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Αθήνα, σήµερα στις 18 Οκτωβρίου 2021, ηµέρα Δευτέρα και
ώρα 10.17’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Προέδρου αυτής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Στο πλαίσιο της Ώρας του Πρωθυπουργού -σύµφωνα µε το
άρθρο 129, παράγραφοι 2 και 3 και το άρθρο 132, παράγραφος
1 του Κανονισµού της Βουλής- θα συζητηθεί η µε αριθµό 68/3/1110-2021 επίκαιρη ερώτηση του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Αλέξη Τσίπρα προς τον Πρωθυπουργό, µε θέµα: «Θα αναλάβει ο Πρωθυπουργός την ευθύνη
για τα καταστροφικά αποτελέσµατα της Κυβέρνησής του στη
διαχείριση της πανδηµίας;».
Οι χρόνοι οµιλίας, σύµφωνα µε το άρθρο 132 παράγραφος 1
του Κανονισµού της Βουλής είναι για τον ερωτώντα Βουλευτή
δέκα λεπτά, προκειµένου να αναπτύξει την επίκαιρη ερώτηση,
και πέντε λεπτά για τη δευτερολογία και για τον Πρωθυπουργό
είκοσι λεπτά για την πρωτολογία και δέκα λεπτά για τη δευτερολογία.
Προφανώς θα υπάρξει µια ανοχή, αλλά πρέπει να ξέρουµε ότι
στις 12.00’ έχουµε στην αίθουσα της Γερουσίας την εκδήλωση,
που είµαστε όλοι καλεσµένοι, της Επιτροπής «Ελλάδα 2021».
Τον λόγο κατόπιν αυτού έχει ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Αλέξης Τσίπρας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεώρησα χρέος µου να απευθύνω αυτή την ερώτηση για την πορεία της πανδηµίας στην Ώρα
του Πρωθυπουργού, διότι θεωρώ -και νοµίζω ότι τα στατιστικά
στοιχεία είναι αδιάψευστος µάρτυρας- ότι βρισκόµαστε σε µια
εξαιρετικά αρνητική καµπή, διότι η πορεία της πανδηµίας στη
χώρα είναι εξαιρετικά αρνητική εδώ και αρκετό καιρό, ιδίως µετά
τον Αύγουστο. Και όσο πιο ανησυχητική είναι η πορεία της πανδηµίας, δυστυχώς, όσο περισσότερα αρνητικά ρεκόρ καταγράφει η χώρα σε κρούσµατα και θανάτους, τόσο περισσότερο οι
έχοντες την κυβερνητική ευθύνη παύουν να συζητούν για τα ζητήµατα αυτά. Και αυτή είναι µια µεγάλη αντίφαση.
Από τον Αύγουστο και µετά η χώρα µας βρίσκεται στις χειρό-

τερες θέσεις της Ευρώπης σε θύµατα ανά εκατοµµύριο πληθυσµού.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά σχετικό έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Κάθε εβδοµάδα χάνουµε περίπου τριακόσιους συνανθρώπους
µας στη χώρα µας, δηλαδή περίπου ένα µικρό χωριό κάθε εβδοµάδα φεύγει. Και, από ό,τι βλέπουµε, η συµπεριφορά από την
πλευρά της Κυβέρνησης είναι σαν έχει τελειώσει η υπόθεση της
πανδηµίας. Αποφάσισαν από µόνοι τους να «σφυρίξουν τη λήξη».
Πέρυσι τέτοια εποχή είχαµε συνολικά από την αρχή της πανδηµίας καταγράψει περίπου τετρακόσιες απώλειες. Και κάθε
τρεις και λίγο –και σωστά λέω εγώ- ενηµερώνατε τη Βουλή για
την πορεία και την εξέλιξη της πανδηµίας στη χώρα µας. Σήµερα,
έναν χρόνο µετά, θρηνούµε πάνω από δεκαπέντε χιλιάδες συµπολίτες µας και ξεπερνάµε συστηµατικά το τελευταίο διάστηµα
σε ηµερήσια κρούσµατα, αλλά και σε θανάτους, χώρες που από
την αρχή της πανδηµίας ήταν το αρνητικό παράδειγµα. Και είναι
σαν να µην τρέχει τίποτα.
Από την πλευρά της Κυβέρνησης παίζουνε κρυφτό. Κρύβεστε.
Κρύβεστε για να κρύψετε προφανώς την παταγώδη αποτυχία
σας. Όµως, στην προσπάθειά σας να κρυφτείτε εσείς, κρύβετε
την αλήθεια από τον δηµόσιο διάλογο. Κρύβετε την αλήθεια και
τον κίνδυνο από τους πολίτες και αυτό είναι το σηµαντικότερο
και δηµιουργείται ένα κλίµα χαλαρότητας απέναντι στον κίνδυνο
της απώλειας ζωής.
Η σηµερινή, λοιπόν, πρωτοβουλία µου για να συζητήσουµε
στην Ώρα του Πρωθυπουργού την πορεία της πανδηµίας ευελπιστώ να αποτελέσει ένα ξυπνητήρι απέναντι σε µια Κυβέρνηση
που έχει παραιτηθεί από το καθήκον της, τουλάχιστον, να λέει
την αλήθεια στους πολίτες και, φυσικά, να προστατεύει τις ζωές
τους. Και ευελπιστώ να είναι και µια αφορµή για να ειπωθούν
αλήθειες και να δοθούν εξηγήσεις, γιατί τα πράγµατα είναι και
πάλι πολύ δύσκολα. Μπορεί να υπάρχει µια θετική προοπτική µεσοµακροπρόθεσµα, αλλά έχουµε µπροστά µας έναν εξαιρετικά
δύσκολο χειµώνα.
Η χώρα µας, λοιπόν, από τις αρχές Αυγούστου έχει ξεπεράσει
-σε θανάτους ανά εκατοµµύριο πληθυσµού- χώρες που βίωσαν
την υγειονοµική καταστροφή, όπως η Ιταλία, η Ινδία, η Σουηδία,
το Ηνωµένο Βασίλειο. Θυµάστε η Σουηδία ήταν το αρνητικό παράδειγµα, διότι -µια χώρα µε απολύτως συγκρίσιµο πληθυσµό µε
αυτόν της δικής µας χώρας- ξεκίνησε στη λογική του ότι δεν
παίρνουµε αυστηρά µέτρα. Και ήταν το αρνητικό παράδειγµα.
Κοιτάξτε τώρα αυτήν την πορεία -δεν ξέρω αν έχετε τη δυνατό-
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τητα να το δείτε προφανώς, θα τα έχετε δει τα διαγράµµατα- πού
βρίσκεται η πορεία της χώρας µας σε σχέση µε το Ηνωµένο Βασίλειο, τη Γερµανία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη
Σουηδία σε θανάτους, ηµερήσιους θανάτους, ανά εκατοµµύριο
πληθυσµού.
Η απόκλιση είναι τροµακτική. Το καταθέτω στα Πρακτικά για
να το µελετήσετε. Άλλωστε, είναι πίνακες που έχουν δηµοσιευθεί
και στους «FINANCIAL TIMES» και προφανώς τους έχετε µελετήσει, τους έχετε δει.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς 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)
Να συγκρίνουµε µε τις χώρες του ευρωπαϊκού νότου, την
Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία, τη Μάλτα; Να συγκρίνουµε
µε το µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Διπλάσιος ο δείκτης
και η απόσταση της χώρας µας, ιδίως –επαναλαµβάνω- από τον
Αύγουστο και µετά, όπου οι δείκτες σε εµάς παίρνουν την ανηφόρα, ενώ σε όλες τις υπόλοιπες χώρες δείχνουν να είναι σταθεροποιηµένοι.
Καταθέτω και αυτό στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς 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)
Και την ίδια στιγµή, ο κρίσιµος δείκτης για τους επιδηµιολογικούς δείκτες, ο κρίσιµος δείκτης, αυτός της µεταδοτικότητας παραµένει πάνω από τη µονάδα. Το γεγονός αυτό θεωρείται
ιδιαίτερα αρνητικό, καθώς δείχνει ότι ένας µολυσµένος από τον
κορωνοϊό µολύνει επίσης άλλον έναν και έτσι η πανδηµία δεν θα
καµφθεί. Κι όλα αυτά πριν δούµε και την επίπτωση της απόφασής
σας να «σφυρίξετε τη λήξη». Αναφέροµαι στην κυβερνητική απόφαση για την πλήρη απελευθέρωση των µέτρων στην εστίαση
για τους εµβολιασµένους, πριν δούµε τα αποτελέσµατα που θα
έχει αυτή η απόφαση.
Τα νοσοκοµεία, παρά την υγειονοµική κρίση που βιώνουµε εν
τω µεταξύ, παραµένουν υποστελεχωµένα, χωρίς καµµία σοβαρή
προσπάθεια ενίσχυσης, µε αρνητικό ισοζύγιο στις προσλήψεις αποχωρήσεις γιατρών, ακόµα και κατά τη διάρκεια της πανδηµίας χωρίς µόνιµες προσλήψεις νοσηλευτών.
Και την ίδια στιγµή, ο βασικός στόχος –γιατί εκεί βάλατε όλα
τα αυγά, µε την καλή έννοια το λέω, στο καλάθι του εµβολιασµού- που ήταν η δηµιουργία τείχους ανοσίας από τον καθολικό
εµβολιασµό δείχνει να εγκαταλείπεται ως στόχος.
Και τα νούµερα είναι αµείλικτα. Η Ελλάδα βρίσκεται µακράν
τελευταία από τις χώρες του ευρωπαϊκού νότου σε εµβολιαστική
κάλυψη. Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Μάλτα, όλοι είναι
πάνω από εµάς. Εµείς είµαστε εικοστοί, δέκατοι ένατοι, συγκρινόµαστε µε χώρες της ανατολικής Ευρώπης στην εµβολιαστική
κάλυψη, έχοντας εµβολιάσει πλήρως κάτω από το 60% του συνολικού πληθυσµού.
Καταθέτω τον σχετικό πίνακα για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς 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)
Άλλες χώρες, παραδείγµατος χάριν, η Πορτογαλία, η οποία
µοιάζει περισσότερο πληθυσµιακά µε εµάς, έχει 88% εµβολιαστική κάλυψη και χωρίς σκληρά µέτρα υποχρεωτικότητας και
στέρησης εργασίας, µισθού. Όµως, έπεισε η κυβέρνηση της
Πορτογαλίας τους πολίτες να προχωρήσουν µαζικά στον εµβολιασµό, σε ποσοστό 88%, προφανώς διότι είχε αξιοπιστία ο
λόγος τους.
Κάτι φταίει, λοιπόν, εδώ! Περίπου ένα εκατοµµύριο συµπολίτες µας άνω των πενήντα ετών δεν έχει κάνει ούτε µία δόση.
Ένας στους τέσσερις άνω των ογδόντα ετών, οι πιο ευάλωτοι,
δηλαδή, που αν νοσήσουν, µπορεί να βρεθούν στις ΜΕΘ και να
χάσουν τη ζωή τους, παραµένουν ανεµβολίαστοι. Τα ποσοστά
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εµβολιασµού στους νέους και στους ανήλικους παραµένουν
πολύ χαµηλά, ενώ το επίπεδο εµβολιασµού των χαµηλότερων εκπαιδευτικών στρωµάτων, όπως και των αγροτικών περιοχών της
βόρειας Ελλάδας, είναι αισθητά χαµηλότερο από τον εθνικό
µέσο όρο.
Κάτι φταίει εδώ. Μήπως ήταν λάθος η στρατηγική της καµπάνιας που κάνατε; Το κλίµα της καµπάνιας, στους νέους ανθρώπους ιδίως, ήταν «εµβολιαστείτε, για να πάρετε 150 ευρώ»,
«εµβολιαστείτε για να πάρετε gigabites», «εµβολιαστείτε για να
πάτε διακοπές».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Το κλίµα, λοιπόν, δεν ήταν «εµβολιαστείτε για να σώσετε τη
ζωή σας».
