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Αθήνα, σήμερα στις 11 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.04΄ 

συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε 

ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Β΄ Αντιπροέδρου αυτής κ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΕΜΕΝΟΥ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεμένος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

αρχίζει η συνεδρίαση. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν εισέλθουμε στην ημερήσια διάταξη, 

έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Σώμα ότι τη συνεδρίασή μας παρακολουθούν 

από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουμένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση 

της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενημερώθηκαν για την ιστορία 



του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα μία 

μαθήτριες και μαθητές και πέντε εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 2ο 

Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων.  

Η Βουλή τούς καλωσορίζει.  

(Χειροκροτήματα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής) 

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμαστε στην  

ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Αποφάσεις Βουλής: συζήτηση και ψήφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 76 του Συντάγματος και του άρθρου 118 του Κανονισμού της Βουλής, 

της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: «Για την τροποποίηση του 

Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό) και της υπ’ αριθμόν 

7876/6041/25-11-2002 (ΦΕΚ 1502/Β΄/2002) απόφασης του Προέδρου της 

Βουλής».  

Η πρόταση του Προέδρου της Βουλής έγινε δεκτή ως έχει ομοφώνως 

από τα μέλη της Επιτροπής Κανονισμού και, επομένως, σύμφωνα με το άρθρο 

108 παράγραφος 6 και 1, η ψήφιση γίνεται χωρίς συζήτηση.  

Συμφωνεί το Σώμα;  



ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεμένος): Το Σώμα συνεφώνησε.  

Επομένως, η πρόταση του Προέδρου της Βουλής έγινε δεκτή ως έχει επί 

της αρχής, των άρθρων και στο σύνολο ομοφώνως και έχει ως εξής: 

(Να καταχωριστεί το κείμενο της απόφασης) 

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεμένος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

παρακαλώ το Σώμα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ' ευθύνη του 

επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση της παραπάνω πρότασης του 

Προέδρου της Βουλής.  

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεμένος): Το Σώμα παρέσχε τη 

ζητηθείσα εξουσιοδότηση.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεμένος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

εισερχόμαστε στην ημερήσια διάταξη της  

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των 

τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κατάργηση των 

διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική 

Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 



Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών 

προϊόντων και άλλες διατάξεις». 

Το ανωτέρω σχέδιο νόμου χαρακτηρίστηκε από την Κυβέρνηση ως 

επείγον και η αρμόδια Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων αποδέχθηκε 

κατά πλειοψηφία τον χαρακτηρισμό του ως επειγόντος, σύμφωνα με το άρθρο 

110 του Κανονισμού της Βουλής.  

Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 5ης 

Δεκεμβρίου 2018 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε μια συνεδρίαση. Προτείνω 

η συζήτηση να είναι ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών.  

Συμφωνεί το Σώμα;  

ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεμένος): Το Σώμα συνεφώνησε.  

Επομένως, ξεκινά η συζήτηση του νομοσχεδίου. Πρώτος έχει τον λόγο 

ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος για δώδεκα λεπτά.  

Ανοίγει το σύστημα ηλεκτρονικής εγγραφής ομιλητών για όποιον 

συνάδελφο επιθυμεί να εγγραφεί.  

Κύριε Μεϊκόπουλε, έχετε τον λόγο.  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.  



Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω τη σημερινή μου 

ομιλία με μια ξεχωριστή αναφορά στον ιδιαίτερο τόπο μου, τον Βόλο, και να 

περιγράψω μια εικόνα.  

Έχουμε μια πλατεία στον Βόλο της Μαγνησίας, την Πλατεία Ελευθερίας, 

μια ιστορική πλατεία. Εκεί μαζεύονται κυρίως άνθρωποι απόμαχοι της ζωής, 

συνταξιούχοι. Βρισκόμαστε μαζί τους καθημερινά και συζητάμε. Η αγωνία όλων 

αυτών των ανθρώπων το τελευταίο χρονικό διάστημα, τους τελευταίους μήνες, 

ήταν αν από 1-1-2019 θα κοπούν οι συντάξεις ή όχι.  

Είμαστε, λοιπόν, στην ευχάριστη θέση σήμερα ως Κυβέρνηση να 

απαντήσουμε στην αγωνία αυτών των ανθρώπων και να τους πούμε ότι από 

1-1-2019 οι συντάξεις δεν περικόπτονται.  

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η απόφαση αυτή, η επιλογή -αν 

θέλετε- αυτή κεραυνός εν αιθρία; Κατά τη γνώμη μου, όχι. Έρχεται ως συνέχεια 

της ψήφισης τροπολογίας για την επιστροφή των αναδρομικών στα λεγόμενα 

«ειδικά μισθολόγια», σε συνέχεια της ψήφισης του νομοσχεδίου για τη μείωση 

των ασφαλιστικών εισφορών σε ελεύθερους επαγγελματίες, νέους επιστήμονες 

και αγρότες και, φυσικά, σε συνέχεια της κατάθεσης του προϋπολογισμού για 

το 2019, τον οποίο θα συζητήσουμε τις επόμενες μέρες και ο οποίος, κατά τη 

γνώμη μου, έχει μια ποιοτική διαφορά σε σχέση με όλους τους προηγούμενους.  



Είναι ένας φανερά επεκτατικός προϋπολογισμός με μία στόχευση, τη 

σταδιακή διόρθωση των αδικιών, την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, την 

έμπρακτη, απτή τόνωση της οικονομίας των νοικοκυριών και την επακόλουθη, 

αν θέλετε, ανάπτυξη και ενίσχυση της οικονομίας και της αγοράς.  

Θα ήθελα να τονίσω και κάτι ακόμα. Όλα όσα ανέφερα, αλλά και η 

σημερινή επιλογή που συζητάμε σήμερα, δηλαδή η επιλογή της μη περικοπής 

των συντάξεων για το 2019, δεν ήταν καθόλου δεδομένες πολιτικές επιλογές. 

Αντιθέτως, είναι αποτυπώματα, στίγματα μιας συγκεκριμένης πολιτικής 

κατεύθυνσης, ενός πολύ συγκεκριμένου πολιτικού σχεδιασμού και, αν θέλετε, 

κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αποτέλεσμα, παράγωγο, προϊόν πολιτικής 

βούλησης. Εκμεταλλευτήκαμε με λελογισμένο τρόπο όλα τα δημοσιονομικά 

περιθώρια που δημιουργήθηκαν από την έξοδο της χώρας από το 

δημοσιονομικό πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018 και, στη συνέχεια, αυτά τα 

δημοσιονομικά περιθώρια που δημιουργούνται ερχόμαστε να τα καλύψουμε 

παίρνοντας ευνοϊκά μέτρα. Θα μου πείτε, στην αρχή είναι αρκετά μικρά, αλλά 

είναι τα πρώτα βήματα, τα πρώτα στίγματα για κάτι πολύ συγκεκριμένο, ότι 

δηλαδή σιγά-σιγά ανακτούμε μέρος, κομμάτι της δημοσιονομικής μας 

κυριαρχίας. 

Λόγω, λοιπόν, αυτής της καλής οικονομικής κατάστασης, της εξόδου 

από το πρόγραμμα του 2018, αλλά και της καλής κατάστασης, της 



βιωσιμότητας που αυτή τη στιγμή επιδεικνύει ο ΕΦΚΑ, είμαστε σε θέση να 

ακυρώνουμε επώδυνα μέτρα. Ένα τέτοιο επώδυνο μέτρο είναι και η σημερινή 

κατάργηση της μείωσης των συντάξεων.  

Στο σημείο αυτό, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, πιστεύω ότι πολιτικές 

επιλογές σαν τη σημερινή απαντούν και περιγράφουν μια κατάσταση την οποία 

θα βιώσουμε ως πολιτικό σύστημα το αμέσως επόμενο πολιτικό διάστημα. 

Περνάμε από τη διαχείριση σκληρών όρων στη δυνατότητα να έχουμε την 

ευχέρεια να ακυρώνουμε στην πράξη επώδυνους όρους.  

Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να περάσω λίγο στο Δεύτερο Μέρος του 

σχεδίου νόμου που αποτελεί ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της 

Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

20ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων. Η 

ενσωμάτωση της εν λόγω Οδηγίας στην ελληνική νομοθεσία είναι ιδιαίτερα 

σημαντική, καθώς είναι αναγκαία η διασφάλιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο της 

προστασίας του καταναλωτή και η ομοιόμορφη ρυθμιστική αντιμετώπιση ως 

προς τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Επί της ουσίας, με τις διατάξεις της Οδηγίας επιχειρείται να διευκολυνθεί 

η ανεμπόδιστη διασυνοριακή και επί ίσοις όροις άσκηση της διανομής 

ασφαλιστικών προϊόντων. Η Οδηγία βελτιώνει τα ελάχιστα πρότυπα, όσον 

αφορά τους κανόνες που διέπουν τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, και 



δημιουργεί ισότιμους όρους ανταγωνισμού στο πεδίο της αγοράς ιδιωτικών 

ασφαλίσεων μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που πωλούν απευθείας 

ασφαλιστικά προϊόντα και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Έτσι, οι 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις που πωλούν απευθείας ασφαλιστικά προϊόντα 

συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω Οδηγίας και 

αντιμετωπίζουν ίδιες με τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές υποχρεώσεις 

ενημέρωσης και πληροφόρησης του καταναλωτή.  

Από τα πιο σημαντικά σημεία της Οδηγίας είναι η θέσπιση ότι οι 

ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα 

την ασφαλιστική διαμεσολάβηση απαλλάσσονται των αυστηρών 

υποχρεώσεων του νόμου για ενημέρωση και πληροφόρηση.  

Ο ορισμός και η αναδιαμόρφωση των εθνικών κατηγοριών ασφαλιστικής 

διαμεσολάβησης γίνεται ως εξής: Πρώτον, προβλέπονται οι κατηγορίες 

ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που είναι οι ασφαλιστικοί πράκτορες, οι 

συντελεστές ασφαλιστικών πρακτόρων και οι μεσίτες ασφαλίσεων, με απόλυτο 

ασυμβίβαστο μεταξύ των δύο πρώτων κατηγοριών με την τρίτη.  

Δεύτερον, στην Οδηγία περιγράφονται επίσης και οι γενικές αρχές 

δεοντολογικής συμπεριφοράς που θα πρέπει να διέπουν τη δραστηριότητα 

διανομής ασφαλιστικών προϊόντων με βασικό γνώμονα τη βέλτιστη 

εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πελατών.  



Στο Τρίτο Μέρος τώρα του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται συνολικά 

ευνοϊκές για τον πολίτη διατάξεις φορολογικής νομοθεσίας, με μέτρα 

υποστήριξης και ανακούφισης των φορολογουμένων και συγκεκριμένων 

μάλιστα κοινωνικών κατηγοριών, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία και οι 

πολύτεκνοι. 

Ακόμη, εισάγονται μέτρα για την ενίσχυση του πλαισίου αντιμετώπισης 

παραβατικών φαινομένων, όπως είναι το λαθρεμπόριο και η φοροδιαφυγή. Για 

να γίνουμε και λίγο πιο συγκεκριμένοι –και θεωρώ ότι τα συγκεκριμένα μέτρα 

που θα αναφέρω τώρα είναι άξια αναφοράς- προβλέπεται, για παράδειγμα, ότι 

ο συντελεστής ΦΠΑ μεταφέρεται από το 13%, στον υπερμειωμένο σχετικά με 

την πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συντελεστή του 6% για τα ηλεκτρονικά 

μπαστούνια και για τις γραφομηχανές τύπου «Braille». 

Εισάγεται μια διορθωτική παρέμβαση που αφορά κατά βάση τα 

αναπηρικά οχήματα και τα οχήματα των πολυτέκνων σχετικά με τη δυνατότητα 

που έχουν οι πολίτες με αναπηρία να αγοράζουν αυτοκίνητο κάθε επτά χρόνια 

χωρίς να πληρώνουν τέλος ταξινόμησης. 

Με τη νέα, λοιπόν, ρύθμιση, αν το όχημα κλαπεί, ο δικαιούχος 

απαλλάσσεται από την καταβολή τέλους ταξινόμησης, υποβάλλει ατελώς 

αίτημα για την απόκτηση νέου οχήματος μετά την πάροδο τεσσάρων ετών από 

τότε που κλάπηκε το όχημα, ανεξάρτητα από το χρονικό σημείο της κλοπής. 



Στο μέτωπο τώρα της αντιμετώπισης του λαθρεμπορίου εισάγεται πλέον 

υποχρεωτική για όλα τα μεταφορικά μέσα καυσίμων ηλεκτρονική σφράγιση, 

προκειμένου η διοίκηση να μπορεί να παρακολουθεί αποτελεσματικότερα τη 

διακίνηση καυσίμου και να εντοπίζει φαινόμενα καταστρατήγησης. 

Στο πεδίο τώρα της αντιμετώπισης της γραφειοκρατίας παρέχεται πλέον 

στον πολίτη η δυνατότητα να τακτοποιεί υποχρεώσεις προς την εφορία, 

καταβάλλοντας το ηλεκτρονικό παράβολο, χωρίς να χρειάζεται να την 

επισκεφθεί. Ακόμα εισάγεται η δυνατότητα ξεχωριστών φορολογικών 

δηλώσεων στα ζευγάρια, με ταυτόχρονη πρόβλεψη ότι τα ανήλικα τέκνα 

πηγαίνουν σε εκείνον τον σύζυγο που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα. 

Να τονίσω πως μιλάμε για δυνατότητα υποβολής ξεχωριστής δήλωσης 

και όχι για υποχρέωση, κρίνοντας ότι είναι πιο αντικειμενικό και πιο δίκαιο ο 

σύζυγος που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα να έχει και τα ανήλικα τέκνα. 

Δεν μπορώ να μη δανειστώ μερικά δευτερόλεπτα, ώστε να αναφερθώ 

και σε δυο τροπολογίες οι οποίες, κατά τη γνώμη μου, έχουν και σημειολογικό, 

αλλά και ουσιαστικό χαρακτήρα. 

Θα αναφερθώ, λοιπόν, στην τροπολογία που κατατέθηκε προς ψήφιση 

στο εν λόγω σχέδιο νόμου από το Υπουργείο Εργασίας και αφορά την κάλυψη 

από τον κρατικό προϋπολογισμό του μισού των εργοδοτικών ασφαλιστικών 



εισφορών για κύρια σύνταξη για όλους τους εργαζόμενους έως εικοσιπέντε 

χρόνων. Από το 2020 η κάλυψη αυτή θα μεταφερθεί στο 100%. 

Πρόκειται για άλλη μια ρύθμιση επεκτατικού, θα έλεγα, χαρακτήρα, που 

στηρίζει έμπρακτα τους νέους εργαζόμενους και διευκολύνει την προσπάθειά 

τους να μπορέσουν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. 

Δεν μπορώ, επίσης, να μην κάνω και μια αναφορά στην τροπολογία που 

κατατέθηκε και αφορά τη σύσταση οργανικών θέσεων σε όλους τους 

οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». 

Άλλη μια δέσμευση, λοιπόν, του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση 

Θεσσαλονίκης γίνεται πράξη στο εν λόγω νομοσχέδιο. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταλήγοντας, θα ήθελα να πω το εξής, 

ότι με τον ν. 4387/2016 αναμφίβολα εξασφαλίστηκε η βιωσιμότητα του 

ασφαλιστικού συστήματος, αλλά από την άλλη, ο συγκεκριμένος νόμος 

παρήγαγε και συγκεκριμένες ασυμμετρίες. Αυτό δεν χωράει καμμία αμφιβολία. 

Όσο, όμως, διαθέτουμε τη δυνατότητα να εκμεταλλευόμαστε στο έπακρον τα 

περιθώρια που μας δημιουργούνται, αυτές οι αδικίες σταδιακά θα εξαλείφονται. 

Επομένως, με στραμμένο το βλέμμα στις κοινωνικές ανάγκες, η 

προτεραιότητα από εδώ και πέρα θα πρέπει να είναι η έμπρακτη ανακούφιση 



των συμπολιτών μας, η διόρθωση των ανισοτήτων και των ανισορροπιών, η 

δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και πάνω απ’ όλα, η κοινωνική ευημερία. 

Για όλους αυτούς τους λόγους που σας ανέφερα και με αυτές τις σκέψεις, 

καλώ το Σώμα να υπερψηφίσει συνολικά και κατ’ άρθρον το παρόν σχέδιο 

νόμου. 

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεμένος): Και εμείς ευχαριστούμε και για 

την τήρηση του χρόνου. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Σώμα 

ότι τη συνεδρίασή μας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού 

προηγουμένως συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι 

Δημοκρατίας», που οργανώνει το Ίδρυμα της Βουλής, είκοσι τρεις μαθητές και 

μαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 2ο Δημοτικό Σχολείο 

Υμηττού. 

Η Βουλή καλωσορίζει τα παιδιά και τους συνοδούς τους. 

(Χειροκροτήματα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής) 



Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας κ. Γεώργιος Βλάχος 

για δώδεκα λεπτά. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως είπαμε και στις συνεδριάσεις της 

Επιτροπής, για το άρθρο 1 του νομοσχεδίου που συζητάμε κυρίως σήμερα, η 

επιπλέον περικοπή των συντάξεων δεν περιλαμβανόταν στο Τρίτο 

Πρόγραμμα. Αποφασίστηκε και ψηφίστηκε από την κυβερνητική Πλειοψηφία. 

Η Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι το μέτρο αυτό είναι πλέον μη αναγκαίο 

λόγω της δημοσιονομικής και αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας. 

Όμως, η αλήθεια είναι -για εμάς- ότι το συγκεκριμένο μέτρο ήταν αχρείαστο από 

την αρχή, από τότε που εσείς το ψηφίσατε, έστω κι αν τότε 

επιχειρηματολογούσατε ανάποδα σε σχέση με αυτά που λέτε και θα πείτε 

σήμερα. Είναι κάτι που σήμερα εκ της εξελίξεως, όμως, του όλου θέματος 

παραδέχεται η Κυβέρνηση -διότι, προφανώς, έρχεται στα επιχειρήματα που 

εμείς είπαμε τότε, του αχρείαστου- και επιβεβαιώνει την πάγια θέση της Νέας 

Δημοκρατίας, εκπεφρασμένη πολλές φορές από το 2017, ότι δεν θα έπρεπε 

αυτές οι περικοπές να νομοθετηθούν.  

Η αλήθεια, επίσης, είναι ότι το συγκεκριμένο μέτρο θα υλοποιηθεί σε 

βάρος του μεγαλύτερου μέρους των πολυδιαφημιζόμενων αντίμετρων, όπως 



είναι η δημιουργία των νέων θέσεων, των νέων μονάδων προσχολικής 

εκπαίδευσης, η επιδότηση της συμμετοχής ασφαλισμένων για 

συνταγογραφούμενα φάρμακα, οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, οι 

επενδύσεις σε υποδομές του πρωτογενή τομέα και άλλα. 

Η Νέα Δημοκρατία εξ αρχής διαφώνησε, όπως είπαμε, με την επιλογή 

της Κυβέρνησης να προχωρήσει σε επιπλέον περικοπές συντάξεων από το 

2019 και καταψήφισε στη συνέχεια -μέσω της τροπολογίας που καταθέσαμε- 

και ζητήσαμε την κατάργησή της και σταθερά υποστηρίξαμε, εντός και εκτός 

χώρας, σε εταίρους και θεσμούς, σε όλα τα επίπεδα, τη μη υλοποίησή της.  

Ξεχνάει η Κυβέρνηση ότι ήδη έχει προβεί σε απανωτές περικοπές των 

συντάξεων, καταργώντας, μεταξύ άλλων –και πρέπει εδώ κάποια πράγματα 

λίγο να τα θυμίσουμε- το ΕΚΑΣ, τα οικογενειακά επιδόματα στις κύριες και 

επικουρικές συντάξεις. Προχωρώντας επίσης, σε αύξηση του ποσοστού 

εισφοράς υπέρ υγείας από 4% σε 6% για το σύνολο των κυρίως συντάξεων 

που λαμβάνει ο συνταξιούχος, σε αύξηση του κόστους εξαγοράς αναγνώρισης 

πλασματικών ετών. Μειώνοντας το εφάπαξ μέχρι 31/12/2013 και τουλάχιστον 

κατά 20% τις συντάξεις χηρείας μετά τον Μάιο του 2016 και τουλάχιστον 42% 

σε σχέση με το 2014. Μεσοσταθμικά τις επικουρικές κατά 44% από το 2015.  

Επίσης, προχωρήσατε στη σταδιακή αλλαγή των ορίων ηλικίας 

συνταξιοδότησης μέχρι το 2022 θεσπίζοντας υπερβολικές αυξήσεις στα 



ηλικιακά όρια, χωρίς στοιχειώδη μεταβατικότητα. Προχωρήσατε σε 

επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων από το 2016 και σε περικοπές 

στους συνταξιούχους με άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης στα 1170 

ευρώ καθαρά, δηλαδή 1300 μεικτά. Προχωρήσατε σε πάγωμα συντάξεων και 

το 2022 σε περιορισμό των μελλοντικών αυξήσεων, ανάλογα με την ανάπτυξη 

50% και πληθωρισμό 50%, με ανώτερο τον εκάστοτε πληθωρισμό. 

Δημιουργήσατε αντικίνητρα για ασφάλιση μετά τα είκοσι πέντε χρόνια και με 

αμοιβές πάνω από 1300 ευρώ. Καταργήσατε τα κατώτατα όρια σύνταξης. Θα 

μπορούσα να απαριθμώ και άλλες τέτοιες δικές σας παρεμβάσεις.  

Αυτά, πρέπει να σας θυμίσω δεν ακυρώνονται. Γιατί, μπορεί σήμερα να 

μας μιλάτε για την ακύρωση των μειώσεων των συντάξεων, αλλά σας είπα 

δεκάδες άλλες παρεμβάσεις, οι οποίες, δυστυχώς, για τους ασφαλισμένους, 

δεν μπορούν να ακυρωθούν. 

Από όσα είπα παραπάνω, λοιπόν, γίνεται κατανοητό ότι 

διαπραγματευτήκατε μόνοι σας, επιχειρηματολογήσατε μόνοι σας, 

αποφασίσατε μόνοι σας, αγνοήσατε τις νομοθετικές πρωτοβουλίες των 

κομμάτων της Αντιπολίτευσης. Κανείς δεν σας πιστεύει ότι δώσατε μάχη, γιατί 

η μάχη αυτή δεν χρειαζόταν να δοθεί από την αρχή. Διαπραγματευτήκατε τα 

αντίμετρα με τη μη περικοπή των συντάξεων, περικοπή που -πρέπει να 

θυμίσω- εσείς αποκλειστικά βάλατε στο τραπέζι.  



Η Κυβέρνηση κράτησε σε αγωνία ως την τελευταία στιγμή χιλιάδες 

συνταξιούχους που δεν ήξεραν τι τους περίμενε σχετικά με τα οικονομικά τους, 

εμφανίζοντας πρωτοφανή ανακολουθία και υποκρισία στο συγκεκριμένο 

ζήτημα, διότι η ίδια ψήφισε τον ν. 4087 και τον ν. 4472, όπου προβλέπονταν 

μεγάλες περικοπές στις συντάξεις και είναι η ίδια που τώρα τον ξηλώνει.  

Όμως, και με την κατάθεση της συγκεκριμένης ρύθμισης στο νομοσχέδιο 

νέες φωνές ακούγονται από τους συνταξιούχους για απορίες σχετικά με την 

εφαρμογή νόμου, καθώς είναι πλέον βέβαιο ότι δημιουργείτε συνταξιούχους 

διαφορετικών ταχυτήτων, παρά τους ισχυρισμούς του κ. Κατρούγκαλου τότε, 

όταν ψηφιζόταν ο ν. 4387. 

Είναι οι παλιοί συνταξιούχοι, οι οποίοι έχουν συνταξιοδοτηθεί έως τις 

12.5.2016. Οι συντάξεις τους παγώνουν και δεν έχουν μειώσεις έως 18%, αλλά 

θα ισχύσει κανονικά ο επανυπολογισμός τους. Και είναι μέρος της σημερινής 

τους σύνταξης, εφόσον είναι μεγαλύτερο από το ποσό του επανυπολογισμού, 

και χαρακτηρίζεται ως προσωπική διαφορά που δεν ενσωματώνεται στη 

σύνταξη. 

Εκτός σύνταξης μένουν και τα οικογενειακά επιδόματα. Ο ν.4472/2018 

προέβλεπε ότι θα καταβαλλόταν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του χρόνου που 

περνάμε στους παλιούς συνταξιούχους και ότι από 1.1.2019 θα καταργούνταν. 

Με τη διάταξη ναι μεν ακυρώνεται η κατάργηση των επιδομάτων συζύγου ή και 



τέκνων, πλην όμως τα συγκεκριμένα επιδόματα μπήκαν στον επανυπολογισμό 

των συντάξεων και θεωρούνται μέρος της προσωπικής διαφοράς. Κανένας 

συνταξιούχος δεν θα δει στο ενημερωτικό του σημείωμα μετά τις 20.12.2018 να 

αναφέρεται ποσό ως οικογενειακή παροχή. Και για αυτό ενσωματώθηκε στην 

προσωπική διαφορά. 

Από όλα όσα είπα παραπάνω είναι σαφές ότι η δική σας πολιτική είναι 

υπαίτια που οι συγκεκριμένες διαφορές δεν αποτελούν πλέον μέρος της κύριας 

σύνταξης, διότι αν είχατε ακολουθήσει τη δική μας παρότρυνση και τη δική μας 

πολιτική και με βάση την τότε αναλογιστική μελέτη, κάτι τέτοιο θα είχε 

αποφευχθεί, αφού δεν θα υπήρχε καμία περικοπή των συντάξεων. 

Μια άλλη κατηγορία συνταξιούχων είναι οι νέοι συνταξιούχοι χωρίς 

προσωπική διαφορά και με μείωση πλαφόν έως 20%, οι οποίοι 

συνταξιοδοτήθηκαν ή συνταξιοδοτούνται από τις 13.5.2016 μέχρι τέλος του 

χρόνου. Στην πράξη οι συνταξιούχοι που αποχώρησαν ή αποχωρούν με αίτηση 

για σύνταξη από τις 13.5.2016 έως το τέλος του 2018 και η αρχική τους μείωση 

σε σχέση με τη σύνταξη που θα έπαιρναν προ του νόμου Κατρούγκαλου είναι 

πάνω από 20%, θα συνεχίσουν να παίρνουν ως προσωπική διαφορά ένα 

μέρος από τη μείωση που δεν εφαρμόζεται πάνω από το 20%. Θα μείνουν, 

δηλαδή, με τις μειώσεις που έχουν τώρα και δεν θα γίνουν μεγαλύτερες από 

την 1.1.2019. 



Άρα, από την προτεινόμενη διάταξη οι συντάξεις, τις οποίες αιτήθηκαν 

οι ασφαλισμένοι μεταξύ 13.5.2016 και τέλος του 2018 και για τις οποίες 

προέκυψε αρνητική προσωπική διαφορά κάτω του 20%, θα συνεχίσουν να 

καταβάλλονται μειωμένες. Και αυτό ισχύει γιατί οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι 

δεν υπάγονταν στις διατάξεις περί διατήρησης της αρνητικής προσωπικής 

διαφοράς άνω του 20% μετά την κατάργησή της. Και τώρα, όπως προτείνει η 

Κυβέρνηση, δεν υπάγονται στις διατάξεις περί διατήρησής της. Επίσης, θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι στις επικουρικές συντάξεις η διατήρηση ή, αν θέλετε, η 

μη περικοπή της προσωπικής διαφοράς στις περιπτώσεις που το άθροισμα 

κύριας και επικουρικής ήταν κάτω από 1300 ευρώ –που καλώς, βεβαίως, 

διατηρείται- δημιουργεί ανισορροπία σε σχέση με εκείνες που, επειδή είχαν 

άθροισμα πάνω από 1300 ευρώ, είδαν σημαντική περικοπή στη σύνταξή τους. 

Το γεγονός αυτό καταλήγει στο να καταβάλλεται μεγαλύτερη σύνταξη σε 

ασφαλισμένους με χαμηλότερα ασφαλιστικά δεδομένα σε σχέση με 

συνταξιούχους με υψηλότερα ασφαλιστικά δεδομένα.  

Η μεγαλύτερη, όμως, αδικία είναι για την κατηγορία των νέων 

συνταξιούχων, οι οποίοι θα αποχωρήσουν από την 1.1.2019 και μετά, καθώς 

δεν θα έχουν καμία προστασία από τον νόμο Κατρούγκαλου και σε πολλές 

περιπτώσεις η μείωση συντάξεων μεσοσταθμικά θα φτάσει και θα ξεπεράσει το 

30%.  



Και το τελευταίο: Ισχύει ή όχι ότι οι αυξήσεις που προβλέπονται για τις 

συντάξεις λόγω της αύξησης του ΑΕΠ είναι άνευ σημασίας, αφού η όποια 

αύξηση θα αντισταθμίζεται με ισόποση μείωση της προσωπικής διαφοράς και 

ουσιαστικά διατηρεί τις συντάξεις στο ύψος που είναι σήμερα; Αυτή είναι η 

πραγματικότητα. Ουσιαστικά, δηλαδή, για να δει ένας συνταξιούχος 

οποιαδήποτε αύξηση θα πρέπει πρώτα να μηδενιστεί η προσωπική διαφορά. 

Μιλάμε, δηλαδή, για διαδικασία πολυετή που όταν ολοκληρωθεί, πολλοί από 

τους συνταξιούχους δεν θα είναι πια στη ζωή.  

 

Συμπερασματικά, ο ν.4387/16 παρ’ όλο το ξήλωμα που έχει υποστεί, 

παραμένει αντιαναπτυξιακός, προσφέροντας αντικίνητρα ασφάλισης, που 

προκύπτουν από τα πολύ χαμηλά ποσοστά αναπλήρωσης των συντάξεων. 

Είναι νόμος που δημιουργεί αδικίες και άνισες μεταχειρίσεις μεταξύ 

ασφαλισμένων που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά ασφαλιστικού βίου. 

Η Νέα Δημοκρατία έχει δεσμευτεί για την κατάργησή του και τη 

δημιουργία ενός δίκαιου και ανταποδοτικού ασφαλιστικού συστήματος. 

Ψηφίζουμε, λοιπόν, ξανά εναντίον των περικοπών των συντάξεων και 

καλωσορίζουμε την κυβερνητική πλειοψηφία στη δική μας λογική, μετά τη δική 

τους αυταπάτη, που οδήγησε χιλιάδες συνταξιούχους σε αδιέξοδο και 

απόγνωση. 



Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου, από 

τα άρθρα 2 έως 50, διαπιστώνουμε την αναγκαιότητα ενσωμάτωσης της 

συγκεκριμένης Οδηγίας στο εθνικό μας δίκαιο, για την καλύτερη εφαρμογή της 

οποίας όμως, είναι καλό η Κυβέρνηση να διορθώσει κάποια σημεία τριβής με 

τους εμπλεκόμενους κλάδους. Θα περιμένουμε την οριστική θέση της 

Κυβέρνησης, όπως δεσμεύτηκε η κυρία Υφυπουργός, προκειμένου να 

δώσουμε την τελική μας ψήφο, ιδιαίτερα στα άρθρα στα οποία έχουν 

καταγραφεί αντιρρήσεις από τους συγκεκριμένους φορείς. 

Περνάμε στο τρίτο μέρος του νομοσχεδίου, δηλαδή από τα άρθρα 51 

έως 85. Στην Επιτροπή καταθέσαμε αναλυτικά τις παρατηρήσεις μας για κάθε 

ένα από αυτά τα συγκεκριμένα άρθρα. Από αυτά, κάποια θεωρούμε ότι είναι 

θετικά, όπως -ενδεικτικά λέω- τα 54, 58, 62, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 80, 83, 84, 

ενώ για ορισμένα άλλα απαιτείται περαιτέρω διευκρίνιση και αναφέρω τα 52, 

53, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 68, 77, 78, 85, για τα οποία θα αποσαφηνίσουμε 

την ψήφο μας αφού ακούσουμε τις τελικές θέσεις της Κυβέρνησης. 

Κλείνοντας, είναι φανερό ότι η Κυβέρνηση προσπάθησε να 

εκμεταλλευτεί επικοινωνιακά και να αξιοποιήσει εκλογικά την ακύρωση των 

περικοπών των συντάξεων. Ξηλώνει ή διορθώνει, αν θέλετε, τη δική της 

λαθεμένη και αχρείαστη πολιτική επιλογή. Όπως φάνηκε από τις αντιδράσεις 

των φορέων που εκλήθησαν στην Επιτροπή, η κοινωνία δεν παγιδεύεται σε 



τέτοιου είδους τεχνάσματα. Καταγράφει τη διγλωσσία και την ανακολουθία της 

Κυβέρνησης, δεν κατανοεί τους πανηγυρισμούς, αναζητά υπεύθυνους 

πολιτικούς για να προχωρήσει, προγραμματίζοντας με περισσότερη αισιοδοξία 

το μέλλον. 

Τέλος, επισημάναμε ότι παρά την κατάργηση των περικοπών 

παραμένουν δεκάδες άλλες ρυθμίσεις, που δεν βελτιώνονται και τελικά μόνο 

καταργούνται. 

Σας ευχαριστώ. 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεμένος): Κι εμείς. 

Τον λόγο έχει ο κ. Κουτσούκος, Εισηγητής της Δημοκρατικής 

Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ. 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

καλωσορίσαμε από την αρχή την πρόθεση της Κυβέρνησης να «ξε-ψηφίσει» 

αυτά που έχει ψηφίσει με τα δύο χέρια, με δύο ονομαστικές ψηφοφορίες στις 

18 Μαΐου του 2017 και στις 14 Ιουνίου του 2018. Δηλαδή, η τελευταία 

ψηφοφορία ήταν πριν από πέντε μήνες και λιγότερο, όπου η κυβερνητική 

πλειοψηφία με εκατόν πενήντα τέσσερις ψήφους, συμπαγέστατη, επιβεβαίωσε 

την περικοπή των συντάξεων. Είπαμε, μακάρι η Κυβέρνηση να αποδεχτεί στο 



σύνολό της την πρόταση νόμου, που είχαμε καταθέσει για τη μη περικοπή των 

συντάξεων, ώστε να ανατραπεί και αυτό το «έκτρωμα» που λέγεται 

«ασφαλιστικό Κατρούγκαλου», ο ν.4387, το οποίο χαρακτήρισαν «Λερναία 

Ύδρα», διότι όταν πας να διορθώσεις ένα πρόβλημα, σου πετάγονται άλλα δύο. 

 

Έτσι, λοιπόν, παρά το γεγονός ότι η Κυβέρνηση, έντρομη μπροστά στις 

αντιδράσεις που θα δημιουργούσε η περικοπή των συντάξεων, σπεύδει την 

τελευταία στιγμή να φέρει αυτήν τη διάταξη νόμου, εν τούτοις αυτό το θεσμικό 

έκτρωμα παραμένει δυστυχώς εν ζωή και θα βασανίζει εργαζόμενους και 

συνταξιούχους, εάν δεν ανατραπεί το συντομότερο δυνατό.  

Γιατί λέω ότι η Κυβέρνηση ψήφισε δύο φορές με τα δυο της χέρια για την 

περικοπή των συντάξεων; Διότι θέλω να θυμίσω ότι κατά την ψήφιση του ν. 

4472 η κυβερνητική επιχειρηματολογία ήταν τα αντίμετρα. Τα χαριτολογήματα 

του κ. Τσακαλώτου απ’ αυτό εδώ το Βήμα, που μας μιλούσε για τον 

Πανελευσινιακό και τη Μπαρτσελόνα, τα θυμάται κανείς από την κυβερνητική 

Πλειοψηφία; Μας έλεγε ότι τα αντίμετρα είναι μεγαλύτερα από τις περικοπές 

των συντάξεων. Άρα, δεν έλεγε ο κ. Τσακαλώτος ότι τις κόβουμε αναγκαστικά. 

Έλεγε ότι τις κόβουμε και εξοικονομούμε πόρους για να δώσουμε στους 

φτωχούς. Τα πήρε πίσω σήμερα όλα αυτά βεβαίως, γιατί ανακάλυψαν οι 

κυβερνητικοί ότι αυτή η περικοπή, που στο Μεσοπρόθεσμο την υπολόγιζαν στο 



1% του ΑΕΠ, δηλαδή στο 1,8%, μετά τον επανυπολογισμό των συντάξεων 

ανερχόταν στο ύψος των 3.000.000.000 για τον χρόνο που είναι μπροστά μας. 

Πώς προκύπτει αυτό; Προκύπτει από την εισηγητική έκθεση του Γενικού 

Λογιστηρίου. Τι λέει το Γενικό Λογιστήριο; Λέει ότι το κόστος της μη περικοπής 

είναι 2.728.000.000 για τις κύριες συντάξεις και 232.000.000 για το ΕΤΕΑΕΠ, 

σύνολο 2.960.000.000.  

Ξέρετε πόσο κάνει αυτό για κάθε συνταξιούχο, κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι, που θα έβλεπε μέσα από τον επανυπολογισμό την περικοπή των 

συντάξεων; Αν πιστέψουμε την Κυβέρνηση, 620.000 συνταξιούχοι θα πάρουν 

αυξήσεις. Πράγματι, μερικοί θα πάρουν. Είναι τα παραδείγματα που μας έδωσε 

ο κ. Πετρόπουλος προχθές, οι υψηλόμισθοι των ειδικών ασφαλιστικών ταμείων. 

Δείτε λίγο τα παραδείγματα που μας έδωσε. Μας έδωσε το παράδειγμα ενός 

που παίρνει 4.100 ευρώ συντάξιμες αποδοχές. Ξέρετε πολλούς τέτοιους 

Έλληνες;  

Αν, λοιπόν, εκτιμήσουμε σοβαρά αυτά που μας λέει η Κυβέρνηση, ότι 

δηλαδή 620.000 συνταξιούχοι θα πάρουν αυξήσεις, εγώ λέω ότι μερικοί θα 

πάρουν και δικαίως. Κάποιοι άλλοι θα πάρουν «ψίχουλα», γιατί το να πάρεις 

δέκα ευρώ αύξηση και να παίρνεις ένα δίφραγκο τον χρόνο μέχρι το 2022, 

καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ούτε ένα σουβλάκι, που έλεγαν εδώ οι παλιοί 

συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ. Εάν υπολογίσουμε ότι περίπου 600.000 



συνταξιούχοι του ΟΓΑ δεν είναι στη διαδικασία του επανυπολογισμού, από 

τους 2.540.000 μάς μένουν 1.320.000. Αν διαιρέσετε, λοιπόν, το 2.960.000.000 

που είναι το κόστος των περικοπών, όπως το υπολογίζει το Γενικό Λογιστήριο, 

θα βγάλετε έναν μέσο όρο περικοπής στα 2.225 ευρώ ανά συνταξιούχο.  

Αυτό είναι που φόβισε την Κυβέρνηση και τα μάζεψε άρον-άρον. Όχι 

μόνο τα μάζεψε άρον-άρον, αλλά προσπαθεί με ψέματα να μας καταλογίσει και 

ευθύνη, δηλαδή ότι την εμποδίσαμε εμείς.  

Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε ο κ. Πετρόπουλος στην Επιτροπή 

για τον κ. Βενιζέλο, ότι ο κ. Βενιζέλος ήταν υπέρ της περικοπής των συντάξεων. 

Δεν φτάνει μόνο η υπογραφή του κ. Βενιζέλου στην πρόταση που καταθέσαμε 

στις 5 Ιουλίου για τη μη περικοπή. Ήταν και η ομιλία του εδώ, στην Ολομέλεια, 

πέντε μέρες μετά, όπου με αριθμούς επιχειρηματολόγησε λέγοντας ότι αυτή η 

περικοπή μετά το «πάγωμα» των συντάξεων δεν χρειαζόταν, γιατί είχε 

εξασφαλιστεί το ισοδύναμο δημοσιονομικά. Όταν κατέθεσα στα Πρακτικά την 

ομιλία του κ. Βενιζέλου και είπα στον κ. Πετρόπουλο να ζητήσει συγγνώμη, 

αλλιώς είναι κοινός ψεύτης και συκοφάντης, είπε «μ’ άλλα λόγια να 

αγαπιόμαστε». 

Η Κυβέρνηση επιχειρεί να εμφανίσει ότι εμείς, οι κακοί, καταστρέψαμε 

τον τόπο, κόψαμε 65 δισεκατομμύρια ευρώ από τις συντάξεις και έρχεται αυτή 

τώρα να λύσει τα θέματα. Ουδέν ψευδέστερον τούτου, διότι η Κυβέρνηση όχι 



μόνο αποδέχτηκε όλες τις περικοπές που υπήρξαν πριν το νόμο 

Κατρούγκαλου, δηλαδή πριν το ν.4387/2016, τις ενσωμάτωσε στη φιλοσοφία 

του νόμου στη θεσμική του διάσταση, αλλά προχώρησε και σε περαιτέρω 

περικοπές.  

Το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Επιτροπή η 

κυβερνητική πλειοψηφία σχεδόν προπηλάκισε τον εκπρόσωπό της ΑΔΕΔΥ, 

όταν παρουσίασε τα παραδείγματα των περικοπών, δείχνει την αντίληψή τους. 

Δεν δέχονται να τους πει κανένας την αλήθεια. Δεν δέχονται να τους ενοχλήσει 

κανένας. Διαμορφώνουν ένα παραμύθι, ένα δεύτερο παραμύθι, μια δεύτερη 

αυταπάτη, μια συνέχεια των ψεμάτων με τα οποία έγιναν Κυβέρνηση, 

πιστεύοντας ότι θα κοροϊδέψουν ξανά τον κόσμο να τους ξαναψηφίσει, για να 

του κόψουν ξανά τις συντάξεις. Και γιατί θα τους κόψουν ξανά τις συντάξεις; 

Διότι, η προσωπική διαφορά του άρθρου 14 του ν.4387/2016 παραμένει, κυρίες 

και κύριοι συνάδελφοι, σε κουτάκι ως επίδομα και άρα μπορεί να την κόψει 

οποιοσδήποτε άλλος μεθαύριο, αν δεν πάνε καλά τα δημοσιονομικά. 

Επίσης, μου κάνει εντύπωση που διαλανθάνει της προσοχής των 

κυβερνητικών Βουλευτών, αλλά και των Υπουργών, δυστυχώς, –διότι ο κ. 

Πετρόπουλος είναι από τους κορυφαίους Υπουργούς και μπορεί να έχει το 

αξίωμα του Υφυπουργού, αλλά έχει επωμιστεί το βάρος να υποστηρίζει το 

ασφαλιστικό Κατρούγκαλου- το γεγονός ότι η Κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι 



μέχρι το 2022 η συνταξιοδοτική δαπάνη θα είναι στο 12,9% του ΑΕΠ. Αυτό είναι 

το ολιστικό πρόγραμμα της Κυβέρνησης. Δεν το έχω γράψει εγώ. Είναι πόνημα 

συλλογικό. 

Εμείς οι «κακοί», λοιπόν, δεσμεύσαμε τη χώρα στο 16,2%, όπως λένε 

στην Κυβέρνηση, και γι’ αυτό κάναμε 67 δισεκατομμύρια ευρώ περικοπές. Το 

ολιστικό τους λέει ότι το σύνολο των περικοπών των δημοσιονομικών μέτρων 

ήταν 67 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 35% του ΑΕΠ από το οποίο οι 

συντάξεις ήταν μόνο 6,5%. Δεν πρόκειται να συμβιβαστούν με την αλήθεια. 

Άλλα είναι τα νούμερα, άλλο το παραμύθι που πουλάνε στον κόσμο. 

Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι παρά το γεγονός 

ότι η προσωπική διαφορά από τις συντάξεις δεν θα περικοπεί, η τριχοτόμηση 

του ασφαλιστικού παραμένει. Έτσι, θα έχουμε τους παλαιούς ασφαλισμένους 

με το κουτάκι της προσωπικής διαφοράς, το οποίο αθροίζεται για τα χρόνια που 

έχουμε μπροστά μας, σύμφωνα με την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, στα 

11,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα λέει η Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου: 11,3 

δισεκατομμύρια ευρώ είναι σε κουτάκι, υπό περικοπή υπό άλλες συνθήκες. 

Είναι οι νέοι συνταξιούχοι που βγήκαν μετά τον Μάιο του 2016 και έχουν 

υποστεί τις μειώσεις, αλλά με ένα πλαφόν όταν είναι πάνω από το 20% που 

ξεκινάει από το ½ και καταλήγει σε ¼, δηλαδή όταν είναι η προσωπική διαφορά 

κάτω από 20% έχει περικοπή και είναι και οι νέοι συνταξιούχοι, αυτοί που θα 



βγουν από την 1-1-2019 που έχουν αυτές τις δραματικές μειώσεις που 

παρουσίασε προχθές ο εκπρόσωπος της ΑΔΕΔΥ με τα παραδείγματα. Έχω και 

εγώ μια σειρά παραδειγμάτων που δείχνουν ότι αυτές οι περικοπές φτάνουν 

μέχρι 36,6%. Δηλαδή, ένας δημόσιος υπάλληλος με τριάντα πέντε χρόνια έχει 

330 ευρώ μείωση συντάξεων και ένας εργαζόμενος στο ΙΚΑ με 11.604 ένσημα 

έχει 438 ευρώ μείωση συντάξεων. Καταθέτω για τα Πρακτικά τα σχετικά 

έγγραφα.  

(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γιάννης Κουτσούκης καταθέτει για τα 

Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, το οποίο βρίσκεται στο Αρχείο του 

Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της 

Βουλής) 

 

 

  

 

  

Ακόμα περιμένουμε τη διάψευση του κ. Πετρόπουλου σε αυτά τα 

παραδείγματα, αλλά, δυστυχώς, δεν τη βλέπουμε. Διότι, όπως είπα και στην 

Επιτροπή, είναι πονηρούληδες. Αν δεν ήθελαν να αποκαλυφθεί το μέγεθος της 



ψευτιάς και της απάτης, θα είχαν στείλει στους συνταξιούχους τον 

επανυπολογισμό. Είναι υποχρέωσή τους εκ του νόμου και έχουν πει ότι θα το 

κάνουν. 

Έχουμε καταθέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση για την αλλαγή αυτού 

του νόμου, πιο δίκαιο, πιο ανταποδοτικό σύστημα με βάση τα σημερινά 

δημοσιονομικά. Διότι είναι άλλο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να κάνεις 

περικοπή συντάξεων για να μην καταρρεύσει το ασφαλιστικό όταν η Ελλάδα 

είχε έλλειμμα 35 δισεκατομμύρια στη Γενική Κυβέρνηση και άλλο να κάνεις 

περικοπές αυτού του ύψους όταν η Ελλάδα έχει πλεόνασμα 7 δισεκατομμύρια 

και το 2016 και το 2017. Και αυτό θα είναι η σημαία μας έναντι όποιων 

πολιτικών εξελίξεων. Σας το λέω για να το έχετε υπόψιν σας άπαντες. 

Έρχομαι τώρα στις τροπολογίες, γιατί για το σώμα του νομοσχεδίου που 

αφορά τα ζητήματα των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, έχω πει από την 

Επιτροπή ότι περιμένουμε τις διορθωτικές παρεμβάσεις της κυρίας Υπουργού 

μετά τα υπομνήματα των φορέων, για να τοποθετηθούμε. Θετικοί είμαστε, 

όπως, επίσης, και για τις περισσότερες φορολογικές διατάξεις. 

Ακούστε, κύριοι της Κυβέρνησης, πάρτε την τροπολογία μας που έχει 

δεκαοκτώ άρθρα και μελετήστε την καλά και όταν αντιγράφετε, να αντιγράφετε 

σωστά. Φέρνετε μια κουτσουρεμένη ρύθμιση για την επιδότηση της 

ασφαλιστικής εισφοράς των νέων μέχρι είκοσι πέντε ετών. Έχουμε εδώ 



ολοκληρωμένη πρόταση για την απαλλαγή των νέων μέχρι πέντε χρόνια, τρία 

χρόνια χωρίς εισφορές και φορολογία και δύο ακόμα χρόνια με το 50%, για να 

δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, όχι επειδή είναι νέος, αλλά επειδή είναι 

νέα θέση εργασίας. 

Δείτε τις υπόλοιπες προτάσεις μας για τον ΦΠΑ στα νησιά που λήγει σε 

λίγες μέρες, για τον ΦΠΑ στο κρασί, για τον φόρο στις επιχειρήσεις, για την 

εισφορά αλληλεγγύης, για το τέλος επιτηδεύματος, για τον ΕΝΦΙΑ, για τη 

διευκόλυνση της συνταξιοδότησης αυτών που χρωστάνε και δεν μπορούν να 

πάρουν σύνταξη. 

Δείτε τις προτάσεις μας που αφορούν την ελάχιστη σύνταξη, κυρία 

Αχτσιόγλου. Ελάχιστη σύνταξη σημαίνει ότι αυτού που του περικόψατε το 

ΕΚΑΣ και παίρνει τώρα ως κύρια σύνταξη ένα βοήθημα, πρέπει να του 

εξασφαλίσουμε ένα ελάχιστο ύψος. Εμείς λέμε 500 ευρώ και 700, αν είναι 

ζευγάρι. Φέρτε μια διαφορετική πρόταση. Διαβάστε τες καλά, λοιπόν, και 

τοποθετηθείτε.  

Επειδή ο χρόνος είναι αμείλικτος, δυστυχώς, δεν πρόλαβα να μελετήσω 

εις βάθος την τροπολογία για τη βοήθεια στο σπίτι που κατατέθηκε μόλις προ 

ολίγου. Εκεί πρέπει να σας πω ότι διαβάσατε καλύτερα την πρότασή μας, διότι 

αντί έναν κρατικό οργανισμό, που λέγατε ότι θα φτιάξετε, συστήνετε τις θέσεις 

στους δήμους, όπως σας προτείναμε. Είναι λειψή ρύθμιση, γιατί εμείς είχαμε 



πει ότι πρέπει να είναι προσωποπαγείς οι θέσεις για να μην θέσουμε σε κίνδυνο 

τους εργαζόμενους, τους οποίους τους μοριοδοτείτε με την προϋπηρεσία. 

Νομίζω ότι έχετε περιθώριο κατά τη διάρκεια της συζήτησης να τη διορθώσετε, 

για να δώσουμε μια σοβαρή λύση και προοπτική σε έναν θεσμό που ξεκίνησε 

από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, τον αγκάλιασε η κοινωνία και είναι πάρα πολύ 

χρήσιμος.  

Κατά συνέπεια και τελειώνοντας, θα ψηφίσουμε επί της αρχής τη μη 

περικοπή των συντάξεων και το συγκεκριμένο άρθρο το οποίο, όπως είπα, είναι 

αντιγραφή του δικού μας. 

Και επειδή συνήθως έρχεται ο κ. Τσίπρας σε αυτές τις διαδικασίες και 

βγάζει έναν λόγο, σας κάλεσα να καταθέσετε πρόταση ονομαστικής 

ψηφοφορίας για να ξεπλύνει ο κ. Τσίπρας και ο κ. Καμμένος την ψήφο τους για 

την περικοπή των συντάξεων. Θα περιμένουμε. 

Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης 

ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεμένος): Τον λόγο έχει ο κ. Αϊβατίδης 

της Χρυσής Αυγής. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 



Ευθύς εξαρχής οφείλω να πω ότι ως Χρυσή Αυγή θα υπερψηφίσουμε το 

άρθρο 1, το οποίο αφορά στη μη περικοπή των συντάξεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ 

ακολουθεί μια τακτική κατευνασμού της λαϊκής οργής και της αγανάκτησης που 

υπάρχει σε βάρος του, αφού όχι μόνο κατέστη μνημονιακό κόμμα ενώ 

εμφανίζονταν ως αντιμνημονιακό, με την αρωγή, βέβαια, και την αμέριστη 

συμπαράσταση των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, αλλά και διότι καταπάτησε σχεδόν 

όλες τις προγραμματικές εξαγγελίες. 

Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτού του κατευνασμού που επιχειρεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 

μια τακτική η οποία παραπέμπει σε λενινιστική τακτική, θα υπερψηφιστεί 

σήμερα το άρθρο 1, όπως υπερψηφίστηκαν διατάξεις ευνοϊκές όσον αφορά 

στους Έλληνες πολίτες όπως το κοινωνικό μέρισμα -το οποίο, 

παρεμπιπτόντως, το 2018 είναι μικρότερο του 2017- η μείωση ορισμένων 

περιπτώσεων στον ΕΝΦΙΑ, ενώ είχε υποσχεθεί την πλήρη κατάργησή του, η 

μείωση σε ασφαλιστικές εισφορές, αλλά και το θέμα των αναδρομικών στους 

υπαλλήλους με ειδικά μισθολόγια. 

Θα θυμίσω ότι η Χρυσή Αυγή είχε ψηφίσει «Παρών» στο συγκεκριμένο 

νομοσχέδιο. Ο ένας εκ των λόγων ήταν ότι είχαν παραλειφθεί τρεις, 

τουλάχιστον, ομάδες ειδικών μισθολογίων, οι ιατροδικαστές, οι αρχιερείς, αλλά 

και οι διπλωματικοί υπάλληλοι. Θα πρέπει η Κυβέρνηση να φέρει τροπολογία 

για τα αναδρομικά σε ιατροδικαστές, αρχιερείς και διπλωματικούς υπαλλήλους, 



προκειμένου να πείσει τον λαό ότι αυτή η συγκεκριμένη υπερψήφιση, που 

αφορά στα ειδικά μισθολόγια και τα αναδρομικά, ήταν πράγματι πολιτική 

βούληση και όχι μια συμμόρφωση με δικαστική απόφαση. Εάν δεν το κάνει 

αυτό, αναφανδόν, λοιπόν, συμμορφώθηκε με μια δικαστική απόφαση χωρίς 

απολύτως κανένα πολιτικό πρόσημο, εννοώ πρόσημο βούλησης στην πολιτική 

που ασκείται. 

Στο δεύτερο μέρος του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου εμπεριέχεται Οδηγία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Οδηγία 97 του έτους 2016. Θα ενθυμίσω στο Σώμα 

ότι οι Οδηγίες δεν είναι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή δεν έχουν 

δεσμευτικό χαρακτήρα ως προς τον τρόπο πραγμάτωσης της στόχευσης. 

Σαφώς και είναι δεσμευτική η στόχευση, όμως ο τρόπος δεν είναι δεσμευτικός. 

Η Κυβέρνηση θα έπρεπε να διασφαλίσει αυτό το οποίο αποτελεί μια σκέψη για 

το θέμα του δευτέρου μέρους, της μετατόπισης, δηλαδή, της κοινωνικής και 

δημόσιας ασφάλισης προς την ιδιωτική ασφάλιση. Φρονούμε ότι κάτι τέτοιο 

συμβαίνει και ως εκ τούτου θα καταψηφίσουμε το δεύτερο μέρος. 

Όσον αφορά στο τρίτο μέρος, παρατίθενται χύδην διάφορες διατάξεις, 

μεταξύ των οποίων, όμως, υπάρχουν και κάποιες θετικές και στις οποίες θα 

κάνω μια σύντομη μνεία. 

 



Στο άρθρο 75, που αφορά τις ανάγκες εκπαίδευσης συνόδων σκύλων 

ανιχνευτών των τελωνειακών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, επιτρέπεται οι ημέρες 

εκπαίδευσης να φτάνουν μέχρι και τις διακόσιες από εξήντα που ήταν. Είναι, 

σαφώς, θετικό αυτό το άρθρο.  

Επίσης, θετικό είναι και το άρθρο 69, το οποίο θα υπερψηφίσουμε, διότι 

είναι μία διάταξη η οποία, πράγματι, μπορεί να λειτουργήσει προστατευτικά για 

τη δημόσια υγεία. Αφορά, βεβαίως, τις εισαγωγές και διακινήσεις εξοπλισμών 

και μηχανημάτων που αφορούν σε αλκοολούχα ποτά. Χρειάζεται ένας 

αυστηρός έλεγχος σε όλα αυτά τα ζητήματα, διότι δεν είναι λίγα τα περιστατικά 

στην Ελλάδα όπου εξαιτίας νοθευμένων αλκοολούχων ποτών άνθρωποι 

έχασαν την όρασή τους ή ακόμα και τη ζωή τους. Αυτό έχει συμβεί σε νησιά του 

Ιονίου. 

 Όσον αφορά το άρθρο 67 για την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου, θα 

το υπερψηφίσουμε. 

Επίσης, θα υπερψηφίσουμε τα άρθρα 54 και 55. 

Αντίθετα, θα καταψηφίσουμε το άρθρο 52 και το άρθρο 53, με το οποίο 

καθίστανται τα πιστωτικά ιδρύματα αρμόδια για είσπραξη φόρων εν ονόματι 

του κράτους. Θεωρούμε ότι είναι λανθασμένη αυτή η νομοθετική διάταξη και θα 

πρέπει το άρθρο αυτό να αποσυρθεί. 



 Επίσης, θα υπερψηφίσουμε τη διάταξη για τα «λευκά μπαστούνια», για 

τους συνανθρώπους μας οι οποίοι έχουν σοβαρά προβλήματα όρασης, όπως 

και για τις αντίστοιχες γραφομηχανές, καθώς και το άρθρο 71 που αφορά στα 

ηλεκτρονικά συστήματα διασφάλισης της ποσοτικής και ποιοτικής ακεραιότητας 

κατά τη διακίνηση προμετρημένων ποσοτήτων καυσίμου από διάφορα 

μεταφορικά μέσα, όπως είναι τα βυτιοφόρα ή και τα πλωτά εφοδιαστικά.  

Εν κατακλείδι, φαίνεται πως το βασικό άρθρο του υπό ψήφιση 

νομοσχεδίου -το επαναλαμβάνω- είναι το άρθρο 1. Εμφανίζει η Κυβέρνηση ότι 

στο πλαίσιο μίας πολιτικής που ασκεί μετά από τη δήθεν έξοδο από τα 

μνημόνια, έρχεται η ανάπτυξη, κάτι το οποίο φρονούμε ότι αν δεν είναι πολιτική 

απάτη, είναι μία ακόμα αυταπάτη της Συγκυβέρνησης. 

 Ο πληθωρισμός ανέρχεται στο 1%. Αυτό αφορά το διάστημα του 

τελευταίου έτους. Το χρέος είναι στο 179% του ΑΕΠ. Η Κυβέρνηση διατείνεται 

ότι η ανεργία έχει μειωθεί. Αυτό είναι ψευδεπίγραφο. Η ανεργία μειώθηκε διότι 

υπάρχει το «brain drain». Το κρίσιμο, όμως, στοιχείο για την ανάπτυξη είναι το 

εργατικό δυναμικό. Και οι επενδύσεις, βέβαια, αλλά θα αναφερθώ στο εργατικό 

δυναμικό.  

Το εργατικό δυναμικό σήμερα είναι 3,9 εκατομμύρια άτομα, όταν δέκα 

χρόνια πριν ήταν 4,6 εκατομμύρια άτομα. 



Τότε οι άνεργοι ήταν τετρακόσιες χιλιάδες και σήμερα υπερβαίνουν τις 

οκτακόσιες χιλιάδες.  

Γι’ αυτό ακριβώς λέμε ότι η Κυβέρνηση χρησιμοποιεί αυτήν τη δήθεν 

έξοδο από τα μνημόνια για να παραπλανήσει για μία ακόμα φορά τους πολίτες, 

κάτι το οποίο πιστεύουμε ότι δεν θα συμβεί. 

Το μόνο θετικό, αν κάποιος αναζητήσει διάφορους οικονομικούς δείκτες 

που η Κυβέρνηση έχει καταφέρει, είναι ότι έχει αυξήσει τα αποθέματα χρυσού 

στην Ελλάδα στους εκατόν δεκατρείς τόνους. 

Κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα ζήτημα που 

αφορά στην εκλογική μου περιφέρεια, στην Κέρκυρα. Πολλοί εντός της 

Αιθούσης είναι φανατικοί αναγνώστες της «Εφημερίδας των Συντακτών». 

Αναφέρομαι στη δολοφονία ενός 63χρονου Αλβανού ανδρός από έναν 

σαραντατετράχρονο Κερκυραίο. Πραγματικά διάφοροι κύκλοι επιχείρησαν να 

βυσσοδομήσουν σε βάρος της Χρυσής Αυγής.  

Ενημερώνω, λοιπόν, κυρίως τους Βουλευτές, αλλά και το αναγνωστικό 

εν γένει κοινό της «Εφημερίδας των Συντακτών», ότι είναι απολύτως ψευδές 

πως ο ανθρωποκτόνος ήταν μέλος της Χρυσής Αυγής και συκοφαντικό αυτό το 

οποίο αναφέρεται από τη συντάκτρια κυρία Αφροδίτη Τζιαντζή, ότι δήθεν μετά 

τη δολοφονία εγώ προσωπικά, είκοσι χρόνια ιατροδικαστής στο Υπουργείο 



Δικαιοσύνης, επισκέφθηκα το χωριό Δραγωτινά, συνομιλώντας και 

συνωμοτώντας με χρυσαυγίτες, προκειμένου να συγκαλυφθεί η 

ανθρωποκτονία.  

Αυτό, βεβαίως, έχει μία πολύ σοβαρή νομική συνιστώσα και νομικά 

παρεπόμενα, νομικές, ποινικές, αλλά και αστικές ευθύνες για την «Εφημερίδα 

των Συντακτών», αλλά και την κυρία Αφροδίτη Τζιαντζή ειδικότερα. 

Αναρωτήθηκα, κύριε Πρόεδρε: Για ποιον λόγο αυτή η συκοφαντική 

δυσφήμιση της Χρυσής Αυγής, του προσώπου μου και ο παραλληλισμός με 

την υπόθεση Ρουπακιά, που είναι επίσης μία σκευωρία; Για ποιον λόγο ο 

ΣΥΡΙΖΑ, με διάφορες συνιστώσες, ακολουθεί την ίδια πολιτική με τη Νέα 

Δημοκρατία;  

Είναι ο ίδιος ακριβώς λόγος. Τότε, λοιπόν, η Χρυσή Αυγή είχε περίπου 

15%, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, και οι ιθύνοντες νόες του 

νεοφιλελεύθερου και μη πατριωτικού σχηματισμού που λέγεται σήμερα «Νέα 

Δημοκρατία», αποφάσισαν τότε να χαλκεύσουν μία κατηγορία περί 

εγκληματικής οργάνωσης. Αυτό αποπειράθηκε να κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ στην 

Κέρκυρα.  

Και προς επιβεβαίωση ότι αυτός ήταν ο λόγος, δηλαδή η εκλογική 

άνοδος της Χρυσής Αυγής πανελλαδικά, αλλά και στην Κέρκυρα -ειδικά στη 



νότια- ήρθε από μία δημόσια δήλωση της Βουλευτού Κερκύρας, κυρίας 

Φωτεινής Βάκη. Η κυρία Φωτεινή Βάκη σε εκπομπή του Κερκυραίου 

δημοσιογράφου Σπύρου Ζηνιάτη είπε, «Μην εκπλαγείτε αν δείτε τη Χρυσή 

Αυγή στον νότο της Κέρκυρας στις επόμενες εκλογές πρώτο κόμμα». Αυτό είπε 

η κυρία Βάκη. Συμφωνούμε απόλυτα μαζί της. Πράγματι, έτσι θα γίνει. 

 

 

Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι τέτοιες προσπάθειες πέφτουν στο κενό. 

Η Χρυσή Αυγή κινείται νόμιμα και πολιτικά και θα νικήσει ένα διεφθαρμένο 

πολιτικό σύστημα, που ο άξονάς του είναι το κόμμα των κομμάτων του δήθεν 

συνταγματικού τόξου. 

Ευχαριστώ.  

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεμένος): Τον λόγο έχει ο κ. Κατσώτης, 

Εισηγητής του ΚΚΕ. 

συνάδελφε, έχετε τον λόγο. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 



Ο τίτλος του νομοσχεδίου στο πρώτο μέρος του είναι «Κατάργηση των 

διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων». Ρωτάμε: Αλήθεια, έχει καμία σχέση 

αυτός ο τίτλος με την ουσία του άρθρου 1; Μήπως καταργεί τις διατάξεις των 

αντιασφαλιστικών νόμων από το 2010 έως σήμερα που έχουν μειώσει τις 

συντάξεις, κύριες και επικουρικές, πάνω από τριάντα φορές, που έχουν μειώσει 

το εισόδημα των συνταξιούχων έως και 50%; Μήπως επαναφέρει την κατώτερη 

σύνταξη και καταργεί τον επαναϋπολογισμό που δίνει συντάξεις πείνας; 

Μήπως καταργεί τα ποσοστά αναπλήρωσης που από 70% έως 80% έχουν 

πάει στο 43%; Μήπως καταργεί της απαράδεκτες ρυθμίσεις για τις συντάξεις 

χηρείας; Μήπως επαναφέρει τις συντάξεις των αγροτών που από 486 ευρώ 

παίρνουν σήμερα 320 ευρώ; 

Τι προβλέπει το άρθρο 1; Προβλέπει τη μη περικοπή της προσωπικής 

διαφοράς στους παλιούς συνταξιούχους, σε όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν 

τον «νόμο Κατρούγκαλου». Το άρθρο αυτό θα το ψηφίσουμε. Όμως, 

επισημαίνουμε ότι όσοι συνταξιοδοτούνται με τον «νόμο Κατρούγκαλου», 

συνταξιοδοτούνται με τον νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, με τα νέα 

μειωμένα ποσοστά αναπλήρωσης. Αποτέλεσμα; Η μέση, νέα κύρια σύνταξη να 

φτάνει στα 480,29 ευρώ από 708,02 ευρώ που ήταν πριν από αυτόν. Αυτό είναι 

το αποτέλεσμα του «νόμου Κατρούγκαλου». Οι συντάξεις παραμένουν 

παγωμένες ως το 2022. Έχετε δεσμευθεί σε αυτό. Εάν τα δημοσιονομικά το 



επιτρέψουν, μπορεί τότε να δώσετε κάποιο «κουλούρι». Αλλιώς, θα συνεχίσουν 

να είναι παγωμένες.  

Αυτή η εξέλιξη, κύριοι της Κυβέρνησης, δεν είναι για πανηγύρια, όπως 

πανηγυρίσατε στην Επιτροπή, αλλά και σήμερα εδώ ο Εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ. 

Πανηγυρίζετε γιατί δεν θα κάνετε μια ακόμη περικοπή από τις τριάντα και πάνω 

που κάνατε και εσείς και οι προηγούμενοι. Αυτό κι αν θυμίζει το ανέκδοτο το 

Χότζα που το ξέρει ο λαός.  

Στήνετε καβγά. Παρουσιάζεστε δήθεν ως αντίπαλοι. Κατηγορείτε ο ένας 

τον άλλο για το ποιος έκανε περισσότερες μειώσεις των συντάξεων. Ναι, κανείς 

δεν διαφωνεί ότι η Νέα Δημοκρατία και το ΚΙΝΑΛ έκαναν είκοσι μια μειώσεις 

στις συντάξεις.  

Εμείς ρωτάμε: Εσείς καταργήσατε καμία από αυτές τις μειώσεις; Όχι, 

βέβαια. Τις ενσωματώσατε όλες και συνεχίσατε το πετσόκομμα. Αλήθεια, η 

Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πέρα από το να μιλάει για τους προηγούμενους και να 

δημιουργεί την εντύπωση ότι έχει διαφορετική θέση, ανέτρεψε τίποτε από όλα 

αυτά που καταγγέλλει;  

Κατηγορείτε τους προηγούμενους για να κρύψετε ότι ενσωματώσατε 

όλους τους αντιασφαλιστικούς και αντεργατικούς νόμους της τελευταίας 

δεκαετίας και πιο αυθεντικά υλοποιήσατε της αποφάσεις της Ευρωπαϊκής 



Ένωσης, του ΟΟΣΑ, τις αξιώσεις των μονοπωλιακών και επιχειρηματικών 

ομίλων.  

Η «ριζική τομή», όπως ονομάσατε τον «νόμο Κατρούγκαλου», για την 

κοινωνική ασφάλιση -«επανάσταση» είχαν ονομάσει οι προηγούμενοι τους 

δικούς τους νόμους- ανέτρεψε ό,τι είχε απομείνει από τον κοινωνικό χαρακτήρα 

στην ασφάλιση που είχαν προσδώσει οι σκληροί και αιματηροί αγώνες των 

εργαζομένων.  

Οι αγώνες των συνταξιουχικών οργανώσεων ήταν αδιάλειπτοι αυτό τον 

χρόνο. Οργάνωσαν εκατόν πενήντα δύο συγκεντρώσεις και πολλά 

συλλαλητήρια και συνεχίζουν με πανελλαδικό συλλαλητήριο στις 15 του 

Δεκεμβρίου, σε αντίθεση με αυτά που είπε ο Εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ότι στην 

πλατεία του Βόλου όλοι είναι ικανοποιημένοι από τον νόμο που φέρνει η 

Κυβέρνηση.  

Εκφράζουν την οργή τους, την αγανάκτησή τους για την πολιτική που 

ακολουθήσατε. Αυτή την οργή επιχειρείτε να καταλαγιάσετε με την κατάργηση 

της νέας μείωσης από το 2019.  

Μιλάτε για τη «νέα εποχή», για το «τέλος του κύκλου των μνημονίων», 

όπως λέει η κυρία Αχτσίογλου με αφορμή τη διάταξη για τη μη περικοπή της 

προσωπικής διαφοράς. Μιλάτε για τέλος των μνημονίων χωρίς να έχετε 



καταργήσει ούτε έναν από τους πάνω από επτακόσιους αντεργατικούς νόμους. 

Αυτή δεν είναι η αλήθεια με το κεφάλι κάτω;  

 

Έχετε θράσος να λέτε ότι πρέπει να κριθείτε από τώρα και πέρα, ενώ 

βυθίσατε πραγματικά τη λαϊκή εργατική οικογένεια στη φτώχεια, στην 

εξαθλίωση, με πλειστηριασμούς, με κατασχέσεις, για να στηρίξετε ακριβώς τους 

μονοπωλιακούς επιχειρηματικούς ομίλους.  

Τι έρχεστε τώρα και λέτε; Λέτε ότι δεν θα σας πάμε πιο κάτω και έχουμε 

κάποια μέτρα, για να σας διατηρήσουμε, να ζείτε με λίγα, να έχετε τον πήχη 

χαμηλά, να μην απαιτείτε γιατί κινδυνεύει η καπιταλιστική ανάκαμψη, 

κινδυνεύουν η ανταγωνιστικότητα, η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. 

Γι’ αυτό και ενεργοποιήσατε το νόμο του Βρούτση, της Νέας Δημοκρατίας, που 

καταργεί τη συλλογική διαπραγμάτευση για τον κατώτερο μισθό. που θα τον 

αποφασίζει ο εκάστοτε Υπουργός Εργασίας καθ’ υπόδειξη βέβαια των 

βιομηχάνων και των μεγαλοεπιχειρηματιών, με κριτήρια που θα διασφαλίζουν 

την κερδοφορία, το φιλικό περιβάλλον και τις επενδύσεις. Δηλαδή, φτηνή 

εργατική δύναμη. Παρουσιάζετε αυτήν σας την επιλογή ως αύξηση, ως στήριξη 

των εργασιακών δικαιωμάτων. Αν είναι δυνατόν!  



Επιχορηγείτε τους επιχειρηματικούς ομίλους με τις ασφαλιστικές 

εισφορές των νέων εργαζομένων, όπως προβλέπει η σημερινή τροπολογία 

που έχετε φέρει για ψήφιση, ενώ επίδομα ανεργίας δίνετε μόλις στο 10% των 

ανέργων και ισχυρίζεστε ότι στηρίζετε τους ανέργους, με ένα επίδομα βεβαίως 

το οποίο έχει πάει στα 360 ευρώ.  

Πού οδηγεί η επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών; Δεν οδηγεί 

στην απαλλαγή της εργοδοσίας από τη συμμετοχή της στην ασφάλιση; Ενώ 

υλοποιείτε την απαλλαγή της εργοδοσίας από τις εισφορές και τη δραστική 

μείωση της κρατικής συμμετοχής, προβλέπετε την εγγύηση του κράτους μόνο 

για τη λεγόμενη εθνική σύνταξη των 345 ευρώ. 

Ενισχύετε από πάνω τη λογική της ανταποδοτικότητας, μεταφέροντας 

στον εργαζόμενο την ευθύνη για την αξιοπρεπή διαβίωση κατά την περίοδο της 

συνταξιοδότησής του. Η πολιτική σας δεν μπορεί να διασφαλίσει την 

προσδοκία του συνταξιούχου να εξασφαλίσει διαβίωση πλησιέστερη του 

ενεργού βίου, όπως λέτε. Έχετε οδηγήσει μεγάλο μέρος των συνταξιούχων να 

ζει με σύνταξη των 500 ευρώ, με πάνω από ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες 

ανθρώπους να ζουν με αυτή τη σύνταξη.  

Τι λένε η Νέα Δημοκρατία, το ΚΙΝΑΛ; Έχουν διαφορετική άποψη; Μιλούν 

για κατάργηση των ρυθμίσεων που μειώνουν τις συντάξεις; Όχι. Πρόγραμμά 

τους είναι τα μνημόνια, το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο, που ψηφίσατε όλοι 



μαζί. Μνημόνια που διασφαλίζουν την κερδοφορία των επιχειρηματικών 

ομίλων, που τσακίζουν μισθούς και συντάξεις, που διαμορφώνουν εργασιακή 

ζούγκλα, που «ματώνουν» με τους φόρους, τον ΕΝΦΙΑ τις εργατικές λαϊκές 

οικογένειες. Αυτή είναι η στρατηγική σας, την οποία υπηρετείτε, την οποία θα 

υλοποιήσετε με όποιο κυβερνητικό σχήμα.  

Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στις αξιολογήσεις του τρίτου μνημονίου 

έχει συμφωνήσει ότι το ασφαλιστικό θα παραμείνει και για το μέλλον, μετά τα 

μνημόνια, ανοιχτό ζήτημα σε αλλαγές ανάλογα με τη δημοσιονομική ικανότητα 

της χώρας, τα «ματωμένα» πλεονάσματα που πρέπει να διασφαλίζονται.  

Η κοινωνική ασφάλιση, όπως εμείς την πιστεύουμε, πρέπει να 

εξασφαλίζει στους εργαζόμενους αξιοπρεπείς συντάξεις και ανθρώπινη 

περίθαλψη, τέτοια που  να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες του συνταξιούχου 

και του εργαζόμενου. 

Αυτό υπηρετεί η τροπολογία που καταθέσαμε σαν ΚΚΕ και θέλω να την 

παρουσιάσω. Έχει τέσσερα άρθρα και συμπυκνώνει τα αιτήματα όλων αυτών 

των αγώνων των συνταξιοδοτικών οργανώσεων, των εργαζομένων, των 

αυτοαπασχολουμένων, των αγροτών, των επιστημόνων.  

Με το άρθρο 1 προβλέπει την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών 

ρυθμίσεων που οδήγησαν σε περικοπές συντάξεων μέχρι σήμερα. 



Καταργούνται αυτές αναδρομικά από τον χρόνο ισχύος τους και επιστρέφουν 

στους δικαιούχους τους τα αντίστοιχα ποσά ατόκως και καθορίζουν το ύψος 

της σύνταξης, χωρίς τις περικοπές.  

Επαναφέρεται σε ισχύ το νομοθετικό πλαίσιο για τις κύριες και 

επικουρικές συντάξεις, όπως καθορίζονταν πριν την εφαρμογή του ν. 

3863/2010. Καταργείται ο νέος τρόπος υπολογισμού για κύρια και επικουρική 

σύνταξη αναδρομικά για όλους όσους θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα 

μετά τις 13/5/2016, καθώς και για όσους ήταν ήδη συνταξιούχοι.  

Καταργείται, με βάση αυτή την τροπολογία, ο επαναϋπολογισμός των 

συντάξεων και η περικοπή της προσωπικής διαφοράς. Το κατώτερο όριο της 

σύνταξης καθορίζεται στο 80% του κατώτερου μισθού των 751 ευρώ και αρχίζει 

από τα 600 ευρώ η κατώτερη σύνταξη. 

Το ποσοστό αναπλήρωσης της κύριας σύνταξης καθορίζεται στο 80% 

των αποδοχών του έτους αποχώρησης ή εάν υπάρχουν καλύτερες, του μέσου 

όρου των αποδοχών της καλύτερης τριετίας του διαστήματος από το 2002 έως 

την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης τιμαριθμικά αναπροσαρμοσμένες.  

Το άρθρο 2 αφορά την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης. 

Το άρθρο 3 αφορά τις συντάξεις λόγω θανάτου. Η σύνταξη λόγω 

θανάτου καθορίζεται στο ύψος της σύνταξης που ελάμβανε ή επρόκειτο να 



λάβει ο θανών ή η θανούσα, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας για τον χήρο ή τη χήρα. 

Το ίδιο και η σύνταξη, εάν δικαιούχος είναι ένα μωρό παιδί. Το ποσοστό δεν 

ξεπερνά το 100% σε περίπτωση περισσότερων δικαιούχων. 

Με το άρθρο 4 προβλέπεται η εγγύηση του κράτους για το σύνολο των 

συντάξεων, κύριων και επικουρικών. 

Αυτή είναι η τροπολογία μας. Δεν έχουμε αυταπάτες ότι η Κυβέρνηση, 

καθώς και τα άλλα κόμματα θα αποδεχθούν την τροπολογία μας. Την έχουν 

απορρίψει ήδη από τις Επιτροπές.  

Η πολιτική σας είναι απέναντι απ’ αυτές τις προτάσεις, γιατί είναι κόντρα 

στις αξιώσεις των επιχειρηματικών ομίλων, που εσείς έχετε δεσμευθεί να 

στηρίξετε και να υλοποιήσετε τις επιλογές τους. Αποτελεί μεγάλη πρόκληση, 

όμως, για το σύνολο της εργατικής τάξης και του λαού η παράθεση σ’ ένα 

σχέδιο νόμου ενός άρθρου για τις συντάξεις και ενός δεύτερου μέρους με 

πενήντα άρθρα που αφορά το πλαίσιο λειτουργίας της ιδιωτικής ασφαλιστικής 

αγοράς, με ενσωμάτωση της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 

εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι χρειάζεται να βγάλουν συμπεράσματα από τη 

συμφωνία όλων των άλλων κομμάτων με τη στήριξη, την ενίσχυση των 

ιδιωτικών συστημάτων ασφάλισης σε βάρος της κοινωνικής ασφάλισης. 



Ψηφίζουμε κατά επί της αρχής. Καλούμε τους εργαζόμενους, τους 

άνεργους, τους συνταξιούχους στο πανελλαδικό συλλαλητήριο που 

οργανώνουν στις 15 Δεκέμβρη και στο συλλαλητήριο των συνδικάτων στις 18 

του Δεκέμβρη ενάντια στον ταξικό, αντιλαϊκό προϋπολογισμό, που «ματώνει» 

τους πολλούς με 1 δισεκατομμύριο ακόμα άχρηστων φόρων, με 1,3 

δισεκατομμύρια περικοπές, για να δώσει στους λίγους, στους επιχειρηματικούς 

ομίλους, με φοροαπαλλαγές, εισφοροαπαλλαγές, «ζεστό» χρήμα για τη δήθεν 

ανάπτυξη. 

Η ανατροπή της πολιτικής σας είναι μονόδρομος για την πλειοψηφία του 

λαού. Η τροπολογία μας και οι προτάσεις νόμου που έχουμε καταθέσει για όλες 

τις πλευρές της ζωής του λαού καλούμε να γίνουν υπόθεση του αγώνα τους, 

να μην «ματώνουν» για τους λίγους, να μην έχουν μειωμένες απαιτήσεις και να 

βάλουν μπροστά τις δικές τους ανάγκες, συμπορευόμενοι με το ΚΚΕ. 

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεμένος): Και εμείς σας ευχαριστούμε, 

κύριε Κατσώτη, και για την ακριβή τήρηση του χρόνου. 

Το λόγο τώρα θα πάρει ο Υπουργός κ. Χαρίτσης, για να παρουσιάσει 

μια τροπολογία. 



Εάν κάποιος άλλος Υπουργός - εκτός απ’ αυτούς που είναι γνωστό ότι 

έχουν καταθέσει τροπολογίες- έχει τροπολογία, να την καταθέσει το 

συντομότερο δυνατό. 

Κύριε Χαρίτση, έχετε τον λόγο. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, 

κύριε Πρόεδρε. 

Σήμερα κάνουμε πράξη μια ακόμα δέσμευση της Κυβέρνησής μας. Η 

περικοπή της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις ακυρώνεται και τυπικά, με 

νόμο πλέον, για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία στους πολίτες.  

Όπως είχαμε πει άλλωστε από την αρχή, επρόκειτο για ένα μέτρο 

αντιαναπτυξιακό, δημοσιονομικά αχρείαστο και πάνω απ’ όλα κοινωνικά άδικο. 

Γι’ αυτό είχαμε πει πως θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, για να μην 

υλοποιηθεί ποτέ αυτό το μέτρο, όταν κάποιοι άλλοι, όχι απλώς προεξοφλούσαν 

την περικοπή των συντάξεων, αλλά δεν μπορούσαν μερικοί και να κρύψουν τη 

χαρά τους μπροστά σ’ ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δυστυχώς, όμως, γι’ αυτούς και 

ευτυχώς για την ελληνική κοινωνία, έπεσαν έξω, όπως έπεσαν έξω και τόσες 

άλλες φορές τα τελευταία χρόνια, στην προσπάθειά τους να τρομοκρατήσουν 

τον ελληνικό λαό με «fake news» και απροκάλυπτη καταστροφολογία. 



Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο νόμος που ψηφίζουμε σήμερα δεν είναι, 

όμως, η εξαίρεση. Αυτές τις ημέρες έρχεται στη Βουλή ένα πλήθος από θετικά 

μέτρα υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας, μέτρα που αίρουν πολλές από τις 

αδικίες των μνημονίων, αλλά και ενισχύουν την αναπτυξιακή προοπτική της 

ελληνικής κοινωνίας. Μέτρα, όπως το κοινωνικό μέρισμα που καταβάλλεται 

αυτές τις ημέρες σε εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας, η σημαντική μείωση 

του ΕΝΦΙΑ για την πλειοψηφία των πολιτών, η μείωση του συντελεστή 

φορολογίας των επιχειρήσεων κατά 1% τον χρόνο για κάθε χρόνο για τα 

επόμενα τέσσερα χρόνια, η στοχευμένη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, 

η σταδιακή αύξηση που θα δουν εξακόσιες είκοσι χιλιάδες συνταξιούχοι από 1-

1-2019. 

 

  

  

 

 

Αμέσως μετά, ακολουθεί ο πρώτος προϋπολογισμός ύστερα από δέκα 

χρόνια που όχι μόνο δεν περιέχει περικοπές, αλλά αντίθετα είναι κοινωνικά και 

αναπτυξιακά επεκτατικός.  



Τμήμα αυτής της πολιτικής είναι και η τροπολογία που θα σας 

παρουσιάσω αμέσως. Πρόκειται για την οριστική κατοχύρωση και διασφάλιση 

ενός πολύ σημαντικού κοινωνικού Προγράμματος, το «Βοήθεια στο Σπίτι», ένα 

πρόγραμμα που για περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια προσφέρει πολύτιμες 

υπηρεσίες σε ευάλωτους συμπολίτες μας σε όλη τη χώρα, υπερήλικες, 

ανασφάλιστους, άτομα με ειδικές ανάγκες, ιδίως στην επαρχία και στις πιο 

απομακρυσμένες περιοχές όλης της χώρας. Είναι ένα πρόγραμμα που 

αποτρέπει καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού και παραπομπή σε δομές 

κλειστής φροντίδας.  

Με τη παρούσα τροπολογία συστήνονται για πρώτη φορά μόνιμες 

θέσεις προσωπικού στους δήμους που είναι ήδη ενταγμένοι στο Πρόγραμμα, 

περισσότερες από τρεις χιλιάδες διακόσες θέσεις μόνιμου σταθερού 

προσωπικού, με την προοπτική, μάλιστα, επέκτασης των υπηρεσιών αυτών και 

σε άλλους δήμους στο μέλλον. Επιπλέον, διασφαλίζεται από πόρους του 

κρατικού προϋπολογισμού -ήδη από τον προϋπολογισμό του 2019 θα συμβεί 

αυτό- η πλήρης χρηματοδότηση του Προγράμματος.  

Με απόλυτο σεβασμό στο Σύνταγμα, θεσπίζεται διαγωνιστική διαδικασία 

μέσω ΑΣΕΠ για την κάλυψη αυτών των θέσεων που οι δήμοι θα συστήσουν 

στις κοινωνικές τους υπηρεσίες. Ταυτόχρονα, προβλέπεται ειδική μοριοδότηση 

της προϋπηρεσίας που έχει ήδη διανυθεί σε αντίστοιχες θέσεις παροχής 



υπηρεσιών στο πλαίσιο του Προγράμματος. Αυτό γίνεται ακριβώς λόγω της 

ιδιαίτερης σημασίας που έχει η σωρευμένη εμπειρία για τις ευαίσθητες αυτές 

υπηρεσίες, αλλά και λόγω της προσωπικής σχέσης που έχει σε πάρα πολλές 

περιπτώσεις δημιουργηθεί και αναπτυχθεί ανάμεσα σε εργαζόμενους στο 

Πρόγραμμα και στους πολίτες που δέχονται τις υπηρεσίες αυτές. 

 Λαμβάνεται, επίσης, μέριμνα για τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας 

αορίστου χρόνου που εργάζονται ήδη στο Πρόγραμμα. Οι εργαζόμενοι αυτοί 

μεταφέρονται σε προσωποπαγείς θέσεις στην ίδια ειδικότητα και στις 

αντίστοιχες οργανικές μονάδες των δήμων.  

Προβλέπεται, τέλος, ότι οι εργαζόμενοι που καταλαμβάνουν τις νέες 

θέσεις απασχολούνται για μία τουλάχιστον δεκαετία στις υπηρεσίες του 

Προγράμματος και δεν μετακινούνται, αποσπώνται ή μετατάσσονται σε άλλες 

θέσεις. Κάνουμε έτσι σαφή και ξεκάθαρη την πολιτική μας βούληση οι 

υπηρεσίες αυτές να συνεχίσουν να παρέχονται αδιάλειπτα και αδιατάρακτα και 

στο μέλλον. 

 Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, με την τροπολογία αυτή το «Βοήθεια στο 

Σπίτι» αναβαθμίζεται και γίνεται επιτέλους μόνιμος θεσμός του κοινωνικού 

κράτους. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που αγκαλιάστηκε από τους πολίτες και 

τις τοπικές κοινωνίες. 



(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του 

κυρίου Υπουργού) 

Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ την ανοχή σας για ένα λεπτό.    

Επιπλέον -και αυτό είναι πολύ σημαντικό- λήγει αυτό το απαράδεκτο 

καθεστώς εργασιακής ομηρίας και αέναης ανακύκλωσης για χιλιάδες 

συμβασιούχους που στελεχώνουν το Πρόγραμμα, τους εργαζόμενους δηλαδή 

που κάτω από δύσκολες και αντίξοες συνθήκες προσέφεραν όλα αυτά τα 

χρόνια πολύτιμες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο. Πλέον, όσοι εργάζονται στο 

«Βοήθεια στο Σπίτι» θα εργάζονται σταθερά, με ασφάλεια και με κατοχυρωμένα 

τα εργασιακά τους δικαιώματα. Αποκαθιστούμε έτσι μια μεγάλη και χρόνια 

αδικία σε βάρος χιλιάδων εργαζομένων που για χρόνια είχαν μετατραπεί σε 

πιόνι διαδοχικών κυβερνήσεων και δημοτικών αρχών. 

 Τόσο με την τροπολογία αυτή, όσο και με τις χιλιάδες άλλες προσλήψεις 

μόνιμου και σταθερού προσωπικού στους Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης που μέσω ΑΣΕΠ βρίσκονται σε εξέλιξη ή προγραμματίζονται για 

το αμέσως επόμενο διάστημα, βάζουμε τέλος στην ελαστικοποίηση των 

εργασιακών σχέσεων και την υποβάθμιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων 

στην τοπική αυτοδιοίκηση. Για πρώτη φορά με τη φορά μετά από χρόνια, 

καλύπτονται οι μεγάλες ανάγκες των ΟΤΑ σε προσωπικό και διασφαλίζονται τα 

δικαιώματα των εργαζομένων σε ολόκληρο τον χώρο της Αυτοδιοίκησης. 



 Με σχέδιο, αποφασιστικότητα, αλλά και έχοντας πλήρη επίγνωση ότι 

δεν πρέπει να διαταραχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα που με τόσο κόπο 

και θυσίες του ελληνικού λαού πετύχαμε τα τελευταία τρία χρόνια, σας καλώ να 

υπερψηφίσετε όλοι αυτήν την τροπολογία για το «Βοήθεια στο Σπίτι», γιατί 

θεωρούμε ότι είναι και ώριμη και απαραίτητη, αλλά πάνω απ’ όλα κοινωνικά 

δίκαιη.  

Σας ευχαριστώ.  

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ) 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεμένος): Κι εμείς. 

Τον λόγο έχει ο κ. Παπαχριστόπουλος, εισηγητής των Ανεξαρτήτων 

Ελλήνων. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.  



Δεν είναι ούτε τρεις μέρες που η Wall Street Journal, το «ιερό» δηλαδή 

του καπιταλιστικού συστήματος, εξαιρεί μία χώρα από όλη την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και γράφει -θα έλεγα ότι αγγίζει και τα όρια, ας πούμε, του διθυράμβου- 

αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας, θετικά. Το λέω αυτό γιατί ένα μεγάλο 

κομμάτι της Αντιπολίτευσης προσπαθεί να υποβαθμίσει ή και να μηδενίσει 

κάποια μέτρα που παίρνονται.  

Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι δεν θριαμβολογεί κανείς για την 

κατάσταση που υπάρχει σήμερα στη χώρα μας. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε 

σεμνοί, προσγειωμένοι και σε καμία περίπτωση να μην πάρουν τα μυαλά μας 

αέρα, ούτε με τα 910 εκατομμύρια ευρώ του μερίσματος, ούτε με τα υπόλοιπα 

που δόθηκαν πρόσφατα στα ειδικά μισθολόγια και προστέθηκαν για άλλες 

κατηγορίες, ούτε με το γεγονός ότι ήδη έχουν γίνει πάνω από ενάμισι 

εκατομμύριο αιτήσεις στην ηλεκτρονική πύλη κι έχουν εγκριθεί περίπου στο 

60%. 

Θέλω να θυμίσω με νούμερα, γιατί ακούγονται πάρα πολλά, τα αρνητικά 

μέτρα –εγώ ξεκινάω από τα αρνητικά- αυτής της Κυβέρνησης από το 2015 

μέχρι το 2018. Αν αφαιρέσει κανείς τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ θετικά, ήταν 

γύρω στα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντιστοίχως, τα αρνητικά μέτρα από το 

2010 ως το 2014 άγγιξαν τα 65 δισεκατομμύρια, που σημαίνει ότι κάτι αλλάζει. 



Κι ακόμα δεν θριαμβολογεί κανείς, γιατί η ανεργία από το 27,5%, σιγά 

αλλά σταθερά, είναι ήδη στα 18,6% και κατεβαίνει με τριακόσιες χιλιάδες 

καινούργιες θέσεις εργασίας. Ούτε θριαμβολογεί κανείς γιατί η ανάπτυξη φέτος 

θα είναι στο 2,1% και πιθανότατα του χρόνου στο 2,5%. Ούτε θριαμβολογεί 

κάνεις επειδή οι εξαγωγές θα είναι στο συν 5,8% για το 2019, ο τουρισμός 

σχεδόν έχει μια έκρηξη γύρω στα τριάντα δύο εκατομμύρια τουρίστες για φέτος 

και οι άμεσες ξένες επενδύσεις πραγματικά θα χτυπήσουν ρεκόρ για φέτος.  

Υπάρχουν δύο πράγματα που πρέπει να τα προσέξουμε. Εγώ κραυγή 

αγωνίας θα πω. Γύρω στα 4,3 εκατομμύρια πολίτες χρωστάνε στην εφορία. 

Βλέπετε, δεν χαϊδευόμαστε. Την αλήθεια την ξέρουμε και τη βλέπουμε. Το 

συντριπτικό, όμως, ποσοστό αυτών των ανθρώπων χρωστάνε λίγα. Ένα πολύ 

μικρότερο ποσοστό χρωστάει πάρα πολλά. Επίσης, το Δημόσιο, ακόμα τώρα 

που μιλάμε, χρωστάει 3 δισεκατομμύρια. Τα χρωστάει και πρέπει να τα 

επιστρέψει.  

Ακόμα κρούω τον κώδωνα του κινδύνου ότι ήδη ο Νόμος Κατσέλη θα 

έχει μια εξάμηνη παράταση, αλλά πιστεύω ότι πρέπει οριστικά να ληφθεί 

υπόψιν το θέμα της πρώτης κατοικίας. Υπάρχει ένα πρόγραμμα εστίας στην 

Κύπρο, όπου επιδοτείται το ένα τρίτο και τα υπόλοιπα δύο τρίτα πληρώνει 

αυτός που χρωστάει. 

 



Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και εκεί. Φτάνουν στις εκατόν είκοσι 

δόσεις. Για μένα είναι κραυγή αγωνίας. 

Να σας πω και κάτι άλλο; Εγώ δεν έχω κανέναν δισταγμό, διότι το 

άκουσα να το λέει ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και αυτός είναι ο 

ρόλος της, να κάνει θετικές προτάσεις. Πιστεύω ότι είναι casus belli. Υπάρχει 

κόσμος που χρωστάει στην εφορία. Είναι εκατομμύρια κόσμος. Είναι λίγα τα 

ποσά που χρωστάει και θα πρέπει πολύ γρήγορα να λυθεί αυτό το θέμα. 

Αυτά είχα να πω σε ό,τι αφορά τη σημερινή πραγματικότητα. Έρχομαι 

στο προκείμενο. Θέλω εδώ να θυμίσω ότι «χύθηκαν καντάρια» -συγχωρήστε 

μου την έκφραση- υπερβολής, ανακρίβειας για τη μείωση των συντάξεων. Να 

μην τα θυμίσω ξανά. Τα έχω πει πολλές φορές στις επιτροπές.  

Ξέραμε, όμως, όσοι είμαστε καλοπροαίρετοι, ότι όταν οι στόχοι 

πιαστούν, δεν θα υπάρχει λόγος να κοπούν οι συντάξεις. Σήμερα πια κανείς 

δεν μιλάει και βλέπουμε τους σκληρούς επικριτές –έχω μπροστά μου ομιλίες, τι 

έλεγαν, κινδυνολογία, υπερβολή, διαστρεβλώσεις- να έρχονται πραγματικά, 

διότι ξέρουν ότι θα έλθουν σε αντίθεση με την κοινή γνώμη, με την κοινωνία, 

και ψηφίζουν τα μέτρα. 

Πιάστηκε ο στόχος και πιάστηκε ο στόχος για έναν απλό λόγο: Οι off 

shore, η οικονομική παράδοση, οι περίεργες δοσοληψίες με τράπεζες 



σταμάτησαν. Μας εγκαλούσε η «Die Welt» τότε να φορολογήσουμε τα 600-700 

δισεκατομμύρια που έχουν φύγει στο εξωτερικό. Καλά έκανε.  

Κάποιοι, επίσης, έχουν επενδύσει στο αφορολόγητο. Με πολύ ευγενικό 

τρόπο οι Υπουργοί τούς λένε: Προσέξτε. Εγώ ευθέως σας λέω ότι δεν πρόκειται 

να υπάρξει αφορολόγητο και γι’ αυτό μην επενδύετε πάλι, γιατί εκτίθεστε. 

Θα ήθελα, επίσης, να πω ότι οι έντεκα δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού 

νομοθετήθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους. Μένουν ακόμα τρεις-τέσσερις. 

Χλεύαζαν κάποιοι στο Βελλίδειο: «Τι είναι αυτά που λέει;». Τώρα λένε 

«παροχολογία». Τότε λέγανε άλλα. 

 Το κοινωνικό μέρισμα του 2016 ήταν παροχολογία; Το κοινωνικό 

μέρισμα του 2017 ήταν παροχολογία; Η κοινή λογική λέει ότι μια κοινωνία έχει 

υποφέρει πάρα πολύ, έπεσε κάτω από το όριο της φτώχειας, γιατί έφευγαν τα 

δισεκατομμύρια σαν τραπουλόχαρτα στο εξωτερικό, γιατί κάποιοι όταν 

κέρδιζαν –αυτές οι εκατό οικογένειες- έφευγε το χρήμα κανονικά. Τώρα δεν 

γίνεται αυτό. Πόσο πια απλά να το πούμε; Ό,τι περισσεύει, ναι, μοιράζεται 

στους αδύναμους και θα συνεχίσει να γίνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Εγώ χαίρομαι και θέλω να αναδείξουμε ένα θέμα. Άκουσα πριν τον 

Υπουργό που έλεγε για τους τρεις χιλιάδες διακόσιους ενενήντα επτά στο 

«Βοήθεια στο Σπίτι». Είναι ένα κομμάτι του κοινωνικού κράτους. Όμηροι ήταν 



μέχρι τώρα όσοι βοήθαγαν. Είναι μόνιμο αυτό το πράγμα και, πάνω απ’ όλα, 

προκαλούμε δημόσια να μας πει ποιος από αυτούς τους τρεις χιλιάδες 

διακόσιους ενενήντα επτά θα διοριστεί εκτός ΑΣΕΠ. Ένας! Πρέπει να έχεις 

μπάρμπα στην Κορώνη για να διορίζεσαι; Όχι. Κάναμε αγώνα για το ΑΣΕΠ και 

θα φτάσουμε σε ακραία σημεία. Καμία πρόσληψη, ποτέ, πουθενά εκτός ΑΣΕΠ. 

Θυμάμαι ότι χλεύαζαν πολύ για τους νεαρούς των είκοσι πέντε χρονών. 

Ναι. Χτυπάς την ανεργία, όταν ξέρει ο εργοδότης ότι θα προσλάβει ένα νεαρό 

παιδί, που σ’ αυτήν την ηλικία η ανεργία είναι τεράστια; Άγγιξε κάποτε το 60%. 

Έχει πέσει, αλλά είναι πολύ μεγάλη. Ήταν το 50% τον πρώτο χρόνο και το 

100% τον δεύτερο; Είναι; Ναι ή όχι; Θα μπούνε νέα άτομα στη δουλειά; Θα 

αποτρέψουμε να φεύγουν από τη χώρα; Πόσο πιο απλά να το πει κανείς, 

δηλαδή;  

Δεν είναι μια τροπολογία στεγνή. Τι θα πει «μισθός πείνας» για νεαρούς; 

Από πού κι ως πού; Αυτό καταργήθηκε. 

Ένας είναι ο μισθός. Και αυτός ο μισθός, που ήδη αυξήθηκε για αυτές 

τις ηλικίες, είναι τεράστιο κίνητρο και για αυτά τα παιδιά, κυρίως όμως για τους 

εργοδότες.  

Και ακόμα περνάμε αβρόχοις ποσί το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή 

υπάρχει το παράδειγμα της Ολλανδίας ή του Βελγίου όπου πήγαινες και έκανες 



φορολογική δήλωση και δεν συναντούσες ποτέ τον έφορο. Υπήρχε λόγος να 

τον συναντάς; Γιατί δεν το κάνατε; Σας ρωτάω γιατί δεν το κάνατε και γιατί 

έπρεπε η εφορία να έχει άμεση σχέση με τη δική μου φορολογική δήλωση. Είναι 

θετικό ή όχι που υπάρχει αυτή τη στιγμή GPS για τη διακίνηση πετρελαιοειδών; 

Αργήσαμε; Πέρασαν τρία χρόνια; Εγώ να συμφωνήσω με αυτή την κριτική, 

αλλά για εσάς πέρασαν τριάντα. Γιατί δεν το κάνατε; Γίνεται μέσα σε αυτό το 

νομοσχέδιο.  

Και ακόμα δεχθήκαμε πολλές επικρίσεις. Πώς θα περνούσε η δεύτερη 

αξιολόγηση; Πώς θα γινόταν ρύθμιση του χρέους, αν πραγματικά δεν είχαμε 

υπογράψει; Ακούγαμε για τη μείωση των μισθών που δεν έγινε ποτέ και δεν θα 

γίνει ποτέ. Το τι ακούγαμε τότε για τον ΕΦΚΑ δεν λέγεται, ότι θα είναι 

ελλειμματικός. Όχι, ο ΕΦΚΑ δουλεύει μια χαρά, ενοποιήθηκαν πολλά ταμεία και 

αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι με μαθηματική ακρίβεια, αργά, αλλά σταθερά η 

ανεργία πέφτει. Και ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό σημαίνει εισφορές, σημαίνει ότι 

χρηματοδοτείται αυτός που συνταξιοδοτείται.  

(Στο σημείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του 

κυρίου Βουλευτή) 

 Δεν θέλω να πω περισσότερα για το νομοσχέδιο, αλλά θεωρώ πολύ 

σημαντικό να ασχοληθώ και με μερικά άλλα που είναι στην επικαιρότητα.  



Πόσο χρόνο έχω, κύριε Πρόεδρε; Δεν ξέρω.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεμένος): Πόσο χρόνο έχετε; Τριάντα 

ολόκληρα δευτερόλεπτα.  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μόνο;  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεμένος): Συν ένα μπόνους για εσάς 

ειδικά.  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Το τι έγινε στη Γαλλία το ζούμε 

όλοι καθημερινά. Κάποιοι ξέχασαν εκεί πέρα το κοινωνικό κράτος, κάποιοι είχαν 

μείνει στα λόγια. Κοινωνικό κράτος δεν είναι ελεημοσύνη, είναι κίνητρο για 

ανάπτυξη. Δεν υπάρχει περίπτωση να αναπτυχθεί μια κοινωνία, αν ένα μεγάλο 

κομμάτι της είναι στη λιτότητα. Τους πήρε λίγο καιρό, χρειάστηκαν λίγο καιρό 

για να το καταλάβουν. Πιστεύω ότι ο Μακρόν θα κάνει και άλλες υποχωρήσεις. 

Δεν το βλέπω αρνητικά, το βλέπω θετικά.  

Πιστεύω ακόμα ότι αυτό που έγινε στη Βρετανία ήταν αποτέλεσμα 

επίσης ενός λανθασμένου τρόπου που λειτουργεί. Και σας μιλάει ένας 

άνθρωπος που είναι ευρωπαϊστής, για να μην παρεξηγηθώ. Παρεξήγησαν τον 

ρόλο τους κάποιοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είμαι σε αυτούς που θέλουν 

να μείνει η Μεγάλη Βρετανία. Καμιά εξηνταριά προσωπικότητες υπέγραψαν ένα 

χαρτί. Ανάμεσά τους είναι και ο Ούντο Μπούλμαν. Εγώ το επικροτώ.  



Και ακόμα πρόσφατα μπήκε το θέμα της μετανάστευσης στο Μαρακές. 

Υπάρχουν καμιά δεκαπενταριά χώρες που δεν υπέγραψαν. Εκατόν εξήντα 

τέσσερις υπέγραψαν. Επιτέλους θα καταλάβει κανείς ότι κερδίζουν τέσσερις, 

πέντε και υποφέρει μια ολόκληρη ήπειρος;  

Τα λέω αυτά και καταλήγω, κύριε Πρόεδρε. Δεν θέλω να σας φάω χρόνο.  

Μου έκανε μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι μαζεύτηκαν πενήντα 

οικονομολόγοι, πολιτικοί και ιστορικοί και έκαναν μια φοβερή πρόταση –φοβερή 

πρόταση!- για το πώς θα καταπολεμηθεί η φτώχεια, η μετανάστευση, η 

κλιματική αλλαγή και το δημοκρατικό έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Πρωτοστάτησε ο Πικετί, αλλά δεν είναι μόνος του. Φοβερή εντύπωση μου έκανε 

αυτή η πρόταση για να διατηρηθεί, να μην διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Πιστεύουμε ότι μπορεί να αποτελέσει πόλο αυτή τη στιγμή με 

διορθωτικές κινήσεις και το έμβλημα θα είναι «Φορολογήστε τους πλούσιους!». 

Δεν μπορεί να μαζεύουν ελάχιστοι άνθρωποι τον πλούτο. Δεν γίνεται. Πρέπει 

να σταματήσει αυτή η ιστορία. Ο Μακρόν το εισπράττει στο πετσί του και 

αργότερα θα το εισπράξουν και άλλοι. Είναι κάτι που προς στιγμή δεν γίνεται 

στη μικρή Ελλάδα. Ας το πάρουν χαμπάρι κάποιοι ότι δεν γίνεται στη μικρή 

Ελλάδα. Όχι! 

 

 



  

Το κοινωνικό κράτος είναι σημείο αναφοράς και όχι για λόγους 

φιλανθρωπίας, για λόγους ουσίας. Προτείνεται ο καινούριος προϋπολογισμός 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι 800 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν διαβάσει 

κανείς την πρόταση αυτών των πενήντα, πραγματικά θα εντυπωσιαστεί. Δεν 

είναι τυχαίο -και τελειώνω με αυτό- ότι πρωτοστάτησε ο «Guardian» σε αυτήν 

την πρόταση, η «Le Monde» στη Γαλλία, το «Spiegel» στη Γερμανία και η 

«Republica» στην Ιταλία.  

Πιστεύω ότι και για τη χώρα μας ξεκινάει μια καινούρια μέρα. Κάποιοι 

δεν θέλουν να το πάρουν απόφαση, δεν θέλουν να το καταλάβουν. Η επιλογή 

της αδράνειας για ψηφοθηρικούς λόγους έχει σταματήσει. Το αποδεικνύει αυτό 

και η συνταγματική αναθεώρηση και τα θέματα κράτους – εκκλησίας και πολλά 

άλλα, που πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα μπουν σε εφαρμογή. 

Ευχαριστώ. 

(Χειροκροτήματα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεμένος): Ευχαριστούμε και εμείς. 

Τον λόγο έχει ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 

Ενημέρωσης κ. Παππάς για την παρουσίαση μιας τροπολογίας.  



ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, 

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, από το 2011 και μετά έχει θεσπιστεί η 

δυνατότητα ανταλλαγής εγγράφων των φορέων του δημοσίου με τρόπο 

ηλεκτρονικό, όπως έχει θεσπιστεί και η δυνατότητα απόκτησης ηλεκτρονικής 

υπογραφής από τους δημόσιους λειτουργούς.  

Απεδείχθη, πρώτον, ότι η δυνατότητα από μόνη της δεν θα καταστήσει 

αυτό το έργο καθολικά εφαρμόσιμο, διότι πέρασαν τα χρόνια που πέρασαν και 

αποδείχθηκε επίσης ότι ο κατακερματισμός και η περιπτωσιολογία στα θέματα 

ψηφιακής πολιτικής είναι μία τροχοπέδη στην καθολική εφαρμογή αυτών των 

λύσεων.  

Χαίρομαι που βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω στο Σώμα 

ότι έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων 

στο δημόσιο. Πρόκειται για ένα τεράστιο έργο, το οποίο θα διασυνδέσει είκοσι 

έναν χιλιάδες φορείς του δημοσίου μεταξύ τους και θα αποδώσει σε δημόσιους 

λειτουργούς, σε δημόσιους υπαλλήλους εκατόν πενήντα χιλιάδες ψηφιακές 

υπογραφές. Ήδη εδώ και, περίπου, έναν χρόνο στο Υπουργείο Ψηφιακής 

Πολιτικής το σύστημα εφαρμόζεται με απόλυτη επιτυχία. 



 Η μελέτη η οποία δημοσιεύτηκε, κύριε Πρόεδρε, σε σχέση με την 

αποτελεσματικότητα που θα έχουμε από την ολοκλήρωση αυτού του έργου, 

είναι μια μελέτη του ΙΟΒΕ, η οποία υποστηρίζει ότι θα έχουμε εξοικονόμηση 

380 εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο από την καθολική εφαρμογή της 

ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και της έκδοσης διοικητικών πράξεων εκ 

μέρους του δημοσίου, με τρόπο αποκλειστικά ηλεκτρονικό. Θεωρώ ότι αυτή η 

συγκεκριμένη μελέτη υποτιμά τα θετικά αποτελέσματα της καθολικής 

εφαρμογής αυτής της τεχνολογίας για το δημόσιο.  

Εισηγούμαστε σήμερα στη Βουλή -και ευχαριστώ και την αρμόδια 

Υπουργό που έκανε δεκτή την τροπολογία- την παράταση για έξι μήνες για τους 

οργανισμούς του δημοσίου της υποχρέωσης για την αποκλειστική ανταλλαγή 

εγγράφων με τρόπο ψηφιακό και την αποκλειστική υποχρέωση να εκδίδουν και 

τις διοικητικές τους πράξεις επίσης με τρόπο ηλεκτρονικό. 

 Πρόκειται, κατά τη γνώμη μου, για μια πραγματικά θεμελιακή 

μεταρρύθμιση που θα κάνει το δημόσιο ακόμα πιο αποτελεσματικό και θα 

επαναπροσδιορίσει, θα έλεγα, και τη σχέση του δημοσίου με τον πολίτη. Θα 

ήθελα να καλέσω όλες τις πτέρυγες της Βουλής να καλωσορίσουν αυτήν την 

τροπολογία. 

Ευχαριστώ πολύ. 



ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεμένος): Ευχαριστούμε και εμείς. 

Τον λόγο έχει ο κ. Αμυράς, εισηγητής του Ποταμιού. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι μια καλή ευκαιρία, μια που βλέπω 

πολλούς Υπουργούς εδώ μαζεμένους στα υπουργικά έδρανα -είστε και οι 

συναρμόδιοι Υπουργοί παρόντες- να κάνουμε λίγη δουλειά, να λύσουμε ένα, 

δύο σημαντικά ζητήματα. 

Σήμερα δεν θα έπρεπε να είναι πρωταγωνιστής αυτού του σχεδίου 

νόμου η μη περικοπή των συντάξεων. Εμείς, το ΠΟΤΑΜΙ, ως γνωστόν, δεν 

ψηφίσαμε τις δύο φορές που εσείς υπερψηφίσατε, κάνατε νόμο του κράτους τις 

περικοπές των συντάξεων με το μεσοπρόθεσμο και πιο πριν με τον νόμο 

Κατρούγκαλου. Εμείς δεν τις ψηφίσαμε, οπότε δεν έχουμε ανάγκη να 

«ξεψηφίσουμε» τίποτα.  

Θα έπρεπε σήμερα, αγαπητοί Υπουργοί, ο ήρωας αυτού του σχεδίου 

νόμου, ο πρωταγωνιστής να είναι η μείωση του ΦΠΑ από το 13% στο 6% για 

όλα τα απαραίτητα βοηθήματα των βαρέως κινητικά αναπήρων, όπως είναι τα 

στρώματα κατάκλισης, τα ανυψωτικά μηχανήματα, τα τεχνητά μέλη. Θα έπρεπε 

οπωσδήποτε σήμερα να συζητούσαμε γι’ αυτό το μέτρο. Το κάνετε για τα λευκά 



μπαστούνια. Μειώνετε τον ΦΠΑ από 13% στο 6%. Αυτό, όμως, δεν αρκεί από 

μόνο του.  

Για τα αναπηρικά αμαξίδια και τα τεχνητά μέλη, σας τα είπα και στις 

Επιτροπές. Ένα απλό αναπηρικό αμαξίδιο ελαφρού τύπου, χειροκίνητο, 

κοστίζει 2.550 ευρώ στην αγορά. Το Ταμείο, ο ΕΟΠΥΥ δικαιολογεί 1.050 ευρώ. 

Τα υπόλοιπα τα βάζει από την τσέπη του ο ανάπηρος, ο οποίος ανάπηρος 

συμπολίτης μας έχει αυξημένες ανάγκες. Πληρώνει πολύ περισσότερα χρήματα 

για την καθημερινότητά του. Άρα, θα έπρεπε σήμερα να συζητάμε για τη μείωση 

του ΦΠΑ από το 13% στο 6% για όλα τα απαραίτητα βοηθήματα των 

αναπήρων.  

