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Δευτερολογία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξη 
Τσίπρα, στη Βουλή, για τη Συμφωνία με τη Γαλλία  

 

Ο κ. Μητσοτάκης δεν άντεξε και στη δευτερολογία του έβγαλε ολοφάνερα πια σε 
όλους μας τον «μικρό Μπογδάνο» που κρύβει μέσα στην ψυχή του.  

Έκανε μια ομιλία εμπρηστική, μια ομιλία που δεν αρμόζει στο ύψος ενός 
πρωθυπουργού, μια ομιλία διχαστική για να αποφύγει να απαντήσει στα 
ουσιαστικά ερωτήματα που ετέθησαν από όλες τις πτέρυγες της αντιπολίτευσης, 
πλην της Ελληνικής Λύσης, στα ουσιαστικά ερωτήματα που ετέθησαν για 
συγκεκριμένες πτυχές της Συμφωνίας. Δεν απάντησε στο γιατί δεν επέλεξε αυτήν 
την αμυντική συμφωνία την άνοιξη του 2020. Δεν απάντησε γιατί η αγορά των 
φρεγατών αξίας 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ την άνοιξη του 2020 ήταν μια ακριβή 
αγορά που δεν άντεχε η ελληνική οικονομία, διότι είχαμε τις υποχρεώσεις των 
αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας σε σχέση με τα αναδρομικά των 
συνταξιούχων, ενώ σήμερα η συμφωνία των 5 δισεκατομμυρίων που δεν είναι μόνο 
οι φρεγάτες, αλλά και οι κορβέτες μαζί, επιπρόσθετα των 2,3 δισεκατομμυρίων για 
τα Rafale, επιπρόσθετα μιας σειράς δαπανών που αποφάσισε ελαφρά τη καρδία ο 
κ. Μητσοτάκης, όταν εμείς υπολογίζαμε και το τελευταίο ευρώ, όπως τα 2 
δισεκατομμύρια για το Κέντρο Αεροπορικής Εκπαίδευσης την Καλαμάτα. Τώρα όλα 
αυτά τα αντέχουμε, ενώ πρότερα δεν τα αντέχαμε. 

Θέλω να μιλήσω με επιχειρήματα και όχι με συνθήματα, όπως έκανε για άλλη μια 
φορά από αυτό εδώ το Βήμα ο κ. Μητσοτάκης. Αντιλαμβάνομαι τα πολύ σοβαρά 
εσωκομματικά προβλήματα που έχετε, την ανάγκη σας να πατήσετε σε δύο βάρκες: 
από τη μία στη βάρκα της κεντροδεξιάς και από την άλλη στη βάρκα της 
ακροδεξιάς. Δεν είναι εύκολο και κυρίως όταν έχει τρικυμία στη θάλασσα όποιος 
πατήσει σε δύο βάρκες, πέφτει μέσα.  

Όμως, μου απευθύνατε πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα, κύριε Μητσοτάκη, τα 
οποία θα σας απαντήσω ένα προς ένα. Απευθυνθήκατε με έναν λόγο διχαστικό 
λέγοντας ότι εμείς είχαμε ένα δόγμα, τάχα μου, αμυντικής και εξωτερικής πολιτικής 
που άφηνε τη χώρα –το έχετε πει και άλλη φορά αυτό- ξέφραγο αμπέλι. Και 
αναρωτηθήκατε: «Εμείς δεν είχαμε αγωνία;». 

Κύριε Μητσοτάκη, εμείς δεν είχαμε ούτε Belharra ούτε Rafale, όταν τουρκικά 
ερευνητικά πλοία –συνοδεία πλοίων του τουρκικού πολεμικού ναυτικού- βγήκαν 



στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της χώρας έξω από το Καστελόριζο με το 
Barbaros για να κάνουν έρευνες! 

