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 Ακινα, 18 Μαΐου 2017 
 

 
 Ομιλία του Προζδρου τθς Νζας Δθμοκρατίας κ. Κυριάκου Μθτσοτάκθ 

στθ συηιτθσθ του Πολυνομοσχεδίου για το τζταρτο Μνθμόνιο 
 

Κυρίεσ και κφριοι βουλευτζσ, 
  

Σε λίγο, 144 Βουλευτζσ του ΣΥΙΗΑ και εννζα βουλευτζσ των ΑΝΕΛ κα 
ακοφςουν το όνομα τουσ ςτθν ονομαςτικι ψθφοφορία για το τζταρτο Μνθμόνιο. 
Δεν κα το ςκεφτοφν πολφ. Δεν κα διςτάςουν. Σίγουρα δεν κα αναμετρθκοφν με τθ 
ςυνείδθςι τουσ. Θα ψθφίςουν και με τα δφο  χζρια και ζτςι κα κλείςει ο κφκλοσ τθσ 
μεγαλφτερθσ πολιτικισ απάτθσ που γνϊριςε ποτζ θ χϊρα.  
  
            Ρριν από δυόμιςθ χρόνια, με τθ βοικεια τθσ Χρυςισ Αυγισ και των ΑΝΕΛ, ο 
ΣΥΙΗΑ, ζςυρε τθν Ελλάδα ςε πρόωρεσ εκλογζσ, ενϊ θ χϊρα ζβγαινε από τθν κρίςθ. 
Είχαμε τότε ξανά, μετά από ζξι χρόνια φφεςθσ, κετικό ρυκμό ανάπτυξθσ. Είχαμε 
πρωτογενι πλεονάςματα που προιλκαν από μειϊςεισ φόρων και ειςφορϊν. Και με 
το Κράτοσ να εξοφλεί κανονικά τισ υποχρεϊςεισ του προσ τουσ πολίτεσ και προσ τισ 
επιχειριςεισ. 
  
            Θ χϊρα είχε βγει δφο φορζσ ςτισ αγορζσ μζςα ςτο 2014. Και ετοιμαηόταν για 
μόνιμθ ζξοδο από τθν άνοιξθ του 2015, ζχοντασ παράλλθλα ζνα δίχτυ αςφαλείασ, 
τθ λεγόμενθ προλθπτικι γραμμι ςτιριξθσ. Αυτό που ηοφμε ςιμερα είναι ζνασ 
εφιάλτθσ. Ζνασ εφιάλτθσ, όμωσ, που δεν ιταν νομοτζλεια, αλλά αποτζλεςμα των 
καταςτροφικϊν επιλογϊν τθσ ςθμερινισ Κυβζρνθςθσ. Οφείλεται αποκλειςτικά ςτον 
κ. Τςίπρα και ςτον κ. Καμμζνο, ςτον ΣΥΙΗΑ και ςτουσ ΑΝΕΛ. 
  
            Θ ελλθνικι κοινωνία εμβρόντθτθ παρακολουκεί τθν πατρίδα μασ να 
μετατρζπεται ςε αποικία λιτότθτασ. Και μάλιςτα χωρίσ θμερομθνία λιξθσ. Επ’ 
αόριςτον. Θ πραγματικότθτα είναι ωμι. 
  
            Αν ο κ. Τςίπρασ και ο κ. Καμμζνοσ δεν είχαν ξεγελάςει τουσ Ζλλθνεσ, δεν 
είχαν ζλκει ςτθν εξουςία, όπωσ ιλκαν, και δεν ζκαναν όςα ζκαναν, θ Ελλάδα 
ςιμερα κα είχε επανζλκει ςτθν ανάπτυξθ. Και κα ιταν μια κανονικι χϊρα τθσ 
ευρωηϊνθσ. Ππωσ θ Κφπροσ, θ Ρορτογαλία, θ Ιρλανδία. Και κα ςυηθτοφςαμε 
ςιμερα για το πωσ κα χτίςουμε το κοινό μασ μζλλον αντί να βλζπουμε τθν 
Κυβζρνθςθ να προςπακεί να κρφψει τθν αλικεια μζςα ςτα ερείπια που θ ίδια 
δθμιοφργθςε. 
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            Τα δεδομζνα των τελευταίων 30 μθνϊν είναι αμείλικτα. Οι πολίτεσ τα 
βιϊνουν κακθμερινά. Καταλαβαίνουν πωσ ζχουν μπροςτά τουσ μια Κυβζρνθςθ που 
κάνει πωσ ξζχαςε όςα ζλεγε. Και δεν ζμακε τίποτε από όςα ζκανε. 
  
            Σφμφωνα με τισ προβλζψεισ που δθμοςιοποίθςε ςτο τζλοσ του 2014 θ 
Ευρωπαϊκι Επιτροπι, το Α.Ε.Ρ. τθσ χϊρασ ςτο τζλοσ του 2017, κα ζφτανε τα 207 δισ.  
Σφμφωνα με τισ δικζσ ςασ προβλζψεισ, ςτο Μεςοπρόκεςμο που κατακζτετε, το 
Α.Ε.Ρ. τθσ χϊρασ ςτο τζλοσ του 2017 κα φτάςει τελικά τα 181 δισ. Χάςαμε 26 δισ 
εκνικοφ πλοφτου. Κι αυτι θ απϊλεια είναι μόνιμθ. Τρία χαμζνα χρόνια για τθν 
Ελλάδα. Και 14,2 δισ πρόςκετα βάρθ για τουσ Ζλλθνεσ. Αυτόσ είναι ο ςυνολικόσ 
λογαριαςμόσ Τςίπρα – Καμμζνου. 
  
            Μπορεί ςιμερα θ Κυβζρνθςθ να περιαυτολογεί μιλϊντασ για αυταπάτεσ. 
Πμωσ, θ πραγματικότθτα είναι ότι πρόκειται για απάτθ. Κανονικι πολιτικι απάτθ, 
όμοια τθσ οποίασ δεν ζχουμε ξαναδεί ςτθ ςφγχρονθ Νεοελλθνικι Ιςτορία. Γιατί, 
πλζον, μζχρι και οι πρωταγωνιςτζσ τθσ πρϊτθσ περιόδου, που εςείσ επιλζξατε και 
που μαηί φζρατε τθ χϊρα ςτο χείλοσ του γκρεμοφ, ομολογοφν δθμόςια αυτά που 
όλοι ξζρουν. Δθλϊνουν, χωρίσ ντροπι, ότι οι υποςχζςεισ ιταν, εν γνϊςει και του 
πρωκυπουργοφ, ψεφτικεσ. 
  
            Αλικεια κ. Τςίπρα, τι ζχετε να πείτε για τισ δθλϊςεισ του κ. Βαρουφάκθ ότι, 
όταν διάβαςε το πρόγραμμα τθσ Θεςςαλονίκθσ, ζβγαηε, λζει, «ατμοφσ από τα αυτιά 
του» γιατί ζγραφε ανοθςίεσ; Αυτό δεν τον δυςκόλεψε βζβαια να αναλάβει 
Υπουργόσ. Γιατί, ωσ γνωςτόν, τα προγράμματα πολλοί εμίςθςαν, τθν καρζκλα, 
όμωσ, κανείσ.  
  
Θ ετυμθγορία τθσ Ιςτορίασ, όμωσ, είναι αμείλικτθ, όπωσ και θ ςυνείδθςθ τθσ 
κοινωνίασ. Είςτε όλοι ςασ ςυνζνοχοι ςτθν πολιτικι απάτθ. Ραγιδεφετε τθ χϊρα ςε 
ζνα μζλλον χωρίσ καμία προοπτικι, απλϊσ και μόνο για να παραμείνετε ςτθν 
εξουςία. Αλλά, κ. Τςίπρα, θ οργι των πολιτϊν είναι ποτάμι που δεν γυρίηει πίςω. 
Τθν φβρθ ακολουκεί πάντα θ νζμεςθ. 
  