Η κυρία Παπανάτσιου στις επιτροπές μου απάντησε ότι κάποια στιγμή 

στο μέλλον θα το δούμε. Εγώ λέω ότι το μέλλον είναι εδώ, στο παρόν. Αν 

πρέπει να κάνουμε κάτι γρήγορα, αυτό είναι ένα από αυτά τα μέτρα.  

Όπως σας είπα, η ακύρωση των επιπλέον περικοπών, που θα ίσχυαν 

από την 1η Ιανουαρίου 2019, με δύο φορές ψήφιση σχετικών νόμων από τους 

ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, εμάς, στο ΠΟΤΑΜΙ, σχεδόν δεν μας αφορά. Δεν ψηφίσαμε 

αυτές τις περικοπές ποτέ, δεν έχουμε ανάγκη να «ξεψηφίσουμε» τίποτα. Είναι 

καλό πάντως που κρατάτε χαμηλούς τόνους και δεν βγαίνετε με πανηγυρικό 

τρόπο να μιλήσετε για κοινωνική ευαισθησία, ακυρώνοντας ένα κακό μέτρο που 

εσείς μόνοι επιφέρατε. 



Θυμίζω ότι έως τώρα με τον νόμο Κατρούγκαλου και τα 

παρακολουθήματα αυτού, έχουμε τα εξής από περικοπές και μειώσεις ΕΚΑΣ, 

κύρια σύνταξη, επικουρική σύνταξη, αυξήθηκαν οι εισφορές υγείας από το 2% 

στο 6%, αυξήθηκαν οι φορολογικοί συντελεστές, ενώ καταργήθηκε η έκπτωση 

φόρου από τις ιατρικές δαπάνες. Βάλτε δίπλα και το ΦΠΑ 24% που αυξήσατε 

σε χιλιάδες προϊόντα και δείτε πώς μειώνεται η σύνταξη ενός οποιουδήποτε 

συνταξιούχου από αυτό το ροκάνισμα των άλλων εισφορών και επιβαρύνσεων 

που προκάλεσε η δική σας Κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 

Το οικονομικό περιβάλλον είναι αυτό που όλοι ζούμε και δεν πρέπει σε 

καμία περίπτωση ούτε να το υποτιμούμε ούτε να το υπερτιμούμε, αλλά να 

βλέπουμε τις αληθινές του διαστάσεις.  

Δυόμισι εκατομμύρια άνθρωποι, δυόμισι εκατομμύρια συμπολίτες μας 

έχουν χρέος έως 500 ευρώ στην Εφορία και αδυνατούν να το αποπληρώσουν. 

Δεν είναι μπαταχτσήδες αυτοί. Δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να γλιτώσουν 

500 ευρώ και να μην έχουν δυνατότητα φορολογικής ενημερότητας, να μην 

έχουν χίλιες δύο άλλες δυνατότητες και να έχουν βεβαίως και ένα κράτος που 

να λέει «θα σου ανοίξω τον λογαριασμό, θα σου δεσμεύσω οποιοδήποτε ποσό 

κινηθεί στους λογαριασμούς σου για την εκπλήρωση αυτού του χρέους σου».  

Το πολύ 500 ευρώ χρωστούν δυόμισι εκατομμύρια Έλληνες σήμερα 

στην Εφορία και δεν μπορούν να το αποπληρώσουν! Αυτή είναι η απάντηση 



και η εικόνα των μέτρων της υπερφορολόγησης ή αν θέλετε μέρους και του 

υπερπλεονάσματος.  

Να θυμίσω επίσης ότι οι τράπεζες από το 2014 και μετά έχουν χάσει το 

97% της αξίας τους; Να θυμίσω ότι οι επενδύσεις, που σύμφωνα με τον κ. 

Τσακαλώτο θα ήταν τόσο πολλές που δεν θα ξέραμε τι να τις κάνουμε και θα 

έπρεπε να βάλουμε φίλτρα για να τις ταξινομήσουμε, έχουν πλέον εξανεμιστεί; 

Επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών για το 2018 λένε ότι έχουμε 

μείον 7,8% πεσμένες επενδύσεις σε σχέση με το 2017. Τι συζητάμε τώρα;  

Να πούμε ότι βάσει των στοιχείων της «ΕΡΓΑΝΗ», τον Οκτώβριο που 

μας πέρασε, πριν από ενάμιση δηλαδή μήνα, χάθηκαν εκατόν είκοσι χιλιάδες 

θέσεις εργασίας; Να πούμε ότι το 62% των νέων προσλήψεων είναι μερικής 

απασχόλησης και εξακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες Έλληνες και Ελληνίδες 

αμείβονται με μεικτό μηνιαίο μισθό 378 ευρώ; Πού είναι η αναστάτωση, πού 

είναι η επανάσταση, όταν μιλούσαμε και μιλάμε για τη γενιά των 700 ευρώ; 

Τώρα έχετε φέρει τη γενιά των 378 ευρώ! 

Επίσης, έρχομαι να σχολιάσω μερικά από τα επιμέρους άρθρα -έτσι 

όπως τα συζητήσαμε και στις επιτροπές- που θέλουν διευθέτηση και θα 

τελειώσω με τις τροπολογίες.  



Πρώτα απ’ όλα, το άρθρο 54 προτείνει και προβλέπει ότι θα υπάρχει 

πρόστιμο 500 ευρώ ανά έλεγχο για ταμειακές μηχανές που είναι μεν 

εγκεκριμένες, αλλά μη δηλωμένες, στην ουσία «μαύρες». Εμείς λέμε ότι 500 

ευρώ ανά έλεγχο δεν είναι τίποτε. Χρειάζονται αυστηρότερες και βαρύτερες 

ποινές, όπως κατάσχεση της μηχανής, ανάκληση της αδείας και καθορισμός 

αυτής της πράξης ως φορολογικής απάτης.  

 

Έρχομαι στο άρθρο 57, που έχει συζητηθεί πάρα πολύ. Είναι το άρθρο 

για τη μαζική συλλογή τραπεζικών δεδομένων από την Ανεξάρτητη Αρχή 

Δημοσίων Εσόδων. Εδώ, λοιπόν, ρωτάω: Είναι συμβατή προς τις διατάξεις του 

ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων, του 

GDPR, όπως λέμε; Είναι σημαντικό αυτό να το ξέρουμε, διότι τα προσωπικά 

στοιχεία που θα μαζεύει η ΑΑΔΕ θα τηρούνται σε δικά της αρχεία, σε δική της 

βάση δεδομένων και θα μπορεί να παίρνει πληροφορίες από παντού, από 

τράπεζες, από άλλους φορείς, για δάνεια, λογαριασμούς, πληρωμές και 

επενδυτικά προϊόντα. 

Επίσης, ως προς το άρθρο 61, το συζητήσαμε για την παράταση του 

χρόνου γενικής παραγραφής για επιβολή φόρων και προστίμων. Θα έχουμε 

απώλεια φόρων το ύψος των οποίων δεν διευκρινίζεται. Η κυρία Παπανάτσιου 

μου απάντησε στις Επιτροπές ότι το ζήτημα θα επιλυθεί, όταν γίνει ηλεκτρονικό 



το Τμήμα Κεφαλαίου. Πότε θα γίνει ηλεκτρονικό το Τμήμα Κεφαλαίου; Είπατε 

ότι είναι δύσκολο να γίνει και ότι είναι μέσα στους στόχους. Υπάρχει κάποιο 

χρονοδιάγραμμα; Έχετε να μας πείτε ότι την τάδε χρονιά θα είναι έτοιμο αυτό 

το σύστημα; 

Επίσης, πηγαίνω στο άρθρο 73. Σας είπα και πάλι για τη δυνατότητα 

επιβράβευσης με χρηματικά βραβεία σε οργανικές μονάδες της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ότι πρέπει να ξέρουμε αν υπάρχει σύστημα 

αξιολόγησης, ποιο είναι αυτό, ποια είναι τα κριτήρια, ποιο είναι το ύψος των 

βραβείων και ποιο είναι το οικονομικό ποσό μέσω του οποίου θα μπορούν να 

επιβραβεύονται οι καλοί υπάλληλοι. 

Επίσης, ως προς τα άρθρα 81 και 82 για παραχωρήσεις δημόσιας 

περιουσίας άνευ ανταλλάγματος σε δήμους και στο Υπουργείο Προστασίας του 

Πολίτη, είχα πει και στις Επιτροπές ότι είναι σωστό μέτρο. Πρέπει τα ακίνητα 

που μένουν αναξιοποίητα από το Δημόσιο να αποδίδονται στους δήμους. 

Όμως, θα πρέπει από τους δήμους να υπάρχει και σχέδιο, αλλά και μια 

καταληκτική ημερομηνία αυτής της απόδοσης. Εδώ λέτε ότι, αν σε πέντε χρόνια 

το ακίνητο που θα δώσει το Δημόσιο σε έναν δήμο παραμείνει αναξιοποίητο, 

θα επιστρέψει στο Δημόσιο με υπογραφή του Υπουργείου Οικονομικών. Και 

εγώ σας λέω: Γιατί όχι αυτοδίκαια; Γιατί να πρέπει ο Υπουργός Οικονομικών να 



υπογράψει την επιστροφή του ακινήτου που έμεινε αχρησιμοποίητο από τους 

δήμους; 

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Δ΄ Αντιπρόεδρος 

της Βουλής κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ) 

Εδώ, λοιπόν, έρχομαι να ρωτήσω και για τη διάταξη με την οποία 

δίνονται 19.000 τ.μ. στον Δήμο Σφακίων -κύριε Πολάκη, στην πατρίδα σας, στα 

Χανιά- για κατασκευή και λειτουργία έργου διαχείρισης λυμάτων και 

απορριμμάτων και κατασκευή περιβαλλοντικού πάρκου. Είχα ρωτήσει την 

Υπουργό να μου πει το εξής:  

Ο Δήμος Σφακίων τι σχεδιάζει να κάνει; 

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Θα σου πω 

εγώ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Θα μου πείτε. 

Υπάρχει πρόβλεψη για χρηματοδότηση και τι σημαίνει το 

περιβαλλοντικό πάρκο; Μακάρι να γίνει. Εγώ έχω έρθει στα Σφακιά άπειρες 

φορές και έχω παρουσιάσει αυτές τις περιοχές από το «Μένουμε Ελλάδα» 

διακόσιες φορές. Αναξιοποίητος τόπος ακόμα. Θέλω να ξέρω, όμως, αν 

γίνονται όλα με πρόγραμμα. 



ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Τα πάντα 

από χρόνια. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Θα το δούμε. Μακάρι! 

Σε πέντε χρόνια ελπίζω να δούμε ότι πραγματικά θα έχει γίνει 

αξιοποίηση του χώρου και του αποδιδόμενου οικοπέδου. 

Έρχομαι τώρα σε κάποιες τροπολογίες. Στην τροπολογία για την 

επιδότηση μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού 

τομέα ηλικίας έως εικοσιπέντε ετών. 

Εδώ, λοιπόν, στην ουσία το κράτος επιδοτεί την ασφαλιστική εισφορά 

κατά 6,67% επί του μεικτού μισθού. Εγώ λέω ότι αυτό που περιστασιακά 

γίνεται, θα πρέπει να γίνει σχέδιο με πρόγραμμα και στόχο, να υπάρξει μόνιμη 

μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, αντί το κράτος να επιδοτεί τις 

ασφαλιστικές εισφορές περιστασιακά. 

Για την τροπολογία που αναφέρεται στις ρυθμίσεις για την Εθνική 

Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας έχω μερικά ερωτήματα. Στη συζήτηση του 

σχεδίου νόμου που προέβλεπε τότε τη σύσταση της ΕΚΑΠΥ είχαμε πει ότι ναι, 

βεβαίως, κεντρικά πρέπει να γίνονται οι προμήθειες, θα υπάρξει προφανώς 

οικονομία κλίμακας και δαπανών, αλλά μέχρι τώρα ξέρουμε ότι από την ψήφιση 

εκείνου του νομοσχεδίου μέχρι σήμερα η ΕΚΑΠΥ έχει προσωρινή διοίκηση. 



Είναι υποστελεχωμένη και εγώ ρωτώ αν η ΕΚΑΠΥ είναι σε θέση να αναλάβει 

τον επιπρόσθετο όγκο έργου που αυτή η τροπολογία τής δίνει, δηλαδή πέραν 

των νοσοκομείων να εξυπηρετούνται και οργανισμοί, όπως ο ΕΟΠΥΥ, ο ΙΦΕΤ 

και αν βάλουμε και τα φάρμακα, μιλάμε για το 60% έως 70% των προμηθειών 

που έχει ετησίως το σύστημα υγείας. 

Ο κ. Παππάς έφυγε. Θα ήθελα να τον ρωτήσω δύο πράγματα 

διευκρινιστικά. 

Επίσης, θα ήθελα να ρωτήσω για την τροπολογία με γενικό αριθμό 1842, 

με την οποία το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης δίνει παράταση έξι 

μηνών στις αποσπάσεις δημοσίων υπαλλήλων που λήγουν στις 31 

Δεκεμβρίου. Τους είχε δοθεί άλλη μία παράταση και αυτή είναι μία ακόμα 

παράταση. Είχαμε τότε ψηφίσει «ΟΧΙ» και θα ψηφίσουμε ξανά «ΟΧΙ» και τώρα. 

Τέρμα με τις παρατάσεις! Χρειάζεται ολοκληρωμένο σχέδιο και ο δημόσιος 

τομέας και η χώρα γενικότερα.  

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ελπίζω οι Υπουργοί να 

ευαισθητοποιηθούν και να φέρουν σήμερα, τώρα, τροπολογία για τη μείωση 

του ΦΠΑ από το 13% στο 6% για όλα τα βοηθήματα που ένας ανάπηρος με 

κινητικά προβλήματα οφείλει να έχει για να εξυπηρετήσει την καθημερινότητά 

του. Εκεί φαίνεται το κοινωνικό κράτος και όχι να λένε οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ «Τελικά 



ξεψηφίζουμε αυτά που δύο φορές είχαμε ψηφίσει για περικοπή των 

συντάξεων». 

Άρα, εμείς παραμένουμε στην επιφύλαξη. Το τμήμα της Οδηγίας που 

βρίσκεται στο σχέδιο νόμου θα το υπερψηφίσουμε και όσον αφορά τα 

υπόλοιπα άρθρα, θα δείτε στην ψηφοφορία. 

Ευχαριστώ. 

(Χειροκροτήματα) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Θα συνεχίσουμε με τον 

Υπουργό Υγείας κ. Ξανθό, ο οποίος έχει τον λόγο για να παρουσιάσει την 

τροπολογία του. 

Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε Πρόεδρε, έχουμε μία 

τροπολογία του Υπουργείου που αφορά ένα θέμα που έχει σχέση με την 

ανατιμολόγηση των φαρμάκων και άλλες διαδικαστικού τύπου εκκρεμότητες 

που πρέπει να ρυθμιστούν μέχρι το τέλος της χρονιάς.  

Το βασικό θέμα είναι ότι κάνουμε ένα πρώτο βήμα αναμόρφωσης του 

μνημονιακού πλαισίου, το οποίο αφορούσε την τιμολογιακή πολιτική στα 

φάρμακα. Το πρώτο βήμα είναι ότι εισηγούμαστε να γίνεται μόνο μία φορά τον 

χρόνο η έκδοση δελτίου τιμών παλαιών φαρμάκων. Τα δελτία τιμών που 



αφορούν τα νέα φάρμακα θα συνεχίσουν να εκδίδονται ανά τρίμηνο, δηλαδή 

τέσσερις φορές τον χρόνο, αλλά η ανατιμολόγηση θα γίνεται μία φορά, όπως 

γίνεται άλλωστε και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και όχι δύο φορές 

τον χρόνο, όπως γινόταν όλη αυτή τη μνημονιακή περίοδο.  

Θεωρούμε ότι αυτό δημιουργεί ένα πιο σταθερό περιβάλλον για όλους 

τους εμπλεκόμενους στην αγορά φαρμάκου και δίνει την ευχέρεια στον Εθνικό 

Οργανισμό Φαρμάκων, ο οποίος έχει την ευθύνη της ανατιμολόγησης, να έχει 

ένα περιθώριο χρόνου να οργανώνει καλύτερα και να διεκπεραιώνει αυτή τη 

διαδικασία. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το έχουμε συζητήσει και έχει παρουσιαστεί 

και στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για τη φαρμακευτική πολιτική. 

Μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, υπήρχε μια γενική αποδοχή από πολλές πολιτικές 

δυνάμεις και σας καλούμε να την υπερψηφίσετε. 

Το δεύτερο αφορά το ότι αυτή η ανατιμολόγηση μία φορά τον χρόνο θα 

αφορά και την έκδοση νέου δελτίου τιμών για τα μη συνταγογραφούμενα 

φάρμακα, τα ΜηΣυΦα, για τα οποία παρά το ότι έχει καταργηθεί η διατίμηση 

εδώ και ενάμιση χρόνο, συνεχίζει να εκδίδεται ένα ενδεικτικό δελτίο λιανικών 

τιμών. Άρα, αντί για δύο φορές τον χρόνο θα γίνεται και γι’ αυτά μία φορά τον 

χρόνο.  

Το τρίτο στοιχείο αφορά το φάρμακο. Αναφορικά με τα νοσοκομειακά 

φάρμακα, προβλέπουμε τη δυνατότητα να μπορούν να συγκροτούνται 



επιμέρους κλειστοί προϋπολογισμοί ανά θεραπευτική κατηγορία ή και ανά 

φάρμακο. Αυτό το κάνουμε με αφορμή κυρίως την ανάγκη να οριοθετήσουμε 

τον προϋπολογισμό για τα παράγωγα αίματος, στα οποία, όπως ξέρουν 

αρκετοί που ασχολούνται με τον τομέα της υγείας, υπάρχει διεθνές πρόβλημα 

έλλειψης αυτήν την περίοδο. Λόγω του ότι είναι μία ευαίσθητη κατηγορία, 

υπάρχουν διάφορα παραγωγικά προβλήματα στις χώρες που έχουν μονάδες 

παραγώγων αίματος. Αυτό δημιουργεί μία δυσχέρεια στο να καλυφθούν 

έγκαιρα οι ανάγκες της αγοράς. Θέλουμε, λοιπόν, να έχουμε ένα οριοθετημένο 

«budget». Νομίζω ότι αυτό συμβάλλει στο να είναι πιο ασφαλής η κάλυψη των 

αναγκών πολύ ευαίσθητων ομάδων ασθενών, που χρειάζεται οπωσδήποτε να 

έχουν πρόσβαση σε αυτά τα παράγωγα. 

Αυτά είναι τα τρία στοιχεία της τροπολογίας, που αφορούν το φάρμακο. 

Υπάρχει το θέμα της παράτασης της αυτοτελούς οργάνωσης και λειτουργίας 

της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. Αυτό εκκρεμεί μέχρι την έκδοση 

προεδρικού διατάγματος. Δεν έχει εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα, οπότε όπως 

και πέρυσι παρατείνουμε το σημερινό καθεστώς κατά το οποίο η Εθνική Σχολή 

Δημόσιας Υγείας είναι φορέας εποπτευόμενος και χρηματοδοτούμενος από το 

Υπουργείο Υγείας. Άρα, διασφαλίζουμε την εύρυθμη χρηματοδότηση και τη 

μισθοδοσία του προσωπικού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και για την 

επόμενη χρονιά. 



Επίσης, παρατείνουμε και μέχρι την αναθεώρησή τους τα σημερινά 

γεωγραφικά όρια των Υγειονομικών Περιφερειών. Είναι σε εξέλιξη μια 

συζήτηση. Έχουμε ένα προσχέδιο νόμου που αφορά τη θεσμική 

αναδιοργάνωση του ΕΣΥ και εκεί θα υπάρχει μια πρόβλεψη για να ξαναδούμε 

τα γεωγραφικά όρια των Υγειονομικών Περιφερειών. Θα προσαυξηθούν και οι 

επτά σήμερα θα γίνουν εννέα. Επίσης, υπάρχει μια πρόταση για διοικητική 

αποσύνδεση ορισμένων νοσοκομείων. Νομίζω ότι μετά της γιορτές θα έχουμε 

τη δυνατότητα να τα παρουσιάσουμε όλα αυτά. Μέχρι τότε παρατείνονται τα 

σημερινά όρια, τα οποία η προηγούμενη ρύθμιση έληγε στο τέλος της χρονιάς. 

(Στο σημείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του 

κυρίου Υπουργού) 

Και έρχομαι σε κάτι τελευταίο. Δίνουμε, επίσης, τη δυνατότητα να 

εκδίδονται οργανισμοί στα νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από το 

Υπουργείο Υγείας με κοινή υπουργική απόφαση και όχι με προεδρικό διάταγμα. 

Αυτό έληγε, επίσης, στις 31.12.2018 και δίνουμε τη δυνατότητα να παραταθεί. 

Την επόμενη χρονιά θα έχουμε τη δυνατότητα, αφού ψηφιστεί το νέο πλαίσιο 

για τους οργανισμούς, να πάμε σε επικαιροποίησή τους με την πιο ευέλικτη και 

γρήγορη σχετικά διαδικασία της έκδοσης κοινών υπουργικών αποφάσεων και 

όχι προεδρικών διαταγμάτων, που ξέρουμε ότι είναι πολύ χρονοβόρο. 



Επίσης, υπάρχει και μια βουλευτική τροπολογία, την οποία εμείς 

θεωρούμε σωστή και επιβεβλημένη να γίνει και προτείνουμε στην αρμόδια 

Υπουργό να την αποδεχθεί. Έχει κατατεθεί από τρεις Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ 

και αφορά τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους, τη λειτουργία της Ελληνικής 

Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, όπου η θητεία τους από τριετής γίνεται τετραετής, 

όπως έχει γίνει ήδη και για τους ιατρικούς συλλόγους, για τον Πανελλήνιο 

Ιατρικό Σύλλογο και τους Δικηγορικούς Συλλόγους και σε άλλα επιστημονικά 

Σωματεία της χώρας.  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω κάτι γι’ αυτήν την 

τροπολογία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Κύριε Αμυρά, περιμένετε. 

Λοιπόν, παρότι μίλησε ο Υπουργός και δεδομένου ότι υπήρχε στον 

κατάλογο δοσμένο από την Κυβέρνηση και το όνομα του κ. Πολάκη, θα του 

δώσω τον λόγο για τρία λεπτά, με ευρεία ερμηνεία του Κανονισμού.  

Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο από τη θέση σας.  

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ 

πολύ, κύριε Πρόεδρε. 

Πρόκειται για μια άλλη τροπολογία με γενικό αριθμό 1839 και ειδικό 

αριθμό 158, που αφορά ρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με τη διευκόλυνση του 



έργου της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας. Με τις ρυθμίσεις 

αυτές: 

Πρώτον, παρατείνεται η θητεία του διοικητικού συμβουλίου που υπάρχει 

σήμερα μέχρι την ολοκλήρωση και τον διορισμό νέου διοικητικού συμβουλίου. 

Έχει γίνει η πρόσκληση, η 64ΕΣ του 2018. Έχουν κατατεθεί υποψηφιότητες, 

είναι στη διαδικασία. Απλά επειδή δεν θα προλάβει να ολοκληρωθεί μέχρι 

31.12.2018, γι’ αυτό δίνουμε την παράταση.  

Δεύτερον, μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος -που όπως 

ξέρετε είναι μια πολύ χρονοβόρα διαδικασία για τον οργανισμό της Εθνικής 

Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας- δίνουμε τη δυνατότητα της παράτασης, 

να μπορούν να αποσπώνται οι υπάλληλοι από άλλες υπηρεσίες του 

Υπουργείου ή άλλων φορέων υγείας, προκειμένου να διευκολύνεται το έργο της 

Επιτροπής. 

Τρίτον, δίνουμε τη δυνατότητα στα νοσοκομεία για μια σειρά από 

διαγωνισμούς που κεντρικοποιούνται και μέχρι την ολοκλήρωσή τους να 

μπορούν να κάνουν δικούς τους διαγωνισμούς. Διότι θέλω να σας πω ότι μετά 

από πολύ κόπο τελειώσαμε τέσσερις μεγάλους διαγωνισμούς φαρμάκων, οι 

οποίοι οδηγούν σε μια συνολική εξοικονόμηση 20 εκατομμυρίων ευρώ κατά 

έτος, που αφορούν μια μεγάλη κατηγορία δραστικών ουσιών που 

χρησιμοποιούνται στα νοσοκομεία και για τα οποία θα δίνουμε από του χρόνου 



20 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα κατά έτος, μετά την ολοκλήρωση αυτών των 

διαγωνισμών.  

Επίσης, λύνουμε κάποια θέματα που αφορούν το Υπηρεσιακό 

Συμβούλιο, που μέχρι την έκδοση του Οργανισμού εντάσσουμε τους 

υπαλλήλους του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας.  

 

Ολοκληρώνουμε τα παλαιότερα προγράμματα προμηθειών φορέων υγείας 

από παλαιότερα έτη. Δίνουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν μόνο αυτά στα 

οποία έχει υπάρξει άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. Τα υπόλοιπα πλέον 

θα μπαίνουν με βάση τους ετήσιους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων. 

Παρατείνουμε τη δυνατότητα να χρηματοδοτείται η ΕΚΑΠΥ από το Υπουργείο 

Υγείας και την εντάσσουμε στη Διεύθυνση Ανάπτυξης, Οργάνωσης και 

Λειτουργίας Νοσηλευτικών Μονάδων. Είναι ρυθμίσεις οι οποίες διευκολύνουν 

το έργο.  

Θα καταχραστώ της υπομονής σας, κύριε Πρόεδρε, γιατί πρέπει να 

απαντήσω σε ένα θέμα -είναι ηθική μου υποχρέωση- που το έθεσε και ο κ. 

Αμυράς προηγουμένως και το οποίο με αφορά και λόγω της προηγούμενής μου 

θητείας.  



Κατ’ αρχάς να ευχαριστήσω την Υφυπουργό Οικονομικών, την κυρία 

Παπανάτσιου, για το άρθρο 82 αυτού το νομοσχεδίου. Με τα άρθρα 81 και 82 

το Υπουργείο Οικονομικών παραχωρεί μια σειρά από ακίνητα σε δήμους της 

χώρας και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ένα από αυτά τα ακίνητα 

είναι μια έκταση μεγάλη στην έξοδο του Φαραγγιού της Σαμαριάς στην Αγία 

Ρούμελη Σφακίων. Εκεί θα φτιαχτεί ο βιολογικός καθαρισμός της Χώρας 

Σφακίων, όπως και μια σειρά από άλλες δράσεις, πάρκο, γήπεδα αθλητισμού, 

κλπ.  

Πρόκειται για μια ιστορία που έχει ξεκινήσει από το 2013, κύριε Αμυρά. 

Το έχουμε μελετήσει από τότε. Με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κρήτης 

στη μελέτη. Ήμουν εγώ τότε δήμαρχος εκεί. Κάναμε τα πάντα. Βρήκαμε πού θα 

γίνει ο βιολογικός καθαρισμός των δύο επιπέδων, δηλαδή με τις στεγανές 

δεξαμενές και μετά τα φίλτρα, το νερό θα χρησιμοποιείται για να ποτίζονται 

δίπλα, βρήκαμε και τις εκτάσεις και τελικά διαπιστώνουμε ότι αυτό που ήταν το 

κοινοτικό, όπως το έλεγαν τότε, και που είχαν γίνει παλαιότερα τα έργα των 

δεξαμενών, δεν ήταν του δήμου. Και αρχίζει ένας δαίδαλος, τον οποίο έλυσε η 

κυρία Παπανάτσιου. Δεν το λύσαμε ούτε την προηγούμενη φορά που 

κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία, δεν το λύσαμε τα δύο πρώτα χρόνια γιατί δεν 

ξέραμε πού είναι αυτό το οικόπεδο. Είναι στην ΕΤΑΔ; Είναι στην Κτηματική 

Εταιρεία του Δημοσίου; Είναι πουθενά αλλού; Τελικά διαπιστώσαμε μετά από 



έναν κόπο ότι λόγω περιοχής NATURA ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών. 

Για να δείτε την κακομοιριά αυτού του κράτους, το οποίο φτιάχτηκε, κάναμε 

τέσσερα χρόνια να ξεκαθαρίσουμε ποιανού είναι το οικόπεδο. Και είναι του 

Υπουργείου Οικονομικών. Επειδή μια φορά, λέει, έκοψε η ΔΕΗ ένα τιμολόγιο 

για το ελικοδρόμιο στην Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, θεώρησε η 

Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου ότι είναι δικό της. Εκεί είχαμε φτάσει! 

Τέλος πάντων, ξεκαθαρίστηκε αυτό. Τα πράγματα είναι έτοιμα. Η 

χρηματοδότηση υπάρχει από κάτω για να φτιαχτεί. Και αφού έχετε πάει, να σας 

πω ότι προκηρύχθηκε και ο βιολογικός της Παλαιοχώρας στην Αγία Ρούμελη. 

Αν θυμάστε, στην πρώτη μου ομιλία στη Βουλή είχα πει ότι δεκατέσσερα χρόνια 

ήταν στο ΣτΕ… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Κλείστε, όμως, κύριε 

Υπουργέ.  

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κλείνω, 

κύριε Πρόεδρε. 

Απλά είναι μια μεγάλη πληγή αυτό εκεί κάτω, η οποία τελικά λύθηκε. 

Έχουμε μια περιοχή πανέμορφη, στην οποία υπήρχαν οι χρηματοδοτήσεις, 

υπήρχαν οι μελέτες και για δευτερεύοντες λόγους δεν μπορούσαν να 

υλοποιηθούν τα έργα. Τώρα τα έργα υλοποιούνται!  



Ευχαριστώ πολύ.  

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Κύριε Αμυρά, έχετε τον λόγο 

για ένα λεπτό να κάνετε την ερώτησή σας στον κ. Ξανθό.  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

Κύριε Ξανθέ, οι οδοντιατρικοί σύλλογοι υποθέτω ότι είναι σύμφωνοι με 

την παράταση της θητείας τους.  

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Είναι εισήγησή τους. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Είναι εισήγησή τους.  

Καταργήθηκε, επίσης, απ’ ό,τι βλέπω, η δέσμευση ότι τα δέκα μέλη θα 

πρέπει να είναι από την Αττική, σωστά; Άρα, ενισχύονται οι περιφερειακοί 

σύλλογοι. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, για να είμαι σίγουρος ότι κατάλαβα σωστά.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Ωραία. Πήρατε την απάντηση. 

Τελειώσαμε.  

Προχωράμε, λοιπόν, για να κλείσουμε τον κύκλο των αγορητών, με τον 

συνάδελφο από την Ένωση Κεντρώων, τον κ. Καβαδέλλα.  



Απουσιάζει ο συνάδελφος. Δεν τον διαγράφω. Για να κλείσουμε με τις 

τροπολογίες των Υπουργών, δίνω τον λόγο στην κυρία Μαριλίζα 

Ξενογιαννακοπούλου για πέντε λεπτά.  

Κυρία Υπουργέ, από τη θέση σας έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.  

ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. 

Θα τοποθετηθώ σχετικά με την τροπολογία για τη «Βοήθεια στο Σπίτι», 

για την οποία ήδη ο συνάδελφος Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Αλέξης Χαρίτσης, 

μίλησε διεξοδικά. Να συμπληρώσω απλώς ότι αυτή η τροπολογία έρχεται και 

έχει μια πολύ μεγάλη σημασία, μέσα στα συνολικά μέτρα που εξήγγειλε ο 

Πρωθυπουργός και υλοποιούνται, για τη στήριξη των μεσαίων και χαμηλών 

εισοδημάτων, αλλά και του κοινωνικού κράτους γενικότερα και της δίκαιης 

ανάπτυξης. Να πω ότι έχει μεγάλη σημασία γιατί θεσμοποιείται και γίνεται ένας 

θεσμός σταθερός με μόνιμους υπαλλήλους, μια καταξιωμένη υπηρεσία, όπως 

είναι αυτή της «Βοήθειας στο Σπίτι» στους δήμους. Ταυτόχρονα, λήγει η 

εργασιακή ανασφάλεια και η ομηρία που είχαν χιλιάδες εργαζόμενοι για 

δεκαοκτώ χρόνια.   

 



Για να γίνει αυτή η διάταξη, ελήφθη φυσικά υπόψη το νομικό πλαίσιο 

που ισχύει, αλλά ταυτόχρονα ελήφθη υπόψη και η ανάγκη να υπάρχει ένα 

σταθερό προσωπικό με εμπειρία και επίσης, η βασική προτεραιότητα που 

υπάρχει αυτήν την περίοδο, μετά τα μνημόνια, να καταγράψουμε και να 

καλύψουμε τις βασικές ανάγκες του Δημοσίου. Εκεί είναι και η πυξίδα μας όσον 

αφορά τον προγραμματισμό μας για τις προσλήψεις, τώρα που μπορούμε να 

έχουμε μεγαλύτερη ευχέρεια επιλογών και πολιτικής δυνατότητας, με την 

εφαρμογή του κανόνα 1 προς 1 και τον δημοσιονομικό χώρο την επόμενη 

χρονιά.  

Η διαδικασία αυτή είναι με απόλυτη διαφάνεια και γι’ αυτό στην 

τροπολογία καταγράφονται όλες οι προϋποθέσεις που θα αποτυπωθούν στην 

προκήρυξη του ΑΣΕΠ. Επιλέξαμε με τον συνάδελφο Υπουργό Εσωτερικών να 

μην λάβουμε εξουσιοδότηση από τη Βουλή με κάποια κοινή υπουργική 

απόφαση, ακριβώς για να υπάρχει μια σαφής καταγραφή όλων των 

διαδικασιών, της μοριοδότησης και των προϋποθέσεων που θα υπάρχουν στην 

προκήρυξη του ΑΣΕΠ, η οποία θα εκδοθεί στις αρχές του χρόνου. Πιστεύουμε 

ότι μέσα στο 2019 το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», πλέον με μόνιμους 

υπαλλήλους θα μπορέσει να συνεχίσει να αναπτύσσεται και να εξυπηρετεί 

πάρα πολλές οικογένειες σε ολόκληρη την Ελλάδα. 



Αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, θα πω δυο λόγια και για την άλλη 

τροπολογία που έχουμε καταθέσει, που αφορά τη δυνατότητα παράτασης των 

αποσπάσεων που λήγουν με το τέλος του Δεκεμβρίου για έξι μήνες, μέχρι τις 

28 Ιουνίου του 2019. Επειδή βρισκόμαστε, κύριε Πρόεδρε, στην υλοποίηση του 

δεύτερου κύκλου της κινητικότητας -και είμαστε σε αυτήν τη μεταβατική φάση 

τους επόμενους μήνες- και για την εύρυθμη λειτουργία των δημοσίων 

υπηρεσιών, γι’ αυτόν το λόγο προτείνουμε στο Σώμα να δώσει τη δυνατότητα 

εκεί όπου υπάρχουν πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες -με τον τρόπο που 

καταγράφεται και τη διαδικασία του νόμου που αναφέρει και η τροπολογία- να 

δοθεί αυτή η παράταση μέχρι τις 28 Ιουνίου. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ 

ειδοποιήστε τον κ. Καβαδέλλα να έλθει, γιατί με την τρίτη εκφώνηση θα 

διαγραφεί. 

Για να μην υπάρχουν απορίες και παράπονα από συναδέλφους, να 

ξέρετε ότι πάντα οι πρώτοι οκτώ ομιλητές είναι ανεξαρτήτως της εγγραφής τους 

εναλλάξ, με βάση άρθρο του Κανονισμού, από κάθε κόμμα. Ήλθαν κάποιοι 

συνάδελφοι και παραπονέθηκαν. Εδώ σήμερα δεν έχουμε οκτώ, έχουμε επτά, 

γιατί δεν υπήρχε ανεξάρτητος. Μετά συνεχίζουμε κανονικά με τη σειρά που 

έχετε εγγραφεί. 



Πρώτος, λοιπόν, ομιλητής από τον ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ο κ. Χρήστος 

Καραγιαννίδης για πέντε λεπτά, μετά την κυρία Παπανάτσιου η οποία θέλει να 

τον λόγο για κάποιες νομοτεχνικές βελτιώσεις. 

Κυρία Παπανάτσιου, δεν χρειάζεται να τις πείτε αναλυτικά, γιατί θα τις 

καταθέσετε. 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): 

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ μόνο μισό λεπτό. 

Θα αναφερθώ μόνο σε κάποιες ημερομηνίες που ζήτησαν οι 

εκπρόσωποι των φορέων. Όσον αφορά το άρθρο 48 γίνεται «μέχρι την 

31.3.2019» και για τις περιπτώσεις α), β) και γ) της παραγράφου 4 

«εξομοιώνονται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος Μέρους».  

Τα υπόλοιπα επειδή θα μοιραστούν, θα μπορέσουν να τα μελετήσουν 

όλοι οι ομιλητές. 

Ευχαριστώ. 

(Στο σημείο αυτό η Υφυπουργός Οικονομικών κ. Αικατερίνη 

Παπανάτσιου καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νομοτεχνικές 

βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:  

  



  



  



  



  



ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Ωραία. Να φωτοτυπηθούν και 

να μοιραστούν. 

Κύριε Καραγιαννίδη, ορίστε, έχετε τον λόγο. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

Θα ξεκινήσω με μια πολύ εύστοχη δήλωση που είχε κάνει ο κ. 

Μητσοτάκης τον Μάιο του 2017: «Ο κ. Τσίπρας δεσμεύτηκε ότι το 2019 και το 

2020 θα πάρουν μέτρα 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα ξέρουμε. Είναι 

σίγουρα. Δεν τα γλιτώνουμε, διότι τα ψηφίζει και έχουν τη δική του σφραγίδα 

και τη δική του υπογραφή. Ταυτόχρονα, έρχεται και λέει ότι θα υπάρχουν 

κάποια αντίμετρα, αν καταφέρουμε να πετύχουμε κάποιους υπερβολικά 

υψηλούς στόχους».  

Αυτή η εύστοχη δήλωση έγινε το 2017. Σήμερα λοιπόν είμαστε στη 

δυσάρεστη για σας θέση να μην πάρουμε τα μέτρα και να ψηφίσουμε τα 

αντίμετρα, όπως γίνεται το τελευταίο διάστημα. 

 

Σ’ αυτό, λοιπόν, το κομμάτι των αντιμέτρων είναι και η μη περικοπή των 

συντάξεων, η οποία επετεύχθη γιατί είχαμε από την αρχή δηλώσει στους 

Θεσμούς ότι είναι ένα μέτρο αντιαναπτυξιακό, ότι δεν είναι διαρθρωτικό και ότι 



είναι ένα μέτρο λιτότητας. Χάρη στις δικές μας προσπάθειες και τις επιδόσεις 

της Κυβέρνησης στα οικονομικά είναι σήμερα εφικτή αυτή η μη περικοπή.  

Τι ακούστηκε από την Αντιπολίτευση; Μάλιστα, ο Αντιπρόεδρος της 

Νέας Δημοκρατίας είχε μαλώσει και τον Μοσκοβισί ότι του χαλάει τη «σούπα» 

και δεν μπορεί να κάνει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αν τυχόν 

και δεν περάσει αυτό το μέτρο, τι θα λέτε τώρα.  

Το δεύτερο που προσπαθήσατε να κάνετε είναι να πείτε ότι αυτό το 

πράγμα ήταν αχρείαστο. Πρέπει να σας δηλώσω κάτι που ξέρει όλη η χώρα, 

ότι δηλαδή παραδώσατε ένα ασφαλιστικό σύστημα με μια «μαύρη τρύπα» από 

εδώ μέχρι την Ανδρομέδα, δηλαδή με οικονομικά στοιχεία με τα οποία 

ουσιαστικά δεν υπήρχε ασφαλιστικό σύστημα, είχε καταρρεύσει.  

Σήμερα έχουμε ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο μπορεί να επιδοτήσει 

και μπορεί να μην κόψει τις συντάξεις και μπορεί και να επιδοτήσει επίσης τις 

ασφαλιστικές εισφορές των νέων ανθρώπων μέχρι 25 χρονών, που είναι μια 

ακόμα τροπολογία θετικών μέτρων. Γιατί γίνεται αυτό; Διότι θα πρέπει να σας 

θυμίσω ότι μέχρι το 2014 η ανεργία στις ηλικίες 18 με 25 ετών ήταν 60%. 

Κανένας δεν προσλάμβανε και κανένας δεν ήθελε να προσλάβει νέους 

ανθρώπους σε εκείνη τη χρονική περίοδο. Φτάσαμε στα παιδιά αυτά να έχουμε 

ανεργία 60%. Τι κάνατε γι’ αυτό; Τίποτα, ως συνήθως. 



Έρχεται, λοιπόν, σήμερα ένα μέτρο θετικής αντιμετώπισης της ανεργίας 

που προσδοκούμε να προσφέρει ακόμα περισσότερο σ’ αυτό που τα νέα 

παιδιά ελπίζουν στην Ελλάδα, να βρουν δουλειά όταν τελειώνουν τις σπουδές 

τους ή να βρουν δουλειά ακόμα και αν δεν έχουν κάνει σπουδές.  

Μια ακόμα τροπολογία που επίσης είναι θετική -και περιμένουμε τη δική 

σας απάντηση σ’ αυτό- είναι για το «Βοήθεια στο σπίτι». Ανθρώπους που επί 

δεκαπέντε ή επί είκοσι χρόνια απλώς τους κοροϊδεύατε και αλλάζατε το όνομα 

αυτού του προγράμματος για να παίρνετε λεφτά από την Ευρώπη, έφτασαν να 

είναι δέσμιοι κάθε φορά της οποιασδήποτε κυβέρνησης σε υποσχέσεις. Αυτό, 

λοιπόν, λύνεται σήμερα και λύνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με μια 

προσπάθεια όλοι αυτοί οι άνθρωποι να βρουν τη θέση που τους αξίζει και 

σύμφωνα με την προσφορά που είχαν όλα αυτά τα χρόνια στο κοινωνικό 

σύνολο. Ελπίζουμε να δείτε θετικά και αυτήν την τροπολογία και να την 

ψηφίσετε. 

Κλείνω, όμως, μ’ έναν εξυπνακισμό που λέγεται για το ασφαλιστικό, γιατί 

έτσι όπως άρχισα, έτσι θέλω να κλείσω. Είναι το εξής. Απευθύνομαι προς την 

πλευρά της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, του Κινήματος Αλλαγής ή όπως 

αλλιώς θέλετε: Ποιος δόμησε τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων; 

Ποιος «κούρεψε» μέσα σε μια νύχτα με το PSI τα αποθεματικά των 

ασφαλιστικών ταμείων; Ποιος οδήγησε σε κάθε περίπτωση το ασφαλιστικό 



σύστημα στον γκρεμό; Κι ενώ έχετε κόψει δύο συντάξεις των συνταξιούχων, 

δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και επίδομα και ενώ έχετε κάνει όλο αυτό 

το πράγμα, έρχεστε τώρα με περίσσιο θράσος τιμητές να μας πείτε ότι κόβουμε 

συντάξεις.  

Μάλιστα, εμφανίστηκε στις Επιτροπές και ένας κύριος που κουβαλάει τη 

σφραγίδα της ΑΔΕΔΥ να μας πει με δικές του αλχημείες ότι ο νόμος 

Κατρούγκαλου περικόπτει 300 ευρώ. Θα ήθελα ο συγκεκριμένος κύριος, επειδή 

είναι καλός με τους αριθμούς, να μου πει τι ποσοστό συμμετοχής είχε η ΑΔΕΔΥ 

στην τελευταία της απεργία. Ευτελίσατε το συνδικαλιστικό κίνημα και δεν 

μπορείτε να κάνετε ούτε μια απεργία της προκοπής. Με 1% και 2% δεν 

εκπροσωπείτε κανέναν. Αναφέρομαι στους συνδικαλιστές της ΑΔΕΔΥ. 

Κανέναν δεν εκπροσωπείτε.  

Μάλιστα, είπατε ότι ήλθαν οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών φορέων 

και έκαναν παράπονα ή έκαναν κριτική προς αυτό το πράγμα. Τι ακριβώς 

εκπροσωπούν οι κύριοι αυτοί; Ας βγούμε σήμερα να μετρήσουμε τα κουκιά 

αυτών των ανθρώπων, για να δούμε για τι μιλάμε.  

Εδώ, λοιπόν, η Κυβέρνηση είναι πολύ πιο μπροστά από τις 

συνδικαλιστικές κινήσεις τις υπάρχουσες, γιατί συνδικαλιστικό κίνημα δεν 

υπάρχει. Είναι πολύ πιο μπροστά, ώστε να εξυπηρετήσει τις κοινωνικές 

ανάγκες του ελληνικού λαού. 



(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Γίνεται γνωστό στο Σώμα ότι 

τη συνεδρίασή μας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία είκοσι δύο 

μαθήτριες και μαθητές και δύο εκπαιδευτικοί από το 3ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου. 

Η Βουλή τούς καλωσορίζει. 

(Χειροκροτήματα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής) 

Τον λόγο έχει ο κ. Νότης Μηταράκης, Βουλευτής Χίου της Νέας 

Δημοκρατίας. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε 

Πρόεδρε.  

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλλιεργείτε τη ψευδαίσθηση, κύριοι της 

Κυβέρνησης, ότι μόλις τώρα παραλάβατε, ενώ η αλήθεια είναι ότι μόλις τώρα 

παραδίδετε. Εδώ και έναν μήνα παρελαύνετε από το Βήμα της Βουλής, 

Υπουργοί, Βουλευτές, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και κομπάζετε για δήθεν 

επιτεύγματα της διακυβέρνησής σας. Σας χαρακτηρίζει τέτοια αμετροέπεια 

ώστε να κατηγορείτε τη Νέα Δημοκρατία για άρνηση της πραγματικότητας. 

Μπροστά στον παραλογισμό των λεγομένων σας, εμείς επιμένουμε να μιλάμε 

με στοιχεία, όχι προφανώς για να τα ακούσετε εσείς, αλλά γιατί μας ακούει ο 

ελληνικός λαός που ξέρει τι βιώνει καθημερινά. 



Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι δεδομένο ότι το 2014, σύμφωνα και 

με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα 

είχε ισορροπήσει. Δεν χρειαζόταν καινούργιες περικοπές. Η ανεργία είχε ήδη 

αρχίσει να αποκλιμακώνεται από το τρίτο τρίμηνο του 2013. Και τι κάνατε εσείς; 

Κατ’ αρχάς διατηρήσατε όλες τις περικοπές των πρώτων μνημονίων. Τις 

ενσωματώσατε πλήρως στη δημοσιονομική και ασφαλιστική σας πολιτική. 

Αναγνωρίσατε στις εκθέσεις του προϋπολογισμού τη θετική επίδραση του PSI 

στα δημόσια οικονομικά, αλλά προχωρήσατε σε αχρείαστα νέα βήματα.  

Με το τρίτο μνημόνιο φέρατε μέτρα σχεδόν 10 δισεκατομμυρίων ευρώ 

και προκαλέσατε, με την απώλεια της περιουσίας του κράτους στις τράπεζες, 

τη μεγαλύτερη απώλεια περιουσίας για το ελληνικό Δημόσιο στην ιστορία του 

σύγχρονου ελληνικού κράτους.  

Αυξήσατε εισφορές και μειώσατε συντάξεις είκοσι μια φορές. Φτιάξατε 

τον «νόμο Κατρούγκαλου» και θεσπίσατε την προσωπική διαφορά. Εμείς αυτόν 

τον νόμο, σας θυμίζω, δεν τον ψηφίσαμε. 

 Ψηφίσατε το 2017 την περικοπή της προσωπικής διαφοράς. Και αυτόν 

τον νόμο η Νέα Δημοκρατία δεν τον ψήφισε. Με το μεσοπρόθεσμο, τον Μάιο 

του 2018, επανεπιβεβαιώσατε την περικοπή. Και πάλι η Νέα Δημοκρατία δεν 

το ψήφισε. Αρνηθήκατε τις τροπολογίες και της Νέας Δημοκρατίας και των 

άλλων κομμάτων για την προστασία της προσωπικής διαφοράς. 



Έρχεστε σήμερα και ακυρώνετε ένα μικρό μέρος, κάποια από τα δικά 

σας μέτρα, αποτέλεσμα της δικιάς σας ανικανότητας στη διαχείριση των 

δημόσιων οικονομικών και θέλετε να σας πούμε και ευχαριστώ; Ούτε εμείς, ούτε 

οι συνταξιούχοι, ούτε οι εργαζόμενοι σας λένε ευχαριστώ, γιατί αν δεν ήσασταν 

εσείς κανείς δεν θα ήξερε τι σημαίνει προσωπική διαφορά. Δεν υπήρχε αυτή η 

έννοια. Εσείς τη δημιουργήσατε. 

Με τα τελευταία νομοσχέδια που φέρνετε σημαίνετε οπισθοχώρηση πριν 

την τελική σας αποχώρηση. Οπισθοχώρηση αρχικά στις παράλογες εισφορές 

του «νόμου Κατρούγκαλου» για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Το λέγαμε 

μέσα στην Αίθουσα και μας χλευάζατε τότε. Δεν ακούγατε τι σας έλεγε η 

παραγωγική Ελλάδα. 

Αλλάξατε, όμως, τη βάση υπολογισμού από το 2019, τον τρόπο που 

υπολογίζονται αυτές οι εισφορές, με αποτέλεσμα οποιοδήποτε όφελος της 

οπισθοχώρησής σας να μην φτάνει στην τσέπη των ελεύθερων επαγγελματιών. 

Οπισθοχωρείτε τώρα και στην προσωπική διαφορά, τον δικό σας θεσμό, αλλά 

μόνο για τους παλαιούς συνταξιούχους. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  όλοι οι νέοι συνταξιούχοι λαμβάνουν 

πλέον τη συντάξεις τους περικομμένες, πετσοκομμένες, ως αποτέλεσμα της 

αλλαγής που επήλθε στο ασφαλιστικό σύστημα από τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-

ΑΝΕΛ. Καμμία προσωπική διαφορά δεν έχουν οι νέοι συνταξιούχοι, δεν έχουν 



οι σημερινοί εργαζόμενοι, που πλέον αμφιβάλλουν κατά πόσον, με το δικό σας 

σύστημα, θα λάβουν αξιοπρεπείς συντάξεις. Σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό, 

220 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα δόθηκαν για συντάξεις το 2018. Εσείς 

προβλέπετε ότι για το 2019 θα δώσετε 400 εκατομμύρια ευρώ λιγότερες 

συντάξεις. Αυτό είναι το αποτύπωμα της δικής σας πολιτικής στους νέους 

συνταξιούχους. Και φυσικά διαγράφετε -θα τα πούμε αύριο στον 

Προϋπολογισμό- όλα τα περίφημα αντίμετρα τα οποία διαφημίσατε στον 

ελληνικό λαό.  

Την προηγούμενη εβδομάδα ο Υφυπουργός έφερε κάποια 

παραδείγματα συντάξεων στην Επιτροπή -οκτώ παραδείγματα- που τον 

βολεύουν. Δεν μας είπε τίποτα όμως για τα 2,5 εκατομμύρια συντάξεων που 

έχουν πλέον θετική προσωπική διαφορά και κατά συνέπεια οι νέοι συνταξιούχοι 

των ίδιων κατηγοριών θα δουν μειωμένες τις δικές τους συντάξεις. 

  

 

  

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σταματήστε τους πανηγυρισμούς. Η ζημιά 

που κάνατε εδώ και τέσσερα χρόνια στη χώρα είναι ανυπολόγιστη. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 



(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Ευχαριστούμε. 

Τον λόγο έχει ο κ. Κεγκέρογλου από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

Θα μιλήσω από τη θέση μου μιας και έχει περιοριστεί ο χρόνος ομιλίας 

στα πέντε λεπτά. 

Κύριε Πρόεδρε, κύριοι της Κυβέρνησης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

νομίζω ότι η ρύθμιση που έφερε η Κυβέρνηση και σε σχέση με τη μείωση των 

ασφαλιστικών εισφορών, την οριζόντια και την ποσοστιαία, αλλά και σε σχέση 

με την ακύρωση της διάταξης που προέβλεπε την περικοπή της προσωπικής 

διαφοράς από 1/1/2019 είναι η απόλυτη ομολογία της αποτυχίας και της 

τραγελαφικότητας του «νόμου Κατρούγκαλου». 

Είναι ένας νόμος που «πετσοκόβει» τις συντάξεις και ταυτόχρονα 

επιβάλλει υψηλές ασφαλιστικές εισφορές στους νέους, που, παρά την οριζόντια 

μείωσή τους, διέπονται από την ίδια λογική της ευθείας σύνδεσης με τα 

εισοδήματα. Ο νόμος αυτός δεν έχει προοπτική. Ο νόμος αυτός δεν έχει 

βιωσιμότητα. Είναι ένας νόμος που δεν διορθώνεται και γι’ αυτό έχουμε 

προτείνει την επαναθεμελίωση του ασφαλιστικού συστήματος, την 

επαναθεμελίωση με νέες αναλογιστικές μελέτες και βέβαια αλλαγή της 



αντίληψης σε σχέση με τους πόρους. Κορυφαία πρότασή μας αφορά την 

αλλαγή του χαρακτήρα του Υπερταμείου, που αντί για το ξεπούλημα της 

δημόσιας περιουσίας πρέπει μετά από την ελληνικοποίηση της διοίκησής του 

να αξιοποιηθεί αυτή η περιουσία σε όφελος και του ασφαλιστικού-

συνταξιοδοτικού συστήματος.  

Ερχόμαστε σήμερα, λοιπόν, να ψηφίσουμε την κατάργηση ενός νόμου 

της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Θα το κάνουμε όχι μόνο γιατί ήταν αχρείαστη 

αυτή η διάταξη και αυτή η περικοπή, αλλά γιατί από τον Ιούλιο έχουμε καταθέσει 

τη δική μας πρόταση νόμου που το προέβλεπε και η Κυβέρνηση, αντί να φέρει 

αυτήν την πρόταση νόμου στο Κοινοβούλιο, στην Ελλάδα, να συζητηθεί, να 

καταθέσουν και τις δικές τους προτάσεις τα υπόλοιπα κόμματα και να 

προχωρήσουμε με μεγάλη πλειοψηφία σε αυτό το νέο πεδίο για το 

ασφαλιστικό, διαπραγματευόταν με τον «άλφα» και τον «βήτα» λες και από 20 

Αυγούστου και μετά δεν έχει τελειώσει τυπικά η εξάρτησή μας από τη δανειακή 

σύμβαση. Συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο. Συνήθισε στο να παίζει τον ρόλο του 

εντολέα και χωρίς εντολή πλέον δεν κάνει. Όχι, κύριοι. Νομίζω ότι σήμερα 

αποδεικνύεται ότι πραγματικά αυτό θα μπορούσαμε να το έχουμε κάνει από τον 

Ιούλιο. 

Εμείς έχουμε επεξεργαστεί συγκεκριμένες προτάσεις τις οποίες 

φέρνουμε εδώ στη Βουλή είτε με πρόταση νόμου είτε με τροπολογίες, για να 



συμβάλλουμε στην αλλαγή αυτής της κατάστασης που αποτυπώνεται από μια 

οικονομία η οποία σέρνεται, από μια οικονομία που αδυνατεί να παράξει νέο 

πλούτο και βέβαια από τη συνέχιση και της λιτότητας για τους πολλούς, της 

λιτότητας για τους αδύναμους και της ανυπαρξίας νέων ευκαιριών για τους 

νέους ανθρώπους. 

Πολλές από τις προτάσεις μας συζητούνται κάθε μέρα στα πάνελ, στα 

«παράθυρα», μόνο που δεν έρχονται για συζήτηση εδώ στη Βουλή. Η 

Κυβέρνηση αρνείται να συζητήσει καθετί που μπορεί να φέρει προοπτική. 

Έχουμε, λοιπόν, ένα έλλειμμα και σε σχέση με την εφαρμογή του 

Κανονισμού, κύριε Πρόεδρε, που υποχρεώνει μια φορά κάθε μήνα, μια Πέμπτη, 

να συζητείται μια πρόταση νόμου. Το έχουμε πει κατ’ επανάληψη. Το λέει και 

το Σύνταγμα και κατ’ επιταγήν του Συντάγματος ο Κανονισμός της Βουλής. 

Να πω, λοιπόν, ότι με την πρόταση νόμου που καταθέσαμε στις 13 

Νοεμβρίου είχαμε μια ολοκληρωμένη πρόταση για την αναβάθμιση του 

Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», ενός εμβληματικού προγράμματος για την 

παράταξή μας, αφού αποτέλεσε και αποτελεί το πιο επιτυχημένο πρόγραμμα 

κοινωνικής προστασίας για τους αδύναμους, τους ηλικιωμένους, τους 

ανάπηρους, όλους όσους το έχουν ανάγκη. 



Καταθέσαμε ολοκληρωμένη πρόταση που αφορά πραγματικά τη νέα 

περίοδο και την κάλυψη των αναγκών μέσα από ένα αναβαθμισμένο 

πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και έρχεται η Κυβέρνηση σήμερα -και το 

χαιρετίζουμε- να υιοθετήσει εάν μπορούσα να πω ποσοτικά το 80% των 

προτάσεών μας.  

Υιοθετείται η βασική φιλοσοφία ότι η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση είναι 

αυτή που πρέπει και μπορεί να υλοποιεί κοινωνικές πολιτικές. 

Εγκατέλειψε η Κυβέρνηση την αντίληψή της να δημιουργήσει κρατικό 

οργανισμό και αυτό πιστεύω ότι ήταν μια επιτυχία και δική μας, αλλά και των 

εργαζομένων και της αυτοδιοίκησης που δεν θα επέτρεπαν να γίνει κάτι τέτοιο, 

επανακρατικοποίηση δηλαδή της υλοποίησης των κοινωνικών πολιτικών, γιατί 

ο σχεδιασμός πρέπει να είναι σε εθνικό επίπεδο. Και εδώ υπάρχει ένα έλλειμα, 

δεν προβλέπεται κεντρική μονάδα, κεντρική δομή για τον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση. 

Δηλώνω, όμως, την ικανοποίησή μου και προσωπικά, γιατί το 2013, 

όταν ανέλαβα στο Υπουργείο Εργασίας, μέσα από την ιδιότητα μου ως 

Υφυπουργός, την ευθύνη και για το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», 

αντιστρέψαμε την αρνητική πολιτική επιλογή που υπήρχε μέχρι τότε και 

πραγματικά με τον νόμο 4199 και τον ν. 42077 δώσαμε τη δυνατότητα να 

συνεχίσει η αυτοδιοίκηση να το υλοποιεί. Και σήμερα ήρθε η ώρα και με την 



ψήφο τη δική μας -και το τονίζουμε- να αναβαθμιστεί αυτό το πρόγραμμα, να 

διασφαλιστούν οι εργαζόμενοι και να προχωρήσουμε στο μέλλον. 

Τελειώνω, λοιπόν, με δύο ακόμα προτάσεις που έχουμε καταθέσει. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Κύριε Κεγκέρογλου, σας 

παρακαλώ πολύ να συντομεύετε. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ολοκληρώνω τη φράση μου. 

Έχουμε καταθέσει, λοιπόν, τρείς τροπολογίες για τα άτομα με αναπηρία, 

που αφορούν τη στήριξή τους για την υγεία, την εκπαίδευση, την απαλλαγή από 

το ΦΠΑ σε όλα τα μέσα που χρειάζονται και, βέβαια, την πρότασή μας να 

αλλάξει, επιτέλους, η επαίσχυντη διάταξη που αφορά το συνταξιοδοτικό των 

ανθρώπων που χάνουν τον σύντροφό τους, τις χήρες και τους χήρους. 

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή. 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης 

ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Τον λόγο έχει ο κ. Ηλίας 

Κασιδιάρης από τη Χρυσή Αυγή. 

ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Σήμερα μιλάμε για μια ακόμα μεγάλη πολιτική 

απάτη του ΣΥΡΙΖΑ, το άρθρο 1 περί της δήθεν μη περικοπής συντάξεων.  



Ποιο είναι το τέχνασμα; Ποια είναι η απάτη; Προνομοθετείται μια ακραία 

εγκληματική πολιτική, μια εγκληματική, δολοφονική διάταξη για τους 

συνταξιούχους, η οποία δεν ήταν καν απαίτηση της διεθνούς τοκογλυφίας, δεν 

ήταν μνημονιακή απαίτηση. Έχετε ξεπεράσει ακόμα και το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα 

Δημοκρατία σε υποταγή στα κελεύσματα των τοκογλύφων δανειστών και της 

εθνικής προδοσίας, βεβαίως. Γιατί βλέπουμε αυτήν τη στιγμή το σόου, 

βλέπουμε το θέατρο της εθνικής προδοσίας με τους ΑΝΕΛ να ψάχνουν να 

βρουν τρόπο να στηρίξουν την εθνοπροδοτική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για να 

προχωρήσει η κατάπτυστη συμφωνία των Πρεσπών. Και εδώ καταγγέλλω και 

τον Τσίπρα και τον Καμμένο, φυσικά, ο οποίος έχει εξελιχθεί στο μεγαλύτερο 

δεκανίκι στην εθνική προδοσία της Μακεδονίας.  

Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, θεσμοθετεί δολοφονικά μέτρα κατά των 

συνταξιούχων και έρχεται εδώ προεκλογικά και τα παίρνει πίσω. Αυτό είναι ένα 

τέχνασμα, είναι μια μεθόδευση. Και βέβαια ο άθλιος, αντικοινωνικός νόμος 

Κατρούγκαλου παραμένει, μην κοροϊδεύετε τον κόσμο. Όλα αυτά τα μέτρα που 

πήρατε ενάντια στα λαϊκά κοινωνικά στρώματα, ενάντια στους φτωχούς πολίτες 

παραμένουν. Ο Κατρούγκαλος είχε πει κάποτε ότι είναι κομμουνιστής από τα 

δεκαπέντε του και πολύ καλά είχε πει, γιατί αυτός είναι ο κομμουνισμός. Είναι 

η καταστροφή για τους φτωχούς πολίτες, είναι η καταστροφή για την πατρίδα. 

Και όλοι θυμόμαστε, βεβαίως, ποιο ήταν το τέλος όλων των κομμουνιστών 



ηγετών ανά την Ευρώπη με κλασικότερο παράδειγμα αυτό του Τσαουσέσκου, 

του συντρόφου σας, που σας πλήρωνε και το χαρτί για την «Αυγή» εδώ και 

πάρα πολλά χρόνια. 

Το μνημόνιο είναι εδώ, το μνημόνιο παραμένει εδώ. Είναι η απόλυτη 

αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ αυτή η πολιτική της εξαθλίωσης η οποία ασκείται. Δεν 

βγαίνει στις αγορές, βεβαίως, η Ελλάδα, όπως διαφημίζατε. Δεν υπάρχει 

περίπτωση με αυτά τα επιτόκια να βγει η Ελλάδα στις αγορές. Διαφημίσατε ένα 

«μαξιλαράκι» ορισμένων δισεκατομμυρίων, το οποίο βέβαια το φάγατε για να 

κάνετε παροχές. Παροχές, όμως, σε ποιους; Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο 

ερώτημα. 

 

Ποιοι είναι αυτοί που παίρνουν αυτές τις παροχές; Ποιοι θα πάρουν το 

κοινωνικό μέρισμα που διαφημίζετε στα κανάλια; Γιατί έχουνε γίνει ενάμισι 

εκατομμύριο αιτήσεις για το κοινωνικό μέρισμα και έχουν εγκριθεί οι εννιακόσιες 

χιλιάδες. Ποιος είναι αυτός που θα πάρει το μέρισμα;  Είναι ο τίμιος Έλληνας 

πολίτης, ο οποίος κάνει αληθή δήλωση εισοδήματος και του λέτε ότι το χάνει 

για 15 ευρώ; Είναι ο συνταξιούχος που παίρνει 500 ευρώ σύνταξη και επειδή 

τυχαίνει να έχει ένα ακίνητο και να πληρώνει τον αιματηρό ΕΝΦΙΑ, του λέτε ότι 

χάνει το μέρισμα; Είναι ο άνεργος, ο οποίος επειδή δεν έχει λεφτά να πληρώσει 



ενοίκιο μένει με τους γονείς του και θεωρείται φιλοξενούμενος και χάνει το 

μέρισμα;   

Λίγοι Έλληνες θα πάρουν το μέρισμα. Το μέρισμα θα το πάρει ο 

Αλβανός, ο οποίος είναι στο Ελμπασάν και πουλάει ναρκωτικά και εδώ, 

βεβαίως, στην Ελλάδα δηλώνει μηδενικό εισόδημα και θα πάει με την κλεμμένη 

Mercedes και θα πάρει το μέρισμα. Το μέρισμα θα το πάρει ο Ρομά, ο όποιος 

ζει από τα επιδόματα, οποίος είναι μέσα στα άβατα και κάνει παρανομίες και 

κάνει ληστείες και πουλάει όπλα και ναρκωτικά. Δεν τον αγγίζετε. Θα πάει με 

την κλεμμένη BMW και θα πάρει, επίσης, το μέρισμα.  

Ο Έλληνας, το θύμα αυτής της πολιτικής, το κορόιδο για τον ΣΥΡΙΖΑ, ο 

Έλληνας ο οποίος κάνει αληθή δήλωση εισοδήματος δεν θα πάρει το μέρισμα. 

Εδώ, σε αυτή τη χώρα, την Ελλάδα, υπάρχει πραγματικά -και το καταγγέλλω 

από αυτό το Βήμα- ένας πολύ σκληρός ρατσισμός. Είναι ο ρατσισμός σε βάρος 

του Έλληνα πολίτη ο οποίος αποκλείεται από την κοινωνική πολιτική και τα 

επιδόματα και την ίδια ώρα ο αλλοδαπός ο οποίος ψευδώς δηλώνει 

πρόσφυγας, έχει δωρεάν στέγαση σε διαμερίσματα, δωρεάν θέρμανση, 

δωρεάν σίτιση, κάρτα με 400 ευρώ τον μήνα και ζει πλουσιοπάροχα τη ζωή του 

στην πατρίδα μας.  



Υπάρχει, λοιπόν, σε αυτή τη χώρα ένας ρατσισμός, ο ρατσισμός σε 

βάρος των Ελλήνων, ο ρατσισμός σε βάρος των συνταξιούχων, των φτωχών 

πολιτών, τον οποίο βιώνει καθημερινά ο συμπολίτης μας.  

Και βέβαια, το σημερινό νομοθέτημα, το οποίο είναι μία μεγάλη πολιτική 

απάτη, έχει ακριβώς αυτή τη στόχευση, δηλαδή να εξαπατήσει τον πολίτη. 

Προνομοθετήσατε τη μείωση των συντάξεων χωρίς να σας το ζητήσουν οι 

διεθνείς τοκογλύφοι, για να έρθετε σήμερα εδώ και να πείτε, δήθεν, ότι 

σταματάει αυτή η περικοπή και ότι κάνετε κάτι καλό για τον απλό 

φορολογούμενο Έλληνα, ο οποίος έχει στήσει αυτό το κράτος, για να ζουν από 

τα επιδόματα, για να ζουν από τα λεφτά τα οποία δίνει στο κράτος μέσω της 

φορολογίας όλοι οι άλλοι εκτός από τους Έλληνες πολίτες. 

Αυτή η καταστροφική πολιτική για την πατρίδα μας είναι συνέχεια της 

πολιτικής του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, που οδήγησε τη χώρα στην 

εξαθλίωση, που οδήγησε την εθνική οικονομία στον όλεθρο. Αυτή τη στιγμή 

τίποτα δεν δαπανάται για να υπάρξει ανάπτυξη της οικονομίας, η οποία μπορεί 

να προέλθει μόνο μέσω του πρωτογενούς τομέα, μόνο μέσω της αύξησης της 

εθνικής παραγωγής. Μόνο αν αυξηθεί το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της χώρας 

μπορούμε να μιλάμε για ελπίδες για ανάπτυξη της οικονομίας, για να ζήσουν οι 

επόμενες γενεές Ελλήνων σε αυτή τη χώρα.  



Τίποτα απ’ όλα αυτά δεν συμβαίνει. Αντιθέτως, έχουμε μία πολιτική 

καταστροφική, συνέχεια της πολιτικής ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας από την 

εθνομηδενιστική Συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που καταστρέφει την κοινωνία, 

διαλύει την ελληνική οικονομία, προδίδει τη Μακεδονία, προδίδει τα εθνικά μας 

συμφέροντα.  

Μόνο μία εθνική κυβέρνηση του Λαϊκού Συνδέσμου-Χρυσή Αυγή θα 

μπορέσει να ανατρέψει αυτό το διεφθαρμένο καθεστώς, το οποίο εδώ και 

δεκαετίες διαλύει την πατρίδα μας.  

Ευχαριστώ. 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Θα συνεχίσουμε ως εξής. Θα 

κλείσει η εναλλαγή των συναδέλφων στο νούμερο πέντε -δεν υπήρχαν από 

άλλα κόμματα- με τον κ. Σαρίδη, μετά θα δώσω τον λόγο για ένα λεπτό στον κ. 

Βρούτση, για μία διαδικαστική πρόταση προς την κυρία Υπουργό και στη 

συνέχεια ξεκινάει ο κατάλογος.  

Κύριε Σαρίδη, έχετε τον λόγο.  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. 

 Κύριοι Υπουργοί, κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω λίγο παράδοξα 

σήμερα την εισήγησή μου, αλλά θα καταλάβετε το πνεύμα μου αργότερα. 



 «Στρατηγέ, το τανκ σου είναι δυνατό μηχάνημα. Θερίζει δάση ολόκληρα 

και εκατοντάδες ανθρώπους αφανίζει.  Μόνο που έχει ένα ελάττωμα: Χρειάζεται 

οδηγό!  

Στρατηγέ, το βομβαρδιστικό σου είναι πολυδύναμο. Πετάει πιο γρήγορα 

από τον άνεμο και από τον ελέφαντα σηκώνει βάρος πιο βαρύ. Μόνο που έχει 

ένα ελάττωμα: Χρειάζεται πιλότο!  

Στρατηγέ, ο άνθρωπος είναι χρήσιμος πολύ. Ξέρει να πετάει, ξέρει να 

σκοτώνει. Μόνο που έχει ένα ελάττωμα: Ξέρει να σκέφτεται!». 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πουλάμε τρέλα. Αυτό κάνουμε! Πουλάμε 

τρέλα σε όποιον ενδιαφέρεται. Στις αυλές των δημοτικών μας σχολείων, και 

ευτυχώς για το μέλλον αυτής της χώρας, ακούγονται σοβαρότερα επιχειρήματα 

και γίνονται σοβαρότεροι διάλογοι. 

Και αφού μέσα, λοιπόν, εδώ πουλάμε τρέλα και μάλιστα με οργανωμένο 

τρόπο, συλλογικό, ομαδικό, είπα να ευθυμήσουμε λιγάκι διαβάζοντας 

αποσπάσματα από το «Γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου» του Μπρεχτ. 

Ένοιωσα αυτήν την ανάγκη, είχα αυτήν την έμπνευση, αν θέλετε, δηλαδή 

να ψάξω να βρω τρόπο να υπενθυμίσω στην Αίθουσα πως απευθυνόμαστε σε 

σκεπτόμενους ανθρώπους, γιατί μοιάζει να το έχουμε ξεχάσει. 

Συμπεριφερόμαστε σαν να έχουμε ξεχάσει πως οι πολίτες που μας ακούν είναι 



ικανοί να σκέπτονται από μόνοι τους, σαν να μην πιστεύουμε πως είναι σε θέση 

να κρίνουν με τη λογική τους τα όσα ακούγονται μέσα σε αυτήν εδώ την 

Αίθουσα.  

Αν, λοιπόν, εξετάσουμε ένα-ένα όλα όσα καλούμαστε να ψηφίσουμε 

σήμερα, οφείλουμε να παραδεχτούμε χωρίς να υποτιμάμε τη νοημοσύνη των 

πολιτών πως είναι όλα αναγκαία για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, 

πως είναι όλα απαραίτητα για να αποκατασταθούν αδικίες, πως κινούνται όλα 

στη σωστή κατεύθυνση, αλλά και πως είναι όλα πολύ λίγα. 

Επίσης, πρέπει να παραδεχτούμε πως κανένα από αυτά δεν ήταν 

αυτονόητο, πως κανένα από αυτά δεν ήταν δεδομένο, αλλά και πως κανένα 

από αυτά δεν είναι κατόρθωμα της Κυβέρνησης ή της Αντιπολίτευσης. Ο 

ελληνικός λαός είναι αυτός που μας υποχρεώνει όλους σήμερα να 

αντιταχθούμε στον παραλογισμό, να μην ανεχθούμε για κανέναν λόγο νέες 

περικοπές στις συντάξεις. Ποιος θα μπορούσε σήμερα να επιχειρηματολογήσει 

υπέρ των περικοπών των συντάξεων με πειστικό τρόπο; 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πάνω απ’ όλα αυτό που πρέπει να 

παραδεχθούμε είναι πως μόνο έτσι ανατρέπονται οι επιπτώσεις των 

μνημονίων. Μόνο όταν καταφέρνουμε να συμφωνήσουμε όλοι μαζί σε κάτι, 

μόνο με ισχυρές κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες θα μπορέσουμε να αλλάξουμε 

τα πράγματα. Διακόσιοι είκοσι πέντε Βουλευτές από πέντε κόμματα 



χρειάστηκαν για να γίνει το «ΟΧΙ» «ΝΑΙ» και να επιβληθούν για τα καλά τα 

μνημόνια στη χώρα μας. Τουλάχιστον τόσοι, λοιπόν, χρειάζονται για την 

ανατροπή τους, για την επαναδιαπραγμάτευσή τους.  

Από την πρώτη στιγμή εμείς στην Ένωση Κεντρώων επιλέξαμε να 

αναδείξουμε την ανάγκη για ενότητα ως το μοναδικό αντίδοτο απέναντι στη 

λαίλαπα των μνημονιακών πολιτικών λιτότητας. Συνεπείς, λοιπόν, με τις αρχές 

μας θα στηρίξουμε αυτήν την προσπάθεια για να μπει επιτέλους ένα φρένο, ένα 

οριστικό τέλος στην κατρακύλα και ας είναι λίγα αυτά που πετυχαίνουμε. 

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Πρόεδρος της 

Βουλής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ) 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είπα νωρίτερα πως πουλάμε τρέλα και ο 

λόγος που το είπα αυτό είναι ο εξής: Ακολουθούμε στα τυφλά τον δρόμο της 

διχόνοιας ή, όπως το λέμε στα τηλεπαράθυρα, τον δρόμο της ακραίας 

πόλωσης. Αντί να κοιτάξουμε να αναδείξουμε όλοι μαζί το τι μπορούμε να 

πετύχουμε ενωμένοι, εμείς ανταλλάσσουμε προσβολές και ύβρεις. Αντί να 

γυρίσουμε να πούμε στους πολίτες πως έπαιξε πράγματι αποφασιστικό, 

καταλυτικό ρόλο στην όλη υπόθεση η ομοφωνία που επέδειξαν οι πολιτικές 

δυνάμεις απέναντι στο ζήτημα των συντάξεων, εμείς καθόμαστε αντιθέτως και 

τσακωνόμαστε για το ποιανού ιδέα ήταν να μην περικοπούν οι συντάξεις αυτές 



ή ποιος το διαπίστωσε πρώτος πως οι νέες περικοπές θα ήταν αχρείαστες, 

αντιπαραγωγικές και αντιαναπτυξιακές.  

Επειδή οδεύουμε σε εκλογές και επειδή τα διάφορα πολιτικά επιτελεία 

έχουν αποφασίσει πως η προεκλογική τακτική τους θα είναι υποδαύλιση της 

διχόνοιας αδιαφορώντας για το κακό που προκαλούν οι επιλογές τους, 

καταλήγουμε σήμερα μέσα εδώ στην Αίθουσα να τρωγόμαστε μεταξύ μας αντί 

να ψάχνουμε να βρούμε ένα κοινό έδαφος, ώστε να θεμελιώσουμε εκεί πάνω 

την εθνική προσπάθεια για ανάκαμψη.  

Πού είναι, κυρίες και κύριοι, ο σεβασμός μας απέναντι στις θυσίες του 

ελληνικού λαού, όταν δεν τις χρησιμοποιούμε ως βάση συνεννόησης, ως 

θεμέλιο εθνικής ομοψυχίας, ως μοχλό για να ανατρέψουμε τις πολιτικές 

λιτότητας; Πουλάμε τρέλα, λοιπόν, και αντί να μιλάμε εδώ για όσα μπορούμε να 

πετύχουμε ενωμένοι, μιλάμε, τελικά, για όσα μας χωρίζουν, μας διχάζουν. 

Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο -και θα κλείσω με αυτό-

επειδή πολλά ακούστηκαν τουλάχιστον για το πρόσωπό μου: Δεν θα ψηφίσω 

τη Συμφωνία των Πρεσπών. Το ξαναλέω: Δεν θα ψηφίσω τη Συμφωνία των 

Πρεσπών. Και για να είμαι σίγουρος, λοιπόν, πως το άκουσαν κάποιες 

εξαιρετικές δημοσιογράφοι, που τοποθετούν ερωτηματικά δίπλα στο όνομά μου 

και τη φωτογραφία μου, θα το πω και τρίτη φορά: Δεν θα ψηφίσω τη Συμφωνία 

των Πρεσπών! 



(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου ομιλίας του 

κυρίου Βουλευτή) 

Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντικό. 

Παρακαλώ, λοιπόν, τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες να μεταφέρουν 

τη δήλωσή μου αυτή, ώστε να πάψει να προσμετράται το όνομά μου σε 

οποιαδήποτε άλλη κατηγορία εκτός εκείνων που θα καταψηφίσουν τη 

Συμφωνία της λίμνης. 

Θα ήθελα δε να σας υπενθυμίσω, χωρίς να θέλω να σας υποδείξω τη 

δουλειά σας όσον αφορά τουλάχιστον τη δημοσιογραφική έρευνα, τρία 

αδιαμφισβήτητα γεγονότα:  

Πρώτον, υπήρξα ο πρώτος Βουλευτής που τοποθετήθηκε για το 

Σκοπιανό φέτος, μέσα στο Κοινοβούλιο, στις 9 Ιανουαρίου αναλύοντας το γιατί 

δεν μπορεί να υπάρξει λύση που να περιέχει το όνομα «Μακεδονία» 

επιχειρηματολογώντας εναντίον και κατά για ένα-ένα από τα ονόματα που 

επίσημα, μετά από δύο μήνες, εμφάνισε ο κ. Νίμιτς και ο κ. Κοτζιάς. 

 

Δεύτερον, έχω αρθρογραφήσει σε μεγάλες ενημερωτικές ιστοσελίδες 

πάνω από επτά φορές, εξηγώντας τους λόγους που θα καταψηφίσω τη 

Συμφωνία.  



Τρίτον, έχω μιλήσει δεκαεπτά φορές από το Βήμα αυτό για τις σκέψεις 

μου, τις απόψεις μου, τα πιστεύω μου, ότι, δηλαδή, το όνομα από μόνο του 

αποτελεί όχημα αλυτρωτισμού, γι’ αυτό και δεν θα επιτρέψω από σήμερα και 

στο μέλλον καμία απολύτως αναφορά του ονόματός μου για ενδεχόμενη 

συμμετοχή μου στο ξεπούλημα του ονόματος της Μακεδονίας. 

Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούμε. 

Τον λόγο έχει ο Πρωθυπουργός, κ. Αλέξης Τσίπρας.  

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης-Υπουργός 

Εξωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα είναι μία, θα έλεγα, χαρμόσυνη 

μέρα για εκατομμύρια συμπολίτες μας. Και χαίρομαι γιατί έμαθα ότι θα είναι 

αυτή τη φορά μαζί μας και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης -

φαντάζομαι ότι θα με ακούει, του ζήτησα κι εγώ να είναι εδώ την ώρα που θα 

είμαι κι εγώ, θα τον ακούσω κι εγώ- διότι, ξέρετε, πριν από λίγες μόνο ημέρες 

δεν υπήρχε ομιλία που να ξεκινάει χωρίς να αναφέρεται στην πρόβλεψή του για 

την περικοπή των συντάξεων.  



Χαίρομαι που τώρα είμαστε όλοι μαζί, γιατί φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει 

Βουλευτής της Αντιπολίτευσης που δεν θα μοιραστεί μαζί μας αυτή τη χαρά να 

ψηφίσει «ναι σε όλα» σε ένα ακόμη φιλολαϊκό σχέδιο που φέρνουμε στη Βουλή. 

Γιατί, όταν εμείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είπαμε στις 21 του 

περασμένου Αυγούστου ότι τελειώνουν επιτέλους μετά από οκτώ χρόνια τα 

μνημόνια, δεν το είπαμε στον αέρα. Είχαμε ήδη επεξεργαστεί και ιεραρχήσει τις 

άμεσες παρεμβάσεις, ώστε αμέσως μετά τη λήξη του Προγράμματος να μπουν 

οι βάσεις της νέας εποχής. Είχαμε φυσικά απόλυτη γνώση και απόλυτο έλεγχο 

της δημοσιονομικής κατάστασης και του απαραίτητου χώρου που διαθέτουμε 

προς αξιοποίηση, διότι έτσι πρέπει να πορεύεται μια σοβαρή και υπεύθυνη 

κυβέρνηση. 

Το λέω αυτό διότι κάποιοι τις τελευταίες ημέρες επιμένουν να μην 

κατανοούν ότι κάθε μας βήμα εντάσσεται σε έναν σαφή και συγκεκριμένο 

σχεδιασμό και μιλούν περί παροχολογίας και μιλούν για δωράκια ενόψει των 

Χριστουγέννων. Αναφέρομαι, βεβαίως, τόσο στην Αξιωματική Αντιπολίτευση 

όσο και στους συμπαραστάτες της, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και σε 

πολλούς άλλους δημοσιολογούντες. 

Μου είναι εξαιρετικά δύσκολο, πράγματι, να μπω στην ουσία αυτού του 

παραλογισμού. Θέλω μονάχα να σταθώ στον εξαιρετικά προσβλητικό, κατά την 

άποψή μου, χαρακτηρισμό περί παροχολογίας. Είναι προσβλητικός όχι 



απέναντι στην Κυβέρνηση, αλλά απέναντι στους πολίτες αυτής της χώρας που 

επί πολλά χρόνια στερήθηκαν βασικών αγαθών, επειδή κάποιοι που 

κυβέρνησαν για δεκαετίες, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, κατάφεραν -διότι περί 

κατορθώματος επρόκειτο- να ρίξουν τη χώρα στα βράχια της χρεοκοπίας.  

Και σας έβλεπαν αυτοί οι πολίτες να ψηφίζετε «ναι σε όλα» μόνο σε 

περικοπές στα εισοδήματά τους, στις συντάξεις τους, περικοπές που εσείς 

φέρνατε για πολλά χρόνια. Και αυτοί οι πολίτες έρχεται σήμερα η ώρα να 

ανταμειφθούν για τις θυσίες τους και, άρα, είναι ύβρις απέναντί τους να ομιλείτε 

περί παροχολογίας και περί δώρων που κάνουμε στους πολίτες που 

βρίσκονται στη μεγαλύτερη ανάγκη, διότι αυτά δεν είναι δώρα, αλλά είναι 

αναγκαίες ανάσες και δίκαιες παρεμβάσεις για τον κόσμο της δουλειάς, για τον 

κόσμο του μόχθου, για τους απόμαχους της βιοπάλης που είδαν τα τελευταία 

χρόνια τις συντάξεις τους να βυθίζονται, δυστυχώς, όμως, μαζί με αυτές να 

βυθίζεται και η δική τους αξιοπρέπεια.  

Εμείς, λοιπόν, παροχές δεν κάνουμε, αλλά αποκαθιστούμε τις αδικίες 

που γέννησε η σκληρή και πρωτόγνωρη λιτότητα των ημερών σας τώρα, που 

με ασφάλεια έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό, αφού ανορθώσαμε 

πρωτίστως την οικονομία και επιστρέφουμε σταδιακά σε εκείνους που 

επλήγησαν από την κρίση και τα μνημόνια αυτά που στερήθηκαν για χρόνια 

άδικα. Γι’ αυτό, λοιπόν, καλό θα ήταν όσοι αναμασάτε αυτή την καραμέλα «περί 



παροχολογίας και δώρων» να δείξετε λίγο σεβασμό όχι σε μας, αλλά σε αυτούς 

τους ανθρώπους. 

Θέλω να ξεκινήσω, λοιπόν, την τοποθέτησή μου επί του νομοσχεδίου 

από την πρώτη  παρέμβαση που φέρνουμε ενώπιον της Βουλής, παρέμβαση 

που αφορά την έμπρακτη στήριξη κατά κανόνα ανθρώπων της τρίτης ηλικίας, 

ανθρώπων που αντιμετωπίζουν κινητικά ή άλλα ειδικά προβλήματα και είτε 

ζουν μόνοι, μη μπορώντας να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες τους είτε η 

οικογένειά τους αντιμετωπίζει αντικειμενική αδυναμία να τους παρέχει πλήρη 

φροντίδα. 

Προχωράμε, λοιπόν, σήμερα, όπως εξήγγειλα τον Σεπτέμβρη στη 

Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην πρόσληψη τριών χιλιάδων διακοσίων 

εργαζομένων για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».  

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ) 

Πρόκειται για θέσεις μόνιμου προσωπικού οι οποίες θα καλυφθούν 

μέσω ΑΣΕΠ και θα κατανεμηθούν στις δομές των δήμων όλης της χώρας και η 

προκήρυξη θα γίνει άμεσα και με μέριμνα να αναγνωρισθεί στον μέγιστο βαθμό 

η προϋπηρεσία και η εμπειρία. Και θα έλεγα ότι πρόκειται για μια πράξη 

ευθύνης, τόσο έναντι των συμπολιτών μας που έχουν απόλυτη ανάγκη της 

φροντίδας που παρέχει αυτό το πρόγραμμα όσο, όμως, και έναντι των 



εργαζομένων που για δεκαοκτώ ολόκληρα χρόνια επιτελούν πολύτιμο 

κοινωνικό έργο και βρίσκονται στον αέρα, με συμβάσεις που καλύπτονται είτε 

από προγράμματα ΕΣΠΑ, είτε από ειδικούς λογαριασμούς, είτε από άλλες 

πηγές χρηματοδότησης. 

Αυτό, λοιπόν, σήμερα τελειώνει. Μόνιμο προσωπικό, σταθερές θέσεις 

εργασίας, ουσιαστική αναβάθμιση ενός προγράμματος που παρέχει κοινωνική 

φροντίδα σε χιλιάδες συνανθρώπους μας. Ούτε αυτή, λοιπόν, είναι -με την 

έννοια που εσείς θεωρείτε- παροχή ή δώρο, αλλά είναι μία καίρια κοινωνική 

παρέμβαση. Ούτε αποτελεί επιλογή διόγκωσης του κράτους, όπως μας 

καταγγέλλετε. 

Η δεύτερη παρέμβαση στην οποία θέλω να σταθώ αφορά τη νέα γενιά, 

τις νέες και τους νέους μέχρι είκοσι πέντε ετών, που ειδικά στα χρόνια της 

κρίσης βίωσαν το σκληρό πρόσωπο της εκμετάλλευσης στην εργασία και 

μάλιστα το βίωσαν αυτό το σκληρό πρόσωπο και με τη βούλα του νόμου. Μιλώ 

φυσικά για τις παρεμβάσεις που οδήγησαν στην απορρύθμιση της αγοράς 

εργασίας, κυρίως όμως ομιλώ για το επαίσχυντο καθεστώς του υποκατώτατου 

μισθού, γι’ αυτήν την απαράδεκτη μισθολογική διάκριση εις βάρος της νέας 

γενιάς. 

Και θέλω σε αυτό το σημείο, κύριε Μητσοτάκη, να σας πω κάτι, διότι 

υποπέσατε πρόσφατα σε ένα πολύ σοβαρό ατόπημα και όχι μάλιστα εν τη ρύμη 



του λόγου σας, αλλά ήταν γραπτό. Θα σας το συγχωρούσα, όπως δεκάδες 

άλλα, αν δεν ήταν τόσο εξοργιστικό για μια γενιά που η παράταξή σας, εσείς, 

την αναγκάσατε να δουλεύει για χαρτζιλίκια, την αναγκάσατε να δουλεύει 

ανασφάλιστη, με χαμηλότερο μισθό και χωρίς στοιχειώδη εργασιακά 

δικαιώματα. 

Είπατε, λοιπόν, μέσω tweet το εξής: «Οι νέοι δεν πιστεύουν ότι θα 

πάρουν ποτέ σύνταξη, γι’ αυτό και συχνά επιλέγουν –προσέξτε τη φράση-  να 

εργάζονται, χωρίς ασφάλιση.»  

Ακούστε, κύριε Μητσοτάκη, κανένας νέος άνθρωπος στον τόπο μας δεν 

επιλέγει να εργάζεται ανασφάλιστος. Αναγκάζεται να εργάζεται ανασφάλιστος. 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ) 

Και αναγκάζεται, γιατί ο εργοδότης του δεν είχε δει ποτέ τον ελεγκτή του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και προφανώς ένιωθε την άνεση να επιβάλει 

τους χειρότερους δυνατούς όρους στον εργαζόμενό του, χωρίς κανένα κόστος. 

Αναγκάζεται, γιατί ζει σε μια χώρα που εσείς την οδηγήσατε τα πρώτα δυο 

μνημονιακά χρόνια να έχει φθάσει η ανεργία των νέων μέχρι είκοσι πέντε ετών 

στο 60%. Και, βεβαίως, όταν η ανεργία των νέων είναι στο 60%, οποιαδήποτε 

ευκαιρία έχει μπροστά του θα την πιάσει από τα μαλλιά, ακόμα και την τελευταία 

εργασιακή ευκαιρία, με τη στοιχειώδη αμοιβή. Αναγκάζεται, γιατί όταν ζει σε μια 



χώρα, όπως αυτή που ήταν τα χρόνια που κυβερνούσατε, που η Κυβέρνηση 

καταργεί τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και επιβάλλει τον νόμο της ζούγκλας 

στην αγορά εργασίας, προφανώς κανένας νέος άνθρωπος δεν νιώθει την 

παραμικρή προστασία από την πλευρά της πολιτείας απέναντι στην εργοδοτική 

αυθαιρεσία. 

Θα σας πρότεινα, λοιπόν, να μην βαφτίσετε τον δικό σας πολιτικό 

κυνισμό ως επιλογή των νέων ανθρώπων. Άλλωστε, τα πεπραγμένα σας είναι 

γνωστά. Είναι γνωστή η ζημιά που έχετε κάνει σε μια ολόκληρη γενιά, για να 

μας λέτε σήμερα με θράσος, θα έλεγα, ότι είναι επιλογή για τους νέους 

ανθρώπους να δουλεύουν ανασφάλιστοι. 

Εμείς, από την άλλη, προσπαθήσαμε όλα αυτά τα χρόνια, ταυτόχρονα 

με τη σκληρή και δύσκολη προσπάθεια ανόρθωσης της ελληνικής οικονομίας, 

να δουλέψουμε με σχέδιο και μεθοδικότητα, ώστε να αλλάξουμε αυτή την 

εικόνα, αυτή την κατάσταση της ακραίας εργασιακής εκμετάλλευσης που 

βιώνουν οι νέες και οι νέοι στη χώρα μας. Πλέον, το Σώμα Επιθεώρησης 

Εργασίας, ξέρετε, δεν είναι μια ταμπέλα. Γίνονται πραγματικοί έλεγχοι και 

πέφτουν πρόστιμα. Οι παραβάτες αυτό το γνωρίζουν, διότι πληρώνουν ήδη 

ακριβά.  

Η  αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία στη χώρα μας στα τρία τελευταία 

χρόνια έπεσε από το 20% που ήταν, στο 12% και αυτό είναι μια σημαντική 



κατάκτηση. Σε χώρους δουλειάς, όπου το ωράριο είχε γίνει «λάστιχο», πλέον 

το οκτάωρο έχει γίνει κανονικότητα λόγω των συχνών ελέγχων και αυτό είναι 

μια σημαντική κατάκτηση της δικής μας Κυβέρνησης, που θέλει να στέκεται 

δίπλα στους ανθρώπους του μόχθου, στις νέες και τους νέους που εργάζονται 

σε αντίξοες συνθήκες. 

Και συνεχίζουμε στην ίδια πορεία. Καταργούμε τον υποκατώτατο μισθό, 

ο οποίος θα ανέλθει στο ύψος του νέου αυξημένου γενικού κατώτατου μισθού 

το επόμενο διάστημα. Σήμερα νομοθετούμε την επιδότηση του 50% των 

ασφαλιστικών εισφορών για την κύρια σύνταξη που καταβάλουν οι εργοδότες 

για νέους εργαζόμενους έως την ηλικία των είκοσι πέντε ετών, δηλώνοντας με 

αυτόν τον τρόπο την έμπρακτη στήριξή μας στις νέες και στους νέους της 

μισθωτής εργασίας και παράλληλα στέλνοντας και ένα σαφές μήνυμα προς 

τους εργοδότες εκείνους, οι οποίοι ευλόγως ενδεχομένως να ανησυχούν από 

την επερχόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού και τους λέμε ότι δεν υπάρχει 

κανένας λόγος ανησυχίας, από τη στιγμή μάλιστα που η αύξηση του μισθού 

συνεπάγεται και άμεση θετική επίδραση στην ιδιωτική κατανάλωση.  

Καμία ανησυχία, λοιπόν, σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα της 

οικονομίας, αλλά και κανένα άλλοθι παράλληλα, από τη στιγμή που η πολιτεία 

αναλαμβάνει να επιδοτήσει κατά το ήμισυ τις εισφορές των νέων εργαζομένων. 



Κανένα άλλοθι για όσους θέλουν να διατηρήσουν ένα βαθιά αντικοινωνικό 

καθεστώς εκμετάλλευσης για χιλιάδες νέες και νέους στη χώρα μας. 

Καταλαβαίνω, όμως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι στη σημερινή 

συνεδρίαση τα μάτια των περισσότερων απ’ όσους μας βλέπουν και τα αυτιά 

όσων μας ακούν είναι στραμμένα στον τίτλο του νομοσχεδίου που συζητούμε 

σήμερα. Και ο τίτλος είναι «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης 

συντάξεων».  

 

 

 

Ξέρω, μάλιστα ότι είναι πολλοί αυτοί, οι οποίοι θα τρίβουν τα μάτια τους 

με αυτό τον τίτλο. Δεν αναφέρομαι, βεβαίως, στους χιλιάδες των συνταξιούχων 

που σήμερα θα χαμογελούν, αλλά σε κάποιους εντός και εκτός της Αίθουσας, 

οι οποίοι -έχω πει κι άλλη φορά- είναι όπως ο τζογαδόρος στη ρουλέτα που 

ποντάρει ακόμα και τα ρούχα που φοράει στο τελευταίο γύρο. Έτσι κι αυτοί, 

πόνταραν πολιτικά ό,τι είχαν και δεν είχαν στο μαύρο. Τελικά, βγήκε κόκκινο 

και έχασαν. 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ) 



 Σας το είχαμε πει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε κάθε ευκαιρία και με 

κάθε τρόπο: Μη βιάζεστε τόσο πολύ με το θέμα των συντάξεων. Εσείς 

βιαστήκατε και τα επενδύσετε όλα εκεί. Όπως είχατε –σας θυμίζω- επενδύσει 

στον περίφημο «κόφτη» και στην κατάρρευση της πρώτης και της δεύτερης 

αξιολόγησης, όπως είχατε επενδύσει και προεξοφλήσει το τέταρτο μνημόνιο, 

έτσι επενδύσατε τα πάντα σχεδόν και στην περικοπή των συντάξεων.  

Όταν, όμως, καταλάβετε ότι η διαπραγμάτευση θα φέρει το επιθυμητό 

αποτέλεσμα για τους συνταξιούχους, γιατί είχαμε εξασφαλίζει την επίτευξη των 

στόχων και το μόνο που έμενε ήταν η επιμονή του Διεθνούς Νομισματικού 

Ταμείου, τότε κάνατε ένα ακόμα μεγαλύτερο λάθος: να επιμείνετε πεισματικά 

σε αυτή τη λογική και την επιμονή. Έτσι, χάσατε όχι μόνο τις προβλέψεις σας, 

την αξιοπιστία σας, αλλά και την πολιτική σας αξιοπρέπεια.  

 Φιλικά σε εσάς μέσα ενημέρωσης έγραψαν κατά σειρά για απαρέγκλιτη 

εφαρμογή του μέτρου, αργότερα για μερική εφαρμογή του μέτρου, μετά για 

αναβολή και για αναστολή. Αλλά ανακάλυψαν φραγμό στα σχέδια της 

Κυβέρνησης από το Euroworking Group, από το Eurogroup, από το Βερολίνο 

από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που θα στυλώσει τα πόδια, από τους 

θεσμούς που θα είναι όλοι μία φωνή απέναντι μας. Μόνοι σας τα λέγατε. Μόνοι 

σας τα ακούγατε. Μόνοι σας τα πιστεύατε.  



Μάλιστα, λίγο παλιότερα, όταν ακόμα δεν είχε αρχίσει να διαφαίνεται η 

προοπτική της ευτυχούς, της επιτυχούς εξέλιξης πραγματοποιήσατε και ταξίδια 

στο Βερολίνο, μπας και εκμαιεύσετε μία φράση, ένα χτύπημα στην πλάτη, κάτι 

που να σας δείχνει ότι η Γερμανία θα πιέσει για την εφαρμογή των περικοπών. 

Όπως πήγατε, έτσι και γυρίσατε, με άδεια χέρια.  

Όταν, όμως, ήρθε στην Αίθουσα της Γερουσίας ο Επίτροπος 

Οικονομικών, ο κ. Μοσκοβισί και τοποθετήθηκε σοφά, όπως αποδείχθηκε, 

αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην εφαρμοστούν οι περικοπές στις 

συντάξεις, τότε τα στελέχη σας τον πέρασαν γενεές δεκατέσσερις. Μεταξύ 

αυτών, ήταν και ο κ. Χατζηδάκης, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος εκπροσωπούσε 

σε εκείνη τη συνεδρίαση την Αξιωματική Αντιπολίτευση, αλλά κι εσείς ο ίδιος, 

κύριε Μητσοτάκη, με τις δηλώσεις σας αμέσως μετά. Για να μην αναφερθώ καν 

στο τι του έσυραν τα μιντιακά συγκροτήματα που σας στηρίζουν. Τι Συριζαίο 

τον είπατε -καλά το «σοσιαλιστής» πάει-, αντάρτη του Νεπάλ τον είπατε, τον 

εμφανίσατε τον Επίτροπο Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επειδή 

τόλμησε να σας χαλάσει το αφήγημα πάνω στο οποίο είχατε ποντάρει πολύ 

μεγάλο μέρος της πολιτικής σας στρατηγικής.   

Σήμερα, λοιπόν, ήρθε η μέρα που ξορκίζατε, αφού όμως πρώτα πέσατε 

τόσο χαμηλά, αφού φτάσατε στο σημείο εκείνο να εύχεστε να μειωθούν οι 

συντάξεις  για να κεφαλαιοποιήσετε πολιτικά πάνω στο δράμα των 



συνταξιούχων, των συμπολιτών μας.  Ήρθε, λοιπόν, η ώρα τώρα να ψηφίσετε 

κι εσείς με μεγάλη δική μας χαρά και με τα δύο χέρια την κατάργηση του μέτρου 

αυτού. Ήρθε η ώρα να πείτε «ναι σε όλα» και σε ένα θετικό μέτρο.  

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέλω, όμως, να σας πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι αυτή η εξέλιξη 

δεν ήταν καθόλου αυτονόητο ότι θα συμβεί και καθόλου εύκολο να συμβεί. Για 

να μην καταλογίζω μεγαλύτερες ευθύνες από όσες έχει η Αντιπολίτευση, ορθώς 

πίστεψε κάποια στιγμή ότι δεν θα το καταφέρναμε να γυρίσουμε το παιχνίδι, 

αλλά πολύ λανθασμένα και ηθικά και πολιτικά, κατά τη γνώμη μου, επέλεξε να 

ποντάρει σε αυτό. Το λέω αυτό διότι ήταν μία δύσκολη προσπάθεια, διότι 



εργαστήκαμε μεθοδικά ώστε να αποδείξουμε στους εταίρους μας ότι το μέτρο 

αυτό ήταν αχρείαστο και να φτάσουμε στο σημερινό σημείο. 

Θέλω, όμως, αλήθεια, ανεξαρτήτως της στάσης που επέλεξε και για την 

οποία κρίνεται ο κ. Μητσοτάκης και η Αντιπολίτευση στο θέμα αυτό, να 

αναρωτηθώ και να αναρωτηθεί και ο κάθε πολίτης που μας ακούει: Η Νέα 

Δημοκρατία μαζί με το  ΠΑΣΟΚ δεν είναι τα κόμματα που ιδίως στο πρώτο, 

αλλά και στο δεύτερο μνημόνιο, ισοπέδωσαν τις συντάξεις με οριζόντιες 

περικοπές έως και 50% και συνολικό ύψος 45 δισεκατομμύρια ευρώ; Αυτοί δεν 

είναι που παρακαλάγανε να εφαρμοστεί το μέτρο; Αυτοί δεν είναι που σε κάθε 

στροφή απεδείκνυαν ότι οι απόψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που 

εμπνεύστηκε και επέβαλε αυτό το μέτρο, είναι απόψεις όμορες με τις δικές τους 

απόψεις; Αυτοί είναι. 

Άρα, λοιπόν, αν στη θέση τη δική μας, που δώσαμε αυτή τη μάχη έναν 

χρόνο τώρα, βρισκόταν μια κυβέρνηση όπως οι προηγούμενες της Νέας 

Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, υπήρχε έστω η παραμικρή πιθανότητα να 

πετυχαίνανε την κατάργηση αυτού του μέτρου; Ούτε η παραμικρή πιθανότητα 

δεν υπήρχε! 

(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 



 Εσείς, κύριε Μητσοτάκη, δεν ποντάρατε μονάχα στα πολιτικά οφέλη των 

περικοπών. Το πρόβλημα με εσάς -και δεν το κρύβετε όταν αναγκάζεστε να 

μιλήσετε προγραμματικά- είναι ότι συμφωνείτε ιδεολογικά και πολιτικά με αυτό 

το μέτρο. Εσείς είστε αυτός, άλλωστε, που σε κάθε σας ομιλία για το 

ασφαλιστικό σύστημα διατρανώνετε την ανάγκη να εφαρμοστεί ο τρίτος 

πυλώνας της ιδιωτικής ασφάλισης. Και εσείς βεβαίως, ως Κυβέρνηση, ήσασταν 

αυτοί που χρεοκόπησαν τα ταμεία, δημιουργώντας μία εφιαλτική κατάσταση για 

τη βιωσιμότητά τους. 

Παραδώσατε, σας θυμίζω, τα ασφαλιστικά ταμεία με ένα θηριώδες 

έλλειμμα ύψους 1,1 δισεκατομμυρίου ευρώ και με τετρακόσιες χιλιάδες 

απλήρωτες συντάξεις και εφάπαξ. Αυτή την εικόνα παραλάβαμε. Και μάλιστα 

όχι μόνο προκαλέσατε την κατάρρευση των ταμείων, αλλά αντισταθήκατε με 

σθένος και στην προσπάθεια που κάναμε, την μοναδική ουσιαστική 

προσπάθεια, για ένα ταμείο, που θα δημιουργούσε ένα δίκαιο και βιώσιμο 

ασφαλιστικό σύστημα.  

Θυμάστε τι λέγατε τότε που ψηφίζαμε το νέο ασφαλιστικό, τον Νόμο 

Κατρούγκαλου, όπως τον βαφτίσατε, για τον οποίο μάλιστα επινοήσατε και το 

λεγόμενο «κίνημα της γραβάτας», για να αποδειχθεί η δήθεν πάνδημη αντίθεση 

του κόσμου σε αυτήν τη μεταρρύθμιση; Τι έμεινε από αυτόν τον ορυμαγδό, 

πέρα από τη διαρκή αναπαραγωγή της προπαγάνδας περί οριζόντιων 



περικοπών, εκτόξευσης των εισφορών και κατάρρευσης των ταμείων; Αυτό 

που έμεινε είναι η πραγματικότητα.  

Και τι δείχνει η πραγματικότητα; Πρώτον, ότι το ποσοστό των μη 

μισθωτών ασφαλισμένων που κλήθηκαν τους πρώτους μήνες του 2018 να 

πληρώσουν εισφορές μέχρι 200 ευρώ, ανήλθε στο 88%, ενώ το αντίστοιχο 

ποσοστό το 2006, οπότε και ισχύει ακόμα το παλιό σύστημα των ασφαλιστικών 

κλάσεων, ήταν μόλις 27%. Με δυο λόγια, πριν τον νόμο που δήθεν θα εκτόξευε 

τις εισφορές, πλήρωναν μέχρι 200 ευρώ σχεδόν τρεις στους δέκα 

ασφαλισμένους, ενώ σήμερα, με το νέο πλαίσιο, πληρώνουν μέχρι 200 ευρώ 

εννιά στους δέκα ασφαλισμένους. 

Δεύτερον, τα καταρρέοντα ταμεία που παραλάβαμε ενοποιήθηκαν -

επιτέλους, ενοποιήθηκαν- και τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Ο πρώτος 

χρόνος λειτουργίας του ΕΦΚΑ ολοκληρώθηκε με θετικό οικονομικό αποτέλεσμα 

ύψους 777 εκατομμυρίων ευρώ έναντι εκτιμώμενου ελλείμματος 765 

εκατομμυρίων ευρώ. Αντιστρέψαμε, λοιπόν, την εικόνα πλήρως. Είχαμε μια 

θετική απόκλιση της τάξης του 1 δισεκατομμυρίου και χάρη σε αυτήν τη θετική 

απόκλιση καταφέραμε αυτήν την εικόνα των πλεονασμάτων και της θετικής 

απόδοσης της οικονομίας, ενώ στην ίδια κατεύθυνση με ακόμα μεγαλύτερο 

πλεόνασμα κλείνει και η φετινή χρονιά, πράγμα που πιστοποιεί την αξιοπιστία 

της ελληνικής οικονομίας. 



Τρίτο στοιχείο. Και εδώ νομίζω ότι αποτυπώνεται η πιο εκκωφαντική  

κατάρρευση της προπαγάνδας σας για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Με 

βάση, λοιπόν, τις διατάξεις του ασφαλιστικού, που νομοθετήσαμε το 2016, από 

1.1.2019 εξακόσιοι είκοσι χιλιάδες πολίτες -δεν είναι λίγοι-, εξακόσιοι είκοσι 

χιλιάδες συνταξιούχοι που μας ακούνε σήμερα, θα δουν όχι μειώσεις, αλλά 

αυξήσεις στις συντάξεις τους, τις πρώτες αυξήσεις μετά τη λαίλαπα των 

μνημονίων που εσείς φέρατε στη χώρα. 

(Χειροκροτήματα από τις πτέρυγες των ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ) 

 Εξακόσιοι είκοσι χιλιάδες κύριες συντάξεις θα είναι από την 1η του 

Γενάρη αυξημένες μετά τον επανυπολογισμό με βάση το νέο πλαίσιο. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα αναδεικνύεται για άλλη μια φορά 

τόσο η προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να επενδύσει στην καταστροφή και 

το ψέμα όσο, όμως, και οι βαθιές ιδεολογικές και πολιτικές διαχωριστικές 

γραμμές μεταξύ της Κυβέρνησής μας και της Νέας Δημοκρατίας του κυρίου 

Μητσοτάκη. 

Από τη μια μεριά, η κατάργηση της περικοπής των συντάξεων που μας 

επέβαλε αχρείαστα, όπως αποδείχθηκε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά 

και οι αυξήσεις σε εξακόσιους είκοσι χιλιάδες συνταξιούχους, όχι αμελητέες 

αυξήσεις.  



Από την άλλη μεριά, ποια είναι η πρόταση Νέας Δημοκρατίας; Δεν θα 

αναφερθώ σε δίκη προθέσεων. Ο ελληνικός λαός μας παρακολούθησε όλο 

αυτό το διάστημα και κρίνει πως κινηθήκαμε όλοι. Θα αναφερθώ στις θέσεις 

σας, στις προγραμματικές σας θέσεις. 

Από την άλλη μεριά, λοιπόν, υπάρχει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας 

για το λεγόμενο ασφαλιστικό τύπου Πινοσέτ, που θέτει σε διακινδύνευση τις 

επικουρικές συντάξεις δυόμισι εκατομμυρίων συμπολιτών μας, καθώς ο 

λεγόμενος κουμπαράς σας θα διακόψει τη χρηματοδότηση των ασφαλιστικών 

ταμείων και είτε θα τινάξει ξανά τον προϋπολογισμό στον αέρα είτε θα οδηγήσει 

σε πλήρη εξαφάνιση των επικουρικών συντάξεων. 

Από τη μια μεριά, είναι η δική μας διακηρυγμένη πρόθεση που έχει ήδη 

ξεκινήσει και θα γίνει πράξη τους πρώτους μήνες για την αύξηση του κατώτατου 

μισθού, αλλά και η αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων που 

έχει ήδη γίνει πράξη και, βεβαίως, η αποκατάσταση της κανονικότητας στην 

εργασία. 

Από τη δική σας πλευρά, από τη δική σας μεριά, η πλήρης απορρύθμιση 

της αγοράς εργασίας, η ανασφάλιστη και η «μαύρη» εργασία, η επιστροφή στο 

μνημονιακό εργασιακό σκοτάδι. 



Από τη δική μας πλευρά, η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, η 

ενίσχυση της δημόσιας υγείας και της πρόνοιας, με αύξηση της 

χρηματοδότησης από αυτό που μπορούμε, αλλά και με προσλήψεις, 

αξιοποιώντας κάθε χαραμάδα που υπάρχει, όχι για να φτιάξουμε μεγάλο 

κράτος, όπως λέτε, αλλά για να στηρίξουμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη 

με κοινωνικές παροχές υγείας και πρόνοιας. 

Από τη δική σας πλευρά, οι απολύσεις, η εκχώρηση υπηρεσιών στον 

ιδιωτικό τομέα, η κατάργηση της δωρεάν περίθαλψης των ανασφαλίστων, η 

μετατροπή του κανόνα ένα προς ένα, όπως με κόπο στη διαπραγμάτευση 

καταφέραμε να φτάσουμε για καθεμία αποχώρηση να έχουμε μία πρόσληψη, 

ξανά στο ένα προς πέντε. Δηλαδή, για κάθε πέντε αποχωρήσεις να έχουμε μία 

πρόσληψη. Και πάλι, δηλαδή, επιστροφή στο μνημονιακό σκοτάδι. 

Φαίνεται, κύριε Μητσοτάκη, ότι τα μνημόνια τελείωσαν για τον τόπο χάρη 

στη σκληρή προσπάθεια που καταβάλαμε, αλλά εσείς είστε αυτός που θέλετε 

να τα ξαναγυρίσετε πίσω, διότι επιθυμείτε να τα εφαρμόζετε οικειοθελώς, χωρίς 

την επιβολή των δανειστών. Ε, λοιπόν, δεν θα σας κάνουμε τη χάρη! Ο 

ελληνικός λαός δεν θα σας κάνει τη χάρη να ξαναφέρετε πίσω τις σκληρές 

μνημονιακές εποχές, τα μνημόνια και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο!  

(Χειροκροτήματα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ) 



Εσείς θέλετε, βεβαίως, να ψηφίζετε με το μυαλό σας συγκεντρωμένο σε 

μία ελίτ, σε κάποια κρατικοδίαιτα επιχειρηματικά συμφέροντα, που έχουν 

μεγάλη ευθύνη για τη χρεοκοπία του τόπου.  

Εμείς και σήμερα ψηφίζουμε με το μυαλό συγκεντρωμένο στους 

πολλούς, στα εκατομμύρια των συμπολιτών μας, που σήμερα αισθάνονται 

πραγματικά ανακούφιση για την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις, με 

το μυαλό σε αυτούς που τώρα που τελειώνει ο χρόνος και ιδιαίτερα στην αρχή 

του νέου χρόνου θα δουν σημαντικές αυξήσεις στο εισόδημά τους και φυσικά, 

με το μυαλό στα τριάμισι εκατομμύρια των συμπολιτών μας που θα δουν στις 

14 του μήνα και στις 28 του μήνα από 200 ευρώ έως 1.200 ευρώ στον 

λογαριασμό τους μέρισμα από το συνολικό ποσό των 710 εκατομμυρίων ευρώ 

που εξασφαλίσαμε χάρη στην υπεραπόδοση της οικονομίας.  