Τα σχολεία ξανάνοιξαν για δεύτερη φορά, όπως ακριβώς
έκλεισαν, µε τους είκοσι πέντε και τριάντα µαθητές στριµωγµένους ανά τάξη και πάνω από τέσσερις χιλιάδες κρούσµατα καταγράφηκαν την πρώτη εβδοµάδα του Οκτώβρη. Με λίγα λόγια,
έχει διπλασιαστεί το ποσοστό των ανηλίκων που νοσούν. Κι αυτό
είναι ένας κρίσιµος δείκτης. Έχει φτάσει στο 14%, ενώ πέρυσι
τέτοια εποχή ήταν στο 7%. Καταθέτω και αυτό στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς 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)
Πάνω σε αυτά τα δεδοµένα, λοιπόν, συζητάµε σήµερα. Και το
µεγάλο και το κρίσιµο ερώτηµα είναι ένα: «Γιατί;» ή πιο σωστά,
θα έλεγα εγώ, «γιατί πάλι;». Γιατί µετά από τόσους µήνες lockdown, το σκληρότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το µακρύτερο
και το πιο ατελέσφορο, µε τόση διεθνή εµπειρία που έχουµε συλλέξει πια, είκοσι µήνες ζούµε µέσα σε συνθήκες πανδηµίας, διεθνή εµπειρία για τη συµπεριφορά του ιού, γιατί να είµαστε ξανά
όχι στο χείλος, αλλά µέσα στον γκρεµό;
Από τη δική µας πλευρά, η απάντηση είναι απλή. Γιατί από την
πρώτη στιγµή κινηθήκατε µε όρους επικοινωνίας και πολιτικής
σκοπιµότητας. Κι όταν είδατε ότι η πανδηµία δεν τελειώνει µε
φιέστες και εξαγγελίες, αλλά θέλει σχέδιο και δουλειά σε βάθος,
απλά παραιτηθήκατε. Πετάξατε «λευκή πετσέτα» και είπατε: «Δεν
βαριέσαι, αφού αξιοποιήσαµε την πανδηµία για να µπουκώσουµε
µε κρατικό χρήµα τα περισσότερα µέσα µαζικής ενηµέρωσης,
κανείς δεν θα ασχοληθεί µε την αποτυχία µας. Θα υπάρχει εκεί
η αποτυχία, θα την βιώνουν οι πολίτες, αλλά δεν θα τη βλέπουν
στους δέκτες τους τηλεοπτικούς.».
Και αφήσατε τη χώρα να πορεύεται στα τυφλά. Και, ξέρετε,
είναι τόσο προκλητικά εµφανές αυτό, που πλέον το λένε ακόµα
και τα δικά σας στελέχη, άλλο που δεν το βλέπουµε στις ειδήσεις, στις εφηµερίδες, στα sites, που πήραν εκατοµµύρια, δήθεν,
για καµπάνια για τον εµβολιασµό και για την κρισιµότητα του κορωνοϊού. Εκεί δεν τα διαβάζουµε.
Όµως, τα λένε ακόµα και οι Ευρωβουλευτές σας, ο κ. Κύρτσος. Έχετε ακούσει τι δήλωσε ο κ. Κύρτσος, κύριε Μητσοτάκη,
το σχετικό tweet που έκανε; Έγραψε: «Πεθαίνουν τριακόσιοι την
εβδοµάδα και είναι σαν να µην συµβαίνει τίποτα. Θα χάναµε λιγότερους από τους µισούς, εάν βελτιώναµε την πολιτική αντιµετώπισης της πανδηµίας στο επίπεδο του µέσου όρου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης;». Δεν τα λένε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αυτά.
Ο κ. Κύρτσος, Ευρωβουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, τα λέει.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά σχετικό έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι δεν χρειάζεται
να ψάχνουµε να δούµε τι λένε τα στελέχη σας, γιατί τη µεγαλύτερη παραδοχή της παταγώδους αποτυχίας σας την κάνατε
εσείς ο ίδιος, κύριε Μητσοτάκη, ξηλώνοντας σύσσωµη την dream
team της συµφοράς, που δήθεν θα νικούσε και µάλιστα δύο
φορές νίκησε την πανδηµία και τον ιό. Ο επικεφαλής του ΕΟΔΥ
καρατοµήθηκε, πριν απαντήσει για τα διπλά βιβλία. Ο επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας ανασχηµατίστηκε. Ο Υπουργός
Υγείας πήγε για τον τουρισµό. Ο Υφυπουργός Υγείας και κοντι-
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νός σας συνεργάτης καρατοµήθηκε κι αυτός.
Και το ερώτηµα είναι: Πώς αλλάζεις µια οµάδα που κερδίζει,
που τα έχει κάνει τόσο καλά, που νίκησε δύο φορές τον κορωνοϊό; Δεν την αλλάζεις. Την αλλάζεις και µάλιστα από πάνω µέχρι
κάτω, όταν αυτή η οµάδα σε οδηγεί από ήττα σε ήττα, όταν είναι
µια οµάδα που καταρρέει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και τι κάνατε; Τι κάνατε, όταν αλλάξατε την οµάδα; Τοποθετήσατε στη θέση του Υπουργού τον κ. Πλεύρη. Προσωπικά µου
είναι συµπαθής ο άνθρωπος, αλλά οι απόψεις του είναι γνωστές.
Και οι ακραίες απόψεις του στο πολιτικό φάσµα -προέρχεται από
τον χώρο της Ακροδεξιάς-, αλλά και οι απόψεις του παλαιότερα
για τον εµβολιασµό. Γιατί, λοιπόν, τοποθετήσατε εκεί τον κ.
Πλεύρη; Μήπως επειδή είναι ειδικός, µας πουλήσατε κι αυτό το
παραµύθι; Ξέρετε, η Ελλάδα είναι µια χώρα που έχει την ιδιαιτερότητα να έχει έναν δικηγόρο Υπουργό Υγείας και έναν γιατρό
Υπουργό Δικαιοσύνης!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Δεν είναι ειδικός ο κ. Πλεύρης! Τον τοποθετήσατε εκεί για έναν
και µοναδικό σκοπό: Για να κλείσετε το µάτι στο κίνηµα των αντιεµβολιαστών. Διότι προέρχονται από την ίδια πολιτική µήτρα,
της Ακροδεξιάς! Γι’ αυτό βάλατε εκεί και τον κ. Πλεύρη! Και για
να παρακάµψετε µε µεγαλύτερη ευκολία τους επιστήµονες
«σφυρίζοντας τη λήξη» της πανδηµίας µε απόφαση κυβερνητική.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αλήθεια, µια και είπα επιστήµονες, τι απέγινε αυτή η περιβόητη
επιτροπή των εµπειρογνωµόνων; Τους ρωτάτε καθόλου όταν
παίρνετε αποφάσεις; Συνεδριάζουν; Αποφασίζουν; Γνωµοδοτούν;
Στην αρχή της πανδηµίας δηλώνατε σε όλους τους τόνους ότι οι
εισηγήσεις αυτής της επιτροπής είναι το «ευαγγέλιό» σας. Τώρα
τι έγινε; Τους παραµερίσατε και αυτούς, γιατί πλέον µάλλον σας
είναι δυσάρεστοι. Και τελικά, αφού αντικαταστάθηκε όλος αυτός
ο µηχανισµός, το ερώτηµα είναι ποιος παίρνει τις αποφάσεις για
την πανδηµία. Ποιος αποφάσισε τα µέτρα απελευθέρωσης ουσιαστικά που ανακοινώθηκαν πριν µερικές βδοµάδες; Ποιος επιστηµονικά αρµόδιος ερωτήθηκε και συναίνεσε σε αυτές τις
αποφάσεις; Διότι έχουµε πληθώρα δηλώσεων επιστηµόνων που
εκφράζουν από έντονη ανησυχία έως ανοιχτή διαφωνία. Δεν είµαστε εµείς οι ειδικοί να πούµε αν είναι λάθος ή σωστό. Σας ρωτώ
ποιος εισηγήθηκε και αν υπάρχει κάποια έγκριση.
Επίσης, σας ρωτώ ποιος σχεδιάζει -αυτό είναι ένα δεύτερο κρίσιµο ερώτηµα- και υλοποιεί τη στρατηγική για τον εµβολιασµό.
Σήµερα έχουµε εξίµισι εκατοµµύρια δόσεις και ενώ έχει ξεκινήσει
η τρίτη δόση, είναι πάνω από τρία εκατοµµύρια συµπολίτες µας
που δεν έχουν κάνει την πρώτη. Άρα, έχουµε εξίµισι εκατοµµύρια
δόσεις αδιάθετες, την ώρα που η Κυβέρνησή σας µιλά για πανδηµία ανεµβολίαστων και αναπαράγει διαρκώς τη θεωρία της
ατοµικής ευθύνης. Πότε, όµως, θα µιλήσουµε για τις δικές σας
ευθύνες; Πότε; Πότε θα αναλάβετε εσείς προσωπικά µία ευθύνη;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Πότε θα µιλήσουµε για την ευθύνη σας να κάνετε µια σοβαρή
καµπάνια ενηµέρωσης, για τη σηµασία και την αξία του εµβολιασµού για την προστασία της ζωής και όχι για να αντιµετωπίσετε
την καµπάνια ως ευκαιρία και ως όχηµα εξαγοράς µέσων µαζικής
ενηµέρωσης για την αποθέωσή σας;
Πότε θα µιλήσουµε για την ευθύνη σας να αποµονώσετε τους
κήρυκες του αντιεµβολιασµού µε τα fake news που αναπαράγουν, ενώ εσείς τους µοιράζετε χρήµα, επειδή οι εκποµπές τους
προβάλλονται σε φιλοκυβερνητικά µέσα ενηµέρωσης, σε περιφερειακά µέσα ενηµέρωσης φίλων σας που διατρανώνουν ότι ο
ιός είναι απάτη και µασονική σκευωρία για τη µείωση του πληθυσµού; Τα έχετε υπ’ όψιν σας αυτά;
Πότε θα µιλήσουµε για την ευθύνη που έχει µια κυβέρνηση να
είναι σε εγρήγορση, να µην καλλιεργεί τον εφησυχασµό στους
πολίτες, να λέει την αλήθεια για τους κινδύνους, όπως και να λέει
την αλήθεια για το ότι ο ιός ακουµπά και τους εµβολιασµένους;
Δεν υπογράφουµε συµβόλαιο µε την κανονικότητα, όταν εµβολιαζόµαστε. Κι εσείς το ονοµάσατε «Επιχείρηση Ελευθερία»!
Πρέπει να συνεχίσουµε και οι εµβολιασµένοι να τηρούµε τα
µέτρα και τις προφυλάξεις. Άλλωστε, βλέποντας κάθε µέρα τα
στατιστικά που ανακοινώνετε, ένα πολύ µεγάλο ποσοστό, το
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12%, 13%, 14% -να µε διορθώσετε αν κάνω λάθος- από αυτούς
που βρίσκονται στις µονάδες εντατικής θεραπείας είναι εµβολιασµένοι και µε τις δύο δόσεις.
Όµως, εσείς µέσα στον επικοινωνιακό σας παροξυσµό αναδείξατε το εµβόλιο ως λύση για όλα και στερήσατε αξιοπιστία από
την ίδια την εµβολιαστική διαδικασία. Κανένας επιστήµονας στον
πλανήτη δεν λέει ότι µε το εµβόλιο τελειώσαµε. Οι µόνοι που το
είπατε ήσασταν εσείς, για να πετάξετε από πάνω σας την ευθύνη
για όλα τα υπόλοιπα που έχετε χρέος να κάνετε ως Κυβέρνηση.
Και δεν είναι ότι πιαστήκατε εξαπίνης. Αυτή η υπόθεση είναι είκοσι µήνες τώρα!
