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Κυρίες και κύριοι βουλευτές, 

 

Είμαστε πάλι εδώ μετά τη σύντομη συνεδρίαση της 

Δευτέρας. 

 

Για να διαπιστώσουμε ξανά πως μια βδομάδα είναι πολύς 

χρόνος στην πολιτική.  

 

Από τον Πολάκη στο Μάτι, από το Μάτι στα κότερα και 

από τα κότερα στη χθεσινή φιέστα των απεγνωσμένων 

«θα» της νέας δημαγωγίας.  

 

Για τα κυβερνητικά «τυράκια» της τελευταίας στιγμής πριν 

από την «φάκα» της κάλπης, που τόσο τρέμει ο κ. 

Τσίπρας.  

 

Που δεν μπορούν, όμως, ούτε την πραγματικότητα να 

αλλάξουν, ούτε να σκεπάσουν όλα όσα ζήσαμε και ζούμε! 
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Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης,  

 

Προσπαθήσατετα τελευταία 24ωρα να αλλάξετε την 

ατζέντα.  

 

Και να δώσετε μέσα σε τρεις μέρες, πολύ λίγα από τα 

πάρα πολλά που πήρατε από τους πολίτεςμέσα σε 4 

χρόνια.  

 

Η κοινωνία όμως, πλήρωσε και πληρώνει τους φόρους 

που εσείς βάλατε και αυτό το ξέρει.  

 

Και στην παροχολογία της τελευταίας στιγμής, βλέπει 

μόνο τον πανικό σας να πάτε αλλού τη συζήτηση. Να 

κοροϊδέψετε και πάλι τον Έλληνα! 

 

Αντί να λένε «Νάτος, νάτος ο πρωθυπουργός!» θα λένε 

«Νάτος, νάτος ο Τσίπρας ο σκαφάτος». Το ηθικό σας 

πλεονέκτημα βούλιαξε στα γαλανοπράσινα νησιά του 

Ιονίου. 

 

Από την αριστερά των καταλήψεων στην αριστερά του 

κότερου. 
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Έχω νέα για εσάς κ. Τσίπρα. Καμία κυβέρνηση δεν γύρισε 

το κλίμα με παροχές της τελευταίας στιγμής.   

 

Οι πολίτες ξέρουν ποιος τους φτώχυνε 4 χρόνια τώρα.  

Ποιος διέλυσε τη μεσαία τάξη. Ποιος έκοψε το ΕΚΑΣ. 

Ποιος πετσόκοψε τις συντάξεις κατά 38% για τους νέους 

συνταξιούχους.  

 

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.  

 

Η αφετηρία της σημερινής συζήτησηςείναι η συμπεριφορά 

του αναπληρωτή υπουργού Υγείας ως χαρακτηριστικό 

γνώρισμα της κυβερνητικής πολιτικής. 

 

Προχθές, στην πρόταση δυσπιστίας κατά του Παύλου 

Πολάκη, ο Πρωθυπουργός επέλεξε να απέχει.  
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Στα υπουργικά έδρανα βρέθηκε μόνος του ο κ. 

Δραγασάκης, που κι αυτόςμίλησε ελάχιστα σαν να 

εκτελούσε αγγαρεία.  

 

Ενώπαρόντες ήτανόλοι κι όλοι δεκαπέντε κατηφείς και 

σιωπηλοί βουλευτές της συμπολίτευσης. 

 

Προφανώς, δεν σας αρέσει η όψη της κυβέρνησής σας 

στον καθρέφτη.  

 

Σήμερα,όμωςόσα ψέματα κι αν ήρθατε να πείτε πάλι εδώ, 

τα ψέματα τελείωσαν. Ο κ. Τσίπρας προσήλθε να καλύψει 

τον κ. Πολάκη.  

 

Βλέπω επίσης τους υπουργούς στα έδρανα. Και τους 

βουλευτές στην Ολομέλεια. Προφανώς, γιατί ο 

πρωθυπουργός θέλει το πικρό ποτήρι να το πιείτε όλοι και 

ολόκληρο.  

 

Μπορεί να μετατρέψατε την πρόταση δυσπιστίας της Ν.Δ 

κατά του Παύλου Πολάκη σε ψήφο εμπιστοσύνης της 

κυβέρνησης. 
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Εκβιάζοντας τους βουλευτές σας και όλους εκείνους που 

διαφοροποιήθηκαν από τις αθλιότητες του υπουργού σας.  

 

«Με τον Πολάκη μέχρι τέλους, αλλιώς εξουσία τέλος». 

Αυτό τους λέτε πρακτικά σήμερα. Και έτσι φτάσαμε ως 

εδώ. 

 

Μπορεί να τους βάζετε δίλημμα, θέλοντας να τους 

αναγκάσετε σε κομματική πειθαρχία.  

 

Έτσι όμως γίνεστε όλοι Πολάκηδες.  

 

Τσίπρας λοιπόν και Πολάκης είναι ένα και το αυτό.  

 

Αναρωτιέμαι τι είναι αυτό που σας συνδέει τελικά τόσο 

στενά με τον Πολάκη ώστε να ταυτίζεστε απόλυτα μαζί 

του. 

 

Δεν μπορεί να είναι μόνο οι κοινές σας διακοπές στις 

παραλίες των Σφακίων τις εποχές της ανεμελιάς. 