(Χειροκροτήματα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ) 

Όλοι αυτοί, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα περάσουν γιορτές, 

όπως τους αξίζει, με περισσότερη ελπίδα και προσμονή. Για κάποιους άλλους 

που πόνταραν στην καταστροφή ενδεχομένως να έρχονται πιο δύσκολες 

μέρες. Εγώ θα θυμηθώ τη ρήση του συμπαθέστατου Φινλανδού Επιτρόπου Όλι 

Ρεν, που είπε «καλό κουράγιο» στον ελληνικό λαό σε μια δύσκολη στιγμή. Εγώ 

θα πω σήμερα «καλό κουράγιο» στους Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που 



θα ψηφίσουν μαζί μας «ΝΑΙ» σε όλα, στην κατάργηση πάλι ενός απεχθούς 

μέτρου που επέβαλαν στον ελληνικό λαό.  

(Χειροκροτήματα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ) 

(Θόρυβος-διαμαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 

Θέλω να κλείσω την παρέμβασή μου κάνοντας αναφορά σε μία 

πραγματική προφητική τοποθέτηση, που είναι επίκαιρη λόγω της σημερινής 

συζήτησης.  

Κύριοι Βουλευτές, ήταν η πρώτη επίσημη παρουσία του κ. Μητσοτάκη 

ως Αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Ήταν 26 

Ιανουαρίου του 2016 και έλεγε, λοιπόν, απευθυνόμενος σε εμένα: «Αλήθεια, 

κύριε Πρωθυπουργέ, τι θα συμβεί με τις κύριες συντάξεις από 1-1-2019; 

Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η προσωπική διαφορά, έτσι όπως περιγράφεται 

στο νομοσχέδιο, μεταφέρει το πρόβλημα τρία χρόνια αργότερα. Στέλνετε 

συνειδητά στο μέλλον άλυτα προβλήματα και αυτό συνιστά πολιτική 

ανευθυνότητα. Το κάνατε μάλλον γιατί γνωρίζετε ότι δεν θα είστε κυβέρνηση το 

2019, για να διαχειριστείτε το πρόβλημα».  

(Χειροκροτήματα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ) 

Ήταν η πρώτη σας παρέμβαση ως Αρχηγός στην προ ημερησίας 

διατάξεως συζήτηση για το ασφαλιστικό.  



Ωραία, αξέχαστη πρεμιέρα κάνατε, κύριε Μητσοτάκη, σαν την 

Πορτογαλία στο EURO του 2004, πέσατε διάνα! 

Το άλυτο, λοιπόν, πρόβλημα του ασφαλιστικού όχι μόνο λύθηκε, κύριε 

Μητσοτάκη, αλλά λύθηκε και προς όφελος των συνταξιούχων. Διότι τότε, 

ξέρετε, συζητούσαμε συνολικότερα για την προοπτική βιωσιμότητας του 

ασφαλιστικού συστήματος και αυτό δεν αφορούσε την άλλη πετυχημένη 

προφητεία ότι θα κοπούν οι συντάξεις. Λύσαμε, λοιπόν, ένα πρόβλημα που 

είχαν όλες οι κυβερνήσεις στον τόπο από τη δεκαετία του 1990 και μετά. 

Έχουμε ένα βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα και πάνω από όλα έχουμε ένα 

δίκαιο ασφαλιστικό σύστημα. Και λύθηκε το πρόβλημα προς όφελος των 

συνταξιούχων.  

Όσο για τα υπόλοιπα, δεν θέλω να κάνω κάποιο άλλο σχόλιο.  

Το 2019 ξημερώνει σε λίγες μέρες, Κυβέρνηση θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι 

ΑΝΕΛ, Κυβέρνηση θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και το 2020 και το 2022 και το 2023 και 

την επόμενη τετραετία, γιατί οι Ελληνίδες και οι Έλληνες δεν θα αφήσουν τη 

χώρα να γυρίσει πίσω στη μνημονιακή λαίλαπα της χρεοκοπίας και της 

καταστροφής, στην οποία εσείς φέρατε τον τόπο και θέλετε να μας 

ξαναγυρίσετε εκεί.  

Δεν θα τα καταφέρετε, κύριε Μητσοτάκη!  



(Ζωηρά και παρατεταμένα χειροκροτήματα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ 

και των ΑΝΕΛ) 

 

 

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούμε. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να σας ανακοινώσω ότι η 

Πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ, κυρία Φωτεινή 

(Φώφη) Γεννηματά και οι Βουλευτές του Κόμματός της κατέθεσαν σήμερα στις 

11-12-2018 πρόταση νόμου με τίτλο: «Εθνική δημογραφική πολιτική - Στήριξη 

της οικογένειας».  

Παραπέμπεται στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή. 

Επίσης, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Σώμα ότι τη συνεδρίασή μας 

παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουμένως 

ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και 

ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και 

λειτουργίας της Βουλής, τριάντα οκτώ μαθητές και μαθήτριες και δύο 

εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Γυμνάσιο Κυπαρισσίας Μεσσηνίας.  

Η Βουλή τούς καλωσορίζει.  

(Χειροκροτήματα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής) 



Καλώ στο Βήμα τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και 

Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): 

Κύριε Τσίπρα, πράγματι έπεσα έξω στις προβλέψεις μου. Δεν ξέρω, όμως, 

πόσο υπερήφανος πρέπει να αισθάνεστε που είστε ο μακροβιότερος 

μνημονιακός Πρωθυπουργός στην ιστορία των μνημονίων. 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 

(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ) 

Μην βιάζεστε, όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί φοβάμαι πως 

αλλιώς θα μπει για εσάς το 2019 και αλλιώς το 2020. Διότι το 2019 θα είναι έτος 

εκλογών και ο ελληνικός λαός θα σας δώσει την απάντηση και θα σας στείλει 

εκεί που σας αξίζει, στην Αντιπολίτευση, γιατί δεν ξεχνάει αυτά τα οποία του 

υποσχεθήκατε και όλα αυτά τα οποία κάνατε αυτά τα τέσσερα χρόνια που 

κυβερνάτε. 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 

Είμαστε εδώ σήμερα γιατί ο κ. Τσίπρας συνεχίζει να πιστεύει ότι μπορεί 

να παραπλανά την κοινωνία. Ξέρει ότι για να επιχειρήσει να το κάνει αυτό, 

πρέπει να μην υπάρχει αντίλογος. 



 Πώς μας το είχατε πει, κύριε Τσίπρα; Ότι θα υποστούμε το μαρτύριο της 

σταγόνας. Έτσι δεν είναι; Θα κάνετε, λοιπόν, λίγη υπομονή, κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι, διότι σήμερα, κύριε Τσίπρα, θα υποστείτε το μαρτύριο της 

αλήθειας, της πραγματικότητας που εσείς δημιουργήσατε για τους Έλληνες 

πολίτες, μια αλήθεια που η κοινωνία την έχει βιώσει στο πετσί της και πλησιάζει 

η ώρα που θα σας στείλει τον δικό της λογαριασμό. Διότι μετά από τέσσερα 

χρόνια, πράγματι η κοινωνία ξέρει, μετά από τέσσερα χρόνια η Ελλάδα 

ξαναμπαίνει σε εκλογικό κύκλο. Είτε το θέλετε είτε όχι το 2019 θα είναι έτος 

εκλογών και το τέλος της διαδρομής σας θα είναι οι κάλπες. 

(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ) 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): Γιατί 

τέτοια αναταραχή;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάντε λίγη ησυχία. Παρακαλώ! 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): 

Κύριε Τσίπρα, όταν τελειώσετε με τα μηνύματά σας, καλό θα ήταν να 

παρακολουθείτε και τον ομιλητή. Εκτός εάν έχετε τέτοιες δυνατότητες, να 

μπορείτε να κάνετε δύο πράγματα ταυτόχρονα!  

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης - Υπουργός 

Εξωτερικών): Σας ακούω, κύριε Μητσοτάκη. 



(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ) 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): Είναι 

και λίγο προφητικό ξέρετε!   

Εκτός αν πιστέψετε πραγματικά ή πιστέψουν οι πολίτες, ότι είστε 

Πρωθυπουργός μόνο εκατό ημερών, όπως μας δηλώσατε πρόσφατα. Τώρα 

έχετε καθαρό βλέμμα, ενώ πριν είχατε αυταπάτες. Αντίθετα, είναι οι πολίτες οι 

οποίοι βλέπουν καθαρά ότι όλη η πολιτική σας είναι μια μεγάλη απάτη. 

Μιλάτε, κύριε Τσίπρα, πολύ τελευταία. Σας βλέπω πολύ δραστήριο. 

Μιας και βρισκόμαστε, όμως, σήμερα στη Βουλή δεν μας είπατε τίποτα για το 

Σκοπιανό. Έχετε καταπιεί τη φωνή σας. Το ίδιο, βέβαια, δεν ισχύει για τον κ. 

Καμμένο.  

(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάντε ησυχία, παρακαλώ! 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): 

Έχετε να μας πείτε κάτι, κύριε Τσίπρα, για όσα πρόσφατα μας είπε ο κ. Ζάεφ 



για Μακεδόνες του Αιγαίου, για Μακεδόνες της Ελλάδος και για τα μακεδονικά, 

τα οποία πρέπει να διδάσκονται στη χώρα μας;  

Ο κ. Ζάεφ πανηγυρίζει και διαφημίζει τη Συμφωνία, ενώ εσείς, όλοι εσείς, 

έχετε καταπιεί το αμίλητο νερό, γιατί πολύ απλά ο κ. Ζάεφ κέρδισε αυτό που 

δεν του είχε εκχωρήσει καμία ελληνική κυβέρνηση στο παρελθόν, μακεδονική 

γλώσσα και μακεδονική εθνότητα! 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 

Εκεί που επί είκοσι επτά χρόνια έξι πρωθυπουργοί -Κωνσταντίνος 

Μητσοτάκης, Ανδρέας Παπανδρέου, Κώστας Σημίτης, Κώστας Καραμανλής, 

Γιώργος Παπανδρέου, Αντώνης Σαμαράς- έλεγαν «Όχι», εσείς είπατε «Ναι».  

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 

Και όταν, κύριε Τσίπρα, ο Κυβερνητικός σας Εκπρόσωπος, αλλά και 

Υπουργοί σας, όπως ο κ. Σκουρλέτης, αναρωτιούνται αν συμφωνούμε με το 

σύνθημα «Η Δημοκρατία πούλησε τη Μακεδονία», του απαντάμε το εξής: Όχι, 

δεν συμφωνούμε. Μόνοι σας το κάνατε το παζάρι και φέρετε ακέραιη την 

ευθύνη! 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 

Οι υπόλοιποι που συμμετέχουμε στη Δημοκρατία, δεν έχουμε καμία 

ευθύνη γι’ αυτά τα οποία εσείς διαπραγματευτήκατε. Αντίθετα, 



χρησιμοποιήσαμε και χρησιμοποιούμε όλα τα εργαλεία που η Δημοκρατία μας 

διαθέτει για να σας αποτρέψουμε.  

Και αν αύριο η χώρα βρεθεί να διαχειρίζεται πρόβλημα μακεδονικής 

μειονότητας, σίγουρα δεν θα φταίνε τα κόμματα και οι Βουλευτές που 

βρίσκονται απέναντι σε αυτή τη Συμφωνία, γιατί ακόμη και η Βουλγαρία που 

αναγνωρίζει τα Σκόπια με το συνταγματικό τους όνομα, δεν αναγνωρίζει, κύριε 

Τσίπρα, μακεδονική γλώσσα και μακεδονική εθνότητα, γιατί γνωρίζει πολύ 

καλά ότι εκεί ακριβώς κρύβεται η ουσία του μακεδονικού αλυτρωτισμού.  

Δεν είναι, όμως, μόνο τα εξωτερικά. Πάσχετε και από γενική αφωνία. 

Περιμένουμε, παραδείγματος χάρη, να μας πείτε μια κουβέντα για το σκάνδαλο 

της ΔΕΠΑ, στο οποίο κάθε μέρα προστίθεται και ένα όνομα στη λίστα των 

εμπλεκομένων. Και εκεί, όμως, φαίνεται ότι έχετε καταπιεί τη μιλιά σας.  

Όσο για την ερώτηση που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, την 

προγραμματίσατε για την 21η Δεκεμβρίου. Ο λόγος νομίζω αυτονόητος. Κάνετε 

ό,τι μπορείτε ώστε η προσοχή της κοινής γνώμης να είναι στραμμένη αλλού. 

Μην ανησυχείτε όμως! Το κουβάρι αυτής της σκοτεινής υπόθεσης μόλις έχει 

αρχίσει να ξετυλίγεται και θα έχουμε πολλά να πούμε τις επόμενες εβδομάδες. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Τσίπρα, πιστεύω ότι οι πολίτες 

παρακολουθούν με ειρωνεία, με καγχασμό το τελευταίο παραμύθι από το 



ατελείωτο ρεπερτόριο των ψεμάτων σας, ότι δηλαδή στην ουσία κυβερνάτε κάτι 

παραπάνω από εκατό μέρες, διότι για εσάς το ρολόι τρέχει από την ημέρα που 

δήθεν βγάλατε τη χώρα από τα μνημόνια, από την 21η Αυγούστου του 2018.  

Δυστυχώς, η αλήθεια είναι πιο σκληρή. Σήμερα κλείνετε χίλιες 

τετρακόσιες δέκα επτά μέρες στην εξουσία, χίλιες τετρακόσιες δέκα επτά 

σκοτεινές μέρες για την Ελλάδα!  

(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ) 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Μία-μία τις μετράτε! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ησυχία, σας παρακαλώ. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): Και 

οι πολίτες τις μετρούν μία-μία! Αυτό είναι το πρόβλημα. Όχι εμείς.  

Οι πολίτες γνωρίζουν ότι τους κοροϊδέψατε, κύριε Τσίπρα, με ψεύτικες 

υποσχέσεις και ότι τους στοχοποιήσατε με την πολιτική σας. Γνωρίζουν ότι 

βάλατε την οικονομία σε ύφεση και ότι κάνατε δημοσιονομική πολιτική με 

υπερφορολόγηση. Πήρατε τόσα πολλά από πάρα πολλούς για να δώσετε πολύ 

λίγα σε πολύ λίγους. Και σήμερα φορέσατε ξανά τη μάσκα του τάχα 

φιλάνθρωπου, για να μοιράσετε ένα φιλοδώρημα. Από πού άραγε; Από το δικό 

τους εισόδημα, που τόσο καιρό υφαρπάζετε; 



Σήμερα, κύριε Τσίπρα, διαλαλείτε με θράσος, πράγματι, ότι δεν θα 

κόψετε άλλο τις συντάξεις, όταν εσείς υπογράψατε και ψηφίσατε τη μείωσή 

τους! Εσείς υπογράψατε τη μείωση των συντάξεων, όχι εμείς, κύριε Τσίπρα! Τα 

έχετε μπλέξει λίγο. Θα πρέπει να σας διαφωτίσω για το τι πραγματικά συνέβη 

σε αυτή την Αίθουσα. 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 

Προηγούμενα, όμως, κόψατε όλες τις νέες συντάξεις και πριονίσατε όλες 

τις παλαιότερες. 

Θα πάρετε, λοιπόν, σήμερα τον πραγματικό λογαριασμό με τον οποίο 

χρεώσατε τον Έλληνα πολίτη τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Διότι με κυνισμό 

στήσατε έναν αντιπερισπασμό πάνω στην εθνική πληγή του Σκοπιανού. 

Θα σας πω, κύριε Τσίπρα, αυτό το οποίο συζητούν μεταξύ τους πια όλοι 

οι πολίτες: Ανταλλάξατε το Σκοπιανό με τις μειώσεις των συντάξεων. 

Ανταλλάξατε ένα μέτρο που δεν θα έπρεπε να έχετε ψηφίσει με μια μείζονα 

εθνική υποχώρηση. 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 

(Θόρυβος-διαμαρτυρίες στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ήσυχα, παρακαλώ! 



ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): Αυτό 

ήταν το εισιτήριο, κύριε Τσίπρα, με το οποίο ταξιδέψατε από τις Πρέσπες στην 

Ιθάκη, στις Πρέσπες όπου εκχωρήσατε τη μακεδονική γλώσσα και τη 

μακεδονική εθνότητα και στην Ιθάκη όπου σκηνοθετήσατε την υποτιθέμενη 

έξοδο από τα μνημόνια. Μόνο που έτσι δεν εξυπηρετούνται τα συμφέροντα της 

χώρας. Εξυπηρετούνται ξένα συμφέροντα. 

Να σας πω και αυτά που λένε στις Βρυξέλλες, πίσω από τις πλάτες σας, 

κύριε Τσίπρα; Λένε ότι κανένας Έλληνας Πρωθυπουργός δεν ήταν τόσο 

εύκολος στη διαπραγμάτευση. Τα δώσατε όλα για την εξουσία! Όλα! Όλα τα 

δώσατε! 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 

Με κομπασμό ισχυρίζεστε σήμερα ότι θα φέρνετε εδώ γουλιά-γουλιά το 

ποτήρι των δήθεν μέτρων ανακούφισης, όταν πνίγετε καθημερινά τους Έλληνες 

στον χείμαρρο των φόρων και των περικοπών που εσείς επιβάλατε. 

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το μέτρο της κυβερνητικής πολιτικής είναι 

πάντα η ίδια η πραγματικότητα. Πάρτε τον μύθο της δήθεν καθαρής εξόδου. Η 

Ελλάδα παραμένει ακόμα εκτός αγορών, κάτι που δεν ισχύει για άλλες χώρες 

που έζησαν μνημόνια και επανήλθαν στην κανονικότητα. Ο κ. Τσίπρας 

συμφώνησε σε ένα φύλλο πορείας για τα δημοσιονομικά -το οποίο, δυστυχώς 



για τη χώρα, είναι γραμμένο σε μάρμαρο- με στυγερές δεσμεύσεις, με 

υπερβολικά υψηλά πλεονάσματα και -να μην το ξεχνάμε- με όλο το δημόσιο 

πλούτο της χώρας ως ενέχυρο. Όλα αυτά, με βάση τις δικές σας δεσμεύσεις, 

θα ισχύσουν για δεκαετίες. Αυτό είναι το άτυπο τέταρτο μνημόνιο για το οποίο 

σας μιλάμε. 

Την ίδια ώρα, στη σκιά των μνημονίων, πάτε να στήσετε μια πελατειακή 

παράγκα στο Δημόσιο, γιατί εκεί πάει ένα μεγάλο μέρος από τα έσοδα από την 

υπερφορολόγηση, που συντηρεί τον μύθο του υπερπλεονάσματος, το οποίο 

προέρχεται από τη δήθεν υπεραπόδοση της οικονομίας. 

Την ίδια ώρα που έχετε έρθει εδώ να μας πείτε ότι αποτρέψατε τη μείωση 

των συντάξεων, ξεχάσατε να αναφέρετε ότι έχετε κάνει δεκαεπτά παρεμβάσεις 

που έχουν μειώσει το διαθέσιμο εισόδημα των συνταξιούχων. Και ξεχνάτε, 

επίσης -μιλάτε μόνο για τους παλιούς συνταξιούχους, κύριε Τσίπρα- να μας 

πείτε ότι με τον «νόμο Κατρούγκαλου», τον οποίο τόσο διαφημίζετε, έχετε 

δημιουργήσει ένα νέο μεγάλο ρήγμα στην ελληνική κοινωνία, καταδικάζοντας 

όσους βγαίνουν στη σύνταξη μετά τον Απρίλιο του 2016 σε πολύ χαμηλότερες 

συντάξεις. 

 



Είναι ένας νόμος άδικος ο «νόμος Κατρούγκαλου», διότι πρωτίστως 

τιμωρεί αυτούς που έχουν εργαστεί περισσότερο. Γι’ αυτό και θα τον 

καταργήσουμε όταν έρθουμε στην κυβέρνηση. 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 

Και έρχεστε τώρα να πείτε τι στους παλιούς συνταξιούχους; Ότι δεν θα 

ισχύσει το μέτρο της προσωπικής διαφοράς, το οποίο εσείς είχατε νομοθετήσει. 

Και δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσω για το καλοκαίρι, τον Ιούλιο.  

Επειδή ισχυριστήκατε δήθεν ότι εμείς κάπου ευχόμασταν να ισχύσει η 

προσωπική διαφορά για να δούμε τις συντάξεις των παλαιών συνταξιούχων να 

κόβονται, ξεχάσατε να πείτε, κύριε Τσίπρα, ότι εμείς το καλοκαίρι, τον Ιούλιο, 

καταθέσαμε τροπολογία για την κατάργηση του μέτρου, την οποία και τότε 

καταψηφίσατε! 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 

Την καταθέτω για τα Πρακτικά. 

(Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος 

Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα τροπολογία, η 

οποία βρίσκεται στο Αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης 

Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής) 



Και, βέβαια, για άλλη μία φορά είπατε ψέματα -τα έχετε πολύ εύκολα τα 

ψέματα, κύριε Τσίπρα- όταν αναφερθήκατε στον κ. Χατζηδάκη και το τι είπε 

στην Επιτροπή. Σας διαβάζω επί λέξει: «Εμείς, λοιπόν, λέμε το αυτονόητο: Δεν 

υπάρχει ούτε ένας Έλληνας πολίτης που να θέλει να περικοπούν οι συντάξεις. 

Αν, κύριε Επίτροπε, μας πείτε ότι η Συμφωνία αυτή για τις συντάξεις θα 

ακυρωθεί και θα ακυρωθούν οι υπόλοιπες ενδεχομένως συμφωνίες της χώρας, 

καλοδεχούμενο». 

Αυτά είπε ο κ. Χατζηδάκης! Γιατί και σήμερα ψεύδεστε και βάζετε άλλα 

λόγια στο στόμα του, για να υπηρετήσετε το δικό σας αφήγημα; Και μετά 

αγανακτείτε όταν σας λέμε «ψεύτη»! 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 

Σας καταθέτω το σχετικό έγγραφο για τα Πρακτικά. 

(Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος 

Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο 

βρίσκεται στο Αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας 

και Πρακτικών της Βουλής) 

(Θόρυβος-Διαμαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ) 

Περιμένετε, περιμένετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάντε ησυχία, παρακαλώ! 



ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): Η 

αλήθεια, λοιπόν, για τις συντάξεις, κύριε Τσίπρα, είναι μία και είναι πικρή. Την 

παραθέτω γουλιά-γουλιά, όπως θα έλεγε ο κ. Τσίπρας.  

Ποια κυβέρνηση κατήργησε πλήρως το ΕΚΑΣ και τις συντάξεις χηρείας; 

Εσείς! Ποια κυβέρνηση μείωσε νέες κύριες και επικουρικές συντάξεις για τους 

νέους συνταξιούχους μέχρι και 40% και τις συντάξεις αναπηρίας; Εσείς! Ποια 

κυβέρνηση αύξησε όλα τα όρια ηλικίας και τις εισφορές, ενώ πετσόκοψε και τα 

εφάπαξ; Εσείς!  

Οι συνταξιούχοι Έλληνες, λοιπόν, κύριε Τσίπρα, οι παλαιοί αλλά κυρίως 

οι νέοι συνταξιούχοι, ξέρουν πολύ καλά ότι είναι όμηροι της πολιτικής σας. Kαι 

αν είχατε στοιχειώδη εντιμότητα και λίγη αίσθηση ντροπής, δεν θα ερχόσασταν 

εδώ πέρα να πείτε νέα ψέματα.  

Οι συνταξιούχοι που θα δουν μικρή αύξηση, κύριε Τσίπρα, μήπως είναι 

αυτοί που έχασαν το ΕΚΑΣ; Πόσα τους παίρνετε από τη μία τσέπη, για να τους 

δώσετε ψίχουλα από την άλλη;  

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 

Και δεν ντρέπεστε σήμερα να έρχεστε εδώ πέρα και να το παίζετε Aϊ 

Βασίλης, όταν έχετε ξετινάξει και παλαιούς και νέους συνταξιούχους! 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 



Καταθέτω, λοιπόν, για τα Πρακτικά τις δεκαεπτά παρεμβάσεις που έχετε 

κάνει, με τις οποίες θίγετε το διαθέσιμο εισόδημα των συνταξιούχων. 

(Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος 

Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο 

βρίσκεται στο Αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας 

και Πρακτικών της Βουλής) 

Όμως, δεν είναι μόνο οι συντάξεις. Έχετε στοιχίσει στην ελληνική 

οικονομία παραπάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ. 

 (Θόρυβος-Διαμαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάντε ησυχία, παρακαλώ. 

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης-Υπουργός 

Εξωτερικών): Το αλλάζετε κάθε φορά! 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): Γιατί, 

λίγα σας φαίνονται; Αν ήταν 90 δισεκατομμύρια ευρώ δηλαδή, θα ήταν 

καλύτερα τα πράγματα, κύριε Τσίπρα; Εμείς μιλάμε για 100 δισεκατομμύρια 

ευρώ. Αν θέλετε να τα κάνετε εσείς 200 δισεκατομμύρια ευρώ, κάντε τα! Δεν 

υπάρχει πρόβλημα! Τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ σας φαίνονται λίγα, κύριε 

Τσίπρα! Εδώ καταντήσαμε! Καταδικάσατε τη χώρα σε μία παρατεταμένη 



ύφεση. Κλείσατε τις τράπεζες, έχουμε «capital controls», διαλύσατε τη μεσαία 

τάξη και χαμογελάτε γιατί είναι μόνο 100 δισεκατομμύρια ευρώ ο λογαριασμός! 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 

Ιδού ο Πρωθυπουργός της χώρας κ. Αλέξης Τσίπρας υπερήφανος στην 

καρέκλα του Πρωθυπουργού για όσα έχει κάνει στην ελληνική οικονομία! 

(Ζωηρά και παρατεταμένα χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας 

Δημοκρατίας) 

Μιας και μιλήσαμε για το ασφαλιστικό, λοιπόν, κύριε Τσίπρα, ελάτε να 

πιούμε μαζί σταγόνα-σταγόνα το πικρό ποτήρι των φόρων.  

(Θόρυβος-Διαμαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ) 

Θα κάνετε λίγη υπομονή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ελάτε! Υπομονή! Σταματήστε σας 

παρακαλώ! 

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): 

Είκοσι εννέα καινούριοι φόροι ΣΥΡΙΖΑ τα τρεισήμισι αυτά χρόνια:  



Αύξηση ΦΠΑ. Μετάταξη προϊόντων και υπηρεσιών ευρείας 

κατανάλωσης από το μειωμένο στον κανονικό συντελεστή. Κατάργηση 

μειωμένου ΦΠΑ για τα νησιά του Αιγαίου. Αύξηση συντελεστών ειδικής 

εισφοράς και αλληλεγγύης. Μείωση αφορολόγητου ορίου. Κατάργηση 

φοροαπαλλαγών, όπως ιατρικές δαπάνες. Κατάργηση της έκπτωσης φόρου 

1,5% από μισθωτή εργασία. Αύξηση συντελεστών κλίμακας φόρου 

εισοδήματος φυσικών προσώπων. Κατάργηση αυτοτελούς φορολόγησης 

εισοδήματος από ελευθέριο επάγγελμα. Αύξηση συντελεστών για το εισόδημα 

από τα ενοίκια. Αύξηση προκαταβολής φόρου για όλους τους επαγγελματίες 

και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  

Μόλις κλείσαμε την πρώτη δεκάδα και συνεχίζω. 

Αύξηση συντελεστή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων. Εδώ 

έρχεται η μεγάλη απάτη, γι’ αυτό και θα ανοίξω μία παρένθεση: Αφού πήγατε 

το φόρο από το 26% στο 29%, έρχεστε τώρα να πανηγυρίζετε γιατί το πάτε στο 

28%. Και το 2021 θα τον πηγαίνατε στο 26% -δεν θα είστε, βέβαια, στην 

κυβέρνηση- εκεί που ήταν, δηλαδή, το 2014.  

Συνεχίζω: Αύξηση συντελεστή φορολόγησης των μερισμάτων. Αύξηση 

συντελεστή φόρου πολυτελούς διαβίωσης. Κατάργηση μειωμένου Ειδικού 

Φόρου Κατανάλωσης για οινοπνευματώδη ποτά στα Δωδεκάνησα.  



Τα ακούτε με πολύ μεγάλη προσοχή. Ούτε καν εσείς δεν ξέρετε τι έχετε 

ψηφίσει!  

Επιβολή φόρου στη συνδρομητική τηλεόραση. Επιβολή φόρου στη 

σταθερή τηλεφωνία και το διαδίκτυο. Αύξηση φόρου στη μπύρα. Επιβολή 

φόρου στο κρασί. Επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο ηλεκτρονικό 

τσιγάρο. Αύξηση αναλογικού φόρου στα τσιγάρα. Αύξηση φόρου στην 

αμόλυβδη βενζίνη και στο ντίζελ κίνησης. Επιβολή φόρου διαμονής για όλα τα 

τουριστικά καταλύματα.  

Ο επόμενος είναι ίσως και ο μόνος σωστός φόρος, μαζί με έναν άλλο 

που έχετε βάλει: Επιβολή φόρου στις βραχυχρόνιες μισθώσεις κατοικιών. 

Επιβολή φόρου στον καφέ. Αύξηση ΕΝΦΙΑ στα οικόπεδα και συμπερίληψη 

στον υπολογισμό ΕΝΦΙΑ αγροτεμαχίων εκτός σχεδίου. Αύξηση του 

συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ. Αύξηση του φορολογητέου εισοδήματος ως 

παροχή σε είδος για τα εταιρικά ΙΧ. Επιβολή περιβαλλοντικού τέλους στη χρήση 

πλαστικής σακούλας -αυτό μπορώ να το δεχθώ- και επιβολή τέλους επί της 

αξίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, tablets με μέγεθος εσωτερικής μνήμης πάνω 

από 4GB.  

Ιδού η μαύρη λίστα των φόρων σας, κύριε Τσίπρα.  

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα από της Νέας Δημοκρατίας) 



Την καταθέτω για τα Πρακτικά. Παρακαλώ δώστε την στον 

Πρωθυπουργό, για να θυμάται τη φορολογική λαίλαπα την οποία έχει επιβάλει 

σε όλους τους Έλληνες πολίτες.  

(Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος 

Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο 

βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας 

και  Πρακτικών της Βουλής) 

Η πολιτική σας, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν ήταν υπέρ 

κάποιων και κατά κάποιων άλλων. Ήταν μια πολιτική εναντίον όλων. Και αυτός 

ο πίνακας είναι η σύνοψη αυτού του φορομπηχτικού απολογισμού της δικής 

σας Κυβέρνησης.  

Και εδώ πέρα αποδεικνύεται πράγματι, κύριε Τσίπρα, η μεγάλη μας 

διαφορά. Εμείς θέλουμε λιγότερους φόρους και εισφορές και περισσότερες 

επενδύσεις ώστε ο δημόσιος πλούτος να ωφελεί όλους, εσείς φορολογείτε 

όποιον βρείτε, φτωχοποιείτε τους πολλούς για να τους κρατάτε μετά ομήρους 

σποραδικών επιδομάτων. Πράγματι, κύριε Τσίπρα, έχουμε δυο τελείως 

διαφορετικές οικονομικές φιλοσοφίες.  

Ο ίδιος πίνακας, όμως, αποδεικνύει από πού προέρχονται αυτά τα λίγα 

αντίδωρα, τα οποία μοιράζετε σήμερα για να συγκρατηθούν λίγοι απελπισμένοι 



ψηφοφόροι. Είναι ακριβώς, κύριε Τσίπρα, τα χρήματα που έχουν εισπραχθεί 

στο πολλαπλάσιο από την άλλη τσέπη του πολίτη. Τα υπερπλεονάσματά σας, 

κύριε Τσίπρα, είναι τα ελλείμματα στην τσέπη του κάθε Έλληνα! 

 

  

  

 

 

Ψίχουλα από τα πολλά καρβέλια που του έχετε πάρει. Αποδεικνύεται με λίγα 

λόγια, κύριε Τσίπρα, ότι υποδύεστε τον γαλαντόμο με ξένα χρήματα. Κάνετε 

τον κουβαρντά με τα λεφτά των άλλων. Την ίδια ώρα έχετε δημιουργήσει 

συνθήκες, ώστε κανείς να μην μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Αλυσοδέσατε τη 

χώρα σε εποπτεία, σε λιτότητα για πολλά χρόνια και έχετε ναρκοθετήσει και την 

επόμενη ημέρα, ψεκάζοντάς την με προπαγάνδα και απογοήτευση. 

Κύριε Τσίπρα, έρχεστε σήμερα εδώ να κομπάσετε, ενώ στην ουσία θα 

έπρεπε να απολογείστε. Προσβάλλετε τους Έλληνες με την αλαζονεία σας και 

μόλις σας απέδειξα πως τους επιστρέφετε ένα από τα δέκα που τους πήρατε 

και θέλετε να σας πουν και «ευχαριστώ». Όμως, οι πολίτες έπαθαν και έμαθαν. 

Κάντε λίγη υπομονή και θα πάρετε την απάντησή τους. Αν ρωτάτε, σας απαντώ 



πως η Νέα Δημοκρατία δεν αρνείται ούτε ένα ευρώ που κατευθύνεται στην 

ελληνική οικογένεια. Άλλωστε, έχουμε καταψηφίσει όλα τα δικά σας μέτρα που 

την έκαναν φτωχότερη. «Ναι» σε οτιδήποτε ανακουφίζει έστω κι έναν 

συμπολίτη μας από την καταστροφική σας πολιτική.  

Αντίθετα, έχω προειδοποιήσει τους Έλληνες για τα ασφυκτικά δίκτυα, με 

τα οποία ήδη έχετε τυλίξει τη χώρα, για τα ασήκωτα πλεονάσματα και για τις 

βαριές υποχρεώσεις μέχρι το 2060. Και αν δεν υπάρξει αλλαγή πολιτικής, αυτό 

θα σημαίνει διατήρηση της φοροεπιδρομής και της λιτότητας για πολλά χρόνια. 

Ο κίνδυνος να μην μπορούμε να δανειζόμαστε από την αγορά με λογικά 

επιτόκια και να αναγκαστούμε να προσφύγουμε και πάλι ικέτες σε ευρωπαϊκή 

βοήθεια δεν έχει περάσει. Και δεν θα περάσει οριστικά, κύριε Τσίπρα, αν η 

χώρα δεν ανακτήσει το πιο σημαντικό άυλο αγαθό, την αξιοπιστία της. 

Από αυτό το Βήμα, λοιπόν, κύριε Τσίπρα, σας επιστρέφω την 

κινδυνολογία που απευθύνει σε μας η προπαγάνδα σας. Εσείς είστε αυτός που 

δεν άφησε τη χώρα να τελειώνει με το δεύτερο μνημόνιο! 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 

Εσείς είστε αυτός που έφερε το αχρείαστο τρίτο μνημόνιο. Εσείς είστε 

αυτός που εφαρμόζει το άτυπο τέταρτο μνημόνιο. Εσείς είστε αυτός που όσο 

μένετε στην εξουσία, υπονομεύεται το μέλλον της χώρας, επιστρέφοντας στις 



χειρότερες συνήθειες του παρελθόντος. Επιδόματα αντί για δουλειές, 

ρουσφέτια αντί για αξιοκρατία, χειραγώγηση των θεσμών αντί για ανεξαρτησία 

της δικαιοσύνης, σκάνδαλα αντί για διαφάνεια.  

Λοιπόν, δεν θα σας αφήσουμε. Θα φύγετε πριν πάτε την Ελλάδα σε μια 

ακόμα περιπέτεια και φέρετε την καταστροφή. Προκηρύξτε, κύριε Τσίπρα, 

εκλογές μια ώρα αρχύτερα. Δώστε τη δυνατότητα στον λαό να πάρει στα χέρια 

του την τύχη του και να αποφασίσει και ο ίδιος για την επαίσχυντη Συμφωνία 

των Πρεσπών! 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 

Ζητώ από τους Έλληνες να μείνουν ενωμένοι και αποφασισμένοι 

απέναντι στις πληγές που ανοίγει αυτή η Κυβέρνηση στο Σκοπιανό. Δηλώσεις 

Ζάεφ για «Μακεδόνες του Αιγαίου», για «Μακεδονικά» που θα διδάσκονται 

στην Ελλάδα, δείχνουν δυστυχώς ότι η αναγνώριση μακεδονικής γλώσσας και 

ταυτότητας πότισαν τον αλυτρωτισμό, τον αποθράσυναν και δείχνουν πόσο 

σωστή υπήρξε εξαρχής η στάση μας, πόσο σωστό υπήρξε το «όχι» στη 

Συμφωνία των Πρεσπών. Βέβαια, θέτει και τον λαό και τους Βουλευτές προ των 

ευθυνών τους.  

Ο λαός να κρατήσει ψηλά και με ωριμότητα το εθνικό του φρόνημα, 

χωρίς όμως ακρότητες και ανέξοδους εθνικισμούς. Και οι Βουλευτές να 



μελετήσουν καλά τα δεδομένα και να εκφράσουν στη Βουλή τις αποφάσεις τους 

με εθνική ευθύνη και να καταψηφίσουν τη Συμφωνία, όποτε αυτή έρθει για 

κύρωση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 

 

Κύριε Τσίπρα, είναι φανερό ότι το τέλος της εξουσίας σας, όπως εξάλλου 

και το ξεκίνημά σας πριν από τέσσερα χρόνια, κρύβει μεγάλους κινδύνους για 

τη χώρα. Η συνύπαρξή σας με τον κ. Καμμένο, η επιμονή σας να φέρετε στη 

Βουλή το Σκοπιανό, το δημοσιονομικό αδιέξοδο, η δυσκολία της χώρας να βγει 

στις αγορές, η ενθάρρυνση της ανομίας στα πανεπιστήμια, η φτώχεια, οι φόροι, 

ο φόβος, οι αλλεπάλληλες προσπάθειες να ελέγξετε τη Δικαιοσύνη και να 

χειραγωγήσετε την ελεύθερη ενημέρωση, το ψέμα και η λάσπη με την οποία 

κάνετε πολιτική, όλα αυτά προκαλούν τη δημόσια ζωή και απειλούν το 

δημοκρατικό κεκτημένο της χώρας.  

Η Νέα Δημοκρατία, όμως, είναι εδώ. Εγγυάται και τη σταθερότητα της 

χώρας και την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Εγγυάται την ευημερία, εγγυάται 

και την ασφάλεια για τον κάθε Έλληνα πολίτη. Η Νέα Δημοκρατία είναι εδώ για 

να πει στους Έλληνες, όχι μόνο ότι αξίζουμε καλύτερα, αλλά και ότι μπορούμε 

καλύτερα. Είναι εδώ, κύριε Τσίπρα, για να σας πει ότι τελειώσατε. Καταλάβετέ 

το. Μη σέρνετε άλλο τη χώρα και μη σέρνεστε μαζί με τη χώρα. Η Ελλάδα και 



οι Έλληνες θα πάνε επιτέλους μπροστά. Σε λίγους μήνες γυρίζουμε σελίδα και 

ένα νέο, αισιόδοξο αύριο ξημερώνει για όλους τους Έλληνες. 

Σας ευχαριστώ. 

(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας χειροκροτούν ζωηρά και 

παρατεταμένα) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ. 

Τον λόγο έχει ο Πρωθυπουργός. 

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης – Υπουργός 

Εξωτερικών): Κύριε Μητσοτάκη, παρακολούθησα την προσπάθειά σας να 

σηκώσετε με θεατρικό τρόπο τους τόνους, μια απέλπιδα προσπάθεια να 

πείσετε ότι έχετε κάποιο αφήγημα στην οικονομία. Βέβαια, αν έχετε πει κάτι 

ουσιαστικό που χρήζει απάντησης –και θα απαντήσω- δεν αφορά την 

οικονομία.  

Εν τούτοις, επιτρέψτε μου να κάνω δυο σχόλια για την οικονομία αρχικά. 

Μιλήσατε για άλλη μια φορά εδώ για τον περιβόητο λογαριασμό σας, δηλαδή 

για το κόστος αυτής της Κυβέρνησης που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, το 

οποίο κάθε φορά που μιλάτε –διότι τζάμπα είναι, όσο θέλετε μπορείτε να 

χρεώνετε- το αλλάζετε. Άλλη φορά λέτε ότι είναι ογδόντα δισεκατομμύρια, άλλη 

φορά λέτε ότι είναι εκατό δισεκατομμύρια, άλλη φορά ότι είναι διακόσια 

δισεκατομμύρια. Τζάμπα είναι άλλωστε. 



Εγώ θα σας διαβάσω στοιχεία, τα οποία προέρχονται από την ΕΛΣΤΑΤ. 

Το 2014, λοιπόν, το δημόσιο χρέος της χώρας ήταν 324,1 δισεκατομμύρια 

ευρώ. Στο τέλος του 2015, που εμείς χρεώσαμε τη χώρα με 100 

δισεκατομμύρια, το χρέος της χώρας δεν ήταν 424 δισεκατομμύρια, αλλά ήταν 

321, δηλαδή μειούμενο κατά 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ) 

Σας το λέω αυτό και μόνο για να καταλάβετε ότι αυτή η μπακάλικη 

αριθμητική που χρησιμοποιείτε σάς εκθέτει ανεπανόρθωτα, διότι, ξέρετε, ο 

ελληνικός λαός έχει και μνήμη και έχει και κρίση και θυμάται ποιοι ήταν αυτοί 

που οδήγησαν τη χώρα στα τεράστια ελλείμματα και στη χρεοκοπία, ποιοι ήταν 

αυτοί που διαχειρίστηκαν τη χρεοκοπία της χώρας με τον χειρότερο δυνατό 

τρόπο, ώστε να μας οδηγήσουν στην αγκαλιά του Διεθνούς Νομισματικού 

Ταμείου και στην άρση μεγάλου μέρους της οικονομικής μας κυριαρχίας, ποιοι 

ήταν αυτοί που παρακάλαγαν, όταν εμείς κάναμε διαπραγμάτευση, να 

οδηγηθούμε στα βράχια και να ξαναγυρίσει, να παλινορθωθεί το παλιό πολιτικό 

σύστημα που έριξε τη χώρα στα βράχια. Θυμάται ο ελληνικός λαός πάρα πολύ 

καλά ποιοι ήταν αυτοί που έφεραν τη μνημονιακή λαίλαπα την πρώτη πενταετία 

και ιδίως την πρώτη τριετία, όπου χάθηκε το 25% του ΑΕΠ μας, το ¼ του 

εθνικού μας πλούτου και ερχόσασταν εσείς και ψηφίζατε και με τα δύο χέρια 

«ναι» σε όλα αυτά τα σκληρά μέτρα της λιτότητας. 



Επειδή κάνατε μια πραγματικά αξιόλογη προσπάθεια εδώ να θυμηθείτε 

φόρους, εγώ θα σας κάνω τη σούμα, κύριε Μητσοτάκη. Διότι εμείς δεν 

αρνούμεθα ότι παραλάβαμε τη χώρα σε διάλυση και χρεοκοπία, 

χρηματοπιστωτική ασφυξία και ότι διαπραγματευθήκαμε σκληρά προκειμένου 

να οδηγηθούμε σε έναν συμβιβασμό, ο οποίος όμως έφερε ένα πρόγραμμα 

πολύ ηπιότερης δημοσιονομικής προσαρμογής. Ναι, ήταν δημοσιονομικής 

προσαρμογής. Θα κάνω τις συγκρίσεις με νούμερα για να θυμάται ο ελληνικός 

λαός και να γνωρίζει και ο τελευταίος πολίτης που μας ακούει.  

Όμως, κύριε Μητσοτάκη, εμείς επικεντρώσαμε τη διαπραγμάτευσή μας 

στις μεγάλες δομικές, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που είχε ανάγκη η ελληνική 

οικονομία και ο τόπος. Αλλά οι Κυβερνήσεις οι δικές σας, το 2010 και μετά, 

επικέντρωσαν εκεί που ήταν εύκολο, όποιον πάρει ο χάρος, σε περικοπές και 

πετσόκομμα συντάξεων και μισθών. Έτσι χάθηκε το 25% του εθνικού πλούτου 

και ούτε μία δομική, ουσιαστική μεταρρύθμιση δεν κάνατε για να μπορέσετε να 

ανορθώσετε την ελληνική οικονομία. Το ασφαλιστικό εμείς το κάναμε βιώσιμο. 

Τη δημόσια διοίκηση εμείς την εξορθολογήσαμε. Εσείς κάνατε μόνο απολύσεις 

και περικοπές.  

Θα σας κάνω, λοιπόν, τη σούμα, για να μην κουράζεστε, για τα αρνητικά 

μέτρα που έφεραν οι κυβερνήσεις σας και τα αρνητικά μέτρα που φέραμε και 

εμείς. Γιατί και εμείς φέραμε αρνητικά μέτρα. Δεν το αρνούμεθα. Το 2010 



πήρατε μέτρα ύψους 19,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, 18,24 δισεκατομμύρια ευρώ 

το 2011, 11,53 δισεκατομμύρια ευρώ το 2012, 10,22 δισεκατομμύρια ευρώ το 

2013, ενώ το 2014, μετά τις ευρωεκλογές, έβαλε φρένο ο κ. Σαμαράς και έφερε 

μόνο 6 δισεκατομμύρια ευρώ αρνητικά μέτρα. Ο συνολικός λογαριασμός, η 

σούμα για όσους ξέρουν να μετράνε και έχουν βγάλει και τα πανεπιστήμια τα 

καλά που έχετε βγάλει εσείς, είναι 65 δισεκατομμύρια ευρώ αρνητικά μέτρα 

στην πενταετία των δικών σας μνημονιακών χρόνων.  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Που είναι τα στοιχεία αυτά; 

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης – Υπουργός 

Εξωτερικών): Να ανατρέξετε στην ΕΛΣΤΑΤ για να τα βρείτε. Είναι στοιχεία από 

τους προϋπολογισμούς που ψηφίζατε. Με όλα τα χέρια τούς ψηφίζατε και μην 

αμφισβητείτε τα στοιχεία.  

Το 2015, μετά τον συμβιβασμό και τη συμφωνία με τους εταίρους, 

πράγματι οδηγηθήκαμε σε μια ήπια δημοσιονομική προσαρμογή, δίνοντας 

όμως βάρος –επαναλαμβάνω- στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Έτσι βγήκε 

η χώρα από την κρίση, έτσι ξαναφέραμε πλεονάσματα και έτσι καταφέραμε να 

δημιουργήσουμε δημόσια οικονομικά αξιόπιστα. Ναι, πράγματι, το 2015 είχαμε 

2,64 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρα, όχι 19 και 18 δισεκατομμύρια ευρώ, 3,15 

δισεκατομμύρια ευρώ το 2016, 2,38 δισεκατομμύρια ευρώ το 2017 και 1,9 

δισεκατομμύρια ευρώ το 2018. Ποιο είναι το άθροισμα όλων αυτών; Να 



συμπεριλάβουμε το γεγονός ότι το 2017 επιστρέψαμε 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ 

περίπου ως κοινωνικό μέρισμα στους πολίτες, το 2016 είχαμε επιστρέψει 

λιγότερα και το 2018 επιστρέφουμε στους πολίτες σχεδόν 1,5 δισεκατομμύρια 

ευρώ. Τα αρνητικά μέτρα, λοιπόν, που πήραμε εμείς ήταν κοντά στα 9 

δισεκατομμύρια ευρώ, όταν εσείς σε μια πενταετία πήρατε 65 δισεκατομμύρια 

ευρώ. Τι έρχεστε να συγκρίνετε σε αυτήν εδώ την Αίθουσα; Τα 65 

δισεκατομμύρια ευρώ με τα 9 δισεκατομμύρια ευρώ; Ποιο είναι βαρύτερο και 

μεγαλύτερο;  

Αλλά το θέμα δεν είναι να παραθέσουμε εδώ νούμερα, διότι ο ελληνικός 

λαός έχει νωπές τις μνήμες πώς ήταν τότε που εσείς φέρνατε μέτρα που 

στερούσατε από τους συνταξιούχους την αξιοπρέπεια, που στερούσατε από 

τους μισθωτούς τον μισθό τους, που οδηγούσατε στην ανεργία ενάμισι 

εκατομμύριο πολίτες, ενώ εμείς ήδη έχουμε μειώσει την ανεργία από το 27% 

που την παραλάβαμε στο 18,5%, πάνω από 300.000 θέσεις εργασίας. Τι 

ακριβώς θέλετε να συγκρίνουμε; Νομίζετε ότι ο ελληνικός λαός έχει ξεχάσει; Δεν 

έχει ξεχάσει. Έχει καταγράψει στη μνήμη του, στη συνείδησή του και στην 

καρδιά του τι ακριβώς κάνατε και κυρίως το γεγονός ότι όταν τα κάνατε, 

συνεχίζατε το πάρτι της διαφθοράς και της διαπλοκής, με τη Novartis και τις 

άλλες επιχειρήσεις, τις πολυεθνικές, που ερχόντουσαν στην Ελλάδα για να 

ξεζουμίσουν τον μόχθο του ελληνικού λαού.  



(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ) 

Και αυτό είναι που στο τέλος της ημέρας δεν θα σας συγχωρέσει, όχι τα 

μνημόνια. 

ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τους λογαριασμούς του Πετσίνη;  

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης – Υπουργός 

Εξωτερικών): Ελάτε, κυρία Βούλτεψη, αφήστε τις φωνές.  

  

 

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κυρία Βούλτεψη. 

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης-Υπουργός 

Εξωτερικών): Καθίστε τώρα, ξέρω ότι κάθεστε σε αναμμένα κάρβουνα, αλλά 

σε μια συνεδρίαση να μην πεταχτείτε να παρεμβείτε. Έχετε Αρχηγό, για να 

μιλήσει αυτός. 

Ναι, θα σας πω τα πάντα σήμερα, γιατί μου ανοίξατε την όρεξη. 

ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: ... (Δεν ακούστηκε) 

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης-Υπουργός 

Εξωτερικών): Θα σας πω τα πάντα. 



Καταρχάς, κύριε Μητσοτάκη, εσείς μου διαβάσατε εδώ τις δηλώσεις του 

κ. Χατζηδάκη, στη συνεδρίαση στην οποία ήταν παρών ο Επίτροπος 

Μοσκοβισί. Εσείς μαρτυράτε, χωρίς να σας πιέσει κανείς. Πράγματι αυτό είπε 

ο κ. Χατζηδάκης. Είπε επί λέξει ο κ. Χατζηδάκης ότι... 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Θα το επαναλάβετε; 

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης-Υπουργός 

Εξωτερικών): Ναι, θα το επαναλάβω. Θέλετε να το επαναλάβω; Αν δεν θέλετε, 

δεν το επαναλαμβάνω. Η ουσία, λοιπόν, αυτού που είπε ο Χατζηδάκης... 

(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: ... (Δεν ακούστηκε) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ελάτε, κύριε Βορίδη. Δεν είστε στο 

δικαστήριο, ούτε είναι μάρτυρας ο Πρωθυπουργός. Μπείτε στον εδώ ρόλο σας. 

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης-Υπουργός 

Εξωτερικών): Κύριε Συνήγορε, επιτρέψτε μου να το επαναλάβω mot a mot. 

Είπε ο κ. Χατζηδάκης: «Εμείς το πρόγραμμά μας το έχουμε διαμορφώσει με 

βάση τις διεθνείς συμφωνίες. Αν ακυρωθεί η συμφωνία για τις συντάξεις και οι 

άλλες διεθνείς συμφωνίες, να το ξέρουμε για να διαμορφώσουμε κι εμείς το 

πρόγραμμά μας». Έτσι είπε ο κ. Χατζηδάκης. 

(Χειροκροτήματα) 



Τι λέει, λοιπόν, με αυτό ο κ. Χατζηδάκης; Πριν χειροκροτήσετε, ακούστε, 

κύριοι συνάδελφοι, για να καταλάβετε λίγο, γιατί δεν καταλαβαίνει μάλλον ο κ. 

Μητσοτάκης τι διαβάζει. Aυτό, λοιπόν, που είπε ο κ. Χατζηδάκης στην Αίθουσα 

-που βεβαίως όλοι θυμούνται και τι ακολούθησε όσων είπε ο κ. Χατζηδάκης, 

την προσωπική επίθεση του κ. Μητσοτάκη στον Επίτροπο που τόλμησε να 

αφήσει τότε ανοικτή την πιθανότητα να μην περικοπούν οι συντάξεις- αλλά αυτό 

που είπε τότε ο κ. Χατζηδάκης είχε το εξής διπλό νόημα: 

Το πρώτο νόημα, ότι –ξέρετε- οι συντάξεις και οι άλλες διεθνείς 

συμφωνίες, προσέξτε, κύριε Επίτροπε, pacta sunt servanda, μην μας λέτε εδώ 

ότι δεν μπορούν να μετράνε οι συμφωνίες και να μην υλοποιούνται οι 

συμφωνίες. 

Και το δεύτερο το οποίο είπε βεβαίως ο κ. Χατζηδάκης, το οποίο 

προσπαθείτε να το παρακάμψετε, είναι: «Να το ξέρουμε, για να 

διαμορφώσουμε κι εμείς το πρόγραμμα μας», γιατί προφανώς η Νέα 

Δημοκρατία, άλλωστε δυόμιση χρόνια ζητάει εκλογές, είχε διαμορφώσει το 

πρόγραμμά της με το μέτρο της περικοπής των συντάξεων μέσα. Δεν θα το 

καταργούσε ποτέ. 

(Χειροκροτήματα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ) 



Όσο, κύριε Μητσοτάκη, για το μέτρημα, σας παρακολουθώ με 

συμπάθεια να μετράτε τις μέρες. Κάποιος άλλος –διάβασα- από τη 

Συμπολίτευση έγραψε ότι δεν μετρήσατε πόσες μέρες έχουν περάσει από τότε 

που ζητήσατε εκλογές, διότι έχουν περάσει πάνω από χίλες μέρες. Ξέρετε, όσο 

και να μετράτε –μετρήστε- δεν θα απολυθείτε, πάλι μέσα θα μείνετε. Δεν 

πρόκειται να απολυθείτε, διότι ο ελληνικός λαός σας έχει καταδικασμένους στη 

θέση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Όσο και να μετράτε τις μέρες μας, θα 

χρειαστεί σύντομα, τον Σεπτέμβρη του 2019, να ανανεώσετε το κοντέρ, διότι θα 

μετράτε ξανά αντίστροφα για άλλα τέσσερα χρόνια. 

Να μην παραλείψω τη χάρη στην κ. Βούλτεψη για τα αγαπημένα της 

θέματα περί σκανδάλων και σκανδαλολογίας, λοιπόν -διότι άλλο το σκάνδαλο 

και άλλο η σκανδαλολογία- διότι όλοι γνωρίζουμε ότι σκάνδαλο υπάρχει όταν 

αποδεδειγμένα μια κυβέρνηση με τις πράξεις της ή τις παραλείψεις της ευνοεί 

κάποια οικονομικά συμφέροντα. Το αντάλλαγμα ψάχνουν να το βρουν πολλές 

φορές οι εισαγγελείς. Ξέρετε, με αυτόν τον νόμο περί ευθύνης Υπουργών, 

κάποιες φορές το βρίσκουν, αλλά κανείς δεν τιμωρείται, κάποιες άλλες φορές 

είναι και εξαιρετικά δύσκολο να βρεθούν λογαριασμοί. 

Εν πάση περιπτώσει, πάντως είναι εξαιρετικά πολλές αυτές οι υποθέσεις 

που διερευνά η ελληνική Δικαιοσύνη και αφορούν την εποχή που εσείς 

κυβερνήσατε.  



Πρέπει, όμως, να είναι πολύ μεγάλη η απόγνωση εις την οποίαν 

βρίσκεται ο κ. Μητσοτάκης για να έρχεται σήμερα στη Βουλή την ημέρα που 

ψηφίζουμε την απαλλαγή εκατοντάδων χιλιάδων συμπολιτών μας 

συνταξιούχων από δυσβάσταχτα βάρη και να προσπαθείτε τόσο φτηνά να 

αλλάξετε την ατζέντα. Ήξερα βεβαίως ότι έχετε επιδοθεί σε μια απέλπιδα 

προσπάθεια να ανακαλύψετε σκάνδαλα σε Υπουργούς της Κυβέρνησης. 

Και επειδή η πραγματικότητα δεν σας κάνει το χατίρι, τόσο το χειρότερο 

για την πραγματικότητα. Αφού σκάνδαλα δεν βρίσκετε, προσπαθείτε να τα 

επινοήσετε, πάντοτε βεβαίως με τη βοήθεια των μέσων ενημέρωσης, πολλά εκ 

των οποίων διαθέτει ο γνωστός φίλος σας, επιχειρηματίας, εφοπλιστής, που 

αρέσκεται να θέλει να έχει και τον Πειραιά υπό την κατοχή του και δεν μπορείτε 

να βρείτε υποψήφιο στον Πειραιά για να μην του χαλάστε τη σούπα και όλως 

τυχαίως αυτός ο φίλος σας είναι και υπόδικος για κακουργήματα, είναι και 

διωκόμενος για μια υπόθεση εμπορίας ναρκωτικών.  

Η Δικαιοσύνη, βεβαίως, φαντάζομαι ότι θα κάνει τη δουλειά της. 

Φαντάζομαι, όμως, ότι για να δίνει τα ρέστα του αυτός ο φίλος σας με τόσα 

δημοσιεύματα fake όλο αυτό το διάστημα από τα μέσα ενημέρωσης που 

διαθέτει και να σας υποστηρίζει τόσο ένθερμα, μάλλον κάτι θα περιμένει από 

εσάς -φαντάζομαι- σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των δικαστικών του υποθέσεων. 



Και το λέω αυτό, κύριε Μητσοτάκη, διότι έχω σήμερα εδώ μια πρόχειρη 

συλλογή από δημοσιεύματα των δικών του εφημερίδων σε σχέση με σκάνδαλα 

της σημερινής Κυβέρνησης. 

«ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ»: «Συνεργάτης του Ευκλείδη Τσακαλώτου» –δήθεν- 

«ζητούσε μίζα από τον επιχειρηματία Ιωσήφ Λιβανό σε γνώση του Μεγάρου 

Μαξίμου». 

Τα «ΝΕΑ», 17/11/2015: «Ο Νίκος Παππά και ο Χρήστος Σπίρτζης έχουν 

στήσει γραφείο διευθετήσεων και εξυπηρετήσεων με ετήσιο τζίρο 50.000 

ευρώ». Μπράβο, ρε παιδιά, πολύ καλή δουλειά αυτή, για κάθε ρουσφέτι 50.000 

ευρώ, πολύ ακριβά η ταρίφα. 

«ΒΗΜΑ fm»: «Ο Τσίπρας απέκτησε το σπίτι του» -σε ενοίκιο μένω στην 

Κυψέλη- «μέσω πλειστηριασμού, αφού πρώτα ο επιχειρηματίας ιδιοκτήτης 

αυτοκτόνησε λόγω χρεών». 

Να σας θυμίσω και παλαιότερα. Στο έγκριτο «ΒΗΜΑ», ο τότε Υπουργός 

Εργασίας, ο κ. Κατρούγκαλος, υποσχόταν διορισμούς με προμήθεια 12%. 

Καλή προμήθεια, δεν λέω. 

Να σας θυμίσω πάλι τα «ΝΕΑ», 22 Μαρτίου 2018, πρωτοσέλιδο ο 

Μπαλαούρας, ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ: «Ο Μάκης Μπαλαούρας έκανε 

φωτογραφική διάταξη για να εξαιρεθεί από τις μειώσεις στις συντάξεις». 



Και να σας θυμίσω, βέβαια, και το εξαιρετικού κάλους δημοσίευμα, 

πρωτοσέλιδο πάλι στα «ΝΕΑ», όταν έγινε το τραγικό δυστύχημα στην Αίγινα, 

όπου μιλούσε για εμπλοκή του Δρίτσα στην προανάκριση για το δυστύχημα με 

το ταχύπλοο στην Αίγινα και βεβαίως υπονοούσε ότι μέσα επέβαινε και ο 

Αλέκος ο Φλαμπουράρης. 

Αυτοί, λοιπόν, είναι. Αυτά είναι τα fake news που έχουν κατακλύσει την 

πολιτική ζωή του τόπου από τους φίλους σας και υποστηρικτές σας. Τι να 

πιστέψουμε, λοιπόν, απ’ όλα αυτά; Και δυστυχώς πάνω σ’ αυτά βασίζεστε εσείς 

για να κάνετε πολιτική. 

Το φαινόμενο των fake news είναι ένα φαινόμενο διεθνές, αλλά να 

αξιοποιεί αυτά τα fake news κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης και ο αρχηγός 

του για να κάνουν πολιτική, αυτό είναι πρωτοφανές για τον τόπο και επιβλαβές 

για τη δημοκρατία. 

Βεβαίως, όχι μόνο σκανδαλολογία, αλλά μιας και συζητάμε σήμερα για 

τις συντάξεις, να σας θυμίσω και τα πρόσφατα πρωτοσέλιδα. Στις 5 Οκτωβρίου 

του 2018, η Καγκελαρία αποκλειστικά μιλάει στα «ΝΕΑ»: «Έχετε δεσμευθεί για 

τις συντάξεις, μην τυχόν και τολμήσετε να πάρετε το μέτρο της απόσυρσης».  



Αλλά και το πρωτοσέλιδο, όταν εγώ πήγα και συνάντησα τον Γερμανό 

Υπουργό Οικονομικών, όπου πάλι απευθείας αποκλειστικό από το Βερολίνο: 

«Διασώζονται μόνο οι χαμηλές συντάξεις». 

Ορίστε, τα καταθέτω για τα Πρακτικά. 

 (Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός 

Εξωτερικών κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα 

έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο Αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της 

Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής) 

Αυτή είναι η αξιοπιστία των μέσων που σας στηρίζουν. 

(Θόρυβος στην Αίθουσα) 

ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: …(Δεν ακούστηκε). 

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός 

Εξωτερικών): Καθίστε, κυρία Βούλτεψη. Τώρα θα ακούσετε. Τώρα δεν μιλάτε 

εσείς. Τώρα μιλάω εγώ και ακούει ο ελληνικός λαός ποιοι είσαστε. 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ) 

Βεβαίως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στα περισσότερα εξ αυτών των 

δημοσιευμάτων, των πρωτοσέλιδων, πολύ αργότερα υπήρξαν διαψεύσεις με 



βάση δικαστικές αποφάσεις και για τον κ. Κατρούγκαλο και για την υπόθεση 

Παππά-Σπίρτζη και για πολλές άλλες.  

Τι να το κάνεις, όμως, το πρωτοσέλιδο μιας παλαιόθεν έγκριτης και 

έγκυρης εφημερίδας και σήμερα κίτρινου τύπου για να στηρίζει τον κ. 

Μητσοτάκη, που  κοσμεί τα περίπτερα όλης της χώρας, όταν μετά από 

κάποιους μήνες θα δεις ένα μονόστηλο μέσα το οποίο θα λέει «ζητώ συγνώμη», 

όπως έκανε στον κ. Μπαλαούρα πρόσφατα;  Τι να το κάνεις;  Αυτή, όμως, είναι 

η τακτική σας! Αυτή είναι η πολιτική σας!  

Τώρα, λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, αφού τα fake news για την πολιτική, 

για τις συντάξεις, για τους Υπουργούς, δεν πιάνουν, αρχίσατε να σκανάρετε 

τους συγγενείς πρώτου βαθμού, τους συγγενείς δεύτερου βαθμού. Κι επειδή 

ούτε εκεί βρήκατε offshore, όπως ενδεχομένως μπορεί να βρίσκει κανείς σε 

άλλους συγγενείς, έχετε αρχίσει να βρίσκετε ενδιαφέρον, να καταπιάνεστε με 

τους φίλους και τους συμμαθητές των Υπουργών από το Δημοτικό και το 

Γυμνάσιο. Καλά το πάτε, δε λέω, στην απελπισία σας μπορεί να βγάλετε κάτι, 

μόνο που κινδυνεύετε με αυτά και με αυτά να γίνεται καταγέλαστος και εσείς και 

η παράταξή σας. 

ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Αυτή είναι η απάντηση; 



ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης-Υπουργός 

Εξωτερικών): Αν δεν σας άρεσε η απάντηση, μπορώ να την επαναλάβω, 

κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Εγώ πάντως το διασκεδάζω πάρα πολύ. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Κυρία Βούλτεψη, 

έχουμε προεκλογική περίοδο, αλλά αρκετά. Δέκα λεπτά έχετε κάνει πινγκ-

πονγκ με τον Πρωθυπουργό. Καταλάβατε τι είπα! Σας παρακαλώ! 

ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Όχι! Τον εαυτό σας να κοιτάτε!  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Είναι το πιο εύκολο 

που μπορούσα να πω.  

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης-Υπουργός 

Εξωτερικών): Θέλω να κλείσω, όμως, με το εξής. Στο μόνο στο οποίο έπεσε 

μέσα ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης είναι ότι πράγματι τις 

τελευταίες μέρες είχα ένα πρόβλημα με τις φωνητικές μου χορδές. Αφωνία, 

όμως, δεν έχω πάθει εγώ ποτέ στην πολιτική μου στάση και θέση και κρίσιμα 

θέματα, ιδίως εθνικά θέματα, δεν τα αφήνω να πέσουν κάτω. 

 Άκουσα, λοιπόν, τον κ. Μητσοτάκη -λυπάμαι πολύ, αλλά ήταν σαν να 

ακούω τον Άδωνι Γεωργιάδη, δεν ξεχωρίζεις τίποτα- σε όλα όσα είπε για το 

«Μακεδονικό». Θέλω να ξεκαθαρίσω ορισμένα πράγματα, όμως, πριν 

αναφερθώ σε κάποια πολύ σκληρά και βαριά τα οποία είπε.   



Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω τονίσει επανειλημμένως, κι έχει γίνει 

σαφές και από όλους τους διεθνείς παράγοντες, ότι η πρώην Γιουγκοσλαβική 

Δημοκρατία της Μακεδονίας οφείλει τόσο με τις συνταγματικές της τροπολογίες, 

που συζητιούνται τούτες τις μέρες, καθώς συζητείται η επικείμενη αλλαγή του 

Συντάγματος της έτσι όπως ορίζει η Συμφωνία των Πρεσπών, όσο όμως και με 

τις δηλώσεις των αξιωματούχων της οφείλει να τηρεί το πνεύμα και το γράμμα 

της Συνθήκης των Πρεσπών. Αν αυτό δεν γίνει, έχουμε δηλώσει και στους 

ίδιους, αλλά και σε όλους τους τόνους δημόσια ότι δεν θα προχωρήσει ούτε η 

Συμφωνία ούτε η ένταξη της γειτονικής χώρας σε διεθνείς οργανισμούς.  

Εμείς, λοιπόν, περιμένουμε με πολύ μεγάλη προσοχή, δεν 

προτρέχουμε, την ολοκλήρωση της συνταγματικής διαδικασίας, έχοντας δώσει 

σαφώς μηνύματα που απαιτούνται και εκεί όπου πρέπει να δοθούν, όχι στον 

δημόσιο διάλογο για εντυπωσιασμό, αλλά εκεί που πρέπει να δοθούν. 

Από εκεί και πέρα, η θέση μας είναι σαφής. Πρώτον, η Συμφωνία των 

Πρεσπών, θα επαναλάβω -έχει κουραστεί η γλώσσα μου, αλλά θα το 

επαναλάβω-, δεν αναγνωρίζουν κανένα έθνος και καμία εθνότητα. Και ως προς 

το ζήτημα της ιθαγένειας, διορθώνουν κάτι το οποίο συνέβαινε μέχρι σήμερα 

στα διαβατήρια, όπου βεβαίως οι πολίτες της γειτονικής χώρας έρχονται 

σήμερα την ώρα που μιλάμε στη χώρα μας να την επισκεφτούν αναγράφοντας 

στα διαβατήριά τους «Μακεδόνες». Τι θα είχε γίνει, λοιπόν, αν παίρναμε τις 



συμβουλές σας στα σοβαρά και αφήναμε αυτό το ζήτημα εκτός 

διαπραγματεύσεων, όπως κάνατε εσείς στο παρελθόν; Απλά αυτά τα 

διαβατήρια θα συνέχιζαν να αναγράφουν τη λέξη «Μακεδόνες».  

Ως προς τη γλώσσα, ξέρετε, κατά τη διάρκεια των δικών σας 

κυβερνήσεων, μάλιστα σε διεθνή διάσκεψη στην Αθήνα, η διεθνής κοινότητα 

ήταν αυτή που τότε, το 1977, αναγνώρισε τη γλώσσα της γειτονικής χώρας. 

Κατ’ ακολουθία σε σχέση με την επικράτεια της νυν πρώην 

Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας το αναφερόμενο στη χώρα αυτή 

λήμμα του καταλόγου του ΟΗΕ από πολλών ετών αναφέρει τη γλώσσα αυτή 

με τον γνωστό όρο.  

Η Συμφωνία των Πρεσπών λέει σαφώς ότι η γλώσσα αυτή ουδεμία 

σχέση έχει με την ελληνική Μακεδονία και την αρχαία ελληνική κληρονομιά και 

ανήκει στην ομάδα των νότιων σλαβικών γλωσσών. Και βεβαίως αυτά ισχύουν, 

επαναλαμβάνω, αναφορικά με τη γείτονα χώρα και τους πολίτες της. 

Τώρα, σχετικά με το ποιες γλώσσες διδάσκονται στη δική μας χώρα, 

είναι θέμα που διέπεται αποκλειστικά από τους δικούς μας νόμους.  

Όμως, θα ήθελα να αναρωτηθώ, εσείς πώς ακριβώς αποκαλείτε, κύριε 

Μητσοτάκη, τη γλώσσα αυτή; Χρησιμοποιείτε μήπως τον ίδιο όρο που 

χρησιμοποίησε ο κ. Αβέρωφ, ως Υπουργός Εξωτερικών, σε αυτήν εδώ την 



Αίθουσα στη Βουλή τον Σεπτέμβριο του 1959; Χρησιμοποιείτε τον όρο τον 

οποίο, λόγω των ολιγωριών και της αδράνειας των δικών σας κυβερνήσεων, 

χρησιμοποιούν σήμερα πάνω από εκατόν τριάντα χώρες στον κόσμο, μεταξύ 

των οποίων και οι ισχυρότερες χώρες;  

Ή μήπως καταφέρατε ποτέ να αποδεχθούν επισήμως οι γείτονες ότι 

κανένα στοιχείο του πολιτισμού τους δεν έχει σχέση με την αρχαία Μακεδονία, 

την αρχαία ελληνική κληρονομιά και ιστορία; Μήπως εσείς καταφέρατε ποτέ να 

αλλάξουν ονομασίες μνημείων, να τους επιβάλετε να μην κάνουν ποτέ χρήση 

του δεκαεξάκτινου αστεριού της Βεργίνας; Μήπως εσείς τα καταφέρατε αυτά;  

Επειδή αναφερθήκατε με πολύ βαριά λόγια και επειδή εγώ δεν λέω λόγια 

του αέρα σε αυτήν εδώ την Αίθουσα, θα σας διαβάσω επί λέξει τι έλεγε ο 

αείμνηστος Ευάγγελος Αβέρωφ. Είναι απόσπασμα από τα επίσημα Πρακτικά 

της Βουλής στις 17 Σεπτεμβρίου 1959. Ήταν Υπουργός Εξωτερικών τότε και 

έλεγε, λοιπόν, το εξής: «Κύριοι, εις το ζήτημα της γλώσσης πολλά δύναται να 

λεχθούν. Πρώτον, εις την ελληνικήν Μακεδονία δεν ομιλείται η μακεδονική 

γλώσσα, η οποία ομιλείται εις τα Σκόπια και έχει και γραμματική και 

συντακτικόν. Ομιλείται ένα τοπικό ιδίωμα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τη 

μακεδονική γλώσσα».  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Αλήθεια είναι. 



ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης-Υπουργός 

Εξωτερικών): Αλήθεια, λοιπόν.  

Άρα τι ομιλείται στη γειτονική χώρα; Ομιλείται η μακεδονική γλώσσα, 

έλεγε τότε ο αείμνηστος Ευάγγελος Αβέρωφ, ενώ στην Ελλάδα κάποιες 

συμπολίτες μας ομιλούν ένα ιδίωμα. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Μακεδονική γλώσσα την ονόμαζαν 

αυτοί. Διαβάστε παρακάτω!  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κύριε Τασούλα. 

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης-Υπουργός 

Εξωτερικών): Είναι σαφή τα Πρακτικά, κύριε Τασούλα. 

Έρχομαι τώρα στην ουσία. Ο καθείς βγάζει τα συμπεράσματά του για 

τον πολιτικό καιροσκοπισμό, αλλά και για την προσπάθεια που γίνεται να 

ψαρέψουν ορισμένοι στα θολά νερά του ακροδεξιού ακροατηρίου, αλλά με 

κρίσιμα θέματα εθνικά δεν μπορεί κανείς να παίζει.  

Και το λέω τούτο διότι ζήτημα μειονότητας ανοίξατε πρώτος εσείς, κύριε 

Μητσοτάκη, με τη συνέντευξή σας στο περιοδικό «Politico», συνέντευξη εις την 

οποία αναφέρατε –είναι εντός εισαγωγικών- επί λέξει: «Υπάρχει φόβος για 

τοπικές εξεγέρσεις στην ελληνική Μακεδονία, όπου αυτονομιστικές δυνάμεις, 



με την ευκαιρία της συμφωνίας, βλέπουν τη συμφωνία ως μία πρόσκληση για 

να οργανωθούν». Αυτονομιστικές δυνάμεις. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): 

Καταθέστε το στα Πρακτικά αυτό! 

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης-Υπουργός 

Εξωτερικών): Θα το καταθέσω. Είναι στα αγγλικά και εσείς ξέρετε καλύτερα 

από εμένα. Εγώ μπορεί να μην προφέρω το «Κολούμπια» ως «Κολάμπια», 

αλλά ξέρω να διαβάζω και να κάνω μετάφραση. 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ) 

(Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός 

Εξωτερικών κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν 

έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της 

Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής) 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): 

Παρακαλώ τους υπαλλήλους των Πρακτικών να μου δώσουν ένα αντίγραφο 

της κατάθεσης. 

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης-Υπουργός 

Εξωτερικών): Αν είναι λαθροχειρία αυτό που διαβάσαμε στο διαδίκτυο, κύριε 

Μητσοτάκη, να τοποθετηθείτε και να μας πείτε τι είπατε.  



Όμως, δεν είναι η πρώτη φορά που δεν ανεβάζετε στο site της Νέας 

Δημοκρατίας το σύνολο της συνεντεύξεώς σας σε διεθνή περιοδικά. Και στην 

τελευταία σας συνέντευξη στους «Financial Times» κάτι ξεχάσατε σε σχέση με 

τους ολιγάρχες και τους καναλάρχες. Κάτι ξεχάσατε, το κόψατε αυτό το εδάφιο. 

 

Έρχομαι, όμως, στην ουσία. Και η ουσία είναι ότι αν υπάρχει μια 

σύμβαση, μια συμφωνία η οποία μας προστατεύει πλήρως, πολύ περισσότερο 

από ό,τι και η ενδιάμεση συμφωνία από το ενδεχόμενο στο μέλλον να εγερθεί 

ζήτημα τέτοιο, δηλαδή μειονοτικό, στη χώρα μας, είναι η Συμφωνία των 

Πρεσπών.  

Σας διαβάζω το άρθρο 4 παράγραφος 3: «Έκαστο μέρος δεσμεύεται διά 

της παρούσης και επίσημα δηλώνει ότι τίποτα στο Σύνταγμά του, όπως ισχύει 

σήμερα ή θα τροποποιηθεί στο μέλλον, μπορεί ή θα μπορούσε να ερμηνευτεί 

ότι αποτελεί ή θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για παρέμβαση στις 

εσωτερικές υποθέσεις του άλλου μέρους σε οποιαδήποτε μορφή και για 

οποιονδήποτε λόγο, περιλαμβανομένης της προστασίας του καθεστώτος και 

των δικαιωμάτων οποιωνδήποτε προσώπων δεν είναι πολίτες του».  

Για τους Έλληνες πολίτες, λοιπόν, εμείς έχουμε την ευθύνη, η Ελληνική 

Δημοκρατία, η ελληνική πολιτεία. Μας προστατεύει ξεκάθαρα η Συμφωνία των 



Πρεσπών από ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Την έχετε διαβάσει, αλλά επιμένετε να 

διαστρεβλώνετε.  

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ) 

Σας άκουσα, όμως, σήμερα και πραγματικά έχω βγει από τα ρούχα μου 

διότι δεν περίμενα εσείς από το Βήμα της Βουλής να μιλήσετε με τον ίδιο 

καφενειακό λόγο που ομιλεί ο Αντιπρόεδρός σας, ο κ. Γεωργιάδης, στα 

τηλεπαράθυρα που βγαίνει και να εκστομίσετε εσείς ότι αυτή η Κυβέρνηση όχι 

μόνο ξεπούλησε τη Μακεδονία, αλλά έκανε και συναλλαγή, αντάλλαξε τη μη 

εφαρμογή των περικοπών στις συντάξεις με τη Συμφωνία των Πρεσπών.  

Είναι ντροπή, κύριε Μητσοτάκη, και δεν ταιριάζει σε αυτό το ήθος και τον 

πολιτικό λόγο που, βεβαίως, έχετε κάνει προσπάθεια να υποβαθμίσετε όλα 

αυτά τα χρόνια που είστε ο Αρχηγός της Αντιπολίτευσης, το οποίο φέρει και το 

όνομά σας, αλλά και η προηγούμενη παρουσία σας. Είναι ντροπή! 

Και στο κάτω-κάτω, αφού με αυτόν τον νόμο εδώ φέρνουμε τη 

συναλλαγή και δεν μειώνουμε τις συντάξεις γιατί ξεπουλάμε τη Μακεδονία, γιατί 

εσείς ψηφίζετε αυτό τον νόμο, που είναι η συναλλαγή και το ξεπούλημα της 

Μακεδονίας; Γιατί τον ψηφίζετε; Δεν ντρέπεστε λιγάκι να τα λέτε αυτά τα 

πράγματα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο; Πόσο πιο χαμηλά θα πέσετε επιτέλους; 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ) 



Σας καλώ να άρετε την ψήφο σας από τη μη περικοπή των συντάξεων 

αν νομίζετε ότι είναι προϊόν συναλλαγής για ένα τόσο κρίσιμο εθνικό θέμα.  

Εν πάση περιπτώσει, κύριε Μητσοτάκη, όταν φέραμε και κάναμε αυτό 

το βήμα της Συμφωνίας, γνωρίζαμε ότι υπάρχουν διαφωνίες, ότι υπάρχουν 

ευαισθησίες. Εμείς δεν τσουβαλιάσαμε τους πολίτες που διαμαρτυρήθηκαν ή 

έχουν διαφορετική άποψη και να τους πούμε ότι είναι φασίστες ή να τους πούμε 

ότι είναι μειοδότες, γιατί εμείς θεωρούμε ότι η δική μας στάση προστατεύει το 

πατριωτικό συμφέρον και το πατριωτικό καθήκον. Όμως, δεν είπαμε κανέναν 

μειοδότη και προδότη, όπως κάνετε εσείς σήμερα εδώ.  

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ) 

Όπου κληθείς να σχολιάσετε για δεύτερη φορά το σύνθημα της Χρυσής 

Αυγής στα σχολεία, ότι η Δημοκρατία πούλησε τη Μακεδονία, αντί να το 

καταδικάσετε, το μόνο που είχατε να πείτε είναι ότι δεν πούλησε η Δημοκρατία 

γιατί εμείς δεν συμμετείχαμε, πουλάει ο ΣΥΡΙΖΑ τη Μακεδονία! Ντροπή σας! 

Δεν σας επιτρέπω να μας ονομάζετε προδότες και μειοδότες! Είναι ντροπή σας!  

(Όρθιοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ χειροκροτούν ζωηρά και 

παρατεταμένα) 

Και όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή ο κύριος Μητσοτάκης 

απέτυχε στη στρατηγική της καταστροφής, απέτυχε το αφήγημά του στην 



οικονομία και δεν βρίσκει άλλον τρόπο σήμερα, προκειμένου να 

αποσταθεροποιήσει την πορεία της χώρας από την έξοδο από την κρίση, την 

πορεία της χώρας προς την ανάκαμψη και ο μόνος τρόπος που βρίσκει είναι 

να δημιουργήσει εικόνα εθνικού διχασμού και πόλωσης.  

Διότι ήσασταν πάλι εσείς σε αυτήν εδώ την Αίθουσα, όταν κατεβαίνοντας 

από το Βήμα μού είπατε το καλοκαίρι «Δεν θα μπορείς να ανέβεις στη 

Θεσσαλονίκη». Στη Θεσσαλονίκη ανέβηκα, μίλησα, είπα αυτά που είπα και 

σήμερα ψηφίζετε και εσείς. Και αυτοί οι οποίοι ήταν έξω να διαδηλώνουν ήταν 

τρεις χιλιάδες ακραίοι, ακροδεξιοί, τους οποίους είδαμε όλοι μας και τους 

καμαρώσατε και εσείς.  

Και αναρωτιέμαι: Βεβαίως οι πολίτες που έχουν την άποψή τους, τη 

θεμιτή διαφωνία τους, έχουν σχέση με αυτούς τους ακραίους εθνικιστές που 

διαδήλωσαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης; Κύριε Μητσοτάκη, μια 

βδομάδα τώρα δεν πάω μεθαύριο σε περιοδεία πρωθυπουργική στη 

Θεσσαλονίκη, πηγαίνω σε μια πολιτική συγκέντρωση και υπάρχουν αφίσες 

ακροδεξιών, οι οποίες καλούν στη συγκέντρωση, την πολιτική 

αντισυγκέντρωση, απέναντι στην πολιτική συγκέντρωση που οργανώνει ο 

ΣΥΡΙΖΑ στο «Αλεξάνδρειο Μέλαθρο».  



Και σας ρωτώ: Επικροτείτε τέτοιες συμπεριφορές; Ξέρετε, η 

Θεσσαλονίκη είχε να δει αντισυγκεντρώσεις σε πολιτικές συγκεντρώσεις από 

το 1963, όταν με το τρίκυκλο ο Γκοτζαμάνης σκότωσε τον Λαμπράκη. 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ) 

Αλλά εσείς, κύριε Μητσοτάκη, απευθυνθήκατε στους νέους πολίτες 

αυτής της χώρας λέγοντας το εξής αμίμητο: «Τι σημασία έχει τώρα ποιος 

νοιάζεται για το τι έγινε το 1963;». Ε, λοιπόν, σας λέγω ότι ο ελληνικός λαός έχει 

και μνήμη και συνείδηση και η μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας είναι 

δημοκράτες και προοδευτικοί πολίτες και οι δημοκράτες και οι προοδευτικοί 

πολίτες θα δώσουν το παρόν στον αγώνα μας για τη δημοκρατία, για την 

αλληλεγγύη, για να δώσουμε το μήνυμα της φιλίας των λαών στον αγώνα μας, 

για να ενώσουμε τους Έλληνες και όχι να τους διχάσουμε, όπως κάνετε εσείς. 

Και την απάντησή τους και αυτοί, αλλά και εσείς θα την πάρετε από τον λαό της 

Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης τόσο στη μεθαυριανή συγκέντρωση όσο και 

όταν έρθει η ώρα της κάλπης. Γιατί αν νομίζετε ότι θα διχάσετε τους Έλληνες 

για να κερδίσετε, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Είστε βαθιά νυχτωμένοι! 

(Όρθιοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ χειροκροτούν ζωηρά και 

παρατεταμένα) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ωραία, ευχαριστώ. 



Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Σώμα 

ότι τη συνεδρίασή μας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού 

ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και 

ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και 

λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων, τριάντα ένας μαθητές και μαθήτριες και 

δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί τους, ξανά από το Γυμνάσιο Κυπαρισσίας, Β΄ 

Τμήμα.  

Η Βουλή σάς καλωσορίζει.  

(Χειροκροτήματα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής) 

Τον λόγο έχει ο κ. Μητσοτάκης. 

ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άμυνας-Πρόεδρος των 

Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, αν είναι δυνατόν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Χρήση δευτερολογίας είναι, τι να 

κάνω; 

ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άμυνας-Πρόεδρος των 

Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Παραβιάζετε τον Κανονισμό συνέχεια. Δίνετε 

χρόνο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Καμμένο, σας παρακαλώ. 



Επειδή είναι επείγον το νομοσχέδιο… 

 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): 

Θέλετε να απαντήσετε στον κ. Τσίπρα για το Σκοπιανό; Μπορείτε να πάρετε 

τον λόγο. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, θα απαντήσετε μετά. 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 

ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άμυνας-Πρόεδρος των 

Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Να βάλετε τον χρόνο που προβλέπεται από τον 

Κανονισμό, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι δυνατόν να καταργείτε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τον βάζουμε, αλλά δεν τηρείται. 

ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άμυνας-Πρόεδρος των 

Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Είστε ο πρώτος Πρόεδρος της Βουλής που 

καταργείτε τον Κανονισμό.  

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Να είστε καλά, ευχαριστώ! 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): 

Κύριε Τσίπρα, ας ξεκινήσουμε με τα fake news. Αναφερθήκατε σε μία 

συνέντευξη που έδωσα δήθεν στο «Politico». Μάλιστα, είπατε ότι επειδή τα 

είπα στα αγγλικά, εσείς τα μεταφράσατε, διότι δεν υπήρχε η δήλωσή μου στα 

ελληνικά, αλλά υπήρχε στα αγγλικά. 



Θα σας δείξω ακριβώς τι κατέθεσε ο κ. Τσίπρας στα Πρακτικά, για να 

δείτε τον άθλιο μηχανισμό με τον οποίο εσείς παράγετε fake news στο Ελληνικό 

Κοινοβούλιο. 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 

  

 

Για να δούμε, λοιπόν, τι είναι αυτό που καταθέσατε, γιατί δεν θέλατε να 

το καταθέσετε.  

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης-Υπουργός 

Εξωτερικών):  Το έχω εδώ. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): Είναι 

συνέντευξη στο «Politico»; Υπάρχει μια αγγλική φράση «there’ s fear of 

“regional unrest”», είναι ένα δημοσίευμα από το blog «The Facts.gr». Υπάρχει, 

λοιπόν, μια φράση μου στα αγγλικά σe εισαγωγικά και μετά τι λέει; «Φέρεται να 

έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο “Politico”». Δεν ντρέπεστε λίγο για την 

αθλιότητα εντός του Κοινοβουλίου, να αναπαράγετε ψεύτικα δημοσιεύματα; 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 



Εσείς εδώ είστε ο αρχιερέας των «fake news», κύριε Τσίπρα! Ντροπή 

σας, ντροπή σας, ντροπή σας, ντροπή σας!  

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης-Υπουργός 

Εξωτερικών):  Εδώ το ‘χω!  

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): 

Φέρεται να έκανε, λέει. Ξέρω πολύ καλά τι έχω πει και τι δεν έχω πει, κύριε 

Τσίπρα.  

(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ) 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Τι είπατε; Πείτε μας. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): Ας 

έρθουμε τώρα… 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Τι είπατε; Συμφωνείτε; 

Πείτε μας.  

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): Δεν 

το είπα ποτέ. Είναι πολύ απλό. 

(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, ησυχία! 



ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): Δεν 

το είπα ποτέ και φθάνει ο Πρωθυπουργός στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να 

επικαλείται τα δημοσιεύματα των πληρωμένων ιστοσελίδων σας ως δήθεν δική 

μου δήλωση.  

(Θόρυβος στην Αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κάντε ησυχία!  

Κύριε Κωνσταντινέα, κυρία Αντωνίου, σας παρακαλώ! Μη με αναγκάζετε 

να αναφέρω ονόματα.  

Κύριε Μητσοτάκη, συνεχίστε.  

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): 

Κύριε Τσίπρα, πάμε τώρα στα ζητήματα της οικονομίας. Μας μιλήσατε για 

«μπακάλικη αριθμητική».  

(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάντε ησυχία! 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): 

Περιμένετε λίγο, κάνετε λίγη υπομονή. Γιατί τέτοια νευρικότητα;  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Γιατί έχετε πολύ 

ενδιαφέρον.  



(Θόρυβος στην Αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάντε ησυχία.  

ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ: Να το πείτε στην κυρία Βούλτεψη! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Κωνσταντινέα, παρακαλώ! 

Αποχωρήστε ησύχως.  

(Θόρυβος στην Αίθουσα) 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): 

Μεγάλη νευρικότητα βλέπω.  

(Θόρυβος στην Αίθουσα) 

ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κύριε Πρόεδρε, να πείτε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Το ίδιο έκανα.  

ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Να το πείτε, όμως. 

ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Εκεί δεν τα αναφέρεις, εδώ πέρα τα αναφέρεις.  

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): 

Κύριε Τσίπρα, για να επανέλθουμε, λοιπόν, σ’ αυτήν τη σκοτεινή πρώτη 

περίοδο της διακυβέρνησής σας, όταν είχατε Υπουργούς τον κ. Βαρουφάκη, 

τον κ. Λαφαζάνη και φέρατε τη χώρα στο χείλος του γκρεμού. Ζημιώσατε ή δεν 

ζημιώσατε τη χώρα, κύριε Τσίπρα, το πρώτο εξάμηνο του 2015, ναι ή όχι 100 



δισεκατομμύρια; Δεν το είπα εγώ, ο κ. Ρέγκλινκ το είπε. Δεν το είπα εγώ, κύριε 

Τσίπρα, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί το είπαν.  

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 

 Και όταν με ρωτάτε, εάν θυμόμαστε το παρελθόν μας, ας είμαστε λίγο 

πιο προσεκτικοί, όταν αναφερόμαστε σ’ αυτήν την Αίθουσα στο παρελθόν, διότι 

πράγματι, κύριε Τσίπρα, οι Έλληνες πολίτες θυμούνται πάρα πολύ καλά πώς 

εκλεγήκατε, υποσχόμενος ότι θα σκίσετε τα μνημόνια με έναν νόμο και με ένα 

άρθρο. Σας θυμούνται πολύ καλά στις πλατείες των αγανακτισμένων της οργής.  

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Μπράβο!  

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): Τότε 

η βία και η αντίδραση ήταν καλή, όταν εσείς ήσασταν κάτω στην κάτω πλατεία, 

τώρα οι πολίτες που διαμαρτύρονται είναι εθνικιστές και φασίστες.  

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 

Για να μην θυμηθώ τι κάνατε νωρίτερα. Οι πολίτες θυμούνται πάρα πολύ 

καλά, κύριε Τσίπρα, ποιος θα καταργούσε τον ΕΝΦΙΑ, ποιος θα αύξανε τον 

κατώτατο μισθό και το τι ακριβώς έγινε αυτό το καταστροφικό πρώτο εξάμηνο 

του 2015, το πόσο ζημιώσατε τη χώρα και γιατί αναγκαστήκαμε, κύριε Τσίπρα, 

να πάμε σε τρίτο μνημόνιο.  



Το τρίτο μνημόνιο, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά σ’ αυτήν εδώ την 

Αίθουσα, ήταν αχρείαστο, κύριε Τσίπρα. Η δε διαφορά η οποία υπήρχε τότε 

στη διαπραγμάτευση, στο περιβόητο mail Χαρδούβελη, το οποίο βλέπω ότι 

από τότε το έχετε ξεχάσει, ήταν της τάξης του 1,5 δισεκατομμυρίου. Αυτή ήταν 

η διαφορά, την οποία εμείς σας κληρονομήσαμε και πήρατε μέτρα όχι 9, αλλά 

11 δισεκατομμυρίων, κύριε Τσίπρα. Αυτό είναι το κόστος του τρίτου μνημονίου 

μόνο ως προς τα μέτρα τα οποία πήρατε.  

Θέλετε να έρθουμε λίγο στις τράπεζες, κύριε Τσίπρα; Ας έρθουμε λίγο 

στις τράπεζες. Ποια ήταν η αξία των μετοχών που κατείχε το Ελληνικό Δημόσιο 

στις ελληνικές τράπεζες το 2014; Το θυμάστε, κύριε Τσίπρα; Παραπάνω από 

25 δισεκατομμύρια ευρώ. 

 

Τι έγιναν αυτές οι μετοχές μετά την τρίτη ανακεφαλαιοποίηση; Πήγανε 

περίπου στο μηδέν. Έχασαν ή δεν έχασαν οι τράπεζες το 99,7% της αξίας τους 

από τα δικά σας καμώματα και τα καμώματα του κυρίου Βαρουφάκη;  

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 

Τσάμπα λεφτά είναι αυτά; Δεν τα πλήρωσε το ελληνικό Δημόσιο αυτά, 

κύριε Τσίπρα; Δεν τα πληρώνει αυτά ο Έλληνας φορολογούμενος;  



Και αυτή η ζημιά στις τράπεζες, ξέρετε, είναι μια ζημιά διαρκής, η οποία 

ολοκληρώθηκε μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015, όταν έγινε και η τρίτη 

ανακεφαλαιοποίηση. Όλα αυτά τα ξεχνάτε; Εσείς δεν μας είπατε, κύριε Τσίπρα, 

ότι τότε είχατε αυταπάτες και μετά είδατε τα πράγματα καθαρά και ότι, εν πάση 

περιπτώσει, αν οδηγούσαμε τη χώρα στη σύγκρουση και στην έξοδο από το 

ευρώ κινδύνευε η Δημοκρατία μας; Αλήθεια, τότε τα μάθατε; Πριν, όταν τα 

λέγατε δεν τα ξέρατε; Κι εμείς, εν πάση περιπτώσει, που αγωνιζόμασταν να 

κρατήσουμε τη χώρα στην Ευρώπη, με κόστος, δεν το γνωρίζαμε; Τι ήμασταν 

εμείς δηλαδή; Μαζοχιστές ήμασταν να επιβάλλουμε αυτά τα μέτρα; 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 

Τα ξεχάσατε όλα αυτά που λέγατε και είδατε το φως το αληθινό, όταν 

κάνατε ένα ψεύτικο και κάλπικο δημοψήφισμα, για να το πάρετε πίσω μετά από 

πέντε μέρες και να πάτε ικέτης στην Ευρώπη να παρακαλάτε την κυρία Μέρκελ 

να σας δώσει τι; Ένα τρίτο μνημόνιο. 

(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας χειροκροτούν ζωηρά και 

παρατεταμένα) 

(Θόρυβος στην Αίθουσα) 

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ.  



Κύριε Γεωργιάδη, είπατε κάτι που το άκουσα μόνο εγώ. Γι’ αυτό μη 

συνεχίσετε.  

Κύριε Μητσοτάκη, συνεχίστε.  

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): Να 

πούμε, λοιπόν, κάποιες αλήθειες σε αυτήν την Αίθουσα, κύριε Τσίπρα.  

 Επαναλάβατε για άλλη μία φορά τον ισχυρισμό σας ότι εσείς 

αντιπροσωπεύετε το νέο και ότι το παλιό κατέστρεψε τη χώρα. Όταν λέτε 

«παλιό» φαντάζομαι ότι αναφέρεστε στις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας 

Δημοκρατίας, έτσι δεν είναι, κύριε Τσίπρα; Αυτό δεν είναι το παλιό, το οποίο, 

κατά τα λεγόμενά σας κατέστρεψε τη χώρα;  

Έχω, λοιπόν, μία απορία: Ήθελα πάντα να σας ρωτήσω, αλλά σήμερα 

μου δώσατε αυτήν την ευκαιρία. Αυτό ακριβώς εδώ πέρα είναι το νέο, το οποίο 

τελειώνει το παλιό; 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 

 Για να δούμε, λοιπόν. Ας τους πάρουμε έναν έναν: Νίκος Κοτζιάς, 

Σύμβουλος Γεωργίου Παπανδρέου.  

Χρήστος Σπίρτζης -πού είστε, κύριε Σπίρτζη;- Γραμματέας Οργανωτικού 

ΠΑΣΟΚ. Εσείς είστε το νέο και χαμογελάτε τώρα; Πολύ νέος -τζόβενο σκέτο!- 

πολιτικός είστε!   



(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 

Συνεχίζω: Κατρούγκαλος Γιώργος, Προέδρος ΕΚΑΕ.  

Κουρουμπλής Παναγιώτης. Σηκωνόσασταν και όρθιος να 

χειροκροτήσετε. Κι εσείς είστε νέος στην πολιτική!  Δεν έχετε καμία σχέση με το 

παλιό! Φρέσκος είστε!  

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Δεν είστε πιο πατριώτης από εμένα! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Κουρουμπλή, καθίστε κάτω, 

σας παρακαλώ.  

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): Έχω 

να σας πω κι άλλους.  

(Θόρυβος-διαμαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ένα λεπτό, με συγχωρείτε.  

Οι προσωπικές αναφορές σε έναν προς έναν δυστυχώς μπορεί να 

δημιουργήσουν και απαντήσεις. Παρακαλώ να αποφεύγονται. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): 

Κύριε Πρόεδρε, φαντάζομαι δεν θα μου κάνετε υποδείξεις. Η δουλειά σας είναι 

να επιβάλλετε την τάξη στην Αίθουσα.  



ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Θέλουμε να ακούσουμε και να μάθουμε, κύριε 

Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Εσείς θέλετε να μάθετε, αλλά 

μπορείτε να έχετε και απαντήσεις από έναν προς έναν.  Το αντιλαμβάνεστε. 

Δεν είναι σωστό.  

(Θόρυβος στην Αίθουσα) 

Κύριοι συνάδελφοι, κάντε ησυχία.  

Κύριε Μητσοτάκη, συνεχίστε, παρακαλώ.  

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): 

Μόλις ξεκίνησα με τις ονομαστικές αναφορές του παλιού. 

 Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα, Υπουργός Υγείας ΠΑΣΟΚ. Τώρα τη 

βάλατε στην Κυβέρνησή σας. Και αυτή νέα είναι! 

Μάρκος Μπόλαρης. Τζάκρη Θεοδώρα. Τόσκας Νίκος. Μιχελογιαννάκης 

Γιάννης. Είναι και πολλοί άλλοι.   

 

 

 

 



 

 

Έχω και ορισμένους που ανήκαν στον δικό μας χώρο: Καμμένος Πάνος, 

Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, αν δεν κάνω λάθος. Κόλλια-Τσαρουχά 

Μαρία.  Κουντουρά Έλενα. 

Το καταθέτω στα Πρακτικά, ώστε την επόμενη φορά… 

(Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος 

Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο 

βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας 

και Πρακτικών της Βουλής) 

ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Τον Παπαγγελόπουλο ξεχάσατε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Καθίστε ήσυχα, σας παρακαλώ! 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): Την 

επόμενη φορά, λοιπόν, κύριε Τσίπρα, που θα μιλήσετε για το παλιό και το νέο, 

για κοιταχτείτε λίγο στα υπουργικά έδρανα και στην Κοινοβουλευτική σας 

Ομάδα. Διότι όταν πρόκειται για τις ψήφους και για πολλά στελέχη του παλιού 

ΠΑΣΟΚ, καλοδεχούμενοι είναι, αλλά όταν πρόκειται να βάζετε ψεύτικα 

διλήμματα για το ποιος είναι παλιός και ποιος είναι νέος, σας βολεύει αυτό το 

αφήγημα.  



Και βέβαια όσο για το ποιος συνεχίζει τις χειρότερες εκφάνσεις της 

παλιάς πελατειακής λογικής, τα ρουσφέτια, τη διόγκωση του κράτους, τα 

ταξίματα, τα ψέματα, όλα αυτά τα οποία έφεραν τη χώρα στη χρεοκοπία, 

ενσαρκώνονται, δυστυχώς, κύριε Τσίπρα, στο δικό σας πρόσωπο.  

Δύο θέματα ακόμα και τελειώνω. Σας είδα πάρα πολύ ανήσυχο για τα 

ζητήματα της σκανδαλολογίας. Μου έκανε εντύπωση, κύριε Τσίπρα, διότι είναι 

ζήτημα αν αφιέρωσα στην πρωτολογία μου τρεις προτάσεις στο ζήτημα αυτό. 

Και αναρωτιέμαι πράγματι γιατί, κύριε Τσίπρα, αναγκαστήκατε σήμερα σε τόσο 

έντονη κατάσταση φόρτισης και εκνευρισμού να απολογηθείτε για κάτι για το 

οποίο δεν μίλησα ιδιαίτερα αναλυτικά.  

Όμως μιας και επαναφέρατε εσείς τη συζήτηση και κάνοντας μία 

εισαγωγή και σε αυτά τα οποία θα συζητηθούν την 21η Δεκεμβρίου, όταν θα 

συζητηθεί η επερώτησή μας για την ΔΕΠΑ, έχω να σας κάνω μόνο μία 

ερώτηση. Ασκήθηκε ή δεν ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά του κ. Κιτσάκου; Και ο 

κύριος Κιτσάκος ήταν ή δεν ήταν στέλεχός σας, κύριε Τσίπρα; Αυξήθηκαν ή δεν 

αυξήθηκαν τα χρέη της ELFE στη ΔΕΠΑ επί των δικών σας ημερών; Και 

εμπλέκει ή δεν εμπλέκει κ. Κιτσάκος τουλάχιστον εφτά |Υπουργούς που του 

έλεγαν: «Κάν’ τα όλα αυτά κι έχεις τις πλάτες μας να φεσώσεις τη ΔΕΠΑ», για 

λόγους που μόνο εσείς μπορεί να γνωρίζετε; 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 



 Για απαντήστε, λοιπόν, λίγο και επί της ουσίας, αντί να μου διαβάσετε 

πρωτοσέλιδα με τα οποία εμείς, κύριε Τσίπρα, καμία σχέση δεν έχουμε.  

Αν έχετε διαφωνίες, κύριε Τσίπρα, με συγκεκριμένους επιχειρηματίες, 

καταλαβαίνω ότι με τους συγκεκριμένους επιχειρηματίες μάλλον κάποια εποχή 

καλές σχέσεις είχατε, αλλά τώρα αυτά τα αφήνω λίγο στην άκρη. Αυτό αφορά 

εσάς και τους συγκεκριμένους επιχειρηματίες. Εδώ πέρα εμείς λογοδοτούμε γι’ 

αυτά τα οποία κάνουμε ως Νέα Δημοκρατία κι εσείς λογοδοτείτε γι’ αυτά τα 

οποία κάνετε ως Κυβέρνηση.  

Έρχομαι τώρα στο ζήτημα του Μακεδονικού.  

Κύριε Τσίπρα, δεν θα μας κουνάτε κανένα δάχτυλο εδώ, σε αυτή την 

Αίθουσα, ούτε θα σηκώνεστε οργισμένος να εγκαλείτε αυτή την παράταξη, η 

οποία έχει μεγάλη ιστορία σε αυτόν τον τόπο και της οποίας ο πατριωτισμός 

ουδέποτε αμφισβητήθηκε από κανέναν.  

Σας το ξαναλέω, λοιπόν, για να το ακούσετε. 

(Θόρυβος στην Αίθουσα) 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Μόνο εσείς είστε πατριώτης;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ήσυχα, παρακαλώ! Κύριε 

Κουρουμπλή, παρακαλώ πολύ!  



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Όλοι οι άλλοι είμαστε προδότες; 

Ντροπή!  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας παρακαλώ, κύριε Κουρουμπλή, 

μην μιλάτε! 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): 

Θέλετε να ξαναγυρίσετε στο ΠΑΣΟΚ; 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ο διχασμός… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Κουρουμπλή, σας παρακαλώ 

πολύ. Μην με αναγκάσετε να σας ανακαλέσω στην τάξη. Σας παρακαλώ! 

ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ: Θέλει να τον ξανακάνει Υπουργό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Εσείς τώρα, κυρία Καραμανλή; 

ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ: Ε, τι να κάνω κι εγώ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τι να κάνετε, αλλά ο κ. Μητσοτάκης 

μιλάει προσώρας.  

Ελάτε, κύριε Πρόεδρε, συνεχίστε. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): Θα 

το ξαναπώ, λοιπόν, για να το καταλάβετε καλά, κύριε Τσίπρα. 



Εκεί που όλοι οι άλλοι είπαν όχι, εσείς είπατε ναι. Εσείς εκχωρήσατε 

μακεδονική γλώσσα και εθνότητα και όχι ιθαγένεια, με τη Συμφωνία των 

Πρεσπών. Εσείς προκαλέσατε… 

(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ) 

Πάλι τα ίδια; Αυτά λέτε, αυτά υπογράψατε! Αυτά υπογράψατε και ζητάτε 

και τα ρέστα; Δεν ντρέπεστε λίγο; Αυτά υπογράψατε!  

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάντε ησυχία, σας παρακαλώ! 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): Και 

προσέξτε λίγο, κύριε Τσίπρα.  

Ξέρετε, αυτά δεν είναι ζητήματα ερμηνείας. Τα λέει η Συμφωνία 

ξεκάθαρα. Δεν επιδέχονται καμίας αμφισβήτησης. 

Δεν σας κάνει εντύπωση ότι ο κύριος Ζάεφ συστηματικά σε αυτά τα οποία λέει 

-και προσέξτε, ο κ. Ζάεφ είναι και ο πιο μετριοπαθής από τους Σκοπιανούς- λέει 

ότι «καταφέραμε και κερδίσαμε επιτέλους αυτό το οποίο καμία προηγούμενη 

κυβέρνηση δεν μας είχε δώσει και ότι το όνομα, εντάξει τώρα, το Βόρεια 

Μακεδονία δεν έχει σημασία, Μακεδόνες είμαστε και μιλάμε τη μακεδονική 

γλώσσα»; Δεν σας προβληματίζει αυτό, κύριε Τσίπρα; Και όταν την επόμενη 

φορά θα μιλήσετε σε αυτό το Βήμα για τις συγκεντρώσεις να είστε πολύ 



προσεκτικός, όχι μόνο διότι εσείς ήρθατε στην εξουσία εξάπτοντας τα πάθη και 

την οργή του ελληνικού λαού, καβαλώντας αυτό το κύμα της οργής, το οποίο 

το υπονομεύσατε με τον πιο χυδαίο και λαϊκίστικο τρόπο, αλλά και γιατί έχετε 

φέρει απέναντί σας τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. 

Το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων, της εθνότητας και της γλώσσας, 

δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά μόνο κάποιες ακραίες δυνάμεις. Και να 

είστε πολύ προσεκτικός σε αυτή την Αίθουσα, διότι εμείς από την πρώτη στιγμή 

όχι απλώς πήραμε αποστάσεις, αλλά καταδικάσαμε με τον πιο ακραίο τρόπο 

την καπήλευση αυτών των οποίων εσείς κάνατε από τις δυνάμεις του μίσους 

και της ξενοφοβίας. Από την πρώτη στιγμή το κάναμε, όταν εσείς ποτέ μα ποτέ 

σε αυτήν την Αίθουσα δεν τολμήσατε να καταδικάσετε τη βία απ’ όπου κι αν 

προέρχεται. 

Εμείς, λοιπόν, καταδικάζουμε τον εθνικισμό με τον πιο απερίφραστο 

τρόπο, αλλά για εσάς κάποτε υπήρχε καλή και κακή βία. Υπήρχε η καλή βία της 

κάτω πλατείας και η κακή βία της Αστυνομίας. Υπάρχουν καλές και κακές 

καταλήψεις για εσάς, οι κακές καταλήψεις των παιδιών που διαμαρτύρονται για 

το ζήτημα των Σκοπίων και οι καλές καταλήψεις, αυτές που κάνατε εσείς όταν 

χτίσατε τη μαθητική σας καριέρα. 

Για εμάς, λοιπόν, υπάρχει μόνο κακός και μαύρος φασισμός και τον 

καταδικάζουμε με τον πιο απερίφραστο τρόπο.  



(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 

Γι’ αυτό μη διανοηθείτε ξανά σε αυτήν την Αίθουσα να ταυτίζετε τη 

μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη με την ακροδεξιά. Και με ποια ακροδεξιά; Με 

αυτήν με την οποία εσείς συγκυβερνάτε, με τον κ. Καμμένο. Και θα ζητήσετε τα 

ρέστα από εμάς; 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 

Προσέξτε, λοιπόν, κύριε Τσίπρα, προσέξτε πάρα πολύ. Προσέξτε, γιατί 

έχετε βάλει την ελληνική κοινωνία απέναντι. Κι αν πραγματικά θέλετε η ελληνική 

κοινωνία να τοποθετηθεί για το ζήτημα αυτό, υπάρχει ένας και μόνο τρόπος: 

Κάντε εκλογές πριν φέρετε τη συμφωνία για κύρωση στη Βουλή και εκεί θα 

πάρετε την οριστική απάντηση του ελληνικού λαού! 

(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας χειροκροτούν ζωηρά και 

παρατεταμένα) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ο κύριος Πρωθυπουργός έχει τον 

λόγο για τρία λεπτά. 

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης - Υπουργός 

Εξωτερικών): Κύριε Μητσοτάκη, όταν μιλάτε για fake news, απευθυνόμενος 

σε μένα προσωπικά, να είστε πιο προσεκτικός. 



Καταθέτω στα Πρακτικά την εκτύπωση, την οποία θα βρείτε και εσείς όχι 

από κάποιο site, όπως το χαρακτηρίσατε εσείς, «The Fact» ή δεν ξέρω ποιο 

είναι. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): Αυτό 

καταθέσατε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ακούστε με προσοχή, παρακαλώ.  

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης - Υπουργός 

Εξωτερικών): Μη νευριάζετε. Ψυχραιμία.  

 Καταθέτω στα Πρακτικά, λοιπόν, από το περιοδικό «Politico» την 

εκτύπωση. Αν μπείτε αυτήν τη στιγμή στο site του περιοδικού «Politico», θα 

δείτε την εκτύπωση και θα δείτε τη φράση η οποία αποδίδεται σ’ εσάς σε 

εισαγωγικά.  

(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 

Τα εισαγωγικά σημαίνουν, κύριοι, ότι την αποδίδει στον ίδιον. 

(Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός 

Εξωτερικών κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα 

έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της 

Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής) 



Εντούτοις, κύριε Μητσοτάκη, χαίρομαι που λέτε ότι δεν την είπατε ποτέ. 

Θα χαιρόμουν ακόμα περισσότερο αν, με την ευκαιρία που είχατε σήμερα, 

διορθώνατε το κατ’ επανάληψη ατόπημά σας να αναφερθείτε ουσιαστικά για 

προδότες και για προδοσία σε ό,τι αφορά τη διαφορετική άποψη η οποία 

κατατίθεται σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα. Δεν το κάνατε όμως και λυπάμαι που 

δεν το κάνατε. 

Έρχομαι εις το θέμα της ΔΕΠΑ και της ΒΦΛ. 

Δεν είναι μονάχα αυτή η περίπτωση στην οποία εκεί που μας χρωστούσατε 

τώρα μας ζητάτε και το βόδι. Δεν είναι μονάχα αυτή η περίπτωση. Είναι και 

άλλες πολλές περιπτώσεις. Διότι τα χρέη σε αυτή την εταιρεία, κύριε 

Μητσοτάκη, στη ΔΕΠΑ, δημιουργήθηκαν επί δικών σας κυβερνήσεων. 

Βεβαίως, ο κ. Κιτσάκος ελέγχεται και καλά θα κάνει η Δικαιοσύνη να κάνει τη 

δουλειά της, αλλά αυτά τα χρέη ανέρχονταν στα 90 εκατομμύρια ευρώ, όταν 

εμείς αναλάβαμε και ανέβηκαν στα 110 εκατομμύρια, 115 εκατομμύρια ευρώ. 

Όμως, τα χρέη δημιουργήθηκαν επί των ημερών σας.  