            Σιμερα, θ κοινωνία ζχει ανάγκθ τθν μετριοπάκεια, τθν αλικεια και τθν 
πραγματικι ελπίδα. Ζνα ρεαλιςτικό όραμα. Πταν τα δει αυτά, κα ενωκεί ξανά. Θ 
εμπιςτοςφνθ κα επιςτρζψει, μαηί και θ ελπίδα. Οι Ζλλθνεσ κα πιςτζψουμε ξανά 
ςτουσ εαυτοφσ μασ, ςτισ δυνάμεισ μασ και ςτισ δυνατότθτζσ μασ. Πλοι οι εφιάλτεσ 
κάποια ςτιγμι τελειϊνουν. Θ εποχι τθσ αςχιμιασ πλθςιάηει ςτο τζλοσ τθσ. 
  
            Κυρίεσ και κφριοι ςυνάδελφοι του ΣΥΙΗΑ και των ΑΝΕΛ, όταν ανεβικατε ςτθν 
εξουςία υποςχεκικατε ςτουσ πολίτεσ τρία πράγματα: 
  
            Ρρϊτον, ότι κα βάλετε τζλοσ ςτθ λιτότθτα και κα ςκίςετε τα Μνθμόνια. Και 
ςιμερα τα υπογράφετε δυο - δυο και με τα δυο χζρια. Στο αχρείαςτο τρίτο 
Μνθμόνιο του 2015, το οποίο εκβιαςτικά επιβάλατε, τϊρα προςκζςατε ζνα ακόμα 
με μζτρα 4,9 δισ για τουσ πολίτεσ. Με περικοπι ενόσ μιςκοφ για τουσ μιςκωτοφσ, 
λόγω τθσ μείωςθσ του αφορολόγθτου, και δφο ςυντάξεων για τουσ ςυνταξιοφχουσ. 
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Πλα αυτά, ενϊ δεςμεφετε τθ χϊρα ςε υψθλά πρωτογενι πλεονάςματα, ςε μια 
λιτότθτα χωρίσ θμερομθνία λιξθσ. Φζρατε μεγαλφτερθ λιτότθτα ακόμα και από 
αυτι που ςασ ηθτοφςαν, μεγάλο κατόρκωμα, βάηοντασ τθν οικονομία ςε φφεςθ και 
διαλφοντασ τθν παραγωγικι Ελλάδα.  Και βζβαια το τζταρτο Μνθμόνιο τιμωρεί 
αυτοφσ που δικεν κα προςτατεφατε. Τουσ πιο αδφναμουσ. Τουσ ςυνταξιοφχουσ και 
τουσ χαμθλόμιςκουσ.  Αυτοφσ που κα πλθρϊςουν για πρϊτθ φορά φόρο. Και 
αυτοφσ που κα δουν να χάνεται μια ακόμα ςφνταξθ. 
  
            Δεφτερον, υποςχεκικατε ότι κα ανακτιςετε τθν εκνικι κυριαρχία και κα 
υψϊςετε ανάςτθμα ςτουσ ξζνουσ. Κι από τo «Go back madame Μζρκελ», πιγατε 
ςτο «βοικεια, κυρία Μζρκελ!». Επεκτείνατε τθν επιτροπεία για τουλάχιςτον άλλα 
τρία χρόνια με το τζταρτο Μνθμόνιο. Δεςμεφςατε τθν περιουςία τθσ χϊρασ μζςω 
του Υπερταμείου για 99 χρόνια. Και βζβαια εκχωρείτε τθν αρμοδιότθτα για το χρόνο 
εφαρμογισ των όποιων μζτρων ςτο Δ.Ν.Τ. Αυτό που λζγατε ότι κζλετε να διϊξετε 
από το πρόγραμμα, τϊρα το παρακαλάτε να μείνει και του δίνετε τα κλειδιά τθσ 
χϊρασ. Οικοδομιςατε τθν πολιτικι ςασ καριζρα πάνω ςε ωμά ψζματα και 
χυδαιότθτεσ, για να υπογράψετε τθν μεγαλφτερθ εκχϊρθςθ εκνικισ κυριαρχίασ που 
ζγινε ςτθν πρόςφατθ ιςτορία. 
  
            Τρίτον, υποςχεκικατε «να τελειϊνετε με το παλιό και τθ διαπλοκι». Και 
τελικϊσ, αποδεικνφεςτε πιο παλιοί κι από το πιο παλιό. Και ςίγουρα πιο αδίςτακτοι 
και πιο κυνικοί από οποιοδιποτε ςφςτθμα εξουςίασ ζχει περάςει από τθ χϊρα. 
 

Δθμιουργείτε ζνα κομματικό ςτρατό και χτίηετε ζνα νζο πελατειακό Κράτοσ. 
Ενάντια ςτο Σφνταγμα και τουσ νόμουσ. Ενάντια ςτισ αποφάςεισ των Ανωτάτων 
Δικαςτθρίων. Διορίηετε ςυμβαςιοφχουσ ςτο Δθμόςιο, τουσ μονιμοποιείτε 
αυκαίρετα. Μζχρι βζβαια να καταπζςουν οι παράνομοι διοριςμοί ςασ ςτα 
δικαςτιρια. Βάηετε και πάλι, δθλαδι, ανκρϊπουσ ςε ομθρία και τουσ 
εκμεταλλεφεςτε χυδαία.  
 
 Ζχετε καταςτιςει το Σφνταγμα τθσ χϊρασ «κουρελόχαρτο» και ποιοσ ξζρει 
ακόμα – αν κρίνουμε από τισ διαρροζσ ςασ – τι ςχεδιάηετε, παίηοντασ με τουσ 
Θεςμοφσ. Είμαι ςίγουροσ, όμωσ, ότι ζχουν γνϊςθ οι κεματοφφλακεσ του 
Ρολιτεφματοσ. Ραρεμβαίνετε με ωμότθτα ςτθ Δικαιοςφνθ, όπωσ ςυνεχϊσ ςασ 
καταγγζλλουν οι δικαςτικζσ ενϊςεισ.  
 

Ροδθγετείτε, αγνοείτε και απειλείτε τισ Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ. Ριγατε να 
ελζγξετε το τθλεοπτικό τοπίο με τουσ «κουμπάρουσ», με τουσ «λαγοφσ» και με το 
διαγωνιςμό – παρωδία του κ. Ραππά που, παρά τισ ωμζσ παρεμβάςεισ ςασ ςτθ 
Δικαιοςφνθ,  κατζπεςε ςτο ΣτΕ. Αλλά και πριν και μετά, κάνατε ό,τι μποροφςατε για 
να διαλφςετε εκείνα τα Μ.Μ.Ε. που δεν ςυμφωνοφςαν μαηί ςασ και δεν 
ςυνκθκολόγθςαν για να παίξουν το παιχνίδι ςασ. Και όλα αυτά, ενϊ θ Ε..Τ. ζχει 
γίνει ΥΕΝΕΔ. Ζχει ξεπεράςει κάκε μζτρο φιλοκυβερνθτικισ προπαγάνδασ. Με 
αποτζλεςμα, να ζχει ςχεδόν μθδενικι τθλεκζαςθ ςτθν ενθμζρωςθ, διότι φυςικά ο 
κόςμοσ ζχει αντίλθψθ.  
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Υποβακμίηετε το ίδιο το Κοινοβοφλιο. Ροτζ δεν ζχει απαξιωκεί θ Βουλι με 
αυτόν τον τρόπο. Και χτίηετε μεκοδικά ζνα ςφςτθμα μζςα από ςυναλλαγζσ και μζςα 
από εκβιαςμοφσ. Χρθςιμοποιείτε τουσ μθχανιςμοφσ του Κράτουσ, απειλϊντασ τουσ 
πολιτικοφσ ςασ αντιπάλουσ. 
 
