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Ακινα, 18 Ιανουαρίου 2018  

 
 

ημεία ενημζρωςησ των Πολιτικών υντακτών 
από την Εκπρόςωπο Σφπου τησ Νζασ Δημοκρατίασ, Ευρωβουλευτή 

κυρία Μαρία πυράκη 
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Α. Για τα νζα μζτρα τησ Κυβζρνηςησ 
 

Θ Κυβζρνθςθ επιβάλλει επιπλζον 2 δισ μζτρα για τθ χρονιά που άρχιςε εκ των οποίων 

900 εκατ. είναι νζοι φόροι. Περικόπτει το ΕΚΑ, το επίδομα κζρμανςθσ και το επίδομα ςε 

τρίτεκνεσ και πολφτεκνεσ οικογζνειεσ κατά 48 εκατ. ευρϊ. Φροντίηει, όμωσ, ταυτόχρονα, να 

εξυπθρετεί φιλικοφσ επιχειρθματίεσ, διατθρϊντασ προκλθτικά αρφκμιςτο το διαδικτυακό τηόγο,  

δίνοντασ νζεσ άδειεσ για καηίνο και επιτρζποντασ ςε κάκε καηίνο να δίνει δάνεια ζωσ και 50.000 

ευρϊ ςτουσ παίκτεσ για να ςυνεχίςουν να παίηουν, οδθγϊντασ ςτθν καταςτροφι χιλιάδεσ 

ανκρϊπουσ. Με αυτζσ τισ επιλογζσ τθσ αςφυξίασ και τθσ διαπλοκισ θ οικονομία δεν μπορεί να 

αναπτυχκεί. Αξίηουμε και μποροφμε καλφτερα.  

 
Β. Για το θζμα των κοπίων και το ςυλλαλητήριο 

 
  Επί τθσ ουςίασ, δυςτυχϊσ, θ Κυβζρνθςθ χειρίηεται ζνα κρίςιμο εκνικό ηιτθμα με όρουσ 
εςωτερικισ, πολιτικισ αντιπαράκεςθσ. Είναι απολφτωσ ανεφκυνοσ ο τρόποσ με τον οποίο 
χειρίηεται το κζμα τθσ ςυηιτθςθσ για τθν ονομαςία τθσ πρϊθν Γιουγκοςλαβικισ Δθμοκρατίασ τθσ 
Μακεδονίασ ςτον Ο.Θ.Ε. Δφο μινεσ τϊρα δεν υπιρξε καμία ενθμζρωςθ τθσ Αντιπολίτευςθσ. 
Ζχουν δρομολογθκεί εξελίξεισ εριμθν μασ. Είναι, πλζον, πολφ αργά για ενθμζρωςθ. ε ό,τι 
αφορά το ςυλλαλθτιριο και το ενδεχόμενο ςυμμετοχισ των βουλευτϊν μασ: Θα ικελα να 
επαναλάβω ότι οι πολίτεσ είναι φυςικά ελεφκεροι να εκφραςκοφν όπωσ επιλζγουν και οι 
βουλευτζσ μασ είναι ελεφκεροι να κάνουν αυτό που επιλζγουν.  
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Γ. Για το Εθνικό υμβοφλιο Εξωτερικήσ Πολιτικήσ 

 
  Ζχουμε, καταρχιν, υπόψθ μασ ότι υπάρχει ιδθ μια ζναρξθ ςυηιτθςθσ για το ενδεχόμενο 
να ςυγκλθκεί το Εκνικό υμβοφλιο Εξωτερικισ Πολιτικισ.  Επιμζνουμε ότι αυτι θ πρωτοβουλία 
ζπρεπε να προζλκει από τθν Κυβζρνθςθ ςτθν ζναρξθ αυτισ τθσ πορείασ. Σϊρα είναι πλζον πολφ 
αργά. Εφόςον ςυγκλθκεί το Εκνικό υμβοφλιο Εξωτερικισ Πολιτικισ, ο κ. Κουμουτςάκοσ κα 
προςζλκει, ηθτϊντασ από τον κ. Κοτηιά να αποςαφθνίςει εάν θ κζςθ του δεςμεφει τθν 
κυβερνθτικι πλειοψθφία. Δθλαδι, το ςφνολο τθσ Κυβζρνθςθσ. ε κάκε άλλθ περίπτωςθ δεν 
υπάρχει αντικείμενο ςυηιτθςθσ. Είμαι ςαφισ: Δεν υπάρχει αντικείμενο ςυηιτθςθσ ςε κάκε άλλθ 
περίπτωςθ. 
 

Δ. Η θζςη τησ Νζασ Δημοκρατίασ για το κοπιανό 
 

Θ κζςθ τθσ Νζασ Δθμοκρατίασ είναι ςαφισ. Ζχει διατυπωκεί από τον Πρόεδρο τθσ Νζασ 

Δθμοκρατίασ, τον κ. Κ. Μθτςοτάκθ. Σο ελάχιςτο είναι το Βουκουρζςτι, όπωσ είπε ο κ. 