 

Είναι κάτι παραπάνω.Ο Πολάκης λέει και κάνει αυτά που 

θέλετε να πείτε και να κάνετε εσείς αλλά δυσκολεύεστε 

λόγω του αξιώματος σας. 
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Γιατί ο πραγματικός Τσίπρας είναι ο Πολάκης των 

διαλυμένων νοσοκομείων και των κομματικών 

ρουσφετιών.  

 

Γιατί ο πραγματικός Τσίπραςείναι ο Πολάκης που απειλεί 

δικαστές και δημοσιογράφους. Ο πολιτικός που κρύβει τα 

θύματα στο Μάτι. Και δίνει σόου υποκρισίας μπροστά στις 

κάμερες.  

 

Γιατί ο πραγματικός Τσίπρας είναι ο Πολάκης που απειλεί  

δημοσιογράφους ότι θα βρεθούν «τρία μέτρα κάτω απ’ τη 

γη».  

 

Ο πραγματικός Τσίπρας είναι ο Πολάκηςπου «κυκλοφορεί 

και οπλοφορεί», καπνίζοντας. Ποδοπατώντας νόμους και  

βρίζοντας ακόμη και τον Ευρωπαίο Επίτροπο Υγείας γιατί 

του επισημαίνει το αυτονόητο.  

 

Και βέβαια, ο πραγματικός Τσίπρας είναι ο Πολάκης που 

επιτίθεται αναίτια και άνανδρα σ’ έναν αγωνιστή της ζωής, 

όπως είναι ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος.  
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Κι ο πραγματικός Τσίπρας είναι ο Πολάκης, που στα 

δύσκολα βέβαια τρέχει να κρυφτεί πίσω από την 

βουλευτική ασυλία και το άρθρο 86 που κατά τα άλλα 

καταγγέλλει. 

 

Γιατί ο Πολάκης είναι πιτ μπουλ όταν επιτίθεται στον 

Κυμπουρόπουλο, αλλά κανίς όταν πρόκειται να 

αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη.  

 

Αν δεν ήσασταν Πολάκης,κύριε Τσίπρα, δεν θα καλύπτατε 

με τόσο απόλυτο τρόπο την φασίζουσα συμπεριφορά του 

κολλητού σας υπουργού. Όπως δεν έχετε καλύψει κανένα 

άλλο πολιτικό σας στέλεχος. 

 

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 

Στη συνεδρίαση της Δευτέρας παρουσίασα αναλυτικά 

τους πολιτικούς, ηθικούς και αξιακούς λόγους που 

επέβαλαν στη Βουλή να καταδικάσει τον «Πολακισμό».  

 

Ως απειλή για τη Δημοκρατία και τον Πολιτισμό μας.  
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Τον παρομοίωσα με το «τέρας» για το οποίο μιλούσε 

κάποτε ο Μάνος Χατζιδάκις, καλώντας μας να μη 

συνηθίσουμε την παρουσία του.  

 

Και δήλωσα σαφώς ότι τέτοιες φασίζουσες συμπεριφορές 

δεν έχουν θέση στην Ελλάδα του 21ου αιώνα. 

 

Ο κ. Τσίπρας κάλυψε πλήρως τον κ. Πολάκη. Επιλογή 

που αναδείχτηκε και  από τις πρόσφατες δημοσιογραφικές 

αποκαλύψεις για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στο Μάτι.  

 

Γιατί τα γεγονόταείναι πεισματικά και εκδικούνται. Η 

επιλογή του πρωθυπουργού να υιοθετήσει τον 

Πολακισμό, από κοινοβουλευτικός χειρισμόςέγινε πολιτικό 

μπούμερανγκ. 

 

Τσίπρας και Πολάκης μαζί έκρυβαν νεκρούς και απώλειες 

στο Μάτι. Μαζίέλεγαν ψέματα και υποκρίνονταν.  

 

Και μαζί έριχναν ύστερα την ευθύνη στους κατοίκους και 

στα ΜΜΕ. 

 

 



 9 

Το τι έγινε μετά είναι πλέον γνωστό στο Πανελλήνιο. Ο 

κ.Τσίπρας πήγε διακοπές κρυπτόμενος σε μια θαλαμηγό, 

ενώ η χώρα μετρούσε ακόμα νεκρούς  στο Μάτι.  

 

Αυτή είναι η αισθητική και αυτή είναι η ηθική της εξουσίας 

όπως την αντιλαμβάνεται ο Πρωθυπουργός.  

 

Αυτός είναι ο λιτός βίος στα καταστρώματα της 

πλουτοκρατίας.  Αυτή είναι η υποτιθέμενη μάχη κατά της 

διαπλοκής.  

 

Εκτός αν συγχρωτίζεστε με τις ελίτ για «να ρίξετε την 

πλουτοκρατία από μέσα». 

 

Κι αυτό είναι το υποτιθέμενα ηθικό πλεονέκτημα του 

πολιτικού χώρου που ο κ.Τσίπρας θεωρεί ότι η 

ενσαρκώνει.  
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Δεν θα αναφερόμουν στο εθνικό δράμα στο Μάτι αν ο κ. 

