα; Είναι
κανονικό µήπως ότι το 40% των εργαζοµένων στον ιδιωτικό
τοµέα αµείβεται µε 253 ευρώ µεικτά και έχει εργασιακές σχέσεις
λάστιχο; Είναι επίσηµα στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ αυτά που σας
λέω. Επίσηµα στοιχεία. Είναι κανονικότητα ότι υπάρχουν ακόµα
περίπου ένα εκατοµµύριο άνεργοι συµπατριώτες µας και µάλλον
θα αυξηθούν στο µέλλον; Κανονικό σάς φαίνεται να έχουν µετοικήσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας εφτακόσιες πενήντα χιλιάδες νέα παιδιά από τη χώρα, τα οποία µάλλον δεν θα
επιστρέψουν και ποτέ; Είναι κανονική η παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας την οποία παραδεχόταν κατ’ επανάληψη ο πρώην Πρωθυπουργός σας, ο κ. Τσίπρας, όταν δήλωνε δηµόσια ότι διαφωνεί
µε την πολιτική που ασκεί και λυπάται πάρα πολύ που την ασκεί,
αλλά τι να κάνει; Είναι κανονικότητα ότι, σύµφωνα µε την Πανελλήνια Οµοσπονδία Γιατρών, λείπουν άµεσα έξι χιλιάδες εξακόσιοι
γιατροί από το ΕΣΥ; Πολύ συµπαθώ τον κ. Ξανθό. Θεωρώ ότι
είναι από τους Υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ που έκαναν το καλύτερο
έργο. Αλλά, παρ’ όλα αυτά, µετά το καλύτερο έργο που έκανε,
άφησε ένα κενό εξίµισι χιλιάδων γιατρών. Η οµοσπονδία τους το
λέει. Είναι κανονικότητα ότι λείπουν δέκα χιλιάδες εκπαιδευτικοί
από την παιδεία µας; Τεσσεράµισι χρόνια κυβερνούσατε. Συγνώµη, αλλά µη µας ζητάτε να κάνουµε προοδευτικό µέτωπο,
γιατί έχετε απολέσει λίγη από την προοδευτικότητά σας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αφορά όλους σας αυτό. Η
«LIFO» πριν από λίγη ώρα στο site της ανέβασε µια φωτογραφία
ντοκουµέντο, στην οποία φαίνεται µια γυναίκα δεµένη πισθάγκωνα ως τζιχαντιστής του ISIS, που έχει συλληφθεί από αµερικανικές δυνάµεις, ξυπόλυτη και µε καλυµµένο το πρόσωπό της
µε κουκούλα. Φωτογραφία είναι. Δεν επιδέχεται ερµηνείες. Όλα
αυτά εµένα µου θυµίζουν άντρα στρατιώτη των ISIS συλληφθέντα από το εκστρατευτικό σώµα της Αµερικής.
Στη φωτογραφία, που έχει ήδη προκαλέσει πανευρωπαϊκές αντιδράσεις, φαίνονται δίπλα στη γυναίκα περίπου επτά τον αριθµό
άνδρες των ΜΑΤ, οι οποίοι, σύµφωνα µε δήλωση της Αστυνο-
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µίας, µετέχουν στην επιχείρηση εκκένωσης των υπό κατάληψη
κτηρίων στο Κουκάκι. Προς το παρόν δεν έχει αποσαφηνιστεί
ακόµα αν η φωτογραφία είναι από την αυλή του υπό κατάληψη
κτηρίου ή κάποιου διπλανού κτηρίου, όπως κι αν αυτή η γυναίκα
εµπλέκεται σε καταλήψεις κατά οποιονδήποτε τρόπο ή είναι
απλώς γειτόνισσα. Κι αν αναρωτιέστε γιατί πιθανολογεί η «LIFO»
ότι µπορεί η εν λόγω κυρία να είναι και άσχετη εντελώς µε τις
καταλήψεις, σας ενηµερώνω ότι το κάνει γιατί νωρίτερα άλλοι
πολίτες κατήγγειλαν στη γειτονιά ότι ξυλοκοπήθηκαν και στη συνέχεια προσήχθησαν, γιατί δεν επέτρεψαν στα ΜΑΤ να εισβάλουν
στο σπίτι τους χωρίς ένταλµα. Στο σπίτι τους, επαναλαµβάνω.
Μια µητέρα και σύζυγος προσαχθέντων γειτόνων, σύµφωνα
πάντα µε τη «LIFO», δήλωσε: «Είδα έναν άντρα των ΜΑΤ να έχει
πατήσει το κεφάλι του γιου µου στο πάτωµα. Τότε ανέβηκα για
να δω τι γίνεται κι άλλοι άνδρες των ΜΑΤ µού είπαν “φύγε, κλείσου µέσα, γιατί θα σε πετάξουµε από τη σκάλα”.». Η γυναίκα που
κατήγγειλε το περιστατικό, καθώς και ο άντρας της και ο γιος
της, επαναλαµβάνω, είναι απλώς γείτονες και διαµένουν στο διπλανό σπίτι.
Προσέξτε. Η ΕΛ.ΑΣ. µε επίσηµη ανακοίνωσή της δεν αρνείται
το περιστατικό ούτε το γεγονός ότι οι συγκεκριµένοι πολίτες
ήταν γείτονες και όχι καταληψίες. Παραδέχεται, επίσης, ότι προσήγαγε τα δυο µέλη, πατέρα και γιο, της γειτονικής οικογένειας,
ενώ ισχυρίζεται ότι το έκανε γιατί εµπόδισαν την επιχείρησή της.
Μα, καλά, µε συγχωρείτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι οικογένεια ήταν αυτή; Βιονική; Στον χώρο επιχειρούσαν προφανώς
διάφορες διµοιρίες των ΜΑΤ, αφού προσπαθούσαν να εκκενώσουν καταλήψεις κτηρίων. Σωστά; Δεν γνώριζαν ούτε ποιους
ούτε πόσους καταληψίες θα συναντούσαν µέσα στα κτήρια ούτε
και πόση αντίσταση θα προέβαλλαν αυτοί. Αλλιώς θα ήταν µάγοι.
Άρα τα ΜΑΤ, όπως σε κάθε περίπτωση, έφτασαν εκεί ασφαλώς
µε πολύ µεγάλο αριθµό ανδρών και φυσικά πολύ καλά εξοπλισµένους άνδρες. Τι είχε φάει, λοιπόν, επιτέλους αυτή η τριµελής
οικογένεια, δύο µόνο µέλη της οποίας κατάφεραν να εµποδίσουν, σύµφωνα µε την Αστυνοµία, ολόκληρη αστυνοµική επιχείρηση; Το σπανάκι του Ποπάι είχε φάει; Τα φιστίκια του σούπερ
Γκούφι είχε φάει; Ή µήπως το µαγικό φίλτρο των ανυπότακτων
Γαλατών;
Η βιονική, λοιπόν, αυτή η οικογένεια, αγαπητοί συνάδελφοι,
καταγγέλλει επισήµως πως αστυνοµικές δυνάµεις προσπάθησαν
να εισβάλουν στο ιδιόκτητο σπίτι της. Και έχει ενδιαφέρον, λέω
«ιδιόκτητο», γιατί, όπως ξέρετε, έχω αδυναµία στον Υπουργό
Ανάπτυξης, τον κ. Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος εξεµάνη, όταν
προ εβδοµάδων µέλη του «Ρουβίκωνα» πέταξαν τρικάκια σε δηµόσιο δρόµο, έξω από το σπίτι του. Και έβγαλε µια ανακοίνωση
ότι το αγαθό της ατοµικής ιδιοκτησίας είναι σεβαστό ακόµα και
στους «βαρβάρους» -επίτηδες παρατονίζω- ακόµα, λοιπόν, και
στους βάρβαρους της Αφρικής ή της Ασίας. Φυσικά, δεν έχει
καµµία σχέση µε το αγαθό ο ίδιος, καθώς τα µέλη του «Ρουβίκωνα», επαναλαµβάνω πέταξαν τρικάκια σε δηµόσιο δρόµο. Εδώ
όµως η οικογένεια καταγγέλλει ότι ένστολοι πολίτες, συντεταγµένη δύναµη της Ελληνικής Αστυνοµίας πήγε στο σπίτι της και
απαίτησε να µπει µέσα, επειδή πιθανολογούσε ότι ίσως υπάρχουν καταληψίες, χωρίς ένταλµα σύλληψης. Όταν αυτή, όπως
είχε κάθε δικαίωµα -το ξέρετε, οι περισσότεροι νοµικοί είστε εδώ, αρνήθηκε, τότε απλώς οι δύο από τους τρεις συνελήφθησαν.
Είναι δηµοκρατία αυτό το πράγµα, κυρίες και κύριοι;
Και να τελειώνουµε µε όλο αυτό. Έχετε υπ’ όψιν σας ότι δεν
αµφισβητούµε καθόλου την υπερπροσπάθεια της Ελληνικής
Αστυνοµίας. Έχετε υπ’ όψιν σας ότι ξέρουµε πολύ καλά ότι αυτοί
οι άνθρωποι είναι δικοί µας άνθρωποι. Σας φαίνεται οξύµωρο;
Είναι δικοί µας άνθρωποι. Ξέρετε γιατί είναι δικοί µας άνθρωποι;
Γιατί είναι φτωχοί και κατατρεγµένοι άνθρωποι οι αστυνοµικοί
της ΕΛ.ΑΣ. και είναι άνθρωποι που οι πολιτικές σας τους καταδίκασαν στη φτώχεια και στον κατατρεγµό τους. Αυτοί οι δικοί µας
άνθρωποι, λοιπόν, που είναι ανυπεράσπιστοι από εσάς και που
δήθεν υποκριτικά παριστάνετε ότι εσείς είσαστε οι οπαδοί τους,
υπερασπίζονται µόνο από µία δύναµη στο Κοινοβούλιο και αυτή
η δύναµη είµαστε εµείς, άντε και από το ΚΚΕ.
Δεν έχουµε τίποτα µε την Ελληνική Αστυνοµία και τους άντρες
της, οι οποίοι αποτελούν όλοι θύµατα δικής σας εκµετάλλευσης,
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των πολιτικών σας. Τους αγαπούµε, τους στηρίζουµε, αλλά δεν
θα σας επιτρέψουµε να τους δηµιουργήσετε και να τους εξωθήσετε στην ιδέα ότι µπορεί να δρουν ανεξέλεγκτοι. Είναι δικό σας
επίτευγµα αυτό και όχι των ανδρών της Ελληνικής Αστυνοµίας,
που είναι δικά µας λαϊκά παιδιά και µόνο εµείς τα υπερασπιζόµαστε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΜέΡΑ25, ο κ. Γιάνης Βαρουφάκης.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Κύριε
Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένας
προϋπολογισµός δεν είναι απλά νούµερα σε ένα αρχείο, είναι
αριθµοί που συµπυκνώνουν τις ευχές των κυβερνώντων και αποκρύπτουν τις κακουχίες των ανίσχυρων. Είναι το φύλλο πορείας
του πλοίου του κράτους που συντάσσει ο καπετάνιος, αλλά δυστυχώς µε στραµµένη την πλάτη του στην πλώρη, κοιτώντας
µόνο πίσω, στην πρύµνη, και όχι µόνο πίσω, αλλά µπορώντας να
διακρίνει µόνο το τι συνέβαινε έξι µήνες πριν. Είναι δύσκολη η
δουλειά ενός Υπουργού Οικονοµικών. Γι’ αυτό, πάνω απ’ όλα, ο
προϋπολογισµός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η ενσάρκωση των αξιών των κρατούντων και παράλληλα ένα στοίχηµα
που θα κριθεί από τη συναίσθηση που έχουν της τρικυµίας που
έρχεται. Και όλα αυτά, όλες αυτές οι δυσκολίες σε ένα κανονικό
κράτος.
Όµως το ελληνικό κράτος, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν
είναι κανονικό κράτος. Γι’ αυτό και εσείς, όπως και οι προηγούµενοι, δεν είστε κυβερνήτες, δεν είστε οι πραγµατικοί κυβερνήτες του. Μετά από εννέα χρόνια χρεοδουλοπαροικίας, το
πηδάλιο είναι σε χέρια άλλων. Μάλλον το κινούν µε τηλεκοντρόλ
από τις Βρυξέλλες και τη Φρανκφούρτη. Με τις µηχανές του
πλοίου να αγκοµαχούν λαβωµένες, µε το σκαρί του γεµάτο τρύπες, µε το πλήρωµά του απαξιωµένο και υπό ρευστοποίηση υπέρ
των αρπακτικών ταµείων από τη µια µεριά και των αρχιερέων της
διαπλοκής που κανακεύετε, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης,
εδώ και πέντε µήνες.
Με τον προϋπολογισµό σας αναγκάζοµαι να πω ότι αποκρύπτετε το πού βρισκόµαστε και αγνοείτε εκουσίως την τρικυµία
που έρχεται. Σχεδιάζετε µια πορεία, που, για άλλη µια χρονιά,
καθηλώνει τη χώρα µας στην οικονοµική, κοινωνική, οικολογική
µη βιωσιµότητα.
Απόψε, την ώρα που θα χειροκροτάτε το ότι η Πλειοψηφία σας
θα υπερψηφίσει αυτόν τον προϋπολογισµό, κυρίες και κύριοι της
Νέας Δηµοκρατίας, κρατήστε στο πίσω µέρος του µυαλού σας
στο εξής: Σε δώδεκα - είκοσι τέσσερις µήνες θα τον έχετε αποκηρύξει, θα τον έχετε αποποιηθεί, όπως συνέβη µε κάθε προϋπολογισµό της τελευταίας δεκαετίας. Αυτό είναι δεδοµένο. Ο
προϋπολογισµός σας αποτελεί κορύφωση µιας δεκαετούς απατηλής απόκρυψης µιας τετραπλής χρεοκοπίας: κράτους, τραπεζών, νοικοκυριών, µικροµεσαίων επιχειρήσεων και µεγαλύτερων
επιχειρήσεων. Μιας απατηλής απόκρυψης χρεοκοπίας, η οποία
διακόπτεται µόνο από περιοδικούς εορτασµούς µιας ανάκαµψης,
που δεν έρχεται, γιατί είναι πλασµατική. Μιας ανάκαµψης που
είναι πλασµατική, επειδή είναι χτισµένη πάνω στην άµµο που δηµιουργήθηκε από τα συντρίµµια της κοινωνικής οικονοµίας. Μιας
ανάκαµψης, που µάλλον το γκελ ενός πτώµατος στις τσιµεντόπλακες της µονιµοποιηµένης λιτότητας θυµίζει.
Αναφέρθηκα σε κάθε προϋπολογισµό -κι όχι µόνο στον δικό
σας- ως την ενσάρκωση των αξιών εκείνων που τον συντάσσουν.
Ας προσπαθήσουµε, λοιπόν, να διακρίνουµε τις δικές σας αξίες,
διαβάζοντας τον προϋπολογισµό, κι αυτό πριν µπούµε σε µια συζήτηση για τη βιωσιµότητα και την τεχνοκρατική του επάρκεια.
Ποιες είναι οι αξίες που αναδύει, αναδεικνύει και αντικατοπτρίζει
ο προϋπολογισµός σας; Αν δούµε το γεγονός ότι στην παιδεία,
στην υγεία, στον πολιτισµό και στην πρόνοια έχουµε αποτελµάτωση δαπανών, αν όχι µείωση, µάλλον τις αξίες µιας νεοφιλελεύθερης βαρβαρότητας αναδεικνύει. Αν κοιτάξουµε τις δηµόσιες
επενδύσεις που είναι αποτελµατωµένες στα ίδια επίπεδα της κατάρρευσης της µετά το 2011 εποχής, η µετακύλιση της αποεπέν-
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δυσης στο δηµόσιο τοµέα ποια αξία αναδεικνύει; Μάλλον την
αξία της υπανάπτυξης. Αν δούµε το ότι εσείς στον προϋπολογισµό σας προβλέπετε ότι στους επόµενους δώδεκα µήνες τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία µάλλον συµφωνούµε όλοι ότι είναι
υπερφορολογούµενα, θα αυξήσουν την εγγυοδότηση του κράτους κατά 323 εκατοµµύρια, την ώρα που τα νοµικά πρόσωπα
θα µειώσουν τη συνεισφορά τους στο κράτος κατά 440 εκατοµµύρια. Αυτό πάνω στη βάση, στην προϊστορία των τελευταίων
δέκα ετών, όπου ο ΦΠΑ, ο πιο ταξικός φόρος, συνεχώς αυξάνει
το ποσοστό στο οποίο συνεισφέρει στη φορολογία του κράτους.
Μόνο την τελευταία διετία επί ΣΥΡΙΖΑ, µεταξύ του 2017 και του
2018, ενώ τα φορολογικά έσοδα του δηµοσίου αυξήθηκαν κατά
2,05%, τα έσοδα του ΦΠΑ αυξήθηκαν κατά 4,37%.
Και πάω σε κάτι πολύ µικρό, αλλά ξέρετε, κύριε Υπουργέ, από
τα µικρά φαίνεται η ψυχή του ανθρώπου. Βλέπω ότι βάζετε περιορισµό δεκαετίας για την απόδοση επιδόµατος ενοικίου. Είναι
κοµµένο και ραµµένο στο πλαίσιο της µισαλλοδοξίας για να µην
το πάρουν ούτε οι νόµιµοι µετανάστες, αυτοί που έχουν νοµιµοποιηθεί τα τελευταία δέκα χρόνια.
Ας έρθουµε τώρα στην τεχνική επάρκεια του προϋπολογισµού
σας. Εκεί που θα έπρεπε να µπορούµε να βρούµε µια βάση συνεννόησης και σύγκλισης, όσον αφορά τους αριθµούς. Κατά
βάθος, απ’ ό,τι βλέπω, πρέπει να συµφωνείτε ότι ζούµε σε χρεοδουλοπαροικία. Προεκλογικά αλλά και µετεκλογικά διατυµπανίζετε -και καλά κάνετε, γιατί έχετε δίκιο σε αυτό- ως προαπαιτούµενο για την πραγµατική ανάκαµψη της χώρας τη µείωση των
πρωτογενών πλεονασµάτων. Λέτε όµως ότι δεν µας αφήνουν. Και
γιατί δεν µας αφήνουν; Δεν µας αφήνουν, γιατί, για να µας αφήσουν, πρέπει να αποδεχθούν την αναδιάρθρωση χρέους. Συµφωνείτε, λοιπόν, ότι µόνο η αναδιάρθρωση χρέους θα µας οδηγήσει
στην ανάκαµψη, στην προκοπή, δηλαδή η αναδιάρθρωση χρέους
την οποία η τρόικα δεν συζητά και εσείς δεν απαιτείτε, εγκλωβίζοντας σας στα πρωτογενή πλεονάσµατα, που εσείς λέτε ότι δεν
επιτρέπουν την πραγµατική ανάκαµψη. Αν αυτό δεν είναι οµολογία
ότι βρισκόµαστε σε µια χρεοδουλοπαροικία, έστω και έµµεση, δεν
ξέρω τι είναι.
Τι πρέπει να συµβεί για να αποδράσει η χώρα από αυτή τη φυλακή χρέους; Θα το πω πολύ απλά. Πρέπει ο ρυθµός αύξησης
των εισοδηµάτων µας να είναι σηµαντικά υψηλότερος από τον
ρυθµό αύξησης του βουνού του χρέους µας. Πολύ απλά, το µεσοσταθµικό επιτόκιο να είναι σηµαντικά µικρότερο από τον
ρυθµό µεγέθυνσης του ονοµαστικού εισοδήµατος.
Κύριε Υπουργέ, µια ένσταση ως ΜέΡΑ25: Δεν είναι δυνατόν το
κείµενο του προϋπολογισµού σας να µην αναφέρει το µεσοσταθµικό επιτόκιο. Είναι υποχρέωσή σας. Το κρύβετε αυτό. Γιατί το
κρύβετε;
Δεν είναι δυνατόν να µην ξέρει ο Έλληνας πολίτης, ο Έλληνας
Βουλευτής ποιος είναι ο µέσος ρυθµός αύξησης του βουνού του
δηµόσιου χρέους. Γιατί ακούµε πολλά. Παραπλανούν και τα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης και οι πολιτικοί τον κόσµο µιλώντας
για αρνητικά επιτόκια, για ιδιαίτερα χαµηλά επιτόκια δανεισµού.
Ναι, αλλά το γνωρίζετε εσείς. Το ξέρω ότι το γνωρίζετε. Το γνωρίζει η Βουλή. Το γνωρίζει ο ελληνικός λαός ότι για παράδειγµα
από τα 375 δισεκατοµµύρια δηµόσιου χρέους, να πάρουµε το
πρώτο µνηµόνιο, πόσα είναι αυτά που χρωστάµε ακόµα από το
πρώτο µνηµόνιο; Είναι 56 δισεκατοµµύρια του GLF.
Ποιο είναι το επιτόκιο, κύριε Υπουργέ; Το έχετε πει; Το έχετε
καταγράψει στον προϋπολογισµό; Είναι 3,8%, ένα επιτόκιο τοκογλυφικό. Είναι απαράδεκτο ότι ακόµα για το πρώτο µνηµονιακό
δάνειο πληρώνουµε 3,8% επιτόκιο. Για να είµαστε και συγκεκριµένοι 3,776%. Και 3,5% να ήταν, πάλι τοκογλυφικό είναι, σε περίοδο µηδενικών και αρνητικών επιτοκίων, όταν ο EFSF και ο
ESM µάς δανείζει µε 1,5%.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Πόσο πληρώναµε πριν;
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Πληρώναµε 3,8%. Τόσο πληρώναµε, τόσο πληρώνουµε.
Πάρτε το κοµµατάκι που έχει µείνει από τα οµόλογα µετά το
καταστροφικό PSI, είναι γύρω στα 18 δισεκατοµµύρια. Πόσο
πληρώνουµε’ αυτό; Πληρώνουµε 4,8%, στον αιώνα τον άπαντα
θα πληρώνουµε 4,8%. Για τα 10 δισεκατοµµύρια του ΔΝΤ, τα
οποία σιγά-σιγά µεταφέρονται, 4,9%. Μεσοσταθµικά θα µου επι-
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τρέψετε να το πω εγώ, µιας και δεν το λέει η Κυβέρνηση, πληρώνουµε 2,65% για το σύνολο του χρέους µας.
Με άλλα λόγια, το βουνό του χρέους, αυτά τα 375 δισεκατοµµύρια, αυξάνεται 2,65%. Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι, αν ο ρυθµός αύξησης του ονοµαστικού εισοδήµατος είναι κάτω από το
2,65%, το ποσοστό χρέους της χώρας αυξάνεται. Αυτό σηµαίνει.
Σηµαίνει ότι η χρεοδουλοπαροικία βαθαίνει.
Να γιατί οι οίκοι αξιολόγησης, όσο εγκληµατικοί και να είναι,
όσο βεβαρηµένο παρελθόν και να έχουν, έχουν λόγο να µη δίνουν επενδυτική βαθµίδα, investment great, στο ελληνικό χρέος
και να το χρησιµοποιεί αυτό ως πάτηµα, ως δικαιολογία η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να µη µας συµπεριλαµβάνει στην ποσοτική χαλάρωση.
Να πώς εξηγείται το µέγα παράδοξο από τη µία µεριά το ελληνικό δηµόσιο να είναι βαθιά χρεοκοπηµένο και από την άλλη
µεριά τα οµόλογα, τα οποία βγαίνουν αραιά και πού, να πωλούνται, να µοσχοπουλιούνται µε πολύ χαµηλά επιτόκια. Γιατί ένα µεγάλο, 90% περίπου, κοµµάτι του χρέους είναι εγκλωβισµένο
στους επίσηµους θεσµούς µε υψηλά επιτόκια. Αυτό δεν ενδιαφέρει τους επενδυτές, στον βαθµό που εσείς και η κ. Λανγκάρντ
τώρα πλέον, ο κ. Ντράγκι πριν, συνεννοείστε όσον αφορά το διαπραγµατεύσιµο µέρος του χρέους.
Έχω ένα ερώτηµα όσον αφορά πάλι τα στοιχεία, κύριε Σταϊκούρα, µε τον «ΗΡΑΚΛΗ» που περάσατε τις προάλλες και δυστυχώς δεν ήσασταν εδώ στη συζήτηση, έπρεπε να είστε εδώ στη
συζήτηση, όχι να έχετε τον Υφυπουργό σας. Ήταν ένα κεντρικής
σηµασίας νοµοσχέδιο για τη χρεοδουλοπαροικία που ζούµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Εδώ ήταν.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Όταν
ήµουν εγώ και µίλησα δεν ήσασταν. Συγγνώµη, θα έπρεπε να
είστε και στο συνολικό πλαίσιο και να είστε εσείς ο εισηγητής,
γιατί ήταν το ίδιο σηµαντικό µε το δηµόσιο χρέος αυτό το νοµοσχέδιο.
Έχω ένα ερώτηµα. Τις εγγυήσεις στα 12 δισεκατοµµύρια θα
τις καταγράψετε στο χρέος; Και αν δεν τις καταγράψετε, µε ποιο
δικαίωµα δεν θα τις καταγράψετε; Αυξάνεται το παθητικό του ελληνικού δηµοσίου. Ένας ιδιώτης όταν δίνει εγγύηση στο παιδί
του, σε έναν φίλο του, σε µια επιχείρηση, αυτό καταγράφεται στο
παθητικό του. Εσείς δεν το καταγράφετε στο παθητικό σας,
όπως δεν καταγράφουµε -όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις, όχι
µόνο εσείς- τα 56 δισεκατοµµύρια εγγυήσεων που δίνονται στα
IOUs των τραπεζών από την εποχή του κ. Αλογοσκούφη µέχρι
σήµερα.
Και µια τρίτη ένσταση. Έθεσα ένα ερώτηµα στο Υπουργείο Οικονοµικών πριν από εβδοµάδες, µήνες. Σήµερα ποιο είναι αυτό
το ποσό των εγγυήσεων των IOUs των τραπεζών; Και πήρα αυτή
τη θλιβερότατη απάντηση από τον κ. Σκυλακάκη. Σας εκθέτει,
κύριε Υπουργέ, ο κ. Σκυλακάκης µε αυτή την απάντηση. Κατ’
αρχάς ξέχασε ότι µιλάει σε τέως Υπουργό Οικονοµικών, ο οποίος
γνωρίζει. Εδώ µιλάει για 15 δισεκατοµµύρια ευρώ, ξεχνώντας να
πει για κάθε τράπεζα, δηλαδή 15 δισεκατοµµύρια επί τέσσερα,
αρχικά ίσως ήταν επί έξι το 2008, γιατί όταν εγώ ήµουν Υπουργός
Οικονοµικών, οι εγγυήσεις αυτές ήταν 56 δισεκατοµµύρια.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ)
Δεν είναι δυνατόν ο ελληνικός λαός, ο Έλλην φορολογούµενος να έχει εγγυηθεί δεκάδες δισεκατοµµυρίων για τους τραπεζίτες και εσείς να µην απαντάτε ερώτηµα Βουλευτή για το ύψος
αυτών των εγγυήσεων σήµερα και µάλιστα για ποιο είναι το επιτόκιο, γιατί θα σας πω κάτι, το οποίο σίγουρα δεν το γνωρίζει κανένας Βουλευτής.
Το επιτόκιο αυτών των IOUs των τραπεζών, κυρίες και κύριοι,
από το 2008, ιδίως την εποχή που ήµουν εγώ ο Υπουργός Οικονοµικών, ξέρετε πόσο ήταν; Ήταν 11%. Θα ήθελα να ξέρω σήµερα πόσο είναι. Τι µου λέει ο κ. Σκυλακάκης;
Κατ’ αρχάς εκτίθεται, γιατί λέει ότι δεν είναι IOUs αυτά, είναι
οµολογιακοί τίτλοι, λες και τα IOUs δεν είναι οµολογιακοί τίτλοι
και οι οµολογιακοί τίτλοι δεν είναι IOUs. Και αρνείται να απαντήσει. Αυτό, ξέρετε, πρέπει να το προσέξετε. Όταν Βουλευτής ζητάει στοιχεία από το Υπουργείο Οικονοµικών, πρέπει να τα δίνετε
και όχι να τα κρύβετε.
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Επιστρέφω στο θέµα της βιωσιµότητας του χρέους. Μεσοσταθµικό επιτόκιο 2,65%. Ποια θα είναι η µεγέθυνση του ονοµαστικού; Θα φτάσει το 2,65%; Εσείς µιλάτε για 2,8%. Μια
αναδροµή σε παρελθούσες αστοχίες του µνηµονιακού τόξου των
µνηµονιακών κυβερνήσεων νοµίζω ότι θα βοηθήσει.
Κύριε Υπουργέ, έκανα έναν µικρό υπολογισµό για δική σας
χρήση. Στα χρόνια των µνηµονίων από το 2010 µέχρι σήµερα η
µέση απόκλιση του ρυθµού µεγέθυνσης του ονοµαστικού εισοδήµατος από την πραγµατική µεγέθυνση, που διαπιστώθηκε ένα
- δύο χρόνια µετά, ήταν 1,58%. Πέφτουµε κατά µέσο όρο 1,58%.
Στην περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ η απόκλιση αυτή ήταν πολύ µικρότερη,
ήταν γύρω στο 0,25%. Άρα η τεράστια απόκλιση ήταν στα χρόνια
προ ΣΥΡΙΖΑ. Πέρυσι η απόκλιση ήταν 0,5%, πρόπερσι 0,5%. Με
άλλα λόγια, έχουµε µια ελάχιστη απόκλιση του 0,5%. Εσείς προβλέπετε 2,8%. Ακόµα και µε τις δικές σας προβλέψεις, οι πιθανότητες είναι ότι θα είµαστε πολύ πιο χαµηλά από 2,65%. Με
άλλα λόγια, το χρέος µας θα αυξηθεί.
Κοιτάξτε. Πέραν αυτών των αριθµών, εδώ έχουµε µια πραγµατικότητα στην Ευρώπη και στη διεθνή οικονοµία για την οποία
σας είχα προειδοποιήσει, είχα µιλήσει και τον Αύγουστο, το είχατε σηµειώσει, το εκτίµησα. Έχουµε επιβεβαιωθεί ως ΜέΡΑ25
γι’ αυτά που λέγαµε τον Αύγουστο από τα στοιχεία του Οκτωβρίου. Συγκεκριµένα, η βιοµηχανική παραγωγή στην Ευρωζώνη
τον Οκτώβριο του 2019 σε σχέση µε τον Οκτώβριο του 2018 µειώθηκε 5% σε σχέση µε τις αρχές και τα µέσα του 2018. Η βιοµηχανική παραγωγή εν τω µεταξύ στη Γερµανία, η οποία, όπως
γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά, είναι η ατµοµηχανή -κρυολογεί η
Γερµανία, πνευµονία εµείς-, είναι µείον 6,3%.
Όσον αφορά τον τρέχοντα µήνα, τον Δεκέµβριο, τώρα που µιλάµε, ο δείκτης IHS Markit για την εµπιστοσύνη στην αγορά και
τη δραστηριότητα των γερµανικών εργοστασίων µειώθηκε από
το 44,1% τοn Νοέµβριο στο 43,4% τον Δεκέµβριο, όταν πέρυσι
τέτοιο καιρό ήταν στο 55%. Και το 50%, το γνωρίζετε αυτό, θα
το πω όµως και γι’ αυτούς που δεν το γνωρίζουν, είναι η σταθερότητα. Όταν αναφέρονται στο 50%, λένε ότι δεν θα αλλάξει τίποτα, κάτω από το 50% σηµαίνει ύφεση.
Γνωρίζουµε παράλληλα ότι η Ευρωζώνη επιβραδύνει όσον
αφορά το ΑΕΠ κιόλας συνολικά, όχι µόνο η βιοµηχανική παραγωγή, από το 2,4% στο σύνολο της Ευρωζώνης το 2017, στο
1,9% το 2018, στο 1,1% φέτος, µια επιβράδυνση που νοµοτελειακά ρίχνει τη δική µας µεγέθυνση και αυξάνει το περιθώριο
σφάλµατος εκτίµησης των ρυθµών µεγέθυνσης.
Τι εννοώ µε αυτό; Κύριε Υπουργέ, οι δικές µας εκτιµήσεις πέφτουν έξω όσο χαµηλότερος είναι ο ρυθµός µεγέθυνσης της Ευρωζώνης. Αυτό είναι µια στατιστική αλήθεια. Πέφτει, λοιπόν, ο
ρυθµός της ανάπτυξης της Ευρωζώνης, της µεγέθυνσης της Ευρωζώνης. Να ξέρετε ότι αυτό σηµαίνει ότι οι στόχοι σας είναι πιο
επισφαλείς απ’ ό,τι θα ήταν πέυρσι ή πρόπερσι.
Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι στην καλύτερη των περιπτώσεων, κυρίες και κύριοι, από σήµερα µέχρι το 2030, στην καλύτερη των περιπτώσεων, το ποσοστό χρέους προς ΑΕΠ θα έχει
αυξηθεί µόνο στο 181%.
Στο µεταξύ, µπορεί να έχουµε τη διεθνή κάµψη που φαίνεται
ότι θα έχουµε. Σας θυµίζω και πάλι ότι τον περασµένο Αύγουστο
η καµπύλη επιτοκίων των Ηνωµένων Πολιτειών αντεστράφη.
Όποτε έχει συµβεί αυτό στα τελευταία εκατόν είκοσι χρόνια, δώδεκα µε δεκαοκτώ µήνες µετά, δηλαδή στα τέλη του 2020 µε
αρχές του 2021 θα υπάρξει σηµαντική ύφεση.
Εάν η ύφεση αυτή δεν είναι σηµαντική -γιατί δεν θέλω να κινδυνολογώ- και είναι της τάξης µιας πτώσης του δικού µας ρυθµού αύξησης του ΑΕΠ, του ονοµαστικού, κατά 1%, ξέρετε τι
σηµαίνει αυτό για το ελληνικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ; Ότι
το 2030 µεσοσταθµικά θα έχει πάει στο 233%. Αυτή είναι η κατάσταση, στην οποία βρισκόµαστε σήµερα.
Με άλλα λόγια, ο προϋπολογισµός σας κινδυνεύει να µείνει
στην ιστορία –και δυστυχώς, πιστεύω ότι θα µείνει στην ιστορίαως άλλο ένα ευχολόγιο άλλης µιας µνηµονιακής νύχτας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µια σύνοψη τού πού βρισκόµαστε. Έχουµε ένα χρέος 375%. Έχουµε ένα ΑΕΠ 188%. Έχουµε
ξανά σηµαντικό έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών. Το µόνο καλό
της κρίσης ήταν ότι εξανεµίστηκε το έλλειµµα τρεχουσών συναλ-
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λαγών -µάλιστα, όταν ήσασταν εσείς Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονοµικών, το 2014- και παρέµεινε εξαφανισµένο µέχρι και το
2016. Τότε άρχισε να ανεβαίνει πάλι.
Τώρα βρισκόµαστε στα 6 δισεκατοµµύρια έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών. Έχει ένα ενδιαφέρον να συγκρίνουµε τρία νούµερα τα οποία είναι πολύ κοντά και αποτυπώνουν τη ζοφερή
κατάσταση που αντιµετωπίζουµε ως χώρα και που αντιµετωπίζετε, ως Υπουργός Οικονοµικών. Έχουµε έλλειµµα τρεχουσών
συναλλαγών της τάξης των 6 δισεκατοµµυρίων, έχουµε πρωτογενές πλεόνασµα 6,7 δισεκατοµµυρίων και έχουµε αρνητικές καθαρές επενδύσεις πάλι φέτος 7,44 δισεκατοµµύρια.
Όταν µιλάµε για επενδύσεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να
θυµόµαστε ότι είµαστε στη δέκατη χρονιά αρνητικών καθαρών
επενδύσεων, οι οποίες αποτελούν, αν θέλετε, τη µεγαλύτερη
τροχοπέδη για οποιαδήποτε ανάπτυξη.
Και εσείς τι προτείνετε; Προτείνετε «ναι» σε αυτά τα πρωτογενή πλεονάσµατα, που και εσείς παραδέχεστε ότι είναι ο λόγος
για τον οποίο βρισκόµαστε εδώ, που είναι ο λόγος για τον οποίο
ο ΦΠΑ, παρά την αύξηση των συντελεστών, παρά την κατάσταση
την οποία βλέπουµε τον τελευταίο καιρό, βρίσκεται σήµερα η συνολική είσπραξη στα επίπεδα του 2011. Ο φόρος των επιχειρήσεων είναι κάτω των επιπέδων του 2011 -και το 2011 δεν ήταν
µια καλή χρονιά- ενώ ταυτόχρονα, οι φόροι των φυσικών προσώπων είναι πολύ υψηλότεροι από ό,τι σχεδόν ποτέ.
Να, λοιπόν, γιατί η απόδραση από τον περιορισµό του πρωτογενούς πλεονάσµατος και συνεπώς η αναδιάρθρωση χρέους δεν
είναι κάτι που µπορεί να περιµένει, δεν είναι κάτι που πρέπει να
το περιµένουµε να µας συµβεί κάποια στιγµή, όταν τα πράγµατα
θα πάνε. Δεν θα πάνε καλύτερα, αν δεν έρθει πρώτη αυτή η αναδιάρθρωση.
Όταν έχουµε στόχο πρωτογενούς πλεονάσµατος 3,5%, κυρίες
και κύριοι, και έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών 2% τότε ακόµα
και το ένα δισεκατοµµύριο περίπου φοροελαφρύνσεων στον
βαθµό που ένα κοµµάτι του πηγαίνει στις εισαγωγές και αυξάνει
το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών απαιτεί υπερδιπλασιασµό
των καθαρών επενδύσεων σε σχέση µε τις αποταµιεύσεις για να
βγουν οι στόχοι. Ούτε ο προϋπολογισµός σας δεν τολµά µια τέτοια πρόβλεψη Και πώς θα το τολµήσετε, όταν έχουµε καθαρές
επενδύσεις -4% του ΑΕΠ;
Δεύτερον, όταν έχουµε στόχο πρωτογενούς πλεονάσµατος
τόσο υψηλό, πάνω από το 1%-1,5% -ακόµα και το 2% και το 2,5%
είναι υψηλό για τα µεγέθη της ελληνικής οικονοµίας- τότε, κύριε
Υπουργέ, αυτό που γίνεται και το ξέρετε φαντάζοµαι αυτό, το
ελάχιστο γίνεται το µέγιστο. Με άλλα λόγια, κλειδώνουµε το
πρωτογενές πλεόνασµα στο ελάχιστό του.
Αυτό τι σηµαίνει για σας, ως Υπουργό Οικονοµικών, για τη δυνατότητα της Κυβέρνησης να χρησιµοποιεί τη δηµοσιονοµική πολιτική και τον προϋπολογισµό του κράτους ως µηχανισµό
απόσβεσης των κραδασµών, που αναπάντεχα έρχονται και από
το εξωτερικό και από το εσωτερικό της χώρας; Σηµαίνει ότι αφανίζεται αυτή η δυνατότητα να χρησιµοποιείται. Κάποιες στιγµές
θα έπρεπε να είναι υψηλότερο το πρωτογενές πλεόνασµα, κάποιες στιγµές να είναι χαµηλότερο, αλλά µε αυτές τις δεσµεύσεις
της τρόικας, η ανελαστικότητα του στόχου πρωτογενούς πλεονάσµατος είναι η βάση της δυσαρέσκειας, είναι η βάση της πλασµατικότητας της δήθεν ανάκαµψης.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η έλλειψη τόλµης του προϋπολογισµού σας αντανακλά την έλλειψη βασικών αρετών που θα
έπρεπε να έχει. Σε τελική ανάλυση, δεν τολµάτε να επιχειρηµατολογήσετε σοβαρά, πολιτικά ή επιστηµονικά για βασικές επιλογές του δικού σας προϋπολογισµού. Κρύβεστε πίσω από την
ανεύθυνη υπακοή, από το «Τι να κάνουµε; Μας το επιβάλλουν».
Χθες, κύριε Πρωθυπουργέ, έµαθα ότι βρεθήκατε µε την κ. Κριστίν Λαγκάρντ. Εξαιρετική κυρία, τέως ΔΝΤ, νυν ECB. Δεν ξέρω
για τι συζητήσατε, διάβασα κάποιες αναφορές. Αναρωτιέµαι αν
συζητήσατε αυτό που θα έπρεπε να συζητήσετε, που ήταν το
πρώτο πράγµα που συζήτησα µε την κ. Λαγκάρντ, όταν γνωριστήκαµε εκείνες τις δύσκολες µέρες του 2015.
Το πρώτο πράγµα που µου είπε, αφού της εξήγησα για την
αναδιάρθρωση χρέους, για τα debt swaps, που ήταν ο καλύτερος τρόπος για να γίνει, µου έκανε κριτική ότι δεν ήµουν αρκετά
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ριζοσπαστικός. Και µου είπε -είναι ο κ. Τσακαλώτος εδώ, ρωτήστε τον, γιατί ήταν παρών- ότι τα 56 δισεκατοµµύρια του GLF,
του πρώτου µνηµονίου, στο οποίο αναφέρθηκα πριν, µε το
υψηλό επιτόκιο του 3,8% πρέπει να κουρευτεί απαξάπαντος και
χωρίς δεύτερη συζήτηση. Το συζητήσατε αυτό; Της το ζητήσατε
αυτό;
Να πώς θα µπορούσατε να µειώσετε τον στόχο του πρωτογενούς πλεονάσµατος, κάνοντας πράξη αυτή την αναδιάρθρωση
χρέους, ακυρώνοντας αυτό το κοµµάτι, όπως εκείνη και ο κ. Πωλ
Τόµσον -πρέπει να σας πω- επέµενε ότι ήταν προαπαιτούµενο
για την ελληνική ανάκαµψη. Δεν συζητήσατε, όµως, γι’ αυτά.
Συζητήσατε για τι; Διαβάζοντας τις εφηµερίδες, συζητήσατε
για το πώς θα γίνεται πλήρης ρευστοποίηση όλων των ενεχύρων
στον ιδιωτικό τοµέα, στο ιδιωτικό χρέος. Με άλλα λόγια, πώς θα
γίνει ακόµα συστηµατικότερο το κυνήγι αυτών των ανθρώπων
που είναι εγκλωβισµένοι στη φυλακή του ιδιωτικού χρέους, των
κόκκινων δανείων.
Γη και ύδωρ δώσατε άλλη µια φορά. Επεκτείνετε την εξαθλίωση αυτών που µένουν και τη συνεχή φυγή των νέων που µπορούν να φύγουν.
Πρόκειται για πολιτική σας επιλογή, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, την οποία παρουσιάζετε ως φυσικό φαινόµενο που
δεν θα µπορούσε να γίνει διαφορετικά. Επιλέγετε τη λιτότητα,
ισχυριζόµενοι ακριβώς, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από σας, ότι δεν
υπάρχει εναλλακτική στη λιτότητα. Στερείστε του θάρρους της
γνώµης σας. Δεν τολµάτε, σε τελική ανάλυση, να επιχειρηµατολογήσετε υπέρ των βασικών επιλογών σε αυτόν τον προϋπολογισµό, επιστρατεύοντας την ταλάντωση µεταξύ του «ε, µας το
επέβαλλαν» και του «έχει ο Θεός». Έτσι δεν βγαίνει προϋπολογισµός.
Γι’ αυτό είναι ανεύθυνη η υπακοή σας στην τρόικα, κύριε Πρωθυπουργέ.
Και είναι λογικό να καταφεύγετε στη θρασύτητα και την επιθετικότητα, κύριε Υπουργέ, να τολµάτε να αναφέρεστε στο πρώτο
εξάµηνο του 2015 και στο κόστος του, να παρουσιάζετε το 2015
ως τη χρονιά της κρίσης και τους εαυτούς σας ως τιµητές. Εσείς
τιµητές;
Σας θυµίζω ότι το 2008 το ΑΕΠ ήταν 242% και όταν, κύριε Σταϊκούρα, εκείνο το χειµωνιάτικο πρωινό βρεθήκαµε στο Υπουργείο
Οικονοµικών και µου παραδώσατε το Υπουργείο Οικονοµικών
µαζί µε τον κ. Χαρδούβελη, πόσο ήταν το ΑΕΠ; Ήταν 178,66%.
Από το 242% ήταν στα 179%. Δηλαδή, µείον 26,2%.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Για την
ανάπτυξη, ναι.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Θέλετε
να µιλήσουµε για την ανάπτυξη;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Για την
ανάπτυξη, ναι.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Κύριε
Σταϊκούρα, µην εκτίθεστε. Εδώ έχω τα στοιχεία.
Όχι, κύριε Σταϊκούρα. Θα µε αναγκάσετε να σας κάνω µάθηµα
αυτή τη στιγµή και δεν το θέλω.
(Θόρυβος - γέλωτες - χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της
Νέας Δηµοκρατίας)
Δεν το θέλω, αλλά µου το επιβάλλετε και γι’ αυτό, θα το κάνω.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
Το 2013 ψάξτε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Σήµερα το πρωί τα
κοίταξα. Σήµερα το πρωί. Κοιτάξτε το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιµές.
Το 2013 ήταν 180.654.000.000, δηλαδή 181 δισεκατοµµύρια. Την
31η Δεκεµβρίου του 2014 ήταν 178,7 δισεκατοµµύρια. Είχαµε και
άλλη ύφεση το 2014.
Αυτό που εσείς ψάχνετε µην το ψάχνετε. Θα σας το εξηγήσω,
κύριε Σταϊκούρα. Ο µόνος τρόπος να µας αποδείξετε ότι το 2014
φέρατε την ανάπτυξη ξέρετε ποιος είναι; Να το κάνετε όχι σε
τρέχουσες τιµές, αλλά σε πραγµατικές τιµές. Δηλαδή µε άλλα
λόγια να λάβετε υπ’ όψιν τον πληθωρισµό, κάτι και πρέπει να κάνετε όταν έχουµε πληθωρισµό.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ακούστε µε, γιατί µπορεί να µάθετε και κάτι. Έχουµε αποπληθωρισµό, µε άλλα λόγια µείωση των τιµών. Τι πετύχατε το 2014;
Το πραγµατικό ΑΕΠ -το οποίο εσείς επικαλείστε- είναι ένα κλά-
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σµα. Στον αριθµητή έχουµε το ΑΕΠ σε ευρώ, σε τρέχουσες τιµές,
και στον παρονοµαστή έχουµε τον δείκτη τιµών του καταναλωτή.
Εσείς πετύχατε να πέφτει και ο αριθµητής και ο παρονοµαστής.
Και χαιρόσασταν επειδή -τι έγινε;- ο παρονοµαστής έπεφτε λιγότερο γρήγορα απ’ ότι ο αριθµητής.
Αυτό ξέρετε τι είναι, κύριε Σταϊκούρα; Τι φέρατε το 2014; Την
απόλυτη ύφεση. Μόνο στην απόλυτη ύφεση έχουµε µείωση των
τιµών και µείωση του ΑΕΠ. Γιατί ξέρετε, κύριε Σταϊκούρα, δεν
βοηθιέται ο µέσος Έλληνας ούτε το ελληνικό δηµόσιο όταν µειώνονται και οι τιµές και οι µισθοί. Γιατί τα χρέη δεν µειώνονται
την ίδια ώρα. Το χρέος και η δουλοπαροικία βαθαίνει. Εκεί µας
αφήσατε το 2014. Είναι ο ορισµός «των σταφυλιών της οργής».
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Πείτε µας.
Εσείς τι πετύχατε;
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Εµείς τι
πετύχαµε; Εµείς τουλάχιστον δεν υπογράψαµε. Αντίθετα µε αυτό
που κάνετε χθες το βράδυ µε την κ. Λαγκάρντ!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
Κυρίες και κύριοι, αναφέρθηκε ο κ. Σταϊκούρας, -εγώ θέλω να
τιµώ τους πολιτικούς µου αντιπάλους και διαβάζω πάρα πολύ
προσεκτικά αυτά που λένε- στο κόστος που είχε η δηµιουργική
ασάφεια στη χώρα.
Κύριε Σταϊκούρα, δεν στοίχισε η δηµιουργική ασάφεια. Εσείς
στοιχίσατε στη χώρα, η ανάρµοστη, πληκτική, πεζή σαφήνεια, µε
την οποία ανεύθυνα, απάνθρωπα και απαξιωτικά υπακούοντας
στας εντολάς της τρόικας, κύριε Σταϊκούρα.
Όσο ήσασταν Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών, το ΑΕΠ
κατέρρευσε από τα 220 δισεκατοµµύρια στα 179 δισεκατοµµύρια. Απαξιώθηκαν τα κεφάλαια -που ο Έλληνας πολίτης δανείστηκε- τα 41 δισεκατοµµύρια, για να τα δώσετε στις τράπεζες,
την εποχή που ήσασταν εσείς στο Υπουργείο Οικονοµικών. Γιατί;
Γιατί πήρατε χρήµατα από τους φορολογούµενους Ευρωπαίους
στο όνοµα των Ελλήνων φορολογουµένων, να τα δώσετε στις
τράπεζες χωρίς να έχετε µπαλώσει τις τρύπες από κάτω, που
ήταν τα κόκκινα δάνεια.
Το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, τον Ιούνιο του 2014, µίλησε
για πλήρη απαξίωση των τραπεζών και για άµεση ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης µεταξύ 15 και 20 δισεκατοµµυρίων, όταν η κεφαλαιοποίησή τους είχε ήδη πέσει στα 15 µε 20 δισεκατοµµύρια.
Με άλλα λόγια, τις είχατε ξεκληρίσει ήδη πολύ πριν µπούµε εµείς
στην κυβέρνηση. Και τολµάτε να παρουσιάζεστε ως τιµητές
εσείς!
Εκείνη πάλι την ηµέρα που µου παραδώσετε το Υπουργείο, θυµάστε τα αποθεµατικά που µου αφήσατε; Θυµάστε ποια ήταν τα
ταµειακά του κράτους; Είχατε το θάρρος –και το εκτιµώ αυτότότε, το πρώτο εξάµηνο του 2015, µετά την ανάληψη του Υπουργείου από µένα, να βγείτε και να παραδεχτείτε ότι είχαµε είκοσι
τρεις µέρες αποθεµατικά, µε ένα απορριφθέν από την τρόικα email Χαρδούβελη, µε περιθώριο τεσσάρων εβδοµάδων από τη
µέρα που µπήκαµε στην κυβέρνηση µέχρι ο κ. Ντράγκι και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να µας κλείσει τις τράπεζες, µε ένα
δεύτερο µνηµόνιο, στον κουµπαρά του οποίου είχαν µείνει 7,2
δισεκατοµµύρια.
Ακόµα και το «ναι σε όλα» να είχα πει εγώ στον κ. Ντάισελµπλουµ όταν ήρθε και ζήτησε «γη και ύδωρ» την 27η Ιανουαρίου –
όποτε ήτανε- τον Ιανουάριο του 2015, τι θα έπαιρνα; Ήταν τότε
που φωνάζατε εδώ να υπογράψω ό,τι µου δώσει, δηλαδή 100%
προπληρωµή φόρου, ΕΚΑΣ, τα πρωτογενή πλεονάσµατα που
τώρα εσείς τα λέτε «µατωµένα» µαζί µε το ΚΚΕ και καλά κάνετε.
Τι θα έπαιρνα, αν έλεγα «ναι σε όλα» τότε; Κάτι που δεν είπατε
ούτε εσείς ούτε ο κ. Χαρδούβελης. Γι’ αυτό έστειλε εκείνο το email, το οποίο του επεστράφη απορριφθέν. Θα έπαιρνα 7,2 δισεκατοµµύρια για να αποπληρώσω τι; Τι µου είχατε αφήσει να
αποπληρώσω το 2015; Μου είχατε αφήσει 22 δισεκατοµµύρια,
µε επιτόκια στη στρατόσφαιρα, µε αγορές εντελώς διαλυµένες.
Και την επόµενη χρονιά ήταν 18 δισεκατοµµύρια. Με άλλα λόγια,
το τρίτο µνηµόνιο ήταν µονόδροµος, εφόσον δεν κάναµε την
αναδιάρθρωση χρέους.
Εσείς τιµητές, που είχατε αφήσει 4,5% στόχο πλεονάσµατος
και την ώρα που ο Ντάισελµπλουµ απειλούσε µε κλείσιµο των
τραπεζών, αν τολµήσω να µιλήσω για την αναδιάρθρωση χρέους
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που και εσείς πρέπει να κάνετε σήµερα, για να έχουµε τα πρωτογενή πλεονάσµατα, που και εσείς πιστεύετε ότι είναι προαπαιτούµενα για οποιαδήποτε πιθανότητα ανάπτυξης; Όταν µε
απειλούσε µε αυτό, εσείς λέγατε «βάστα, Γερούν».
Εσείς είστε τα πρόσωπα της κρίσης, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης. Κύριε Σταϊκούρα, κύριε Μητσοτάκη, δεν διστάζω να
τα βάλω µε τους τέως συντρόφους µου. Έχω πολλά ράµµατα
για τη γούνα τους. Ιδίως για το TINA σε αριστερή ελληνική έκδοση, την αριστερή νοµιµοποίηση της µονιµοποίησης της χρεοδουλοπαροικίας µας.
Όµως, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν θα επιτρέψω λόγω της δικής
τους ηττοπάθειας, των δικών τους τύψεων, να εµφανίζεστε τιµητές, να παρουσιάζεστε ως η λύση στο πρόβληµα που εσείς και
το ΠΑΣΟΚ δηµιουργήσατε και το οποίο µας λέτε ότι τώρα θα λύσετε διαπράττοντας ακριβώς τα ίδια εγκλήµατα κατά της λογικής, που έφεραν τον λαό µας στην απόγνωση.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, παραφράζοντας τον Κικέρωνα,
να σας θυµίσω ότι οι σοφοί καθοδηγούνται από τη λογική, οι ηλίθιοι από το ένστικτο, οι µέτριοι από τη συνήθεια και οι µνηµονιακές κυβερνήσεις όλων των χρωµάτων από τις εντολές της
τρόικας, που θέλει το καλό µας!
Κύριε Σταϊκούρα, η σύνταξη ενός προϋπολογισµού είναι µία
εξαιρετική ευκαιρία να µάθει κανείς µία πανάρχαια και πανίσχυρη
λέξη, το «όχι». Ο Υπουργός Οικονοµικών πρέπει να µάθει να λέει
όχι κατ’ αρχάς στους συναδέλφους του. Πάντα ζητούν περισσότερα χρήµατα. Πρέπει να µάθει να λέει όχι στην ολιγαρχία, στα
διάφορα συµφέροντα, στους επιτήδειους.
Όµως, ο Υπουργός Οικονοµικών, µιας χρεοδουλοπαροικίας
όπως η Ελλάδα πρέπει να πει «όχι» στην τρόικα. Αν δεν το κάνει,
τότε τόσο οι αξίες όσο και οι αριθµοί του προϋπολογισµού του
είναι καταδικασµένες.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Τον λόγο έχει τώρα
ο κ. Κυριάκος Βελόπουλος, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδος του κόµµατος Ελληνική Λύση.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω µία
µικρή παρατήρηση ως εισαγωγή. Μετά τον κ. Βαρουφάκη -που
τον άκουσα µε πολλή προσοχή- δύο πράγµατα µπορεί να συµβαίνουν: Ή έχει δίκιο ο Βαρουφάκης ή έχετε άδικο εσείς, ή δίκιο
εσείς και άδικο ο Βαρουφάκης. Εάν θέλετε πραγµατικά να δούµε
ποιος έχει δίκιο ή άδικο, κάντε αυτό που λέγατε προεκλογικά.
Κάντε µια εξεταστική για τα 100 δισεκατοµµύρια που φωνάζατε
στα κανάλια ότι χάθηκαν από τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και
του κ. Βαρουφάκη. Κάντε το για να δούµε τελικά ποιος φταίει και
τι έγινε.
Γιατί έτσι καλύπτετε τις ποµπές τους, όπως εσείς λέγατε. Η
Νέα Δηµοκρατία έλεγε ότι χάθηκαν τα 100 δισεκατοµµύρια ευρώ
από τα εγκληµατικά λάθη του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλος έλεγε 70 δισεκατοµµύρια, άλλος έλεγε 60 δισεκατοµµύρια. Επικαλούσασταν την
Ευρωπαϊκή Ένωση και καλά κάνατε. Αλλά γιατί δεν το κάνετε,
κύριε Πρωθυπουργέ; Κάντε το. Είναι 100 δισεκατοµµύρια! Το λέγατε εσείς. Δεν το έλεγα εγώ. Εγώ ποτέ δεν το είπα αυτό το
πράγµα. Το λέγατε εσείς στη Νέα Δηµοκρατία. Και γίνατε κυβέρνηση µε αυτή τη σηµαία. Όχι το ότι κλείνουν τις τράπεζες είναι
και κάτι καλό, κύριε Βαρουφάκη. Να τα λέµε όλα εδώ.
Πάµε, λοιπόν, στον προϋπολογισµό.
Κύριε Σταϊκούρα, κύριε Πρωθυπουργέ, ο προϋπολογισµός,
κατά την άποψη της Ελληνικής Λύσης, είναι ένα προϊόν της δηµιουργικής λογιστικής και θα σας το αποδείξω στην πορεία. Είναι
βασισµένος σε γυάλινα πόδια. Είναι ξεκάθαρα µε πολλά στοιχεία
ασαφή και µε νούµερα που δεν βγαίνουν πραγµατικά. Αν τα δείτε
και οι ίδιοι, δεν βγαίνουν.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
Το χειρότερο δε όλων είναι ότι έχετε ανεδαφικούς ισχυρισµούς στον προϋπολογισµό, οι οποίοι δεν υφίστανται, δεν
ισχύουν τουλάχιστον στο επιχειρείν µε το οποίο ασχολούµαι εγώ.
Γιατί οι περισσότεροι -φαντάζοµαι εδώ µέσα- δεν ασχολείστε µε
τις επιχειρήσεις. Όµως, εγώ που ασχολούµαι, κύριε Πρωθυ-
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πουργέ, ξέρω ότι όπως πάει η οικονοµία, δεν πρόκειται να παραµείνουν ελληνικές πλέον επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Σας το ξεκαθαρίζω από τώρα και σας οµιλώ όχι ως πολιτικός ή ως
Βουλευτής, αλλά ως επιχειρηµατίας.
Εκ των πραγµάτων, λοιπόν, ο προϋπολογισµός είναι καταδικασµένος να αποτύχει και θα αποτύχει, γιατί δεν έχετε πρόγραµµα
και δεν έχετε σχέδιο. Είναι ένας προϋπολογισµός, ο οποίος βασίζεται -το επαναλαµβάνω- σε έωλα νούµερα. Είναι πολύ σηµαντικό να το καταλάβουν κάποιοι.
Θα ήθελα όµως, πριν πάω ακριβώς στον προϋπολογισµό, να
µιλήσουµε λίγο για την επικαιρότητα. Πείτε µου, κύριε Πρωθυπουργέ, ποια χώρα θεωρείται κανονική, ποια χώρα θεωρείται σοβαρή, όταν πρώτη είδηση στα κανάλια είναι η επιχείρηση της
αστυνοµίας που κάνει αποκατάληψη των καταλήψεων; Σε ποια
κανονική χώρα θα µπορούσαµε τα κόµµατα να συζητάµε στο ελληνικό Κοινοβούλιο για το αν ένας αστυνοµικός κτύπησε έναν
πολίτη, για το εάν µπήκαν στο σπίτι ενός ιδιοκτήτη; Ποια είναι
αυτή η κανονικότητα που διέπει το ελληνικό πολιτικό προσωπικό;
Όταν οι Βουλευτές δεν συµπεριφέρονται κανονικά, τότε µην
περιµένετε κανονική χώρα. Και το λέω ειλικρινά µε πόνο ψυχής.
Γιατί άκουσα πρώην Υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ -ακούστε κύριοι συνάδελφοι για να ενηµερωνόµαστε- να λέει: «Πολιτιστικό γεγονός οι
καταλήψεις σε άλλες χώρες της Ευρώπης στο πλαίσιο της αντικουλτούρας». Ο Χριστός και η Παναγία!
Δεν ξέρω εγώ, γεννήθηκα στην Γερµανία, µεγάλωσα εκεί, αλλά
τέτοια αντικουλτούρα µε καταλήψεις παράνοµες δεν υπάρχει
στη Γερµανία. Η κατάληψη στη Γερµανία δεν επιτρέπεται, να ξέρετε. Τώρα, το εάν είναι δικό σου το σπίτι και κάνεις κατάληψη
µαζί µε άλλους δεκαπέντε φίλους σου είναι δικό σου δικαίωµα.
Το λέει ο κ. Κατρούγκαλος: «Είναι πολιτιστικό γεγονός»! Σε λίγο,
λοιπόν, αντί να κάνουµε πολιτικές εκδηλώσεις, να κάνουµε καταλήψεις όλοι µας. Να µπαίνουµε στα σπίτια και να τα καταλαµβάνουµε. Δεν είναι λογική όλη αυτή.
Έρχεται ο κ. Σκουρλέτης και άλλοι Βουλευτές της Αριστεράς,
απευθυνόµενοι βέβαια στο δικό τους ακροατήριο και στα ταπεινά
ένστικτα του ακροατηρίου τους και οµιλούν για τη βία της Αστυνοµίας. Εγώ να το ξαναπώ, ότι η βία από όπου κι αν προέρχεται
είναι καταδικαστέα. Αλλά αν µου πουν µια Αστυνοµία, σε άλλη
χώρα ας πούµε, στη Βενεζουέλα, λέω εγώ, στη Βόρεια Κορέα,
λέω εγώ, στην Πρώην Σοβιετική Ένωση, ξαναλέω εγώ, όπου η
Αστυνοµία πήγαινε µε τριαντάφυλλα, να συζητήσουµε.
Δυστυχώς, η Αστυνοµία –δυστυχώς, το επαναλαµβάνω- θα
χρησιµοποιήσει και τη βία, κύριοι συνάδελφοι. Και όπως, όταν
κυβερνήσατε εσείς, χρησιµοποιήσατε άκοµψα τη βία, ανοίγοντας
κεφάλια Ελλήνων στη Θεσσαλονίκη, κάνοντας προληπτικές συλλήψεις ανθρώπων που διαµαρτύρονταν για τη Μακεδονία, σήµερα µη µου κάνετε τις µωρές παρθένες εδώ µιλώντας για τη
βία! Διότι η βία, από όπου κι αν προέρχεται, είναι βία, είτε αριστερή είτε δεξιά είτε αστυνοµική είτε µη. Είναι βία.
Αν θέλετε, λοιπόν, να είστε έντιµοι µε το πολιτικό προσωπικό
της χώρας και µε την πολιτική, µε τους πολίτες, να καταδικάζετε
και την τότε βία, όταν δέρνανε οι αστυνοµικοί στις Πρέσπες τους
Έλληνες γιατί φώναζαν «όχι» στο να δώσουµε το όνοµα Μακεδονία, να φωνάζετε εσείς από τον ΣΥΡΙΖΑ, όταν έτρεχαν και συλλάµβαναν ανθρώπους προληπτικά, επειδή µιλούσε ο
Πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Τσίπρας, στο λιµάνι της Θεσσαλονίκης και όχι σήµερα, γιατί ένας αστυνοµικός –κακώς- έκανε
όσα έκανε.
Αυτό το λέω, γιατί πολύ απλά επενδύετε δυστυχώς στην κοντή
µνήµη του Έλληνα. Αυτό είναι το πρόβληµα, διότι ο Έλληνας ξεχνάει πολύ εύκολα. Ο Έλληνας ξεχνάει πάρα πολύ εύκολα όσα
έχετε κάνει, όσα έχουν κάνει πολλοί εδώ µέσα.
Και ξέρετε; Σας είδα όλους να διαµαρτύρεστε για το µετρό.
Κύριε Πρωθυπουργέ, πρέπει να σας πω ότι ισχύει, υπάρχει
νόµος, δεν ξέρω γιατί οι συνεργάτες σας δεν σας είπαν ότι υπάρχει νόµος για τις παράνοµες απεργίες. Υπάρχει νόµος, και η
άγνοια νόµου –πείτε στους συµβούλους σας- τιµωρείται. Και
πολύ καλά κάνατε και ζητήσατε συγγνώµη. Μπράβο σας!
Όµως, νόµος υπάρχει! Υπάρχει ο ν.1264/82 που έκανε το
ΠΑΣΟΚ και µιλάει για ευθύνες και ακόµη και για απόλυση δηµοσίων υπαλλήλων που κάνουν παράνοµες απεργίες. Δεν χρειάζε-
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ται, λοιπόν, να νοµοθετήσετε. Νόµος υπάρχει. Να ξανανοµοθετήσουµε σε έναν νόµο που υπάρχει; Να τον βελτιώσουµε, ναι.
Αφού οι σύµβουλοι σας δεν ήξεραν και δεν σας ενηµέρωσαν,
εκτεθήκατε ανεπανόρθωτα. Η άγνοια νόµου τιµωρείται, ακόµα
και για τον πολίτη. Και ειλικρινά λέει για πειθαρχικές ευθύνες, για
αστική ευθύνη από εργοδότη.
Και εδώ, επειδή µπορεί να µην το ξέρουν οι σύµβουλοί σας,