Τότε λοιπόν εμείς δεν βγήκαμε να πούμε ότι έχει άνεμο που παρασέρνει τα πλοία 
αυτά στη δική μας Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Δεν βγήκαμε να πούμε ότι δεν 
διεξάγουν έρευνες και άρα δεν παραβιάζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, επειδή 
κάνουν φασαρία τα παρακείμενα πλοία. Δεν βάλαμε την ουρά κάτω από τα σκέλια 
και δεν είχαμε ούτε Rafale ούτε Belharra, αλλά υπερασπιστήκαμε τα κυριαρχικά 
δικαιώματα της πατρίδας μας με την παρουσία των πλοίων του Πολεμικού 
Ναυτικού εκεί!   

Εσείς, κύριε Μητσοτάκη, από τη μια πατάτε στο δόγμα Γεραπετρίτη, ότι η κόκκινη 
μας γραμμή είναι τα 6 ναυτικά μίλια και, από την άλλη, στην άποψη του κ. Σαμαρά 
και πολλών άλλων στην κοινοβουλευτική σας ομάδα, ότι κόκκινη γραμμή είναι ο 
ίδιος ο διάλογος με την Τουρκία, διότι –όπως είπε ο πρώην πρωθυπουργός- «δεν 
πρέπει να καθόμαστε σε διάλογο με πειρατές». Πώς θα συμβιβάσετε, λοιπόν, αυτές 
τις δύο απόψεις, αυτά τα δυο δόγματα και με ποιον είστε εν τέλει; 

Μου είπατε, επίσης, πολλά και θα τα πιάσω ένα-ένα. Δεν απαντήσατε στο βασικό 
ερώτημα το οποίο σας έθεσα. Το βασικό ερώτημα το οποίο σας έθεσα, κύριε 
Μητσοτάκη, ασκώντας επί της ουσίας κριτική στη Συμφωνία που μας φέρατε, ήταν 
αν είχαμε αυτή τη Συμφωνία όταν το καλοκαίρι του 2020 παραβιάζονταν τα 
κυριαρχικά μας δικαιώματα από το Oruç Reis, όταν έφτασε 6,5 μίλια έξω από το 
Καστελόριζο. Όταν αργότερα άλλο ερευνητικό έφτασε 7 μίλια ανατολικά της Κρήτης 
ή όταν –ενδεχομένως- αύριο θα παραβιάζεται με έρευνες, παρουσία τουρκικών 
πολεμικών πλοίων, η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, την οποία υπογράψατε με την 
Αίγυπτο. Διότι όταν ανακηρύσσεις ΑΟΖ και υπογράφεις, πρέπει να είσαι σε θέση και 
να την υπερασπιστείς.  

Αν μου απαντούσατε ευθέως στη δευτερομιλία σας ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα 
και ανεξάρτητα το τι λέει η ίδια η Συμφωνία θα είναι εκεί το γαλλικό Πολεμικό 
Ναυτικό προκειμένου να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και δεν θα 
υπάρξει ξανά παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, τότε θα ήμουν πρώτος 
εγώ αυτός ο οποίος θα έλεγε ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά. Όμως, εσείς δεν 
τολμήσατε να το πείτε, ακριβώς διότι και εσείς μέσα σας πιστεύετε ότι το δόγμα 
Γεραπετρίτη είναι το δόγμα σας, τα 6 ναυτικά μίλια.  

Ήρθατε και μας είπατε ότι κινηθήκατε στο πλαίσιο των δημοσιονομικών 
δυνατοτήτων της χώρας για την αγορά των εξοπλιστικών. Και σας είπα στην 
πρωτομιλία μου: «Σάμπως εμείς δεν θέλαμε την ενίσχυση της χώρας;». Θαρρείτε 
δηλαδή ότι εμείς, αν είχε τη δημοσιονομική δυνατότητα η χώρα να δαπανήσει 10 
δισεκατομμύρια ευρώ όπως δαπανάτε τώρα εσείς, θα λέγαμε –προσκολλημένοι σε 
μία ιδεολογική τύφλωση- ότι δεν θέλουμε;  

Όμως, δεν την έχει αυτή τη δημοσιονομική δυνατότητα η χώρα και το γνωρίζετε 
καλύτερα εσείς αυτό. Ωραία τα παιχνιδάκια και τα ευφυολογήματα κάθε φορά που 
ανεβαίνει σε αυτό εδώ το Βήμα ο Βαρουφάκης για το καλοκαίρι του 2015!  