Τσίπρας δεν επέμενε να προσβάλλει τη μνήμη όλων για 

όσα τραγικάσυνέβησαν. 

 

Γιατί μόλις προ τριημέρου αποκάλεσε την τραγωδία που 

κόστισε 102 ζωές «ξαναζεσταμένο» υλικό.  

 

Ούτε και θα έδινα μεγάλη σημασία στο πολυτελές σκάφος 

αν ο ίδιος ο πρωθυπουργός δεν είχε κάνει πολιτική 

καριέρα, ενοχοποιώντας συνολικά τους επιχειρηματίες και 

κάθε σχέση μαζί τους. 

 

Όταν χτίζει με ακραία υποκρισία όλο το πολιτικό του 

αφήγημα στη δήθεν «μάχη κατά των ελίτ», τις οποίες 

δήθεν αντιμάχεται, την ώρα που,στα κρυφά, 

συναγελάζεται και συναλλάσσεται μαζί τους. 

 

Όμως, ο συγχρονισμός της καλοκαιρινής αναψυχής του 

κ.Τσίπραμε τη δοκιμασία ενός ολόκληρου λαού, δεν μου 

επιτρέπει να σιωπήσω.  
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Πολύ περισσότερο όταν οι Έλληνες μαθαίνουν τώρα και 

το εξής παράδοξο: ότι η σκηνοθεσία της Ιθάκης -για τη 

λήξη, υποτίθεται, τουΤρίτου Μνημονίου, ενώ ερχόταντο 

Τέταρτο –επινοήθηκε στο κατάστρωμα ενός γιοτπολλών 

εκατομμύριων.Η δε Ιθάκη επελέγη επειδή έτυχε να 

κρύβεται ο κ.Τσίπρας στο Ιόνιο. 

 

[ΚΑΤΑΘΕΣΗ] 

 

Η ιστορία όμως αυτή τον εκθέτει και για έναν επιπλέον 

λόγο. Διότιοι διακοπές στη θαλαμηγό δεν έγιναν άνευ 

ανταλλάγματος.  

 

Η κ. Κατερίνα Παναγοπούλου εκτός από πρωθυπουργικός 

σύμβουλος, διορίστηκε πριν λίγες μέρες πρέσβης εκ 

προσωπικοτήτων απολαμβάνοντας όλα τα σχετικά 

προνόμια. 

 

[ΚΑΤΑΘΕΣΗ] 
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Ενώ, επιπλέον, προτείνεται από την κυβέρνηση να 

εκπροσωπεί στο εξής και για πάντα την Ελλάδα στη 

Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ).  

 

Με λίγα λόγια «μου δίνεις τη θαλαμηγό σου, κι εγώ σε 

κάνω πρέσβη και αθάνατη». Αυτός είστε κ. Τσίπρα.  

 

Ήρθατε ως το νέο που θα άλλαζε το παλιό και 

καταντήσατε να είστε η χειρότερη και πιο ευτελής μορφή 

παλαιοκομματισμού που γνώρισε ποτέ ο τόπος. 

 

Τα γεγονότα εκδικούνται. Ανεβήκατε στην εξουσία μέσα σε 

ένα κρεσέντο λαϊκισμού και ψεμάτων.Πέφτετε μέσα σε 

σύννεφο οργής, απαξίωσης και χλεύης.   

 

Και άλλοι έχασαν εκλογές.  Αλλά έχασαν με αξιοπρέπεια.  

Ψεύτες πολιτικούς έχει γνωρίσει ο τόπος.  Αλλά τέτοιον 

υποκριτή, σαν κι εσάς, κανέναν. 
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Κυρίες και κύριοι της συμπολίτευσης, 

 

Λυπάμαι που ο Πολακισμός επιβάλλεται από τον 

Πρωθυπουργό ως δόγμα πολιτικής στον ΣΥΡΙΖΑ.  

Πιστεύω ότι αξίζετε καλύτερα.  

 

Υπάρχουν όρια ανάμεσα στην πολιτική δράση και την 

προσωπική αξιοπρέπεια – και είναι σαφή: όλοι μας τα 

ξέρουμε.  

 

Δενυπάρχει σήμερα καμιά ύψιστη σκοπιμότητα, ούτε 

κάποια κεντρική απόφασηνα υπερασπιστείτε. Όλοι μας, 

φαντάζομαι, κρατάμε μια στάλα ευγένειας και φιλότιμου 

για τον εαυτό μας.  

 

Έτσι δεν είναι κύριε Δανέλλη;Κυρία Κουντουρά;Κύριε 

Θεοχαρόπουλε;Κυρία Παπακώστα; 

 

Η ψήφος σας, λοιπόν, σε ένα και μόνο θα απαντήσει: 

Είστε όλοι το ίδιο; Είστε με τον κ. Τσίπρα των Πολάκηδων 

ή με την Ελλάδα των πολλών; 
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Οι πολίτες βλέπουν και κρίνουν. 

 

Και δεν πιστεύουν πλέον τα ψέματα που ο 

κ.Τσίπραςσυνεχίζει να λέει.  

 

Ο κ.Τσίπραςεπιμένεινα διαστρεβλώνει τις δικές μου 

θέσεις.  

 

Δεν μπορεί να ωραιοποιεί την καμένη γη που αφήνει 

αυτός και η κυβέρνησή του.  