Επίσης, το κάνατε για να πετάξετε από πάνω σας την ευθύνη
που έχει µια κυβέρνηση να προσφέρει σοβαρές υποδοµές πρωτοβάθµιας περίθαλψης, ειδικά στον καιρό της πανδηµίας που φάνηκε ότι η µεταρρύθµισή µας για την πρωτοβάθµια φροντίδα
υγείας δεν ήταν απλά πρωτοπόρα, αλλά απολύτως ζωτικής σηµασίας τότε που τη χλευάζατε πριν από τέσσερα χρόνια. Κι εσείς
µε την εµµονή σας επιλέξατε σε αυτές τις συνθήκες οι τοπικές
µονάδες υγείας να αφεθούν στην πλήρη εγκατάλειψή τους µέχρι
να λήξει η ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση. Βεβαίως, αφού είχατε
προφανή σχέδιο και στόχο εξαρχής να τις καταργήσετε.
Να µιλήσουµε, λοιπόν, για την ευθύνη που έχει µια κυβέρνηση
να καταστήσει το Εθνικό Σύστηµα Υγείας τείχος ασφάλειας για
τους πολίτες και όχι µαύρη τρύπα. Το ΕΣΥ επί των ηµερών σας
δεν είναι µόνο υποστελεχωµένο, αλλά πλέον είναι και υπερχρεωµένο, διότι σε καιρό πανδηµίας µειώσατε την τακτική χρηµατοδότηση για το 2021 και τη διατηρείτε χαµηλή και για το 2022. Την
ίδια ώρα, οι ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις των νοσοκοµείων
έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί σε ενάµιση χρόνο. Από 344 εκατοµµύρια ευρώ τον Δεκέµβριο του 2019 πήγαν σε 927 εκατοµµύρια
ευρώ τον Ιούλη του 2021. Αυτά είναι δικά σας στοιχεία στον προϋπολογισµό.
Αφού αφήσατε, λοιπόν, το Εθνικό Σύστηµα Υγείας να σκάσει
οργανωτικά, τώρα πάτε να το εξοντώσετε και οικονοµικά. Και
όπως φαίνεται, λοιπόν, συνεχίζετε να πορεύεστε θεωρώντας ότι
αυτή η υπόθεση της πανδηµίας είναι µια παροδική µπόρα που
δεν απαιτεί µακροπρόθεσµη και γενναία επένδυση στο δηµόσιο
σύστηµα.
Ακόµη, όµως, και στο ευτυχέστερο σενάριο, να υποχωρήσει
δηλαδή πλήρως και σύντοµα η πανδηµία, οι χρηµατοδοτικές
ανάγκες του συστήµατος υγείας θα είναι πολύ πιο αυξηµένες απ’
ότι παλιότερα, ακριβώς επειδή η µονοθεµατική λειτουργία του
ΕΣΥ εδώ και ενάµιση χρόνο τώρα έχει δηµιουργήσει ακάλυπτες
υγειονοµικές ανάγκες.
Και έρχοµαι σε ένα, επίσης, κρίσιµο θέµα. Μία από τις σηµαντικότερες συνέπειες του ιού είναι οι ζωές που χάνονται από άλλα
αίτια και όχι από τον κορωνοϊό, γιατί το σύστηµα αδυνατεί να ανταποκριθεί, αλλά και γιατί αποφασίσατε να µετατρέψετε τα νοσοκοµεία σε αποκλειστικής COVID περίθαλψης, αυτό που
ονοµάζουν οι υγειονοµικοί «COVIDοποίηση» των νοσοκοµείων
µας. Στο πρώτο δεκάµηνο της πανδηµίας πραγµατοποιήθηκαν
τρία εκατοµµύρια εννιακόσιες χιλιάδες λιγότερες επισκέψεις σε
τακτικά εξωτερικά απογευµατινά ιατρεία των νοσοκοµείων, δύο
εκατοµµύρια τριακόσιες χιλιάδες λιγότερες στα κέντρα υγείας
και εκατόν οκτώ χιλιάδες λιγότερες χειρουργικές επεµβάσεις σε
σύγκριση µε την προ πανδηµίας περίοδο. Από αυτές τις εκατόν
οκτώ χιλιάδες λιγότερες χειρουργικές επεµβάσεις, πιστεύετε ότι
ήταν όλες µη αναγκαίες, µη επείγουσες;
Το Εθνικό Σύστηµα Υγείας εδώ και είκοσι µήνες ανέστειλε σε
µεγάλο βαθµό την τακτική του λειτουργία. Ενισχύθηκε, βεβαίως,
ο ιδιωτικός τοµέας ως παράπλευρη απώλεια, αυξάνοντας υπερβολικά την ιδιωτική δαπάνη υγείας και αφήνοντας χωρίς συστηµατική παρακολούθηση και φροντίδα ασθενείς που δεν είχαν την
οικονοµική δυνατότητα να αναζητήσουν υπηρεσίες εκτός του
ΕΣΥ. Και αυτό σε µια χώρα που ήδη είχε ένα από τα µεγαλύτερα
ποσοστά ιδιωτικών δαπανών υγείας στον κόσµο. Το 40% των συνολικών δαπανών υγείας είναι σε ιδιωτικές δαπάνες, σύµφωνα
µε τα στοιχεία του ΟΟΣΑ.
Αυτή η εξέλιξη έχει προκαλέσει «παράπλευρες» απώλειες,
όπως είναι η τροµακτική αύξηση της πλεονάζουσας θνησιµότητας.
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Όµως, κανείς δεν µιλάει γι’ αυτό. Κανείς δεν µιλάει για την πλεονάζουσα θνησιµότητα. Μόνο τους νεκρούς από τον COVID µετράµε! Οι άλλες δεν είναι ανθρώπινες ζωές; Έχουµε οκτώ
χιλιάδες τετρακόσιους παραπάνω θανάτους το 2020, πέρα απ’
αυτούς από τον COVID, σε σχέση µε τον µέσο όρο των θανάτων
που έχει η χώρα την πενταετία 2015-2019. Τι σηµαίνει αυτό µε
τους επιπρόσθετους θανάτους στην Ελλάδα; Διότι θα πείτε ότι
ήταν µία παράπλευρη απώλεια της πανδηµίας και δεν µπορούσαµε να κάνουµε αλλιώς. Για δείτε στην Ευρώπη! Οι επιπρόσθετοι θάνατοι στην Ελλάδα -που δεν αποδίδονται στον COVID- είναι
υπερδιπλάσιοι από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο. Είναι 45,2% στην
Ελλάδα έναντι του 20% του µέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρα, κάτι δεν πάει καλά! Κάτι δεν κάνετε καλά είκοσι µήνες
τώρα! Αυτά τα στοιχεία που σας λέω, τα αδιάψευστα στατιστικά
στοιχεία, αντικατοπτρίζουν µία πραγµατικότητα που εσείς θέλετε
να την ωραιοποιήσετε! Όµως, είναι τραγική αυτή η πραγµατικότητα, ακόµα και αν δεν παρουσιάζεται στα δελτία των ειδήσεων!
Γι’ αυτό, λοιπόν, δεν θα κουραστούµε, κύριε Μητσοτάκη και
κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, να φωνάζουµε ότι πρέπει να
αλλάξετε ρότα. Πρέπει να σταµατήσετε να κρύβετε την τραγωδία των απωλειών της ανθρώπινης ζωής κάτω από το χαλί, επενδύοντας στην οµερτά των ΜΜΕ και στη συνήθεια της απώλειας.
Είναι τραγικό αυτό. Όµως, αυτό κάνετε. Το τι πρέπει να γίνει το
γνωρίζουµε. Δεν είµαστε πια σε εντελώς αχαρτογράφητα νερά.
Η διεθνής πρακτική είναι πλέον πλούσια και πρέπει έστω και
τώρα να αλλάξουµε πορεία, για να µην χαθούν άδικα και άλλες
ζωές.
Εποµένως, πέρα από την επιτάχυνση και ολοκλήρωση του εµβολιαστικού εγχειρήµατος, επιβάλλεται η υιοθέτηση µιας νέας
υγειονοµικής στρατηγικής, η οποία οφείλει να ενσωµατώνει
επαρκή επιδηµιολογική επιτήρηση µε εκτεταµένο testing και έγκαιρη ανίχνευση, ιχνηλάτηση και αποµόνωση των κρουσµάτων,
οργανωµένη προνοσοκοµειακή διαχείριση των κρουσµάτων και
κατ’ οίκον φροντίδα µε εµπλοκή της πρωτοβάθµιας φροντίδας
υγείας και υπηρεσιών δηµόσιας υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών των δήµων και της αυτοδιοίκησης, γενναία ενίσχυση του δηµόσιου συστήµατος υγείας σε όλα τα επίπεδα, στοχευµένη και
πειστική ενηµέρωση των πολιτών από τους επαγγελµατίες
υγείας και τα επιστηµονικά τους όργανα, πλήρη αξιοποίηση της
αγωγής υγείας στα σχολεία, στα πανεπιστήµια, στους χώρους
εργασίας και κοινωνικής συναναστροφής. Όσο περισσότεροι έρθουν σε επαφή µε την έγκυρη επιστηµονική πληροφορία, τόσο
αποδοτικότερα θα αντιµετωπιστεί η αµφιβολία, η ανασφάλεια και
η άρνηση.
Χρειάζεται προστασία, επίσης, του Εθνικού Συστήµατος
Υγείας από την «COVIDοποίηση» και αξιόπιστη κάλυψη όλων των
υπόλοιπων υγειονοµικών αναγκών των πολιτών.
Χρειάζονται άµεσα µέτρα έστω και τώρα για την αποσυµφόρηση των σχολείων, µε λιγότερους µαθητές ανά τµήµα. Δεν γίνεται να συνεχίζουµε να κλείνουµε τα µάτια και χιλιάδες
οικογένειες κάθε µεσηµέρι να τρέµει το φυλλοκάρδι τους όταν
τα παιδιά γυρνούν από το σχολείο.
Τέλος, θα πω κι άλλη µία κρίσιµη παράµετρο που αφορά στην
αξιοποίηση των φαρµακευτικών σκευασµάτων που µπορούν να
σώσουν ζωές. Μέχρι πρόσφατα το αρνιόσασταν. Όµως, για να
είµαστε απόλυτα ειλικρινείς, ακόµα και τώρα που µε τεράστια
καθυστέρηση το αποδεχτήκατε, η εικόνα που έχουµε είναι ότι
αυτά δεν επαρκούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξασφάλισε µόλις πρόσφατα διακόσιες είκοσι χιλιάδες µονοκλωνικών για περίπου τετρακόσια σαράντα οκτώ εκατοµµύρια ανθρώπους. Τα περίπου
πέντε χιλιάδες απ’ αυτά αναλογούν στην Ελλάδα.
Συνεπώς είναι αναγκαίες και οι πρωτοβουλίες στο επίπεδο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για αλλαγή του διεθνούς πλαισίου στη
φαρµακευτική πολιτική, για την άρση της πατέντας που είπαµε
για τα εµβόλια, τώρα και για το φάρµακο, ώστε να αξιοποιηθούν
όλες οι παραγωγικές δυνατότητες και να φτάσουν έγκαιρα τα
όπλα της επιστήµης, είτε το εµβόλιο είτε το φάρµακο, ταχύτερα
και µαζικότερα στους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνω λέγοντας ότι οι
πολίτες γνωρίζουν πολύ καλά ότι η στάση σύσσωµης της Αντι-
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πολίτευσης στα θέµατα της πανδηµίας από την πρώτη στιγµή
ήταν στάση ευθύνης µε µοναδικό κριτήριο την ασφάλεια και την
υγεία κάθε πολίτη αυτής της χώρας. Καταθέσαµε προτάσεις, βάλαµε πλάτη σε κρίσιµες αποφάσεις και επιλογές –δεν ήταν αυτονόητο- συνοµιλήσαµε και συνοµιλούµε διαρκώς µε την
επιστηµονική κοινότητα και τον κόσµο που βρίσκεται στην πρώτη
γραµµή της µάχης, ώστε αυτές οι προτάσεις να είναι συγκεκριµένες, επεξεργασµένες και άµεσα εφαρµόσιµες. Και θα συνεχίσουµε να το κάνουµε αυτό, γιατί υπάρχει απόλυτη ανάγκη.