Σαν να ξεχνάμε όμως σε αυτή εδώ τη χώρα ότι πριν από 2015 υπήρξε και το 2010 
και το 2011 και το 2012 και το 2013 και το 2014 και κάποιες κυβερνήσεις 



χρεοκόπησαν τούτη τη χώρα και μας οδήγησαν σε αυτή τη δυσμενή κατάσταση των 
τριών διαδοχικών μνημονίων! 

Σαν να ξεχνάτε ότι το 2009 παραδώσατε τη χώρα με ένα έλλειμμα που ήταν στο 9%, 
ενώ η υποχρέωσή σας ήταν να βρίσκεται κάτω από το 3%. Σαν να ξεχνάτε ότι μέρος 
αυτής της ασύστολης λογικής που μας οδήγησε στη χρεοκοπία ήταν και οι 
υπέρογκες εξοπλιστικές δαπάνες. Υπέρογκες εξοπλιστικές δαπάνες σε μια κούρσα 
εξοπλισμών! Πού οδήγησε αυτή η κούρσα των εξοπλισμών;  

Είμαστε οι πρώτοι που θα επιδιώξουμε την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων με 
βάση τις δυνατότητές μας και αυτό κάναμε από το 2015 έως το 2019 και με τα F-16 
που ήταν εισήγηση των Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων και με τα P-3 που ήταν 
και εισήγηση και είχαν και τις δικές σας υπογραφές, της προηγούμενης 
κυβερνήσεως.  

Όμως, εσείς έρχεστε σαν να μην υπάρχει αύριο και προτρέχετε των εισηγήσεων των 
Ενόπλων Δυνάμεων ανακοινώνοντας μια σειρά από αγορές. Προσπάθησε να 
απαντήσει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας για την Καλαμάτα.  

Κύριε Παναγιωτόπουλε, ήταν μια ενδιαφέρουσα τοποθέτηση, εξαιρετικά 
συγκινητική η προσπάθειά σας. Όμως, ξέρετε καλά, την Καλαμάτα την γνωρίζω 
καλύτερα απ’ όσο νομίζετε –όχι την πόλη της Καλαμάτας, τη Συμφωνία της 
Καλαμάτας. Καλαματιανοί εδώ υπάρχουν πολλοί, εγώ δεν είμαι.  

Τη Συμφωνία για την Καλαμάτα την γνωρίζω πάρα πολύ καλά, κύριε 
Παναγιωτόπουλε και κύριε Μητσοτάκη. Πάρα πολύ καλά! Διότι αντίστοιχες 
προσφορές, όχι τόσο φουσκωμένες όπως αυτή που επιλέξατε, είχαν έρθει και επί 
ημερών μας.  

Και προσωπικά είχα δεχτεί εισηγήσεις και είχα απορρίψει μια λογική μιας 
υπέρμετρης σπατάλης, διότι είχα ταυτόχρονα και εισηγήσεις από το ΓΕΑ και από τον 
επικεφαλής τότε του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και αργότερα επικεφαλής του 
Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, τον κ. Χριστοδούλου, αλλά και από τον τότε 
γενικό επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, τον κ. Αποστολάκη, οι 
οποίοι μου έδωσαν φάκελο συγκεκριμένο με πρόταση που αφορούσε τη 
δυνατότητα, με εγχώριες δαπάνες και δυνάμεις, να μπορέσουμε να έχουμε το ίδιο 
αποτέλεσμα.  

Τη μισή αλήθεια είπατε λοιπόν, κύριε Παναγιωτόπουλε. Τη μισή αλήθεια είπατε!  