να καταθέσω στα Πρακτικά, λοιπόν, τον νόµο να τον έχετε και
εσείς και οι σύµβουλοι σας, για να σας ενηµερώσουν ότι δεν
χρειάζεται να κάνετε νόµο. Έπρεπε να κάνετε ήδη από χθες το
πρωί µια ΕΔΕ, να δείτε τι έγινε και αυτοί οι κύριοι να απολυθούν,
που δηµιούργησαν τεράστιο πρόβληµα στην Αθήνα, σε ενάµισι
εκατοµµύριο κόσµο.
(Στο σηµείο αυτό ο Προέδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και βέβαια, διαµαρτυρηθήκαµε όλοι. Όλοι! Γιατί κάποιοι παρανόµως έκαναν µια απεργία. Δεν σας είδα, όµως, το Σάββατο
το βράδυ πολλούς από τη Νέα Δηµοκρατία όταν βγήκαν οι Πακιστανοί από την Οµόνοια και έκαναν παράνοµη πορεία µέσα στο
κέντρο της Αθήνας, κι έγινε κοµφούζιο, οι Έλληνες να πηγαίνουν
στην άκρη δεξιά-αριστερά, να φωνάζουν «Αλλάχ Άκµπαρ», εσείς
να διαµαρτύρεστε το ίδιο! Δεν σας είδαµε να διαµαρτύρεστε για
τους Πακιστανούς! Κανείς δεν µίλησε γι’ αυτή την πορεία, την
παράνοµη κι ούτε ζητήθηκαν ευθύνες.
Άρα, λοιπόν, και εσείς, και εσείς, αλά καρτ συµπεριφέρεστε.
Έχετε µία νοοτροπία στο αλά καρτ και αυτό είναι ένα εγκληµατικό λάθος.
Επίσης, θα ήθελα να πω κάτι, το οποίο θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, γιατί πιστεύω, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι δυστυχώς είστε ίδιοι. Είστε ίδιοι! Δυστυχώς το λέω ότι είστε ίδιοι και ο
ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δηµοκρατία. Και είστε ίδιοι σε πολλά πράγµατα.
Εδώ βγήκε δικός σας, κορυφαίος Υπουργός από του Βήµατος
της Βουλής και είπε κάτι πολύ απλό: Εµείς δεν αλλάξαµε κανέναν
του ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόγραµµα των ιδιωτικοποιήσεων είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, είτε κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ είτε κυβερνάτε εσείς, το
ίδιο πράγµα είναι! Αυτό µας είπε Υπουργός κορυφαίος, εδώ από
το Βήµα της Βουλής, ότι το πρόγραµµα του ξεπουλήµατος της
δηµόσιας περιουσίας είναι πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ και το εφαρµόζεται και εσείς.
Δεν αντιλαµβάνοµαι γιατί θα έπρεπε να γίνουν εκλογές τότε.
Ας αφήναµε τον ΣΥΡΙΖΑ να κυβερνήσει. Γιατί σώνει και καλά
έπρεπε να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ για να εφαρµόσετε εσείς το πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ;
Και η απόδειξη αυτού που λέω, κύριε Πρωθυπουργέ, είναι το
πρόγραµµα σας. Είναι αυτό εδώ. Ξέρετε, είµαι από τους λίγους
φαντάζοµαι και από Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, που το
µελέτησα πολύ καλά. Έχω ένα «βίτσιο», να µελετώ τον αντίπαλο
είτε είναι πολιτικός αντίπαλος είτε οτιδήποτε.
Βλέποντας, λοιπόν, το πρόγραµµα σας –το καταθέτω για τα
Πρακτικά- θα σας θυµίσω µερικές δηλώσεις σας, κύριε Πρωθυπουργέ, όταν ήσασταν Υπουργός επί Νέας Δηµοκρατίας.
(Στο σηµείο αυτό ο Προέδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το 2004 για τον προϋπολογισµό µάς είπατε: «Το κόστος δηµοσιονοµικής εξυγίανσης δεν θα το επωµιστούν οι ασθενέστεροι». Θα πείτε φαντάζοµαι το ίδιο και σήµερα. Μετά την αναφορά
για χρέος ύψους 200 δισεκατοµµυρίων ευρώ έγινε αυτή η δήλωση, είχε έλλειψη πόρων. Το 2006 είπατε: «Ο προϋπολογισµός
σηµατοδοτεί την έξοδο της χώρας µας από τη διαδικασία της ευρωπαϊκής επιτήρησης». Το 2006 το είπατε αυτό, κύριε Πρωθυπουργέ. Μετά είχαµε χρεοκοπία. Το 2013 είπατε: «Θα έχουµε
µαζεµένο δηµόσιο µε ξεκάθαρα οργανογράµµατα και µε ξεκάθαρους ρόλους». Κάνατε το επιτελικό κράτος µε προσλήψεις να
µην πω ποιων και δεν χρειάζεται, δεν είναι προσωπική αντιπαράθεση. Το 2014 είπατε: «Γενικοί Διευθυντές Δηµόσιας Διοίκησης,
οι οποίοι θα έχουν επιλεγεί µε πραγµατικά αξιοκρατικές διαδικα-
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σίες». Να µην πω τώρα τι έγινε µε τον διοικητή της ΕΥΠ, να πω
τα υπόλοιπα, δεν είναι επί προσωπικού, είναι προϋπολογισµός.
Θέλω, λοιπόν, τουλάχιστον, όταν λέµε κάτι σε αυτό το Κοινοβούλιο, να είναι µετρηµένο, ζυγισµένο και κυρίως µελετηµένο και
προγραµµατισµένο να υλοποιηθεί, γιατί έτσι αδικούµε και τους
εαυτούς µας.
Να σας θυµίσω, λοιπόν, κύριε Πρωθυπουργέ, τι υποσχεθήκατε
προεκλογικά και τι δεν κάνατε, γιατί ο προϋπολογισµός είναι
προϋπολογισµός.
Μείωση συντελεστή φορολογίας από το 28% στο 20% σε δύο
χρόνια. Μειώσατε στο 24% δίνοντας φοροαπαλλαγές σε offshore. Και αυτό είναι ένα θέµα, κύριε Πρωθυπουργέ! Σε offshore
φοροαπαλλαγές;
Είπατε προκαταβολή φόρου από το 100% στο 95%. Κοροϊδεύετε τους ελεύθερους επαγγελµατίες. Λέγατε ότι θα την καταργήσετε, δεν το κάνατε.
Αξιοποίηση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων. Έχει
µειωθεί το 2020, µε βάση τον προϋπολογισµό τον δικό σας, από
τα 7,35 δισεκατοµµύρια στα 6,75 δισεκατοµµύρια.
Μείωση των δηµοσίων επενδύσεων, που σε µία φιλελεύθερη
οικονοµία, κύριε Πρωθυπουργέ -έχετε τον κ. Σκυλακάκη ο οποίος
είναι και φιλελεύθερος πολύ- ξέρετε ότι χωρίς δηµόσιες επενδύσεις, κύριε Υπουργοί και κύριε Πρωθυπουργέ, δεν πρόκειται
ποτέ να πάρει η ανάπτυξη µπροστά. Δεν πρόκειται να γίνει πουθενά, σε καµµία χώρα φιλελεύθερης οικονοµίας, χωρίς δηµόσιες
επενδύσεις, δεν πρόκειται να πάµε µπροστά. Δηλαδή, βλέπω
τόσες αντιφάσεις που αρχίζω και στεναχωριέµαι.
«Επιτελικό κράτος» µας λέγατε, «χίλιες τριακόσιες προσλήψεις» δεν ξέρουµε πόσο κοστίζουν.
Υποσχεθήκατε στη ΔΕΘ το 2018 ανάπτυξη 4% και τώρα προβλέπετε 2% ανάπτυξη στον προϋπολογισµό. Λέει 2,2% το ΔΝΤ.
Δείτε, λοιπόν, τις αντιφάσεις στα νούµερα.
Λέτε: «Κατώτατος εισαγωγικός συντελεστής 9% για εισοδήµατα έως 10.000 ευρώ». Μέχρι τα 8.500 ευρώ έχει αφορολόγητο.
Δώρον άδωρον, κύριε Πρωθυπουργέ.
Κύριε Σταϊκούρα µου, δηµιουργική λογιστική λέγεται αυτή ή
αν θέλετε λέγεται επικοινωνιακή λογιστική, για να περνάµε στον
κόσµο το µήνυµα ότι κάνουµε φοροαπαλλαγές. Αν δεν κάνετε
πραγµατικές φοροαπαλλαγές, αν δεν φοροαπαλλάξετε τον
κόσµο από το βραχνά των φόρων, δεν πρόκειται ποτέ να προχωρήσει η οικονοµία. Είναι πολύ απλά τα πράγµατα.
Και δεν καταλαβαίνω το µένος της Αριστεράς, µε τους ιδιοκτήτες, τους επιχειρηµατίες. Αν δουλεύει µία επιχείρηση καλά, κύριοι συνάδελφοι –πιστέψτε µε, είµαι επιχειρηµατίας, δεν ξέρω
πόσοι είστε επιχειρηµατίες εδώ, γιατί όλοι µιλάτε για τις επιχειρήσεις, αλλά ουδείς είναι επιχειρηµατίας- αν δουλεύει η επιχείρηση µου καλά, θα προσλάβω κόσµο, θα δώσω και µισθούς.
Είναι δεδοµένο αυτό, δεν γίνεται διαφορετικά. Αν δεν έχω λεφτά,
δεν θα προσλάβω κανέναν, θα απολύσω και κόσµο. Νόµος της
φύσεως είναι. Δεν µπορούµε να τα αλλάξουµε όλα στη λογική
της ιδεοληψίας µας. Δεν γίνεται. Θα στηρίξουµε τον επιχειρηµατία, για να µπορούµε να στηρίξουµε και τον εργαζόµενο, δεν γίνεται διαφορετικά.
Κατάργηση, λέει, του τέλους επιτηδεύµατος σταδιακά και εισφοράς αλληλεγγύης. Δεν έχουν γίνει. Η εισφορά αλληλεγγύης
καταργήθηκε µόνο στους τόκους οµολόγων.
Μείωση εισφορών κύριας σύνταξης σταδιακά στο 15% από
20%. Δεν έγινε.
Μείωση συντελεστών ΦΠΑ σε 11% και 22%. Δεν έγινε.
Αυτά τα λέγανε στο πρόγραµµα τους. Ξέρετε, κύριοι της Νέας
Δηµοκρατίας, στα κανάλια που πηγαίνατε αυτά λέγατε, δεν λέγατε κάτι άλλο, αυτά λέγατε.
Επαναφέρονται επιδόµατα σε πολύτεκνους. Δεν έγινε. Δεν
έγινε ούτε αυτό. Μια χώρα που έχει δηµογραφικό πρόβληµα, µε
βάση τον προϋπολογισµό σας, καµµία µέριµνα, ώστε να γεννηθούν Έλληνες. Και δεν το καταλαβαίνω.
Ένα δισεκατοµµύριο στον προϋπολογισµό για το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα. Κύριε Πρωθυπουργέ, δεν έγινε.
Γιατί κατηγορήσατε τον ΣΥΡΙΖΑ; Δεν θα σας πω.
Όµως, θέλω να πάω σε κάτι άλλο. Επειδή είναι πάρα πολλά
αυτά που λέγατε και δεν έγιναν, κάθισα και δούλεψα, κύριε Πρω-
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θυπουργέ, και σας έκανα πίνακες. Τους καταθέτω στα Πρακτικά,
για να τους έχετε, να τους διαβάσουν πρώτα οι σύµβουλοι σας,
ώστε του χρόνου στον προϋπολογισµό, αν είστε Κυβέρνηση –
σάς το εύχοµαι να είστε Κυβέρνηση, δεν έχω κάτι µαζί σας και
µε κανέναν Πρωθυπουργό της χώρας, αρκεί να κάνει σωστά
πράγµατα- να τα διαβάσετε καλά, ώστε να µην εκτεθείτε πάλι.
Γιατί, ειλικρινά εκτίθεστε.
(Στο σηµείο αυτό ο Προέδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τους προαναφερθέντες πίνακες, οι οποίοι βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Εδώ, λοιπόν, υπάρχει ένα πρόβληµα αντίληψης στα οικονοµικά. Και το λέω στους καλούς συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας. Πιστεύετε, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι το πρόβληµα της
Ελλάδας θα λυθεί µε τις επενδύσεις, µε τις ξένες επενδύσεις;
Αυτό πιστεύετε πραγµατικά; Γιατί ακούω Υπουργούς σας να το
λένε συνεχώς αυτό, ότι οι ξένες επενδύσεις θα φέρουν την ανάπτυξη.
Λοιπόν, ξέρετε ότι ποτέ οι ξένες επενδύσεις δεν πέρασαν το
2% του ΑΕΠ; Το ξέρετε, κύριε Πρωθυπουργέ; Όταν οι ελληνικές
επενδύσεις, οι εγχώριες είναι στο 25%. Και µιλάει από µόνος του
ο αριθµός! Σου λέει 25% των Ελλήνων επενδύουν σε επιχειρήσεις.
Πρέπει να στηρίξουµε αυτούς τους επενδυτές, το 25% που πονάνε τη γη, πονάνε την Ελλάδα, που πονάνε τον Έλληνα, που πονάνε την πατρίδα. Σώνει και καλά εσείς επενδύετε στους
αλλότριους, στους εξωχώριους επενδυτές, οι οποίοι δεν υπάρχουν κι αλλιώς και µην κοροϊδευόµαστε. Σε µια χώρα όπως η Ελλάδα δύσκολο να επενδύσει κανείς. Δεν υπάρχει επενδυτικό
κλίµα.
Οι εγχώριες επενδύσεις, λοιπόν, µειώθηκαν πολύ περισσότερο
από τις αµοιβές. Για να καταλάβετε, έχουµε εκ διαµέτρου αντίθετα αποτελέσµατα. Αναφέρεται ότι το δηµόσιο θα εισπράξει το
2020 ένα ποσό των 2,4 δισεκατοµµυρίων ευρώ από τις ιδιωτικοποιήσεις του ΤΑΙΠΕΔ. Θα πάρουµε, δηλαδή, περίπου 2,5 δισεκατοµµύρια. Αυτό λένε οι Υπουργοί σας εδώ και στον
προϋπολογισµό αυτό εγγράφεται και καλά κάνετε.
Δεν λέτε, όµως, τι συµβαίνει µε τα 2,2 δισεκατοµµύρια. Δεν θα
πάνε στον ελληνικό λαό. Θα πάνε µέσω του ΤΑΙΠΕΔ στους δανειστές. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Το παίρνουµε από εδώ και το
πάµε προς τα εδώ. Αυτό δεν πάει στην αγορά.
Πουλάµε τα ασηµικά, πουλάµε τα χρυσαφικά, πουλάµε ό,τι
έχουµε, ουσιαστικά χωρίς να προβλέπεται το χρήµα αυτό να
πέσει στην αγορά. Γιατί αν δεν πέσει χρήµα στην αγορά, κύριοι
συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, ένα πράγµα θα συµβεί. Νοµοτελειακά θα πάµε σε µια ακόµη πτώχευση και θα είναι πιο οδυνηρή αυτή τη φορά, πολύ πιο οδυνηρή.
Τα έσοδα, λοιπόν, πάνε στο εξωτερικό. Δηµιουργείται µια
αγορά χρηµατιστηριακών παραγώγων στον τοµέα της ενέργειας.
Ουσιαστικά διαµελίζετε τη ΔΕΠΑ για να την ξεπουλήσετε κι αυτή.
Η ενέργεια σήµερα, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, είναι αντικείµενο πολέµων. Το καταλαβαίνετε; Δίπλα µας γίνονται πόλεµοι για την ενέργεια και η Ελλάδα ενεπλάκη σε µια
περιδίνηση µε την Τουρκία, γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, λόγω
ενέργειας. Κι έρχεστε εσείς και πάτε να πουλήσετε την ατµοµηχανή της ενέργειας. Για ποιον λόγο; Πώς θα έρθει η ανάπτυξη;
Επενδύσεις δεν έρχονται, η δηµόσια περιουσία εκποιείται. Πώς
θα έρθει η ανάπτυξη; Πείτε µου εσείς.
Ισχυρίζεστε πως το υπέρογκο και κόκκινο ιδιωτικό χρέος δεν
είναι το πρόβληµα. Κάνετε λάθος, κύριε Πρωθυπουργέ. Κάνει
λάθος η Κυβέρνηση. Το ιδιωτικό χρέος είναι ένα τεράστιο πρόβληµα στην οικονοµία µας και θα σας πω γιατί. Επικαλείστε ότι
πληρώνουµε το χρέος µας λόγω χαµηλών επιτοκίων, ναι ή όχι;
Και λόγω της επιµήκυνσης των 96 δισεκατοµµυρίων ευρώ που
έρχονται από το 2032 και µετά. Δηλαδή πληρώνουµε τώρα, αλλά
µεταφέρουµε το πρόβληµα στην επόµενη γενεά. Είναι τραγικά
λάθη αυτά στην άσκηση σοβαρής πολιτικής. Οι επόµενες γενιές
τι θα µας πουν; Ότι «εσείς τα καλύψατε και τα φέρατε σε εµάς»;
Με βάση, λοιπόν, το διάγραµµα 4.1 του προϋπολογισµού σας,
κύριε Σταϊκούρα, διαπιστώνεται πως δεν µπορούν να καλυφθούν
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φυσιολογικά οι πληρωµές το 2022, που υπερβαίνουν τα 8 δισεκατοµµύρια ευρώ. Ο κ. Βιλιάρδος κατέθεσε στα Πρακτικά το διάγραµµα 4.1. Πάρτε το, κύριε Σταϊκούρα, και θα δείτε ότι -µε βάση
το δικό σας διάγραµµα- δεν πληρώνονται τα λεφτά αυτά, δεν
βγαίνουν, µε τα δικά σας νούµερα, όχι µε τα δικά µας.
Βρείτε, λοιπόν, τρόπους χρηµατοδότησης και όχι να µειώνεται
ξανά το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Το επαναλαµβάνω
και θα σας πω και κάτι άλλο. Κάντε ΣΔΙΤ, κύριε Πρωθυπουργέ.
Αν η Ελλάδα δεν έχει χρήµατα για να δηµιουργήσει χρηµατοδότηση κρατικής µέριµνας, κάντε ΣΔΙΤ, αλλά πραγµατικά ΣΔΙΤ, όχι
FRAPORT-ΣΔΙΤ, όχι Ελληνικό-ΣΔΙΤ. Γιατί εκεί δεν είναι ΣΔΙΤ. Εκεί
είναι –εντός εισαγωγικών- «ό,τι πάρει και ό,τι φάει» ο επενδυτής.
Εµείς θέλουµε να κερδίσει το ελληνικό κράτος, να κερδίσει και ο
Έλληνας πολίτης.
Έρχοµαι στα εξοπλιστικά. Έχουµε µείωση των εξοπλιστικών,
δυστυχώς, µε βάση τον προϋπολογισµό, κύριε Σταϊκούρα.
Έχουµε µια µείωση. Δεν είδα δικό µας σχέδιο παραγωγής οπλικών συστηµάτων. Δεν είδα κάτι συγκεκριµένο. Αφηρηµένα είναι.
Μειώθηκε στα 258 εκατοµµύρια το 2019, αντί για 336 εκατοµµύρια που προβλεπόταν.
Εδώ έχω ένα πρόβληµα, όµως. Κύριε Πρωθυπουργέ και κύριε
Σταϊκούρα, για τον ιδιωτικό τοµέα δεν υπάρχει καµµία µεριµνά.
Πραγµατικά καµµία µέριµνα δεν υπάρχει για τον ιδιώτη επιχειρηµατία. Δεν υπάρχει τίποτα, καµµία αναφορά. Θα πρέπει να
αναφέρετε ακριβώς, κύριε Σταϊκούρα, την αξία των περιουσιακών στοιχείων, τις καταθέσεις και τα χρέη τού κάθε ιδιώτη.
Θα σας πω τώρα γιατί το λέω αυτό. Μιλάτε για µείωση του δηµόσιου χρέους όταν εκτοξεύεται στα ύψη το κόκκινο χρέος των
Ελλήνων, των ιδιωτών. Δηλαδή, έχετε υπερδανεισµένους πολίτες, επιχειρήσεις υπερδανεισµένες, ιδιώτες υπερδανεισµένους,
«κόκκινους» ουσιαστικά που σηµαίνει ότι έχουν αδυναµία να καταναλώσουν προϊόντα, που σηµαίνει ότι έχουν αδυναµία να ρίξουν λεφτά στην αγορά.
Ποιος επιχειρηµατίας θα έρθει να επενδύσει στην Ελλάδα,
κύριε Πρωθυπουργέ, όταν ξέρει ότι οι πολίτες είναι υπερχρεωµένοι; Ποιος θα αγοράσει τα προϊόντα τους; Ουδείς.
Μειώνονται οι καταθέσεις και απαξιώνεται η ιδιωτική περιουσία. Έχει γίνει -και θα το πω ειλικρινά και ευθέως- λεηλασία του
ιδιωτικού πλούτου. Μέσω της φορολογικής πολιτικής δέκα ετών
έχουν αποµυζήσει από τον Έλληνα ό,τι καταθέσεις είχε. Δεν
υπάρχουν πλέον καταθέσεις. Δείτε τα ισοζύγια των τραπεζών για
να καταλάβετε.
Αν δεν υπάρχουν καταθέσεις, δεν µπορούν οι τράπεζες να
χρηµατοδοτήσουν. Είναι αυτονόητο αυτό, το πιο απλό πράγµα
από όλα. Πρέπει να έχει ο Έλληνας λεφτά να καταθέτει στην τράπεζα και η τράπεζα να δίνει, µε βάση τις εγγυήσεις αυτές, δάνεια
για να γίνονται επενδύσεις. Ούτε αυτά υπάρχουν.
Τα ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία των νοικοκυριών µειώθηκαν
κατά 600 δισεκατοµµύρια ευρώ, κύριοι συνάδελφοι. Το κόκκινο
χρέος αυξήθηκε κατά 250 δισεκατοµµύρια. Από το χρηµατιστήριο χάθηκαν 100 δισεκατοµµύρια ευρώ, που σηµαίνει ότι η κρίση
κόστισε ξέρετε πόσο; Ούτε 200, ούτε 300, αλλά 1 τρισεκατοµµύριο ευρώ κόστισε η ελληνική κρίση, η κρίση της Ελλάδας. Δεν θα
κοιτάξω το αίτιο, γιατί επαναλαµβάνω ότι τα αίτια είναι πολλά.
Θα πω µερικά πράγµατα τα οποία θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολο να υλοποιηθούν. Αντιλαµβάνεστε, κύριε Πρωθυπουργέ και
κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, ότι το 2020 πρέπει να καταβάλουµε στους διάφορους δανειστές 18,4 δισεκατοµµύρια ευρώ;
Ακούστε το νούµερο, κύριοι συνάδελφοι, 18,4 δισεκατοµµύρια
ευρώ για τόκους πρέπει να πληρώσουµε το 2020. Είναι η δηµιουργική λογιστική του ΣΥΡΙΖΑ. Τα µετέφερε µετά το 2020 όλα
τα χρέη. Άρα λοιπόν: Τόκοι κεντρικής διοίκησης 6,1 δισεκατοµµύρια, ληξιπρόθεσµο χρέος 12,33 δισεκατοµµύρια ευρώ. Δεν
βγαίνουν! Ειλικρινά και µε θλίψη το λέω, δεν βγαίνουν!
Και θα µου πείτε, προτάσεις έχετε; Θα σας πω µερικές προτάσεις γιατί η Ελληνική Λύση, δυστυχώς ή ευτυχώς, είναι το µοναδικό κόµµα που έχει πρόγραµµα κατατεθειµένο, αναρτηµένο
στο διαδίκτυο, διακοσίων ογδόντα σελίδων. Διακόσιες ογδόντα
σελίδες, όχι είκοσι και τριάντα.
Αυξήστε το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων κατά 10 δισεκατοµµύρια ευρώ φέτος. Αν το αυξήσουµε αυτό, τότε υπάρχει
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ελπίδα ανάπτυξης, το επαναλαµβάνω. Έτσι θα τονωθεί η ζήτηση,
θα µειωθεί η ανεργία και θα δοθεί και ώθηση στον ιδιωτικό τοµέα.
Αν δοθεί ώθηση στον ιδιωτικό τοµέα, θα µπορείτε να εισπράξετε
φόρους του χρόνου, αλλιώς δεν µπορείτε να εισπράξετε ούτε
έναν φόρο.
Το επαναλαµβάνω, φωνάζω, ουρλιάζω. Κάποιοι δεν θέλουν να
µε ακούσουν. Θεωρούν ότι µπορεί να είναι και, αν θέλετε, βάσανο η σηµερινή οµιλία ή ο προϋπολογισµός. Δεν είναι όµως
έτσι. Ο προϋπολογισµός είναι τα «καµπανάκια» προς την Κυβέρνηση για τους επόµενους µήνες που θα κυβερνήσει.
Μειώστε δραστικά τους φόρους να γίνουµε ανταγωνιστικοί.
Δεν µπορούµε να είµαστε ούτε ανταγωνιστικοί, ούτε να συναγωνιστούµε άλλες χώρες µε τόσο υψηλούς φόρους.
Ναυτιλία και διαχείριση πλοίων. Κύριε Υπουργέ, κύριε Σταϊκούρα, υπάρχει µία µελέτη του Πανεπιστηµίου Πειραιά. Έχει
κάνει ολόκληρη µελέτη και έρευνα και λέει ότι µόνο από τα πλοία
και από τη ναυτιλία µπορεί η Ελλάδα να παίρνει 18 δισεκατοµµύρια ετησίως. Δεν τα λέω εγώ. Καθηγητές µε ειδική µελέτη κατατεθειµένη τα λένε. Αν δεν την ξέρετε, να σας την προσκοµίσει
ο κ. Βιλιάρδος κι εγώ στο γραφείο σας, κύριε Σταϊκούρα, να τη
µελετήσετε.
Φορολογικό σύστηµα. Σταµατήστε τις φορολογικές αλλαγές.
Αντιγράψτε, κύριε Πρωθυπουργέ, το αµερικανικό φορολογικό
σύστηµα. Είναι το πιο εύκολο από όλα. Μπορούµε να το αντιγράψουµε. Ό,τι έσοδα έχω, µπαίνουν κατευθείαν σε έναν κουβά και
εκεί µπορείς να φορολογείς πολύ πιο εύκολα. Κι έτσι βγαίνει και
το µαύρο χρήµα, κύριε Υπουργέ.
Εσείς κάνετε το εξής: Όταν έχεις 10.000 ευρώ, σου βάζω τεκµήριο. Όταν έχεις 15.000 ευρώ, σου βάζω τεκµήριο. Ο άλλος για
ποιο λόγο να κόβει αποδείξεις; Ό,τι καταναλώνει η απόδειξη περνάει στη φορολογική του δήλωση. Έτσι και ΦΠΑ θα εισπράξετε.
Τα πιο απλά από όλα τα έκαναν οι Αµερικανοί και πέτυχαν. Έχουν
ένα πολύ αυστηρό φορολογικό σύστηµα οι Αµερικανοί, µπαίνουν
φυλακή πρωθυπουργοί και µαφιόζοι. Κάποια στιγµή ας το εφαρµόσουµε εδώ τουλάχιστον, ρε παιδί µου. Τόσο δύσκολο είναι;
Η λύση, λοιπόν, είναι η υιοθέτηση του συστήµατος των εσόδων-εξόδων και η φορολόγηση των πραγµατικών εισοδηµάτων
και όχι των τεκµαρτών. Σταµατήστε το έγκληµα των τεκµαρτών
εισοδηµάτων. Είναι έγκληµα για την οικονοµία. Καταλάβετέ το.
Είναι σαν να κλείνεις τη µύτη σε έναν που έχει πρόβληµα µε
άσθµα και δεν µπορεί να αναπνεύσει. Δεν το καταλαβαίνουµε
αυτό; Στο τέλος, δώστε βάση στον πρωτογενή τοµέα.
Κύριε Πρωθυπουργέ, αύριο το πρωί αν ήµουν Πρωθυπουργός
-δεν είµαι δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω, θα φανεί από την πορεία- θα έκανα το πολύ απλό, θα έβαζα τον κ. Σταϊκούρα να δει
πόσες ελληνικές επιχειρήσεις υπάρχουν στη Βουλγαρία, οι
οποίες λειτουργούν και τζιράρουν 6 δισεκατοµµύρια ευρώ και
πενήντα χιλιάδες θέσεις εργασίας. Θα τους έδινα φορολογικό
κίνητρο 10% φορολόγηση να µου φέρουν τα 6 δισεκατοµµύρια
εδώ, να µπορώ να εισπράξω ΦΠΑ που είναι πολλά περισσότερα
από όσα χάνω και να µπορώ να τις φέρω πίσω. Βρείτε έναν
τρόπο. Αν δεν είναι ο δικός µου τρόπος καλός, βρείτε τον δικό
σας τρόπο να έρθουν οι επιχειρήσεις πίσω. Τζίρος 6 δισεκατοµµύρια, πενήντα µε εξήντα χιλιάδες θέσεις εργασίας µπορούν να
επανέλθουν στην Ελλάδα.
Βρείτε τρόπους. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Ρουφάτε το µαύρο
χρήµα µε φόρους. Σας κάνω µια πρόταση εγώ και δεν µε ενδιαφέρει αν η Αριστερά αντιδράσει, δεν µε απασχολεί καθόλου.
Δώστε κίνητρα, ώστε το µαύρο χρήµα να επενδυθεί. Δώστε κίνητρα, κύριε Σταϊκούρα. Υπάρχει µαύρο χρήµα, δυστυχώς ή ευτυχώς. Στη χώρα µας υπάρχει δυστυχώς µαύρο χρήµα. Τα έχουν
στα ντουλάπια τους κ.λπ..
Το κάνει η Γερµανία, το ξέρετε αυτό; Κύριε Σταϊκούρα, η Γερµανία που την ακούτε πολύ καλά -και καλά κάνετε, γιατί έλεγε
και ο φίλος µου ο Άδωνις εδώ ότι οι Γερµανοί είναι φίλοι µας,
µου θύµισε τον γερο-Λαδά, που έλεγε ότι οι Γερµανοί είναι φίλοι
µας- αυτό κάνει, το µαύρο χρήµα µπορεί να το επενδύει ο Γερµανός. Έτσι δεν είναι, κύριε Βιλιάρδο;
Γιατί δεν το κάνετε και εσείς, κύριε Σταικούρα; Αφού η Γερµανία µάς κάνει µαθήµατα. Πάρτε, λοιπόν, αυτούς τους κύριους και
εφαρµόστε το εδώ, για να µπορεί ο άλλος που έχει εκατό χιλιά-
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ρικα, διακόσια, τριακόσια να τα επενδύσει, όχι να πάτε να του
φάτε το 50% εσείς! Βάλτε του 5% φορολόγηση, να τα βγάλει, να
επενδύσει, για να έρθουν θέσεις εργασίας, όπως κάνουν όλες οι
χώρες! Και η Γαλλία το κάνει και το έχει κάνει κατ’ επανάληψη
πολλές φορές.
Με αυτό το παραγωγικό µοντέλο που έχουµε, κύριε Πρωθυπουργέ, δηλαδή µε 4,1% περίπου του ΑΕΠ πρωτογενή τοµέα και
16,9% του ΑΕΠ δευτερογενή τοµέα, δεν µπορεί να επιβιώσει η
ελληνική οικονοµία.
Και το λέω γιατί αισθάνοµαι ιδιαίτερα άσχηµα, όταν ακούω οικονοµολόγους να οµιλούν από Βήµατος της Βουλής και θυµάµαι
εκείνο το περιβόητο -ο Κάιζερ, αν δεν κάνω λάθος, το είχε πει«φέρτε µου τρεις, τέσσερις καθηγητές πανεπιστηµίου να διαλύσουν το κράτος».
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ο Βίσµαρκ το είχε πει.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Βίσµαρκ, συγγνώµη, εντάξει, δεν θα τα χαλάσουµε σε
αυτό.
Η ουσία είναι άλλη, όµως, οι καθηγητές...
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Όχι, κυρία Μπακογιάννη, δεν λέµε ό,τι θέλουµε, εκτός αν είστε
αλάθητοι εσείς και δεν κάνετε λάθη. Φαντάζοµαι δεν κάνατε ποτέ
λάθος. Να υπενθυµίσω ένα λάθος της κ. Μπακογιάννη, τώρα που
µε προκαλέσατε, κυρία Μπακογιάννη; Να σας πω εγώ ένα λάθος;
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Δεν απευθύνθηκα σε εσάς!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεν απευθύνθηκε σε εσάς η κ. Μπακογιάννη.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Ζητώ συγγνώµη τότε εγώ. Εγώ άκουσα «λέµε ό,τι να
είναι».
Λέω, λοιπόν, ότι είπε κάτι πολύ απλό για τους καθηγητές. Φοβούµαι ότι έχει δίκιο, ακόµη και σήµερα. Οι καθηγητές µάς έφεραν εδώ, οι καθηγητές, ο κ. Σηµίτης, ο κ. Αλογοσκούφης, όλοι οι
καθηγητές που πέρασαν από το ελληνικό Κοινοβούλιο, ο κ. Τσακαλώτος, καθηγητής, βέβαια, ναι.
Κύριε Βαρουφάκη, καθηγητής είστε και εσείς; Έχετε ένα εξάµηνο και εσείς, 100 δισεκατοµµύρια ευρώ, από ό,τι λέει η Νέα
Δηµοκρατία, οπότε και εσείς µας φέρατε εδώ, αφού µιλάµε για
καθηγητές!
Λέω, εν πάση περιπτώσει, φτάνει µε τους καθηγητές, πήξαµε!
Βάλτε επιχειρηµατίες, βάλτε τεχνοκράτες, όχι τραπεζίτες-µαϊµού
που έχουµε στην Ελλάδα, κανονικούς τραπεζίτες ή κανονικούς
τεχνοκράτες, τεχνοκράτες που ξέρουν τι σηµαίνει οικονοµία, που
ξέρουν τι σηµαίνει «παράγω», που ξέρουν τι σηµαίνει «δηµιουργώ».
Και θα δώσω µερικά παραδείγµατα. Ακούστε. Εδώ ήρθε ο Τσακαλώτος και έκανε παράπονα γιατί έκοψε, λέει, τα επιδόµατα η
Νέα Δηµοκρατία. Τα έκοψε κακώς. Όταν βγαίνει Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας και µιλάει για επιδόµατα, για επιδοµατική πολιτική, είναι αποτυχηµένος Υπουργός. Οικονοµική πολιτική µε
επιδόµατα δεν µπορεί να κρατάει η Κυβέρνηση. Δεν γίνεται επιδοµατική πολιτική. Πολιτική κάνεις αναπτυξιακή, δίνεις µισθούς,
δίνεις θέσεις εργασίας, δηµιουργείς παραγωγή για να δώσεις
δουλειές. Οι άνθρωποι λειτουργούν µε επιδόµατα. Είναι τα επιδόµατα της Αριστεράς. Έχουν µάθει από τις ΜΚΟ, βέβαια και ξέρετε ότι το χούι δεν φεύγει εύκολα, δεν αλλάζει.
Πάµε στην ουσία. Πρωτογενής τοµέας. Γεωργική παραγωγή
12,1 δισεκατοµµύρια ευρώ έχει η Ελλάδα, κύριε Πρωθυπουργέ,
κατά κύριο επάγγελµα 10% αγρότες. Τι προϊόντα λαµβάνουµε
από το εξωτερικό; Για να λειτουργήσει ο αγρότης, κύριοι συνάδελφοι -δεν µπορεί να λειτουργήσει έτσι- παίρνει σπόρους, φυτοχώµατα, αγροτικά µηχανήµατα, αυτοµατισµούς, λιπάσµατα,
θερµοκήπια, δίκτυα σκίασης.
Πριν το 1960 το Ισραήλ είχε 0% αγροτική παραγωγή, δεν παρήγαγε τίποτα. Ένα χερσαίο κοµµάτι γης ήταν το Ισραήλ. Ακούστε τώρα: Έλλειψη νερού και εδαφική δοµή, έρηµο, πέτρες ήταν,
κατσάβραχα, που λένε στο χωριό µας. Σήµερα έχει θερµοκήπια
διακοσίων στρεµµάτων, µονάδες αφαλάτωσης, παράγει δίκτυα
σκίασης, δίκτυο διανοµής, δίκτυο πωλήσεων. Η κυβέρνηση του
Ισραήλ εγγυάται τις ελάχιστες τιµές σε κάθε προϊόν. Μεριµνά για
τα αγροτικά προϊόντα και τα εφόδια.
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Το ίδιο ισχύει και για την Ολλανδία. Η Ολλανδία, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ, είναι ίση µε την Πελοπόννησο,
λίγο µεγαλύτερη από την Πελοπόννησο. Ακούστε λίγο εδώ: Τι
παράγει η Ολλανδία; Απόδοση Ολλανδίας: Σαράντα πέντε εκατοµµύρια στρέµµατα: το στρέµµα αποδίδει 1.700 ευρώ. Το Ισραήλ: Έξι εκατοµµύρια στρέµµατα: το στρέµµα αποδίδει 1.290
ευρώ. Ελλάδα: Τριάντα επτά εκατοµµύρια στρέµµατα: το
στρέµµα αποδίδει 190 ευρώ.
Πού να βγει µε 190 ευρώ ο αγρότης, ρε παιδιά; Πού να παράγει προϊόντα υπεραξίας για να τα τυποποιήσουµε, να τα κάνουµε
µεταποίηση, να τα στείλουµε έξω; Πώς να ανταγωνιστείς έτσι,
αφού δεν υπάρχει µέριµνα και λογική;
Ολλανδία: Εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, 116 δισεκατοµµύρια ευρώ. Και όταν λέµε αγροτικά προϊόντα, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας και κύριοι Βουλευτές, δεν αναφερόµαστε στην
ντοµάτα και στο καρπούζι. Μιλάµε για την υπεραξία του προϊόντος, να πάµε σε σπόρους. Εδώ δεν έχουµε τράπεζα σπόρων.
Είπα στον κύριο Υπουργό να δει το θέµα µε τους σπόρους.
Κύριε Υπουργέ, το είδατε το θέµα µε τους σπόρους; Είµαστε
η χώρα που δεν έχει τράπεζα σπόρων και σας είπα να το δείτε
το θέµα. Γνωριζόµαστε και από παλιά και επειδή ξέρω ότι είστε,
όντως, πραγµατικά τεχνοκράτης, καθίστε και δείτε το! Άλλο φίλοι
και άλλο πολιτικοί αντίπαλοι.
Λέω, λοιπόν, βρείτε την τράπεζα σπόρων! Δεν γίνεται χώρα
χωρίς τράπεζα σπόρων! Δεν το καταλαβαίνετε αυτό; Δεν γίνεται!
Και το λέω µε πολλή συµπάθεια γιατί είναι ο πρώτος σας προϋπολογισµός και πηγαίνετε προς την άβυσσο πάλι.
Ακούστε, κύριοι συνάδελφοι: Η Ελλάδα έχει εξαγωγές 6 δισεκατοµµύρια ευρώ, όταν η Ολλανδία που είναι ίση µε την Πελοπόννησο έχει 116 δισεκατοµµύρια ευρώ. Πώς να ανταγωνιστούµε;
Ποιον να ανταγωνιστούµε; Πώς να τους ανταγωνιστούµε; Τι πρέπει να κάνετε µε τον πρωτογενή τοµέα; Κατ’ αρχάς, πρέπει να γίνει
αναδασµός.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Βορίδη, για εσάς µιλάω! Λέω, αναδασµός! Λειτουργούµε ακόµη µε το σύστηµα του 1950 και του
1960.
Δεύτερον, σύσταση επιτροπής πρωτογενούς παραγωγής γεωργίας, κτηνοτροφίας, ίδρυση τράπεζας σπόρων, αποδυνάµωση
µεσαζόντων, επένδυση στις ελληνικές πρώτες ύλες που χρειάζεται ο αγρότης, ενίσχυση της µεταποίησης- τυποποίησης, απαγόρευση οµοειδών προϊόντων από τρίτες χώρες.
Κύριε Καλαφάτη, επειδή είπατε στον συνάδελφο «γράψτε!»,
να σας πω κάτι να γράψετε και εσείς; Καλά θα κάνετε! Κύριε
Γραµµατέα της Νέας Δηµοκρατίας, να σας πω κάτι να γράψετε
και εσείς; Πηγαίνετε στα τουρκικά σύνορα και κάντε ποιοτικούς
ελέγχους των προϊόντων σε ντοµάτες, λαχανικά που έρχονται
από την Τουρκία, περίπου 1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ, κλείστε την
πόρτα του Ερντογάν, λοιπόν, για να κερδίσουµε και 1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ, να µην κάνουµε εισαγωγές από τρίτες χώρες,
όπως η Τουρκία που είναι εχθρός της Ελλάδος. Να µην το ξεχνάµε αυτό ποτέ! Τους δίνουµε λεφτά σε αγροτικά προϊόντα που
δεν έπρεπε καν να τα δίνουµε! Αυτό, αφού θέλετε να ακούσετε,
λοιπόν!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Κλείστε την τροφοδοσία από άλλες χώρες! Η Βουλγαρία και
η Ρουµανία µάς στέλνουν γάλα αµφιβόλου ποιότητος, οι κτηνοτρόφοι µας λιµοκτονούν και παίρνουν οι γαλακτοβιοµηχανίες
από εκεί το γάλα, το καρτέλ, το περνούν ως ελληνικό και κάνουν
την ελληνική φέτα. Ο κ. Χαρακόπουλος έχει κάνει και δύο ερωτήσεις κατά το παρελθόν, αν δεν κάνω λάθος πάνω σε αυτό το
θέµα.
Γελάς, Μάξιµε, αλλά έτσι είναι.
Άρα, λοιπόν, ποιοτικούς ελέγχους στη Βουλγαρία, Ρουµανία,
Τουρκία! Εκεί να δείτε τι θα γίνει. Θα κλάψουν µανούλες από
Βουλγαρία, Ρουµανία και Τουρκία, αν γίνει αυτό.
Κλείνοντας, λοιπόν, δεν θα πω για εκτροφές, για ζωοτροφές,
για βοσκοτόπους. Παράγουµε εξακόσιους µε επτακόσιους τόνους γάλα και καταναλώνουµε χίλιους εκατό. Γάλα! Ο Χριστός
και η Παναγία! Παράγουµε επτακόσια και καταναλώνουµε χίλια
εκατό! Αυτό φωνάζει µόνο του, κύριε Σταϊκούρα! Βρείτε τρόπο
να παράγουµε περισσότερο, να µην κάνουµε εισαγωγή!
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Η εισαγωγή σηµαίνει εκροή συναλλάγµατος, που δεν τυπώνεις
χρήµα εσύ, κύριε Σταϊκούρα, αν το έχεις στο σπίτι σου, το δανείζεσαι πάλι. Και αφού το δανείζεσαι, πρέπει να το δώσεις. Γιατί
να το δώσω, λοιπόν και να µην το παράγω εγώ εδώ;
Όσον αφορά την εισαγωγή πρόβειου γάλακτος ως παγοκολόνα, κάθε βράδυ γίνεται από τη Βουλγαρία πάρτι παγοκολόνας.
Περνούν γάλατα-παγοκολόνες. Γιατί; Και µιλάει για νούµερα ο κ.
Βαρουφάκης, για το πλεόνασµα, 2,5%, 2,7%, 2,8%. Τα αυτονόητα, κύριε Βαρουφάκη, δεν κάνουµε ως χώρα, τα πιο απλά!
Δεν θα πω περισσότερα, θα πω, όµως, το εξής: Ξέρετε, κύριοι
συνάδελφοι, έχω µπροστά µου τη λίστα από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και την καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα
λίστα, η οποία βρίσκεται στο Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας
της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Καταρρέουν οι τιµές παραγωγών στην Ελλάδα. Πιο φθηνή
χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σιτάρι, κριθάρι, κολοκυθάκια
και λεµόνια, ακτινίδια, νεκταρίνια είναι η Ελλάδα. Πουλάµε πιο
φθηνά από όλες τις άλλες χώρες όλα µας τα προϊόντα. Και τα
πουλάµε µε τον τόνο!
Δεν γίνεται τυποποίηση, κυρία Μπακογιάννη. Δεν γίνεται ένα
ωραίο κουτάκι, να το στείλουµε στη Γερµανία, να το πάρει ο
φίλος µου ο Φρανς ο Γερµανός που µένει στο Ντίσελντορφ και
να µου πει «σε ευχαριστώ πάρα πολύ».
Θέλω να σας τα πω, λοιπόν, γιατί ειλικρινά έχω µπροστά µου
µία λίστα µε το τι εισάγουµε από την Τουρκία. Ακούστε τι εισάγουµε από την Τουρκία: Όσπρια, οπωροκηπυτικά, ψάρια,
όστρακα, θαλασσινά, αυγά κότας, ξηρούς καρπούς, καφέ,
κακάο, τσάι, κεριά, σαπούνια, υφάσµατα, καπνά, γραφικές ύλες,
ένα σωρό, αλλά και όπλα. Εισάγουµε και όπλα, κύριοι, κύριε Σταϊκούρα, από την Τουρκία!
Το καταθέτω στα Πρακτικά, για να το δείτε, αν θέλετε και εσείς.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα
λίστα, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας
της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κλείνοντας, θέλω να πω κάτι πολύ απλό, γιατί δεν θέλω να καταναλώσω χρόνο. Φίλοι δεν υπάρχουν, το έχω πει χίλιες φορές.
Δράττοµαι, λοιπόν, της ευκαιρίας να σας απαντήσω σε δύο-τρία
απλά πράγµατα.
Βγήκε ο Μπορίσοφ και µας άδειασε. Κανένας δεν το άκουσε,
ούτε ο Πρωθυπουργός. Είπε πως ό,τι είπαν, τα είπαν καλά. Ο
Μπορίσοφ µάς είπε ότι είµαστε µόνοι µας. Ακούστε λίγο: Η Γερµανία µάς αδειάζει πολλαπλώς. Η ίδια, όµως, η φασιστική συµπεριφορά της Γερµανία, κάνει το «NORD STREAM 2» που δεν
θέλει η Ελλάδα να είναι στο «BALKAN STREAM». Βλέπετε, λοιπόν, ότι φιλίες δεν υπάρχουν;
Αν θέλετε να απαντήσετε ως Κυβέρνηση στον κύριο Βούλγαρο
Μπορίσοφ, πρέπει να του πείτε «τα αεροπλάνα τα δικά µας, ρε
µεγάλε, προστατεύουν τον εναέριο χώρο σου, τα F-16 τα δικά
µας προστατεύουν τον εναέριο χώρο της Βουλγαρίας και των
Σκοπίων». Ούτε µία απάντηση! Βγήκε και µου λέει «η Ελλάδα
είναι µόνη της, δεν µας νοιάζει τι κάνει η Ελλάδα». Ποιος; Αυτός
που βάλαµε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτός τον οποίο βοηθήσαµε να αναπτυχθεί η οικονοµία του και ελληνικές επιχειρήσεις
δουλεύουν εκεί, αυτός του οποίου προστατεύουµε τον εναέριο
χώρο του και συµπεριφέρεται ως εχθρός µας!
Δεν θα πω τα υπόλοιπα για τον ΟΗΕ, Πόντιοι Πιλάτοι είναι όλοι.
Και όταν λέω «Πόντιοι», Πόντιοι Πιλάτοι πραγµατικά.
Και θα το πω ευθέως: Αν θέλει η Κυβέρνηση πραγµατικά να
αφήσει πίσω της έργο, πρέπει να κάνει ένα πολύ απλό πράγµα και το εννοώ- να κάνει συµβούλιο πολιτικών Αρχηγών, κεκλεισµένων των θυρών, µε δέσµευση ότι δεν θα λεχθεί τίποτα έξω, ώστε
να αποφασίσουµε ποια είναι η κόκκινη γραµµή.
Εγώ δεν εφησυχάζω, δεν ηρεµώ, όσο βλέπω την Τουρκία να
κλιµακώνει την ένταση και όσο βλέπω τον προβλέψιµο Ερντογάν
να ζητάει όλο και περισσότερα. Μη διανοηθούµε και πάµε στη
Χάγη απροετοίµαστοι, µη διανοηθούµε και κάνουµε παιχνίδια µε
τη συνεκµετάλλευση! Διότι ακούω παπαγαλάκια από τη Νέα Δηµοκρατία να λένε για συνεκµετάλλευση.
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Θα το πω ακόµη µια φορά: Δεν έχει δικαίωµα κανείς εδώ µέσα
να µοιράζει περιουσία που δεν του ανήκει. Δεν είναι δική σας η
περιουσία των Ελλήνων. Είναι των Ελλήνων και δεν έχετε δικαίωµα ούτε να µιλάτε για συνεκµετάλλευση. Το σπίτι σας δώστε
το, αλλά όχι την περιουσία των Ελλήνων!
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Ελληνικής Λύσης χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
σαράντα τέσσερις µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί
συνοδοί από το 3ο Γυµνάσιο Τρίπολης (δεύτερο τµήµα).
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Καλείται στο Βήµα ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Δηµήτριος Κουτσούµπας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Εµείς, κυρίες και κύριοι, δεν θεωρούµε ότι ο προϋπολογισµός
που κατατέθηκε είναι αντιαναπτυξιακός. Αυτή η κριτική που σας
ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόµµατα σάς βολεύει πάρα πολύ.
Αντίθετα, εµείς θα αποδείξουµε ότι ο προϋπολογισµός υπηρετεί την καπιταλιστική ανάπτυξη και για αυτό είναι και βαθιά αντιλαϊκός. Η ανάπτυξη είναι ήδη εδώ, αλλά δεν µεταφράζεται σε
ανάλογη βελτίωση για τη ζωή των εργαζοµένων.
Ο προϋπολογισµός σας είναι διδακτικός, γιατί έρχεται να αποδείξει µε πολύ σκληρό, αλλά κάθετο τρόπο ότι αυτό που φωνάζαµε όλο το προηγούµενο διάστηµα, δηλαδή πως η
καπιταλιστική ανάπτυξη, είτε τη χαρακτηρίσουµε δίκαιη είτε ανάπτυξη για όλους, είναι ανάπτυξη των κερδών του κεφαλαίου και
προϋποθέτει διατήρηση, συνέχιση και κλιµάκωση της αντιλαϊκής
επίθεσης.
Όποια πλευρά και αν εξετάσει κανείς από τη διάρθρωση των
κρατικών εσόδων και εξόδων, το ποιος πληρώνει και το ποιος εισπράττει, µέχρι τα διάφορα διαρθρωτικά µέτρα που δροµολογούνται για την προσέλκυση επενδύσεων και που αποτυπώνονται
στον προϋπολογισµό, δηλαδή στην ουσία όλα αυτά που συναποφασίσατε µαζί µε τον ΣΥΡΙΖΑ, όταν ψηφίζατε παρέα το τρίτο
µνηµόνιο ή µε ακόµα πιο αποκαλυπτικό τρόπο τις δικές σας επίσηµες προβλέψεις για την εξέλιξη των µισθών, το συµπέρασµα
είναι ίδιο: Είστε σχετικά επιτυχηµένοι στο να φέρετε την ανάπτυξη για το µεγάλο κεφάλαιο, η οποία, βέβαια, απαιτεί µόνο συνεχείς θυσίες για τους εργαζόµενους και συνολική αύξηση του
βαθµού εκµετάλλευσης.
Επειδή, βέβαια, κάποιοι έχουν ακόµα το θράσος και ισχυρίζονται ότι µιλάµε ξύλινα όταν µιλάµε, για παράδειγµα, για αύξηση
του βαθµού της εκµετάλλευσης, τους απαντάµε ότι αρκεί να
δούµε την ίδια την εξέλιξη των µισθών.
Ο προϋπολογισµός που φέρνετε προβλέπει ρυθµό ανάπτυξης
2,8% για το 2020. Βέβαια, το πόσο εύκολο είναι να το πετύχετε
είναι ένα ζήτηµα, γιατί δεν υπάρχει και κανείς που να συµφωνεί
σε αυτό µαζί σας, αλλά αφήστε το αυτό για τη συνέχεια.
Ας κάνουµε το δικηγόρο του διαβόλου και ας υποθέσουµε ότι
ο προϋπολογισµός σας βγαίνει. Τι προβλέπει για τους µισθούς
την ίδια ώρα που η πίτα αυξάνεται κατά 2,8%; Προβλέπει στην
πραγµατικότητα νέα περαιτέρω συρρίκνωση του µεριδίου των
µισθών στην πίτα του ΑΕΠ, αφού φτάνει µόλις στο 1,2% αύξηση
στον µέσο µισθό.
Τελικά το ερώτηµα είναι το εξής: Αυτή η αύξηση της πίτας πού
πάει; Τα οφέλη της -λέµε εµείς και έτσι είναι- τα καρπώνεται µόνο
το µεγάλο κεφάλαιο και αυτή άλλωστε είναι η απλή ταξική ουσία
της ανάπτυξής σας.
Εδώ δεν µπορούµε να µη σχολιάσουµε την προκλητική αναφορά του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ. Αλήθεια, αναρωτιέστε πραγµατικά ποια είναι η αιτία µείωσης του µεριδίου του εθνικού
πλούτου που πηγαίνει στην εργασία;
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Ο προϋπολογισµός του 2019 µε τη δική σας υπογραφή -που
ήταν και µεταµνηµονιακός και υλοποιούσε, όπως λέγατε πέρυσι
τέτοιον καιρό, τη δική σας πολιτική, τη νεοφιλελεύθερη υποτίθεται- προέβλεπε αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,5% και την ίδια στιγµή
αύξηση του µέσου µισθού 1,4% και αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης 1,1%.
Δεν χρειάζεται να αναφέρουµε περισσότερους αριθµούς. Ο
κόσµος ξέρει πως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή που για πρώτη
φορά έφερε τον πραγµατικό µέσο µισθό πολύ κάτω και έκανε
τον εργαζόµενο στην Ελλάδα από τους φτωχότερους εργαζόµενους στον κόσµο.
Η πικρή αλήθεια είναι πως το δίπολο Νέα Δηµοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ υλοποιεί την επίθεση του κεφαλαίου σε βάρος των εργαζοµένων. Όλες οι προηγούµενες κυβερνήσεις τσάκισαν τους
µισθούς και η σηµερινή έρχεται τώρα να διατηρήσει τους µισθούς όσο χαµηλά τους χρειάζεται το κεφάλαιο και η παραγωγικότητά του, φυσικά, για να κλέψει τα όποια εισοδήµατα
απέµειναν στον ελληνικό λαό µε διάφορους τρόπους, γιατί ενώ
γενικά υπόσχεστε αύξηση του µισθού, την ίδια ώρα προβλέπετε
1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ περισσότερους φόρους για τους εργαζόµενους σε σχέση µε το 2019.
Με απλά λόγια, ολόκληρη η όποια αύξηση µισθού θα εξανεµιστεί λόγω της αύξησης των φόρων. Δεν κάνετε αυτά και άλλα
πράγµατα τυχαία, όπως σας κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή δεν
είναι ότι δεν έχετε αναπτυξιακό σχέδιο. Το νέο εθνικό σχέδιο για
την ενέργεια και το κλίµα που παρουσιάσατε είναι κοµµένο και
ραµµένο για να στηρίξει τις νέες κερδοφόρες επενδύσεις των
οµίλων σε βάρος του λαού µε τον µανδύα της δήθεν προστασίας
του περιβάλλοντος.
Ποια είναι η αλήθεια; Η νέα Πράσινη Συµφωνία, που προωθεί
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εξειδικεύει η ελληνική Κυβέρνηση µε
τον προαναφερόµενο σχεδιασµό, έχει ως βασικούς στόχους κυρίως τα εξής: Να δώσει κερδοφόρα επενδυτική διέξοδο σε διάφορα κεφάλαια που λιµνάζουν, που έχουν υπερσυσσωρευτεί, να
αντιµετωπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ενεργειακή υπεροχή
των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και της Ρωσίας στον
τοµέα των υδρογονανθράκων και, επίσης, να προωθήσει τα εµπορεύµατα πράσινης τεχνολογίας στα οποία η Ευρωπαϊκή
Ένωση έχει συγκριτικό πλεονέκτηµα.
Οι στόχοι της αυτοί υπογραµµίζουν το ποιος χάνει και ποιος
κερδίζει από την υλοποίησή της. Παραδείγµατος χάριν, µοναδικοί ωφεληµένοι από το σχέδιο απολιγνιτοποίησης του εγχώριου
συστήµατος ηλεκτροπαραγωγής έως το 2028 θα είναι ελάχιστοι
µονοπωλιακοί όµιλοι, που έχουν ήδη επενδύσει και προετοιµάζουν νέες επενδύσεις στον τοµέα της ηλεκτροπαραγωγής από
φυσικό αέριο και ανανεώσιµες πηγές, καθώς και όµιλοι που θα
επενδύσουν στη δυτική Μακεδονία µετά τη διάλυση της βαριάς
βιοµηχανίας λιγνιτικών σταθµών.
Μεγάλα κέρδη θα αποκοµίσουν οι όµιλοι που θα εκµεταλλευθούν το δίκτυο του διαχειριστή ελληνικού δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας ως βάση για τη µελλοντική ανάπτυξη του
δικτύου κινητής ασύρµατης τηλεφωνίας πέµπτης γενιάς.
Οι τελευταίες εξελίξεις στη ΔΕΗ είναι αποτέλεσµα ακριβώς
αυτού του σχεδιασµού. Χιλιάδες απολύσεις, µειώσεις µισθών για
τους εργαζόµενους του κλάδου, πανάκριβο ρεύµα για τον λαό
και σπατάλη αντί για εξοικονόµηση ενέργειας, θα είναι οι πικροί
καρποί της εφαρµογής της Πράσινης Συµφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα µας.
Οι εξελίξεις στη ΛΑΡΚΟ έχουν την ίδια απόχρωση. Η κυβερνητική λύση για τη ΛΑΡΚΟ ουσιαστικά προµηνύει το σπάσιµό της
σε κοµµάτια για να αποκτήσουν οι όµιλοι τα φιλέτα της επιχείρησης που µπορούν να αποδώσουν το µεγαλύτερο δυνατό κέρδος
χωρίς να λαµβάνουν υπ’ όψιν τις απολύσεις, την ανεργία του εργατικού δυναµικού ή τη διακοπή της λειτουργίας και τις επιπτώσεις της στην παραγωγή.
Αποδεικνύεται πως τα συµφέροντα του κεφαλαίου η πολιτική
Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρχουσας τάξης δεν συµβαδίζουν µε
µια εκσυγχρονισµένη ΛΑΡΚΟ, µε ουσιαστικά µέτρα υγείας των
εργαζοµένων, που θα αξιοποιείται µε κριτήριο την ικανοποίηση
των λαϊκών αναγκών.
Φυσικά, τα τεράστια κέρδη από κάπου θα προκύψουν. Για
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τους εργαζόµενους ο σχεδιασµός σας προβλέπει εκτίναξη της
ανεργίας, τουλάχιστον σε αυτούς τους κλάδους, αύξηση της
ενεργειακής εξάρτησης της χώρας, µεγάλη επιβάρυνση στα τιµολόγια οικιακής κατανάλωσης.
Γενικότερα, η πολιτική σας χτυπάει πρώτα και κύρια τους µισθωτούς στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα. Χτυπάει, όµως, και τις
µικρές επιχειρήσεις και ειδικά τις επιχειρήσεις που απασχολούν
αναλογικά µε τα κέρδη τους αρκετούς εργαζόµενους, γιατί αυξάνετε ελάχιστα και στα χαρτιά τον µισθό και αµέσως µετά τον
επιστρέφετε πίσω στο µεγάλο κεφάλαιο µε τη µορφή των φοροαπαλλαγών των άµεσων επιδοτήσεων. Σας αδικούν, λοιπόν, όσοι
εδώ µέσα σας κατηγορούν για έλλειψη σχεδίου. Είστε απόλυτα
συνεπείς στα σχέδιά σας.
Η κατανοµή των εσόδων και των δαπανών του προϋπολογισµού φωτογραφίζει, επίσης, θαυµάσια την ταξική ουσία της πολιτικής σας. Για µία ακόµη φορά ο φετινός προϋπολογισµός
επιδεινώνει την κατάσταση σε βάρος των λαϊκών στρωµάτων,
αποδεικνύει πως ο προϋπολογισµός αποτελεί ένα ακόµα µέσο,
έναν µηχανισµό αναδιανοµής προς όφελος του µεγάλου κεφαλαίου.
Πριν από µερικές ηµέρες µάς λέγατε πως µειώνετε τη φορολογική επιβάρυνση των εργαζοµένων µε το φορολογικό σας νοµοσχέδιο. Τα γεγονότα, όµως, είναι διαφορετικά και σας
διαψεύδουν κατηγορηµατικά τα ίδια τα στοιχεία του προϋπολογισµού. Η φοροεπίθεση στον λαό εντείνεται. Οι συνολικοί φόροι
αυξάνονται κατά 800 εκατοµµύρια ευρώ και φθάνουν τα 52,2 δισεκατοµµύρια. Οι έµµεσοι φόροι, που «ξεζουµίζουν» κυριολεκτικά τους εργαζόµενους, αυξάνονται κατά 700 εκατοµµύρια
ευρώ και φτάνουν τα 28,6 δισεκατοµµύρια, ενώ ο φόρος εισοδήµατος που πληρώνουν οι εργαζόµενοι αυξάνεται, επίσης, κατά
300 εκατοµµύρια ευρώ και φθάνει στα 11,4 δισεκατοµµύρια από
τα 11,1 δισεκατοµµύρια το 2019.
Αλήθεια, κύριοι της Κυβέρνησης, πόσο µπορείτε να πιστεύετε
ακόµα ότι µπορείτε να κοροϊδεύετε τους εργαζόµενους; Όσο και
αν προσπαθήσετε να εµφανίσετε πως η δική σας πολιτική διαφοροποιείται από τον προκάτοχό σας, η αλήθεια είναι τελείως
ανάποδη. Και στο δηµοσιονοµικό επίπεδο υλοποιείτε την ίδια πολιτική: νέα φοροεπιδροµή. Ο προϋπολογισµός του 2020 όχι
απλώς δεν αναιρεί την τεράστια φορολογική επιβάρυνση του
λαού, που φόρτωσαν στις πλάτες του ο ΣΥΡΙΖΑ και οι προηγούµενες κυβερνήσεις, αλλά φέρνει καινούργια πρόσθετα βάρη.
Φυσικά, αυτός ο προϋπολογισµός δεν έχει µόνο χαµένους. Η
ταξική πολιτική σε επίπεδο φορολογίας φαίνεται εάν δει κανείς
πως το µοναδικό κονδύλι φόρων που µειώνεται είναι η φορολογία των επιχειρήσεων. Όσο και αν ο ΣΥΡΙΖΑ σας κατηγορεί ότι
δεν ακολουθείτε την πολιτική του, η αλήθεια είναι κάπως διαφορετική. Συνεχίζετε στον ίδιο δρόµο, τον οποίο έχουν ακολουθήσει διαχρονικά όλες οι αστικές κυβερνήσεις και χαρίζετε
δισεκατοµµύρια ευρώ στο µεγάλο κεφάλαιο.
Η φορολογική επιβάρυνση αλά ΣΥΡΙΖΑ για τις επιχειρήσεις
ανερχόταν στα 4,5 δισεκατοµµύρια ευρώ και µόλις βρέθηκε δηµοσιονοµικός χώρος, αµέσως µειώσατε τις επιβαρύνσεις στα 4
δισεκατοµµύρια ευρώ µέσα από τη δραστική µείωση των συντελεστών, όπως µε κοµπασµό αναφέρεστε στην ίδια την έκθεση
του προϋπολογισµού.
Και δεν µπορούµε να µη σχολιάσουµε την ένσταση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης στις νέες διατάξεις φοροασυλίας για το
µεγάλο κεφάλαιο. Σας είπε ο ΣΥΡΙΖΑ πως ήθελε να βοηθήσει τις
επιχειρήσεις από τις αποσβέσεις και πως υπάρχει διαφορά, γιατί
πρώτα κάνεις την επένδυση και µετά κερδίζεις, τάχα για να αναδείξει προφανώς πως υπάρχει και καλό κεφάλαιο που κάνει και
επενδύσεις. Αυτή η διατύπωση µας θύµισε τη -για γέλια και για
κλάµατα- µεταξύ σας αντιπαράθεση, όπως θα θυµόσαστε, παλιότερα για τις υπεραποσβέσεις, για το ποιος θα προτείνει µεγαλύτερες. Δηλαδή, 150% ο ΣΥΡΙΖΑ και 200% η Νέα Δηµοκρατία
ή το ανάποδο. Τέλος πάντων, πού να θυµάται κανείς αυτό το γελοίο αυτής της αντιπαράθεσης.
Μην ανησυχείτε, η άρχουσα τάξη, αυτή δηλαδή που έχει όλη
τη µεγάλη ιδιοκτησία και την πραγµατική εξουσία, ξέρει πολύ
καλά ότι και οι δύο τής είστε εξίσου χρήσιµοι, πως υλοποιείτε σε
τελευταία ανάλυση την πολιτική της, πως δεν έχετε καµµία πραγ-