Είναι, όµως, ταυτόχρονα και ηθική µας υποχρέωση να κάνουµε
σκληρή και αυστηρή κριτική σε µία Κυβέρνηση και σε έναν Πρωθυπουργό που έχουν επιλέξει τον δρόµο της συνειδητής απάθειας απέναντι στην πανδηµία, σε µία Κυβέρνηση και σε έναν
Πρωθυπουργό που λίγο-πολύ λένε στους πολίτες «εσείς έχετε
την ευθύνη. Κόψτε τον λαιµό σας» και ποντάρουν –επαναλαµβάνω- στη συνήθεια της απώλειας, στον διχασµό πολλές φορές,
στον φόβο και την ανασφάλεια, που όµως οι ίδιοι τροφοδοτούν.
Η χώρα, όµως, δεν κυβερνάται σε προσοµοίωση. Δεν είναι κοινωνικό πείραµα οι ζωές έντεκα εκατοµµυρίων ανθρώπων.
Γι’ αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Μητσοτάκη και
κύριοι Υπουργοί, σας καλώ να συνέλθετε και να πάρετε µέτρα
εδώ και τώρα, για να σωθούν ανθρώπινες ζωές!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Δεν σας κάνω αντιπολίτευση. Σας κάνω έκκληση να αρθείτε
στο ύψος των περιστάσεων και να πάψετε να αντιµετωπίζετε τον
µεγαλύτερο κίνδυνο για την πατρίδα µε όρους µικροκοµµατικών
σκοπιµοτήτων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Βάλτε, επιτέλους, την πραγµατική επιβίωση των πολιτών αυτής
της χώρας πάνω από τη δική σας τεχνητή πολιτική επιβίωση!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Αµέσως µετά λαµβάνει τον λόγο ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μιας και η σηµερινή συζήτηση αφορά στην υγεία, επιτρέψτε
µου και από αυτό το Βήµα να µεταφέρω εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας στη Φώφη Γεννηµατά τις ειλικρινείς µας ευχές για περαστικά και γρήγορα να
βρεθεί ξανά µαζί µας. Η κ. Γεννηµατά έδωσε και δίνει µε πάρα
πολύ µεγάλη αξιοπρέπεια τον µεγαλύτερο αγώνα.
Κι επειδή µερικές φορές αυτές οι ανθρώπινες δοκιµασίες θα
πρέπει να µας ευαισθητοποιούν περισσότερο, καλό είναι να
έχουµε υπ’ όψιν µας ότι σε τέτοιες στιγµές, που εκ των πραγµάτων τέτοιες µεγάλες περιπέτειες µονοπωλούν –και δικαιολογηµένα- τη δηµοσιότητα, είναι ίσως µία ευκαιρία, κύριε Τσίπρα, να
δείξουµε περισσότερα αντανακλαστικά καταλλαγής, αλληλοσεβασµού και να µπορούµε, επιτέλους, να είµαστε αντίπαλοι, χωρίς
να είµαστε εχθροί, χωρίς να προσωποποιούµε όλες τις πολιτικές
µας αντιπαραθέσεις και χωρίς να θεωρούµε –διότι αυτό κάνετε
ουσιαστικά- πως για οτιδήποτε στραβό γίνεται σ’ αυτήν τη χώρα
υπάρχει η προσωπική ευθύνη, η δικιά µου, δηλαδή του Πρωθυπουργού.
Έρχοµαι τώρα στο αντικείµενο της σηµερινής σας ερώτησης,
ξεκινώντας από µία επιβεβληµένη απάντηση στην τοποθέτηση
την οποία κάνατε, ότι δήθεν η Κυβέρνηση έχει «σφυρίξει τη λήξη»
του πολέµου κατά της πανδηµίας. Πού το είδατε γραµµένο αυτό;
Από πού προκύπτει αυτό το συµπέρασµα στο οποίο καταλήγετε,
όταν η Κυβέρνηση εξακολουθεί µε πάρα πολύ µεγάλη συστηµατικότητα να προτάσσει την αντιµετώπιση της πανδηµίας ως τη
µεγάλη υγειονοµική πρόκληση την οποία πρέπει να διαχειριστούµε σήµερα, όταν εξακολουθούµε και δίνουµε καθηµερινά τη
µάχη για να πείσουµε τους συµπολίτες µας ότι πρέπει να εµβολιαστούν και να αυξήσουµε τα ποσοστά εµβολιασµού µας, όταν
εξακολουθώ προσωπικά να κάνω τρεις συσκέψεις τουλάχιστον
την εβδοµάδα µε το υγειονοµικό επιτελείο µελετώντας πολύ αναλυτικά όλα τα δεδοµένα της πανδηµίας και καταλήγοντας ανά
πάσα στιγµή στις επιβεβληµένες αντιδράσεις µας απέναντι σε
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ένα φαινόµενο το οποίο ακόµα δεν έχουµε µπορέσει να το ξεπεράσουµε και το ίδιο εξάλλου ισχύει σε όλες τις χώρες του κόσµου;
Έρχοµαι, λοιπόν, σήµερα εδώ στη Βουλή για να µπορέσω να
δώσω µια σειρά από απαντήσεις, να παρουσιάσω την αληθινή εικόνα της κατάστασης στους πολίτες, γιατί πράγµατι ο επίλογος
του κορωνοϊού µπορεί να γράφεται µε µεγαλύτερες ή µικρότερες δυσκολίες στη χώρα µας, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ούτε ότι
ισχύουν τα ψέµατα τα οποία επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε δυστυχώς η παραπληροφόρηση η οποία διατρέχει το σύνολο της πολιτικής σας. Γι’ αυτό και είµαι εδώ σήµερα να µιλήσουµε και να
απαντήσουµε παραθέτοντας τα πραγµατικά δεδοµένα. Τα πραγµατικά δεδοµένα, ξέρετε, κύριε Τσίπρα, δεν αφορούν µόνο στη
φωτογραφία της στιγµής, αλλά στη συνολική αντιµετώπιση της
πανδηµίας από την πρώτη στιγµή που αυτή κτύπησε τη χώρα
µας.
Επαναλαµβάνω, λοιπόν, επειδή επιλέγετε πάντα να παρουσιάζετε την όντως άσχηµη εικόνα της χώρας στο επίπεδο των θανάτων του τελευταίου µήνα ως ενδεικτική του τρόπου µε τον
οποίο αντιµετωπίσαµε την πανδηµία όλους αυτούς τους δεκαοκτώ µήνες: Αυτά είναι τα πραγµατικά και αδιάσειστα στοιχεία,
κύριε Τσίπρα. Αφορούν τη µακάβρια στατιστική των θανάτων,
λένε, όµως, ότι από την πρώτη στιγµή που χτύπησε η πανδηµία
την Ευρωπαϊκή Ένωση η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ καλύτερη
θέση από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο µε χίλιους τετρακόσιους
ογδόντα τέσσερις θανάτους ανά εκατοµµύριο πληθυσµού, όταν
χώρες όπως η Ιταλία έχουν δύο χιλιάδες εκατόν ογδόντα, χώρες
όπως το Βέλγιο έχουν δύο χιλιάδες διακόσιους εννέα και χειρότερες χώρες - πρωταγωνιστές, όπως η Βουλγαρία και η Ουγγαρία έχουν ξεπεράσει τους τρεις χιλιάδες θανάτους ανά
εκατοµµύριο. Φαντάζοµαι ότι δεν αµφισβητείτε, κύριε Τσίπρα,
αυτήν τη στατιστική, η οποία όπως σας είπα αποτυπώνει τη συνολική αντιµετώπιση της πανδηµίας από τον Μάρτιο του 2020.
Την καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης 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)
Και είναι πάρα πολύ µεγάλο λάθος µεθοδολογικό, όπως θα
σας πουν και οι ειδικοί να αποµονώνετε τι συµβαίνει στη χώρα
για κάποιες εβδοµάδες και να µην µπορείτε να βλέπετε τη µεγάλη εικόνα.
Δεύτερη παρατήρηση, αναφερθήκατε εσφαλµένα κατά την
άποψή µου στο γεγονός ότι η χώρα παρουσιάζει υπερβάλλουσα
θνητότητα και λόγω COVID, αλλά υπερβάλλουσα θνητότητα και
αν εξαιρέσει κανείς τους θανάτους από τον COVID. Πρώτον, δεν
παρουσιάζουµε καµµία υπερβάλλουσα θνητότητα λόγω COVID.
Ρωτήστε τους επιστήµονες. Έχω εδώ πέρα µάλιστα, γιατί έχω
και εγώ την υποχρέωση να ενηµερώνοµαι επιστηµονικά, µία πολύ
εµπεριστατωµένη ανάλυση των στοιχείων του λεγόµενου «Case
Fatality Rate» -φαντάζοµαι ότι σας έχουν ενηµερώσει οι ειδικοί
σας ποιος είναι αυτός ο δείκτης- που δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι
απολύτως εναρµονισµένη µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο ως προς
το ποσοστό των συµπολιτών µας οι οποίοι αρρωσταίνουν µε
COVID και τελικά δυστυχώς καταλήγουν.
Και βέβαια τα στοιχεία τα οποία παρουσιάσατε για δήθεν
υπερβάλλουσα θνησιµότητα στη χώρα του 2020 θα ήθελα παρακαλώ πάρα πολύ να µας τα καταθέσετε στα Πρακτικά, διότι εξ
όσων γνωρίζω δεν υπάρχει κανένα απολύτως στοιχείο, γιατί ρώτησα και εγώ τους ειδικούς οι οποίοι µας συµβουλεύουν, που να
οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η χώρα είχε συνολική υπερβάλλουσα θνησιµότητα αν εξαιρέσει κανείς τον COVID, το 2020.
Παρακαλώ, λοιπόν, κύριε Τσίπρα να καταθέσετε…
Όχι, µην ανοίγετε τα χέρια σας δήθεν αγανακτισµένος. Σας
ζητώ πολύ ευγενικά να καταθέσετε στα Πρακτικά τα σχετικά
στοιχεία και µε πολύ µεγάλη χαρά θα τα θέσω στη διάθεση του
δικού σας επιστηµονικού επιτελείου, στους δικούς σας επιστήµονες για να µπορέσουµε να συγκρίνουµε τα στοιχεία για να καταλάβουµε τελικά ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο.
Τρίτον, όπως δηλώνουν όλα τα νοσοκοµεία της χώρας, όσοι
νοσούν βαριά, -δυστυχώς διασωληνώνονται και πολλοί από αυ-

577

τούς καταλήγουν- είναι σχεδόν στο σύνολό τους ανεµβολίαστοι
σε ποσοστό από 88% έως 90% των...
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Το ίδιο είπα και εγώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Όχι, είπατε κάτι άλλο. Αφήσατε να εννοηθεί εν τη ρύµη του
λόγου σας ότι το ποσοστό του 12% που είναι οι εµβολιασµένοι
οι οποίοι διασωληνώνονται, αποδεικνύει ουσιαστικά ότι το εµβόλιο δεν είναι η µόνη απάντηση στην πανδηµία. Κάνετε λάθος,
κύριε Τσίπρα! Κάνετε λάθος! Για ακόµα µία φορά διαστρεβλώνετε τα πραγµατικά στατιστικά δεδοµένα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Η πραγµατικότητα, λοιπόν, για την οποία δεν επιτρέπεται σε
αυτήν την Αίθουσα να υπάρχει οποιαδήποτε αµφιβολία, είναι ότι
η µόνη απάντηση που έχουµε αυτήν τη στιγµή απέναντι στη µάστιγα του κορωνοΐού είναι το εµβόλιο. Αυτό αποδεικνύεται αφ’
ενός από το γεγονός ότι εννέα στους δέκα διασωληνωµένους
είναι ανεµβολίαστοι και αποδεικνύεται επίσης από όλα τα ιατρικά
δεδοµένα τα οποία µας λένε ότι οι ανεµβολίαστοι συµπολίτες
µας έχουν -προσέξτε- από δεκατρείς έως είκοσι φορές περισσότερες πιθανότητες, ανάλογα µε την ηλικία τους πάντα, να νοσήσουν βαριά σε σύγκριση µε τους εµβολιασµένους.