 Πλοι, πλζον, γνωρίηουν ότι «από τθ ςτιγμι που ζνασ αριςτερόσ», κ. Τςίπρα, 
«μεταβάλλεται ςε ζναν αμοραλιςτι εξουςιομανι, δεν υπάρχουν θκικά εμπόδια, 
προκειμζνου να διατθριςει επ’ αόριςτον τα προνόμια τθσ εξουςίασ». Και μθν 
ςπεφςετε να αντιδράςετε, δεν είναι δικά μου τα λόγια αυτά. Είναι του Μίκθ 
Θεοδωράκθ. Αγωνιςτι τθσ Αριςτεράσ και ςφμβολο τθσ Δθμοκρατίασ. Αυτι είναι θ 
παρακατακικθ τθσ δικισ ςασ Αριςτεράσ.  
  
 Σε όλα όςα υποςχεκικατε αποτφχατε, κυρίεσ και κφριοι του ΣΥΙΗΑ. 
Αποτφχατε παταγωδϊσ. Και αν είχατε ζςτω και ςτοιχειϊδθ ντροπι, κα είχατε 
παραιτθκεί, δίνοντασ τθν δυνατότθτα ςτουσ πολίτεσ να αλλάξουν τθν πορεία τθσ 
χϊρασ. Αλλά, ξζρετε, θ ντροπι είναι αυτι θ εςωτερικι φωνι που μασ υποδεικνφει 
το ςωςτό δρόμο και μασ αναγκάηει να αναμετρθκοφμε με τθ ςυνείδθςθ μασ, είναι 
λζξθ άγνωςτθ για ςασ.   
 
 Θζλω να κυμίςω, με τθ ςειρά μου, κ. Τςίπρα, τι δθλϊνατε ςτισ 25 
Ιανουαρίου του 2017 ςτθν «Εφθμερίδα των Συντακτϊν». Θα ςασ τα διαβάςω για να 
τα ακοφςετε, αν και τα γνωρίηετε πολφ καλά. Διαβάηω: «Ζχουμε δθλϊςει με τον πιο 
κατθγορθματικό τρόπο ότι δεν υπάρχει περίπτωςθ να νομοκετιςουμε οφτε ζνα 
ευρϊ επιπλζον μζτρα από όςα προβλζπει θ ςυμφωνία και, πολφ περιςςότερο, για 
τθν περίοδο μετά το τζλοσ του προγράμματοσ». Και ςυνεχίηετε, κ. Τςίπρα: «Το 
αίτθμα νομοκζτθςθσ επιπλζον μζτρων και, μάλιςτα, υπό αίρεςθ, δεν είναι μόνο ξζνο 
προσ το ελλθνικό Σφνταγμα. Είναι ξζνο προσ τουσ κανόνεσ τθσ Δθμοκρατίασ, είναι 
ξζνο προσ το ευρωπαϊκό κεκτθμζνο. Σε μια ευνομοφμενθ ευρωπαϊκι Δθμοκρατία, 
αυτό δεν επιτρζπεται οφτε καν να το ηθτάει κανείσ. Και αυτό δεν είναι κζμα μιασ 
Κυβζρνθςθσ, είναι κζμα αξιοπρζπειασ και αυτοςεβαςμοφ ενόσ λαοφ και μιασ 
χϊρασ». 
 
 Και βζβαια, κ. Τςίπρα, οι βουλευτζσ ςασ αναπαριγαγαν όλοι τα ίδια. Είςτε 
εςείσ οι ίδιοι που ςιμερα κα ψθφίςετε και με τα δυο χζρια επιπλζον μζτρα από 
όςα προβλζπει θ ςυμφωνία. Ροφ πιγε τϊρα θ αξιοπρζπεια και ο αυτοςεβαςμόσ; 
Και ο κ. Τςακαλϊτoσ; Τι ζλεγε ο κ. Τςακαλϊτoσ; Πτι κα παραιτθκεί αν το 
αφορολόγθτο πζςει κάτω από τισ 9.000 ευρϊ. Ενοχλείςτε, κ. Τςακαλϊτο, που ςασ το 
κυμίηουμε, αλλά μόνοσ ςασ, ξζρετε, αναλάβατε τθ δζςμευςθ. Δεν ςασ το ηθτιςαμε 
εμείσ. Αντ’ αυτοφ, ςιμερα ζρχεςτε να φορολογιςετε, για πρϊτθ φορά, ςυμπολίτεσ 
μασ οι οποίοι βγάηουν 500 ευρϊ το μινα.   
 
 Και για να μθν ξεχάςω τον Υπουργό Άμυνασ, που διαβεβαίωνε τα ςτελζχθ 
των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Αςφαλείασ ότι κα προςτατεφςει τισ 
απολαβζσ τουσ και  κα επιςτρζψει τα αναδρομικά. Για να φζρει, χωρίσ καμία 
διαβοφλευςθ, μια ςειρά από παρεμβάςεισ, που κάνουν τουσ ςτρατιωτικοφσ μασ, 
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τουσ λιμενικοφσ μασ, τουσ πυροςβζςτεσ μασ, τουσ αςτυνομικοφσ μασ να 
παραμιλοφν. 
 
 Και πίςω από τθν Κυβζρνθςθ, πίςω από τον πρωκυπουργό, πίςω από τον 
Υπουργό Οικονομικϊν, πίςω από τον Υπουργό Άμυνασ, ζρχονται δφο Κόμματα,  
βουλευτζσ, οι οποίοι ψθφίηουν τα πάντα, αρκεί να παραμείνουν για λίγο ακόμα ςτα 
ζδρανα. Ξζρετε, κι εμείσ ψθφίςαμε Μνθμόνια. Δεν το κάναμε με τόςο ενκουςιαςμό. 
 
 Μζςα ςε αυτιν τθν απόλυτθ παρακμι, πάμε, λοιπόν, να δοφμε τι ακριβϊσ 
ψθφίηετε. Ράμε να δοφμε τo τζταρτο Μνθμόνιο με 1.000 ςελίδεσ, 140 δεςμευτικζσ 
δράςεισ. Είναι το πιο βαρφ και ςτθν κυριολεξία, όχι μόνο μεταφορικά. Ρεριλαμβάνει 
το τζταρτο Μνθμόνιο μζτρα και δθμοςιονομικοφσ ςτόχουσ, πζραν του τρίτου 
Μνθμονίου. Γι’ αυτό το λζμε τζταρτο Μνθμόνιο. Και θ εφαρμογι του, βζβαια, 
υπόκειται ςε ςυνεχείσ αξιολογιςεισ των δανειςτϊν, οι οποίοι κα κρίνουν το χρόνο 
εφαρμογισ των μζτρων.  
 
 Γιατί με τουσ δανειςτζσ ζχετε, φαίνεται, ςυνάψει μια ιερι ςυμμαχία. Διότι θ 
αξιολόγθςθ ζκλειςε όταν τελικά ικανοποιιςατε όλεσ τισ απαιτιςεισ τουσ. 
Συνομολογείτε μζτρα αχρείαςτθσ, υπερβολικισ δθμοςιονομικισ λιτότθτασ, για να 
μείνετε ςτθν εξουςία. Τελικά, ζχετε καταντιςει να είςτε θ καλφτερθ διαφιμιςθ τθσ 
λιτότθτασ ςτθν Ευρωηϊνθ. Και όπωσ πάντα, τα πράγματα ζχουν όνομα. Και για 
όποιον κάνει πωσ δεν καταλαβαίνει, ο τίτλοσ είναι: Συμπλθρωματικό Μνθμόνιο με 
τθν υπογραφι Τςίπρα – Καμμζνου.  
 
 Δεν είναι, όμωσ, ζνα κανονικό Μνθμόνιο, γιατί ζχει μια ιδιαιτερότθτα. Δεν 
προβλζπει καμία πρόςκετθ χρθματοδότθςθ. Ηθτοφςατε λεφτά χωρίσ μζτρα και 
παίρνετε ςκλθρά μζτρα χωρίσ λεφτά για τθ χϊρα. Το τζταρτο Μνθμόνιο είναι και 
βαρφ και άδικο. Ρεριλαμβάνει 4,9 δισ ευρϊ νζα μζτρα. Μζτρα που δεν τα ηθτοφςε 
κανείσ πριν από ζνα χρόνο και που φζρουν τθ ςφραγίδα τθσ αναξιοπιςτίασ τθσ 
Κυβζρνθςθσ.  
  