7845

µατικά µεγάλη διαφορά στο διά ταύτα και αυτό είναι που την ενδιαφέρει. Δεν υπάρχει, συνεπώς, λόγος για υπερβολές.
Αλήθεια, έχει διαφορά πώς ακριβώς θα µειωθούν οι φόροι για
το µεγάλο κεφάλαιο; Δηλαδή, εάν έρθουν οι φοροαπαλλαγές µε
υπεραποσβέσεις της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ και οι µεγαλοσχήµονες µπορούν να µην πληρώνουν καθόλου φόρο για κάθε ευρώ
που επενδύουν, αυτό τι αλλάζει; Ποιος θα πληρώσει τα κρατικά
έσοδα; Σε ποιον θα πέφτουν τότε τα βάρη; Θα πάψει να γονατίζει
ο λαός;
Νέα Δηµοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ κόβουν και ράβουν πάντα σε
βάρος των εργαζοµένων. Η πολιτική φοροασυλίας και φοροαπαλλαγών για τους βιοµήχανους, τους εφοπλιστές, τις τράπεζες,
η πολιτική που οι µετοχές και τα κέρδη τους δεν φορολογούνται
καθόλου, αποτυπώνει την ίδια κόκκινη κλωστή που τους ενώνει:
τη διασφάλιση των συµφερόντων των λίγων, µεγάλων οικονοµικών συµφερόντων. Γι’ αυτό και επιµένουν µαζί στην ανάγκη ολοκληρωτικής καταγραφής µε ηλεκτρονικό τρόπο όλων των
δαπανών των εργαζοµένων.
Τι κάνετε, µε απλά λόγια, εσείς της Νέας Δηµοκρατίας; Κλιµακώνετε την πολιτική του εξαναγκασµού σε ηλεκτρονικές αγορές,
που θεµελίωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, µε τη θέσπιση κατώτατου ορίου για
ηλεκτρονικές αγορές στο δυσθεώρητο 30% του εισοδήµατος.
Γιατί το κάνετε; Είναι προφανές ποιος ωφελείται απ’ αυτή την
κοινή πολιτική Νέας Δηµοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ για τις ηλεκτρονικές αγορές. Ωφελούνται οι τράπεζες, µέσα από τις οποίες περνάει όλο το ηλεκτρονικό εµπόριο, ωφελούνται οι µεγάλες
εταιρείες, στις οποίες κατευθύνεται το ηλεκτρονικό εµπόριο, οι
οποίες οµολογουµένως δεν φοροδιαφεύγουν, καθώς νόµιµα
πληρώνουν ελάχιστους έως καθόλου φόρους, ενώ έχουν και ιδιαίτερα προνοµιακούς όρους µε τις τράπεζες.
Την ίδια στιγµή, αυτή η πολιτική ευνοεί και την εκάστοτε κυβέρνηση. Φανερώνοντας µόνο ένα κοµµάτι της οικονοµίας, εµφανίζεται µία τεχνητή αύξηση του ΑΕΠ, ώστε να είναι όλοι
ευχαριστηµένοι.
Ποιος, όµως, χάνει από την πολιτική σας τελικά; Και αυτό, επίσης, είναι προφανές. Αυτή η πολιτική κυριολεκτικά τσακίζει τους
αυτοαπασχολούµενους, τους επαγγελµατίες, τους εµπόρους,
που εξαναγκάζονται να φανερώσουν τα ισχνά εισοδήµατά τους
στο αδηφάγο αυτό αστικό κράτος, στις τράπεζες, στις οποίες και
χρωστάνε και να φορολογηθούν επ’ αυτών, αλλά τσακίζει και
τους εργαζόµενους τόσο µέσα από το πρόστιµο για τη µη επίτευξη του ορίου όσο και από τη δραστική αύξηση του κόστους
των υπηρεσιών λόγω της φορολόγησής τους. Εάν µάλιστα προσθέσει κανείς τον ΦΠΑ και τον φόρο εισοδήµατος των αυτοαπασχολούµενων, υπερβαίνει το 50% και ένα µεγάλο κοµµάτι του θα
φορτωθεί στη λαϊκή κατανάλωση.
Αντίστοιχη είναι και η πολιτική σας στον ΕΝΦΙΑ. Μας λέτε ότι
µειώσατε συντελεστές. Όµως, ο φόρος αυξάνεται σε σχέση µε
το 2019. Η καινούργια κυβερνητική µεθόδευση φανερώνεται
στην αναφορά µιας δίκαιης ανακατανοµής του ΕΝΦΙΑ µέσα από
τον υπολογισµό της πραγµατικής αντικειµενικής αξίας των πολύ
ακριβών ακινήτων που βρίσκονται σε τουριστικές παραθαλάσσιες ζώνες. Με απλά λόγια, όµως, στόχος σας είναι να φορολογήσετε κάθε ακίνητο που έχει εµπορική αξία, να πιεστούν λαϊκές
οικογένειες µέσα από τη φορολόγηση του παραθαλάσσιου ακινήτου τους, για να το αξιοποιήσουν στον τουριστικό τοµέα. Δηλαδή, να σταµατήσουν να το χρησιµοποιούν για ξεκούραση, για
αναψυχή και είτε να το εκποιήσουν είτε να το µετατρέψουν σε
χώρο τουριστικής διαµονής.
Η επίτευξη του στόχου των δεκάδων νέων εκατοµµυρίων τουριστών στην Ελλάδα κάθε χρόνο απαιτεί ορισµένες θυσίες και εν
προκειµένω την υλοποίηση της παραίνεσης της έκθεσης «ΜcKINSEY»-ΣΕΒ για την οικονοµία του 2020, που αναγόρευε την
ανάγκη µείωσης του εγχώριου τουρισµού και µετατροπής του σε
εισαγόµενο.
Γι’ αυτό, άλλωστε, ακολουθείτε την ίδια πολιτική µε τον ΣΥΡΙΖΑ, που προσπαθούσε να την εµφανίσει όµως µε άλλο πρόσηµο, ως τάχα φορολόγηση του πλούτου. Άλλωστε, την ίδια
κριτική ασκεί και τώρα στις µειώσεις που κάνετε στον ΕΝΦΙΑ,
πως ο ταξικός χαρακτήρας της πολιτικής σας φαίνεται από το
γεγονός ότι κάνετε µειώσεις στα υψηλά κλιµάκια του ΕΝΦΙΑ.
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Χωρίς αµφιβολία, το κοινωνικό σας ακροατήριο περιµένει ορισµένες τέτοιες µειώσεις στον ΕΝΦΙΑ, αλλά αυτή η τοποθέτηση
συγκαλύπτει κάτι πολύ ουσιαστικότερο, πως οι µεγάλες επιχειρήσεις πλήρωναν και συνεχίζουν να πληρώνουν ελάχιστο έως
καθόλου ΕΝΦΙΑ. Είτε επί Νέας Δηµοκρατίας είτε επί ΣΥΡΙΖΑ ένα
ξενοδοχείο αντικειµενικής αξίας εκατοντάδων εκατοµµυρίων
ευρώ δεν πληρώνει ΕΝΦΙΑ.
Συγκαλύπτουν, επίσης, πως στην Ελλάδα, όπως και σε κάθε
καπιταλιστική χώρα, ο πραγµατικός πλούτος βρίσκεται αλλού. Ο
πραγµατικός πλούτος, ο συσσωρευµένος ιδρώτας των εργαζοµένων βρίσκεται στο κεφάλαιο που συσσωρεύουν µεγάλες επιχειρήσεις, βρίσκεται στις µετοχές που κρατούν στα χέρια τους
οι µεγαλοµέτοχοι εφοπλιστικών, τραπεζικών, βιοµηχανικών, κατασκευαστικών οµίλων. Οποιαδήποτε συζήτηση η οποία δεν φωτίζει αυτή την απλή αλήθεια είναι, σε τελευταία ανάλυση,
συγκάλυψη. Αυτόν τον πλούτο δεν τον φορολογεί κανένας, ούτε
εσείς ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν. Ο τελευταίος φορολογικός νόµος που
φέρατε επιτρέπει τη µεταβίβαση των συµµετοχών αφορολόγητα,
ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που έφερε την προνοµιακή µεταχείριση της µεταβίβασης των µετοχών του χρηµατιστηρίου. Η δε
συζήτηση για τη φορολόγηση της κατοχής του είναι απλά
αστεία.
Θα µπορούσε κανείς, φυσικά, να αντιτάξει ένα άλλο επιχείρηµα, πως η φορολογία µεν αυξάνεται, αλλά πως αναπροσαρµόζονται αντίστοιχα οι κρατικές δαπάνες. Και εκεί, όµως, ο
προϋπολογισµός σας συνεχίζει στην ίδια πορεία µε τους προηγούµενους προϋπολογισµούς των τελευταίων ετών. Πίσω από
κάθε εξορθολογισµό και µείωση δαπανών βρίσκεται και µια νέα
επίθεση στα δικαιώµατα των εργαζοµένων. Η µείωση των δαπανών για τα κρατικά αυτοκίνητα των 3 εκατοµµυρίων ευρώ είναι
σταγόνα στον ωκεανό µπροστά στα 110 εκατοµµύρια ευρώ που
προϋπολογίζετε να εξοικονοµήσετε µέσα από την αύξηση της εισπραξιµότητας των εσόδων των δήµων, δηλαδή µέσα από τη µεγαλύτερη αποµύζηση εργαζοµένων λαϊκών στρωµάτων από τους
δήµους.
Αλλά το εµβληµατικότερο, ίσως, µέτρο εξορθολογισµού των
δαπανών βρίσκεται στις συντάξεις και εκεί αποδεικνύεται πως,
παρά τα όσα υποστηρίξατε, η πολιτική σας συνεχίζει στην ίδια
αντιλαϊκή κατεύθυνση µε όλους τους προηγούµενους. Με τρία
νούµερα αποδεικνύεται το τι ακριβώς κάνετε:
Το κράτος εξοικονοµεί 475 εκατοµµύρια ευρώ συνταξιοδοτικής δαπάνης, οι ασφαλιστικές εισφορές αυξάνονται κατά 600
εκατοµµύρια ευρώ και οι παροχές µειώνονται κατά 236 εκατοµµύρια ευρώ. Με απλά λόγια, οι εργαζόµενοι πληρώνουν περισσότερα και παίρνουν λιγότερα, ενώ ο κρατικός προϋπολογισµός
ελαφραίνει και αυτό έχετε το θράσος να το διαφηµίζετε µάλιστα
σαν βελτίωση, ως πλεονασµατικό προϋπολογισµό των ταµείων.
Αυτό είναι βέβαια το αποτέλεσµα του ανταποδοτικού ασφαλιστικού συστήµατος και του νόµου Κατρούγκαλου. Γι’ αυτό και είναι
αστείο να εµφανίζεστε τώρα «στα κάγκελα», κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Εσείς φέρατε την ανταποδοτική λειτουργία των ταµείων, τις
αναλογιστικές µελέτες, την ατοµική µερίδα για τους ασφαλισµένους, και δεν το κάνατε τυχαία. Αυτή την πολιτική χρειάζεται το
µεγάλο κεφάλαιο, τη µείωση του λεγόµενου µη µισθολογικού κόστους, το τσεκούρωµα συντάξεων, τη µείωση της επιβάρυνσης.
Ο προϋπολογισµός που φέρνετε, κύριοι της Κυβέρνησης, από
όποια πλευρά κι αν τον κοιτάξει κανείς, έχει τον ίδιο χαρακτήρα,
δεν θα κουραστούµε να το λένε. Είναι µέτρα που διασφαλίζουν
µόνο την κερδοφορία του µεγάλου κεφαλαίου. Είναι χαρακτηριστικό πως µια από τις ελάχιστες ίσως αυξήσεις στον προϋπολογισµό είναι η αύξηση της άµεσης χρηµατοδότησης του
κατασκευαστικού κεφαλαίου, µέσα από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων και µάλιστα η αύξηση είναι περίπου 600 εκατοµµύρια ευρώ. Με απλά λόγια, βουτάτε από τις συντάξεις 500
εκατοµµύρια ευρώ, βουτάτε από τους δήµους άλλα 100 εκατοµµύρια ευρώ και τα δίνετε µπαξίσι στο µεγάλο κεφάλαιο. Αυτή η
απλή αριθµητική είναι η ουσία του προϋπολογισµού σας, αναδιανοµή στο µεγάλο κεφάλαιο και προώθηση όλων των µέτρων
που απαιτούνται για την κερδοφορία του.
Χαρακτηριστική είναι και η επιµονή σας στις ιδιωτικοποιήσεις.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πέραν του πασίγνωστου και εµβληµατικού παραδείγµατος του Ελληνικού, έχετε βάλει µέσα στον προϋπολογισµό στόχο πολιτικής
για το 2020 -προσέξτε- την υποχρέωση του κρατικού µηχανισµού
να αποδέχεται το 60% των προτάσεων για αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου. Με απλά λόγια, µετά την ποινικοποίηση που
φέρατε στις κρατικές υπηρεσίες, όταν αρνούνται να επικυρώσουν
τις υποτυπώδεις και ελλιπείς µελέτες της περιβαλλοντικής προστασίας, τώρα προχωράτε ακόµα περισσότερο. Μας λέτε πως το
κράτος έχει σαν στόχο να απαντά θετικά στην πλειοψηφία των
σχετικών αιτηµάτων που κάνει το µεγάλο κεφάλαιο για προώθηση
των ιδιωτικοποιήσεων.
Είναι, λοιπόν, εύκολο να δει κανείς πως ωφεληµένοι από την
καπιταλιστική ανάπτυξη δεν είναι ο ελληνικός λαός, οι µισθωτοί,
οι αυτοαπασχολούµενοι, οι συνταξιούχοι. Εύκολα καταλαβαίνει
κανείς πως κάνετε ό,τι µπορείτε για να διαµορφώσετε εκείνους
τους όρους που διευκολύνουν αυτή την πορεία. Αλλά αυτό δεν
σηµαίνει ότι θα είστε και πετυχηµένοι. Έχετε επιδοθεί σε έναν
επικοινωνιακό πόλεµο για να αποδείξετε τόσο στην αστική τάξη,
όσο και σε ένα µεγάλο τµήµα του πολιτικού ακροατηρίου σας,
κατά βάση λαϊκούς ανθρώπους, που µάταια όµως προσδοκούν
σε κάποια κέρδη από αυτή την ανάπτυξη, πως η δική σας η Κυβέρνηση είναι καταλληλότερη από την προηγούµενη για να διαχειριστεί την αστική εξουσία σε αυτή τη φάση της έστω
ασταθούς ακόµα ανάπτυξης.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ)
Σχεδόν πανηγυρίζετε στον προϋπολογισµό για την επιτάχυνση
των ρυθµών µετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη Νέα
Δηµοκρατία και µάλιστα έχετε προχωρήσει και σε µια πρόβλεψη
για έναν σχεδόν θεαµατικό ρυθµό ανάπτυξης που θα προσεγγίζει
το 3% το 2020. Αλλά ακόµα και ένας τέτοιος ρυθµός ανάπτυξης,
ε, δεν είναι και τόσο αξιοπερίεργος. Η ιστορική πείρα, άλλωστε,
του καπιταλισµού αποδεικνύει πως µετά από µια φάση έντονης,
βαθιάς κρίσης, έρχεται και µια φάση ανάπτυξης. Και πώς να µην
έρθει µε όλα αυτά τα τόσα σαρωτικά διαρθρωτικά µέτρα, µε
τόσο χαµηλούς µισθούς; Όµως, ακόµα και ένας τέτοιος ρυθµός
ανάπτυξης κυριολεκτικά ωχριά µπροστά στη συρρίκνωση του
ΑΕΠ κατά 25% όλη την περίοδο της κρίσης. Έχετε καθόλου σκεφτεί πόσα χρόνια χρειάζονται µόνο για να επανέλθει το ΑΕΠ στα
προ κρίσης επίπεδα;
Αλλά τα πράγµατα είναι πολύ πιο σοβαρά από όλα αυτά. Σας
λέµε ότι οι προβλέψεις σας είναι υπερβολικές και γι’ αυτό δεν
υιοθετούνται και από κανέναν. Ο ρυθµός ανάπτυξης του ΑΕΠ το
τέλος του 2019 εκτιµάται ήδη πως θα κινηθεί σε µικρότερα επίπεδα, ακόµα και από τους στόχους του Απρίλη. Η δυναµική της
εγχώριας οικονοµίας δεν είναι τέτοια, αλλά η πραγµατική παραπλάνηση βρίσκεται αλλού. Βρίσκεται στην ολοένα και αυξανόµενη πιθανότητα εκδήλωσης κρίσης στη διεθνή οικονοµία και
κυρίως στις επιπτώσεις που θα έχει στην εγχώρια οικονοµία και
στην επίτευξη των στόχων για το 2020. Και ποια είναι η λύση που
βρήκατε µπροστά στη συνεχιζόµενη στασιµότητα της διεθνούς
οικονοµίας; Επιχειρείτε να ξεµπερδέψετε µε αυτούς τους κινδύνους µε τον έωλο ισχυρισµό πως η εγχώρια οικονοµία έχει εσωτερική δυναµική και πιθανή χρονική υστέρηση σε σχέση µε τη
διεθνή και πως εξαιτίας αυτού του λόγου η διεθνής οικονοµία θα
έχει κατ’ εκτίµηση περιορισµένη επίδραση στις εγχώριες εξελίξεις.
Αρκεί να δει κανείς προσεκτικά τον ίδιο τον προϋπολογισµό
σας για να βρει την αλήθεια. Εσείς οι ίδιοι λέτε πως η αναµενόµενη ανάπτυξη θα προέλθει κυρίως από µια µεγάλη αύξηση των
επενδύσεων, που µε τη σειρά τους έχουν εξωτερική προέλευση.
Χέρι-χέρι µε τον ΣΥΡΙΖΑ καταφέρατε, όµως, να ισχυροποιήσετε
περαιτέρω τη βαρύτητα στην εγχώρια οικονοµία κλάδων εξαγωγής υπηρεσιών, όπως ο τουρισµός, οι διεθνείς µεταφορές, δηλαδή εκείνων των κλάδων που είναι περισσότερο ευαίσθητοι και
ευάλωτοι στις διακυµάνσεις της διεθνούς οικονοµίας.
Και, βέβαια, το επιχείρηµα περί υστέρησης. Μα, δεν έχετε σκεφθεί ότι ακόµα και όταν ισχυρίζεστε πως η ελληνική οικονοµία
έχει µια υστέρηση, όταν το λέτε, το µόνο που λέτε είναι απλά
πως η στασιµότητα του 2019 δεν έχει ακόµα επιδράσει στην εγχώρια οικονοµία και πως η επίπτωσή της -προφανώς- αναµένεται