Μθτςοτάκθσ. Και θ προτεινόμενθ λφςθ πρζπει να είναι πακζτο, να περιλαμβάνει δθλαδι και το 

κομμάτι του ονόματοσ και το κομμάτι του εφρουσ τθσ χριςθσ και τθν αντιμετϊπιςθ των 

ηθτθμάτων του αλυτρωτιςμοφ. Όμωσ, αντί κάποιοι να εξυφαίνουν ςενάρια ςτα υπόγεια του 

Μαξίμου για τθ Νζα Δθμοκρατία που δθμιοφργθςε και κατοχφρωςε τθν εκνικι κζςθ, κα ιταν 

προτιμότερο να μασ απαντιςει θ Κυβζρνθςθ, που - κατά τα άλλα είναι λαλίςτατθ - εάν 

εξακολουκεί να εκφράηει τον Τπουργό Οικονομικϊν, τον κ. Σςακαλϊτο και τον Τπουργό Παιδείασ 

τον κ. Γαβρόγλου, θ άποψθ που είχαν προςυπογράψει ςε επιςτολι του 2008, και ςτθν οποία 

φαίνεται ότι δεν αντιμετϊπιηαν καμία δυςκολία, θ γειτονικι χϊρα να αποκαλείται με το 

ςυνταγματικό τθσ όνομα, δθλαδι, «Δθμοκρατία τθσ Μακεδονίασ». Θ εκτίμθςι μασ είναι ότι θ 

Κυβζρνθςθ είναι ςκορποχϊρι ςε αυτό το κζμα και ότι δεν μπορεί να παρουςιάςει μια ενιαία 

κζςθ ωσ βάςθ διαπραγμάτευςθσ.  

 
Ε. Για τισ ςυναντήςεισ εκπροςώπων των Μακεδονικών ωματείων με Καραμανλή και αμαρά  

 
Οι πολίτεσ είναι ελεφκεροι να εκφραςτοφν όπωσ εκείνοι επιλζγουν.  
 

 
Σ. Για την ευθφνη τησ Κυβζρνηςησ ςτο κοπιανό 

 
Όλοι διαβάηουμε εφθμερίδεσ και site και αν αυτό κεωρείται ενθμζρωςθ ζχουμε όλοι 

ακριβϊσ τθν ίδια ενθμζρωςθ. Σα Κόμματα τθσ Αντιπολίτευςθσ πάντωσ, δεν ζχουν καμία 
ενθμζρωςθ για τθν εξζλιξθ τθσ διαπραγμάτευςθσ. Και, όπωσ απάντθςα πριν, είναι πολφ αργά για 
να γίνει ενθμζρωςθ από τθν πλευρά τθσ Κυβζρνθςθσ. Θ Κυβζρνθςθ ζχει ολοκλθρωτικά τθν 
ευκφνθ των χειριςμϊν για τθν εξζλιξθ αυτισ τθσ υπόκεςθσ.   

 
Ζ. Για «Ρουβίκωνα» 

 
Επανειλθμμζνα θ θγεςία του Τπουργείου Προςταςίασ του Πολίτθ ζχει εκφράςει 

δθμοςίωσ τθν πολιτικι τθσ βοφλθςθ να περιορίςει και να αντιμετωπίςει τζτοιου είδουσ 



3 

 

φαινόμενα. τθν πράξθ αυτό δεν υπάρχει. Μπορεί πολφ εφκολα ο κάκε πολίτθσ να βγάλει τα 
ςυμπεράςματά του.   

 
Η. Για τισ κυβερνητικζσ επιθζςεισ ςτη Δικαιοςφνη 

 
Ο Σομεάρχθσ Δικαιοςφνθσ τθσ Νζασ Δθμοκρατίασ, ο κ. Ν. Παναγιωτόπουλοσ και ο 

αναπλθρωτισ Σομεάρχθσ, ο κ. Κ. Καραγκοφνθσ, ζχουν κατακζςει ερϊτθςθ ςτον Τπουργό 
Δικαιοςφνθσ ςτθν οποία παρακζτουν τρία χρόνια κυβερνθτικϊν παρεμβάςεων και επικζςεων 
ςτθ Δικαιοςφνθ. Θα ςασ τθ διαβιβάςουμε διαδικτυακά, προκειμζνου να ζχετε μπροςτά ςασ τον 
κατάλογο των παρεμβάςεων που ζχουν γίνει. Ερωτάται ο Τπουργόσ Δικαιοςφνθσ, από τουσ δφο 
βουλευτζσ μασ τι ςκοπεφει να πράξει προκειμζνου να προςτατζψει το κφροσ του κεςμοφ και αν 
ςυμφωνεί με τθν άποψθ ότι ο ΤΡΙΗΑ κατζλαβε τθν Κυβζρνθςθ, αλλά δεν ζχει καταλάβει ακόμα 
τθν εξουςία, όπωσ διατυπϊνεται από οριςμζνα ςτελζχθ.  
 

 

            
             
              

 


