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Απορρίφθηκε η πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ 
κατά της κυβέρνησης

Απορρίφθηκε με ψήφους 156 κατά, 142 
υπέρ και 1 παρών, η πρόταση δυσπιστίας 
που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνη-
σης. Συγκεκριμένα, επί 299 ψηφισάντων, 
156 βουλευτές της ΝΔ καταψήφισαν την 
πρόταση δυσπιστίας. Υπέρ της πρότασης 
τάχθηκαν οι βουλευτές των κομμάτων της 
αντιπολίτευσης ενώ υπήρξε και 1 “παρών” 
του ανεξάρτητου βουλευτή Κ. Μπογδά-
νου. Σημειώνεται ότι απουσίαζε από την 
ψηφοφορία η βουλευτής της ΝΔ Μαριέτ-
τα Γιαννάκου λόγω έκτακτης εισαγωγής 
της στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, 
“πρόταση δυσπιστίας δεν μπορεί να υποβλη-
θεί πριν περάσει εξάμηνο από την απόρρι-
ψη προηγούμενης όμοιας πρότασης, εκτός 
αν υπογράφεται από την απόλυτη πλειοψη-

φία του όλου αριθμού των Βουλευτών”.
Κατά την τριήμερη συζήτηση έλα-
βαν τον λόγο 150 βουλευτές, 6 κοινο-
βουλευτικοί εκπρόσωποι, 28 υπουρ-
γοί και αναπληρωτές υπουργοί, 
καθώς και οι 6 πρόεδροι των κοινοβου-
λευτικών ομάδων, δηλαδή 190 ομιλητές.
 

Γιατί δεν ήμαστε ικανοποιημένοι

Απόσπασμα από την ομιλία του Πρω-
θυπουργού Κυριάκου Μητσοτά-
κη στη Βουλή κατά τη συζήτηση για 
την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυ-
βέρνησης που υπέβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ:

Στη δική μου παρέμβαση θα επιλέξω μόνο 
μερικά από τα κεφάλαια της δράσης μας, 
επιδιώκοντας να αναδείξω την πολιτική 
τους ουσία, ενταγμένα όμως στο περιβάλλον 
τους. Γιατί είναι αλήθεια ότι όλες οι δράσεις 
μας αναπτύχθηκαν σε συνθήκες πρωτοφα-
νών κρίσεων, χωρίς να υπάρχει πρόσφατο 
ιστορικό προηγούμενο και θεσμική μνή-
μη διαχείρισης αντίστοιχων γεγονότων.

Αναφέρομαι προφανώς στη χειρότερη πα-
γκόσμια πανδημία των τελευταίων 100 
ετών, στη δευτερογενή κρίση στην αγορά 
ενέργειας που όμοιά της σημειώθηκε πριν 
από μισό αιώνα. Στα ακραία καιρικά φαινό-
μενα της «Μήδειας» και της «Ελπίδας» στην 
Αττική, του «Ιανού» στην Καρδίτσα, στους 

σεισμούς στη Σάμο και στην Κρήτη. Στον 
καύσωνα του 2021 και στις καταστροφικές 
πυρκαγιές που ακολούθησαν. Στην υβρι-
δική επίθεση που δέχθηκε η χώρα μας 
στον Έβρο τον Μάρτιο του 2020 από την 
Τουρκία, με την ακραία εργαλειοποίηση 
του προσφυγικού, αλλά και στα γεγονό-
τα στην Ανατολική Μεσόγειο το ίδιο έτος.
Ούτε βαρυγκομούμε, ούτε λιποψυχούμε. 
Η ανάληψη ευθύνης είναι για τα δύσκολα 
κι εμείς μπορούμε να πούμε ότι προσπα-
θήσαμε και καταφέραμε να περάσουμε 
μέχρι τώρα με τις λιγότερες δυνατές απώ-
λειες μέσα από όλες αυτές τις θύελλες.
Οι τεράστιες αυτές εξωγενείς προκλήσεις 
μπορεί να δυσκόλεψαν όμως δεν άλλα-
ξαν την πορεία της χώρας προς την πρό-
οδο. Σήμερα η Ελλάδα είναι διπλωματι-
κά και αμυντικά πιο ισχυρή από ποτέ, 
με την οικονομία και την κοινωνία όρθιες 
απέναντι στην επέλαση του κορονοϊού, 
με την παιδεία και την υγεία να αναβαθ-
μίζονται, με το κράτος να ψηφιοποιείται, 
με τους φόρους να μειώνονται και με 
τους πιο αδύναμους να προστατεύονται.
Είμαστε ικανοποιημένοι; Απαντώ αμέσως 
αρνητικά. Όχι όμως γιατί είμαστε στη λά-
θος κατεύθυνση ούτε γιατί δεν έχουμε 
ταχύτητα, αλλά γιατί δεν έχουμε όλοι σε 
όλα την ταχύτητα την οποία πρέπει. Και 
αυτό ισχύει και για τα προβλήματα τα 
οποία συναντήσαμε στην τελευταία χιο-
νοθύελλα, ιδίως στην Αττική. Προβλήμα-
τα τα οποία πρέπει να γίνουν διδάγματα.