 

Γιατί δεν μπορεί να δίνει υποσχέσεις που ξέρει ότι δεν θα 

υλοποιήσει ο ίδιος.  

 

Η αλήθεια εκδικείται, κ.Τσίπρα. Η αλήθεια δεν τρολάρεται 

παρά τις προσπάθειες του κ.Παππά.  
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Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Άκουσα και σήμερα τον πρωθυπουργό να κατηγορεί πάλι 

μία Ν.Δ που δεν υπάρχει.  Να λέει ψέματα για την πολιτική 

μας.  

 

Να λέει ψέματα  -αυτός που επέβαλε 29 νέους φόρους – 

για τη δήθεν λιτότητα που εμείς θα επιβάλουμε.  

 

Να λέει ψέματα ότι ενδιαφέρεται για τους αδύναμους – 

αυτός που κατάργησε το ΕΚΑΣ.  

 

Να λέει ψέματα ότι είναι πατριώτης, ενώ αναγνώρισε 

«μακεδονική» ταυτότητα και γλώσσα στα Σκόπια. 

 

Να παριστάνει πότε τον αριστερό ριζοσπάστη, και πότε 

τον Σοσιαλδημοκράτη,– ενώ ακόμη και ο κ. Σάντσεθ από 

την Ισπανία τον διαψεύδει και τον αποκαλεί δημαγωγό 

τέσσερα χρόνια τώρα. 
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Δεν έχει, βλέπετε, άλλον δρόμο από το να λέει ψέματα.  

 

Γι’αυτό και όλοι οι δρόμοι που οδηγούν στο Μέγαρο 

Μαξίμου είναι αποκλεισμένοι από κλούβες.  

 

Γι’αυτό και καταγγέλλει τη διαπλοκή, ενώ πάνω πάνω στο 

ευρωψηφοδέλτιό του γράφει Κόκκαλης.  

 

Γι’αυτό και κομπάζει για τα υπερ-πλεονάσματα ενώ 

προέρχονται από φόρους που πληρώνουν με το 

υστέρημά τους οι Έλληνες.  

 

Και χρηματοδοτούνται από συντάξεις που δεν 

αποδίδονταικαι από  δημόσιες επενδύσεις που δεν 

πραγματοποιούνται.  

 

Γι’αυτό και ο κ.Τσίπρας λέει ψέματα μιλώντας για την 

ισχνή ανάπτυξη στην Ελλάδα ενώ άλλες χώρες που 

πέρασαν μνημόνια έχουν τετραπλάσια ανάπτυξη από τη 

δική μας. 

 

Και υπόσχεται «καλύτερες μέρες» όταν αυτές που ζούμε 

τον διαψεύδουν. 
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Οι Έλληνες γνωρίζουν ποια είναι η Ελλάδα που θα 

παραδώσετε.  

 

Μια Ελλάδα όπου, με τον ένα ή τόν άλλο τρόπο, έχετε 

τραυματίσει οικονομικά όλους τους πολίτες. Γιατί αυτό 

δείχνει η αριθμητική: μια Ελλάδα φτωχοποιημένη.  

 

Μια Ελλάδα με διαλυμένη τη μεσαία τάξη και στερημένη 

από τη δυναμική νεολαία που θα πάρει την σκυτάλη του 

αύριο. 

 

Θα ήταν μάταιο να συνεχίσω να επικαλούμαι την 

πραγματικότητα ως απάντηση στην προπαγάνδα.  

 

Πολύ περισσότερο, όταν η ιδεολογική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ 

σηματοδοτείται πλέον, από την απεγνωσμένη αντιγραφή 

της δικής μας ατζέντας. 

 

Τι μπορώ να προσθέσω, όταν ο κ. Τσακαλώτος δηλώνει 

υπέρ της αναθεώρησης των πλεονασμάτων που αυτός 

δέχτηκε κι εγώ αντιπαλεύω μόνος εδώ και χρόνια;  
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Τι να πω όταν ο κ. Τσίπρας τάζει, τώρα, μείωση των 

φόρων που εκείνος επέβαλε, αλλά εγώ την 

έχωπεριγράψει ως μόνη λύση, ήδη, από την Έκθεση 

Θεσσαλονίκης του 2016;  

 

Και πώς να εξηγήσω ότι μόλις προεκλογικά η κυβέρνηση 

θυμήθηκε τις 120 δόσεις –έστω και αν αυτές καταλήγουν, 

τελικά, σε 18; 

 

Είπαμε, κύριε Τσίπρα, να μιμείστε τη φωνή του Ανδρέα 

Παπανδρέου. Αλλά όχι και να κάνετε σκονάκι 

αποσπάσματα του δικού μας προγράμματος… 

 

Και θέλω με δύο λόγια να σχολιάσω τις χθεσινές 

ανακοινώσεις και να σας πω τι ακριβώς αποκρύψατε.  

 

-Κατ’ αρχάς αποδεικνύεται ότι δεν έχετε κανένα σχέδιο για 

την έξοδο από την κρίση. Αυτά που εξαγγείλατε χθες γιατί 

δεν τα παρουσιάσατε πριν ένα μήνα, πριν τρεις μήνες ή με 

τον προϋπολογισμό;  

 

Γιατί απλούστατα τώρα συνειδητοποιείτε τι θα σας συμβεί 

στις εκλογές και παίζετε τα ρέστα σας. 
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- Καταβάλετε ως εγγύηση 5 δις από το υστέρημα των 

Ελλήνων για να εξασφαλίσετε την ανοχή των εταίρων να 

μοιράσετε πολύ λιγότερα.  

