ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα 15Δεκεμβρίου2017
Ομιλία του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Αττικής Πάνου Σκουρολιάκουγια τον
κρατικό προϋπολογισμό για το έτος 2018.
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προϋπολογισμό για το έτος 2018. Ξεκίνησε την τοποθέτηση του τονίζοντας πως
το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας μέσα από τις ακραίες τοποθετήσεις των
Βουλευτών της προσπαθεί να κρύψει την διάψευση του πολιτικού αφηγήματος
της, όσον αφορά την έξοδο της χώρας από την σκληρή επιτροπεία. Τόνισε,
πως

ο Προϋπολογισμός του 2018,

είναι ένας Προϋπολογισμός εντός

περιοριστικού πλαισίου που κληροδοτήθηκε στην κυβέρνηση, αλλά είναι ο
Προϋπολογισμός που συνδέεται με το τέλος μίας επώδυνης περιόδου για τη
χώρα και τον λαό. Και αυτό το αναγνωρίζουν ακόμα και πολιτικοί φίλοι της
αντιπολίτευσής σ’ όλη την Ευρώπη.
Συνέχισε την τοποθέτηση του τονίζοντας πως τα κόμματα της αντιπολίτευσης
δείχνουν πόσο έντονα είναι σε απόγνωση διότι εγκαλούν για
Κυβέρνηση που

σπάταλη την

ξοδεύει γεύματα για εκατόν είκοσι χιλιάδες μαθητές, γιατί

φροντίζει για το ένα εκατομμύριο άτομα με ειδικές ανάγκες, που ζουν σε αυτήν
τη χώρα, γιατί ξοδεύει για τα προνοιακά επιδόματα, γιατί διευκολύνει με δόσεις
την αποπληρωμή υποχρεώσεων των νοικοκυριών.
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Στην συνέχεια αναφέρθηκε στον τομέα του πολιτισμού και την καταστροφική
πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων που

είχε αρχίσει πολύ πριν την

οικονομική κρίση. Από το 2000 με το ΠΑΣΟΚ και μετά, το 2004 όπου ο τότε
Υπουργός Πολισμού

επιτέθηκε συνολικά σε όλο το φάσμα των δομών

του

πολιτισμού που είχαν την ελάχιστη έστω στήριξη του κράτους. Επί κρίσης,
καταγράφεται η «κορυφαία» στιγμή με την κατάργηση της Συλλογικής
Σύμβασής Εργασίας στο θέατρο. Αντίθετα η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε
να βάλει ένα τέρμα στον κατήφορο, αυξάνοντας τις επιχορήγησες από τα
σαράντα οκτώ εκατομμύρια που ήταν το 2014 στα εβδομήντα πέντε
εκατομμύρια το 2018 ενώ έχουν υπογραφεί και Συλλογικές Συμβάσεις
Εργασίας στα Κρατικά Θέατρα.
Κλείνοντας ο κ. Σκουρολιάκος αναφέρθηκε στο το επικείμενο

Αναπτυξιακό

Συνέδριο Δυτικής Αττικής με όλη την Κυβέρνηση, με τον Πρωθυπουργό
παρόντα, όπου θα συζητήσουν και θα αντιμετωπίσουν το μεγάλο πρόβλημα της
Δυτικής Αττικής, που οι προηγούμενες κυβερνήσεις

τις προηγούμενες

δεκαετίες, την φόρτωσαν με μύρια όσα κακά

Παναγιώτης (Πάνος) Σκουρολιάκος
Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής
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