
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 
Κυρία Γκάγκα, θέλω να απευθυνθώ σε εσάς και ως Υπουργός που είστε και ως γιατρός. 
Έχω ακούσει τα καλύτερα για εσάς ως γιατρός από όλο το φάσµα και θέλω να απευθυνθώ 
σε εσάς για το θέµα της υγείας, αλλά να αρχίσω µε κάτι άλλο.  
Επειδή έχει γίνει πολύ µεγάλη σπέκουλα τις τελευταίες µέρες για τα 600 ευρώ τα οποία 
δίνετε µόνο στους αστυνοµικούς στους οποίους ξέρουµε γιατί το δίνετε, για ποιους λόγους 
το δίνετε, για το πώς προσπαθείτε να δηµιουργήσετε την εντύπωση ότι το κράτος 
πρωτίστως είναι ένα αυταρχικό κράτος… 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Υπουργός Υγείας είναι! 
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ:  Δεν πέφτουµε στην παγίδα σας!  
Και θέλω να σας ρωτήσω εσάς κάτι. Ήµουν στον Ευαγγελισµό… … 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Μα, Υπουργός Υγείας είναι! 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Περιµένετε λίγο, κύριε συνάδελφε! 
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Η αγένεια είναι χαρακτηριστικό του συγκεκριµένου 
Βουλευτή. Δεν υπάρχει θέµα. 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Μα, είναι κουβέντα αυτή που είπε, κύριε Πρόεδρε; 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Παρακαλώ, παρακαλώ. Έχουµε πάει θαύµα! Μην 
το χαλάσουµε, παρακαλώ. Δεν έχετε τον λόγο, αγαπητέ µου… 
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Γιατί διακόπτετε; 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Μετά ζητήστε τον λόγο επί προσωπικού… 
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Διακόπτετε για να µην ακουστούν αυτά που δεν θέλετε. 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ζητήστε τον λόγο επί προσωπικού µετά και θα σας 
τον δώσω. 
Συνεχίστε, κύριε Τσακαλώτο. 
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Το κάνετε συστηµατικά, χωρίς τρόπους, γιατί δεν σας 
ενδιαφέρει ούτε ο διάλογος ούτε οι προτάσεις ούτε η αντιπαράθεση ιδεών. Σας 
ενδιαφέρει… 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Μα, τι λέει, κύριε Πρόεδρε; 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Σας παρακαλώ! Σας παρακαλώ! 
Απευθυνθείτε στην κ. Γκάγκα, κύριε Τσακαλώτο. 
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Θα ξαναρχίσω, λοιπόν, την οµιλία µου από την αρχή. 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ωραία, ωραία. 
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Απευθύνοµαι, κυρία Γκάγκα, σε σας ως γιατρός που είστε 
και ως Υπουργός και µε το όνοµα που έχετε. Έχει γίνει τεράστια σπέκουλα για τα 600 
ευρώ που τα δώσατε µόνο σε µια οµάδα, στους Αστυνοµικούς. Εµείς δεν πέφτουµε στην 
παγίδα σας. Εδώ και πάρα πολύ καιρό και πριν κατατεθεί η τροπολογία είχαµε πει ότι αν 
κάποιοι χρειάζονται αυτό το επίδοµα ήταν οι άνθρωποι της υγείας. Το έκανα εγώ 
ανάρτηση µετά από οκτώ εβδοµάδες στον Ευαγγελισµό για τον πατέρα µου. Είπα σ’ αυτήν 
την ανάρτηση ότι αν υπάρχει µία οµάδα που χρειάζεται αυτό το επίδοµα είναι οι γιατροί, το 
νοσηλευτικό προσωπικό, το προσωπικό της υγείας. 
Πάµε παραπέρα. Στο επόµενο νοµοσχέδιο εµείς θα καταθέσουµε τροπολογία για τα 600 
ευρώ να δοθούν στους ήρωες της υγείας που ήταν δίπλα στον κόσµο όταν υπήρχε το 
COVID και τώρα ακόµα, να δοθούν στους ανθρώπους που µαθαίνουν γράµµατα στα 
παιδιά µας. Γι’ αυτό εµείς θα πούµε να δοθούν 600 ευρώ σε όλο το προσωπικό του ΕΣΥ 
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και των εποπτευόµενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, συµπεριλαµβανοµένων και των 
συµβασιούχων παντός τύπου, να δοθούν τα 600 ευρώ στους εκπαιδευτικούς µόνιµους και 
αναπληρωτές όλων των βαθµίδων, καθώς και στο επιστηµονικό, τεχνικό και διοικητικό 
προσωπικό των πανεπιστηµίων.  
Και σας ρωτάω ανοιχτά το εξής: Θα το ψηφίσετε ως Υπουργός και ως γιατρός; 
Καταλαβαίνετε αυτήν την ανάγκη του κόσµου εκεί; Θα το ψηφίσετε; Είναι µια πολύ απλή 
ερώτηση. Πείτε µας ένα «ναι» ή ένα «όχι». Εκτός αν θέλετε να ακολουθήσετε τον 
Πρωθυπουργό σας και απλώς να αποχωρήσετε από την Αίθουσα.  
Σας ευχαριστώ.  
ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ (Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας):  Να ξεκινήσω µε το επίδοµα. 
Όπως ξέρετε, στους υγειονοµικούς δόθηκε ένα επίδοµα, από την αρχή της πανδηµίας 
δόθηκε ένα επίδοµα, πέρυσι. Δεν ξαναδόθηκε φέτος. Φέτος,  για τους γιατρούς δόθηκαν 
αυξήσεις. Στους ένστολους δεν είχε δοθεί επίδοµα. Όλοι περάσαµε την πανδηµία. Βεβαίως, 
σε όλους θέλουµε να δώσουµε επίδοµα και µε τις δυνατότητες του Προϋπολογισµού, 
προχωράµε και θα υπάρχουν αυξήσεις σιγά-σιγά για όλους.  
Άρα το επίδοµα, βεβαίως, είµαι γιατρός τριάντα χρόνια, πέρασα την πανδηµία στο κατ’ 
εξοχήν νοσοκοµείο, που αντιµετώπισε πάνω από δώδεκα χιλιάδες ασθενείς µέχρι στιγµής. 
Υπήρξε επίδοµα, την πρώτη χρονιά. Δεν υπήρξε φέτος, πράγµατι. Βεβαίως, θέλουµε να 
δώσουµε επίδοµα. Βεβαίως, θέλουµε να δώσουµε αυξήσεις και στα πλαίσια των 
δυνατοτήτων µας, ήδη στους γιατρούς δίνουµε αυξήσεις, όχι απλώς επίδοµα. Φέτος 
πήραν οι ένστολοι και εσείς το καταψηφίσατε και αλλάξετε γνώµη, ευτυχώς. Ελπίζουµε ότι 
θα συνεχίσουµε, στα πλαίσια του Προϋπολογισµού και στις δυνατότητες, να µπορούµε να 
βοηθήσουµε και όλες τις άλλες οµάδες. 
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