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Υπουργός Εξωτερικών
Υποψήφιος Βουλευτής Β1 Βόρειου Τοµέα Αθηνών
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ζωντανή.
Ο Βόρειος Τοµέας περιλαµβάνει τους ∆ήµους:
Αγία Παρασκευή, Μαρούσι, Βριλήσσια, Γαλάτσι, Ηράκλειο, Κηφισιά, Λυκόβρυση-Πεύκη, Μεταµόρφωση,
Ν. Ιωνία, Παπάγου-Χολαργός, Πεντέλη, Φιλαδέλφεια-Χαλκηδόνα, Φιλοθέη-Ψυχικό, Χαλάνδρι.

Βιογραφικό
• Καθηγητής ∆ηµοσίου
∆ικαίου στο ∆ΠΘ,
επισκέπτης καθηγητής
σε πανεπιστήµια του
εξωτερικού
• Ειδικός Σύµβουλος
σε κυβερνήσεις και
κοινοβούλια ξένων κρατών
σε θέµατα θεσµών και
συνταγµατικού δικαίου

Με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ
Μάϊκ Ποµπέο

Με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας
Σεργκέϊ Λαβρόφ

• Μέλος της Εκτελεστικής
Επιτροπής της ∆ιεθνούς
Ένωσης Συνταγµατικού
∆ικαίου
Πολιτική ∆ραστηριότητα
• Υπουργός Εξωτερικών
• Αναπληρωτής Υπουργός
Εξωτερικών µε αρµοδιότητα
τις ευρωπαϊκές υποθέσεις
και την οικονοµική διπλωµατία
• Υπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
• Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης
• Βουλευτής Μεσσηνίας
• Ευρωβουλευτής
George Katrougalos Γιώργος Κατρούγκαλος
georgekatrougalos
@gkatr

katrougalos.gr

Με τον Οικουµενικό Πατριάρχη Βαρθολοµαίο

Με τον πρόεδρο του Ισραήλ

Τι έκανα στη Βουλή και την Κυβέρνηση
• Στο Υπουργείο Εξωτερικών έδωσα τη µάχη για να είναι
η φωνή της πατρίδας πιο δυνατή. Να υπάρχει οµοψυχία
στην αντιµετώπιση των εθνικών µας θεµάτων.
Προώθησα τους στόχους της οικονοµικής διπλωµατίας,
την αύξηση των εξαγωγών µας και την ενίσχυση της
εξωστρέφειας. Αγωνίστηκα για µια πιο προοδευτική
και κοινωνική Ευρώπη.
• Έφερα στη βουλή νόµους που επούλωσαν πληγές και
έδωσαν προοδευτικές και δηµοκρατικές λύσεις.
Ο πρώτος από τους νόµους που αναφέρεται µε το όνοµα
µου επανέφερε τους απολυµένους -από τον
Κ. Μητσοτάκη- δηµοσίους υπαλλήλους, γιατί η απόλυσή
τους ήταν αντισυνταγµατική και άδικη. Κατάργησα την
πολιτική επιστράτευση και τροποποίησα τον υπαλληλικό
κώδικα, ώστε να γίνονται σεβαστά τα δικαιώµατα των
υπαλλήλων και το τεκµήριο αθωότητας.

Με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κίνας
Γουάνγκ Γι

λ Ρεουβέν Ριβλίν

Με τον υπουργό Εξωτερικών
της Γαλλίας Ζαν Υβ Λεντριάν

Με τον Παλαιστίνιο υπουργό Εξωτερικών
Ριγιάντ αλ-Μάλικι

Με τον Πρόεδρο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
Ν. Αναστασιάδη και τον υπουργό Εξωτερικών
Ν. Χριστοδουλίδη

Με την Ύπατη Εκπρόσωπο Ε.Ε. Φ. Μογκερίνι

• Ανέλαβα την «καυτή πατάτα» της µεταρρύθµισης του ασφαλιστικού, που κατέρρεε
από το βάρος της κρίσης και τη λεηλασία των ταµείων. Ο νέος νόµος προβλέπει ίδιους
κανόνες για όλους, ειδική µέριµνα για τους πιο αδύναµους και ένα µηχανισµό
που αναπροσαρµόζει τις συντάξεις ανάλογα µε την πρόοδο της οικονοµίας.
Για το 88% των ασφαλισµένων ελεύθερων επαγγελµατιών οι εισφορές µειώθηκαν,
αφού υπολογίζονται πια στη βάση του πραγµατικού εισοδήµατος τους.
• Ήµουν Γενικός Εισηγητής στην αναθεώρηση του Συντάγµατος, την κορωνίδα των
µεταρρυθµίσεων µας, για την προώθηση των αναγκαίων δηµοκρατικών θεσµικών
τοµών και των δικαιωµάτων.»
• Προσπάθησα να είµαι υπεύθυνος κοινοβουλευτικός, µε συνεπή παρουσία στη Βουλή
και τακτικές απαντήσεις στις ερωτήσεις και επερωτήσεις που µου απευθύνονταν.

Γιατί ζητώ την εµπιστοσύνη σας
Θέλησα στη ζωή µου να µείνω πιστός στις αξίες και τις αρχές που οδηγούσαν τα βήµατά µου από
τότε που, µαθητής, άρχισα να ονειρεύοµαι, όπως εσείς, ένα καλύτερο κόσµο. Φιλοδοξία µου είναι
πάντα αυτή που είχαµε µαζί, στις πλατείες του αγώνα. Για τα δικαιώµατα, για τη δηµοκρατία, για
ένα δίκαιο κόσµο.
Στην ενεργή πολιτική µπήκα για να βοηθήσω όσο µπορώ, µε σηµαντικό προσωπικό και οικογενειακό κόστος. Όταν ο πρωθυπουργός µε κάλεσε να συµµετάσχω στην κυβέρνηση δεν δίστασα να
εγκαταλείψω την Ευρωβουλή για να προσφέρω µε όλες µου τις δυνάµεις στην κοινή προσπάθεια.
Το πώς εξελίχθηκαν από τότε τα πράγµατα ο καθένας το ξέρει και µπορεί να το κρίνει. Όµως στις
εκλογές αυτές κρίνεται κάτι άλλο, πιο σοβαρό και καθοριστικό για το λαό και την πατρίδα. Κρίνεται
η συνέχιση ή η ακύρωση των αγώνων που µαζί κάναµε για να απαλλαγούµε από το χρεοκοπηµένο παλιό πολιτικό σύστηµα και να ζωντανέψουµε την ελπίδα για µια νέα µεταπολίτευση. Για περισσότερη δηµοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη, ανάπτυξη και ευηµερία για όλους. Χωρίς προνόµια
για τους λίγους που ετοιµάζονται να ξανακάνουν «πάρτυ» σε βάρος των πολλών. Περισσότερες
ευκαιρίες για τους πολλούς και ιδίως για τους νέους.
Αν πιστεύετε ότι η φωνή µου είναι µια από αυτές που κάνουν τη δική σας πιο δυνατή και κρατούν
την ελπίδα για την επόµενη ηµέρα ζωντανή, τότε δε χρειάζεται να σας πω περισσότερα.
∆εν έχω, άλλωστε, ούτε µηχανισµούς προβολής, ούτε άλλα µέσα να το κάνουν για λογαριασµό
µου. Μου αρκεί να έχω την εµπιστοσύνη σας.

Γιώργος Κατρούγκαλος