Πέµπτο στοιχείο, τα εµβόλια έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά
ασφαλή. Έχουν γίνει παραπάνω από 6,6 δισεκατοµµύρια δόσεις
σε ολόκληρο τον κόσµο. Εµφανίζουν λιγότερες παρενέργειες
ακόµα και από πολύ απλά φάρµακα τα οποία συχνά µπορεί να
παίρνουµε για τον απλό πονοκέφαλο. Αντίθετα οι βλαβερές συνέπειες του COVID, ακόµα και µετά την νόσηση, συνοδεύουν δυστυχώς τον ασθενή για πολλά χρόνια ακόµα.
Το σηµαντικό στατιστικό στοιχείο είναι ότι ο εµβολιασµός ανακουφίζει συνολικά το σύστηµα υγείας. Κάνατε µία σύγκριση µεταξύ του πρώτου, του δεύτερου και του τρίτου κύµατος.
Φαντάζοµαι ότι και εσείς γνωρίζετε καλά ότι µε τα ποσοστά εµβολιασµού τα οποία έχει η χώρα -θα έρθω στη συνέχεια στο πώς
µπορούµε να βελτιώσουµε την απόδοσή µας- σε σχέση µε αυτό
το οποίο συνέβαινε στο δεύτερο ή στο τρίτο κύµα έχουµε σηµαντικά λιγότερες νοσηλείες µε αντίστοιχο συχνά αριθµό κρουσµάτων. Έχουµε περίπου το 72% των ενηλίκων οι οποίοι έχουν
εµβολιαστεί, έστω και µε µία δόση, έχουµε χίλιες εννιακόσιες νοσηλείες και έχουµε τριακόσιες εξήντα µε τριακόσιες εβδοµήντα
περίπου διασωληνώσεις, κάτι που σηµαίνει, κύριε Τσίπρα, ότι
έχουµε σήµερα τη δυνατότητα πια πράγµατι να µπορούµε να αντιµετωπίζουµε ταυτόχρονα την πανδηµία του COVID και τις υπόλοιπες ασθένειες που το Εθνικό Σύστηµα Υγείας πρέπει να
αντιµετωπίσει.
Και όσο για τη δηµόσια υγεία νοµίζω ότι αρκεί να ακουστεί µία
πρόσφατη εκτίµηση των επιστηµόνων: Αν οι ενήλικοι άνω των
εξήντα ετών είχαν εµβολιαστεί στο 95% αντί του 80%, που δυστυχώς είναι σήµερα, τότε οι διασωληνωµένοι σήµερα αντί για
τριακόσιοι εξήντα θα ήταν λίγο παραπάνω από πενήντα.
Δυστυχώς, όµως, το ίδιο ισχύει, η πιθανότητα δηλαδή να νοσήσει κανείς σοβαρά, και για συµπολίτες µας µικρότερης ηλικίας. Αναφέρθηκε σε αυτό το ζήτηµα, µε έντονα στοιχεία,
προσωπικά η κ. Μίνα Γκάγκα. Χάσαµε τρεις συµπολίτες µας
ανεµβολίαστους, είκοσι οκτώ, τριάντα και τριάντα εννέα ετών,
τις τελευταίες δύο εβδοµάδες.
Τι άλλο, λοιπόν, αναρωτιέµαι, πρέπει να πούµε για να πείσουµε
τους συµπολίτες µας ότι το εµβόλιο είναι ασφαλές και επιβεβληµένο, για να προστατέψουν την υγεία τους, αλλά και την υγεία
όσων αγαπούν; Η ίδια η ζωή δείχνει πια ξεκάθαρα ποιοι και πού
κινδυνεύουν.
Όπως είπε µε απόλυτη σαφήνεια ο καθηγητής κ. Τσιόδρας,
όσο πιο πολλοί είναι οι εµβολιασµοί σε µια περιοχή τόσο λιγότερες είναι οι νοσηλείες και οι απώλειες. Το βλέπουµε εξάλλου
στον ίδιο τον τόπο µας.
Η βόρεια Ελλάδα -και είναι πρόβληµα αυτό- έχει σχετικά χαµηλά ποσοστά εµβολιασµού, γι’ αυτό έχει και τους περισσότερους αρρώστους και τους περισσότερους θανάτους. Στα νησιά
δεν παρατηρείται το ίδιο πρόβληµα. Εµβολιάστηκαν πολύ πιο
γρήγορα, µε αυξηµένα ποσοστά, λιγότερες νοσηλείες, λιγότεροι
θάνατοι. Η Κρήτη, η οποία υστερούσε στην αρχή στα ποσοστά,
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κατάφερε και κάλυψε το χαµένο έδαφος.
Τα εµβόλια, λοιπόν, κυρίες και κύριοι και αγαπητοί µου συµπολίτες, αποδεδειγµένα σώζουν ζωές και χρέος όλων µας παραµένει να πείσουµε όσους διστάζουν να κάνουν αυτό το βήµα για
το καλό τους και το καλό των γύρω τους. Πολύ περισσότερο
όταν η θέση της Κυβέρνησης είναι δεδοµένη: Η οικονοµία και η
κοινωνία δεν θα ξανακλείσουν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και το σύστηµα υγείας δεν θα ξαναγίνει µονοµέτωπο µε αποκλειστική αναφορά στον COVID. Είναι µια θέση αρχής αυτή, την
οποία θα ήθελα µε πολύ σαφή τρόπο να µας πείτε στη δευτερολογία σας εάν την στηρίζετε ή αν έχετε να προτείνετε κάτι διαφορετικό.
Είναι και ένα ζήτηµα δικαιοσύνης απέναντι στα έξι εκατοµµύρια εξακόσιες χιλιάδες συµπολιτών µας, οι οποίοι έσπευσαν να
εµβολιαστούν και ανακτούν σήµερα τις ελευθερίες που δικαιούνται.
Βεβαίως και η πολιτεία θα εξακολουθεί να φροντίζει και τους
πολύ λιγότερους, οι οποίοι δεν έχουν εµβολιαστεί, διατηρώντας
µέτρα προστασίας γι’ αυτούς. Αυτή άλλωστε είναι και η αποστολή της πολιτείας: Ασφάλεια, υγεία και ελευθερία για όλους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παντού στον πλανήτη η υγειονοµική µάχη υπήρξε µια εθνική υπόθεση. Στις περισσότερες
χώρες έγινε σηµείο διακοµµατικής σύγκλισης. Δυστυχώς δεν
µπορώ να πω το ίδιο για το τι έγινε τους τελευταίους είκοσι µήνες
στην πατρίδα µας.
Η υγειονοµική κρίση και τα επιλεκτικά δεδοµένα έγιναν πολύ
συχνά αντικείµενο φθηνής αντιπολίτευσης και µάλιστα, µε πράξεις που συχνά υπονόµευσαν τα µέτρα της πολιτείας, αλλά και
µε µια ρητορική η οποία δηλητηριάζει την κοινή γνώµη, σπέρνει
σύγχυση και τελικά, εµποδίζει την υπέρβαση της κρίσης.
Διότι πιστεύω ότι η σηµερινή «επίκαιρη ερώτηση», την οποία
υπογράφει ο κ. Τσίπρας, καταφέρνει µέσα στις διακόσιες δέκα
λέξεις της εισαγωγής της να τα χωρέσει όλα: Αυθαίρετες συγκρίσεις, ψεύτικα συµπεράσµατα και µίζερες καταγγελίες.
Μόνο ένα δεν περιέχει και δεν το άκουσα και σήµερα στην οµιλία σας, κάποια σοβαρή τεκµηριωµένη πρόταση µε ρεαλιστικές
λύσεις. Τι µας είπατε, κύριε Τσίπρα, σήµερα; «Κάντε παραπάνω
εµβολιασµούς και ενισχύστε το σύστηµα υγείας».
Σοβαρά; Σοβαρά αυτό περιµένουµε σήµερα; Αυτό περιµένουµε σήµερα ως Κυβέρνηση από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση;
Αυτή είναι η τεκµηριωµένη σας πρόταση;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Δηλαδή πόσο πιο επιφανειακή µπορεί να είναι η προσέγγιση
ενός κόµµατος το οποίο κυβέρνησε, εν πάση περιπτώσει, τη
χώρα για τέσσερα χρόνια;
Πάµε λοιπόν να ξαναδούµε λίγο πιο αναλυτικά τα πραγµατικά
δεδοµένα. Ξεκινώ µε τους εµβολιασµούς.
Σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά στατιστικά δεδοµένα, όπως σας
είπα, στη χώρα µας έχουν λάβει τουλάχιστον µία δόση λίγο παραπάνω από έξι εκατοµµύρια εξακόσιοι χιλιάδες συµπολίτες µας,
δηλαδή το 72% των ενηλίκων έναντι του 80% του ευρωπαϊκού
µέσου όρου.
Είναι ένα ποσοστό, το οποίο και σήµερα, εάν το συγκρίνει κανείς µε τις προθέσεις των πολιτών, όπως εκδηλώνονταν σε δηµοσκοπήσεις τον Δεκέµβριο του 2020, υψηλότερο από αυτό το
οποίο µας έλεγαν οι πολίτες τότε ότι θα πετυχαίναµε ως ποσοστό
εµβολιασµού. Ασφαλώς και θα θέλαµε να είχαµε καλύτερα αποτελέσµατα.
Αλλά τι σηµαίνουν αλήθεια αυτά τα δεδοµένα και πώς µπορούµε να πετύχουµε στην κοινή εθνική προσπάθεια να πείσουµε
ολοένα και περισσότερους συµπολίτες µας ότι πρέπει να σπεύσουν να εµβολιαστούν; Τι σηµαίνει αυτό στην πράξη; Είναι µια
συνειδητή πολιτική αστοχία; Είναι κοινωνική κόπωση; Είναι πολιτιστικές ή ενδεχοµένως θρησκευτικές ιδιαιτερότητες;
Σίγουρα είναι όλα αυτά, αλλά ταυτόχρονα είναι και η υπονόµευση ενός µετώπου κοινής λογικής που θα έπρεπε να είναι
εξαρχής αρραγές, αλλά δυστυχώς ποτέ δεν διαµορφώθηκε.
Είµαι ανοικτός να συζητήσω όλα τα παραπάνω. Επιτρέψτε µου
όµως να υποστηρίξω ότι ποτέ δεν ίσχυσε το πρώτο και ότι αντίθετα ζει και βασιλεύει το τελευταίο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η πολιτεία, ίσως µε λάθη, αλλά πάντα µε συνέπεια, επιτέλεσε
το καθήκον της εδώ και δύο χρόνια. Εσείς, κυρίες και κύριοι της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, υπηρετήσατε πραγµατικά το δικό
σας;
Προσπερνώ την αρχική φάση της πανδηµίας, όταν πρώτοι πήραµε τη δύσκολη απόφαση να κλείσουµε τη χώρα, όταν στελέχη
σας φωνάζατε και επιµένατε ακόµα να γίνει το καρναβάλι της Πάτρας, ούτε επικαλούµαι τον υπερδιπλασιασµό των ΜΕΘ –πεντακόσιες πενήντα πέντε µας παραδώσατε- σε χρόνο ρεκόρ και
κάνω πως ξεχνώ πως κάθε φορά που άνοιγαν τα σχολεία εσείς
ζητούσατε να κλείσουν και όταν έκλειναν τα σχολεία, εσείς ζητούσατε να ανοίξουν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Προσπερνώ, επίσης, κύριε Τσίπρα, την άγνοιά σας για το σύστηµα ιχνηλάτησης και για τα τεστ που εφαρµόστηκαν, τα συνεχή µπρος πίσω για το κρίσιµο ζήτηµα του τουρισµού, τις
διαδηλώσεις για τις οποίες αναλαµβάνετε την ευθύνη εν µέσω
lockdown, αλλά και την ένοχη σιωπή σας για το κυβερνητικό πρόγραµµα των 41 δισεκατοµµυρίων ευρώ που κράτησαν όρθιους
τους εργαζόµενους, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία.