 

- Παρουσιάζετε ως επιτυχία ότι παίρνετε πίσω μέτρα που 

ο ίδιος είχατε ψηφίσει, όπως ο ΦΠΑ στην εστίαση και στα 

τρόφιμα. 

 

- Παίρνετε χρήματα από τη μία τσέπη όλων μέσω της 

μείωσης του αφορολόγητου για να δώσετε κάποια στην 

τσέπη των μισών. 

 

Με απλά λόγια ξεζουμίζατε τέσσερα χρόνια τους Έλληνες 

και θυμηθήκατε τις ελαφρύνσεις 18 μέρες πριν από τις 

εκλογές. 

 

- Και όλα αυτά την ώρα που η ανάπτυξη αναθεωρείται 

προς τα κάτω και οι επενδύσεις είναι στον πάτο. Την ώρα 

που η ανταγωνιστικότητα υποχωρεί. 

 

Για ποια υπεραπόδοση μιλάτε όταν ο βασικός δείκτης της 

οικονομίας, ο ρυθμός ανάπτυξης έχει πέσει και τα 4 

χρόνια της θητείας σας έξω;  
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Δεν υπάρχει υπεραπόδοση, υπάρχει υπερφορολόγηση.  

 

Και επειδή μας είπατε ότι με μέτρα σας θα είναι σε μόνιμη 

βάση, θα σας θυμίσω εγώ τι επιβάλατε σε μόνιμη βάση 

εδώ και 4 χρόνια: 

 

- Είναι η αύξηση του ΦΠΑ παντού. 

 

-  Είναι η αύξηση των έμμεσων φόρων που είναι οι πιο 

άδικοι.  

 

-  Είναι οι αυξήσεις στα καύσιμα, στα τηλέφωνα, στα ποτά, 

ακόμη και στον καφέ. 

 

- Είναι το κόψιμο του ΕΚΑΣ. 

 

- Είναι η μείωση των συντάξεων με τα ασφαλιστικό 

Κατρούγκαλου. 

 

- Είναι οι καθυστερήσεις σε συντάξεις. 
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-  Είναι οι περικοπές στο πρόγραμμα δημοσίων 

επενδύσεων για να βγαίνουν τα υπερπλεονάσματα σε 

βάρος της ανάπτυξης. 

 

-  Είναι οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί σε βάρος 

εκατομμυρίων Ελλήνων. 

 

Αυτά ήταν τα μόνιμα μέτρα που επιβάλατε.  

 

Και τώρα μέσα στο αμόκ της προεκλογικής παροχολογίας 

του, ο Πρωθυπουργός θυμήθηκε ξαφνικά και τη μείωση 

του αφρολόγητου.   

 

Αυτή που ο ίδιος υπέγραψε να εφαρμοστεί από το 2020,  

ξέροντας πως τότε θα κυβερνά άλλος.  

 

Δηλώνει πως τάχα η μείωση δεν θα ισχύσει επί «των 

ημερών του». Πρόκειται για τον ορισμό της υποκρισίας.  
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Ας αφήσει ο κ.Τσίπρας τα ψέματα και τους τακτικισμούς, 

κι ας κάνει κάτι απλό: να ψηφίσει εδώ και τώρα την 

τροπολογία μας που καταθέσαμε στη Βουλή σήμερα το 

πρωί και ακυρώνει τη μείωση του αφορολόγητου.  

 

Καθαρές κουβέντες, καθαρές πράξεις. Κάντε το τώρα. Δεν 

έχετε καμία δικαιολογία να το αρνηθείτε.  

 

Είναι το μοναδικό που πράγματι μπορείτε να κάνετε για 

μην χαθεί σχεδόν ένας μισθός και μία σύνταξη από τους 

πολίτες. 

 

Εδώ είναι, κ. Τσίπρα. Την καταθέτω στα Πρακτικά. Βάλτε 

κι εσείς την υπογραφή σας δίπλα στην δική μου. Τι 

φοβάστε;  

 

[ΚΑΤΑΘΕΣΗ] 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

 

Κυρίες και κύριοι βουλευτές, 

 

Απευθύνομαι σε εσάς και σε όλους τους συμπολίτες μας. 

Γιατί πιστεύω ότι όλοι μας αξίζουμε, μπορούμε καλύτερα.  

 

Ότι μπορούμε να αφήσουμε πίσω μας κάθε διχασμό και 

να οικοδομήσουμε ένα πιο φωτεινό μέλλον.  

 

Σήμερα,προοδευτική πολιτική δεν είναι εκείνη που 

ανακυκλώνει πάθη που βρίσκονται στο ράφι της Ιστορίας.  

 

Η προοδευτική πολιτική βλέπει μπροστά. Ενώνει, δεν 

χωρίζει.  

 

Αντιλαμβάνεται την ανάπτυξη ως προϊόν της 

ισορροπημένης σχέσης της επιχειρηματικότητας με την 

απασχόληση.  