Εξετάσαμε τότε κάθε πιθανό σενάριο και προσφορές, όπως διακρατικές συμφωνίες 
και προσφορές εταιρειών για αγορά leasing, αλλά και δική μας ανάπτυξη του 
Κέντρου και αγορά δική μας, ώστε να μας μείνουν και τα αεροπλάνα.  

Το 2018 πετύχαμε να έχουμε προσφορές για leasing περί τα 1,2 δισεκατομμύρια 
ευρώ για είκοσι χρόνια –αυτό το οποίο πάτε εσείς τώρα στα 20 δισεκατομμύρια- 
συμπεριλαμβανομένης και της συντήρησης και του άλλου εκπαιδευτικού 
αεροσκάφους του Τ-6, που έχουμε είκοσι πέντε αεροσκάφη. 

Τελικά, ενώ ο συνεχής ανταγωνισμός βελτίωνε τις προσφορές και τείναμε προς την 
πρόταση της δικής μας ανάπτυξης του Κέντρου και αγορά δική μας του 
αεροσκάφους που πρότειναν οι περισσότεροι ανταγωνιστές, δηλαδή το M-346 της 



ιταλικής Leonardo, ήρθατε εσείς και τι κάνατε; Όλη την προηγούμενη συζήτηση την 
αγνοήσατε και αμέσως μετά από ένα ταξίδι του κ. Μητσοτάκη στο Ισραήλ, το 
καλοκαίρι του 2020, εξαγγείλατε –πάλι εξωθεσμικά- συμφωνία leasing με ισραηλινή 
ιδιωτική εταιρεία, την Elbit Systems, για είκοσι χρόνια με αρχικό κόστος τα 1,5 
δισεκατομμύρια ευρώ, που τώρα έχει φτάσει τα 1,849 δισεκατομμύρια και θα πάει 
πάνω από 2. 

Το χειρότερο, όμως, όλων είναι η βαριά εμπροσθοβαρής επιβάρυνση στην 
πληρωμή. Θα πληρώσουμε 600 εκατομμύρια το 2022, το 2023 και το 2024 και αν με 
αμφισβητείτε, έχω εδώ τα σχετικά έγγραφα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. 
Και τι ακριβώς συνέβη; Με πρώτο έγγραφο –υπογραφής κ. Σκυλακάκη- υπογράφετε 
ότι θα δώσουμε τα τρία πρώτα χρόνια 389 εκατομμύρια ευρώ και την ίδια μέρα 
υπογράφετε και δεύτερο έγγραφο για 202 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον, δηλαδή 
σύνολο 592,24 εκατομμύρια ευρώ τα τρία πρώτα χρόνια. Τα καταθέτω στα 
Πρακτικά. 

Το 2022, το 2023 και το 2024 θα δώσουμε 600 εκατομμύρια ευρώ! Με 600 
εκατομμύρια ευρώ για αγορά των Μ-346 της Leonardo, που το καθένα κάνει από 20 
έως 25 εκατομμύρια ευρώ, θα είχαμε αγοράσει δέκα αεροσκάφη και θα είχαμε και 
όλο το κόστος συντήρησης των υπολοίπων Τ-6 και όλο το κόστος λειτουργίας, με τα 
λεφτά που θα δώσετε τα τρία πρώτα χρόνια, για να δώσετε τη δυνατότητα σε 
Ισραηλινούς να αγοράσουν τα αεροσκάφη και να μας τα κάνουν leasing και να 
βγάλουν σε βάθος εικοσαετίας 2 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή μια υπέρβαση που 
αγγίζει τα 50 εκατομμύρια ευρώ κατ’ έτος. 

