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 Ακινα, 18 Μαΐου 2017 
 

 
 Δευτερολογία του Προζδρου τθς Νζας Δθμοκρατίας  

κ. Κυριάκου Μθτσοτάκθ 
στθ συηιτθσθ του Πολυνομοσχεδίου για το τζταρτο Μνθμόνιο 

 
Κφριε Σςίπρα, ςασ άκουςα με πολφ προςοχι και πρζπει να ςασ πω ότι βρικα 

εξαιρετικά ενδιαφζρον το γεγονόσ ότι αφιερϊςατε τα πρϊτα 15 λεπτά τθσ ομιλίασ 
ςασ αςχολοφμενοσ με τθ ςτρατθγικι τθσ Νζασ Δθμοκρατίασ. Πρϊτθ φορά 
πρωκυπουργόσ αναλαμβάνει ςφμβουλοσ ςτρατθγικισ του Αρχθγοφ τθσ Αξιωματικισ 
Αντιπολίτευςθσ. Μςωσ ζχετε μία άλλθ καριζρα κφριε Σςίπρα μετά τθν πολιτικι.  
 
 Και επειδι δείξατε ζνα πολφ μεγάλο ενδιαφζρον για το τι κα γίνει ςτισ 
Ευρωεκλογζσ του 2019, κα ςασ ςυμβοφλευα αντί να κρατιςετε τισ δικζσ μου ομιλίεσ 
για δφο χρόνια μετά, δεν μασ δείχνετε τισ δικζσ ςασ ομιλίεσ δυο χρόνια πριν; Γιατί 
ξζρετε, κεωρϊ ότι θ ςυνζπεια ςτθν πολιτικι είναι καλό πράγμα. Δεν κεωρϊ κακό ςε 
δφο χρόνια να λζω τα ίδια πράγματα που λζω και τϊρα. Εςείσ ζχετε μία μεγάλθ 
δυςκολία να εξθγιςετε πωσ μετατραπικατε από αυτόν που ςκίηει τα μνθμόνια, ςε 
αυτόν που φζρνει ςιμερα προσ ψιφιςθ το τζταρτο Μνθμόνιο.  
  

Και ασ ζρκουμε λίγο τϊρα ςτθν ουςία του κζματοσ. Είναι ι δεν είναι κφριε 
Σςίπρα αυτό το οποίο φζρνετε τζταρτο Μνθμόνιο; Supplemental memorandum of 
understanding, ςτο βακμό που ζχει διαρρεφςει, δεν το ζχετε κατακζςει ακόμα ςτθ 
Βουλι, όπωσ δεν κατακζςατε οφτε τθν προθγοφμενθ επικαιροποίθςθ του 
προθγοφμενου Μνθμονίου. Κα ςασ πω λοιπόν γιατί είναι τζταρτο Μνθμόνιο.  
  

Πρϊτον, διότι ςυμπεριλαμβάνει μία ςειρά από δεςμεφςεισ που δεν είναι ςτο 
τρίτο Μνθμόνιο. Και δεφτερον, γιατί δεςμεφει τθ χϊρα για τθν περίοδο μετά τθ λιξθ 
του τρίτου Μνθμονίου. Αυτό λζγεται τζταρτο Μνθμόνιο κφριε Σςίπρα. Δεν ξζρω πωσ 
αλλιϊσ μπορεί να το πει κανείσ.  
  

Αναφερκικατε ςτο Μεςοπρόκεςμο και μασ είπατε, εάν μπλζξαμε το 
Μεςοπρόκεςμο με το τζταρτο Μνθμόνιο. Εςείσ τα μπλζξατε λίγο, διότι το 
Μεςοπρόκεςμο δεν ςυνοδεφεται από δεςμευτικά μζτρα, όπωσ κα ζπρεπε να 
γνωρίηετε. Προδιαγράφει γενικοφσ ςτόχουσ. Και μιασ και αναφερκικατε ςτο 
Μεςοπρόκεςμο, να ςασ ρωτιςω και κάτι ακόμα: Ικελα καιρό να ςασ κζςω αυτό το 
ερϊτθμα, αλλά μου δϊςατε αυτιν τθν ευκαιρία. Γιατί δεν κατακζςατε 
Μεςοπρόκεςμο από το 2015 το οποίο κα τελείωνε το ’18 και ζρχεςτε τϊρα και 
κατακζτετε μεςοπρόκεςμο που λιγει το ’21; Κα μασ το εξθγιςετε αυτό;  Διότι το 
δικό ςασ Μεςοπρόκεςμο είναι αυτό το οποίο υποδθλϊνει τθν ανάγκθ θ χϊρα να 
δεςμευτεί ςε πρόςκετα μζτρα μετά τθ λιξθ του τρζχοντοσ προγράμματοσ. 
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Αναλϊςατε το μεγαλφτερο κομμάτι τθσ ομιλίασ ςασ ςτα αντίμετρα. Για τα 