Με τα μζτρα αυτά ο ςυνολικόσ λογαριαςμόσ των Κυβερνιςεων Τςίπρα - 
Καμμζνου ανζρχεται αιςίωσ ςτα 14,2 δισ ευρϊ. 12 δισ ευρϊ ιταν οι παροχζσ του 
Ρρογράμματοσ τθσ Θεςςαλονίκθσ - αυτό το διάβαηε ο κ. Βαρουφάκθσ και «ζβγαηε 
ατμό» - και τελικά παίρνετε μζτρα 14,2 δισ ευρϊ. 9,5 φορζσ περιςςότερο από το «e 
- mail Χαρδοφβελθ» που, αν εφαρμόηονταν τότε, κα είχαμε τελειϊςει με τα 
Μνθμόνια.  
  
 Αυτό ψθφίηετε ςιμερα. Ρλιττοντασ τουσ οικονομικά αςκενζςτερουσ. Με τθν 
μείωςθ του αφορολόγθτου χάνονται από μία ζωσ τρεισ ςυντάξεισ και ζνασ μιςκόσ 
για κάκε χαμθλόμιςκο. Αντί για χοριγθςθ 13θσ ςφνταξθσ, κόβετε και τθ 12θ και τθν 
11θ. 1.300.000 φορολογοφμενοι πολίτεσ επιβαρφνονται, για πρϊτθ φορά, με τθ 
μείωςθ του αφορολόγθτου και με ειςαγωγικό φορολογικό ςυντελεςτι ςτο 20%. Και 
1.400.000 επαγγελματίεσ και αγρότεσ επιβαρφνονται, ακόμθ περιςςότερο, με τον 
διαφορετικό τρόπο υπολογιςμοφ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν με αυξιςεισ που 
κυμαίνονται από 37 ζωσ 61%. 
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 Αυτό ψθφίηετε ςιμερα. Ραρά τισ διαβεβαιϊςεισ ότι δεν κα υπάρχουν μζτρα 
για το 2018, το τζταρτο Μνθμόνιο ζχει νζα μζτρα και για το 2017 και για το 2018. 
Καταργείται θ μείωςθ του φόρου ειςοδιματοσ για ιατρικζσ υπθρεςίεσ. Καταργείται 
θ μείωςθ κατά 1,5% του φόρου ειςοδιματοσ που παρακρατείται ςτα ειςοδιματα 
από μιςκωτι εργαςία και ςυντάξεισ. Μειϊνεται, κατά 40%, το επίδομα κζρμανςθσ 
που φυςικά κα πλιξει τουσ οικονομικά αςκενζςτερουσ. Καταργοφνται κοινωνικά 
επιδόματα ευπακϊν ομάδων. Απελευκερϊνονται από διοικθτικι ζγκριςθ οι 
ομαδικζσ απολφςεισ, ςε αντίκεςθ με όςα λζγατε όλουσ αυτοφσ τουσ μινεσ. 
Ρερικόπτονται τα ειδικά μιςκολόγια από το 2017, ιδίωσ των ςτελεχϊν των Ενόπλων 
Δυνάμεων και των Σωμάτων Αςφαλείασ, με μειϊςεισ μιςκϊν και με κατάργθςθ των 
μιςκολογικϊν προαγωγϊν. Αντί για αναδρομικά, τουσ παίρνετε τϊρα και τα τωρινά. 
 
 Αυτό ψθφίηετε ςιμερα. Και όλα αυτά προςπακείτε να τα κρφψετε πίςω από 
τα υποτικζμενα αντίμετρα. Τα αντίμετρα είναι απλά το περιτφλιγμα ςτο πακζτο των 
μζτρων. Ενϊ επιμζνετε ςτο ψζμα. Φτάςατε μζχρι του ςθμείου να λζτε ότι τα 
υποτικζμενα αντίμετρα είναι περιςςότερα από τα μζτρα. 5 δισ, λζτε, είναι τα μζτρα 
και 7 δισ τα αντίμετρα. Αν είναι ζτςι, ςασ ζχω μια πρόταςθ. Μθν πάρετε τα μζτρα 
και πάρτε μόνο τα 2 δισ αντίμετρα, τϊρα. Γιατί δεν το κάνετε; 
 
 Και εν πάςθ περιπτϊςει: Αφοφ ςασ αρζςει τόςο πολφ αυτό το μείγμα 
πολιτικισ του τετάρτου Μνθμονίου ςασ - όπου κόβετε ςυντάξεισ για να δίνετε 
επιδόματα - γιατί το πάτε για το 2019; Γιατί δεν το εφαρμόηετε από τϊρα; Γιατί 
ξζρετε πολφ καλά ότι τα αντίμετρα δεν κα εφαρμοςτοφν ποτζ και τα μζτρα κα τα 
εφαρμόςει θ επόμενθ Κυβζρνθςθ. Κοροϊδεφετε κατά πρόςωπο το ςφνολο τθσ 
ελλθνικισ κοινωνίασ.  
 
 Λζτε ακόμα ότι μζτρα και αντίμετρα κα εφαρμοςτοφν μαηί. Άλλο ζνα ψζμα. 
Για διαβάςτε κφριεσ και κφριοι ςυνάδελφοι, προςεκτικά, τι λζει το άρκρο 15. Τι 
αναφζρει για τα αντίμετρα:  
 
 Ρρϊτον, προχποκζτει τθν ψιφιςθ και τθν πλιρθ εφαρμογι των μζτρων των 
4,9 δισ ευρϊ. 
 
 Δεφτερον, προχποκζτει τθν μόνιμθ επίτευξθ υψθλϊν πρωτογενϊν 
πλεοναςμάτων. 
 
 Τρίτον, προχποκζτει, για να δοκοφν τα αντίμετρα,  αξιολόγθςθ από τουσ 
κεςμοφσ και πρωτίςτωσ του Δ.Ν.Τ. Αυτό κα αποφαςίςει πότε, πωσ και αν κα δοκοφν 
αντίμετρα.  
 
 Και τζταρτον, εφαρμόηονται μόνο ςτο μζροσ τθσ υπζρβαςθσ τουσ ςτόχου 
3,5% του Α.Ε.Ρ. Για να εφαρμοςκοφν πλιρωσ τα αντίμετρα, πρζπει να επιτευχκεί 
πλεόναςμα 5,5%.  
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Το χειρότερο, όμωσ, είναι πωσ τα αντίμετρα, αν εφαρμόηονταν, δεν αφοροφν 
καν αυτοφσ που πλιττονται από τα μζτρα. Ζνασ ςυνταξιοφχοσ με μεικτι ςφνταξθ 
915 ευρϊ κα ζχει χάςει δφο ςυντάξεισ, μία από το αφορολόγθτο και μια από τθν 
κατάργθςθ τθσ προςωπικισ διαφοράσ ςτθ ςφνταξι του. Τι κα πάρει ωσ αντίμετρο;  
Απολφτωσ τίποτα. Ειλικρινά πιςτεφετε ότι υπάρχει ζςτω κι ζνασ Ζλλθνασ που 
προςδοκά τθν εφαρμογι αυτϊν των αντίμετρων; Ρου προςδοκά να διαλυκεί θ 
παραγωγικι οικονομία από τθν υπερβολικι φορολόγθςθ, για να υπερβοφμε το 
ςτόχο του 3,5% πλεόναςμα, προκειμζνου να αυξθκοφν τα ςχολικά ςυςςίτια και οι 
επιδοτιςεισ ενοικίου; Και ειδικά για τα ςχολικά ςυςςίτια, είναι δυνατόν ςε μια 
ευρωπαϊκι χϊρα να ςυνδζουμε τθ ςτοιχειϊδθ διατροφι των παιδιϊν με τθν 
επίτευξθ πλεοναςμάτων πάνω από το 3,5%;  
 