 

Προστατεύει τους αδύναμους, εγγυάται ασφάλεια και 

αποτρέπει τη βία.  

 

Προάγει το κράτος Δικαίου και μια υπεύθυνη εξωτερική 

πολιτική.  
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Θέτει το Δημόσιο στην υπηρεσία του πολίτη.  

 

Προστατεύει το περιβάλλον, απαιτώνταςκαλή δημόσια 

Υγεία και Παιδεία.  

 

Έτσι εννοούμε την πρόοδο,που θα αναστήσει την μεσαία 

τάξη.Αυτήν, που υπήρξε πάντα η ραχοκοκαλιά της 

Ελλάδας, επιτρέποντας στην κάθε γενιά να παραδίδει μια 

καλύτερη πατρίδα στην επόμενη.  

 

Και μία τέτοια πολιτική θεωρώ ότι σήμερα μπορεί να 

στηριχθεί από μία νέα πλατιά κοινωνική συμμαχία. 

 

Οι προοδευτικοί πολίτες, λοιπόν,έχουν το λόγο. Αυτοί θα 

κάνουν ξανά φωτεινή την Ελλάδα και σε αυτούς 

απευθύνομαι.  

 

Τους καλώ να πουν όχι στην αδράνεια καιστην 

ισοπέδωση προς τα κάτω.Στην αποχή και στις 

ξεπερασμένες διαχωριστικές γραμμές.  
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Στις επόμενες εκλογές, οι υπεύθυνοι πολίτες θα κρίνουν 

το μέλλον της χώρας, για μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ελλάδα 

σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία. 

 

Και είναι αυτοί που συναντώ παντού στην Ελλάδα: 

Άνθρωποι που απομακρύνθηκαν από την πολιτική 

απογοητευμένοι. Αλλά που τώρα βλέπουν ότι δεν 

μπορούν να αφήνουν σ’ άλλους τη μοίρα τους.  

 

Πολίτες που πίστεψαν στα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα του 

2015 και προδόθηκαν. Και άλλοι  που μπηκαν στη δίνη 

ενός ψευδεπίγραφουδημοψηφίσματος και θέλουν τώρα να 

προχωρήσουν μπροστά. 

 

Αλλά και φίλοι άλλων δημοκρατικών κομμάτωνπου 

αναγνωρίζουν ότι χρειάζεται ένα μέτωπο απέναντι στον 

λαϊκισμό. 

 

Όλοι αυτοί αποτελούν το μεγάλο ρεύμα μιας νέας 

Ελλάδας. 
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Κυρίες και κύριοι, 

 

Αυτή είναι η αντίληψη της Ν.Δ που κοιτάζει, πλέον, μόνο 

μπροστά.  

 

Το πρόγραμμά μας είναι συγκεκριμένο και ρεαλιστικό, και 

κάνει ακριβώς το αντίθετο από αυτά που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. 

 

Τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ; Υπερφορολογεί, υπερχρεώνει τη 

μεσαία τάξη,συρρικνώνει την ανάπτυξη, για να πετύχει 

υπερπλεονάσματα, με τα όποια δίνει στους δανειστές 

περισσότερα από όσα ζήτησαν για να τον αφήσουν να 

δώσει πίσω κάτι παραμονές εκλογών, στην αγωνία του να 

διασωθεί.  

 

Το δικό μας σχέδιο είναι χαμηλοί φόροι, μεταρρυθμίσεις, 

επενδύσεις, νέες δουλειές, πραγματική ανάπτυξη, ώστε οι 

δανειστές να πληρώνονται από το πλεόνασμα της 

ανάπτυξης και από το νέο πλούτο που δημιουργείται και 

όχι από το υστέρημα των Ελλήνων.  
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Εμείς θέλουμε να μεγαλώσει επιτέλους η πίτα προς 

όφελος όλων.  

 

Γι’ αυτό και συνδέουμε την ετήσια ανάπτυξη με τις 

αυξήσεις των μισθών –και, μάλιστα, σε ποσοστό διπλάσιο 

για τις χαμηλότερες αμοιβές. 

 

Μειώνουμε τον ΕΝΦΙΑ, τον ΦΠΑ και τους φορολογικούς 

συντελεστές ώστε να αυξηθεί το εισόδημα ιδιοκτητών 

ακινήτων, μικρομεσαίων επιχειρηματιών και αγροτών.  

 

Αλλά χαμηλώνουμεκαι τις εισφορές, ώστε να 

ανακουφιστούν όλοι οι εργαζόμενοι.  

 

Πιστεύουμε στις νέες επενδύσεις που θα φέρουν πολλές 

και καλά αμειβόμενες δουλειές. Και επενδύουμε στη 

δημιουργικότητα του Έλληνα. 

 

Η κοινωνική μας πολιτική προβλέπει την κατάργηση του 

εκτρώματος Κατρούγκαλου και την εγκατάσταση ενός 

Ασφαλιστικού, παρόμοιου με αυτά που ισχύουν σε όλα τα 

προηγμένα κράτη.  
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Αφήνω πίσω μου τους ανιστόρητους ισχυρισμούς του κ. 

Τσίπρα για το ζήτημα αυτό.  