Και αν για κάτι ελέγχεται -και θα ελεγχθεί και η Δικαιοσύνη θα αποφανθεί- 

και αν για κάτι σήμερα απευθύνεστε σε εμάς, είναι γιατί και σε αυτή την 

περίπτωση, όπως και στην περίπτωση του ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, αν θυμάστε -

που έβγαλε τα λεφτά του στο εξωτερικό, ενώ χρεοκόπησε την επιχείρησή του 

και ήθελε να αφήσει χιλιάδες εργαζόμενους στον δρόμο-, εμείς λειτουργήσαμε 



με έναν και μοναδικό γνώμονα, τις θέσεις εργασίας και το να μπορέσει να σωθεί 

αυτή η επιχείρηση, όχι ο επιχειρηματίας, ο οποίος τότε μας εκβίαζε, αν θυμάστε 

καλά, διότι είχε απολύσει όλους τους εργαζόμενους κι εκβίαζε την Κυβέρνηση, 

προκειμένου να πετύχει τα δικά του συμφέροντα. Και ήμουν εγώ αυτός ο οποίος 

πήγε και συνάντησε τους εργαζόμενους, οι οποίοι έκαναν αγώνα και οι οποίοι 

επαναπροσλήφθηκαν στη δουλειά τους, διότι εμείς προσπαθήσαμε και 

καταφέραμε να κρατήσουμε το εργοστάσιο σε λειτουργία. Και αυτή τη στιγμή, 

βεβαίως, υπάρχουν διαδικασίες και πάλι θα κινηθούμε με γνώμονα τη 

λειτουργία του εργοστασίου και θα διαψευστείτε στο 100% για όσα λέτε. Όμως, 

δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνετε αυτό.  

Έρχομαι στο θέμα των τραπεζών. Δεν θα μιλήσω για όλα τα άλλα που 

είπατε, γιατί είναι ξαναζεσταμένο φαγητό, ιδίως σε ό,τι αφορά αυτά που είπατε 

για το Δημοψήφισμα έχει κουραστεί να σας ακούει ο κόσμος. Ο κόσμος θα μας 

κρίνει όλους. Όμως, γιατί αναφέρατε το θέμα των τραπεζών με τόση επιμονή; 

Ξέρετε, εσείς κάνατε δύο ανακεφαλοποιήσεις και πολύ πιο βαριές, με πολύ 

περισσότερα χρήματα. Κάνατε δύο στη σειρά ανακεφαλοποιήσεις.  

Εγώ θα ήθελα να σας προτείνω -σας συνιστώ, είναι καλό- σε αυτό το 

θέμα που είναι ένα ευαίσθητο θέμα, το θέμα των τραπεζών, όταν μιλάμε να 

είμαστε πιο προσεκτικοί, διότι στην προσπάθεια να αποδώσουμε πολιτικές 



ευθύνες δημιουργούμε πρόβλημα εκεί όπου το πρόβλημα δεν θα αφορά την 

Κυβέρνηση, αλλά θα αφορά όλους μας.  

Έρχομαι τώρα ξανά -γιατί δεν θέλω να το αφήσω έτσι- σε ήρεμους 

τόνους αυτή τη φορά να σας επισημάνω το εξής: Κύριε Μητσοτάκη, μην 

προσπαθείτε να παρερμηνεύσετε και να διαστρεβλώσετε τόσο πολύ την 

πραγματικότητα, προκειμένου να στοιχειοθετήσετε ένα επιχείρημα που δεν 

μπορεί να στοιχειοθετηθεί με βάση τη λογική. Θεμιτή η επιλογή σας να κάνετε 

μία δεξιά στροφή, να ψαρέψετε στα θολά νερά ενός ακροδεξιού ακροατηρίου, 

όμως μην προσπαθείτε να διαστρέψετε την πραγματικότητα.  

Ό,τι και να φέρναμε, ό,τι συμφωνία και να φέρναμε, είχατε πάρει μια 

απόφαση, την οποία σε κάποιες συνεντεύξεις σας την είπατε και καθαρά. Και 

όταν πηγαίνετε στο εξωτερικό, λέτε την πραγματικότητα, όχι μπροστά στα 

μικρόφωνα, πίσω από τα μικρόφωνα. Λέτε ότι δεν είναι ότι διαφωνείτε με το 

όνομα «Μακεδονία» ούτε επί της ουσίας στη συμφωνία αυτή καθαυτή, αλλά 

είναι ότι δεν θέλετε να δείτε να διασπάται το κόμμα σας χάριν της ενδυνάμωσης 

του κόμματος του κ. Καμμένου.  

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): Πώς 

τα λέτε αυτά τα πράγματα;  

(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 



ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης - Υπουργός 

Εξωτερικών): Έχουν γραφτεί όλα αυτά και έχουν ειπωθεί και από πολύ 

επίσημα χείλη στο παρελθόν.  

Όμως, κύριε Μητσοτάκη, ξαναλέτε, ξαναδιαστρεβλώνετε την ίδια τη 

Συμφωνία εσείς, που βεβαίως καλά γνωρίζετε να διαβάζετε και νομικά κείμενα, 

αλλά και την αγγλική. Επιμένετε στους όρους «έθνος» και «εθνικότητα», ενώ 

πολύ καλά γνωρίζετε τη διαφορά ανάμεσα στον όρο «ethnicity» και στον όρο 

«nationality» που αναγράφονται στη Συμφωνία. Παρ’ όλα αυτά επιμένετε, όπως 

θα επιμένατε να βρείτε οποιαδήποτε –μα οποιαδήποτε- δικαιολογία, 

προκειμένου να καταθέσετε την αντίθεσή σας.  

Θυμάμαι πάρα πολύ καλά χαρακτηριστικά ότι ο κ. Κουμουτσάκος –

νομίζω ότι είναι στην Αίθουσα- λίγες μέρες πριν να ολοκληρωθεί η Συμφωνία 

έβαζε ως πήχη και ως όριο αυτή η Συμφωνία να μην ολοκληρωθεί, αν δεν 

προχωρήσει και ολοκληρωθεί πλήρως η συνταγματική αναθεώρηση στη 

γειτονική χώρα. Και όταν βεβαίως ανακάλυψε ότι αυτό το πετύχαμε εμείς -και 

τον έβαζε εκεί τον πήχη, διότι δεν περίμενε ότι θα το πετύχουμε στη 

διαπραγμάτευση- τότε βρήκε άλλη δικαιολογία για να αντιταχθεί σε αυτή τη 

Συμφωνία.  

 

 



  

Είναι φθηνή δικαιολογία, διότι επαναλαμβάνω ότι μιλάει για nationality και όχι 

για ethnicity και η γλώσσα, που τόσο πολύ σας καίει, είχε αναγνωριστεί από το 

1977. Σας διάβασα και τις δηλώσεις στη Βουλή του αείμνηστου Ευάγγελου 

Αβέρωφ.  

Βεβαίως, το μεγαλύτερο ατόπημα από όσα διαπράξατε σήμερα στη 

Βουλή δεν ήταν τόσο ότι για άλλη μια φορά επιχειρήσατε να διχάσετε τους 

Έλληνες, κατηγορώντας τους πολιτικούς σας αντιπάλους ως προδότες, αλλά 

αυτό το οποίο εκστομίσατε από το Βήμα της Βουλής -και δεν είχατε τη 

στοιχειώδη ευθιξία να το πάρετε πίσω-, ότι εμείς κάναμε συναλλαγή με τους 

Ευρωπαίους εταίρους και πουλήσαμε τη Μακεδονία. Τι λένε οι ακροδεξιοί; «Η 

Δημοκρατία πουλάει τη Μακεδονία». Εσείς λέτε: «Όχι, οι πολιτικοί μας 

αντίπαλοι». Γιατί την πουλήσαμε; Για να κερδίσουμε τις συντάξεις!  

Δεν θα ξαναβγώ από τα ρούχα μου. Δεν το συνηθίζω. Το έκανα πριν όχι 

με θεατρικό τρόπο, όπως το κάνατε εσείς προηγουμένως –σας το έχουν πει 

μάλλον οι επικοινωνιολόγοι-, αλλά γιατί έτσι το αισθάνθηκα. Θα αποδείξω, 

όμως, στη Βουλή των Ελλήνων ότι και σε αυτό το ζήτημα αντιγράφετε, κύριε 

Μητσοτάκη, και ότι τη γραμμή σάς τη δίνει ο φίλος σας εφοπλιστής, 

επιχειρηματίας από την εφημερίδα του. Εφημερίδα «Τα Νέα», με ημερομηνία 



14 -15 Απριλίου 2018: «Δώρο οι συντάξεις αν λυθεί το Σκοπιανό. Η υπόσχεση 

του Βερολίνου στον Τσίπρα».  

(Χειροκροτήματα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ) 

Ορίστε, αυτή είναι η γραμμή του κ. Μητσοτάκη. Είναι γραμμή 

ανατροφοδοτούμενη και μασημένη τροφή που δέχεται από τους φίλους 

επιχειρηματίες που κατέχουν τα μέσα ενημέρωσης. Το καταθέτω στα Πρακτικά. 

(Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός 

Εξωτερικών κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν 

δημοσίευμα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της 

Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής) 

Και κλείνω, λέγοντάς σας τούτο: Κάνατε μια προσπάθεια να αναφερθείτε 

στο παλιό και στο καινούριο και πιάσατε στο στόμα σας στελέχη με μεγάλη 

ιστορική διαδρομή στον χώρο της Κεντροαριστεράς και στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, 

που σήμερα βρίσκονται στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. 

Κύριε Μητσοτάκη, ακούστε, σε αυτόν τον χώρο -ιδιαίτερα στον χώρο της 

Κεντροαριστεράς και του ΠΑΣΟΚ- υπάρχουν άνθρωποι έντιμοι και αγωνιστές 

που πάλεψαν τα χρόνια της ζωής τους για μια καλύτερη Ελλάδα, για ένα 

καλύτερο μέλλον γι’ αυτόν τον τόπο. Δεν πρόκειται να χαρίσουμε αυτούς τους 

ανθρώπους σε μία χρεοκοπημένη ηγεσία, η οποία οδήγησε εκεί που οδήγησε 



αυτό το Κόμμα. Εμείς τους απλούς αγωνιστές, τους έντιμους, όχι απλώς θα 

τους εντάξουμε στους δικούς μας αγώνες και στις δικές μας τις τάξεις, αλλά θα 

βρεθούμε δίπλα δίπλα, όπως σήμερα βρίσκεται στις τάξεις μας και δίπλα μας 

στον αγώνα για μια καλύτερη Ελλάδα η  συντριπτική πλειοψηφία των 

ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του ’80. Αν αυτό δεν σας αρέσει αυτή 

είναι η πραγματικότητα.  

(Χειροκροτήματα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ) 

Εσείς μπορείτε να βολευτείτε με διάφορα απολειφάδια της πολιτικής 

ζωής που πέρασαν από τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ και επειδή είχαν περίεργες 

σχέσεις με τη μισή Αθήνα έφυγαν από τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα τους 

παίρνετε εσείς να τους εντάξετε στα δικά σας, μπας και πάνε και με την άλλη 

μισή Αθήνα! 

(Χειροκροτήματα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ) 

Κλείνω λέγοντας… 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): 

Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Δεν μπορείτε, κύριε Μητσοτάκη. 

Τριτολογία είναι. Κλείνει ο Πρωθυπουργός. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση! 



ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): 

Μπορώ και καλομπορώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Δεν μπορείτε. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): Δεν 

κατάλαβα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Αυτό που καταλάβατε. Εγώ 

διευθύνω και όχι εσείς. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): Να 

μιλάτε πιο ευγενικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τριτολογεί και κλείνει ο 

Πρωθυπουργός. Το ξέρετε πολύ καλά. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): Γιατί 

κλείνει; Δεν είναι προ ημερησίας διάταξης συζήτηση. Θα μου δώσετε τον λόγο 

για ένα λεπτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Μητσοτάκη, σας έχει δοθεί η 

άνεση να τοποθετηθείτε και για θέματα που ήταν εκτός ημερήσιας διάταξης. 



ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): 

Καταλαβαίνω τον εκνευρισμό σας. Σταματήστε να φέρεστε ως Πρόεδρος του 

ΣΥΡΙΖΑ. Είστε Πρόεδρος όλης της Βουλής. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Εντάξει, το είπατε και αυτό. 

Λυπάμαι πολύ. Δίνουμε άπλετη άνεση σε βάρος άλλων Κομμάτων και άλλων 

Αρχηγών, εξελίσσεται μία συζήτηση και κλείνει ο Πρωθυπουργός. Τριτολογία 

έχει ο Πρωθυπουργός. Δεν υπάρχει κάτι προσωπικό. Δεν έχει θιγεί η τιμή 

κάποιου. Το καταλαβαίνετε. Σας παρακαλώ. 

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης – Υπουργός 

Εξωτερικών): Πάντως, κύριε Πρόεδρε, είμαι στη διάθεση του κ. Μητσοτάκη, 

όποτε θέλει, στη Βουλή ή σε κάποια τηλεοπτική συζήτηση. Εγώ ποτέ δεν 

αρνήθηκα τον διάλογο μαζί του για όποιο θέμα θέλει. 

(Χειροκροτήματα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ) 

 

Θα κλείσω λέγοντας τούτο: Το παλιό και το νέο, κύριε Μητσοτάκη, δεν 

έχουν να κάνουν τόσο με την ηλικία, αλλά έχουν να κάνουν με τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά της διαδρομής του καθενός μας. Υπάρχουν, λοιπόν, άνθρωποι 

οι οποίοι βρέθηκαν στους πολιτικούς αγώνες και στο κοινωνικό γίγνεσθαι και 

σε πολιτικά κόμματα μέσα από κοινωνικές διεργασίες, μέσα από κοινωνικούς 



αγώνες, μέσα από πολιτικές διεκδικήσεις και υπάρχουν και άλλοι που βρέθηκαν 

στην πολιτική ζωή ως κληρονόμοι, με τις χορηγίες άλλων πολυεθνικών ομίλων.  

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας):  

Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο επί προσωπικού. 

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης-Υπουργός 

Εξωτερικών): Αυτό είναι το παλιό και αυτό είναι το καινούργιο. Αυτή είναι η 

διαφορά ανάμεσα στο παλιό και ανάμεσα στο καινούργιο. 

(Χειροκροτήματα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ) 

Σε ό,τι δε αφορά το ζήτημα του Μακεδονικού, ξέρετε πολύ καλά -και 

κλείνω με αυτό- ότι σε λίγες μέρες εκπνέει ο χρόνος όπου μπορείτε να 

μετρήσετε τις δυνάμεις σας, όπως το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής 

προβλέπουν. Εκπνέει ο χρόνος. Σε λίγες μέρες, την επόμενη εβδομάδα κιόλας 

μπορείτε, αν θέλετε, και αν πιστεύετε ότι υπάρχει τόσο μεγάλη αντίθεση και ότι 

αυτή η Κυβέρνηση δεν έχει την εμπιστοσύνη του λαού και των Βουλευτών, να 

καταθέσετε εκ νέου ψήφο δυσπιστίας. 

(Χειροκροτήματα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ) 

Κάντε το, λοιπόν. Καταθέστε πρόταση μομφής για να δούμε πόσα απίδια 

πιάνει ο σάκος. Και θα έχουμε όσο χρόνο θέλετε για να συζητήσουμε, κύριε 

Μητσοτάκη. 



Σας ευχαριστώ. 

(Χειροκροτήματα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Μητσοτάκη, σας δίνω τον 

λόγο για ένα λεπτό επί προσωπικού, απ’ ό,τι κατάλαβα, για κάτι κληρονομικά 

που ακούστηκαν προηγουμένως. 

Ορίστε, κύριε Μητσοτάκη, έχετε τον λόγο. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας):  Αυτό 

που κατάλαβα, κύριε Τσίπρα, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το νέο ΠΑΣΟΚ. Χαίρομαι 

που το ομολογήσατε επιτέλους και σε αυτήν εδώ πέρα την Αίθουσα. 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 

(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κάντε ησυχία, σας παρακαλώ. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): 

Απλά μου κάνει πολύ εντύπωση πώς κρατάτε από το παλιό ΠΑΣΟΚ μόνο τα 

καλά στοιχεία και απορρίπτετε όλα τα προβληματικά. Βέβαια, αυτό είναι ένα 

ζήτημα το οποίο αφορά άλλο κόμμα. Δεν θέλω να πω περισσότερα για αυτό. 

Κύριε Τσίπρα, να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτήν την Αίθουσα όταν 

μιλάμε για την πολιτική και την προσωπική διαδρομή του καθενός. 



ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης-Υπουργός 

Εξωτερικών): Εσείς αναφερθήκατε σε ονόματα. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): Όχι, 

όχι. 

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης-Υπουργός 

Εξωτερικών): Τι «όχι»; 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): 

Εσείς αναφερθήκατε σε εμένα. 

(Θόρυβος στην Αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ, κάντε ησυχία. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): Η 

προσωπική και η οικογενειακή ιστορία του καθενός είναι γνωστή σε αυτήν την 

Αίθουσα. Και η δικιά μου και η δικιά σας οικογενειακή ιστορία είναι γνωστή σε 

αυτήν εδώ την Αίθουσα. Ας μην μπούμε παραπάνω σε αυτά τα ζητήματα.  

Όμως, κύριε Τσίπρα, για να το ξεκαθαρίσουμε, θα πω το εξής: Εγώ δεν 

κληρονόμησα την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Με ψήφισαν εκατοντάδες 

χιλιάδες συμπολίτες μας. 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 



Εσείς πήρατε το δαχτυλίδι από τον κ. Αλαβάνο χωρίς καμμία 

ψηφοφορία, ο οποίος τώρα σας θυμίζει το δικό σας πραγματικό παρελθόν. 

Άρα, όταν μιλάτε για πολιτικούς κληρονόμους σε αυτήν την Αίθουσα, να είστε 

πιο προσεκτικός. 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούμε. 

Κύριε Πρόεδρε, για αποκατάσταση της αλήθειας, δεν δόθηκε κανένα 

δαχτυλίδι στο ΣΥΡΙΖΑ. Με συνέδριο και με ψηφοφορία έχει βγει ο 

Πρωθυπουργός. 

Τον λόγο έχει ο κ. Καμμένος, Αρχηγός των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. 

ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άμυνας-Πρόεδρος των 

Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, κατ’ αρχήν θέλω να διαμαρτυρηθώ 

εντόνως, διότι έχετε καταλύσει τον Κανονισμό της Βουλής και βλέπετε τι 

συμβαίνει. Δεν τηρείτε τους χρόνους των ομιλιών, με αποτέλεσμα τα υπόλοιπα 

κόμματα να μην έχουμε καν το δικαίωμα του λέγειν στη Βουλή. Αφήνετε να 

διεξάγεται ένας εκτός Κανονισμού διάλογος, όσον αφορά στο χρόνο, μεταξύ 

του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως και τα 

υπόλοιπα κόμματα δεν έχουν κανένα ρόλο. 



Σας λέω ότι εμείς συμμετέχουμε τελευταία φορά σε τέτοιου είδους 

συζήτηση. Ζητούμε την εφαρμογή του Κανονισμού της Βουλής και ζητούμε και 

το σεβασμό σας απέναντι σε όλες τις πτέρυγες της Βουλής, και στα μικρότερα 

κόμματα και στα μεγαλύτερα. Δεν είναι δυνατόν να παραβιάζεται ο Κανονισμός 

σε κάθε συνεδρίαση της Βουλής. 

Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Μητσοτάκης έφυγε, βέβαια... 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Και ο Πρωθυπουργός 

ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άμυνας-Πρόεδρος των 

Ανεξαρτήτων Ελλήνων): ...διότι ξέρει πολύ καλά ότι εγώ πρωτοεξελέγην 

Βουλευτής το 1993 και ενετάχθη στη Νέα Δημοκρατία που Πρόεδρος ήταν τότε 

ο πατέρας του, προερχόμενος από τον Κωστή Στεφανόπουλο και τη ΔΗΑΝΑ.  

Η Νέα Δημοκρατία που εγώ υπηρέτησα, ήταν η Νέα Δημοκρατία του 

Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του Κώστα Καραμανλή, του Μιλτιάδη Έβερτ, ήταν 

η Νέα Δημοκρατία εκείνη η οποία ουδέποτε συνεργάστηκε με τα άκρα. Όταν 

ερωτήθηκε ο Κώστας Καραμανλής εάν θα συνεργαστεί με τους Βουλευτές του 

ΛΑΟΣ, η απάντησή του ήταν, «Δεν συνεργαζόμαστε με τα άκρα», τα άκρα αυτά 

τα οποία ουσιαστικά σας καθοδηγούν στη σημερινή κατάντια ενός ιστορικού 

κόμματος. 



Εγώ δεν κάθισα με τον κ. Βορίδη ποτέ στα ίδια έδρανα. Δεν υπήρξα ποτέ 

μαζί με τον Άδωνι Γεωργιάδη ή με τον Πλεύρη ή με όλους αυτούς οι οποίοι 

σήμερα εξουσιάζουν και καθοδηγούν τη Νέα Δημοκρατία, με αυτά τα άκρα που 

δεν συνεργαζόταν ο Κώστας Καραμανλής. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο 

επί προσωπικού. 

ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άμυνας-Πρόεδρος των 

Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Δεν είναι, όμως, μόνο αυτό, κύριε Πρόεδρε. Είναι το 

ότι η Νέα Δημοκρατία σήμερα, όπως δυστυχώς αποδείχθηκε και κατά τη 

σημερινή συζήτηση στη Βουλή, έχει μετατραπεί στον πολιτικό βραχίονα μιας 

εγκληματικής οργάνωσης, η οποία καλύπτεται πίσω από εκδοτικά συμφέροντα. 

Έδειξε ο Πρωθυπουργός αρκετά πρωτοσέλιδα.  

Εγώ θα σας θυμίσω ότι πριν από λίγους μήνες εκλήθη εδώ και έγινε 

ολόκληρη συνεδρίαση της Βουλής για πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για 

Εξεταστική Επιτροπή, η οποία στηριζόταν στο διάλογο του κ. Γιαννουσάκη, 

ενός κρατούμενου στις φυλακές για εμπορία ναρκωτικών.  

Και τι απέδειξε η Δικαιοσύνη; Η Δικαιοσύνη απέδειξε ότι ο διάλογος για 

τον οποίον εγώ εκλήθη για να απολογηθώ για τη σύσταση Εξεταστικής 

Επιτροπής, με τελεσίδικη απόφαση της Δικαιοσύνης, ήταν πλαστογραφημένη 



υποκλοπή από τη συμμορία των ναρκωτικών του NOOR 1. Και δεν είπαν ούτε 

ένα «συγνώμη», δεν είχαν την τσίπα να έρθουν εδώ και να πουν ούτε ένα 

«συγνώμη», να ζητήσουν συγνώμη από έναν Βουλευτή που κάθισε σε αυτά τα 

έδρανα είκοσι χρόνια, γιατί ακριβώς παίρνουν γραμμή, γιατί δικηγόρος του κ. 

Μαρινάκη και του κ. Κουρτάκη είναι ο κ. Βορίδης, ο Βουλευτής και καθοδηγητής 

της Νέας Δημοκρατίας!  

Και, βέβαια, δεχόμαστε επιθέσεις με λάσπη από όλα τα μέσα, τα οποία 

κατέχει αυτή η εγκληματική οργάνωση, της οποίας αποτελεί η Νέα Δημοκρατία 

πολιτικό βραχίονα. 

Και για να εξηγούμαστε: Ζητάτε να επανέλθετε στην εξουσία. Για να 

επανέλθουν ποιοι; Πρώτα από όλα για να μπουν στο αρχείο οι υποθέσεις αυτές 

που αφορούν τις εγκληματικές οργανώσεις. Και, βεβαίως, εδώ οφείλω να πω 

ότι δεν έχουμε πράξει ως Κυβέρνηση αυτά που οφείλουμε να έχουμε πράξει 

για την απονομή της Δικαιοσύνης.  

Διερωτώμαι: Πώς είναι δυνατόν σε κάποια κακουργήματα να ορίζεται 

ανακριτής μέσα σε μια εβδομάδα και στην υπόθεση του NOOR 1, έχοντας 

ασκηθεί ποινικές διώξεις για εμπορία ναρκωτικών, για προμήθεια ναρκωτικών, 

για διακίνηση ναρκωτικών -τριών τόνων ηρωίνης!- να μην έχει οριστεί ακόμα 

ανακριτής γιατί δεν συνεδριάζει το Εφετείο Πειραιώς; Ζητώ από τον Υπουργό 

Δικαιοσύνης να έρθει και να μας το πει.  



Επίσης, πώς είναι δυνατόν ο Εισαγγελέας που αναλαμβάνει, με 

διορισμό από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, την αναίρεση για τα στημένα 

παιχνίδια, να είναι ο μόνος δικαστικός από τους είκοσι δύο, ο οποίος έχει 

αντιταχθεί στο Συμβούλιο υπέρ του κυρίου Μαρινάκη; Διότι, βεβαίως, το 

παρακράτος συνεχίζει να διοικεί. 

Ελέγχθησαν ποτέ οι αναφορές στη Βουλή και σε μέσα ενημέρωσης για 

το διορισμό παιδιών δικαστών σε εφοπλιστικά συμφέροντα, τα οποία τυγχάνει 

να συμπίπτουν με αυτά του κ. Μαρινάκη; Δεν ελέγχθησαν.  

Ποιοι θέλουμε να έρθουν εδώ, λοιπόν, να κυβερνήσουν; Ποιες 

υποθέσεις θέλουμε να κλείσουμε;  

Δεν έφυγε επί δικών μου ημερών ο Καραβέλας γιατί δεν είχε διαβαστεί 

από το Υπουργείο Εξωτερικών η εντολή στην Αστυνομία. Εγώ βίλα δεν έχω 

στην Τήνο δίπλα από του Χριστοφοράκου.  Δεν γνωρίζω, ούτε θα γνωρίσω 

ποτέ στη ζωή μου, τα στελέχη της NOVARTIS. Ο «Ερυθρός Σταυρός» δεν 

έδωσε στην κόρη μου ή στον γιο μου 300.000 ευρώ για να κάνει τον έρανο και 

ούτε έχουν ανοιχτεί ποτέ εταιρείες δικών μου συμφερόντων ή των συγγενών 

μου.  

Ο κ. Γεωργιάδης κάποτε φώναζε εδώ για τον πατέρα μου, για ένα 

σκάφος αναψυχής. Ελέγχθηκε από το ΣΔΟΕ, ελέγχθηκε από το ΚΕΦΟΜΕΠ και 



ουδέν ευρέθη. Ούτε μία «συγνώμη» δεν άκουσα. Βεβαίως και πρέπει να 

ελεγχόμαστε οι πολιτικοί.  Ο πατέρας μου πέθανε από καρκίνο. Ογδόντα έξι 

χρόνων επιχειρηματίας, ποτέ δεν είχε κατηγορηθεί για τίποτα. Τον ξεφτιλίσατε, 

ελέγχθηκε, αθωώθηκε, αλλά έφυγε από τη ζωή. 

Αυτού του είδους τις πρακτικές η Νέα Δημοκρατία που γνώρισα εγώ, δεν 

είχε εφαρμόσει ποτέ. Τώρα εφαρμόζονται αυτές οι πολιτικές. Και 

διαμαρτύρεστε όταν ελέγχουν εσάς. Θα έπρεπε την ίδια συμπεριφορά να είχατε 

όταν εσείς απειλούσατε εμάς ή, τουλάχιστον, όταν έβγαινε το πόρισμα, να έχετε 

τη δύναμη και την ανδρεία να πείτε ένα «συγνώμη». 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ξεκάθαρο πια ότι η σημερινή 

συζήτηση που έγινε για τη μη περικοπή των συντάξεων, θα έπρεπε να οδηγηθεί 

σε αυτόν τον διαπληκτισμό που έγινε σήμερα, με τελευταίο το θέμα των 

συντάξεων, ακριβώς γιατί η ιδεολογία και η πολιτική θέση αυτής της 

Κυβέρνησης είναι ακριβώς αντίθετη με την ιδεολογία και την πολιτική θέση της 

Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως. 

 Αυτή η Κυβέρνηση ανέλαβε τα ηνία στον τόπο κι έβαλε σε 

προτεραιότητα την προστασία των πιο αδύναμων. Πιστέψαμε κι εμείς, 

ανήκοντας σε διαφορετικό χώρο από τον ΣΥΡΙΖΑ οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, ότι 

προτεραιότητα έχουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι και οι συνταξιούχοι από τους 



μεγαλοεπιχειρηματίες και παλέψαμε και καταφέραμε να βγάλουμε τη χώρα από 

τα μνημόνια και να μην μειωθούν οι συντάξεις. 

 Ποια, όμως, είναι η θέση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης; Είναι 

πολιτική θέση. Είναι αυτή η θέση που εκφράζει η κυρία Μιράντα Ξαφά σε 

δημόσιες τηλεοπτικές της συναντήσεις. Δεν μπορεί -λέει- να πληρώνουμε τους 

συνταξιούχους. Αυτή είναι η νεοφιλελεύθερη έκφραση μιας πολιτικής που 

αγνοεί το κοινωνικό κράτος -αυτό στο οποίο στηρίχθηκε, αν θέλετε, η 

ριζοσπαστική Νέα Δημοκρατία του ιδρυτή της, του Κωνσταντίνου Καραμανλή- 

και την ευαισθησία, μπαίνοντας στη λογική των αγορών. Να πεθάνουν οι 

συνταξιούχοι. Η κυρία Μιράντα Ξαφά λέει, μειώστε τις συντάξεις ή μην τις δίνετε 

και καθόλου, μην δίνετε επιδόματα.  

Ο κ. Κυρανάκης, ακριβώς την ίδια ώρα που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία 

την τροπολογία για τη μη περικοπή των συντάξεων, είχε πει δημόσια, «Εμείς 

θα ψάξουμε να δούμε αν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να δώσουμε τις 

συντάξεις».  

Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι δεν θα περικοπούν οι συντάξεις. 

Και, βεβαίως, γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο βρισκόμαστε στην Κυβέρνηση. Και 

θα βρισκόμαστε στην Κυβέρνηση όσο μπορούμε να είμαστε -τουλάχιστον σε 

αυτά που συμφωνήσαμε ο καθένας από τη δική του μεριά- πιστοί στις αρχές 

και στις αξίες του.   



Έχετε ποντάρει τα πάντα στο θέμα των Σκοπίων. Η θέση των 

Ανεξάρτητων Ελλήνων είναι απόλυτη, ξεκάθαρη και από την αρχή 

διατυπωθείσα. Εμείς δεν συμφωνούμε σε καμία λύση η οποία θα περιέχει το 

όνομα «Μακεδονία». Αυτό το είχαμε πει από την αρχή. Αν έρθει η ώρα να 

χωρίσουν οι δρόμοι μας, θα χωρίσουν γιατί, παρά τη συμφωνία που είχαμε, 

έρχεται το θέμα αυτό στη Βουλή και χρειάζεται η ψήφος η δική μας για να το 

επικυρώσει ή όχι. 

Ξεκάθαρα, λοιπόν, δεν πιστεύουμε σε οποιαδήποτε λύση με τον όρο 

«Μακεδονία», σε αντίθεση με τον κ. Μητσοτάκη. Διότι θυμίζω ότι νονός του 

«Βόρεια Μακεδονία» είναι η αδερφή του. Νονός της παραχώρησης του όρου 

«Μακεδονία», κατά παράβαση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών, είναι 

η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Και καλώ τον κ. Μητσοτάκη να βγει δημόσια τώρα 

και να πει ότι αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη να μην υπάρξει καμία λύση με 

τον όρο «Μακεδονία» και θα τον πάρω από το χέρι να τον πάω στον Πρόεδρο 

της Δημοκρατίας.  Όμως, άλλα λέει εδώ μέσα κι άλλα λέει απέξω. Δέχεται το 

«Βόρεια Μακεδονία» ξεκάθαρα. 

Δεύτερον, επικαλείται το θέμα της γλώσσας και της εθνότητος. Η 

Συμφωνία των Πρεσπών έχει πεθάνει. Κι έχει πεθάνει διότι ο ίδιος ο κ. Ζάεφ, 

παρ’ όλες τις προσπάθειες που έκανε η ελληνική πλευρά να βρεθεί μία λύση, 

με συνεχείς του δηλώσεις, αναιρεί την ίδια τη Συμφωνία. Εκτός κι αν έχει κάνει 



άλλη συμφωνία με τον κ. Κοτζιά κάτω από το τραπέζι. Οφείλει να το πει 

δημόσια. Τέτοια συμφωνία, όμως, εμείς δεν γνωρίζουμε.  

Είναι απόλυτα ξεκάθαρο ότι όσο επαναλαμβάνει τις λέξεις «Μακεδονία», 

«μακεδονικό έθνος», «μακεδονική γλώσσα», δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια 

συμφωνία με κυρωθεί από την Ελληνική πλευρά. Και χαίρομαι για τη δημόσια 

θέση που πήρε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται η 

ελληνική πλευρά να δεχθεί καμία ερμηνεία περί «μακεδονικής εθνότητος».  

Εμείς προχωρούμε παρακάτω. Λέμε, «Καμία χρήση του όρου 

«Μακεδονία»». Και τα βήματα είναι απλά, δημόσια και φανερά:  

Εάν συνεχίσει την πολιτική που ακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση των 

Σκοπίων, να μιλάει, δηλαδή, για πολιτική που συμπεριλαμβάνει την 

«μακεδονική εθνότητα» ή την «μακεδονική γλώσσα» ή ακόμα περισσότερο να 

μιλάει για «μακεδονική μειονότητα» μέσα στη χώρα, αυτή η Συμφωνία δεν 

μπορεί να έρθει ποτέ και από καμία κυβέρνηση να ψηφιστεί στη Βουλή των 

Ελλήνων. Αν για οποιοδήποτε, όμως, λόγο η Συμφωνία αυτή έρθει στη Βουλή 

των Ελλήνων, δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες αποχωρούμε 

από την Κυβέρνηση και την κυβερνητική πλειοψηφία. Και τότε, θα καλέσω τον 

κ. Μητσοτάκη, πριν κάνει τις παλικαριές για την ψήφο της πρότασης μομφής, 

να δηλώσει δημόσια: Πρώτον, αποδέχεται ή όχι τον όρο «Βόρεια Μακεδονία»; 



Δεύτερον, εάν ψηφιστεί, θα την καταργήσει εάν ποτέ ο λαός του δώσει την 

πλειοψηφία; Γιατί έτσι παίρνονται οι πολιτικές αποφάσεις: στα ίσια! 

Η μόνη ξεκάθαρη θέση, πέραν των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, είναι της 

Ένωσης Κεντρώων και του Βασίλη Λεβέντη, που από την πρώτη στιγμή έχει 

ξεκαθαρίσει τη δική του θέση. Και σε αυτό θα συμπορευτούμε, κύριε Λεβέντη, 

από κοινού. 

 Προϋπόθεση για να παρθεί οποιαδήποτε απόφαση, κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι, παραμένει να ισχύει η σύγκληση του Συμβουλίου Αρχηγών υπό 

τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Διότι η τελευταία απόφαση που έχει ληφθεί είναι 

υπό τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, με τους Προέδρους των κοινοβουλευτικών 

κομμάτων. Και αυτή απόφαση έχει συνταγματική ισχύ.  

Κυριακή, λοιπόν, κοντή γιορτή. Εάν η Νέα Δημοκρατία πράγματι 

πιστεύει αυτά που λέει, πρέπει να ανέβει στο Βήμα και να τα δηλώσει δημόσια. 

Αν χρησιμοποιούν, όμως, το όνομα της Μακεδονίας ως μέσο, δήθεν, για να 

προκαλέσουν κυβερνητική αστάθεια, τους λέμε να ψάξουν αλλού.  

Εμείς θα πράξουμε το καθήκον μας βάσει της λαϊκής εντολής που 

έχουμε. Το πράξαμε ξανά το καθήκον μας ως Ανεξάρτητοι Έλληνες και μέλη 

της Κυβερνήσεως και όταν ήρθε η σύγκρουση με την Εκκλησία πήραμε τη θέση 

της Εκκλησίας και όταν ήρθε η σύγκρουση σε θέματα τα οποία αποτελούσαν 



για εμάς «κόκκινη γραμμή» δεν ψηφίσαμε στη Βουλή των Ελλήνων, 

καταψηφίσαμε. 

Με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν μας ενώνει μία κοινή πορεία στο φασματοσκόπιο της 

πολιτικής σκηνής. Μας ενώνει, όμως, πολύ ισχυρά το ότι δεν βρισκόμασταν 

εμείς με τον Χριστοφοράκο, τον Φρουζή και τους υπόλοιπους στα κοινά 

σαλόνια και δεν κάναμε μαζί business. 

Κατηγόρησε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τον κ. Τσίπρα για 

συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ. Με ποιο ΠΑΣΟΚ; Ακούστηκε ποτέ κουβέντα για τον 

Σπίρτζη; Ακούστηκε ποτέ κουβέντα για τον Κουρουμπλή; Ακούστηκε ποτέ 

κουβέντα για το πατριωτικό ΠΑΣΟΚ, τον Παναγιώτη Σγουρίδη, που είναι μαζί 

με τους Ανεξάρτητους Έλληνες;  

Φυλακισμένος είναι ο κ. Παπαντωνίου, τον οποίο υπερασπιζόταν η Νέα 

Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης προσωπικά. Στο τότε εκσυγχρονιστικό 

ΠΑΣΟΚ ήταν ο κ. Στουρνάρας, με τον οποίο καθημερινώς συνδιαλέγεται και 

συντρώγει και ο κ. Βενιζέλος για τα υποβρύχια. Σε αυτό το ΠΑΣΟΚ η Νέα 

Δημοκρατία του Σαμαρά έδωσε το άλλοθι και συμφώνησαν να 

συγκυβερνήσουν μαζί, προκειμένου να καλύψουν μαζί τις κομπίνες του 

παρελθόντος.  



Αν υπήρχε έστω και ένα στο εκατομμύριο ο ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να 

πάρει την οποιαδήποτε στήριξη από το πρώην ΠΑΣΟΚ, να συνεργαζόταν με 

στελέχη τα οποία είχαν βάλει το δάχτυλο στο μέλι ή είχε ακουστεί το οτιδήποτε 

κατά τη διάρκεια της πορείας τους, οι πρώτοι που θα αντιδρούσαμε θα ήμασταν 

εμείς.  

Ο ελληνικός λαός, που πίστεψε το 1980 τον Ανδρέα Παπανδρέου, 

πίστεψε στο σύνθημα «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες». Ο Ανδρέας 

Παπανδρέου πίστεψε στην κοινωνική δικαιοσύνη και όχι στη λογική των 

αγορών. Δεν είχε σχέση με τη συμμορία του Σημίτη, η οποία σιγά-σιγά οδηγείται 

στα δικαστήρια. Είχε σχέση με το λαϊκό κίνημα. Είχε σχέση με την ανάγκη 

αποκατάστασης του δικαίου σε εκείνους οι οποίοι είχαν πληγεί από το δίκαιο 

των ισχυρών. Και αυτό το δίκαιο των ανίσχυρων υπηρετεί η σημερινή 

Κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες. 

(Χειροκρότημα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και του 

ΣΥΡΙΖΑ) 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο επί 

προσωπικού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Κύριε Πρόεδρε, θα δώσω τον λόγο 

στον κύριο Αντιπρόεδρο για προσωπικό θέμα. Θέλετε να περιμένετε στο Βήμα; 



ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άμυνας-Πρόεδρος των 

Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Θα απαντήσω από τα έδρανα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ορίστε, κύριε Γεωργιάδη, έχετε τον 

λόγο για ένα λεπτό. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν θα χρειαστώ ούτε το λεπτό. 

Δεν θα αναφερθώ καθόλου στα πολιτικά ζητήματα. Έχω ομιλία και θα 

μιλήσω για αυτά εκεί. Παίρνω τον λόγο μόνο για το προσωπικό.  

Σέβομαι απεριόριστα την τιμή του αειμνήστου πατρός σας. Τον γνώρισα 

για μία φορά στη ζωή μου. Ήταν πραγματικά ένας εξαιρετικά αξιοπρεπής 

κύριος.  

Όμως, κύριε Καμμένε, όταν έρχεστε σε αυτήν την Αίθουσα και λέτε για 

τον πατέρα σας που έφυγε στα ογδόντα έξι του χρόνια, επειδή ακουστήκαν εδώ 

άδικες κατηγορίες, θα ήθελα να σκεφτείτε ότι την Κυριακή, μεθαύριο, έχουμε το 

μνημόσυνο του αειμνήστου Βασίλη Μπεσκένη, ο οποίος έφυγε ακριβώς στα 

μισά χρόνια του πατέρα σας, στα σαράντα τρία, με παιδί έξι μηνών. Ξέρετε γιατί; 

Γιατί έσκασε από τις ψευδείς κατηγορίες ότι ήταν παρανόμως προσληφθείς στο 

ΚΕΕΛΠΝΟ, που κάνατε στην Εξεταστική Επιτροπή με τον φίλο σας από εκεί.  

Όμως, για αυτό δεν είχατε να πείτε μια κουβέντα, κύριε Καμμένε, γιατί 

τελικά για εσάς είναι όλα θέατρο. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Θέατρο 



είναι, δυστυχώς, και η Μακεδονία. Όμως, για αυτά θα απαντήσω στην ομιλία 

μου. Αν είστε μέσα, θα ακούσετε για την ημέρα που πήγατε στον Πατριάρχη και 

φιλήσατε το χέρι του και ορκιστήκατε ενώπιον Θεού και ανθρώπων ότι όσο 

είστε εσείς στην Κυβέρνηση, το όνομα «Μακεδονία» δεν θα δοθεί ποτέ. Και 

δίνεται επί Υπουργού Αμύνης Παναγιώτη Καμμένου! Αυτό θα γράψει η ιστορία, 

κύριε, όσο θέατρο και να παίζετε εδώ! 

ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άμυνας-Πρόεδρος των 

Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Τον λόγο έχει ο κ. Καμμένος. 

ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άμυνας-Πρόεδρος των 

Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Ο ελληνικός λαός μας βλέπει, μας ακούει και μας 

κρίνει ανάλογα με τις πράξεις μας. Το ποιος θα σταματήσει τη Συμφωνία αυτή, 

εάν ποτέ έρθει, θα το δείτε.  

Το ποιος πάει στην κυρία Μέρκελ και λέει, «Αφήστε να λέμε για πολιτική 

κατανάλωση ότι διαφωνούμε με τη Συμφωνία, αλλά θα τη στηρίξουμε αφού 

ψηφιστεί» το ξέρει, επίσης, ο ελληνικός λαός. Αφήστε, λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη. 

Μαθήματα πατριωτισμού όχι σε εμένα! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ. 

Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων κ. Βασίλης Λεβέντης. 



(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Θ’ Αντιπρόεδρος 

της Βουλής κ. ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ) 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων): Να 

χαιρετίσω την Αίθουσα, τον Προεδρεύοντα, τους κυρίους και τις κυρίες 

Υπουργούς, τους κυρίους και τις κυρίες Βουλευτές. 

Η σημερινή συνεδρίαση ήταν άλλο ένα show για δύο. Από τη μια ο κ. 

Τσίπρας με το «success story» του και από την άλλη ο κ. Μητσοτάκης που 

ράβει κουστούμια και εφορμά σαν Ζορό για να καταλάβει την εξουσία. Και 

απαριθμούσαν διάφορα πράγματα ο ένας για τον άλλον. Εδώ που τα λέμε - 

όπως ακούγονται- είναι αληθινά όσα απαρίθμησε ο Τσίπρας για τον Μητσοτάκη 

και όσα απαρίθμησε ο Μητσοτάκης για τον Τσίπρα. Δεν είναι ψέματα. 

Χειροκρότημα από κάτω λες και είμαστε στο Θέατρο «Αλίκη», γιατί το 

χειροκρότημα δεν είχε ουσιώδες πολίτικο περιεχόμενο, ήταν απλά το ότι 

ευφραίνοντο οι θεατές επί τω ακούσματι της σοφίας, που έλεγε ο ρήτορας. Αυτό 

ήταν. 

Τον ελληνικό λαό θέλουν κάποιοι να τον γυρίσουν στην εποχή Ανδρέα 

Παπανδρέου - Καραμανλή ή Σημίτη με τον Καραμανλή τον νεότερο, τότε που 

γινόταν πάλι στην Αίθουσα αυτή ένα ατέλειωτο show. Και η χώρα πτώχευε 

σιγά-σιγά. Διορισμοί από το ΠΑΣΟΚ, διορισμοί από τη Νέα Δημοκρατία, 

σκάνδαλα και η πτώχευση ήταν συνεχώς προ των πυλών.  



Όμως, αυτό δεν στέρησε τον Γιώργο Παπανδρέου από το να πει 

«Υπάρχουν λεφτά», δεν στέρησε τον Τσίπρα από το να πει ότι θα σκίσει τα 

μνημόνια και τον Σαμαρά να κάνει τον αντιμνημονιακό στο Ζάππειο με ομιλίες 

πύρινες όπου χειροκροτούσαν όλοι δεξιοί. Αυτή είναι η κατάσταση, κυρίες και 

κύριοι.  

Και ο κύριος Πρωθυπουργός ήταν περήφανος γιατί δίνει μποναμά. Και 

έβγαλαν και τα κανάλια κάποιους να λένε, «Έστω και με τα 300 ευρώ, στην 

κατάσταση που είμαι, κάποια τρύπα θα μπαλώσω». Είναι αυτή εικόνα λαού; 

 

 

Είναι εικόνα πολιτών αυτή, να βγαίνουν και να λένε, «έστω και με αυτά 

τα 300 ευρώ κάποια τρύπα θα μπαλώσω»; Ωραίος Πρωθυπουργός! Ωραία 

Κυβέρνηση! 

Κάνατε κάποια αναπτυξιακά συνέδρια στον ΣΥΡΙΖΑ, στα οποία 

μαζεύατε όλους τους Συριζαίους να χειροκροτούν, στην Κρήτη, στη 

Θεσσαλονίκη, στην Καβάλα, σε διάφορα μέρη. Όλοι από κάτω ήταν 

αστυνομικοί και υπάλληλοι της Νομαρχίας. Τι τους θέλατε αυτούς τους 

ανθρώπους να μετέχουν στα συνέδρια; Γελοιοποιούσατε και την έννοια του 

συνέδρου. Στρατολογήσατε κυβερνητικούς υπαλλήλους να σας χειροκροτούν. 



Είπε ο κύριος Πρωθυπουργός ότι δεν φοβάται να ανέβει στη 

Θεσσαλονίκη. Μα, εδώ στην Αθήνα που έρχομαι κάθε μέρα στη Βουλή, είναι 

κλεισμένη με τρεις μεγάλες κλούβες η οδός Ηρώδου Αττικού. Άσε, στη 

Θεσσαλονίκη θέλετε χίλιες κλούβες και θέλετε χίλια μέτρα απόσταση από εκεί 

που είναι ο Πρωθυπουργός. Στην Αθήνα βάζετε τρεις κλούβες από πάνω και 

τρεις από κάτω. Αυτή είναι η επαφή του Πρωθυπουργού με τον κόσμο.  

Δεν ξέρω, είστε υπερήφανοι για αυτά τα πράγματα; Είστε περήφανοι για 

την εικόνα αυτή; Κάποτε ο Σημίτης είχε βάλει και βάρεσαν τους συνταξιούχους 

στο κεφάλι. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Και τώρα. 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων): Και τώρα 

τους βαράνε; Να, ευτυχώς που έχουμε το ΚΚΕ και μου λέει και πέντε πράγματα 

που τα αγνοώ, ότι και τώρα βαράνε στο κεφάλι. Ε, βέβαια, η μέθοδος Σημίτη 

είναι ένα διδασκαλείο που δεν πρέπει να το χάσουμε. Πού θα βρούμε τέτοιο 

δάσκαλο, να κάνει σκάνδαλα στο χρηματιστήριο και να κάνει και όλα αυτά τα 

αίσχη που έκανε; 

Είπε ο Πρωθυπουργός ότι ό,τι ώρα θέλει ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη. 

Να ανέβετε, κύριε Τσίπρα, πεζός στη Θεσσαλονίκη, να βαδίσετε στην Τσιμισκή 

και στην Εγνατία. Έτσι απαιτεί ο λαός και όχι με δέκα χιλιάδες αστυνομικούς! 



Δεν είναι αυτή ανάβαση! Έτσι ανέβαιναν οι Γερμανοί στη Θεσσαλονίκη, όχι 

Έλληνας Πρωθυπουργός!  

Σχετικά με τους μποναμάδες: Πάρτε εσείς τα 300 ευρώ, κύριε Τσίπρα, 

να μπαλώσετε τρύπες. Απευθύνεστε σε προσωπικότητες και σε Έλληνες 

πολίτες. Δεν απευθύνεστε σε παρακατιανούς και πληβείους για να μιλάτε έτσι. 

Έχει αξιοπρέπεια ο ελληνικός λαός, άσχετα αν όλα αυτά τα χρόνια και αυτή 

ακόμα του τη στερήσατε. 

Λέτε ότι θα βγείτε στις αγορές. Επισκέφτηκαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έναν 

δικό μου άνθρωπο που θέλει να βάλει για Δήμαρχος στη Βόρεια Ελλάδα και τι 

του είπαν; Ότι «έλα μαζί μας –λέει- γιατί θα γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο του 

2019». Τους απαντάει «πώς θα γίνουν τον Οκτώβριο του 2019 έτσι όπως 

πάτε;». Λέει, «θα πάρουμε 400 δισεκατομμύρια αποζημίωση από τη Γερμανία 

για τις επανορθώσεις». 

Έχετε φτάσει σε επίπεδα τέτοια; Έχετε φτάσει να λέτε τέτοια πράγματα; 

Τότε είστε για πράγματα που δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω. Αν ένα από τα 

επιχειρήματά σας είναι ότι θα μείνετε μέχρι τον Οκτώβριο του 2019 στην 

εξουσία και θα πάρετε 400 δισεκατομμύρια από τη Γερμανία για να τα ξοδέψετε 

εδώ και να τα κάνετε ρουσφέτια, δεν στέκεστε στα καλά σας. Εγώ αυτό θέλω 

να πω, γιατί αυτό είναι πλέον γελοιοποίηση και της έννοιας του τι θα πει κόμμα, 

τι θα πει πρωθυπουργός, εάν αυτά λέγονται σοβαρά. 



Προ ημερών με πιάνει ένας του ΣΥΡΙΖΑ και μου λέει ότι οι Αμερικάνοι θα 

στηρίξουν μέχρι τέλους τον Τσίπρα. Οι Αμερικάνοι θα τον στηρίξουν, όμως γιατί 

στεναχωρήθηκε ο κ. Τσίπρας που γράφουν οι εφημερίδες ότι δίνει τη 

Μακεδονία για να κερδίσει στις συντάξεις τη μη περικοπή; Αφού εσείς οι ίδιοι 

του ΣΥΡΙΖΑ κυκλοφορείτε και τα λέτε. Οι ίδιοι του ΣΥΡΙΖΑ κυκλοφορείτε και λέτε 

ότι» θα μείνουμε μέχρι τον Οκτώβριο του 2019 στην εξουσία γιατί οι Αμερικάνοι 

θεωρούν την Ελλάδα μεγάλο παράγοντα στην περιοχή και θα μας στηρίξουν». 

Λένε ότι έχουν αποφασίσει οι Αμερικάνοι να βάλουν στην άκρη την Τουρκία, 

έχουν αποφασίσει να κάνουν κουρδικό κράτος και ο χρόνος κυλάει υπέρ της 

Ελλάδας. Άλλο αφήγημα του Τσίπρα αυτό τώρα, ότι οι Αμερικάνοι θα τον 

στηρίξουν. 

Ο άνθρωπος που πέταγε πέτρες και γιαούρτια έξω από την Αμερικάνικη 

Πρεσβεία, τώρα σε αυτήν θα βασίσει την παραμονή του μέχρι την τελευταία 

μέρα στην εξουσία. Αυτά είναι πια εκ του γελοίου τα γελοιωδέστερα. Δεν 

υπάρχουν! 

Αυτά είναι επιχειρήματα που τα λένε άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω 

στοιχεία και δεν τα λέω έτσι μέσα στην Αίθουσα αυτή, και για τα 400 

δισεκατομμύρια από τις γερμανικές αποζημιώσεις και για το ότι οι Αμερικάνοι 

θα στηρίξουν μέχρι τέλους. Τα λένε άνθρωποι επιφανείς στην ιεραρχία του 

κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ.  



Ο κ. Βαρουφάκης έχει κάνει τώρα ένα κόμμα και κατεβαίνει και κάνει 

ομιλίες κ.λπ. Όμως, ο κ. Βαρουφάκης -σε αυτό έχει δίκιο ο Μητσοτάκης- ήταν 

μαζί με τον Λαφαζάνη Υπουργοί του Τσίπρα και ασκούσαν την οικονομική 

πολιτική της χώρας. Πότε κατάλαβε ο κ. Τσίπρας ότι ο μόνος δρόμος είναι ο 

δρόμος της Ευρώπης; Γιατί εμείς στην Ένωση Κεντρώων το πρεσβεύουμε από 

ιδρύσεως, από το 1990. Πότε κατάλαβε ο κ. Τσίπρας ότι ο μόνος δρόμος είναι 

ο δρόμος της Ευρώπης; Όταν λέγατε ότι θα φοβερίσετε την Ευρώπη, ότι θα 

αλλάξετε την Ευρώπη, τι εννοούσατε; Ότι θα έρθει μια νύχτα που ή θα τα 

υπογράψετε όλα και θα ξεβρακωθείτε ή θα τα τινάξετε όλα στον αέρα και ότι με 

σοφό τρόπο διαλέξατε το να υπογράψετε. 

Κατά σοφό τρόπο διαλέξατε να μην τινάξετε την μπάνκα στον αέρα, αλλά 

επί μήνες αυτή η χώρα ήταν σε χέρια ανθρώπων επικινδύνων. Πρέπει να 

απολογηθείτε για αυτό το πράγμα στον ελληνικό λαό. Κινδύνευε η χώρα και 

εσείς χαριεντιζόσασταν. 

Για το θέμα της Μακεδονίας έχει ένα δίκιο ο Καμμένος. Πριν γίνει η 

πρόταση μομφής την προηγούμενη φορά που έκανε η Νέα Δημοκρατία, 

απέστειλα επιστολή στον κ. Μητσοτάκη και του είπα «εξηγήσου ότι δεν θα 

χρησιμοποιήσεις τη λέξη «Μακεδονία» και εγώ παρότι με τη Δεξιά παθαίνω 

αλλεργία, επειδή αυτή η Κυβέρνηση φαίνεται έτοιμη να πάει να μειοδοτήσει, θα 

σε στηρίξω». Δεν μου απάντησε. Μιλάει μόνο για εθνικότητα και για γλώσσα. 



Ξέρει, προφανώς, ο κ. Μητσοτάκης ότι αν γίνει Πρωθυπουργός και δεν έχει 

περάσει η Συμφωνία των Πρεσπών, θα τον υποχρεώσουν οι Αμερικάνοι εντός 

μιας εβδομάδος να ψηφίσει τη Συμφωνία των Πρεσπών.  

Όμως και για τον κ. Καμμένο έχω να υποβάλω ένα ερώτημα. Γιατί 

συμπαραστέκεται, αφού βλέπει ότι πάει ο Τσίπρας να δώσει το όνομα 

«Μακεδονία»; Πότε θα χωρίσει τα τσανάκια του; Πότε περιμένει; Πρώτα να τα 

δώσει όλα και μετά να φύγει; Αυτό δεν το καταλαβαίνω, αφού διαφωνεί και λέει, 

τουλάχιστον, ότι διαφωνεί. 

Το πιο τίμιο, κύριε Καμμένε, είναι να σταματήσεις τώρα εδώ τον κ. 

Τσίπρα. Άστον να βρει άλλους ημετέρους! Άστον, αν έχει άλλους αδέσποτους, 

άλλα κόμματα κ.λπ., να ψάξει να βρει άλλους! 

Να περάσει τη Συνθήκη έτσι. Με τρεις από εδώ, με δυο αποστάτες από εκεί, με 

ό,τι κόμματα μπορεί. Αλλά όταν του δίνεις χρόνο και ο άλλος πάει και διαφημίζει 

ότι το δίνει, γίνεσαι συνένοχος, κύριε Καμμένε. Δεν δικαιολογείσαι μπροστά στο 

λαό της Μακεδονίας με τέτοια συμπεριφορά. Δηλαδή, είσαι κατά της 

προδοσίας, αλλά στηρίζεις την προδοσία. Τι είναι αυτό; Ξεκάθαρα πράγματα 

θέλει η Αίθουσα αυτή και ο ελληνικός λαός.  

Βλέπω σε όλες τις τηλεοράσεις να πέφτουν επάνω όλοι όπου μιλάει 

άνθρωπος της Ένωσης Κεντρώων –σπάνια μας καλούν- να διακόψουν. Λέει, 



μα το ’77 έδωσε ο Καραμανλής τη γλώσσα, μα το 2008 η Ντόρα με τον Κώστα 

έδωσαν το «Μακεδονία (Σκόπια)». Δηλαδή, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, είστε 

ικανοποιημένοι αν βασίζετε τη δική σας μειοδοσία επί των μειοδοσιών των 

άλλων; Λέτε είναι εθνική γραμμή. Ποια εθνική γραμμή; Άμα είναι εθνική γραμμή, 

κατεβείτε στο λαό, πείτε τις απόψεις σας και κάντε δημοψήφισμα να δούμε 

πόσοι θα ακολουθήσουν. Θα ακολουθήσει κανείς; Σας πιστεύει κανείς; Πάτε με 

το ζόρι να τα παραδώσετε όλα. Αλλά σας λέγω ότι δρομολογούνται ευθύνες, 

ακόμη και ποινικές. Μην το ξεχνάτε. Κάθε πράξη που κάνει και ο 

Πρωθυπουργός και ο Υπουργός δρομολογεί ευθύνες. Εσείς νομίζετε ότι με τη 

ψηφοφορία εδώ στη Βουλή θα τελειώσουν όλα. Εκεί αρχίζουν όλα.  

Θα σας θυμίσω την κουβέντα του Γεωργίου Παπανδρέου του γέρου, 

γιατί με τον νεότερο δεν θέλω καμία επαφή, όταν πήγε και υπέγραψε τη 

Συμφωνία της Ζυρίχης και του Λονδίνου ο Καραμανλής με τον Αβέρωφ. 

Γύρισαν στην Αίθουσα αυτή και είπαν «ελύθη το Κυπριακό». Και σηκώνεται ο 

Αρχηγός της Ένωσης Κέντρου, ο Γεώργιος Παπανδρέου, και λέει ότι «όχι μόνο 

δεν ελύθη, αλλά τώρα αρχίζουν οι περιπέτειες».  

Εγώ δεν έχω το ανάστημα ηγετών παλαιών του Κέντρου, αλλά θα 

επαναλάβω την ίδια φράση προς τον κ. Τσίπρα. Μην νομίζει ότι με μια τέτοια 

ψηφοφορία βασισμένη σε αποστάτες Βουλευτές από εδώ και από εκεί και σε 

ένα άλλο κόμμα που οι μισοί δίνουν, οι άλλοι μισοί δεν δίνουν, μην νομίζει ότι 



με 150-151 περνάει ψηφοφορία μεγέθους σαν τη Συνθήκη των Πρεσπών. Όχι 

μόνο δεν τελειώνουν εκείνη την ημέρα τα βάσανα, αλλά από εκείνη την ημέρα 

αρχίζει το πρόβλημα για τη χώρα, γιατί οι ξένοι θα δρομολογήσουν τα σχέδιά 

τους για τη Μακεδονία και τότε θέλω να δω τον κ. Τσίπρα και τον κ. Κοτζιά από 

πού θα κάνουν χαρακίρι, γιατί θα γίνουν αυτά, κυρίες και κύριοι, στη χώρα αυτή, 

δεν θα κάτσουν ήσυχοι. Όταν οι άλλοι, τώρα που μας έχουν ανάγκη για να 

ψηφίσει η Αίθουσα αυτή, μιλούν για έθνη, για μειονότητες και για χίλια δύο 

αισχρά, φανταστείτε αφού πάρουν την ψήφο της Αίθουσας, τι θα πράξουν. Και 

φανταστείτε ποια θα είναι η θέση των Βουλευτών που θα έχουν ψηφίσει τη 

Συνθήκη των Πρεσπών. 

Πριν από ένα μήνα έγινε και ένα άλλο αισχρό. Όταν εδολοφονήθη ο 

Κατσίφας, άρχισαν να διαδίδουν κάποιοι δημοσιογράφοι ότι εμπλέκεται σε 

ναρκωτικά. Μετά δεν το είπαν άλλο. Ποιος έδωσε αυτό το στοιχείο; Ζήτησε 

κανείς συγγνώμη; Δηλαδή ένα Ελληνόπουλο καλώς ή κακώς μέσα σε 

υπερβολική δόση πατριωτισμού έκανε αυτό που έκανε. Θα βγει η Ελλάδα να 

πει ότι είναι χρήστης ναρκωτικών και δι’ αυτού του τρόπου θα απαξιώσουμε 

την προσφορά του; 

Αυτή είναι η αλληλεγγύη του ελληνικού λαού προς τα παιδιά που 

θυσιάζονται; Γιατί εδώ, όταν εγώ πρωτοβγήκα την άλλη μέρα στην τηλεόραση, 

είπα «ομοιάζει η δολοφονία του Κατσίφα με τη δολοφονία του Σολωμού και του 



Ισαάκ στην Κύπρο» και ήταν ολόιδιο. Ήταν καθαρή δολοφονία. Όταν βρέθηκαν, 

λοιπόν, Έλληνες πολιτικοί, δημοσιογράφοι και μιλούσαν για ένα παιδί έμπορο 

ή χρήστη ναρκωτικών δεν είναι προς τιμή του πολιτικού μας κόσμου.  

Σε όλα τα κανάλια, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, 

βγάζετε ένα δεξιό παπαγαλάκι και ένα αριστερό –σε μερικές εκπομπές βγάζετε 

και τρεις τέσσερις του ΣΥΡΙΖΑ- και δεν αφήνετε άλλον να μιλήσει. Εσείς έχετε 

δίκιο! Και όταν πάει να μιλήσει κανένας άλλος εναντίον της πόλωσης που 

σχεδιάζετε πάλι, ενώ ξέρετε πόσο κόστισε η πόλωση και ο δικομματισμός σε 

αυτή τη χώρα που τη πτώχευσε ηθικά και οικονομικά, θέλετε να επαναφέρετε 

το ίδιο κλίμα με τα παπαγαλάκια σας τα πληρωμένα. Γιατί δεν υπάρχει 

παπαγαλάκι νηστικό και απλήρωτο, για να εξηγούμεθα.  

Πολεμάτε, λοιπόν, να επαναφέρετε το κλίμα της πόλωσης. Δεν θα σας 

πιστέψει ο κόσμος. Ο κόσμος έχει καταλάβει τόσα χρόνια ότι κάνατε ρουσφέτια, 

παράνομους διορισμούς. Δεν λυπηθήκατε το δημόσιο χρήμα. Η Ελλάδα της 

μόρφωσης είναι στο εξωτερικό και η Ελλάδα που έμεινε, η Ελλάδα που 

σέρνεται στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ ζητώντας διορισμό και προσλήψεις, αυτή η 

Ελλάδα έμεινε εδώ. Το ξέρετε, η Ελλάδα της περηφάνειας είναι έξω. Γύρισε τα 

νώτα στην Ελλάδα του σήμερα.  

Είναι ντροπή για αυτή τη χώρα να βγαίνουν οι εφημερίδες και να λένε 

δεκαπεντέμισι χιλιάδες προσλήψεις στην εκπαίδευση, δεκατρεισήμισι χιλιάδες 



στην υγεία. Ακόμη η χώρα δεν σηκώθηκε, ακόμη η ταπείνωση της οκταετίας 

των μνημονίων δυσοσμεί από Έβρου μέχρι Κρήτης, κι εσείς υπόσχεστε 

διορισμούς, γιατί δεν έχετε άλλο τρόπο να προσεγγίσετε τους ψηφοφόρους. 

Υπόσχεστε διορισμούς! Αυτός είναι ο μόνος τρόπος επαφής σας. Μια 

Κυβέρνηση που δημιουργεί, που παράγει, που αναπτύσσει μια χώρα, αυτή η 

Κυβέρνηση αγαπιέται από τον λαό. Ο λαός τη στηρίζει μια τέτοια Κυβέρνηση. 

Αλλά εσείς έχετε ακόμη στο κεφάλι το δηλητήριο της πλατείας, το πελατειακό 

δηλητήριο. Είναι η μόνη σας επαφή με τον κόσμο.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώστε 

παρακαλώ.  

ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων): Και στην 

Αναθεώρηση του Συντάγματος και ο Μητσοτάκης είπε άλλα άρθρα να 

αναθεωρήσει. Άρα, δεν θα πιάσει 180 κανένα άρθρο, συνεπώς τι κάνετε εκείνες 

τις συζητήσεις έξω από το προαύλιο «Ο Τσίπρας έκανε επιτροπή 

αναθεώρησης» κλπ.; Τι τις κάνετε, αφού δεν θα υπάρξει το 180; Εργασιομανία 

έχετε; Είστε δηλαδή σε ένα εργαστήριο παράνοιας και κάνετε ασκήσεις αν θα 

μπορούσε να γίνει αναθεώρηση; Ο Μητσοτάκης έχει στο κεφάλι του άλλα, είναι 

δεξιός, θέλει να βοηθήσει το κεφάλαιο και εσείς θέλετε διορισμούς. Και τα δύο 

αυτά είναι διεφθαρμένα και άρρωστα. Και το να διορίζουμε στο Δημόσιο είναι 



άρρωστο, αλλά και το να κάνουμε ασυδοσία ιδιωτική είναι εξίσου νοσηρό και 

άρρωστο.  

Γι’ αυτό πιστεύω, κυρίες και κύριοι, πως ό,τι και αν γίνει, η Ένωση 

Κεντρώων έχει επιτύχει να επαναφέρει το πνεύμα του Γεωργίου Παπανδρέου 

του γέρου και του Γεωργίου Μαύρου στην Αίθουσα αυτή. Και ο λαός που ακούει 

δεν είναι βλάκας να σας πιστεύει στις παρανοϊκές σας απόψεις, περί διορισμών 

στο Δημόσιο και περί ιδιωτικών πρωτοβουλιών που δεν θα έρθουν ποτέ, γιατί 

αν είχε και η Νέα Δημοκρατία τον άσσο των επενδύσεων, έπρεπε και ο 

Σαμαράς έστω καρφίτσες να έφερνε. Καρφίτσα. Δεν λέω να έφερνε αυτοκίνητα 

να παράγει η χώρα. Καρφίτσες ας έφερνε ο Σαμαράς. Γιατί δεν νομίζω ότι το 

IQ του Κυριάκου είναι πολύ μεγαλύτερο από το I Q του Σαμαρά.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ολοκληρώστε, κύριε Πρόεδρε, 

έχει τελειώσει ο χρόνος σας.  

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων): Δεν 

νομίζω, δηλαδή, ότι είναι πολύ ικανότερος ο Κυριάκος από τον Σαμαρά. Το 

αντίθετο, εγώ δίνω στον Σαμαρά ότι είναι πολύ πιο έξυπνος. 

Ευχαριστώ. 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων) 



ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο 

της Ένωσης Κεντρώων. 

Θα δώσω τον λόγο στην Υπουργό, την κ. Αχτσιόγλου, για να αναπτύξει 

κάποιες τροπολογίες και αμέσως μετά θα έρθει στο Βήμα ο κ. Λοβέρδος. 

Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο. 

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, 

θέλω να σας εισηγηθώ την τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας, η οποία έχει 

γενικό αριθμό 1838 και ειδικό αριθμό 157. Είναι μια τροπολογία με την οποία 

υλοποιείται ακόμη μια από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην Έκθεση της 

Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μια τροπολογία με την οποία επιδοτούνται οι 

ασφαλιστικές εισφορές για τους νέους εργαζόμενους έως είκοσι πέντε ετών. 

Επιδοτείται στην πραγματικότητα η εργοδοτική εισφορά κατά το ήμισυ για την 

κύρια ασφάλιση, για την κύρια σύνταξη και με αυτόν τον τρόπο αυτή η ρύθμιση, 

αυτή η διάταξη εξυπηρετεί ή έχει σκοπό να εξυπηρετήσει τους εξής δυο 

στόχους: Πρώτον, να δώσει κίνητρα για να δημιουργηθούν περισσότερες 

θέσεις εργασίας για τους νέους έως είκοσι πέντε ετών και, δεύτερον, να δώσει 

τη δυνατότητα, ακριβώς μειώνοντας το μη μισθολογικό κόστος, να 

καταβάλλονται μισθοί υψηλότεροι αυτών που καταβάλλονται μέχρι σήμερα.  



Δεν πρέπει κανείς αυτήν τη ρύθμιση να τη δει αποσπασματικά, πρέπει 

να τη δει ως ένα σύνολο παρεμβάσεων και μέτρων που λαμβάνει αυτή η 

Κυβέρνηση, προκειμένου να μπορέσει να μειωθεί η ανεργία των νέων, η οποία 

έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία τριάμισι χρόνια. Κατά δώδεκα περίπου 

ποσοστιαίες μονάδες έχει μειωθεί, ωστόσο παραμένει εξαιρετικά υψηλή. 

Πρέπει να δει κανείς αυτήν τη ρύθμιση συμπληρωματικά με άλλες ρυθμίσεις, 

όπως είναι η κατάργηση του ντροπιαστικού υποκατώτατου μισθού των νέων, 

που θα υλοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2019 και πλέον ο νέος ενιαίος αυξημένος 

κατώτατος μισθός θα ισχύει για όλους, χωρίς ηλικιακές διακρίσεις. Πρέπει να 

τη δει κανείς συμπληρωματικά και με τα νέα προγράμματα που ξεκινήσαμε να 

υλοποιούμε από τον ΟΑΕΔ, που πλέον δίνουν μισθούς σημαντικά 

υψηλότερους για τους νέους υψηλών προσόντων. Είναι δυο νέα προγράμματα, 

τα οποία έχουν ήδη ανοίξει και απευθύνονται σε περίπου δέκα χιλιάδες νέους 

ανέργους και εγγυώνται μισθούς από 1.000 ευρώ και πάνω, τόσο στον δημόσιο 

όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Επομένως, και αυτήν τη ρύθμιση, της μείωσης των 

εργοδοτικών εισφορών για τους νέους έως είκοσι πέντε ετών, πρέπει κανείς να 

τη δει ως μια ψηφίδα του συνολικότερου σχεδίου που έχουμε για την ανάκτηση 

της εργασίας.  

Συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε τέτοιες δράσεις. Έχουμε πολύ δρόμο 

ακόμη, για να μπορέσουμε να αντιστρέψουμε τον όλεθρο που συνέβη κατά την 



περίοδο 2010-2014 αναφορικά με την εργασία και ιδίως με το χτύπημα που 

έγινε στη νέα γενιά, αλλά αυτά τα βήματα που κάνουμε αποδίδουν καρπούς και 

νομίζω ότι θα γίνονται ολοένα και πιο εμφανή στην ελληνική πραγματικότητα. 

Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες τροπολογίες, όσες υπουργικές τροπολογίες 

έχουν ήδη κατατεθεί γίνονται αποδεκτές. 

Σε ό,τι αφορά τις βουλευτικές τροπολογίες που έχουν κατατεθεί, απ’ 

αυτές γίνονται δεκτές μόνο οι εξής: Η με γενικό αριθμό 1840 και ειδικό 159 

τροπολογία που κατέθεσε ο κ. Κοντονής. Γίνεται δεκτή η τροπολογία με γενικό 

αριθμό 1844 και ειδικό 163 αναφορικά με τη θητεία των οργάνων διοίκησης των 

Οδοντιατρικών Συλλόγων. Είπε κάποιες κουβέντες γι’ αυτήν την τροπολογία και 

ο κ. Ξανθός. Επίσης, γίνεται δεκτή η τροπολογία με γενικό αριθμό 1845 και 

ειδικό 164 που κατατέθηκε από τους Βουλευτές κ.κ. Γάκη και Παυλίδη. 

Αυτές οι τρεις βουλευτικές τροπολογίες γίνονται αποδεκτές και όσες 

υπουργικές έχουν ήδη κατατεθεί. 

Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστώ, κυρία Υπουργέ. 

Κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Οι Βουλευτές πότε θα μιλήσουν, κύριε 

Πρόεδρε; 



ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Αμέσως μετά θα μιλήσει ο κ. 

Κουρουμπλής και εσείς, κύριε Ηγουμενίδη, και μετά θα δώσουμε τον λόγο στον 

επόμενο Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο που έχει ζητήσει τον λόγο. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, μετά τον κ. Λοβέρδο, ως 

Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος θα ήθελα επί της διαδικασίας μόνο να 

τοποθετηθώ για ένα λεπτό προς την κυρία Υπουργό, για να ρωτήσω κάτι επί 

της τροπολογίας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Εντάξει. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Μήπως θέλει να το κάνει τώρα, κύριε Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Εάν δεν έχετε αντίρρηση, κύριε 

Λοβέρδο. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Καμία αντίρρηση.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Σας ευχαριστώ, κύριε 

Λοβέρδο. 

Κύριε Βρούτση, θα πάρετε τώρα τον λόγο, για να προχωρήσουμε τη 

διαδικασία. Έχετε τον λόγο για ένα λεπτό. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Εντάξει. Ερώτηση θέλω να κάνω, κύριε 

Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ. 



Προς την κυρία Υπουργό απευθύνομαι περισσότερο, γιατί θα ήθελα, 

πριν τοποθετηθώ ως Κοινοβουλευτικός, να έχω την απάντησή της, ουσιαστικά 

τη διευκρίνιση πάνω στη τροπολογία που αφορά τις μειωμένες εισφορές για 

τους νέους, κυρία Υπουργέ, μέχρι είκοσι πέντε ετών. Η ερώτησή μου είναι 

καλοπροαίρετη και θα την κάνω πιο συγκεκριμένη. 

Βεβαίως, είμαστε σύμφωνοι με τη μείωση των εισφορών. Είναι μια 

απόφαση, μια τροπολογία, προς τη θετική κατεύθυνση. Δεν αντιμετωπίζει, 

όμως, το πρόβλημα. Θυμίζω ότι το ζήτημα της ανεργίας των νέων διαχρονικά 

ως διαρθρωτικό μέγεθος είναι ένα μέγεθος το οποίο προβληματίζει όλες τις 

ανεπτυγμένες χώρες και ότι το διαρθρωτικό πρόβλημα της ένταξης των νέων 

στην αγορά εργασίας είναι κάτι το οποίο διαπερνά όλο τον κόσμο και κυρίως 

τις χώρες της Ευρώπης. 

Άρα, λοιπόν, το να δώσεις κίνητρα για την ένταξη των νέων στην αγορά 

εργασίας, είτε κίνητρα διαμέσου προγραμμάτων του ΟΑΕΔ είτε κίνητρα 

διαμέσου των μειωμένων εισφορών, είναι στη θετική κατεύθυνση.  

Η ερώτηση που έχω να κάνω προς εσάς είναι η εξής: Επειδή η μείωση 

των εισφορών αφορά την εργοδοτική εισφορά στην κύρια σύνταξη του 20%, 

που από 13,33% πέφτει στο 6,66%, και το ύψος της δαπάνης που χρειάζεται, 

όπως τουλάχιστον λέει το Λογιστήριο, είναι 51 εκατομμύρια ευρώ, η ερώτησή 

μου έχει να κάνει με το πόσους αφορά το συγκεκριμένο μέτρο και με το εάν 



αυτοί, που τους αφορά η τροπολογία, είναι οι νέοι μέχρι είκοσι πέντε ετών που 

ήδη εργάζονται ή θα ενταχθούν από εδώ και πέρα νέοι είκοσι πέντε ετών στην 

αγορά εργασίας. Και το λέω αυτό, γιατί; Μετά την ψήφιση της τροπολογίας, θα 

υπάρξουν θέματα και αυτό πρέπει να το διευκρινίσετε σήμερα, τουλάχιστον με 

δήλωση, εάν δεν μπορέσετε να κάνετε τροποποίηση στην τροπολογία σας. Θα 

υπάρξει μια κινητικότητα απόλυσης νέων, για να ενταχθούν αύριο στη 

διαδικασία αυτής της τροπολογίας. Άρα, λοιπόν, το πιο σώφρον θα ήταν να 

ενταχθούν όλοι οι νέοι μέχρι είκοσι πέντε ετών μέσα σ’ αυτό το πνεύμα του 

νόμου που καταθέτετε στη Βουλή. 

Και κάτι ακόμα. Επειδή για εμάς η μείωση των εισφορών είναι μια 

πολιτική θέση, το έχουμε πει πολλές φορές και το ξαναλέμε: Μείωση του μη 

μισθολογικού κόστους είναι κίνητρο και τρόπος για να μειώσεις και να 

αποκλιμακώσεις πιο γρήγορα την ανεργία.  

Προτείνω, κυρία Υπουργέ, εάν έχετε τη δυνατότητα, να φέρουμε και μια 

τροπολογία αντίστοιχη από την πλευρά σας, ώστε να μειώνουμε την αντίστοιχη 

εισφορά και για τους εργαζόμενους που είναι στην ανεργία από πενήντα ετών 

και πάνω. Διότι αυτές οι δυο κατηγορίες πλήττονται κατ’ εξοχήν, οι νέοι –

διαρθρωτικό το πρόβλημα- και οι μισθωτοί πενήντα πέντε ετών και πάνω, οι 

οποίοι βρίσκονται στο φάσμα της ανεργίας λόγω του ηλικιακού κριτηρίου. 

Ευχαριστώ πολύ. 



ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Σας ευχαριστούμε. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Δεν ήταν ερώτηση πάντως. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ρώτησα ποιους αφορά. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Όχι, έκανε ερώτηση, κύριε 

συνάδελφε. 

Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο. 

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Αφορά το σύνολο αυτή η 

ρύθμιση, δηλαδή και αυτούς που ήδη εργάζονται, τους νέους είκοσι πέντε ετών 

και τους νέους οι οποίοι θα βρουν δουλειά. Αφορά το σύνολο, και τους ήδη 

εργαζόμενους και αυτούς οι οποίοι μπορούν να προσληφθούν από την αρχή 

του 2019 σε νέες θέσεις εργασίας και ακριβώς γι’ αυτό είπα ότι εξυπηρετεί και 

τον σκοπό της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, αλλά και την ελάφρυνση 

του υφιστάμενου μη μισθολογικού κόστους για τις επιχειρήσεις που έχουν ήδη 

εργαζόμενους έως είκοσι πέντε ετών. 

Τώρα, για τη δεύτερη πρόταση που κάνετε όσον αφορά τη μείωση των 

εισφορών για τη δεύτερη εξίσου προβληματική ομάδα ανέργων που είναι από 

πενήντα πέντε ετών και άνω, προφανώς θα μπορούσαμε να την 

επεξεργαστούμε, απλώς τα δημοσιονομικά δεδομένα αυτήν τη στιγμή για το 



2019 είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Δηλαδή, ο δημοσιονομικός χώρος που 

υπάρχει, ο επεκτατικός, είναι 910 περίπου εκατομμύρια. Έχει γίνει μια πάρα 

πολύ συγκεκριμένη κατανομή σε όλα αυτά τα θετικά μέτρα, τα οποία 

εισηγούμαστε στη Βουλή τις τελευταίες εβδομάδες, μετά τις εξαγγελίες του 

Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και είναι τέτοια, ώστε να χωρά αυτά τα μέτρα στο 

σύνολό τους, χωρίς να μπορούν να γίνουν αυτήν τη στιγμή στο δημοσιονομικό 

χώρο του 2019 τέτοιες παρεμβάσεις. Το 2020 είναι επεκτατικός, επομένως 

μπορούμε να το εξετάσουμε για εκείνη τη χρονική περίοδο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούμε την κυρία 

Υπουργό. 

Κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο για δώδεκα λεπτά και σας ευχαριστώ 

πολύ για την υπομονή σας. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, επιβεβαίωσε 

σήμερα ο κ. Τσίπρας στην εκπνοή του πολιτικού του χρόνου ότι πρώτα 

ψεύδεται και μετά αναπνέει και ότι απευθύνεται στον λαό, όπως είπε ο ίδιος 

σήμερα, σαν να απευθύνεται σε αμνήμονες. Ο λαός, όμως, καταλαβαίνει και 

ευτυχώς η νέμεση της κάλπης πλησιάζει.  



Τι έκανε ο Πρωθυπουργός σήμερα; Παρουσίασε ως ελάφρυνση από τα 

δικά μας δήθεν μέτρα μικρές μειώσεις από τις αυξήσεις που ο ίδιος έκανε λόγω 

του εξαμήνου Τσίπρα-Βαρουφάκη και εψεύσθη για την αδήλωτη εργασία.  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

  



  

  

 

 

 

Από τις πληροφορίες που συγκεντρώνουμε όλα αυτά τα χρόνια από 

εργαζομένους του ΣΕΠΕ, η αδήλωτη εργασία αυξάνεται και έχει αγγίξει το 27% 

από 22% που το παρέλαβε αυτή η Κυβέρνηση. Γιατί πρέπει να υπολογίζουμε 

ως αδήλωτη εργασία και την εργασία εκείνη που δηλώνεται με τον κατώτατο 

μισθό, αλλά συμπληρώνονται τα υπόλοιπα με μαύρα, και οπωσδήποτε αυτή 

καθ’ αυτή την αδήλωτη εργασία. Αυτά σε ό,τι αφορά τα θέματα της σημερινής 

συνεδρίασης.  

Όμως, μπήκαν κι άλλα θέματα, και είμαι υποχρεωμένος, κυρίες και 

κύριοι Βουλευτές, να πάρω θέση εδώ. Από το ΠΑΣΟΚ, κύριε Πρωθυπουργέ, 

έφυγαν και πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ όχι αυτοί που δυσαρεστήθηκαν από ηγεσίες 

του ΠΑΣΟΚ, αλλά αυτοί που εδυσαρεστούντο μακριά από την εξουσία. Ήρθαν 

σε εσάς αυτοί που δεν μπορούν χωρίς εξουσία, που δεν μπορούν, όταν το 

κόμμα τους είναι μικρότερο ή είναι στην αντιπολίτευση. Αυτοί σας πλησίασαν 

και ορισμένοι μάλιστα με τον πιο ανέντιμο τρόπο, τις τελευταίες ημέρες και με 



σειρά αλλαγών στις προτιμήσεις τους, ακόμη και μετά τις εκλογές. Κάποιοι απ’ 

αυτούς ψήφισαν τη Δευτέρα, δεν ψήφισαν την Κυριακή. Είναι γνωστά τα 

ονόματά τους.  

Και να έχετε υπόψη σας, κύριε Πρωθυπουργέ, πως οι εκατοντάδες 

χιλιάδες των ανθρώπων που συσπειρώνονται γύρω από το ΠΑΣΟΚ και από το 

Κίνημα Αλλαγής έχουν απόψεις για την πολιτική. Και γι’ αυτούς είστε persona 

non grata. Είστε ένας ανεπιθύμητος πολιτικός.  

Τέλος, ακούστηκε και μια φράση για τον κ. Σημίτη. Για τον κ. Σημίτη θα 

μιλά όποιος κατορθώσει έστω και ένα κατά το ήμισυ αντίστοιχο επίτευγμα με τα 

δικά του επιτεύγματα: την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ, τη σύλληψη των 

τρομοκρατών που εξευτέλιζαν διεθνώς τη χώρα και αφαιρούσαν ανθρώπινες 

ζωές, τα όσα έκανε για το ΕΚΑΣ, το οποίο συντρίψατε και καταργήσατε, και 

φυσικά, την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όποιος καταφέρει 

κάτι κατά το μισό κοντά σ’ αυτό που έκανε ο κ. Σημίτης, ας πάρει τον λόγο και 

ας του απευθύνει οποιαδήποτε μορφή κριτικής.  

Τώρα, σήμερα, σε μια συζήτηση για ένα σχέδιο νόμου με συγκεκριμένα 

θέματα, πολλές τοποθετήσεις έγιναν σχετικά με τη Συμφωνία των Πρεσπών. 

Τα όσα συμβαίνουν πλέον, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, που αφορούν τη 

FYROM, έχουν εξήγηση και ουδείς εκ των μελών της Πλειοψηφίας δικαιούται 

να κάνει τάχα τον έκπληκτο. Όσα υπογράψατε και όσα χειροκροτήσατε, εσείς, 



οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό σας είναι αυτά 

που δίνουν τη βάση και την αφορμή να λέει σήμερα ο Πρωθυπουργός της 

FYROM αυτά τα οποία λέει. Παράγωγα και παρενέργειες της πολιτικής σας 

επιλογής να υπογράψετε τη Συμφωνία των Πρεσπών βιώνει η Ελλάδα σήμερα.  

Όταν ο κ. Ζάεφ προβάλλει εμφαντικά τα όσα προβάλλει για τη γλώσσα 

και τη μειονότητα των τάχα Μακεδόνων στην Ελλάδα, αυτά προκύπτουν από 

τα όσα υπογράψατε και σχετίζονται με τη γλώσσα τους και με την ιθαγένεια-

εθνικότητά τους. Αυτά συνομολογήσατε και εκεί εδράζονται οι δικές τους 

τοποθετήσεις σήμερα.  

Σας είχαμε επισημάνει, αλλά κι εγώ προσωπικά απ’ αυτό το Βήμα, ότι 

δεν αναδεχόμαστε τις ευθύνες που προκύπτουν από τη Συμφωνία αυτή. Και 

δεν πέρασε πολύς καιρός, λίγες μέρες μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών, ο κ. 

Ζάεφ άρχισε να αρθρώνει τα επιχειρήματα που αρθρώνει και μέχρι σήμερα, με 

τον ίδιον ακριβώς τόνο και για τους ίδιους ακριβώς λόγους.  

Πάντως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, μετά την τοποθέτηση του 

Προέδρου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων σήμερα, δεν πολυβλέπω 

κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Η Κυβέρνηση αυτή μετράει μέρες. Ο Πρόεδρος 

των Ανεξαρτήτων Ελλήνων είπε πριν από λίγα λεπτά εδώ -εκτός αν δεν ακούτε- 

ότι όταν θα έρθει η Συμφωνία αυτή στη Βουλή, που αποκτά η έλευσή της πια 

χρονοδιάγραμμα, αποσύρεται από την Κυβέρνηση. Αυτό, λοιπόν, να το 



καταλάβουμε όλοι ως έναρξη ενός δρόμου χωρίς επιστροφή. Η Κυβέρνηση 

παύει να υπάρχει.  

Πάμε τώρα σ’ αυτό καθ’ αυτό το σχέδιο νόμου. Τι εισηγείσθε αδρομερώς 

με αυτό το σχέδιο νόμου και γιατί πανηγυρίζετε; Για τη μη περαιτέρω περικοπή 

των συντάξεων για το έτος 2019. Αυτό σας δίνει αφορμή πανηγυρισμών. 

Μάλιστα. Υπάρχει κάποιος που να ήθελε να περικοπούν οι συντάξεις, να 

περικοπεί η προσωπική διαφορά; Υπάρχει κάποιος σ’ αυτή την Αίθουσα που 

ήταν υπέρ αυτής της πάρα πολύ σκληρής λύσης; Δεν υπάρχει.  

Τότε γιατί οι πανηγυρισμοί; Προφανώς, διότι κάτι θέλετε να 

παρουσιάσετε. Και όταν θέλετε να παρουσιάσετε κάτι που σχετίζεται με το 

συνταξιοδοτικό, πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι υπάρχουν οι 

αριθμοί, που διαψεύδουν επιχειρήματα πανηγυρισμών ή επιχειρήματα δήθεν 

λογικής.  

Υπάρχει, κυρίες και κύριοι, η αδιάψευστη αλήθεια σε ό,τι αφορά τον 

ασφαλιστικό νόμο τον δικό μου και του κυρίου Κουτρουμάνη, του ΠΑΣΟΚ, του 

2010, στην Κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου και του ασφαλιστικού νόμου 

Κατρούγκαλου. Δεν θα αντιμετωπίζετε ως Οτεντότους τους Έλληνες και τις 

Ελληνίδες. Είναι άνθρωποι που καταλαβαίνουν καλά. Δεν θα τους υποτιμάτε. 

Οι αριθμοί είναι αυτοί οι οποίοι εκθέτουν όλους όσοι ισχυρίζονται το αντίθετο.  



Πάμε στους αριθμούς. Απορώ γιατί οι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας 

καταφέρθηκαν εναντίον του κυρίου Μπράτη. Ο κ. Μπράτης είναι πολύ γνωστός 

συνδικαλιστής, είναι δάσκαλος με μια πορεία και ως εκπρόσωπος της ΑΔΕΔΥ 

έχει όχι μόνο τις απόψεις της ΑΔΕΔΥ, αλλά και τους αριθμούς που διαθέτουν 

όλοι οι Έλληνες και όλες οι Ελληνίδες.  

Τι μας είπε στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών και 

Οικονομικών Υποθέσεων; Ότι ο δικός μας ασφαλιστικός νόμος, της 

Κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου, που είχα εγώ την τιμή να υποστηρίξω στη 

Βουλή, έδινε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά αναπλήρωσης από τον νόμο του 

2016, τον νόμο ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, τον νόμο Κατρούγκαλου.  

Έδινε 45,65% ποσοστό αναπλήρωσης ο δικός μου νόμος και 33,8% ο 

νόμος ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ο νόμος Κατρούγκαλου για το ποσοστό αναπλήρωσης 

στα τριάντα πέντε χρόνια. Αυτό είπε ο κ. Μπράτης. Τι προβλέπει ο ίδιος νόμος, 

ο δικός μου νόμος, για το ποσοστό αναπλήρωσης στα σαράντα χρόνια; Πάλι 

τα νούμερα είναι αδιάψευστα. Έδινε 60% αναπλήρωση ο δικός μου νόμος και 

43,8% ο νόμος ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ο νόμος Κατρούγκαλου.  

Και τι απαντάτε σ’ αυτό; Μα, ο δικός σου νόμος δεν εφαρμόστηκε. Μα, 

δεν εφαρμόστηκε, γιατί τον κατήργησε η άφρων πολιτική Τσίπρα-Βαρουφάκη 

με Υπουργούς τότε τον κ. Στρατούλη και τον κ. Σκουρλέτη, οι οποίοι άφησαν 

τον νόμο αυτόν ανεφάρμοστο. Δεν επέτρεψαν στον κρίσιμο χρόνο του 2015 την 



εφαρμογή μιας σειράς κρίσιμων διατάξεων του. Με δική σας ευθύνη υπήρξε 

αυτή η οπισθοδρόμηση. Αυτό τι μας το λέτε; Μας το λέτε ως επιχείρημα 

εναντίον μας; Είναι επιχείρημα 100% εναντίον σας, γιατί είναι παράγωγο μιας 

δικής σας πολιτικής του πρώτου εξαμήνου του 2015.  

Πέραν όμως από την αναπλήρωση, ο νόμος εκείνος ήταν ένας νόμος 

μετρημένος με διεθνείς αναλογιστικές μελέτες και με αντοχές που ξεπερνούσαν 

τις δύο, τρεις δεκαετίες. Και επειδή ο κ. Κατρούγκαλος, όταν σας παρουσίαζε 

το δικό του σχέδιο νόμου, έλεγε διάφορα αναπόδεικτα πράγματα εδώ στη 

Βουλή, ελάτε να δούμε μαζί τρία ή τέσσερα πολύ βασικά θέματα.  

Εμείς παραλάβαμε δαπάνη ασφαλιστικών ταμείων για τα φάρμακα 5,2 

δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως και εσείς παραλάβατε μειωμένες δαπάνες κατά 

3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Παραλάβατε δαπάνες μόνο 2 δισεκατομμύρια.  

Εμείς παραλάβαμε, εγώ προσωπικώς παρέλαβα, σαράντα τρία 

διαφορετικά ταμεία σε ό,τι αφορά τον κλάδο Υγείας και εσείς παραλάβατε τον 

ΕΟΠΥΥ, το μονοψώνιο, που μπορεί να κάνει πολιτικές.  

Εγώ παρέλαβα 10,6 δισεκατομμύρια ευρώ συνολική ετήσια δαπάνη για 

τα ιατροφαρμακευτικά και την υγεία. Εσείς παραλάβατε 6,4 δισεκατομμύρια 

ευρώ.  



Εγώ παρέλαβα 14% δαπάνες αναπηρίας -μαϊμού κάποιες απ’ αυτές- και 

παρέδωσα 8,5% σε εσάς. Και σχετικά με τη μεσολάβηση του κυρίου Βρούτση, 

θέλω να είμαι απολύτως ακριβής: Εσείς παραλάβατε από εμάς όλον τον αγώνα 

να περικοπούν οι συντάξεις-μαϊμού. Τα βρήκατε έτοιμα αυτά.  

 

 

Και ποια ήταν η δική σας παραγωγή; Ήταν δύο νούμερα, όσα σας 

κατέθεσα στον Προϋπολογισμό του 2016, βάσει των όσων έλεγε τότε το Γενικό 

Λογιστήριο του Κράτους.  

Τι είχατε περικόψει μέχρι τότε; Από τις επικουρικές συντάξεις 337 

εκατομμύρια. Από τις νέες επικουρικές 48 εκατομμύρια. Από την κατάργηση 

του ΕΚΑΣ 900 εκατομμύρια μέχρι το 2018. Ήταν τότε κάτι λιγότερο από τα μισά. 

Από τη μείωση των νέων συντάξεων 345 εκατομμύρια. Από μειώσεις στα 

απλήρωτα εφάπαξ 133 εκατομμύρια. Από το ανώτατο όριο συντάξεων 38 

εκατομμύρια. Από τη μείωση οικογενειακών παροχών 21 εκατομμύρια. Και 708 

εκατομμύρια τότε, συν πόσα ακόμα έχουν προστεθεί, από τις αυξήσεις των 

εισφορών. 

 Κυρίες και κύριοι, το 2017 οι πολιτικές μας έχουν μια συνέχεια. Και η 

κριτική μας έχει μια συνέχεια. Τετρακόσιοι χιλιάδες συνταξιούχοι με άθροισμα 



κύριας και επικουρικής σύνταξης πάνω από 1180 ευρώ υπέστησαν περικοπές. 

Τριακόσιοι χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχοι έχασαν το ΕΚΑΣ. Προστέθηκαν άλλοι 

ενενήντα  χιλιάδες δικαιούχοι. Τριακόσιοι ενενήντα χιλιάδες δικαιούχοι ΕΚΑΣ 

έχασαν το ΕΚΑΣ. Διακόσιοι σαράντα πέντε χιλιάδες συνταξιούχοι είδαν τις 

επικουρικές τους συντάξεις να περικόπτονται, πολλές 40%, 50%. Διακόσιοι 

πενήντα χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι που ασφαλίστηκαν μετά το 1993 και θα 

συνταξιοδοτηθούν στα επόμενα δεκατέσσερα χρόνια θα πάρουν μειωμένο 

εφάπαξ από 5% έως 20% σε σχέση με το τωρινό καθεστώς. Τριάντα χιλιάδες 

συνταξιούχοι που βγήκαν στη σύνταξη από την 1η Ιουλίου του 2015 έως 12 

Μαΐου του 2016 έχασαν την προστασία των κατώτατων ορίων σύνταξης μέχρι 

τη συμπλήρωση του 67ου έτους και για το μετέπειτα διάστημα μειώθηκαν τα 

κατώτατα όρια κατά 20%. Διακόσιοι εξήντα πέντε χιλιάδες νέοι συνταξιούχοι 

βλέπουν τις συντάξεις τους μειωμένες από 15% έως 30%. Διακόσιοι ογδόντα 

πέντε χιλιάδες συνταξιούχοι του δημοσίου έχασαν το μισό από τα μερίσματα 

που έπαιρναν.  

(Στο σημείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του 

κυρίου Βουλευτή) 

Αυτές είναι οι αλήθειες που δεν δικαιολογούν πανηγύρια, αλλά 

επιβάλλουν σύνεση και μετριοπάθεια. Επίσης, επιβάλλουν να ζητήσετε και μια 

συγγνώμη. Διακόψατε μία πορεία το 2014 για να παράξετε νέα βάρη. Και όταν 



ήρθε η ώρα μετά από τέσσερα χρόνια να πάρετε κάποιες ελαφρύνσεις από τα 

δικά σας μέτρα, παρουσιάζετε τις ελαφρύνσεις αυτές ως ελαφρύνσεις στις δικές 

μας πολιτικές. Μα, πόσα ψέματα θα πείτε πια; Δεν έχει πια όριο το ψεύδος; Οι 

αριθμοί είναι αυτοί που σας διαψεύδουν. 

 Δεν πρέπει κάποια στιγμή να σοβαρευτείτε για να δείτε αν υπάρχει και 

κάποιο περιθώριο επικοινωνίας για την επόμενη μέρα για τη χώρα; Διότι η ώρα 

της κάλπης πλησιάζει. Και αυτή η ημέρα και η ώρα της κάλπης θα είναι η μέρα 

των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Θα είναι και η μέρα της δικής σας κρίσης. Θα 

μιλήσουν οι πολίτες. Θα αλλάξουν οι πολιτικοί συσχετισμοί και η χώρα θα 

παλέψει για να ξαναγυρίσει στην κανονικότητα. 

 Ευχαριστώ. 

(Χειροκροτήματα) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούμε τον κ. Λοβέρδο.  

Τον λόγο έχει ο κ. Κουρουμπλής για πέντε λεπτά.  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πριν από λίγες ώρες 

ζήσαμε στιγμές έντασης και εκτροπής. Είναι πραγματικά θλιβερό να ακούγονται 

κουβέντες σε αυτό το Κοινοβούλιο ωσάν κάποιοι να είναι οι πατριώτες και οι 

άλλοι να είναι οι προδότες.  



Η ιστορία είναι γνωστή. Εγώ, όμως, δεν θέλω πραγματικά να ρίξω λάδι 

στη φωτιά, γιατί μπορεί κανείς να πει πολλά γι’ αυτού του είδους τις υπερβολές. 

Διότι αυτοί οι διχασμοί στον βωμό επανόδου στην εξουσία βάζουν τη χώρα σε 

μεγάλα διλήμματα και σε μεγάλους προβληματισμούς. Και αυτοί οι 

χαρακτηρισμοί ακούστηκαν πολλές φορές από τη συγκεκριμένη παράταξη 

προς τα εδώ, όχι μόνο στον ΣΥΡΙΖΑ. Ξεχνούν οι φίλοι μου, παλιοί μου 

σύντροφοι στο ΠΑΣΟΚ τι έλεγαν για τον Ανδρέα Παπανδρέου κάποτε το ’89. 

Να μην τους τα θυμίσω εγώ, γιατί δεν ήταν πολλοί Ανδρεοπαπανδρεϊκοί από 

αυτούς. Ήταν με τον Σημίτη. Το τι άκουσε ο Σημίτης από τη συγκεκριμένη 

παράταξη είναι γνωστό και αυτό.  Αυτοί που μιλούν τώρα από το Βήμα της 

Βουλής δεν βρήκαν τίποτα να πουν για τον κ. Μητσοτάκη. Όλα σωστά τα είπε. 

Ο Τσίπρας τα είπε όλα λάθος.  

Εγώ θα τους πω, όμως, μία κουβέντα: Αν θέλει κάποιος από αυτόν τον 

χώρο να πάει στη Δεξιά, δεν χρειάζεται να ψηφίσει τους ανθρώπους αυτούς. 

Ψηφίζει τους υποψηφίους της Δεξιάς. Θα δούμε πού θα οδηγήσουν με αυτή τη 

λογική αυτή τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη.  

Οφείλουν να γνωρίζουν ότι το μέλλον αυτού του χώρου είναι η σύγκλιση. 

Θέλετε σύγκλιση με διάλογο; Θέλετε προγραμματική σύγκλιση που θα πρέπει 

και ο ΣΥΡΙΖΑ να προσέλθει προς αυτή; Βεβαίως. Όχι, όμως, να θεωρούμε ότι 

για όλα φταίει ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ και να μην έχουμε τη γενναιότητα  να 



παραδεχτούμε και τα λάθη που έγιναν. Τυχαία, δηλαδή, βρέθηκε η χώρα σε 

αυτή την περιπέτεια; Όταν τα έλεγα το 2008, το 2009, το 2010, το 2011, επειδή 

υπήρχε συγκυβέρνηση, κανένας δεν τολμούσε να μιλήσει για την Κυβέρνηση 

της Δεξιάς και του Καραμανλή. Είχα αναγκαστεί να διαμαρτυρηθώ στον τότε 

Διευθυντή Τύπου του ΠΑΣΟΚ για την αδράνεια των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ 

απέναντι στις ύβρεις που υφίσταται ο Ανδρέας Παπανδρέου. 

 Κύριε Πρόεδρε, σήμερα ερχόμαστε εδώ να συζητήσουμε ένα 

νομοσχέδιο που πραγματικά αρχίζει σιγά-σιγά να δημιουργεί στην ψυχή των 

Ελλήνων κάποια ελπίδα.  

Δείτε, λοιπόν, τι γίνεται στη Γαλλία. Τα τείχη μπορεί να έπεσαν στο 

Βερολίνο πριν είκοσι, τριάντα χρόνια, αλλά μέσα στις ευρωπαϊκές κοινωνίες 

ορθώνονται αντικοινωνικά τείχη, έξω από τα οποία εκσφενδονίζονται οι 

ανεπιθύμητοι του συστήματος της νεοφιλελεύθερης λογικής που, δυστυχώς, 

πολλές φορές μπόλιασε και τα σοσιαλιστικά κόμματα στην Ευρώπη. Και 

βλέπουμε πολιτικές του Σαρκοζί, του Ολάντ και σήμερα του Μακρόν να 

εξατμίζονται και εκατομμύρια άνθρωποι να ζουν το φάσμα του κοινωνικού 

αποκλεισμού, να βρίσκονται στον πυρήνα της ακραίας φτώχειας. Να είναι 

δηλαδή η μοίρα των μοιραίων; Να μην υπάρχει καμία ελπίδα γι’ αυτούς τους 

ανθρώπους;  



(Στο σημείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του 

κυρίου Βουλευτή) 

Εδώ, γίνεται μια προσπάθεια, έπειτα από όλη αυτή τη συμφορά που 

βρήκε την πατρίδα, να έρθουν προς ψήφιση διατάξεις που πραγματικά 

στηρίζουν προγράμματα που η ίδια η ζωή τα δικαίωσε. Το Πρόγραμμα 

«Βοήθεια στο Σπίτι» πραγματικά, παρά τα προβλήματα που είχε όλα αυτά τα 

χρόνια, απέδειξε ότι ήταν  μια εξαιρετικά θετική σύλληψη που είχε γίνει το ’95, 

όταν στο Υπουργείο Υγείας ήταν ο Κρεμαστινός, ο Σκουλάκης και είχα την τιμή 

να είμαι Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας.  

Τα προγράμματα αυτά πραγματικά σήμερα με αυτήν την Κυβέρνηση όχι 

απλώς δικαιώνονται, αλλά οι άνθρωποι που υπηρέτησαν σε αυτόν τον χώρο 

σήμερα κερδίζουν την ασφάλεια, γιατί προωθείται πλέον ουσιαστικά η 

μονιμοποίηση όλου αυτού του στελεχιακού δυναμικού.  

Δεύτερον, καταργείται η περίφημη ευρηματική αντίληψη κάποιων -που 

έρχονται εδώ και νομίζουν ότι ο ελληνικός λαός έχει μνήμη χρυσόψαρου- του 

υπό κατώτατου μισθού. Και όχι μόνο αποκαθίσταται αυτό το πράγμα, αλλά 

πλέον η Κυβέρνηση έρχεται στοχευμένα να συμβάλει στη μείωση της 

ασφαλιστικής εισφοράς για να διευκολύνει την ενσωμάτωση των νέων στην 

παραγωγική διαδικασία.  



 

 

 

 

 

 

Το λέγαμε εδώ και δέκα χρόνια αυτό και δεν γινόταν και γίνεται τώρα. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακόμα και στο Σύνταγμα η πρόταση του 

ΣΥΡΙΖΑ έρχεται να ιάνει τέτοιου είδους ζητήματα, για να μην επανέλθουν τέτοιες 

εφιαλτικές μέρες.  

Και πάμε στο θέμα των συντάξεων. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε συνάδελφε, αν θέλετε 

ολοκληρώστε, γιατί έχετε φτάσει τα επτά λεπτά ήδη. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.  

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ειλικρινά τα πιστεύετε αυτά που λέτε, όταν 

ανεβαίνετε στο Βήμα; Οι κύριες συντάξεις κόπηκαν δώδεκα φορές. Μπορώ να 

καταθέσω και τους νόμους. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Και δεκαεπτά με τον ΣΥΡΙΖΑ. 



ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Σας παρακαλώ, κύριε 

Βρούτση. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Σας ακούει ο ελληνικός λαός. Ούτε 

ένα ευρώ δεν κόπηκε στις κύριες συντάξεις. Θα σας πω εγώ τι κόπηκε, γιατί 

εγώ δεν φοβάμαι να μιλάω με την αλήθεια. Υπήρξε περικοπή στις επικουρικές 

και στο ΕΚΑΣ.  

Μπορείτε να μου πείτε ποιοι νόμοι τα επέβαλαν αυτά; Τώρα, μετά από 

μένα, ζητήστε τον λόγο και πείτε ποιος νόμος επέβαλε την περικοπή του ΕΚΑΣ. 

Διότι το λέτε, αλλά πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός ποιοι ψήφισαν την 

περικοπή του ΕΚΑΣ και την επέβαλαν με τους θεσμούς και ποιοι ψήφισαν την 

περικοπή.  

Όχι μόνο περικόψατε τις συντάξεις, αλλά θα σας θυμίσω, γιατί έρχεστε 

και λέτε και στους Πόντιους γέροντες ωραία λόγια, με ποια πράξη νομοθετικού 

περιεχομένου κόψατε τις συντάξεις των Ποντίων και των Βορειοηπειρωτών. 

Εσείς που μιλάτε για πατριωτισμό! Κόψατε τις συντάξεις στους γέροντες που 

υπερασπίστηκαν τη συνείδηση της Ελλάδας στον Πόντο, στη Σοβιετική Ένωση 

και στην Αλβανία, στη Βόρειο Ήπειρο. Έρχεστε, λοιπόν, και μιλάτε και κλαίτε 

για διάφορα ζητήματα που έχουν προκύψει την τελευταία περίοδο. 



ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Κουρουμπλή, με φέρνετε 

σε δύσκολη θέση. Σας παρακαλώ πολύ. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, η μη περικοπή των 

συντάξεων είναι μια σημαντική προσπάθεια, αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης 

της Κυβέρνησης. Δεν σημαίνει ότι σώσαμε τον κόσμο. Είναι πολλά αυτά που 

μπορούν να γίνουν, αλλά αυτή η Κυβέρνηση έχει προτεραιότητες και η πρώτη 

προτεραιότητα είναι οι κολασμένοι της κρίσης. Σε αυτούς απευθύνεται πρώτα. 

Και αφού θα στηρίξει αυτούς, σιγά-σιγά θα πάει και παραπέρα. Όμως, έχει 

ιεραρχήσεις. Εκεί πάνε, λοιπόν, και τα χρήματα από τη φορολογία, που 

υποτίθεται ότι δεν επιβάλλατε εσείς. Εσείς συντρίψατε τη μεσαία τάξη. Τα 

ξεχάσετε; Ποιος επέβαλε τον ΕΝΦΙΑ και όλα αυτά τα μέτρα; 

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κι εγώ ευχαριστώ. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να έχω τον λόγο επί 

προσωπικού; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ορίστε, κύριε Λοβέρδο. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Παίρνω τον λόγο επί προσωπικού και όχι επί 

της ουσίας, διότι θα μιλήσουν κι άλλοι συνάδελφοι από τον χώρο και θα 

απαντήσουν στον κ. Κουρουμπλή. 



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Δεν αναφέρθηκα σε εσάς. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ακούστε με.  

Κύριε Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά το ΕΚΑΣ και αυτά που είπε, υπάρχει η 

αδιάψευστη πραγματικότητα που τα αποδεικνύει. Το ΕΚΑΣ το κρατήσαμε 

όρθιο, γιατί  ήταν το βοήθημα που καθιστούσε τους ανθρώπους από μέλη μιας 

κατώτερης τάξης, μέλη της μεσαίας τάξης και ήρθαν και το πετσόκοψαν. Και 

παρουσίασα και τους αριθμούς. Είχαν 900 εκατομμύρια έσοδα από αυτό οι 

κύριοι και οι κυρίες. 

(Θόρυβος-διαμαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Για το προσωπικό ζήτημα πείτε 

μας, κύριε Λοβέρδο. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Η αιτία που σας ζητώ τον λόγο και θα είμαι 

μέσα στο λεπτό που μου δώσατε, παρά τις διακοπές, είναι το εξής: Οι 

άνθρωποι οι οποίοι συνεργάζονται με πολιτικούς οι οποίοι κατηγόρησαν τον 

Ανδρέα Παπανδρέου για τρομοκράτη και αρχηγό της «17 Νοέμβρη», δεν έχουν 

το δικαίωμα να μας απευθύνουν τον λόγο. Πρέπει να ντρέπονται λιγάκι! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Δεν είναι προσωπικό αυτό, 

κύριε Λοβέρδο. Παρ’ όλα αυτά… 

(Θόρυβος-διαμαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ) 



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ξέρει ο ελληνικός λαός ποιος 

υπερασπίστηκε τον Ανδρέα Παπανδρέου. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Σας παρακαλώ, κύριοι 

συνάδελφοι! 

Κύριε Ηγουμενίδη, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.  

Κατ’ αρχήν, να εκφράσω την ικανοποίησή μου, γιατί μέσα στις 

τροπολογίες που ανακοίνωσε η Υπουργός ότι αποδέχεται, είναι η τροπολογία 

που επιλύει θέματα χρόνια και χρονίζοντα των εργαζομένων στις ΔΕΥΑ, μεταξύ 

των οποίων και της ΔΕΥΑ του Ηρακλείου. 

Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατά πώς το 

σχεδιάσαμε, κατά πώς το προσπαθήσαμε τον Αύγουστο του 2018, πετύχαμε 

να κλείσουμε τον κύκλο της δημοσιονομικής προσαρμογής. Αυτό ήταν μια 

σημαντική πολιτική επιτυχία της Κυβέρνησής μας, ήταν μια σημαντική επιτυχία 

της κοινωνίας, η οποία στην πλειοψηφία της, στον ένα ή στον άλλο βαθμό, με 

τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αλλά στην πλειοψηφία της ουσιαστικά συνέβαλε σε 

αυτήν την πορεία. 

Σήμερα, πιο ώριμοι από την εμπειρία αυτής της προσπάθειας, 

ερχόμαστε να σχεδιάσουμε την Ελλάδα μετά τα μνημόνια. Ο κεντρικός στόχος 



μας είναι να επουλώσουμε τις πληγές της κοινωνίας. Κομμάτι αυτού του στόχου 

είναι το σημερινό νομοσχέδιο, είναι και όλα τα άλλα που είτε νομοθετήσαμε είτε 

σχεδιάζουμε να νομοθετήσουμε, από την επαναφορά των συλλογικών 

συμβάσεων εργασίας, τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, την αύξηση που 

θα έρθει –μικρή, αλλά αύξηση- την πρώτη δεκαετία στις συντάξεις και τα λοιπά.  

Σε όλη αυτή την προσπάθεια, κυρίες κύριοι συνάδελφοι, η Αντιπολίτευση 

βρέθηκε απέναντι. Αυτοί που οδήγησαν τη χώρα στα βράχια και την οικονομία 

στο πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο, ουσιαστικά με περίσσεια πολιτικού 

θράσους ήρθαν να ισχυριστούν ότι πετύχαμε, λένε, να βγούμε από τα μνημόνια, 

αλλά δεν προλάβαμε να δρέψουμε τους καρπούς της προσπάθειάς μας, γιατί 

ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτές τις δύο γραμμές πόσες, αλήθεια, πολιτικές 

ανακρίβειες υπάρχουν;  

Πρώτα από όλα, είναι η οικονομική επιτυχία εξόδου από τα μνημόνια το 

μείον μισό δισεκατομμύριο, με το οποίο άφησαν τα κρατικά ταμεία; Είναι η 

οικονομική επιτυχία εξόδου στις αγορές το μείον 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ, που 

χρέωσαν τα ασφαλιστικά ταμεία οι τετρακόσιες χιλιάδες απλήρωτες συντάξεις; 

Ή είναι επιτυχία το μείον 25% στο ΑΕΠ της χώρας και το άλμα της ανεργίας στο 

27% ή 28%; 

Δεύτερον, ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και τους σταμάτησε αυτή την επιτυχημένη 

πορεία. Πέρα από το αν έχεις τέτοια επιτυχία, τύφλα να έχει η αποτυχία 



μπροστά της, ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και σταμάτησε αυτή την πορεία. Έτσι ήρθε ο 

ΣΥΡΙΖΑ; Η Αριστερά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην Ελλάδα δεν ήρθε από 

μόνη της, έτσι νέτα σκέτα. Σε θέσεις κυβερνητικής ευθύνης μας έφεραν οι 

κοινωνικοί αγώνες. Σε θέσεις κυβερνητικής ευθύνης μας έφεραν οι εργαζόμενοι.  