 Τι κζλετε τελικά; Να αποτελειϊςετε τθν πραγματικι οικονομία με 
εξωφρενικά πλεονάςματα για να κάνετε εςείσ μικροπολιτικι επιδομάτων; Ο ρόλοσ 
τθσ Κυβζρνθςθσ κφριε Τςίπρα είναι να βγάλει τθ χϊρα από τα ςυςςίτια και να τθν 
ξαναβάλει ςτο δρόμο τθσ ανάπτυξθσ. Αλλά εςείσ δεν μπορείτε. Κάνατε τθν αποτυχία 
ςασ τζταρτο Μνθμόνιο, ψζματα και διχόνοια. Ραρόλα αυτά, ποτζ δεν είναι αργά. 
Ροτζ δεν είναι αργά να κάνετε μια κίνθςθ προσ τθν ςωςτι κατεφκυνςθ. 
Ξαλαφρϊςτε, ζςτω και λίγο, τουσ πολίτεσ από τα αχρείαςτα βάρθ που εςείσ τουσ 
επιβάλατε. Αν είχατε πρόγραμμα, ςχζδιο και γνϊςθ, κα είχατε βάλει λιγότερουσ 
φόρουσ και το πλεόναςμα για το ’16 κα ιταν μικρότερο.  
 

Τϊρα, όμωσ, ελαφρϊςτε τουσ πολίτεσ, όχι το 2019. Τϊρα που τουσ τα 
πιρατε χωρίσ λόγο, τϊρα να τουσ τα επιςτρζψετε. Ψθφίςτε ςιμερα μαηί μασ τθν 
τροπολογία που κατακζςαμε για τθν άμεςθ μείωςθ του ΕΝΦΙΑ κατά 20%. Τθν 
κατάργθςθ του ειδικοφ φόρου ςτο κραςί. Τθν μείωςθ του Φ.Ρ.Α. ςτα αγροτικά 
προϊόντα από το 24% ςτο 13% και τθν πλιρθ χρθματοδότθςθ για τουσ παιδικοφσ 
ςτακμοφσ. Γιατί αυτά τα μζτρα ανακουφίηουν, ζςτω και λίγο, κάκε ελλθνικι 
οικογζνεια. Μθν περιοριςτείτε κφριε Τςίπρα μόνο ςτθ μείωςθ του Φ.Ρ.Α. για τουσ 
αγρότεσ τθν οποία, ςασ κυμίηω, ζχω προτείνει από τθν ομιλία μου ςτθ 
Θεςςαλονίκθ, το Σεπτζμβριο του ‘16. 
 

Δεν το κάνετε, όμωσ, για δυο λόγουσ. Ρρϊτον, γιατί δεν κζλετε να φανεί ότι 
υιοκετείτε το πρόγραμμα τθσ Νζασ Δθμοκρατίασ. Και δεφτερον, γιατί ανθςυχείτε για 
το πϊσ κα πάνε φζτοσ τα ζςοδα. Μόνο που εδϊ τίκεται ζνα απλό ερϊτθμα: Αν δεν 
είςτε βζβαιοι ότι μποροφν να επιςτραφοφν 865.000.000 με φετινό ςτόχο 
πλεονάςματοσ 1,75%, πϊσ ακριβϊσ κα επιςτρζψετε 3,6 δισ με ςτόχο πλεονάςματοσ 
3,5%; Απλά μακθματικά κφριε Τςίπρα. Είςτε και μθχανικόσ.  
 
 Θ πραγματικότθτα είναι ξεκάκαρθ: Κακυςτεριςατε τθ διαπραγμάτευςθ 
τόςουσ μινεσ, πιγατε πίςω τθν ελλθνικι οικονομία, βάλατε τθ χϊρα ςε νζα φφεςθ. 
Ζρχονται ιδθ τα νοφμερα για το πρϊτο τρίμθνο να το αποδείξουν. Φζρατε νζα 
μζτρα, νζα βάρθ και νζα λιτότθτα. Και εδϊ προκφπτει όμωσ το πιο ουςιαςτικό, το 
αμείλικτο ερϊτθμα: Τι ακριβϊσ κερδίςατε αυτοφσ τουσ 15 μινεσ τθσ δικεν ςκλθρισ 
διαπραγμάτευςθσ; Γιατί δεν ολοκλθρϊςατε τθν δεφτερθ αξιολόγθςθ πριν από ζνα 
χρόνο; Γιατί αυτό που ξζρουμε είναι ότι, πριν από ζνα χρόνο, κανείσ δεν μασ 
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ηθτοφςε αυτά τα μζτρα. Για τον απλοφςτατο λόγο ότι αυτά τα μζτρα δεν 
ςυμπεριλαμβάνονται ςτο τρίτο Μνθμόνιο. 
 
 Τι ζγινε λοιπόν και θ αξιολόγθςθ ενόσ προγράμματοσ, που λιγει το 2018, 
κατζλθξε ςε ζνα νζο πρόγραμμα που λιγει το 2021; Και με τίνοσ τθν εξουςιοδότθςθ 
αναλαμβάνετε δεςμεφςεισ που πθγαίνουν πζρα από τθ λιξθ τθσ Κοινοβουλευτικισ 
ςασ κθτείασ;  

 
Δεν ζχετε καμία λαϊκι νομιμοποίθςθ για αυτά τα οποία πάτε να ψθφίςετε 

ςιμερα. Τα ψθφίηετε μόνο και μόνο, γιατί ζτςι νομίηετε ότι μπορείτε να 
παραμείνετε ςτθν εξουςία. Με άλλοκι, το μεγάλο άλλοκι, τάχα, το χρζοσ. Μόνο που 
«τρϊτε» από τα ζτοιμα. Γιατί δεν λζτε ότι οι αποφάςεισ για το χρζοσ είναι ςε 
μεγάλο βακμό ειλθμμζνεσ; Και είναι ειλθμμζνεσ από τον Νοζμβριο του 2012, από 
τθν Κυβζρνθςθ Σαμαρά. Βεβαίωσ οι πιςτωτζσ μασ ζχουν και αυτοί μια μεγάλθ 
ευκφνθ, που αυτι θ υπόςχεςθ δεν ζχει γίνει πράξθ. Αλλά ζχετε κι εςείσ ευκφνθ, που 
πιγατε να τινάξετε τθ χϊρα ςτον αζρα. Τθ γυρίςατε τουλάχιςτον τρία χρόνια πίςω 
και φυςικά παγϊςατε όλεσ τισ ςχετικζσ αποφάςεισ.  
 
 Κομπάηετε για το χρζοσ, όταν γνωρίηετε ότι δεν ζχετε κερδίςει τίποτε 
καινοφργιο. Κφριε Τςίπρα γνωρίηετε πολφ καλά ότι τα περικϊρια παρζμβαςθσ ςτο 
χρζοσ είναι λίγο – πολφ γνωςτά. Και ιρκε θ ϊρα, πράγματι, οι δανειςτζσ να 
τθριςουν τισ δεςμεφςεισ τουσ. Τουσ το λζμε ςε όλα τα ευρωπαϊκά fora. Δεν 
παρακολουκείτε φαίνεται αυτά που λζμε. Αλλά, κ. Τςίπρα, μθν λζτε άλλα ψζματα, 
ότι δικεν δεν κα εφαρμόςετε τα μζτρα αν δεν λυκεί το κζμα του χρζουσ. Διότι 
πουκενά ςτισ χίλιεσ ςελίδεσ, ςτα 164 άρκρα του τζταρτου Μνθμονίου δεν υπάρχει 
μια τζτοια πρόβλεψθ.    
 