Για την οικονοµία της συζήτησης, τα αφήνω πίσω όλα αυτά,
για να φτάσω στο κρίσιµο ζήτηµα που είναι τα εµβόλια. Πάµε να
δούµε λίγο ποια ήταν η στάση σας συνολικά απέναντι στο ζήτηµα
του εµβολιασµού και αν όντως ισχύει αυτό το οποίο λέτε ότι κάνατε εποικοδοµητική αντιπολίτευση και ουδέποτε υπονοµεύσατε
την εµβολιαστική προσπάθεια. Για πάµε να τα δούµε λοιπόν µε
τη σειρά.
Στην αρχή µάς λέγατε ότι δεν υπάρχουν εµβόλια. Έτσι δεν
είναι; Μας λέγατε ότι δεν υπάρχουν εµβόλια τον Νοέµβριο του
περασµένου έτους. Μετά µας λέγατε ότι τα εµβόλια ξεστοκάρονται, αφήνοντας υπονοούµενα ότι κάποια εµβόλια µπορεί να είναι
πιο αποτελεσµατικά από άλλα και οδηγώντας ουσιαστικά µε
αυτά τα οποία είπατε, στην υπονόµευση ενός εκ των εµβολίων,
διότι ήρθατε ουσιαστικά εσείς ως τέως πρωθυπουργός και αρχηγός της αντιπολίτευσης να αφήσετε υπονοούµενα ότι κάποια
εµβόλια είναι καλύτερα από άλλα.
Να αφήσω στην άκρη αυτά τα οποία λέγατε, ότι µπορούν να
αντικατασταθούν µε εµβόλια Ρωσίας ή Κούβας και ότι εν πάση
περιπτώσει υπάρχει κάποιο µαγικό φάρµακο, το οποίο προφανώς σας το υποδείκνυε ο κ. Πολάκης -δεν τον βλέπω τώρα στην
Αίθουσα, έσπευσε να αποχωρήσει- το οποίο για κάποιον λόγο
που δεν µπορεί να καταλάβει κανείς δεν το δίνουµε στους πολίτες, ενώ θα µπορούσε να τους σώσει. Θυµίζω ότι ένα από αυτά
τα φάρµακα είναι ένα κτηνιατρικό φάρµακο, το οποίο ο κ. Πολάκης µας έλεγε γιατί δεν το συνταγογραφείτε, όταν το CDC στην
Αµερική έβγαζε ανακοινώσεις ότι προς Θεού, το φάρµακο είναι
για αγελάδες και µοσχάρια, κι εσείς µας λέγατε να το πάρουµε
στην πατρίδα µας!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Λοιπόν, αυτή είναι η πραγµατικότητα για τον τρόπο µε τον
οποίο αντιµετωπίσατε συνολικά την πολιτική του εµβολιασµού.
Και ναι, το γεγονός, κύριε Τσίπρα, ότι ο Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας κ. Πολάκης υπήρξε πρωτεργάτης του αντιεµβολιαστικού
κινήµατος…
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Από πού προκύπτει αυτό;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Τι
από πού προκύπτει; Από τις δηλώσεις του όλες, από όλες τις δηλώσεις του. Και το ότι εµβολιάστηκε µόνο µε το ζόρι, όταν διαπίστωσε ότι δεν θα µπορούσε να ασκεί τα καθήκοντά του ως
γιατρός είναι η καλύτερη απόδειξη του γεγονότος ότι επί της ουσίας πατούσατε σε δύο βάρκες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κοιτάξτε να δείτε, το ελληνικό κράτος επιτέλεσε στο ακέραιο
το καθήκον του, δίνοντας γρήγορη πρόσβαση σε όλους τους πολίτες, σε όποιο εµβόλιο αυτοί επιθυµούσαν να κάνουν. Το έπραξε
µε έναν τρόπο, κατά τεκµήριο, υποδειγµατικό. Κανείς δεν νοµίζω
ότι µπορεί να αµφισβητήσει ότι η επιχείρηση «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» ήταν
κάτι πρωτόγνωρο για τα δεδοµένα του ελληνικού κράτους, και
ως προς την ψηφιακή της διάσταση, και ως προς το επίπεδο οργάνωσης, και ως προς τη διαλειτουργικότητα, η οποία επέτρεψε
και έδωσε τη δυνατότητα στις ένοπλες δυνάµεις να συνεργα-
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στούν µε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας και να παρέχουν µε χαµόγελο και ασφάλεια εµβόλιο σε όλους τους πολίτες σε κάθε γωνιά
της χώρας.
Θέλω να θυµίσω ότι η επιχείρηση «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» στην πατρίδα
µας δεν ήταν µια απλή υπόθεση. Είχαµε να διαχειριστούµε σηµαντικές ιδιαιτερότητες, όπως τα νησιά µας, οι αποµονωµένες
περιοχές, ειδικοί πληθυσµοί, στους οποίους ξέραµε ότι είχαµε
να αντιµετωπίσουµε µεγάλη δυσκολία επικοινωνίας για να αναδείξουµε τα οφέλη του εµβολιασµού. Κι όµως, όλα αυτά µπορέσαµε και τα πετύχαµε.
Και κάνατε τη σύγκριση µε την Πορτογαλία. Και πράγµατι η
Πορτογαλία είναι µοντέλο, είναι µοντέλο στο οποίο όλες οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει κάποια στιγµή να δουν τι έκαναν
σωστά οι Πορτογάλοι και πώς µπορούµε να βελτιώσουµε τις επιδόσεις µας. Αλλά στην Πορτογαλία, επειδή έψαξα αναλυτικά το
πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου, δεν υπήρξε ποτέ η παραµικρή
αµφισβήτηση της προσπάθειας εµβολιασµού, πόσω µάλλον από
το κόµµα της αξιωµατικής αντιπολίτευσης.
Εσείς συνιστάτε µια ιδιαιτερότητα, κύριε Τσίπρα, γιατί παντού
οι αντιεµβολιαστικές φωνές ουσιαστικά προήλθαν από τα άκρα
του πολιτικού φάσµατος, από την άκρα δεξιά πιο συχνά και
ενίοτε από την άκρα αριστερά. Εσείς επιτρέψατε ουσιαστικά –ή
ανεχτήκατε, ενθαρρύνατε, δεν ξέρω, αυτό θα µας το απαντήσετε
εσείς- µέσα στο ίδιο σας το κόµµα να υπάρχει µια δηµόσια διγλωσσία, η οποία υπονόµευσε το αρραγές µέτωπο της προσπάθειας εµβολιασµού.
Και κάθε φορά που κάναµε µια προσπάθεια να αυξήσουµε τα
ποσοστά εµβολιασµού είχατε και µια κριτική. Όταν επιλέξαµε το
δύσκολο µέτρο του υποχρεωτικού εµβολιασµού των υγειονοµικών και των εργαζοµένων στις µονάδες φροντίδας ηλικιωµένων
τι µας είπατε; «Καλά κάνετε, αλλά µην έχει καµµία επίπτωση η
υποχρεωτικότητα». Ανακαλύψατε την «προαιρετική υποχρεωτικότητα», λες και µπορεί να υπάρχει κάποια υποχρεωτική παρέµβαση της πολιτείας χωρίς να υπάρχει κάποια συνέπεια γι’ αυτόν
ο οποίος δεν συµµορφώνεται.
Προσπαθώ να σκεφτώ πραγµατικά αυτούς τους είκοσι µήνες
αν υπήρχε κάτι το οποίο έκανε αυτή η Κυβέρνηση, κάτι, έστω ένα
πράγµα, το οποίο να έκανε στην αντιµετώπιση της πανδηµίας,
για το οποίο να είπατε: «Ναι, αυτό είναι σωστό, καλώς το κάνει η
Κυβέρνηση και το στηρίζουµε». Ένα πράγµα να µου πείτε, ένα
πράγµα. Ούτε καν για την επιχείρηση «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» δεν είχατε
µια καλή κουβέντα να πείτε, ούτε καν για το γεγονός ότι εµείς
ήµασταν οι πρωτεργάτες του EU Digital Pass, το οποίο τελικά
επέτρεψε στη χώρα να ανοίξει τον τουρισµό µε τα θετικά αποτελέσµατα, ούτε γι’ αυτό δεν βρήκατε µια θετική κουβέντα να πείτε.
Για το Freedom Pass, στο οποίο αναφερθήκατε, το λοιδορήσατε, κύριε Τσίπρα, από την πρώτη στιγµή. Είπατε ότι πάµε να
εξαγοράσουµε τους νέους. Το Freedom Pass είναι αυτό το οποίο
αύξησε τα ποσοστά εµβολιασµού από το 15% στο 60%. Αποδεδειγµένα ήταν ένα αποτελεσµατικό µέτρο. Κατά συνέπεια για
ποιο αρραγές µέτωπο µιλάµε όταν το κάθε «ναι» της Κυβέρνησης
ακολουθούσε ένα «όχι» της Αντιπολίτευσης;
Και κάτι τελευταίο, κύριε Τσίπρα. Μας είχατε πει, αν θυµάµαι
καλά, ότι θα κάνατε µια καµπάνια υπέρ του εµβολίου, έτσι δεν
είναι; Δεν το είχατε πει ότι θα κάνετε καµπάνια ως κόµµα υπέρ
του εµβολίου; Έχετε να µας δείξετε µήπως εδώ στη Βουλή κάποια δηµιουργικά, κάποια αποτελέσµατα αυτής της ωραίας καµπάνιας που θα κάνατε υπέρ του εµβολίου; Λόγια, λόγια, λόγια
του αέρα, µόνο και µόνο για να παρουσιάσετε ένα προφίλ δήθεν
συναινετικό, όταν σε κάθε ευκαιρία υπονοµεύατε τη µεγάλη
εθνική προσπάθεια να αντιµετωπίσουµε αυτό το πρόβληµα.
Και πράγµατι έχουµε ζητήµατα ακόµα για τα οποία πρέπει να
συζητήσουµε µε θάρρος και µε ειλικρίνεια σε αυτή την Αίθουσα,
περιοχές της χώρας όπου δυστυχώς έχουµε χαµηλή εµβολιαστική κάλυψη. Τις έχω εδώ πέρα: Ευρυτανία, Κιλκίς, Δυτική Αττική, Πιερία, Δράµα, Φωκίδα, Ηλεία, Σέρρες, Πέλλα, Ξάνθη,
Φλώρινα. Τον απόλυτο συσχετισµό των ποσοστών διασωληνώσεων µε τα ποσοστά εµβολιασµού. Και ναι, δυστυχώς η βόρεια
Ελλάδα είναι σήµερα πρωταγωνίστρια στους θανάτους και θα
πρέπει να εντείνουµε την προσπάθεια επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα, να επιστρατεύσουµε τις τοπικές κοινωνίες, τους δηµάρ-
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χους, τους τοπικούς µητροπολίτες, να στείλουµε -και το έχουµε
ήδη κάνει αυτό- συνεργεία εµβολιασµού στις περιφερειακές ενότητες που έχουν τη χαµηλότερη εµβολιαστική κάλυψη. Το κάναµε και αυτό. Δυστυχώς και εκεί τα αποτελέσµατα δεν ήταν τα
αναµενόµενα.