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΓ’ - 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

το επόµενο διάστηµα; Δηλαδή, όποια πλευρά κι αν κοιτάξει κανείς, η πραγµατικότητα είναι διαφορετική από το κυβερνητικό
αφήγηµα.
Ο στόχος µιας συνεχούς, χωρίς αναταράξεις ανάπτυξης είναι
αρκετά επισφαλής, λόγω των προβληµάτων της αναπαραγωγής
του κεφαλαίου σε παγκόσµια κλίµακα. Αν συνυπολογίσει κανείς
και την επιδείνωση της τούρκικης επιθετικότητας, τη διαχείρισή
της από την ελληνική πλευρά και τις επιπτώσεις της στην οικονοµία, εύκολα µπορεί να καταλάβει. Και είναι γεγονός πως η επιθετικότητα της Τουρκίας έκανε άλλο ένα επικίνδυνο βήµα
µπροστά µε το µνηµόνιο που υπέγραψε η Τουρκία µε τη λεγόµενη κυβέρνηση της Λιβύης για οριοθέτηση ΑΟΖ, διαγράφοντας
από τον χάρτη ελληνικά νησιά. Μόνο που την τούρκικη επιθετικότητα δεν µπορεί να την αντιµετωπίσει η πρόσδεση της Ελλάδας σε συµµαχίες όπως το ΝΑΤΟ. Χρόνια τώρα έτσι
εφησυχάζατε τον ελληνικό λαό, όλοι σας. Το µόνο που κάνει
αυτή η πρόσδεση είναι να ενισχύει την τούρκικη προκλητικότητα,
να οδηγεί βήµα το βήµα σε απαράδεκτες υποχωρήσεις σε κυριαρχικά δικαιώµατα, να αυξάνει τους πολεµικούς εξοπλισµούς
για τις ανάγκες των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, να γεµίζει τη χώρα βάσεις και µάλιστα τώρα και µε πυρηνικές κεφαλές ξανά που, απ’
ό,τι φαίνεται, µεταφέρονται από τη βάση του Ιντσιρλίκ στον
Άραξο ή στη Σούδα.
Δυστυχώς ούτε η στήριξη των αποφάσεων του ΝΑΤΟ, δηλαδή
των πολεµικών σχεδίων σε βάρος της Ρωσίας που µιλούν ακόµα
και για πυρηνικό πλήγµα ούτε τα 4 δισεκατοµµύρια που πληρώνουν κάθε χρόνο για δαπάνες του ΝΑΤΟ οι ελληνικές κυβερνήσεις απέτρεψαν µέχρι τώρα την προσπάθεια της τούρκικης
άρχουσας τάξης να δηµιουργεί τετελεσµένα, να προβάλλει διεκδικήσεις σε βάρος κυριαρχικών δικαιωµάτων. Αντίθετα, αυτές οι
ιµπεριαλιστικές συµµαχίες δίνουν αέρα στα πανιά αυτής της επιθετικότητας. Αλήθεια, το ΝΑΤΟ δεν είναι αυτό που δεν αναγνωρίζει καν σύνορα ανάµεσα σε χώρες µέλη του; Αυτό δεν είναι που
θεωρεί το Αιγαίο ενιαίο επιχειρησιακό χώρο; Οι ΗΠΑ και ο «διαβολικά καλός» Τραµπ του κ. Τσίπρα δεν είναι που δεν θέλει να
τα χαλάσει µε την Τουρκία για να µην τη χαρίσει, λέει, στη Ρωσία;
Κι ενώ τόσα χρόνια µάς έχουν γανώσει το µυαλό µε τις δήθεν
συµµαχίες, τις συµµαχίες της ελληνικής αστικής τάξης ουσιαστικά, που δήθεν παρέχουν προστασία κι ασφάλεια στον λαό µας
και τη χώρα, τώρα ρίχνουν στο τραπέζι και το ζήτηµα της συνδιαχείρισης του Αιγαίου. Μόνο που το ιδεολόγηµα που προβάλλεται ως προπαγανδιστικό επιχείρηµα για την ανάγκη πιθανόν
ενός επώδυνου συµβιβασµού µε την Τουρκία, συνεκµετάλλευση
του Αιγαίου και των οικοπέδων της Κύπρου για να αποφύγουµε
δήθεν τον πόλεµο, είναι και ψεύτικο και εξίσου επικίνδυνο και για
το παρόν και για το µέλλον για τα κυριαρχικά δικαιώµατα της
χώρας, για την ειρήνη στην περιοχή.
Εδώ, στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, του
Αιγαίου, µια περιοχή πλούσια σε κοιτάσµατα υδρογονανθράκων,
κυρίως φυσικού αερίου, ανταγωνίζονται ισχυρά κράτη όπως οι
ΗΠΑ, η Γαλλία, η Ρωσία, η Βρετανία, η Ιταλία, η Γερµανία, η Κίνα,
για το ποιος θα βάλει στο χέρι τον πλούτο αυτής της περιοχής.
Σε αυτό το έδαφος εκδηλώνονται και οι ανταγωνισµοί. Κι αυτοί
οι ανταγωνισµοί οδηγούν σε πολεµικές συγκρούσεις, όπως µε
τραγικό τρόπο έχει αποδειχθεί και στο παρελθόν, µε διάφορες
επεµβάσεις στη Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική κ.λπ..
Ο λαός µας πρέπει να απορρίψει όλα τα εκβιαστικά διλήµµατα,
να µη δεχθεί καµµία υποχώρηση σε κυριαρχικά δικαιώµατα και
να σκεφτεί πως αν στην Ελλάδα και στην Τουρκία, σε άλλες
χώρες, έκαναν πραγµατικό κουµάντο οι λαοί, αν και στις χώρες
αυτές στα Βαλκάνια, στη Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική την
εξουσία είχαν οι εργαζόµενοι της κάθε χώρας, το σίγουρο θα
ήταν πως θα έβρισκαν και τρόπο να λύσουν τις διαφορές τους.
Προς τα εκεί, λοιπόν, πρέπει να πάµε σαν λαός. Εκεί πρέπει να
κατευθύνεται η πάλη µας και µέσα στην Ελλάδα και σε κάθε άλλη
χώρα της περιοχής.
Συνεπώς, κυρίες και κύριοι, το κλίµα εφησυχασµού που επιχειρεί να διαµορφώσει η κυβερνητική προπαγάνδα µέσα από το
αφήγηµα της κανονικότητας, της ανάπτυξης, είναι τελικά παραπλανητικό και ως σύνολο και στα επιµέρους σηµεία του. Και η
επισήµανση αυτή είναι πραγµατικά καταλυτική για τους εργαζό-
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µενους. Γιατί η υποχώρηση των αναπτυξιακών στόχων δεν θα
θίγει απλά το γόητρο της Κυβέρνησής σας. Δεν απειλεί απλά τη
συνοχή του αναπτυξιακού αφηγήµατός σας. Οι συγκεκριµένες
δηµοσιονοµικές δεσµεύσεις και η ανάγκη δηµοσιονοµικού χώρου
για να τροφοδοτηθεί η κερδοφορία των οµίλων σηµαίνουν σε
απλά ελληνικά πως µια αστοχία των οικονοµικών προβλέψεων
για την ανάπτυξη οδηγεί ευθέως σε νέα δηµοσιονοµικά µέτρα
για τους εργαζόµενους, σε αναστολή ακόµα κι αυτών των ελάχιστων µέτρων ανακούφισης που έχουν δροµολογηθεί.
Ο προϋπολογισµός σας, κύριοι και κυρίες της Νέας Δηµοκρατίας, είναι συνέχεια όλων των προηγούµενων. Αποδεικνύει περίτρανα πως η ανάπτυξη αυτή για τα µονοπώλια βασίζεται στην
εξαθλίωση λαϊκών στρωµάτων, σε φθηνή εργατική δύναµη, σε
φοροεπιδροµή για τον λαό, σε µείωση κρατικών δαπανών για
παιδεία, υγεία κ.λπ., στην επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων, στην
προώθηση όλων των µέτρων που απαιτεί το µεγάλο κεφάλαιο.
Αποδεικνύεται πως η µνηµονιακή λιτότητα δίνει τη σκυτάλη στη
µεταµνηµονιακή σύνεση, πως τα µέτρα όχι απλά δεν αίρονται για
την περιβόητη ανάπτυξή σας αλλά και κλιµακώνονται.
Δεν θα κουραστούµε να επαναλαµβάνουµε. Οι δικοί σας ισχυρισµοί για τα οφέλη της ανάπτυξης και οι ισχυρισµοί της προηγούµενης κυβέρνησης για τα οφέλη της δικής της ανάπτυξης
είναι περισσότερο ιστορίες για αγρίους. Όλοι µαζί µας λέγατε
πως τα κάθε είδους µνηµόνια και µεταµνηµόνια, η πολύµορφη
επίθεση στα δικαιώµατα, τα µέτρα σφαγής του λαού είναι σίγουρα δυσάρεστα αλλά είναι απαραίτητα για να έρθει επιτέλους
η ανάπτυξη. Μας καλούσατε να κάνουµε υποµονή για να περάσουµε τον κάβο της κρίσης και να φτάσουµε στα ήρεµα νερά της
ανάπτυξης, όπου όλοι θα απολαύσουµε τους καρπούς των
κόπων µας.
Η ανάπτυξη, λοιπόν, ήρθε, αλλά δεν είναι φιλολαϊκή και δεν θα
µπορούσε να είναι µε εσάς στο τιµόνι. Η αστική πολιτική οδηγεί
στην επιδείνωση της ζωής του λαού για να διασφαλίζεται, ξαναλέµε, µόνο η κερδοφορία του κεφαλαίου. Η συνέχεια της αστικής
πολιτικής, που πατάει πάνω στον ίδιο άξονα, είτε µε τη Νέα Δηµοκρατία είτε µε τον ΣΥΡΙΖΑ, αποδεικνύει του λόγου το αληθές.
Η καπιταλιστική ανάπτυξη δεν συµβαδίζει µε καλυτέρευση της
ζωής των εργαζοµένων. Γι’ αυτό και είναι σηµαντική σήµερα η
ανάγκη της οργάνωσης της αντεπίθεσης. Γι’ αυτό και εντείνετε
και την κρατική καταστολή, τη συκοφαντία των εργαζοµένων, του
κινήµατός τους. Επιδιώκετε να δηµιουργηθούν και συνθήκες κοινωνικού αυτοµατισµού για παραπέρα χτύπηµα λαϊκών δικαιωµάτων και συνδικαλιστικών ελευθεριών.
Οι καθηµερινές απειλές της Κυβέρνησης δεν απευθύνονται µεµονωµένα στους εργαζόµενους του ενός ή του άλλου κλάδου,
είτε αυτοί είναι στο µετρό είτε στη ΔΕΗ είτε στα νοσοκοµεία είτε
στα πανεπιστήµια. Απευθύνεται σε όλους. Συµβάλλουν στην προετοιµασία εδάφους για νέα µέτρα ενάντια στην απεργία, για την
περιστολή των διαδηλώσεων, των κινητοποιήσεων, όπως σχεδιάζει η Κυβέρνηση. Και θα φέρει κι άλλους νόµους, απ’ ό,τι λέει,
το επόµενο διάστηµα. Δεν της φτάνει, βλέπετε, όλο αυτό το αντεργατικό οπλοστάσιο που υπάρχει. Θέλει κι άλλη κατασταλτική
θωράκιση. Μάλιστα το τελευταίο διάστηµα όλο και περισσότερο
χρησιµοποιούνται µέθοδοι και πρακτικές που όχι µόνο ξεφεύγουν κι απ’ αυτά τα πλαίσια των δικών σας νόµων, αλλά εξευτελίζουν ακόµα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Δεν έχετε διδαχθεί τίποτα από την ελληνική ιστορία, από το
παρελθόν. Δεν έχετε διδαχθεί τίποτα από την παγκόσµια ιστορία.
Η κρατική βία, η καταστολή, η αυθαιρεσία πάντα έχει κοντά ποδάρια. Δεν πάει µακριά. Φουντώνει µόνο την οργή. Γίνεται µεγάλο ποτάµι φουσκωµένο τελικά αυτή η οργή του λαού και
σαρώνει τα πάντα στο πέρασµά της.
Σήµερα είναι µονόδροµος να οργανώσουµε την πάλη απέναντι
στους πραγµατικούς αντιπάλους µέσα στη χώρα, που είναι οι µονοπωλιακοί όµιλοι και το κέρδος τους, που είναι το διεφθαρµένο
κράτος, το ξεπερασµένο πολιτικό προσωπικό, η αντιλαϊκή πολιτική και η καταστολή, είναι το ίδιο το σάπιο σύστηµα και γι’ αυτό
πρέπει να οργανωθεί, επιµένουµε, η λαϊκή αντεπίθεση.
Όλοι οι Βουλευτές του ΚΚΕ, που µίλησαν αυτές τις µέρες, ανέδειξαν συνολικά και κατά Υπουργείο τις θέσεις του ΚΚΕ. Ανέδειξαν τα προβλήµατα που δηµιουργεί ο προϋπολογισµός αυτός σε
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κρίσιµους τοµείς όπως της εκπαίδευσης, της υγείας του λαού,
του πολιτισµού, του αθλητισµού, τη χρηµατοδότηση των ΟΤΑ,
τις τεράστιες ελλείψεις που συνεχίζουν να υπάρχουν και να διογκώνονται στους τοµείς της πολιτικής προστασίας, όπως είναι αντιπληµµυρικά, αντισεισµικά, αντιπυρικά έργα δασοπροστασίας
και τόσα άλλα. Ανέδειξαν και τις αρνητικές επιπτώσεις αυτού του
προϋπολογισµού σε µισθωτούς εργαζόµενους, σε συµβασιούχους, σε ανέργους, στους αγρότες, στους αυταπασχολούµενους
επαγγελµατίες, βιοτέχνες, εµπόρους, επιστήµονες, στους φοιτητές, συνολικά στις λαϊκές οικογένειες.
Για όλους αυτούς τους λόγους τον καταψηφίζουµε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): 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 αιθούσης «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
τριάντα τρεις µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Γυµνάσιο Λουτρών Αιδηψού Ευβοίας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Με αφορµή το γεγονός ότι σήµερα είναι κηρυγµένη από τον
ΟΗΕ η Παγκόσµια Ηµέρα Μετανάστη, είναι και η Παγκόσµια
Ηµέρα του Πρόσφυγα -τον Ιούνιο βέβαια, αλλά είναι συναφέςήθελα να σας πω ότι η Βουλή των Ελλήνων, συνεχίζοντας µια παράδοση και παλαιοτέρων ετών, ανταποκρίθηκε στο αίτηµα του
Υπουργείου Παιδείας για την κάλυψη των δαπανών θέρµανσης
και καθαριότητας για το σχολικό έτος 2019 - 2020 των δοµών
υποδοχής και εκπαίδευσης προσφύγων στην Αθήνα και στις εκπαιδευτικές περιφέρειες. Σήµερα υπεγράφη η σχετική απόφαση,
που συνεχίζει την τακτική που ακολουθεί η Βουλή τα τελευταία
χρόνια.
Τον λόγο έχει η κ. Φωτεινή Γεννηµατά, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδος του Κινήµατος Αλλαγής.
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος του Κινήµατος
Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µακάρι να ήταν αρκετό σήµερα
να συζητήσουµε µονάχα για την οικονοµία. Δύο κρίσιµα, όµως,
θέµατα απασχολούν και ανησυχούν αυτό το διάστηµα τον ελληνικό λαό, πέρα από την οικονοµία. Οι προκλήσεις και η επιθετικότητα της Τουρκίας, που έχουν ξεπεράσει κάθε όριο, αλλά και
η έξαρση του προσφυγικού. Θέλω να τονίσω, κύριε Πρόεδρε, ότι
αυτή την ώρα που µιλάµε οι εγκλωβισµένοι στα νησιά πρόσφυγες
και µετανάστες ξεπερνούν τις σαράντα χιλιάδες. Είναι, όµως, ζητήµατα αυτά και τα δύο που συνδέονται µεταξύ τους και, κυρίως,
επηρεάζουν και επηρεάζονται από την οικονοµία.
Πριν από λίγες ηµέρες, από αυτό εδώ το Βήµα παρουσίασα
τις συγκεκριµένες προτάσεις µας, τα βήµατα για την αντιµετώπισή τους. Ζήτησα, κύριε Μητσοτάκη, να πάρετε θέση. Αρνηθήκατε να µας πείτε ποια είναι η κόκκινη γραµµή της Κυβέρνησής
σας. Και αρνηθήκατε και τη σύγκληση του Συµβουλίου Πολιτικών
Αρχηγών. Πήρατε όλη την ευθύνη επάνω σας.
Είναι σαφές ότι δεν έχετε µια ολοκληρωµένη στρατηγική για
το θέµα. Εκείνο όµως που έχει πολύ µεγάλη σηµασία σήµερα
είναι να υπάρξει εθνική γραµµή στον τόπο. Πώς πορεύεται η
χώρα στα νέα δεδοµένα; Δεν έχουµε την πολυτέλεια να χάσουµε
άλλη µια ευκαιρία, όπως συνέβη το 2004 µε την κυβέρνηση Καραµανλή. Μας είπατε ότι η εξωτερική πολιτική δεν συζητείται,
αλλά ασκείται. Μάλιστα, ασκείται. Όµως αυτό προϋποθέτει την
ύπαρξη εθνικής στρατηγικής, η οποία θα πρέπει να διαµορφωθεί
επισήµως από όλες τις πολιτικές δυνάµεις του τόπου.
Αναφέρθηκα προ ηµερών σε τέσσερις προτεραιότητες που
συγκροτούν, κατά τη δική µας άποψη, µια ολοκληρωµένη, συνεκτική και άρα αποτελεσµατική στρατηγική. Την έµπρακτη στήριξη και αλληλεγγύη της Ευρώπης και των διεθνών οργανισµών,
την ενίσχυση των συνεργασιών µας στην ευρύτερη περιοχή, την
ενίσχυση της αποτρεπτικής µας δύναµης και την επιδίωξη της
οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών µε τις όµορες χώρες. Να καταστήσουµε σαφές προς την Τουρκία, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι
η µόνη οδός που υπάρχει για την επίλυση της διαφοράς είναι να
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αναγνωρίσει τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου, να αρχίσουν συνοµιλίες για την κατάρτιση του συνυποσχετικού, ώστε
να οδηγηθούµε στην εκδίκαση της διαφοράς, στο πλαίσιο του
Διεθνούς Δικαίου.
Σε αυτές τις προτάσεις, ακούγοντας όλους, εκτιµώ ότι µπορεί
να υπάρξει ευρύτερη συναίνεση, εφόσον βέβαια υπάρξει απόφαση για την εθνική κόκκινη γραµµή. Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο
τι συζητάµε. Ο κύκλος των παραχωρήσεων θα πρέπει να κλείσει.
Η Ελλάδα δεν είναι ο αδύναµος κρίκος. Να στείλουµε επιτέλους
ένα καθαρό µήνυµα αποφασιστικότητας στον Ερντογάν, στους
εταίρους και στους συµµάχους ότι αν η Τουρκία τολµήσει να καταπατήσει τα κυριαρχικά µας δικαιώµατα, θα απαντήσουµε δυναµικά. Μόνο έτσι, κύριε Πρωθυπουργέ, θα µας λάβουν σοβαρά
υπ’ όψιν τους όλοι και θα µεγιστοποιήσουµε τα αποτελέσµατα
της διπλωµατίας, που από µόνη της δεν είναι αρκετή.
Εκτιµώ ότι υποτιµήσατε στην αρχή το πρόβληµα. Μιλήσατε για
δυσκολίες, υποβαθµίσατε τις εξελίξεις. Μην αργείτε άλλο, κύριε
Μητσοτάκη. Όχι στον εφησυχασµό. Απαιτείται εγρήγορση, µαζί
µε ψυχραιµία βεβαίως αλλά και αποφασιστικότητα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η ισχυρή θέση της χώρας µας
στα εθνικά ζητήµατα συνδέεται άρρηκτα µε τη σταθερή και ανεπτυγµένη οικονοµία. Ίσως, λοιπόν, όσο ποτέ σήµερα είναι αναγκαίο να αφήσουµε πίσω µας τις εξαρτήσεις, να δηµιουργήσουµε το αναπτυξιακό σοκ που χρειάζεται ο τόπος, να σταθούµε
επιτέλους στα πόδια µας και να αποκτήσουµε ξανά µια δυναµική,
εξωστρεφή και ισχυρή οικονοµία. Γι’ αυτό και η σηµερινή συζήτηση αποκτά ιδιαίτερη σηµασία και κάτω ακριβώς από αυτό το
πρίσµα αξιολογούµε τον προϋπολογισµό της Κυβέρνησής σας.
Άλλαξε, λοιπόν, η Κυβέρνηση αλλά δεν άλλαξε η πολιτική ούτε
στην οικονοµία. Αυτόν τον προϋπολογισµό, κύριε Μητσοτάκη, θα
µπορούσε να τον υπογράψει κάλλιστα και ο κ. Τσακαλώτος. Στις
ίδιες ράγες κινείται. Τα υπερπλεονάσµατα είναι πάντα εδώ, οι δεσµεύσεις Τσίπρα παραµένουν ισχυρές και οι πολίτες παραµένουν στο ίδιο έργο θεατές. Ο προϋπολογισµός του 2020
προσγειώνει τον κ. Μητσοτάκη και την Κυβέρνησή του από την
εικονική κανονικότητα που παρουσιάζουν, στη σκληρή πραγµατικότητα που ζουν οι πολίτες.
Πρώτον, οι αδικίες δεν αντιµετωπίζονται µε την πολιτική σας,
η ανεργία δεν µειώνεται, οι νέες θέσεις που δηµιουργούνται είναι
κατά κύριο λόγο µερικής απασχόλησης µε πολύ χαµηλούς µισθούς, άνθρωποι κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους µε τους
πλειστηριασµούς που έρχονται, οι πολίτες αδυνατούν να αντεπεξέλθουν και να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, οι φόροι
εξοντώνουν τα νοικοκυριά και εξανεµίζουν το εισόδηµά τους. Οι
όποιες ελαφρύνσεις είναι για τους πολύ λίγους.
Δεύτερον, το αδιέξοδο της ανάπτυξης παραµένει. Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις δοκιµάζονται, οι τράπεζες δεν µπορούν
ακόµα να τις χρηµατοδοτήσουν, η αγορά φυτοζωεί. Το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων είναι στάσιµο, κόντρα σε όλες
τις κατευθύνσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγµή και την τάση που
αναπτύσσεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υψηλά πρωτογενή πλεονάσµατα -το έχουµε πει πάρα πολλές φορές- γονατίζουν τα νοικοκυριά και την οικονοµία. Φορολογικές αλλαγές που δεν
συνδέονται µε νέες επενδύσεις και δηµιουργία απασχόλησης.
Κονδύλια του ΕΣΠΑ αναξιοποίητα.
Και, τρίτον, το κοινωνικό κράτος καταρρέει. Επιδόµατα προσωρινά και προπληρωµένα στο δεκαπλάσιο από τους πολίτες δεν
είναι κοινωνική πολιτική. Απλά φέτος ο γαλάζιος Άγιος Βασίλης
αντικατέστησε τον ροζ! Ως εκεί. Η υγεία και η παιδεία υποβαθµίζονται συνεχώς. Στην υγεία ειδικά η κατάσταση είναι οριακή, στα
νοσοκοµεία ταλαιπωρούνται καθηµερινά χιλιάδες συµπολίτες
µας.
Θέλω να σας πω, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι στα νοσοκοµεία
αυτή τη στιγµή καταρρέουν ταβάνια, πέφτουν ασανσέρ και ό,τι
σπάει δεν διορθώνεται. Η χρηµατοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισµό προς τα νοσοκοµεία µειώνεται για ακόµα µια χρονιά
και το ίδιο και η χρηµατοδότηση για την πρωτοβάθµια φροντίδα
υγείας.
Θέλω να σας πω ότι υπάρχει νοσοκοµείο -ακούστε το αυτό,
γιατί δεν είναι ανέκδοτο, είναι πραγµατικότητα και αν θέλετε µετά
να σας δώσω τις λεπτοµέρειες- που έβαλε χέρι στο παγκάρι από
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το παρεκκλήσι. Βρέθηκε σε διένεξη µε τον µητροπολίτη της περιοχής, ο οποίος, όταν κατάλαβε το µέγεθος του προβλήµατος,
έκανε πίσω, ότι δεν καταλαβαίνει, για να βοηθήσει στη λειτουργία
του νοσοκοµείου της περιοχής.
Από την αλόγιστη, λοιπόν, σπατάλη στον χώρο της υγείας των
κυβερνήσεων Καραµανλή, τώρα έχουµε πάει στο άλλο άκρο, σε
τριτοκοσµικές καταστάσεις. Δεν πάει άλλο. Και δεν µπορεί να εµφανιστεί µία µέρα ως λύση στην κατάρρευση που περιγράφω η
παράδοση του εθνικού συστήµατος υγείας σε ιδιωτικά συµφέροντα. Θα µας βρείτε δυναµικά απέναντι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
Αυτή την κατάσταση βιώνουν οι πολίτες, οι οποίοι πράγµατι
θέλω να τονίσω, γιατί είναι και πάρα πολύ επίκαιρο, αποζητούν
την ασφάλεια στην καθηµερινότητά τους, στη ζωή τους. Όµως,
η αστυνοµική αυθαιρεσία που καθηµερινά πληθαίνει δεν είναι ένδειξη δύναµης, είναι ένδειξη αδυναµίας. Αποτελεί οµολογία αποτυχίας της Κυβέρνησής σας να εγγυηθείτε την ασφάλεια των
πολιτών µέσα στο πλαίσιο της δηµοκρατικής νοµιµότητας. Αυτή
είναι η πραγµατική ζωή. Αυτή είναι η καθηµερινότητα των πολιτών.
Με τον προϋπολογισµό σας απλά ενισχύετε ακόµα περισσότερο την κοινωνική αδικία, επιδεινώνετε ακόµα περισσότερο τη
σχέση άµεσων και έµµεσων φόρων που χτυπά ακριβώς τους πιο
αδύναµους. Από την πολιτική σας απουσιάζει επιδεικτικά κάθε
µέτρο για τους εργαζόµενους και ιδιαίτερα για τους εργαζόµενους του ιδιωτικού τοµέα, που ήταν οι πρώτοι που χτυπήθηκαν
από την κρίση και οι τελευταίοι στις ελαφρύνσεις, απουσιάζει
κάθε µέτρο για τους συνταξιούχους και για το κοινωνικό κράτος,
τα µικρά και µεσαία εισοδήµατα.
Ακόµα και από το σχέδιο «ΗΡΑΚΛΗΣ» για την ενίσχυση των
τραπεζών και την αντιµετώπιση των κόκκινων δανείων λείπει κάθε
µέτρο για την προστασία της πρώτης κατοικίας των µικρών και
µεσαίων δανειοληπτών. Κινδυνεύουν, λοιπόν, από τους πλειστηριασµούς.
Τώρα, κατόπιν εορτής, ο κ. Μητσοτάκης θυµήθηκε την ανάγκη
να µειωθούν τα πλεονάσµατα βεβαίως από το 2021. Κύριε Πρωθυπουργέ, εµείς δεν θα πούµε «κάλλιο αργά παρά ποτέ» και ξέρετε γιατί; Γιατί µε επιπλέον 7 δισεκατοµµύρια ευρώ πληρώνει ο
ελληνικός λαός για το 2020 την άρνησή σας να στεναχωρήσετε
την κ. Μέρκελ, δηλαδή την ένταξή σας στο «κλαµπ των προθύµων». Το ζήσαµε αυτό τα προηγούµενα χρόνια.
Για όλους αυτούς τους λόγους, λοιπόν, λέµε ένα δυνατό «όχι»
στον προϋπολογισµό σας.
Θέλω να σταθώ σε µερικές ακόµα πολύ συγκεκριµένες διαπιστώσεις και συµπεράσµατα σε σχέση µε τον προϋπολογισµό.
Συµπέρασµα πρώτο. Υπεραισιόδοξες οι εκτιµήσεις για την
ανάπτυξη, πολλά λόγια για την ανάπτυξη και για τις επενδύσεις,
αλλά στην πράξη όλα πάνε προσεχώς. Θα άρχιζαν τα έργα στο
Ελληνικό µέσα στο 2019, αλλά τώρα οι µπουλντόζες θα µπουν
το 2020 και βλέπουµε.
Υπεραισιόδοξες οι εκτιµήσεις της Κυβέρνησης, σε αντίθεση
µε τις προβλέψεις όλων των διεθνών οργανισµών, αλλά και της
Τράπεζας της Ελλάδος. Ο προϋπολογισµός δεν ενσωµατώνει τις
προβλέψεις για τις διεθνείς εξελίξεις, για τις συνέπειες των εµπορικών πολέµων του κ. Τραµπ, δεν ενσωµατώνει το Brexit, που
πιθανά θα επιδεινώσει το εµπορικό έλλειµµα, τις αρνητικές συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής και τις αυξηµένες ροές των προσφυγικών και µεταναστευτικών κυµάτων.
Ποια είναι, όµως, η πραγµατικότητα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές; Τι εµποδίζει τελικά την ανάπτυξη σε αυτόν τον τόπο; Μιλήσαµε ήδη για τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσµατα. Προσθέτω ότι
για να επιτευχθούν αυτά το 2019 χρειάστηκε να µειωθεί κατά 811
εκατοµµύρια ευρώ το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, τη
στιγµή που, όπως σας περιέγραψα, καταρρέουν οι δηµόσιες
υποδοµές. Είµαστε απέναντι σε αυτή τη λογική. Συνεχίζετε αυτό
που γινόταν τα προηγούµενα χρόνια.
Κύριε Πρωθυπουργέ, το µείγµα πολιτικής, όπως µας λέγατε
εσείς στο παρελθόν, πρέπει επιτέλους να αλλάξει. Αυτό που χρειάζεται είναι χαµηλά πρωτογενή πλεονάσµατα, υψηλό Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων και να ανακτήσουµε τον έλεγχο
του υπερταµείου της υποτέλειας για να µπορέσουµε επιτέλους
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να φύγουµε µπροστά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι όλους αυτούς τους µήνες δεν είδαµε καµµία διαρθρωτική αλλαγή που να δίνει ώθηση στην ανάπτυξη και να δίνει ένα θετικό σήµα στους επενδυτές. Αντίθετα,
επανέρχεστε στη λογική του πελατειακού κράτους των αρεστών.
Δηµιουργείτε οργανισµούς και δοµές που κοστίζουν χωρίς λόγο.
Δεν ενδιαφέρεστε για τη συνοχή της ελληνικής κοινωνίας.
Συµπέρασµα δεύτερο. Η Κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο, δεν έχει
στρατηγική για την ανάπτυξη της χώρας. «Επενδύω στην Ελλάδα» ονοµάσατε τον νόµο σας. Αλήθεια, όµως, αναρωτιέµαι,
ποιος επενδύει στην Ελλάδα χωρίς ουσιαστικά κίνητρα για τους
µικροµεσαίους, για την περιφερειακή ανάπτυξη και τον πρωτογενή τοµέα; Πώς θα πετύχετε αυτές τις αισιόδοξες προβλέψεις
σας µε µόλις 25% απορρόφηση στο ΕΣΠΑ και 17,85% -ακόµα χειρότερα- στο πρόγραµµα «Επιχειρηµατικότητα - Ανταγωνιστικότητα - Καινοτοµία»;
Οι οριζόντιες φορολογικές ελαφρύνσεις προς τις επιχειρήσεις
δεν συνδέονται ούτε µε την ανάπτυξη ούτε κυρίως µε τις επενδύσεις. Τα ίδια κίνητρα και για όποιον αναπτύσσεται και ρισκάρει,
αλλά και για όποιον αρκείται στα ενισχυµένα κέρδη του, ενώ βέβαια άλλα πράγµατα επιβάλλουν και η κλιµατική αλλαγή και η τέταρτη βιοµηχανική επανάσταση, επιβάλλουν στοχευµένες
παρεµβάσεις.
Η Κυβέρνηση εναποθέτει όλες της τις ελπίδες στην οικοδοµή.
Το µείζον, όµως, πρόβληµα της ελληνικής οικονοµίας είναι η χαµηλή ανταγωνιστικότητα. Και την ίδια στιγµή αφήνετε τις τράπεζες να κερδοσκοπούν µε υπερβολικές χρεώσεις σε βάρος των
πολιτών που συναλλάσσονται µαζί τους. Δεν έγινε απολύτως τίποτα από τη συνάντηση που είχατε µαζί τους. Εµείς θα επανέλθουµε στο θέµα αυτό, δεν πρόκειται να το αφήσουµε έτσι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
Και την ίδια ώρα προκαλούν και µε µαζικές απολύσεις. Δεν
είναι λύση οι απολύσεις εργαζοµένων, κύριε Μητσοτάκη. Πότε
θα το κατανοήσετε επιτέλους αυτό;
Συµπέρασµα τρίτο. Τα µικρά και µεσαία εισοδήµατα θα φορτωθούν και πάλι όλα τα βάρη. Οι όρκοι της Νέας Δηµοκρατίας
για τη στήριξη της µεσαίας τάξης καταπατήθηκαν από το πρώτο
εξάµηνο. Οι πολίτες θα επιβαρυνθούν µε πρόσθετα 638 εκατοµµύρια ευρώ ΦΠΑ και 88 εκατοµµύρια ειδικό φόρο κατανάλωσης.
Θα πληρώσουν πρόσθετα 323 εκατοµµύρια ευρώ σε φόρους εισοδήµατος και 84 εκατοµµύρια ευρώ σε φόρο ακίνητης περιουσίας µέσω του επανακαθορισµού των αντικειµενικών αξιών. Οι
ελαφρύνσεις στα φυσικά πρόσωπα που εξαγγέλλετε είναι ελάχιστες και είναι ελάχιστες κυρίως για όσους έχουν εισόδηµα
πάνω από 12.000 ευρώ, µηδενίζονται δε για όσους έχουν πάνω
από 20.000 ευρώ.
Ο πλούσιος κατά τη Νέα Δηµοκρατία µε ετήσιο εισόδηµα
9.000 ευρώ και ένα παιδί θα ωφεληθεί 2,5 ευρώ τον µήνα. Θα συνεχίσει βέβαια να σπαταλά αυτό το αυξηµένο διαθέσιµο εισόδηµα στα είδη ευρείας λαϊκής κατανάλωσης µε αυξηµένους
φόρους, όπως ο ΦΠΑ.
Ο δε πολύ πλούσιος µε εισόδηµα 20.000 ευρώ και ένα παιδί
θα έχει όφελος µηδέν και θα συνεχίσει να πληρώνει εισφορά αλληλεγγύης και αυξηµένους φόρους κατανάλωσης.
Με την οικονοµική πολιτική στα ίδια χνάρια, µε αυτούς τους
προϋπολογισµούς και µε αυτές τις αντιλήψεις, το µόνο που γίνεται είναι ότι παρατείνονται τα αδιέξοδα για τη χώρα και τον ελληνικό λαό. Δείχνετε να µην έχετε διδαχθεί τίποτα από την
τελευταία δεκαετία. Επιστρέφετε σταθερά στις λογικές του παρελθόντος. Το συγκεντρωτικό, συντηρητικό και αυταρχικό κράτος που επιχειρείτε να ξανακτίσετε είναι αυτή η δήθεν
κανονικότητα που οδήγησε τη χώρα στον εκτροχιασµό της οικονοµίας και στο χείλος της καταστροφής.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εµείς ασκούµε δυναµική και προγραµµατική αντιπολίτευση. Δεν µένουµε µόνο στην άρνηση και
στην απόρριψη απέναντι στην πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας.
Έχουµε σχέδιο και πρόταση για την αναγέννηση µε «πράσινο»
συµβόλαιο, γιατί αυτό χρειάζεται η χώρα.
Το «Σχέδιο Ελλάδα» είναι ένα σχέδιο ελληνικής ιδιοκτησίας,
που στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην αλλαγή στο κράτος, στην
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αποκέντρωση, την αξιοκρατία, την εξωστρέφεια, την έρευνα, τη
γνώση, την καινοτοµία και, βέβαια, την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού. Ένα κράτος ψηφιακό, αξιόπιστο, που προετοιµάζει έγκαιρα το έδαφος για τις αλλαγές που φέρνει η τέταρτη
βιοµηχανική επανάσταση, ώστε οι ελληνικές επιχειρήσεις να είναι
έτοιµες, ανταγωνιστικές και ικανές να δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Ένα κράτος αποφασισµένο, µε σχέδιο να εξασφαλίσει τη δίκαιη µετάβαση στη νέα εποχή που επιβάλλει η
κλιµατική αλλαγή, που δεν εγκαταλείπει ολόκληρες περιοχές και
τους ανθρώπους τους στη φτώχεια και στην ανεργία, που δεν
ενδιαφέρεται µόνο να διασφαλίσει τα κέρδη των ολίγων. Ένα
σύγχρονο κοινωνικό κράτος που βλέπει τους κινδύνους από τη
δηµογραφική γήρανση και στηρίζει έµπρακτα, µακροπρόθεσµα
τις οικογένειες µε ολοκληρωµένο πλαίσιο και όχι µε επικοινωνιακά πυροτεχνήµατα, Ένα κράτος που εµπνέει εµπιστοσύνη
στους νέους και τους εξασφαλίζει ότι µπορούν να προκόψουν
στον τόπο τους.
Πιστεύουµε ότι η χώρα έχει ανάγκη από αυτή την προοδευτική
αλλαγή και αυτό δεν είναι απλά ένα όραµα που µας εµπνέει. Είναι
ένα σχέδιο συγκεκριµένο, µε νέους εθνικούς στόχους. Για να
τους πετύχουµε, είναι επιτακτική η ανάγκη να χτυπήσουµε τις
ανισότητες και τις αδικίες, να ξαναδώσουµε στον ελληνικό λαό
τη χαµένη του υπερηφάνεια. Αρκετά µε τα µεγάλα λόγια! Τέρµα
στην κοροϊδία και στην εκµετάλλευση της ελπίδας! Όχι άλλα
προσωρινά επιδόµατα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
Τα οφέλη από την όποια βελτίωση της οικονοµίας πρέπει να
είναι µόνιµα και καθαρά.
Φέρνουµε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πρόταση
νόµου και σας καλώ να τοποθετηθείτε.
Εµείς, λοιπόν, το Κίνηµα Αλλαγής, λέµε δέκατη τρίτη σύνταξη
για όλους τους συνταξιούχους, κανονική δέκατη τρίτη σύνταξη,
όχι όπως οι προηγούµενοι µποναµάδες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
Να νοµοθετήσουµε, λοιπόν, τώρα για τη δέκατη τρίτη σύνταξη.
Οι συνταξιούχοι χτυπήθηκαν σκληρά από την κρίση. Τους το
οφείλουµε.
Τους έχετε αγνοήσει µέχρι σήµερα, κύριε Μητσοτάκη. Θα συνεχίσετε µε τα επιδόµατα της φτώχειας ή θα στηρίξετε την αξιοπρέπεια που εµείς προτείνουµε;
Με όλες µας τις προτάσεις στοχεύουµε:
Πρώτον, στην εξισορρόπηση έµµεσων και άµεσων φόρων µε
την άµεση µείωση όλων των συντελεστών του φόρου προστιθέµενης αξίας, µέτρο που συνδέεται άµεσα µε την ανακούφιση των
λαϊκών στρωµάτων, µέσα από τη µείωση του κόστους των τροφίµων, αλλά και τη στήριξη της παραγωγής και των νοικοκυριών,
µέσα από τη µείωση του κόστους της ενέργειας.
Δεύτερον, στην πραγµατική στήριξη των µικρών και µεσαίων
εισοδηµάτων, µε την κατάργηση σε δύο δόσεις της εισφοράς αλληλεγγύης.
Τρίτον, στη στήριξη των µικροµεσαίων µε την κατάργηση του
τέλους επιτηδεύµατος.
Τέταρτον, στην παροχή κινήτρων για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Πέµπτον, σε φορολογικά κίνητρα για νέες επενδύσεις, για τεχνολογικό εκσυγχρονισµό των επιχειρήσεων και την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, µε τη θέσπιση υψηλών
φορολογικών συντελεστών απόσβεσης για επενδύσεις σε αυτούς τους τοµείς.
Έκτον, στην τόνωση της πρωτογενούς παραγωγής του Έλληνα αγρότη, µε φορολογικά µέτρα που ενισχύουν το εισόδηµά
του και στηρίζουν τις οµάδες παραγωγών και τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς.
Έβδοµον, σε κίνητρα στους νέους ανθρώπους για να επιχειρήσουν, να δραστηριοποιηθούν επαγγελµατικά, να µείνουν και
να δηµιουργήσουν στη χώρα µας, αλλά βέβαια και να επιστρέψουν όσοι έχουν φύγει, µε πλήρη απαλλαγή από τη φορολογία
και τις ασφαλιστικές εισφορές για τρία έτη και µειωµένη κατά
50% για τα επόµενα δύο για νέους που ξεκινούν τη δική τους
επαγγελµατική δραστηριότητα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Όγδοον, στην ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας
από πλειστηριασµούς για τους µικρούς και µεσαίους δανειολήπτες, που αδυνατούν αποδεδειγµένα να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτές είναι οι δικές µας προτάσεις, άµεσες οικονοµικές παρεµβάσεις για την ανάπτυξη, την κοινωνική δικαιοσύνη και την αντιµετώπιση των ανισοτήτων,
προτάσεις που θα χρηµατοδοτηθούν -γιατί εύλογα κάποιος θα
ρωτήσει «από πού θα χρηµατοδοτηθούν όλα αυτά;»- από την αύξηση του ΑΕΠ και τη µείωση της ανεργίας, άρα και από την αύξηση των δηµοσίων εσόδων.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Με συγχωρείτε,
κυρία Πρόεδρε.
Παρακαλώ, λίγο ησυχία. Μιλάτε πολλοί, πολύ σιγά ο καθένας.
Είναι προτιµότερο να µιλάνε λίγοι δυνατά. Είναι λιγότερο ενοχλητικό.
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος του Κινήµατος
Αλλαγής): Και, βέβαια, από τη δηµιουργία πρόσθετου δηµοσιονοµικού χώρου από τη µείωση των πρωτογενών πλεονασµάτων.
Η Κυβέρνηση έχει αρνηθεί όλες αυτές τις προτάσεις. Εµείς
επιµένουµε. Είµαστε εδώ, δυναµικά παρόντες. Είµαστε το στήριγµα και το αποκούµπι της ελληνικής κοινωνίας, που κάθε µέρα
και περισσότερο ανταποκρίνεται σε αυτή τη σχέση, µια σχέση
που γίνεται διαρκώς πιο ισχυρή και αποτυπώνεται όπου γίνονται
εκλογές, στους επιστήµονες, στους εργαζόµενους και στους χώρους δουλειάς.
Εµείς συνεχίζουµε σταθερά απέναντι στον λαϊκισµό και στη
συντήρηση, σταθερά στην αυτόνοµη πορεία µας, γιατί πιστεύουµε ότι µόνο µια ισχυρή δηµοκρατική προοδευτική παράταξη, η παράταξή µας, µπορεί να επιτύχει τη νέα αλλαγή που
χρειάζεται ο τόπος.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές σε όλους!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Καλείται στο Βήµα ο
κ. Αλέξης Τσίπρας, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδος
του ΣΥΡΙΖΑ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
νοµίζω ότι θα συµφωνήσετε µαζί µου ότι ο προϋπολογισµός δεν
είναι µια παράθεση ψυχρών αριθµών. Είναι η ίδια η ζωή εκατοµµυρίων ανθρώπων που κρύβονται πίσω από αυτούς τους αριθµούς. Είναι, θα έλεγα, ταυτόχρονα, η φωτογραφία, το
καθρέφτισµα της λογικής της πολιτικής, ακόµα και της ηθικής
µιας κυβέρνησης.
Και αν έτσι δούµε το σηµερινό σχέδιο προϋπολογισµού, νοµίζω ότι µπορούµε αβίαστα να συµπεράνουµε ότι τίποτα καλό
δεν προβλέπει, δεν προϋπολογίζει και δεν καθρεφτίζει για την
πλειοψηφία, για τους πολλούς, για την υγεία, την παιδεία, το κοινωνικό κράτος, την πολύπαθη πια µεσαία τάξη. Για τους λίγους
και εκλεκτούς, όµως, θα έλεγα το αντίθετο. Προϋπολογίζει από
ελαφρύνσεις, φορολογικές και άλλες, µέχρι επιχορηγήσεις και
δώρα, συχνά φωτογραφικά.
Αν µου ζητούσατε εισαγωγικά να χαρακτηρίσω µε δυο λόγια
τον προϋπολογισµό, θα έλεγα ότι είναι ένας προϋπολογισµός ταξικής µονοµέρειας και πολιτικής απάτης, κορωνίδα µιας σειράς
από απάτες που χαρακτηρίζουν τη Νέα Δηµοκρατία του κ. Μητσοτάκη προεκλογικά αλλά και µετεκλογικά.
Πρόκειται για απάτες που όσο και αν ωραιοποιούνται και συγκαλύπτονται από µια συστοιχία φιλικών προς την Κυβέρνηση
µέσων ενηµέρωσης, γίνονται όσο περνάει ο καιρός ολοένα και
πιο φανερές στην κοινή γνώµη, ακόµα και στους πολίτες που
πριν από πέντε µήνες ψήφισαν τη Νέα Δηµοκρατία και θα αναφερθώ δειγµατοληπτικά σε ορισµένες από αυτές.
Απάτη µέγιστη η προπαγάνδα σας περί τέταρτου µνηµονίου.
Αυτά λέγατε στην περσινή συζήτηση εδώ, στον προϋπολογισµό,
τη στιγµή που η κυβέρνηση η δική µας έβγαζε οριστικά τη χώρα
από τον κλοιό των µνηµονίων.
Απάτη, επίσης, µέγιστη η πολεµική σας για το χρέος, τη στιγµή
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που η δική µας κυβέρνηση όχι µόνο το ρύθµιζε, επιτέλους, προς
όφελος της χώρας µετά από διαπραγµατεύσεις δύσκολες, αλλά
άνοιγε κι έναν καθαρό διάδροµο, µετά από πολλά χρόνια, για την
αναπτυξιακή προοπτική της ελληνικής οικονοµίας.
Απάτη οι διαρκείς επιθέσεις σας σε εµάς, τρία χρόνια, για τα
πλεονάσµατα, τα οποία είχατε υποσχεθεί να µειώσετε άµεσα από
το 2020, επειδή εσείς θα είχατε δήθεν αξιοπιστία έναντι των εταίρων. Κι αυτή η απάτη είναι ακόµα χειρότερη γιατί δεν αξιοποιήσατε αυτό που εµείς ανακοινώσαµε, δηλαδή τη µείωση των
πλεονασµάτων από το 2020, µε τη δηµιουργία του καταθετικού
λογαριασµού, του ειδικού λογαριασµού, που θα εξασφαλίζει
τους δανειστές.
Απάτη τρανή οι υποσχέσεις σας περί ανάπτυξης 4% αµέσως
µόλις εκλεγείτε, την επόµενη χρονιά, γιατί εσείς τάχα λέγατε πως
είστε φιλικοί στην επιχειρηµατικότητα, ενώ εµείς τη διώχναµε,
και ότι θα παραµερίζατε τα γραφειοκρατικά εµπόδια, σε αντίθεση µε εµάς. Τώρα προϋπολογίζετε 2,8%, ενώ το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, τις προβλέψεις του οποίου εκτιµούσατε
ιδιαίτερα όλο το προηγούµενο διάστηµα, ρίχνει την πρόβλεψη
κάτω από το 2% και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 2,3%.
Απάτη, επίσης, κορυφαία η δήθεν µεγαλοψυχία σας για τον
ΕΝΦΙΑ. Επί της ουσίας, τι κάνατε; Πήρατε τη δική µας ψηφισµένη
απόφαση, νοµοθετηµένη, για να την εναρµονίσετε µε τη δική σας
ταξική µονοµέρεια και να δώσετε 200 εκατοµµύρια επιπλέον,
προκειµένου να µειωθεί για τα µεγάλα βαλάντια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Να δώσετε, δηλαδή, τη µερίδα του λέοντος στις µεγάλες περιουσίες, σε αντίθεση µε εµάς, που είχαµε την ακριβώς αντίθετη
λογική, 30% µεσοσταθµικά, αλλά 50% για τις χαµηλές περιουσίες
και 10% για τις µεγάλες.
Απάτη τερατώδης η ελάφρυνση της µεσαίας τάξης, την οποία
αντί να την ελαφρύνετε, έρχεστε και την επιβαρύνετε µε την αύξηση της τιµής του ρεύµατος, 100 ευρώ ανά νοικοκυριό ετησίως
από το 2020 και µετά, µε την κατάργηση της µόνιµης δέκατης
τρίτης σύνταξης, γιατί δεν ήταν one off -µια και έξω- προεκλογικό
επίδοµα, όπως είπατε, αλλά µόνιµο επίδοµα στους συνταξιούχους, µε το πάγωµα των αυξήσεων του κατώτατου µισθού, µε τις
νέες ασφαλιστικές εισφορές που ετοιµάζετε για τους µη µισθωτούς, µε την υποχρέωση να συλλέγεται το 30% των αποδείξεων
των ηλεκτρονικών συναλλαγών, για να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης του αφορολογήτου και µε µια σειρά άλλα µέτρα, που
αφορούν τα µεσαία και χαµηλά εισοδήµατα.
Απάτη, επίσης, η εκστρατεία σας για το κοινωνικό µέρισµα,
που χωρίς ντροπή τρία χρόνια τώρα, που εµείς το δίναµε σε
όσους πραγµατικά το είχαν ανάγκη και ήταν υπερπολλαπλάσιο,
το χαρακτηρίζατε ψίχουλα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και ενώ τα ψίχουλα πέρυσι αφορούσαν τριάµισι εκατοµµύρια
συµπολίτες µας, τώρα οι δικαιούχοι µετά βίας ξεπερνούν τα διακόσιες χιλιάδες νοικοκυριά. Αυτό δεν είναι µέρισµα. Είναι µέρισµα «φάντασµα» για τη µεγάλη πλειοψηφία.
Και ακόµα µεγαλύτερη και πιο άθλια απάτη αυτή που αφορά
τα άτοµα µε αναπηρία, που στην αρχή είπατε ότι θα τα πάρουν
µέχρι είκοσι τεσσάρων ετών και µετά είπατε ότι θα τα πάρουν
όλοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και τώρα έρχεστε και δίνετε το µέρισµα µονάχα στους συµπολίτες µας µε αναπηρία που έχουν επίδοµα από τον ΟΠΕΚΑ. Όλοι
οι υπόλοιποι, δηλαδή, δεν χρήζουν αυτής της προστασίας,
ακόµα και αυτοί που παίρνουν µια αναπηρική σύνταξη 300 ευρώ;
Απάτη το δήθεν δηµοσιονοµικό κενό που σας άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ
στις 7 Ιούλη και λέτε χωρίς ντροπή ότι αφήσαµε δηµοσιονοµικό
κενό και αρνήθηκε ο αρµόδιος Υπουργός στην οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ και στον πρώην Υπουργό, υπεύθυνο για τα δηµοσιονοµικά
και στην Έφη Αχτσιόγλου, να πάνε σήµερα να συναντήσουν το
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους; Γιατί; Διότι αναγκάζετε τους
υπαλλήλους του ελληνικού δηµοσίου να σας καλύπτουν στην επιχείρηση των greek statistics, που φέρνετε ξανά, όπως κάνατε και
τα προηγούµενα χρόνια που ήσασταν στη διακυβέρνηση του
τόπου!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
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(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Δεν τελείωσα. Έχω κι άλλες απάτες! Έχετε γεµίσει µε απάτες
την πολιτική ζωή του τόπου. Με εξαπάτηση!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Απάτη το επιτελικό σας κράτος, που αποδείχτηκε κράτος των
πλαστών πτυχίων και της fake αριστείας. Οι Υπουργοί σας ο ένας
µετά τον άλλον.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και το πρόβληµα δεν είναι αν έχουν πτυχία. Το πρόβληµα είναι
το ψέµα που επιβραβεύετε!
(Γέλωτες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Όταν βλέπουµε σε αυτή τη χώρα καθαρίστριες να πηγαίνουν
στα δικαστήρια επειδή έχουν δηλώσει πλαστό πτυχίο, εσείς να
έχετε Υπουργούς και να µην τους διώχνετε από την Κυβέρνησή
σας, που έχουν δηλώσει ψέµατα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Απάτη, βεβαίως, και η προεκλογική σας υπόσχεση για αύξηση
του κατώτατου µισθού σε ποσοστό διπλάσιο από το ποσοστό της
ανάπτυξης.
Απάτη µέγιστη και τρισάθλια, επίσης, η καταγγελία προεκλογικά της Συµφωνίας των Πρεσπών ως δήθεν προδοτικής, που
τώρα ορθώς λέτε ότι θα την τηρήσετε και θα την τιµήσετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Απάτη το αίσχος της προπαγάνδας σας για το προσφυγικό,
ότι δήθεν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που προσκαλούσε τους πρόσφυγες, ενώ τώρα ανακαλύψατε ότι είναι γεωπολιτικό πρόβληµα.
Απάτη ακόµα και οι µπουλντόζες στο Ελληνικό. Πού είναι
αυτές οι µπουλντόζες στο Ελληνικό;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Μας είπατε την επόµενη εβδοµάδα θα τα καθαρίσετε όλα και
έχουν περάσει πέντε µήνες και ούτε ο διαγωνισµός δεν έχει τελειώσει.
Και, τέλος, χυδαία απάτη το δόγµα σας περί δήθεν ασφάλειας,
το δόγµα περί νόµου και τάξης. Γιατί ούτε στον νόµο πιστεύετε,
κύριε Μητσοτάκη, ούτε στην τάξη. Διότι όταν ο νόµος δεν σας
βολεύει, τον αλλάζετε, όπως κάνατε για τον Διοικητή της ΕΥΠ
που δεν είχε πτυχίο, αλλά αλλάξατε τον νόµο, για να µπορεί να
είναι διοικητής χωρίς πτυχίο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και σε άλλες κρίσιµες υποθέσεις. Όµως, ούτε την τάξη και την
ασφάλεια των πολιτών εξασφαλίζετε, µε τις επελάσεις των ΜΑΤ,
λες και βρισκόµαστε σε κατεχόµενη χώρα. Δεν διασφαλίζεται το
αίσθηµα ασφάλειας των πολιτών. Εκτός πια και αν οι εικόνες
αστυνοµικών που κακοποιούν και ξεγυµνώνουν νέους ανθρώπους, που φορούν κουκούλες σε πολίτες, λες και προορίζονται
για το Γκουαντανάµο, µόνο και µόνο επειδή ζητούν την εφαρµογή του νόµου και την παρουσία εισαγγελέα για την είσοδο
στην οικία τους, αν οι εικόνες, λοιπόν, αστυνοµικών να ασχηµονούν µε χίλιους δυο τρόπους, χωρίς µάλιστα να υπολογίζουν την
παρουσία µαρτύρων είναι εικόνες µιας ευνοµούµενης χώρας.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Ασφάλεια, κύριε Μητσοτάκη, δεν εξασφαλίζει η παράλογη, η
υπερβολική, και η κάποτε φασιστικού τύπου βία εναντίον πολιτών
και κυρίως τη στιγµή που κυριαρχεί ξανά η γενικευµένη ανασφάλεια στην εργασία, στην κοινωνία, όταν καταργείτε κάθε είδους
ασφάλεια στην εργασία, όταν επιβάλλετε την ανασφάλεια στην
καθηµερινή επιβίωση των εργαζόµενων, της µεσαίας τάξης, της
νεολαίας, όταν υπονοµεύετε το όποιο αίσθηµα ασφάλειας, που
µε κόπο και θυσίες προσπαθήσαµε να αποκαταστήσουµε στις
πιο ευάλωτες, ιδιαίτερα, οµάδες του πληθυσµού σε ζωτικούς τοµείς, όπως η υγεία και η παιδεία.
Όταν συµβαίνουν όλα αυτά, λοιπόν, η επίδειξη αστυνοµικής
βίας δεν αποσκοπεί ούτε στη δηµόσια τάξη ούτε στην κοινωνική
γαλήνη ούτε στην ασφάλεια. Αποσκοπεί, όµως, στην τροµοκράτηση, στην καταστολή, στον εκφοβισµό. Και ελπίζω, τουλάχιστον
σήµερα, να βρείτε δύο λόγια να πείτε για να καταδικάσετε αυτά
τα περιστατικά, σε αντίθεση µε µια σειρά Υπουργών σας σήµερα
στα τηλεοπτικά παράθυρα που υπερασπίστηκαν µε πάθος αυτά
τα περιστατικά. Εµείς θέλουµε να πιστεύουµε ότι αποτελούν µεµονωµένα περιστατικά στο Αστυνοµικό Σώµα. Όµως, τα ενθαρ-
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ρύνει µια δική σας στάση και αντιµετώπιση.
Ακόµα και ο πρόεδρος της επιτροπής -που ο κ. Χρυσοχοΐδης
δηµιούργησε- ο συνταγµατολόγος κ. Αλιβιζάτος σήµερα σας
έστειλε επιστολή για να καταδικάσει και να προειδοποιήσει ότι
δεν µπορεί να είναι πρόεδρος σε µια επιτροπή για τη διερεύνηση
κρουσµάτων αστυνοµικής βίας, όταν στο τέλος της ηµέρας αυτή
η επιτροπή θα καταλήξει να δουλεύει είκοσι τέσσερις ώρες το
εικοσιτετράωρο, καθώς τα κρούσµατα αυτά γίνονται µια καθηµερινότητα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν θέλω στη σηµερινή µου οµιλία να µακρηγορήσω σχετικά µε το τι παραλάβαµε τον Γενάρη
του 2015 και τι παραδώσαµε τον Ιούλιο του 2019. Όλοι κατανοούν ότι η διαφορά είναι η µέρα µε τη νύχτα.
Όµως, δεν µπορώ να µην κάνω µία σύντοµη αναφορά. Ο τελευταίος προϋπολογισµός της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, αυτός
του 2019 -τον οποίο εκθειάζει το δικό σας προσχέδιο του προϋπολογισµού- σηµατοδότησε το τέλος των προγραµµάτων οικονοµικής προσαρµογής και την αρχή µιας νέας εποχής
δηµοσιονοµικής επέκτασης µετά από εννέα ολόκληρα χρόνια.
Αυτή η αρχή της νέας εποχής δεν ήταν σπορά του τυχαίου.
Ήταν καρπός των θυσιών του ελληνικού λαού και της σκληρής
προσπάθειας κατά την τριετία 2015 - 2018, ώστε να αποκατασταθεί η χαµένη αξιοπιστία της χώρας, να σταθεροποιηθεί η οικονοµία, να ανακτηθεί η πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και να
τεθούν οι βάσεις ενός ενάρετου κύκλου οικονοµικής ανάπτυξης,
όπου τα οφέλη πλέον θα µοιράζονται δίκαια.
Ο προϋπολογισµός αυτός καταργούσε την περικοπή των προσωπικών διαφορών στις συντάξεις -αυτή την άδικη εµµονή,
αχρείαστη, του ΔΝΤ- και θέσπιζε επεκτατικά µέτρα της τάξης του
0,5% του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου κοντά στο 1 δισεκατοµµύριο. Για
να το πω πιο απλά, ήταν µέτρα που προστάτευαν τα πιο ευάλωτα
νοικοκυριά, που ενίσχυαν το διαθέσιµο εισόδηµα χαµηλών και
µεσαίων στρωµάτων και ταυτόχρονα υποστήριζαν την οικονοµική
δραστηριότητα.
Μεταξύ άλλων είχαµε τη µεσοσταθµική µείωση του ΕΝΦΙΑ
30% -τα ψηφίσατε και εσείς πέρυσι στον προϋπολογισµό- τη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών, την επιδότηση ενοικίου για περίπου τριακόσιες χιλιάδες νοικοκυριά, προσλήψεις σε κρίσιµους
τοµείς, στο κοινωνικό κράτος, στην παιδεία, την υγεία και πολλά
άλλα.
Ο προϋπολογισµός αυτός συµπληρώθηκε τον Μάιο του ίδιου
έτους, µόλις βγήκαν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και διαφάνηκε δηµοσιονοµικό περιθώριο επιπλέον, από νέα δέσµη µέτρων της
τάξης του 0,6% του ΑΕΠ, µε την ίδια ισόρροπη στόχευση µεταξύ
κοινωνικής προστασίας και στήριξης της οικονοµικής δραστηριότητας.
Μεταξύ άλλων, ήταν η µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση αλλά και
στην ενέργεια, η παροχή µόνιµης -επαναλαµβάνω, όσο και εάν
σας ενοχλεί- ενίσχυσης εν είδει δέκατης τρίτης σύνταξης γιατί
για τις χαµηλές συντάξεις ήταν ολόκληρη. Για τις ψηλές δεν
ήταν. Ήταν, όµως, µία µόνιµη -το επαναλαµβάνω- σηµαντική ενίσχυση.
Συνολικά µετά το τέλος των προγραµµάτων, δηλαδή από τον
Σεπτέµβριο, από τη ΔΕΘ, του 2018 µέχρι και τον Μάιο του 2019
νοµοθετήσαµε µόνιµα µέτρα συνολικού ύψους 2,2 δισεκατοµµυρίων ευρώ και διανεµήθηκε επίδοµα, κοινωνικό µέρισµα 800 εκατοµµύρια. Αθροιστικά, δηλαδή, ήταν 3 δισεκατοµµύρια ευρώ και
εσείς τα λέγατε ψίχουλα και τα λέγατε παροχές και µας λέγατε
για τέταρτο µνηµόνιο!
Και µέχρι σήµερα εσείς έχετε δώσει -αναφέροµαι στο 2019205 εκατοµµύρια επιπλέον στον ΕΝΦΙΑ και αυτό για τα υψηλά
βαλάντια και τώρα 175 εκατοµµύρια µέρισµα. Το άθροισµα είναι
380 εκατοµµύρια. Και έχετε δηµιουργήσει την εντύπωση, µπροστά στα 3 δισεκατοµµύρια που δώσαµε εµείς, µε τα µέσα ενηµέρωσης που σας στηρίζουν βεβαίως, ότι έχετε φέρει τη χαρά, την
ευτυχία, το χαµόγελο στα χείλη του ελληνικού λαού και βεβαίως
της µεσαίας τάξης.
Η αλήθεια είναι ότι έχετε φέρει τη χαρά, το χαµόγελο και την
ευτυχία, αλλά σε κάποιους λίγους προνοµιούχους, σε αυτούς
που θα δουν πολύ µεγάλες φορολογικές ελαφρύνσεις στα ήδη
δεδοµένα κέρδη τους.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Εµείς, όµως, τον επεκτατικό προϋπολογισµό του 2019, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, δεν τον παρουσιάσαµε ως µία επικοινωνιακή φωτοβολίδα, αλλά ως ένα πρώτο βήµα σε ένα συνολικό
σχέδιο µιας πενταετούς ανορθωτικής στρατηγικής, µιας στρατηγικής όπου η αναγκαία δηµοσιονοµική ισορροπία θα συµβάδιζε µε την ταχεία αποκατάσταση των πληγών της κρίσης και την
αποκατάσταση του εισοδήµατος, βεβαίως, των φορολογούµενων που σήκωσαν το µεγάλο βάρος της προσαρµογής και το µεγάλο βάρος στη στήριξη της ανάκαµψης.
Γι’ αυτό και παρουσιάσαµε το σχέδιό µας τον Μάιο, που αφορούσε την τριετία 2020-2022, οπότε και ανακοινώσαµε αυτόν τον
ειδικό λογαριασµό των 5,5 δισεκατοµµυρίων για την ισόποση µείωση των πλεονασµάτων για την επόµενη τριετία. Και ανακοινώσαµε µέτρα, όπως µεταξύ άλλων την κατάργηση της εισφοράς
αλληλεγγύης, τη µείωση στο 50% της προκαταβολής φόρου, την
επιδότηση εισφορών επιχειρήσεων για νέους εργαζόµενους και
άλλα. Ήταν µέτρα που αποκλειστικά αφορούσαν, χωρίς αποκλεισµούς, τη µεσαία τάξη.
Και αναρωτιέµαι, ο δικός σας προϋπολογισµός τι ακριβώς
κάνει; Πού είναι αυτά τα µέτρα ή παρόµοια µε αυτά τα µέτρα;
Πού είναι η ελάφρυνση της µεσαίας τάξης που υποσχεθήκατε;
Είναι τα 17 ευρώ ετησίως για όσους έχουν εισόδηµα από 20.000
έως 50.000; Είπαµε, όµως, ότι είναι απάτη. Σας ενοχλεί η λέξη,
αλλά αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Όµως, πέραν της απάτης, υπάρχει και µία φιλοσοφία που κρύβεται από πίσω. Ποια είναι η δική σας φιλοσοφία; Έναντι των
αναγκαίων ελαφρύνσεων της µεσαίας τάξης που εµείς είχαµε
δροµολογήσει, εσείς δίνετε προτεραιότητα στην επιθετική µείωση της φορολογίας µιας µικρής µερίδας επιχειρήσεων. Υπηρετείτε, δηλαδή, µια οικονοµική στρατηγική, που όπου έχει
δοκιµαστεί στον πλανήτη έχει αποτύχει. Είναι η στρατηγική της