Το παραδέχτηκε πριν από λίγο στη συζήτηση ο κ. Μητσοτάκης. Είπε: 

«Ήρθατε καβαλώντας το κύμα της οργής». Έτσι ακριβώς είπε μιλώντας με τον 

Πρωθυπουργό. και μάλιστα επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό, γιατί πούλησε αυτό 

το κύμα της οργής.  

Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να κάνω μία παρένθεση για τους 

ανθρώπους που ενδεχομένως παρακολουθούν, που για διάφορους λόγους -

καταγράφω την πικρία, καταγράφω την απογοήτευση, καταγράφω την 

διάψευση ελπίδων- οδηγήθηκαν από αυτό το κύμα της οργής στην 

αποστράτευση.  

Πιστεύετε στα αλήθεια, φίλες και φίλοι, ότι ο Μητσοτάκης, ο Αρχηγός της 

Νέας Δημοκρατίας θέλει να υπερασπιστεί το κύμα της οργής που μας έφερε 

στην Κυβέρνηση; Εσάς φοβάται και την επανένταξή σας το κίνημα. Σε σας 

απευθύνεται, ουσιαστικά για να σας αποτρέψει για την επαναστράτευσή σας, 

για την επαναδραστηριοποίηση σας.  



Και κλείνοντας αυτή την παρένθεση, όπως η Αριστερά δεν ήρθε έτσι νέτα 

σκέτα σε θέσεις κυβέρνησης, έτσι και εσείς, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και 

των προηγούμενων κυβερνήσεων, δεν ήρθατε τώρα. Κυβερνήσετε αυτή τη 

χώρα. 

Εμφανίζεστε, λοιπόν, σήμερα ως μεσσίες. Ωραία. Πείτε μας, τι 

απορρίπτετε από αυτά που έκανε η Κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου; Τι δεν θα 

ξανακάνετε; Τι καινούργιο έχετε να κάνετε; Τι θα διορθώσετε; Και επειδή δεν 

απαντάτε σε αυτές τις ερωτήσεις, μήπως σχεδιάζετε να σώσετε τη χώρα 

συνεχίζοντας το πρόγραμμα αυτής της Κυβέρνησης; 

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του 

κυρίου Βουλευτή) 

Θα παρακαλούσα την ανοχή του χρόνου για να ολοκληρώσω, κύριε 

Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Έχετε ένα λεπτάκι. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Το αντιπολιτευτικό σας αφήγημα έχει 

διαψευστεί όλο. 

 

Κατά τη γνώμη μου, δύο πράγματα μπορεί να σημαίνει: Είτε δεν 

μπορείτε να δείτε και να εκτιμήσετε σωστά την πραγματικότητα που ζούμε,  



πολιτική δηλαδή ανεπάρκεια, πολιτική ανικανότητα, είτε το βλέπετε μεν, 

βλέπετε, για παράδειγμα, ότι με τα μέτρα που έχουμε πάρει η Ελλάδα θα βγει 

στις αγορές, αλλά επειδή δεν συμφέρει τον αντιπολιτευτικό σας λόγο, 

ισχυρίζεστε το αντίθετο μέχρι να διαψευστείτε. Εδώ μιλάμε για πολιτική 

αθλιότητα.  

Είτε ως πολιτική ανικανότητα είτε ως πολιτική αθλιότητα, έτσι κι αλλιώς 

δεν μπορεί να εμπνεύσει η πρότασή σας την κοινωνία. Ο Αρχηγός σας με τη 

σημερινή παρουσία του εδώ, εικόνα και ομοίωση ακριβώς του αντιπολιτευτικού 

σας λόγου, ασχολείται με θέματα υψηλής πολιτικής φασαρίας αλλά πολύ 

χαμηλής πολιτικής αξίας. Με τη συνεπικούρηση των φιλικών προς εσάς μέσων 

μαζικής επικοινωνίας, ναι, σηκώνεται πολύ φασαρία. Ωστόσο, η πρότασή σας 

αδυνατεί να δώσει μια ολοκληρωμένη πρόταση στην κοινωνία για την ανάπτυξη 

της χώρας, για την ανάπτυξη της Ελλάδας της νέας εποχής. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, σας αφήνουμε στη 

μιζέρια και τη μεμψιμοιρία του ρηχού πολιτικού σας λόγου. Με τις ζωντανές 

δυνάμεις της κοινωνίας προχωράμε, χτίζουμε την Ελλάδα της νέας εποχής και 

να είστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε, θα πετύχουμε. 

(Χειροκροτήματα από τις πτέρυγες των ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ) 



ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούμε τον κ. 

Ηγουμενίδη. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι 

βρισκόμαστε στο νούμερο επτά από σαράντα πέντε εγγεγραμμένους στον 

κατάλογο ομιλητές. Ο χρόνος που έχει καθοριστεί με βάση τον Κανονισμό είναι 

πέντε λεπτά για τον κάθε ομιλητή. Μέχρι στιγμής όλοι τον έχετε υπερβεί. Ας 

προσπαθήσετε να προσαρμόσετε τις ομιλίες σας κοντά στο πεντάλεπτο, με τη 

σχετική μικρή ανοχή που δίνει το Προεδρείο, αλλά μην καταχραστούμε τον 

χρόνο. Αλλιώς θα φτάσουμε να ξεπεράσουμε και τις 12.00΄ και δεν θα υπάρχει 

Πρόεδρος να προεδρεύσει. Είχαμε υπολογίσει ότι η συνεδρίαση θα πάει μέχρι 

τις 9.00΄ ή 10.00΄ το πολύ. Καταλαβαίνετε ότι έχουν μιλήσει και οι Πρόεδροι των 

Κοινοβουλευτικών Ομάδων, έχουν καθυστερήσει τον χρόνο κατά πολύ. Όμως, 

παρακαλώ ενημερώστε τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες και όσοι ομιλητές 

απομένουν, να σεβαστούν τον χρόνο.  

Θα δώσω τον λόγο στην Υπουργό κ. Παπανάτσιου, για να αναπτύξει 

δύο τροπολογίες. Αμέσως μετά θα λάβει το λόγο κ. Καραθανασόπουλος ως 

Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος  του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Θα 

συνεχίσουμε με δύο ομιλητές, τον κ. Βαρδάκη και τον κ. Θραψανιώτη. Θα 

ακολουθήσει ο κ. Κατσίκης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των ΑΝΕΛ, ο κ. 

Βεσυρόπουλος και ο κ. Σαρακιώτης. Έτσι θα πηγαίνουμε, εναλλάξ, με τους 



Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους ανά δύο ομιλητές -έχουν και μειωμένο 

χρόνο οι περισσότεροι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, γιατί έχουν μιλήσει οι 

Αρχηγοί των Κοινοβουλευτικών τους Ομάδων-, για να μπορέσουμε να 

ολοκληρώσουμε σε εύλογο χρόνο τη διαδικασία. 

Οπότε, παρακαλώ να δείξετε έναν σχετικό σεβασμό όλοι οι συνάδελφοι 

όσον αφορά τον χρόνο σας. 

Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά και αμέσως μετά θα έχει 

τον λόγο ο κ. Καραθανασόπουλος. 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Κύριε 

Πρόεδρε, θα είμαι σύντομη. 

Όσον αφορά την τροπολογία με γενικό αριθμό 1852 και ειδικό 171, με 

τις προτεινόμενες ρυθμίσεις των τριών πρώτων άρθρων ρυθμίζονται ζητήματα 

οργανωτικής αλλά και επιχειρησιακής φύσης που αφορούν τη Γενική Διεύθυνση 

Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 

Με το τέταρτο άρθρο ρυθμίζονται μισθολογικά ζητήματα των γιατρών 

του ΣΕΠΕ, προκειμένου να διατηρηθεί η μισθολογική τους αντιστοίχιση με τους 

Γιατρούς Δημόσιας Υγείας του ΕΣΥ και υπάρχει ρύθμιση για τους Προέδρους 

Ακαδημαϊκών Συμβουλίων και Διευθυντές Σπουδών των Ανωτάτων 

Εκκλησιαστικών Ακαδημιών αναφορικά με την καταβολή εξόδων παράστασης 



στις εν λόγω κατηγορίες εκπαιδευτικού προσωπικού για λόγους ίσης 

αντιμετώπισης με τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ που κατέχουν θέσεις ευθύνης, 

Η τρίτη περίπτωση είναι οι γιατροί της Γενικής Ιατρικής και 

Βιοπαθολογίας που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Υγείας των Αποκεντρωμένων 

Διοικήσεων και Περιφερειών, αντίστοιχα με τους γιατρούς του ΕΣΥ. 

Στο πέμπτο άρθρο με βάση τις προτεινόμενες ρυθμίσεις τροποποιείται 

η διαδικασία αποστολής δικαιολογητικών στο Ελεγκτικό Συνέδριο στο πλαίσιο 

διενέργειας κατασταλτικού, άρα και δειγματοληπτικής φύσης ελέγχου και 

προτείνεται η αποστολή πίνακα πληροφοριών στοιχείων αντί των σωμάτων 

των τίτλων πληρωμής, ώστε να μειώνεται η γραφειοκρατία και το διοικητικό 

κόστος και να επικεντρώνονται ο έλεγχος σε δαπάνες υψηλού κινδύνου. 

Στο επόμενο άρθρο με τις διατάξεις που επέρχονται γίνεται μια αναγκαία 

τροποποίηση του ν. 4270/2014 περί δημοσίου λογιστικού, προκειμένου 

ενδεικτικά να ευθυγραμμιστεί η εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων με τις μείζονες κατηγορίες της νέας ενιαίας οικονομικής 

ταξινόμησης του κρατικού Προϋπολογισμού, να προσδιοριστούν εκ νέου οι 

επιμέρους προθεσμίες αποστολής δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών 

που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των εμπορικών συναλλαγών του 

Δημοσίου, αλλά και για να ενισχυθεί η συστηματική αλληλουχία των διατάξεων 

του νόμου μέσω αποσαφηνίσεων και νομοτεχνικών βελτιώσεων. 



(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο ΣΤ΄ 

Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ).  

Έρχομαι τώρα στο επόμενο άρθρο της τροπολογίας. Στον ν. 4514/2018 

υφίστανται προβλέψεις σχετικά με την άδεια λειτουργίας του διαχειριστή 

αγοράς. Εδώ το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο ήταν 20 εκατομμύρια ευρώ. 

Ερχόμαστε να το μειώσουμε στα 5 εκατομμύρια ευρώ και αυτό γίνεται γιατί σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο είναι της τάξης του 4,02 εκατομμύρια ευρώ το ελάχιστο, 

ενώ το μέγιστο είναι τα 12,7 εκατομμύρια. Πρόκειται για μια προσαρμογή η 

οποία κρίνεται αναγκαία, προκειμένου η αγορά να είναι ελκυστική στους 

συμμετέχοντες αλλά και αποτελεσματική στη λειτουργία της. 

Στο άρθρο 8 της τροπολογίας αναστέλλεται για ένα ακόμη φορολογικό 

έτος, δηλαδή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2019, η φορολόγηση της υπεραξίας 

από μεταβίβαση με επαχθή αιτία ακίνητης περιουσίας, που προβλέπεται από 

τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, για λόγους ενίσχυσης της 

αγοράς ακινήτων σε μια κρίσιμη περίοδο για την ανάκαμψη της ελληνικής 

οικονομίας. 

Στο επόμενο άρθρο παρατείνεται για ακόμη ένα έτος, δηλαδή μέχρι 

31.12.2019, η μη αναπροσαρμογή των μισθωμάτων που καταβάλλουν το 

Δημόσιο και οι φορείς του Δημοσίου. Το συγκεκριμένο άρθρο κρίνεται 

αναγκαίο, καθώς η αγορά των ακινήτων εξέρχεται μεν από την πολυετή κρίση 



στην οποία είχε εισέλθει το 2010, αλλά βρίσκεται ακόμη σε μεταβατικό στάδιο 

σταθεροποίησης. Γι’ αυτόν τον λόγο κρίνεται απαραίτητο να υπάρξει ένα 

χρονικό διάστημα προσαρμογής, ειδικότερα στον τομέα των επαγγελματικών 

ακινήτων τα οποία προσφέρονται για τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών. 

Για τους λόγους αυτούς προτείνεται το μέτρο της διατήρησης σταθερών 

των μισθωμάτων που ήδη καταβάλλονται από το Δημόσιο για τη στέγαση των 

δημοσίων υπηρεσιών για ένα ακόμη έτος. 

Με τα δύο τελευταία άρθρα της τροπολογίας ενσωματώνεται στη 

νομοθεσία μας η Οδηγία 2017/2399, η οποία αποτελεί τροποποίηση της 

Οδηγίας 2014/59, γνωστή ως BRRD, ως προς την κατάταξη των απαιτήσεων 

των μη εξασφαλισμένων χρεωστικών μέσων νομολογίας σε περίπτωση ειδικής 

εκκαθάρισης πιστωτικού ιδρύματος. 

Η δεύτερη τροπολογία, η οποία είναι η με γενικό αριθμό 1851 και ειδικό 

170, αφορά την τροποποίηση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα. 

Τροποποιούμε τα άρθρα 91 και 93 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.  

Συγκεκριμένα, ερχόμαστε στο άρθρο 91 του Τελωνειακού Κώδικα και 

λέμε ότι ο συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που επιβάλλεται στα 

προϊόντα του άρθρου 90 είναι μηδέν (0) ευρώ. Πρόκειται για τον γνωστό μας 

ειδικό φόρο κατανάλωσης στο κρασί.  



Καταργούμε τη διάταξη. Δεν προβλέπεται στον Προϋπολογισμό ένα 

μνημονιακό μέτρο, που παίρνει το τέλος του. 

Ευχαριστώ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Μετά θα πάρετε τον λόγο, 

κύριε Βλάχο. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Μετά, κύριε Βλάχο. Έχετε και 

Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Θέλω να πω για την τροπολογία που ανέφερε η 

κυρία Υπουργός.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Εδώ είναι η κυρία 

Υπουργός, κύριε Βλάχο. 

Ο κύριος Καραθανασόπουλος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του 

Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, έχει τον λόγο. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Υπουργέ, θα έπρεπε να 

ντρέπεστε, αλλά δεν ξέρω αν έχετε ακόμη αυτήν την ικανότητα της ντροπής, με 

αυτήν την τροπολογία την οποία φέρνετε. Είναι τριάντα πέντε σελίδες 



τροπολογία που κατατέθηκε πριν από σαράντα λεπτά, μαζί με άλλες είκοσι 

σελίδες συνοδευτικό υλικό. Ντροπή! 

Πρέπει να την αποσύρετε! Είναι απαράδεκτη αυτή η διαδικασία, δηλαδή δεν 

έχετε όριο. Έχετε ξεπεράσει το όριο των προηγούμενων κυβερνήσεων. Φθάνει 

πια, ως εδώ! Διότι έχει παραγίνει το κακό πλέον με τις άσχετες τροπολογίες της 

τελευταίας στιγμής σε νομοσχέδια άσχετα. Ούτε καν να τις μελετήσουμε 

μπορούμε. Μια τροπολογία μιλάει για δέκα διαφορετικά πράγματα, είναι 

τροπολογία-πολυνομοσχέδιο.  

Επίσης, είναι ντροπιαστικός και εμείς τον καταγγέλλουμε αυτόν τον 

δικομματικό σκυλοκαβγά που παρακολουθήσαμε πριν από λίγο ανάμεσα στον 

Τσίπρα και τον Μητσοτάκη, ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Και 

έχει ευθύνες το Προεδρείο, μάλλον ο Πρόεδρος της Βουλής που ήταν εδώ και 

επέτρεψε να εξελιχθεί ένας τέτοιος σκυλοκαβγάς. Και το λέμε αυτό γιατί ζήσαμε 

στιγμές σκηνών του παρελθόντος. Και βεβαίως και ο Τσίπρας και ο 

Μητσοτάκης καταφεύγουν στο παρελθόν γιατί φοβούνται το μέλλον. Γι’ αυτό 

καταφεύγουν στο παρελθόν.  

Και επειδή ακριβώς αυτή η κατάσταση δεν είναι η πρώτη φορά που 

γίνεται το τελευταίο διάστημα, παραβιάζοντας τον όποιο στοιχειώδη Κανονισμό 

υπάρχει και επειδή ακριβώς θα επαναληφθεί και στο μέλλον αυτή η στιγμή -και 

όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές θα δούμε πάλι αντίστοιχα τέτοια φαινόμενα- 



σας το δηλώνουμε καθαρά και ας το λάβει ο Πρόεδρος πολύ καλά υπ’ όψιν του 

ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ θα εξετάσει τη στάση της σε ανάλογες 

περιπτώσεις για το αν θα νομιμοποιήσουμε με τη συμμετοχή μας και την 

παρουσία μας αυτή τη διαδικασία, διότι υπάρχουν και κάποια όρια. Δεν είναι η 

Βουλή υπόθεση των δύο μονομάχων σε μία ρωμαϊκή αρένα, που επί της ουσίας 

αυτός που είναι το θήραμα είναι ο λαός και αυτά τα δύο είναι τα λιοντάρια που 

θα κατασπαράξουν τον λαό.  

Γιατί ακολουθείτε αυτή τη διαδικασία της ανούσιας, της άσφαιρης 

αντιπαράθεσης; Είναι πάρα πολύ απλό. Για να συγκαλυφθεί η ουσία. Ποια είναι 

η ουσία; Είναι ότι ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία συμφωνείτε. Συμφωνείτε και με 

το ΠΑΣΟΚ ταυτόχρονα και θέλετε να συγκαλύψετε αυτή τη συμφωνία. Πού 

συμφωνείτε;  

Συμφωνείτε ότι πρέπει να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της καπιταλιστικής 

ανάπτυξης, για να στηριχθεί η ανταγωνιστικότητα και η καπιταλιστική 

κερδοφορία. Και έχετε φέρει και φέρνετε νόμους όπως αυτόν για τις στρατηγικές 

επενδύσεις, όπου παρέχετε νέα σκανδαλώδη προνόμια στις στρατηγικού 

χαρακτήρα επενδύσεις, τη στιγμή που πετσοκόβετε το λαϊκό εισόδημα.  

Συμφωνείτε και οι δυο και οι τρεις και οι υπόλοιποι στην υλοποίηση της 

αντιλαϊκής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  



Συμφωνείτε στο ότι πρέπει να ενισχυθεί η παρουσία των Αμερικάνων και 

του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια, στα Δυτικά Βαλκάνια και ευρύτερα στην περιοχή. 

Συμφωνείτε, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, στο ότι πρέπει να διευκολυνθούν 

αυτοί οι σχεδιασμοί. Και όχημα αυτών των σχεδιασμών είναι η Συμφωνία των 

Πρεσπών, για να υλοποιηθούν οι αμερικανονατοϊκοί σχεδιασμοί για το 

ξαναμοίρασμα των αγορών, για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών, 

για την αλλαγή συνόρων. Και με τη Συμφωνία των Πρεσπών ανοίγει ο ασκός 

του Αιόλου.  

Συμφωνείτε, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, ότι η Ελλάδα πρέπει να 

αναδειχθεί σημαιοφόρος των αμερικανονατοϊκών σχεδιασμών και μια 

απέραντη βάση αμερικανονατοϊκών στρατοπέδων.  

Συμφωνείτε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία πρέπει να αναβαθμιστεί η 

γεωστρατηγική θέση της χώρας μας, για να μπορούν οι καπιταλιστικές 

επιχειρήσεις να πάρουν και αυτές από τη λεία των Δυτικών Βαλκανίων ένα 

μικρό κομμάτι για να ισχυροποιήσουν τη θέση τους.  

Συμφωνείτε στην αναπαλαίωση και στη θωράκιση του αστικού πολιτικού 

συστήματος, γιατί τέτοιες είναι οι προτάσεις που κάνετε και εσείς ο ΣΥΡΙΖΑ και 

η Νέα Δημοκρατία για τη συνταγματική αναθεώρηση.  



Συμφωνείτε, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, στην ασκούμενη αντιλαϊκή 

βάρβαρη πολιτική. Το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, ο βασιλικότερος του βασιλέως, 

ψήφισε και τα τρία μνημόνια. Η Νέα Δημοκρατία νομιμοποίησε το πρώτο και 

ψήφισε τα δύο επόμενα. Ο ΣΥΡΙΖΑ νομιμοποίησε τα δύο πρώτα και ψήφισε το 

τρίτο μνημόνιο. Και τσακώνεστε για το ποιος επιβάρυνε περισσότερο ή λιγότερο 

στον λαό;  

Έβγαλε κάτι αριθμούς ο Τσίπρας. Η επιβάρυνση του λαού ήταν 74 

δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά και όχι εφάπαξ. Συνεχίζετε να τον επιβαρύνετε. 

Τώρα το ζήτημα είναι αν ήταν τα 65 δισεκατομμύρια ευρώ της Νέας 

Δημοκρατίας και τα 9 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο του ΣΥΡΙΖΑ; Σωρευτικά ήταν. 

Η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ νομιμοποίησε και τα 65 δισεκατομμύρια ευρώ 

αντιλαϊκών μέτρων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Δεν απάλλαξε από 

τίποτα τον λαό και όχι μόνο δεν τον απάλλαξε, του φόρτωσε στην καμπούρα 

του και άλλα από πάνω.  

Συμφωνείτε στα ζητήματα της ασφάλισης. Παιδιά σας, παιδιά της Νέας 

Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, είναι οι ασφαλιστικοί νόμοι. Απλώς 

ο ΣΥΡΙΖΑ τι έκανε; Συνέχισε, νομιμοποίησε τους προηγούμενους 

αντιασφαλιστικούς νόμους και έφερε έναν αντιασφαλιστικό νόμο-έκτρωμα.  

Τώρα αν είναι τριάντα οι μειώσεις που δέχθηκαν οι κύριες συντάξεις όλα 

αυτά τα χρόνια, αν είναι τριάντα πέντε και αν έκανε είκοσι μία η Νέα Δημοκρατία 



και το ΠΑΣΟΚ και δέκα ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει ουσία αυτό το πράγμα, γιατί όλες 

αυτές τις μειώσεις τις έχετε νομιμοποιήσει και ως Κυβέρνηση και ως 

Αντιπολίτευση, κύριοι της Κυβέρνησης. Τις έχετε νομιμοποιήσει όλες, μία προς 

μία!  

Και μάλιστα, φθάσατε ακριβώς να φέρετε αυτό το αντιασφαλιστικό 

έκτρωμα, τον «νόμο Κατρούγκαλου». Και τι κάνει αυτό το έκτρωμα; Μειώνει τον 

συντελεστή αναπλήρωσης. Από το 70%, 80% που ήταν κάποτε τον πήγατε στο 

35%, 33%, στο 43%, με αποτέλεσμα να υπάρξει μία τεράστια μείωση των 

συντάξεων. Και λέτε ότι δεν μειώσατε τις συντάξεις και έχετε το θράσος να το 

ισχυρίζεστε;  

Η κατώτατη σύνταξη των δεκαπέντε χρόνων πόσο ήταν πριν; Ήταν 716 

ευρώ μαζί με το ΕΚΑΣ. Σήμερα πόσο είναι; Είναι 413 ευρώ. Κόψατε 300 

ολόκληρα ευρώ από τους κατώτατους συνταξιούχους, από την κατώτατη 

σύνταξη. Και λέτε ότι δεν κάνατε τίποτα; Μα, τι άλλο θα έπρεπε να κάνετε 

δηλαδή; Τον τσακίσατε!  

Πάνω από όλα τι τσακίσατε; Τσακίσατε και καταργήσατε τη λογική του 

αναδιανεμητικού χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης και τον μετατρέψατε σε 

ανταποδοτικό και σε ατομική ευθύνη. Τον «νόμο Πινοσέτ» φέρατε με τον «νόμο 

Κατρούγκαλου», με αποτέλεσμα να δίνετε κάτι πενιχρά, την εθνική σύνταξη, τα 



368 ευρώ -πόσα είναι με τα σημερινά δεδομένα;- και από εκεί και πέρα αν έχουν 

τα ασφαλιστικά ταμεία.  

Άρα, δηλαδή, μετατρέπετε σε ατομική ευθύνη την υπόθεση της 

ασφάλισης και της σύνταξης, για να καταφύγουν οι εργαζόμενοι στην ιδιωτική 

ασφάλιση, στη συμπληρωματική ασφάλιση. Και συμπληρωματική ασφάλιση 

ποιοι παρέχουν; Οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες είτε μέσω των ιδιωτικών 

συμβολαίων είτε μέσω των επαγγελματικών ταμείων που αυτές θα λυμαίνονται.  

Και γι’ αυτό δεν είναι τυχαίο -γιατί βεβαίως δεν σας αφήνει η χαρά να 

κρυφτείτε- ότι φέρατε έναν νόμο για τη μη κατάργηση της προσωπικής 

διαφοράς και φέρνετε και πενήντα νόμους που διαμορφώνουν ένα ευνοϊκό 

πεδίο για να δράσουν οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Πού θα δράσουν; Σε 

αυτό το έκτρωμα το αντιασφαλιστικό του Κατρούγκαλου. Αυτό το 

αντιασφαλιστικό έκτρωμα θα εκμεταλλευθούν οι ιδιωτικές ασφαλιστικές 

εταιρείες, για να αυξήσουν τα κέρδη τους.  

Να, λοιπόν, ποιο είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής σας!  

Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, η επιδρομή που κάνετε, η ολομέτωπη 

σφοδρότατη επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι και οι ασφαλισμένοι γίνεται 

με όχημα και με πρόσχημα τη βιωσιμότητα. Τι κάνετε, λοιπόν, με αυτό το όχημα 

και το πρόσχημα; Μειώνετε και το 2019 κατά 935 εκατομμύρια ευρώ την 



κρατική χρηματοδότηση στα ασφαλιστικά ταμεία. Και όχι μόνο μειώνετε την 

κρατική χρηματοδότηση, αλλά μειώνετε και τη συνολική συνταξιοδοτική δαπάνη 

κατά 275 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτές που θα υποστούν τη μείωση είναι κατά 

κύριο λόγο οι κύριες συντάξεις. Οι κύριες συντάξεις θα μειωθούν κατά 350 

εκατομμύρια ευρώ συνολικά για το 2019.  

Ποια ανακούφιση είναι αυτή; Επιδείνωση είναι αυτή η κατάσταση.  

Και από αυτή την άποψη, έχει μια σημασία -για να μιλάμε και καθαρά 

πλέον και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας- το ότι λέτε ότι δεν 

προχωράτε στην κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Τι προτείνατε, όμως, 

ως αντιστάθμισμα και το αποδέχθηκε μετά βαΐων και κλάδων η Κομισιόν; Το 

«πάγωμα» όλων των συντάξεων έως το 2022. Και τι λέει, λοιπόν, η Κομισιόν 

στην έκθεσή της; Λέει τα εξής: «Επιπλέον, το προτεινόμενο «πάγωμα» των 

συντάξεων ως το 2022 προβλέπεται να οδηγήσει στο ίδιο επίπεδο των 

συνταξιοδοτικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σταθερή κατάσταση-

σύγκριση με το αποτέλεσμα της εφαρμογής των προνομοθετημένων 

περικοπών».  

Άρα, ίδιο δημοσιονομικό αποτέλεσμα θα έχει, πάλι το σύνολο των 

συνταξιούχων θα κληθεί να πληρώσει δημοσιονομικά τη βιωσιμότητα των 

ασφαλιστικών ταμείων.  



 

 

  

Και σε αυτήν την κατεύθυνση, καταργείτε μία σειρά από αντίμετρα κοινωνικού 

χαρακτήρα, όπως τα έχετε ονομάσει, ύψους 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ: την 

επέκταση των σχολικών γευμάτων στον Καιάδα, τη δημιουργία βρεφονηπιακών 

σταθμών για να πηγαίνουν τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών, την επιδότηση 

της συμμετοχής των συνταξιούχων στη φαρμακευτική δαπάνη. Καταργήθηκαν 

όλα αυτά.  

Τι, όμως, δεν καταργείται; Τα μέτρα που ενισχύουν αυτό που έχετε ως 

υπέρτατο θεό και αξία, την ανταγωνιστικότητα και την καπιταλιστική 

κερδοφορία. 

Έτσι, λοιπόν, φορολογείτε τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και 

τους αυτοαπασχολούμενους για να μειώνετε τους φορολογικούς συντελεστές 

των επιχειρηματικών ομίλων. Φορολογείτε τον λαό για να μειώνετε τη 

φορολογία των οικονομικών ελίτ. Αυτό κάνετε. Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μειώνει 

τη φορολογία των οικονομικών ελίτ. Πώς τη μειώνει; Με τη μείωση από 15% σε 

10% του φόρου για τα διανεμόμενα κέρδη. Φόρος 10% για τις οικονομικές ελίτ, 

22% φόρος για τον συνταξιούχο, τον μισθωτό, τον αυτοαπασχολούμενο και τον 

αγρότη. Να, λοιπόν, ποιο είναι το ταξικό φορολογικό σας σύστημα.  



Λέτε -εδώ να δείτε τον πολιτικό τσαρλατανισμό!- ότι με την τροπολογία 

που σήμερα θα ζητήσετε να ψηφιστεί στηρίζετε τους νέους εργαζόμενους. Πώς 

τους στηρίζετε; Επιδοτώντας τις εργοδοτικές εισφορές, επιδοτώντας δηλαδή 

τους βιομήχανους, τους επιχειρηματίες, τους τραπεζίτες, τους εφοπλιστές, για 

να έχουν φθηνούς νέους εργαζόμενους. Αυτούς επιδοτείτε και στηρίζετε και όχι 

τον νέο εργαζόμενο. Να μην τρελαθούμε! Να μην χάσουν οι λέξεις το νόημά 

τους! Και αυτό με τι; Με την υποσχετική ότι θα καταργήσετε, λέει, τον 

υποκατώτατο μισθό. Υποσχετική είναι αυτή.  

Και βγήκε ο κ. Τσίπρας εδώ και τι δεν έλεγε για τον υποκατώτατο μισθό! 

Επί τέσσερα χρόνια γιατί δεν έκανε τίποτα; Τέσσερα χρόνια είναι 

Πρωθυπουργός. Γιατί δεν έκανε τίποτα για τον υποκατώτατο μισθό; 

Επαναλαμβάνω: Υποσχετική είναι. Σας αποκαλύπτει η έκθεση της Κομισιόν. 

Στη σελίδα 10 λέει ότι αν δεν θέλουμε να διατηρηθεί ο υποκατώτατος μισθός, 

θεωρεί ότι η τελική λήψη της απόφασης για το ζήτημα αυτό πρέπει να ληφθεί 

μόνο μετά από πλήρη ανάλυση των επιπτώσεων, η οποία θα καταδεικνύει ότι 

οι δυνητικές επιπτώσεις στις προοπτικές απασχόλησης για τους νέους θα είναι 

περιορισμένες. Σας λέει: Πρέπει να το συμφωνήσουμε, αν δεν το 

συμφωνήσουμε, δεν κάνετε τίποτα. Και αυτό βεβαίως για να μην υπάρχει 

επίπτωση στην ανταγωνιστικότητα και στις αντοχές της καπιταλιστικής 



οικονομίας. Να γιατί δεν τον έχετε καταργήσει τόσα χρόνια. Σας το είπα και 

πριν: Θεός σας είναι η ανταγωνιστικότητα των καπιταλιστικών επιχειρήσεων.  

Η κυρία Υπουργός μίλησε πριν για τον όλεθρο που υπέστησαν οι 

εργαζόμενοι την περίοδο 2010 - 2014. Μόνο που αυτόν τον όλεθρο, κυρία 

Αχτσιόγλου, εσείς τον νομιμοποιήσατε. Ο «νόμος Βρούτση» είναι «νόμος 

Βρούτση - Αχτσιόγλου» σήμερα και τον πήγατε και παραπέρα. Από αυτήν την 

άποψη η ψηφίδα που διαμορφώνεται είναι ψηφίδα σε ένα έδαφος που οδηγεί 

σε ακόμα μεγαλύτερη εκμετάλλευση των εργαζομένων. 

Ο κύριος Πρωθυπουργός είπε ότι δίνουμε βάρος στις μεταρρυθμίσεις. 

Ποιες είναι αυτές οι μεταρρυθμίσεις; Αυτές που δίνουν σκανδαλώδη νέα 

προνόμια και διαμορφώνουν ακόμα πιο ευνοϊκό έδαφος για τους 

επιχειρηματικούς ομίλους. Κάνατε βέβαια και άλλες μεταρρυθμίσεις, όπως, για 

παράδειγμα, να αυξήσετε τα εμπόδια στην κήρυξη απεργίας. Δικό σας έργο 

είναι αυτό, δική σας θεάρεστη μεταρρύθμιση είναι η αύξηση των εμποδίων για 

να κηρυχθεί μία απεργία, με αποτέλεσμα τα δικαστήρια στο 99% των 

περιπτώσεων να τις κηρύσσουν παράνομες και καταχρηστικές.  

Και μιλάτε για την εργασιακή ζούγκλα και λέτε ότι το ΣΕΠΕ αυξάνει τους 

ελέγχους; Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο από τα επίσημα στοιχεία. Εγώ θα 

καταθέσω την τελευταία έκθεση του ΣΕΠΕ του 2016. Έχουμε 2018 και το ΣΕΠΕ 

έχει βγάλει έκθεση πεπραγμένων μόνο μέχρι το 2016. Τι δείχνει αυτή η έκθεση; 



Οι έλεγχοι μειώθηκαν. Ήταν το 2014 26.773 και το 2016 ήταν 24.422. Μείωση 

των ελέγχων έχουμε επί κυβερνήσεων Τσίπρα. Έχουμε μείωση των προστίμων 

που έβαλαν στις επιχειρήσεις από 5 εκατομμύρια ευρώ στα 3,4 εκατομμύρια 

ευρώ. Και τι άλλο έχουμε; Αύξηση των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων. 

Από 63 το 2014 έφτασαν στα 73 το 2016. Καταθέτω στα Πρακτικά τη σχετική 

σελίδα από την έκθεση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, για να δούμε τα 

δεδομένα της εργασιακής ζούγκλας που εσείς στηρίζετε ή προκαλείτε κιόλας. 

(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος 

καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο 

αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και 

Πρακτικών της Βουλής) 

Αυτή η εργασιακή ζούγκλα και των προηγούμενων και της σημερινής 

Κυβέρνησης έχει οδηγήσει στο εξής αποτέλεσμα: Ο σύμβουλός σας -και της 

σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων-, το Διεθνές Γραφείο 

Εργασίας έβγαλε μια έκθεση που λέει ότι ο μέσος μισθός στην Ελλάδα 

μειώνεται σε ετήσια βάση 3,1% από το 2008 έως το 2017. Ποιος ήταν 

Κυβέρνηση το 2008; Η Νέα Δημοκρατία. Ποιος ήταν Κυβέρνηση το 2009-2011; 

ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ. Κατά 3,1% μειωνόταν ο μέσος 

ετήσιος μισθός στον ιδιωτικό τομέα. Έργο σας είναι αυτό. Θαυμάστε το. Σε μία 

δεκαετία, δηλαδή, έχασε πάνω από 31% ο μέσος ετήσιος μισθός -περισσότερο 



βέβαια είναι γιατί πάει σωρευτικά- στον ιδιωτικό τομέα. Και πανηγυρίζετε γι’ 

αυτό. Γιατί; Πρέπει να θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητα.  

Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, με μια φράση μόνο για την τροπολογία για το 

Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Μας διαβεβαιώνει η Κυβέρνηση ότι κανείς 

από τους νυν εργαζόμενους στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» δεν θα χάσει 

τη δουλειά του, ότι θα παραμείνουν όλοι στις δουλειές τους; Αυτή τη 

διαβεβαίωση θέλουμε από τη μεριά της Κυβέρνησης. Θα τοποθετηθούμε 

βεβαίως αναλυτικά για το τι θα κάνουμε κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας.  

Συμπερασματικά, αυτός ο σκυλοκαβγάς είναι για να εγκλωβίσετε τις 

λαϊκές συνειδήσεις, να μειώσετε τις απαιτήσεις σε επίπεδα φτωχοκομείου και 

να μην απαιτεί τίποτα άλλο ο λαός και η εργατική τάξη, να μην απαιτεί την 

ικανοποίηση των αναγκών του. Έτσι η ανταμοιβή των θυσιών που είπε ο κύριος 

Πρωθυπουργός είναι οι νέες θυσίες, η συνέχιση των θυσιών. Έτσι ανταμείβετε 

τις θυσίες που έκανε ο ελληνικός λαός, με νέες θυσίες ακόμα πιο σοβαρές, για 

να θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητα. 

 Εμείς λέμε καθαρά: Αντί να ψάχνουν οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι 

βιοπαλαιστές τις διαφορές ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ, στον ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα 

Δημοκρατία, ας κάνουν τη διαφορά σήμερα, ισχυροποιώντας αποφασιστικά το 

ΚΚΕ, για να ενισχυθεί η λαϊκή αντεπίθεση για συνολικότερη ρήξη και ανατροπή. 



Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ. 

Βαρδάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα να κάνω μία παρέμβαση 

για μία τροπολογία. 

 ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Τι ακριβώς θέλετε; Υπάρχει 

και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπός σας. Μπορεί να παρέμβει ή να ρωτήσει, 

κύριε Βλάχο. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κατατέθηκε πριν από λίγο μια 

τροπολογία εξήντα σελίδων με δέκα άρθρα. Δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτήν 

την τροπολογία να τη συζητήσουμε. Δεν μπορεί να έρχεται μετά από επτά ώρες 

συζήτησης… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Κύριε Βλάχο, σας κατανοώ 

απολύτως. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Όχι, δεν με κατανοείτε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Κατανοώ το ζήτημα για το 

οποίο ζητήσατε τον λόγο. Επαναλαμβάνω, όμως, ότι υπάρχει ο 

Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος ο οποίος μπορεί να πάρει τον λόγο και 

τώρα. 



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Θα ήθελα ως Προεδρεύων να ζητήσετε την 

παρέμβαση του Προέδρου της Βουλής για να αποσυρθεί η τροπολογία. Είναι 

ολόκληρο νομοσχέδιο. Εάν επιμείνετε, προφανώς εδώ δεν ξέρουμε τι 

ψηφίζουμε. Να ενημερωθεί ο Πρόεδρος και να παρέμβει. Δεν μπορεί να 

συνεχίζεται άλλο αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Δεν επιμένει το Προεδρείο 

σε αυτό. 

Κύριε Βαρδάκη, έχετε τον λόγο και θα παρακαλούσα πολύ για την 

τήρηση του πεντάλεπτου. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ακούσαμε και αυτό σήμερα. Κάποιοι 

συνάδελφοι νιώθουν, λέει, υπερήφανοι γιατί με τη δική τους υπογραφή 

μονιμοποιούνται οι εργαζόμενοι του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». Ποιοι 

είναι αυτοί που νιώθουν περήφανοι σήμερα; Είναι αυτοί που επί δεκατρία 

χρόνια είχαν όμηρους, απλήρωτους όλους αυτούς τους εργαζόμενους. 

Πραγματικά υπάρχει απύθμενο θράσος.  

Τον περασμένο Σεπτέμβριο από αυτό εδώ το Βήμα είχα πει στους 

συναδέλφους της Αντιπολίτευσης να μην χτίζουν αφήγημα για τις περικοπές 

των συντάξεων γιατί θα εκτεθούν. Εκτεθήκατε. Είμαι περίεργος ποιο θα είναι το 



νέο σας αφήγημα. Εάν πάλι χτίσετε ένα αφήγημα πάνω στη μείωση του 

αφορολόγητου από τώρα σας λέμε ότι κι εκεί πάλι θα εκτεθείτε.  

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στόχος της Κυβέρνησής μας από την 

πρώτη μέρα που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση αυτού του τόπου ήταν να 

οδηγήσουμε τη χώρα εκτός μνημονίων, αφού ολοκληρώθηκαν τα 

προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής.  

Δυστυχώς, για κάποιους εδώ σήμερα περνάει στα ψιλά γράμματα το 

γεγονός ότι δεν θα περικοπούν οι συντάξεις από 1/1/2019. Για μας, πάλι, είναι 

μια ενέργεια με ξεκάθαρο κοινωνικό πρόσημο.  

Επίσης, μεγάλης σημασίας ζήτημα αποτελεί η επιστροφή των 

αναδρομικών στα ειδικά μισθολόγια, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών σε 

ελεύθερους επαγγελματίες, νέους επιστήμονες και αγρότες. 

Όλα αυτά τα μέτρα θα δώσουν μια πολύ μεγάλη ανάσα στην 

καθημερινότητα της ελληνικής οικογένειας.  

Είναι πραγματικά στενόχωρο, κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, 

μόνο και μόνο επειδή ποντάρατε στην κυβερνητική αποτυχία, να απαξιώνετε 

τον ελληνικό λαό που σήκωσε το μεγαλύτερο βάρος στις πλάτες του τα χρόνια 

της κρίσης. Και σήμερα που δίνουμε μια ανάσα σε συνταξιούχους, 

εργαζόμενους, ανασφάλιστους, συνεχίζετε το ίδιο αφήγημα.  



Υποσχεθήκαμε στον ελληνικό λαό ότι θα βγάλουμε τη χώρα από τα 

μνημόνια και το κάναμε. Υποσχεθήκαμε ότι θα άρουμε μνημονιακά μέτρα και 

πράγματι προωθούμε στοχευμένες φοροελαφρύνσεις και ενισχύουμε το 

κοινωνικό κράτος. Η Κυβέρνηση αυτή παρέλαβε μια χρεωκοπημένη χώρα το 

2015 και κατάφερε να τη βγάλει από την κρίση. Η Κυβέρνηση αυτή μείωσε την 

ανεργία από το 27% στο 19% και κάνει πράξη μετά από δεκαπέντε χρόνια τη 

μονιμοποίηση του «Βοήθεια στο Σπίτι», μία δομή η οποία είναι αναπόσπαστο 

πλέον κομμάτι της κοινωνίας. Η Κυβέρνηση αυτή χτίζει από το 2015 ένα 

κοινωνικό κράτος, με πρωτοβάθμια φροντίδα, πρόσβαση στην υγεία όλων των 

ανασφάλιστων πολιτών, σχολικά γεύματα, επιδόματα παιδιών, επίδομα 

ενοικίου, κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, μεταφορικό ισοδύναμο, 

περισσότεροι βρεφονηπιακοί σταθμοί, προσλήψεις εκπαιδευτικών.  

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, είτε σας αρέσει είτε 

όχι ήρθε η ώρα να ωφεληθούν εκείνοι που σήκωσαν, λόγω των δυσμενών 

πολιτικών σας, μέχρι τώρα τα βάρη των μνημονίων.  

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το λέμε για άλλη μια φορά: Ναι, δεν 

μπορέσαμε το 2015 να υλοποιήσουμε το δικό μας πρόγραμμα. Όχι γιατί δεν 

θέλαμε, αλλά γιατί η καταστροφή από τις ανισόρροπες ασκούμενες πολιτικές 

σας ήταν τεράστια. Προσπαθήσαμε, όμως, με σταθερά βήματα και με δύσκολες 



μάχες και δημιουργήσαμε τις προοπτικές. Καταφέραμε να βγάλουμε τη χώρα 

από τα μνημόνια με την κοινωνία όρθια.  

Ποιος μπορεί να ξεχάσει τη μαύρη προπαγάνδα, συνεπικουρούμενη 

από τα ΜΜΕ από το Μάρτιο του 2015; «Η Ελλάδα στα βράχια». Εσείς 

ζητούσατε εκλογές. «Δεν κλείνει η αξιολόγηση, εκλογές τώρα», λέγατε. 

«Χρεωκοπεί μέρα με τη μέρα η χώρα, εκλογές τώρα». «Καταρρέουν τα 

ασφαλιστικά ταμεία». «Δεν θα πληρωθούν οι συντάξεις». «Εκλογές». «Να 

φύγει η χειρότερη Κυβέρνηση όλων των εποχών», λέγατε. «Σας κοροϊδεύει ο 

Τσίπρας». «Δεν καταργείται η περικοπή των συντάξεων, αλλά αναστέλλεται», 

λέγατε μέχρι και προχθές. Μάλιστα, βάλατε και στοίχημα.  

Προχθές μας είπε από την Τρίπολη, αν δεν κάνω λάθος, ο κ. 

Μητσοτάκης, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εξαθλίωσε τον ελληνικό λαό αυτά τα τρία χρόνια. 

Καλό θα ήταν, κύριε Μητσοτάκη, να συμβουλευθείτε την κυρία Μπακογιάννη -

και αν δεν εμπιστεύεστε την κυρία Μπακογιάννη, τον σημερινό σας Γραμματέα- 

για να δείτε τι έλεγαν πριν μερικά χρόνια όσον αφορά στη φτωχοποίηση του 

ελληνικού λαού και την κατάντια που βρισκόταν τότε. Τις δικές σας κυβερνήσεις 

τότε κατηγορούσε η κυρία Μπακογιάννη και ο κ. Αυγενάκης. Η κυρία Γεννηματά 

ένα μήνα τώρα μας λέει ότι πήραμε από τον ελληνικό λαό δέκα και του δίνουμε 

ένα. Και το επαναλαμβάνει τακτικά τώρα τελευταία και ο κ. Μητσοτάκης.  



Ακούστε, κυρία και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης. Δεν αφήσατε 

τίποτα για να πάρουμε από τον ελληνικό λαό. Αφήσατε μόνο ανεργία, φτώχεια, 

απαξίωση, κοινωνικά ερείπια. Στον Προϋπολογισμό θα πούμε πόσα και τι 

πήρατε από τους Έλληνες. Δεν είναι ούτε δέκα, ούτε είκοσι. Είναι πολύ 

περισσότερα. Απλά όπως ο κ. Μητσοτάκης μπερδεύει τα Εξάρχεια με τη Συρία, 

έτσι κι εσείς έχετε μπερδέψει τις εποχές.  

Θυμίζω, λοιπόν, ότι το 2010, το 2011, το 2012, το 2013, το 2014 

κυβερνούσατε εσείς. Και κριθήκατε από τον ελληνικό λαό από εκείνα τα χρόνια 

που έχασε το 25% του ΑΕΠ και βίωσε πρωτόγνωρα ποσοστά ανεργίας και 

φτώχειας.  

Το 2015, το 2016, το 2017, το 2018, που κυβερνούμε εμείς, καταφέραμε 

να επαναφέρουμε τη χαμένη αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού και θα κριθούμε 

γι’ αυτό στο τέλος της τετραετίας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Ολοκληρώστε σας 

παρακαλώ. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Και επιτρέψτε μου κάτι τελευταίο, κύριε 

Πρόεδρε: Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι θα πατάξει τη διαφθορά και τη διαπλοκή. 

Δεν ξέρω αν μας κάνει πλάκα ή αν το εννοεί. Αν, όμως, το εννοεί, πρέπει να 

κοιτάξει γύρω του, στις δικές του κυβερνήσεις.  



Και επειδή παρουσίασε και μια ομάδα ανθρώπων, με φωτογραφίες, που 

έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ και πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ και μέσα είναι και η δική μου 

φωτογραφία, θέλω να σας πω ότι στη σημερινή Κυβέρνηση, κύριε Μητσοτάκη, 

δεν υπάρχουν ούτε Τσοχατζόπουλοι, ούτε Φρουζήδες, ούτε Ανθόπουλοι, ούτε 

Μαντέληδες, ούτε Παπαντωνίου. Ο ελληνικός λαός το διαπιστώνει αυτό κάθε 

μέρα. Όλοι θα κριθούμε εκ του αποτελέσματος. 

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

       (Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Σώμα ότι από τα άνω δυτικά 

θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού ενημερώθηκαν για την ιστορία 

του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και 

ξεναγήθηκαν στην έκθεση της Αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» τριάντα 

έξι μαθήτριες και μαθητές και δυο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 1ο Γενικό 

Λύκειο Σπάρτης. 

Η Βουλή τους καλωσορίζει.  

(Χειροκροτήματα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής) 

Τον λόγο έχει ο κ. Θραψανιώτης από τον ΣΥΡΙΖΑ.  

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.  



Με το παρόν σχέδιο-διαφάνεια επιδιώκεται να αποκατασταθεί η 

αξιοπιστία της χώρας διεθνώς για να στέκεται ως ισότιμος διεθνής ομιλητής και 

πρωτοστάτης στον αγώνα κατά της διαφθοράς. Ποιος τα λέει αυτά; Ο κ. 

Γεώργιος Σούρλας. Πότε τα λέει; Το 2013. Ποια αξιοπιστία επιδιώκει, λοιπόν, 

να αποκαταστήσει ο κ. Μητσοτάκης; Αν επιδιώκει αυτή την αναξιοπιστία, τότε 

είναι ευπρόσδεκτος.  

Με τον ν.4387/2016 πραγματοποιήθηκε η μεγάλη αλλαγή του 

ασφαλιστικού συστήματος σε ένα ενιαίο φορέα, τον ΕΦΚΑ, και διασφαλίστηκε 

η βιωσιμότητά του. Είναι προφανές ότι κάθε αλλαγή τέτοιας κλίμακας 

εμπεριέχει κινδύνους για λάθη και παραλείψεις, αδυναμίες και καθυστερήσεις 

που οφείλονται και σε εγγενείς αδυναμίες.  

Με τον ν.4472/2017 θεσμοθετήθηκε, στο πλαίσιο της δεύτερης 

αξιολόγησης και με επιμονή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, στη βάση 

λαθεμένων εκτιμήσεων και προβλέψεων -δεν ήταν εξάλλου η πρώτη φορά- η 

μείωση της προσωπικής διαφοράς. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση της τρίτης 

αξιολόγησης, η επίτευξη των στόχων, ιδιαίτερα του πρωτογενούς 

πλεονάσματος 3,5% το οποίο κρίνεται και είναι υπερβολικό -αλλά μην ξεχνάμε 

ότι είχατε δεσμευθεί για πλεονάσματα 4,5%- επιτρέπει τη νομοθέτηση για άρση 

περικοπής της προσωπικής διαφοράς.  



Είναι επιτυχία που πιστώνεται στην Κυβέρνηση, παρά την κριτική από 

την αντιπολίτευση και κυρίως από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, στην 

οποία δημιουργήθηκε αμηχανία για δυο λόγους. Ο πρώτος γιατί ανατρέπει το 

αφήγημα στο οποίο είχε επενδύσει πολιτικά, στην περικοπή της προσωπικής 

διαφοράς. Ο δεύτερος γιατί θα έβγαινε από τη δύσκολη θέση να προχωρήσει η 

ίδια στην περικοπή που είναι και διακηρυγμένη θέση της νεοφιλελεύθερης 

πολιτικής.  

Είναι οι θέσεις εκείνες που ανάγκασαν τον αντιπρόεδρο της Νέας 

Δημοκρατίας να εγκαλέσει με άκομψο τρόπο τον Επίτροπο Ευρωπαϊκών 

Οικονομικών Υποθέσεων κ. Μοσκοβισί στην Αίθουσα της Γερουσίας, όταν 

τόνιζε από το Βήμα ότι δεν ήταν αναγκαία η περικοπή των συντάξεων.  

Είναι ακριβώς η ίδια άποψη που εκφράζει η κυρία Ξαφά όταν πρόσφατα 

σε τηλεοπτικό κανάλι δήλωνε ότι η μη περικοπή των συντάξεων είναι 

αντιαναπτυξιακό μέτρο, τονίζοντας μάλιστα ότι είναι υψηλές. Δεν μπορεί κανείς 

να την κατηγορήσει. Ίσα-ίσα, αυτά που πιστεύει τα υποστηρίζει. Λέει εκείνα που 

κι εσείς θέλετε να πείτε, αλλά δεν μπορείτε.  

Η οκταετής περίοδος των μνημονίων άφησε βαριά τη σκιά στην 

πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, μια περίοδος που ήρθε σαν απόρροια των 

πολιτικών που ασκήθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Είναι η περίοδος της 

κατασπατάλησης του δημόσιου χρήματος, της διαφθοράς, τη μίζας, των 



δανείων με ενέχυρο αέρα, τα δάνεια των κομμάτων σας με την παγκόσμια 

πρωτοτυπία να βάζετε ως εγγύηση τα μελλοντικά ποσοστά. Είναι η περίοδος 

κατά την οποία είχατε ταυτίσει το κράτος με τους εαυτούς σας. Αυτή η αλαζονική 

συμπεριφορά οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία κι αυτό είναι κάτι που δεν 

αμφισβητείται από κανέναν.  

Είναι η περίοδος την οποία επικαλέστηκε ο Εισηγητής της Δημοκρατικής 

Συμπαράταξης για να δικαιολογήσει την περικοπή των μισθών κατά την ίδια 

περίοδο. «Περικόψαμε…» -λέει- «…τις συντάξεις, γιατί υπήρχε έλλειμμα 35 

δισεκατομμυρίων ευρώ στους προϋπολογισμούς». Αυτή είναι η μισή αλήθεια. 

Η άλλη μισή αλήθεια είναι η εξής: Ποιος δημιούργησε αυτό το έλλειμμα; Από 

πού αφαιρέθηκαν αυτά τα χρήματα; Ποιος καλείται να τα πληρώσει και ποιος 

τα πλήρωσε;  

Σε αυτά θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Είναι η αιτία για την απώλεια 

του 25% του εθνικού εισοδήματος, για την περικοπή των μισθών και 

συντάξεων, για την αύξηση της ανεργίας στο 27% την περίοδο 2010-2015. 

Είναι η περίοδος κατά την οποία στο όνομα της ανάπτυξης θεσμοθετείται -

ποιος ήταν άραγε ο εμπνευστής;- ο υποκατώτατος μισθός για εργαζόμενους 

κάτω των είκοσι τεσσάρων ετών. Και μετά έχουμε την απορία γιατί οι νέοι μας 

μεταναστεύουν.  

 



Με την έξοδο από τα μνημόνια είναι προφανές ότι ανοίγονται νέες 

προοπτικές. Η μη περικοπή των συντάξεων, η επαναφορά των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων, η κατάργηση του υποκατώτατου μισθού και η αύξηση του 

κατώτατου, η ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την τροπολογία που 

κατατέθηκε ήδη για τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στο «Βοήθεια στο 

Σπίτι», της εκπαίδευσης και της Υγείας με μόνιμο προσωπικό, η ενίσχυση του 

κοινωνικού κράτους είναι πρώτη προτεραιότητα.  

Όλα αυτά είναι μέτρα τα οποία δεν επουλώνουν τις πληγές που άφησαν 

τα μνημόνια -γι’ αυτό θα χρειαστεί χρόνος- είναι, όμως, ενδεικτικά της πολιτικής 

επιλογής της Κυβέρνησης σε αντίθεση με τις δικές σας πολιτικές που οδήγησαν 

την μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού σε βαθιά φτώχια και στην ανέχεια. 

Αυτά δύσκολα μπορούν να ξεχαστούν, ιδίως για όσους εξακολουθούν να 

ονειρεύονται πολιτικές στην κατεύθυνση «περισσότερα για τους λίγους, 

λιγότερα για τους πολλούς». 

Επιτρέψτε μου, κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, από αυτό εδώ το Βήμα να 

εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην Υπουργό Οικονομικών, την κυρία 

Παπανάτσιου, για την παραχώρηση των Ειρηνοδικείων στους Δήμους Αγίου 

Νικολάου και Τζερμιάδων. 

Να θυμίσω -επειδή υπηρέτησα την Τοπική Αυτοδιοίκηση- ότι από το 

2004 διεκδικούμε εμβληματικά κτήρια στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Με 



προσωπικές επιστολές στους πρώην Πρωθυπουργούς, Κώστα Καραμανλή και 

Γεώργιο Παπανδρέου, ζητούσαμε την παραχώρηση αυτών των κτισμάτων, τότε 

που δεν υπήρχαν μνημόνια, δεσμεύσεις, αλλά δεν υπήρχε και κάτι που σήμερα 

υπάρχει: η πολιτική βούληση. 

Εμείς παρά τις δεσμεύσεις και τις δυσκολίες, θα εξακολουθήσουμε να τα 

διεκδικούμε με μεγαλύτερη αισιοδοξία αυτήν τη φορά.  

Ευχαριστώ. 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ. Τσιάρας 

από τη Νέα Δημοκρατία.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι διανύουμε το 

τελευταίο εξάμηνο της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Και προφανώς το 

τελευταίο εξάμηνο του ΣΥΡΙΖΑ είναι εφάμιλλο με το πρώτο εξάμηνο τόσο σε 

λαϊκισμό όσο και σε υποκρισία. 

Όλοι μας γίναμε μάρτυρες της προηγούμενης συζήτησης -εννοώ κατά τη 

διάρκεια της σημερινής μέρας- όπου ο Πρωθυπουργός, δυστυχώς, με έναν 

τρόπο που μάλλον συνάδει με τη δική του πρακτική και με τη δική του λογική, 

αφενός μεν επιχείρησε να προσδώσει θέσεις στον Πρόεδρο της Νέας 



Δημοκρατίας που δεν είχαν απολύτως καμμία σχέση με την πραγματικότητα -

και αναφέρομαι στη συγκεκριμένη συνέντευξη για την οποία έγινε λόγος- και 

αφετέρου προσπάθησε να παραφράσει τις σοβαρές και υπεύθυνες θέσεις ενός 

ευπατρίδους πολιτικού, του Ευάγγελου Αβέρωφ, που όλοι ξέρουμε ότι ποτέ δεν 

μίλησε με αυτόν τον τρόπο για αυτό που αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, αλλά 

μιλούσε για τη μακεδονική γλώσσα, όπως τη θεωρούσε το Σύνταγμα του Τίτο. 

Παραλείποντας, όμως, τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες, αντιλαμβάνεστε 

ότι κάπου αλλού πηγαίνει η συζήτηση. Και αυτό είναι μια πολύ συνηθισμένη 

τακτική, η οποία επαναλαμβάνεται ακόμα και από τον Συγκυβερνήτη τον κ. 

Καμμένο. Ο κ. Καμμένος πρόσφατα είπε ότι στα αναδρομικά των ενστόλων δεν 

θα υπάρξουν περαιτέρω κρατήσεις πέραν της αυτοτελούς φορολόγησης των 

αναδρομικών με 20%. Απέκρυψε, προφανώς, ότι θα γίνουν όλες οι 

μνημονιακές κρατήσεις που φτάνουν το 45%.  

Και αυτά δεν τα λέω εγώ. Τα λέει η ΚΥΑ που υπογράψατε και η οποία 

δημοσιεύτηκε την περασμένη Παρασκευή. Υπάρχουν και δημοσιεύματα -

μπορώ να τα καταθέσω και στα Πρακτικά- σύμφωνα με τα οποία από τα 425 

εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα δινόντουσαν αναδρομικά στους ενστόλους, 

τελικά στις τσέπες τους θα καταλήξουν μόνο 233 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία 

αντιλαμβάνεστε ότι είναι σχεδόν τα μισά χρήματα από αυτά που ισχυρίζεται η 

Κυβέρνηση. 



Διανύουμε, λοιπόν, το τελευταίο εξάμηνο του λαϊκισμού και της 

υποκρισίας, για το οποίο δεν έχουμε καμμία απολύτως αμφιβολία. Είναι ένα 

εξάμηνο στο οποίο δεν θα διστάσετε να παρουσιάσετε το άσπρο - μαύρο, δεν 

θα διστάσετε να παραποιήσετε την πραγματικότητα και δεν θα διστάσετε να 

υποκριθείτε πως υλοποιείτε τη δική σας πολιτική, ενώ στην πραγματικότητα 

έχετε συρθεί σχεδόν πίσω από όλες τις πρωτοβουλίες της Νέας Δημοκρατίας 

και εξαναγκάζεστε να εφαρμόσετε ένα-ένα -όπως το είπε ο Πρωθυπουργός, ο 

κ. Τσίπρας- όλα τα προτάγματα που έχει θέσει στην πολιτική ατζέντα ο 

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τη μείωση των φορολογικών συντελεστών στις 

επιχειρήσεις, που εσείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Συμπολίτευσης, 

εκτοξεύσατε με το τρίτο αχρείαστο μνημόνιο, τη μείωση των ασφαλιστικών 

εισφορών που εσείς φορτώσατε στους πολίτες -ο δικός σας νόμος, ο «νόμος 

Κατρούγκαλου»- την ακύρωση της περικοπής των συντάξεων που εσείς μόνοι 

σας ψηφίσατε και μάλιστα δύο φορές με το ν.4472, αλλά και με το 

Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής. 

Αλήθεια, χαίρεστε όλοι τόσο πολύ που ξεψηφίσατε τον δικό σας νόμο; 

Όταν τον ψηφίζατε ήταν κάποιοι άλλοι στη θέση σας; Δεν ήσασταν εσείς οι ίδιοι;  

Τα λέω όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας, γιατί 

προσωπικά αντιλαμβάνομαι την ανάγκη του Πρωθυπουργού να πολώσει το 

πολιτικό κλίμα και ενδεχομένως να διχάσει την ελληνική κοινωνία. Και 



αντιλαμβάνομαι πως ελλείψει πειστικού και ρεαλιστικού αφηγήματος, ο κ. 

Τσίπρας έχει μόνο δύο διεξόδους διαφυγής: είτε τη διαστρέβλωση είτε την 

αντιγραφή των θέσεων και των γενικότερων προτάσεων του Κυριάκου 

Μητσοτάκη. Και επειδή όλο αυτό το διάστημα και μετά από πολλές δόσεις 

λαϊκισμού η διαστρέβλωση δεν περνά -όπως περνούσε παλαιότερα- στην 

ελληνική κοινωνία, αντιλαμβάνομαι την προσπάθεια του Πρωθυπουργού να 

κοπιάρει τις πρωτοβουλίες του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. 

Αν, όμως, θέλετε να αντιγράψετε τη Νέα Δημοκρατία -μην επαναλάβω, 

εμείς μόνοι μας προτείναμε για πρώτη φόρα μείωση φορολογικών 

συντελεστών, μείωση ασφαλιστικών εισφορών, έρχεται εκ των υστέρων η 

Κυβέρνηση να τα υλοποιήσει, καλά κάνει, στο δικό μας γήπεδο έρχεται- 

προσπαθήστε να το κάνετε ολοκληρωμένα, σε όλες τις πτυχές της πολιτικής, 

ουσιαστικά, πρότασής μας. Και κυρίως να το κάνετε σε αυτές τις θέσεις της 

Νέας Δημοκρατίας που αφορούν τα εθνικά μας θέματα και το ονοματολογικό 

των Σκοπίων. Διότι,  τουλάχιστον, έτσι θα γλιτώσει η πατρίδα μας από τον 

ευτελισμό των εθνικών μας θέσεων, που, δυστυχώς, επιφυλάσσει η συμφωνία 

των Πρεσπών. Όμως, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα γλιτώσει τον εξευτελισμό 

που του προκαλεί ο φίλος του, ο κ. Ζάεφ, όταν μιλάει για «μακεδονική γλώσσα» 

και για «μακεδονική εθνότητα» και, βεβαίως, όλοι εσείς οι οποίοι θα 

αναγκαστείτε να προστρέξετε να υπερψηφίσετε μια Συμφωνία που όλοι 



γνωρίζουμε ότι είναι αντίθετη με το λαϊκό αίσθημα και με τη συντριπτική 

πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Συμπολίτευσης, από το «απεταξάμην» 

στη Συμφωνία των Πρεσπών μέχρι το «συνεταξάμην» και αντίστροφα, δεν είναι 

παρά μια εκλογική αναμέτρηση δρόμος. Εάν, λοιπόν, πιστεύετε ότι αυτό το 

οποίο επιχειρείτε -ειδικά αυτήν την περίοδο- είναι κάτι με το οποίο συμφωνεί η 

ελληνική κοινωνία και ενδεχομένως και η πλειοψηφία εδώ, μέσα σε αυτήν την 

Αίθουσα, τολμήστε το. Διαφορετικά, ο καθένας από εμάς, ο καθένας από εσάς, 

ο καθένας από όλους τους συναδέλφους βρίσκεται αντιμέτωπος με μια 

πραγματικότητα μιας ιστορικής θέσης και απόφασης, η οποία, προφανώς, στο 

χρόνο του μέλλοντος, θα βαραίνει ως επιλογή το σύνολο της ελληνικής 

εξωτερικής πολιτικής και ζητήματα τα οποία σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό 

ξέρουμε ότι θα την καθορίσουν. 

Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, με την εξής σκέψη: Η επαναλαμβανόμενη, 

δήθεν, πανηγυρική παρουσία του Πρωθυπουργού που ξεψηφίζει ό,τι ψήφισε 

σε προηγούμενο χρόνο, προφανώς δεν πείθει κανέναν. Και δεν πείθει κανέναν, 

γιατί ουσιαστικά βρίσκεται αντιμέτωπη με τον ίδιο το δικό σας εαυτό και όχι 

αντιμέτωπη με αυτό που ενδεχομένως θέλετε να δείξετε ότι πιστεύουν τα άλλα 

πολιτικά κόμματα και κυρίως η Αξιωματική Αντιπολίτευση.  



Και μετά από τη σημερινή συζήτηση, μετά τα όσα ακουστήκαν σήμερα 

και τα όσα συμβαίνουν ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα που ο 

Πρωθυπουργός τρέχει απλά και μόνο για να πανηγυρίσει, λέγοντας, «Αυτό που 

σας έκανα ως καλό, προσπαθώ να το ανατρέψω σήμερα», δεν είναι παρά η 

επιβεβαίωση μιας πραγματικότητας, ότι η μοναδική ελπίδα για την ελληνική 

κοινωνία είναι μια κυβέρνηση σοβαρή και υπεύθυνη, μια κυβέρνηση η οποία 

προφανώς έχει αναφορά στην επομένη των εθνικών εκλογών, στην οποία η 

Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά θα έχει τον κυρίαρχο λόγο και ο Κυριάκος 

Μητσοτάκης θα είναι Πρωθυπουργός. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Έχει ζητήσει τον λόγο για 

μια μικρή παρέμβαση ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Έχουμε, όμως, ήδη 

ανακοινώσει ότι θα πάρει τον λόγο ο κ. Κατσίκης, ο Κοινοβουλευτικός 

Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Το λέω αυτό για να υπάρξει μια 

γρήγορη συνεννόηση ποιος θα προηγηθεί, για να μην δημιουργηθούν 

παρεξηγήσεις. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ας προηγηθεί ο κύριος 

Υπουργός. 



ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, 

έχετε τον λόγο για τρία λεπτά. 

  

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.  

Θέλω να κάνω μία σύντομη παρέμβαση σε αυτό το πολύ σημαντικό 

νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα, το οποίο είναι ένα νομοσχέδιο θετικό.  

Βλέπετε ότι αντιλαμβανόμαστε πλήρως τις συνθήκες με τις οποίες 

νομοθετήσαμε και τις συνθήκες στις οποίες βρίσκεται σήμερα η χώρα. Η χώρα 

ξεπερνάει τον παλιό εαυτό της, ξεπερνάει την κρίση. Αυτό ακριβώς σημαίνει 

«μεταμνημονιακή εποχή». Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι η μεταμνημονιακή 

εποχή.  

Αναγκαστήκαμε, κάτω από την πίεση, αλλά και την εικόνα των 

ασφαλιστικών ταμείων, να νομοθετήσουμε αρνητικά μέτρα. Σήμερα πια που 

δεν υπάρχει η αναγκαιότητα, γιατί ακριβώς τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν την 

εικόνα που έχουν, είναι πλεονασματικά ταμειακά -εκλείπουν οι λόγοι για τους 

οποίους νομοθετήθηκαν τότε- προχωράμε στην άρση τους.  



Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο 

κρασί, ο οποίος, με τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών, την οποία 

αποδέχεται η Υπουργός Εργασίας, καταργείται σήμερα.  

(Χειροκροτήματα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ) 

Θέλω να σας θυμίσω την ημέρα εκείνη κατά την οποία επιβλήθηκε ο 

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο κρασί, έτσι ώστε να μην το ξεχνάει κανένας. 

Ο ελληνικός λαός νομίζω δεν το ξεχνάει. Κάποιοι σε αυτή την Αίθουσα, 

καθοδηγούμενοι από τους επικοινωνιολόγους -που τελικά οι επικοινωνιολόγοι 

κάνουν πολιτική κι όχι οι πολιτικοί επικοινωνία- προσπαθούν να κάνουν τον 

ελληνικό λαό να ξεχάσει.  

Εκείνη την ημέρα, λοιπόν, θυμάστε ότι για να κλείσει ο προϋπολογισμός 

χρειαζόταν ένα ποσό. Το ποσό το οποίο συζητούσαμε ήταν μεταξύ της 

επιβολής φόρου στην  ιδιωτική εκπαίδευση ή στο κρασί, το οποίο ως 

περισσότερο αγαθό είχε μία μικρή επιβάρυνση των 20 λεπτών ανά κιλό ή των 

20 ευρώ ανά εκατόλιτρο.  

Προτιμήθηκε -έγινε πολιτική επιλογή- εκείνη την ώρα να μην επιβληθεί ο 

φόρος στην ιδιωτική εκπαίδευση. Γιατί και η ιδιωτική εκπαίδευση, δυστυχώς, με 

το επίπεδο της παιδείας που υπήρχε στη χώρα για χρόνια, δεν είναι προνόμιο 

μόνο των πλουσίων, αλλά και των λαϊκών στρωμάτων.  



Τώρα, λοιπόν, που ο προϋπολογισμός είναι βελτιωμένος, είναι αυτός 

που είναι, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει ο Ειδικός Φόρος στο κρασί και σήμερα 

καταργείται. 

 Επίσης, κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει να ξέρετε ότι και η δημόσια 

εκπαίδευση παίρνει πια το ρόλο και το έργο που της αρμόζει σε ένα κράτος το 

οποίο έχει δημόσια και δωρεάν παιδεία. Συνεχώς γίνονται προσλήψεις 

προσωπικού, μόνιμες προσλήψεις. Είδατε το πρόγραμμα προσλήψεων για 

τους δασκάλους… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Κύριε Υπουργέ, μην 

επεκτείνεστε σε αρμοδιότητες άλλου Υπουργείου. Είπατε για το κρασί, που 

είναι αρμοδιότητά σας. Να το λήξουμε εδώ. Πέρασαν και τα πέντε λεπτά.   

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων):  Κλείνω με αυτό. Η δημόσια παιδεία αναβαθμίζεται και έτσι 

καθίσταται και εκεί ένα άλλο πεδίο δόξης λαμπρόν που καλείστε να στηρίξετε.  

Σας ευχαριστώ πολύ. 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Τον λόγο έχει ο 

Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο κ. Κατσίκης.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 



Αξιότιμοι Υπουργοί, κυρίες κύριοι συνάδελφοι, το νομοσχέδιο που 

συζητάμε σήμερα αποτελείται από 85 άρθρα. Ωστόσο, η πεμπτουσία αυτού του 

όλου νομοθετήματος συμπυκνούται στο πρώτο άρθρο. Συμπυκνούται σε αυτό 

για το οποίο όλο το προηγούμενο διάστημα υποστήκαμε ένα ανελέητο 

μπούλινγκ.  

Οι κασσάνδρειες προβλέψεις σας, κύριοι της Αντιπολίτευσης, 

διαψεύστηκαν πανηγυρικά. Ήταν ηχηρό το πολιτικό χαστούκι που εισπράξατε. 

Η ανακούφιση περίπου ενάμισι εκατομμυρίου συνταξιούχων σας στοίχειωσε. 

Δεν το περιμένατε. Ποντάρατε στην εξαθλίωσή τους και δεν σας βγήκε. Οι 

αρχιτέκτονες, αλλά και οι εφαρμοστές της τραγικής κατάστασης στην οποία 

έχουμε περιέλθει, είσαστε, δυστυχώς, εσείς. Στη συνέχεια γίνατε τοποτηρητές, 

προκειμένου να είστε βέβαιοι για την τήρησή της.  

Ακολούθως, μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από το 

ΣΥΡΙΖΑ και τους Ανεξάρτητους Έλληνες, γίνατε επικριτές, επιδεικνύοντας μία 

χαιρεκακία χωρίς προηγούμενο. Η προσπάθεια της Κυβέρνησης να 

αντικαταστήσει την ανάλγητη κοινωνική πολιτική που εφαρμόσατε με μία άλλη 

δίκαιη, ανθρώπινη και αποτελεσματική, σας έχει προκαλέσει πραγματικό 

πανικό. Δεν το κρατήσατε, όμως, για τον εαυτό σας. Τον διασπείρατε σε μία 

ολόκληρη κοινωνική ομάδα. Ενάμισι εκατομμύριο άνθρωποι βασανίστηκαν 

εξαιτίας.  



Έχετε, όμως, κι άλλο ένα μεγάλο χάρισμα, κύριοι συνάδελφοι: την 

υποκρισία. Με αυτή, τελικά, είχατε περιβάλλει εκείνη την ανεκδιήγητη αγωνία 

σας για την περικοπή ή μη των συντάξεων.  

Σας θυμίζω, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, την τροπολογία που 

καταθέσατε με την οποία ζητούσατε την κατάργηση της περικοπής των 

συντάξεων. Την ίδια στιγμή, ο αναπληρωτής Γραμματέας Τύπου, ο κ. 

Κυρανάκης, δήλωνε δημόσια ότι αν ποτέ γίνετε κυβέρνηση, τότε θα δείτε τα 

ταμειακά αποθέματα και αν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, προκειμένου να 

μην προβείτε στις περικοπές. Αλήθεια, αυτό το αντιφατικό, αυτό το οξύμωρο, 

δεν χαρακτηρίζει τον πολιτικό σας λόγο, γεμάτο δημαγωγία και λαϊκισμό; 

Από την άλλη μεριά, το επιχείρημα που σήμερα δεσπόζει είναι «ψηφίζετε 

και ξεψηφίζετε». Αλήθεια, χρειάζεται πολιτικό θάρρος, τόλμη και παρρησία -την 

οποίαν εσείς δεν διαθέτετε, αλλά εμείς τη διαθέτουμε- ώστε να μπορούμε, μετά 

από ένα μεγάλο αγώνα ενάντια στην επιβολή μέτρων από τους δανειστές, να 

καταφέρουμε αυτός ο αγώνας να έχει επιτυχή έκβαση και σήμερα να είμαστε 

στην ευχάριστη θέση να παίρνουμε πίσω αυτό το μέτρο αφενός και αφετέρου, 

να μπορούμε να αλλάξουμε ένα νομοθέτημα γιατί είναι, αν μη τι άλλο, κοινωνικά 

ανάλγητο. Και, βέβαια, δεν φταίξαμε ποτέ εμείς για αυτό, αλλά η πίεση η οποία 

ασκούνταν απ’ έξω προς εμάς.  



Δεν είναι, λοιπόν, απόδειξη θάρρους τόλμης και καλής διαχείρισης των 

νομοθετημάτων όταν καταφέρνουμε να ξεψηφίζουμε εν προκειμένω; Και γι’ 

αυτό εσείς προς εμάς είσαστε επικριτικοί. 

 Δεν θα επεκταθώ περισσότερο, όμως, στο παρόν νομοθέτημα, διότι σε 

αυτό αρκετά και πολύ σωστά, στοχευμένα, μίλησε και απήντησε ο Πάνος 

Καμμένος, ο Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. 

Θέλω, όμως, να εφιστήσω την προσοχή σας, κύριοι Υπουργοί και κύριοι 

συνάδελφοι, σε μία τροπολογία την οποίαν κατέθεσα, η οποία αφορά την 

κατάργηση του φόρου πολυτελείας στα μεγάλου κυβισμού αυτοκίνητα των 

πολυτέκνων, διότι με τη διάταξη του άρθρου 21, παράγραφοι 2 και 5 του 

Συντάγματος ορίζεται ότι πολύτεκνες οικογένειες δικαιούνται της ειδικής 

φροντίδας του κράτους.  

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η 

λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, αποτελεί υποχρέωση του κράτους. Η 

κατάσταση της υπογεννητικότητας στη χώρα μας έχει λάβει εφιαλτικές 

διαστάσεις και ήδη το 20% του πληθυσμού της είναι άνω των εξήντα πέντε 

ετών. Στο πλαίσιο της δημογραφικής πολιτικής και για την ενθάρρυνση των 

γεννήσεων -με το άρθρο 2, παράγραφος 11, του ν. 3583/2007- θεσπίστηκε ως 

δημογραφικό κίνητρο και ορίστηκε το εξής: «Αυτοκίνητα για τη μεταφορά 

προσώπων με κυλινδρισμό, κινητήρα μέχρι και 2.000 κυβικά εκατοστά, που 



περιλαμβάνονται για προσωπική και οικογενειακή χρήση από πολύτεκνους 

γονείς που έχουν κατά το χρόνο της παραλαβής τέσσερα τουλάχιστον ανήλικα 

ή προστατευόμενα παιδιά, απαλλάσσονται από το προβλεπόμενο τέλος 

ταξινόμησης. Για αυτοκίνητα με κυλινδρισμό, κινητήρα άνω των 2.000 κυβικών 

εκατοστών η απαλλαγή περιορίζεται στο 50% του τέλους ταξινόμησης». 

 Όπως είναι ευνόητο, μία πολύτεκνη οικογένεια που έχει τέσσερα και 

άνω ανήλικα τέκνα είναι αναγκασμένη εκ των πραγμάτων να πάρει εξαθέσιο 

αυτοκίνητο αν έχει τέσσερα τέκνα, επταθέσιο αν έχει πέντε τέκνα, εννεαθέσιο  

αν έχει επτά τέκνα, δωδεκαθέσιο αν έχει οκτώ με δέκα τέκνα και άνω, αφού δεν 

εξυπηρετείται με πενταθέσιο ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητο.   

Τα αυτοκίνητα, όμως, αυτά -εξαθέσια επταθέσια, δωδεκαθέσια- έχουν 

συνήθως κυλινδρισμό,  κινητήρα 2.000 κυβικών εκατοστών και άνω.  Η 

παραλαβή τέτοιων αυτοκινήτων γίνεται από τους πολύτεκνους εξ ανάγκης και 

όχι από λόγους πολυτελείας.   

 

Με τις διατάξεις του ν. 4111/2013 άρθρο 44 και του ν. 4172/2013 άρθρο 

31 θεσπίστηκε φόρος πολυτελούς διαβίωσης για τα παραπάνω αυτοκίνητα 

χωρίς να υπάρχει εξαίρεση για τους πολυτέκνους, που εξ ανάγκης, για την 



εξυπηρέτηση των πολλών μελών της οικογενείας τους, παρέλαβαν τέτοια 

αυτοκίνητα και όχι από πολυτέλεια.  

Με τον τρόπο αυτόν φαίνεται σαν να τιμωρούνται οι πολύτεκνες 

οικογένειες. Έχουμε, όμως, υποχρέωση να στηρίξουμε με κάθε δυνατό και 

πρόσφορο τρόπο τους ανθρώπους που συμβάλλουν στη μείωση της 

υπογεννητικότητας στη χώρα μας, όπου οι θάνατοι ξεπερνούν κατά πολύ τις 

γεννήσεις. 

Κύριοι συνάδελφοι, ακούστε το λιγάκι αυτό, έχει μεγάλη σημασία. 

Εφιστώ σε αυτό, παρακαλώ πολύ, την προσοχή σας. Στις 4 Ιανουαρίου 2016 

είχα καταθέσει επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών, για την 

οποία απάντησε, λόγω αρμοδιότητας, στις 11 Ιανουαρίου του ίδιου έτους ο τότε 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Αλεξιάδης, αναγνωρίζοντας την 

αναγκαιότητα τροποποίησης των συγκεκριμένων διατάξεων του ν. 4111/2013 

και του ν. 4172/2013, θεωρώντας πως η εφαρμογή τους επιφέρει επαχθή 

αποτελέσματα σε ομάδα πληθυσμού που τυγχάνει ειδικής φροντίδας 

προβλεπόμενης από το Σύνταγμα.  

Έκτοτε, και επειδή ουδεμία νομοθετική πρωτοβουλία έχει ληφθεί από 

πλευράς του Υπουργείου Οικονομικών –βέβαια λείπει αυτήν τη στιγμή η κυρία 

Παπανάτσιου- θεωρώ πως ήρθε, πλέον, το πλήρωμα του χρόνου να 

αποκατασταθεί μια οφθαλμοφανής, κατάφωρη αδικία σε βάρος των 



πολυτέκνων οικογενειών. Στοιχειώδεις λόγοι δικαιοσύνης, αλλά και 

δημογραφικής πολιτικής επιβάλλουν την απαλλαγή τους από τον παραπάνω 

φόρο. 

Κύριοι συνάδελφοι, πήρα μια θετική απάντηση στην ερώτηση που 

έκανα. Δέχθηκε το δίκαιο περιεχόμενο, όπως αποτυπώθηκε σε εκείνη την 

ερώτησή μου, ο τότε Αναπληρωτής Υπουργός κ. Αλεξιάδης και υπεσχέθη ότι 

μέσα στο 2016, κύριοι Υπουργοί, θα είχε υλοποιήσει αυτήν την υπόσχεση.  

Βρισκόμαστε κοντά στο 2019, εγώ έχω εκτεθεί απέναντι σε συμπολίτες 

και πολύτεκνους συμπολίτες της περιφέρειάς μου, αλλά και όλης της Ελλάδας, 

διότι είχα ενημερώσει για την υλοποίηση αυτού του θέματος ως προς την 

υπόσχεση που είχα λάβει και ως και σήμερα αυτό έχει μείνει χωρίς τη σχετική 

υλοποίηση. Δεν άκουσα δε την Υπουργό, την κυρία Παπανάτσιου, να εγκρίνει 

την τροπολογία μου.  

Ως εκ τούτου θέλω να πω, τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε και κύριοι 

συνάδελφοι, ότι στην περίπτωση που δεν γίνει δεκτή η τροπολογία αυτή, μετά 

τις υποσχέσεις που είχα πάρει από την Κυβέρνηση, θα θεωρήσω ότι πρόκειται 

για περιφρόνηση και απαξία στο πρόσωπό μου. Επιπλέον δε θέλω η κυρία 

Υπουργός να αναπτύξει τους λόγους εις την αδόκητο περίπτωση που δεν θα 

εγκρίνει αυτήν την τροπολογία.  



Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Ευχαριστούμε τον κ. 

Κατσίκη. 

Τον λόγο έχει ο κ. Σαρακιώτης και θα ακολουθήσουν δύο 

Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, ο κ. Γεωργιάδης από την Ένωση Κεντρώων 

και ο κ. Βρούτσης από τη Νέα Δημοκρατία. Μετά θα συνεχίσουμε με τον 

κατάλογο. 

Κύριε Σαρακιώτη, πριν ξεκινήσετε, επιτρέψτε μου να ανακοινώσω στο 

Σώμα ότι τη συνεδρίασή μας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, 

αφού προηγουμένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τρόπο 

οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής τριάντα έξι μαθήτριες και μαθητές και 

δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 1ο Γενικό Λύκειο Σπάρτης (Β΄ Τμήμα). 

Η Βουλή τούς καλωσορίζει. 

(Χειροκροτήματα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής) 

Τον λόγο έχει ο κ. Σαρακιώτης. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 



Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πραγματικά, παρακολουθώντας τις 

τοποθετήσεις των στελεχών της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και όχι μόνο, τόσο 

από το Βήμα της Βουλής, αλλά και από τις παρουσίες τους στα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, οι οποίοι αναφέρονται με 

τα καλύτερα λόγια στα αποτελέσματα της Συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ-Νέας 

Δημοκρατίας, αναρωτιέμαι αν η χώρα μας στα τέλη του 2014, όπως 

ισχυρίζονται, ήταν Ελβετία. 

Περάσαν και τέσσερα χρόνια. Τι καλύτερο, λοιπόν, να ανατρέξει κανείς 

στα πρωτοσέλιδα εκείνης της εποχής, αυτών των αντίστοιχων ημερών στις 

αρχές του Δεκεμβρίου του 2014, των τελευταίων μηνών της Συγκυβέρνησης. 

Και τι διαβάζω; Πρωτοσέλιδο των Νέων της 1/12/2014: «Μέχρι και δώδεκα 

χρόνια παραπάνω δουλειά». Τα Νέα μετά από λίγες ημέρες στην Ελβετία: «Το 

μνημόνιο ξαναέρχεται», στις 4/12. Η ίδια εφημερίδα στις 6/12: «Από success 

story σε ταινία τρόμου».  

Ο δαίμων του τυπογραφείου προφανώς χτύπησε τα Νέα, οπότε 

συνεχίζω σε άλλες έγκριτες εφημερίδες. Πηγαίνω στη Ναυτεμπορική στις 

4/12/2014: «Σε παράταση του μνημονίου οδηγούν οι καθυστερήσεις». Έγινε και 

η Ναυτεμπορική Αυγή οπότε, λέω, ας ανατρέξουμε στην Καθημερινή. Στις 

12/12/2014, οι τελευταίες ημέρες ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, η Ελλάδα 



Ελβετία και γράφει η Καθημερινή στο πρωτοσέλιδό της: «Νέο κραχ στο 

χρηματιστήριο. Πάνω από 10% η απόδοση του τριετούς ομολόγου». 

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν ξεχνούμε. Ο ελληνικός λαός 

έχει ζήσει στο πετσί του τις πολιτικές σας και θα είμαστε εδώ να σας τις 

θυμίζουμε διαρκώς.  

Ας έρθουμε τώρα στα σημερινά. Ποια ήταν η μόνιμη επωδός εδώ και 

ενάμιση χρόνο των στελεχών της Αντιπολίτευσης; «Τι θα κάνετε την 1/1/2019, 

όταν θα μειωθούν αισθητά οι συντάξεις των συμπολιτών μας; Τι θα τους πείτε;». 

Και δώσ’ του διαγράμματα και δώσ’ του πίνακες, 200 ευρώ ο ένας χάνει, 300 ο 

άλλος, 400 ο άλλος. Τώρα αναρωτιέμαι: Εσείς τι θα πείτε στους συνταξιούχους 

που ενάμιση χρόνο τώρα τρομοκρατείτε με τη βοήθεια δημοσιογράφων; 

Αντιλαμβάνομαι ότι ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα, οι τρεις-

τρεισήμιση τελευταίοι μήνες έχουν καταστεί εφιαλτικοί για εσάς. Ξεκινώντας 

από την 23η Αυγούστου, τέθηκε σε ισχύ η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης στις 

συλλογικές συμβάσεις, ένας νόμος ο οποίος είχε ανασταλεί από το 2012.  

Συνεχίζουμε. Στις 8 Νοεμβρίου ψηφίζεται η τροπολογία για την καταβολή 

των αναδρομικών στους δικαιούχους ειδικών μισθολογίων. Χρηματικά ποσά τα 

οποία είχαν περικοπεί από εσάς επιστρέφονται εφάπαξ στους συμπολίτες μας.  



Την 23η Νοεμβρίου ψηφίζεται το νομοσχέδιο για τη μείωση των 

ασφαλιστικών εισφορών σε αυτοαπασχολούμενους, αγρότες, ελεύθερους 

επαγγελματίες, με αποτέλεσμα άνθρωποι οι οποίοι ήδη με τον νόμο 

Κατρούγκαλου πλήρωναν μικρότερες ασφαλιστικές εισφορές να πληρώνουν 

αισθητά χαμηλότερα ποσά από τον νέο χρόνο. Στις 28 Νοεμβρίου ψηφίζεται η 

μείωση του εμβληματικού φόρου της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, του 

ΕΝΦΙΑ. Και ερχόμαστε σήμερα, την 11η Δεκεμβρίου, ο χειρότερος εφιάλτης σας 

να γίνει πράξη. Πραγματοποιείται η κατάργηση του μέτρου της περικοπής των 

συντάξεων.  

Εμείς, λοιπόν, θα συνεχίζουμε να κοιτάζουμε στα μάτια τους 

συνταξιούχους και τους υπόλοιπους συμπολίτες μας. Εσείς να δω πώς θα 

συνεχίζετε να τους μιλάτε, να τους αντικρύζετε χωρίς να έχετε λογοδοτήσει μετά 

από τέσσερα χρόνια για τα καταστροφικά αποτελέσματα των πολιτικών σας.  

Πώς θα κοιτάξετε στα μάτια όλους αυτούς στους οποίους διανέμεται 

αυτήν την χρονική περίοδο το κοινωνικό μέρισμα και εσείς επιχειρηματολογείτε 

κατά της διανομής και κατά της λήψης αυτών των χρηματικών ποσών.  

Πώς θα αντικρύσετε τους χαμηλόμισθους, οι οποίοι θα δουν το επόμενο 

χρονικό διάστημα αύξηση του μισθού τους μετά την κατάργηση της εφεύρεσής 

σας, του υποκατώτατου, και της αύξησης του κατώτατου μισθού;  



Πώς θα απευθυνθείτε στους ομήρους πυροσβέστες, στους ομήρους 

εργαζόμενους στην καθαριότητα; Ίσως το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα 

όλων είναι οι εργαζόμενοι στη «Βοήθεια στο Σπίτι», που έρχονται σήμερα να 

απελευθερωθούν από μία ομηρεία δεκαετιών που ηθελημένα τους κρατούσατε, 

άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται σε δυσπρόσιτα ορεινά χωριά, σε 

απομακρυσμένα νησιά. Έρχεται η μέρα και η ώρα να δικαιωθούν.  

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αποτροπή της περικοπής των 

συντάξεων την 1η Ιανουαρίου δεν ήταν μια θεόσταλτη επιτυχία. Προέκυψε μέσω 

μιας συντεταγμένης πολιτικής της Κυβέρνησης, η οποία στηρίχθηκε στα θετικά 

αποτελέσματα της ελληνικής οικονομίας.  

Δυστυχώς, όμως, εδώ και μήνες αυτή η προσπάθεια υπονομευόταν 

ανεπιτυχώς από τους εγχώριους λάτρεις των μνημονίων. Όλοι θυμόμαστε -και 

το ανέφερε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός- την επίθεση και των δύο 

Αντιπροέδρων της Νέας Δημοκρατίας, όταν ο κ. Μοσκοβισί τόλμησε για πρώτη 

φορά να αφήσει ένα παράθυρο ανοικτό για τη μη περικοπή αυτών. Θυμόμαστε 

όλοι την τοποθέτηση του Αντιπροέδρου σας ότι η περικοπή των συντάξεων 

αποτελεί διαρθρωτικό μέτρο και πρέπει να ληφθεί. Χαίρομαι, όμως, που θα 

είστε για ακόμη μια φορά ανακόλουθοι και παρά το γεγονός ότι πιστεύετε ότι η 

περικοπή είναι διαρθρωτικό μέτρο, θα την ψηφίσετε μαζί μας. 



Καλό θα ήταν, όμως, εφόσον δέχεστε και τη σημερινή πρωτοβουλία της 

Κυβέρνησης, να ζητήσετε μία συγγνώμη. Συγγνώμη στους Έλληνες 

συνταξιούχους που ενάμιση χρόνο τρομοκρατείτε και πάνω στην αγωνία τους 

χτίσατε το αφήγημά σας. 

 

Κρατήστε, αν μη τι άλλο, από εδώ και πέρα χαμηλούς τόνους. 

Σταματήστε να εκτίθεστε, όπως συμβαίνει διαρκώς το τελευταίο χρονικό 

διάστημα. 

Σας ευχαριστώ πολύ.  

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Τον λόγο έχει ο 

Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ένωσης Κεντρώων,  ο κ. Γεωργιάδης. 

ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Θ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ 

πολύ, κύριε Πρόεδρε. 

Πολύ μεγάλος ντόρος έχει γίνει σήμερα σε αυτή την Αίθουσα. Θα 

ξεκινήσω με τις συντάξεις και θα σχολιάσω και ως Κοινοβουλευτικός 

Εκπρόσωπος, όπου μπορώ, όλα όσα διαδραματίστηκαν σε αυτή την Αίθουσα. 



Σαν Ένωση Κεντρώων είμαστε ξεκάθαροι ότι είμαστε υπέρ της μεσαίας 

τάξης, υπέρ των αδυνάμων, δεν θέλουμε σε καμία των περιπτώσεων να 

περικόπτονται οι συντάξεις, ιδιαίτερα οι χαμηλές, και σίγουρα το συγκεκριμένο 

νομοσχέδιο είναι στη σωστή κατεύθυνση και θα μας βρείτε κοντά σε κάποιες 

διατάξεις αυτού. 

Παρ’ όλα αυτά, ας μην τρελαθούμε τελείως. Ένα άρθρο, το οποίο εσείς 

ψηφίσατε, έρχεστε τώρα να το ξεψηφίσετε και μας κουνάτε και το δάκτυλο ότι 

πρέπει να σας χειροκροτήσουμε, γιατί εδώ κατηγορείτε τους προηγούμενους, 

αλλά μιλάμε ότι έχετε κάνει έναν διαγωνισμό περικοπών συντάξεων τα 

τελευταία χρόνια –και θα καταθέσω ένα πινακάκι- από το 2010 και μετά όπου 

απαριθμούνται τριάντα οκτώ περικοπές συντάξεων επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ, 

Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, είκοσι τέσσερις τον αριθμό από τις 

προηγούμενες κυβερνήσεις, δεκατέσσερις τον αριθμό, κυρίως λόγω του νόμου 

Κατρούγκαλου. 

Καταθέτω στα Πρακτικά, για να μην αναλώσω μέρος του χρόνου μου να 

διαβάσω λεπτομέρειες. Είναι στη διάθεση όλων των συναδέλφων να δουν 

ακριβώς ιστορικά τι έχετε κάνει όλοι. 

(Στο σημείο αυτό ο Θ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Μάριος Γεωργιάδης 

καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο 



Αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και 

Πρακτικών της Βουλής) 

Και είδαμε τώρα και έναν διαγωνισμό από τον κ. Τσίπρα και από τον κ. 

Μητσοτάκη fake news και σκανδαλολογίας. Ξεκινήσαμε με τα σκάνδαλα των 

προηγούμενων ετών, Novartis, C4I, Siemens, εξοπλιστικά και ήρθαμε τώρα και 

στα σκάνδαλα της δικής σας διακυβέρνησης, ΔΕΠΑ, Αεροδρόμιο, που ξέρουμε 

σε τι λεφτά ξεκίνησε η εκχώρησή του και πόσο δόθηκε τελικά, αφού υπήρχε 

δάκτυλος από το εξωτερικό, σφαίρες από τη Σαουδική Αραβία, την προκλητική 

αγορά για το κελεπούρι, την ΕDS, στα Σκόπια εν μέσω διαπραγματεύσεων για 

την ονομασία του κρατιδίου και μας παρουσιάζετε ξαφνικά ότι είσαστε το νέο 

που ακόμη δεν καθίσατε στις καρέκλες και απαριθμείτε τόσα σκάνδαλα. Όμως, 

το μόνο σίγουρο είναι ότι αδιαφορείτε για τον ελληνικό λαό και αυτό φαίνεται και 

από το πώς χειρίζεστε και τη Συμφωνία των Πρεσπών, γιατί αν 

ενδιαφερόσασταν πραγματικά για τον ελληνικό λαό, θα ακούγατε ότι το 80% 

αυτού δεν το θέλει.  

Ερχόμαστε στο να φύγουμε από τον ελληνικό λαό και να μπούμε σε αυτή 

την Αίθουσα που είμαστε και να δούμε πόσα κόμματα μέσα στο Ελληνικό 

Κοινοβούλιο θέλουν αυτή τη Συμφωνία. Όχι μόνο σύσσωμη η Αντιπολίτευση 

δεν τη θέλει, δεν τη θέλει ούτε και ο κυβερνητικός σας εταίρος. Πηγαίνετε 

μειοψηφικά μόνοι σας, γιατί μόνο εσείς πιστεύετε ότι είναι συμφέρουσα αυτή η 



Συμφωνία, να υπογράψετε στις Πρέσπες και μετά να ξεκινήσουν τις διαδικασίες 

από την πλευρά τους τα Σκόπια, να αλλάξουν το Σύνταγμά τους, να προκαλούν 

με δηλώσεις, τις οποίες έχει δυναμιτίσει σίγουρα η Κυβέρνησή σας, και 

προκλητικά να βγαίνει ο τέως Υπουργός Εξωτερικών και να λέει ότι θα 

τραβούσε τα αυτιά του Ζάεφ με κάθε τρόπο, αν εξακολουθούσε να είναι 

Υπουργός Εξωτερικών, που όλοι γνωρίζουμε ότι μέχρι τώρα του τα χάιδευε. 

Το μόνο που έχω να πω είναι ότι σίγουρα έχει οικονομικό αντίκτυπο όλο 

αυτό το οικονομικό αποτέλεσμα που συζητάμε σήμερα. Και επειδή μιλήσαμε 

για υποσχέσεις, τις οποίες έχετε κρατήσει και αρχίζετε και τις υλοποιείτε, εγώ 

θα ήθελα να θυμίσω τις υποσχέσεις που δεν έχετε υλοποιήσει και δεν ξέρω αν 

θα υλοποιηθούν και ποτέ, γιατί τα ίδια έταζαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, 

οι οποίες θέλουν να έρθουν μετά, γιατί δεν τα έκαναν πριν από τρία χρόνια και 

λένε ότι τώρα θα μειώσουν τους φόρους. Από τη Νέα Δημοκρατία λένε ότι θα 

μειώσουν τους φόρους όταν έρθουν. Πριν από τρία χρόνια γιατί δεν τους 

μείωσαν; Γιατί δεν ήρθαν οι επενδύσεις τότε και θα έρθουν τώρα, όταν θα 

αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας, εάν και εφόσον την αναλάβουν;  

Είχατε τάξει δέκατη τρίτη σύνταξη και με το ζόρι τώρα ερχόμαστε σήμερα 

εδώ, ένα μήνα -και ούτε ένα μήνα, είκοσι μέρες- πριν την εφαρμογή του άρθρου 

του οποίου είχατε ψηφίσει εσείς, να ξεψηφιστεί για να μην περικοπεί περαιτέρω 



η σύνταξη. Όχι απλά δεν δώσατε δέκατη τρίτη σύνταξη, αλλά έχετε περικόψει 

τις συντάξεις σύμφωνα με το πινακάκι το οποίο έχω καταθέσει. 

Για τον κατώτατο μισθό, τον οποίο είχατε πει στα 751 ευρώ: Εδώ 

ήμασταν, κυρία Υπουργέ, που και τώρα αναφερθήκατε και είπατε για την 

κατάργηση του υποκατώτατου μισθού. Τα 751 ευρώ δεν τα έχουμε φτάσει και 

δεν ξέρω αν θα είμαστε σε θέση να τα φτάσουμε. Ας είμαστε ρεαλιστές 

επιτέλους σε αυτή την Αίθουσα. 

Για το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ: Μάλιστα, από 1-1-2020 το 

αφορολόγητο αυτό θα πέσει με βάση αυτό που έχετε ψηφίσει ακόμα κάτω από 

6.000 ευρώ.  

Είπατε ότι θα σκίζατε ένα μνημόνιο με έναν νόμο και με ένα άρθρο και 

αυτή τη στιγμή είσαστε η μακροβιότερη μνημονιακή Κυβέρνηση των τελευταίων 

ετών και μας ζητάτε να σας κρίνουμε μόνο για τις εκατό μέρες, τις οποίες έχετε 

–υποτίθεται- βγάλει τη χώρα μας από το μνημόνιο. Ονομαστικά μπορεί να έχει 

βγει από το μνημόνιο η χώρα μας. 

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του 

κυρίου Βουλευτή) 

Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω σε ένα λεπτό. 



Όμως, ξέρουμε τι ακολουθεί τα επόμενα χρόνια με πλεονάσματα αρκετά 

υψηλά μέχρι το 2060 και με υποθήκευση της δημόσιας περιουσίας μας μέχρι 

το 2099.  

Όχι, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, δεν θα σας κρίνουμε για τις εκατό 

μέρες για τις οποίες θέλετε εσείς να κριθείτε. Θα σας κρίνουμε για τα τρία-

τριάμισι χρόνια τα οποία κυβερνάτε και έχετε φτάσει σε αυτό το σημείο την 

οικονομία της χώρας, όπου η επιτυχία σας είναι να είμαστε πρωταθλητές στη 

φορολογία.   

Καταθέτω την έκθεση του ΟΟΣΑ όπου το 39,4% του ΑΕΠ είναι φόροι και 

έχετε και στελέχη της Κυβερνήσεως, τα οποία, δυστυχώς, επειδή λέτε για το 

νέο, σας εκθέτουν καθημερινά και μπερδεύουν τον Φόρο Επιχειρήσεων με τον 

ΦΠΑ.  

Καταθέτω το σχετικό δημοσίευμα στα Πρακτικά. 

(Στο σημείο αυτό ο Θ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Μάριος Γεωργιάδης 

καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο 

Αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και 

Πρακτικών της Βουλής) 

Όπως προείπα, θα στηρίξουμε αρκετά άρθρα αυτού του νομοσχεδίου 

και επί της αρχής, αλλά ας μην μας κουνάτε το δάκτυλο και ας μην μας λέτε να 



συγχωρήσουμε τα πάντα, επειδή ξαφνικά αποφασίσατε να ξεψηφίσετε κάτι που 

οι ίδιοι έχετε ψηφίσει. 

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Τον λόγο έχει ο 

Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Βρούτσης. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.  

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη σημερινή συνεδρίαση για να 

κουβεντιάσουμε το νομοσχέδιο, το οποίο εισηγείται σήμερα το Υπουργείο 

Εργασίας, και στον λίγο χρόνο που διαθέτω, θέλω να μεταφέρω και προς την 

Εθνική Αντιπροσωπεία, αλλά κυρίως προς τον ελληνικό λαό, εργαζόμενους και 

συνταξιούχους, την πραγματικότητα και την αλήθεια. Γιατί η Νέα Δημοκρατία 

ποτέ δεν καταλόγισε ευθύνες, αν δεν υπήρχαν. Είναι το κόμμα της 

υπευθυνότητας και κατ’ εξοχήν της υπεύθυνης πολιτικής διαχείρισης. 

Κυρία Αχτσιόγλου, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν σας κατηγορούμε επειδή 

κάνατε μειώσεις στις συντάξεις. Εάν αυτό ήταν αναγκαίο πολιτικά και 

δημοσιονομικά, θα λέγαμε ότι, βεβαίως, θα έπρεπε να συμφωνήσουμε σε μια 

εθνική γραμμή. Σας κατηγορούμε και σας καταγγέλλουμε γιατί οι μειώσεις που 

κάνατε -και είναι δεκαεπτά συνολικά- δεν ήταν αναγκαίες, ήταν αχρείαστες. Και 

εξηγούμαι: Η πολιτική και δημοσιονομική ιστορία του τόπου είναι 



καταγεγραμμένη. Παρέλαβα τον Μάιο του 2012 την ευθύνη του Υπουργείου 

Εργασίας. Κληρονόμησα ένα περιβάλλον συγκεκριμένο δημοσιονομικά στο 

ασφαλιστικό και τίμησα ό,τι παρέλαβα. Δεν βγήκα από αυτό εδώ το Βήμα να 

καταγγέλλω το παρελθόν, γνωρίζοντας αδυναμίες, όπως πρέπει να κάνει ο 

πολιτικός.  

Κληρονόμησα μια συγκεκριμένη κατάσταση και αυτό που έπρεπε να 

κάνω ως Υπουργός ήταν να βελτιώσω αυτά που πήρα και κληρονόμησα. 

Πράγματι, μέσα από τις προσαρμογές τις αναγκαστικές που έπρεπε να γίνουν, 

καταλήξαμε στο τέλος του 2014 -να το ακούσουν οι συνταξιούχοι και οι 

εργαζόμενοι- σε ένα περιβάλλον ισορροπίας που εκπλήρωνε όρους 

βιωσιμότητας το ασφαλιστικό της χώρας μας μέχρι το 2060. 

 

Το λέει ο Βρούτσης, το λέει η Νέα Δημοκρατία; Το λένε, ναι, αλλά όχι 

μόνο εμείς. Για πρώτη φορά, η μοναδική αναλογιστική μελέτη που βγήκε στην 

Ελλάδα –την έχει καταθέσει εδώ ο Κυριάκος ο  Μητσοτάκης πολλές φορές και 

εγώ άλλες τόσες- έδειξε ότι το ασφαλιστικό μας σύστημα με την υπογραφή του 

EG Working Group ήταν βιώσιμο μέχρι το ’60. Και τι συνέβη από εκεί και πέρα; 

Γιατί τα κάνατε θάλασσα; Γιατί πολύ απλά, αυτό που λέει ο κ. Τσίπρας, κύριε 

Πετρόπουλε, οι ουτοπίες και οι αυταπάτες που είχατε, ο καλπασμός που 

αναλάβατε την εξουσία, οι ιδεοληψίες που σας διακατείχαν, όχι εσάς 



προσωπικά, αλλά τον κ. Τσίπρα και όλη την Κυβέρνηση, γκρέμισαν το 

δημοσιονομικό υπόδειγμα της χώρας και πήγατε σε άτακτη υποχώρηση 

απόλυτου ενδοτισμού. 

 Δεν ήταν μόνο τα εθνικά ζητήματα, ήταν και τα δημοσιονομικά. Είκοσι 

επτά αυξήσεις φόρων, δεκαεπτά μειώσεις συντάξεων και αυξήσεις εισφορών. 

Και τι έχουμε σήμερα; Τέσσερα χρόνια μετά, έρχεστε και ξηλώνετε τον 

χειρότερο νόμο, τον νόμο Κατρούγκαλου, ο οποίος ήταν αχρείαστος. Οι 

μειώσεις ήταν αχρείαστες και έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο έχει τα εξής 

χαρακτηριστικά: 

Πρώτον, όλοι οι νέοι συνταξιούχοι της χώρας, από τον Μάιο του ’16 και 

μετά θα έχουν 35% μειωμένες τις κύριες συντάξεις, συγκριτικά με το ’14. Το ένα 

αυτό. 

Ταυτόχρονα, οι επικουρικές τους 45% μειωμένες, σε σχέση με το ’14. 

Το δεύτερο. Η άρση του συγκεκριμένου μέτρου ήταν κάτι που ψηφίσατε 

μόνοι σας, 4472/2017, νόμος της κ. Αχτσιόγλου. Η Νέα Δημοκρατία με εισηγητή 

τότε τον κ. Σταϊκούρα είπε στην ονομαστική ψηφοφορία «όχι» και όλοι μας 

είπαμε «όχι». Το ψηφίσατε με τα δύο σας χέρια, σήμερα το ξεψηφίζετε, 

καλωσορίζετε. Δεν ήταν αναγκαίο, επαναλαμβάνουμε. 



Στον νόμο Κατρούγκαλο και στο περιεχόμενό του, τα βασικά και 

θεμελιακά του αξιακά προστάγματα, που ήταν το ενιαίο των εισφορών, τι 

έγιναν; Κουρελιάστηκαν. Κάνατε μείωση των εισφορών, που το λέγαμε και ήταν 

διακηρυγμένη θέση της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει 

κουραστεί να το λέει, καθώς και όλοι οι Βουλευτές μας, ότι μειώσατε τις 

εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών, μετά από τέσσερα χρόνια με μια 

πίεση τρομακτική και ο κ. Τσίπρας σήμερα ειρωνεύτηκε ότι είναι το κίνημα της 

γραβάτας. 

Δεύτερον, τι άλλο σας λέμε; Ότι αυτός ο νόμος δεν προχωράει, γιατί 

πρέπει να μειωθούν και οι εισφορές του μη μισθολογικού κόστους. 

Καταγγείλατε τον Κυριάκο Μητσοτάκη όταν είπε ότι θα καταρρεύσει το 

ασφαλιστικό και σήμερα φέρνετε μείωση του μη μισθολογικού κόστους 6,66% 

για τους νέους κάτω των είκοσι πέντε ετών. Βεβαίως είναι καλοδεχούμενο, αλλά 

δεν είναι αρκετό. Γιατί τώρα, όμως, δεν βουλιάζει και δεν ναυαγεί το 

ασφαλιστικό; 

Τι άλλο μένει; Η ανταποδοτικότητα του συστήματος. Είναι η χειρότερη 

μορφή και εκεί είναι η δομή και η σπονδυλική στήλη του νόμου Κατρούγκαλου, 

καθώς διαλύθηκε το ενιαίο, καθώς διαλύθηκαν οι βασικοί θεμελιακοί πυλώνες 

του νόμου Κατρούγκαλου, που εμείς θ’ αλλάξουμε την επόμενη ημέρα.  



Τρεις συγκεκριμένες αλήθειες, οι οποίες παραβιάζουν τη λογική, την 

πραγματικότητα και θέλω να αποκατασταθούν. Ενημερώνετε και λάθος τον 

Πρωθυπουργό και λέει ανακριβή πράγματα.  

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρώτον, ποτέ δεν υπήρξε 

πλεονασματικός προϋπολογισμός στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας. Το 

ένα είναι αυτό. 

Το δεύτερο. Ποτέ δεν ήταν βιώσιμο και ούτε είναι βιώσιμο το 

ασφαλιστικό. Ούτε μπορεί να είναι. Βάζετε λόγια στο στόμα του Πρωθυπουργού 

-που δεν γνωρίζει δικαιολογημένα- τα οποία αλλοιώνουν την πραγματικότητα. 

Ακούει κάποιος περί βιωσιμότητας ασφαλιστικού.  

Τρίτον, κάνετε κάτι πάρα πολύ άσχημο, θα έλεγα, όχι απλά μικρόψυχο, 

αλλά πολιτικά επικίνδυνο. Γνωρίζοντας ότι το 2019 δεν θα είστε Κυβέρνηση, 

ναρκοθετείτε τον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ με τον χειρότερο τρόπο. Τινάζεται 

στον αέρα.  

Κρατάω στα χέρια μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τον 

προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ, για να δικαιολογήσω αυτά που είπα πριν, ότι δεν 

υπάρχουν πλεονάσματα, μόνο ελλείματα και ότι ναρκοθετήσατε το 2019. 

Έρχομαι στο πρώτο, το οποίο αφορά τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού. 

Όσο ο κρατικός προϋπολογισμός χρηματοδοτεί το ασφαλιστικό, δεν μπορεί να 



υπάρχουν πλεονάσματα και η δέσμευση της χώρας είναι το 16% που 

δεσμεύτηκε η Κυβέρνηση Παπανδρέου το 2010. Κληρονομήσατε, υιοθετήσατε. 

Αυτός είναι ο πήχης. Ε, αυτό, λοιπόν, δείχνει ότι, όσο είμαστε κάτω από το 16% 

κι εκπληρώνουμε όρους βιωσιμότητας, το εκπληρώνει σήμερα το ασφαλιστικό 

με τις νέες περικοπές, τις άδικες, όμως, του νόμου Κατρούγκαλου, και έρχεται 

να επιβεβαιώσει ότι το ασφαλιστικό δεν είναι βιώσιμο, αλλά εκπληρώνει τους 

όρους βιωσιμότητας. Γιατί;  

Παράδειγμα. Ο προϋπολογισμός που καταθέσατε στη Βουλή. Λέει ότι το 

2019 θα έχουμε 24,9-25 δισεκατομμύρια καταβολές για τις κύριες συντάξεις. Οι 

εισφορές είναι μόνο 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα υπόλοιπα τι είναι; Κρατικός 

προϋπολογισμός. Υπάρχει πλεόνασμα; Για το 2019, δικός σας 

προϋπολογισμός. 