Αναφερθήκατε στην εµπλοκή της πρωτοβάθµιας υγείας και
πράγµατι σε αυτό θα συµφωνήσω. Ένας από τους λόγους που
δυστυχώς δεν τα έχουµε καταφέρει τόσο καλά σε σχέση µε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες στα ποσοστά εµβολιασµού έχει να
κάνει και µε το γεγονός ότι τα τελευταία πενήντα χρόνια η χώρα
είχε ένα αδύναµο πρωτοβάθµιο σύστηµα υγείας. Όταν όµως δώσαµε κίνητρα στους ιδιώτες γιατρούς 50 ευρώ ανά εµβολιασµό
στο σπίτι και 20 ευρώ για εµβολιασµό στο ιατρείο, δυστυχώς
µόλις διακόσιοι έξι γιατροί ανταποκρίθηκαν, και αυτό είναι κάτι
το οποίο θα πρέπει να µας προβληµατίσει.
Θα ήθελα λοιπόν, τελειώνοντας –για να µην πάρω παραπάνω
χρόνο- να διαβάσω µια ανάρτηση ενός γιατρού, ο οποίος δίνει
τη µάχη στα δηµόσια νοσοκοµεία µας και η οποία πιστεύω ότι
απαντά µε τον καλύτερο τρόπο στην προσπάθεια την οποία κάνατε και σήµερα πάλι πάνω στην πανδηµία να κάνετε αντιπολίτευση, αντί να είστε δηµιουργικοί, χρήσιµοι και να προσέλθετε
σε αυτήν τη συζήτηση µε ουσιαστικές προτάσεις.
Πριν τη διαβάσω, θέλω να σας ξαναρωτήσω. Έχουµε χαµηλά
ποσοστά εµβολιασµού σε σχέση µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο. Τι
προτείνετε ακριβώς για να αυξήσουµε αυτά τα ποσοστά; Κάναµε
µια καµπάνια επικοινωνίας, όπως έκαναν και όλες οι άλλες
χώρες, µε πολύ µεγαλύτερα ποσά σε σχέση µε αυτά που έδωσε
η Ελλάδα. Κάναµε καλά που κάναµε καµπάνια επικοινωνίας ή όχι;
Ρωτώ, κάναµε καλά; Έπρεπε ή δεν έπρεπε να κάνουµε καµπάνια
επικοινωνίας και ενηµέρωσης; Ήταν καλή η καµπάνια µας; Ήταν
η άστοχη η καµπάνια µας; Εσείς, αν ήσασταν κυβέρνηση, θα την
κάνατε διαφορετικά την καµπάνια; Χρειάζεται εντέλει ενηµέρωση
της κοινής γνώµης και σήµερα που µιλάµε χρειάζεται ακόµα πρόσθετη ενηµέρωση της κοινής γνώµης για να πειστούν οι καχύποπτοι ότι πρέπει να εµβολιαστούν;
Απαντήστε λοιπόν ευθέως, κύριε Τσίπρα, όταν θα ανεβείτε στο
Βήµα µετά, σε αυτά τα συγκεκριµένα ερωτήµατα. Τι διαφορετικό
θα κάνατε, αν εσείς βρισκόσασταν στη θέση την οποία βρίσκοµαι
εγώ;
Κλείνω, λοιπόν, µε αυτήν την ανάρτηση η οποία νοµίζω ότι τα
λέει όλα. Κάθεστε και συγκρίνετε νεκρούς, ενώ τα κύµατα είναι
περιοδικά, χωρίς να λαµβάνετε υπ’ όψιν σας πως Ηνωµένες Πολιτείες και Αγγλία, µε ισχυρότερα συστήµατα υγείας, έχουν υψηλότερη θνητότητα από κάθε ανεπτυγµένη χώρα. Εκεί, τι; Είναι
χειρότεροι; Έχουν περισσότερες ενδονοσοκοµειακές λοιµώξεις;
Δεν έχουν προσωπικό; Δεν έχουν καλύτερη αναλογία κρεβατιών;
Κοιτάξτε να εµβολιάσετε τους ηλικιωµένους συγγενείς σας και
αφήστε τις δικαιολογίες για τις θνητότητες. Διαλέξαµε ως χώρα
να µείνουµε ουραγοί στον εµβολιασµό, δικαιώνοντας τη βαλκανική µας καταγωγή και τώρα προσπαθούµε να πούµε τι; Πως δεν
είµαστε αποτελεσµατικοί; Ελάτε, λοιπόν, όλοι µαζί να διαψεύσουµε αυτές τις θεωρίες και να µην κατατάξουµε τη χώρα ως µία
βαλκανική ιδιαιτερότητα.
Επαναλαµβάνω, υπολειπόµαστε πέντε ποσοστιαίες µονάδες
του ευρωπαϊκού µέσου όρου. Μπορούµε και σήµερα ακόµα να
πείσουµε τουλάχιστον µισό εκατοµµύριο συµπολίτες µας να κάνουν το βήµα και να εµβολιαστούν. Πρώτη προτεραιότητα είναι
οι συµπολίτες µας άνω των εξήντα, οι οποίοι και κινδυνεύουν περισσότερο και δεύτερη προτεραιότητα είναι οι νέοι µας από τα
δεκατρία µέχρι τα είκοσι πέντε, όπου ακόµα παρατηρούνται χαµηλά ποσοστά εµβολιασµού.
Τέλος, επειδή ισχυριστήκατε ότι η Κυβέρνηση αυτή έχει σφυρίξει τη λήξη στη µάχη της πανδηµίας και ότι τα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης έχουν σταµατήσει να µιλούν για την πανδηµία, πότε
είδατε δελτίο ειδήσεων για τελευταία φορά, κύριε Τσίπρα; Εγώ
δεν θυµάµαι, δεν τα παρακολουθώ συχνά, αλλά δεν υπάρχει
µέρα όπου τα νούµερα των θανάτων να µην εµφανίζονται στα
δελτία ειδήσεων. Ούτε µία ηµέρα! Κάθε µέρα -και καλά κάνουν
τα δελτία, γιατί αυτό προφανώς επιτάσσει η ενηµέρωση και η
ευαισθητοποίηση- αναφέρονται στον αριθµό των θανάτων, στα
κρούσµατα και στα ποσοστά των συµπολιτών µας, οι οποίοι είναι

580

διασωληνωµένοι. Κατά συνέπεια, από πού προκύπτει ότι δήθεν
η Κυβέρνηση έχει εξαγοράσει τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης για
να µπορέσει να πετύχει τη σιωπή τους, σχετικά µε την αντιµετώπιση της πανδηµίας;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Θα περίµενα, λοιπόν, κύριε Τσίπρα, και σήµερα και από εσάς
λίγη περισσότερη –δεν θα έλεγα σοβαρότητα- συγκρότηση και
λίγη περισσότερη δηµιουργική κατάθεση προτάσεων, ώστε να
µπορέσετε στην πράξη να διαψεύσετε και αυτούς, οι οποίοι πιστεύω τεκµηριωµένα, σας κατηγορούν ότι σε κάθε δυσκολία
εσείς βλέπετε µία ευκαιρία. Εξάλλου, µας το είπε πολύ καλά και
η κ. Αχτσιόγλου, ότι για την Αριστερά η κανονικότητα δεν ήταν
ποτέ ευκαιρία. Λυπάµαι που σας διαψεύδει η κανονικότητα και η
Ελλάδα ξαναγίνεται µια κανονική χώρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Μπαίνουµε τώρα
στις δευτερολογίες για να ολοκληρωθεί η συζήτηση. Καλείται
στο Βήµα ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συµµαχία, κ. Αλέξης Τσίπρας.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Μίλησε ο κ. Μητσοτάκης για συγκρότηση, όταν
έκανε την πιο ασυνάρτητη και ασυγκρότητη οµιλία, που τον έχω
δει από τότε που ανέλαβε τη θέση του Πρωθυπουργού.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Είναι κρίµα. Και είναι κρίµα, γιατί σας δόθηκε µια ευκαιρία σήµερα να κάνετε µια αυτοκριτική, να παραδεχθείτε λάθη και παραλείψεις, να δείτε το πρόβληµα, να πείτε αλήθεια στον ελληνικό
λαό και να καλέσετε την Αντιπολίτευση σε µία συστράτευση για
την αντιµετώπιση του κοινού κινδύνου. Και εσείς ήλθατε εδώ –
αλήθεια, η Οµάδα Αλήθειας σας φτιάχνει τις οµιλίες σας;- µε τι
επιχειρήµατα; Με τι επιχειρήµατα µας αντικρούσατε;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Στοχευµένες παρατηρήσεις, πολύ συγκεκριµένες κριτικές και
προτάσεις. Ασυνάρτητες κατηγορίες, συλλήβδην έναντι της Αντιπολίτευσης, καµµία ευθύνη δική σας, όλες τις ευθύνες η Αντιπολίτευση. Και είναι θράσος, διότι πριν από λίγες εβδοµάδες
ήσασταν κεντρικός οµιλητής στη Βαλένθια στο συνέδριο του Λαϊκού Κόµµατος Ισπανίας, όπου ο Πάµπλο Κασάντο, ηγέτης εκεί
του Λαϊκού Κόµµατος της Δεξιάς ηγείται µιας αντιπολίτευσης –
τα γνωρίζετε αυτά- που στις περιφερειακές εκλογές για να κερδίσει την περιφέρεια της Μαδρίτης η εκλεκτή του, η Ισαβέλ Ντίας
–κάτι αντίστοιχο µεταξύ Βορίδη ή Γεωργιάδη και κ. Πλεύρη που
είναι δεξιά σας και λίγο από Μπογδάνο- έβγαινε και κατηγορούσε
την κυβέρνηση Σάντσεθ για τον εµβολιασµό, για το lockdown και
είχε προσπαθήσει να δηµιουργήσει κίνηµα αντίστασης απέναντι
στα µέτρα τα οποία έπαιρνε η κυβέρνηση στην Ισπανία. Βγήκατε,
λοιπόν, εκεί και του είπατε: «Συγχαρητήρια, αντιστάσου απέναντι
στον λαϊκισµό». Και έρχεσθε εσείς εδώ και απευθύνεστε στην Αντιπολίτευση στην Ελλάδα που από την πρώτη στιγµή στήριξε τα
πιο σκληρά lockdown, που από την πρώτη στιγµή στήριξε τα
µέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, που από την πρώτη στιγµή
στήριξε τον εµβολιασµό, που στήριξε ακόµη και στοιχειώδεις
ελευθερίες -δεν ήταν αυτονόητο αυτό- να καταργηθούν προσωρινά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και έρχεσθε και µας κατηγορείτε εµάς ότι δεν βάλαµε πλάτη.
Εµείς που ήρθαµε έναν χρόνο πριν και σας είπαµε: «Ελάτε να κάνουµε µια σύσκεψη Πολιτικών Αρχηγών για την αντιµετώπιση της
πανδηµίας, ελάτε να βάλουµε κοινή Υπουργό Υγείας, ελάτε να
κάνουµε κοινά βήµατα». Εσείς τα αρνηθήκατε όλα και έρχεσθε
τώρα εσείς εδώ να εγκαλέσετε εµάς! Σε ποια χώρα ζείτε, κύριε
Μητσοτάκη; Είστε Πρωθυπουργός αυτούς τους είκοσι µήνες.