αύξησης των κερδών µε την ελπίδα πως αυτή κάποια στιγµή θα
µεταφραστεί σε επενδύσεις και θέσεις εργασίας.
Ακόµα χειρότερα, όµως, µειώνετε την εταιρική φορολογία στη
βάση ενός δηµοσιονοµικού χώρου, που προκύπτει από τη µείωση
άλλων κρίσιµων κατηγοριών δαπανών, όπως οι δαπάνες για ενεργές πολιτικές απασχόλησης και, βεβαίως, από ανεδαφικές εκτιµήσεις για την οικονοµική µεγέθυνση και τα φορολογικά έσοδα
από την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής.
Για να το πω πιο απλά, είστε πρόθυµοι να ρισκάρετε τη µε µεγάλες θυσίες κατακτηµένη δηµοσιονοµική ισορροπία, προκειµένου να χρηµατοδοτήσετε την αύξηση των κερδών των
επιχειρήσεων, ελπίζοντας πως αυτή κάποια στιγµή µπορεί να
φέρει υψηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης. Με αυτόν τον τρόπο
όµως, χάνεται µία ευκαιρία για τη χώρα, η ευκαιρία η έξοδος από
την κρίση, που εµείς δροµολογήσαµε, να συνοδευτεί και από αύξηση της κοινωνικής συνοχής, από περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη, ενώ ταυτόχρονα αναβιώνουν κίνδυνοι διατάραξης της
δηµοσιονοµικής ισορροπίας. Μακάρι να µην επαληθευτούν.
Εµείς είχαµε και έχουµε σχέδιο να προχωρήσουµε, µε ακόµα
πιο τολµηρά βήµατα, σε µια ανορθωτική στρατηγική για την οικονοµία και την κοινωνία, µε περισσότερη ελάφρυνση των φορολογικών βαρών των νοικοκυριών, µε τη δηµιουργία
περισσότερων θέσεων εργασίας για τους νέους, µε την καταπολέµηση της παιδικής φτώχειας και την υποστήριξη ενός µοντέλου ανάπτυξης, που θα είναι συµβατό µε τις προκλήσεις της
εποχής µας, την τέταρτη βιοµηχανική επανάσταση και την κλιµατική αλλαγή.
Εσείς, αλήθεια, τι ακριβώς έχετε ως σχέδιο; Να γεµίσετε το
πιάτο των πιο ισχυρών και αν και όταν αυτό το πιάτο γεµίσει και
ξεχειλίσει, να πέσει και καµµιά σταγόνα για τους υπόλοιπους. Η
στρατηγική σας είναι «πολλά στους λίγους και λίγα στους πολλούς» και µε αυτόν τον τρόπο προσδοκάτε ότι θα έρθει η ανάπτυξη.
Μα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και όσοι µας ακούνε, αυτές
ακριβώς δεν ήταν η στρατηγική και οι πολιτικές που µας οδήγησαν στην κρίση;
Εµείς, αντιθέτως, επιχειρήσαµε όχι µόνο την έξοδο από τα
µνηµόνια, αλλά και να στρέψουµε την Ελλάδα προς το µέλλον.
Μειώσαµε την ανεργία δέκα σχεδόν µονάδες και αντιστρέψουµε
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-προσέξτε, γιατί αυτό είναι πιο σηµαντικό- την τάση µείωσης των
µισθών που είχε επιβληθεί στην ελληνική οικονοµία, όχι µόνο τα
χρόνια του µνηµονίου και της κρίσης, αλλά και τα λεγόµενα καλά
χρόνια της ανάπτυξης, που προηγήθηκαν των µνηµονίων.
Με την αύξηση του κατώτατου µισθού πέρυσι και την κατάργηση του υποκατώτατου, µε την επαναφορά των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, καταφέραµε να αυξηθεί ο µέσος µισθός στον
ιδιωτικό τοµέα πάνω από 4% τον τελευταίο ενάµιση χρόνο.
Περιορίσαµε τις ανισότητες και τη φτώχεια σε χαµηλότερο επίπεδο, από εκείνο που ήταν πριν από την κρίση. Συγκεκριµένα, το
ποσοστό της φτώχειας από το 23,1% το 2013 αποκλιµακώθηκε
στο 18,5% το 2018, ποσοστό χαµηλότερο ακόµα και από την
εποχή πριν τα µνηµόνια. Για εµάς, βέβαια, ως κόµµα της Αριστεράς είναι και αυτό ένα µεγάλο ποσοστό, για εσάς όµως είναι
ένας δευτερεύων αριθµός, που µε τις πολιτικές σας επιλογές θα
τον διογκώσετε ξανά.
Παραδώσαµε µία οικονοµία έξω από την παγίδα του χρέους,
σε τροχιά βιώσιµης και δίκαιης ανάπτυξης και ανάκαµψης. Τον
Ιούλιο του 2019, το δεύτερο τρίµηνο του 2019, παραδώσαµε µία
οικονοµία µε ρυθµούς 2,8% αναπτυξιακούς. Παραδώσαµε ένα
ισχυρότατο απόθεµα χρηµατοοικονοµικής ασφαλείας ύψους περίπου 37.000.000.000. Είναι ακριβώς αυτό το απόθεµα που επέτρεψε την αποκλιµάκωση των επιτοκίων και όχι η άνοδος σας
στην εξουσία, κύριε Μητσοτάκη, όπως αυτοθαυµάζεστε διαρκώς, υπό τη διαρκή επικρότηση των µέσων που σας λιβανίζουν!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Άλλη απάτη και αυτή ότι τα επιτόκια µειώθηκαν επειδή θα ερχόταν ο Μητσοτάκης που έλεγε «τέταρτο µνηµόνιο», γι’ αυτό έπεσαν τα επιτόκια και όχι επειδή εξασφαλίσαµε µε τις θυσίες του
ελληνικού λαού 37.000.000.000 ευρώ, που δίνουν ένα καθαρό
διάδροµο και ασφάλεια στους επενδυτές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Βεβαίως, αντί για τις ανοησίες περί δηµοσιονοµικού κενού
400.000.000 το 2019, παραδώσαµε ένα δηµοσιονοµικό πλεόνασµα της γενικής κυβέρνησης, όπως λέει ο λογαριασµός του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το πρώτο εξάµηνο του 2019
ύψους 1.783.000.000, αυξηµένο κατά 263.000.000, σε σχέση µε
το αντίστοιχο διάστηµα του 2018. Παραδώσαµε, µε δυο λόγια,
µία οικονοµία µε ολοένα καλύτερες επιδόσεις.
Ας πάµε στα δικά σας κατορθώµατα. Στα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, για να δούµε τις δικές σας επιδόσεις, το τρίτο
τρίµηνο του 2019 –δηλαδή στο πρώτο τρίµηνο της δικής σας διακυβέρνησης- η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη µειώθηκε
κατά 0,4%. Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου µειώθηκαν κατά 5%. Παράλληλα, αυξήθηκε ο αριθµός των οφειλετών µε ληξιπρόθεσµα χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά
ταµεία, ενώ τον µήνα Οκτώβρη, σύµφωνα µε τα στοιχεία της «ΕΡΓΑΝΗ», είχαµε αρνητικό ρεκόρ δεκαοκταετίας στο ισοζύγιο απολύσεων-προσλήψεων µε εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες περισσότερες
απολύσεις, έναντι των προσλήψεων. Αυτά είναι τα πρώτα ανησυχητικά δείγµατα γραφής της πολιτικής σας.
Ο προϋπολογισµός σας, επίσης, µειώνει σηµαντικά την κατεξοχήν αναπτυξιακή δαπάνη, τη χρηµατοδότηση της έρευνας. Και
τη µειώνει όχι µόνο σε σύγκριση µε το 2018 αλλά και µε το 2017,
ενώ εµείς την αυξάναµε σταθερά κάθε χρόνο, ακόµα και εν µέσω
µνηµονίου.
Στις δε κοινωνικές δαπάνες του προϋπολογισµού, δηλαδή
στην παιδεία, την υγεία, την κοινωνική πρόνοια, τον πολιτισµό,
παντού καταγράφονται είτε µικρές µειώσεις είτε στασιµότητα.
Αντίθετα, εµφανίζονται, για πρώτη φορά, αυξηµένες δαπάνες για
τα γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών και Γενικών Γραµµατέων, …
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
…καθώς επίσης και υψηλά κονδύλια για τον λεγόµενο «επιτελικό συντονισµό στα Υπουργεία», δηλαδή για το πολυπληθές –
δήθεν, θα πω εγώ- επιτελικό κράτος της παράταξης σας.
Και αναρωτιέµαι είναι αλήθεια αυτό ένα συνολικό σχέδιο, που
µπορεί να οδηγήσει τη χώρα µε ασφάλεια στη µεταµνηµονιακή
εποχή ή µήπως είναι ακριβώς η επανάληψη των ίδιων συνταγών
που µας οδήγησαν στην κρίση;
Όµως, τώρα είναι η ώρα να κοιτάξουµε µπροστά, όχι να επα-
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ναλάβουµε τα λάθη του παρελθόντος. Το χειρότερο που θα µπορούσε να συµβεί στη χώρα, είναι να θεωρήσετε ως επιστροφή
στην κανονικότητα την επιστροφή στις πολιτικές που µας οδήγησαν στην κρίση, να θεωρήσετε ως επιστροφή στην κανονικότητα την επιστροφή στις πολιτικές που διευρύνουν τις κοινωνικές
ανισότητες, που επαναφέρουν την αναξιοκρατία και το πελατειακό κράτος, που αδιαφορούν για την ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού µοντέλου.
Η διεθνής εµπειρία µάς διδάσκει ότι αν θέλουµε η οικονοµική
ανάπτυξη να είναι διατηρήσιµη, πρέπει να συµβαδίζει µε την αναδιανοµή και την άµβλυνση των ανισοτήτων. Η αναδιανοµή είναι
προϋπόθεση της ανάπτυξης, διότι έχει αποδειχθεί εµπειρικά ότι
η µείωση ανισοτήτων είναι και αναπτυξιακά ευεργετική. Η ενίσχυση των µισθών και του κοινωνικού κράτους είναι αυτή που
αυξάνοντας τη ζήτηση, αυξάνει την κατανάλωση και δηµιουργεί
µία προοπτική σταθερά ανοδικής πορείας του ΑΕΠ.
Συνεπώς, η πολιτική σας -κατά την άποψή µας- δεν είναι µόνο
άδικη, αλλά είναι προσανατολισµένη σε λάθος κατεύθυνση. Η
χώρα µετά την έξοδο από τα µνηµόνια δεν χρειάζεται να επιστρέψει στα χέρια και στις πολιτικές συνταγές που µας οδήγησαν σε
αυτά. Η χώρα χρειάζονται επειγόντως ένα ανορθωτικό σχέδιο.
Χρειάζεται αναβάθµιση του κοινωνικού κράτους και της κοινωνικής προστασίας και όχι περικοπές των κοινωνικών επιδοµάτων.
Χρειάζεται αναβάθµιση των εργασιακών σχέσεων, των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, του θεσµικού πλαισίου προστασίας του
εργαζόµενου και όχι διάλυση και ασυδοσία.
Χρειάζεται αναβάθµιση του παραγωγικού µοντέλου, επένδυση
στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στις νέες τεχνολογίες, στην καινοτοµία
και όχι µονοκαλλιέργεια στον τουρισµό και στην οικοδοµή και
επιδοτήσεις σε όσους έχουν πρόσβαση στην εξουσία, ανεξάρτητα από την παραγωγική προοπτική των δραστηριοτήτων τους.
Η χώρα χρειάζεται και αναβάθµιση της πολιτικής της για την
κλιµατική αλλαγή, που σηµαίνει µετάβαση σε µια κλιµατικά ουδέτερη οικονοµία, µε την προστασία του περιβάλλοντος σε προτεραιότητα και όχι διευκολύνσεις, όχι παράκαµψη της
νοµοθεσίας και επιδοτήσεις σε όσους πληρώνουν, ακόµα και αν
αυτοί καταστρέφουν το περιβάλλον µε εξορύξεις, όπως στη Χαλκιδική, που τώρα θέλετε να τις πάτε και στη Θράκη.
Η χώρα, τέλος, χρειάζεται αναβάθµιση της λειτουργίας του
κράτους και της δηµόσιας διοίκησης, εµβάθυνση της αξιοκρατίας και όχι επιστροφή στις πιο χυδαίες πελατειακές σχέσεις των
κοµµατικών διορισµών και των υπερήλικων κοµµαταρχών στους
δηµόσιους οργανισµούς, όπως ο κ. Πατέρας που σας έδωσε χίλιες ψήφους και τον κάνατε Διοικητή στο Νοσοκοµείο της Καρδίτσας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αυτό το ανορθωτικό πρόγραµµα έχουµε σχεδιάσει, όπως σχεδιάσαµε και υλοποιήσαµε την έξοδο από τα µνηµόνια, τη ρύθµιση του χρέους, την αναβάθµιση του γεωπολιτικού ρόλου της
χώρας µε τη Συµφωνία των Πρεσπών, που έλυσε θετικά για τα
εθνικά µας συµφέροντα µια διαφορά που έπρεπε να είχε λυθεί
τριάντα χρόνια πριν, αλλά και µε την αναβάθµιση των συµµαχιών
µας στην Ανατολική Μεσόγειο και ιδιαίτερα µε την προώθηση
του αγωγού φυσικού αερίου «East Med» που αλλάζει προς όφελος της χώρας την ισορροπία στην περιοχή.
Όπως σχεδιάσαµε, λοιπόν, και υλοποιήσαµε όλα αυτά σε δύσκολες συνθήκες, έτσι σχεδιάσαµε και το πρόγραµµα ανόρθωσης της ελληνικής οικονοµίας και της κοινωνίας µετά τα
µνηµόνια, µε 2 δισεκατοµµύρια ευρώ επιπλέον που προγραµµατίζαµε από τη χρήση του ειδικού λογαριασµού µέσα στο 2020
για κοινωνικές δαπάνες, µε επιπλέον αύξηση του κατώτατου µισθού 7,5% συν 7,5% τα επόµενα δύο χρόνια, µε την περαιτέρω
ενίσχυση των δαπανών για την υγεία, για την έρευνα, για την ανάσχεση του brain drain.
Και µιας και µιλάω για brain drain, θα ήθελα να σας ρωτήσω
το εξής, κύριε Πρωθυπουργέ: Έχετε υπ’ όψιν σας ότι τεσσερισήµισι χιλιάδες νέοι πτυχιούχοι, κάτοχοι µεταπτυχιακών τίτλων περισσοτέρων του ενός οι περισσότεροι εξ αυτών- εργάζονται
εδώ και έναν χρόνο σε ένα εξαιρετικό πρόγραµµα του Υπουργείου Εργασίας για την ανάσχεση του brain drain; Είναι ένα πρόγραµµα που µπορεί να ανανεωθεί, αλλά εσείς µειώνετε κατά 90
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εκατοµµύρια ευρώ τις δαπάνες για τον ΟΑΕΔ και αρκείστε µονάχα σε ψεύτικα επικοινωνιακά τεχνάσµατα, ότι δήθεν την ίδια
στιγµή που αυτές τις τεσσερισήµισι χιλιάδες τις οδηγείτε στο
εξωτερικό -που ήδη δουλεύουν στην Ελλάδα σε κρίσιµες θέσεις
για τη δηµόσια διοίκηση- θα φέρετε -λέτε- άλλους πεντακόσιους
που εργάζονται στο εξωτερικό, αλλά είπαµε ότι αυτή είναι η πολιτική σας, της επικοινωνίας και της απάτης.
Εγώ θα σας ζητήσω να συναντήσετε αυτούς τους νέους ανθρώπους και να αναθεωρήσετε, να τους δώσετε µια δεύτερη ευκαιρία να µείνουν στη χώρα µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Εµείς, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχαµε και έχουµε
σχέδιο, βασισµένο στην αξιοποίηση του «µαξιλαριού ρευστότητας» για τη µείωση από τώρα των πλεονασµάτων και όχι σε έναν
χρόνο και αν.
Τώρα, βέβαια, θα µας δοθεί η ευκαιρία να το επεξεργαστούµε
καλύτερα, αλλά φοβάµαι ότι η χώρα δεν χάνει απλά τον βηµατισµό της, δεν χάνει απλά χρόνο, φοβάµαι ότι γυρνάει πίσω.
Διάβαζα σήµερα σε µια έγκυρη εφηµερίδα -δεν υποστηρίζει
τον ΣΥΡΙΖΑ, κάθε άλλο, θα έλεγα- ότι σας ζητούν να βάλετε χέρι
στο «µαξιλάρι», ώστε η εγγύηση των 12 δισεκατοµµυρίων ευρώ
για τις τράπεζες να είναι σε ρευστό. Αντιλαµβάνεστε τι επιπτώσεις θα έχει κάτι τέτοιο, έτσι;
(Γέλωτες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αντί να αξιοποιήσετε τους κόπους του ελληνικού λαού, για να
προχωρήσετε στη µείωση των πλεονασµάτων από το 2020 -που
θα σας στηρίζαµε όλοι σε αυτό- αντί να αξιοποιήσετε αυτό το
απόθεµα ρευστότητας για ένα ανορθωτικό πρόγραµµα για την
οικονοµία και τους πληγέντες από τα µνηµόνια, τους ευάλωτους
και τη µεσαία τάξη δηλαδή, εσείς αδρανήσατε. Είπατε ότι δεν
ανοίγουµε καµµία συζήτηση για τα πλεονάσµατα, καµµία συζήτηση για την αξιοποίηση του «µαξιλαριού». Κάποιοι από εσάς είπατε, επίσης, «µας είναι άχρηστο, µας είναι ένα βάρος που µας
κληροδοτήσατε».
Αργότερα, βεβαίως, βγήκε προεκλογικά ένας Βουλευτής σας
και σας «κάρφωσε», είπε ότι θα το δώσετε στις τράπεζες. Τον
διαψεύσατε προεκλογικά. Και τώρα να που τελικά ο λαός µας
έχει δίκιο για τη σχετική παροιµία που µας λέει από ποιον µαθαίνεις την αλήθεια.
(Γέλωτες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Μόνο που αν το κάνετε αυτό, αν µειώσετε κατά 12 δισεκατοµµύρια ευρώ το «µαξιλάρι» για να τα δώσετε στις τράπεζες, και
δεν θα δει κάτι από αυτό, από τις θυσίες του, δηλαδή, ο ελληνικός λαός και θα επηρεάσετε αρνητικά το κόστος δανεισµού από
τις αγορές.
Ελπίζω, λοιπόν, να µην προχωρήσετε σε µια τέτοια ενέργεια,
ούτ, φυσικά σε οποιαδήποτε άλλη σας ζητούν, που θα επηρεάσει
αρνητικά τη διαχείριση του δηµόσιου χρέους.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτά τα λέω γιατί οφείλω να επισηµάνω τους κινδύνους. Η οικονοµία είναι σε ράγες, εµείς δεν
θα βγούµε να κάνουµε τις «Κασσάνδρες». Άλλωστε, όλοι το γνωρίζουν, ό,τι και να λέτε, ότι είναι δικό µας έργο αυτό, αλλά οι κίνδυνοι είναι ακόµα εδώ, είτε από την επιστροφή σε πολιτικές που
ευθύνονται για την κρίση είτε από την κακή διαχείριση του κρίσιµου εργαλείου που σας αφήσαµε ως προίκα -του «µαξιλαριού
ρευστότητας»- είτε από εξωγενείς παράγοντες.
Διότι οι εξελίξεις στο διεθνές και ευρωπαϊκό οικονοµικό περιβάλλον είναι ανησυχητικές και αναφέρθηκα διεξοδικά στις οικονοµικές εξελίξεις που γεννούν ανησυχία, αλλά δεν είναι µόνο
αυτές. Είναι και οι γεωπολιτικές και η χώρα µας –ξέρετε- επηρεάζεται άµεσα από αυτές.
Βρισκόµαστε σε µια εύθραυστη περιοχή και οι σχέσεις µας µε
τις γειτονικές χώρες αποτελούν κρίσιµο παράγοντα για την πορεία της οικονοµίας και για την ευηµερία µας, ειδικότερα οι σχέσεις µας µε την Τουρκία, τόσο λόγω της ανοιχτής διαφοράς µας
µε την υφαλοκρηπίδα όσο και λόγω της διαρκούς πληγής του
Κυπριακού σαράντα πέντε χρόνια τώρα, πόσω µάλλον, όµως, και
εξαιτίας της προσφυγικής κρίσης όπου η Τουρκία διαδραµατίζει
έναν κρίσιµο ρόλο.
Τα τελευταία είκοσι χρόνια ορθώς η χώρα µας βασίστηκε σε
µια διττή προσέγγιση διαλόγου και πίεσης στην Τουρκία για να
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προστατεύσει τα κυριαρχικά της δικαιώµατα από την τουρκική
επιθετικότητα και να οικοδοµήσει µια νέα σχέση µε τη γείτονα.
Ορθώς πρωτοστατήσαµε ως χώρα στο ξεκλείδωµα της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας στην περίοδο 1999 - 2004, στηρίζοντας δηµοκρατικές µεταρρυθµίσεις στη γειτονική χώρα και
αξιοποιώντας το «πλαίσιο του Ελσίνκι» για να προχωρήσουν οι
διερευνητικές για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας µε την
προοπτική προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
Σε αυτό το πνεύµα την περίοδο 2015 - 2016, µε εφαλτήριο το
προσφυγικό, επιχειρήσαµε και µπορέσαµε να πρωτοστατήσουµε
εκ νέου στην οικοδόµηση µιας νέας φάσης στρατηγικής συνεργασίας στις ευρωτουρκικές σχέσεις, µιας φάσης που οδήγησε
στη δύσκολη δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας, που εξασφάλισε τη ραγδαία µείωση των ροών, κυρίως όµως των θανάτων στο Αιγαίο, µιας φάσης που επέτρεψε να φτάσουµε πιο
κοντά από ποτέ σε δίκαιη και βιώσιµη λύση για το Κυπριακό και
στην κατοχύρωση εν τέλει του «πλαισίου Γκουτέρες», µιας
φάσης που επέτρεψε τη διεξαγωγή νέων διερευνητικών αλλά,
κυρίως, ουσιαστικών συνοµιλιών για µέτρα οικοδόµησης εµπιστοσύνης.
Δυστυχώς, όµως -και πρέπει να το συνειδητοποιήσουµε- αυτή
η Τουρκία δεν υπάρχει πια. Όµως, θα είναι ιστορικό και υπαρξιακό -θα έλεγα- λάθος να αποφασίσουµε ότι αφού αυτή η Τουρκία δεν υπάρχει πια, δεν θα πρέπει να υπάρχει και αυτή η
Ελλάδα, η Ελλάδα του διαλόγου, των αξιών, του Διεθνούς Δικαίου.
Θα ήταν πολύ απλό να πούµε σήµερα ότι η µόνη λύση είναι η
ανάσχεση των ροών, να επαναπροωθούµε στη θάλασσα τους
πρόσφυγες και µετανάστες που η Τουρκία κακώς δεν τους εµποδίζει, παραβιάζοντας τη δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας, να µιλάµε για την εποχή των κανονιοφόρων και να βάζουµε
τα δικά µας ΜΜΕ να αποκαλύπτουν στις κυριακάτικες εφηµερίδες, µε πηχυαίους τίτλους, τους άκρως απόρρητους όρους εµπλοκής του Πολεµικού Ναυτικού, να µιλάµε για διάλογο
αφηρηµένα, αλλά να τερµατίζουµε στην πράξη και µε διαρροές,
λίγο πριν συναντηθείτε µε τον κ. Ερντογάν, από το Υπουργείο
Άµυνας, τον διάλογο για τα µέτρα οικοδόµησης εµπιστοσύνης.
Όµως, η Ελλάδα του 2020 δεν πρέπει να ακολουθήσει την
Τουρκία στην κατηφόρα προς τον 20ο αιώνα που έχει επιλέξει ο
Πρόεδρος Ερντογάν. Αυτό πρέπει να το ξέρει ο ελληνικός λαός
και πρέπει να το ξέρει και ο φίλος τουρκικός λαός και οι δηµοκρατικές δυνάµεις και στις δύο ακτές του Αιγαίου. Η Ελλάδα πρέπει να µείνει σταθερή στην ευρωπαϊκή πυξίδα και στις αξίες που
επέλεξε στη χαραυγή του 21ου αιώνα για τη διαχείριση των Ελληνοτουρκικών, µετά από µια καταστροφική δεκαετία που µας
έφτασε για µια ακόµα φορά στα πρόθυρα του πολέµου.
Πρέπει να είµαστε απολύτως σαφείς για το τι σηµαίνει αυτό.
Πρώτον, σηµαίνει µια φιλειρηνική πολιτική, αλλά φιλειρηνική πολιτική δεν σηµαίνει ότι δεν φροντίζουµε για την υπεράσπιση των
κυριαρχικών µας δικαιωµάτων. Θα είµαστε απέναντι στις φιλοπόλεµες κραυγές των εθνικιστικών µέσων, του εθνικιστικού
τύπου που ενισχύονται από ανεύθυνες κυβερνητικές διαρροές
και εκθέτουν τη χώρα µας.
Στηρίζουµε απόλυτα την αναβάθµιση της αποτρεπτικής δύναµης των Ενόπλων Δυνάµεων για να προστατεύσουµε τα κυριαρχικά µας δικαιώµατα απέναντι σε κάθε απειλή. Μέσα στα
χειρότερα χρόνια της κρίσης εµείς εξασφαλίσαµε την αναβάθµιση των F-16 και πριν λίγες ηµέρες υπερψηφίσαµε το σχετικό
νοµοσχέδιο …
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Το έχετε ψηφίσει…
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Τι πάθατε; Θέλετε να σας θυµίσω τι ακριβώς
έλεγαν οι εκπρόσωποί σας όταν µιλούσαν για σκάνδαλο, όταν
εµείς αναβαθµίζαµε τα F-16 και τώρα ο Υπουργός Άµυνας –και
σωστά- λέει «προτιµώ να µε πάνε σε ειδικό δικαστήριο παρά να
µην τα υπερψηφίσω». Εµείς δεν θα ακολουθήσουµε αυτή τη
στάση στα εθνικά θέµατα, να είστε βέβαιοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Άλλο λέµε.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Τι λέτε;
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(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Δυστυχώς, δυσκολεύοµαι να κάνω διάλογο…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι. Δεν είµαστε επιτροπή εξοπλιστικών. Είµαστε
στη συζήτηση για τον προϋπολογισµό.
Κύριε Πρόεδρε, συνεχίστε.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το µήνυµα που
πρέπει να εκπέµπει η χώρα σε αυτές τις κρίσιµες ώρες από την
ηγεσία της -και αυτά όντως θα έχουµε τη δυνατότητα να τα συζητήσουµε στην επιτροπή εξοπλιστικών- πρέπει να είναι ένα µήνυµα αποφασιστικότητας και διαλόγου. Δεν µπορεί να είναι
µήνυµα το να επιδειχθεί η καλή διάθεση και από τις δύο πλευρές,
ούτε ότι δεν φοβόµαστε «θερµό» επεισόδιο. Νοµίζω ότι αυτές οι
δηλώσεις -για να είµαι επιεικής, γιατί δεν είναι στόχος µου σήµερα να ασκήσω κριτική- είναι ατυχείς δηλώσεις.
Το µήνυµα πρέπει να είναι ότι οι Ένοπλες Δυνάµεις µας είναι
ικανές να εγγυηθούν και θα εγγυηθούν σε κάθε περίπτωση και
δεν θα επιτρέψουν την παραµικρή αµφισβήτηση των ελληνικών
κυριαρχικών δικαιωµάτων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Άρα, πρώτον, φιλειρηνική πολιτική µε αποφασιστικό µήνυµα
και δεύτερον, ενεργητική διπλωµατία. Πρέπει για µια ακόµα
φορά να δώσουµε µάχη, προκειµένου να ενσωµατώσουµε τα
συµφέροντά µας στο ευρωτουρκικό πλαίσιο. Όπως λειτουργήσαµε µε το Ελσίνκι, όπως λειτουργήσαµε στο προσφυγικό, πρέπει και σήµερα να λειτουργήσουµε µε τις κυρώσεις.
Η Ελλάδα οφείλει να αγωνιστεί µε όλες τις διπλωµατικές της
δυνάµεις και µε τη χρήση βέτο, αν χρειαστεί, για την επέκταση
των ευρωπαϊκών κυρώσεων σε βάρος των εταιρειών και των προσώπων που θα δράσουν στην περιοχή της παράνοµης συµφωνίας Τουρκίας - Λιβύης.
Πρέπει όλοι να µάθουν στην Ευρώπη, αλλά και οι γείτονές µας,
ότι το τίµηµα της ευρωπαϊκής διπλωµατικής απραξίας θα είναι
τεράστιο. Αυτό έπρεπε να γίνει χθες. Τουλάχιστον ας γίνει σήµερα.
Η πολυφωνία σε αυτά τα θέµατα, ξέρετε, οι παράλληλες και
αντιφατικές δηλώσεις µεταξύ Υπουργείου Εξωτερικών και
Υπουργείου Άµυνας για τα ΜΟΕ, µεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών σας, που δήλωσε στη συζήτηση για τον προϋπολογισµό ότι δεν θα
διεκδικήσουµε και δεν διεκδικήσαµε κυρώσεις από στρατηγική,
από άποψη, αλλά µονάχα όταν έρθουν τουρκικά πλοία να παραβιάσουν την ελληνική αποκλειστική οικονοµική ζώνη νοτίως της
Κρήτης -αυτό δήλωσε ο κ. Βαρβιτσιώτης- µόνο κακό κάνουν στη
χώρα.
Πρέπει, λοιπόν, να επιδιώξουµε, να καθίσουµε και εµείς στο
τραπέζι του διαλόγου για το µέλλον της Λιβύης. Δεν µπορούµε
να λείπουµε από αυτό, όπως το καταφέραµε µε τη διαδικασία
του Βερολίνου για τα Δυτικά Βαλκάνια, να εντείνουµε τις συνοµιλίες µε την Αίγυπτο για την οριοθέτηση της ΑΟΖ, κυρίως, όµως,
πρέπει να εξασφαλίσουµε ότι η επίσκεψή σας στις Ηνωµένες Πολιτείες θα οδηγήσει σε σαφές µήνυµα του Προέδρου Τράµπ, ότι
ο EAST MED θα προχωρήσει µεταξύ Κύπρου και Κρήτης και ότι
το σχήµα 3 συν 1 µε την Κύπρο και το Ισραήλ θα επανασυγκληθεί.
Ξέρετε, και ολοκληρώνω, ως Κυβέρνηση εµείς παλέψαµε και
εξασφαλίσαµε τον στρατηγικό διάλογο µε τις Ηνωµένες Πολιτείες και προετοιµάσαµε την αναθεώρηση της αµυντικής συµφωνίας που συζητάµε το επόµενο διάστηµα να εγκρίνουµε και
αφορά τέσσερις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη χώρα µας.
Ξέρετε, αυτό το κάναµε, προφανώς, όχι από ιδεολογική προσέγγιση αλλά από εθνική ευθύνη, αναγνωρίζοντας ότι τα συµφέροντά µας, τα συµφέροντα της χώρας µε τις Ηνωµένες Πολιτείες
συνέκλιναν στην ανάγκη να καταστεί η Ελλάδα ένας ισχυρός πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Όµως, αν οι
Ηνωµένες Πολιτείες θεωρούν ότι µπορούµε να παίξουµε τον
ρόλο αυτό, ενώ την ίδια στιγµή κυριαρχικά µας δικαιώµατα θα
απειλούνται µε τόσο ξεκάθαρο τρόπο, τότε η Ελλάδα δεν πρέπει
να είναι δεδοµένη. Δεδοµένους δεν πρέπει να µας θεωρεί κανείς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
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Θέλω να είµαι σαφής. Η συµφωνία αυτή δεν µπορεί να προχωρήσει, αν πρωτίστως δεν προχωρήσουν οι δύο παραπάνω προϋποθέσεις. Βεβαίως, τρίτος στόχος µας πρέπει να είναι ο διάλογος
στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις, να ξαναρχίσουν οι διερευνητικές και αν αυτές δεν προχωρήσουν, να αρχίσουν οι συνοµιλίες για συνυποσχετικό, προκειµένου
να προσφύγουµε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
Σε αυτές τις εξαιρετικά κρίσιµες στιγµές το µήνυµά µας πρέπει
να είναι σαφές: Θα προστατεύσουµε τα κυριαρχικά µας δικαιώµατα µε όλα τα µέσα, αλλά στόχος µας δεν είναι να ακολουθήσουµε την Τουρκία στον αδιέξοδο δρόµο της σύγκρουσης και
των τετελεσµένων. Στόχος είναι η επίλυση της διαφοράς µας στη
βάση του Διεθνούς Δικαίου και η ειρήνη στην περιοχή µας, που
θα φέρει ευηµερία και προοπτική οικονοµικής ανάπτυξης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνω µε το εξής: Θα
µου πείτε προϋπολογισµός, ναι, αλλά είναι κρίσιµες οι ώρες και
ιδίως στη συζήτηση για τον προϋπολογισµό και την πορεία της
οικονοµίας, θα πρέπει να λαµβάνουµε υπ’ όψιν µας τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ειρήνη στην περιοχή µας, γι’ αυτό και
να µε συγχωρέσετε αν επεκτάθηκα.
Η χώρα µας, λοιπόν, βρίσκεται για άλλη µια φορά σ’ ένα κρίσιµο σταυροδρόµι. Εµείς, το ξαναλέω, δεν είµαστε εδώ απλώς
για να κάνουµε αντιπολίτευση, είµαστε εδώ για να παρεµβαίνουµε, όσο µπορούµε πιο δηµιουργικά, να παρεµβαίνουµε για το
καλό της κοινωνικής πλειοψηφίας, για το καλό του τόπου, του
ελληνικού λαού, όπως εµείς το αντιλαµβανόµαστε βεβαίως.
Ο προϋπολογισµός που µας παρουσιάζετε, λοιπόν, είναι άδικος και το κυριότερο είναι σε λάθος κατεύθυνση. Παράγει µεγαλύτερες αντιφάσεις και κινδύνους για την οικονοµία, σε µια
περίοδο που πιστεύουµε ότι ήρθε η ώρα οι πολίτες να θρέψουν
τους καρπούς των θυσιών τους.
Στον ελληνικό λαό αξίζει ένα καλύτερο αύριο και πιστεύουµε
ότι όπως πάντα, έτσι και τώρα αυτό το καλύτερο αύριο µπορεί
να το κατακτήσει µονάχα µέσα από τους αγώνες του.
Καταψηφίζουµε, λοιπόν, τον προϋπολογισµό της Κυβέρνησης
της Νέας Δηµοκρατίας και καλούµε τους εργαζόµενους, τη νεολαία, τη µεσαία τάξη, τους αγρότες, τους ανθρώπους του πνεύµατος, να είναι σε εγρήγορση. Η πορεία προς τα εµπρός για τη
χώρα δεν ακυρώθηκε, απλώς αναστάλθηκε. Με τους δικούς τους
αγώνες σύντοµα αυτή η πορεία προς τα εµπρός θα ξαναγίνει
πραγµατικότητα.
Σας ευχαριστώ θερµά.
(Όρθιοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ χειροκροτούν ζωηρά και
παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Καλείται στο Βήµα
για δέκα λεπτά ο κ. Ιωάννης Βρούτσης, Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να ξεκινήσω µε
τρεις παρατηρήσεις. Η πρώτη αφορά την τοποθέτηση πριν από
λίγο του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Ο κ. Τσίπρας,
είτε από κεκτηµένη ταχύτητα είτε από συνήθεια, µπέρδεψε τη
λέξη απάτη µε την αυταπάτη. Δεν εξηγείται αλλιώς. Έτσι είναι,
γιατί απάτη και αυταπάτη είναι είτε συνειδητά είτε από άγνοια να
αλλοιώνεις την αλήθεια, να παραµορφώνεις ακόµα και τα µεγέθη, τα στοιχεία που έχεις µπροστά σου και είναι καταγεγραµµένα στον προϋπολογισµό.
Είµαι σίγουρος ότι µετά από τα στοιχεία, τα οποία θα παραθέσω, ο κ. Τσίπρας θα εγκαλέσει τους συµβούλους του, οι οποίοι
τον εξέθεσαν για ακόµη µια φορά σ’ αυτά που είπε.
Και κάτι ακόµα. Καταλαβαίνω τον εκνευρισµό του Προέδρου
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, γιατί πώς αλλιώς να εξηγήσει
το ανεξήγητο για εκείνον, ότι ο πρώτος προϋπολογισµός του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι κοινωνικά καλύτερος και έχει πιο δυνατό
κοινωνικό αποτύπωµα από τον προϋπολογισµό του κ. Τσίπρα;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και επειδή εµείς µιλάµε µε αλήθειες και πραγµατικότητες και
όχι µε αυταπάτες, ακούστε τρία νούµερα, για να ξεκινήσουµε τη
συζήτηση πάνω σ’ αυτή τη βάση.
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Περί αυταπάτης και απάτης, λοιπόν, κύριε Τσίπρα. Κοινωνικό
κράτος: Προϋπολογισµός Κυριάκου Μητσοτάκη, σελίδα 116, φορείς κοινωνικής ασφάλισης 42.973.000.000 ευρώ. Προϋπολογισµός Αλέξη Τσίπρα, ο προηγούµενος προϋπολογισµός, σελίδα
91, 41.854.000.000 ευρώ. Καλύτερος ο προϋπολογισµός του Κυριάκου Μητσοτάκη!
Δεύτερον, ο τοµέας του ΟΠΕΚΑ εκεί που είναι όλα τα επιδόµατα. Σελίδα 92 του περσινού προϋπολογισµού του κ. Τσίπρα,
3.203.000.000 ευρώ. Φέτος, σελίδα 117, προϋπολογισµός Κυριάκου Μητσοτάκη 3.439.000.000 ευρώ. Καλύτερος ο προϋπολογισµός στα επιδόµατα και στην κοινωνική προστασία.
Τρίτον, επειδή έγινε και αναφορά σ’ αυτό, προϋπολογισµός
ΟΑΕΔ. Πέρυσι, σελίδα 91, εισηγητική έκθεση 2.578.000.000
ευρώ. Φέτος, σελίδα 116, 2.714.000.000 ευρώ.
Ποια είναι η απάτη και ποια η αυταπάτη, κύριε Τσίπρα; Ποιος
προασπίζεται το κοινωνικό συµφέρον και έχει ισχυρό κοινωνικό
αποτύπωµα;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Οι άλλες παρατηρήσεις που έχω να κάνω, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, είναι για θέµατα που αφορούν τον προϋπολογισµό
επί της ουσίας του. Και εξηγούµαι. Ο φετινός προϋπολογισµός,
ο προϋπολογισµός της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας, δεν
είναι µόνο ένας σηµαντικός και ξεχωριστός προϋπολογισµός,
επειδή µέσα περιλαµβάνει και συµπυκνώνει σε πολιτικές στοιχεία
και οικονοµικά µεγέθη, τα οποία δείχνουν δυναµική ανάπτυξη,
µείωση ανεργίας, µείωση του ΦΠΑ, µείωση του ΕΝΦΙΑ, ισχυρή
κοινωνική παρέµβαση και κοινωνική πολιτική. Δεν είναι µόνο
αυτό, είναι κάτι σηµαντικότερο. Είναι ο προϋπολογισµός-γέφυρα
της µετάβασης µιας δεκαετίας επώδυνων δηµοσιονοµικών µέτρων σε µια νέα, ενάρετη δεκαετία του 2020 - 2030.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
Ας σκεφθούµε µόνο ότι αυτός ο προϋπολογισµός ανοίγει την
πόρτα στην επόµενη δεκαετία, µια δεκαετία, στην οποία µε τη
δυναµική που αναπτύσσει µε αυτές τις πολιτικές η σηµερινή Κυβέρνηση, θα δούµε την ανεργία να φθάνει στον µέσο όρο της
Ευρώπης, στο 6,8%. Στη δεκαετία που µπαίνει θα δούµε την Ελλάδα στα πιο υψηλά επίπεδα ανάπτυξης από ποτέ.
Στη δεκαετία που µπαίνει θα δούµε την ψηφιακή Ελλάδα, θα
δούµε για πρώτη φορά να µην υπάρχουν εκκρεµείς συντάξεις,
αυτός ο εµπαιγµός, αλλά θα βλέπουµε την ψηφιακή σύνταξη. Θα
δούµε ένα υγιές, ισχυρό ασφαλιστικό σύστηµα του κράτους, ένα
δηµόσιο καθολικό ασφαλιστικό σύστηµα, που θα είναι ελκυστικό
και για όλους θα είναι ένας χώρος προσφυγής για την επόµενη
µέρα, όταν φύγουν από τον εργασιακό τους βίο.
Επιπλέον, αξίζει να δούµε πώς χτίστηκε αυτός ο προϋπολογισµός. Χτίστηκε το προηγούµενο διάστηµα. Μέσα σε επτά µήνες
έγιναν πραγµατικά δοµικές αλλαγές, τις οποίες εάν κάποιος προσπαθήσει να αναλύσει, θα πει ότι ιστορικά δεν υπήρξε ποτέ κυβέρνηση που να κινηθεί µε τέτοια ταχύτητα, µε τέτοια συνέπεια
και µε τέτοια αποτελεσµατικότητα.
Σκεφθείτε µόνο τι συντέλεια από νοµοσχέδια συνέβησαν το
προηγούµενο διάστηµα. Βλέπω δεξιά µου τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Έγινε η µεταρρύθµιση στη δικαιοσύνη, η φορολογική µεταρρύθµιση πριν από λίγο, η µεταρρύθµιση στην παιδεία, η
µεταρρύθµιση για την προάσπιση των θεµάτων του κ. Χρυσοχοΐδη, η µεταρρύθµιση των ζητηµάτων της κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή η µεταρρύθµιση που έρχεται και αφορά την
κοινωνική ασφάλιση, η µεταρρύθµιση στην αγορά εργασίας, η
µεταρρύθµιση του επιτελικού κράτους του κ. Γεραπετρίτη. Όλες
αυτές οι µεταρρυθµίσεις έγιναν σ’ έναν συµπυκνωµένο χρόνο,
άλλαξαν τα πάντα και έφεραν αποτελέσµατα.
Και εγείρονται δύο βασικά ερωτήµατα. Πρώτο ερώτηµα: Γιατί
τα κάνετε όλα αυτά και γιατί τα κάνουµε όλα αυτά; Για να δούµε
αριθµούς να ευηµερούν, όπως πολλοί λένε; Για να δούµε οικονοµικά µεγέθη στην απεικόνιση του προϋπολογισµού να πηγαίνουν καλά;
H απάντηση είναι: «όχι για αυτό». Αυτοσκοπός της πολιτικής
µας είναι ο άνθρωπος, ο εργαζόµενος, ο αδύναµος, ο συνταξιούχος. Όλα αυτά τα κάνουµε για να διαµορφώσουµε ένα περιβάλλον οικονοµικής δυνατότητας για να στηρίξουµε τον πολίτη,
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τον άνθρωπο. Αυτός είναι ο αυτοσκοπός της πολιτικής µας και
το κάνουµε πράξη.
Έρχοµαι στο δεύτερο ερώτηµα. Το δεύτερο ερώτηµα είναι:
«Καλά, και όλα αυτά έφεραν αποτελέσµατα»; Ακούστε την απάντηση, λοιπόν, σε αυτό που έθεσε και ο κ. Τσίπρας λίγο πριν περί
«ΕΡΓΑΝΗΣ», την οποία το 2012 - 2014 την έλεγαν «µονταζιέρα»,
το 2015 - 2019 την ευγνωµονούσαν και τώρα πάλι φοβάµαι ότι
θα την απαρνηθούν, διότι παρουσιάζει θετικά στοιχεία. Η ετήσια
«ΕΡΓΑΝΗ» που θα παρουσιάσουµε αύριο, συµπυκνώνει µέσα της
όλα τα µεγέθη για το έτος 2019. Ας δούµε, λοιπόν, τι λέει, έχει
ένα ενδιαφέρον:
Το 2018 είχαµε διακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες τριακόσιες
δεκατρείς επιχειρήσεις. Το 2019 είχαµε διακόσιες εξήντα πέντε
χιλιάδες διακόσιες δώδεκα επιχειρήσεις, δηλαδή επτά χιλιάδες
οκτακόσιες ενενήντα εννέα επιχειρήσεις δηµιουργήθηκαν περισσότερο το δεύτερο εξάµηνο του 2019. Οι θέσεις εργασίας από
ένα εκατοµµύριο εννιακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες επτακόσιες
είκοσι τρεις έφτασαν στα δύο εκατοµµύρια ογδόντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα µία, δηλαδή ογδόντα οκτώ χιλιάδες
οκτακόσιες ενενήντα οκτώ νέες θέσεις εργασίας. Οι εργαζόµενοι
µε πλήρη απασχόληση από ένα εκατοµµύριο τριακόσιες οκτώ χιλιάδες επτακόσιες εξήντα τέσσερις έφτασαν τις ένα εκατοµµύριο τριακόσιες εβδοµήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες
ογδόντα δύο, δηλαδή εξήντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες δεκαοκτώ θέσεις πλήρους απασχόλησης περισσότερες. Οι νεοεισερχόµενοι στην αγορά εργασίας, δηλαδή νέοι εργαζόµενοι, από τις
εβδοµήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες εβδοµήντα µία, οι εξήντα
πέντε χιλιάδες επτακόσιες δεκαοκτώ -ποσοστό 83,83%- είναι µε
πλήρη απασχόληση, ενώ το ποσοστό στην αγορά εργασίας µε
πλήρη απασχόληση το 2017 ήταν 68,4%, το 2018 ήταν 68,5% και
το 2019 ήταν 69,2%.
Καταθέτω την ετήσια «ΕΡΓΑΝΗ» που επικαλέστηκε λίγο πριν
ο κ. Τσίπρας, για να καταρρίψουµε άλλη µια αυταπάτη στα επιχειρήµατα που πριν από λίγο είπε εδώ από Βήµατος.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 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)
Όσον αφορά την ανεργία, την ανοιχτή πληγή της ελληνικής
κοινωνίας, τα αποτελέσµατα µπορεί να µην είναι αυτά που θέλουµε, όµως βελτιώνονται συνεχώς, πάµε προς το καλύτερο. Τον
Ιούλιο του 2018 είχαµε 19,1% ανεργία, ενώ τον Ιούλιο του 2019
είχαµε 16,9% ανεργία. Τον Αύγουστο του 2018 είχαµε 18,9%
ανεργία, ενώ τον Αύγουστο 2019 είχαµε 16,71% ανεργία και οι
προβλέψεις είναι για ανεργία στο τέλος του 2020 στο 15%, σύµφωνα µε την έκθεση της ενισχυµένης εποπτείας. Αυτή είναι η πολιτική µας, αυτή είναι η προσπάθειά µας.
Δυστυχώς, το αφήγηµα του κ. Τσίπρα -και εδώ οφείλεται και ο
εκνευρισµός- για το κοινωνικό κράτος που θα κατέρρεε, ότι δεν
θα δίναµε επιδόµατα, ότι η ανεργία θα αυξανόταν, κατέρρευσε
πλήρως.
Πάω τώρα πολύ συνοπτικά στην αγορά εργασίας. Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, αυτά που συντελέστηκαν στην αγορά εργασίας και έφεραν αυτά τα αποτελέσµατα σε επίπεδο πολιτικών
είναι σηµαντικά, αλλά έρχονται και άλλα σηµαντικότερα. Πράγµατι, η µεταρρύθµιση στην αγορά εργασίας, το πρώτο νοµοσχέδιο το οποίο φέραµε, έφερε αυτά τα αποτελέσµατα,
απελευθέρωσε δηµιουργικές δυνάµεις, οι οποίες δηµιούργησαν
θέσεις εργασίας, όπως περιέγραψα λίγο πριν.
Επιπλέον, µέσα στο πλαίσιο το οποίο έρχεται, ετοιµάζουµε την
«ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», η οποία έρχεται πάρα πολύ ενισχυτικά σε όλη την
αγορά, υπέρ εργαζοµένων και υπέρ επιχειρήσεων. Εισάγει το ψηφιακό ωράριο για πρώτη φορά και έρχεται και η κάρτα του εργαζόµενου, επίσης για πρώτη φορά.
Το πρώτο εξάµηνο του 2020 έρχεται η κωδικοποίηση -µεγάλη
µεταρρύθµιση- της εργατικής νοµοθεσίας και η µείωση εισφορών µόνο για την πλήρη απασχόληση. Να ποιες είναι οι πολιτικές
που, πραγµατικά, αγγίζουν τον εργαζόµενο και δείχνουν το πραγµατικό ενδιαφέρον ότι θέλεις να ενδυναµώσεις την πλήρη απασχόληση.
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Επιπλέον, αυτό το οποίο θα έρθει µέσα στο 2020, είναι ο εκσυγχρονισµός µετά από σαράντα χρόνια του ν.1264/1982, του
περίφηµου συνδικαλιστικού νόµου. Ξεκαθαρίζω για να µην υπάρχουν παρερµηνείες. Ο συνδικαλισµός για τη Νέα Δηµοκρατία
αποτελεί πυλώνα δηµοκρατίας, όπως και η απεργία ιερό δικαίωµα, αλλά χρειάζεται πλέον εκσυγχρονισµό το συνδικαλιστικό
πλαίσιο. Γιατί αυτό που συνέβη χθες δεν ήταν συνδικαλιστική
ελευθερία, µε τους είκοσι εργαζόµενους µε την ιδιότητα -σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά- του συνδικαλιστή να ταλαιπωρούν
εκατοµµύρια συµπολίτες µας. Δεν ήταν συνδικαλιστική ελευθερία, ήταν τυραννία, και δεν ήταν συνδικαλισµός, ήταν εµπαιγµός
και παραλογισµός. Και στο τέλος-τέλος αυτές οι «συνδικαλιστικές» συµπεριφορές υπονοµεύουν το ίδιο το συνδικαλιστικό κίνηµα, αλλοιώνουν αυτό που πρέπει να κάνει, τη στόχευση να
προασπίζεται τα εργασιακά δικαιώµατα, τη στιγµή που στρέφει
το σύνολο της κοινωνίας εναντίον του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνω. Άφησα τελευταίο
το ζήτηµα το οποίο µου έθεσε και ο κ. Λοβέρδος, απόλυτα δικαιολογηµένα. Κύριε Λοβέρδο, θέσατε το κρίσιµο ζήτηµα για το
ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας. Απαντώ, λοιπόν: Τον Ιανουάριο
φέρνουµε µια µεγάλη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού, η οποία
θα σέβεται το παρελθόν. Περιοχές που αναπτύξατε λίγο πριν, µε
απόλυτο σεβασµό και το 2012 - 2014 όταν ήµουν Υπουργός τις
σεβάστηκα απόλυτα, και είπα ότι, πράγµατι, όπως και το ΚΕΠΑ
ήταν στη σωστή κατεύθυνση και η εθνική και αναλογιστική σύνταξη θα διατηρηθούν γιατί είναι στην σωστή κατεύθυνση. Όπως
θα κρατήσουµε και από τον προηγούµενο νόµο σωστές περιοχές, αλλά πάµε πλέον σε µια δοµική αλλαγή του συστήµατος,
έτσι ώστε να φτάσουµε σε ένα ασφαλιστικό σύστηµα απόλυτα
ελκυστικό, το οποίο θα αγκαλιάσουν όλοι οι Έλληνες, ένα δηµόσιο καθολικό σύστηµα, το οποίο θα δίνει επαρκείς και αξιοπρεπείς συντάξεις, που θα αυξήσει τις επικουρικές συντάξεις πάνω
στις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, από τα 1.300
ευρώ και πάνω και θα αυξήσουµε -σύµφωνα µε τις µελέτες που
διεξάγονται αυτή τη στιγµή στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή- και
τις κύριες συντάξεις από ορισµένα χρόνια και πάνω στην παραγωγική διαδικασία. Αυτός είναι ο στόχος µας, αυτή είναι η προοπτική µας, να σταµατήσουµε το σηµερινό ασφαλιστικό που
τιµωρεί τη δηµιουργικότητα, τιµωρεί την παραγωγικότητα, τιµωρεί τον άνθρωπο που θέλει να δηµιουργήσει, και αυτό το αλλάζουµε τον Ιανουάριο του 2020 και θα ζητήσω και τη στήριξη όλων
των πολιτικών δυνάµεων.
Διότι άκουσα κάποια κριτική -πιστεύω στο τέλος να µην υπάρξει- ότι εµείς θα κρατήσουµε ακόµη και τον τίτλο των ασφαλιστικών ταµείων του ΕΦΚΑ, αλλά τον µετονοµάζουµε σε e-ΕΦΚΑ,
δηλαδή ψηφιακός ΕΦΚΑ -Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης. Προχωρούµε την τελευταία ενοποίηση. Κάτω από την οµπρέλα του e-ΕΦΚΑ θα ενταχθούν και η επικουρική -απλά
οργανωτική και διοικητική ενοποίηση- και το εφάπαξ, έτσι ώστε
να ολοκληρώσουµε αυτόν τον κύκλο των ενοποιήσεων προς το
συµφέρον του ελληνικού λαού, των συνταξιούχων.
Εύχοµαι σε όλους χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, υγεία
στα σπίτια µας. Εύχοµαι το 2020 να είναι η απαρχή, για την πατρίδα µας, για όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, µιας καλύτερης µέρας, που αυτός ο προϋπολογισµός πραγµατικά δίνει
αυτή την ελπίδα και την αισιοδοξία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
πενήντα δύο µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί
συνοδοί τους από το 2ο Γυµνάσιο Καβάλας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Καλείται στο Βήµα ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες
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και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνουµε σήµερα τη συζήτηση για
τον προϋπολογισµό του 2020, τον πρώτο προϋπολογισµό της
Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας µε Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Είναι ένας προϋπολογισµός που συζητείται σε ένα ρευστό
εξωτερικό περιβάλλον, ιδιαίτερα στη γειτονιά µας, όπου η Τουρκία λειτουργώντας ως αλαζών και απειλών ταραξίας δηµιουργεί
συνεχώς εντάσεις.
Η Ελλάδα παραδοσιακά αποτελεί παράγοντα σταθερότητας.
Στις παρούσες συνθήκες που ο εξ Ανατολών γείτονας συµπεριφέρεται αυθαίρετα, οφείλουµε να διαµορφώσουµε άµεσα ένα
συµπαγές, κοινωνικό και πολιτικό εσωτερικό µέτωπο, ενισχύοντας την εσωτερική ασφάλεια και την αποτρεπτική ικανότητα της
χώρας.
Πιστεύω ότι όλοι µας κατανοούµε ότι η ισχυροποίηση της οικονοµίας αποτελεί ικανή και εν πολλοίς και αναγκαία συνθήκη
για τη συνολική ισχυροποίηση της χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σ’ αυτό το περιβάλλον και σε
οικονοµικές συνθήκες ενισχυµένης εποπτείας η Κυβέρνηση επιδιώκει να υπηρετήσει συγκεκριµένους στόχους και τους υπηρετεί. Ενσαρκώνει, πράγµατι, όπως είπε ο κ. Βαρουφάκης, αξίες,
αλλά δεν εµπεριέχει αυταπάτες, προχωρώντας στην υλοποίηση
προγραµµατικών δεσµεύσεών της σε συνθήκες δηµοσιονοµικής
πειθαρχίας, αποπνέοντας αισιοδοξία, χωρίς να υπερβαίνει όµως
τα όρια του ρεαλισµού, αναδεικνύοντας αξιοπιστία, ενισχύοντας
την εµπιστοσύνη στους θεσµούς, υπηρετώντας την αναπτυξιακή
διαδικασία, επιτυγχάνοντας ισορροπία οικονοµικής αποτελεσµατικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης.
Εν κατακλείδι, µε τον προϋπολογισµό επιταχύνεται ο βηµατισµός της οικονοµίας προς την πλήρη κανονικοποίηση και την
ισχυροποίηση της χώρας στο διεθνές στερέωµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το οικονοµικό επιτελείο θέτει
για το 2020 συγκεκριµένους στόχους. Στόχους που θα υπηρετήσουµε και θα προσεγγίσουµε µε πολιτικές που θα διακρίνονται
για συνεκτικότητα και αποτελεσµατικότητα, αξιολογώντας όµως
την υλοποίησή τους στην πορεία και τα αποτελέσµατά τους.
Πρώτος στόχος. Η επίτευξη ισχυρής, υψηλής και διατηρήσιµης οικονοµικής µεγέθυνσης. Πώς; Με την αύξηση της ποσότητας και της παραγωγικότητας και µε τη βελτίωση της ποιότητας
του εθνικού πλούτου, ώστε η χώρα να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της στις διεθνείς αγορές. Στοχεύουµε σε ανάπτυξη 2,8%
για το 2020 µε ανασύνθεση των συστατικών του ΑΕΠ, δηλαδή
την κατανάλωση, τις εξαγωγές αλλά κυρίως τις επενδύσεις, ώστε
να διασφαλίζεται η βιωσιµότητα της µεγέθυνσής του.
Εδώ θα ήθελα να επιµείνω λίγο. Πολύ λίγοι µίλησαν για τις
επενδύσεις. Ο προϋπολογισµός θέτει τις βάσεις για να αντιµετωπιστεί το µεγάλο πρόβληµα της ελληνικής οικονοµίας. Δηλαδή, το επενδυτικό κενό ως αποτέλεσµα τριών παραγόντων:
της συρρίκνωσης του όγκου των επενδύσεων στην πρώτη φάση
της κρίσης, της απότοµης χειροτέρευσης των επιχειρηµατικών
προσδοκιών και των συνθηκών ρευστότητας το 2015 και της µη
αναµενόµενης εκ νέου συρρίκνωσης των επενδύσεων το 2018.
Η πλήρης αξιοποίηση των διαθέσιµων συντελεστών παραγωγής
και η αναπλήρωση του χαµένου αποθέµατος κεφαλαίου αποτελούν τα κλειδιά για τη µετάβαση της οικονοµίας σε υψηλότερη
καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων.
Η νέα πολιτική στόχευση είναι οι επενδύσεις ως ποσοστό του
ΑΕΠ να διπλασιαστούν τα επόµενα χρόνια το συντοµότερο δυνατόν. Επενδύσεις όµως που θα ενσωµατώνουν τα επιτεύγµατα
της τέταρτης βιοµηχανικής επανάστασης και θα τονώνουν τις ενδογενείς πηγές ανάπτυξης, όπως είναι η εκπαίδευση, η έρευνα
και η καινοτοµία.
Δεύτερος στόχος. Η µείωση της ανεργίας, η αναδιανοµή του
εισοδήµατος και η προώθηση της κοινωνικής συνοχής. Κύριε
Τσακαλώτο, προφανώς µας απασχολούν αυτά τα θέµατα. Μείωση της ανισοκατανοµής κι ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτό αποτελεί βασικό παράγοντα για την συγκρότηση του
αναγκαίου αρραγούς εσωτερικού κοινωνικού µετώπου.
Τρίτος στόχος. Η περαιτέρω ανάπτυξη της αµοιβαία επωφελούς συνεργασίας µε εταίρους και συµµάχους, χωρίς περιττά
«ναι» αλλά και χωρίς περιττά «όχι». Η χώρα πλέον δεν απασχολεί
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µε τα οικονοµικά θέµατά της τους διεθνείς οικονοµικούς θεσµούς. Η συµµετοχή του Υπουργού Οικονοµικών στα διεθνή fora
έχει πλήρως αποδραµατοποιηθεί. Η αξιοπιστία έχει βοηθήσει στη
διαµόρφωση αυτού του κλίµατος.
Τέταρτος στόχος. Τα υγιή και πειθαρχηµένα δηµόσια οικονοµικά. Σε περιβάλλον συνολικής µείωσης της φορολογίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων είναι αναγκαία η απόλυτη
δηµοσιονοµική πειθαρχία στο σκέλος των δαπανών µε στοχευµένες αυξήσεις αυτών, µετά όµως από αξιολόγηση αποτελεσµάτων και οφελών.
Πέµπτος στόχος. Η ακόµα µεγαλύτερη µείωση της φορολόγησης των πολιτών το συντοµότερο δυνατό κι εκτός προϋπολογισµού, ακόµα και το 2020, αν δηµιουργηθεί µε ασφάλεια
πρόσθετος δηµοσιονοµικός χώρος, όπως έχουµε µέχρι σήµερα
αποδείξει. Στην κατεύθυνση αυτή θα συµβάλει η διεύρυνση της
φορολογικής βάσης µέσα από το χτύπηµα της φοροδιαφυγής,
που για εµάς ισοδυναµεί µε αγώνα υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτό επιδιώκεται µε την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, µε την αναπροσαρµογή των αντικειµενικών αξιών,
ειδικά σε περιοχές µε πολύ υψηλή τιµή αξίας ακινήτων, µε την
ενίσχυση των ελέγχων σε πλατφόρµες βραχυχρόνιας µίσθωσης
ακινήτων, µε την ενίσχυση των ηλεκτρονικών βιβλίων και της ηλεκτρονικής τιµολόγησης. Καλώ τους πολίτες να συµβάλλουν σ’
αυτή την προσπάθεια, ώστε να πληρώνουµε φόρους όλοι λιγότερα και δικαιότερα.
Έκτος στόχος. Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική
οικονοµία µε την εµπροσθοβαρή αξιοποίηση των διαθέσιµων ευρωπαϊκών κονδυλίων, µε την εκτέλεση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, µε τη µείωση των ληξιπρόθεσµων οφειλών
του δηµοσίου, µε τη σταδιακή πιστωτική επέκταση.
Έβδοµος στόχος. Η βελτίωση της δυνατότητας αποπληρωµής
του δηµοσίου χρέους. Η στόχευση της δανειακής στρατηγικής
θα είναι η διασφάλιση της συνεχούς εκδοτικής παρουσίας του
δηµοσίου στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων ,η περαιτέρω µείωση
των περιθωρίων δανεισµού και η περαιτέρω ενίσχυση της εµπιστοσύνης των διεθνών οίκων αξιολόγησης και της επενδυτικής
κοινότητας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτοί είναι οι στόχοι του προϋπολογισµού, στόχοι φιλόδοξοι αλλά ρεαλιστικοί, στόχοι µετρήσιµοι και επιτεύξιµοι. Επί αυτών όµως οι πτέρυγες της
Αντιπολίτευσης, κυρίως όµως η Αξιωµατική Αντιπολίτευση αναζήτησαν, επινόησαν ή κατασκεύασαν επιχειρήµατα κριτικής και
χρησιµοποίησαν λέξεις βαριές, όπως «απάτες» ή «έλλειψη αξιοπιστίας». Θα απαντήσω στο σύνολό τους µε στοιχεία. Θα ζητούσα, βέβαια, από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, µε δεδοµένο
ότι µέχρι πρόσφατα ασκούσε τη διακυβέρνηση της χώρας, να
είναι πιο ειλικρινής, περισσότερο προσεκτική και λιγότερο αµετροεπής στην κριτική της. Εξηγούµαι.
Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, πρώτον, ισχυρίζεται –το είπε και
ο Πρόεδρός της- ότι παρέδωσε την οικονοµία σε καλή κατάσταση. Λησµονεί όµως ότι παρέλαβε την οικονοµία σε ανάπτυξη,
την επανέφερε…
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Αυτό είναι ανέκδοτο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Σας
άρεσε.
Ο προϋπολογισµός του κ. Τσακαλώτου που επιβεβαιώνει την
ανάπτυξη του 2014. Αφού δεν τα πιστεύετε, να τι υπογράφετε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Παραδώσαµε την οικονοµία σε ανάπτυξη. Την επιστρέψατε
στην ύφεση επί δυο χρόνια και αδυνατείτε επί τέσσερα χρόνια
να πετύχετε οποιονδήποτε αναπτυξιακό στόχο. Εδώ η απόκλιση
στην ανάπτυξη όλα τα χρόνια που κυβερνάτε. Το καταθέτω στα
Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας,καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ο κ. Βαρουφάκης µίλησε για την περίοδο 2012 - 2014 και τη