Δεύτερον, κρατάω τον προϋπολογισμό που σας έδειξα πριν και πάω στα 

δύο χρόνια τα επίμαχα, το 2017 και το 2018. Προϋπολογισμός του ΕΦΚΑ. Τι 

λέει, λοιπόν, ο προϋπολογισμός; Λέει ότι ο κωδικός 6000, κυρία Υπουργέ, έχει 

έκτακτα έσοδα 2,8 δισεκατομμύρια το 2018 και 2,8 δισεκατομμύρια το 2017. Τι 

σημαίνει αυτό; Οι περικοπές των συντάξεων ήταν 1,8, οι οποίες αίρονται για το 

2019 –άρα τις αφαιρείτε σωστά- και έχετε έκτακτα έσοδα 1 δισεκατομμύριο 

ευρώ. Και προσέξτε, λέτε πλεόνασμα το 2018: 581 ευρώ. Για αφαιρέστε το 1 

δισεκατομμύριο, την έκτακτη επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό, κύριε 



Πετρόπουλε. Πλεόνασμα 751 εκατομμύρια ευρώ το 2017. Για αφαιρέστε το 1 

δισεκατομμύριο που βάλατε μέσα στον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ. Τι έχει; 

Έλλειμα και πάλι έλλειμα. Κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό.  

Πάω στο 2019, γιατί το ναρκοθετήσατε. Γιατί με τον πιο υπονομευτικό 

τρόπο που δεν ενδείκνυται σε μια κυβέρνηση να το κάνει για την επόμενη που 

έρχεται, κλειδώσατε τα αποθεματικά του ΑΚΑΓΕ, είπατε ότι δεν θα 

ξαναπάρουμε λεφτά από τον ΑΚΑΓΕ, τα 390 εκατομμύρια, επειδή δεν θα είστε 

κυβέρνηση, δείχνετε πλεόνασμα 245 εκατομμύρια και αφαιρείτε και το 1 

δισεκατομμύριο, την κρατική επιχορήγηση. 

Ο προϋπολογισμός του 2019 είναι στον αέρα. Με μαθηματική 

βεβαιότητα αυτό που υποβάλατε σε σχέδιο ως ΕΦΚΑ θα αναθεωρηθεί επί 

ημερών σας και μάλιστα στις αρχές του 2019, πάρα πολύ σύντομα.  

Στα δύο χρόνια του 2017 και του 2018 κάνατε επίσης κάτι πάρα πολύ 

άσχημο. Πήρατε 800 εκατομμύρια ευρώ από την επιχορήγηση, για να 

πληρωθούν οι εκκρεμείς συντάξεις. Τα βάλατε ως έκτακτα έσοδα και τα πήγατε 

στο χρέος. Ο ελληνικός λαός χρωστάει 800 εκατομμύρια στο χρέος, πήρατε 

800 εκατομμύρια, γυρίσατε την εικόνα του προϋπολογισμού 2017 και 2018 και 

οι συντάξεις είναι απλήρωτες. Αυτή είναι η εικόνα.  



Ήθελα με λίγα λόγια να δείξω επί της ουσίας ότι συνεχίζετε αυτό που 

έχετε μάθει από την αρχή, να κοροϊδεύετε και να λέτε ψέματα. Ο ΕΦΚΑ είναι 

στον αέρα, τον έχετε ναρκοθετήσει για το 2019 και να είστε σίγουροι ότι εμείς 

θα τον βάλουμε και πάλι στα κανονικά του μονοπάτια. 

Ευχαριστώ πολύ. 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ. 

Πρατσόλης από τον ΣΥΡΙΖΑ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, παρακολουθήσαμε 

σήμερα και τον Αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και όλους τους Βουλευτές, 

όπως και προηγούμενα τον κ. Βρούτση, ο οποίος έπεσε σε μία αντίφαση. Σε 

κάποια παρόρμηση του λόγου του είπε «το ασφαλιστικό το παρέλαβα…έτσι κι 

αλλιώς δεν ήταν βιώσιμο και εμείς θα το επαναφέρουμε πάλι εκεί που ήταν». 

Νομίζω ότι τα λέει όλα!  

Πέρα από εκεί, υπάρχει και κάτι άλλο για τις μειώσεις των συντάξεων. 

Πραγματικά νομίζω ότι προκαλούν την κοινή γνώμη και το λέω αυτό, γιατί πάρα 

πολλοί άνθρωποι μας σταματάνε στον δρόμο και μας λένε «από πού 



προκύπτουν οι μειώσεις των κύριων συντάξεων που λέει η Αντιπολίτευση ότι 

κάνατε και μάλιστα δεκαεπτά φορές;». 

Αυτό που ξέρουμε εμείς είναι ότι μειώθηκαν κατά 45 δισεκατομμύρια και 

δεκατρείς φορές οι συντάξεις επί των Κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας και 

ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Το περίεργο της ιστορίας είναι ότι, όταν 

ανακοινώθηκε η κατάργηση των περικοπών των συντάξεων, ειπώθηκε από 

τους Βουλευτές, τόσο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, όσο και της Νέας 

Δημοκρατίας, ότι ακολουθούμε τη δική τους πολιτική. Εάν ακολουθούσαμε τη 

δική τους πολιτική, τότε αλίμονο στους εργαζόμενους, αλίμονο στους 

συνταξιούχους, γιατί πραγματικά δεν θα είχαν καθόλου συντάξεις.  

Εμείς, αγαπητοί συνάδελφοι, ακολουθούμε τη δική μας πολιτική και η 

δική μας πολιτική είναι αυτή η οποία καταργεί σήμερα ένα αχρείαστο μέτρο, το 

οποίο αναγκαστήκαμε να πάρουμε λόγω της πίεσης του Νομισματικού Ταμείου, 

για να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση. 

Όλο το προηγούμενο διάστημα είχατε στηρίξει όλη σας την 

αντιπολιτευτική διάθεση και είχατε ρίξει πραγματικά όλα τα λεφτά σας στην 

περικοπή των συντάξεων και μάλιστα τώρα στο τέλος, επειδή κάτι βλέπατε ότι 

πάει να αλλάξει, αρχίσατε να μιλάτε για αναστολή της περικοπής. 

 



Μέχρι πριν από δεκαπέντε ημέρες αυτές ήταν δηλώσεις τόσο από τον 

χώρο της Νέας Δημοκρατίας όσο και από τον Γενικό Γραμματέα του 

Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στη νέα συγκέντρωση στο Καρπενήσι, που 

έγινε και αυτή πριν από δεκαπέντε ημέρες. Ειπώθηκε ότι υπάρχει και άλλη 

εξαπάτηση της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στον ελληνικό λαό και αυτή είναι 

ότι δεν καταργηθεί το μέτρο, αλλά θα ανασταλεί.  

Έχουν χυθεί τόνοι μελανιού πραγματικά τόσο από εσάς όσο και από τα 

Μέσα τα οποία σας «πριμοδοτούν» με την υποστήριξή τους γι’ αυτό το θέμα, 

ότι η περικοπή των συντάξεων ισχύει και θα γίνει. Φτιάξατε το πρόγραμμά σας 

με βάση αυτό και βέβαια αυτό ήταν και το διακύβευμα το οποίο είχατε. Σήμερα, 

όλη αυτή η προσπάθειά σας, να μη μιλάτε καθόλου για την ταμπακέρα, 

καθόλου για τις περικοπές, φάνηκε, όταν ακούσαμε τον κ. Μητσοτάκη που 

αφιέρωσε απ’ όλο τον χρόνο της ομιλίας του ένα πολύ μικρό κομμάτι στο 

ζήτημα που αφορά σήμερα την Ολομέλεια της Βουλής και είναι η μη περικοπή 

των συντάξεων. Το υπόλοιπο ήταν για άλλα θέματα. Ακριβώς αυτό δείχνει την 

αμηχανία, ότι για άλλα συζητάμε και όχι γι’ αυτό.  

Εγώ θέλω να σταθώ και σε δύο άλλα ζητήματα που λύνει το σημερινό 

νομοσχέδιο και έχουν σχέση με δύο τροπολογίες.  

Η μια είναι για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Είναι ένα θέμα, για 

το οποίο άκουσα πολλούς εδώ να συζητούν και να λένε, «α, το είχαμε πει και 



εμείς». Εάν θυμάμαι καλά, αυτό το μέτρο είχε εφαρμοστεί πριν από δεκαπέντε 

χρόνια περίπου. Στα δεκαπέντε αυτά χρόνια οι εργαζόμενοι του προγράμματος 

«Βοήθεια στο Σπίτι» είχαν μια πολιτική ομηρία σ’ ένα πρόγραμμα το οποίο είναι 

εμβληματικό, το οποίο έχει βοηθήσει πάρα πολύ και είναι ένας βασικός 

πυλώνας του κοινωνικού κράτους, που βοηθά τους ανήμπορους και ειδικά στην 

περιφέρεια. Εκεί, λοιπόν, καμία κυβέρνηση από το 2006 μέχρι σήμερα δεν 

έδωσε καμία σημασία σ’ αυτούς τους εργαζόμενους και σήμερα αυτή η 

Κυβέρνηση καταθέτει μια τροπολογία, που μέσω ΑΣΕΠ θα γίνουν 

μονιμοποιήσεις και με αυξημένη μοριοδότηση. Για όλους τους εργαζόμενους 

είναι 7%, για να καλυφθούν και οποιαδήποτε άλλα προβλήματα υπήρχαν.  

(Στο σημείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του 

κυρίου Βουλευτή) 

Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω σε μισό λεπτό.  

Επίσης, μια άλλη τροπολογία λύνει το θέμα των μειωμένων εισφορών 

κατά 50% στους νέους εργαζόμενους κάτω των είκοσι πέντε ετών. Και εδώ 

πραγματικά θα έπρεπε να κάνετε την αυτοκριτική σας φανερά. Εσείς είχατε 

εφαρμόσει το μέτρο της ντροπής, που ήταν ο υποκατώτατος μισθός στους 

εργαζόμενους κάτω των είκοσι πέντε ετών και εμείς ερχόμαστε και λέμε στους 

εργαζόμενοι των είκοσι πέντε ετών, επειδή έχουν πραγματικά ζωή μπροστά 

τους, ότι πρέπει να τους μειώσουμε την εισφορά. Αυτό είναι ένα κίνητρο και για 



τις εταιρείες, για να προσληφθούν και να μειωθεί η ανεργία. Ε, αυτό, λοιπόν, 

συνάδελφοι, είναι ένα ζήτημα το οποίο θα έπρεπε να σας προβληματίσει.  

Αυτό το νομοσχέδιο έρχεται να επισφραγίσει την επιτυχία αυτής της 

Κυβέρνησης να φέρει ξανά την Ελλάδα στην ανάπτυξη και τη δημοσιονομική 

επέκταση ύστερα από οκτώ χρόνια σκληρής λιτότητας, έχοντας πάντα ως 

στόχο καθημερινά να προχωρά σε τομές που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση 

της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της διαφάνειας. Εδώ είμαστε 

και θα φανούν και στον προϋπολογισμό τα θετικά μέτρα αυτής της Κυβέρνησης. 

Κάθε φορά θα είναι μια δυσάρεστη έκπληξη για εσάς, αλλά μια ευχάριστη 

έκπληξη για τον ελληνικό λαό. 

Σας ευχαριστώ.  

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ) 

 ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Θα δώσουμε τώρα τον 

λόγο στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, στον κ. Ηλιόπουλο για τρία λεπτά.  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Λίγο παραπάνω, κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Όχι, κύριε Ηλιόπουλε, δεν 

είστε και επισπεύδων Υπουργός.  



ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Από το Υπουργείο Εργασίας 

είμαι.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Ναι, στο Υπουργείο 

Εργασίας είστε, αλλά δεν είστε από τους Υπουργούς οι οποίοι κατέθεσαν το 

νομοσχέδιο.  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Θα χρειαστώ λίγο παραπάνω 

χρόνο, κύριε Πρόεδρε. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Δώστε λίγο παραπάνω χρόνο, κύριε Πρόεδρε.  

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Έξι λεπτά έχει ο Υφυπουργός, 

κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Θα υπάρχει ανοχή. Εγώ θα 

βάλω τρία λεπτά, διότι ο χρόνος είναι περιορισμένος, κυρία Υπουργέ. Εάν 

μιλήσετε και οι τέσσερις Υπουργοί, θέλετε μια ώρα. Η σημερινή συνεδρίαση βία, 

με βάση τον προγραμματισμό του Προεδρείου, λήγει στις 22.00΄. Ο κατάλογος 

των ομιλητών είναι μακρύς ακόμα, υπάρχουν δευτερολογίες και βεβαίως 

παρεμβάσεις Υπουργών.  



ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ο χρόνος του Υφυπουργού είναι έξι λεπτά.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Ποιος σας είπε ότι είναι έξι 

λεπτά; Από πού βγάλατε αυτό το συμπέρασμα, κύριε Μαντά; 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Εσείς από πού το βγάλατε, κύριε Πρόεδρε;  

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Από το χαρτί που μας 

μοιράσατε, κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Επισπεύδοντες Υπουργοί. 

Ποιοι είναι οι επισπεύδοντες Υπουργοί;  

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Πάμε, πάμε, προχωρούμε.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Ήδη χάσαμε τρία λεπτά.  

Ορίστε, κύριε Ηλιόπουλε, έχετε τον λόγο. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι 

Βουλευτές, ας ξεκινήσουμε από μια σημαντική πολιτική παρατήρηση. Το 

γεγονός ότι σήμερα στη συζήτηση για ένα κεντρικό μέτρο, μια κεντρική 

πρωτοβουλία για το ζήτημα των συντάξεων, ο Αρχηγός της Αξιωματικής 

Αντιπολίτευσης επέλεξε να μην αναφερθεί στο ζήτημα των συντάξεων, επέλεξε 



να μιλήσει για το Μακεδονικό, είναι εξ αρχής μια παραδοχή ήττας. Είναι μια 

παραδοχή ήττας, γιατί όταν πριν από λίγο διάστημα η Νέα Δημοκρατία βγήκε 

να πει την πρότασή της, το περίφημο ασφαλιστικό Πινοσέτ και απάντησε με 

στοιχεία το Υπουργείο Εργασίας για το πόσο στοιχίζει η πρόταση της Νέας 

Δημοκρατίας στη δημόσια κοινωνική ασφάλιση, για το πώς επιφέρει ζημιά άνω 

των 50 δισεκατομμυρίων στη δημόσια ασφάλιση, από τότε αυτή η πρόταση 

κάπου χάθηκε.  

Το γεγονός ότι σήμερα ο κ. Μητσοτάκης κρύφθηκε για το ασφαλιστικό 

σύστημα, για την κοινωνική ασφάλιση και μίλησε μόνο κυρίαρχα για το ζήτημα 

της Μακεδονίας, δείχνει αυτή την πολιτική ήττα.  

Το δεύτερο, όμως, το οποίο είναι πιο σημαντικό και πιο επικίνδυνο, είναι 

ότι με τη στάση του σήμερα ο Αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας επέλεξε να 

νομιμοποιήσει με τον πιο επίσημο τρόπο την Χρυσή Αυγή. Όταν επιλέγει να 

συνδιαλλαγεί με το σύνθημα «Πουλήσατε τη Μακεδονία», επιλέγει να 

συνδιαλλαγεί με τους φασίστες και με τους νεοναζί. Όταν επιλέγει να μπει στη 

συζήτηση «Πουλήσατε τη Μακεδονία, για να πάρετε τις συντάξεις», επιλέγει ένα 

πολύ ολισθηρό δρόμο για την ίδια τη δημοκρατία.  

Και εδώ, όμως, δημιουργείται ένα πρόβλημα και για την ίδια την Νέα 

Δημοκρατία. Γιατί, εάν όντως πιστεύετε ότι υπήρξε συνδιαλλαγή, γιατί πολλές 

φορές λέτε πράγματα που ούτε καν και εσείς οι ίδιοι δεν τα πιστεύετε, στις 



ευρωεκλογές σε ποια ομάδα θα είστε; Θα είστε την ευρωομάδα του 

Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος; Θα είστε στην ευρωομάδα αυτών που έκαναν 

συνδιαλλαγή με την Ελληνική Κυβέρνηση για να πουλήσουν τη Μακεδονία, 

όπως πιστεύετε, ή θα πάτε με τη Λεπέν; Πείτε το ανοιχτά. Πείτε ότι πλέον στην 

Ευρωβουλή θα πάμε με τη Λεπέν, γιατί αυτή είναι η πολιτική μας κατεύθυνση, 

να ολοκληρωθεί η ιδεολογική νίκη του κ. Βορίδη μέσα στη Νέα Δημοκρατία και 

αυτό θα είναι από τη μεριά σας ένα μικρό δείγμα εγκυρότητας για αυτά τα οποία 

λέτε.  

Δεύτερο κομμάτι. Πριν από μερικές μέρες, ο κ. Μητσοτάκης 

συναντήθηκε με την Ένωση Ιδιωτικών Ασφαλιστικών Εταιρειών, τις ίδιες ημέρες 

μάλιστα που ένας αδήλωτος εργαζόμενος στη Θεσσαλονίκη είχε ξυλοφορτωθεί 

από τον εργοδότη του και έκανε τη δήλωση ότι οι νέοι εργαζόμενοι επιλέγουν 

την αδήλωτη εργασία. Αυτή η δήλωση, που είναι από μόνη της τρομακτική, είναι 

δύο φορές τρομακτική να γίνεται στη συγκυρία, που, ξαναλέω, ένας νέος 

εργαζόμενος έχει ξυλοκοπηθεί από τον εργοδότη του, ενώ μάλιστα ήταν 

αδήλωτος.  

Και επειδή διαρκώς μιλάμε και μιλάτε για μεταρρυθμίσεις, να θυμηθούμε 

στην Επιθεώρηση Εργασίας ποια ήταν η βασική μεταρρύθμιση που κάνατε; Η 

βασική μεταρρύθμιση ήταν να αφήσετε έναν ελεγκτικό μηχανισμό με διακόσιες 

εννέα λιγότερες οργανικές θέσεις και να καταργήσετε το τμήμα νομικής 



στήριξης και το τμήμα πληροφοριακών συστημάτων. Δεν νομίζω ότι υπάρχει 

άλλος ελεγκτικός μηχανισμός στην Ευρώπη, που μπορεί να λειτουργήσει χωρίς 

τμήμα νομικής στήριξης και χωρίς τμήμα πληροφοριακών συστημάτων.  

(Στο σημείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του 

κυρίου Υφυπουργού) 

Επειδή μιλάτε διαρκώς για την παραβατικότητα, υπάρχει 

παραβατικότητα και παραβατικότητα. Να θυμηθούμε, όταν ο Κυριάκος 

Μητσοτάκης είχε βρεθεί στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, ότι δεν βρήκε μισή 

κουβέντα να πει για το γεγονός ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι πρωταθλήτριες 

στην παραβατικότητα και στην υποδηλωμένη εργασία; Δεν βρήκε μισή 

κουβέντα να πει για το γεγονός ότι σε τράπεζα βρήκαμε περισσότερους από 

διακόσιους εργαζόμενους να δουλεύουν σε αδήλωτη υπερωρία, με πρόστιμο 

1,6 εκατομμύρια. Δεν βρήκε μισή κουβέντα να πει για το γεγονός ότι έχουν 

καταγραφεί περιπτώσεις που οι τράπεζες διώχνουν τους εργαζόμενους από τις 

σκάλες κινδύνου ή από διπλανά κτήρια, για να αποφύγουν τον έλεγχο.  

Πάμε τώρα στο ζήτημα της περικοπής των συντάξεων. Ακούμε από το 

πρωί, «μόνοι σας διαπραγματευτήκατε, μόνοι σας τα ψηφίσατε, μόνοι σας τα 

ξεψηφίσατε». Γιατί τέτοιο άγχος να αθωώσετε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο; 

Γιατί τέτοιο άγχος να ξεχάσετε ότι υπήρχε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο; Γιατί 

τέτοιο άγχος να ξεχάσετε ότι έχετε συμβούλους αυτήν τη στιγμή στο κόμμα σας, 



την κυρία Ξαφά, άνθρωπο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που συνεχίζει 

να υπερασπίζεται το κόψιμο των συντάξεων; Γιατί τέτοιο άγχος να ξεχάσετε ότι 

εκείνη την περίοδο, που γινόταν η διαπραγμάτευση, λέγατε ότι το πρόγραμμα 

δεν βγαίνει και θα έρθει ο «κόφτης», άρα, τι; Άρα, χρειάζονται μέτρα. Γιατί, όταν 

αυτή η Κυβέρνηση έδινε τη μάχη, κάποιοι ήταν από τη μεριά του Διεθνούς 

Νομισματικού Ταμείου. Και αυτήν τη μάχη η Κυβέρνηση την κέρδισε και για τις 

συντάξεις και για τις συλλογικές συμβάσεις, τότε που μας λέγατε ιδεοληψία στη 

δεύτερη αξιολόγηση τις συλλογικές συμβάσεις, τότε που λέγατε κλείστε τη 

διαπραγμάτευση με τόσα και άλλα τόσα.  

Θα πω μια τελευταία φράση. Πριν από λίγο ακούσαμε ξανά τον 

Εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας να λέει ότι δεν βγαίνει ο ΕΦΚΑ και ότι θα 

δείτε πως ο Προϋπολογισμός του 2019 είναι στον αέρα. Έχουμε ζήσει τρία 

χρόνια καταστροφολογίας και διαρκώς αυτά τα τρία χρόνια πέφτετε έξω. 

Συνεχίζετε να επιμένετε.  

Γιατί συνεχίζετε να επιμένετε; Γιατί το πρόγραμμά σας είναι μνημόνιο, 

μνημόνιο για την εργασία, μνημόνιο για την κοινωνική πλειοψηφία και 

χρειάζεστε μια καταστροφή για να το νομιμοποιήσετε. Πιστεύετε ότι θα έρθει 

αυτή η καταστροφή. Δυστυχώς, θα πέσετε για άλλη μια φορά έξω. Και θα 

πέσετε για άλλη μια φορά έξω, γιατί δεν είναι απλά η καταστροφή στα ζητήματα 

της εργασίας που επικαλείστε.  



Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, στη χώρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα 

με το πώς εσείς νομιμοποιείτε την ακροδεξιά ατζέντα. Υπάρχει από τη μεριά 

μας ένα μέτωπο υπεράσπισης της εργασίας, κόντρα στη λογική του κοινωνικού 

κανιβαλισμού. Και αν θεωρείτε ότι αυτή η λογική είναι περιθωριακή, επιτρέψτε 

μου να κλείσω με τη δήλωση που είχε κάνει ένα δικό σας και σημερινό κεντρικό 

στέλεχος για την περίπτωση της Μανωλάδας: «Οι επιστάτες ήταν σε άμυνα, 

γιατί οι μετανάστες έτρεχαν καταπάνω τους με τα ρόπαλα. Πυροβόλησαν στον 

αέρα και τα σκάγια, όπως έπεφταν, χτύπησαν μερικούς μετανάστες».  

Γιατί δεν έχετε πρόβλημα γενικά με τη βία. Δεν καταδικάζετε γενικά τη 

βία. Μια χαρά είστε με τη βία που ασκείται απέναντι στους αδύναμους. Έχετε 

πρόβλημα  με τις κοινωνικές αντιδράσεις, με τη δημοκρατική διεκδίκηση για την 

αλλαγή του κόσμου, για έναν καλύτερο και πιο δίκαιο κόσμο.  

Ευχαριστώ. 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ) 

 ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ. 

Τσιρώνης από τον ΣΥΡΙΖΑ. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.  



Είμαι μάλλον στενοχωρημένος που θα αναγκαστώ να ξεκινήσω με ένα 

θέμα στο οποίο γίνεται συστηματικός αυτοεξευτελισμός ανθρώπων που θέλουν 

να επιμένουν στον παραλογισμό και εξευτελισμό της ελληνικής μας γλώσσας.  

Θα ξεκινήσω, λοιπόν, με τον ορισμό που δίνει η Σύμβαση για τη 

Nationality, στον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 1997. Γράφει, 

λοιπόν, και θα το πω στα αγγλικά: «”Nationality” means the legal bond between 

a person and a State and does not indicate the person’s ethnic origin. “Multiple 

nationality” means the simultaneous possession of two or more nationalities by 

the same person». Να το μεταφράσω, λοιπόν, στα ελληνικά: «Η υπηκοότητα ή 

η ιθαγένεια σημαίνει τον νόμιμο δεσμό μεταξύ ενός προσώπου και ενός 

κράτους και δεν σημαίνει την εθνοτική καταγωγή του προσώπου. Και διπλή, 

τριπλή υπηκοότητα σημαίνει ότι το ίδιο πρόσωπο έχει περισσότερες από μια 

υπηκοότητες.  

Δεν έχει καμία απολύτως σχέση αυτός ο νομικός ορισμός που 

αναγράφεται στα διαβατήρια μας και στα διαβατήρια και τις ταυτότητες όλων 

των ανθρώπων με την εθνότητα, που συνεχίζει εδώ ανοήτως να λέει, 

επιμένοντας, ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Και ξέρουμε γιατί το κάνει. 

Γιατί υπάρχει εθνότητα Βαλόνων, υπάρχει εθνότητα Φλαμανδών, αλλά η 

υπηκοότητα είναι βελγική. Υπάρχει εθνότητα Σκοτσέζων, αλλά η υπηκοότητα 

είναι βρετανική.  



Με βάση, λοιπόν, την υπηκοότητα, από το 1991 -και αυτό θέλει να 

αποκρύψει ο Πρόεδρός σας- με τον Κανονισμό 3567 που υπογράψατε επί 

ΥΠΕΞ Σαμαρά, έχουμε εμπορικές σχέσεις και τα διαβατήρια των ανθρώπων 

αυτών σήμερα που μιλάμε, γράφουν «Μακεδόνας».  

Ακούσαμε και το άλλο ευτράπελο που με στενοχωρεί και είναι λυπηρό. 

Ο κ. Αβέρωφ, λέει… 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Όχι κύριος, αείμνηστος. Είναι 

νεκρός.  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ: …δεν μιλούσε για τη μακεδονική γλώσσα που 

μιλιέται εδώ, μιλούσε για τη μακεδονική γλώσσα επί Τίτο. Άλλη είναι αυτή. Και 

άλλη είναι, φυσικά, η μακεδονική γλώσσα, την οποία αναφέρει η Πηνελόπη 

Δέλτα. Και άλλη είναι η μακεδονική γλώσσα, φυσικά, που αναφέρεται στο 

έγγραφο του ΟΑΣΕ, που είναι η έκθεση για τις εκλογές στη FYROM το 2004, 

που δεν υπήρχε πλέον Τίτο. Αναφέρει ρητά ο ΟΑΣΕ ότι το έγγραφο αυτό 

κυκλοφορεί στα αγγλικά και στη Macedonian language, τη μακεδονική γλώσσα. 

Το έχω αναρτήσει στο Blog μου. Καταθέτω στα Πρακτικά και τον ορισμό της 

Σύμβασης που έχει υπογράψει η Ελλάδα, για να μην λέμε ανοησίες. 

(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Τσιρώνης καταθέτει για τα 

Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του 



Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και  Πρακτικών της 

Βουλής) 

Αυτό είναι λυπηρό, λοιπόν, γιατί σήμερα που μιλάμε και η γλώσσα και η 

εθνότητα είναι ξεκάθαρα στη γειτονική χώρα. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς 

αυτή τη στιγμή και αυτό που αναφέρει τελικά η Συμφωνία των Πρεσπών δεν 

είναι καμία αναγνώριση, γιατί ούτε την ινδική γλώσσα ούτε την τουρκική ούτε τη 

βρετανική έχουμε ποτέ αναγνωρίσει.  

Αυτό που εμείς επισημαίνουμε είναι ότι αυτή η γλώσσα δεν είναι η 

γλώσσα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ενώ χωρίς τη Συμφωνία, έτσι έλεγαν οι 

γείτονές μας επί Γκρουέφσκι. Αυτό, λοιπόν, ξεκαθαρίζουμε σήμερα και δεν 

αναγνωρίζουμε ούτε γλώσσες ούτε εθνότητες.  

Πάμε παρακάτω τώρα σε αυτά τα οποία ελέχθησαν. Εδώ πέρα θα 

ασχοληθώ μόνο με ένα πράγμα, το οποίο είπαν πολλοί και εύκολα ακούγεται 

και από τα έδρανα. Γιατί τέλος πάντων δεν ήραμε και τις προηγούμενες 

μειώσεις των συντάξεων; Γιατί συνεχίζουμε μνημονιακά; Γιατί το μόνο που 

κάνουμε είναι να κρατήσουμε την προσωπική διαφορά; Γιατί να μην δώσουμε 

1.000 ευρώ σύνταξη στον κάθε άνθρωπο, να μην δώσουμε αυτό που 

δικαιούται; Γιατί πραγματικά το δικαιούται. 



Και η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Διότι από το 1951 με 

αναγκαστικό νόμο του 1950 όλα τα αποθεματικά των ταμείων μέχρι σχεδόν και 

το 2006 καταληστεύθηκαν από τις τότε κυβερνήσεις και τάισαν το πελατειακό 

κράτος.  

Και εδώ θα καταθέσω στα Πρακτικά, με τα ενδεικτικά επιτόκια της 

εποχής, τα επίσημα επιτόκια της Τράπεζας της Ελλάδος, τι θα άξιζαν 100.000 

ευρώ, από αυτά που κλέψαμε από τον κουμπαρά το 1950.  

Θα άξιζαν, λοιπόν, αυτά τα 100.000 ευρώ το 2008, που έχω τελειώσει 

τη μελέτη μου, 38.893.000 ευρώ. Και αν αυτό το κάνουμε κάθε χρόνο, αυτά τα 

100.000 ευρώ θα άξιζαν 2.294.000.000 ευρώ. Και αν δεν κλέψουμε 100.000 

ευρώ -που όπως καταλαβαίνετε δεν ήταν 100.000 ευρώ τα αποθεματικά των 

ταμείων το 1950, αλλά ήταν πολλά εκατομμύρια ευρώ- και υπολογίσουμε ένα 

υποθετικό νούμερο 16 εκατομμυρίων ευρώ, θα άξιζαν σήμερα 

367.154.305.000 ευρώ.  

Το καταθέτω για τα Πρακτικά.  

(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Τσιρώνης  καταθέτει για τα 

Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του 

Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και  Πρακτικών της 

Βουλής) 



(Στο σημείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του 

κυρίου Βουλευτή) 

Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.  

Αυτά τα λεφτά λείπουν, λοιπόν, από τον κουμπαρά των ταμείων και ο 

μόνος δίκαιος τρόπος για να αναπληρωθούν ποιος είναι; Να αυξήσουμε την 

αναπλήρωση; Μα, για να αυξήσουμε την αναπλήρωση, θα πρέπει να αυξηθούν 

οι εισφορές. Πρέπει οπωσδήποτε για να δώσεις μια δίκαιη σύνταξη είτε να 

μεγαλώσεις πολύ τις εισφορές είτε φυσικά να χτίσεις ένα ασφαλιστικό για το 

μέλλον.  

Αφού έχει κλαπεί ο κουμπαράς, πώς θα βρεθούν τα λεφτά; Να μας πουν, 

λοιπόν, αυτοί που τα λένε αυτά, όπως και το σεβαστό ΚΚΕ, πού θα βρούμε τα 

λεφτά. Αφού το ξέρουμε όλοι. Το ίδιο το ΚΚΕ υπολόγιζε ότι το 1975 -και έχει 

καταθέσει και πρόταση νόμου- είχαν ήδη κλαπεί 57 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο 

υπολογισμός είναι του ΚΚΕ, με πρόταση νόμου που είχε καταθέσει. Ρωτάω, 

λοιπόν, πάρα πολύ απλά.  

Ένας είναι ο μόνος δίκαιος τρόπος και είναι αυτός που κάναμε εμείς. 

Δημιουργούμε μια εθνική σύνταξη, η οποία είναι εκτός αναπλήρωσης, που τη 

δίνουμε συμπληρωματικά σε όλους τους ανθρώπους που δικαιούνται 

σύνταξης. Δεν επιβαρύνει αυτή η σύνταξη το ταμείο, αλλά επιβαρύνει τον 



προϋπολογισμό, ώστε να υπάρχει μια επιστροφή βαθμιαία και σιγά-σιγά αυτών 

των χρημάτων που κλάπηκαν.  

Και αν πάει καλά η οικονομία μας, γιατί με εμάς πάει καλύτερα, αυτή η 

εθνική σύνταξη όλο και θα μεγαλώνει και θα γίνεται όλο και πιο δίκαιο αυτό το 

ασφαλιστικό. Αλλά να γεννήσετε τα χρήματα που κλέβετε από το 1951 δεν 

πρόκειται να γίνει με κανέναν μαγικό τρόπο.  

Ευχαριστώ.  

 (Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Τον λόγο έχει η κυρία 

Μεγαλοοικονόμου από τον ΣΥΡΙΖΑ. 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.   

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα θα χρησιμοποιήσω τη φράση που 

είπε και ο Πρωθυπουργός: «Είναι μια χαρούμενη μέρα». Μάλιστα, δεν πρόλαβε 

να τελειώσει αυτή τη φράση και ήρθε και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο 

Σταύρος Αραχωβίτης, και είπε για την κατάργηση του ειδικού φόρου στο κρασί. 

Οπότε, αμέσως έρχονται τα καλά νέα.  

Κι έτσι, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ψηφίζουμε τώρα 

νομοσχέδια, όπως το σημερινό, που φέρνουν και ικανοποίηση και ανακούφιση 

στις Ελληνίδες και τους Έλληνες πολίτες. Έτσι, σήμερα βλέπουμε τους κόπους 



των Ελλήνων και των Ελληνίδων και τις αδιάκοπες προσπάθειες της 

Κυβέρνησης να αποδίδουν καρπούς.  

Έτσι είναι, πάντοτε σπέρνουμε για να θερίσουμε, κλαδεύουμε τα δέντρα 

μας για να ανθίσουν και να μαζέψουμε τους καρπούς. Έτσι έγινε και αυτή τη 

φορά. Διότι νομοθετούμε για τη μη περικοπή των συντάξεων, έναν στόχο που 

είχε θέσει η Κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι πολλοί το αμφισβήτησαν, όπως 

και τη δυνατότητα να το πετύχουμε.  

Μάλιστα, θα ήθελα να αναφερθώ στον Πρόεδρο της Αξιωματικής 

Αντιπολίτευσης, που μπόρεσε και ξεστόμισε ότι αυτό είναι προϊόν συναλλαγής, 

ότι δώσαμε τα Σκόπια για να πάρουμε τη μη μείωση των συντάξεων.  

 

Μα, σοβαρολογεί ο Πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης; Σας 

καλώ, κύριοι συνάδελφοι της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, να μην το ψηφίσετε. 

Αν είναι προϊόν συναλλαγής, όπως το θεωρείτε, και ότι η δημοκρατία, όπως 

λέει και η Χρυσή Αυγή, ξεπούλησε τη Μακεδονία, τότε μην το ψηφίσετε. Θα 

είστε συνένοχοι; Ή ψηφίστε το, διότι έτσι θα παραδεχτείτε ότι είναι νόμος 

σωστός ή μην τον ψηφίσετε.  Δεν υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. 

Αποφασίστε μέχρι το τέλος της ψηφοφορίας.  



Έτσι, έχουμε ένα δημοσιονομικό περιθώριο που μπορούμε να 

ξεψηφίζουμε –θέλετε να το ξεψηφίζουμε- νομοσχέδια που επιβάρυναν τον λαό. 

Τα ψηφίσαμε με το μαχαίρι στο λαιμό. Είχαμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. 

Τώρα, έχουμε το δημοσιονομικό περιθώριο να τα ξεψηφίσουμε. Και χαιρόμαστε 

που τα ξεψηφίζουμε. Και θα ξεψηφίσουμε κι άλλα, πολλά ακόμη, που 

επιβάρυναν τον ελληνικό λαό, άσχετα αν αυτά σας χαλάνε το πρόγραμμά σας, 

σας χαλάμε τα σχέδια που είχατε κάνει. Είχατε κάνει σημαία την περικοπή. 

Βγαίνετε στα κανάλια σας -μην πω ποια κανάλια, εμείς δεν πάμε καν- και 

βγάζατε και τιμές, σχετικά με το πόσο θα περικοπεί η σύνταξη του τάδε, αν θα 

περικοπεί 500 ευρώ ή 1.000 ευρώ. Είχατε κάνει και τους υπολογισμούς σας. 

 Έτσι τώρα, έχουμε υπερπλεονάσματα και μπορούμε να κάνουμε τα 

προγράμματα που έχουμε βάλει ως στόχους, γιατί έχουμε το δημοσιονομικό 

περιθώριο. Έτσι, δεν θα έχουμε μείωση των συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου 

2019.  

Έπειτα, έχουμε μία διαδρομή από το 2015 μέχρι σήμερα. Μέσα στα τρία 

έτη, αυτή η Κυβέρνηση κατάφερε να κάνει αυτά που οι συγκυβερνήσεις και οι 

κυβερνήσεις των σαράντα τελευταίων ετών δεν κατόρθωσαν. Έτσι, ελπίζω ότι 

τουλάχιστον τα παιδιά και τα εγγόνια μας δεν θα ζήσουν αυτά που περάσαμε 

εμείς από το 2009 που ήρθατε και εφαρμόσατε το μνημόνιο.  



Έτσι, ο Πρωθυπουργός κάνει ό,τι ακριβώς υποσχέθηκε και εξήγγειλε στη 

Διεθνή Ένωση. Δεν θέλω να αναφερθώ τώρα στον Αντιπρόεδρο σας που του 

είχαμε χαλάσει τα σχέδια, όταν ο Πιερ Μοσκοβισί είπε ότι μάλλον δεν θα 

περικοπούν οι συντάξεις.  

Ως έναν βαθμό, τη Νέα Δημοκρατία τη δικαιολογώ, γιατί έχουν πάθει 

αυτό που οι ψυχολόγοι λένε πανικό. Έχετε ένα αίσθημα πανικού, διότι οι 

συνταξιούχοι βλέπουν πλέον το εισόδημά τους να μην περικόπτεται. Μπορούν 

πλέον να υπολογίσουν σε αυτά που έπαιρναν, όχι που τους είχατε κόψει από 

30% έως 50% το 2012.  

(Στο σημείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της 

κυρίας Βουλευτού) 

Τελειώνω σε μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.  

Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε αυτό που είχε βάλει ως σκοπό, να βγει έξω από τα 

μνημόνια. Το κατόρθωσε. Έτσι τώρα, φτάνουμε να έχουμε ένα ασφαλιστικό 

σύστημα που έχει πλεόνασμα. Το 2014 που το παρέλαβαν ήταν χρεοκοπημένο 

και κατεστραμμένο, ενώ τώρα έχει πλεόνασμα. Τουλάχιστον, τα ασφαλιστικά 

ταμεία μπορούν να έχουν εξασφαλισμένες τις συντάξεις και ενάμισι 

εκατομμύριο άτομα δεν θα υποστούν την περικοπή των συντάξεων.  



Οπωσδήποτε, η μάχη έχει κερδηθεί. Έτσι, θα βελτιώσουμε τη ζωή των 

συμπολιτών μας και η Κυβέρνηση θα πορευτεί βάσει των στόχων της. Θα 

τελειώσει τη θητεία της και στη νέα της θητεία που ο λαός θα ξαναδώσει την 

ψήφο του για να τη συνεχίσει, στις επόμενες εκλογές του Σεπτεμβρίου του 

2019, θα συνεχίσει και θα φτάσει εκεί που έχει βάλει σκοπό να φτάσει ο 

ΣΥΡΙΖΑ. 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ. 

Γεωργιάδης από τη Νέα Δημοκρατία.  

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.  

Ο κ. Τσιρώνης ξεκίνησε την ομιλία του με μία αναφορά στην ελληνική 

γλώσσα και μας έκανε μαθήματα για τη γλώσσα, το nationality κ.λπ., την ίδια 

ώρα που αναφέρθηκε στον «κύριο Αβέρωφ». Είναι αείμνηστος ο Αβέρωφ, 

αγαπητέ πρώην Υπουργέ, άρα σίγουρα, όχι «κύριος».  

Όσο όμως εμείς τσακωνόμασταν εδώ για το αν είχε δίκιο ο Τσίπρας που 

έκανε την ερμηνεία του κ. Τσιρώνη για το nationality ή ο Μητσοτάκης γι’ αυτά 

που του έλεγε για τη Μακεδονία, την ίδια στιγμή ο κ. Ζάεφ έκανε την εξής 

δήλωση: «Είμαι Μακεδόνας…», κύριε Τσιρώνη, «…ομιλώ τη μακεδονική 

γλώσσα και πλέον κανένας δεν μπορεί να μου το αμφισβητήσει αυτό». Άρα, 



απάντηση στη διαφωνία Τσίπρα- Μητσοτάκη δεν δίνει το λεξικό, κύριε Τσιρώνη, 

αλλά ο συνεταίρος σας στη συμφωνία, ο οποίος σας έκανε ρεζίλι, την ώρα που 

εδώ ο Τσίπρας το έπαιζε σπουδαίος και έλεγε ότι έστειλε αυστηρά μηνύματα 

με τρόπο που δεν κάνει να το πει δημόσια, γιατί το κάνει κρυφά. Άρα, αν 

πράγματι έχει στείλει αυστηρά μηνύματα ο κ. Τσίπρας, σίγουρα αυτός που δεν 

τα έχει λάβει είναι ο κ. Ζάεφ. Τα λέω αυτά για να καταλάβετε το μέγεθος της 

πλάνης στην οποία βρίσκεστε.  

Φυσικά, ποτέ η Νέα Δημοκρατία δεν μίλησε για προδοσία, ούτε ο 

Μητσοτάκης ούτε κανένας από εμάς.  Δεν μιλήσαμε ποτέ για προδοσία. Δεν 

είπαμε ότι εσείς επί σκοπώ πιστεύετε ότι βλάπτετε την Ελλάδα. Εσείς έχετε 

αποχωρήσει από την πραγματική σας θέση.  Η  πραγματική συνεδριακή θέση 

του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ποτέ το «Βόρεια Μακεδονία». Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ, κύριοι 

συνάδελφοι, ήταν «Μακεδονία». «Μακεδονία» τους λέγατε στον ΣΥΡΙΖΑ. 

«Μακεδονία» τους έλεγε ο Τζανακόπουλος που πήγαινε με τη νεολαία του 

ΣΥΡΙΖΑ. «Μακεδονία» τους έλεγε ο Τσακαλώτος που έχει υπογράψει για να 

λέγονται «Μακεδονία». «Μακεδονία» τους έλεγαν ο Κατρούγκαλος και οι άλλοι. 

Άρα εσείς, πράγματι, έχετε φύγει από την αρχική σας θέση. Εσείς τους λέγατε 

«Μακεδονία» και πιεζόμενοι τώρα θα τους λέτε «Βόρεια Μακεδονία».  

Εσείς που είχατε λοιπόν αυτή τη θέση, προφανώς δεν θεωρείτε 

προδοσία να κάνετε αυτή τη συμφωνία, διότι αυτό σας αρέσει. Μη μας 



κοροϊδεύετε όμως. Η κυρία Μέρκελ ζητούσε αυτό το θέμα από τον Κώστα 

Καραμανλή και της είπε «όχι».  Και θυμόμαστε όλοι πόση μεγάλη ψυχρότητα 

υπήρξε στις σχέσεις Καραμανλή-Μέρκελ μετά το βέτο στο Βουκουρέστι. Το 

ζήτησε από τον Γιώργο Παπανδρέου και είπε «όχι». Το ζήτησε από τον Αντώνη 

Σαμαρά και είπε «όχι». Μη μου πείτε τώρα ότι δεν πέρασε από το μυαλό της 

κυρίας Μέρκελ ότι αν δεν έδινε τις συντάξεις στον Τσίπρα, ο Τσίπρας θα 

αναγκάζονταν να κάνει πρόωρες εκλογές και αφού ο Μητσοτάκης έλεγε «όχι», 

θα έχανε τη μοναδική ευκαιρία μετά από δεκαπέντε χρόνια να κάνει αυτήν τη 

συμφωνία. Άρα, είναι απολύτως προφανές ότι τις συντάξεις τις πήρατε για τη 

Συμφωνία των Πρεσπών. Έγινε ανταλλαγή και πολιτική συναλλαγή, με τη 

διαφορά ότι δεν το κάνατε ως προδότες. Το κάνατε γιατί είχατε από την αρχή 

μία λανθασμένη θέση. Αυτή είναι η διαφορά μας. Και θα κριθείτε και από τον 

ελληνικό λαό και από την ιστορία για αυτό.  

Θα μου επιτρέψετε όμως να κάνω και δύο ακόμη παρατηρήσεις από τη 

συζήτηση την πρωινή για να έρθω μετά στις συντάξεις επί της ουσίας.  

Πρώτα απ’ όλα, κυρίες και κύριοι, θέλω να καταδικάσω από το Βήμα 

αυτό την αήθη επίθεση του κυρίου Πρωθυπουργού στον πρώην συνάδελφός 

σας τον κ. Τατσόπουλο. Δεν έχω ακούσει Πρωθυπουργό να αναφέρεται με 

τέτοιο χυδαίο τρόπο, πεζοδρομιακό στο Κοινοβούλιο. 



Όταν ο Τατσόπουλος είχε κάνει τη σχετική άστοχη δήλωση περί της 

μισής Αθήνας, ήταν Βουλευτής δικός σας. Συνάδελφοι ήσασταν. Και όποιο 

κανάλι, δημοσιογράφος τολμούσε να μιλήσει για αυτή τη δήλωση, βγαίνατε -και 

σωστά- και λέγατε «αυτά είναι κουτσομπόλα και δεν πρέπει να τα βάζουμε στον 

πολιτικό διάλογο».  

Και αυτό που λέγατε εσείς όταν ο Τατσόπουλος ήταν στην 

κοινοβουλευτική σας ομάδα, ήρθε και το είπε ο Τσίπρας εδώ στη Βουλή. Δεν 

ήταν απολειφάδι ο Τατσόπουλος όταν ήταν Βουλευτής του Τσίπρα. Έγινε 

απολειφάδι τώρα που κατάλαβε τον Τσίπρα και τον βρίζει. Όμως, τέτοιος είναι 

ο Τσίπρας, μικρός και ασήμαντος και τέτοιο πρόσωπο δείχνει. Είναι ένας 

Πολάκης χωρίς μούσια. 

 Πάμε τώρα στον Πετσίτη. Μίλησε ο κ. Τσίπρας σήμερα στη Βουλή 

περίπου εβδομήντα λεπτά στο σύνολο. Προκλήθηκε για το θέμα του κ. Πετσίτη 

πάρα πολλές φορές. Τον ακούσατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να αναφέρει 

έστω και μία φορά το όνομα «Πετσίτης»; Καλά, ο κύριος Πρωθυπουργός δεν 

έχει ακούσει ότι ένας φίλος του, που είχε στο Facebook φωτογραφίες από το 

γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου, από τα 5.000 ευρώ εισόδημα έχει πάει στα 

200.000 ευρώ εισόδημα και έπαιρνε χρήματα από τον Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, 

για τον οποίο η Δικαιοσύνη έχει ασκήσει κακούργημα στον δικό σας 



παραιτηθέντα Σύμβουλο της ΔΕΠΑ; Για όλο αυτό το θέμα δεν είχε να πει κάτι ο 

κ. Τσίπρας;  

 

 

 

 

 

 

Και μου έκανε εντύπωση ότι είπε ο κ. Παππάς ότι ήταν συμμαθητής του. 

Και διάβασα ένα πολύ ωραίο στο διαδίκτυο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. 

«Επάγγελμα: συμμαθητής Νίκου Παππά». Ωραίο επάγγελμα!  

Αυξήσατε πράγματι τον βασικό μισθό, κύριε Υπουργέ. Τον αυξήσατε, όχι 

σε όλους τους Έλληνες, στον κ. Πετσίτη πάντως τον αυξήσατε από τα 5.000 

ευρώ τον χρόνο στα 200.000 ευρώ. Και βεβαίως δεν είπε τίποτα ο κ. Τσίπρας 

γιατί είναι προφανές ότι έχει λερωμένη τη φωλιά του πολύ. Είναι η μόνη λογική 

εξήγηση, ώστε στα εβδομήντα λεπτά ομιλίας να μην έχει πει μία κουβέντα για 

τον Πετσίτη. Αυτό έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. 



Και κλείνω. Κατηγόρησε ο κ. Τσίπρας κι εμένα προσωπικά για 

καλλιέργεια διχασμού. Η περίπτωση, όμως, των συντάξεων και ο τρόπος που 

γίνεται η συζήτηση, κυρία Υπουργέ -θέλω λίγο την προσοχή σας- δείχνει ποιος 

καλλιεργεί τον διχασμό στην Ελλάδα.  

Ψηφίσατε έναν νόμο που εμείς δεν ψηφίσαμε, για την περικοπή της 

προσωπικής διαφοράς, όχι των συντάξεων. Οι συντάξεις έχουν περικοπεί, μην 

πέφτουμε κι εμείς στην ίδια παγίδα. Τις συντάξεις τις έχει περικόψει και ο 

Υπουργός Κατρούγκαλος και η Υπουργός Αχτσιόγλου. Τώρα αυτό που 

συζητήσαμε είναι την ακύρωση της περικοπής της προσωπικής διαφοράς.  

Προσέξτε όμως, η Αντιπολίτευση δεν ψήφισε τον νόμο σας και το 

καλοκαίρι έφερε τροπολογία για τον ακυρώσετε και ο Μητσοτάκης στο 

Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είπε ότι αυτός ο νόμος δεν πρέπει να ισχύσει και ο 

Βρούτσης φώναζε παντού για να μην ισχύσει ο νόμος και πράγματι κι ο Αυτιάς, 

που τον βρίζατε, έβγαζε τις κάρτες που λέγατε. Όλοι εμείς μαζί που φωνάζαμε 

όπου μπορούσαμε για να μην ισχύσει αυτός ο νόμος, δεν βοήθησε αυτό την 

Κυβέρνησή σας στη διαπραγμάτευση για να ακυρωθεί ο νόμος; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Κύριε Γεωργιάδη, 

ολοκληρώστε. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κλείνω αμέσως. 



Δηλαδή, αν εμείς όλοι λέγαμε τα ανάποδα, δεν θα ήταν πολύ πιο 

δύσκολο για τον Τσίπρα να πάρει σήμερα αυτό το μέτρο; 

Αντί να έρθει στη Βουλή ο Τσίπρας, που είναι υπέρ της ενότητας, γιατί 

εγώ είμαι υπέρ του διχασμού και ο Μητσοτάκης, και να πει: «Όλο μαζί το 

πολιτικό σύστημα έδωσε τη μάχη για να μην ισχύσει η περικοπή της 

προσωπικής διαφοράς», ήρθε πάλι με το «Ή εμείς ή αυτοί». 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Ολοκληρώστε, κύριε 

Γεωργιάδη. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Γιατί την ίδια ώρα που ο Τσίπρας 

μιλάει για καλλιέργεια εθνικού διχασμού, ο ίδιος επενδύει στον εθνικό διχασμό, 

με τη διαφορά ότι αυτός ο εθνικός διχασμός δεν θα τον σώσει, όσες πιρουέτες 

και να κάνει, όπως τη μέγιστη σημερινή που άκουσα, όπου ο κ. Τσίπρας, κύριε 

Κοντονή, είπε ότι εκπροσωπείτε το ΠΑΣΟΚ του 1980, ο κ. Κουρουμπλής 

σηκώθηκε να μιλήσει υπέρ του Ανδρέα Παπανδρέου και πόσο πολύ τον 

αγαπάει και τον υπολήπτεται και τον σεβάστηκε και τον υπερασπίστηκε. Και 

άκουσον-άκουσον, σηκώθηκε στο Βήμα της Βουλής και μίλησε υπέρ του 

Ανδρέα Παπανδρέου και του κοινωνικού ΠΑΣΟΚ του 1980 ο Παναγιώτης 

Καμμένος, ο οποίος τη δεκαετία του 1980 είχε εκδώσει βιβλίο όπου 

κατηγορούσε τον αείμνηστο Ανδρέα Παπανδρέου ότι ήταν ο αρχηγός της «17 



Νοέμβρη»! Ο άνθρωπος που στο βιβλίο του έλεγε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου 

είναι ο αρχηγός της «17 Νοέμβρη», είναι δολοφόνος, τρομοκράτης,… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Κύριε Γεωργιάδη, σας 

παρακαλώ!  

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ:…ήρθε εδώ και μας είπε πόσο 

αγαπάει και σέβεται τον Ανδρέα Παπανδρέου και ο Τσίπρας, που αγαπάει και 

σέβεται τον Ανδρέα Παπανδρέου, κάθεται στην Κυβέρνηση με αυτόν που έλεγε 

τον Ανδρέα Παπανδρέου δολοφόνο, τρομοκράτη. 

Μόνο εσείς, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, μπορείτε να τα κάνετε αυτά! Μόνο εσείς! 

Εχετε διδάξει νέα μέτρα στην πολιτική. Συγχαρητήρια! 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Τον λόγο έχει ο 

Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής κ. Λαγός. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ: Επί προσωπικού ζητώ τον λόγο, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Παρακαλώ, ησυχία.  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ: Μπορώ να πω μια φράση; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Όχι, καμία φράση. Σας 

παρακαλώ πολύ. 



ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ: Μια φράση θα πω μόνο. Έχω το δικαίωμα, δεν 

το ζητάω σαν χάρη.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Από πού το έχετε το 

δικαίωμα;  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ: Επί προσωπικού ζητώ τον λόγο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Σας παρακαλώ.  

Κύριε Λαγέ, ξεκινήστε. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο κάθε 

μέρα ζούμε υπέροχες στιγμές. Κανονικά θα έπρεπε όλα αυτά που συμβαίνουν 

να πάνε για μία επιθεώρηση στο Δελφινάριο, σε ένα τέτοιο επίπεδο.  

Είδαμε προηγουμένως τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κ. 

Γεωργιάδη, να λέει -και ορθώς-… 

(Θόρυβος-διαμαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Κύριε Λαγέ, συγνώμη. 

Σας παρακαλώ πολύ, θα κάνετε ησυχία και δεν θα καταφέρεστε κατ’ 

αυτόν τον τρόπο απέναντι στο Προεδρείο. Υπάρχει Κοινοβουλευτικός 

Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μπορεί να παρέμβει ή να ζητήσει 

εξηγήσεις, να τοποθετηθεί επί οποιουδήποτε ζητήματος. 



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Οι Βουλευτές μπορούν να ζητάνε τον 

λόγο επί προσωπικού. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας ζήτησα τον λόγο για να πω 

μία φράση, επί προσωπικού. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Σας παρακαλώ πολύ!  

Συνεχίστε, κύριε Λαγέ. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Συνεχίζω, κύριε Πρόεδρε. 

Δεν υπάρχει λόγος να τσακώνονται οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της 

Νέας Δημοκρατίας. Μαζί είχαν ψηφίσει και το τρίτο μνημόνιο, μαζί θα ψηφίσουν 

κι άλλα πράγματα αν είναι. Και το όνομα της Μακεδονίας μαζί ήθελαν να το 

δώσουν μέχρι πριν από λίγο καιρό, μέχρι που η Νέα Δημοκρατία είδε ότι το 

πρώτο συλλαλητήριο είχε τρομερή απήχηση στον ελληνικό λαό και αντέδρασε 

κι εκεί διαφοροποιήθηκε. 

Έλεγα προηγουμένως ξεκινώντας ότι έχει πραγματικά πολύ μεγάλη 

πλάκα και είναι πολύ μεγάλο το καλαμπούρι που γίνεται, να βλέπουμε τον 

Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Άδωνι Γεωργιάδη, να λέει -και ορθώς 

να λέει στο συγκεκριμένο σημείο- πόσο πλάκα έχει οι άνθρωποι οι οποίοι 

καθύβριζαν το ΠΑΣΟΚ για δεκαετίες ολόκληρες τώρα να εξυμνούν τον τότε 

Αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, τον Παπανδρέου, να λένε ότι ήταν πάρα πολύ καλός ο 



αγώνας που έκανε, να λένε ότι πολλοί παλαιοί Υπουργοί του ΠΑΣΟΚ και 

στελέχη του ΠΑΣΟΚ τώρα που είναι στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν μπει στην κολυμβήθρα 

του Σιλωάμ και όλα είναι καθαρά. Και πριν από τρία λεπτά ο Άδωνις 

Γεωργιάδης υπερασπιζόταν τον Τατσόπουλο. Μιλάμε ότι εδώ γελάνε και τα 

τσιμέντα στο ελληνικό Κοινοβούλιο! Τον άνθρωπο με τον οποίο σκοτωνόταν, 

αυτόν με τον οποίο είχαν ξεκατινιαστεί  σε τηλεπαράθυρα, σε συνεντεύξεις, σε 

οτιδήποτε, τον υπερασπιζόταν, γιατί τώρα είναι στη Νέα Δημοκρατία. Άρα αφού 

έχει έρθει στο ίδιο «μαγαζί» τώρα, θα τον υπερασπιστούμε να κάνουμε τη 

δουλειά μας, να κοροϊδέψουμε λίγο ακόμα τα θύματα έξω, τους Έλληνες 

πολίτες και να κάνουμε το δικό μας.  

Όπως επίσης ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ξεχνάει τι έλεγε 

μέχρι το 2010-2011, όταν ήταν σε ένα άλλο κοινοβουλευτικό κόμμα και 

καθύβριζε τη Νέα Δημοκρατία. 

Τελειώσανε αυτά, σβήσανε, δεν ισχύουν αυτά τώρα. Τώρα είμαστε άλλο, 

είμαστε μία ωραία Νέα Δημοκρατία, που αγωνίζεται για πράγματα τα οποία 

πιστεύουμε!  

 

Κι επειδή είδα τη Νέα Δημοκρατία τώρα να κάνει αγώνα για το 

Μακεδονικό και ακούσαμε και τον Αρχηγό της πριν από λίγη ώρα να μιλάει για 



το σύνθημα το οποίο λέγεται στις πλατείες από τα νέα παιδιά και το οποίο έχει 

μεγάλη δόση αλήθειας, ότι «η δημοκρατία πουλάει τη Μακεδονία μας», εκεί 

έχουμε να πούμε, λοιπόν, κάποια πράγματα που δεν έχουν ακουστεί στο 

Ελληνικό Κοινοβούλιο, γιατί κάποιοι δεν θέλουν να ακούγονται. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ εκπροσωπεί την ιδεολογική του θέση. Αυτό είναι. Θέλει να 

δώσει το όνομα της Μακεδονίας. Οι απόψεις του είναι αυτές περί των εθνικών 

ζητημάτων. Έτσι κι αλλιώς και ο Πρωθυπουργός με τις καταλήψεις του τότε 

όταν ήταν νεαρός και τα διάφορα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αυτό λένε, ότι το Αιγαίο 

ανήκει στα ψάρια του, η Μακεδονία ανήκει στις αρκούδες της και κάτι τέτοια 

τρελά και παλαβά. Αυτό θέλουν και αυτό εφαρμόζουν. 

Πάμε στη Νέα Δημοκρατία τώρα, η οποία υποστηρίζει τη Μακεδονία μας 

και δεν θέλει να την ξεπουλήσει.  

Ξέρει κανείς, αλήθεια, για μια έκτακτη υπουργική συνάντηση που είχε 

γίνει για την ευρωπαϊκή πολιτική στις 16 Δεκεμβρίου του 1991 στις Βρυξέλλες; 

Σας διαβάζω ακριβώς τι είχε αποφασιστεί, για να μη λέμε άλλα πράγματα: «Η 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη-μέλη απαιτούν, επίσης, από την εκάστοτε 

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία να δεσμευθεί πριν από την αναγνώρισή της να 

θεσπίσει συνταγματικές και πολιτικές εγγυήσεις, οι οποίες θα διασφαλίζουν ότι 

δεν έχει εδαφικές αξιώσεις σε γειτονικό κράτος της Κοινότητας και ότι δεν θα 

διεξάγει εχθρικές δραστηριότητες προπαγάνδας έναντι γειτονικών κρατών, 



συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης ονομασίας που συνεπάγεται εδαφικές 

αξιώσεις». Αυτό γίνεται στις 16 Δεκεμβρίου του 1991. 

Έναν μήνα και κάτι πιο μετά, στις 22 Ιανουαρίου του 1992, στο 

Γκιμαράες στην Πορτογαλία βγαίνει απόφαση δεύτερη φορά από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο επαναλαμβάνει τη 

θέση που έλαβε η Κοινότητα και τα κράτη-μέλη στο Γκιμαράες κατόπιν 

αιτήματος της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας να 

αναγνωριστεί ως ανεξάρτητο κράτος. «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει την 

ετοιμότητά του να αναγνωρίσει το κράτος αυτό με τα υπάρχοντα σύνορά του» 

-στα Σκόπια αναφερόμαστε- «σύμφωνα με τη δήλωση της 16ης Δεκεμβρίου 

1991, με όνομα όμως που δεν θα συμπεριλαμβάνει με τίποτα τον όρο 

«Μακεδονία»». Αυτά έχουν γίνει το 1991 και το 1992. 

Πάμε μετά στη Νέα Δημοκρατία. Στις 7 Απριλίου 1993, ενώ υπάρχουν 

αυτές οι αποφάσεις, οι οποίες δίνουν όλο το δικαίωμα στην Ελλάδα να μην 

αναγνωρίσει ποτέ τα Σκόπια με το όνομα «Μακεδονία», βλέπουμε τους 

μακεδονομάχους της Νέας Δημοκρατίας και τον τότε Αρχηγό της, τον 

Μητσοτάκη, να λέει ότι τότε αναγνωρίζει μαζί με τον Κίρο Γκλιγκόροφ το όνομα 

αυτό ως πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.  



Αυτά αν θέλετε, να κατατεθούν στα Πρακτικά, γιατί δεν τα ξέρει μάλλον 

ο ελληνικός λαός, γιατί δεν πρέπει να μαθαίνονται. Θα τα φέρω κάποια άλλη 

στιγμή. Αυτή είναι η πραγματικότητα.  

Έτσι, λοιπόν, αναγνωρίστηκε και από εκεί ξεκίνησε το όλο θέμα, το 

Μακεδονικό. Για μας είναι Σκοπιανό φυσικά, δεν είναι Μακεδονικό. 

Ξεκινώντας, λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία το 1993 και ενώ η Ευρωπαϊκή 

Ένωση και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μάς είχε δικαιώσει μη αναγνωρίζοντας το 

όνομα «Μακεδονία», ότι δεν επιτρέπεται να υπάρχει το όνομα «Μακεδονία», η 

Νέα Δημοκρατία δέχθηκε να υπάρχει μέσα το «Μακεδονία» στο «πρώην 

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας». 

Έκτοτε αρχίζει ένας τεράστιος αγώνας και βλέπουμε ότι τελικά αυτή η 

μικρή κουκίδα στον χάρτη, οι Σκοπιανοί, αγωνίζονται για να αναγνωριστούν με 

ένα όνομα που δεν τους αξίζει και δεν δικαιούνται. Βλέπουμε, επίσης, τις 

ελληνικές κυβερνήσεις οι οποίες ξεπουλάνε καθημερινά το όνομα αυτό. 

Και φθάνουμε, λοιπόν, πριν από λίγους μήνες που ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι θα 

υπάρξει αυτή η αναγνώριση αυτού του ονόματος. Η Νέα Δημοκρατία δεν κάνει 

καμμία κίνηση ως Αξιωματική Αντιπολίτευση. Μάλιστα, στο πρώτο 

συλλαλητήριο που γίνεται στη Θεσσαλονίκη λέει ότι δεν πρέπει να 

συμμετάσχουν ούτε τα στελέχη της ούτε το στηρίζει, αλλά τότε βλέποντας την 



τεράστια απήχηση που έχει στον ελληνικό λαό, αρχίζει και αλλάζει γνώμη. Και 

λέει «αν είναι να πάρουμε καμμία ψήφο παραπάνω, μήπως και εκλεγούμε 

κυβέρνηση και βγάλουμε και καμιά ψευτοαυτοδυναμία, να το παίξουμε για άλλη 

μία φορά μακεδονομάχοι». Έτσι, έχει το παραμύθι.  

Άρα, αυτό που είπε ο Μητσοτάκης πριν από λίγη ώρα, το σύνθημα ότι 

όλη η Δημοκρατία ξεπουλάει τη Μακεδονία, είναι πραγματικότητα, είναι 

αλήθεια.  

ΣΥΜΕΩΝ ΜΠΑΛΛΗΣ: Το επαναλαμβάνετε;  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Για άλλη μια φορά θα το επαναλάβω.  

Και βλέπουμε εδώ, λοιπόν, τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, την είδαμε πριν από 

λίγες ώρες. Μάλιστα, μίλησε ο Πρωθυπουργός, ο Τσίπρας –έκανε και εδώ πέρα 

λίγο τον πατριώτη- για πατριωτισμό. Ποιος; Ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ μίλησαν 

για πατριωτισμό. Και είπε «ας μην το συνεχίσουν έτσι τώρα οι Σκοπιανοί, γιατί 

αν το συνεχίσουν, δεν θα τους αναγνωρίσουμε, δεν θα δεχθούμε τη 

Συμφωνία». Και πριν κατέβει από το Βήμα της Βουλής, βγαίνει ο Ζάεφ και λέει 

ότι είναι ένας περήφανος Μακεδόνας που μιλάει περήφανα τη μακεδονική 

γλώσσα. Ο Πρωθυπουργός κατέβηκε, έφυγε, δεν ξέρω πού έχει πάει τώρα, στο 

σπίτι του, ξεχάστηκε αυτή η δήλωση. Μα, φυσικά και θα περάσουν αυτή τη 

Συμφωνία με οποιοδήποτε τίμημα.  



Και αν κάποιοι θέλουν να λένε ότι εδώ δεν υπήρχε προδοσία και ότι όλα 

έχουν γίνει απλά από λάθος, εμείς συνεχίζουμε να λέμε το αντίστροφο.  

Εδώ, λοιπόν, βλέπουμε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ –για να δείτε ότι όλα 

δεν είναι τυχαία και τα ξέρει πολύ καλά ο ελληνικός λαός- κάποιος ονόματι 

Λαμψίδης, ο οποίος θα είναι και υποψήφιος δήμαρχος στην περιοχή της 

Καλαμαριάς, να βγάζει μια ανακοίνωση –χθες νομίζω ή σήμερα νωρίς έγινε 

αυτό- και να καλεί για τη συγκέντρωση στην οποία θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός 

της Ελλάδας, ο Τσίπρας, στις 14 του μηνός στη Θεσσαλονίκη. Και έχει καλέσει 

τον κόσμο να παρευρεθεί, βγάζοντας μία ανακοίνωση η οποία είναι γραμμένη 

στα σλαβικά και μάλιστα στα ψευτομακεδονικά, όπως αυτοί ονομάζουν.  

Αυτή είναι, λοιπόν, η ανακοίνωση που έβγαλε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. 

Καμμία ανακοίνωση από τους ΣΥΡΙΖΑίους! Καμμία ανακοίνωση από τους 

ΑΝΕΛ! Καμμία ανακοίνωση από όλους αυτούς τους πατριώτες! 

Εγώ δεν είπα να τον διαγράψει, γιατί αυτό δεν γίνεται, διότι αυτή είναι 

πάγια θέση τους.  

Κρατήστε, σας παρακαλώ, αυτό για τα Πρακτικά.  

(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Λαγός καταθέτει για τα 

Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του 



Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της 

Βουλής) 

Να δούμε, λοιπόν, ότι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αυτό οραματίζονται για τη 

Θεσσαλονίκη, για τη Μακεδονία μας. Αυτό πίστευαν, αυτό πιστεύουν και αυτό 

συνεχίζουν να πράττουν.  

Μην μας κοροϊδεύουν, λοιπόν, μιλώντας εδώ πέρα για πατριωτισμό. Και 

εδώ έχουμε -σας λέω- συνεχόμενα οξύμωρα και γελοία πράγματα, τον 

συγκυβερνήτη Πάνο Καμμένο να βγαίνει, να ωρύεται και να λέει διάφορα. 

Έκανε, μάλιστα, μια συγκέντρωση σήμερα η Κοινοβουλευτική του Ομάδα για 

να αποφασίσει τη στάση τους. Ποια Κοινοβουλευτική; Πέντε έχουν μείνει όλοι 

και όλοι, τέσσερις, δεν ξέρω πόσοι είναι. Και τι αποφάσισαν;  

Αποφάσισαν αυτό που μας λένε εδώ και τόσο καιρό, το παραμύθι που 

κάνουν, ότι ναι, στηρίζουν αυτή την Κυβέρνηση, ότι ναι, τους αφήνουν να 

διαπραγματεύονται, ναι, δίνουν το δικαίωμα στους Σκοπιανούς να κερδίζουν 

χρόνο, έδαφος, τα πάντα, να περνούν τη Συμφωνία μέσα από το δικό τους 

Κοινοβούλιο, ναι, θα έρθει εδώ πέρα προς ψήφιση, δυστυχώς, αυτό το πράγμα 

μέχρι τέλους Ιανουαρίου. Και αφού θα έχει δώσει όλον αυτό τον άπλετο χρόνο 

στη Συγκυβέρνησή του, του Τσίπρα, να ξεφτιλίσει την πατρίδα μας, εκεί θα 

σηκώσει ψηλά το γιαταγάνι του πολέμου και θα ρίξει, θα αποκεφαλίσει την 

Κυβέρνηση και θα φύγει.  



Έτσι έχουν δει τον ελληνικό λαό, έτσι μας έχουν αξιολογήσει όσους 

είμαστε έξω από αυτή την Αίθουσα. Θεωρούν ότι μπορούν να μας κοροϊδεύουν 

πραγματικά μέσα στα μούτρα μας. Αυτή την κοροϊδία, λοιπόν, κάνουν 

αγκαλιασμένοι με τον Τσίπρα και με τους Υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ που 

ξεπουλούν την πατρίδα.  

Μα, αν είχε ίχνος πατριωτικής συνείδησης, έπρεπε από την πρώτη 

στιγμή να έχει ρίξει αυτή την Κυβέρνηση.  

Και εδώ έρχεται ένα άλλο ερώτημα τώρα.  

Μάλιστα, έχουμε ακούσει τους Υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ να μας κάνουν 

μαθήματα περί Δημοκρατίας, όταν μία απόφαση που παίρνουν είναι ενάντια 

στο 85% περίπου των Ελλήνων πολιτών.  

Το 80%, το 85% περίπου των Ελλήνων δεν θέλουν αυτή τη Συμφωνία. 

Δεν ξέρουν, όμως, αυτοί. Αυτοί είναι μικρά γελασμένα παιδιά που τα έχουν 

κοροϊδέψει. Την αλήθεια και το καλό της πατρίδας την ξέρει ο Τσίπρας, την 

ξέρουν οι Υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί ξέρουν το καλό. Δεν ξέρουν οι 

υπόλοιποι ότι είναι προς όφελος της Ελλάδας να αναγνωριστούν τα Σκόπια ως 

Μακεδονία, δεν το ξέρουν αυτό. Αυτό το 80% των ανθρώπων, οι οποίοι 

βγαίνουν με γαλανόλευκη, οι οποίοι δακρύζουν όταν ακούν τον εθνικό ύμνο, οι 

οποίοι υπηρετούν την πατρίδα τους και δεν παίρνουν τρελόχαρτα, για να 



κάτσουν στο σπίτι τους, δεν είναι πατριώτες, δεν γνωρίζουν την 

πραγματικότητα. Ο Τσίπρας και οι συν αυτώ, οι Υπουργοί του, αυτοί ξέρουν το 

καλό της Ελλάδας και της Μακεδονίας. Για το καλό μας! Έτσι είναι η διαδικασία, 

έτσι το έχουν βρει.  

Και πέφτει το ερώτημα εδώ: Αφού ο Τσίπρας είναι σε αυτή τη δύσκολη 

θέση –που δεν είναι, γιατί με μεγάλη χαρά θα ξεπουλήσει τη Μακεδονία- γιατί 

δεν αφήνει την «καυτή πατάτα» στη Νέα Δημοκρατία; Διότι εκεί θα γελάσει 

πολύς κόσμος.  

 

 

  

Και να έρθει, λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία των μακεδονομάχων των 

τελευταίων οκτώ μηνών να δούμε αν δεν ψηφίσει και αν δεν εφαρμόσει αυτή τη 

συμφωνία. Δεν θα το κάνει, όμως, αυτό ο Τσίπρας, δεν θα το κάνει το πολιτικό 

σύστημα, γιατί το πολιτικό σύστημα είναι συγκοινωνούντα δοχεία και η Νέα 

Δημοκρατία δεν πρέπει αυτήν τη στιγμή να καεί σε αυτό το εθνικό ζήτημα. 

Πρέπει όλο το βάρος να το πάρει πάνω του ο Τσίπρας και η Συγκυβέρνησή 

του, ώστε η Νέα Δημοκρατία να έρθει μετά να το παίζει αθώα του αίματος γι’ 

αυτό που θα έχει συμβεί. Σας διάβασα όμως εδώ ότι από το 1993 η Νέα 

Δημοκρατία ξεκίνησε να το ξεπουλάει.  



Έτσι έχει το πολιτικό παιχνίδι στην πατρίδα μας. Μας ξεπουλάνε, μας 

προδίδουν και μας μιλάνε και στο όνομα της δημοκρατίας αυτοί που 

εκπροσωπούν το 15%. Οι υπόλοιποι, λοιπόν, που είμαστε το 85%, είμαστε οι 

κακοί φασίστες.  

Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στο νομοσχέδιο, αλλά έτσι όπως πήγε 

σήμερα η κουβέντα δεν πρόλαβα. Έχω να πω ότι τη λύση θα τη δώσει η Χρυσή 

Αυγή μέσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο και εκτός Κοινοβουλίου οι Έλληνες 

πατριώτες και κυρίως η ελληνική νεολαία, η οποία αποδεικνύει για άλλη μία 

φορά ότι κρατάει ψηλά τη γαλανόλευκη, ξέρει πολύ καλά τι κάνει και βλέπετε 

όλοι –και σας πειράζει- ότι και σε περιόδους οικονομικής εξαθλίωσης των 

Ελλήνων μπορεί να μην βγήκαν στον δρόμο για να διαμαρτυρηθούν για 50 ή 

100 ευρώ, αλλά για εθνικά ζητήματα οι Έλληνες βγήκαν στον δρόμο, είναι 

μονοιασμένοι και θα αγωνιστούν. 

Και ένα τελευταίο: Όπως καταλάβαμε το παράδειγμα από τη Γαλλία και 

τα «κίτρινα γιλέκα», αυτή η δημοκρατία που εκπροσωπείτε όλοι εσείς δεν 

καταλαβαίνει ούτε από δίκαιο ούτε από σωστό ούτε από αυτό που πρέπει. 

Καταλαβαίνει από αγώνα. Όταν βγαίνει στον δρόμο ο κόσμος, όταν ο λαός 

εξεγείρεται γι’ αυτά που κάνετε, τότε οι μαγκιές σας και οι εξυπνάδες σας πάνε 

περίπατο και γίνεστε αρνάκια του Θεού. Έτσι θα γίνετε και στην Ελλάδα. 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής) 



ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Τον λόγο έχει η Υπουργός 

κ. Αχτσιόγλου για νομοτεχνικές βελτιώσεις. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να πω μία φράση επί 

προσωπικού; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Δεν χάλασε ο κόσμος, κύριε 

Τσιρώνη. Θέλετε να κατευθύνετε τη συζήτηση; Σας παρακαλώ πολύ. Αφήστε 

την Υπουργό να καταθέσει τις νομοτεχνικές βελτιώσεις, να αναφέρει ποιες 

βουλευτικές τροπολογίες κάνει δεκτές, να ενημερωθούν οι συνάδελφοι και μετά 

θα σας δώσω τον λόγο. Τι θα γίνει αν πάρετε τον λόγο μετά από τρία ή τέσσερα 

λεπτά; 

Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο. 

ΕΥΤΥΧΙΑ (ΕΦΗ) ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Στη βουλευτική τροπολογία των 

κ.κ. Γάκη και Παυλίδη, που είπα ότι γίνεται δεκτή, οι ορθοί αριθμοί κατάθεσης 

είναι ο γενικός 1850 και ο ειδικός 169. Αυτή είναι μία διόρθωση. 

Δεύτερη διόρθωση: Έχει κατατεθεί άλλη μία τροπολογία από τον κ. 

Μαντά για τις προϋποθέσεις συμμετοχής ιατρών του ΕΣΥ σε προκηρύξεις 

θέσεων έτους 2019, η οποία γίνεται αποδεκτή, κι είναι η με αριθμό 1849/168. 



Τρίτον, καταθέτουμε κάποιες νομοτεχνικές βελτιώσεις στην τροπολογία 

του Υπουργείου Οικονομικών. Στην πραγματικότητα αφαιρούμε από την 

τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών τις διατάξεις που αναφέρονταν στο 

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, σε κάποιες, δηλαδή, αλλαγές υπαλληλικές, 

μισθολογικές, του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Δεν θα προχωρήσουν 

αυτές. Θα αφαιρεθούν από αυτήν τη γενική τροπολογία του Υπουργείου 

Οικονομικών. 

(Στο σημείο αυτό η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ευτυχία (Έφη) Αχτσιόγλου καταθέτει για τα 

Πρακτικά τις προαναφερθείσες νομοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως 

εξής:  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Ευχαριστούμε, κυρία 

Υπουργέ. 

Κύριε Τσιρώνη, ποιο είναι το προσωπικό; Πρώτα θα αναφερθείτε σε τι 

συνίσταται το προσωπικό. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ: Στο γεγονός ότι ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στο 

πρόσωπό μου με μειωτικό χαρακτηρισμό, ο οποίος δεν αφορά αυτά που είπα 

στην ομιλία μου. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Έχετε ένα λεπτό, για να 

πείτε αυτό που θέλετε να πείτε. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ: Ο κ. Γεωργιάδης επιχειρηματολογώντας σε 

βάρος μου είπε ότι πλανώμαι. Χρησιμοποίησε ένα και μόνο επιχείρημα, ότι ο κ. 

Ζάεφ δήλωσε Μακεδόνας, ότι μιλάει τη μακεδονική γλώσσα. Μα σήμερα, χωρίς 

τη Συμφωνία των Πρεσπών όλοι οι κάτοικοι αυτής της χώρας δηλώνουν 

Μακεδόνες, ότι μιλάνε τη μακεδονική γλώσσα και το μόνο που πάμε να 

εξασφαλίσουμε εμείς είναι τουλάχιστον να μην λένε ότι είναι απόγονοι του 

Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπως λέει ο κ. Γκρουέφσκι. 



ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Κάθε άλλο παρά 

προσωπικό, λοιπόν, ήταν. 

Τον λόγο έχει ο κ. Μαντάς. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

Θέλω να καταγγείλω την αναπαραγωγή και μέσα στο ελληνικό 

Κοινοβούλιο αυτής της αθλιότητας για τον σύντροφο Μανώλη Λαμψίδη, ο 

οποίος δήθεν έγραψε στα μακεδονικά ή δεν ξέρω εγώ σε τι και αυτό δείχνει 

αυτά τα συμπεράσματα που έβγαλε ο κ. Λαγός του γνωστού ναζιστικού 

μορφώματος. Θέλω να το καταγγείλω. Από την πρώτη στιγμή ο κ. Λαμψίδης 

διέψευσε αυτά τα fake news. Αυτό είναι γνωστό σε όλη την ευρύτερη κοινωνία 

της Θεσσαλονίκης. Και είναι μία ακόμη απόδειξη -και τελειώνω με αυτό, κύριε 

Πρόεδρε- ότι κάνουν ό,τι μπορούν οι ακραίοι εθνικιστικοί κύκλοι να 

δημιουργήσουν κλίμα πόλωσης στη Θεσσαλονίκη ενόψει της ομιλίας του 

Πρωθυπουργού την Παρασκευή στο Παλαί Ντε Σπορ.  

Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Καλώς, κύριε Μαντά. 

Επιτρέψτε μου πριν λάβετε τον λόγο, κύριε Γεωργαντά, να ενημερώσω 

ότι θα δώσουμε τον λόγο μετά τον κ. Γεωργαντά στην κ. Χριστοδουλοπούλου, 

διότι θα ακολουθήσει στο Προεδρείο μετά από μένα στις 20.00΄. Εάν δεν 



υπάρχει διαφωνία από τους υπόλοιπους συναδέλφους, που δεν νομίζω να 

υπάρχει, να προταχθεί -με αυτή την έννοια το λέω-, γιατί είναι τελευταία στον 

κατάλογο των ομιλητών.  

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Όχι, αλίμονο. Συμφωνούμε, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Ορίστε, κύριε Γεωργαντά, 

έχετε τον λόγο.  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ.  

Στα πέντε λεπτά που έχω είμαι υποχρεωμένος να θίξω τρία ζητήματα.  

Πρώτον, σε σχέση με το Σκοπιανό, γιατί σήμερα πολλά ακούστηκαν εδώ 

μέσα, ένα έχω να πω, κύριοι συνάδελφοι. Κανείς σοβαρός, υπεύθυνος 

πρωθυπουργός, με συνείδηση της ιστορικής στιγμής και της ευθύνης του, δεν 

θα υπήρχε που να μην καταγγείλει αυτή τη Συμφωνία κατά τη διαδρομή της.  

Το κορυφαίο για εμένα είναι την ημέρα της πρώτης ψηφοφορίας, όπου 

ο Πρωθυπουργός Ζάεφ ψηφίζει μέσα σε ένα εκλογικό κέντρο, πίσω από το 

οποίο βρίσκεται ο χάρτης της «Μεγάλης Μακεδονίας», όπως θέλουν να την 

αποκαλούν. Δεν είναι δυνατόν να ψηφίζει και πίσω να είναι η Θεσσαλονίκη μαζί 

με τα Σκόπια ένα κράτος και κανείς να μην αντιδρά από την επίσημη 

Κυβέρνηση! Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Με ξεπερνάει ως Έλληνα Βουλευτή, 

με ξεπερνάει ως Μακεδόνα. Είναι το κορυφαίο. Όλα τα άλλα είναι άλλα λόγια 



να αγαπιόμαστε εδώ μέσα. Ο Ζάεφ ψήφισε και μας έφτυνε στα μούτρα. Από 

πίσω είχε την εικόνα της «Μεγάλης Μακεδονίας» και ακόμα συζητάμε εδώ για 

το αν είναι καλή η Συμφωνία ή όχι; Θέλω να πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα, 

ήδη με τις συνθήκες οι οποίες δημιουργούνται, είτε με την κατανόηση του 

θέματος από ακόμα μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού λαού, θα έχουμε και 

Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι θα αισθανθούν το βάρος αυτής της επιλογής. 

Φεύγω από το Σκοπιανό. Πάω στο θέμα του νομοσχεδίου. Έρχονται 

κάποιοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και χαίρονται γιατί σήμερα ψηφίζουν τη 

μη περικοπή των συντάξεων. Και χειροκροτούν γι’ αυτό. Τους ρωτώ: Γιατί, 

κάποια στιγμή παραδεχθήκατε ότι ψηφίσατε περικοπή συντάξεων; 

Παραδεχθήκατε ποτέ εσείς το 2016 ή το 2017 ότι οι νομοθετικές σας 

πρωτοβουλίες οδηγούν σε περικοπή των συντάξεων; Εσείς δεν 

χειροκροτούσατε εδώ μέσα τον υπέροχο «νόμο Κατρούγκαλου», τις 

παρεμβάσεις τις οποίες κάνατε, οι οποίες διατηρούν ένα υγιές ασφαλιστικό, οι 

οποίες δεν οδηγούν σε άλλη περικοπή των συντάξεων; Ενώ, λοιπόν, τότε 

χειροκροτούσατε τις επιλογές σας εκείνες, τώρα που τις παίρνετε πίσω τις 

παίρνετε ως καλές και τις ξαναχειροκροτείτε. Με ξεπερνάει και αυτό.  

Όμως θέλω να πω και δύο κουβέντες για την τροπολογία του 

Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», για να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. 

Κύριοι Υπουργοί και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, το Πρόγραμμα «Βοήθεια 



στο Σπίτι» «τρέχει» πολλά χρόνια, πέραν της δεκαετίας, ως χρηματοδοτούμενο 

πρόγραμμα από ευρωπαϊκά χρήματα. Το ξέρετε πολύ καλά όλοι. Από πότε 

καλύπτεται από εθνικούς πόρους, από τον προϋπολογισμό; Από το 2011 και 

μετά. Για να είμαστε ξεκάθαροι, από το 2011 και μετά δηλαδή υπάρχει 

θεωρητικά η δυνατότητα μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη αυτών των 

θέσεων και δημιουργία οργανικών θέσεων. Υπήρχε πριν από το 2011; Όχι. 

Ήταν ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που ανά έτος περιμέναμε τη χρηματοδότηση, 

μερικές φορές τη συμπληρώναμε, μερικές φορές αγωνιούσαμε για το αν θα 

έρθει, μερικές φορές έμεναν απλήρωτοι οι εργαζόμενοι για μήνες ολόκληρους 

και καλυπτόταν.  

 

Από το 2011 και μετά υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Πόσα χρόνια 

κυβερνάτε από το 2011 και μετά; Τέσσερα. Η Νέα Δημοκρατία κυβέρνησε 

δυόμιση. Ενώ υπήρχε η δυνατότητα αυτά τα επτά χρόνια να γίνει αυτό το οποίο 

και εμείς συνηγορούσαμε και από τη στιγμή που είναι μια καταξιωμένη δομή, η 

οποία πραγματικά έχει προσφέρει μεγάλη υπηρεσία στην κοινωνική προστασία 

ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, εσείς τέσσερα χρόνια δεν κάνατε κάτι επ’ 

αυτού. Μάλιστα, πλέον και μόνιμο ήταν και η δυνατότητα για μόνιμο προσωπικό 

υπήρχε και η δημοσιονομική δυνατότητα δεν ήταν το μεγάλο ζήτημα. Διότι από 

ό,τι βλέπω, κυρία Υπουργέ, αυτό το πρόγραμμα στοίχιζε στον κρατικό 



προϋπολογισμό 60 εκατομμύρια τον χρόνο από το 2011 και μετά και θα 

στοιχίζει 62,5 εκατομμύρια πλέον, γιατί ακριβώς έχουμε μερικές θέσεις 

επιπλέον. 

Άρα, αφήστε τα περί της δική σας Κυβέρνηση που έρχεται και λύνει ένα 

ζήτημα. Αυτό το ζήτημα μπορούσε να λυθεί από το 2012 και μετά. Απλά 

τυγχάνει όχι να λυθεί με σας, να ξεκινήσει με σας. Διότι έτσι όπως είναι 

γραμμένη αυτή η τροπολογία, έτσι όπως είναι διατυπωμένες αυτές οι 

εξαιρέσεις, βεβαίως και θα λυθεί για τους εργαζομένους μετά το 2019 -

δυστυχώς-, διότι πλην των άλλων βάζετε σε κίνδυνο και την ίδια την προκήρυξη 

με τις εξαιρέσεις ιδίως σε σχέση με τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Γι’ αυτό σας 

κατηγορώ. Βάζετε δύο πολύ σημαντικές εξαιρέσεις σε σχέση με την 

απαγόρευση που υπάρχει έναν μήνα πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές και μέχρι 

να αναλάβουν οι νέοι δημοτικοί άρχοντες και για την αλλαγή των οργανισμών 

και για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στους δήμους.  

Ελπίζω αυτές οι εξαιρέσεις σας να μην δημιουργήσουν πρόβλημα στην 

προκήρυξη αυτή, γιατί πράγματι είναι μια δομή στελεχωμένη από καταξιωμένο 

προσωπικό το οποίο έχει παράσχει αυτήν την ποιοτική εργασία και πρέπει να 

δημιουργηθούν συνθήκες μόνιμης εργασίας γι’ αυτούς.  

Μια παρατήρηση μόνο πάνω σε αυτό. Έλαβα μια επιστολή από την 

Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος, οι οποίοι εύλογα, νομίζω, ζητούν μια επιπλέον 



μοριοδότηση σε όσους έχουν επάρκεια ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Διότι, 

καταλαβαίνετε ότι πολλοί από τις χιλιάδες των ωφελούμενων από το 

πρόγραμμα χρήζουν αυτής της ιδιαίτερης γνώσης, για να μπορέσει να 

παρασχεθεί και σε αυτούς η βοήθεια. Νομίζω ότι μέσα στο γενικότερο πνεύμα 

που υπάρχει μέσα στο Κοινοβούλιο για την υπερψήφιση αυτής της 

τροπολογίας, μπορείτε να δείτε και αυτήν την παράμετρο. 

Ευχαριστώ πολύ. 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Τον λόγο έχει η κυρία 

Χριστοδουλοπούλου. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΤΑΣΙΑ) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (Γ’ Αντιπρόεδρος της 

Βουλής): Καταρχάς, κύριοι συνάδελφοι, ευχαριστώ πολύ που μου 

παραχωρήσατε τη θέση σας για να μιλήσω πριν ανέβω στο Προεδρείο. 

Θέλω να ξεκινήσω με μια διαπίστωση. Η συζήτηση μας σήμερα για έναν 

παρατηρητή, που δεν γνωρίζει τα πρόσωπα και τα πράγματα στην Ελλάδα, 

ίσως θα ήταν μια μορφή αντινομίας. Δηλαδή, από τη μια ψηφίζουν όλα τα 

κόμματα την κατάργηση της περικοπής των συντάξεων και από την άλλη 

υπάρχει μέσα στην Αίθουσα ένα πάθος, μια διαφωνία, μια συνεχής αντίκρουση, 

μια δίκη προθέσεων, το οποίο δεν συνάδει με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, για 



το οποίο συνομολογούμε όλοι ότι είναι σωστό, ότι είναι θετικό και γι’ αυτό το 

υπερψηφίζουμε. 

Γιατί συμβαίνει αυτό; Νομίζω ότι αυτό το οποίο κρίνεται σήμερα, είναι η 

τελευταία πράξη του δράματος, ενώ αυτά που έχουν συμβεί και καθορίζουν τη 

σημερινή στιγμή, είναι παλιότερα. Ο παρατηρητής δεν μπορεί να δει τη 

διαδικασία που προηγήθηκε.  

Γνωρίζουμε όλοι ότι τα κόμματα της Αντιπολίτευσης και ειδικά η Νέα 

Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ήταν σε αυτές τις συστημικές δυνάμεις που ψήφισαν 

μνημόνια, τα οποία θεώρησαν ως ευκαιρία για να εκσυγχρονιστεί η χώρα, που 

αν δεν τα έθεταν οι δανειστές θα τα είχαν επινοήσει οι ίδιοι. Και όλη αυτή η 

φιλολογία για την υποδοχή της μνημονιακής πολιτικής, δημιούργησε τα 

αποτελέσματα που δημιούργησε, την πολιτική κρίση, την πτώση των 

κυβερνήσεων, που δεν μπορούσαν να κυβερνήσουν πάνω από δύο χρόνια.  

Και έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και υπογράφει το τρίτο μνημόνιο. Δεν 

έκρυψε ποτέ ότι βίωσε αυτήν την υπογραφή του τρίτου μνημονίου ως τραύμα, 

δεν έκρυψε ποτέ ότι αυτό το γεγονός ήταν μια ήττα, δεν έκρυψε ποτέ τη 

στενοχώρια του κάθε φορά που καλούνταν να ψηφίσει μέτρα σε βάρος της 

κοινωνίας. 

 



 

Αυτό, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, το καταλαβαίνει η κοινωνία, το 

ακούει, το βλέπει και γι’ αυτό έχει και διαφορετική αντιμετώπιση απέναντι στο 

ΣΥΡΙΖΑ.  

Στη διάρκεια αυτών των δύσκολων καιρών είχαμε την πολεμική από την 

Αντιπολίτευση να ολοκληρώσουμε γρήγορα το πρόγραμμα, να 

ολοκληρώσουμε γρήγορα την αξιολόγηση, να εφαρμόσουμε αμέσως τα μέτρα 

που είχαμε ψηφίσει, ώστε να μη δημιουργηθεί πρόβλημα στην πορεία της 

οικονομίας, σε αντίθεση με εμάς που ψάχναμε κενά, αντιφάσεις, ρωγμές για να 

ψηφίσουμε κάποια μέτρα που θα ανακούφιζαν τις κοινωνικές δυνάμεις που 

είχαν υποστεί τις οδυνηρές συνέπειες των μνημονίων. Και αυτό το καταλάβαινε 

η κοινωνία και το συνυπολόγιζε. Δεν είναι ότι δεν το καταλάβαινε. Ήξερε, 

λοιπόν, τι συμβαίνει σε όλη αυτήν τη διάρκεια. 

Φτάσαμε, λοιπόν, σήμερα, μετά απ’ αυτές τις ιστορικές στιγμές -κατά τη 

γνώμη μου- που βιώσαμε όλοι μέσα στη Βουλή, να ψηφίζουμε την κατάργηση 

του νόμου για την περικοπή των συντάξεων. Θα θυμάστε ότι τότε δεχτήκαμε 

μια ολόκληρη κριτική, ότι δήθεν δεν υπήρχαν αντίμετρα, ενώ σήμερα ψηφίζουμε 

όχι μόνο την κατάργηση της περικοπής των συντάξεων, αλλά και τα αντίμετρα 

που υπήρχαν τότε, σε εκείνη την τελευταία συμφωνία της αξιολόγησης.  



Τι συμβαίνει, τελικά, με όλη αυτήν τη διαδικασία; Και το ρωτάω αυτό, 

γιατί πρέπει να δοθούν κάποιες απαντήσεις. Εμείς προσπαθήσαμε, στην εποχή 

της ανθρωπιστικής κρίσης, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους με το να 

ψηφίσουμε το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, με το να ψηφίσουμε τον νόμο 

που προσφέρει δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους τους 

ανθρώπους, ανεξαρτήτως τού αν είναι ασφαλισμένοι ή όχι και να 

αξιοποιήσουμε όλα αυτά προς όφελος της κοινωνίας. Και αυτά τα κατανοεί ο 

κόσμος, τα παρακολουθεί και τα συνυπολογίζει. 

Φτάνουμε, λοιπόν, στο σήμερα, χάρη στη σθεναρή διαπραγματευτική 

επιμονή που είχαμε. Το ΔΝΤ μάς πίεζε ότι δεν θα κάνει εκταμίευση και 

υπογράψαμε τον νόμο για την περικοπή των συντάξεων. Σήμερα, όμως, που 

οι συνθήκες άλλαξαν, μπορούμε επιτέλους αυτό να το καταργήσουμε. 

Εδώ αρχίζει και η θεωρία συνωμοσίας. Εδώ ανακαλύφθηκε, λοιπόν, ότι 

όλα αυτά έγιναν γιατί δώσαμε τη Συμφωνία των Πρεσπών και μας έδωσαν το 

να μην ισχύσει η περικοπή των συντάξεων. Διότι ακριβώς οι άνθρωποι, επειδή 

δεν έχουν ένα συνολικό πολιτικό σχέδιο για την κοινωνία, δεν αντιλαμβάνονται 

τι ακριβώς γίνεται, πώς διαμορφώνονται οι αντιθέσεις, πώς καταγράφονται τα 

επεισόδια της πάλης που έχει δώσει ο λαός παλιότερα και της σιωπής και της 

ανοχής του σήμερα, αν αυτά είναι εφήμερα επεισόδια, αν καταγράφουν 

συνειδήσεις και πώς αυτές θα εκφραστούν, οπότε αναζητούν θεωρίες 



συνωμοσίας, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ από τη στιγμή της ίδρυσής του μιλάει για τη 

Μακεδονία. Δεν είχε κανέναν τρόπο να το κρύψει. Έλεγε ότι όλες αυτές οι 

διαδικασίες και οι ιστορίες με το όνομα και το ονοματολογικό είναι μια 

γελοιότητα.  

Σήμερα ανακαλύπτεται, λοιπόν, μια θεωρία συνωμοσίας, ότι μας 

δώσανε, μας πήραμε, δώσαμε, πήραμε.  

Η κοινωνία, όμως, καταλαβαίνει ότι όλα αυτά είναι υπεκφυγές και 

σήμερα δίνεται η ευκαιρία να το δουν όσοι προσπαθούν να κάνουν μια 

συνολική αποτίμηση των μνημονίων, να δουν πώς εφαρμόστηκαν από τις 

προηγούμενες κυβερνήσεις, πώς εφαρμόστηκαν από εμάς, πώς ήταν αυτή η 

μοναχική μας πορεία. 

Μην ξεχνάτε ότι στα δύο προηγούμενα μνημόνια ο κόσμος ήταν στον 

δρόμο και πίεζε τις κυβερνήσεις και ταυτόχρονα οι κυβερνήσεις αξιοποιούσαν 

το ότι ο κόσμος ήταν στον δρόμο. Σε εμάς δεν έγινε τίποτε απ’ όλα αυτά και 

δίναμε τη μάχη μόνοι μας, χωρίς να μας πιέζει κανείς και μας αποκαλούσαν 

«Μαρίες Αντουανέτες». Περιφρονούσαν το ψωμί οι κύριοι αυτοί και ήθελαν να 

δώσουμε παντεσπάνι. Μας έλεγαν ότι κάνουμε φιλανθρωπία. Σήμερα έχει 

καταλάβει η ελληνική κοινωνία αν κάναμε φιλανθρωπία και πού εντάσσεται 

αυτό το νομοσχέδιο με το οποίο καταργούμε προηγούμενους νόμους.  



Νομίζω ότι αυτή είναι μια ιστορική στιγμή για το Κοινοβούλιο. Και το 

γεγονός ότι ψηφίζεται απ’ όλα τα κόμματα της Βουλής, δείχνει ότι 

αντιλαμβάνονται και το ορθό και το εύλογο αυτής της νομοθετικής πρότασής 

μας σήμερα. Και αυτό έχει αξία, πέρα από τις ανάγκες να αυτοπροσδιοριστούν 

οι πολιτικές δυνάμεις διαφορετικά ενόψει τού ότι είναι προεκλογική περίοδος 

και θέλουν να πουν το κάτι τις παραπάνω. 

H ουσία είναι αυτή και ο παρατηρητής δεν έκανε λάθος. Απλώς αυτό που 

έκανε λάθος είναι να μην εκτιμήσει τη διαδικασία και στο θέατρο, τις 

προηγούμενες δραματικές πράξεις μέχρι την τελική πράξη, που είναι η 

σημερινή, λυτρωτική κατάργηση αυτού του νόμου που υποχρεωθήκαμε σε 

άλλες στιγμές να ψηφίσουμε.  

Σας ευχαριστώ.  

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ) 

 ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Σώμα ότι τη συνεδρίασή μας 

παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουμένως 

ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και 

ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και 

λειτουργίας της Βουλής, είκοσι ένας μαθητές και μαθήτριες και τρεις 

εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Γυμνάσιο Νικήσιανης Καβάλας. 



Η Βουλή τούς καλωσορίζει. 

(Χειροκροτήματα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής) 

Τον λόγο έχει ο κ. Ουρσουζίδης από τον ΣΥΡΙΖΑ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΡΣΟΥΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα ήρθε επιτέλους η ώρα να 

ξεκαθαρίσουν οι λογαριασμοί. Όλα αυτά που ακούγαμε το προηγούμενο 

χρονικό διάστημα και αφορούσαν στην περικοπή των συντάξεων και στο πόσο 

τραγικά θα εξελίσσονταν τα πράγματα στην πατρίδα μας, αποδείχθηκε ότι δεν 

ήταν τίποτα άλλο παρά μια παραπλανητική πολιτική σε σχέση με την 

Αντιπολίτευση που επεδίωκε και με αυτόν τον τρόπο τις πρόωρες εκλογές.  

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει η  Γ΄ Αντιπρόεδρος 

της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ) 

Επί της ουσίας, διαχρονικά η κάκιστη διαχείριση του ασφαλιστικού, σαν 

αποτέλεσμα των ανεξέλεγκτων και στοχευμένων παροχών στις οποίες 

προχωρούσαν οι εκάστοτε κυβερνήσεις για ψηφοθηρικούς λόγους, είναι 

ολοφάνερο ότι συνέβαλε στη χρεοκοπία της χώρας. Το ποιοι διοίκησαν τα 

προηγούμενα χρόνια είναι επαρκώς γνωστό. Το πρόβλημα ήταν ήδη γνωστό, 

τουλάχιστον από το τέλος της δεκαετίας του ΄90. Στη «μελέτη Σπράου» 

αποτυπώνεται η πραγματικότητα: Το ύψος των συντάξεων που αναδιένειμε το 



σύστημα σκαρφάλωσε σε επίπεδο πολύ υψηλότερο από αυτό που 

αντιστοιχούσε στις δυνατότητες του.  

Το 2000, λοιπόν, η μελέτη στο καλάθι των αχρήστων, το 2010 ο λαός 

στη χρεοκοπία. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός για να καταλάβει πως αυτή 

η λογική δεν οδηγούσε πουθενά.  

Την τρύπα του ασφαλιστικού κάλυπταν από τον κρατικό 

προϋπολογισμό επί της ουσίας με έμμεση αύξηση εισφορών, τις οποίες 

χρέωναν σε ανυποψίαστους πολίτες. Και επειδή τα έσοδα από φορολογία ποτέ 

δεν ήταν επαρκή στα χρονικά των δημόσιων οικονομικών της Ελλάδας, η 

τρύπα του ασφαλιστικού καλύπτονταν -όπως και οι λοιπές τρύπες του 

Δημοσίου- με δανεικά που «έτρεφαν» επειδή δεκαετίες το χρέος. 

Το έγκλημα που διέπραξαν όλες ανεξαιρέτως οι κυβερνήσεις των 

τελευταίων δεκαετιών που άσκησαν μικροπολιτική και επέδειξαν πρωτοφανή 

λαϊκισμό, κληθήκαμε να το αντιμετωπίσουμε το 2016 μεταξύ της πίεσης των 

δανειστών και της εύλογης λαϊκής αντίδρασης. Ήταν ολοφάνερο, υπό τις τότε 

οικονομικές συνθήκες, ότι οποιαδήποτε αύξηση εισφορών ήταν πιθανότερο να 

οδηγήσει σε μείωση εισροών παρά στην επιδιωκόμενη αύξηση αυτών. Για 

αυτόν τον προφανή λόγο προχωρήσαμε το 2015 στη ρύθμιση των οφειλών -τις 

γνωστές εκατό δόσεις- και το 2016 στη μείωση των εισφορών για τη 



συντριπτική πλειοψηφία των ελεύθερων επαγγελματιών. Το εγχείρημα, όπως 

ήταν αναμενόμενο, απέδωσε.  

Έτσι, λοιπόν, σήμερα, με τις θυσίες του ελληνικού λαού και με τον 

σεβασμό του μόχθου του ελληνικού λαού, είναι εφικτό να μην γίνουν περικοπές 

στις συντάξεις, οι οποίες καταβάλλονται στους πολίτες.  

Το 2014 -θυμίζω- το πρόβλημα ήταν αν θα καταβληθούν οι συντάξεις 

και οι μισθοί. Το 2015 ήταν η χρονιά που προσπαθήσαμε να συμμαζέψουμε 

την κατάσταση και το 2016 ήταν η χρονιά που έπρεπε να νομοθετήσουμε -

όπως και κάναμε- ένα βιώσιμο και προσιτό ασφαλιστικό σύστημα που να 

μπορεί να το «σηκώσει» η οικονομία. Έτσι και πράξαμε. 

Θυμίζω απλά ότι ο «νόμος Κατρούγκαλου» δεν επέβαλε καμμία 

απολύτως περικοπή στις συντάξεις, όπως ισχυρίζεστε. Αντίθετα, επιβλήθηκε 

στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης. Και με τον ν.4472/2017 προβλέφθηκε να 

γίνουν μειώσεις από 2% έως 18%, εφόσον βεβαίως δεν πιαστούν οι στόχοι. Οι 

στόχοι πιάστηκαν και δυστυχώς χάσατε, γιατί επενδύσατε σε κάτι το οποίο 

πιστέψατε ότι θα σας χαρίσει τις εκλογές. 

Σήμερα, όμως, ερχόμαστε εδώ και αντί να συζητήσουμε για αυτό το 

θέμα, πολύ μεγάλο μέρος από τη συζήτηση αφορούσε το λεγόμενο 

«Μακεδονικό». Δεν θα μιλούσα καθόλου για αυτό το θέμα, αλλά προκλήθηκα -



και προκλήθηκα πολύ βαριά- από τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης 

όταν είπε ότι αυτό το αποτέλεσμα, δηλαδή της μη περικοπής των συντάξεων -

προσβάλλοντας τον ελληνικό λαό- δεν αφορά στις θυσίες του ελληνικού λαού, 

δεν αφορά στο ότι η Κυβέρνηση σεβάστηκε τους μόχθους του ελληνικού λαού 

και κατάφερε συγκεκριμένα αποτελέσματα, αλλά έγινε μια συναλλαγή σε σχέση 

με τη Συμφωνία. 

 

  

 

  

Θέλω να του θυμίσω, λοιπόν, πολύ ευγενικά ότι δεν ήταν ο δικός μου 

πατέρας αυτός που είπε ότι σε δέκα χρόνια θα έχουμε ξεχάσει το ζήτημα, ούτε 

η δική μου αδερφή που το 2008 στο Βουκουρέστι δήλωνε ότι ήταν υπέρ μιας 

σύνθετης ονομασίας με γεωγραφικό προσδιορισμό.  

Επίσης, ο ίδιος, από αυτό εδώ το Βήμα της Βουλής, μπροστά σε πέντε 

Μακεδόνες Βουλευτές -δεν είναι απαραίτητο νομίζω να αναφέρω το όνομά 

τους- δήλωσε ότι είναι και ο ίδιος υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών, αφού θα 

αφορά μόνο σε γεωγραφικό προσδιορισμό. Και ο Υπουργός Εξωτερικών του 

κ. Σαμαρά δήλωνε από το Βήμα των Ηνωμένων Εθνών ότι είναι υπέρ μιας 



συμφωνίας που θα έχει τη λεγόμενη σύνθετη ονομασία. Αυτά για να 

αποκαταστήσουμε τα πράγματα.  

Σε ό,τι αφορά στην ουσία της Συμφωνίας, δυστυχώς είμαι 

υποχρεωμένος να πω ότι δεν έχετε διαβάσει καθόλου τη Συμφωνία. Ας είχατε 

παρακολουθήσει, έστω, την ημερίδα που έκανε το Υπουργείο Εξωτερικών. Για 

το θέμα της γλώσσας δεν το συζητάω καν. Ρητά δηλώνεται ότι αφορά σε 

γλώσσα που ανήκει στην οικογένεια των νότιων σλαβικών γλωσσών και καμία 

σχέση απολύτως δεν έχει με την αρχαία ελληνική Μακεδονία. Και δεν θα 

μπορούσε να έχει, αφού αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν την αλφάβητό τους ο 

ένας γεννήθηκε το 815 μ.Χ και ο άλλος το 827 μ.Χ. Μιλάω για τον Κύριλλο και 

τον Μεθόδιο. Άρα, εκ των πραγμάτων τον 9ο αιώνα δεν μπορείς να συγκρίνεις 

με καμία γλώσσα που μιλούσαν πέντε αιώνες πριν από τη γέννηση του 

Χριστού.  

Όμως, ακόμα και στο άλλο μεγάλο κομμάτι, που ενώ θεωρείται -οι ειδικοί 

τουλάχιστον όπως εκφράστηκαν απέναντι σε ένα ακροατήριο ειδικών, το τονίζω 

αυτό- ότι πήραμε αυτό που έπρεπε, δηλαδή, το όνομα -τελειώνει το 

«Δημοκρατία της Μακεδονίας» οριστικά και στη θέση του έρχεται το 

«Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας», που είναι ο γεωγραφικός 

προσδιορισμός, ήταν ο στόχος μας επί ένα τέταρτο του αιώνα- υπάρχει και η 

άλλη αιτίαση που αφορά στον όρο «ιθαγένεια». Αν διαβάζατε πώς 



μεταφράζουν οι βόρειοι γείτονες το κείμενο από τα αγγλικά στη δική τους 

γλώσσα, τη νοτιοσλαβική, θα διαπιστώνατε ότι αναφέρονται με τον όρο 

«grazdanstvo», το οποίο ετυμολογικά αλλά και νοηματικά αποδίδεται στα 

αγγλικά ως «citizenship» ή στα ελληνικά σαν «υπηκοότητα». Ούτε οι ίδιοι δεν 

βάζουν τον όρο «έθνος». Και «έθνος», πραγματικά, δεν μπορεί να αποδοθεί 

από οποιαδήποτε σύμβαση. Οι συμβάσεις αυτές διέπονται από τη Διεθνή 

Σύμβαση της Βιέννης όπου ορίζεται τι μπορεί και τι δεν μπορεί να συμφωνηθεί.  

Τα λόγια, λοιπόν, ας είναι μετρημένα. Σε ό,τι αφορά δε τη Συμφωνία και 

τις υπερβολές που ακούγονται από τους δυο εθνικιστές -ο μεν ηγέτης των 

Σκοπίων βρίσκεται ήδη στην Ουγγαρία, αυτή είναι η μοίρα όλων των 

εθνικιστών- από τη δική μας την πλευρά θα μείνουν στο περιθώριο για πάρα 

πολλά χρόνια.  

 

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.  

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούμε 

πολύ.  

Τον λόγο έχει ο κ. Κοντονής.  

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 



Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για να 

ψηφίσουμε τη μη επέκταση της μείωσης των συντάξεων.  

Στο σημείο αυτό θα ήθελα λίγο να στρέψουμε το βλέμμα στο παρελθόν 

και να θυμηθούμε τι ακριβώς έλεγε η Αντιπολίτευση γι’ αυτό το ζήτημα από τον 

Απρίλιο του τρέχοντος έτους. Να θυμηθούμε ότι μας έλεγαν πως κάτι τέτοιο 

είναι αδύνατο να το πετύχουμε, γιατί υπάρχουν οι διεθνείς συμφωνίες οι οποίες 

μας δεσμεύουν και ότι λέμε ψέματα στον ελληνικό λαό, ότι η μείωση των 

συντάξεων είναι αδύνατον να επιτευχθεί από την παρούσα Κυβέρνηση. Το 

σημαντικότερο όλων είναι ότι τους είχε πάρει τότε ο πόνος και κατέθεταν -

σύσσωμη η Αντιπολίτευση- τροπολογίες, εν μέσω θέρους, για να καταργηθεί η 

συγκεκριμένη διάταξη.  

Και λέω «τους είχε πάρει ο πόνος», διότι αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι 

αυτοί που μείωσαν τις συντάξεις μέχρι 43% είναι αδύνατον -για να μην πω 

αδιανόητο- να έδειχναν τέτοια ζέση και τέτοιο ενδιαφέρον γι’ αυτό που 

προέβλεπε ο νόμος που είχε ψηφίσει η Βουλή επί των ημερών μας, υπό το 

καθεστώς πειθαναγκασμού και πίεσης, για το κλείσιμο της β’ αξιολόγησης. 

Εμείς από τότε είχαμε πει ότι θα κάνουμε προσπάθεια αυτό το μέτρο να μην 

υλοποιηθεί και κανένας δεν το πίστευε από την Αντιπολίτευση. Γι’ αυτό πολύ 

εύκολα είχαν επιδοθεί σ’ αυτή τη ρητορική, η οποία τελικά είδατε που κατέληξε. 

 



Θέλω, λοιπόν, να πω ότι η τότε στάση των κομμάτων της 

Αντιπολίτευσης, καταδείκνυε και τι πίστευαν γι’ αυτήν τη συγκεκριμένη πράξη 

της Κυβέρνησης, τη σημερινή, δηλαδή, μη ψήφιση – κατάργηση της μείωσης 

των συντάξεων. Πίστευαν ακραδάντως ότι οι συντάξεις θα μειωθούν. Το 

βασικότερο όλων είναι ότι το είχαν εντάξει και στο πρόγραμμά τους, όχι μόνον 

διότι το προέβλεπε ο νόμος που είχε ψηφιστεί, αλλά γιατί η φτωχοποίηση και η 

ερήμωση της κοινωνίας ήταν η μόνιμη πολιτική την οποίαν ακολούθησαν τα 

τελευταία χρόνια.  

Σήμερα, λοιπόν, ήρθαν εδώ για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. 

Σωστά το ανέφερε η Αντιπρόεδρος της Βουλής. Τι μας είπαν; Ότι αυτό που 

σήμερα πετύχαμε και υποχρεούνται εκ των πραγμάτων να ψηφίσουν, είναι 

προϊόν μιας συναλλαγής.  