Αθανασίου: Ο Παύλος Πολάκης είναι μια παραφωνία στο κοινοβούλιο – Δε θα επι-
τρέψω σε κανέναν να γίνει η Βουλή θέατρο

«Ο κ. Πολάκης είναι μια 
παραφωνία για το κοι-
νοβούλιο»
Αναφερόμενος στο πρόσφατο επεισό-
διο με τον Παύλο Πολάκη στη Βου-
λή, ο κ. Αθανασίου είπε ότι «Όπως 
ανακοίνωσε ο κ. Τασούλας, ο πρόε-
δρος της Βουλής, ο κ. Πολάκης θα 
παραπεμφθεί στην επιτροπή δεοντο-
λογίας για να εξεταστεί η συμπεριφο-

ρά του. Ήταν μια ευθεία αντικοινοβου-
λευτική συμπεριφορά που προσβάλει το 
κοινοβούλιο. Ο κ. Πολάκης και ο τρόπος 
που συμπεριφέρεται είναι μια παραφω-
νία για το κοινοβούλιο. Πρέπει να γίνει 
αντιληπτό ότι όταν έχουμε νομοθετική 
λειτουργία και η Βουλή έρχεται για να 
ψηφίσει τους νόμους του κράτους, μιλά-
με μόνο για το νομοθέτημα που έχουμε».

«Το να μιλήσει κάποιος για ένα θέμα επι-
καιρότητας δεν είναι κακό. Αυτό το κά-
νουν ελεύθερα οι αρχηγοί των κομμάτων 
και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι. 
Μπορούν να κάνουν μικρή αναφορά 
και οι βουλευτές πριν μπουν στο κυρίως 
θέμα. Αλλά η αναφορά αυτή απευθύνε-
ται στη Βουλή και είναι σύντομη. Πριν 
τον κ. Πολάκη μίλησε ο κ. Φάμελλος. 
Όταν του ζητήθηκε να έρθει στο θέμα συ-
ζήτησης, το έκανε αμέσως. Μίλησε και ο 
κ. Υψηλάντης που αναφέρθηκε επίσης 
στη Novartis εκτός θέματος. Του ζήτησα 

να επανέλθει στο θέμα, και αμέσως ξεκίνησε 
να μιλάει για το νομοσχέδιο. Ο κ. Πολάκης 
δε μίλησε για το αναπτυξιακό, παρά μόνο 
για τη Novartis. Είχε προαναγγείλει ότι θα 
έρθει για να κάνει σόου και αντιδικία με τον 
κ. Γεωργιάδη. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Αυτό 
του είπα. Αυτό που έκανε γίνεται στη Βου-
λή, αλλά υπάρχει άλλη διαδικασία που λέ-
γεται κοινοβουλευτικός έλεγχος», συνέχισε.

«Δε θα επιτρέψω σε κανέναν να γίνει η 
Βουλή θέατρο»

«Σε έγκριτη εφημερίδα έκαναν λόγο για 
δική μου πολιτική αφέλεια, αφού ο κ. Γε-
ωργιάδης ήθελε να αφήσει τον κ. Πολάκη 
να μιλάει. Δε θα επέτρεπα να ευτελιστεί η 
Βουλή. Η Βουλή ως δημόσιος χώρος προ-
σφέρεται για θέαμα, αλλά δε θα επιτρέ-
ψω σε κανέναν να γίνει η Βουλή θέατρο», 
ξεκαθάρισε κλείνοντας ο κ. Αθανασίου.