Και όταν σας κάναμε επίκαιρη επερώτηση, κύριε Παναγιωτόπουλε και κύριε 
Μητσοτάκη -αν δεν κάνω λάθος- στις 20 Απριλίου, για να έρθετε εδώ στη Βουλή να 
δώσετε εξηγήσεις για την υπόθεση της Καλαμάτας, αρνηθήκατε να έρθετε εδώ να 
απαντήσετε στον Ναό της Δημοκρατίας. Και δεν είναι, βεβαίως, η πρώτη επίκαιρη 
ερώτηση που δεν έχει απαντηθεί, αλλά ύστερα μην μας κατηγορείτε εμάς ότι δήθεν 
μιλάμε για σκανδαλολογία. Πολύ συγκεκριμένα επιχειρήματα σάς λέμε για 
υποθέσεις που είχαμε χειριστεί, εγώ ο ίδιος είχα χειριστεί. 

Τόσο εύκολα, λοιπόν! Τόσο μεγάλη οικονομική δυνατότητα έχει η χώρα ξαφνικά 
μέσα σε δυο χρόνια. Πριν από τρία χρόνια μετράγαμε και το τελευταίο ευρώ. Τώρα 
ξαφνικά είσαστε πάρα πολύ large. 

Μας είπατε για το Σαχέλ -πάλι με ευφυολογήματα, ειρωνείες, αλαζονικό στυλ- ότι 
δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, διότι υπάρχουν δύο αποστολές και η Ελλάδα δεν έχει 
αποφασίσει να συμμετάσχει σε αυτές τις αποστολές. Αν κατάλαβα καλά, αυτό 
είπατε. 

Την υπόθεση του Σαχέλ δεν τη θυμηθήκαμε, κύριε Μητσοτάκη, μετά την αμυντική 
Συμφωνία, όπου είδαμε -προς έκπληξή μας!- να υπάρχει ειδική αναφορά στο άρθρο 
18. Την υπόθεση του Σαχέλ, της πιθανής συμμετοχής δηλαδή Ενόπλων Δυνάμεων σε 
θέσεις μάχης -όχι υποστηρικτικές δυνάμεις της χώρας μας στην υποσαχάριο 
Αφρική, σε αυτή τη λωρίδα των χωρών που πράγματι πλήττονται από την 
τρομοκρατία και την αστάθεια- αυτή την πιθανότητα και τον κίνδυνο τον είχαμε 
επισημάνει με επίκαιρη ερώτηση των βουλευτών μας, μιας σειράς βουλευτών μας -



επικεφαλής υπέγραφε ο κ. Κατρούγκαλος- στις 7 Μαΐου του 2021 στον υπουργό 
Εξωτερικών και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας.  

Και τους ρωτούσαμε τότε αν είναι αληθές ότι προτίθενται να συνεισφέρουν οι 
ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις σε μία επιχείρηση που δεν είναι ενταγμένη σε 
επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά στη γαλλική επιχείρηση «Barkhane» που 
ξεκίνησε το 2014 και έχει σκοπό την καταπολέμηση τρομοκρατικών οργανώσεων. 

Και μας απαντάτε, εσείς μας απαντήσατε τότε, οι δύο Υπουργοί σας: «Σας 
γνωρίζουμε ότι η στρατιωτική επιχείρηση “Takuba” αποτελεί γαλλική πρωτοβουλία 
με συμμετοχή συνασπισμού κρατών-μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποτελεί 
μέρος της επιχείρησης “Barkhane”». Και τι ακριβώς θα κάνουν εκεί οι Ένοπλες 
Δυνάμεις; «Σκοπός της συμμετοχής μας είναι η παροχή -στα αγγλικά- “Advise, Assist 
and Accompany at fight”». Τι σημαίνει αυτό; Εσείς που είστε αγγλομαθής και έχετε 
ωραία προφορά, καλύτερη από τη δική μου και μιλάτε για το Columbia; Τι σημαίνει 
αυτό; Σημαίνει συμμετοχή σε μάχες, εσείς το απαντάτε. Δεν είμαι εγώ λαϊκιστής 
που μιλώ για την πιθανότητα να έχουμε θύματα Έλληνες στρατιώτες, αν συμβεί 
αυτό. Τα καταθέτω στα Πρακτικά. 