 

Επιμένω ότι μόνο ένα σύστημα τριών πυλώνων θα κάνει 

τους εργαζόμενους και ειδικά τους νέους ότι θα πάρουν  

σύνταξη και θα εξασφαλίσει βιωσιμότητα στην ασφάλιση. 

 

Όσο για την προστασία 800.000 συμπολιτών μας, μόνο η 

Ν.Δ προβλέπει Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ύψους 

1δις.  

 

Όπως και δωρεάν πρόσβαση σε παιδικούς σταθμούς για 

όλα τα Ελληνόπουλα.  

 

Επιπλέον αφορολόγητο για κάθε παιδί και ενίσχυση 2.000 

ευρώ σε κάθε νέα γέννηση ως απάντηση στη 

δημογραφική υποχώρηση. 

 

Είναι γνωστές οι προγραμματικές μας θέσεις για μία 

σύγχρονη και λειτουργική Υγεία. 

 

Και για μια Παιδεία, που θα εξοπλίζει το κάθε παιδί με 

εφόδια για να οικοδομήσει το μέλλον του.  
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Μία Παιδεία με βάρος στην εξειδίκευση και συνδεδεμένη 

με την αγορά εργασίας.  

 

Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών και πανεπιστήμια 

που θα ανήκουν στους φοιτητές, στις ιδέες και στη γνώση.  

 

Όχι σε συμμορίες που θέλουν να τα κάνουν χώρους 

ασυδοσίας και ανομίας με την ανοχή αυτής της 

κυβέρνησης.  

 

Η Ν.Δ εγγυάται την ασφάλεια γιατί χωρίς αυτήν δεν 

υπάρχει ούτε ελευθερία, ούτε δημοκρατία – είτε πρόκειται 

για τα πανεπιστημιακά προαύλια είτε για τις γειτονιές που 

πρέπει να τις πάρουμε πίσω από την εγκληματικότητα.  

 

Όπως θα πρέπει να αναβαθμίσουμε το ρόλο των 

δημόσιων λειτουργών -που υπήρξαν κι αυτοί θύματα της 

πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ. 
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Τα λέω όλα αυτά, κύριοι συνάδελφοι γιατί δεν είναι 

ανεξάρτητα από το Ευρωπαϊκό μας Πρόγραμμα. Αυτό για 

το οποίο δεν άκουσα τίποτα από την κυβέρνηση πέρα 

από συνθήματα χωρίς περιεχόμενο.  

 

Αλήθεια, με ποιους είστε στην Ευρώπη, κύριε Τσίπρα; Τι 

σκέφτεστε για τη νέα αρχιτεκτονική της;  

 

Και πώς θα συνδέσετε τις Βρυξέλλες με το Καράκας του κ. 

Μαδούρο; Ελπίζω να μην ορίστε, πάλι, ως «σύνδεσμο» 

τον κ. Παππά – με την ευγενή υποστήριξη των 

κυρίωνΠετσίτη και Αρτεμίου.  

 

Απέναντι στην αμηχανία του ΣΥΡΙΖΑ, η Ν.Δ αντιπαραθέτει 

πέντε λόγους για τους οποίους διεκδικεί μια μεγάλη νίκη 

και καθαρή νίκη στις Ευρωεκλογές.  

 

Έτσι ώστε να συνδέσει τις εθνικές προτεραιότητες με τις 

ευρωπαϊκές στοχεύσεις: 
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1ον. Γιατί είναι η παράταξη που με τον ιδρυτή της 

Κωνσταντίνο Καραμανλή έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη 

της ασφάλειας και της ευημερίας. Αλλά και την κράτησε 

εκεί, όταν ο κ. Τσίπρας την έφερε στο χείλος του γκρεμού.  

 

Η Ν.Δ έχει γνώση και εμπειρία των θεσμών και της 

λειτουργίας των Βρυξελλών. Αλλά ξέρει να μιλά εκεί και με 

εθνική φωνή.  

 

Να διεκδικεί και να κερδίζει. Είμαστε  Έλληνες της 

Ευρώπης και όχι απλώς Ευρωπαίοι από την Ελλάδα. 

 

2ον. Γιατί το πρόγραμμά μας έχει λύσεις που συνδέονται 

με τις προτεραιότητες της Ευρώπης: Προστασία των 

συνόρων μας ως κοινοτικών. 

 

Νέες δουλειές με επενδύσεις ευρωπαϊκών 

κεφαλαίων.‘Έμφαση στην καινοτομία, αλλά και στην 

προστασία από την κλιματική αλλαγή.  
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Πόροι για τους αγρότες από τη νέα Αγροτική Πολιτική. 

Αλλά και ειδικά μέτρα για τα νησιά και τις ορεινές περιοχές 

μας. Ισχυρή Ελλάδα σε ισχυρή Ευρώπη. 

 

Ανήκουμε, άλλωστε, στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στην 

μεγαλύτερη πολιτική ομάδα.  

 

Στις διεκδικήσεις μας, λοιπόν, θα έχουμε ισχυρούς 

συμμάχους, όπως ήδη φαίνεται από την συζήτηση που 

ανοίξαμε για τα βαριά πλεονάσματα. Κι αυτό θα 

μεταφραστεί σε λιγότερους φόρους για τους Έλληνες. 