μζτρα κα μασ πείτε τίποτα;  Για τθν μείωςθ του αφορολόγθτου κα μασ πείτε τίποτα;  
Για τθν περικοπι των ςυντάξεων κα μασ πείτε τίποτα;  Ι εξαφανίςτθκαν όλα αυτά; 
Γιατί δεν υπιρχε ςτθν ομιλία ςασ, 61 λεπτά μιλιςατε, θ λζξθ αφορολόγθτο;  Κα 
υπάρχει ςτθν ομιλία του  υπουργοφ ςασ;  Οι μειϊςεισ των ςυντάξεων υπιρχαν ςτθν 
ομιλία ςασ;  Θ αφξθςθ των ειςφορϊν για τουσ ελεφκερουσ επαγγελματίεσ υπιρχε 
ςτθν ομιλία ςασ κφριε Σςίπρα; Μόνο τα αντίμετρα υπάρχουν ςε αυτό το κείμενο το 
οποίο ςυηθτάμε;   
 

Μασ είπατε για το ηιτθμα του χρζουσ.  Και μασ είπατε ότι εάν δεν πάρετε τθ 
ρφκμιςθ του χρζουσ δεν κα εφαρμοςτοφν τα μζτρα.  Τπάρχει πουκενά αυτό ςτισ 
1.000 ςελίδεσ;  Προβλζπεται;  Είναι γραμμζνο; Ι κα αρχίςετε ξανά να ςκίηετε τα 
Μνθμόνια ςελίδα - ςελίδα;  Και προςζξτε, αυτό είναι 1.000 ςελίδεσ και κα ςασ 
πάρει πολφ ϊρα να το ςκίςετε. Κφριε Σςίπρα, για άλλθ μια φορά όταν ζχετε ζτοιμο 
κείμενο και δεν προςζχετε αυτά τα οποία λζω παγιδεφεςτε.  Διότι είπα με πολφ 
μεγάλθ ςαφινεια για το ηιτθμα του χρζουσ ότι: «Βεβαίωσ και το πλαίςιο του 
χρζουσ ζχει προδιαγραφεί από το 2012 αλλά κακϊσ οι πιςτωτζσ μασ δεν ζχουν κάνει 
ακόμα τθ ρφκμιςθ χρζουσ για τθν οποία ζχουν δεςμευτεί».   
 

Αυτά είπα ςτο εξωτερικό, αυτά είπα ςτθν κυρία Μζρκελ, αυτά είπα ςτον κ. 
όιμπλε, αυτά λζω και ςτο Εκνικό Κοινοβοφλιο, κφριε Σςίπρα. Για να μθν 
μπλεκόμαςτε.  
 

Κα περίμενα από εςάσ ςτο ηιτθμα του χρζουσ να μθν επαναλάβετε αυτά τα 
οποία λζτε ςυνικωσ περί «καταςτροφικοφ PSI» και ότι «τίποτα δεν ζγινε ςτο 
παρελκόν ςχετικά με τθν απομείωςθ του χρζουσ», διότι διαβάηω με πολφ 
ενδιαφζρον ςτθ ςελίδα 233 του Μνθμονίου, ακοφςτε ζχει ενδιαφζρον, «τα 
τελευταία χρόνια», γράφετε ςτο Μνθμόνιό ςασ, «θ ςφνκεςθ και θ δομι του χρζουσ 
βελτιϊκθκαν. Θ μζςθ υπολειπόμενθ φυςικι διάρκειά του ζχει χρονικά επεκτακεί 
και ζχουν μειωκεί αιςκθτά οι δαπάνεσ εξυπθρζτθςισ του». Πϊσ ζγιναν όλα αυτά, 
κφριε Σςίπρα;  Με μαγικά ζγιναν;  Όλα αυτά ιταν αποτζλεςμα τθσ αναδιάρκρωςθσ 
του 2012, του PSI.  Αυτά που εχκζσ λοιδοροφςατε και ςιμερα αναγκάηεςτε να 
δεχκείτε ότι είναι ωφζλιμα. 
 

Και κάτι ακόμα, μιασ και μιλάτε για το ηιτθμα του χρζουσ και για το ηιτθμα 
του Δ.Ν.Σ.  Ζχω εδϊ δυο εκκζςεισ βιωςιμότθτασ. Μια του 2014 και μια του 2016.  Θ 
ζκκεςθ βιωςιμότθτασ του 2014, του Δ.Ν.Σ., εκτιμοφςε ότι το χρζοσ κα ζμπαινε ςε 
μια τροχιά ταχείασ αποκλιμάκωςθσ με αποτζλεςμα να είναι κοντά ςτο 60% του 
Α.Ε.Π. το 2060. τθν τελευταία ζκκεςθ το Φεβρουάριο του 2017, το ίδιο Δ.Ν.Σ., 
εκτιμά ότι το 2060 το δθμόςιο χρζοσ κα εκτοξευκεί ςτο 275% του Α.Ε.Π.  Σι 
μεςολάβθςε, κφριε Σςίπρα;  Εςείσ. Εςείσ και ο κ. Καμμζνοσ.   
 