Και εμείς εδώ ευθέως σας λέμε: Θα το πάρετε αυτό πίσω; Ευθέως σας λέμε: Θα 
βγείτε με μια δήλωση ότι δεν θα συμμετάσχουν Έλληνες στρατιώτες υπό γαλλική 
διοίκηση σε τάγματα που δίνουν μάχες και έχουν απώλειες -πενήντα τρεις απώλειες 
είχαν Γάλλων στρατιωτών- ή θα μιλάτε γενικόλογα για την ανάγκη να στηρίξουμε τις 
πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η χώρα μας δεν είναι μια μικρή 
χώρα, αλλά μια μεγάλη χώρα που μπορεί να συμμετέχει παντού με στρατιωτικές 
δυνάμεις; 

Κοιτάξτε, κύριε Μητσοτάκη, η Ελλάδα, ναι, με βάση τον πληθυσμό της και τη 
γεωγραφία της δεν είναι ούτε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ούτε Γαλλία, είναι μια 
χώρα μικρή στη γεωγραφία, αλλά μεγάλη στις αξίες που υπηρετεί και οι αξίες που 
υπηρετεί η χώρα είναι η αξία της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της κοινωνικής 
δικαιοσύνης και της ειρήνης! Μην το ξεχνάτε αυτό! Και της ειρήνης! 

Αν εσείς θέλετε να μετατρέψετε το δόγμα της εξωτερικής πολιτικής, 
προσποιούμενος δήθεν ότι η χώρα μπορεί τούτη την ώρα να βρίσκεται σε όλες τις 
εμπόλεμες περιοχές χωρίς κόστος, κάνετε λάθος και ο ελληνικός λαός πρέπει να 
γνωρίζει. 

Δεν μπορείτε, λοιπόν, να πατάτε σε δύο βάρκες. Αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία στην 
οποία βρίσκεστε. Μόλις πριν από δυο μέρες αναγκαστήκατε να διαγράψετε έναν 
Βουλευτή σας. Δεν σας αρέσει να μιλάω για αυτό. Γιατί; Αφού δεν καταφέρατε να 
τον διαγράψετε από το κόμμα σας, μόνο από την Κοινοβουλευτική Ομάδα τον 
διαγράψατε. 

Προσέξτε, όμως και ακούστε με προσοχή τα επιχειρήματά μου: Τον κ. Μπογδάνο 
τον διαγράψατε από ανάγκη. Λίγες ώρες μετά ο κ. Γεραπετρίτης βγήκε στους 
τηλεοπτικούς σταθμούς να μας πει ότι στην πραγματικότητα δεν έχει διαγραφεί, 
διότι είναι μέλος του κόμματος και μπορεί να επιστρέψει. Η ανάγκη δεν ξέρω αν 
είναι μην τυχόν και σας ζητήσει εξηγήσεις ο κ. Κυρανάκης ή είναι κάποια βαθύτερη, 
αλλά ο κόσμος που μας παρακολουθεί, κύριε Μητσοτάκη, δεν κατάλαβε ακριβώς 



γιατί τον διαγράψατε. Τον διαγράψετε γιατί πήγε σε μια γιορτή μίσους; Αυτός ήταν 
ο λόγος; Πολύ σωστά θα κάνατε –λέω εγώ- αν τον διαγράψατε για αυτό και πολύ 
ορθή είναι η άποψη που λέει ότι δεν μπορεί ένα κόμμα του δημοκρατικού τόξου να 
βρίσκεται σε εκδηλώσεις μίσους, εμφυλιοπολεμικές φιέστες, δίπλα σε 
εκπροσώπους της Χρυσής Αυγής, καταθέτοντας στεφάνι χέρι-χέρι με τη Χρυσή 
Αυγή. 