 

3ον. Γιατί η Ν.Δ πρωταγωνιστεί στη μάχη κατά του 

αριστερού και δεξιού λαϊκισμού. Και η ζωή αποδεικνύει ότι 

μόνο οι σύγχρονες κεντροδεξιές δυνάμεις μπορούν να 

γίνουν ανάχωμα στα άκρα και στην λαϊκίστικη δημαγωγία.  

 

Πρώτος εγώ έθεσε θέμα για την απαράδεκτη 

συμπεριφορά του κ. Όρμπαν. Μόνο εμείς μπορούμε να 

μιλάμε ταυτόχρονα για ανοιχτή, αλλά και ασφαλή 

Ευρώπη.  

 

 

 

 



 33 

Και να ενσωματώνουμε θετικά ακόμη και τις κριτικές 

προσεγγίσεις για την σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί 

μόνο η Ν.Δ συνδυάζει την ευρωπαϊκή συνεργασία με τον 

αληθινό πατριωτισμό. 

 

Υπάρχει, όμως, και μια άλλη διάσταση: Ισχυρή Ν.Δ στην 

Ευρωβουλή, σημαίνει και πιο δυνατή δική της φωνή στο 

πλαίσιο του ΕΛΚ.  

 

Και ειδικό βάρος στο Λαϊκό Κόμμα σημαίνει πιο ισχυρή 

επιρροή στην Ευρώπη ολόκληρη. Που συνεπάγεται τελικά 

και μεγαλύτερο ρόλο για τα ελληνικά συμφέροντα. 

 

4ον. Γιατί, τέλος, έχουμε το καλύτερο ευρωψηφοδέλτιο. 

Εκεί συναντώνται η εμπειρία κι η ανανέωση, η συνέχεια 

μετη διεύρυνση. Και σε αυτό γεφυρώνονται πολιτική και 

κοινωνία.  

 

Συμβολίζει την ποιότητα που διεκδικεί η ΝΔ, αλλά και την 

εξέλιξη που έχει κατακτήσει. Ένα ουράνιο τόξο για τη 

χώρα, μετά την καταιγίδα του ΣΥΡΙΖΑ. 
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Με ικανούς πολιτικούς. Αλλά και πρωταγωνιστές της 

κοινωνίας που πρέπει να τους βάλουμε στην πολιτική.  

 

Γυναίκες και άνδρες κάθε ηλικίας και επαγγέλματος –

ακόμη και από διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες.  

 

Που, όλοι όμως, έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: 

εκπροσωπούν την Ελλάδα της αξιοπρέπειας, της γνώσης 

και του αποτελέσματος. Την Ελλάδα της ελπίδας. 

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Κλείνω με τον 5ο λόγο, που στην ουσία αποτελεί τον 

πρώτο και τον κορυφαίο. Στις 26 Μαΐου ψηφίζουμε για 

ευρωβουλευτές,  περιφερειάρχες και  δημάρχους.  

 

Όμως, στην πραγματικότητα, μετατρέπουμε τις 

ευρωεκλογές σε εθνική κάλπη -που τόσο φοβάται ο κ. 

Τσίπρας.  
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Και στέλνουμε έτσι το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής που 

λαχταρούν όλοι οι Έλληνες.Θα είναι εξάλλου η πρώτη 

ευκαιρία να εκφραστεί στην κάλπη η βουβή οργή του «ως 

εδώ» που αισθάνονται οι Έλληνες.  

 

Η ψήφος αυτή δεν θα είναι ούτε απλό «μήνυμα 

διαμαρτυρίας» προς κάποιους, ούτε ανέξοδο «σήμα 

συμπάθειας» προς κάποιους άλλους.  

 

Ο πολίτης δεν πρέπει  να την ξοδέψει σε εύκολα 

συνθήματα ή να την ακυρώσει σε σχήματα χωρίς 

αποτέλεσμα.  

 

Είναι απόφαση ευθύνης.Κι εντολή που οφείλει να δοθεί με 

το μυαλό και την καρδιά.  

 

Στα παραβάν δεν εκλέγουμε μόνο ευρωβουλευτές και 

τοπικούς άρχοντες. Αποφασίζουμε ποια Ελλάδα θέλουμε. 

 

Είναι, άλλωστε, η πρώτη ευκαιρία, μετά από πολύ καιρό, 

να μιλήσει ο ίδιος ο λαός. Ο μόνος τρόπος  να 

απαντήσουν οι πολίτες στα ψέματα, στους φόρους, στο 

διχασμό και στο εθνικό Λάθος των Πρεσπών. 
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Να καταδικάσουν μία τετραετία οπισθοδρόμησης και να 

δώσουν σύνθημα επανεκκίνησης της χώρας. 

 

Στις 26 Μαΐου, λοιπόν, καλώ τις Ελληνίδες και τους 

Έλληνες να στείλουν μήνυμα ελπίδας καθαρό και 

βροντερό. Μήνυμα αλλαγής κι αισιοδοξίας. 

 

Σε λίγες μέρες, η χώρα θα γυρίσει σελίδα γιατί οι Έλληνες 

αξίζουμε καλύτερα. Είναι στο χέρι μας να φέρουμε πιο 

γρήγορα το φωτεινό μέλλον. Και θα το φέρουμε. 

 

Μαζί, μπορούμε! 

 