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

δική µου ανάµειξη στο Υπουργείο Οικονοµικών. Ναι, είµαι περήφανος. Παραλάβαµε την οικονοµία µε ύφεση 9,1% και σε τρία
χρόνια την παραδώσαµε µε +1%. Μετά δυστυχώς ήρθατε εσείς.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Τι άλλο παραδώσατε; Παραδώσατε µια οικονοµία µε δηµοσιονοµικό κενό το 2019, και ναι, έπρεπε να ενηµερώσετε τον κ. Τσίπρα. Έγινε η συνάντηση χθες.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Η δεύτερη δεν έγινε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Μόλις
µου στείλατε επιστολή, αµέσως ο κ. Σκυλακάκης ήρθε και σας
είπε όποτε θέλετε.
Ήρθαν τα στελέχη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα
στελέχη που εσείς είχατε τοποθετήσει σε αυτές τις θέσεις και
έδειξαν το δηµοσιονοµικό κενό των 396 εκατοµµυρίων ευρώ το
2019 και του 1,050 το 2020. Και σας παρακαλώ, να σέβεστε τους
δηµοσίους υπαλλήλους. Να τους τιµάτε και να τους σέβεστε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Και εσείς να τους αφήνετε να κάνουν τη δουλειά τους. Και να ακούτε τα επιχειρήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανάσιος): Μη διακόπτετε,
παρακαλώ.
Ελάτε, κύριε Υπουργέ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Δεν σας
διέκοψα. Σε λίγο η σειρά σας.
Και επειδή αυτά είναι τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, πάρτε και την τρίτη έκθεση αξιολόγησης των θεσµών.
Τεράστιο δηµοσιονοµικό κενό, τον Ιούνιο του 2019.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Με τι άλλο µας αφήσατε την οικονοµία; Με επενδύσεις να καταρρέουν, µε την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας κάθε χρόνο
να υποχωρεί. Κάθε χρόνο πηγαίναµε κάτω σε ανταγωνιστικότητα. Ορίστε, για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Με το ιδιωτικό χρέος να διογκώνεται, και δεν ενηµερώσατε
σωστά τον κ. Τσίπρα. Έχω και συµπληρωµατικά στοιχεία. Το νέο
ληξιπρόθεσµο χρέος τους αντίστοιχους µήνες φέτος αυξάνεται
µε πολύ µικρότερο ρυθµό από ό,τι τα προηγούµενα χρόνια. Ενηµερώστε τον για να το ξέρει. Αυτό για το ιδιωτικό χρέος.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Με τις ληξιπρόθεσµες οφειλές των ιδιωτών, να µην έχουν εκκαθαριστεί. Είχατε δεσµευτεί προσωπικά τον Αύγουστο του 2018
να είναι µηδέν. Και δεν µηδενίστηκαν.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επειδή είναι και ο κ. Βαρουφάκης εδώ, να πω ότι ήταν µεγάλη
επιτυχία τα «κόκκινα» δάνεια. Είναι στο σηµείο που τα παραδώσαµε το 2014, στο 43%. Αυτή είναι η µεγάλη µείωση των κόκκινων δανείων επί ηµερών σας. Επειδή, όµως, ο κ. Βαρουφάκης
δεν αναγνώρισε καµµία ζηµιά στον εαυτό του, µια ζηµιά θα
δείξω. Τις τράπεζες, την αποτίµηση, το κόστος των Ελλήνων φορολογουµένων από τη διακυβέρνησή σας, όλων εδώ, το πρώτο
εξάµηνο του 2015. Πλήρης κατάρρευση των µετοχών, που διακρατούσαν και διακρατούν οι Έλληνες πολίτες στις ελληνικές
τράπεζες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊ-
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κούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Συµπέρασµα: ο ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε την οικονοµία σε κατάσταση αναιµικών επιδόσεων, στη µεγέθυνση και στα περισσότερα κεφάλαιά της. Την τρίτη έκθεση αξιολόγησης των θεσµών
του τελευταίου Ιουνίου, γιατί δεν την καταθέσατε όλη στα Πρακτικά; Αποτυπώνει αυτή την κατάσταση και τις µεγάλες εκκρεµότητες που µας αφήσατε ως παρακαταθήκη.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεύτερος ισχυρισµός: η Αξιωµατική Αντιπολίτευση ισχυρίζεται
ότι το δηµοσιονοµικό περιθώριο του δεύτερου εξαµήνου του
έτους 2019, οφείλεται στην καλύτερη πορεία της οικονοµίας το
πρώτο εξάµηνο. Λησµονεί ότι ουσιαστική αναθεώρηση έγινε
µόνο στο δεύτερο τρίµηνο µε µια πολύ χαµηλή βάση του 2018.
Κυρίως, λόγω όµως της προεξόφλησης και των προσδοκιών από
την κυβερνητική αλλαγή µετά το αποτέλεσµα των εκλογών.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Θαύµα!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Και ξέρετε, επειδή γελάσατε, και θα απαντάω κάθε φορά όταν απαντάτε, ότι υπάρχει µια πολύ ενδιαφέρουσα µελέτη. Πόσες φορές
µετά τις εκλογές υπάρχει αναφορά σε ανασφάλεια ή uncertainty,
γενικώς, για την οικονοµία στη χώρα. Και θα δείτε ότι έχει πέσει
στο χαµηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας. Να, γιατί
υπάρχει αλλαγή του κλίµατος, αλλά δεν την καταλαβαίνετε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και υπενθυµίζω, για να µη µιλήσουµε µόνο για δικά µας στοιχεία, να µη µιλήσουµε για συναδέλφους πανεπιστηµιακούς, να
πάµε στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού
Σταθερότητας, τον κ. Ρέγκλινγκ, τον οποίον µετά τις εκλογές, αν
κατάλαβα καλά, τον λοιδορείτε. Ο κ. Ρέγκλινγκ δήλωσε ότι υπάρχει εµπιστοσύνη των αγορών στις οικονοµικές πολιτικές της νέας
Κυβέρνησης. Αυτό δεν καταλαβαίνετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Μόνο εσείς δεν αντιλαµβάνεστε ότι κάτι άλλαξε προς το καλύτερο στη χώρα µετά τις 7 Ιουλίου.
Σε ό,τι αφορά τον δηµοσιονοµικό χώρο που δηµιουργήθηκε το
δεύτερο εξάµηνο του έτους, αυτός οφείλεται -και κύριε Λοβέρδο, ξέρετε πολύ καλά ότι κατέθεσα πλήρη στοιχεία- στη σηµαντική υπέρβαση των εσόδων του ΦΠΑ µετά τον Ιούνιο, στη
βελτίωση της εισπραξιµότητας του ΕΝΦΙΑ λόγω της µείωσης του
ΕΝΦΙΑ, στη µεγαλύτερη συµµετοχή των πολιτών στο νέο πλαίσιο
ρύθµισης οφειλών των ιδιωτών, στην προσεκτική δηµοσιονοµική
διαχείριση των δαπανών.
Συµπέρασµα: ο δηµοσιονοµικός χώρος δηµιουργήθηκε το
δεύτερο εξάµηνο του 2019 και οφείλεται αποκλειστικά στους ιεραρχηµένους χειρισµούς της νέας Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και αυτός ο δηµοσιονοµικός χώρος ξέρετε πόσο είναι; Πάλι
δεν τα µέτρησε σωστά ο κ. Τσίπρας. Είναι πάνω από 1 δισεκατοµµύριο ευρώ, κι αν βάλουµε και τις ελαφρύνσεις του 2020
πάνω από 2,2 δισεκατοµµύρια ευρώ. Σε πέντε µήνες 2,2 δισεκατοµµύρια ευρώ. Και πού πήγε αυτό το 1 δισεκατοµµύριο ευρώ,
για να δούµε τις διαφορές µας; Πήγε µε ασφάλεια και µε κοινωνικά δίκαιο τρόπο σε επτά εκατοµµύρια τριακόσιες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων µε τη µείωση του ΕΝΦΙΑ, πήγε σε εξακόσιες
χιλιάδες συµπατριώτες µας µε την καταβολή αυξηµένου επιδόµατος θέρµανσης, πήγε σε πολλές επιχειρήσεις µε τη µείωση της
προκαταβολής φόρου για τα νοµικά πρόσωπα, πήγε στην ενίσχυση της ΔΕΗ, πήγε σε πεντακόσιους ογδόντα χιλιάδες πολίτες
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για να ρυθµίσουν τα χρέη τους, πήγε στην Εθνική Άµυνα, πήγε
στην υγεία, πήγε στην καθηµερινότητα του πολίτη και πάει και
σε περισσότερα από διακόσιες πενήντα χιλιάδες νοικοκυριά, σε
πάνω από ένα εκατοµµύριο πολίτες για τη διανοµή έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης.
Τρίτον, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση ισχυρίζεται ότι η έκτακτη
ενίσχυση που αυτή η Κυβέρνηση έδωσε είναι «ψίχουλα». Λησµονεί όµως να αναφέρει ότι το φετινό κοινωνικό µέρισµα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το είχε διανείµει για προεκλογικούς λόγους ως
δήθεν δέκατη τρίτη σύνταξη και ότι εξάντλησε τότε τον όποιο
δηµοσιονοµικό χώρο, λίγες ηµέρες πριν τις εκλογές, ναρκοθετώντας το πεδίο για την επόµενη κυβέρνηση. Σε αυτή εδώ την
Αίθουσα στις 15 Μαΐου του 2019, ο τότε Υπουργός Οικονοµικών
έλεγε: «εξαντλήσαµε όλο τον χώρο και όποιος θέλει µεγαλύτερες µειώσεις, να µας πει από πού θα κόβατε». Εξαντλήσατε όλο
το χώρο τότε και το ξέρετε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αλλά είπατε και κάτι άλλο, πολύ ενδιαφέρον. Να το αναδείξουµε πάλι. Πριν δώδεκα ηµέρες είπατε ότι στόχος ήταν να µειωθεί το µέρισµα φέτος, χορηγώντας δήθεν δέκατη τρίτη
σύνταξη. Παραδεχόσασταν, δηλαδή, ότι ούτε εσείς θα δίνατε µέρισµα, γιατί δώσατε δέκατη τρίτη σύνταξη. Και αυτό στα Πρακτικά, όπως ακριβώς το είπατε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η αλήθεια, συνεπώς, είναι ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όπως η ίδια
οµολόγησε, δεν άφησε ούτε 1 ευρώ για κοινωνικό µέρισµα, κι
εµείς δηµιουργήσαµε και δηµιουργούµε δηµοσιονοµικό χώρο
175 εκατοµµυρίων ευρώ, ίσως και λίγο περισσότερο. Θέλω όµως
να είµαι ειλικρινής και υπεύθυνος. Η Κυβέρνηση αυτή δεν θα µοιράσει πλούτο που δεν υπάρχει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Τέταρτον, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση ισχυρίζεται ότι έσβησε
το προεκλογικό πυροτέχνηµα της Νέας Δηµοκρατίας. Άκουσα
δε τον πρώην Πρωθυπουργό να λέει για απάτες. Πρώτη φορά είµαι δεκατρία χρόνια εδώ µέσα- ακούω κάτι τέτοιο για µια Κυβέρνηση που σε πέντε µήνες έχει υλοποιήσει στο πεδίο της
οικονοµίας όλες -κυριολεκτώ, όλες- τις προγραµµατικές δεσµεύσεις της.
Τις υπενθυµίζω διότι η επανάληψη είναι µήτηρ πάσης µαθήσεως:
Καλύψαµε το δηµοσιονοµικό κενό για τα έτη 2019 και 2020.
Ολοκληρώσαµε µε επιτυχία την τέταρτη έκθεση αξιολόγησης
των θεσµών.
Προχωρήσαµε σε γενναία µείωση του ΕΝΦΙΑ.
Βελτιώσαµε το πλαίσιο ρυθµίσεων των οφειλών των πολιτών.
Απλοποιήσαµε τις διαδικασίες για την προστασία της πρώτης
κατοικίας και παρατείναµε το υφιστάµενο πλαίσιο κατά τέσσερις
µήνες, πλαίσιο το οποίο µε νόµο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ θα
έληγε σε δέκα ηµέρες.
Καταργήσαµε του κεφαλαιακούς περιορισµούς.
Προχωρήσαµε εµβληµατικά επενδυτικά έργα.
Προωθούµε αποκρατικοποιήσεις.
Δροµολογήσαµε και ολοκληρώσαµε την αποπληρωµή του
ακριβού τµήµατος των δανείων του ΔΝΤ.
Νοµοθετήσαµε πλαίσιο για την αγορά διαδικτυακών τυχερών
παιγνίων.
Ψηφίστηκε ένα φιλοαναπτυξιακό φορολογικό νοµοσχέδιο.
Ψηφίστηκε µια συστηµική λύση για τη µείωση των «κόκκινων»
δανείων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών.
Και απορώ τι είναι αυτό που είπε ο κ. Τσίπρας. Τα 12 δισεκατοµµύρια ευρώ είναι εγγυήσεις. Οι εγγυήσεις δεν µπαίνουν ούτε
στο έλλειµµα ούτε στο χρέος.
Θα έπρεπε να το ξέρετε, γιατί στηριζόµενοι στη σωστή επιλογή της κυβέρνησης του Κώστα Καραµανλή, κάνατε 85 δισεκατοµµύρια ευρώ εγγυήσεις µετά τα παιχνίδια του πρώτου
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εξαµήνου του 2015. Άρα, τι είναι αυτά που άκουσα σήµερα; Τα
12 δισεκατοµµύρια είναι εγγυήσεις, ούτε έλλειµα ούτε χρέος.
Και παρατείνουµε σήµερα για έξι µήνες τον µειωµένο συντελεστή ΦΠΑ στα πέντε νησιά του Αιγαίου που πλήττονται από τις
µεταναστευτικές ροές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Η υλοποίηση αυτού του πλέγµατος πολιτικών αξιολογείται θετικά από τους εταίρους, τους επενδυτές, τις αγορές, τους οίκους
αξιολόγησης, αλλά πρωτίστως από τους Έλληνες πολίτες. Αυτό
αποδεικνύεται από τις δηµόσιες αναφορές εγχώριων και διεθνών
παραγόντων και φορέων, από τις επιτυχηµένες ως προς το επιτόκιο και την ποιότητα εκδόσεις χρέους, από τις αναβαθµίσεις
των οίκων αξιολόγησης, από τη σηµαντική βελτίωση του δείκτη
οικονοµικού κλίµατος και καταναλωτικής εµπιστοσύνης.
Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη προχωρά µπροστά
γρήγορα και µε ασφάλεια, µε σοβαρότητα, αποφασιστικότητα,
αυτοπεποίθηση, υπευθυνότητα και κυρίως, κύριε Τσακαλώτο, µετριοπάθεια.
Και τώρα έρχοµαι σ’ εσάς, που θα ήθελα να µην τοποθετηθώ
γι’ αυτά τα θέµατα αλλά µε προκαλέσατε, γιατί είπατε χωρίς
ίχνος αυτοκριτικής ότι δεν υπάρχει ψήγµα αξιοπιστίας σε αυτή
την Κυβέρνηση και ότι κάτι αντίστοιχο έχετε να δείτε από το
1938. Εγώ θα επιµείνω λίγο στο 2015 - 2017 και θα καταθέσω
στα Πρακτικά τον εαυτό σας, για να δούµε αν τον αναγνωρίζετε.
Στις 31 Οκτωβρίου 2015: «Δεσµεύοµαι ότι µέχρι το τέλος του
2015 θα έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των κόκκινων δανείων».
Και µας αφήσατε τα κόκκινα δάνεια όπου τα παραλάβατε. Η αξιοπιστία σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Σε ερώτηση του κ. Βορίδη, στις 18 Μαΐου του 2017: «Σε λίγους
µήνες δεν θα υπάρχουν capital controls».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Στις 20 Οκτωβρίου του 2017: «Μέχρι το τέλος της χρονιάς θα
έχουµε νόµο για την αγορά των παιγνίων». Δεν προλάβατε. Το
κάναµε εµείς. Δύο χρόνια ήταν πολλά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και πάω στο αποκορύφωµα της αξιοπιστίας σας «κόκκινη
γραµµή το αφορολόγητο» και θα είχατε παραιτηθεί. Μειώσατε
το αφορολόγητο και δεν παραιτηθήκατε και µιλάτε για αξιοπιστία; Λίγο µετριοπάθεια και αυτοκριτική δεν θα έβλαπτε.
Τα καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πέµπτον, ισχυρίστηκε η Αντιπολίτευση ότι οι εκτιµήσεις αυτής
της Κυβέρνησης για την ανάπτυξη είναι αισιόδοξες. Εγώ να προσχωρήσω για λίγο σε εσάς. Επικαλείστε τα στοιχεία των θεσµών.
Αν, όµως, τα αποδέχεστε, αυτό σηµαίνει ότι δέχεστε ότι η οικονοµία θα τρέχει µε 2,3% το 2020, άρα καλύτερα από το 2019. Παραδέχεστε συνεπώς, χωρίς να το έχετε αντιληφθεί, ότι η
οικονοµία το 2020 θα είναι σε καλύτερη κατάσταση από το 2019,
γιατί ούτε ένας διεθνής φορέας δεν πιστεύει ότι θα πάµε χειρότερα απ’ ό,τι ήµασταν. Όλοι λένε ότι η εικόνα της οικονοµίας θα
είναι ακόµα καλύτερη.
Και εµείς εκτιµούµε ότι θα πάµε ακόµα καλύτερα. Γιατί; Γιατί
µε την υλοποίηση του φορολογικού νοµοσχεδίου ενσωµατώνονται πολιτικές µε υψηλές πολλαπλασιαστικές αναπτυξιακές επιδράσεις.
Έκτον, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση ισχυρίζεται ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας -το είπε ο κ. Τσίπρας- εφαρµόζει ταξικές πολιτικές. Το ισχυρίζεται αυτό η πιο ταξική µνηµονιακή
κυβέρνηση, δηλαδή, του ΣΥΡΙΖΑ που πέρασε από τη χώρα.
Εµείς, χωρίς να ισχυριζόµαστε ότι καταργούµε τις κοινωνικές
και εισοδηµατικές τάξεις, σχεδιάζουµε και υλοποιούµε πολιτικές
για όλους τους πολίτες, µε ιδιαίτερη έµφαση στα χαµηλότερα
και τα µεσαία εισοδηµατικά στρώµατα, προκειµένου ναι, να µειώσουµε τις κοινωνικές ανισότητες.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ).