Συμφωνώ, λοιπόν, με αυτή την άποψη, αλλά, κύριε Μητσοτάκη, εσείς στην ίδια 
εκδήλωση στην οποία συμμετείχε ο βουλευτής σας, τον οποίον αναγκαστήκατε να 
διαγράψετε, εκπροσωπηθήκατε επισήμως από τη Διευθύντρια του Γραφείου σας 
στη Βόρειο Ελλάδα, την κ. Αντωνίου. Στην ίδια εκδήλωση –και δεν μιλάω για τον 
άλλο Βουλευτή σας, τον κ. Τζηκαλάγια που είναι βουλευτής της περιοχής- εσείς 
εκπροσωπηθήκατε. Τι υποκρισία είναι αυτή; Και βεβαίως, να σας θυμίσω ότι η κ. 
Αντωνίου βρέθηκε στην περιοχή στη φιέστα -στη συγκεκριμένη φιέστα!- χέρι-χέρι 
με την πρώην κοινοβουλευτική εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής. Ή δεν είναι έτσι; 

Δεν σας αρέσουν αυτά, είναι αδιάφορα. Ε, λοιπόν, δεν είναι αδιάφορο ότι τούτη την 
ώρα μας κυβερνά ένας πρωθυπουργός ο οποίος έχει την έγνοια του διαρκώς στο 
πώς θα κρατάει ευχαριστημένο το ακροδεξιό κοινό στο οποίο αλιεύει ψήφους! Γι’ 
αυτό αυτή η σημερινή τοποθέτηση από το Βήμα της Βουλής με τον διχαστικό λόγο! 

Για να κλείσω, λοιπόν, αυτό το θέμα, θα σας πω τα εξής για να δείτε ποια είναι και η 
σύνδεση που αφορά και τη Συμφωνία και την εξωτερική πολιτική.  

Όταν ο κ. Μητσοτάκης έβαλε τον εν λόγω κύριο στα ψηφοδέλτιά του, ήξερε πάρα 
πολύ καλά ποιον βάζει. Έβαλε έναν υποψήφιο Βουλευτή ο οποίος είχε βγει και είχε 
πει ότι ο Τσίπρας και οι πρώην σύντροφοί του χτύπησαν τον Παπαδήμο, έβαλε έναν 
υποψήφιο Βουλευτή ο οποίος λίγο πριν τις εκλογές είχε βγει και είχε πει «ψηφίστε 
σωστά και…τανκς θα γκρεμίσουν την ΕΡΤ» και είχε βγει τότε η κ. Σπυράκη και είπε 
ότι δεν θα είναι υποψήφιος με τέτοιες συμπεριφορές. Παρ’ όλα αυτά, ο κ. 
Μητσοτάκης τον έχρισε υποψήφιο Βουλευτή και έγινε Βουλευτής της Νέας 
Δημοκρατίας. Καταθέτω στα Πρακτικά τα σχετικά έγγραφα.  

Ποια είναι η σύνδεση, όμως, με τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής; Και μην 
εξάπτεστε! Η εξωτερική πολιτική και η ρητορική την οποία αναπτύσσει κανείς από 
αυτό εδώ το Βήμα, αλλά και συνολικά δημιουργεί συνειδήσεις, χαράσσει μια 
γραμμή. Και η γραμμή την οποία έχει ο κ. Μητσοτάκης ήταν, επαναλαμβάνω, η 
γραμμή ενός μικρού Μπογδάνου. Ο Μπογδάνος για την πρόταση που έκανε ο κ. 
Σασόλι, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου η Ευρώπη να 
εξετάσει σοβαρά ένα πρόγραμμα επανεγκαταστάσεων προσφύγων από το 
Αφγανιστάν έλεγε «αν θέλει τους πρόσφυγες, να τους πάρει σπίτι του». Το ίδιο, 
όμως, είπε και ο κ. Μητσοτάκης στον ίδιο τον κ. Σασόλι σε εκδήλωση, παρουσία και 
του Πρωθυπουργού της Σλοβενίας, ο οποίος υποστήριξε τις θέσεις του. Το είπε πιο 
ευγενικά τότε.  