Αντί ισχυρισμών, βρισκόμαστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μπροστά 

σε σενάρια συνομωσίας. Από πού προκύπτουν αυτοί οι ισχυρισμοί; Μήπως 

από κάποια δήλωση κάποιου ευρωπαίου αξιωματούχου, ότι ήρθε σε 

συναλλαγή με την Κυβέρνηση; Προέκυψε από κάποιο πραγματικό περιστατικό, 

το οποίο αναδεικνύουν μέσω αυτών των ισχυρισμών; Από πουθενά. Αυτά είναι 

εφευρήματα τα οποία προβάλλουν εν είδει βαθυστόχαστων αναλύσεων, για να 

μπορέσουν στο τέλος να πουν ότι εδώ και πάλι έγινε συναλλαγή. 



Πείτε μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εσείς της Νέας Δημοκρατίας, 

μπροστά σε τέτοια σενάρια επιστημονικής φαντασίας, σε σενάρια συνομωσίας, 

πώς μπορεί να απαντήσει κανένας; Μπορεί να απαντήσει με λογικό τρόπο; 

Μπορεί να απαντήσει με λογικά επιχειρήματα; Μπορεί να απαντήσει με 

πραγματικά γεγονότα;  

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήδη η Υπουργός έκανε δεκτή μια 

τροπολογία την οποίαν έχω καταθέσει για την μη κατάσχεση των αγροτικών 

επιδοτήσεων των αγροτών στη Ζάκυνθο, εξαιτίας του σεισμού ο οποίος 

δοκίμασε τον τόπο μου και ακόμα δημιουργεί προβλήματα. 

Θέλω να ευχαριστήσω την Υπουργό και τον Υπουργό Αγροτικής 

Ανάπτυξης, τον κ. Αραχωβίτη, διότι σε συνεργασία με τον ίδιο κατατέθηκε αυτή 

η τροπολογία. Θα ήθελα, όμως, να πω ότι αυτό το οποίο θα ισχύσει για την 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τους αγρότες της Ζακύνθου, θα πρέπει να 

ισχύσει για όλους τους αγρότες της Ελλάδας. 

Και το τονίζω αυτό, κυρία Πρόεδρε, για τον απλούστατο λόγο: Οι 

αγροτικές επιδοτήσεις είναι το όχημα για να κρατηθεί ζωντανή η αγροτική 

παραγωγή. Εάν κατάσχουμε τις αγροτικές επιδοτήσεις, τότε στην ουσία 

διαλύουμε την αγροτική παραγωγή. Και αυτό το οποίο είναι στον σχεδιασμό 

του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πρέπει άμεσα να νομοθετηθεί για όλους 



τους αγρότες της χώρας. Και πιστεύω ότι η Κυβέρνηση αυτή μπορεί να το 

υλοποιήσει άμεσα νομοθετικά.  

Κυρία Πρόεδρε, πριν μερικές μέρες είχα μιλήσει στην Ολομέλεια και είχα 

αναφερθεί σε μια απαράδεκτη απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού όσον 

αφορά το διατακτικό και το ύψος του προστίμου που είχε επιβάλλει. Δυστυχώς, 

παρατήρησα ότι ένας πρώην έγκριτος δημοσιογράφος -το «πρώην» πάει στο 

έγκριτος- αναλώθηκε όχι μόνον σε λοιδορίες εις βάρος μου -το οποίο συνηθίζει 

άλλωστε, δίνοντας και το τι διαθέτει ο άνθρωπος- αλλά και σε ψεύδη και σε 

συκοφαντίες. Φαίνεται ότι από πρώην έγκριτος δημοσιογράφος έχει μεταβληθεί 

σε γραφίδα του Μαρινάκη, ο οποίος όλοι γνωρίζετε πόσο με συμπαθεί. Τον 

ευχαριστώ για αυτήν την αρθρογραφία. Με τιμάει ιδιαίτερα. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας πω ότι σήμερα ο αγροτικός 

κόσμος στη Ζάκυνθο, όχι μόνον για αυτήν την τροπολογία, αλλά και για το 

γεγονός ότι ο αρμόδιος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε το τέλος 

του φόρου στο κρασί, θα είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος. Το Υπουργείο 

Οικονομικών, βεβαίως, το ανακοίνωσε, η κυρία Παπανάτσιου.  

 

Θέλω, λοιπόν, να πω ότι πράγματι η σημερινή συνεδρίαση, όπως και η 

προηγούμενη, είναι ιστορικής σημασίας, διότι σήμερα έχει ξεκινήσει το ξήλωμα 



όλων εκείνων των μνημονιακών φόρων και όλων εκείνων των μέτρων, τα οποία 

είχαν χαρακτηριστεί ως αντιλαϊκά και η Κυβέρνηση αυτή βρίσκεται απόλυτα 

εναρμονισμένη με τις εξαγγελίες της.  

Έτσι ακριβώς επιβεβαιώνεται η αξιοπιστία και η πολιτική πιστότητα της 

Κυβέρνησης, με μέτρα τα οποία υλοποιεί ακριβώς όπως τα είχε εξαγγείλει. 

Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Στις 20:30΄ 

έχει ζητήσει να παρέμβει η κυρία Υπουργός. 

 Τον λόγο έχει η κυρία Αραμπατζή για πέντε λεπτά. 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν μπορώ παρά να ξεκινήσω με αφορμή 

τα όσα είπε ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Κοντονής, με αφορμή την 

αποδεχθείσα από την Υπουργό τροπολογία για τους αγρότες της εκλογικής σας 

περιφέρειας.  

Φυσικά και συναινούμε και δεν έχουμε τίποτα με τους ανθρώπους, οι 

οποίοι πραγματικά επλήγησαν από το δυσμενές αυτό φαινόμενο. Έχω, όμως, 

να κάνω δύο ερωτήματα προς την Κυβέρνηση.  



Αναρωτιέμαι, αυτά τα οποία με την ανάληψη του υπουργικού του θώκου 

δήλωνε ο κ. Αραχωβίτης από το Βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης 

και βεβαίως επαναλάμβανε και ο πρώην προκάτοχός του, ο κ. Αποστόλου, για 

το ακατάσχετο των αγροτικών επιδοτήσεων, τις οποίες ειρήσθω εν παρόδω, 

γιατί πρέπει να θυμόμαστε εδώ ότι εσείς φορολογήσατε με νόμο της δικής σας 

Κυβέρνησης, κυρία Παπανάτσιου, ύψους 15.000 ευρώ έχουν πάει περίπατο; 

Επίσης, θέλω να ρωτήσω την ευνοϊκή μεταχείριση που έχουν οι 

πληγέντες αγρότες της Ζακύνθου δεν την έχουν κυρία Υπουργέ, κύριοι 

Υπουργοί, οι αγρότες όλης της χώρας που εξαιτίας και των σφοδρών 

συνεπειών της κλιματικής αλλαγής έχουν υποστεί τη μεγαλύτερη απώλεια 

εισοδήματος των τελευταίων δεκαετιών συν τα φορολογικά και ασφαλιστικά 

μέτρα και την εκτίναξη του κόστους παραγωγής που τους έχει επιφυλάξει η 

Κυβέρνησή σας; 

Και μια ακόμη ερώτηση έχω να κάνω. Βγάζει βαμβάκια η Ζάκυνθος; Γιατί 

βλέπω εδώ στην τροπολογία ότι γίνεται μια πρόβλεψη για το βαμβάκι. Εξ όσων 

γνωρίζω και από τα λίγα που γνωρίζω, η Ζάκυνθος δεν έχει βαμβάκι. Και 

ερωτώ αυτή η συμπερίληψη της συγκεκριμένης διάταξης έγινε κατά λάθος ή 

ενδεχομένως; Ρωτώ και θα ήθελα μια απάντηση. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να πάμε στα του νομοσχεδίου η 

σημερινή συνεδρίαση αποκάλυψε με τον πιο ηχηρό τρόπο την ασχήμια και το 



αλαζονικό πρόσωπο αυτής της Κυβέρνησης. Παρακολουθήσαμε έναν 

πρωτόγνωρα προκλητικό και κυνικό Πρωθυπουργό, που χρέωσε τη χώρα με 

100 δισεκατομμύρια ευρώ και δύο μνημόνια προκειμένου να απαλλαγεί από τις 

αυταπάτες του, να γελά αυτάρεσκα μέσα σε αυτήν την Αίθουσα για τη ζημιά την 

οποία προκάλεσε στη χώρα. 

 Αποκάλυψε, όμως, και έναν βαθιά επικίνδυνο Πρωθυπουργό για τα 

συμφέροντα αυτής της χώρας, έναν Πρωθυπουργό που όταν άκουσε τον 

Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κ. Μητσοτάκη, για την αλήθεια για τις 

συναλλαγές πίσω από τις κλειστές πόρτες και κάτω από το τραπέζι για το θέμα 

της Μακεδονίας, ξαναθυμήθηκε τα παραμύθια περί προδοτών, περί εθνικιστών 

και ακραίων.  

Και παρακολουθήσαμε σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο όρθιο να 

χειροκροτά, δήθεν θιγόμενο για το ξεπούλημα που άκουσε, όταν οι ίδιοι 

Υπουργοί ως Βουλευτές τέσσερα χρόνια πριν σε αυτήν εδώ την Αίθουσα 

φωνάζατε και διαλαλούσατε περί προδοτών, περί Τσολάκογλου, ζητούσατε να 

στηθούν κρεμάλες στην πλατεία Συντάγματος για εμάς που ψηφίζαμε όχι 

κανενός είδους ξεπούλημα, αλλά μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής. 

Έχετε το θράσος, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης και της 

Συμπολίτευσης, να μας κάνετε μαθήματα πατριωτισμού και πολιτικής 

ευπρέπειας; Είναι θράσος, γιατί η πικρή αλήθεια, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ 



και των ΑΝΕΛ, είναι αυτή που σας είπε ο Πρόεδρός μας. Ανταλλάξετε το 

«Σκοπιανό» με τη μείωση των συντάξεων. Ανταλλάξατε ένα οικονομικό μέτρο, 

που δεν θα έπρεπε να είχατε ψηφίσει, με μία μείζονα εθνική υποχώρηση. 

Ανταλλάξετε τη Μακεδονία με τη σκηνοθετημένη και υποτιθέμενη έξοδο από τα 

μνημόνια.  

Τα δώσατε όλα για την εξουσία και ξεπουλήσετε τη Μακεδονία για τις 

υπουργικές σας καρέκλες. Κι αυτό, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, αγαπητή 

κυρία συνάδελφε προερχόμενη από τη Μακεδονία, ο λαός της Μακεδονίας και 

όλης της χώρας δεν θα το καταπιεί, ούτε θα το συγχωρέσει με τα «κοκαλάκια» 

και τα φιλοδωρήματα που μοιράζετε, εν είδει «πατερούλη». 

 Γι’ αυτό, μην ματαιοπονείτε με τους διθυραμβικούς και αυτάρεσκους 

λόγους σας, ερχόμενοι σήμερα εδώ να ξεψηφίσετε τα δικά σας νομοσχέδια, 

καθώς όλοι εμείς θυμόμαστε, και κυρίως οι Ελληνίδες και οι Έλληνες που σας 

έχουν πληρώσει πανάκριβα, ότι τον αχρείαστο νόμο για την περικοπή των 

συντάξεων τον φέρατε εσείς και τον ψηφίσατε μόνο εσείς, όπως και τον νόμο 

για τη μείωση του αφορολογήτου τον φέρατε εσείς και τον ψηφίσατε πάλι μόνο 

εσείς, αφού βεβαίως ήδη το είχατε μειώσει μια φορά, ότι τις είκοσι μία  

περικοπές των συντάξεων, το τσεκούρωμα των συντάξεων χηρείας, την 

περικοπή του ΕΚΑΣ, τα κάνατε βεβαίως εσείς, τη μείωση των συντάξεων κατά 

35% στις κύριες και 45% στις επικουρικές και  πάλι την κάνατε εσείς και ότι ο 



σωτήριος «νόμος Κατρούγκαλου», που τόσο πολύ διαφημίσατε μειώνει τελικά 

τις συντάξεις, κυρία Υπουργέ, όπως σας είπαν οι φορείς κατάμουτρα και σας 

χάλασαν το σόου που θέλατε να στήσετε στην Επιτροπή για το νομοσχέδιο. 

Δείξτε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, λίγη συστολή.  

Κλείνοντας, γιατί ο χρόνος είναι πάρα πολύ λίγος, θυμάμαι τα λόγια με 

τα οποία έκλεισε ο κύριος Πρωθυπουργός την ομιλία του. Κυνικά και 

αυτάρεσκα, ευχήθηκε –λέει- στους Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καλό 

κουράγιο για τις δύσκολες μέρες που έρχονται.  

Το καλό κουράγιο -περιττή η δήθεν μεγαλοθυμία του Πρωθυπουργού- 

το ευχόμαστε σε εσάς για την πικρή ήττα που σας περιμένει! 

 Ευχαριστώ. 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον λόγο έχει 

ο κ. Κέλλας και μετά θα μιλήσει η κυρία Υπουργός. Να τηρήσετε τον χρόνο, 

παρακαλώ.  

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

Κυρία Υπουργέ, δεν είναι η πρώτη φορά που φέρνετε ένα νομοσχέδιο 

αποσπασματικό και με ασύνδετες διατάξεις. Τρεισήμισι χρόνια τώρα μας έχετε 

συνηθίσει στη νομοθετική προχειρότητα και την αποσπασματικότητα. Και 



βέβαια, φέρνετε τροπολογίες, τροπολογίες, τροπολογίες, μέχρι την τελευταία 

στιγμή. 

 Έτσι και σήμερα, είμαστε θεατές σε ένα θέατρο του παραλόγου. Μόνο 

εσείς το έχετε καταφέρει αυτό, να ψηφίζετε επώδυνα μέτρα από μόνοι σας και 

στη συνέχεια, να ψηφίζετε την κατάργησή τους, χειροκροτώντας τους εαυτούς 

σας. Πραγματικά, απορώ.  Διαβάζετε τι ψηφίζετε ή όχι;   

Αυτή τη στιγμή που μιλάμε ένας στους δύο Έλληνες χρωστάει στην 

εφορία, ενώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο αγγίζουν τα 138 

δισεκατομμύρια ευρώ, οι προβλέψεις για την ανάπτυξη αναθεωρούνται 

διαρκώς προς τα κάτω και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μειώνεται 

κατά 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ.  

Και τώρα έρχεστε και νομοθετείτε τη μη περικοπή των συντάξεων και 

καλά κάνετε. Ποιος έχει φέρει αυτόν το νόμο για την περικοπή των συντάξεων, 

κυρία Αχτσιόλου; Δεν είναι εδώ, βγήκε έξω. Τον ν. 4472/2017 εσείς δεν το 

φέρατε; Εσείς δεν τον ψηφίσατε; Η Νέα Δημοκρατία τον είχε ψηφίσει; Όχι. Ήταν 

μημονιακή υποχρέωση; Όχι. Ήταν δική σας επιλογή. Επομένως, ζητήστε μία 

συγνώμη από ελληνικό λαό. Δεν είναι λόγος για πανηγύρια επειδή 

επιδιορθώνετε τα δικά σας λάθη.  



Εμείς είχαμε καταθέσει και σχετική τροπολογία τον Ιούλιο του 2018 για 

τη μη περικοπή των συντάξεων κι εσείς αρνηθήκατε να την ψηφίσετε. Κατά τη 

συζήτηση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή έγιναν σημαντικές τοποθετήσεις 

από τους φορείς και ακούστηκαν σημαντικά πράγματα από τους εκπροσώπους 

ΓΕΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, που επισήμαιναν όσα σας λέμε εμείς διαρκώς, τόσο εντός 

όσο και εκτός Κοινοβουλίου. Τέθηκαν υπόψη σας και επισημάνθηκαν τα 

εξευτελιστικά ποσοστά αναπλήρωσης του «νόμου Κατρούγκαλου» που 

σαρώνει τις συντάξεις από 900 έως 1.300 ευρώ και τις φέρνει στα 900 με 850 

ευρώ. Εγώ ρωτάω: Έχετε να πείτε κάτι σε αυτούς τους ανθρώπους; Θα 

καταργήσετε τον συγκεκριμένο νόμο που δημιουργεί το πρόβλημα ή θα 

συνεχίσετε να κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σας;  

Επί τη ευκαιρία, με αυτές τις συντάξεις χηρείας, αυτό το απαράδεκτο, το 

ντροπιαστικό που έχετε κάνει, έχετε σκοπό να κάνετε κάτι; Γιατί δεν βλέπουμε 

καμία διορθωτική κίνηση. 

Και συνεχίζω. Εκτός από τη μη περικοπή των συντάξεων ακολουθήσατε 

την ίδια ακριβώς τακτική και με τις ασφαλιστικές εισφορές και τους 

φορολογικούς συντελεστές των νομικών προσώπων.  

Σας ζήτησε κανείς να ψηφίσετε την αύξησή τους; Όχι. Ήταν επιλογή σας. 

Και τώρα ψηφίσατε την περιορισμένη μείωσή τους και αυτό μόνο για το 25% 

των επαγγελματιών. Επίσης, ψηφίσατε την επιστροφή κάποιων 



κουτσουρεμένων αναδρομικών με τέσσερα χρόνια καθυστέρηση και αυτό όχι 

γιατί το θέλατε, αλλά γιατί ήταν δικαστική απόφαση. 

Και έρχομαι στο Β΄ Μέρος του νομοσχεδίου, που αφορά την 

ενσωμάτωση της Οδηγίας στην εθνική έννομη τάξη. Εξυπακούεται πως δεν 

είμαστε αρνητικοί στο ενωσιακό δίκαιο, αλλά ορισμένα σημεία προβληματίζουν 

και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εισηγήσεις των εκπροσώπων των 

ασφαλιστικών εταιρειών και συλλόγων.  

Στο Γ΄ Μέρος επιφυλαχθήκαμε για κάποια σημεία τα οποία σε κάθε 

περίπτωση θα έπρεπε να αποτελέσουν αντικείμενο ξεχωριστής νομοθετικής 

ρύθμισης, ώστε να συζητηθούν, διότι δεν είναι επείγοντα εκτός από το άρθρο 1 

που περιλαμβάνει τη μη περικοπή των συντάξεων. 

Πέρα από αυτά και μέσα στη βροχή τροπολογιών, που είναι στην 

πλειοψηφία τους άσχετες με το νομοσχέδιο, είναι σημαντικό επιτέλους ότι 

φέρατε τη ρύθμιση για την κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το 

κρασί.  

Χαίρομαι γιατί το συγκεκριμένο θέμα είχα επισημάνει και εγώ 

προσωπικά πολλές φορές στον προηγούμενο Υπουργό, στον κ. Αποστόλου. 

Ήταν ένα άδικο μέτρο που έπληττε την αγροτική παραγωγή και τις 



οινοποιητικές επιχειρήσεις. Χρειάστηκαν δύο χρόνια για να υλοποιήσετε την 

υπόσχεσή σας, αλλά εγώ θα πω «κάλλιο αργά παρά ποτέ». 

Επίσης, η τροπολογία για το «Βοήθεια στο Σπίτι» αποτελεί μια 

σημαντική ρύθμιση με κοινωνικό πρόσημο και, βεβαίως, θα είμαστε θετικοί.  

Αύριο ξεκινά η συζήτηση για τον προϋπολογισμό, όπου θα μιλήσουμε 

για τα πεπραγμένα σας για όλη την τετραετία. Με ευνοϊκές ρυθμίσεις της 

τελευταίας στιγμής προεκλογικά ο λαός δεν ξεγελιέται. Θα κριθείτε σύντομα στις 

κάλπες από τα πεπραγμένα σας, γιατί ο ελληνικός λαός ευτυχώς έχει και κρίση 

και σύγκριση θα κάνει. 

Ευχαριστώ. 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): 

Ευχαριστούμε. 

Τον λόγο έχει ο κ. Τζελέπης. 

ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα από το πρωί παρακολουθήσαμε, 

δυστυχώς, σε πολύ οξείς τόνους μία αντιπαράθεση μεταξύ του Πρωθυπουργού 

και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως.  



Πραγματικά μετά από οκτώ χρόνια, που βρίσκεται η χώρα σε 

δημοσιονομική προσαρμογή, ο ελληνικός λαός περνάει τρομερά δύσκολα και 

ψάχνει να βρει την ελπίδα για να κρατηθεί από κάπου. Και αντί σήμερα να 

έχουμε πολιτική ωριμότητα και να υπάρξουν στο πολιτικό σύστημα δυνατότητες 

να μπορεί να συνεννοείται, να συνδιαλέγεται και να συγκλίνει, είδαμε αυτήν την 

πόλωση, αυτήν την αντιπαράθεση με στόχο τον μικρό δικομματισμό για 

διχασμό στον ελληνικό λαό.  

Ξεχνούν, όμως, οι δύο μικροί μονομάχοι ότι αυτά τα εννέα χρόνια της 

δημοσιονομικής προσαρμογής είμαστε η μόνη χώρα που κράτησε αυτή η 

προσαρμογή τόσο πολύ. Γιατί; Γιατί ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία ξεχνούν ότι 

κοινό τους επίτευγμα είναι το αντιμνημονιακό τους μέτωπο από το 2010. Ίσως 

για αυτό και η κοινή τους μοίρα ήταν η κωλοτούμπα σε αυτά τα οποία έλεγαν 

προεκλογικά. Από τα Ζάππεια της Νέας Δημοκρατίας περάσαμε στα νταούλια 

που θα χτυπούσε ο ΣΥΡΙΖΑ και τα σκισμένα μνημόνια με έναν νόμο, με ένα 

άρθρο.  

Η μνημονιακή μεταστροφή, βέβαια, δεν βοήθησε ούτως ώστε να 

καταλάβουν και να κόψουν αυτές τις κακές συνήθειες. 

 

 



Όμως και σήμερα βλέπουμε ότι άλλα λένε σήμερα, άλλα αύριο και όπως μας 

βολεύει.  

Πρέπει να καταλάβετε, κύριοι της Κυβέρνησης και της Αξιωματικής 

Αντιπολίτευσης, ότι η χώρα έχει ανάγκη από μετριοπάθεια, έχει ανάγκη από 

πολιτική και οικονομική σταθερότητα, από συγκλίσεις και μακροπρόθεσμες 

λύσεις.  

Παράλληλα, σήμερα ακούσαμε εδώ –εγώ δεν θα περίμενα ποτέ να το 

ακούσω- ο κ. Καμμένος να είναι υπερασπιστής του πατριωτικού ΠΑΣΟΚ του 

Ανδρέα Παπανδρέου. Τι υποκρισία, Θεέ μου! Ξέχασε ότι ο κ. Καμμένος έγραφε 

βιβλία ότι είναι αρχηγός της 17 Νοέμβρη; Ξέχασε πόσες καταδίκες έχει γιατί 

συκοφαντούσε την οικογένεια Παπανδρέου;  

Από την άλλη πλευρά, ακούσαμε τον κύριο Πρωθυπουργό να μιλάει για 

χρεοκοπημένη ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Πότε, κύριε Πρωθυπουργέ; Τότε που εμείς 

δίναμε μόνοι μας μάχη, το 2010, για να κρατήσουμε την χώρα όρθια από την 

άτακτη χρεοκοπία; Αυτά που εσείς συγκαλύπτετε σήμερα με τον αφανή εταίρο 

σας, τον κ. Καραμανλή, που παρέδωσε τα χρέη που μας παρέδωσε; Εσείς τότε 

φωνάζατε ότι ήμασταν Κυβέρνηση Πινοσέτ, προσκυνημένοι και 

γερμανοτσολιάδες.  



Άξια τα στελέχη –λέει- που έκαναν την πολιτική μεταγραφή έναντι της 

εκλογής Προέδρου το 2014. Θυμάστε τότε την εξαργύρωση της μεταπήδησης 

στον ΣΥΡΙΖΑ με υπουργικό θώκο και βουλευτική έδρα. Ποιοι; Αυτοί οι 

γυρολόγοι και οι κυνηγοί της πολιτικής, που τους έχετε αναγάγει στους πλέον 

άξιους πολιτικούς άντρες εντός του Κοινοβουλίου, αυτούς οι οποίοι ψήφισαν 

όλα τα μνημόνια. Γιατί ο ομιλών και καταψήφισε μνημόνιο και διαγράφηκε, 

όμως, παρέμεινε ιδεολογικά σε έναν χώρο για να τον στηρίξει, γιατί πιστεύει ότι 

πρόσφερε αυτή η δημοκρατική παράταξη και το ΠΑΣΟΚ τα περισσότερα στη 

χώρα. 

Αν πάρουμε τα θετικά και τα αρνητικά σήμερα, το ισοζύγιο για τη χώρα 

σ’ αυτά που πρόσφερε το ΠΑΣΟΚ είναι τα μάλα υπέρ των θετικών. Άρα, δεν 

μπορεί σήμερα για κακές συμπεριφορές κάποιων προσώπων από τον χώρο 

αυτόν να έρχεστε και να πετάτε τη ρετσινιά της συλλογικής ευθύνης σε όλα τα 

στελέχη του ΠΑΣΟΚ.  

Από την άλλη πλευρά, λέει, «ο κόσμος βρίσκεται μαζί μας». Ποιος 

κόσμος βρίσκεται μαζί σας; Ο κόσμος, τότε που είχατε αυταπάτες και θολωμένο 

μυαλό και του υποσχόσασταν λαγούς με πετραχήλια και σας έδωσε την ψήφο 

του για να έρθει το 2015 και συνέχισε με το Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και πάλι 

με διορισμένους Βουλευτές;  



Τώρα να σας δω πόσα απίδια χωράει ο σάκος. Τώρα που η διαχείριση 

της κρίσης έχει και τα τρία ιδεολογικά πρόσημα και ο ελληνικός λαός πλέον είναι 

πονηρεμένος για το πώς θα δώσει την ψήφο του. Θα σκεφθεί ποιος του είπε 

την αλήθεια από την πρώτη στιγμή και ποιοι τον εξαπάτησαν.  

Να δούμε τώρα που θα κατεβείτε στον ελληνικό λαό για να ζητήσετε την 

ψήφο του πόσους από αυτούς που εξαπατήσατε έχετε μαζί σας και πόσους 

από αυτούς που τους έχετε αναγάγει σε μεγάλα στελέχη θα εκλεγούν. Εσείς 

δεν βρίσκετε δημάρχους για να βάλετε για να κατεβείτε στις αυτοδιοικητικές 

εκλογές. Έχετε την εντύπωση ότι αυτά τα ποσοστά που σας δίνουν τα 

πληρωμένα site, οι πληρωμένες δημοσκοπήσεις θα έρθουν και θα τα βρείτε την 

επόμενη στις κάλπες; Είστε μακρά νυκτωμένοι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): 

Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε. 

ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κλείνοντας θα ήθελα να πω μόνο 

για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση του κ. Κατρούγκαλου, για αυτόν τον 

Αρμαγεδδώνα, αυτό που κατέθεσαν οι συνδικαλιστές και να το ξανακαταθέσω 

κι εγώ. Η αντιμεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος είναι όπως επί λέξει 

γράφει το έγγραφο που κατέθεσαν στην Επιτροπή της Βουλής, «κατά πολύ 

χειρότερος των μνημονιακών ασφαλιστικών νόμων που κατατέθηκαν την 

περίοδο της κρίσης». Κατά πολύ χειρότερος είτε προς τα ποσοστά 



αναπροσαρμογής είτε προς τα επιδόματα φτώχειας που κατάντησε τις 

συντάξεις. Και σήμερα έχετε τη λογική όχι του δέκα παίρνω, ένα δίνω, αλλά 

παίρνετε έναν τενεκέ λάδι και δίνετε μία ελιά στον κόσμο, που τον έχετε 

εγκλωβίσει σ’ αυτή τη λογική της φτώχειας. 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης 

ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον λόγο έχει 

η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για 

δώδεκα λεπτά. 

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η 

νομοθετική ρύθμιση που σήμερα θα ψηφίσουμε για την ακύρωση οριστικά και 

αμετάκλητα του μέτρου της μείωσης των συντάξεων η οποία θα ίσχυε από 

1/1/2019, είναι ένα γεγονός που επιβεβαιώνει ορισμένες θέσεις που 

εκφράστηκαν το προηγούμενο διάστημα και ταυτόχρονα διαψεύδει εξίσου 

ισχυρά άλλες θέσεις και προβλέψεις που κυριάρχησαν στον δημόσιο διάλογο 

το προηγούμενο διάστημα. 

Επιβεβαιώνει, πρώτον, την πάγια θέση της ελληνικής Κυβέρνησης ότι 

αυτό το μέτρο ήταν αχρείαστο διαρθρωτικά και δημοσιονομικά. Διαρθρωτικά 



για το ασφαλιστικό σύστημα, διότι το ασφαλιστικό σύστημα στέκεται στα πόδια 

του και έχει μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, χωρίς να χρειάζεται παρέμβαση στη 

συνταξιοδοτική δαπάνη και δημοσιονομικά, διότι η ελληνική οικονομία με τις 

πρωτοβουλίες που έχει λάβει η ελληνική Κυβέρνηση, μπορεί να επιτυγχάνει 

τους δημοσιονομικούς στόχους, χωρίς να χρειάζονται μέτρα δημοσιονομικής 

προσαρμογής. Αυτή ήταν μία πάγια θέση που εξέφραζε η ελληνική Κυβέρνηση 

και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και σήμερα επιβεβαιώνεται με τον 

πλέον καθαρό και έμπρακτο τρόπο.  

Δεύτερον, αυτή η ακύρωση επιβεβαιώνει ένα δεύτερο γεγονός, μία 

δεύτερη θέση, η οποία είναι ότι ο κύκλος της δημοσιονομικής προσαρμογής 

έχει οριστικά κλείσει. Πρωτίστως αυτό το επιβεβαιώνει ο Προϋπολογισμός του 

2019, αλλά και το συγκεκριμένο μέτρο ακόμη περισσότερο, διότι τελειώνουμε 

με μέτρα δημοσιονομικών περιορισμών και πλέον μπορούμε να περνάμε σε 

μέτρα επεκτατικά, δηλαδή, μέτρα ενίσχυσης των κοινωνικών παροχών και 

ελάφρυνσης ταυτόχρονα των πολιτών από φόρους και εισφορές.  

Άρα, το δεύτερο που επιβεβαιώνει οπωσδήποτε η συγκεκριμένη 

ακύρωση του μέτρου είναι ότι κλείνει ο κύκλος της δημοσιονομικής 

προσαρμογής οριστικά. Μπαίνει οριστικό τέλος στη διαδικασία των μνημονίων, 

όπως τα γνώρισε η χώρα τα τελευταία οκτώ χρόνια και επιπλέον η χώρα μπορεί 

πια κυρίαρχα, η Βουλή, η Κυβέρνηση να προχωρούν σε πολιτικές επιλογές, να 



μπορούν να προχωρούν σε πολιτικές που επιλέγουν να ακυρώνουν μέτρα που 

είναι αχρείαστα σε καθεστώς σχετικής οικονομικής ελευθερίας, χωρίς την 

ευθεία επιβολή ή τον καταναγκασμό από εξωτερικούς θεσμούς, είτε είναι 

ευρωπαϊκοί θεσμοί είτε είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. 

Η ακύρωση του μέτρου, όμως, είπα ότι διαψεύδει εξίσου ισχυρά και 

κάποιες τοποθετήσεις και προβλέψεις που κυριάρχησαν στον δημόσιο διάλογο 

το τελευταίο χρονικό διάστημα και μάλιστα σε ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας με 

πολλά μέσα ενημέρωσης, τα οποία ταυτόχρονα σήκωναν πολύ έντονα το 

ζήτημα της περικοπής των συντάξεων, όσο αυτή η Κυβέρνηση έλεγε «μην 

ποντάρετε όλα τα λεφτά σας εκεί, γιατί προσπαθούμε και θα καταφέρουμε να 

επικρατήσει η θέση μας για την ακύρωση του μέτρου».  

Και η καταστροφολογία η οποία βασικά ήταν ο πυρήνας του σχεδίου της 

Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο κυρίαρχος λόγος της δεν αφορούσε μόνο την 

περικοπή των συντάξεων, αλλά αφορούσε συνολικά την κατάσταση της 

ελληνικής οικονομίας και της χώρας ως προς τη συνολική της πορεία. Διότι δεν 

ήταν μόνο μία μόνιμη καταστροφολογία ότι θα επέλθει η καταβαράθρωση των 

συντάξεων, αλλά ήταν και μία καταστροφολογία για το ότι η ελληνική οικονομία 

δεν πάει καλά, άρα θα έρθουν κόφτες, θα έρθουν δημοσιονομικοί περιορισμοί, 

δεν θα μπορεί να μπει ένα τέλος στους δημοσιονομικούς περιορισμούς και άρα 

θα κοπούν οι συντάξεις. Η χώρα δεν πάει καλά, άρα δεν θα μπορέσει να βγει 



από το μνημόνιο και άρα θα αναγκαστούμε σε επόμενο μνημόνιο και μάλιστα 

σε αυτό βάσιζε ότι η περικοπή των συντάξεων θα συνιστά ακριβώς την 

επιβεβαίωση του νέου μνημονίου που έρχεται στη χώρα και μετά ότι η 

κατάσταση του ασφαλιστικού συστήματος είναι τέτοια κακή, τραγική, άσχημη, 

η οποία θα οδηγήσει αναγκαστικά στην περικοπή των συντάξεων. Άρα, 

πρόκειται για μία καταστροφολογία σε πολλά επίπεδα, η οποία διαψεύστηκε 

παταγωδώς και νομίζω ότι εμπράκτως σήμερα ηττάται σε όλο της το μέγεθος. 

Σκεφτόμουν, για να πω την αλήθεια, αν θα έπρεπε σήμερα στην 

τοποθέτησή μου να αναφερθώ στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η 

διαπραγμάτευση στη δεύτερη αξιολόγηση. Η θέση που κράτησε το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο, το βέτο που του είχε εκχωρηθεί από τους ευρωπαϊκούς 

θεσμούς, η επιμονή του στις συζητήσεις που γίνονταν εκείνη την περίοδο, όλα 

αυτά έχουν και έναν βιωματικό χαρακτήρα, που δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει 

ιδιαίτερα τη Βουλή. 

Αυτά, όμως, που νομίζω πως έχουν πολιτική αξία είναι η στάση που 

κράτησε η Ελληνική Κυβέρνηση τότε και από τότε μέχρι σήμερα, μια στάση 

δηλαδή καθημερινής δουλειάς και σκληρής επιμονής στην ακύρωση του μέτρου 

και κατάφερε να επικρατήσει αυτή της η θέση, αλλά και η στάση που κράτησε 

η Αξιωματική Αντιπολίτευση σε όλη αυτήν την προσπάθεια της Ελληνικής 

Κυβέρνησης. 



Ξέρετε, άκουσα και τον κ. Γεωργιάδη πριν από λίγο σχεδόν να λέει ότι 

μας συμπαραστάθηκε στην προσπάθεια ακύρωσης του μέτρου. Εάν δεν 

ήμασταν, λέει, και εμείς να κρατάμε και να σας υποστηρίζουμε σ’ αυτήν την 

προσπάθεια, δεν θα το είχατε καταφέρει.  

Πώς ακριβώς μας συμπαρασταθήκατε σ’ αυτήν την προσπάθεια, για να 

το καταλάβω δηλαδή; Μας συμπαρασταθήκατε σ’ αυτήν την προσπάθεια, όταν 

κάναμε διαπραγμάτευση για τη δεύτερη αξιολόγηση και σας ακούγαμε να λέτε 

«να πάρετε τόσα και άλλα τόσα μέτρα, για να κλείσουμε»; Μας 

συμπαρασταθήκατε, όταν κάναμε τη διαπραγμάτευση για τα εργασιακά –

αλληλένδετα εκείνη την περίοδο- και εσείς, διά του Προέδρου σας, λέγατε ότι 

αυτά είναι ιδεοληψίες της Αριστεράς, το να επανέλθουν οι συλλογικές 

διαπραγματεύσεις στη χώρα, που τώρα χάρις σ’ αυτές δεκάδες χιλιάδες 

εργαζόμενοι μπορούν να πετυχαίνουν καλύτερους μισθούς; Έτσι μας 

συμπαρασταθήκατε; 

Μας συμπαρασταθήκατε, όταν ήρθε εδώ ο κ. Μοσκοβισί και άφησε 

ανοικτή την πόρτα για την ακύρωση του μέτρου, που του κάνατε επίθεση, διότι 

αυτό έβγαζε το πρόγραμμά σας από τον προσανατολισμό του και ακύρωνε το 

αντιπολιτευτικό αφήγημα; Αυτή ακριβώς ήταν η συμπαράσταση; Αυτού του 

είδους την πολιτική συμπαράσταση εγώ δεν την κατανοώ στο συγκεκριμένο 

ζήτημα. 



Νομίζω ότι εδώ υπάρχουν δυο παράγοντες, τουλάχιστον εγώ έτσι τους 

βλέπω, που καθόρισαν αυτή τη στάση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης σε όλη 

αυτήν την υπόθεση. Ο πρώτος είναι προφανής: η αποκόμιση πολιτικών 

ωφελειών από την επένδυση στην καταστροφολογία. «Η Κυβέρνηση στέλνει 

τους συνταξιούχους στον Καιάδα, άρα εμείς είμαστε καλύτεροι». Προφανής.  

Ο δεύτερος και πιο επικίνδυνος, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτός που 

αφορά τη συνολική εικόνα και πρόθεση για το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας. 

Μια θέση, η οποία εκφράστηκε από τα πεπραγμένα της Αξιωματικής 

Αντιπολίτευσης όσο ήταν κυβέρνηση, δηλαδή διάλυση του ασφαλιστικού 

συστήματος της χώρας, 1,1 δισεκατομμύριο έλλειμμα του ασφαλιστικού 

συστήματος μετά από δώδεκα διαδοχικές περικοπές συντάξεων και 

τετρακόσιες χιλιάδες απλήρωτες συντάξεις και εφάπαξ. Αυτή ήταν η εικόνα που 

παρέδωσε η Αξιωματική Αντιπολίτευση, από τα πεπραγμένα της, όσο ήταν 

κυβέρνηση, στο ασφαλιστικό, από τη στάση της όσο αυτή η Κυβέρνηση 

προσπαθεί να στήσει το ασφαλιστικό σύστημα στα πόδια του, με «fake news», 

ότι το ασφαλιστικό καταρρέει, ότι υπάρχουν βόμβες στα θεμέλια του ΕΦΚΑ, ότι 

οι εισφορές είναι κραυγαλέες και ότι οι συντάξεις θα μειωθούν και από τη στάση 

που αφορά τις προγραμματικές της θέσεις για το τι ασφαλιστικό θέλει για την 

επόμενη μέρα, το ασφαλιστικό Πινοσέτ, το οποίο παραδίδει πυλώνες του 

δημόσιου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στις ιδιωτικές ασφαλιστικές 



εταιρείες, χωρίς καμία προστασία των σημερινών συνταξιούχων και 

ασφαλισμένων και με τεράστια τρύπα που θα δημιουργούσε η εφαρμογή μιας 

τέτοιας πρότασης στα δημόσια οικονομικά, μια τρύπα 55 δισεκατομμυρίων 

ευρώ, όπως έχω ξαναπεί. 

Άκουσα, όμως, τον κ. Βρούτση και πρέπει να απαντήσουμε σε μερικά 

θέματα, διότι ο κ. Βρούτσης είπε ότι πρέπει να λεχθούν κάποιες αλήθειες, γιατί 

υπάρχει η πραγματικότητα που παραβιάζεται.  

Είπε, λοιπόν, ο κ. Βρούτσης περίπου ότι η κατάσταση της οικονομίας 

στη χώρα το 2014 ήταν σε μια ισορροπία και εμείς, η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, 

πήγαμε σε μια άτακτη δημοσιονομική υποχώρηση.  

Κύριε Βρούτση, είχατε συμφωνήσει πρωτογενές πλεόνασμα 1,5% και 

φέρατε πρωτογενές πλεόνασμα 0,4%. Σωστά; Αυτό σημαίνει οπωσδήποτε 

εκτός στόχου. Και δεν ήταν η πρώτη χρονιά που συνέβαινε αυτό. Από το 2010 

και εντεύθεν δεν υπήρξε ούτε μία χρονιά που να πετύχετε τους 

δημοσιονομικούς στόχους, στους οποίους εσείς είχατε συμφωνήσει. Ήταν 

αυτός ο λόγος που είχε οδηγήσει τότε τους Θεσμούς να πουν ότι το πρόγραμμα, 

το οποίο εσείς είχατε υπογράψει, ήταν αναντίστρεπτα εκτός πορείας. Άρα, δεν 

υπήρχε θέμα να τελειώσουμε με εκείνο το πρόγραμμα καθαρά. Όσο και αν 

θέλετε να λέτε ότι κάτι τέτοιο θα συνέβαινε, δεν φαινόταν από τα δεδομένα.  



Είχατε συμφωνήσει για πρωτογενή πλεονάσματα την επόμενη χρονιά 

περίπου 3%, ενώ την προηγούμενη δεν είχατε καταφέρει να πιάσετε το 1,5%, 

και είχατε συμφωνήσει για 4% σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο. Πώς ακριβώς θα 

πιάνατε αυτούς τους στόχους, όταν δεν είχατε καταφέρει καμία από τις 

προηγούμενες χρονιές αυτό να συμβεί; Άρα, όλη αυτή η συζήτηση ότι το 

πρόγραμμα πήγαινε μια χαρά, θα τέλειωνε και μετά ήρθε ο Τσίπρας που έκανε 

μια λάθος διαπραγμάτευση και μας πήγε σε αχρείαστο μνημόνιο μάλλον δεν 

φαίνεται να επιβεβαιώνεται από την πραγματικότητα. 

Τον Δεκέμβρη του 2014 η απόδοση του δεκαετούς ελληνικού ομολόγου 

ήταν άνω του 8%. Ποια ακριβώς ήταν η ισορροπία της ελληνικής οικονομίας; 

Και να ρωτήσω και κάτι: Εάν εκείνη η εικόνα ήταν ισορροπημένη, σε ποια 

ακριβώς αντίληψη της πραγματικότητας η σημερινή εικόνα είναι περισσότερο 

ανισόρροπη;  

Με τη σημερινή εικόνα, έχουμε από το 2015 και μετά πλήρη επίτευξη 

των δημοσιονομικών στόχων, πρωτογενή πλεονάσματα χαμηλότερα από αυτά 

στα οποία είχατε συμφωνήσει εσείς -εγώ δεν λέω, και πάλι ψηλά είναι, αλλά 

πάντως χαμηλότερα από τα δικά σας- πλήρη επίτευξη των στόχων και ανεργία 

η οποία είναι μειωμένη κατά περίπου εξίμισι ποσοστιαίες μονάδες από όταν 

ήσασταν εσείς κυβέρνηση. Άρα, σε ποια ακριβώς αντίληψη της 



πραγματικότητας εκείνη η εικόνα ήταν ισορροπίας και η σημερινή εικόνα είναι 

ανισόρροπη; Το λέω αυτό, γιατί μου λέτε ότι παραβιάζεται η πραγματικότητα. 

 Έρχομαι στο ασφαλιστικό. Επιμένετε ότι το νέο ασφαλιστικό μειώνει 

δραματικά τις συντάξεις. Είπατε ότι τις μειώνει 35%. Επαναλαμβάνω τα 

στοιχεία που σας είχα πει και την άλλη φορά στη Βουλή: Η μέση σύνταξη στο 

ΙΚΑ, πριν τον ν. 4387/2016, ήταν 728 ευρώ. Μετά τον ν. 4387 είναι 722 ευρώ. 

Αυτό το λέω και για τους Βουλευτές του ΚΚΕ, οι οποίοι παρουσιάζουν τεράστιες 

αποκλίσεις στις συντάξεις, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην 

πραγματικότητα. Η μέση σύνταξη του ΟΓΑ ήταν 469 ευρώ πριν τον 

ασφαλιστικό νόμο. Μετά τον ασφαλιστικό νόμο, είναι 481 ευρώ. Υπάρχει μια 

αύξηση στους συνταξιούχους του πρώην ΟΓΑ. Η μέση σύνταξη του πρώην 

ΟΑΕΕ ήταν 927 ευρώ. Με τον νέο νόμο είναι 902 ευρώ. Υπάρχει μια μικρή 

μείωση στις συντάξεις του τέως ΟΑΕΕ, διότι το σύστημα εκείνο που 

υπολογίζονταν οι συντάξεις του ΟΑΕΕ προσέδιδε ένα ποσό, το οποίο ήταν 

ανεξάρτητο από την πραγματική εισφορά που είχαν καταβάλει,. Άρα, κατά 

κανόνα, είμαστε περίπου στα ίδια, σε ό,τι αφορά τα επίπεδα της μέσης 

σύνταξης. Ξαναλέω, αν αυτές οι συντάξεις είναι χαμηλές -να το δεχτώ-, ήταν 

χαμηλές και πριν. Δεν είναι ο νέος νόμος αυτός ο οποίος τις καταρρακώνει.  

Τρίτον, είπατε για τις αυξήσεις εισφορών και πάλι. Επαναλαμβάνω -τα 

είπε και ο Πρωθυπουργός- ότι το 88% των ελεύθερων επαγγελματιών, 



αυτοαπασχολούμενων και αγροτών πλήρωσε μέχρι 200 ευρώ το μήνα με το 

νέο ασφαλιστικό. Το ποσοστό αυτών των επαγγελματιών πριν τον νόμο ήταν 

27%. Το 27% πλήρωνε μέχρι 200 ευρώ το μήνα. Με το νέο ασφαλιστικό, το 

88% πληρώνει μέχρι 200 ευρώ το μήνα. Σε ποια αντίληψη της πραγματικότητας 

το νέο ασφαλιστικό επιβαρύνει με τις εισφορές τους ασφαλισμένους; 

 Τέταρτον, ξαναείπατε ότι όσο ο κρατικός προϋπολογισμός 

χρηματοδοτεί το ασφαλιστικό, δεν μπορεί το ασφαλιστικό να είναι 

πλεονασματικό. Να συνεννοηθούμε. Το δημόσιο σύστημα κοινωνικής 

ασφάλισης έχει κρατική χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση του Δημόσιου 

Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης είναι από τις εισφορές και από τον κρατικό 

προϋπολογισμό. Αυτό είναι το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης σε όλα 

τα ευρωπαϊκά συστήματα. Αν δεν θέλετε κρατική συμμετοχή στο ασφαλιστικό 

σύστημα, να μας το πείτε. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Είναι καλό να την πείτε 

αυτή τη θέση καθαρά, γιατί ο Πρόεδρός σας αναφέρεται στη διείσδυση του 

ιδιωτικού τομέα για να αναλάβει τους σημερινούς πυλώνες της δημόσιας 

ασφάλισης. Σε όλα τα συστήματα τα ευρωπαϊκά, τα δημόσια έχουμε συμμετοχή 

του κράτους κανονικά στο δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Και έτσι 

πρέπει να είναι κατ’ εμάς.  

Μάλιστα, με τον ν. 4387 αυτό έχει διευκρινιστεί με πάρα πολύ μεγάλη 

σαφήνεια. Λέει ότι η εθνική σύνταξη που καταβάλλεται σε όλους τους 



συνταξιούχους που πληρούν την ηλικία συνταξιοδότησης χρηματοδοτείται από 

τον κρατικό προϋπολογισμό. Ο κρατικός προϋπολογισμός θα καλύπτει πάντα 

την εθνική σύνταξη και καλώς, γιατί αυτό είναι το δημόσιο σύστημα κοινωνικής 

ασφάλισης. 

 Τι θα πει ότι προκύπτει πλεόνασμα στον ΕΦΚΑ; Θα πει ότι, όταν 

ξεκίνησε ο ΕΦΚΑ και τον προϋπολογίσαμε με τη δεδομένη κρατική 

χρηματοδότηση, στο κλείσιμο της χρονιάς τα έσοδα ήταν πολύ περισσότερα 

από αυτά που αναμένονταν. Γιατί; Το έχω απαντήσει αρκετές φορές: κατά 

κανόνα, λόγω της μείωσης της ανεργίας. Αυτός ήταν ο κύριος παράγοντας. 

Αυξήθηκαν τα έσοδα, επειδή αυξήθηκε η απασχόληση στη χώρα. Αυτό έγινε 

και το 2017. Αυτό γίνεται και το 2018. Και κατά πάσα πιθανότητα, αυτό θα γίνει 

και το 2019. 

Ο προϋπολογισμός του 2019 -θα το δείτε για τον ΕΦΚΑ που λέτε- 

περιλαμβάνει την κρατική χρηματοδότηση –μάλιστα, την έχουμε ελαφρώς 

μειώσει, διότι δεν έχει νόημα να φτιάχνεις θηριώδη πλεονάσματα στο 

ασφαλιστικό ταμείο, εφόσον πάνε καλά τα έσοδα του- και έχει τα κανονικά 

έσοδα που θα έχουμε από τις εισφορές και την κανονική συνταξιοδοτική 

δαπάνη. Αν τα πράγματα πάνε καλύτερα από αυτό, θα εμφανιστεί πλεόνασμα 

ξανά στον ΕΦΚΑ για το 2019. 



Είπατε και κάτι για το δάνειο που πήραμε για την εκκαθάριση 

ληξιπρόθεσμων. Ναι, πήραμε ένα δάνειο 500 εκατομμυρίων για την εκκαθάριση 

ληξιπρόθεσμων, για την πληρωμή συντάξεων, τις οποίες πληρώσαμε. Και 

βάλαμε κι άλλα 250 εκατομμύρια, γιατί τις πληρώνουμε τις συντάξεις.  

 

 

 

 

 

 

Κι εσείς είχατε πάρει δάνειο για να πληρώσετε τα εφάπαξ και δεν τα 

πληρώσατε. Αυτή είναι η διαφορά, ότι εσείς πήρατε δάνειο για να πληρώσετε 

τα εφάπαξ και δεν το πληρώσατε, δεν τα εκκαθαρίσετε, εμείς πήραμε δάνειο 

για να πληρώσουμε τις συντάξεις και τις πληρώσαμε και βάλαμε και 

παραπάνω. 

Κι επειδή είπατε ότι αυτά επιβαρύνουν το χρέος, η Κυβέρνηση του 

ΣΥΡΙΖΑ είναι η πρώτη από το 2016 και μετά που καλύπτει, όχι μόνο τις δαπάνες 

της, αλλά και πληρώνει το σύνολο των τόκων του δημόσιου χρέους και αυτό 



γιατί την περίοδο 2016 με 2018 έχουμε πλεόνασμα στη Γενική Κυβέρνηση, όχι 

απλώς πρωτογενές πλεόνασμα. Έχουμε πλεόνασμα στη Γενική Κυβέρνηση και 

γι’ αυτό μπορούμε να πληρώνουμε κανονικά τους τόκους του δανεισμού.  

Και μαζί με την αναδιάρθρωση του χρέους που πετύχαμε το καλοκαίρι, 

διότι αυτό δεν μπορείτε να το ξεχνάτε όταν κάνετε την αφήγηση σας, 

καταφέραμε το χρέος να μπει σε τροχιά βιωσιμότητας. Αυτά σε σχέση με τα 

όσα είπε ο κ. Βρούτσης. 

Να κλείσω, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο.  

Η Κυβέρνηση αυτή έχει πάρει μια πολύ σαφή πολιτική απόφαση, να 

ενισχύσει το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Όμοια απόφαση έχει 

πάρει και για την υγεία, να ενισχύσει το δημόσιο σύστημα υγείας. 

Προστατεύουμε τις συντάξεις, μειώνουμε τις εισφορές, πληρώνουμε 

ληξιπρόθεσμα και κλείνουμε πληγές του παρελθόντος. Και τα μέτρα που 

ψηφίζουμε και υλοποιούμε από την 21η Αυγούστου και μετά, επιβεβαιώνουν 

έμπρακτα αυτή την προσπάθεια. Τέτοιο μέτρο είναι το σημερινό μέτρο 

προστασίας των συντάξεων για το 2019. Είναι η αύξηση που θα δουν εξακόσιες 

είκοσι χιλιάδες συνταξιούχοι από 1-1-2019. Άρα, για πρώτη φορά μετά από 

δέκα χρόνια σε αυτή τη χώρα, δεν θα έχουμε μείωση συντάξεων, αλλά θα 

έχουμε αυξήσεις συντάξεων και αυξήσεις μισθών. Τέτοια είναι τα μέτρα που 

παίρνουμε για την καταπολέμηση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας, 



γιατί δεν μπορεί κανείς να βλέπει αποσυνδεδεμένο το ασφαλιστικό από την 

αγορά εργασίας. Ομοίως είναι η επαναφορά των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων, που δίνει τη δυνατότητα αυξήσεων στους μισθούς. Γιατί 

δεν μπορεί να βλέπει κανείς το ασφαλιστικό χώρια από την αγορά εργασίας. 

Τέτοιο μέτρο είναι οι πράξεις μας για τη μείωση της ανεργίας. Φέρνουμε 

αποτελέσματα στο 18,6%, γιατί δεν μπορεί να βλέπει κανείς στο ασφαλιστικό 

χωρίς να βλέπει την κατάσταση της αγοράς εργασίας στη χώρα.  

Αυτό, λοιπόν, το αποδεικνύουμε έμπρακτα. Αυτές οι πράξεις είναι αυτές 

που για μας αποτελούν την εκπλήρωση του χρέους μας προς την κοινωνία. 

Αυτές οι πράξεις είναι αυτές οι οποίες συνεχίζουν να μας συνδέουν την κοινωνία 

και όσο περνάει ο καιρός, θα μας συνδέουν ακόμη περισσότερο.  

Και για όσους κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, είναι αυτές οι πράξεις οι 

οποίες μας διαχωρίζουν και από το παλιό πολιτικό σύστημα, που εξυπηρετεί 

μόνο συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα. Όσο θα μας συνδέουν με την 

κοινωνία περισσότερο αυτές οι πράξεις, τόσο περισσότερο θα μας διαχωρίζουν 

από την εξυπηρέτηση της οικονομικής ελίτ.  

Σας ευχαριστώ πολύ. 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ) 



 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): 

Ευχαριστούμε την κυρία Υπουργό. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύρια Πρόεδρε, επί της διαδικασίας. Θέλω να 

κάνω μια παρατήρηση σε αυτά που είπε η Υπουργός.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δεν θα 

δευτερολογήσετε; 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Αυτή θα είναι η δευτερολογία μου. Τώρα να 

τοποθετηθώ, για να έχει και λίγο ενδιαφέρον η συζήτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Το λέω επειδή 

έχουν ανακοινωθεί οι επόμενοι συνάδελφοι. Πόσο χρόνο θέλετε; 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεν θα μιλήσω πολύ και ούτε θα οξύνω το 

κλίμα. Θέλω να κάνουμε μια ποιοτική συζήτηση, γιατί μπαίνουμε σε ένα 

ενδιαφέρον κομμάτι μιας τεχνικής συζήτησης, που μπορεί τον κόσμο να μην 

τον ενδιαφέρει, αλλά θέλω αυτό που είπα και στην τοποθέτησή μου να το 

ξανακάνω πράξη. Να πούμε την αλήθεια και την πραγματικότητα, την οποία 

επιμελώς η κυρία Αχτσιόγλου κρύβει. 

Κυρία Υπουργέ, η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα που διατήρησε τον 

κοινωνικό, δημόσιο και καθολικό χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης. Δεν 

καταλαβαίνω γιατί το επαναφέρετε. Είναι θέση αξιακή της παράταξής μου. Η 



κοινωνική ασφάλιση είναι κάτι το οποίο διατήρησε η Νέα Δημοκρατία και 

διατηρεί αναλλοίωτα. Έτσι την παραλάβετε. Δεν καταλαβαίνω τους υπαινιγμούς 

σας και τα ερωτηματικά τα οποία θέτετε.  

Μπαίνω τώρα στα ζητήματα τα οικονομικά τα οποία είπατε. Ναι, 

πράγματι, η ανταποδοτικότητα και το αναδιανεμητικό σύστημα που συμμετέχει 

ο κρατικός προϋπολογισμός είναι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν 

είπε κανείς κάτι το διαφορετικό. Αλλά όταν από τον κρατικό προϋπολογισμό, με 

δικά σας στοιχεία -το χαρτί που κρατάω είναι με προϋπολογισμό που 

καταθέσατε και θα συζητήσουμε αύριο, αλλά και του ΕΦΚΑ που καταθέσατε 

πριν τρεις μέρες- καταβάλουμε 25 δισεκατομμύρια ευρώ για τις κύριες 

συντάξεις, όταν οι εισφορές για το 2019 είναι 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ, 

σημαίνει ότι η συμμετοχή του κρατικού προϋπολογισμού είναι πάρα πολύ 

κρίσιμη και πρέπει να υπάρχει. Αυτό, όμως, τι λέει; Λέει ότι δεν υπάρχουν 

πλεονάσματα. Πώς θα το κάνουμε; 

Στο ερώτημα –σχήμα λόγου- που θέσατε από το Βήμα της Βουλής ότι 

δημιουργείτε πλεονάσματα να ποια είναι η απάντηση. Δεν απαντήσετε. Σας 

είπα τα στοιχεία. 

Με τα δικά σας στοιχεία, κυρία Αχτσιόγλου, -το καταθέσατε προχθές-

γράφετε: «Πλεόνασμα προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ για το 2017: 715 

εκατομμύρια». Εσείς το λέτε.  



Στον κωδικό 6.000 έχετε έκτακτα έσοδα 1 δισεκατομμύριο. Δηλαδή, 

πήρατε ξαφνικά από τον κρατικό προϋπολογισμό 1 δισεκατομμύριο και 

ανατρέψατε το αποτέλεσμα. Αυτό λέγεται αλχημεία. Το 2018 έχετε πλεόνασμα 

581 εκατομμύρια, πάλι 1 δισεκατομμύριο έκτακτα έσοδα. Κάνετε και πάλι 

αλχημεία, μαγείρεμα για να παρουσιάσετε το πρωτοφανές. Ποτέ στην ιστορία 

δεν παρουσίασε κανένας Υπουργός πρωτογενή πλεονάσματα σε ένα σύστημα 

ασφαλιστικό που χρηματοδοτεί ο κρατικός προϋπολογισμός.  

Και αυτό που είπα και δεν απαντήσατε στο τέλος, που είναι το πιο 

κρίσιμο, είναι το εξής: Πριν τρεις μέρες καταθέσατε αυτό εδώ το χαρτί, το οποίο 

είναι ο προϋπολογισμός του ΕΦΚΑ. Έχει δημοσιευτεί. Δεν είναι καινούργιο. 

Λέτε, λοιπόν, ότι το πλεόνασμα για το 2019 θα είναι 245 εκατομμύρια.  

Εγώ από Βήματος της Βουλής σας προκάλεσα και σας είπα: Με 

μαθηματική βεβαιότητα αυτός ο προϋπολογισμός θα ανατραπεί, δεν μπορεί να 

σταθεί και θα αναγκαστείτε να βάλετε πάλι έκτακτη χρηματοδότηση. Κρατήστε 

την ημερομηνία που μιλάμε.  

Σας λέω, λοιπόν, ότι, πρώτον, ο προϋπολογισμός του 2019 του ΕΦΚΑ 

είναι στον αέρα, δεύτερον, ότι αυτό που καταθέσατε δεν ισχύει, το κάνατε για 

λόγους εντυπωσιασμού, είναι μια αλχημεία και πάλι και πολύ σύντομα θα 

αναγκαστείτε να καταθέσετε νέα χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό. 



Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): 

Ευχαριστούμε, κύριε Βρούτση. 

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κυρία Πρόεδρε, θα μπορούσα 

να έχω τον λόγο για να απαντήσω; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε, κυρία 

Υπουργέ, έχετε τον λόγο. 

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Το πρώτο είναι γιατί υπάρχουν 

υπαινιγμοί –λέει- ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι υπέρ του δημόσιου 

συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Όχι, δεν υπάρχουν υπαινιγμοί. 

Προγραμματικές θέσεις είναι. Από τον Πρόεδρό σας εκφράστηκαν. Δεν είναι 

ζήτημα υπαινιγμών. Είναι πολύ καθαρή θέση που εκφράστηκε από τον 

Πρόεδρό σας όχι μια φορά, αλλά πολλές. Είπε, λοιπόν, η επικουρική ασφάλιση, 

που αυτήν τη στιγμή από το Σύνταγμα βρίσκεται στον δημόσιο πυλώνα 

κοινωνικής ασφάλισης -εγγυάται ο κράτος-, να γίνει εθελοντική και να περάσει, 

εφόσον το επιθυμούν οι ασφαλισμένοι, στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. 



Έκανα την περασμένη φορά που είχα την ευκαιρία μια παρουσίαση του 

τι θα σήμαινε αυτό για το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, τους 

ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους και είπα ότι επειδή το σύστημα μας 

είναι «pay as you go», δηλαδή οι σημερινές εισφορές πληρώνουν τις σημερινές 

συντάξεις, εάν τραβήξεις τις εισφορές των ασφαλισμένων έξω από το σύστημα 

και τους πεις «όσοι θέλετε βάλτε ή μάλλον όσοι θέλετε βάλτε στις ασφαλιστικές 

εταιρείες», στην πραγματικότητα αφήνεις σε εκκρεμότητα την πληρωμή των 

σημερινών επικουρικών συντάξεων. Απλό είναι. Δεν είπα κάτι σύνθετο. 

Απλώς, εξηγώ τι σημαίνει η πρόταση που έκανε η Νέα Δημοκρατία για 

το ασφαλιστικό. Αυτό δεν είναι υπαινιγμός. Είναι καθαρή θέση. Αν τραβήξεις τις 

εισφορές από το σύστημα αυτήν τη στιγμή, δεν μπορούν να πληρωθούν οι 

σημερινές επικουρικές συντάξεις. Δυόμισι εκατομμύρια συνταξιούχοι θα είναι 

στον αέρα. Θα μείνουν στον αέρα; Μάλλον όχι. Θα πρέπει να τους καλύψει ο 

κρατικός προϋπολογισμός. Τι θα σήμαινε για τον κρατικό προϋπολογισμό αυτή 

η κατάσταση; Θα σήμαινε μια επιβάρυνση της τάξης των 30 δισεκατομμυρίων 

ευρώ, όπως το έχει υπολογίσει το Υπουργείο Εργασίας με τα στοιχεία που έχει. 

Δηλαδή, 30 δισεκατομμύρια ευρώ σε μια χώρα με ΑΕΠ 190, για να καταλάβει 

κανείς τι σημαίνει αυτό το ζήτημα. 

Δεν υπάρχουν μόνο οι σημερινοί συνταξιούχοι, όμως, που θα πληγούν 

από μια τέτοια εξέλιξη. Υπάρχουν και σημερινοί ασφαλισμένοι στην επικουρική 



ασφάλιση, οι οποίοι λογικά γι’ αυτά που έχουν ήδη καταβάλει, θα πρέπει να 

αναμένουν κάποια παροχή. Εύλογο είναι. Είτε θα τους αφήσουμε στον αέρα, 

διότι οι εισφορές έχουν φύγει, έχουν πάει σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες 

είτε θα πρέπει πάλι το κράτος να μπει για να καλύψει αυτήν την τρύπα. Πόση 

είναι αυτή η τρύπα που θα πρέπει να καλυφθεί; Περίπου 25 δισεκατομμύρια. 

Το συνολικό κόστος μετάβασης στο ασφαλιστικό Πινοσέτ, που το είπε ο 

Βουλευτής σας, είναι 55 δισεκατομμύρια. Δεν το λέω μόνο εγώ. Δεν το λένε 

μόνο οι υπηρεσίες, οι οποίες έχουν δουλέψει στην κοστολόγηση αυτή. Το λένε 

και έγκριτοι, όπως θα δείτε, αναλυτές του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος. 

Αυτή ήταν η πρότασή σας, η οποία θεωρώ πως, αν κάτι μαρτυρά με 

μεγάλη σαφήνεια, είναι ότι δεν προστατεύουμε τους σημερινούς 

ασφαλισμένους και συνταξιούχους, δεν προστατεύουμε τα δημόσια οικονομικά. 

Πού ακριβώς κατευθυνόμαστε; Τι μας ενδιαφέρει; Μάλλον να προμοτάρουμε 

τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες. 

Μην ξεχνάτε ότι ο κ. Χατζηδάκης την ίδια στιγμή που διατυπώνατε αυτήν 

την πρόταση, σε τηλεοπτική συνέντευξη έλεγε πόσο εξαιρετικές αποδόσεις 

έχουν οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και πόσο πολύ μεγάλη προσαύξηση 

θα λάβουν όσοι πολίτες βάλουν τα χρήματά τους εκεί. 

Δεν είναι, λοιπόν, δικό μου ζήτημα. Αυτή η πρόταση έρχεται από δικά 

σας χείλη.  



Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το πλεόνασμα, εγώ νομίζω ότι εξήγησα ακριβώς 

τι σημαίνει πλεόνασμα, τι σημαίνει όταν κάνεις έναν προϋπολογισμό να 

καταλήγει να είναι πλεονασματικός.  

Όμως, για να απαντήσω σε δεύτερο επίπεδο σε αυτό που λέτε, εσείς 

λέτε ότι εμείς κάνουμε μια αλχημεία, δηλαδή ότι το ασφαλιστικό έχει τρύπα γιατί 

οι εισφορές δεν επαρκούν για την πληρωμή των συντάξεων. Εγώ σας ξαναλέω 

ότι εδώ έχουμε μIα διαφωνία αρχής. Το δημόσιο ασφαλιστικό δεν είναι τράπεζα, 

είναι η παροχή του κράτους. Παρεμβαίνει ο κρατικός προϋπολογισμός, για να 

ενισχύσει τις συντάξεις. Όμως, ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη.  

Εσείς λέτε ότι, εφ’ όσον οι εισφορές δεν επαρκούν για την πληρωμή των 

συντάξεων και μπαίνει ο κρατικός προϋπολογισμός, η Αχτσιόγλου κάνει μια 

αλχημεία και αντί ο κρατικός προϋπολογισμός να δώσει ό,τι λείπει, δίνει 

παραπάνω για να εμφανίζει πλεόνασμα.  

Αυτό δεν είναι ορθό και μπορεί κανείς να το δει από την εξής διαφορά: 

Μπορούμε να δούμε την κρατική χρηματοδότηση στο ασφαλιστικό ως ποσοστό 

του ΑΕΠ. Σωστά; Είναι η κρατική χρηματοδότηση στο ασφαλιστικό ως ποσοστό 

του ΑΕΠ περίπου η ίδια τα τελευταία χρόνια; Αν ναι, δηλαδή είναι ίδια και σε 

εμάς και σε εσάς, τότε εσείς γιατί παράγατε ελλείμματα και εμείς παράγουμε 

πλεονάσματα;  



ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Τι ήταν αυτό; Εμείς δεν είπαμε ποτέ για 

πλεονάσματα. Δεν μας απαντήσατε!  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δεν θα αφήσω 

άλλο διάλογο.   

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, μην επανέλθουμε στο πρωινό, 

σας παρακαλώ! Δεν είναι δυνατόν αυτό… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Όχι, δεν θα 

επανέλθουμε. Δώσαμε εξηγήσεις γιατί έρχεται και επανέρχεται.  

Τώρα θα δώσω τον λόγο στον κ. Φωτήλα, μετά στον κ. Ψυχογιό 

εναλλάξ, ύστερα στον κ. Μαντά ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, 

που του έχει απομείνει ένα εξάλεπτο και στο τέλος στην κυρία Παπανάτσιου, 

που μου ζήτησε τον λόγο.  

Κυρία Παπανάτσιου, υπολογίστε ότι θα σας δώσω τον λόγο για πέντε 

λεπτά.  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, πόσοι ομιλητές είναι ακόμα;  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δέκα άτομα.  

Ορίστε, κύριε Φωτήλα, έχετε τον λόγο.  

ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.  



Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σκεφτόμουν έναν τίτλο για το σημερινό 

νομοσχέδιο. Ο πρώτος που μου ήρθε στο μυαλό είναι ο τίτλος ενός θεατρικού 

έργου που παίζεται αυτές τις ημέρες με τεράστια επιτυχία του μεγάλου 

συγγραφέα Πιραντέλλο, το «Απόψε αυτοσχεδιάζουμε».  

Και για να μην αδικήσω τον μεγάλο θεατρικό συγγραφέα, το μόνο που 

ταιριάζει είναι ο τίτλος, γιατί το «Απόψε αυτοσχεδιάζουμε» βασίζεται σε ένα 

εξαιρετικό θεατρικό κείμενο -έχει αυτό που λέμε στην κινηματογραφική σενάριο- 

ενώ το δικό σας έργο βασίζεται μόνο σε αυτοσχεδιασμούς, κωλοτούμπες και 

υποκρισία. Είναι –θα έλεγα- ένα είδος stand-up comedy.  

Και θα διασκεδάζαμε, εάν αυτό το κακόγουστο αστείο δεν παιζόταν στην 

πλάτη του ελληνικού λαού, που ήρθατε στην εξουσία με την υπόσχεση ότι θα 

βελτιώσετε τη ζωή και καταλήξατε ο χειρότερος εφιάλτης του.  

Και βέβαια, όπως κάθε θεατρικό έργο όταν ανεβαίνει, μετά έρχονται οι 

κριτικές. Ακούστε, λοιπόν, τις κριτικές για το δικό σας έργο: Τα στοιχεία που 

δημοσίευσε ο ΙΟΒΕ για τον Νοέμβριο του 2018 είναι εξόχως αποκαλυπτικά. Το 

57% των συμπολιτών μας μόλις που τα βγάζει πέρα και από αυτό το 57%, που 

οριακά τα βγάζει πέρα, το 14% έχει αναγκαστεί να καταφύγει στις όποιες 

αποταμιεύσεις του, για να πληρώσει τις υποχρεώσεις του στην εφορία και 

στους διάφορους φόρους που του έχετε επιβάλει. Για αποταμίευση ούτε λόγος! 



Ανάλογα στοιχεία είχε προ ημερών δημοσιεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας στην Ευρώπη. Η χώρα μας επί της 

Κυβερνήσεώς σας βρίσκεται στην τελευταία θέση.  

Και συν τοις άλλοις, τι προβλέπεται από τις αρχές του 2019; Ένα σοκ! 

Όσοι εργαζόμενοι, δηλαδή, βγουν στη σύνταξη από την Πρωτοχρονιά του 2019 

και μετά θα διαπιστώσουν ότι οι αποδοχές που δικαιούνται θα είναι έως και 

40% μικρότερες των αποδοχών όλων των τυχερών που συνταξιοδοτήθηκαν 

έως και την 31η Δεκεμβρίου του 2018. Σε λίγες μέρες θα το πληροφορηθούν, 

όταν διαβάσουν τα αναλυτικά εκκαθαριστικά σημειώματα των παλαιότερων 

συναδέλφων τους, που θα πάρουν τη μη μειωμένη σύνταξη του Ιανουαρίου του 

2019. Εκεί θα καταγράφεται αναλυτικά ποιο είναι το ποσό της σύνταξης με 

βάση τον επανυπολογισμό του «νόμου Κατρούγκαλου», πώς αυτό το ποσό 

διορθώνεται με την τροπολογία του Υφυπουργού κ. Πετρόπουλου και πώς αυτό 

το ποσό της διόρθωσης το χάνουν κατά 100% οι συνταξιούχοι που βγαίνουν 

στη σύνταξη από 1-1-2019.  

Και ποιοι θα είναι αυτοί που θα οδηγηθούν και θα αδικηθούν 

περισσότερο σε σχέση με τους συνταξιούχους του 2018 και νωρίτερα;  

 

 

  



Οι εργαζόμενοι με τα περισσότερα χρόνια ασφάλισης και τις μεγαλύτερες 

καταβληθείσες εισφορές. Όσο περισσότερα πλήρωσαν, τόσο λιγότερα θα 

πάρουν. Αυτές είναι οι συνέπειες του «νόμου Κατρούγκαλου», που τον 

ξηλώνετε κομμάτι κομμάτι και άρον άρον, λόγω των ολέθριων επιπτώσεών του.  

Και καλά, εμείς καταστροφολογούμε. Οι εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ, της 

ΑΔΕΔΥ, των επικουρικών ταμείων, που με στοιχεία συγκεκριμένα σάς είπαν 

στην Επιτροπή της Βουλής τα ίδια για τον «νόμο Κατρούγκαλου», όλοι αυτοί 

είναι της Νέας Δημοκρατίας;  

Το πιο θλιβερό δε του νόμου αυτού και της κοπτοραπτικής που κάνετε 

είναι ότι η χώρα μας θα έχει πλέον επισήμως το θλιβερό προνόμιο των 

συνταξιούχων πολλών ταχυτήτων. Ακούστε: αυτών που συνταξιοδοτήθηκαν 

πριν τον Μάιο του 2016, αυτών που συνταξιοδοτήθηκαν μετά τον Μάιο του 

2016, αλλά πριν τον Δεκέμβριο του 2017, αυτών που συνταξιοδοτήθηκαν μετά 

τον Μάιο του 2016, αλλά πριν τον Δεκέμβριο του 2018 και αυτών που 

συνταξιοδοτούνται από τις αρχές του 2019 και μετά.  

Και βέβαια όλα αυτά δεν μας προκαλούν έκπληξη, όπως δεν μας 

προκάλεσε καμία έκπληξη και η αλαζονική στάση και τοποθέτηση του κυρίου 

Πρωθυπουργού νωρίτερα από αυτό εδώ το Βήμα, ενός Πρωθυπουργού που 

πραγματικά έχει χάσει εδώ και καιρό κάθε επαφή με τους πολίτες. Δεν 

ντράπηκε να πει σε συμπολίτες μας στο Μάτι, που έχασαν περιουσίες και 



αγαπημένους τους ανθρώπους, ότι -άκουσον άκουσον!- δεν τους δίνει τα λεφτά 

τους, παρ’ όλο που τα δικαιούνται, γιατί θα τα σπαταλήσουν. Ένας 

Πρωθυπουργός που ζητιανεύει τις ψήφους των συναδέλφων, προκειμένου να 

περάσει η κάκιστη Συμφωνία των Πρεσπών στη Βουλή, μπας και μείνει λίγους 

μήνες παραπάνω στην εξουσία. Όλος ο κόσμος αντέδρασε στις εθνικιστικές 

κορόνες του κ. Ζάεφ, μέχρι και οι γείτονές μας οι Βούλγαροι, μέχρι και ο 

«κουμπάρος» της συμφωνίας ο κ. Νίμιτς αντέδρασε. Μόνο ο κ. Τσίπρας δεν 

είχε τίποτα να πει. 

(Στο σημείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του 

κυρίου Βουλευτή) 

Επιτρέψτε μου για ένα λεπτό να αναφερθώ στην υπουργική τροπολογία 

1839/158. Είναι μία τροπολογία που αποτελεί την απόδειξη της πλήρους 

αποτυχίας και κατάρρευσης του ν. 4472/2017 των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ για τις 

προμήθειες στην Υγεία. Η Νέα Δημοκρατία είχε πει από την αρχή ότι αυτός ο 

νόμος είναι σταλινικής εμπνεύσεως. Στην πραγματικότητα το μόνο που 

ενδιέφερε την Κυβέρνηση ήταν να κεντρικοποιήσει τις προμήθειες με στόχο όχι 

τα καλύτερα αποτελέσματα του μέτρου, αλλά τις μίζες και τη διαπλοκή. Με αυτή 

την τροπολογία ζητάτε να μεταφερθούν παραπέρα οι ημερομηνίες, ώστε να 

προλάβετε να βολέψετε τα «δικά σας παιδιά».  



Σήμερα, ενάμιση χρόνο μετά, όλες οι προμήθειες γίνονται με απευθείας 

αναθέσεις, καταφανώς παράνομες. Τις παρανομίες αυτές θα κληθεί να τις 

διαχειριστεί βέβαια η Νέα Δημοκρατία ως επερχόμενη κυβέρνηση. Και αφού 

πρώτα θωρακίσατε τα μέλη του ΔΣ της ΕΚΑΠΥ με το ακαταδίωκτο, τώρα 

προσπαθείτε να κάνετε το ίδιο και για τις επιτροπές. Αλήθεια, γιατί πρέπει και 

οι Επιτροπές να έχουν ακαταδίωκτο; 

 Δεν μπορώ να μην σχολιάσω ένα σημείο της τροπολογίας που αναφέρει 

ότι οι προμήθειες θα γίνονται δεσμευτικά με τις προδιαγραφές που έχει συντάξει 

η ΕΚΑΠΥ. Αλήθεια, ποιος μπορεί να μας πει για πόσα είδη έχει προδιαγραφές 

η ΕΚΑΠΥ ως οφείλει; Θα έπρεπε να έχει για πέντε χιλιάδες είδη. Έχει για 

πεντακόσια; Έχει για πενήντα; Έχει για πέντε; Έχει για ένα;  

Ολοκληρώνοντας, σημειώνω ότι η Νέα Δημοκρατία δεσμεύεται να 

καταργήσει αυτόν τον νόμο-έκτρωμα του κ. Κατρούγκαλου, έναν νόμο που 

τιμωρεί τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους που δούλεψαν σκληρά και 

βλέπουν τους κόπους τους να μην ανταμείβονται.  

Εμείς δεν είμαστε σαν και εσάς, κυρίες και κύριοι των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Εμείς 

θα ανταμείψουμε το παραγωγικό κομμάτι της κοινωνίας, όσους επιθυμούν να 

εργαστούν τίμια και σκληρά, συνεισφέροντας στην πρόοδο της πατρίδας. Και 

είναι οι περισσότεροι. Πιστέψτε με! 



Σας ευχαριστώ. 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον λόγο έχει 

ο κ. Ψυχογιός. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. 

Κυρίες Υπουργοί, που είστε και πλειοψηφία στην Αίθουσα αυτήν τη 

στιγμή -σημαντικό αυτό- και κύριε Υπουργέ, είδαμε όλο το προηγούμενο 

διάστημα μία Αξιωματική Αντιπολίτευση να επιθυμεί ή αν όχι να επιθυμεί 

τουλάχιστον να επιχαίρει για την επερχόμενη περικοπή των συντάξεων.  

Και αυτό έγινε για διάφορους λόγους. Ή διότι προτιμάτε να βυθιστεί η 

κοινωνία περαιτέρω, αν αυτό σας εξυπηρετεί για να επανέλθετε στην 

κυβέρνηση ή πιθανόν, όπως έχετε αποδείξει στο παρελθόν, διότι η οριζόντια 

μείωση των συντάξεων ήταν μια προσφιλή σας πρακτική, που από κάποιους 

μάλιστα από εσάς έχει ενδυθεί και τον ιδεολογικό μανδύα, ότι πρόκειται για 

διαρθρωτικό μέτρο.  

Το παρόν σχέδιο νόμου, όμως, σας χαλάει για ακόμα μια φορά τη 

στρατηγική. Συνδέεται και με τις υπόλοιπες νομοθετικές ρυθμίσεις που έρχονται 

όλο αυτό το διάστημα στη Βουλή και αποσκοπούν στην αποκατάσταση των 



αδικιών, την ελάφρυνση των μεσαίων και λαϊκών στρωμάτων και την ενίσχυση 

των εισοδημάτων τους. 

Από την πλευρά μας σε καμία περίπτωση δεν ισχυριζόμαστε πως 

πρόκειται για κάποιο success story. Ξέρουμε καλά ότι έχουμε ακόμα πολύ 

δρόμο για να επουλώσουμε τις πληγές και να εξασφαλίσουμε -εκτός από την 

επιβίωση και την αξιοπρέπεια- και την κάλυψη των αναγκών των πολλών. Είναι 

όμως υποχρέωσή μας, απέναντι σε έναν λαό που έκανε τόσες θυσίες και 

αγωνίστηκε για να σταθεί όρθιος, να το κάνουμε.  

Και είναι αναγκαίο νομίζω να υπενθυμίζουμε από αυτό εδώ το Βήμα, 

γιατί δεν τυχαίνει της προβολής των περισσότερων ΜΜΕ, το τι έχει γίνει το 

τελευταίο διάστημα. Με τον δημοσιονομικό χώρο που εξασφαλίσαμε μετά τη 

λήξη του προγράμματος από τον Αύγουστο του 2018 και μετά, δίνουμε τη μάχη 

σε όλα τα μέτωπα, ώστε να αναπνεύσουν όλοι αυτοί που επλήγησαν από την 

οικονομική κρίση.  

Έχουμε λοιπόν ψηφίσει ήδη την επαναφορά των συλλογικών 

συμβάσεων εργασίας, με την εφαρμογή των βασικών αρχών της 

επεκτασιμότητας και της ευνοϊκότερης ρύθμισης. Ήδη έχουν αρχίσει να 

εφαρμόζονται σε κάποιους κλάδους, όπως για παράδειγμα στον δύσκολο 

κλάδο των ξενοδοχοϋπαλλήλων, όπου νέος εργαζόμενος 21 ετών που έπαιρνε 

511 ευρώ, σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, παίρνει 780 ευρώ.  



Αυτό βέβαια προϋποθέτει τον συνεχή και επίμονο έλεγχο του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας, αλλά και ένα εργατικό κίνημα που θα διεκδικεί τη 

διεύρυνση των συλλογικών συμβάσεων και βέβαια θα καταγγέλλει τις 

παρανομίες.  

Ενώ λοιπόν γίνονται όλα αυτά, αναμένονται και οι υπουργικές 

αποφάσεις για την αύξηση του κατώτατου μισθού και την κατάργηση του 

υποκατώτατου, πράγμα επονείδιστο για την εργαζόμενη νεολαία της χώρας.  

Εκτός όμως από αυτό, νομοθετήσαμε την εφάπαξ καταβολή των 

αναδρομικών σε ενστόλους, δικαστικούς λειτουργούς, γιατρούς του ΕΣΥ, 

πανεπιστημιακούς, στις κρατικές ορχήστρες και άλλες επαγγελματικές ομάδες, 

τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες, 

αυτοαπασχολούμενους και αγρότες με εισόδημα 10.000 ευρώ και πάνω, καθώς 

τα χαμηλότερα εισοδήματα πληρώνουν ήδη πολύ λιγότερα και βέβαια την 

περαιτέρω έκπτωση στις ασφαλιστικές εισφορές των νέων επιστημόνων το 

2019, τη μείωση του ΕΝΦΙΑ μεσοσταθμικά έως 30%, τη διανομή κοινωνικού 

μερίσματος και γι’ αυτό το έτος σε περισσότερους από τρεισήμισι εκατομμύρια 

δικαιούχους και τον επανακαθορισμό του συντελεστή φορολογίας κερδών στις 

επιχειρήσεις στο 25% μέχρι το 2022 από 29% που είναι σήμερα. Έχουμε 

επίσης ρυθμίσει την επέκταση του προγράμματος των σχολικών γευμάτων στα 

εσπερινά Γυμνάσια και Λύκεια και πολλά άλλα επί μέρους θετικά μέτρα.  



Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφερθώ και στη σημαντική υπουργική 

τροπολογία που έχει κατατεθεί στο παρόν νομοσχέδιο, με την οποία 

προβλέπεται η επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για νέους, μισθωτούς 

του ιδιωτικού τομέα, ηλικίας κάτω των 25 ετών, κάτι το οποίο θα ισορροπήσει 

και την αύξηση του κατώτατου μισθού για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  

Μια άλλη κρίσιμη τροπολογία αφορά στις μόνιμες προσλήψεις για το 

πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», ο τελικός αριθμός των οποίων αναμένεται να 

ανέλθει στις τρεις χιλιάδες διακόσιες. Πρόκειται για εργαζόμενους που 

καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του κοινωνικού κράτους και η 

προσφορά τους για πάνω από δεκαπέντε χρόνια, που ήταν σε ομηρία με 

ανανεούμενες συμβάσεις, είναι αδιαμφισβήτητη.  

Δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ βέβαια και στην τροπολογία για την 

κατάργηση του ειδικού φόρου στο κρασί. Ήρθε λοιπόν η ώρα να ακυρώσουμε 

στην πράξη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έναν φόρο που δημιούργησε 

προβλήματα και στρεβλώσεις, κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους 

παραγωγούς του οίνου. Τους επιβάρυνε δυσανάλογα, χωρίς να έχει τα 

επιθυμητά αποτελέσματα.  

Είχαμε δεσμευθεί ότι θα τον καταργήσουμε και αυτό κάνουμε με την 

τροπολογία αυτή, ελαφρύνοντας τους παραγωγούς και ενισχύοντας συνολικά 

τη λειτουργία της αλυσίδας του κλάδου. Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν με 



τον καλύτερο τρόπο την κεντρική μας στόχευση και το κοινωνικό πρόσημο της 

πολιτικής μας.  

Τέλος, από τις λοιπές διατάξεις του νομοσχεδίου θα ήθελα να σταθώ σε 

αυτή του άρθρου 81, παράγραφος 6, με την οποία ρυθμίζεται ένα σημαντικό 

θέμα στην περιφέρειά μου, την Κορινθία. Πιο συγκεκριμένα το Υπουργείο 

Οικονομικών προχωρεί στην παραχώρηση του κτηρίου του πρώην 

Ειρηνοδικείου Δερβενίου στον οικείο Δήμο.  

(Στο σημείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του 

κυρίου Βουλευτή) 

Πρόκειται για ένα εξαιρετικής αρχιτεκτονικής και ιστορίας κτήριο, το 

οποίο μπορεί πλέον να αξιοποιηθεί προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και του 

Νομού, βάσει και των προτάσεων που έχουν κατατεθεί και της θέσης που έχει 

στον Κορινθιακό κόλπο. Με αυτό τον τρόπο ικανοποιούμε ένα πάγιο και 

σταθερό αίτημα του Δήμου, των πολιτών και των φορέων της Δυτικής 

Κορινθίας, για το οποίο δουλέψαμε μεθοδικά από το 2015 και μετά και είμαστε 

ιδιαίτερα χαρούμενοι που υλοποιείται.  

Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να τονίσω το εξής. Με 

την ψήφιση του παρόντος νομοσχεδίου διαψεύδονται για άλλη μια φορά όλες 

οι «Κασσάνδρες». Όμως, ο δρόμος για μας είναι ακόμα μακρύς και ανηφορικός 



για να φτάσουμε στο μπόι της Αριστεράς και στο μπόι των ανθρώπων. Εδώ, 

άλλωστε, βρεθήκαμε από την κοινωνική πλειοψηφία για να δώσουμε από 

κοινού αγώνες. Αυτό είναι και παραμένει το μεγαλύτερο στοίχημά μας και 

πιστεύω ότι με πολλή και συλλογική δουλειά θα τα καταφέρουμε. 

Ευχαριστώ. 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούμε 

και εμείς. 

Έχω να κάνω μια ανακοίνωση προς το Σώμα, προτού δώσω τον λόγο 

στον κ. Μαντά. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Σώμα 

ότι τη συνεδρίασή μας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού 

προηγουμένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο 

οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα ένας μαθητές και μαθήτριες 

και πέντε εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 5ο Γυμνάσιο Ξάνθης. 

Σας καλωσορίζουμε στο Κοινοβούλιο και στην Αθήνα! Να περάσετε 

καλά! 

(Χειροκροτήματα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής) 



Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μαντάς έχει τον λόγο 

για έξι λεπτά. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ο κ. Φωτήλας έχει φύγει. Υπάρχει και ένα άλλο 

περίφημο έργου του Πιραντέλλο. Είναι το «Έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε». 

Εσείς είστε παγιδευμένοι απολύτως σε αυτό, κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, ιδιαίτερα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, 

γιατί νομίζετε ότι την πραγματικότητα αυτής της ιστορικής μέρας και της 

ιστορικής κίνησης να καταργήσουμε το μέτρο της περικοπής της προσωπικής 

διαφοράς των συντάξεων δεν θα την καταλάβει ο ελληνικός λαός. Έτσι νομίζετε 

και είστε βαθιά γελασμένοι. 

Στο όχι και τόσο μακρινό Μάη του 2017 ο κ. Μητσοτάκης έλεγε στην 

ομιλία του σε εκείνη τη συνεδρίαση: «Εν πάση περιπτώσει, αφού σας αρέσει 

τόσο πολύ αυτό το μείγμα πολιτικής του τέταρτου μνημονίου…» -έτσι το έλεγε 

από τότε- «…το οποίο από τη μια, κόβει συντάξεις και από την άλλη, δίνει 

επιδόματα, γιατί το πάτε το 2019; Γιατί δεν το εφαρμόζετε από τώρα; Διότι 

ξέρετε πολύ καλά ότι τα αντίμετρα δεν θα εφαρμοστούν ποτέ και τα μέτρα θα 

τα εφαρμόσει η επόμενη Κυβέρνηση». 

Κοροϊδεύετε κατά πρόσωπο το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. 



Λέτε ακόμη ότι μέτρα και αντίμετρα θα εφαρμοστούν μαζί. Άλλο ένα 

ψέμα. 

Διαβάστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προσεκτικά τι λέει το άρθρο 15, 

τι αναφέρει για τα αντίμετρα. Πρώτον, προϋποθέτει την ψήφιση τώρα και την 

πλήρη εφαρμογή μέτρων 4,9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δεύτερον, προϋποθέτει 

τη μόνιμη επίτευξη υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων. Τρίτον, προϋποθέτει 

για να δοθούν τα αντίμετρα, αξιολόγηση από τους θεσμούς και πρωτίστως –

προσέξτε!- από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτό θα αποφασίσει πότε, πώς 

και αν προφανώς δοθούν τα αντίμετρα. Και τέταρτον, φυσικά, εφαρμόζονται 

μόνο στο μέρος της υπέρβασης του στόχου του 3,5%. 

Για να εφαρμοστούν, με άλλα λόγια, πλήρως τα αντίμετρα, πρέπει να 

επιτευχθεί πλεόνασμα 5,5%. 

Να τον χαίρεστε τον κ. Μητσοτάκη, κύριε Βλάχο. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Βεβαίως. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Να τον χαίρεστε, γιατί κάνει τόσο σοβαρές 

προβλέψεις, έχει τόσο σοβαρή ανάλυση που λέει αυτά που λέει δυο χρόνια 

πριν. Ερχόμαστε σήμερα… 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Απομονώνετε φράσεις και βγάζετε 

συμπεράσματα. 



ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Δεν απομονώνω. Μπορείτε να τα δείτε. Διάβασα 

ολόκληρο απόσπασμα. Αφήστε το καλύτερα. 

Έρχεται σήμερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να γίνει πράξη αυτό που 

στην δική μου ομιλία, ενός απλού Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, 

προσπαθούσα να πω εκείνη την περίοδο. Τι έλεγα; Διότι μας λέτε και διάφορα 

πράγματα τα οποία δεν ισχύουν και τα έχουμε ξεκαθαρίσει από την αρχή. 

Μιλώντας για το μέτρο της περικοπής της προσωπικής διαφοράς και για 

το μέτρο της μείωσης του αφορολόγητου, έλεγα: «Αυτά και τα δύο είναι 

αρνητικά μέτρα. Δεν ήταν στην επιλογή μας. Είναι στη φαρέτρα των 

δογματικών, σκληρών ταξικών πολιτικών. Μας επιβλήθηκαν. Προσπαθούμε να 

τα αντισταθμίσουμε με τα αντίμετρα, τη μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα για 

όσους έχουν μηνιαίο ατομικό εισόδημα κάτω από 700 ευρώ, το επίδομα 

ενοικίου για εξακόσιες χιλιάδες νοικοκυριά κ.λπ. Ναι, στον βαθμό που τα βασικά 

θέματα σε αυτά τα δύο επόμενα χρόνια εξελιχθούν ομαλά, οφείλουμε να δούμε 

και να υλοποιήσουμε τα περιθώρια επαναδιαπραγμάτευσης των σκληρών 

αυτών μέτρων». 

Και αυτό πράξαμε. Πολύ απλά, αυτό πράξαμε. Ήμασταν από την αρχή 

και ξέραμε από την αρχή ότι αυτά τα μέτρα ήταν αχρείαστα, δεν ήταν 

διαρθρωτικά μέτρα. Σ’ αυτή τη γραμμή, λοιπόν, παλέψαμε με συνέπεια και 

ήρθαμε σήμερα και ακυρώνουμε αυτήν την ιστορική ημέρα το μέτρο της 



περικοπής της προσωπικής διαφοράς των συντάξεων, κάτι που θα το 

αισθανθούν στην τσέπη τους εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι. 

Συνεχίζω, λέγοντας ότι καθώς πλησιάζαμε προς το τέλος αυτής της 

περιπέτειας και φθάνοντας στο τέλος του τρίτου προγράμματος, του τρίτου 

μνημονίου, για να δούμε λίγο τι έλεγαν ακόμα και σοβαρά έντυπα της δικής σας 

–με την ευρεία έννοια- παράταξης. 

Την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018, στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, «Φρένο 

Γιούνκερ στην Αθήνα για τις συντάξεις». Από κάτω, «Τα συμφωνηθέντα μέτρα 

πρέπει να εφαρμοστούν. Αισιοδοξεί η Κυβέρνηση». 

Την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018, στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, «Ένα 

εκατομμύριο όμηροι των παιχνιδιών μεταξύ Αθήνας και Βρυξελλών. 

Σκωτσέζικο ντους στους συνταξιούχους. Αλήθειες και μύθοι για τις ψηφισμένες 

περικοπές. Τι είναι υπό διαπραγμάτευση στο παρασκήνιο και τι όχι. Πώς οι 

τελικές αποφάσεις θα είναι βαρόμετρο για τις κάλπες». Θυμηθείτε το αυτό. 

Το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018, στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, «Παιχνίδια με 

τις συντάξεις. Το ΑΠΕ μετέδωσε συμφωνία που διέψευσαν Κομισιόν και 

κυβερνητικές πηγές». 

Την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018, «Το Ταμείο θα επιμείνει στο αυριανό 

Euroworking Group να ισχύσουν οι περικοπές που έχουν ψηφιστεί. Στα άκρα 



το ΔΝΤ για τις συντάξεις. Νέος γύρος παροχολογίας αυτή τη φορά και με το 

αφορολόγητο σε πρώτο πλάνο. Μηνυτήρια αναφορά κατά Αχτσιόγλου και 

Πετρόπουλου για τις μεγάλες καθυστερήσεις στη χορήγηση των συντάξεων». 

(Στο σημείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του 

κυρίου Βουλευτή) 

Την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018, «Τα ΝΕΑ αποκωδικοποιούν το προσχέδιο 

του Προϋπολογισμού. Περικοπή συντάξεων (με πολλούς αστερίσκους)». 

Τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018, «Το Βερολίνο μίλησε. Ανατροπή στο 

σχέδιο Τσίπρα μετά τη συνάντηση με Σολτς. Διασώζονται μόνο οι χαμηλές 

συντάξεις». 

Τι έχετε ακριβώς να πείτε για όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; 

Για να καταλάβουμε, δηλαδή, τι ακριβώς έχετε να πείτε για όλα αυτά που 

λέγατε, για όλα αυτά που προβλέπατε και γι’ αυτά που μέχρι και την τελευταία 

στιγμή οι βασικοί σας τροφοδότες, οι βασικοί σας υποστηρικτές, τα έκαναν 

πρωτοσέλιδα; Και λέω για τους τους σοβαρούς, μέχρι τους «Μαρινακιστές», για 

τους πάντες! 

Να πω ακόμα δύο τελευταία πράγματα, αν μου επιτρέπετε. Ξέρετε τι 

είναι αυτό που εξόργισε τον κ. Χατζηδάκη; Δεν είναι να δεις τα Πρακτικά –εγώ 

θα καταθέσω για τα Πρακτικά- είναι να δεις το βίντεο εκείνης της ημέρας, για να 



καταλάβεις, διότι η γλώσσα του σώματος, όπως πολύ καλά γνωρίζουν κάποιοι 

συνάδελφοι εδώ μέσα, λέει πολύ περισσότερα από αυτά που λέγονται.  

Ξέρετε, λοιπόν, τι εξόργισε τον κ. Χατζηδάκη; Είπε ο κ. Μοσκοβισί «Η 

Ελλάδα θα είναι μια νορμάλ χώρα. Δεν είναι προπαγάνδα αυτό το πράγμα. 

Είναι αλήθεια. Ό,τι ισχύει για τις υπόλοιπες χώρες θα ισχύει και για την Ελλάδα 

και γι’ αυτό δεν είναι τέταρτο μνημόνιο». 

Παρακάτω συνεχίζει λέγοντας «Βεβαίως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

υποβάλλει προτάσεις». Και λέει, επίσης, τα εξής: ««Όταν ήμουν νέος, ξέρετε, 

μαθαίναμε αρχαία ελληνικά και λατινικά στο γαλλικό γυμνάσιο και λύκειο. Έχω 

κάνει αρχαία ελληνικά…» -κλπ, κλπ- «…και είναι κάτι που με διαμόρφωσε στο 

πνεύμα και τη νοοτροπία μου. Pacta sunt servanda. Είναι μία αντίστοιχη 

έκφραση στα λατινικά και σημαίνει ότι οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται. Αυτό 

σημαίνει το «Pacta sunt servanda». Όμως, αυτό είναι μία πολυσχιδής έννοια. 

Η Ελλάδα είναι μια νορμάλ χώρα στη ζώνη του ευρώ. Θα εξετάζουμε τον 

προϋπολογισμό της, όπως εξετάζουμε τον προϋπολογισμό κάθε χώρας και 

μαζί με τον Ευκλείδη θα βλέπουμε πώς το προσχέδιο του προϋπολογισμού 

τηρεί τις δεσμεύσεις της Ελλάδας. Αυτό κάνει κάθε χώρα»». 

(Στο σημείο αυτό χτυπά επανειλημμένως το κουδούνι λήξης του χρόνου 

ομιλίας του κυρίου Βουλευτή) 



ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε Μαντά, 

ολοκληρώστε, σας παρακαλώ. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Αυτό εξόργισε τον κ. Χατζηδάκη και είναι καλά να 

δούμε ξανά όλοι μαζί σε μια ωραία προβολή εκείνη ακριβώς τη στιγμή. 

Θα πω και κάτι τελευταίο.  

Σήμερα, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατάλαβα ποιος 

δίνει γραμμή στη Νέα Δημοκρατία.  

 

  

Όποιος ακούσει και όποιος διαβάσει ή δει στο βίντεο -γιατί είναι πιο 

ωραίο αυτό- τον κ. Γεωργιάδη σε σχέση με αυτή την αθλιότητα -γιατί περί 

αθλιότητας, κυνισμού και προβοκάτσιας πρόκειται γι’ αυτό που ειπώθηκε μέσα 

σε αυτήν εδώ την Αίθουσα- σχετικά με το ότι η Κυβέρνηση αντάλλαξε τη μη 

περικοπή της προσωπικής διαφοράς των συντάξεων με το ξεπούλημα του 

Μακεδονικού ή της Μακεδονίας, ή όπως αλλιώς θέλετε, τότε θα καταλάβει ποιος 

δυστυχώς καθοδηγεί και έχει το πάνω χέρι σε αυτή την παράταξη, η οποία έχει 

μια ιστορική διαδρομή στον χώρο της συντηρητικής παράταξης.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία  Χριστοδουλοπούλου): Ολοκληρώστε 

παρακαλώ, κύριε Μαντά. 



ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε. 

Και είναι κατάντημα αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -και απευθύνομαι 

κυρίως στους συναδέλφους της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης- να σας καθοδηγεί 

ο κ. Γεωργιάδης με την ακροδεξιά του ρητορεία και με αυτή την καταστροφική 

πολιτική, που δυστυχώς έχει επιβάλει στη Νέα Δημοκρατία. 

Σας ευχαριστώ. 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ) 

 ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία  Χριστοδουλοπούλου): Σας 

ευχαριστούμε.  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Πόσοι ομιλητές είναι, κυρία Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία  Χριστοδουλοπούλου): Είναι έξι 

ακόμα. Δεν είναι πολλοί.  

 Τώρα θα δώσουμε τον λόγο στην κυρία Παπανάτσιου, Υφυπουργό 

Οικονομικών για πέντε λεπτά.  

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): 

Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα λίγο παραπάνω χρόνο γιατί δεν υπάρχει 

άλλος από το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν θα αργήσω πολύ. 



Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σημερινή μέρα έχει έναν ιδιαίτερο 

συμβολισμό: Η έξοδος της χώρας από τα μνημόνια. Και αυτό που τονίζουμε 

εδώ και καιρό, ότι πλέον έχουμε τη δυνατότητα να αποφασίζουμε μόνοι μας τις 

πολιτικές που θέλουμε να ακολουθήσουμε, αποκτά πρακτική υπόσταση. Η 

Βουλή ψηφίζει την ακύρωση των περικοπών στις συντάξεις, ένα μέτρο που 

επιβλήθηκε εκβιαστικά στη χώρα μας το 2017 από το Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο, ώστε να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση. Τι έλεγε τότε το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο; Ότι η Ελλάδα δεν θα καταφέρει να πιάσει τους στόχους 

της, ότι ο ΕΦΚΑ δεν θα κατορθώσει να έχει πλεόνασμα. Το Ταμείο διαψεύστηκε 

σε όλα, όπως άλλωστε συνέβη με τα περισσότερα από όσα έχει πει από την 

αρχή της ελληνικής κρίσης.  

Η οικονομία διανύει φέτος την τρίτη συνεχόμενη χρονιά με πλεόνασμα 

στον κρατικό προϋπολογισμό. Ήδη τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή από 

τον Γενάρη μέχρι τον Οκτώβριο του 2018 δείχνουν ότι το πρωτογενές 

πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης είναι 6,68 δισεκατομμύρια ευρώ, 

περισσότερα κατά 500 εκατομμύρια από το αντίστοιχο διάστημα της περσινής 

χρονιάς. 

Ο ΕΦΚΑ είναι επίσης πλεονασματικός, κάτι που ενισχύεται και από τη 

μείωση της ανεργίας. Ωστόσο, τα αρνητικά σενάρια για την ελληνική οικονομία 

δεν τα υποστήριζε μόνο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το 2017. Στην 



καταστροφολογία επένδυαν και διάφοροι εγχώριοι εκφραστές του. Στην αρχή 

μας έλεγαν ότι δεν θα καταφέρουμε να βγούμε από το πρόγραμμα, μετά ότι θα 

έρθει ο κόφτης, στη συνέχεια ότι δεν θα αποφύγουμε την περικοπή στις 

συντάξεις, την ίδια στιγμή που δεν φαινόταν να στηρίζουν και ιδιαίτερα την 

προσπάθεια της Κυβέρνησης σε αυτό τον στόχο. Το αντίθετο μάλιστα. 

Θα αναφερθώ και εγώ, όπως αναφέρθηκαν και οι προηγούμενοι, στον 

κ. Χατζηδάκη. Είναι δύσκολο να ξεχάσει κανείς την αποστροφή του κ. 

Χατζηδάκη εδώ στη Βουλή, απευθυνόμενος στον Ευρωπαίο Επίτροπο 

Μοσκοβισί, όταν φανερά ενοχλημένος με την αισιόδοξη στάση του κ. Μοσκοβισί 

-όπως χαρακτηριστικά το περιέγραψε και πριν ο Κοινοβουλευτικός 

Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ- για την ελληνική οικονομία, ο Αντιπρόεδρος της 

Νέας Δημοκρατίας τον ρώτησε τι θα γίνει τελικά με τις συντάξεις, δήθεν για να 

προετοιμαστεί η Νέα Δημοκρατία για το πρόγραμμά της. Από το ύφος ακριβώς 

της ερώτησης φάνηκε ότι το αισιόδοξο κλίμα, που υπήρχε από την πλευρά των 

Ευρωπαίων και του Ευρωπαίου Αξιωματούχου, μάλλον χαλούσε τα 

μικροκομματικά σχέδια της Νέας Δημοκρατίας.  

Τα στελέχη της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, όταν δέχονταν ερωτήσεις 

στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σχετικά με το εάν θα προσπαθούσαν εκείνοι 

να μην εφαρμόσουν τις περικοπές στις συντάξεις, η γραμμή τους ήταν ότι 



δυστυχώς όχι, δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε την κατάσταση. Η 

πραγματικότητα είναι οι περικοπές, ας το αποδεχθούμε. 

 

  

  

  

 

 

Εδώ φαίνεται η διαφορά μας. Εμείς αξιοποιούμε τη θετική συγκυρία στην 

οποία βρίσκεται η χώρα και τον δημοσιονομικό χώρο που καταφέραμε με τον 

κόπο του λαού να δημιουργήσουμε, για να επιστρέψουμε το όφελος σε εκείνον. 

Και ακριβώς αυτές οι θετικές μας επιδόσεις, η πραγματικότητα δηλαδή, ήταν το 

βασικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στη μάχη για να μην κοπούν οι 

συντάξεις. 

Αντίθετα, η Νέα Δημοκρατία απλώς δέχεται την κατάσταση ή απλώς 

συντάσσεται με τη φιλοσοφία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του 

ακραίου νεοφιλελευθερισμού. Όταν, για παράδειγμα, οραματίζεται μια 



κοινωνική ασφάλιση παραδομένη στα ιδιωτικά συμφέροντα, τότε είναι λογικό 

το δημόσιο σύστημα να περνά σε δεύτερη μοίρα. 

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, αναφέρθηκε από τον κ. Μητσοτάκη ότι «οι 

νέοι στη χώρα συχνά επιλέγουν να εργάζονται χωρίς ασφάλιση». Δεν 

χρειάζεται να κάνουμε κανένα σχόλιο. Αναφέρθηκε και στην ομιλία του 

Πρωθυπουργού.  

Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια ζητήματα, όπως στην ευαισθησία της 

κυρίας Αραμπατζή για το ακατάσχετο των επιδοτήσεων. Από πότε δίνονται οι 

επιδοτήσεις; Μήπως τον τελευταίο χρόνο και δεν το ξέρουμε; Γιατί δεν τις έχετε 

κάνει ακατάσχετες τόσα χρόνια; Γιατί το ζητάτε από εμάς αυτήν τη στιγμή; Τώρα 

το θυμηθήκατε;  

Όσον αφορά τη φορολόγησή μας, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 

καθιέρωσε νομοθετικά το αφορολόγητο στις επιδοτήσεις του β΄ πυλώνα και 

μέχρι τις 12.000 για το «πρασίνισμα» και τις συνδεδεμένες. Επαναφέραμε το 

αφορολόγητο στους αγρότες, το οποίο καταργήσατε το 2013 και καταργήσαμε 

για τους συνεταιρισμένους αγρότες και το τέλος επιτηδεύματος, το οποίο 

επιβάλατε εσείς.  

Θα αναφερθώ λίγο και σε κάποια ζητήματα του Υπουργείου 

Οικονομικών στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Έχω ήδη αναφερθεί αρκετές 



φορές και στις επιτροπές και στις δυο διατάξεις που αφορούν ειδικότερα τους 

πολίτες με αναπηρία. Πρώτον, ο συντελεστής ΦΠΑ μεταφέρεται από το 13% 

στον υπερμειωμένο συντελεστή 6% για τα ηλεκτρονικά μπαστούνια και τις 

γραφομηχανές Braille και δεύτερον, εξορθολογίζουμε το ισχύον πλαίσιο από το 

οποίο ένα αναπηρικό όχημα δύναται να αγοραστεί χωρίς καταβολή τέλους 

ταξινόμησης, διορθώνοντας ορισμένες στρεβλώσεις που υπήρχαν. Εδώ είναι 

και για τα αναπηρικά οχήματα και για τα οχήματα των πολυτέκνων, γενικά για 

όπου υπάρχει ατέλεια. 

Δεν το αφήνουμε στο μέλλον. Αναφέρθηκε από τον κ. Αμυρά ότι το 

αφήσαμε κάπως γενικά για τα αμαξίδια. Επεξεργαζόμαστε γενικότερα ό,τι 

αφορά φορολογικά θέματα ΑμεΑ. Θα τα δείτε το επόμενο διάστημα. Κάντε λίγο 

υπομονή.  

Από εκεί και πέρα, θα ήθελα να αναφερθώ και λίγο στην τροπολογία του 

κ. Κατσίκη. Είναι στη θετική κατεύθυνση. Είναι κάτι που επεξεργαζόμαστε κι 

εμείς στο Υπουργείο Οικονομικών, κάτι αντίστοιχο, όχι όμως οριζόντια. Το 

βλέπουμε με κάποια εισοδηματικά κριτήρια. 

Το σημερινό σχέδιο νόμου περιείχε ακόμα κι άλλες σημαντικές 

ρυθμίσεις, που αξίζει να αναφερθούν. Για πρώτη φορά διαμορφώνεται το 

θεσμικό πλαίσιο για την υποβολή ξεχωριστών φορολογικών δηλώσεων για τα 

έγγαμα ζευγάρια και όσους είναι σε σύμφωνο συμβίωσης.  



Περιορίζεται η γραφειοκρατία. Έχουμε τον εκσυγχρονισμό της 

διοίκησης, καθώς δίνεται η δυνατότητα στον πολίτη να τακτοποιεί υποχρεώσεις 

προς την εφορία ηλεκτρονικά, όπως είναι ο φόρος χρηματικής δωρεάς, κάποια 

πρόστιμα πολεοδομίας, τροχαίας κλπ, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθεί και 

να μπαίνει σε μια διαδικασία που επιβαρύνει και τον ίδιο και τη διοίκηση. 

Ηλεκτρονικά από τον υπολογιστή του μπορεί να τα ρυθμίζει. 

Διευκολύνουμε επίσης τις διαδικασίες μεταβιβάσεων ακινήτων, καθώς 

δίνουμε τη δυνατότητα σε περιπτώσεις που οικοπεδούχος μαζί με εργολάβο 

προβαίνουν σε πώληση ακινήτου, η υποχρέωση για την προσκόμιση 

φορολογικής ενημερότητας να υπάρχει για τον εργολάβο και όχι για τον 

οικοπεδούχο που ήταν μέχρι σήμερα. 

Κάνουμε ένα ακόμη βήμα για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου 

καυσίμων, καθώς καθιερώνουμε σαν υποχρεωτική για τα μεταφορικά μέσα 

καυσίμων την ηλεκτρονική σφράγισή τους, προκειμένου η διοίκηση να μπορεί 

να παρακολουθεί αποτελεσματικότερα τη διακίνηση καυσίμου και να εντοπίζει 

φαινόμενα καταστρατήγησης του νόμου. Η ρύθμιση αυτή έρχεται βέβαια να 

συμπληρώσει μια σειρά άλλων παρεμβάσεων, στις οποίες προχωρήσαμε το 

τελευταίο διάστημα, με στόχο την καταπολέμηση της λαθρεμπορίας καυσίμων 

και της φοροδιαφυγής. 

 



 

Πρώτον, εκδόθηκε υπουργική απόφαση με την οποία οι επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται στην εμπορία καυσίμων μέσω πρατηρίων 

υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα από τα παραστατικά 

των πωλήσεών τους με τη χρήση ταμειακής μηχανής, συμπεριλαμβανομένων 

και των ποσοτήτων καυσίμων που πωλούν. Η διασταύρωση των δεδομένων 

είναι βέβαια πολύ σημαντική, ώστε η φορολογική αρχή να ανιχνεύει 

περιπτώσεις φοροδιαφυγής ή λαθρεμπορίας. 

Δεύτερον, εκδώσαμε απόφαση που θέτει σε λειτουργία κέντρο λήψης 

ηλεκτρονικών σημάτων, κοινώς GPS, για την παρακολούθηση των βυτιοφόρων 

οχημάτων. Τα στοιχεία από το σύστημα θα αποστέλλονται στην Ειδική 

Γραμματεία του ΣΔΟΕ, καθώς και άλλες υπηρεσίες με ελεγκτικές αρμοδιότητες, 

οι οποίες θα τα επεξεργάζονται και θα προβαίνουν στις ανάλογες ενέργειες, 

όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Ήδη αυτό είναι σε πιλοτική εφαρμογή. 

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό βήμα για τον πλήρη έλεγχο της διακίνησης 

καυσίμου και την αντιμετώπιση της λαθρεμπορίας και της φοροδιαφυγής. 