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πρώτο παράδειγµα, µειώσαµε τον ΕΝΦΙΑ για όλους τους πολίτες. Επιλέξαµε η µείωση στα χαµηλότερα εισοδηµατικά στρώµατα να παραµείνει υψηλότερη αλλά µειώσαµε τον φόρο
ακίνητης περιουσίας και στο υπόλοιπο 42% της κοινωνίας που
πληρώνει το 60% του φόρου, το οποίο εσείς το είχατε εντελώς
αγνοήσει και στο οποίο ανήκει και µεγάλο κοµµάτι της µεσαίας
τάξης.
Δεύτερο παράδειγµα, µειώσαµε τον εισαγωγικό φορολογικό
συντελεστή του φόρου εισοδήµατος για τα φυσικά πρόσωπα
από το 22% στο 9%, όπως ακριβώς είχαµε δεσµευτεί προεκλογικά. Συνδυαστικά από τη µείωση του ΕΝΦΙΑ, -γιατί η οικονοµική
πολιτική δεν είναι µόνο ο φόρος εισοδήµατος φυσικών προσώπων, είναι ένα πλέγµα µέτρων και από τη νέα κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος- αναµένεται µείωση της φορολογικής
επιβάρυνσης στα χαµηλότερα στρώµατα κατά 23%, στα µεσαία
εισοδήµατα κατά 16% και στα υψηλότερα εισοδήµατα κατά 7%
και µειώνουµε και τις ανισότητες.
Τρίτο παράδειγµα, µειώνουµε τον φόρο εισοδήµατος νοµικών
προσώπων από το 28% στο 24% για όλες τις επιχειρήσεις, µικρές, µεσαίες, µεγάλες. Πού την είδατε την ταξικότητα;
Τέταρτο παράδειγµα, το φορολογικό νοµοσχέδιο υποβοηθά
την οικονοµική δραστηριότητα του παραγωγικού σκέλους της οικονοµίας, στο οποίο ανήκει και η µεσαία τάξη. Οι παροχές σε
είδος στους εργαζόµενους, η έξυπνη ανάκαµψη της οικοδοµικής
δραστηριότητας, η ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης,
η µείωση των ασφαλιστικών εισφορών µαζί µε πολιτικές για ευκαιρίες απασχόλησης, για ασφάλεια, για βελτιώσεις στην παιδεία
και αυστηρούς ελέγχους των µεταναστευτικών ροών θα αποκαταστήσουν σταδιακά τη µεσαία τάξη, ώστε να τη δούµε να επιστρέφει εκεί που, πραγµατικά, πρέπει να είναι και όχι εκεί που
σήµερα είναι.
Έβδοµον, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση ισχυρίζεται ότι η µείωση
των φόρων δεν υποβοηθά την αναπτυξιακή διαδικασία. Το είπε
ο κ. Τσακαλώτος πολλές φορές. Στη µηχανή αναζήτησης επιστηµονικών άρθρων -επικεντρώνοµαι σ’ αυτό- ο συνδυασµός των λέξεων tax reduction και economic growth παρουσιάζει 2,8
εκατοµµύρια επιστηµονικές µελέτες που αναλύουν το ζήτηµα.
Σε σχετική επισκόπηση της βιβλιογραφίας -θα την καταθέτω
στα Πρακτικά- στις είκοσι τρεις από τις είκοσι έξι µελέτες αποδεικνύεται ότι η επίδραση της αύξησης των φόρων στην οικονοµική ανάπτυξη είναι αρνητική. Ως εκ τούτου, κάθε φορολογική
µεταρρύθµιση που αποσκοπεί στη µείωση της συνολικής επιβάρυνσης, θα οδηγήσει σε τόνωση της ανάπτυξης µέσω της αύξησης των επενδύσεων, της απασχόλησης, των µισθών και
συναφώς του βιοτικού επιπέδου, ενώ οδηγεί και στη συνολική
µείωση της φοροδιαφυγής. Η κυβέρνηση του Αντώνη Σαµαρά
παρέδωσε τον «κενό ΦΠΑ», δηλαδή τη φοροδιαφυγή στον ΦΠΑ,
στο χαµηλότερο ύψος των µνηµονιακών ετών και εσείς κάθε
χρόνο την αυξάνετε.
Τα καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Φυσικά, οι µειώσεις των φόρων δεν είναι πανάκεια, αποτελούν
τµήµα µιας ευρύτερης οικονοµικής πολιτικής, ενισχύοντας τα κίνητρα για παραγωγή και εργασία µε στόχο τη δηµιουργία ενός
φιλικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, ώστε να επιταχυνθεί ο
ρυθµός ανάπτυξης.
Όγδοον, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση ισχυρίζεται ότι η Κυβέρνηση είναι κοινωνικά ανάλγητη. Προφανώς αναφέρεται σε σκιάχτρο που έχει κατασκευάσει για τη Νέα Δηµοκρατία,
προκειµένου κάπως να οικοδοµήσει έναν αντιπολιτευτικό λόγο.
Στην πραγµατικότητα ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Η συνεκτική προσέξτε τον όρο- κοινωνική πολιτική της Κυβέρνησης, όχι αποκοµµένη από την υπόλοιπη οικονοµική πολιτική, έχει στόχο την
κοινωνική αποτελεσµατικότητα και δικαιοσύνη και εδράζεται σε
πέντε πυλώνες: στη διατήρηση του πλέγµατος κοινωνικής προστασίας µέσω των αναγκαίων επιδοµάτων, όπως είναι το επίδοµα
παιδιού, το κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης, το επίδοµα στέγα-
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σης και άλλα, στην αντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλήµατος µε πολιτικές όπως είναι η χορήγηση επιδόµατος για κάθε νέο
παιδί, το πρόσθετο αφορολόγητο, ο µειωµένος συντελεστής
ΦΠΑ για βρεφικά είδη, στην καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής, την αποκατάσταση της δικαιοσύνης και τη διασφάλιση της
βιωσιµότητας του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, στην
άσκηση κοινωνικής πολιτικής µέσω της µείωσης της υπερφορολόγησης και στη χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης σε ευαίσθητες
κοινωνικές οµάδες.
Ο κοινωνικός, συνεπώς, προϋπολογισµός έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η παρούσα Κυβέρνηση στηρίζει έµπρακτα την ενίσχυση
της κοινωνικής συνοχής, και πάει πολύ να µας κουνάτε εσείς το
δάχτυλο, που κόψατε το ΕΚΑΣ και επιβάλατε ή αυξήσατε τις εισφορές υγείας. Και, φυσικά, θα το επαναλάβω. Είστε η µόνη µνηµονιακή Κυβέρνηση που µείωσε τον Μάιο του 2016 το αφορολόγητο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Τέλος, ένατον, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση ισχυρίζεται ότι εγκαταλείπεται ο στόχος για τη µείωση των πρωτογενών πλεονασµάτων. Άραγε, πόσες φορές πρέπει να επαναλάβω ότι η µείωση
των πρωτογενών πλεονασµάτων, βρίσκεται στον πυρήνα αυτής
της Κυβέρνησης;
Το ζήτηµα, όµως, είναι πώς προσεγγίζουµε αυτόν τον στόχο,
και εµείς τον προσεγγίζουµε µε τεκµηρίωση και υπευθυνότητα.
Αποδέχοµαι, βεβαίως, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ασυναγώνιστος στο να
προβάλλει τις επιθυµίες του ως πραγµατικότητες. Ισχυρίζεται και το επανέλαβε σήµερα πάλι ο κ. Τσίπρας- ότι θα πετύχαινε µείωση των πλεονασµάτων µε τη δηµιουργία ενός ειδικού
λογαριασµού.
Θα επαναλάβω για πολλοστή φορά ότι στις 7 Μαΐου του 2019
είχε αναφέρει συγκεκριµένα ο κ. Τσίπρας: «Σήµερα έδωσα εντολή και ανοίξαµε έναν ειδικό λογαριασµό, στον οποίο καταθέτουµε τις επόµενες ηµέρες 5,5 δισεκατοµµύρια».
Τέτοιος λογαριασµός µέχρι σήµερα δεν υπάρχει. Τι εντολή
έδωσε;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Δεν τηρήσατε την εντολή του; Ο κ. Χουλιαράκης δεν τήρησε
την εντολή του;
Μη µου πείτε, όπως άκουσα τον κ. Δραγασάκη χθες, «γιατί δεν
το κάνουµε εµείς;». Διότι εµείς δεν έχουµε µπερδέψει τα ταµειακά µε τα δηµοσιονοµικά.
Όµως, εγώ θα σας πω το εξής. Από τις 7 Μαΐου είναι αυτό.
Μέχρι τις 7 Ιουλίου τι κάνατε δύο µήνες; Αφού σας έδωσε εντολή
ο κύριος Πρωθυπουργός -ο τότε Πρωθυπουργός- εσείς γιατί δεν
ανοίξατε; Δύο µήνες δεν προλάβατε ή µήπως αυτά δεν γίνονταν;
Ξέρετε καλά την απάντηση. Η δική µας προσέγγιση είναι σοβαρή. Οι υψηλότεροι ρυθµοί ανάπτυξης, το χαµηλό κόστος δανεισµού, η πρόωρη αποπληρωµή του ΔΝΤ και η χρήση των
κερδών από τα ελληνικά οµόλογα για αναπτυξιακές πρωτοβουλίες θα βελτιώσουν τις παραµέτρους βιωσιµότητας του δηµοσίου χρέους, δίνοντας τη δυνατότητα εντός του 2020 να
διεκδικήσουµε τη µείωση του στόχου των πρωτογενών πλεονασµάτων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συµπερασµατικά, κωδικοποιώ.
Υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ της δικής µας οικονοµικής πολιτικής και της αντίστοιχης του ΣΥΡΙΖΑ τόσο σε επίπεδο
σχεδιασµού όσο και εφαρµογής. Διότι ακούω από άλλα κόµµατα
να λένε ότι είµαστε το ίδιο.
Εµείς δεν ασκούµε ταξικές πολιτικές. Ο ΣΥΡΙΖΑ άσκησε. Εµείς
απευθυνόµαστε στις πλατιές λαϊκές δυνάµεις και επιδιώκουµε
και σταδιακά επιτυγχάνουµε να αποκαταστήσουµε τη µεσαία
τάξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ τη διέλυσε. Εµείς επιδιώκουµε να µεγαλώσουµε
την πίτα της οικονοµίας και να τη µοιράσουµε πιο δίκαια. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανακύκλωνε τη µιζέρια. Εµείς πιστεύουµε στην αναγκαιότητα µείωσης των φόρων. Ο ΣΥΡΙΖΑ αρέσκεται στην
υπερφορολόγηση των πολιτών. Εµείς επιδιώκουµε να προσελκύσουµε επενδύσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ ιδεοληπτικά τις πολεµά. Εµείς
εφαρµόζουµε πολιτικές για την ενίσχυση τόσο της προσφοράς
όσο και της ζήτησης στην οικονοµία. Ο ΣΥΡΙΖΑ ασχολείται µόνο
µε τη ζήτηση. Εµείς εφαρµόζουµε µια συνεκτική κοινωνική πολι-
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τική. Ο ΣΥΡΙΖΑ υλοποιεί απλώς επιδοµατικές πολιτικές. Εµείς
εφαρµόζουµε πολιτικές βασισµένες στις αρχές του ριζοσπαστικού, του κοινωνικού φιλελευθερισµού και της κοινωνικής οικονοµίας της αγοράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ ακόµα ψάχνεται.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω, λέγοντας ότι ο προϋπολογισµός καταδεικνύει ότι η οικονοµία έχει θετική δυναµική, δυναµική η οποία σταθεροποιείται, βελτιώνεται και κινητοποιεί
δυνάµεις, εντός και εκτός Ελλάδος, εγχώριες και ξένες.
Μετά τη µακροχρόνια περιπέτεια, η οικονοµία φαίνεται ότι σταδιακά βγαίνει στο ξέφωτο. Γνωρίζουµε, βέβαια, ότι µαγικές συνταγές δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν σύντοµα µονοπάτια για τα
µέρη που, ως χώρα, αξίζουµε να πάµε.
Λάθη γίνονται και θα γίνονται. Αναγνωρίζονται, όµως, και στο
πλαίσιο του εφικτού και των περιορισµών διορθώνονται. Αβεβαιότητες υπάρχουν, κίνδυνοι παραµονεύουν, δοµικά προβλήµατα
συνεχίζουν να υφίστανται. Εφησυχασµός δεν δικαιολογείται. Στο
όχηµα της χώρας επιβαίνουµε όλοι, γι’ αυτό πρέπει να κινηθούµε
χωρίς προσωπικούς, χωρίς κοµµατικούς υπολογισµούς, µακριά
από αυταπάτες, λαϊκισµούς και ελιτισµούς.
Φρονώ ότι όλες και όλοι κατανοούµε πως η πραγµατικότητα
επιβάλλει κοινωνικές και πολιτικές συγκλίσεις, δηµιουργικές συνθέσεις, εθνικό σχέδιο, σκληρή δουλειά, επιτάσσει πατριωτική συνείδηση, σύνεση, ρεαλισµό, απαιτεί ασφάλεια και αίσθηση
δικαιοσύνης.
Μόνο έτσι θα διαµορφώσουµε το νέο σύγχρονο βιώσιµο εγχώριο ολιστικό υπόδειγµα, που µπορεί να ωθήσει την οικονοµία
και την κοινωνία σε έναν ενάρετο κύκλο ευηµερίας για όλους
τους πολίτες, σε µια ισχυρή και διεθνώς αξιοπρεπή Ελλάδα.
Γι’ αυτόν τον λόγο σας καλώ να ψηφίσετε τον προϋπολογισµό
του 2020, τον πρώτο ουσιαστικά αναπτυξιακό προϋπολογισµό
της τελευταίας δεκαετίας, έναν προϋπολογισµό που έχει ως
στόχο την ισχυροποίηση της χώρας και την προώθηση της ατοµικής και κοινωνικής ευηµερίας. Εµείς έχουµε κάνει τη βασική
επιλογή µας: Προχωρούµε µε τους πολλούς, για τους πολλούς.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα για
λίγο τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Καλείται στο Βήµα ο
Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδος της Νέας Δηµοκρατίας.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Σας ευχαριστώ.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πέρυσι, από
αυτό εδώ το Βήµα είχα πει ότι ο προϋπολογισµός του 2019 θα
ήταν ο τελευταίος µιας κακής κυβέρνησης, που πήγε την Ελλάδα
πίσω. Οι πολίτες δικαίωσαν αυτήν την πρόβλεψη και ο προϋπολογισµός του 2020 είναι ο πρώτος προϋπολογισµός της αυτοδύναµης Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Η επιλογή µας αυτή µας γεµίζει ευθύνη, γιατί εµείς ξέρουµε
γιατί κερδίσαµε και ξέρουµε, επίσης, τι περιµένουν οι Ελληνίδες
και οι Έλληνες από µας. Κάποιοι άλλοι δεν κατάλαβαν γιατί έχασαν και δεν αντιλαµβάνονται ότι οι πολίτες δεν περιµένουν πια
τίποτα από αυτούς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Μία αναφορά θα κάνω µόνο εισαγωγικά στην τοποθέτηση του
κ. Τσίπρα, στο πρώτο µέρος της, γιατί στο δεύτερο άλλαξε αρκετά ο τόνος της εκφοράς του λόγου του.
Κύριε Τσίπρα, ξέρετε ότι οι ψυχολόγοι λένε ότι υπάρχουν
πέντε στάδια διαχείρισης συναισθηµάτων µετά από µια µεγάλη
απώλεια.
(Θόρυβος - γέλωτες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Εν προκειµένω, ήταν η απώλεια της εξουσίας αυτή στην οποία
αναφέροµαι, όχι κάποια άλλη απώλεια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Είναι η άρνηση, είναι ο θυµός, είναι η διαπραγµάτευση, η κατάθλιψη και η αποδοχή. Αν κρίνω από το ύφος σας σήµερα, είστε
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ακόµα στο στάδιο του θυµού. Εύχοµαι να φτάσετε στην αποδοχή
χωρίς να περάσετε από τα άλλα δύο στάδια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Σας άκουγα να περιγράφετε την εικόνα της Ελλάδος των πρώτων µηνών του 2019 και αναρωτιόµουν σε τι παράδεισο ζούσαµε
και δεν το εκτιµούσαµε, κύριε Τσίπρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και επειδή µιλήσατε πολύ για την απάτη, κύριε Τσίπρα, δεν
είστε ανιχνευτής απάτης. Παραγωγός απάτης είστε και η απάτη
και το ψέµα είναι λέξεις απαγορευµένες για εσάς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο φετινός προϋπολογισµός, ο
πρώτος της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας, δεν περιέχει
εκπλήξεις και πυροτεχνήµατα. Αποτυπώνει απλά σε αριθµούς τις
πολιτικές για τις οποίες λάβαµε την εµπιστοσύνη του ελληνικού
λαού.
Είχα δεσµευθεί απέναντι στον ελληνικό λαό για τρεις κεντρικές
προτεραιότητες. Θα µειώσω τους φόρους. Θα δηµιουργήσω
πολλές, καλές, νέες θέσεις εργασίας και θα αποκαταστήσω το
αίσθηµα ασφάλειας και αυτό ακριβώς κάνει αυτή η Κυβέρνηση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Είναι αυτή η συνέπεια λόγων και πράξεων που επιβραβεύεται
από τους πολίτες. Γιατί ο προϋπολογισµός ανακουφίζει τη µεσαία τάξη και φροντίζει για τους ασθενέστερους µέσα από ένα
οργανωµένο σχέδιο µείωσης των φόρων. Αλλά δηµιουργεί ταυτόχρονα και ζωτικό χώρο για την ανάπτυξη και τη δηµιουργία
νέου πλούτου, πυροδοτώντας την ατοµική προκοπή και την κινητικότητα προς τα πάνω.
Με λίγα λόγια, είναι ένας προϋπολογισµός ο οποίος γράφει
τίτλους τέλους σε µια αποτυχηµένη πολιτική, γίνεται ο αισιόδοξος οδικός χάρτης για τη νέα πορεία της Ελλάδος στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Και η πρόγευση αυτής της νέας πορείας
έχει ήδη αποτυπωθεί στο έργο το οποίο συντελέστηκε από τον
Ιούλιο, σε συγκεκριµένες πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης, σε
τριάντα δύο σχέδια νόµου τα οποία ψηφίστηκαν, πολλά εκ των
οποίων βρήκαν ευρύτερη κοινοβουλευτική στήριξη και από τα
κόµµατα της Αντιπολίτευσης. Το χαιρετίζω αυτό. Ήταν νόµοι οι
οποίοι προβλέπουν ρυθµίσεις για όλα τα επίπεδα της δηµόσιας
ζωής, την οργάνωση του κράτους, τη µείωση των φόρων, την τόνωση των επενδύσεων, µέχρι την ασφάλεια στα πανεπιστήµια και
στους δρόµους.
Σε ένα νέο Σύνταγµα που θωρακίζει µε ήθος την πολιτική ζωή,
αποδεσµεύει την εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας από
τις εκλογές, ενώ καθιερώνει το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα
για τους αδύναµους και διευκολύνει επιτέλους την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, µε σχεδόν καθολική διακοµµατική συναίνεση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Παίρνουµε καθηµερινά µέτρα τα οποία απευθύνονται στην
καρδιά της κοινωνίας. Η µείωση των τιµών των φαρµάκων από
το Υπουργείο Υγείας, η κατάργηση των ουρών για τους βαριά
ασθενείς, η αναδιοργάνωση της πολιτικής προστασίας.
Μέσα στο πρώτο πεντάµηνο η Κυβέρνηση κάλυψε το δηµοσιονοµικό κενό το οποίο παραλάβαµε. Και µην αµφισβητείτε, κύριε
Τσίπρα, τους έγκυρους κρατικούς λειτουργούς του Γενικού Λογιστηρίου. Έκαναν καλά τη δουλειά επί δικών σας ηµερών και
κάνουν καλά τη δουλειά και επί δικών µας ηµερών, γιατί αυτό
είναι το καθήκον τους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Μειώσαµε νωρίτερα απ’ όσο αναµενόταν τον ΕΝΦΙΑ κατά 22%,
ένα µέτρο το οποίο ανακούφισε επτά εκατοµµύρια διακόσιες χιλιάδες εκατοµµύρια νοικοκυριά. Νωρίτερα φέτος καταβλήθηκε
και το επίδοµα θέρµανσης. Το αυξήσαµε δύο φορές για να µπορέσουν να το εκµεταλλευτούν περισσότεροι δικαιούχοι, ενώ
µέχρι τα Χριστούγεννα σχεδόν τριακόσιες χιλιάδες ευάλωτα νοικοκυριά παίρνουν έκτακτη χριστουγεννιάτικη ενίσχυση.
Με το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο όλες οι επιχειρήσεις, όχι
µόνο οι µεγάλες, αλλά και οι µικρές, θα πληρώνουν στο εξής λιγότερο φόρο. Σε ένα δεύτερο µέτωπο καταργήθηκαν επιτέλους
τα capital control που φυλάκισαν τη χώρα για τέσσερα χρόνια.
Εξακόσιες χιλιάδες καινούργιοι δανειολήπτες µπήκαν στο νέο
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καθεστώς ρυθµίσεων. Δροµολογήθηκε η αντιµετώπιση των κόκκινων δανείων µε το σχέδιο «ΗΡΑΚΛΗΣ». Μεγάλες επενδύσεις,
όχι µόνο το Ελληνικό, απεγκλωβίστηκαν και δόθηκε νέα ώθηση
στο πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων, πάντα µε γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον. Αποπληρώθηκε, επίσης, το ακριβό τµήµα των
δανείων του ΔΝΤ. Η ΔΕΗ σώθηκε. Προχωρά απελευθερωµένη
σε ένα αισιόδοξο µέλλον πάντα, όµως, υπό κρατικό έλεγχο.
Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι η τελευταία τέταρτη έκθεση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν η θετικότερη από κάθε άλλη. Ούτε
βέβαια είναι τυχαίο, κύριε Τσίπρα, το γεγονός ότι σήµερα η Ελλάδα δανείζεται µε αρνητικά επιτόκια. Όλα αυτά αντανακλώνται
διεθνώς στην αναβάθµιση της χώρας από τους διεθνείς οίκους
αξιολόγησης, την πρόοδό της σε όλους τους δείκτες του οικονοµικού κλίµατος.
Το κόστος δανεισµού της χώρας, δεκαετές οµόλογο για
πρώτη φορά µετά από πολύ καιρό χαµηλότερο από αυτό της Ιταλίας, κύριε Τσίπρα. Δεν είναι δικό σας δηµιούργηµα αυτό. Είναι
δηµιούργηµα αυτής της Κυβέρνησης.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης καταθέτει για τα πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Στο εσωτερικό εκφράζεται κι ένα άυλο κέρδος. Διατρέχει οριζόντια την κοινωνία. Είναι η διάχυτη αισιοδοξία, η διάθεση για
δηµιουργία. Έχουµε τη δυνατότητα πια να µπορούµε να συζητάµε για τον χριστουγεννιάτικο στολισµό. Έχουµε αυτήν την πολυτέλεια. Οι πολίτες -βγαίνετε από την Αίθουσα εδώ- είναι πιο
αισιόδοξοι, είναι πιο χαρούµενοι και αυτό συνιστά συνολικά µια
µεγάλη κατάκτηση για την Κυβέρνησή µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Υπάρχει πίστη ότι τα πράγµατα µπορούν επιτέλους να πάνε
προς τα µπρος και πρόκειται για τη θετική ανταπόκριση των Ελλήνων στο δικό µας αδιαπραγµάτευτο σύνθηµα. Το είπαµε και
το κάνουµε πράξη. Αυτή η συνέπεια επιβραβεύεται σήµερα,
κύριε Τσίπρα, από τους Έλληνες πολίτες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Δεν θα επικαλεστώ στην οµιλία µου πολλούς αριθµούς και
πολλές στατιστικές. Όλα αυτά εξάλλου παρουσιάστηκαν αναλυτικά τις προηγούµενες µέρες από τους οµιλητές µας, από τον
Υπουργό Οικονοµικών και οι µεγάλες διαφορές µας µε το χθες
εκφράστηκαν στις κάλπες πριν από πεντέµισι µήνες. Η Ελλάδα
κοιτάχθηκε στον καθρέφτη της αυτογνωσίας, αναγνώρισε λάθη
και χαµένες ευκαιρίες, καταδίκασε τη δηµαγωγία, καταδίκασε
την καθήλωση, επιλέγοντας τον αυτοδύναµο δρόµο της αλήθειας, της προόδου και του αποτελέσµατος. Η επιλογή αυτή είναι
µια επιλογή η οποία δικαιώνεται καθηµερινά.
Θα αποφύγω, λοιπόν, τις συνήθεις παραθέσεις ψυχρών στοιχείων, όπως και τους πολιτικούς διαξιφισµούς. Είπαµε ότι δεν ξεχνάµε, αλλά προχωράµε.
Αντιµετωπίζω, λοιπόν, κύριε Τσίπρα, την αποψινή διαδικασία
στη Βουλή ως ένα πεδίο διαλόγου των πολιτικών δυνάµεων,
όπου είναι εφικτό ως κέντρο σύγκλισης που µεταφέρει, παρά τις
παλιές µας διαφορές, τη συζήτηση σε ένα νέο σύνορο, αυτό µεταξύ στασιµότητας και ευηµερίας. Είναι µια ευκαιρία να αναδειχθεί η ωριµότητα και η διάθεση συνεννόησης των κοµµάτων, ιδίως
στα εθνικά θέµατα. Θα έρθω σε αυτό το θέµα στη συνέχεια.
Επιτρέψτε µου, λοιπόν, να καταθέσω ορισµένες σκέψεις για
το πολιτικό περιεχόµενο του σχεδίου µας, για την ιδεολογική
πρόταση που κρύβεται πίσω από τους αριθµούς του προϋπολογισµού, για το κοινωνικό ενδιαφέρον που επενδύουν οι λέξεις
του. Δύο είναι τα χαρακτηριστικά του προϋπολογισµού του 2020.
Πρώτον, συνδυάζει την κοινωνική φροντίδα µε την ανάπτυξη
κι αυτό το υπηρετεί διορθώνοντας παλαιότερες αδικίες, αλλά
ανοίγοντας και τον δρόµο για νέες επενδύσεις και νέες δουλειές.
Στόχος µας είναι από τη διανοµή σποραδικών επιδοµάτων σε όλο
και φτωχότερους πολίτες να περάσουµε επιτέλους στην απέναντι όχθη, σε ένα διαρκώς αυξανόµενο εθνικό εισόδηµα, το
οποίο θα κατανέµεται δίκαια σε όλους.
Και δεύτερον, ενώ παραµένει ρεαλιστικός, τρέφεται µε αισιο-
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δοξία στο αύριο. Το κάνει δίνοντας βάρος σε δυναµικούς τοµείς,
όπως η πράσινη ενέργεια, η ψηφιακή οικονοµία, καθώς και σε
χώρους όπως η παιδεία και η υγεία, όπου το πρόβληµα δεν είναι
µόνο οικονοµικό, αλλά είναι δοµικό και είναι και λειτουργικό.
Υπάρχουν αλλαγές που, ενώ οι ίδιες δεν απαιτούν χρηµατοδότηση, στην πράξη µπορεί να αποδειχθούν κερδοφόρες.
Το αναπτυξιακό νήµα του προϋπολογισµού διαπερνά κάθε
µέτρο. Μειώνοντας τον συντελεστή για τις επιχειρήσεις από το
28% στο 24% και τον συντελεστή για τα µερίσµατα από το 10%
στο 5%, δηµιουργεί εύφορο έδαφος για επενδύσεις. Προβλέποντας, επίσης, χαµηλό συντελεστή για τις νεοφυείς δράσεις και
φόρο µόνο 10% και τα αγροτικά σχήµατα, πριµοδοτεί τις πρωτοβουλίες του αύριο. Με το σχέδιο «ΗΡΑΚΛΗΣ» ανοίγει πάλι τον
δρόµο για τη χρηµατοδότηση καινούργιων επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών.
Μην ανησυχείτε, κύριε Τσίπρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να
αξιοποιηθεί το «µαξιλάρι» για την κάλυψη εγγυήσεων του ελληνικού δηµοσίου. Σας το εξήγησε και ο Υπουργός Οικονοµικών.
Οι εγγυήσεις δεν προσµετρώνται ούτε στο έλλειµµα ούτε στο
χρέος. Μην έχετε, λοιπόν, καµµία ανησυχία γι’ αυτό.
Το σχέδιο «ΗΡΑΚΛΗΣ» θα απαλλάξει τις τράπεζες από το 40%
των κόκκινων δανείων τους. Τι σηµαίνει αυτό στην πράξη; Ότι οι
τράπεζες θα µπορούν και πάλι να προσφέρουν ρευστότητα σε
όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις, για να µπορέσει να στηριχθεί η
παραγωγική επιχείρηση, που µέχρι σήµερα δεν είχε πρόσβαση
σε τραπεζικό δανεισµό.
Η κοινωνική αλληλεγγύη αποτελεί την παράλληλη προτεραιότητα της στρατηγικής µας για το 2020. Μείωση του φορολογικού συντελεστή, του εισαγωγικού στο 9%, µείωση του ΦΠΑ σε
φάρµακα σε κρίσιµους τοµείς, αφορολόγητο 1.000 ευρώ για
κάθε παιδί, 2.000 ευρώ για κάθε γέννηση. Το δηλώνουν, όµως,
και όλα όσα έχουν προηγηθεί, όπως τα 180 εκατοµµύρια ευρώ
σε σχεδόν τριακόσιες χιλιάδες οικογένειες, απαλλαγή των ΑΜΕΑ
από την εισφορά αλληλεγγύης, απονοµή -δεν είπατε κάτι γι’
αυτό- εξήντα έξι χιλιάδων συντάξεων χηρείας που µας κληρονοµήσατε και αυτή η Κυβέρνηση και αυτό το Υπουργείο µέσα σε
δύο µήνες τις έδωσε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Εµείς το ψηφίσαµε αυτό!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Οι
δαπάνες δεν γίνονται χωρίς µελέτη και δεν γίνονται χωρίς ευθύνη
απέναντι στη δηµοσιονοµική ισορροπία. Θα αντισταθµιστούν από
περισσότερα έσοδα που θα φέρει η ανάπτυξη, όπως και από τη
ρεαλιστική επιτέλους αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής µε τη δυναµική εξάπλωση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.
Σας άκουσα επιφυλακτικό γι’ αυτό, κύριε Τσίπρα. Είναι σωστό
µέτρο οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, για να µπορέσουµε επιτέλους να περιορίσουµε την φοροδιαφυγή ειδικά στο ΦΠΑ και ειδικά σε τοµείς όπως η εστίαση, µε τις νέες αντικειµενικές αξίες,
µε τον αποτελεσµατικότερο έλεγχο νέων οικονοµικών δραστηριοτήτων όπως οι βραχυπρόθεσµες µισθώσεις.
Η κοινωνική µέριµνα και η ανάπτυξη δεν αποτελούν για την Κυβέρνηση µεµονωµένες ούτε αντιφατικές στοχεύσεις. Η πρώτη
απλά δεν υπάρχει χωρίς τον πρόσθετο πλούτο, τον οποίο παράγει η δεύτερη.
Ο µικρότερος ΕΝΦΙΑ ανακουφίζει το πορτοφόλι εκατοµµυρίων Ελλήνων σε όλη τη χώρα. Ταυτόχρονα, όµως, σε συνδυασµό µε κίνητρα όπως η αναβάθµιση των κτιρίων, η απαλλαγή
φόρου στις µεταβιβάσεις, αλλάζει συνολικά η εικόνα της αγοράς
ακινήτων. Είναι ένα µέτρο το οποίο έχει διάσταση και κοινωνική
και αναπτυξιακή.
Κύριε Τσίπρα, η αγορά των ακινήτων αυξήθηκε κατά περίπου
11% το 2019. Αυτή είναι η τάση της αγοράς ακινήτων τα τελευταία δέκα χρόνια και η σύγκρισή της σε σχέση µε το τι έγινε στην
Ισπανία και στις Ηνωµένες Πολιτείες. Αυτές είναι µακροχρόνιες
τάσεις. Και αν η αγορά ακινήτων ακολουθήσει µία αντίστοιχη πορεία, αυτό σηµαίνει αύξηση της αξίας της περιουσίας του κάθε
ελληνικού νοικοκυριού, κύριε Τσίπρα.
Μην απαξιώνετε, λοιπόν -και καταθέτω στα Πρακτικά- τόσο εύκολα τις πολιτικές, οι οποίες τονώνουν σήµερα την οικοδοµική
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δραστηριότητα και συνολικά την αγορά ακινήτων.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είµαστε µία χώρα µε µεγάλα ποσοστά ιδιοκατοίκησης και η
αγορά ακινήτων θα αποτελέσει κύριο βραχίονα αναπτυξιακής πολιτικής γι’ αυτήν την Κυβέρνηση όχι στη λογική του παρελθόντος
«χτίζουµε ό,τι θέλουµε, όπου θέλουµε, χωρίς κανόνες», αλλά µία
ανάπτυξη φιλική προς το περιβάλλον, µια ανάπτυξη που θα αναβαθµίσει το κτιριακό µας δυναµικό µε καινούργια υλικά, φιλικά
προς το περιβάλλον, µια ανάπτυξη που θα φέρει στην Ελλάδα
νέους ιδιοκτήτες ακινήτων, ανθρώπους οι οποίοι θα αγοράσουν
ακίνητα από το εξωτερικό και θα επενδύσουν την περιουσία τους
στην Ελλάδα. Όλα αυτά είναι θετικές εξελίξεις και εµείς ποντάρουµε και στηρίζουµε αυτήν τη συγκεκριµένη αγορά.
Η µείωση του φόρου στα µερίσµατα και τις επιχειρήσεις δεν
αφορά µόνο τις µεγάλες επιχειρήσεις. Αφορά κάθε ελληνική επιχείρηση. Και άκουσα και το επιχείρηµα ότι πολλές επιχειρήσεις
είναι ζηµιογόνες. Τις καταλήξατε ζηµιογόνες µε τα τέσσερα χρόνια της πολιτική σας, κύριε Τσίπρα! Τις τσακίσατε τις ελληνικές
επιχειρήσεις!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Όµως κάθε µείωση φόρου αφορά επιχείρηση η οποία σήµερα
πληρώνει φορολογία, πληρώνει φόρο στα µερίσµατα, και θα την
εκµεταλλευτεί. Και οι επιχειρήσεις και οι σπουδαίοι, µικροί, µεγάλοι, µεσαίοι επιχειρηµατίες, κύριε Τσίπρα, έχουν ένα µεράκι,
θέλουν να µεγαλώσουν την επιχείρησή τους. Και όταν τους δοθεί
η δυνατότητα, θα επενδύσουν αυτά τα κέρδη πίσω στην επιχείρηση. Και αν τα πάρουν ως µερίσµατα -όπως κάνουν πολλοί µικροµεσαίοι επιχειρηµατίες, γιατί αυτός είναι ο κύριος τρόπος
αµοιβής τους- τότε, ναι, θα φορολογηθούν µε 5% και όχι µε 10%.
Είναι αναπτυξιακή πολιτική, λοιπόν, αυτή και κοινωνική πολιτική.
Και σας µίλησε ο Υπουργός Οικονοµικών για τη σύνδεση της
µείωσης των φόρων µε την ανάπτυξη. Δεν αµφισβητείται, κύριε
Τσίπρα, αυτό στη διεθνή βιβλιογραφία. Δεν αµφισβητείται, κύριε
Τσακαλώτο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Πώς δεν αµφισβητείται!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Είστε µία µικρή µειοψηφία. Μας έχετε πει πολλές φορές ότι είστε
µαρξιστής οικονοµολόγος. Το λέτε και είστε υπερήφανος γι’
αυτό. Είστε η εξαίρεση. Ο κανόνας δεν λέει αυτό!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ο κανόνας λέει ότι όταν µειώνεις φόρους χωρίς να ξεφεύγεις
από τους δηµοσιονοµικούς στόχους, η οικονοµία παίρνει µπροστά. Ίσως στον δικό σας αριστερό φαντασιακό κόσµο αυτό δεν
ισχύει. Όµως αυτή είναι η πραγµατικότητα και αυτό βρίσκει
εφαρµογή στις πιο πολλές ανεπτυγµένες οικονοµίες του κόσµου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκτός από την κοινωνική και την
αναπτυξιακή διάσταση, ο προϋπολογισµός έχει και µία δεύτερη
διάσταση. Είναι η διάσταση που απαντά στις προκλήσεις του
µέλλοντος. Και αυτές δεν είναι άλλες από την κυκλική οικονοµία,
την πράσινη ανάπτυξη, την καθαρή ενέργεια.
Δεν άκουσα πολλά πράγµατα από την Αντιπολίτευση συνολικά,
όλες αυτές τις µέρες που συζητείται ο προϋπολογισµός. Αυτά,
όµως, είναι τα καινούργια πεδία, στα οποία θα δοκιµαστούν όλες
οι χώρες στα χρόνια που έρχονται. Μία υπεύθυνη κυβέρνηση δεν
µπορεί να αποστρέφει το βλέµµα από το αύριο. Οφείλει να προβλέπει, οφείλει να σχεδιάζει και οφείλει να δρα.
Ο προϋπολογισµός από τη φύση του έχει ετήσια εφαρµογή.
Έχει, όµως, έναν προσανατολισµό τετραετίας και για πολλές πολιτικές έχει έναν ορίζοντα δεκαετίας. Να δώσω ένα παράδειγµα.
Όταν σχεδιάζει κάνεις το πώς θα εφαρµοστεί η ηλεκτροκίνηση
στην πατρίδα µας, το σχέδιο του πρέπει να είναι σχέδιο δεκαετίας. Και εµείς προβλέπουµε ότι σε δέκα χρόνια το 10% των οχηµάτων στην πατρίδα µας µπορούν να είναι ηλεκτροκίνητα, χωρίς
να καταναλώνουν συµβατικό καύσιµο.
Και στο ίδιο διάστηµα και πολύ νωρίτερα θα έχουν διαχωριστεί
τα δίκτυα µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Ειδικά το φυσικό αέριο θα αξιοποιηθεί ως η γέφυρα µετάβασης στις πιο ήπιες µορφές ενέργειας, ώστε σε
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αυτήν τη δεκαετία οι ανανεώσιµες πηγές να ξεπεράσουν το 60%
µέχρι το 2030 για την τελική κατανάλωση ρεύµατος. Και σε αυτό
το νέο περιβάλλον θα πρωτοστατεί η νέα ΔΕΗ.
Κύριε Τσίπρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης, η τιµή της µετοχής της ΔΕΗ µία µέρα πριν από
τις ευρωεκλογές ήτανε στο 1,46. Στο κλείσιµο της χθεσινής
µέρας ήταν στο 4,12. Τριπλασιάστηκε η αξία της επιχείρησης!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Σας θυµίζω ότι η επιχείρηση ανήκει κατά 51% στο ελληνικό δηµόσιο. Είναι η µεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση. Είναι πυλώνας
ανάπτυξης για ολόκληρη τη χώρα. Και η επιχείρηση αυτή και
κατά συνέπεια και η κρατική πολιτική όπως εκφράζεται µέσα από
το νέο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίµα, διαθέτει
πλέον ένα σαφές σχέδιο για µία µεγάλη πρόκληση για την πατρίδα µας, που δεν είναι άλλη από την απεξάρτηση από τον λιγνίτη, την οριστική απεξάρτηση από τον λιγνίτη το αργότερο
µέχρι το 2028. Μέχρι το 2023, µε εξαίρεση την Πτολεµαΐδα 5, θα
έχουν κλείσει όλες οι ρυπογόνες λιγνιτικές µονάδες της χώρας
µας. Και αυτό µας βάζει στην πρώτη γραµµή της Ευρώπης στη
µετάβαση σε καθαρές µορφές ενέργειας!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Η επιχείρηση έχει ήδη εκπονήσει ένα φιλόδοξο επενδυτικό
πλάνο µε τη συνέργεια ελληνικών και ξένων κεφαλαίων και βεβαίως, µε τη µερική ιδιωτικοποίηση -έως 49%- του ΔΕΔΔΗΕ,
ώστε να αποκτήσει η χώρα επιτέλους ένα σύγχρονο ηλεκτρικό
δίκτυο.
Αντιλαµβάνοµαι τις επιφυλάξεις που ίσως προκαλούν τόσο φιλόδοξοι στόχοι, ωστόσο πολύ περισσότερο όταν έχουν µεσολαβήσει χρόνια αγκυλώσεων που κράτησαν τη χώρα µακριά από τα
δρώµενα στον υπόλοιπο κόσµο. Όµως είναι στόχοι ρεαλιστικοί,
µπορούν να επιτευχθούν µε σωστές επιλογές. Πολλές δεν έχουν
κανένα απολύτως κόστος.
Η αδειοδότηση για αιολικά πάρκα διαρκεί σήµερα από επτά
έως δέκα χρόνια, για φωτοβολταϊκά από τέσσερα έως πέντε.
Αυτός ο χρόνος µπορεί να συντµηθεί στους είκοσι τέσσερις
µήνες.
Κυκλική οικονοµία σηµαίνει παραγωγή, αξιοποίηση των πάντων, όχι µόνο των δώρων της φύσης, του αέρα, του ήλιου, αλλά
και των σκουπιδιών µας. Κυκλική οικονοµία για τη χώρα µας σηµαίνει δισεκατοµµύρια ευρώ σε επενδύσεις και δεκάδες χιλιάδες
νέες θέσεις εργασίας.
Το εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίµα προβλέπει ότι
µπορούµε να προσελκύσουµε µόνο σε αυτό τον κρίσιµο αναπτυξιακό τοµέα µέσα σε µία δεκαετία επενδύσεις που θα ξεπερνούν
τα 40 δισεκατοµµύρια ευρώ. Μπορούν να γίνουν όλα αυτά, ειδικά
στον τοµέα της διαχείρισης των απορριµµάτων, όπου σε κάποιες
περιφέρειες η χώρα έµεινε πολύ πίσω. Έχουµε τα θετικά δείγµατα γραφής στις περιφέρειες εκείνες οι οποίες προχώρησαν
και τα εξαιρετικά αρνητικά δείγµατα γραφής στις περιφέρειες
που έµειναν κολληµένες σε αγκυλώσεις του παρελθόντος, όλως
τυχαίως αυτές ήταν στα χέρια στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ την τελευταία πενταετία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ευτυχώς, άλλαξε και αυτό και τώρα τουλάχιστον σε επίπεδο
περιφερειών δεν υπάρχει κανένα άλλοθι και καµµία δικαιολογία
για καθυστερήσεις.
Βρισκόµαστε, εξάλλου, στον πυρήνα της Ευρώπης. Λίγα πράγµατα άκουσα συνολικά στη συζήτηση του προϋπολογισµού για
την ευρωπαϊκή διάσταση των εθνικών µας πολιτικών. Και αυτή η
ευρωπαϊκή διάσταση είναι εξαιρετικά σηµαντική διότι µόλις πριν
από λίγες µέρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το «European Green Deal», τη δέσµευση, δηλαδή, το σχέδιο για το πώς θα
φτάσουµε στη λεγόµενη «κλιµατική ουδετερότητα» έως το 2050.
Όπως σας είπα, εµείς είµαστε έτοιµοι να κλείσουµε τις κοστοβόρες λιγνιτικές µας µονάδες µέχρι το 2028. Έτσι, θα έχουµε
στη φαρέτρα µας ένα πολύ ισχυρό όπλο, για να διεκδικήσουµε
πρώτοι στην Ευρώπη αυξηµένη χρηµατοδότηση από τα 100 δισεκατοµµύρια ευρώ του ταµείου για τη δίκαιη µετάβαση, κάτι
που σηµαίνει ότι ολόκληρη η δυτική Μακεδονία και περιοχές της
Πελοποννήσου θα µπορούν πρώτες να ενταχθούν σε ένα σύγχρονο περιβάλλον πρωτοπορίας και να µετασχηµατίσουν τελείως
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τον παραγωγικό τους ιστό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κάθε αλλαγή προσανατολισµού
της χώρας προϋποθέτει και αλλαγή στη λειτουργία του πολιτικού
συστήµατος. Προϋποθέτει, όµως και αλλαγή στον τρόπο σκέψης
των πολιτών. Έχει έρθει η ώρα, επιτέλους, να πιστέψουµε στις
δυνάµεις µας και κυρίως να απλώσουµε την αντίληψή µας πέρα
από ξεπερασµένους µύθους που µας κρατούσαν µέχρι σήµερα
καθηλωµένους.
Ο πρώτος µύθος είναι ότι δήθεν η ευνοϊκή φορολόγηση των επιχειρήσεων -και µάλιστα βάζοντας στην ίδια µοίρα µικρές και µεγάλες επιχειρήσεις- ευνοεί µόνο τους επιχειρηµατίες, δεν βοηθά
την ανάπτυξη και τις νέες επενδύσεις. Όπως σας είπα, η αλήθεια
είναι ακριβώς η ανάποδη. Πριν από έναν χρόνο οι επιχειρήσεις
είχαν συνολική φορολογική επιβάρυνση περίπου 40%. Το ποσοστό
αυτό τώρα µειώνεται συνολικά στο 28% µε προοπτική να φτάσει
το 24%. Βάζω φόρο εισοδήµατος και µερίσµατα µαζί.
Και γιατί –επαναλαµβάνω- δίνουµε τόσο µεγάλη έµφαση στη
µείωση των φορολογικών συντελεστών; Θα µπορούν οι ελληνικές επιχειρήσεις µε αυτόν τον τρόπο να επενδύσουν περισσότερο, να προσλάβουν περισσότερο κόσµο, να δηµιουργήσουν
περισσότερες θέσεις εργασίας.
Κοιτάξτε, κύριοι της Αντιπολίτευσης, εάν επιµένετε στην απόλυτη ποινικοποίηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, ο επιχειρηµατίας έχει δύο επιλογές, είτε να µην επενδύσει, να
συµβιβαστεί στο υφιστάµενο µέγεθός του, να προσπαθήσει να
τα βγάλει πέρα όπως-όπως είτε να προσπαθήσει συνειδητά και
κατακριτέα να κλέψει το κράτος και να φοροδιαφύγει.
Αυτές οι πολιτικές απεδείχθησαν παντελώς αδιέξοδες και στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το στοίχηµα της µείωσης της φορολογίας αυτή η Κυβέρνηση θα το κερδίσει και θα το κερδίσει µε
την κοινωνία σύµµαχο!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Είναι, λοιπόν, εκτός τόπου και χρόνου οι ταξικοί χαρακτηρισµοί
για µέτρα όπως αυτό.
Επιµένετε να κάνετε µια διάκριση µεταξύ µεγάλων, µεσαίων,
µικρών επιχειρήσεων. Μα, ο σκοπός µας είναι οι µικρές επιχειρήσεις να γίνουν µεσαίες και µετά να γίνουν µεγάλες. Έτσι δεν
είναι; Η χώρα χρειάζεται πολλές καινοτόµες επιχειρήσεις. Δεν
θέλουµε οι επιχειρήσεις να µένουν πάντα µικρές. Θέλουµε να µεγαλώνουν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και θέλουµε να µεγαλώνουν µέσα σε ένα πλαίσιο ανταγωνισµού, το οποίο δίνει στις νέες επιχειρήσεις, στις νεοσύστατες
επιχειρήσεις, σε αυτές που εµείς επιβραβεύουµε µε ειδικά φορολογικά κίνητρα, τη δυνατότητα να ανταγωνιστούν τους µεγάλους αντιπάλους τους, τους ανταγωνιστές τους επί ίσοις όροις.
Έρχοµαι τώρα στον δεύτερο µύθο, τα αποκαλούµενα υπερπλεονάσµατα. Θα θυµίσω ότι κατά την τριετία 2016 - 2018 αφαιρέθηκαν από την οικονοµία 11,4 δισεκατοµµύρια ευρώ, πέραν
των δεσµεύσεων που είχατε συµφωνήσει µε τους πιστωτές, την
ίδια ώρα που οι ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το δηµόσιο αυξήθηκαν κατά 18,1 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Πράγµατι, στο τρίτο αχρείαστο µνηµόνιο οι πιστωτές µάς επέβαλαν σκληρή λιτότητα. Εσείς πήρατε αυτή τη λιτότητα και την
κάνατε συριζαϊκή υπερλιτότητα. Βάλατε παραπάνω φόρους από
αυτούς που σας ζήτησαν! Γίνατε µνηµονιακότεροι των µνηµονιακών!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αυτή ήταν η λογιστική αλχηµεία, η οποία σας επέτρεπε να παράγετε υπερπλεονάσµατα, να επιστρέφετε κάποια πίσω µε τη
µορφή επιδοµάτων των Χριστουγέννων, ταυτόχρονα, όµως, να
έχετε ισοπεδώσει τη µεσαία τάξη.
Αυτό το οποίο χρειάζεται η χώρα σήµερα είναι πλεόνασµα
επενδύσεων, όχι πλεόνασµα φορολογίας και η στόχευση του
προϋπολογισµού, αλλά και όλων των πολιτικών που ξεδιπλώνει
αυτή η Κυβέρνηση ακριβώς εκεί απευθύνεται, στη δυνατότητα
κάποιος να µπορεί να επενδύσει στη χώρα –είτε είναι Έλληνας
είτε είναι ξένος- να προσδοκά σε ένα λογικό κέρδος και να κάνει
τη δουλειά του γρήγορα και αποτελεσµατικά, χωρίς να ταλαιπωρείται από περιττή γραφειοκρατία.
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Μόλις προ ολίγων ηµερών, η διυπουργική επιτροπή ενέκρινε
έξι νέες επενδύσεις ύψους άνω του 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ και
ακολουθούν πολλές περισσότερες.
Σχετικά τώρα µε τις παλιές δεσµεύσεις της χώρας, έχω κάθε
λόγο να αισιοδοξώ. Θέλω να θυµίσω για ακόµα µία φορά -επιµένετε να κάνετε πως δεν το ακούτε- ότι η προεκλογική δέσµευση
της Νέας Δηµοκρατίας ήταν πρώτα να κερδίσουµε αξιοπιστία και
µετά να διεκδικήσουµε µείωση των πλεονασµάτων το 2021. Αυτό
είχα πει προεκλογικά, αυτό είχα πει από αυτό το Βήµα ως Αρχηγός της αντιπολίτευσης, αυτό κάνω τώρα και ως Πρωθυπουργός.
Θα διεκδικήσουµε και θα πετύχουµε τη µείωση των πλεονασµάτων το 2021.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ως προς το επιχείρηµα ότι δήθεν εσείς µε κάποιο µαγικό
τρόπο είχατε καταφέρει να µειώσετε τα πλεονάσµατα στο 2,5%,
σας απάντησε ο Υπουργός Οικονοµικών και θα τα επαναλάβω
γιατί δεν ήσασταν στην Αίθουσα: Στις 7 Μαΐου δώσατε µια εντολή
και είπατε από αυτό εδώ το Βήµα ότι ανοίγει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ειδικός λογαριασµός, ο οποίος θα προικιστεί
µε 5 δισεκατοµµύρια ευρώ για να πειστούν οι Ευρωπαίοι ότι
υπάρχουν τα χρήµατα για να µπορέσουµε να διεκδικήσουµε τη
µείωση των πλεονασµάτων, λες και δεν ξέρετε ότι άλλο είναι το
ταµειακό απόθεµα και άλλο είναι οι δηµοσιονοµικοί στόχοι.
Γιατί δεν άνοιξε ποτέ αυτός ο λογαριασµός, κύριε Τσίπρα;
Γιατί δεν άνοιξε, κύριε Τσακαλώτε; Πού είναι αυτός ο λογαριασµός; Στη φαντασία σας µόνο! Και µετά µιλάτε για απάτη! Αυτή
ήταν η µεγαλύτερη απάτη, η οποία ακούστηκε προεκλογικά!
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Γιατί προκηρύχθηκαν εκλογές!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Ήταν η µεγαλύτερη απάτη από όλες! Τίποτα δεν είχατε συµφωνήσει µε κανέναν και το ξέρετε πολύ καλά. Το ξέρετε και εσείς
και το ξέρει και ο Υπουργός σας!
Τώρα για το τελικό επιχείρηµα πως για ό,τι καλό συµβαίνει
τώρα οφείλεται περίπου στο χθες, τι να πω; Αν ίσχυε κάτι τέτοιο,
κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, τότε γιατί σας γύρισαν την πλάτη οι πολίτες;
Σας µαύρισαν, γιατί τους µαυρίσατε τη ζωή. Καιρός, λοιπόν, να
το αντιληφθείτε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Πάµε, λοιπόν, στους στόχους του προϋπολογισµού. Εκτιµούµε
ότι η ανάπτυξη θα φτάσει στο 2,8% στο τέλος του 2020. Αυτό
στην πράξη σηµαίνει ότι το ΑΕΠ θα προσεγγίσει τα 200 δισεκατοµµύρια ευρώ, ενώ στην απασχόληση –ίσως ο πιο κρίσιµος δείκτης- ο στόχος είναι να έχουµε εκατό χιλιάδες λιγότερους
ανέργους τον επόµενο χρόνο.
Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο λέµε εµείς, δεν είναι κάτι το
οποίο λέει ο προϋπολογισµός αυτής της Κυβέρνησης. Ο εξειδικευµένος οργανισµός για την εργασία «MANPOWER» προβλέπει
ότι η Ελλάδα το πρώτο τετράµηνο του 2020 θα έχει τη µεγαλύτερη ζήτηση εργασίας ανάµεσα σε σαράντα τρείς χώρες. Στο
χέρι µας είναι αυτή την αισιόδοξη εκτίµηση να την κάνουµε
πράξη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µίλησα προηγουµένως για την
ανάγκη µιας κυριολεκτικά ριζοσπαστικής σκέψης. Ο ανθρωπολόγος Claude Levi-Strauss έγραφε ότι «για να φτάσουµε στο
πραγµατικό πρέπει να παραµερίσουµε το βιωµένο».
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Βλέπω ότι τον ξέρετε και χαίροµαι, αλλά γιατί τέτοια ανησυχία;
Μέρος του βιωµένου στην πατρίδα µας είναι και η δειλία απέναντι στις µεταρρυθµίσεις, η παραγνώριση της καίριας σηµασίας
τους στην οποία εθίστηκαν κάποιοι ύστερα από χρόνια ραθυµίας
και λαϊκισµού.
Οι µεγάλες αλλαγές, λοιπόν, οφείλουν να είναι ακαριαίες, αλλά
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όχι ακραίες, να ανακοινώνονται µε µέτρο, να θεσµοθετούνται
αµέσως, κυρίως όµως να εφαρµόζονται. Συχνά οι ριζικές τοµές
θέλουν χρόνο για να ωριµάσουν ακόµη και στη συνείδηση εκείνων υπέρ των οποίων συντελούνται. Γι’ αυτό και προϋποθέτουν
µέθοδο, ιδίως όταν οι προσδοκίες είναι υψηλές ύστερα από µια
τετραετία µεγάλων απογοητεύσεων.
Ωστόσο το σηµαντικό είναι να διατυπώνεται αποφασιστικά η
πολιτική βούληση και να γίνεται καθοριστική αρχή. Η κοινωνία
είναι πιο ώριµη, πιο έτοιµη απ’ ό,τι πιστεύουν πολλοί για µεγάλες
αλλαγές. Το έδειξε αυτό και η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συναλλαγών, η στροφή προς την ανακύκλωση, το κίνηµα και η πλήρης εφαρµογή του αντικαπνιστικού νόµου.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι! Σεβασµός στον οµιλητή!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Μόλις χθες εκατοµµύρια Αθηναίοι ταλαιπωρήθηκαν γιατί είκοσι
ένας υπάλληλοι του µετρό άλλαξαν πόστο µε βάση τις ανάγκες
του εργοδότη τους. Φυσικά, σπεύσατε να τους υπερασπιστείτε.
Ζήτησα πρώτος συγγνώµη για την ταλαιπωρία από τους συµπολίτες µας, αλλά αναλαµβάνω ταυτόχρονα και δράση για να αλλάξω τα κακώς κείµενα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Είµαι σίγουρος ότι αυτή η συγγνώµη µπορεί να έγινε και ένα
σύνθηµα αντίστασης των πολλών στην αυθαιρεσία των λίγων και
ότι θα γίνει η αφετηρία για µεγαλύτερο αλληλοσεβασµό που
γρήγορα θα πλαισιωθεί και µε µια ρύθµιση που δεν θα εµποδίζει
την ελεύθερη διαµαρτυρία ορισµένων, αλλά θα υπερασπίζεται
και την ελεύθερη δυνατότητα κυκλοφορίας των πολλών, όπως
επιτάσσουν οι κανόνες της δηµοκρατίας, όπως επιβάλλει ο αναγκαίος αλληλοσεβασµός που αποτελεί τον πυρήνα πάνω στον
οποίο κάθε οργανωµένη κοινωνία πρέπει να χτίζεται.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Οι αλλαγές θα φανούν σύντοµα και σε πιο σύνθετα προβλήµατα, σε τοµείς που αφορούν σοβαρή µελέτη, σχεδιασµό, ωριµότητα στην εφαρµογή.
Ό,τι λέµε, λοιπόν, το κάνουµε. Μένουµε πιστοί στη γλώσσα
της αλήθειας προς τον πολίτη, γιατί η µεταρρυθµιστική ορµή
µπορεί και κάποτε να σκοντάφτει, µπορεί, ναι, να συνοδεύεται
και από πισωγυρίσµατα και από παραλείψεις. Θα είµαι ο τελευταίος που θα αρνηθεί ότι σε ένα τόσο φιλόδοξο σχέδιο ανάταξης
της χώρας δεν θα σηµειωθούν λάθη. Θα είµαι ο πρώτος που θα
σπεύσει να τα θεραπεύσει. Όµως ποτέ δεν θα συµψηφίσω τις
λίγες µικρές αστοχίες µας, µε τα πολλά και µεγάλα σφάλµατα
του χθες.
Εµείς µέσα σε πέντε µήνες εντοπίζουµε λάθη και τα διορθώνουµε, ενώ εσείς κάνατε λάθη επί πέντε χρόνια και παραµένετε
αδιόρθωτοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο προϋπολογισµός δεν κρύβει
το ενδιαφέρον του για τη µεσαία τάξη και τους µισθωτούς. Ξέρω
ότι µέχρι στιγµής οι µισθωτοί, ειδικά αυτοί µε εισοδήµατα άνω
των 20.000 ευρώ, δεν έχουν ωφεληθεί τόσο από τις πολιτικές
µας στον βαθµό που ίσως να περίµεναν. Αυτό, όµως, αλλάζει,
καθώς µήνα µε τον µήνα εντός του 2020 θα δηµιουργείται πρόσθετος δηµοσιονοµικός στόχος. Δεσµεύοµαι ότι το 2020, επιτέλους, ξεκινά η µείωση της εισφοράς αλληλεγγύης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ξέχασα, και αυτή θα την κάνατε, αλλά δεν προφτάσατε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Στο ίδιο διάστηµα θα ολοκληρωθεί η δέσµευσή µας για συνολική µείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% µε πρόσθετη µείωση του
ΕΝΦΙΑ κατά 8%.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Όµως προσέξτε αυτό σε συνδυασµό µε νέες αντικειµενικές
αξίες, γιατί φορολογική δικαιοσύνη είναι να πληρώνουν δίκαιο
ΕΝΦΙΑ και οι ακριβές ιδιοκτησίες της Μυκόνου. Έτσι δεν είναι;
Και όχι µόνο!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Τέλος, στο τελευταίο Eurogroup αποφασίστηκε τα κέρδη από
τη διακράτηση των οµολόγων των κεντρικών τραπεζών να επι-
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στρέψουν στην Ελλάδα χωρίς αστερίσκους και υποσηµειώσεις,
χωρίς προϋποθέσεις. Συνολικά µέχρι τον Μάιο του 2022 τα δηµόσια ταµεία θα ενισχυθούν µε 5,1 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αυτά
θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά για να χρηµατοδοτήσουν την
ανάπτυξη και τη χρηµατοδότηση κρίσιµων έργων, όπως είναι ο
Βόρειος Οδικός Άξονας της Κρήτης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Θα χρησιµοποιηθούν για έργα, όπως µονάδες διαχείρισης
απορριµµάτων, δίκτυα φυσικού αερίου στη Μακεδονία. Θα αξιοποιηθούν, όµως, και σε τοµείς όπως η παιδεία και η υγεία, αλλά
και για τη χρηµατοδότηση εµβληµατικών πρωτοβουλιών. Μέσα
στο 2020 θα εγκαινιαστεί το πρώτο από τα πολλά νέα δηµόσια
πρότυπα σχολεία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Μέσα στον χρόνο –τώρα είναι που θα ανατριχιάσετε!- θα ξεκινήσει η πιλοτική συνεργασία τριών δηµόσιων νοσοκοµείων µε τον
ιδιωτικό τοµέα, σύµφωνα µε το σουηδικό µοντέλο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Όλα αυτά τα είχαµε πει προεκλογικά, αλλά δεν είχατε διαβάσει
καλά το πρόγραµµά µας. Καταλαβαίνω γιατί έχετε µία ενόχληση
όταν είµαστε συνεπείς απλώς στις πολιτικές µας. Έχω εδώ ένα
ωραίο έγγραφο για εσάς: «Το είπαµε, το κάναµε, πενήντα πέντε
δεσµεύσεις που υλοποιήθηκαν στις πρώτες εκατόν ογδόντα ηµέρες της διακυβέρνησης και προχωράµε».
Το καταθέτω στα Πρακτικά. Δώστε το στους συναδέλφους της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, για να καταλάβουν τι σηµαίνει συνέπεια στην άσκηση της πολιτικής.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ίσως κάποιοι να απορούν, γιατί
επιµένω τόσο πολύ στη στήριξη της µεσαίας τάξης. Παρακολουθώ, µάλιστα, µε ενδιαφέρον και µία συζήτηση για το ποιος
ανήκει και ποιος δεν ανήκει σ’ αυτήν.
Να ξεκαθαρίσω, λοιπόν, ορισµένα πράγµατα. Όταν µιλώ για
µεσαία τάξη, αναφέροµαι στα δυναµικά στρώµατα της ελληνικής
κοινωνίας, που δεν προσδιορίζονται αποκλειστικά και µόνο από
το εισόδηµά τους, αλλά και από την αντίληψη που έχουν για τη
ζωή, τη διάθεση να εργαστούν και να προκόψουν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Είναι η µεσαία τάξη...
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Το καταλάβαµε. Δεν ανήκετε εκεί και δεν ενδιαφέρεστε γι’
αυτή. Μην το κάνετε και τόσο εξόφθαλµο!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Είναι µε άλλα λόγια…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Ελάτε, κύριοι συνάδελφοι, λίγη ησυχία.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Είναι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες της διπλανής πόρτας. Είναι
αυτοί οι οποίοι έχτισαν την Ελλάδα. Ενώ ενώνονται σε ένα σύνολο, δεν µεταβάλλονται σε µάζα, παραµένουν ξεχωριστές προσωπικότητες µε ατοµικές ευθύνες.
Είναι πολίτες µε αίσθηση της κοινής τους µοίρας. Είναι πολίτες
που παράγουν, δίχως να φωνάζουν, που απαιτούν από το κράτος
αποτελεσµατικότητα και σεβασµό στα χρήµατα που πληρώνουν.
Αυτή η µεσαία τάξη απαιτεί από τους πολιτικούς να µην προσβάλλουν, όχι µόνο τη νοηµοσύνη της, αλλά και την αξιοπρέπειά
της.
Με άλλα λόγια, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, για να χρησιµοποιήσω µία
ενδυµατολογική µεταφορά, µεσαία τάξη είναι όλοι αυτοί που συνήθως ντύνονται απλά, όµως ξέρουν και να φορούν γραβάτα εκεί
που πρέπει!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Είναι αυτοί τους οποίους προσβάλλατε τέσσερα χρόνια, όχι
µόνο…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Παρακαλώ, κύριοι