Κλείνω, λοιπόν, λέγοντας ότι είστε εγκλωβισμένος. Είστε εγκλωβισμένος στις 
αντιφάσεις της πολιτικής σας, στην ανάγκη σας να πατάτε σε δύο βάρκες, στην 
ανάγκη σας να είστε και κεντροδεξιός και ακροδεξιός ταυτόχρονα. Δεν γίνονται όλα 
αυτά! Θα σας συνιστούσα να ομιλείτε λιγότερο για ζητήματα συνέπειας εσείς που 
από αυτό εδώ το Βήμα λέγατε ότι οι Πρέσπες είναι εθνικό λάθος που προσβάλλουν 



την αλήθεια και την ιστορία της πατρίδας μας και μετά βγήκατε να υπερασπιστείτε 
τη συμφωνία αυτή καλώντας τους εταίρους μας να την τηρήσουν. 

Απαντώ, λοιπόν, σε σας σε σχέση με τη δική μας στάση με απόλυτη σαφήνεια. Αυτή 
η ελληνογαλλική Συμφωνία εμπεριέχει ένα ακροτελεύτιο άρθρο. Είναι το άρθρο 31. 
Το άρθρο 31 παράγραφος 2 λέει ότι η παρούσα Συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί 
ανά πάσα στιγμή εγγράφως κοινή συμφωνία δύο μερών.  

Εγώ, λοιπόν, δεν θα πω ψέματα, όπως εσείς προεκλογικά, στο ακροατήριο της 
ακροδεξιάς, στο ακροατήριό σας για τη Συμφωνία των Πρεσπών που λέγατε ότι 
δήθεν θα ασκήσετε βέτο -ευτυχώς δεν το κάνατε!- για την ένταξη της Βόρειας 
Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε θα παρουσιάζω τον «Ιανό» με άλλο 
πρόσωπο εντός της χώρας και άλλο εκτός, που πηγαίνετε στη Σλοβενία και μιλάτε 
για την ανάγκη της ενταξιακής προοπτικής των δυτικών Βαλκανίων, αλλά επειδή δεν 
σας αφήνει ο Μπογδάνος και ο Σαμαράς έχετε δύο χρόνια και δεν φέρνετε προς 
κύρωση τα τρία μνημόνια συνεργασίας που απορρέουν από τη Συμφωνία των 
Πρεσπών! 

Είστε, λοιπόν, εγκλωβισμένος, κύριε Μητσοτάκη, στις αντιφάσεις σας. Ο ελληνικός 
λαός οφείλει να γνωρίζει την αλήθεια.  

Αυτή η Συμφωνία δεν εξασφαλίζει εγγυήσεις για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και 
δεν συνεισφέρει ούτε 1 ευρώ στην αμυντική μας βιομηχανία. Μας απομακρύνει 
από μια προοπτική έντιμης λύσης και αποκλιμάκωσης με την Τουρκία και μας 
εμπλέκει σε συγκρούσεις πολύ πέρα από την περιοχή μας. Γι’ αυτόν τον λόγο αυτή 
τη Συμφωνία θα την καταψηφίσουμε.  

Και αξιοποιώντας το άρθρο 31 αυτή τη Συμφωνία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της 
Νέας Δημοκρατίας, εμείς θα την αλλάξουμε σε ό,τι αφορά την παρουσία Ελλήνων 
στρατιωτών στο εξωτερικό. Με δική μας ευθύνη οι Έλληνες στρατιώτες θα 
πολεμούν για να υπερασπίζονται τα κυριαρχικά δικαιώματα και την κυριαρχία της 
χώρας όχι στην Αφρική, όχι έξω από τη χώρα, όχι υπό τις διαταγές άλλων 
δυνάμεων! 

Εμείς θα είμαστε συνεπείς, όπως ήμασταν συνεπείς στις αξίες και τις αρχές μας όλα 
τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και στο μέλλον! 

 

 