 Αντίκετα, ςτθν δεφτερθ παράγραφο τθσ αιτιολογικισ ζκκεςθσ 
περιλαμβάνεται θ εξισ φράςθ: «Οι διατάξεισ αυτζσ υιοκετοφνται για τθν εκκίνθςθ 
τθσ ςυηιτθςθσ που αφορά τον προςδιοριςμό των μεςοπρόκεςμων μζτρων για το 
χρζοσ». 
 
 Με απλά ελλθνικά ψθφίςτε πρϊτα και μετά βλζπουμε ... «Μθν βάηετε 
λοιπόν τςάμπα τυράκι» ςτα ςτελζχθ του ΣΥΙΗΑ. Θα ψθφίςουν οφτωσ ι άλλωσ. Για 
τθν καρζκλα το κάνουν, όχι για το χρζοσ. Τϊρα για τθ γραβάτα, μια κουβζντα μόνο: 
Κφριε Τςίπρα είςτε ικανόσ να βάλετε και ςμόκιν ςτθν παραλία για να μαςκαρζψετε 
τα νζα ψζματα που λζτε. 
 
 Κυρίεσ και κφριοι, το πρόγραμμά ςασ δεν βγαίνει. Και δεν βγαίνει για δφο 
λόγουσ:  
 
 Ο πρϊτοσ είναι διότι το μείγμα πολιτικισ είναι ςτρεβλό. Με περιςςότερουσ 
φόρουσ από όςουσ μπορεί να αντζξει θ κοινωνία και θ οικονομία. Και χωρίσ καμία 
πραγματικι διάκεςθ να μειωκεί το μζγεκοσ του Κράτουσ και ο βακμόσ παρζμβαςισ 
του ςτθν οικονομία. 
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 Και δεφτερον, γιατί δεν ζχετε οφτε τθ γνϊςθ οφτε τθ βοφλθςθ να βγάλετε τθ 
χϊρα από τθν κρίςθ, αφοφ εςείσ είςτε αυτοί που με τισ εςφαλμζνεσ επιλογζσ ςασ 
διαρκϊσ τθν αναπαράγετε.  
 
 Πςοι φανταςιϊνονται ότι ξαφνικά ο κ. Τςίπρασ κα μετατραπεί ςε μια 
αποτελεςματικι μεταρρυκμιςτικι δφναμθ, να κυμοφνται ότι «οι βάτραχοι 
μεταμορφϊνονται ςε πρίγκθπεσ» μόνο ςτα παραμφκια. Ροιοσ από τθν Κυβζρνθςι 
ςασ άραγε κα ξεμπλοκάρει επενδφςεισ, κα δρομολογιςει αποκρατικοποιιςεισ, κα 
υλοποιιςει τισ μεγάλεσ αλλαγζσ που χρειάηεται θ χϊρα; Ο κ. Σπίρτηθσ, που με πόνο 
ψυχισ, με δάκρυα ςτα μάτια, υπογράφει τθν πϊλθςθ του Ο.Σ.Ε. και αμζςωσ μετά 
αναηθτεί τρόπο να δθμιουργιςει νζο κρατικό Ο.Σ.Ε.; Ο κ. Τςιρϊνθσ, αρμόδιοσ 
Υπουργόσ περιβάλλοντοσ, που ομολόγθςε, πριν από δζκα μζρεσ, ότι είναι αντίκετοσ 
ςτθν επζνδυςθ ςτο Ελλθνικό; Θ κυρία Κονιόρδου, που παραλίγο να μπλοκάρει, εκ 
παραδρομισ λζει, το ζργα ςτο Ελλθνικό λόγω διατθρθτζων; Ο κ. Σκουρλζτθσ, που 
απ’ τθ μία μζρα εναντιϊνεται ςτθν πϊλθςθ τθσ Δ.Ε.Θ. και απ’ τθν άλλθ καταγγζλλει 
ςυμφζροντα και ςιμερα κα ψθφίςει τθν πϊλθςθ ποςοςτοφ τθσ; Ο κ. 
Ραπαδθμθτρίου που ωσ ακαδθμαϊκόσ ιταν υπζρ του Grexit, αλλά τϊρα ωσ 
Υπουργόσ είναι κατά;  
 
 Ζτςι δεν προχωροφν οφτε επενδφςεισ οφτε αλλαγζσ ςτο Κράτοσ. Και θ χϊρα 
κα ςζρνεται μεταξφ φκοράσ και αφκαρςίασ. Δεν χρειαηόμαςτε πολιτικοφσ 
χαμαιλζοντεσ. Αποφαςιςμζνουσ και υπεφκυνουσ μεταρρυκμιςτζσ χρειαηόμαςτε, με 
πρόγραμμα, με όραμα και αποφαςιςτικότθτα. 
 
 
 Κφριε Τςίπρα, 
 
 Το 2015 ςφρατε τθ χϊρα τρεισ φορζσ ςε εκλογζσ. Ρρϊτα ςτθριχκικατε ςτισ 
πλάτεσ τθσ υπεφκυνθσ Αντιπολίτευςθσ, για να ςωκεί θ χϊρα από το χείλοσ του 
γκρεμοφ. Αμζςωσ μετά, προκθρφξατε εκλογζσ - το κυμάςτε καλά φαντάηομαι - το 
Σεπτζμβριο, με το επιχείρθμα ότι χρειάηεςτε νωπι λαϊκι εντολι για να εφαρμόςετε 
το τρίτο Μνθμόνιο. Και, φυςικά, δυναμιτίςατε τθν προςπάκεια για πολιτικι 
ςυναίνεςθ, εξαπατϊντασ τουσ Ρολιτικοφσ Αρχθγοφσ, τουσ οποίουσ είχατε 
διαβεβαιϊςει ότι δεν κα κάνετε πρόωρεσ εκλογζσ.  
 
 Θα ςασ κυμίςω, κ. Τςίπρα, τι λζγατε ςτο διάγγελμά ςασ, ςτισ 20 Αυγοφςτου 
του 2015, αμζςωσ μετά τθν ψιφιςθ του τρίτου Μνθμονίου. Ακοφςτε ζχει 
ενδιαφζρον. Ακοφςτε τι ζλεγε ο κ. Τςίπρασ κυρίεσ και κφριοι ςυνάδελφοι: «Η λαϊκι 
εντολι που πιρα ςτισ 25 του Γενάρθ εξάντλθςε τα όριά τθσ. Και τϊρα πρζπει να 
πάρει το λόγο εκ νζου ο κυρίαρχοσ λαόσ. Εςείσ, με τθν ψιφο ςασ, κα αποφανκείτε 
αν εκπροςωπιςαμε τθ χϊρα με τθν αποφαςιςτικότθτα και το κουράγιο που 
απαιτοφςαν οι δφςκολεσ διαπραγματεφςεισ με τουσ δανειςτζσ. Εςείσ, με τθν ψιφο 
ςασ, κα αποφανκείτε αν θ ςυμφωνία που πετφχαμε παρζχει τισ προχποκζςεισ για 
να ξεπεραςτοφν τα ςθμερινά αδιζξοδα, να ανακάμψει θ οικονομία, να μποφμε 
επιτζλουσ ςτθ διαδικαςία τθσ απαλλαγισ από τα Μνθμόνια και τθ ςκλθρότθτα που 
αυτά ςυνεπάγονται. Εςείσ, με τθν ψιφο ςασ, κα αποφανκείτε ποιοσ και πϊσ μπορεί 
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να οδθγιςει τθν Ελλάδα ςτο δφςκολο αλλά επιτζλουσ ελπιδοφόρο δρόμο που 
ανοίγεται μπροςτά μασ. Ποιοσ και πωσ μπορεί να προχωριςει, με ςίγουρο με 
ςτακερό βθματιςμό ςτισ αναγκαίεσ, βακιζσ, μεταρρυκμίςεισ που ζχει ανάγκθ ο 
τόποσ». 
 