Τπόςχεςτε ότι κα φζρετε μια ςυμφωνία που κα μειϊςει το χρζοσ ςτα 
επίπεδα που δεν κα ζφτανε ποτζ εάν δεν είχατε αναδειχκεί πρωκυπουργόσ. 
υγχαρθτιρια, κφριε Σςίπρα, για τθν επιτυχία ςασ. Μου κυμίηει το γνωςτό ανζκδοτο 
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που ο κατθγοροφμενοσ για το φόνο των γονιϊν ηθτάει επιείκεια επειδι είναι 
ορφανόσ.  
 

Μασ είπατε και πάλι κφριε Σςίπρα, ότι το κλίμα αλλάηει. Ότι θ οικονομία 
είναι ζτοιμθ να εκτιναχκεί, να απογειωκεί. Μασ το είχε πει ο κ. Φλαμπουράρθσ, ότι 
«εκτοξευόμαςτε», ότι «θ οικονομία πετάει». Αλλά, εκτόσ από τισ δθλϊςεισ, ξζρετε, 
υπάρχουν και ςυγκριτικά ςτοιχεία. Για να δοφμε λοιπόν τι λζνε τα ςτοιχεία του 
πρϊτου τριμινου του 2017 για μία ςειρά από Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Ρουμανία, 
ανάπτυξθ 5,6%. Βουλγαρία ανάπτυξθ 4,1%. Πολωνία, ανάπτυξθ 3,4%.  Κφπροσ, 
ανάπτυξθ 3,3%. Όλθ θ Ευρωηϊνθ ζχει ανάπτυξθ. Θ μόνθ χϊρα που είναι ςε φφεςθ 
είναι θ Ελλάδα. 0,5% φφεςθ κφριε Σςίπρα. Αυτά είναι τα επιτεφγματά ςασ. Είμαςτε 
οι μόνοι που πάμε προσ τα πίςω και εςείσ πανθγυρίηετε, τθν ϊρα που όλοι οι 
Διεκνείσ Οργανιςμοί, αλλά και εςείσ οι ίδιοι, ςτο Μεςοπρόκεςμο που κατακζςατε, 
ανακεωρείτε όλεσ τισ προβλζψεισ ςασ προσ το χειρότερο.  
 

Δεν αντιςτακικατε κφριε Σςίπρα ςτον πειραςμό και εςείσ και όςοι 
ςυνάδελφοι του ΤΡΛΗΑ παρακολοφκθςα, ιταν εκπαιδευμζνοι ακριβϊσ ςτο ίδιο 
τροπάριο, να μιλιςετε και πάλι για τα 40 χρόνια που κατζςτρεψαν τθ χϊρα.  Είναι 
πάρα πολφ εφκολο ξζρετε να ιςοπεδϊνει κανείσ τα πάντα. Από το 1974 - είναι θ 
χρονιά που αν δεν κάνω λάκοσ, γεννθκικατε και εςείσ - το βιοτικό επίπεδο των 
Ελλινων ςε απόλυτουσ αρικμοφσ ανζβθκε οκτϊ φορζσ. Οφτε μία, οφτε δφο. Οκτϊ 
φορζσ. Θ Ελλάδα μπικε ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, μπικε ςτθν Ο.Ν.Ε. και απζκτθςε, 
με τα όποια προβλιματα, μία ςτακερι Δθμοκρατία και ςφγχρονουσ Κεςμοφσ.  
  

Μπορεί ςε όλα αυτά τα βιματα, ςε όλα να ιςαςταν απζναντι. Δεν  είναι 
λίγα όμωσ. Δεν είναι για πζταμα. Και αν τα χρόνια τθσ κρίςθσ, αντί να διχάηετε τουσ 
Ζλλθνεσ και αντί να δθλθτθριάηετε τθν κοινι γνϊμθ και να υπονομεφετε κάκε 
προςπάκεια ανάκαμψθσ, δείχνατε μεγαλφτερθ υπευκυνότθτα, τϊρα κα είχαμε βγει 
από τθν κρίςθ και κα είχαμε καλφψει ςε μεγάλο βακμό τισ απϊλειζσ τθσ.  
 