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

συνάδελφοι! Φαίνεται, εσείς βγήκατε από τα ρούχα σας! Ησυχία!
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχουµε σοβαρά θέµατα να συζητήσουµε ακόµα.
Ισχυρή οικονοµία σηµαίνει ισχυρή πατρίδα. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό σε καιρούς ταραγµένους στο διεθνές περιβάλλον.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλούσα για λίγη ησυχία στην Αίθουσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Και εγώ, µε τη σειρά
µου, θα παρακαλούσα τους συναδέλφους, κυρίως από την
πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
Παρακαλώ, σε λίγο ολοκληρώνουµε τη συνεδρίαση, µην ξεπερνάτε τα όρια.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Η
ισχυρή δηµοσιονοµική εικόνα πολλαπλασιάζει την ισχύ της
χώρας µας στο διεθνές προσκήνιο και επιτρέπει τη δηµιουργία
σταθερών συµµαχιών. Καθιστά την Ελλάδα διαρκή δύναµη
ασφάλειας και προόδου στην περιοχή.
«Τη των χρηµάτων σπάνει κωλύσονται», τόνιζε ο Περικλής για
τους Σπαρτιάτες, µιλώντας στην Εκκλησία του Δήµου, λίγο πριν
την έναρξη του Πελοποννησιακού Πολέµου, ακριβώς για να υπογραµµίσει ότι η κακή οικονοµική κατάσταση της πόλης εµποδίζει
τη θωράκισή της και µειώνει την εµβέλειά της. Απ’ αυτήν την
άποψη, ένας αναπτυξιακός προϋπολογισµός, όπως ο φετινός,
αποκτά και µια διάσταση εθνικής συµβολής σε µία συγκυρία έντονης γεωστρατηγικής αστάθειας, αλλά και προκλήσεων, έντονων προκλήσεων από τους εξ Ανατολών γείτονές µας. Γι’ αυτό
και προβλέπει την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάµεών µας, την
αναβάθµιση των µαχητικών αεροσκαφών, την ανανέωση του εξοπλισµού των υποβρυχίων µας και όχι µόνο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και βέβαια, η ένταση της διπλωµατικής µας δράσης συνεχίζεται αµείωτη. Είπα στην εισαγωγή µου ότι, κατά τη διάρκεια της
οµιλίας του, ο Αρχηγός της Αντιπολίτευσης εγκατέλειψε το
ακραίο ύφος, το οποίο χρησιµοποίησε όταν µίλησε για τον προϋπολογισµό, κατέβασε τους τόνους και µίλησε για την ανάγκη
εθνικής ενότητας στα εξωτερικά ζητήµατα. Προσυπογράφω απόλυτα αυτήν την προσέγγιση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Δεν διέκρινα σ’ αυτά τα οποία είπε -και είπαν και οι Αρχηγοί
των άλλων κοµµάτων- καµµία ουσιαστική διαφοροποίηση από
την εκπεφρασµένη θέση της Κυβέρνησης στον τρόπο µε τον
οποίο ασκείται η εξωτερική πολιτική τους τελευταίους µήνες και
τις τελευταίες εβδοµάδες.
Επαναλαµβάνω την αταλάντευτη θέση µας. Η Ελλάδα µένει
πιστή και στο Διεθνές Δίκαιο και στις ισχύουσες συµφωνίες. Δεν
διεκδικεί τίποτα, αλλά δεν εκχωρεί και τίποτα. Και οι Ένοπλες
Δυνάµεις της είναι ανά πάσα στιγµή έτοιµες να υπερασπιστούν
την εθνική ακεραιότητα και την εθνική κυριαρχία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Συµφωνούµε όλοι σε αυτήν την Αίθουσα ότι είµαστε πάντα
υπέρ των κανόνων καλής γειτονίας, υπέρ των ανοιχτών διαύλων,
υπέρ της επικοινωνίας, υπέρ του διαλόγου.
Ουδέποτε αυτή η Κυβέρνηση σκέφτηκε, έστω και τις πιο δύσκολες στιγµές των τελευταίων εβδοµάδων, να αναστείλει τα
µέτρα οικοδόµησης εµπιστοσύνης και τη συζήτηση η οποία γίνεται σε αυτό το κρίσιµο πεδίο, ακριβώς γιατί όταν οι συνθήκες
είναι δύσκολες και οι καιροί ταραγµένοι, τότε είναι που πρέπει
να υπάρχουν κανάλια επικοινωνίας.
Γι’ αυτό και εµείς ανταποκρινόµαστε και στο αίτηµα να συνεχιστούν οι διερευνητικές επαφές, αλλά δεν προσερχόµαστε -και
θέλω να το τονίσω αυτό και είµαι σίγουρος ότι η άποψη αυτή
απηχεί τη θέση όλης της Εθνικής Αντιπροσωπείας- σε αυτό το
διάλογο ούτε πιεζόµενοι, ούτε από θέση αδυναµίας, πολύ περισσότερο υπό την απειλή παράνοµων τετελεσµένων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Έχουµε και δίκιο, έχουµε και αυτοπεποίθηση, έχουµε και ισχυρές συµµαχίες, οι οποίες χαλυβδώνονται µέρα µε τη µέρα και
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συµµαχίες οι οποίες επιβεβαιώθηκαν για ακόµα µια φορά και στα
συµπεράσµατα της Συνόδου Κορυφής, σε αυτήν εδώ την Αίθουσα. Πριν από τη Σύνοδο Κορυφής ζητήσατε -και σωστά- να
υπάρξει µια ρητή καταδίκη από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την τουρκική προκλητικότητα. Αυτό ακριβώς πετύχαµε. Το εντός εισαγωγικών- «µνηµόνιο συνεργασίας» Λιβύης - Τουρκίας
είναι άκυρο. Δεν παράγει έννοµα αποτελέσµατα και αυτό συµπεριλαµβάνεται στα επίσηµα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και µια τελευταία αναφορά σε µία αποστροφή σας, κύριε Τσίπρα, σχετικά µε το ταξίδι µου στις Ηνωµένες Πολιτείες. Δεν
µπορώ να µην αναγνωρίσω το γεγονός ότι κάνατε µια θεαµατική
στροφή ως προς την άσκηση εξωτερικής πολιτικής µε τις Ηνωµένες Πολιτείες σε σχέση µε αυτά τα οποία πιστεύατε. Αφήσατε
στην άκρη τις ωραίες δηλώσεις περί του ΝΑΤΟ, περί των ιµπεριαλιστών Αµερικάνων και πολύ καλά κάνατε. Το Κοµµουνιστικό
Κόµµα έχει κάποιες επιφυλάξεις γι’ αυτό, αλλά θα το λύσετε µεταξύ σας αυτό το θέµα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας του Κοµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Τα έχει χρόνια αλλάξει.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Έχουν ή δεν έχουν αλλάξει;
Εγώ λέω ότι άλλαξαν και καλά έκαναν στο συγκεκριµένο
τοµέα.
Αυτό σηµαίνει ότι µε την εξαίρεση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, διαµορφώνεται σε αυτήν την Αίθουσα, για πρώτη φορά
τουλάχιστον από τα χρόνια της Μεταπολίτευσης, µια πλατιά διακοµµατική συµµαχία, η οποία θεωρεί τη σχέση µας µε τις Ηνωµένες Πολιτείες σχέση µε µεγάλο βάθος, σχέση στρατηγικής
συµµαχίας. Αυτό το πιστεύαµε πάντα εµείς ως Νέα Δηµοκρατία
και για εµάς δεν είναι έκπληξη.
Όµως, κύριε Τσίπρα, δεν είµαστε δεδοµένοι, όχι για τις Ηνωµένες Πολιτείες, δεν είµαστε δεδοµένοι για κανέναν. Είµαστε δεδοµένοι µόνο για τον ελληνικό λαό και διαπραγµατευόµαστε µε
όλους, πάντα µε γνώµονα το συµφέρον του ελληνικού λαού.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Διότι οι καλοί σύµµαχοι στις δυσκολίες φαίνονται.
Θα πρέπει να επαναλάβω στο σηµείο αυτό, ότι από αµερικανικής πλευράς έχει υπάρξει ρητή καταδίκη από το Στέιτ Ντιπάρτµεντ, από το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωµένων Πολιτειών
της «Συµφωνίας Λιβύης - Τουρκίας», η οποία χαρακτηρίστηκε
από τον Αµερικανό Υπουργό Εξωτερικών ως µια συµφωνία προκλητική, που προφανώς δεν προάγει την ειρήνη στην ευρύτερη
περιοχή.
Έχουµε, λοιπόν, διαµορφώσει ένα πλαίσιο διακοµµατικής συναίνεσης, το οποίο κινητοποιεί συνολικά την ελληνική διπλωµατία
και επενδύει ταυτόχρονα στη θωράκιση της αποτρεπτικής δυνατότητας της χώρας µας.
Θέλω να επαναλάβω και εδώ πέρα και δηµόσια, από το Βήµα
της Εθνικής Αντιπροσωπείας, ότι η πόρτα του γραφείου µου είναι
πάντα ανοιχτή για οποιαδήποτε ενηµέρωση αφορά στα εθνικά
ζητήµατα. Αν υπάρχουν ζητήµατα για τα οποία κρίνω ότι πρέπει
να ενηµερώσω τους πολιτικούς αρχηγούς, αυτό θα το κάνω µε
τον σωστό τρόπο, ώστε να υπάρχει πάντα η απόλυτη ενηµέρωση
και για ζητήµατα τα οποία µερικές φορές δεν πρέπει να συζητιούνται όλα δηµόσια στην εξωτερική πολιτική, όπως γνωρίζετε
πολύ καλά.
Άρα ας κρατήσουµε τουλάχιστον στο τέλος αυτής της συνεδρίασης αυτό το κεκτηµένο µιας ενιαίας εθνικής γραµµής, η
οποία πρέπει να εκπεµφθεί από αυτό εδώ το Κοινοβούλιο χωρίς
αστερίσκους και χωρίς υποσηµειώσεις.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κλείνω µε τις εξής σκέψεις: Δεν
έχουµε την πολυτέλεια να χάσουµε κι άλλα χρόνια. Τα χαµένα
χρόνια φέρνουν χαµένες γενιές. Κάνουµε, λοιπόν, σήµερα το
πρώτο αποφασιστικό βήµα, ψηφίζοντας τον προϋπολογισµό της
νέας δεκαετίας, τον πρώτο προϋπολογισµό της τρίτης δεκαετίας
του 21ου αιώνα.
Ξεκινάµε την απαιτητική, αλλά όµορφη αυτήν πορεία προς τον
εθνικό στόχο, την ανάπτυξη για όλους. Δεν σας ζητώ να υπερψηφίσετε τον προϋπολογισµό της κυβερνητικής πλειοψηφίας.
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Σας ζητώ, όµως, να µας ασκήσετε τεκµηριωµένη κριτική, µακριά
από τις ακρότητες του παρελθόντος.
Χθες βρέθηκα σε µια εκδήλωση προς τιµήν του απερχόµενου
Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του σταθερού φίλου της Ελλάδος, του Γάλλου Μπενουά Κερέ. Ήταν εκεί
πολλοί από τους πρωταγωνιστές της ελληνικής περιπέτειας και
πέρασαν σαν καλειδοσκόπιο µπροστά µου εικόνες µιας τραυµατικής δεκαετίας, από τις προσφυγές στα µνηµόνια µέχρι την ένταση και τον κοινωνικό διχασµό στο Ζάππειο, από τα
δηµοψηφίσµατα µέχρι τον πόνο τον οποίο βίωσε η ελληνική κοινωνία συνολικά όλα αυτά τα δέκα χρόνια, τον βουβό πόνο µιας
κοινωνίας που διαχειρίστηκε µια πρωτοφανή κρίση µε πρωτοφανή αξιοπρέπεια.
Όλα αυτά τα χρόνια οι πολίτες ψήφισαν και ξαναψήφισαν. Δοκίµασαν όλους και όλα στην εξουσία. Έβαλαν προσωρινά στη
Βουλή ακραίους πολιτικούς σχηµατισµούς που βγήκαν από το
περιθώριο για να µπουν στο πολιτικό σύστηµα και ευτυχώς για
τη δηµοκρατία µας επέστρεψαν σε αυτό. Μύθοι γκρεµίστηκαν,
ιδεοληψίες συνετρίβησαν.
Όµως η πατρίδα µας άντεξε, οι Έλληνες αντέξαµε, βρήκαµε
τον δρόµο µας και στο χέρι όλων µας είναι ποτέ ξανά να µην τον
χάσουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2020 έφτασε στο τέλος της.
Μίλησαν, εκτός από τους έξι γενικούς και δώδεκα ειδικούς εισηγητές, έξι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και διακόσιοι συνάδελφοι, δηλαδή σύνολο διακόσιοι είκοσι τέσσερις Βουλευτές.
Επίσης, µίλησαν δεκαοκτώ Υπουργοί, δύο Αναπληρωτές Υπουργοί και δεκατέσσερις Υφυπουργοί, δηλαδή τριάντα τέσσερα µέλη
της Κυβέρνησης, καθώς και οι έξι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Οµάδων. Οι πέντε συνεδριάσεις διήρκεσαν περίπου πενήντα
ώρες.
Κατόπιν αυτών, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί του
κρατικού προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2020 και θα
προχωρήσουµε στην ψηφοφορία.
Η ψήφιση του προϋπολογισµού για τα έσοδα του προϋπολογισµού και τις δαπάνες της Προεδρίας της Δηµοκρατίας και κάθε
Υπουργείου θα γίνει µε ονοµαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία.
Όπως είναι γνωστό, όλα τα Υπουργεία και η Προεδρία της Δηµοκρατίας έχουν µόνο έξοδα, εκτός από το Υπουργείο Οικονοµικών που έχει και έσοδα -ευτυχώς- µε τον προϋπολογισµό.
Στον κρατικό προϋπολογισµό περιλαµβάνεται και ο προϋπολογισµός της Βουλής, ο οποίος δεν θα τεθεί και πάλι υπ’ όψιν
του Σώµατος, δεδοµένου ότι ο προϋπολογισµός της Βουλής,
όπως εγκρίθηκε από την Ολοµέλεια του Σώµατος στη συνεδρίαση ΜΖ’ της 14ης Νοεµβρίου του 2019, είναι κατά τον Κανονισµό υποχρεωτικά εκτελεστός και έχει καταχωρισθεί
αµετάβλητος στον γενικό προϋπολογισµό του κράτους, βάσει
του άρθρου 120, παράγραφος 6 του Κανονισµού της Βουλής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ενηµερώσω
ότι σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Βουλής, άρθρο 123, παράγραφος 7, η ψηφοφορία επί του προϋπολογισµού Δηµοσίων
Επενδύσεων και προσηρτηµένων προϋπολογισµών, καθώς και
επί των προϋπολογισµών των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, που
αναφέρονται στο άρθρο 2 του νοµοσχεδίου, γίνεται ιδιαιτέρως
και διαδοχικά µε ανάταση ή έγερση. Αυτό το τµήµα, δηλαδή, δεν
θα γίνει ηλεκτρονικά.
Προτείνω, λοιπόν, µε την άδειά σας, την ψηφοφορία µε
έγερση, δηλαδή η ψηφοφορία για τις Δηµόσιες Επενδύσεις και
τις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, να προηγηθεί της ηλεκτρονικής,
ώστε να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι Βουλευτές.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Συνεπώς το Σώµα
συνεφώνησε.
Εποµένως ακολουθεί η µη ηλεκτρονική διαδικασία.
Ερωτάται το Σώµα: Δέχεται τον προϋπολογισµό Δηµοσίων
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Επενδύσεων και προσηρτηµένων προϋπολογισµών οικονοµικού
έτους 2020;
Παρακαλώ, όσοι τον αποδέχονται να εγερθούν.
(Εγείρονται οι αποδεχόµενοι)
Προφανώς ηγέρθησαν υπέρ της αποδοχής οι περισσότεροι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Συνεπώς το Σώµα παρεδέχθη.
Ερωτάται το Σώµα: Δέχεται τον τακτικό προϋπολογισµό των
Αποκεντρωµένων Διοικήσεων οικονοµικού έτους 2020;
Παρακαλώ, όσοι τον αποδέχονται να εγερθούν.
(Εγείρονται οι αποδεχόµενοι)
Προφανώς ηγέρθησαν υπέρ της αποδοχής οι περισσότεροι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Συνεπώς το Σώµα παρεδέχθη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Στο σηµείο αυτό προχωρούµε στην ονοµαστική ηλεκτρονική
ψηφοφορία.
Εδώ θέλω λίγο την προσοχή σας. Είναι πιο δύσκολο από την
έγερση!
(Γέλωτες στην Αίθουσα)
Σας επισηµαίνουµε ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει τα έσοδα
του προϋπολογισµού, τα έξοδα της Προεδρίας της Δηµοκρατίας
και των δεκαεπτά Υπουργείων, σύνολο δεκαεννιά πεδία, ένα
πεδίο τα έσοδα και δεκαοκτώ πεδία τα έξοδα.
Κάθε φορά στην οθόνη εµφανίζονται ως τέσσερα Υπουργεία
προς ψήφιση. Για να ψηφίσετε και τα υπόλοιπα, αφού ψηφίσετε
τα τέσσερα, θα πρέπει να κυλήσετε την οθόνη αφής. Αυτό για
τους γνωρίζοντες τα ηλεκτρονικά λέγεται scroll down!
(Χειροκροτήµατα και γέλωτες στην Αίθουσα)
Να δω αυτούς που θα κάνουν λάθη, αν θα χειροκροτούν µετά.
Υπάρχει η δυνατότητα υπερψήφισης ή καταψήφισης όλων των
δαπανών των Υπουργείων επιλέγοντας το «ΝΑΙ», το «ΟΧΙ» ή το
«ΠΑΡΩΝ», που εµφανίζεται στην πρώτη γραµµή της οθόνης. Επίσης, µπορείτε να διορθώσετε την ψήφο σας, επιλέγοντας το ανάλογο Υπουργείο.
Στο πάνω δεξιά µέρος της οθόνης εµφανίζεται κάθε φορά ο
αριθµός των Υπουργείων που αποµένουν για ψήφιση. Θα δείτε,
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δηλαδή, ότι το σύστηµα κάνει µόνο του την αφαίρεση. Όσα, δηλαδή, ψηφίζετε θα αφαιρούνται και θα υπάρχει το υπόλοιπο
µπροστά σας.
Εκείνοι που αποδέχονται τα έσοδα του προϋπολογισµού,
καθώς και τα έξοδα κάθε Υπουργείου και της Προεδρίας της Δηµοκρατίας, δηλαδή εκείνοι που αποδέχονται και τα δεκαεννιά
πεδία, ψηφίζουν «ΝΑΙ». Εκείνοι που δεν τα αποδέχονται ψηφίζουν
«ΟΧΙ». Εκείνοι που ούτε ψηφίζουν «ΝΑΙ» ούτε ψηφίζουν «ΟΧΙ»,
ψηφίζουν «ΠΑΡΩΝ». Τρεις επιλογές.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ψηφίσει και τις δεκαεννιά ξεχωριστές
ψηφοφορίες.
Αφού καταχωρίσετε την ψήφο σας, έχετε τη δυνατότητα να
την ελέγξετε ή και να την αναθεωρήσετε έως τη λήξη της ψηφοφορίας.
Για οποιαδήποτε απορία απευθυνθείτε στο Προεδρείο, προκειµένου να σας συνδράµουν οι αρµόδιοι υπάλληλοι.
Παρακαλώ οι συνάδελφοι Βουλευτές να παραµείνουν στην Αίθουσα µέχρι να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και πριν εξέλθουν να βεβαιωθούν ότι έχουν ολοκληρώσει
την ψηφοφορία.
Παρακαλώ τώρα να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η ψηφοφορία.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΠΟΥΡΑΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι έχουν έλθει στο Προεδρείο τηλεοµοιοτυπίες (φαξ) συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του
Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο
τους επί του προϋπολογισµού. Οι ψήφοι αυτές θα καταχωριστούν και θα συνυπολογιστούν στην ηλεκτρονική καταµέτρηση,
η οποία θα ακολουθήσει.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, οι συνάδελφοι κ.κ. Κωνσταντίνος Ζουράρις και Κυριακή Μάλαµα δεν θα παρευρεθούν στη σηµερινή ονοµαστική
ψηφοφορία και µας γνωρίζουν µε επιστολή την πρόθεση ψήφου
τους.
Οι επιστολές αυτές, οι οποίες εκφράζουν πρόθεση ψήφου, θα
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καταχωριστούν στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης αλλά
δεν συνυπολογίζονται στην ηλεκτρονική καταµέτρηση των
ψήφων.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εφόσον έχετε ολοκληρώσει την ψηφοφορία, παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Οι θέσεις των Βουλευτών, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής
συνεδρίασης και έχουν ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7877

7878

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7879

7880

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7881

7882

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7883

7884

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7885

7886

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7887

7888

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7889

7890

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7891

7892

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7893

7894

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7895

7896

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7897

7898

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7899

7900

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7901

7902

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7903

7904

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7905

7906

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7907

7908

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7909

7910

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7911

7912

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7913

7914

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7915

7916

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7917

7918

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7919

7920

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7921

7922

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7923

7924

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7925

7926

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7927

7928

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7929

7930

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7931

7932

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7933

7934

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7935

7936

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7937

7938

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7939

7940

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7941

7942

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7943

7944

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7945

7946

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7947

7948

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7949

7950

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7951

7952

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7953

7954

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7955

7956

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΓ’ - 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7957

7958

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΓ’ - 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7959

7960

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΓ’ - 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7961

7962

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7963

7964

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7965

7966

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7967

7968

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7969

7970

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7971

7972

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7973

7974

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7975

7976

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7977

7978

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7979

7980

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7981

7982

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7983

7984

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7985

7986

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7987

7988

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7989

7990

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7991

7992

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7993

7994

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7995

7996

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7997

7998

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

7999

8000

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

8001

8002

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

8003

8004

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

8005

8006

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

8007

8008

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

8009

8010

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

8011

8012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

8013

8014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

8015

8016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

8017

8018

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

8019

8020

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

8021

8022

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

8023

8024

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

8025

8026

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
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8028

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
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8030

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
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8032

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
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8034

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
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8038

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
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8040

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

8041

8042

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
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8044

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
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8046

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

8047

8048

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

8049

8050

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
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8052

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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8054

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
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8056

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

8059

8060

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Συνεπώς, µετά την
ολοκλήρωση της ψηφοφορίας µε το ηλεκτρονικό σύστηµα, το
σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2020» έγινε δεκτό
κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, κατά τον Κανονισµό της
Βουλής και έχει ως εξής:
«Κυρώνεται ο Κρατικός Προϋπολογισµός οικονοµικού έτους
2020. Τα έσοδα και τα έξοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

οικονοµικού έτους 2020 ορίζονται στους επισυναπτόµενους
πίνακες και κατανέµονται ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Κυρώνεται ο Κρατικός Προϋπολογισµός οικονοµικού έτους
2020. Τα έσοδα και τα έξοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2020 ορίζονται στους επισυναπτόµενους πίνακες και κατανέµονται ως ακολούθως:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΓ’ - 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Άρθρο 2
Τα έξοδα της Προεδρίας της Δηµοκρατίας, της Βουλής
των Ελλήνων, των Υπουργείων και των Αποκεντρωµένων
Διοικήσεων οικονοµικού έτους 2020, ορίζονται ως ακολούθως:

8061

8062

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την ψηφοφορία που διεξήχθη περαιώθηκε η συζήτηση επί του κρατικού προϋπολογισµού.
Παρακαλώ να εξουσιοδοτήσετε το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών των συνεδριάσεων της 14ης,
15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεµβρίου 2019, στις οποίες περιλαµβάνεται η συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισµού.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Συνεπώς παρεσχέθη

η ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 22.38’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα
Πέµπτη 19 Δεκεµβρίου 2019 και ώρα 9.30’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων
ερωτήσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