 Ειλικρινά, δεν κα μποροφςα να τα πω καλφτερα. Τα είπατε όλα εςείσ για 
εμάσ. Σιμερα, λοιπόν, από το βιμα του Κοινοβουλίου, ςασ καλϊ εάν ςασ ζχει 
απομείνει ελάχιςτθ πολιτικι ευκιξία, να κάνετε αυτό που κάνατε το 2015. Αφοφ 
ψθφίςετε μζτρα και αντίμετρα, να παραιτθκείτε. «Και δϊςτε εκ νζου το λόγο ςτον 
κυρίαρχο λαό», όπωσ είπατε το 2015. Ο λαόσ με τθν ψιφο του να αποφανκεί ποιοσ 
και πωσ μπορεί να οδθγιςει τθν Ελλάδα ςτον δφςκολο δρόμο που ανοίγεται 
μπροςτά μασ, όπωσ είπατε το 2015, κ. Τςίπρα.  
 
 Σασ προκαλϊ, λοιπόν, κάντε και  τϊρα το ίδιο. Δϊςτε τθν δυνατότθτα ςτον 
κυρίαρχο λαό να αποφαςίςει ο ίδιοσ για μζλλον του. Π,τι κάνατε το 2015, να το 
κάνετε και τϊρα. Δϊςτε, τθν ευκαιρία ςτουσ πολίτεσ να επιλζξουν. Τθν αλικεια ι τα 
ψζματα; Τθν αλθκινι προςδοκία των αλλαγϊν ι τον εφιάλτθ τθσ 
υπερφορολόγθςθσ; Τθν δθμιουργικότθτα και τθν ανάπτυξθ ι τθ φτωχοποίθςθ; 
Αλλά, κ. Τςίπρα, δεν κα το κάνετε. Γιατί ξζρετε πωσ, όταν ανοίξουν οι κάλπεσ, κα 
ανοίξει και θ πόρτα τθσ εξόδου ςασ από τθν εξουςία. Μόνο που θ κεςμικι τάξθ κα 
αποκαταςτακεί, διότι θ Δθμοκρατία – κ. Τςίπρα, το ξζρετε – προχποκζτει εκλογζσ. 
Θζλετε - δεν κζλετε, κα τισ κάνετε κάποια ςτιγμι. Πςο πιο αργά, τόςο χειρότερα για 
τθ χϊρα. Αλλά το ξζρετε κι εςείσ, τόςο χειρότερο και για εςάσ. 
 
 Αντιπροςωπεφουμε, κυρίεσ και κφριοι ςυνάδελφοι, δυο διαφορετικοφσ 
κόςμουσ. Αν εςείσ, τϊρα, κζλετε να προχωριςετε ςτισ φιλελεφκερεσ αλλαγζσ που 
χρειάηεται ο τόποσ, τότε ο πολιτικόσ ανταγωνιςμόσ, κ. Τςίπρα, γίνεται απλόσ: Ροιοσ 
μπορεί να φζρει επενδφςεισ; Ροιοσ μπορεί να δθμιουργιςει νζεσ δουλειζσ, να 
τονϊςει τθν επιχειρθματικότθτα, να κάνει το Κράτοσ μασ πιο ανταγωνιςτικό; Αυτά 
οφτε τα ξζρετε οφτε μπορείτε να τα καταφζρετε.  
 
 Υπάρχει ζνα γιπεδο, ςτο οποίο είςτε αςυναγϊνιςτοσ: Αυτό είναι το γιπεδο 
του λαϊκιςμοφ. Αλλά ςτο γιπεδο τθσ πραγματικισ πολιτικισ, αυτισ που αςχολείται 
με το πϊσ κα ζρκουν επενδφςεισ, πϊσ κα δθμιουργθκοφν νζεσ δουλειζσ, πϊσ κα 
γίνει το Κράτοσ μασ πιο αποτελεςματικό, επιτρζψτε μου να πω – δανειηόμενοσ, κ. 
Τςίπρα, μια παλαιότερθ δικι ςασ φράςθ – ότι το να ςυγκρίνεται κάποιοσ μαηί ςασ 
είναι «ςαν να κλζβει Εκκλθςία».  
 
 Κυρίεσ και κφριοι ςυνάδελφοι, 
 
 Σιμερα, είναι μια ςκοτεινι μζρα για τθν Ελλάδα. Αλλά δεν κα επιτρζψουμε 
ςτο φόβο, ςτθν απογοιτευςθ να φωλιάςουν ςτισ ψυχζσ των πολιτϊν. Ευτυχϊσ, οι 
δυνατότθτεσ τθσ χϊρασ είναι πολφ περιςςότερεσ από τισ δικζσ ςασ. Και θ Ελλάδα 
και οι Ελλθνίδεσ και οι Ζλλθνεσ είναι καλφτεροι από τουσ Υπουργοφσ ςασ. Γι’ αυτό 
και θ χϊρα ςτζκεται ςιμερα ακόμα όρκια ςτα πόδια τθσ παρά τθν ανεπάρκεια ςασ. 
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Και εξακολουκεί να λειτουργεί, ςε αντίκεςθ με το παράδειγμά το οποίο εςείσ 
δίνετε.  
 
 Οι πολίτεσ δείχνουν και κάρροσ και ςκζνοσ, παρόλο που ξζρουν ότι, εξαιτίασ 
τθσ διακυβζρνθςθσ ΣΥΙΗΑ - ΑΝΕΛ, ζνα μεγάλο μζροσ από τισ κυςίεσ που καλοφνται 
να κάνουν πιγαν χαμζνεσ. Συνεχίηουν και ςιμερα να πλθρϊνουν άδικουσ, 
υπερβολικοφσ φόρουσ, να καταβάλλουν δυςβάςτακτεσ ειςφορζσ. Να παλεφουν 
παρά τθν κακθμερινι τουσ φτωχοποίθςθ. Να επιδεικνφουν ςυγκινθτικι αλλθλεγγφθ 
και καρτερικότθτα. Να ςζβονται τουσ Θεςμοφσ, που εςείσ κακοποιείτε. Να δείχνουν 
ςε κάκε τουσ βιμα ότι είναι καλφτεροι από τθν πολιτικι τουσ θγεςία. Και γι’ αυτό θ 
χϊρα δεν ζχει καταρρεφςει. Γιατί παρά τα δικά ςασ ψζματα, παρά τα δικά ςασ 
ςφάλματα, υπάρχει ζνασ λαόσ με ςυνείδθςθ, ζνασ λαόσ με ψυχι, ζνασ λαόσ με 
πατριωτιςμό, με αξιοπρζπεια που μάχεται για ζνα καλφτερο αφριο. Ρου παλεφει για 
μια Ελλάδα δυνατι, για μια Ελλάδα υπεριφανθ.  
 
 Και μθν ερμθνεφετε, κ. Τςίπρα, με αλαηονεία το γεγονόσ ότι οι πολίτεσ δεν 
εξεγείρονται, ωσ ςτάςθ αποδοχισ των επιλογϊν ςασ. Βγείτε μια βόλτα ζξω από το 
Μαξίμου, να δοφμε αν μπορείτε να κυκλοφοριςετε πζρα από τισ κλοφβεσ. Και μθν 
εκμεταλλεφεςτε το γεγονόσ ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Ζλλθνεσ οι οποίοι 
διαμαρτφρονται ςιμερα, αλλά διαμαρτφρονται πολιτιςμζνα. Χωρίσ μπαχαλάκθδεσ 
και χωρίσ καταςτροφζσ. Και μθν υποτιμάτε τθν ςυνεχϊσ διογκοφμενθ ςιωπθλι 
οργι, γιατί όταν αυτι ξεςπάςει και εκδθλωκεί, κα παρακαλάτε να μθν βρεκείτε ςτο 
πζραςμά τθσ.  
 