Με το παρόν νομοσχέδιο δίνουμε με συγκεκριμένη διάταξη ένα 

φορολογικό κίνητρο για επενδύσεις, καθώς εισάγουμε την εξαίρεση από τον 

φόρο στη συγκέντρωση κεφαλαίου για πράξεις αύξησης κεφαλαίου με μετρητά 



αποκλειστικά σε ό,τι αφορά δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, 

ένα μέτρο καθαρά αναπτυξιακό.  

Επίσης, παραχωρούμε μια σειρά από ακίνητα του Δημοσίου, πρώην 

ειρηνοδικεία που έμειναν κενά, στους δήμους που βρίσκονται για τη στήριξη 

των τοπικών κοινωνιών, για την κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και 

ορισμένα τέτοια ακίνητα παραχωρούνται και στο Υπουργείο Προστασίας του 

Πολίτη, με στόχο τη μείωση των λειτουργικών εξόδων του Δημοσίου. 

Δεν μπορώ βέβαια να μην αναφερθώ και σε κάποιες σημαντικές 

τροπολογίες που ήλθαν σήμερα στη Βουλή και κάνουν πράξη άλλες δύο 

δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πρόκειται 

φυσικά για το μέτρο της επιδότησης των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών των 

νέων έως 25 ετών που σήμερα θα γίνει πλέον νόμος, αλλά και τη διασφάλιση 

3.257 μόνιμων θέσεων στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», όπως επίσης και 

την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κρασί με τροπολογία που 

φέραμε ως Υπουργείο Οικονομικών. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Αντιπολίτευση αντί να στηρίζει όλες 

αυτές τις θετικές παρεμβάσεις, τις οποίες μάλιστα ψηφίζει στη Βουλή μία προς 

μία, μιλά για παροχολογία. 

Αλήθεια, τι απ’ όλα αυτά είναι παροχολογία; Τι απ’ όλα αυτά που 

νομοθετούνται αυτό το διάστημα δεν θα έπρεπε να γίνει; Η επιδότηση των 



εισφορών των νέων ανθρώπων; Η ενίσχυση του Προγράμματος «Βοήθεια στο 

Σπίτι»; Η μείωση του ΕΝΦΙΑ; Ή μήπως είναι παροχολογία η διανομή του 

κοινωνικού μερίσματος και το επίδομα θέρμανσης; Δεν είναι όλα αυτά μέτρα 

που ανακουφίζουν τον κόσμο, που αφαιρούν βάρη που φορτώθηκε την 

περίοδο των μνημονίων και που παράλληλα δίνουν ώθηση στην οικονομία και 

βελτιώνουν το οικονομικό κλίμα; 

Η αλήθεια είναι ότι η Αντιπολίτευση ονομάζει παροχολογία όλα αυτά 

γιατί δεν θέλει τίποτα θετικό να περάσει στην κοινωνία, γιατί ποντάρει ακόμα 

και σήμερα στο αφήγημα της καταστροφής. Έχουμε πολλές μέρες μπροστά 

μας να τα συζητήσουμε όλα αυτά αναλυτικότερα στην επικείμενη συνεδρίαση 

της Ολομέλειας για τον  Προϋπολογισμό.  

Εμείς απλώς συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε μια πολιτική με στόχο να 

αφήσουμε την περίοδο των μνημονίων οριστικά πίσω μας και να 

προχωρήσουμε σε μια ανάπτυξη που θα κτιστεί πάνω στις ανάγκες της 

κοινωνικής πλειοψηφίας. Σταδιακά αλλά σταθερά προχωράμε. 

Ευχαριστώ. 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): 

Ευχαριστούμε. 



Θα δώσω τον λόγο στον κ. Παπαηλιού. Ακολουθούν ο κ. Γιόγιακας και 

η κυρία Αυλωνίτου. 

Ορίστε, κύριε Παπαηλιού, έχετε τον λόγο. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι, πριν αναφερθώ στο νομοσχέδιο και ειδικότερα στο άρθρο 1 που 

αφορά την κατάργηση των διατάξεων για τις μειώσεις των συντάξεων, θα 

ξεκινήσω με δύο παρατηρήσεις που αφορούν τους εισηγητές της Νέας 

Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.  

Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας είπε ότι το μέτρο της περικοπής των 

συντάξεων δεν περιλαμβανόταν στη συμφωνία που επρόκειτο να συνάψει η 

κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας - ΠΑΣΟΚ με την τρόικα το 2014.  

Όμως, κύριοι της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, το μέτρο της μείωσης των 

συντάξεων περιλαμβανόταν στο πρόγραμμά σας. Ενθυμούμαστε τις αναφορές 

στελεχών της Νέας Δημοκρατίας για την ευλογία των μνημονίων, τα οποία «αν 

δεν υπήρχαν, έπρεπε να τα εφεύρουμε». Όπως επίσης ηχεί ακόμα στα αυτιά 

μας η αναφορά του δευτέρου Αντιπροέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης: 

«Να μην προχωρήσετε σε μη περικοπή των συντάξεων, διότι το πρόγραμμά 

μας στηρίζεται σε αυτήν», δηλαδή στη μείωση των συντάξεων. Αυτό είχαμε 

ακούσει μετά τη γνωστή ομιλία του Πιερ Μοσκοβισί στη Βουλή, όταν αυτός 



αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο μη μείωσης των συντάξεων λόγω βελτίωσης των 

οικονομικών δεδομένων.  

  Ο δε εισηγητής του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι με το υπό κρίση άρθρο δεν 

καταργήθηκαν οι περικοπές της περιόδου της κρίσης κατά την οποία 

κυβερνούσαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Όμως παρέλειψε να πει ποιοι 

αποφάσισαν και υλοποίησαν τις περικοπές των συντάξεων την περίοδο εκείνη, 

τα 45 δισεκατομμύρια ευρώ και τις δεκατρείς φορές μείωση των συντάξεων και 

πάντως ποιοι οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία προηγουμένως. 

Το νομοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και συγκεκριμένα το 

άρθρο 1 προστίθεται σε σειρά νομοσχεδίων και τροπολογιών που εισάγονται 

προς συζήτηση και έχουν ψηφιστεί ή θα ψηφιστούν από τη Βουλή και τα οποία 

αφενός σηματοδοτούν και επιβεβαιώνουν έμπρακτα το τέλος των μνημονίων, 

δηλαδή την έξοδο της χώρας από τις μνημονιακές πολιτικές λιτότητας και 

αφετέρου χαρακτηρίζουν και εξειδικεύουν την προοδευτική κατεύθυνση της 

πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ μετά την έξοδο από τα μνημόνια, μια κατεύθυνση εκ 

διαμέτρου αντίθετη προς την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ταυτίζεται 

-αν δεν υπερακοντίζει- την πολιτική των μνημονίων. Και αυτό διότι η πολιτική 

σας, κύριοι της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, είναι τα μνημόνια. 

Πριν από την ασφαλιστική μεταρρύθμιση του 2016 μέσω του ν. 4387, το 

ασφαλιστικό σύστημα ήταν άναρχο, κατακερματισμένο, ανορθολογικό, 



αναποτελεσματικό και συνακόλουθα μη βιώσιμο και κοινωνικά άδικο. Πλίνθοι 

και κέραμοι ατάκτως ερριμμένοι. Αυτή η κατάσταση, εκτός της άνισης 

μεταχείρισης των ασφαλισμένων που προκαλούσε και παρά τις πολλές 

περικοπές, κατέληξε σε ελλείμματα άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ και σε 

400.000 απλήρωτες συντάξεις.  

Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση συνέπτυξε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία σε 

έναν ενιαίο ασφαλιστικό φορέα, τον ΕΦΚΑ. Θέσπισε ενιαίους κανόνες για την 

ασφάλιση όλων, παλαιών και νέων συνταξιούχων του ιδιωτικού και του 

δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως επαγγελματικής δραστηριότητας και είδους 

εργασιακής σχέσης. Συνέδεσε το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με το 

εισόδημα και θέσπισε την εθνική σύνταξη για όλους ως εργαλείο αναδιανομής 

υπέρ των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων, η οποία εγγυάται ένα κατώτατο 

ποσό σύνταξης που δεν εξαρτάται από την καταβολή εισφορών και το ύψος 

των αποδοχών ή του εισοδήματος. 

Στο πλαίσιο των αρχών της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, των αρχών 

της ισονομίας και της κοινωνικής, διαγενεακής δικαιοσύνης, προβλέφθηκε ο 

νέος τρόπος υπολογισμού συντάξεων να ισχύσει όχι μόνο για τους νέους, αλλά 

και για τους παλαιούς ασφαλισμένους. Ταυτόχρονα, βάσει της αρχής της 

δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των ασφαλισμένων, διασφαλίστηκε το ύψος 



των καταβαλλομένων στις 31-12-2014 συντάξεων με την πρόβλεψη της 

λεγόμενης προσωπικής διαφοράς.  

Η ανάγκη ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης και η διαμόρφωση 

σταθερού οικονομικού περιβάλλοντος οδήγησε στην ψήφιση του ν. 4472/2017 

με τον οποίο η προσωπική διαφορά απομειώθηκε, ένα μέτρο αντιαναπτυξιακό 

και κοινωνικά άδικο. Έκτοτε όμως τα οικονομικά δεδομένα έχουν αλλάξει 

σημαντικά. Η χώρα έχοντας επιτύχει τους τεθέντες δημοσιονομικούς στόχους 

εξήλθε των μνημονίων. Μπορεί να χαράξει τη δική της αυτόνομη πολιτική και 

να επιτύχει τους στόχους των επόμενων χρόνων, για τους οποίους έχει 

δεσμευτεί, χωρίς την περικοπή των συντάξεων, με τη μείωση της προσωπικής 

διαφοράς. 

  

 

  

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νομοσχέδιο είναι ένα σημαντικό 

βήμα προς την κατεύθυνση της άρσης αδικιών και της αποκατάστασης νέων 

ισορροπιών την περίοδο μετά την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια.  

Τελειώνω προσθέτοντας ότι στο πλαίσιο των θετικών μέτρων που 

ψηφίζονται σήμερα περιλαμβάνονται και συγκεκριμένες τροπολογίες, όπως 

αυτή του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» με την οποία γίνεται μόνιμος 



θεσμός το  «Βοήθεια στο Σπίτι». Διασφαλίζεται το Πρόγραμμα μέσω της 

σύστασης μονίμων και σταθερών θέσεων από τους δήμους και της πλήρους 

χρηματοδότησής του. Για τους ήδη εργαζόμενους στο «Βοήθεια στο Σπίτι» 

προβλέπεται ειδική μοριοδότηση λόγω σωρευμένης εμπειρίας, προσωπικής 

σχέσης με τους αναξιοπαθούντες, αλλά και του γεγονότος ότι εδώ και χρόνια 

προσφέρουν εργασία. Λήγει έτσι η εργασιακή ομηρία και η ανασφάλεια των 

εργαζομένων στο «Βοήθεια στο Σπίτι».  

Δεύτερη σημαντική τροπολογία είναι η κατάργηση του ειδικού φόρου 

κατανάλωσης για το κρασί, που είχε επιβληθεί από τους δανειστές. Ήταν 

άδικος, δεν είχε επιφέρει αποτελέσματα και δημιούργησε τεράστια προβλήματα 

στους παραγωγούς και στα οινοποιεία.  

Τέλος, είναι και η τροπολογία για την κάλυψη από τον κρατικό 

προϋπολογισμό των εργοδοτικών εισφορών για κύρια σύνταξη των 

εργαζομένων ως 25 ετών. Μ’ αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η εργασία και 

συγχρόνως επέρχεται εξισορρόπηση από την αύξηση του κατώτατου μισθού 

για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  

Και μια τελευταία παρατήρηση. Απευθυνόμενος προς την Υφυπουργό 

Οικονομικών θα έλεγα ότι η πρόβλεψη για το ακατάσχετο των αγροτικών 

επιδοτήσεων που προβλέπεται για τους αγρότες της Ζακύνθου θα μπορούσε, 

κυρία Υπουργέ, να επεκταθεί και στους αγρότες όλης της χώρας ειδικά όταν 



αγρότες, όπως και στην εκλογική περιφέρειά μου, την Αρκαδία, αντιμετωπίζουν 

τεράστια προβλήματα και έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές από τα φαινόμενα 

φυσικών καταστροφών που θα έλεγα ότι είναι και αποτέλεσμα της κλιματικής 

αλλαγής και όχι μόνο. 

Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούμε 

κι εμείς. 

Ο κ. Γιόγιακας έχει τον λόγο. Και παρακαλώ να ετοιμάζεται η κ. 

Αυλωνίτου, που θα μιλήσει αμέσως μετά. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι, η Κυβέρνηση με το πρώτο άρθρο του νομοσχεδίου έκανε μια 

διπλή κωλοτούμπα. Είναι μια λέξη άλλωστε που η ίδια καθιέρωσε στο διεθνές 

πολιτικό λεξιλόγιο. Η πρώτη είναι φυσικά η ακύρωση περικοπών τις οποίες η 

ίδια είχε ψηφίσει.  

Συνάδελφοι της κυβερνητικής πλειοψηφίας είπαν στις επιτροπές ούτε 

λίγο ούτε πολύ ότι «το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μάς εξανάγκασε να κάνουμε 

τις περικοπές για να κλείσει η αξιολόγηση κι ότι τώρα που μπορούμε τις 

καταργούμε». Ανάλογο επιχείρημα είχε χρησιμοποιήσει και ο Πρωθυπουργός 

όταν σε αυτή εδώ την Αίθουσα συζητούσαμε τα μέτρα του πολυνομοσχεδίου 



τον Μάιο του 2017. «Τα μέτρα που έχουμε συμφωνήσει τα απαιτούσε το 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είναι προφανές ότι δεν αποτελούσε επιλογή μας 

αυτό το μείγμα πολιτικής» είχε πει τότε ο κ. Τσίπρας.  

Όπως και τότε, έτσι και τώρα οι εκπρόσωποι της Συγκυβέρνησης λένε 

τα πράγματα όπως τους βολεύουν. Γιατί η αλήθεια είναι, κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι, ότι όταν ξεκίνησε εκείνη η αξιολόγηση κάπου στα μέσα του 2016 

και κατέληξε σε νέα σκληρά μέτρα δεν υπήρχαν στο τραπέζι ούτε η μείωση του 

αφορολογήτου ούτε η μείωση των συντάξεων. Όσο η Κυβέρνηση συζητούσε 

για μήνες, αντί να κυβερνά, η οικονομία πήγαινε πολύ χειρότερα. Έτσι οι Θεσμοί 

πήραν όχι μόνο ό,τι προβλεπόταν στο αρχικό πακέτο αλλά και πρόσθετα  

μέτρα. Μεταξύ αυτών και την πρόσθετη περικοπή των συντάξεων. Εσείς 

προκαλέσατε τις περικοπές αυτές. Γιατί εσείς επιλέξατε να τρενάρετε μια 

διαπραγμάτευση για να κλείσετε τον Μάιο του 2017 μια συμφωνία χειρότερη 

από εκείνη που μπορούσατε να έχετε κλείσει ως το Φθινόπωρο του 2016. Αυτά 

για να θυμόμαστε τι συνέβη. 

Όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κατάργηση των περικοπών έχει 

δημοσιονομικό κόστος. Και εδώ έρχεται η δεύτερη κωλοτούμπα, γιατί το κόστος 

αυτό, όπως θα συζητήσουμε τις επόμενες μέρες για τον Προϋπολογισμό, έχει 

επίπτωση και σε διάφορα μέτρα που έχει με τόσο καμάρι ανακοινώσει η 

Κυβέρνηση:  



Ψαλιδίζεται η μείωση της συμμετοχής στα φάρμακα για τους 

ασφαλισμένους, το Πρόγραμμα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ για τριάντα χιλιάδες 

ανέργους, η δημιουργία θέσεων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς για γονείς με 

παιδιά έως τεσσάρων ετών. Όπως ψαλιδίζονται και τα δωρεάν σχολικά 

γεύματα, αλλά και η επιδότηση εισφορών για τους νέους ασφαλισμένους μέχρι 

25 ετών που ο Πρωθυπουργός είχε εξαγγείλει στη Διεθνή Έκθεση 

Θεσσαλονίκης ότι θα ήταν για το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών. 

Όμως ακόμα και αυτή η ακύρωση των περικοπών των διαφόρων 

προσωπικών διαφορών ή αυτών της οικογενειακής παροχής και του 

επιδόματος της συζύγου δεν αλλάζει τη μεγάλη εικόνα, που είναι μία: Ότι από 

το 2019 οι ασφαλισμένοι που θα αποχωρήσουν από την εργασία τους θα δουν 

μειώσεις που θα είναι κατά μέσο όρο από 12% έως 16% και θα φτάνουν και το 

30%, με θύματα κυρίως όσους θα έχουν πάνω από τριάντα χρόνια ασφάλισης 

και θα έχουν καταβάλει υψηλές ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τις 

αποδοχές ή την ασφαλιστική κατηγορία που ανήκουν. 

Δεν αλλάζει το «κούρεμα» στις νέες επικουρικές συντάξεις για αιτήσεις 

από το 2015 και μετά, δεν αλλάζει τις μειώσεις στο εφάπαξ λόγω της νέας 

βάσης υπολογισμού ούτε το «πάγωμα» των συντάξεων έως και το 2021 το 

λιγότερο, όλα αυτά δηλαδή που ψηφίστηκαν μαζί με τις περικοπές στις 

προσωπικές διαφορές, αυτές που σήμερα η Κυβέρνηση ακυρώνει. Ούτε 



φυσικά αλλάζει όλες τις άλλες μειώσεις και όλα τα βάρη που έφερε η 

Συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τα τρία τελευταία χρόνια, από την επιβολή και 

την αύξηση των εισφορών υπέρ υγείας και την κατάργηση του ορίου της 

κατώτατης σύνταξης μέχρι τον νέο υπολογισμό των επικουρικών συντάξεων 

και των περικοπών σε συνταξιούχους με κύρια και επικουρική σύνταξη στα 

1.300 ευρώ μεικτά, από τη μείωση κατά 44% μεσοσταθμικά των επικουρικών 

συντάξεων και των εφάπαξ μέχρι το 2013 κατά τουλάχιστον 20% μέχρι την 

κατάργηση του ΕΚΑΣ το 2020 και από τις αντικοινωνικές αλλαγές στις συντάξεις 

χηρείας μέχρι τη μείωση της εθνικής σύνταξης για τις συντάξεις αναπηρίας. 

Αυτή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η μεγάλη εικόνα και αυτή δεν 

αλλάζει. Αυτό που σίγουρα αλλάζει είναι ένας νόμος, ο «νόμος Κατρούγκαλου», 

που εσείς τον έχετε καταντήσει σε ένα μόρφωμα με πολλές αδικίες, σε 

λαιμητόμο των ασφαλισμένων και σε δημοσιονομική βόμβα για τη χώρα. 

Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Σας 

ευχαριστούμε. 

Τον λόγο έχει τώρα η κ. Αυλωνίτου. 

ΕΛΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. 



Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Βουλευτές, συζητάμε σήμερα το 

νομοσχέδιο «Κατάργηση των περικοπών των συντάξεων και ενσωμάτωση 

Ευρωπαϊκής Οδηγίας στην ελληνική νομοθεσία σχετικά με τη διακίνηση 

ασφαλιστικών προϊόντων». 

Δεν θα ασχοληθώ με το δεύτερο Μέρος, την ενσωμάτωση της Οδηγίας 

στην ελληνική νομοθεσία και τη σχετική κωδικοποίησή της. Θεωρώ ότι είναι κάτι 

πολύ καλό η θέσπιση ενός ενιαίου νομοθετικού πλαισίου που θα συγκεντρώνει 

τους κανόνες για τη διακίνηση και τη διαμεσολάβηση των ασφαλιστικών 

προϊόντων.  

Φυσικά θα ασχοληθώ με το πρώτο θέμα, την κατάργηση των περικοπών 

των συντάξεων, το επίμαχο θέμα της ημέρας. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τις προάλλες ήμουν σε ένα τηλεοπτικό 

πάνελ όπου ανάμεσα στα ανακουφιστικά μέτρα που φέρνει η Κυβέρνηση για 

το 2019, αλλά και για το 2018 -μην το ξεχνάμε αυτό-, τα αναδρομικά των 

ενστόλων, των πανεπιστημιακών, των γιατρών, των δικαστικών και άλλων, το 

κοινωνικό μέρισμα για τρίτη συνεχή χρονιά, χάρη στο οποίο θα πάρουν μια 

ανάσα για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι τους 1,4 εκατομμύρια νοικοκυριά, αλλά 

και τις ήδη επεκτάσεις των κλαδικών συμβάσεων σε δέκα διαφορετικές 

επαγγελματικές ομάδες, που αμέσως - αμέσως παίρνουν αύξηση στον μισθό 

τους διακόσιες χιλιάδες εργαζόμενοι, τόλμησα λοιπόν να αναφέρω και την «ιερή 



αγελάδα», ότι έρχεται ο νόμος για την κατάργηση της περικοπής των 

συντάξεων. 

Τι ήταν να το αναφέρω αυτό; Ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας 

πετάχτηκε έντρομος, εκνευρισμένος να μου πει: «Δεν το έχετε φέρει ακόμα». 

Και είπα: «Σιγά, κύριοι συνάδελφοι, κάντε κράτει! Ως αθλήτρια αντοχής έχω να 

σας συμβουλέψω το εξής: Κρατήστε δυνάμεις, πάρτε κανένα ηρεμιστικό, γιατί 

μέχρι τις εκλογές τον Οκτώβριο του 2019 η απόσταση είναι υπερμαραθώνιος 

και θα μείνετε από καύσιμα». 

Καλά, δεν σας έπεισε φυσικά ο κ. Μοσκοβισί, γιατί ο κ. Μοσκοβισί είναι 

συριζαίος. Δεν σας έπεισε ούτε και ο κ. Γιούνκερ; Δεν σας έπεισε ο κ. Σεντένο; 

Δεν σας έπεισε ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών κ. Όλαφ Σολτς; Δεν σας 

έπεισαν όλοι αυτοί;  

Δεν σας έπεισε το ίδιο το ΔΝΤ που παραδέχτηκε ότι η περικοπή των 

συντάξεων δεν είναι διαρθρωτικό μέτρο; Όντως δεν είναι διαρθρωτικό μέτρο και 

σε κάθε περίπτωση οι στόχοι πιάνονται. Ποιος; Το ΔΝΤ, που το ίδιο το ΔΝΤ το 

ζήτησε, το ίδιο το ΔΝΤ το απαίτησε, το ίδιο το ΔΝΤ το επέβαλε, προκειμένου να 

κλείσει η αξιολόγηση.  

Εσείς πού ήσασταν τότε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Εσείς ήσασταν 

«βάστα Γερούν, βάστα Σόιμπλε!». Εκεί ήσασταν. 



Δεν σας έπεισε το γεγονός ότι η Ελλάδα ήταν μέσα στις χώρες που κατά 

την εξέταση του ευρωπαϊκού εξαμήνου μετρήθηκε, ζυγίστηκε και αρίστευσε 

χωρίς κανένα παραπεμπτικό ραβασάκι;  

Σας ενοχλεί που ο διεθνής Τύπος αναφέρει ότι η Ελλάδα, αν και κατά 

πολύ είναι το πιο αδύναμο μέρος της Ευρωζώνης, εντούτοις διπλασίασε τον 

ρυθμό ανάπτυξης και είναι το μόνο αισιόδοξο μήνυμα των προβλέψεων για το 

τελευταίο τρίμηνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση; 

(Στο σημείο αυτή την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Ε΄ Αντιπρόεδρος 

της Βουλής, κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ) 

Σας ενοχλεί που το οικονομικό επιτελείο τα κατάφερε όχι μόνο να βγάλει 

τον λαό από τα μνημόνια που τον οδηγήσατε εσείς, κύριοι της Αντιπολίτευσης, 

αλλά να αρχίσει να ξηλώνει και ψηφισμένους μνημονιακούς νόμους; Αυτό και 

αν είναι απόδειξη της καθαρής εξόδου από τα μνημόνια! Γιατί, κύριοι 

συνάδελφοι, ο κ. Τσακαλώτος κοιτάζει τα πραγματικά δεδομένα και προσπαθεί 

να πετύχει τον στόχο του με τις λιγότερες δυνατές συνέπειες για τους πολλούς, 

ενώ ο κ. Σταϊκούρας κοιτάζει να προσαρμόσει τα πραγματικά δεδομένα με την 

προπαγάνδα του κόμματός του, κοιτάζει δηλαδή να προσαρμόσει τις επιθυμίες 

της Νέας Δημοκρατίας και κάποιας οικονομικής ελίτ και να τις παρουσιάσει ως 

πραγματικότητα της κοινωνίας. 



Βεβαίως και όλοι θέλουμε χαμηλότερους φόρους και στο μέτρο του 

δυνατού και της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας αυτό θα γίνεται. Εσείς, 

όμως, δεν θέλετε αυτό. Ρίχνετε στην αρχή το τυράκι στη φάκα και δήθεν 

νοιάζεστε για όλους για να ελαφρύνετε ουσιαστικά τους λιγοστούς πλούσιους 

φίλους σας και να εκμεταλλευτείτε τον λαό στη συνέχεια, γιατί εσείς, κύριοι της 

Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ είστε αυτοί που δημιουργήσατε τις 

εργασιακές συνθήκες γαλέρας. 

Εσείς είστε που μειώσατε τον κατώτατο μισθό 22% και είναι δικό σας 

δημιούργημα ο ντροπιαστικός υποκατώτατος μισθός που θέλει να 

εκμεταλλευτεί όλη τη νεανική ικμάδα. 

Εσείς είστε που θέλετε να εκμεταλλευτείτε τα χρήματα των ασφαλιστικών 

εισφορών των εργαζομένων που με τόσο κόπο ξαναστήσαμε, για να αυξήσετε 

τα κέρδη των ιδιωτικών εταιρειών, οι οποίες, αν πτωχεύσουν, τι κρίμα! Ας 

πρόσεχαν αυτοί που τις εμπιστεύτηκαν. 

Κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, ιδού το μέγεθος της υποκρισίας 

σας! Νοιάζεστε, δήθεν, για τον μνημονιακό νόμο της μείωσης του 

αφορολογήτου από το 2020 που θα επιβαρύνει τα πιο αδύναμα στρώματα 

εσείς, οι προστάτες των φτωχών και των αδύναμων! 



Πρώτα-πρώτα, μην βιάζεστε, γιατί στο σωστό του χρόνο θα το 

καταργήσουμε και αυτό. Εσείς, όμως, γιατί κόπτεσθε, αφού ήδη μέσα στο 

πρόγραμμά σας περιλαμβάνεται μείωση του αφορολόγητου, κατάργηση του 

αφορολόγητου… 

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του 

κυρίου Βουλευτή) 

Μισό λεπτό, κύριε Πρέοδρε. Θα τελειώσω. Περιμένω από το πρωί εδώ. 

Συγγνώμη, δηλαδή.  

Εσείς, λοιπόν, είστε που κόπτεστε, όταν έχετε μέσα στο πρόγραμμά σας 

την κατάργηση του αφορολόγητου για να διευρύνετε τη φορολογική βάση, 

όπως ήδη έχει ζητήσει το ΔΝΤ. Θα σας διευκόλυνε, βέβαια, να το κάνει ο 

ΣΥΡΙΖΑ αναγκασμένος από τα μνημόνια, για να μην φανεί το πραγματικό σας 

πρόγραμμα, το οποίο, για να υλοποιηθεί, θέλει τον ελληνικό λαό να βρίσκεται 

μονίμως τα μνημόνια. 

 Κυρίες και κύριοι της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τελείωσαν αυτά! 

Πάρτε το χαμπάρι, ό,τι ήταν να κάνετε μπορούσε να έχει κάποια επιτυχία όσο 

ήμασταν μέσα στα μνημόνια. Δεν τα καταφέρετε και χάσατε. Δεν πειράζει 

καθόλου, γιατί κέρδισε η κοινωνία.  



Η Κυβέρνηση αυτή έβαλε τη χώρα από τα μνημόνια και τώρα μπορεί 

σιγά-σιγά να εφαρμόσει τη δική της αριστερή πολιτική, αυτή που αφορά τους 

πολλούς, αυτή που αφορά το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας. Όχι άλλο 

κλάμα, λοιπόν. Αφού νοιάζεστε για την κοινωνία, ελάτε να ψηφίσετε όλα, μα 

όλα τα μέτρα της Κυβέρνησης Τσίπρα!  

Σας ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Κι εγώ σας ευχαριστώ. 

Ο κ. Κωνσταντόπουλος, Βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης 

ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, έχει τον λόγο για πέντε λεπτά.    

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι, συζητάμε σήμερα με τη διαδικασία του επείγοντος ένα νομοσχέδιο 

στο οποίο κυριαρχεί το άρθρο 1 για την ακύρωση της περικοπής των 

συντάξεων από 1/1/2019.   

Ωστόσο, μία είναι η διαπίστωση. Έρχεται, λοιπόν, σήμερα η Κυβέρνηση 

να διορθώσει τα δικά της λάθη, τις δικές της επιλογές. Διότι επιλογή σας, κύριοι 

της Κυβέρνησης, ήταν η περικοπή των συντάξεων, όπως και ο 

επανυπολογισμός όλων των παλαιών συντάξεων και η διατήρηση της μείωσης 

ως προσωπική διαφορά. Δική σας επιλογή ήταν η περικοπή της προσωρινής 

διαφοράς με τον ν. 4472/2017 και τον ν. 4459/2018.  



Εμείς από την πρώτη στιγμή σάς τονίζαμε ότι ήταν ένα αχρείαστο μέτρο. 

Σας τονίζαμε τα προβλήματα και τις αδικίες του «νόμου Κατρούγκαλου». 

Ακούσαμε τους φορείς να δίνουν συγκεκριμένα παραδείγματα για τις αδικίες 

που υφίστανται οι συνταξιούχοι εξαιτίας του «νόμου Κατρούγκαλου». Να 

θυμίσω ότι εμείς, η Δημοκρατική Συμπαράταξη, και δεν ψηφίσαμε τις περικοπές 

που εισηγήθηκε η Κυβέρνηση και καταθέσαμε πρόταση νόμου για τη μη 

περικοπή των συντάξεων. Μάλιστα, η πρότασή μας είχε κοστολογηθεί από το 

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους από τις 13 Ιουλίου.  Ωστόσο, εσείς ποτέ δεν την 

φέρατε προς συζήτηση.  

Και σήμερα τι κάνετε; Έρχεστε και αντιγράφετε το πρώτο μέρος της 

πρότασής μας. Έρχεστε και υιοθετείτε τις δικές μας προτάσεις. Αυτό, βέβαια, 

μας χαροποιεί. Αυτό που μένει τώρα είναι να υιοθετήσει η Κυβέρνηση και το 

υπόλοιπο μέρος της πρότασής μας για την κατάργηση, φυσικά, του «νόμου 

Κατρούγκαλου», ώστε να διασωθούν τόσο οι νέες συντάξεις που χορηγούνται 

μειωμένες από το 2016 όσο και οι συντάξεις χηρείας.  

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση δεν πρέπει και δεν μπορεί 

να πανηγυρίζει σήμερα για την ακύρωση ενός μέτρου που η ίδια επέλεξε και η 

ίδια θεσμοθέτησε και μάλιστα τη στιγμή που οι περικοπές παραμένουν για τους 

νέους, για τη νέα γενιά που «πήρε των ομματιών της» κι έφυγε στο εξωτερικό 



προς αναζήτηση εργασίας, για τη νέα γενιά που και σήμερα δεν βρίσκει τον 

δρόμο για τον γυρισμό.  

Και έρχομαι στο Δεύτερο Μέρος του νομοσχεδίου, στις διατάξεις για την 

ενσωμάτωση της Οδηγίας.  

Οι ρυθμίσεις αποτελούν, κατ’ αρχήν, μία θετική εξέλιξη που κατοχυρώνει 

τον διαμεσολαβητή και τον τελικό καταναλωτή, διότι δίνεται η δυνατότητα στον 

καταναλωτή να έχει καλύτερη εικόνα για τα ασφαλιστικά προϊόντα και να 

ενισχύεται φυσικά η διαφάνεια στην αγορά αυτή. 

Εδώ το μόνο, κύριοι Υπουργοί, που θα έλεγα ως αρνητικό είναι ότι θα 

έπρεπε να έχει έρθει προς ψήφιση από τις 30 Σεπτεμβρίου 2018. Επομένως, 

έρχεται μια Οδηγία εκπρόθεσμη προς ψήφιση και της δίνετε μάλιστα 

αναδρομική ισχύ στον νόμο, κάτι που δημιουργεί προβλήματα, διότι οι διατάξεις 

ανατρέχουν στην 30η Σεπτεμβρίου και δεν δίνεται ο χρόνος προσαρμογής. Να 

θυμίσω ότι οι φορείς πρότειναν πολλές βελτιώσεις τις οποίες, κυρία Υπουργέ, 

πιστεύω να λάβετε υπόψη. 

Έρχομαι στο Τρίτο Μέρος. Το Τρίτο Μέρος του νομοσχεδίου περιέχει μια 

σειρά φορολογικών ρυθμίσεων, άλλες από τις οποίες τακτοποιούν 

εκκρεμότητες και άλλες αφήνουν σοβαρά ερωτηματικά. Να αναφερθώ ιδίως στο 

άρθρο 57, που προβλέπει μαζικό άνοιγμα λογαριασμών από την ΑΑΔΕ. Εδώ 



περιμένουμε, κυρία Υπουργέ, να προσδιορίσετε σε τι συνίσταται το μαζικό 

άνοιγμα, ποιους αφορά και με ποιες προϋποθέσεις. 

Και έρχομαι στις τροπολογίες. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη έχει 

καταθέσει τροπολογία δεκαοκτώ άρθρων που περιέχει την πρόταση νόμου που 

καταθέσαμε, όπως διατάξεις για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, όπως 

την τριετή απαλλαγή από φορολογία εισοδήματος και εισφορές σύνταξης για 

τους νέους επαγγελματίες, όπως την κατάργηση των αδικιών στις συντάξεις 

χηρείας, όπως τη μείωση του συντελεστή φορολογίας στις επιχειρήσεις από 

29% στο 20%, όπως την κατάργηση του φόρου επιτηδεύματος και της ειδικής 

εισφοράς αλληλεγγύης, όπως τη διευκόλυνση της συνταξιοδότησης με τη 

ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως την καθιέρωση ενιαίου 

φορολογικού συντελεστή για τους αγρότες και το αφορολόγητο των αγροτικών 

ενισχύσεων, όπως το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για τον μεμονωμένο 

συνταξιούχο στα 500 ευρώ και για το ζευγάρι στα 700 ευρώ, όπως τις συντάξεις 

των ΑμεΑ, όπως την επαναφορά του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά. 

Κύριοι Υπουργοί, η τροπολογία μας περιλαμβάνει ρυθμίσεις που 

αποκαθιστούν αδικίες και διορθώνουν δικά σας λάθη και ζητάμε να την κάνετε 

αποδεκτή.  

Επίσης, καταθέσαμε μία τροπολογία για τη θέσπιση του ειδικού 

ακατάσχετου λογαριασμού επαγγελματιών και αγροτών, καθώς και τη 



δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους 

δήμους με εκατόν είκοσι δόσεις. Προβλέπεται, επίσης, στην τροπολογία η 

παράταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας στους πλειστηριασμούς μέσω 

του νόμου Κατσέλη για ένα έτος. 

Κύριοι Υπουργοί, οι ρυθμίσεις αυτές μπορούν να δώσουν ανάσα στους 

επαγγελματίες και στα νοικοκυριά και ζητάμε να τις κάνετε αποδεκτές. 

Τέλος, έχουμε καταθέσει τροπολογία που διευκολύνει τη ζωή των ΑμεΑ, 

τροπολογία που αφορά την επέκταση του μειωμένου ΦΠΑ και που προβλέπει 

το νομοσχέδιο για τα λευκά μπαστούνια και τις συσκευές μπράιγ και σε όλα τα 

εξαρτήματα που χρησιμοποιούν για την εκπαίδευσή τους και την καθημερινή 

τους εξυπηρέτηση. Περιμένω να δω την ευαισθησία σας και να την κάνετε 

αποδεκτή. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι διαφορές εστιάζονται στη σταθερότητα 

των θέσεων και στη συνέπεια λόγων και πράξεων. Εμείς, ως Δημοκρατική 

Συμπαράταξη και ως ΠΑΣΟΚ, οικοδομήσαμε το κοινωνικό κράτος και 

διασφαλίσαμε βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα με σεβασμό στην αλληλεγγύη των 

γενεών και στην αξιοπρέπεια των συνταξιούχων. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε δηλώσει από αυτό το Βήμα ότι 

κάθε ρύθμιση νομοθετική που θα αποκαθιστά αδικίες που με την πολιτική σας 



έχετε καλλιεργήσει, για εμάς είναι επικύρωση και επιβεβαίωση της πολιτικής 

που ακολουθήσαμε όλα αυτά τα χρόνια ως κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ 

που οικοδόμησε και έχτισε το κοινωνικό κράτος. Ένα κοινωνικό κράτος που 

σήμερα λόγω της κρίσης, όπως λέει συνεχώς και η Πρόεδρός μας κυρία Φώφη 

Γεννηματά, επιβάλλεται και υποχρεούμεθα να ξαναχτίσουμε για την 

αξιοπρέπεια της νέας γενιάς, του συνταξιούχου, του εργαζόμενου, των ΑμεΑ, 

με σεβασμό στον πολίτη και την κοινωνία. Σε αυτήν την κατεύθυνση ψηφίζουμε 

το παρόν νομοσχέδιο. 

Σας ευχαριστώ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Και εγώ ευχαριστώ. 

Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των ομιλητών. Θα ήθελα 

να ρωτήσω τους εισηγητές και τους ειδικούς αγορητές αν επιθυμούν και ποιοι 

επιθυμούν δευτερολογία.  

Επιθυμείτε όλοι να πάρετε τον λόγο.  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατ’ αρχήν, δεν έχουμε τοποθετηθεί για τις 

τροπολογίες. Δεν μπορούμε να πάμε κατευθείαν στην ψηφοφορία.  



ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Βεβαίως, όταν θέλετε θα 

πάρετε τον λόγο. Κατ’ αρχάς, να μου πείτε ότι θέλετε να τοποθετηθείτε για τις 

τροπολογίες. Θα δώσουμε πέντε λεπτά συνολικά.  

Ο κ. Μεϊκόπουλος, εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, έχει τον λόγο για να 

τοποθετηθεί. 

Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα πάρω τον λόγο για 

πάρα πολύ λίγο. Θα είμαι αρκετά σύντομος, γιατί καταλαβαίνω και την κούραση 

που έχει επέλθει από τη σημερινή πολύωρη κουβέντα. Όμως, νομίζω ότι και οι 

διατάξεις που αφορούν την μη περικοπή των συντάξεων αλλά και οι επιλογές 

που κάνουμε για το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», για την επιδότηση των 

ασφαλιστικών εισφορών των νέων μέχρι είκοσι πέντε χρονών, η τελευταία 

επιλογή για την κατάργηση του φόρου στο κρασί συμβολίζουν το πέρασμα από 

μια εποχή ασφυκτικού δημοσιονομικού κλοιού σε μια εποχή που έχουμε 

ανακτήσει πλέον -και είναι ορατό αυτό- κομμάτι της δημοσιονομικής μας 

κυριαρχίας.  

Αναφορικά με τα δύο άλλα μέρη του νομοσχεδίου, νομίζω ότι έχουν 

εφάμιλλη αξία και οι επιλογές δεν έχουν μεν δημοσιονομικό κόστος, αλλά 



δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για τις επιλογές και τις συναλλαγές του πολίτη 

με τη Δημόσια Διοίκηση.  

Με αυτές, λοιπόν, τις σκέψεις και αρκετά σύντομα, νομίζω ότι στις 

ποιοτικά ουσιαστικές σημερινές επιλογές που απορρέουν από το σημερινό 

νομοσχέδιο δεν μπορεί να προκύπτει σοβαρός λόγος διαφωνίας. Καλώ το 

Σώμα ξανά να υπερψηφίσει. 

Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Και εγώ ευχαριστώ.  

Ο κ. Βλάχος, εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας έχει τον λόγο. 

Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. 

Σε μια πολύωρη συνεδρίαση -πράγματι αυτή η μέρα είναι χαρμόσυνη και 

βλέπω ότι δεν μπορεί να τελειώσει- όπου συζητάμε περίπου δώδεκα ώρες 

εκείνο που έχουμε να πούμε, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι έρχονται μια σειρά από 

τροπολογίες, σχεδόν όλες εκπρόθεσμες, και δεν μας δίνεται η δυνατότητα για 

την καταλληλότερη επεξεργασία τους. 

Θα σταθώ, λοιπόν, τώρα σε κάποιες από αυτές, αφού πριν πω ένα 

σχόλιο για όσα ακούστηκαν από την κυρία Υπουργό και από κάποιους 



εισηγητές της Πλειοψηφίας, οι οποίοι επιμένουν σε αυτήν την παροχολογία. 

Ενοχλεί η λέξη «παροχολογία».  

Τελικά, όσο επιμένετε και όσο έρχονται αυτές οι τροπολογίες και όσο 

έρχονται αυτές οι ρυθμίσεις με τη σειρά και τον ρυθμό που έρχονται, τόσο θα 

μας δικαιώνετε. Δεν το καταλαβαίνετε ότι είναι παροχολογία, ότι είναι 

προσπάθεια παρέμβασης στα πολιτικά πράγματα και κυρίως στο προεκλογικό 

κλίμα, με όλη αυτή τη συμπεριφορά;  

Όταν έρχονται τροπολογίες στις εφτά ώρες, αφ’ ότου είχε ξεκινήσει η 

συνεδρίαση σήμερα, εξήντα σελίδων με θέματα τα οποία δεν έχει τη δυνατότητα 

κανείς να τα διευκρινίσει, να τα ψάξει και να πάρει σαφή θέση είτε υπέρ είτε 

κατά, εγώ δεν θα πω, και εδώ είναι η δυσκολία, μακάρι να μπορούσαμε να 

πούμε «ΟΧΙ», αλλά κινδυνεύεις να αδικήσεις ανθρώπους. Από την άλλη 

πλευρά, αν πεις «ΝΑΙ», κινδυνεύεις να βρεθείς μπλεγμένος σε κάποιες 

ρυθμίσεις που δεν τις ήξερες. 

Αυτό είναι το σοβαρό. Γι’ αυτό ζητήσαμε, κύριε Πρόεδρε -παρέμβαση 

του Προεδρεύοντος τότε- από τον Πρόεδρο της Βουλής να αποσυρθούν αυτού 

του είδους οι τροπολογίες. Δεν είναι μόνο ότι είναι εκπρόθεσμες.  

Ανέφερε η κυρία Υπουργός –και αυτό θα πω μόνο, γιατί ο χρόνος πιέζει- 

ότι πολλοί εργαζόμενοι, είπε ο κ. Μητσοτάκης, προτιμούν την ανασφάλιστη 



εργασία. Δεν το καταλάβατε καλά ή δεν θέλετε να το καταλάβετε, διότι εμείς 

εισπράττουμε από πολλά νέα παιδιά το δίλημμα «Τι θέλεις να σε ασφαλίσω; 

Να σου δώσω κάτι παραπάνω;». Αυτό γίνεται στην πράξη και μην κάνετε πως 

δεν το καταλαβαίνετε.  

Αυτό το δίλημμα το αντιμετωπίζουν οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι ρωτούν: 

«Και γιατί να ασφαλιστώ; Μήπως θα πάρω σύνταξη;». Παίρνει, λοιπόν, κάποια 

παραπάνω χρήματα μετρητά, που σήμερα τα έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη, 

και υποθηκεύει το μέλλον του. Σε αυτό το νέο παιδί πρέπει εμείς σήμερα να 

απαντήσουμε ότι, ναι, θα πάρει σύνταξη.  

Αυτή είναι η αγωνία της Νέας Δημοκρατίας η οποία αναζητεί και άλλους 

τρόπους για να γίνει πειστική, διότι αυτό το οποίο λέτε εσείς, προφανώς, δεν 

πείθει και δικαίως δεν πείθει.  

 

 

 

 

 



Όταν λέμε σήμερα στα παιδιά, κυρία Υπουργέ, ότι πρέπει να 

πληρώσουν για να πάρουν σύνταξη οι σημερινοί συνταξιούχοι, δεν ξέρω αν 

τους συγκινούμε. Και ζητάμε να πάρουν σύνταξη μια γενιά, η γενιά η δική μου, 

που –να σας το πω ευθέως- καλά πέρασε. Τι άλλο θέλουμε από τα παιδιά μας; 

Να τους υποθηκεύσουμε και το μέλλον τους ή να τους δώσουμε λίγο την ελπίδα 

και τη χαρά; Αυτή είναι η δική μας αγωνία.  

Τα υπόλοιπα, οι τίτλοι, ποιανού είναι το σχέδιο, οι ονομασίες και τα 

υπόλοιπα, πολύ φοβούμαι ότι δεν εξυπηρετούν τίποτε, είναι εφήμερα. Εκείνο 

που θα μείνει στο τέλος της κουβέντας είναι τα παιδιά μας να νοιώθουν εγγύηση 

για την επόμενη ημέρα, για το μέλλον τους και αυτό νομίζω ότι μπορούμε να το 

χρεωθούμε όλοι με αρκετή καλοπιστία.  

Έρχομαι στις τροπολογίες. Την τροπολογία με γενικό αριθμό 1852, κύριε 

Πρόεδρε, αυτή την πολυσέλιδη, εμείς δεν θέλουμε ούτε να την ακούσουμε. Δεν 

συμμετέχουμε στην κουβέντα. Δεν μπορούμε με τη συμμετοχή μας να 

νομιμοποιήσουμε αυτή τη διαδικασία. Εντάξει, υπάρχουν τροπολογίες 

εκπρόθεσμες, να υπάρχει κάπου παραχώρηση, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δεν 

συμμετέχουμε. 

Έρχομαι στην περίφημη τροπολογία του κρασιού. Κοιτάξτε τώρα με το 

κρασί όλοι οι συνάδελφοι πανηγύρισαν και σε αυτό. Ακούστε, η κατάργηση της 

τροπολογίας για τη φορολογία στο κρασί δεν μας γυρνάει εκεί που ήμασταν 



πριν. Έχουν πάθει ζημιά τα οινοποιεία και κυρίως έχει αλλοιωθεί η ποιότητα 

στην αγορά της πώλησης του κρασιού. Μην κάνετε πάλι πως δεν 

καταλαβαίνετε.  

Όπως και με τον νόμο σήμερα, επειδή καταργούμε τις περικοπές, τι 

σημαίνει; Ότι γυρνάμε εκεί που ήμασταν πριν από τον νόμο; Ασφαλώς και όχι. 

Καταργούμε κάτι. Θετικό είναι. Θετικό είναι ότι σήμερα καταργείται ο φόρος στο 

κρασί, αλλά οι άνθρωποι που ασχολούνται με την οινοποιία, με το κρασί, έχουν 

να αντιμετωπίσουν προβλήματα. Τους έχουμε επηρεάσει, έχουν φτιάξει 

αποθήκες, έχουν αλλοιώσει και κυρίως –δεν το κρύβουμε- έχει εφευρεθεί μία 

διαδικασία, το κρασί να πουλιέται και να διακινείται με άλλους τρόπους. Να μην 

πούμε κάτι περισσότερο. Αυτή είναι η ουσία.  

Αυτό πώς θα το σπάσουμε σήμερα; Επειδή καταργήθηκε ο φόρος; Όταν 

εμείς ηθελημένα ή άθελά μας οδηγήσαμε αυτούς τους ανθρώπους να 

αναζητήσουν άλλους δρόμους, άλλες διεξόδους πώλησης του κρασιού; Αυτή 

είναι η ουσία.  

Και στο τέλος, τέλος, επειδή δείχνετε σήμερα μία ανωτερότητα ότι το 

καταργήσατε, γιατί το είχατε υποσχεθεί. Όχι, υπάρχει δικαίωση από το ανώτατο 

δικαστήριο. 



ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Το ΣτΕ 

προσέβαλε την υπουργική απόφαση. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Εντάξει, με συγχωρείτε, αλλά μην ψάχνετε ότι 

ήρθατε ξαφνικά και το σκεφτήκατε. Θέλω να πω ότι είναι μία σειρά αντιδράσεις 

και παρεμβάσεις που οδηγούν σε αυτό, για το οποίο έρχεστε πάλι στο τέλος 

του χρόνου στη λογική της παροχολογίας, γιατί η παροχολογία έχει να κάνει και 

με τον τρόπο. Έχει να κάνει με τον τρόπο που κάτι δίνετε και με την πολιτική 

σκοπιμότητα και, βεβαίως, με την αποσπασματικότητα κάποιων ρυθμίσεων.   

Έρχομαι να πω ακόμη, κύριε Πρόεδρε, ότι για την τροπολογία 1850 -θα 

πούμε λίγο πιο αναλυτικά στην ψηφοφορία- θα πούμε «ΟΧΙ». Θα ψηφίσουμε 

την τροπολογία 1849 που κατέθεσε ο κ. Μαντάς. Θα πούμε «ΟΧΙ» στην 

τροπολογία 1848, έτσι κι αλλιώς έγινε 1850. Θα πούμε «ΝΑΙ» στη ρύθμιση για 

τους οδοντιατρικούς συλλόγους, αυτή την παράταση και, βεβαίως, θα πούμε 

«ΝΑΙ» στην τροπολογία 1846, αφού διευκρινίσουμε ότι υπάρχει διαφωνία με 

την παράγραφο 3, 4, 5, και 6 της συγκεκριμένης τροπολογίας.  

Κλείνω, θυμίζοντας -γιατί βλέπω και κάποια αμηχανία ή κάποιες 

αντιδράσεις- για την περίφημη τροπολογία 1852. Όταν, κυρία Υφυπουργέ, η 

ίδια η Υπουργός έρχεται και την ίδια ώρα που φέρνει την τροπολογία, 

μοιράζονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και αποσύρονται παράγραφοι που είναι 

της αρμοδιότητάς της, έ καταλαβαίνετε με τι προχειρότητα έχει έρθει όλο αυτό 



το κείμενο! Χρειάζεται να το σχολιάσω εγώ περισσότερο; Θα έλεγα ότι έπρεπε 

να έχετε την πολιτική ευαισθησία μετά τις αντιδράσεις μας αυτή τη συγκεκριμένη 

τροπολογία να την πάρετε πίσω και να την ξαναφέρετε κάποια άλλη στιγμή, με 

καλύτερο τρόπο, πιο τεκμηριωμένα και πιο πειστικά.  

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Και εγώ ευχαριστώ, κύριε 

Βλάχο. 

Ο ειδικός αγορητής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ 

κ. Γιάννης Κουτσούκος έχει τον λόγο. 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, είδατε ότι 

παρακολουθήσαμε οι εισηγητές των κομμάτων με ιώβεια υπομονή μια θεατρική 

παράσταση που κράτησε κανένα τρίωρο εδώ το μεσημέρι και μια 

αντιπαράθεση του κ. Τσίπρα και του κ. Μητσοτάκη, η οποία δεν έδωσε τη 

δυνατότητα στους συναδέλφους που είχαν γραφτεί να μιλήσουν και να 

φωτίσουν διάφορες όψεις αυτού του νομοσχεδίου. Κατά συνέπεια, η δική μου 

τοποθέτηση θα προσπαθήσει να πιάσει μερικά από τα ζητήματα που δεν έχουν 

αναδειχθεί.  

Θα ήθελα να σημειώσω πρώτα ότι σ’ αυτήν την παράσταση που δόθηκε 

το μεσημέρι κεντρικός στόχος ήταν η παράταξή μας. Αναφέρθηκαν όλοι στο 



ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Τσίπρας, κύριε Πρόεδρε, θεωρητικοποίησε τη στάση του 

γενιτσαρισμού των στελεχών που αποχώρησαν από το ΠΑΣΟΚ, διότι δεν τους 

εξέφραζαν οι αποτυχημένες ηγεσίες, για να πάνε στον ΣΥΡΙΖΑ να γίνουν 

Βουλευτές και Υπουργοί. Έχει ξεχάσει ο κ. Τσίπρας ότι στην πολιτική δεν 

λειτουργεί η κολυμβήθρα του Σιλωάμ, ότι είναι υπεύθυνοι για όσα κατηγορούν 

το ΠΑΣΟΚ σήμερα ο κ. Τσίπρας και ο κ. Καμμένος και οι συγκεκριμένοι που 

στήριζαν τις ηγεσίες και ψήφιζαν με τα δυο τους χεράκια τα μνημόνια. Έχουν 

ψηφίσει δυο και ψήφισαν και άλλα δυο με τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τέσσερα.  

Εκείνο, όμως, που είναι αποτροπιαστικό είναι το γεγονός ότι αυτούς τους 

γενίτσαρους ο κ. Τσίπρας του αγιοποιεί και όσους φεύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ 

και πάνε κάπου αλλού τους λέει απολειφάδια. Δηλαδή, ο κυνισμός και ο 

μακιαβελισμός σε όλο τους το μεγαλείο! 

Φθάσαμε δε σ’ αυτήν τη μεσημεριανή παράσταση να ζήσουμε και το 

εξής αμίμητο και πρωτοφανές. Ο καθ’ έξιν συκοφάντης όλων των ηγεσιών του 

ΠΑΣΟΚ, ο συνεταίρος του κ. Τσίπρα, ο κ. Καμμένος, που έχει συκοφαντήσει 

τον Ανδρέα Παπανδρέου ως αρχηγό της «17 Νοέμβρη», τον Κώστα Σημίτη που 

έβαλε την Ελλάδα στην ΟΝΕ, τον Γιώργο Παπανδρέου που έδωσε τη μάχη για 

να μην χρεωκοπήσει η χώρα, να υπερασπίζεται το πατριωτικό ΠΑΣΟΚ. 

Αυτά και άλλα πολλά είδαμε και όφειλα ως εκπρόσωπος του χώρου με 

συνέπεια και σταθερότητα και στα δύσκολα και στα εύκολα να τον υποστηρίξω, 



γιατί αυτός ο χώρος, κύριε Πρόεδρε, το ξέρετε πολύ καλά, έχει χιλιάδες στελέχη, 

Βουλευτές εκατοντάδες που πέρασαν από εδώ, Υπουργούς, συνδικαλιστικά και 

αυτοδιοικητικά στελέχη και δεν δεχόμαστε να τα σπιλώνουν αυτοί που τους 

έφερε η κρίση στην εξουσία χάριν των ψεμάτων. 

Οι κύριοι Υπουργοί, θα έλεγα, που πέρασαν από το Βήμα με ευπρέπεια 

–δεν μπορώ να χαρακτηρίσω τον λόγο τους ως απρεπή- όπως για παράδειγμα 

η κ. Αχτσιόγλου, προσπάθησε να μας πει ότι είμαστε όλοι ίδιοι. Λέει, μέσο όρο 

τις ίδιες συντάξεις δίνουμε. Παραλίγο βέβαια να μας φορτώσει νωρίτερα το 

γεγονός ότι δίναμε υπερβολικές συντάξεις και ήταν ελλειμματικός ο ΕΦΚΑ, γι’ 

αυτό αυτοί αναγκάστηκαν να κάνουν περικοπές και να αυξήσουν τις εισφορές, 

για να βγει πλεονασματικό το ισοζύγιο.  

Εάν ήταν έτσι, κυρία Υπουργέ, να είμαστε όλοι ίδιοι, από πού 

προκύπτουν οι διαφορές των 3 δισεκατομμυρίων που λέει η έκθεση του Γενικού 

Λογιστηρίου, που έχετε μπροστά σας, ότι κοστίζουν οι περικοπές για ένα έτος 

μόλις, το 2019 και που, όπως είπα στην τοποθέτησή μου, είναι περίπου 2.250 

ευρώ για κάθε συνταξιούχο; Αυτές οι περικοπές συνεχίζονται και στους νέους 

και σας έδωσα τα παραδείγματα του δημοσίου υπαλλήλου με τριάντα πέντε 

χρόνια που έχει 330 ευρώ λιγότερη σύνταξη, του εργαζόμενου στον ιδιωτικό 

τομέα με έντεκα χιλιάδες πεντακόσια ένσημα που έχει 438 ευρώ λιγότερα και 



της χήρας, αυτό το έγκλημα, όπου από 1.079 ευρώ θα πάρει 624 ευρώ, δηλαδή 

455 ευρώ λιγότερα.  

Άρα, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Κάνατε περικοπές συνειδητά και κάτω από 

την οργή του κόσμου τις παίρνετε πίσω. Όμως, το έκτρωμα που υπηρετείτε, 

που τριχοτομεί τις συντάξεις σε παλιούς, μεταβατικούς και νέους, δεν το 

αλλάζετε. Και αν δεν το αλλάξετε, θα βρίσκετε μπροστά σας συνεχώς 

καινούργια προβλήματα.  

Στη διάρκεια της συζήτησης κατατέθηκαν μερικές τροπολογίες που αξίζει 

κανείς να τις σχολιάσει. Ο κ. Αραχωβίτης υποστήριξε την τροπολογία για την 

κατάργηση του φόρου στο κρασί και μας είπε ότι και εκεί εκβιάστηκαν και είχαν 

να διαλέξουν μεταξύ του φόρου στην ιδιωτική εκπαίδευση και του φόρου στην 

παραγωγή. Έβαλαν φόρο όσο αξίζει η πρώτη ύλη, εκτός και αν δεν ξέρουν 

πόσο αξίζει η πρώτη ύλη στην παραγωγή και το καταργούν τώρα.  

 

Για το φόρο στις μικρές ζυθοποιίες δεν μας είπε τίποτα. Για την εστίαση 

δεν μας είπε τίποτα.  

Η κ. Παπανάτσιου έφερε μία τροπολογία εξήντα σελίδες. Και φυσικά, δεν 

θα την ψηφίσουμε ακόμα και σωστή να είναι, διότι δεν προλαβαίνουμε να την 

αποκωδικοποιήσουμε. Ρωτώ την κ. Παπανάτσιου εδώ και έξι μήνες: Τι γίνεται 



με τις έξι χιλιάδες που η ίδια είπε στη Βουλή ότι είναι οι εκκρεμείς υποθέσεις 

των δημοσιονομικών ελέγχων και κινδυνεύουν να παραγραφούν; Αυτό 

προσπαθεί να θεραπεύσει με την τροπολογία; Πόσες έχουν παραγραφεί; 

Ποιους αφορούν; Τι φορολογητέα ύλη έχουνε; Καταγγελίες είναι. Υπερβάσεις 

προϋπολογισμών είναι. Τι ακριβώς γίνεται; 

 Επίσης, ήθελα να πω ότι αν η Κυβέρνηση είχε μελετήσει στοιχειωδώς 

αυτή μας την τροπολογία που τα περιλαμβάνει όλα, θα έκανε σωστές 

νομοθετικές ρυθμίσεις.  

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του 

κυρίου Βουλευτή)  

Και μας φέρνει εδώ μία θετική, κατά την άποψή μου, ρύθμιση για την 

πριμοδότηση των ασφαλιστικών εισφορών στους νέους μέχρι είκοσι πέντε 

ετών, αλλά είναι λειψή, γιατί δεν αφορά τις νέες θέσεις εργασίας. Εμείς έχουμε 

προτείνει απαλλαγή πενταετή.  

Μας φέρνει μία θετική ρύθμιση εδώ που έχει να κάνει με το πρόγραμμα 

«Βοήθεια στο Σπίτι». Διάβασε την πρότασή μας. Πάει η υπηρεσία στους 

δήμους, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα των υπηρετούντων σήμερα με έναν τρόπο 

που θα τους διασφάλιζε, δηλαδή με προσωποπαγείς θέσεις. Εν τούτοις, τη 

θεωρούμε πάρα πολύ σωστή και θα την ψηφίσουμε. 



 Αναφέρθηκε ένας συνάδελφός της Πλειοψηφίας νωρίτερα στη 

Βουλευτική τροπολογία του κ. Κοντονή για το ακατάσχετο των αγροτικών 

επιδοτήσεων. Είπε ότι κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει σε όλη την Ελλάδα. Ναι, 

πρέπει να γίνει. Διότι σήμερα, υπάρχει το μακρύ χέρι του εφόρου ηλεκτρονικά 

στους τραπεζικούς λογαριασμούς όλων και κατά κύριο λόγο, των αγροτών  που 

παίρνουν αγροτικές επιδοτήσεις. 

 Εκείνο που έχει σημασία, όμως, είναι ότι η κ. Παπανάτσιου που ξέρει τα 

θέματα, στη ρητορεία της προηγουμένως μας είπε ότι τις επιδοτήσεις εμείς τις 

φορολογήσαμε και ότι αυτοί περιόρισαν τη φορολογία. 

 Η κ. Παπανάτσιου ψεύδεται, διότι ξέρει πάρα πολύ καλά ότι ο ν.4171, 

άρθρο 21 λέει ότι ειδικά για τους αγρότες τα έσοδα προσδιορίζονται από την 

άσκηση της παραγωγικής δραστηριότητας γεωργού, κτηνοτρόφου, υλοτόμου, 

δασοκόμου. Δεν λέει πουθενά επιδοτήσεις. Τις επιδοτήσεις τις προσέθεσε η 

Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με το άρθρο 72 του ν.4330. 

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του 

κυρίου Βουλευτή)  

 Ε, πείτε και μια φορά αλήθεια. Τόσο μεγάλο διαζύγιο έχετε πάρει με την 

αλήθεια, κύριοι Υπουργοί; Πείτε και μία αλήθεια. Πείτε ότι τις φορολογήσατε, ότι 

κάνατε λάθος και θα το διορθώσετε.  



ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Ολοκληρώστε, κύριε 

συνάδελφε.  

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Τι να κάνουμε, κύριε Πρόεδρε! Ένα βιβλίο 

τροπολογίες προσπαθούμε να διαβάσουμε από την ώρα που μπήκαμε σε 

αυτήν την Αίθουσα.  

Κάνω ορισμένα σχόλια, όπως είδατε. Δεν αναφέρομαι στο σύνολο.  

Επίσης, την πρότασή μας για τα ΑμεΑ, γιατί δεν την κάνετε δεκτή, κύριοι 

Υπουργοί; Τι λέμε για τα ΑμεΑ; Λέμε αυτά που διευκολύνουν την 

καθημερινότητά τους, την εκπαίδευσή τους, να απαλλαγούν από τον ΦΠΑ ή να 

πάνε στον χαμηλότερο συντελεστή. Τη ρύθμιση για τα μπαστούνια και τις 

συσκευές Braille θα την ψηφίσουμε, αλλά είναι λειψή. Δεν φτάνει. 

 Βεβαίως, έχουμε καταθέσει, όπως σας είπα νωρίτερα, μία σειρά από 

τροπολογίες, τις οποίες πρέπει να τις αντιμετωπίσετε. Είδατε που έφτασε η 

θερμοκρασία στην ορεινή Ελλάδα, κύριοι Υπουργοί; Είδατε ότι χιονίζει; Λοιπόν, 

τη ρύθμιση Σκουρλέτη που θα έδινε τα 15 εκατομμύρια πρόσθετα στις ορεινές 

περιοχές θα την υλοποιήσετε; Θα κάνετε αποδεκτή την πρόταση μας για να 

επανέλθει το ποσό του πετρελαίου θέρμανσης πριν την περικοπή που έκανε η 

Κυβέρνησή σας; Θα λύσετε τέτοια θέματα ή θα περιμένετε μετά τις εκλογές; 



ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Παρακαλώ, κύριε 

Κουτσούκο, ολοκληρώστε.  

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Τελειώνω.  

Με αυτά, λοιπόν, θα τοποθετηθώ με την ψήφο μου σε όποιες από τις 

τροπολογίες είναι θετικές, ακόμα και σε εκείνες που είναι λειψές.  

Προφανώς, θέλω να επαναλάβω αυτό που είπα εισηγητικά, ότι με 

μεγάλη χαρά θα ψηφίσουμε την πρόταση νόμου που είχαμε καταθέσει για τη 

μη περικοπή των συντάξεων. Χαιρόμαστε που η Κυβέρνηση θα ψηφίσει τη δική 

της. Την καλούμε να υλοποιήσει και το υπόλοιπο μέρος της προτάσεις μας για 

να αλλάξουμε αυτό το τερατούργημα που λέγεται «νόμος Κατρούγκαλου». 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ.  

Τον λόγο έχει ο κ. Αϊβατίδης για πέντε λεπτά.  

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.  



Θα ξεκινήσω από το εξής: Η Κυβέρνηση έχει εξασφαλίσει κάποια 

χρήματα μέσω αντιαναπτυξιακής υπερφορολόγησης και προβαίνει το τελευταίο 

διάστημα σε ένα κρεσέντο στάγδην παροχών. Αυτό βέβαια συνάδει απολύτως 

με την λενινιστική τακτική που ακολουθεί ο Πρωθυπουργός: ένα βήμα μπρος, 

δύο βήματα πίσω. Μόνο που το βήμα αυτό ήταν ένα άλμα, μία κυβίστηση και 

έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ μεταλλάχθηκε από ένα αντιμνημονιακό κόμμα, όπως και οι 

ΑΝΕΛ σε ένα κατεξοχήν μνημονιακό. 

Κύριε Πρόεδρε, είναι πάγια και γνωστή η τακτική νεοφιλελεύθερων 

πολιτικών, αλλά και νεομπολσεβίκων να διατείνονται ότι είναι πατριωτικοί 

σχηματισμοί, ότι είναι πατριωτικά κόμματα. Αυτό συμβαίνει στη χώρα μας με το 

ΣΥΡΙΖΑ, τους ΑΝΕΛ και τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ο μανδύας αυτός μέσω του 

οποίου καταγγέλλουν τον εθνικισμό δολίως, χαρακτηρίζοντας την ιδεολογία του 

εθνικισμού ως μία σοβινιστική ιδεολογία και έτσι κάνουν κακό στην πατρίδα, 

στον ίδιο τον πατριωτισμό. Πώς είναι δυνατόν, λοιπόν, ο κ Τσίπρας να 

διατείνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πατριωτικό κόμμα, όταν έχει εκχωρήσει εθνική 

κυριαρχία; Το ίδιο και κάνει και η Νέα Δημοκρατία. Άρα, λοιπόν, προδήλως, το 

μόνο κόμμα το οποίο είναι πατριωτικό είναι το εθνικιστικό κίνημα της Χρυσής 

Αυγής στη χώρα μας.  

Θα ήθελα να πω ότι τα χρήματα αυτά, τα οποία βρέθηκαν μέσω της 

υπερφορολόγησης, έχουν οδηγήσει σε εξαθλίωση τον ελληνικό λαό. Έτσι 



δημιουργήθηκε με την τεχνική της υποκλοπής του εισοδήματος ένα μπάτζετ, να 

το πω, με αποτέλεσμα η Κυβέρνηση να προβαίνει σε αυτές τις ενέργειες 

παροχών, προσβλέποντας ότι θα παραπλανήσει, για μία ακόμα φορά, τον 

ελληνικό λαό. Όμως, ο ελληνικός λαός γνωρίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι 

πατριωτικό κόμμα, δεν πρέπει να επικαλείται κανένας, ούτε κι ο 

Πρωθυπουργός, τον πατριωτισμό για τις πολιτικές ενέργειες που έχει κάνει. Ο 

ίδιος δεν αναγνωρίζει θαλάσσια σύνορα στη χώρα μας, αυτό έχει προκύψει 

τουλάχιστον.  

Αλλά και η Νέα Δημοκρατία, η οποία ουσιαστικά είναι κι αυτή μέσω των 

λιμπεραλιστικών προσεγγίσεων που έχει στα πολιτικά δρώμενα, ένας αρωγός 

με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, της Κυβέρνησης. Δηλαδή, θεωρούμε ότι είναι 

ψευδεπίγραφη αυτή η αντιμαχία και την καταγγέλλουμε ως μία επίπλαστη 

αντιμαχία στη Βουλή των Ελλήνων.  

Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ. 

Ο ειδικός αγορητής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ. 

Κατσώτης έχει τον λόγο για πέντε λεπτά. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ. κύριε Πρόεδρε. 



Μέχρι τις εκλογές θα έχουμε πολλούς κάλπικους, στημένους καυγάδες 

του δίπολου ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και Νέας Δημοκρατίας.  

Είναι γεγονός ότι κάνετε μεγάλη προσπάθεια να κρύψετε την ενιαία 

στρατηγική σας, που είναι η στήριξη αυτού του βάρβαρου, σάπιου συστήματος. 

Γιατί εμπόδιο να έχουν όλοι δουλειά, να έχουν αξιοπρεπείς μισθούς και 

συντάξεις, δωρεάν υγεία και παιδεία, να έχουν όλοι σταθερό ημερήσιο 

πρόγραμμα, με ελεύθερο χρόνο, να έχει ο λαός τη ζωή που δικαιούται, είναι 

ακριβώς αυτό το σύστημα και βέβαια το πολιτικό τους προσωπικό που το 

στηρίζει.  

Επιχειρείτε να παρουσιαστείτε διαφορετικοί, αλλά στηρίζετε το 

ασφαλιστικό, για παράδειγμα, μιας που αυτό συζητήθηκε σήμερα, που 

απαλλάσσει την εργοδοσία από τη συμμετοχή τους, εξάλλου φέρνετε και την 

τροπολογία, που δραστικά περιορίζει την κρατική χρηματοδότηση, για να δίνετε 

αυτή μόνο για τα 360 ευρώ, που είναι η εγγυημένη εθνική σύνταξη. 

Ενισχύετε την ανταποδοτικότητα, έννοια εχθρική για ένα ασφαλιστικό 

σύστημα δημόσιο, υποχρεωτικό, καθολικό, αναδιανεμητικό, που θα 

εξασφαλίζει την αξιοπρεπή διαβίωση των συνταξιούχων και παροχές 

σύγχρονες για τους ασφαλισμένους. 



Θα δικαιολογούσε κανείς τους πανηγυρισμούς σας, αν δίνατε πίσω κάτι 

απ’ όσα κόψατε από τις συντάξεις. Το 50% του εισοδήματος των συνταξιούχων 

το έχετε κόψει και εσείς και οι προηγούμενοι. 

Το ότι πανηγυρίζετε γιατί δεν θα κάνετε μια ακόμα περικοπή αυτό μας 

ξεπερνά, όπως, βέβαια, και τους συνταξιούχους, που θα σας απαντήσουν στις 

15 Δεκέμβρη με το πανελλαδικό συλλαλητήριο. Θα είναι εδώ, απ’ έξω. 

Το ότι η μη περικοπή για μια άλλη φορά των συντάξεων συνιστά το τέλος 

των μνημονίων και ότι το προπαγανδίζετε στόχο έχετε να εμποδίσετε τις 

διεκδικήσεις των απωλειών που είχαν οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι, να 

διασφαλίζετε τη σταθερότητα, τη μονιμότητα των μέτρων που ενισχύουν την 

ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία. 

Η Υπουργός στην τοποθέτησή της ισχυρίστηκε ότι τώρα που ο κίνδυνος 

της δημοσιονομικής προσαρμογής έχει κλείσει προχωράμε σε μέτρα που εμείς 

επιλέγουμε με σχετική οικονομική ελευθερία. 

Είναι βέβαιο ότι εσείς επιλέγετε να μη δώσετε πίσω το 45% που 

μειώθηκαν οι συντάξεις. Εσείς επιλέγετε να μην επαναφέρετε τα 751 ευρώ 

κατώτερο μισθό. Εσείς επιλέγετε να ενεργοποιήσετε τον νόμο Βρούτση που 

καταργεί τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και ο κατώτερος μισθός θα 

αποφασίζεται από τους βιομήχανους και τους άλλους επιχειρηματικούς 



ομίλους. Εσείς επιλέγετε να μην επαναφέρετε τις συλλογικές συμβάσεις 

εργασίας και σήμερα συλλογικές συμβάσεις έχουν το 10% των εργαζομένων 

στη χώρα μας. Εκεί επεκτάθηκαν, όπως το είπατε και εσείς, αλλά και σε αυτό 

το ποσοστό που επεκτάθηκαν μόνο στο 10% εφαρμόζονται, γιατί αυτή είναι η 

πραγματικότητα, την οποία ούτε εσείς μπορείτε να την κρύψετε.  

Είναι επιλογή σας, όπως λέτε, να μην καταργήσετε τις ευέλικτες μορφές 

εργασίας, τα δουλεμπορικά γραφεία, τις εργολαβίες και όλα αυτά που 

καταργούν τον σταθερό ημερήσιο χρόνο δουλειάς, τη σταθερή δουλειά με 

δικαιώματα. Είναι επιλογή σας αυτό το ασφαλιστικό που το μόνο που έχει, 

όπως είπαμε, σαν κρατική εγγύηση είναι αυτή η σύνταξη πείνας. 

Πρωτοστατείτε -ναι ή όχι;- στα πέντε μικρά ταμεία που λειτουργούν με 

το κεφαλαιοποιητικό σύστημα; Επιλογή σας είναι η μετατροπή της ασφάλισης 

από κοινωνική ευθύνη σε ατομική υπόθεση. 

Η Υπουργός μας ανακάλεσε, γιατί λέει ότι τα στοιχεία που δίνουμε για το 

ύψος των συντάξεων δεν είναι σωστά.  

Κυρία Υπουργέ, ήταν η κατώτερη σύνταξη 486 ευρώ; Ναι ή όχι; Επί 

Κυβέρνησής σας με την εγκύκλιο Χαϊκάλη πήγε στα 392; Ναι ή όχι; Σήμερα με 

την εθνική σύνταξη πήγε με τα δεκαπέντε χρόνια στα 345 ευρώ; Ναι ή όχι; Ήταν  

για έναν χαμηλοσυνταξιούχο η σύνταξη 446 συν 230 το ΕΚΑΣ 716 ευρώ; Ναι ή 



όχι; Τώρα είναι 346 συν 68 ευρώ, που είναι η ανταποδοτική, για έναν που έχει 

δεκαπέντε χρόνια με 600 ευρώ ασφαλιστικές αποδοχές 414 ευρώ; Είναι έτσι; 

Εσείς, κυρία Υπουργέ, τι κάνατε με το ποσοστό αναπλήρωσης; Από 

70% με 80% το  πήγατε μέχρι το 43% και 35 ακόμη; Ναι ή όχι; 

Άρα, λέμε ψέματα; Ο τρόπος υπολογισμού, το ότι εσείς υπολογίζετε 

αυτήν την ανταποδοτικότητα σε όλον τον ασφαλιστικό βίο είναι το ίδιο με τα 

πέντε τελευταία χρόνια; Είναι το ίδιο με τα δύο τελευταία χρόνια ή με τον 

τελευταίο μισθό; Μην τρελαθούμε, δηλαδή. 

Οι συντάξεις χηρείας, το ότι σήμερα αφήνετε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι 

από αυτούς που είχαν αυτήν την ατυχία στη ζωή τους χωρίς σύνταξη τι είναι 

δηλαδή; Είναι κοινωνική πολιτική, όταν η σύνταξη χηρείας έχει κοπεί ουσιαστικά 

και είναι στο 50%; 

Όλα αυτά, λοιπόν, δεν συνιστούν πανηγυρισμούς, δεν συνιστούν έξοδο 

από τα μνημόνια, αλλά ένα μνημόνιο διαρκείας, για να μπορέσει εδώ να 

υλοποιηθεί αυτός ο στόχος του κεφαλαίου για οικονομική σταθερότητα, για 

καπιταλιστική ανάκαμψη και ανταγωνιστικότητα και κερδοφορία των 

επιχειρήσεων.  

Όσον αφορά τις τροπολογίες, θα τα πούμε, βέβαια και στην ψηφοφορία.  



Ωστόσο, από τώρα λέμε ότι όσον αφορά την τροπολογία με γενικό 

αριθμό 1852 και ειδικό 171 του Υπουργείου Οικονομίας, εμείς θα απέχουμε από 

την ψηφοφορία. Είναι μία τροπολογία τριάντα πέντε σελίδων και ο 

Κοινοβουλευτικός μας Εκπρόσωπος εδώ κατήγγειλε αυτή την πρακτική σας. 

Θα απέχουμε από την ψηφοφορία για αυτή την τροπολογία.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Ευχαριστώ.  

Ο κ. Παπαχριστόπουλος εκ μέρους των ΑΝΕΛ έχει τον λόγο για πέντε 

λεπτά.  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.  

Δεν θα εξαντλήσω όλο τον χρόνο μου.  

Μπορεί στο Μαρακές τα εκατόν εξήντα τέσσερα κράτη εκεί να ενέκριναν 

το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση, αλλά ήταν και αυτό μια 

χειροπιαστή απόδειξη ότι συγκρούονται δύο κόσμοι. Από τη μία, το χρήμα, το 

κέρδος, οι offshore, οι οικονομικοί παράδεισοι και από την άλλη, οι κοινωνίες.  

Θέλω εδώ να θυμίσω ότι πέρασαν σαράντα χρόνια. Η Ελλάδα έχει 

παρελθόν, δεν ιδρύθηκε το 2015. Ποιος εμπόδισε τα δύο κόμματα -στα οποία 

ανήκα και εγώ, αλλά δεν είχα πρωτεύοντα ρόλο- να κάνουν αυτά τα ωραία που 

έρχονται και συστήνουν σήμερα; Ποιος τους εμπόδισε, αλήθεια;  



Πριν από τρεις μέρες η «Wall Street Journal» –για να μιλάμε με στοιχεία- 

για το μοναδικό κράτος της Ευρώπης που έγραψε διθυράμβους ήταν για την 

Ελλάδα. Δεν θέλω να τα επαναλάβω. Όμως, θα πω δύο νούμερα μόνο. Tα είπε 

η κυρία Αχτσιόγλου, θα τα επαναλάβω: Τα αρνητικά μέτρα που πήρε η χώρα 

ήταν 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2015 μέχρι το 2018. Συγκρίνατε 65 

δισεκατομμύρια ευρώ, τα ίδια αρνητικά μέτρα, από το 2010 μέχρι το 2014. Και 

ο νοών νοείτω! Αφήστε το, αυτά είναι χαρτιά και βγαίνουν.  

Πιστεύω, όμως, ότι την Ευρωπαϊκή Ένωση –συγχωρήστε μου την 

έκφραση, είμαι φανατικός υποστηρικτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης- κάπως 

αλλιώς την ονειρεύτηκε και ο Αντενάουερ και ο Ντε Γκωλ και Έλληνες πολιτικοί. 

Δεν θέλω τώρα να κάνω διακρίσεις. Δεν ονειρεύτηκαν αυτό το πράγμα, που δεν 

πήρε χαμπάρι ο Μακρόν. Κάπως καθυστερημένα κατάλαβε ότι το κοινωνικό 

κράτος είναι σημαντικός μοχλός ανάπτυξης. Του το θύμισαν οι εξεγερμένοι 

πολίτες. Το αν τώρα ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται και κάποιοι πήγαν 

να καπηλευθούν αυτή την εξέγερση είναι άλλο θέμα. Το λέω αυτό, για να 

πηγαίνουμε μπροστά και όχι πίσω.   

Και μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση ένα μανιφέστο προοδευτικών 

Ευρωπαίων με πρώτο τον Πικετί και πενήντα οικονομολόγους, ιστορικούς και 

πολιτικούς, οι οποίοι έχουν διαπιστώσει αυτό που διαπιστώνουμε όλοι, ότι 

υπάρχει έλλειμμα κατ’ αρχήν δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει 



πρόβλημα κλιματικής αλλαγής. Κάποιοι το αμφισβητούν, αλλά υπάρχει. 

Υπάρχει το μεγάλο θέμα της μετανάστευσης που εμείς και οι Ιταλοί το ζούμε 

στο πετσί μας. Φτώχεια; Υπάρχει.  

Έκαναν μια πρόταση, λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι και δεν είναι τυχαίο ότι 

τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά πρακτορεία, οι μεγαλύτερες εφημερίδες του 

πλανήτη, όπως η βρετανική «Guardian», η γαλλική «Le Monde», η γερμανική 

«Spiegel» και η ιταλική «Repubblica» το πρόβαλαν ως πρώτο θέμα. 

Φορολογήστε τους πλούσιους και κοιτάξτε πάλι την κοινωνία!  

Ξαναλέω ότι χειροπιαστό παράδειγμα είναι αυτά που συνέβησαν στη 

Γαλλία πρόσφατα με τον Μακρόν. Πιστεύω ότι θα γίνουν διορθωτικές κινήσεις. 

Αυτό που συμβαίνει στη Μεγάλη Βρετανία δεν είναι τυχαίο και όλοι θέλουμε να 

ξαναέρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Κάποιοι εξήντα οχτώ υπέγραψαν και πιστεύω ότι αυτό είναι το σωστό.  

Τελειώνοντας, θέλω να πω το εξής: Χωρίς να ευλογάμε τα γένια μας, 

αυτή η Κυβέρνηση κατάλαβε κάτι που δεν έχουν καταλάβει άλλοι. Δεν είναι αυτό 

το νομοσχέδιο αγαθοεργία. Είναι επιβεβλημένο από τα γεγονότα. Δεν μπορεί 

να συνεχιστεί άλλο αυτή η λιτότητα.  

 

 

  



Το κοινωνικό κράτος δεν είναι ελεημοσύνη σε κανέναν. Είναι πυλώνας 

ανάπτυξης. Και ευτυχώς που αυτή η Κυβέρνηση το έχει καταλάβει και το 

παλεύει από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή. Και χειροπιαστό 

παράδειγμα είναι όσα ακούστηκαν στο σημερινό νομοσχέδιο. 

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Επόμενος ομιλητής είναι ο 

Ειδικός Αγορητής από το Ποτάμι, ο κ. Αμυράς. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

Κύριε Παπαχριστόπουλε, είστε πειρασμός! Πώς να το κάνουμε; Μιλάω 

πάντα μετά από εσάς και μου δίνετε αφορμή να σας σχολιάσω για κάποια 

πράγματα. Μόνο το εξής θα πω: Επικαλεστήκατε τη «Wall Street Journal», τον 

«Guardian» και το «Spiegel». Γι’ αυτά τα έντυπα ακριβώς μπείτε στο Google 

και ψάξτε τι έλεγε ο Αρχηγός σας, ο κ. Καμμένος, το 2015, το 2016, το 2017. 

Το τι συνωμοσιολογία και τι παραμυθατζίδικο πράγμα έλεγε ο κ. Καμμένος με 

τα tweets και τα λόγια του γι’ αυτές τις εφημερίδες, δεν μπορείτε να φαντασθείτε! 

Άρα, με το να επικαλείστε εσείς αυτές τις εφημερίδες, αδειάζετε τον Αρχηγό 

σας. Και καλά του κάνετε. Μόνο για άδειασμα είναι ο κ. Καμμένος. Για τίποτα 

άλλο. Δεν είναι να τον παίρνεις στα σοβαρά. 

Πάμε παρακάτω. 



Ο πρωταγωνιστής, βεβαίως, σήμερα αυτής της δωδεκάωρης 

συνεδρίασης δεν ήταν άλλος από τις συντάξεις. Ο κομπάρσος, όμως, ο αφανής 

κομπάρσος, είναι άλλος. Είναι ο εργαζόμενος που με τις ασφαλιστικές του 

εισφορές κρατάει ζωντανό το ασφαλιστικό, το συνταξιοδοτικό σύστημα. Το 

αιμοδοτεί και έτσι παίρνουν οι συνταξιούχοι τις συντάξεις τους.  

Σε τι θέση βρίσκεται σήμερα ο Έλληνας εργαζόμενος; Σε καλύτερη θέση 

απ’ ό,τι πριν από τρία χρόνια, πριν από πέντε χρόνια; Δυστυχώς σε χειρότερη. 

Έχετε δημιουργήσει τη γενιά των 380 ευρώ εσείς και μην μας κάνετε τάχατες 

τους επαναστάτες με το να ανακαλείτε την απόφασή σας να μειώσετε τις 

συντάξεις από 1//1/2019, μία απόφασή σας που δύο φορές την επιβεβαιώσατε 

και έρχεστε να θριαμβολογήσετε ότι είστε οι σωτήρες των συνταξιούχων.  

Κάποιος πρέπει να μιλήσει για τους ανέργους. Κάποιος πρέπει να πει 

ότι χωρίς επενδύσεις σε αυτήν τη χώρα ούτε ασφαλιστικό σύστημα είναι 

βιώσιμο ούτε υπάρχει μέλλον οικονομικό για τους ανέργους ούτε τίποτα. Και 

για να έρθουν επενδύσεις εδώ, πρέπει πρώτα και κύρια να χτυπηθεί η 

διαφθορά, η μικρή και η μεγάλη διαφθορά, που τη βλέπεις και την ακούς 

παντού.  

Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτόν τον απίθανο τύπο, τον πιτσαδόρο του 

ΣΥΡΙΖΑ, που μπαινόβγαινε στο Μαξίμου και έβγαινε φωτογραφίες στο 

πόντιουμ του κ. Τσίπρα. Και από πιτσαδόρος -δεν είναι κακό να είσαι 



πιτσαδόρος- μήπως -σε εισαγωγικά και με ερώτημα θα το πω- έγινε 

«μιζαδόρος»;  

Εκτός από τη διαφθορά, πρέπει να παταχθεί και η γραφειοκρατία στο 

ελληνικό δημόσιο. Ποιος επενδυτής θα έλθει να βάλει τα χρήματά του, Έλληνας 

ή ξένος, όταν η γραφειοκρατία ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να του 

καταστρέψει την επένδυση και να τον πετάξει πίσω;  

Επίσης, για να έλθει μία στοιχειωδώς σοβαρή επένδυση πρέπει να 

υπάρχει και ταχεία Δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να μπλοκάρουν επενδύσεις για 

χρόνια και μετά από δέκα, δώδεκα χρόνια να δίνετε το πράσινο φως από τη 

Δικαιοσύνη για να συνεχιστεί η επένδυση. Ποια επένδυση μετά από δέκα και 

δώδεκα χρόνια;  

Επιπρόσθετα, για να συμπυκνώσω αυτό που πρέπει να γίνει, έτσι ώστε 

η επόμενη ιδιαιτέρως έντονη και ενδιαφέρουσα δωδεκάωρη συνεδρίαση της 

Βουλής να γίνει για τις θέσεις εργασίας, λέω το εξής: Θα πρέπει να κάνουμε ένα 

πολιτισμικό άλμα υπέρ αριστείας. Όσο είμαστε μπλεγμένοι με τις μετριότητες, 

αυτό θα είναι το μέλλον μας.  

Έρχομαι τώρα στην τροπολογία, με την οποία μηδενίζετε -για να είμαστε 

ακριβείς- τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, που εσείς επιβάλατε, στο κρασί. Και 

για να δούμε λίγο την πολιτική απατεωνιά σας. Και το λέω ξεκάθαρα ότι κάνατε 



πολιτική απατεωνιά. Σε αυτήν ακριβώς την Αίθουσα πριν τρία χρόνια, στις 11 

Δεκεμβρίου του 2015, εσείς οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ ψηφίζατε 

την επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί 20 λεπτά στο λίτρο. 

Περνάει το 2016, το 2017 και τελειώνει και το 2018. Τον Σεπτέμβριο του 2018 

έρχεται το Συμβούλιο της Επικρατείας και βγάζει απόφαση που σας λέει ότι ο 

νόμος αυτός πρέπει να ακυρωθεί και μάλιστα αναδρομικά από 1ης 

Ιανουαρίου… 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Για τον 

νόμο λέει; 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Το Συμβούλιο της Επικρατείας το είπε. 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Για τον 

νόμο λέει; 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας αυτόν 

τον νόμο και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από 1/1/2016.  

 

 

Τι κάνετε τώρα εσείς με την τροπολογία; Και δεν θα ήμουν τόσο οξύς, αν 

δεν άκουγα τους πανηγυρισμούς ορισμένων Βουλευτών -ευτυχώς οι Υπουργοί 



ήταν πιο συμμαζεμένοι, πιο προσγειωμένοι- να λένε, «Εμείς καταργούμε το 

φόρο στο κρασί και ο οινοποιός τώρα θα αναπτυχθεί». 

Επί τρία χρόνια το προϊόν τους ήταν ακριβότερο και οι περισσότεροι 

απορρόφησαν -αν ήταν δυνατόν- οι ίδιοι αυτή την αύξηση των 20 λεπτών στο 

λίτρο, τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης που ουρανοκατέβατα οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 

τον έβαλαν στους οινοποιούς. Και τώρα λέτε ότι μηδενίζετε αυτό το φόρο από 

1η Ιανουαρίου. Πώς θα πάρουν πίσω τη ζημιά που εσείς τους προκαλέσατε; 

Υπάρχει και κάτι ακόμα και εδώ είναι η πολιτική απατεωνιά. Είχατε πει 

το 2015, όταν βάζατε αυτό το χαράτσι του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο 

κρασί, ότι είναι ένα ισοδύναμο για να μην επιβληθεί ΦΠΑ στα ιδιωτικά σχολεία, 

στα φροντιστήρια, στις σχολές χορού κ.λπ.  

Βγαίνει ο Μοσκοβισί τότε -που τόσο πολύ τον αναφέρατε σήμερα και τις 

τελευταίες εβδομάδες τον έχετε Θεό- και τι είπε όταν ρωτήθηκε και για το φόρο 

στο κρασί και για τον υποτιθέμενο φόρο, το ΦΠΑ που θα βάζατε στην 

εκπαίδευση; «Οι δεσμεύσεις της Ελλάδος που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο 

Αυγούστου 2015…» -στο μνημόνιο Τσίπρα-Καμμένου δηλαδή- «…δεν 

περιέχουν ειδικές διατάξεις για το ΦΠΑ στα ιδιωτικά σχολεία». Και όταν 

ρωτήθηκε για τον ειδικό φόρο στο κρασί που βάλατε εσείς τους οινοποιούς τι 

λέει; «Η φορολογία αποτελεί αρμοδιότητα των εθνικών αρχών».  



Ο Μοσκοβισί, που σήμερα τον δοξάσατε, είπε την αλήθεια, ότι ούτε φόρο 

στην εκπαίδευση είχαν ζητήσει οι θεσμοί, ούτε σας είπαν να βάλετε φόρο στο 

κρασί. Μόνοι σας τον βάλατε.  

Σήμερα, λοιπόν, το μηδενίζετε από εδώ και πέρα. Ό,τι έγινε στα τρία 

χρόνια, έγινε. Άντε να αναζητήσει τώρα τον φόρο ο οινοπαραγωγός. Θα πρέπει 

να βρει τον καταναλωτή και να πάρει πίσω τον φόρο -πώς θα γίνει αυτό το 

πράγμα;- ή θα ζητήσει από εσάς να του επιστρέψετε το φόρο; Αμ δε!  

Αυτά, λοιπόν, λέγονται στην «Συριζανέλικη» διάλεκτο «πολιτική 

απατεωνιά». Σας ταιριάζει απόλυτα και λυπάμαι που προσπαθήσατε να την 

επιδείξετε σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα, όπως αυτό της μη τήρησης στην ουσία 

της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις. 

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Και εγώ ευχαριστώ. 

Ο κ. Καβαδέλλας από την Ένωση Κεντρώων έχει τον λόγο. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Δεν θα δευτερολογήσω, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Ευχαριστούμε, κύριε 

Καβαδέλλα. 



ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Κύριε 

Πρόεδρε, θα ήθελα να πω δυο πράγματα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Ορίστε, κυρία Υπουργέ, 

έχετε τον λόγο. 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): 

Καταρχήν για τον ν.4172/2013 και το άρθρο 29, στο οποίο αναφερθήκατε, κύριε 

Κουτσούκο, θα ήθελα να πω τα εξής: Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του 

άρθρου 29 ορίζεται ρητά σαν κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα το 

σύνολο των εισοδημάτων από επιχειρηματικές συναλλαγές. Επομένως, στα 

έσοδα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα περιλαμβάνονταν οι 

αγροτικές επιδοτήσεις… 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Λέει τέτοιο πράγμα; 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Αυτή 

ήταν η ερμηνεία που είχαν δώσει οι αρμόδιες αρχές του Υπουργείου 

Οικονομικών τότε. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Η ερμηνεία! 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Ήρθαμε 

εμείς με τον ν. 4328/2015, στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 και είπαμε πως 

μόνο όσες υπερβαίνουν τις 12.000 ευρώ από τις επιδοτήσεις θα είναι εισόδημα 



και πως οι αγροτικές αποζημιώσεις στο σύνολό τους δεν συνυπολογίζονται. 

Ψάξτε το και τα ξαναλέμε στον Προϋπολογισμό, όπου μπορείτε να φέρετε 

οποιοδήποτε στοιχείο θέλετε. 

Όσον αφορά τα ζητήματα που τέθηκαν για τους νέους, έχουμε ήδη 

ψηφισμένο εργατικό φορολογικό κίνητρο για τις νέες θέσεις εργασίας. Το 

επόμενο διάστημα θα έχουμε και την ΚΥΑ των δυο Υπουργείων που θα 

συμπληρώνει το πλαίσιο για να πάρουν οι επιχειρήσεις νέους ανθρώπους. 

Οπότε, δίνουμε μια ανάσα στους νέους, αυτό που ακριβώς είπατε, κύριε 

συνάδελφε της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.  

Πετρέλαιο θέρμανσης: Τις επόμενες μέρες θα έχουμε την υπουργική 

απόφαση. Το δηλώνω και εδώ. Στους ορεινούς δήμους θα 

συμπεριλαμβάνονται οι ορεινοί δήμοι που πλέον ορίζονται από τον 

«Κλεισθένη». 

 

Ο «Κλεισθένης» έχει περισσότερους ορεινούς δήμους από αυτούς που ήταν 

στον «Καλλικράτη». 

Ως προς το πετρέλαιο θέρμανσης, λοιπόν, στην υπουργική απόφαση 

που θα έχουμε τις επόμενες μέρες, οι ορεινοί δήμοι, όπως ακριβώς ορίζονται 

στον νόμο του «Κλεισθένη Ι», θα παίρνουν το πετρέλαιο θέρμανσης της 



παραπάνω Ζώνης. Αν ένας ορεινός δήμος είναι στη Ζώνη Γ, για παράδειγμα, 

θα πάρει την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης της Ζώνης Β. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Το ποσό θα το αυξήσετε; Αυτή είναι η ουσία. 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Θα δείτε 

τις επόμενες ημέρες τι θα υπάρχει στην υπουργική απόφαση. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Γι’ αυτό λέμε «παροχολογία». 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Δεν είναι 

καθόλου παροχολογία. Είναι ακριβώς αυτό που αναφέρθηκε από τον κ. 

Κουτσούκο, ότι, επειδή το ψύχος υπάρχει, επειδή η τιμή του του πετρελαίου 

είναι ήδη αυξημένη, με αυτή τη λογική θα είναι και η υπουργική απόφαση. Θα 

τη δείτε τις επόμενες μέρες. 

Όσον αφορά στον φόρο στο κρασί, κύριε Αμυρά, εδώ έχετε κάνει ένα 

λάθος και θέλω να πιστεύω ότι δεν το κάνετε επίτηδες. Η απόφαση του ΣτΕ δεν 

έχει θέμα με την κατάργηση του φόρου στο κρασί ούτε με τον νόμο που 

ψηφίσαμε. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει να κάνει με την 

ίδια την εφαρμογή της υπουργικής απόφασης. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κυρία Υπουργέ… 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Να 

σκεφθείτε ότι υπάρχει και προβληματισμός, παρόλο που αυτή τη στιγμή το 



καταργούμε, κατά πόσο θα πρέπει να βγάλουμε καινούργια υπουργική 

απόφαση τις επόμενες μέρες. 

Ειλικρινά, η απόφαση του ΣτΕ έχει να κάνει με την υπουργική απόφαση 

και όχι με την κατάργηση του φόρου στο κρασί. Κατ’ αρχάς, όλοι οι φορείς οι 

οποίοι εμπλέκονταν στον φόρο στο κρασί, νόμιζαν ότι είναι γι’ αυτό και όταν 

αντιλήφθηκαν ότι δεν είναι, έρχονταν και ξαναζητούσαν την κατάργηση του 

φόρου στο κρασί, το οποίο ερχόμαστε και κάνουμε σήμερα. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Η υπουργική απόφαση τι αφορούσε;  

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Η 

υπουργική απόφαση αφορούσε διαδικαστικά θέματα είσπραξης του φόρου του 

κρασιού, όχι αυτόν καθαυτόν τον φόρο, όχι την επιβολή του φόρου. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Γιατί αυτό μπορούσαν να αμφισβητήσουν οι 

εμπλεκόμενοι οινοποιοί. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Έχω την εντύπωση ότι δεν 

πρέπει να κάνουμε συζήτηση. Τριτολογίες δεν προβλέπει ο Κανονισμός. 

Κατά συνέπεια, έχουμε ολοκληρώσει τη συζήτηση.  

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο. 



ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Δεν προβλέπει ο 

Κανονισμός τριτολογίες, ούτε συζήτηση… 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Δεν είναι τριτολογία. Δεν έχει απαντήσει η 

κυρία Υπουργός… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Ναι, αλλά δεν μπορώ να 

επιβάλω εγώ τι θα πει η Υπουργός, κύριε Κουτσούκο. Μπορώ να το επιβάλω; 

Δεν γίνεται. Αυτή είναι η άποψή της. 

Άρα, κατά συνέπεια… 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Κύριε Αμυρά, τι θέλετε; 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Μια δήλωση θέλω να κάνω για την τροπολογία, 

την οποία παρέλειψα στην ομιλία μου. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Τι θέλετε να πείτε, κύριε 

Αμυρά; 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Θέλω να δηλώσω για την τροπολογία 1852, που 

έχει γίνει άρθρο, επειδή το παρέλειψα και κατά την ψηφοφορία δεν θα έχω τη 

δυνατότητα να το δηλώσω, το εξής: Είναι μία τροπολογία σαράντα σελίδων 

μέσα στη συνεδρίαση τώρα στο τέλος… 



ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Νομίζω ότι το είπατε. Δεν 

το είπατε; 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Όχι, δεν το είπα. 

Ούτε να τη δούμε μπροστά μας δεν θέλουμε. Την καταψηφίζουμε. Έχει 

μέσα δεν ξέρω και εγώ τι έχει. 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο επί του 

Κανονισμού. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Ορίστε, κύριε Κουτσούκο, 

έχετε τον λόγο επί του Κανονισμού. 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι ευθύνη του Προεδρείου 

να ρωτήσει την κυρία Υπουργό τι προτίθεται να κάνει με τις βουλευτικές που 

έχουν κατατεθεί, ποιες δέχεται και ποιες δεν δέχεται; Η τροπολογία που έχω 

καταθέσει για το camping της Κουρούτας έχει περάσει στο ντούκου. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Κύριε Κουτσούκο, έδωσε 

η Υπουργός… 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Δίνετε δέκα ακίνητα στους δήμους και δεν 

μιλάτε. Πείτε, λοιπόν, γιατί δεν τη δεχόσαστε. 



ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Η Υπουργός έδωσε μια 

απάντηση… 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Όπου είπε τι; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Δεν μπορεί το Προεδρείο 

να υποχρεώσει την Υπουργό τι να πει. Παρακαλώ! 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωμένη η συζήτηση επί 

της αρχής, των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόμου 

του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης  «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, 

ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 

σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις». 

Εισερχόμαστε στην ψήφιση επί της αρχής, επί των άρθρων και του 

συνόλου και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.  

Σας υπενθυμίζουμε ότι η ψηφοφορία περιλαμβάνει την αρχή του 

νομοσχεδίου, ογδόντα πέντε (85) άρθρα, δώδεκα (12) τροπολογίες, το 

ακροτελεύτιο άρθρο, καθώς και το σύνολο του νομοσχεδίου. Κάθε φορά στην 

οθόνη εμφανίζονται ως τέσσερα άρθρα προς ψήφιση. Για να ψηφίσετε και τα 

υπόλοιπα θα πρέπει να κυλήσετε την οθόνη αφής. Στο πάνω δεξιά μέρος της 



οθόνης εμφανίζεται κάθε φορά ο αριθμός των άρθρων που απομένουν για 

ψήφιση.  

Παρακαλώ να βεβαιωθείτε ότι έχετε ψηφίσει την αρχή του νομοσχεδίου, 

όλα τα άρθρα, τις τροπολογίες, το ακροτελεύτιο και το σύνολό του.  

Αφού καταχωρίσετε την ψήφο σας, έχετε τη δυνατότητα να την ελέγξετε 

ή να την αναθεωρήσετε έως τη λήξη της ψηφοφορίας. Για οποιαδήποτε απορία 

παρακαλώ να απευθυνθείτε στο Προεδρείο, προκειμένου να σας συνδράμουν 

οι αρμόδιοι. 

Παρακαλώ να ανοίξει το σύστημα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.  

(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ) 

  



ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Παρακαλώ να κλείσει το 

σύστημα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. 

(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ) 

 

 

 

 

 

 

  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Οι θέσεις των κομμάτων, 

όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση με το ηλεκτρονικό σύστημα, 

καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής: 

                 

     
Ημ/νία: 

 
11/12/2018 

                       
Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική 

Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ ... σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και 

άλλες διατάξεις. 

                 

  
Επί της Αρχής     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

                     

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  ΠΡΝ 

                      



    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      

 

                   

  
Άρθρο 1 ως έχει     ΟΜΟΦΩΝΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  ΝΑΙ 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  ΝΑΙ 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΝΑΙ 

                      

 

                   

  
Άρθρο 2 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      
 

 

   

  
Άρθρο 3 όπως τροπ.     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      



    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      
 

    

  
Άρθρο 4 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      

 

                   

  
Άρθρο 5 όπως τροπ.     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΠΡΝ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΠΡΝ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      
 

 

   

  
Άρθρο 6 όπως τροπ.     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      



    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      
 

    

  
Άρθρο 7 όπως τροπ.     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

                     

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΠΡΝ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      

 

                   

  
Άρθρο 8 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΠΡΝ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      
 

    

  
Άρθρο 9 όπως τροπ.     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 



    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      
 

    

  
Άρθρο 10 όπως τροπ.     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      

 

                   

  
Άρθρο 11 όπως τροπ.     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      
 

    



  
Άρθρο 12 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      
 

    

  
Άρθρο 13 όπως τροπ.     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

                     

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      

 

                   

  
Άρθρο 14 όπως τροπ.     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      
 

   



 

  
Άρθρο 15 όπως τροπ.     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      
 

 

   

  
Άρθρο 16 όπως τροπ.     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

                     

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      

 

                   

  
Άρθρο 17 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      



    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      
 

 

   

  
Άρθρο 18 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      
 

 

   

  
Άρθρο 19 όπως τροπ.     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      

 

                   

  
Άρθρο 20 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      



    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      
 

 

   

  
Άρθρο 21 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      
 

    

  
Άρθρο 22 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

                     

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      

 

                   

  
Άρθρο 23 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      



    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      

 

                   

  
Άρθρο 24 όπως τροπ.     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      
 

    

  
Άρθρο 25 όπως τροπ.     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      

 

                   

  
Άρθρο 26 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      



    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      

 

                   

  
Άρθρο 27 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      
 

    

  
Άρθρο 28 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      
 

 

   

  
Άρθρο 29 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      



    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      

 

                   

  
Άρθρο 30 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      
 

 

   

  
Άρθρο 31 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      
 

 

   

  
Άρθρο 32 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

                     

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      



    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      

 

                   

  
Άρθρο 33 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      
 

 

   

  
Άρθρο 34 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      
 

    

  
Άρθρο 35 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

                     



    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      

 

                   

  
Άρθρο 36 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      
 

    

  
Άρθρο 37 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      
 

    



  
Άρθρο 38 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      

 

                   

  
Άρθρο 39 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      
 

    

  
Άρθρο 40 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      
 

   



 

  
Άρθρο 41 όπως τροπ.     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

                     

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      

 

                   

  
Άρθρο 42 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      
 

    

  
Άρθρο 43 όπως τροπ.     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      



    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      
 

 

   

  
Άρθρο 44 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      

 

                   

  
Άρθρο 45 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      
 

    

  
Άρθρο 46 όπως τροπ.     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      



    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      
 

 

   

  
Άρθρο 47 όπως τροπ.     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

                     

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΠΡΝ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      

 

                   

  
Άρθρο 48 όπως τροπ.     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΠΡΝ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΠΡΝ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      

 

                   

  
Άρθρο 49 όπως τροπ.     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      



    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      
 

    

  
Άρθρο 50 όπως τροπ.     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      

 

                   

  
Άρθρο 51 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΠΡΝ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΠΡΝ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      

 

                   

  
Άρθρο 52 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΠΡΝ 

                      



    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      
 

    

  
Άρθρο 53 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΠΡΝ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      
 

    

  
Άρθρο 54 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  ΠΡΝ 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      

 

                   

  
Άρθρο 55 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      



    
Ν.Δ.:  ΠΡΝ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  ΠΡΝ 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      
 

    

  
Άρθρο 56 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  ΠΡΝ 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      
 

 

   

  
Άρθρο 57 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΠΡΝ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      

 

                   

  
Άρθρο 58 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 



    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  ΝΑΙ 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  ΝΑΙ 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      
 

    

  
Άρθρο 59 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΠΡΝ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  ΠΡΝ 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  ΠΡΝ 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      
 

 

   

  
Άρθρο 60 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  ΝΑΙ 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  ΝΑΙ 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      

 

                   



  
Άρθρο 61 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  OXI 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  ΝΑΙ 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  ΝΑΙ 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΠΡΝ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      
 

 

   

  
Άρθρο 62 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      
 

    

  
Άρθρο 63 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

                     

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΠΡΝ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΠΡΝ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      

 

                  



 

  
Άρθρο 64 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΠΡΝ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΠΡΝ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      
 

    

  
Άρθρο 65 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  OXI 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  ΝΑΙ 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  ΠΡΝ 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      
 

    

  
Άρθρο 66 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

                     

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΠΡΝ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  ΠΡΝ 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  ΝΑΙ 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      



 

                   

  
Άρθρο 67 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  ΝΑΙ 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  ΝΑΙ 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      
 

 

   

  
Άρθρο 68 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  OXI 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      
 

    

  
Άρθρο 69 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

                     

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  ΝΑΙ 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  ΠΡΝ 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      



    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      

 

                   

  
Άρθρο 70 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΠΡΝ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΠΡΝ 

                      

    
Χ.Α:  ΠΡΝ 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  ΠΡΝ 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  OXI 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      
 

    

  
Άρθρο 71 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  ΝΑΙ 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  ΠΡΝ 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      
 

    

  
Άρθρο 72 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  OXI 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΠΡΝ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      



    
ΠΟΤΑΜΙ:  OXI 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      

 

                   

  
Άρθρο 73 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΠΡΝ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      

 

                   

  
Άρθρο 74 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΠΡΝ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  ΝΑΙ 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  OXI 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      
 

 

   

  
Άρθρο 75 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

                     

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  OXI 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  ΝΑΙ 

                      



    
Κ.Κ.Ε:  ΝΑΙ 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      

 

                   

  
Άρθρο 76 όπως τροπ.     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  OXI 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      

 

                   

  
Άρθρο 77 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  OXI 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΠΡΝ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      
 

    

  
Άρθρο 78 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      



    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      
 

    

  
Άρθρο 79 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  OXI 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΠΡΝ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  ΠΡΝ 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  OXI 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      

 

                   

  
Άρθρο 80 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΠΡΝ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  ΠΡΝ 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  ΝΑΙ 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      
 

    

  
Άρθρο 81 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      



    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  ΠΡΝ 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  ΠΡΝ 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      
 

    

  
Άρθρο 82 όπως τροπ.     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

                     

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  ΠΡΝ 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  ΠΡΝ 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      

 

                   

  
Άρθρο 83 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΠΡΝ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΠΡΝ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  ΠΡΝ 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  OXI 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      
 

    

  
Άρθρο 84 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 



    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      
 

    

  
Άρθρο 85 όπως τροπ.     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  OXI 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  ΝΑΙ 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      

 

                   

  
Υπ. Τροπ. 1838/157 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  ΠΡΝ 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΝΑΙ 

                      
 

    



  
Υπ. Τροπ. 1839/158 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  OXI 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  OXI 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  ΠΡΝ 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  OXI 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  OXI 

                      
 

 

   

  
Υπ. Τροπ. 1841/160 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

                     

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  OXI 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΠΡΝ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  ΠΡΝ 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  OXI 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΝΑΙ 

                      

 

                   

  
Υπ. Τροπ. 1842/161 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  OXI 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  OXI 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  ΝΑΙ 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  OXI 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  OXI 

                      
 

 

  



 

  
Υπ. Τροπ. 1846/165 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΠΡΝ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  ΠΡΝ 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΠΡΝ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  OXI 

                      
 

    

  
Υπ. Τροπ. 1847/166 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

                     

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  ΠΡΝ 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  ΝΑΙ 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΝΑΙ 

                      

 

                   

  
Υπ. Τροπ. 1851/170 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  ΠΡΝ 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  ΝΑΙ 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      



    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      
 

 

   

  

Υπ. Τροπ. 1852/171 όπως τροπ.     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  - 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΠΡΝ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  - 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  OXI 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      

 

                   

  
Βουλ. Τροπ. 1840/159 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  ΠΡΝ 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  ΠΡΝ 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΝΑΙ 

                      
 

    

  
Βουλ. Τροπ. 1844/163 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  ΠΡΝ 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  ΠΡΝ 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      



    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      
 

    

  
Βουλ. Τροπ. 1849/168 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

                     

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΠΡΝ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  ΠΡΝ 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  OXI 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      

 

                   

  
Βουλ. Τροπ. 1850/169 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  OXI 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  OXI 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  ΝΑΙ 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  OXI 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      
 

    

  
Ακροτελεύτιο άρθρο     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  ΠΡΝ 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      



    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      
 

    

  
Επί του Συνόλου     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    
                 

    
ΣΥΡΙΖΑ:  ΝΑΙ 

                      

    
Ν.Δ.:  ΝΑΙ 

                      

    
ΔΗ.ΣΥ:  ΝΑΙ 

                      

    
Χ.Α:  ΠΡΝ 

                      

    
Κ.Κ.Ε:  OXI 

                      

    
ΑΝ.ΕΛ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΠΟΤΑΜΙ:  ΝΑΙ 

                      

    
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ:  ΠΡΝ 

                      

 

                   

   
Ο Πρόεδρος 

       

                  
ΣΥΡΙΖΑ 

         
                  

Ν.Δ. 
         

                  
ΔΗ.ΣΥ 

         
                  

Κ.Κ.Ε 
         

                  
ΑΝ.ΕΛ 

         
                  

ΠΟΤΑΜΙ 
         

                  
Χ.Α 

         
                  

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ 
         

              

                 

               

  



 

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Συνεπώς, το σχέδιο νόμου 

του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης  «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, 

ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 

σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» έγινε 

δεκτό κατά πλειοψηφία σε μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του 

συνόλου και έχει ως εξής: 

(Να καταχωριστεί το κείμενο του νομοσχεδίου) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώμα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ 

ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο σύνολο του 

παραπάνω νομοσχεδίου.  

ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Το Σώμα παρέσχε τη 

ζητηθείσα εξουσιοδότηση. 

Έχουν διανεμηθεί τα Πρακτικά της Δευτέρας 22 Οκτωβρίου 2018, Τρίτης 

23 Οκτωβρίου 2018, Τετάρτης 24 Οκτωβρίου 2018, Πέμπτης 25 Οκτωβρίου 

2018, Παρασκευής 26 Οκτωβρίου 2018 και Δευτέρας 29 Οκτωβρίου 2018, και 

ερωτάται το Σώμα εάν τα επικυρώνει. 



ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Συνεπώς, τα Πρακτικά της 

Δευτέρας 22 Οκτωβρίου 2018, Τρίτης 23 Οκτωβρίου 2018, Τετάρτης 24 

Οκτωβρίου 2018, Πέμπτης 25 Οκτωβρίου 2018, Παρασκευής 26 Οκτωβρίου 

2018 και Δευτέρας 29 Οκτωβρίου 2018, επικυρώθηκαν. 

Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σημείο αυτό να λύσουμε τη συνεδρίαση;  

ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Με τη συναίνεση του 

Σώματος και ώρα 23.21΄ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ημέρα Τετάρτη 12 

Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 18.00΄, με αντικείμενο εργασιών του Σώματος 

νομοθετική εργασία: Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί του σχεδίου νόμου 

«Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019». 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ  