Ζχουμε κάνει πολλζσ φορζσ αυτοκριτικι για τα ςτραβά τθσ Μεταπολίτευςθσ  
- και είναι αρκετά αυτά - και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ςτθν χρεοκοπία 
φτάςαμε και ςε ζνα βακμό διότι αυξικθκαν δυςανάλογα οι δαπάνεσ του Κράτουσ 
και μειϊκθκε θ ανταγωνιςτικότθτα τθσ οικονομίασ μασ. Δεν κυμάμαι όμωσ ποτζ 
κφριε Σςίπρα, να φωνάηετε για μικρότερο Κράτοσ, για λιγότερουσ διοριςμοφσ, για 
περιςςότερεσ μεταρρυκμίςεισ. Δϊςτε και άλλα φωνάηατε. Μια ηωι πλειοδοτοφςατε 
ςτο λαϊκιςμό. Εμείσ τθν αυτοκριτικι μασ τθν ζχουμε κάνει. Εςείσ τθν δικι ςασ τθν  
ζχετε κάνει;  Ζνα ςυγνϊμθ για αυτά τα οποία λζγατε, για τθν κοροϊδία του 
ελλθνικοφ λαοφ, ζχετε πει, ζχετε τολμιςει; Δεν είςτε ακϊοι του αίματοσ, λοιπόν. 
υνζνοχοι είςτε. Όχι ωσ προσ τθν διαχείριςθ, ςίγουρα όμωσ ωσ προσ τθν πολιτικι 
αντίλθψθ. Διότι ο δθμαγωγικόσ λαϊκιςμόσ τθσ Μεταπολίτευςθσ είχε πολλζσ από τισ 
δικζσ ςασ πινελιζσ.  
 

Κφριε Σςίπρα, για άλλθ μια φορά αναφερκικατε για εμζνα με 
χαρακτθριςμοφσ υποτιμθτικοφσ. Με χαρακτθρίςατε «πορφυρογζννθτο». Σθν 
τελευταία φορά  - και βλζπω ότι το επαναλαμβάνετε και ςυνζχεια ςτισ 
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ανακοινϊςεισ - με είχατε χαρακτθρίςει «τςάμπα μάγκα». Σςάμπα μάγκασ, κφριε 
Σςίπρα, είναι αυτόσ που εν γνϊςει του λζει ψζματα για να κάνει ρεςάλτο ςτθν 
εξουςία και μετά να πει ότι είχε αυταπάτεσ. Σςάμπα μάγκασ είναι αυτόσ που ζφερε 
τθ χϊρα ζνα βιμα πριν τθν ζξοδο από τθν Ευρϊπθ ποντάροντασ ότι θ υπεφκυνθ 
Αντιπολίτευςθ κα βάλει πλάτθ. Σςάμπα μάγκασ είναι αυτόσ που αβάνταρε τα 
κινιματα «δεν πλθρϊνω» και τϊρα ζχει τρελάνει τον κόςμο ςτισ καταςχζςεισ. 
Σςάμπα μάγκασ είναι αυτόσ που ςτθν Ελλάδα κοροϊδεφει ότι δικεν δίνει 13θ 
ςφνταξθ και ςτο εξωτερικό ςτζλνει επιςτολζσ μετάνοιασ που ηθτάει ςυγνϊμθ και 
λζει ότι δεν κα το ξανακάνει.  
 

Και κάτι ακόμα: Σςάμπα μάγκασ είναι αυτόσ που εκλζγεται και ξανά 
εκλζγεται με ενιςχυμζνθ αναλογικι και όταν βλζπει ότι χάνει εκλογζσ ψθφίηει απλι 
αναλογικι. Αυτόσ είναι ο τςάμπα μάγκασ, κφριε Σςίπρα.  
 

Κλείνω, λοιπόν, κφριε Πρόεδρε, κυρίεσ και κφριοι βουλευτζσ με μια ακόμα 
αναφορά ςτθ μεγάλθ ζννοια που ζχετε για το ςτρατθγικό αδιζξοδο τθσ Νζασ 
Δθμοκρατίασ. Κα ζπρεπε να χαίρεςτε, κφριε Σςίπρα, εάν εμείσ ζχουμε προβλιματα.  
Εγϊ προςωπικά δεν τα βλζπω. Ζνα είναι βζβαιο όμωσ, ότι ςε τραγικό ςτρατθγικό 
αδιζξοδο ζχουν μπει οι πολίτεσ με τα μζτρα του τζταρτου Μνθμονίου. Αυτοί είναι 
ςε αδιζξοδο και όχι εμείσ. Και εν πάςθ περιπτϊςει αν είςτε και τόςο ςίγουροι ότι 
είμαςτε ςε ςτρατθγικό αδιζξοδο κάντε εκλογζσ και αφιςτε τουσ πολίτεσ να κρίνουν 
ποιοσ είναι ςε αδιζξοδο και ποιοσ δεν είναι. 
 