 Το ότι δεν επαναλαμβάνεται θ πολιτικι αλθτεία και θ πολιτικι χυδαιότθτα 
τθσ εποχισ που ιςαςταν ςτθν Αντιπολίτευςθ, δεν είναι δείγμα αδυναμίασ. Είναι 
δείγμα πολιτικισ ωριμότθτασ, πολιτικισ υπευκυνότθτασ και πολιτικοφ ικουσ. Είναι 
ςυνειδθτι επιλογι ςτθν προςπάκειά μασ να ενϊςουμε όλουσ τουσ Ζλλθνεσ, γιατί 
μόνο όλοι μαηί μποροφμε να πετφχουμε τθν αναγζννθςθ τθσ πατρίδασ μασ.  
 
 Θ Ελλάδα δεν χρειάηεται ζνα νζο γφρο τραμπουκιςμϊν και κραυγζσ για 
προδότεσ και κρεμάλεσ. Δεν χρειάηεται ζνα νζο γφρο δθμαγωγικϊν υποςχζςεων και 
διχαςτικισ πολιτικισ. Πταν, όμωσ, ζρκει θ ϊρα τθσ κάλπθσ, μθν ζχετε καμία 
αμφιβολία. Λαόσ και Ιςτορία δεν κα δείξουν καμία επιείκεια ςτθ χειρότερθ 
Κυβζρνθςθ τθσ Μεταπολίτευςθσ. Αυτόν το λαό, αυτοφσ τουσ πολίτεσ που δίνουν 
κακθμερινά τθ δικι τουσ μάχθ για μια καλφτερθ Ελλάδα, κα τουσ εκφράςουμε 
εμείσ. Χωρίσ διακρίςεισ για το χκεσ.  
 
 Θ ελπίδα τθσ κοινωνίασ είναι δικι μασ αποςτολι. Είναι ευκφνθ ςυνάμα. 
Υπάρχει άλλοσ δρόμοσ και κα τον περπατιςουμε όλοι μαηί. Και οι πολίτεσ ξζρουν 
ότι μποροφμε να το πετφχουμε. Και εμείσ ξζρουμε ότι μποροφμε να το πετφχουμε, 
με ζνα άλλο μείγμα πολιτικισ. Με λιγότερουσ φόρουσ για να αναπνεφςουν πολίτεσ 
και επιχειριςεισ. Με μείωςθ των δαπανϊν του Κράτουσ. Με μεγάλεσ αλλαγζσ ςτθ 
Δθμόςια διοίκθςθ. Με ςυμμάηεμα του Κράτουσ. Και με επενδφςεισ, ϊςτε να ζρκουν 
πίςω τα παιδιά που ζφυγαν τα χρόνια τθσ κρίςθσ. Αλλά όχι μόνο. Να βρουν δουλειά 
και όςοι ςιμερα βρίςκονται ςτθ γωνία, όςοι βρίςκονται ςτο περικϊριο. Αυτά 
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γίνονται, όταν αποκαταςτακεί θ ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ ανάμεςα ςτουσ πολίτεσ και το 
Κράτοσ.  
 
 Οι Ζλλθνεσ και οι Ελλθνίδεσ δεν κζλουν μια Ελλάδα που ηει με ςυςςίτια και 
επιδόματα. Θζλουν μια Ελλάδα που δίνει δουλειζσ, παρζχει αςφάλεια και 
δθμιουργεί ευκαιρίεσ. Και ςίγουρα δεν κζλουν το όνειρο των ςθμερινϊν νζων να 
είναι μια ςφμβαςθ οριςμζνου χρόνου, για να ζρκει ο πολιτικόσ τουσ πάτρωνασ να 
τουσ διορίςει, ςτθ ςυνζχεια, ςτο Δθμόςιο. Δεν κζλουμε μια Ελλάδα που κα 
ςζρνεται, αλλά μια Ελλάδα που κα εμπνεφςει, κα ενκουςιάςει, κα δϊςει 
πραγματικι ελπίδα. 
 
 Κυρίεσ και κφριοι ςυνάδελφοι,  
 
 Κλείνω με τθν εξισ επιςιμανςθ: Είμαςτε δφναμθ ευκφνθσ. Ζχουμε πλιρθ 
ςυνείδθςθ τθσ ιςτορικισ ςυγκυρίασ. Ζχουμε απόλυτθ επίγνωςθ τθσ ιςτορικισ μασ 
αποςτολισ. Ζχουμε το δικό μασ ςχζδιο για τθν ζξοδο από τθν κρίςθ. Πταν ζρκει θ 
ϊρα, κα το κζςουμε ςτθν κρίςθ του ελλθνικοφ λαοφ. Ζνα ελλθνικό ςχζδιο μιασ 
ευρωπαϊκισ Ελλάδασ.  
 
 Και με τθν αξιοπιςτία μιασ υπεφκυνθσ δφναμθσ και με τθν εμπιςτοςφνθ τθσ 
ελλθνικισ κοινωνίασ, εμείσ κα διεκδικιςουμε μικρότερα και ρεαλιςτικότερα 
πλεονάςματα από αυτά που ζχετε δεςμεφςει τθ χϊρα. Μειϊνοντασ τουσ φόρουσ, 
μειϊνοντασ ειςφορζσ και ςυμμαηεφοντασ, όμωσ, ταυτόχρονα το Κράτοσ. Δεν κα 
προςζλκουμε ςε αυτιν τθ ςυηιτθςθ ωσ επαίτεσ, αλλά ωσ ιςότιμοι εταίροι. Με ζνα 
καλά επεξεργαςμζνο εκνικό ςχζδιο αναςυγκρότθςθσ, που δεν κα περιορίηεται μόνο 
ςτισ διαρκρωτικζσ αλλαγζσ του Μνθμονίου, αλλά κα πθγαίνει πζρα και πάνω από 
αυτζσ. Γιατί εμείσ κα εφαρμόςουμε, γιατί τισ πιςτεφουμε, μεταρρυκμίςεισ που κα 
απελευκερϊνουν τθν οικονομία, κα νοικοκυρζψουν το Κράτοσ, κα φζρουν 
ανάπτυξθ και κυρίωσ νζεσ δουλειζσ. Και πάντωσ, δεν κα ανεχτοφμε τον αφανιςμό 
τθσ παραγωγικισ Ελλάδασ και τθν εξολόκρευςθ τθσ μεςαίασ τάξθσ και των νζων. Θ 
Ελλάδα δεν αξίηει, κυρίεσ και κφριοι ςυνάδελφοι, να γιορτάςει τα 200 χρόνια από 
τθν Επανάςταςθ του 1821, με το τζταρτο Μνθμόνιο του κ. Τςίπρα.  
 
 Και κάτι τελευταίο: Συμφωνίεσ που μοιράηουν τα ιμάτια μιασ χρεοκοπθμζνθσ 
Ελλάδασ, είναι άκυρεσ για εμάσ. Οι κομματικοί ςασ ςτρατοί είναι οι μόνοι 
ωφελθμζνοι από τθν παραμονι  ςασ ςτθν εξουςία. Και κάποιοι «νταβατηιδεσ» οι 
οποίοι περνάνε καλά μαηί ςασ. Βλζπετε, μερικζσ απλζσ κουβζντεσ ζχουν διαχρονικι 
ιςχφ και αξία. Και παρότι διάφοροι προςπακοφν να ςασ ςτθρίξουν, γιατί «ςασ ζχουν 
βρει μπόςικουσ», είςαςτε μόνοι ςασ. Μόνοι ςασ, με τθν κοινωνία απζναντι.  
 
 Ψθφίςτε, λοιπόν, μόνοι ςασ τα μζτρα που φζρνετε. Μόνοι ςασ, βυκιςμζνοι 
ςτθν αυταρζςκεια, ςτον κυνιςμό και ςτθν αλαηονεία τθσ εξουςίασ. Μόνοι ςασ 
μπορείτε να ξεπλυκείτε ςτθν φανταςιακι κολυμπικρα των αντιμζτρων.  
 
 Το τζταρτο Μνθμόνιο είναι όλο δικό ςασ. Μνθμόνιο ΣΥΙΗΑ – ΑΝΕΛ. 
Μνθμόνιο Τςίπρα – Καμμζνου. Αποκλειςτικά και μόνο δικι ςασ ευκφνθ.  