Είστε Πρωθυπουργός, έχετε κάποια ευθύνη; Δεν έχει να κάνει
σε τίποτα το γεγονός ότι δεν έχετε καταφέρει να πείσετε µε την
αξιοπιστία που έχετε εσείς ο ίδιος και η Κυβέρνησή σας;
Η Πορτογαλία πέτυχε 88% εµβολιασµό, η Ισπανία παρά αυτήν
τη χυδαία αντιπολίτευση της Δεξιάς έχει µεγαλύτερα ποσοστά
εµβολιασµού και για σας εδώ φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ; Θέλετε να δούµε;
Πείτε µας, έχουν εµβολιαστεί όλοι οι Βουλευτές σας; Πείτε µας!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Γιατί αναφέρεστε διαρκώς στον ΣΥΡΙΖΑ, βγήκε µπροστά -ναι!και κάνει καµπάνια µε όσα µέσα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ -δεν έχει πολλά
µέσα, τον 105,5 «Στο Κόκκινο» έχει, την «ΑΥΓΗ» έχει- υπέρ του
εµβολιασµού, όπως µπορεί! Δεν έχει 41.000.000 ευρώ από το
κρατικό ταµείο ο ΣΥΡΙΖΑ για να κάνει καµπάνια!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αντί, λοιπόν, να έρθετε και να κάνετε έναν απολογισµό και να
µας πείτε τι πέτυχε αυτή η καµπάνια, πόσο στοχευµένη ήταν, ποιους έπεισε, έρχεσθε και κάνετε κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ. Είστε
αδιόρθωτος, κύριε Μητσοτάκη.
Εσείς δεν ήσασταν αυτός που έλεγε ότι αρχές του ‘21 διανύουµε το τελευταίο µίλι για την ελευθερία; Δώστε µια απάντηση
στον ελληνικό λαό γιατί αυτό το µίλι έχει γίνει ατελείωτος Γολγοθάς; Δεν έχετε καµµία ευθύνη; Έχετε δίπλα σας τον κ.
Πλεύρη. Δεν θα αναφερθώ ούτε στην πολιτική του µήτρα, ούτε
στις πολιτικές του παρακαταθήκες, τις απόψεις, ούτε στις δηλώσεις του από το παλιό παρελθόν, θα αναφερθώ σε αυτά που
έλεγε τον Ιούλιο ως Βουλευτής και κεντρικό στέλεχος της Νέας
Δηµοκρατίας, της κυβερνητικής παράταξης, για τον εµβολιασµό,
ότι «τα εµβόλια τα έχουµε, τους στόχους θα τους πιάναµε, τώρα
αν δεν θέλει ο πολίτης να εµβολιαστεί, µε συγχωρείτε, δεν µπορείτε να βάλετε ότι φταίει η Κυβέρνηση, θα έφταιγε αν δεν είχε
τα εµβόλια. Εάν δεν θέλει να εµβολιαστεί ο πολίτης είναι δική
µου ευθύνη να τον πείσω; Ή ο ίδιος είναι ευθύνη του να πάει να
εµβολιαστεί;». Έλεγε ότι δεν αποτελεί ευθύνη της Κυβέρνησης
να πείσει τους πολίτες για τους εµβολιασµούς και τον κάνατε
Υπουργό! Και έρχεσθε εδώ και αναφέρεστε διαρκώς σε εµάς;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και από ό,τι είδα, πάνω από το απαξιωτικό σας ύφος ότι δήθεν
εµείς δεν ξέρουµε, ότι «θα µας πείτε για τους δείκτες, να µε ενηµερώσουν …» -δήθεν εµένα, εσείς είσθε πάρα πολύ ειδικός!- έρχεσθε εδώ και λέτε πράγµατα για τα οποία µε κατηγορείτε για
άλλη µια φορά ότι δεν έχω στοιχεία.
Είναι η πολλοστή φορά που το κάνετε και για πολλοστή φορά
πιάνεστε αδιάβαστος, διότι το ζήτηµα της υπερβάλλουσας θνητότητας είναι ένα υπαρκτό ζήτηµα και υπαρκτό πρόβληµα, το
οποίο µέσα στο 2021 έχει µεγεθυνθεί. Εδώ θα σας δώσω τα στοιχεία για το 2020, µε βάση το Υπουργείο Εσωτερικών.
Τα γνωρίζετε τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Το
Υπουργείο Εσωτερικών υπολογίζει αυτά;
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Υπουργείο Εσωτερικών, Στατιστικό Ληξιαρχικών Πράξεων.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Μα, δεν µπορεί να είστε τόσο άσχετος!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Αφήστε τώρα που µας κάνετε τον ειδικό! Αφήστε που µας κάνετε τον ειδικό! Είστε και αδαής, δεν γνωρίζετε
τα στοιχεία! Είστε αλαζόνας. Έρχεστε εδώ και µας κουνάτε το
δάχτυλο!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Σταµατήστε επιτέλους να κουνάτε το δάχτυλο. Έχετε ευθύνη.
Έχετε δεκαπέντε χιλιάδες νεκρούς στην πλάτη σας. Σταµατήστε
να κουνάτε το δάχτυλο.
Κύριε Μητσοτάκη, δεν ήταν επιθυµία µου να κάνουµε σήµερα
µια αντιπαράθεση µε κορόνες, αλλά µε στοιχεία, µε επιχειρήµατα, µε θέσεις.
Κύριε Πρόεδρε, αν παρεκτράπην, ζητώ να σβηστούν από τα
Πρακτικά οι χαρακτηρισµοί.
Τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών λένε το εξής: Είχαµε
εκατόν είκοσι µία χιλιάδες εκατόν ογδόντα τρεις θανάτους το
2015, εκατόν δεκαοκτώ χιλιάδες το 2016, εκατόν είκοσι τέσσερις
το 2017, εκατόν είκοσι χιλιάδες το 2018, εκατόν είκοσι τέσσερις
χιλιάδες το 2019, εκατόν τριανταπέντε χιλιάδες το 2020. Πόσοι
ήταν οι νεκροί από τον κορωνοϊό το 2020; Πόσοι ήταν οι νεκροί
από τον κορωνοϊό;
Ήταν οκτώµισι χιλιάδες παραπάνω, λοιπόν, θάνατοι από τον
µέσο όρο της προηγούµενης πενταετίας -αυτό σας είπα- το
2020. Πού οφείλονται αυτοί; Πού οφείλεται αυτή η υπερβάλλουσα θνητότητα;
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Κρατήστε τα στοιχεία για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς 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)
Δεν χρειάζεται, λοιπόν, να τσακωνόµαστε πάνω από νούµερα.
Να δούµε τις αιτίες, να εντοπίσουµε το πρόβληµα.
Σας κατέθεσα, επίσης, ότι η υπερβάλλουσα θνητότητα από τον
µέσο όρο των προηγούµενων ετών την περίοδο του COVID στην
Ελλάδα είναι 40%, ενώ στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση ο
µέσος όρος είναι 20%. Άρα κάπου υπάρχει πρόβληµα. Είναι η
COVID-οποίηση των νοσοκοµείων. Είναι το γεγονός ότι εκατόν
οκτώ χιλιάδες χειρουργικές επεµβάσεις λιγότερες έγιναν µέσα
στους πρώτους δέκα µήνες της πανδηµίας. Τι δεν καταλαβαίνετε
από αυτό; Τι παράλογο σας λέω;
Αντί, λοιπόν, να σκύψετε στο πρόβληµα, έρχεστε εδώ µε µοναδική διάθεση να κάνετε αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση και
µάλιστα, µε έναν τρόπο αλαζονικό, που δεν συνάδει µε τη θέση
σας.
Σας ρώτησα και δεν απαντήσετε: Ποιος σας έδωσε τη συµβουλή ή ποιος ενέκρινε τον σχεδιασµό σας;
Εγώ, κύριε Μητσοτάκη, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, δεν
είµαι ούτε λοιµωξιολόγος ούτε επιδηµιολόγος. Δεν θα τοποθετηθώ εγώ στο αν επιδηµιολογικά είναι ορθή ή λάθος µια απόφαση. Όµως από την αρχή της πανδηµίας ακολουθήσατε ένα
σωστό δόγµα: Ακούµε τους ειδικούς. Και εµείς είπαµε ότι και
εµείς τους ειδικούς ακούµε, ό,τι πουν οι ειδικοί.
Σήµερα, λοιπόν, σας ρωτώ πού είναι οι ειδικοί και τι λένε οι ειδικοί. Διότι εδώ έχω µία σειρά από δηλώσεις -δεν θα µπω στον
κόπο να σας τις διαβάσω- µιας σειράς σοβαρών, εν πάση περιπτώσει, ανθρώπων επιδηµιολόγων, γιατρών, των οποίων ο λόγος
έχει αποκτήσει µια ιδιαίτερη δηµοσιότητα και βαρύτητα όλο το
προηγούµενο διάστηµα, όπως ο κ. Σαρηγιάννης, ο κ. Καπραβέλος, η κ. Φούκα, ακόµα και η κ. Παγώνη µιλάνε για πείραµα και
για ρίσκο. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Καταθέτω στα Πρακτικά τις δηλώσεις τους. Δεν µπαίνω στον κόπο να σας τα διαβάσω mot-àmot.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς 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)
Και εν τοιαύτη περιπτώσει, το κρίσιµο ερώτηµα είναι: Έχετε
κάποιο σχέδιο για να ενισχυθεί η πορεία του εµβολιασµού, που
είναι πάρα πολύ χαµηλή; Έχετε κάνει µια αποτίµηση, κάποια σοβαρή κοινωνική έρευνα για να εντοπιστούν τα βαθύτερα αίτια της
υστέρησης στον εµβολιασµό στις διαφορετικές περιοχές της
χώρας; Γιατί στη βόρειο Ελλάδα εντοπίζεται αυτό το πρόβληµα,
πολύ µεγαλύτερο από ό,τι σε άλλες περιοχές; Έχετε κάνει µια
αποτίµηση αν τυχόν αυτές σας οι επιλογές, τις οποίες υπερασπιστήκατε και πάλι για να πείσετε τους νέους ανθρώπους, τελικά
είχαν το αντίθετο αποτέλεσµα; Αναφέροµαι στα 150 ευρώ, αναφέροµαι σε µια λογική «κάν’ το και ξεµπέρδεψες».
Σας είπα στην οµιλία µου ότι το 12%-13% όσων είναι στις ΜΕΘ
είναι πλήρως εµβολιασµένοι και αυτό πήγατε να το αντιστρέψετε,
παρουσιάζοντας ότι το 88% είναι ανεµβολίαστοι. Ναι, κάντε µια
σούµα, το 88% ανεµβολίαστοι, το 12% εµβολιασµένοι. Τι δεν καταλαβαίνετε;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Προσέξτε, όµως. Δεν είναι λάθος. Θέλατε να γυρίσετε το επιχείρηµα. Η µεγάλη σας αγωνία είναι να παρουσιάσετε εµάς ως
δήθεν υπερασπιστές της άποψης ότι το εµβόλιο δεν είναι όπλο.
Πόσες φορές θα το πούµε αυτό; Το εµβόλιο είναι το βασικό µας
όπλο, δεν είναι το µοναδικό. Είναι το βασικό µας όπλο!
Όµως, τι ήθελα να σας πω; Καταλάβετε τι ήθελα να σας πω
και τι σας λέµε. Δηµιουργείς ένα κλίµα εφησυχασµού στους εµβολιασµένους ότι εµβολιάστηκες και τελείωσες, ενώ η ίδια η επιστήµη τι µας λέει και το ίδιο το παράδειγµα του Ισραήλ τι µας
λέει; Κάθε τρεις και λίγο συνοµιλείτε µε τον κ. Μπουρλά. Δεν σας
τα έχει πει αυτά, ότι στους έξι µήνες έχει πέσει η αποτελεσµατι-
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κότητα, από το 90% στο 60% και ότι ιδίως στο Ισραήλ όσο περνούσε ο χρόνος, είναι πολύ µεγαλύτερα τα ποσοστά των εµβολιασµένων στις εντατικές; Και γι’ αυτό επισπεύσθηκε η
διαδικασία και στο Ισραήλ και µετά τα θετικά αποτελέσµατα στο
Ισραήλ από την τρίτη δόση, όλοι οι υπόλοιποι στην παγκόσµια
κοινότητα προχωρούν στην τρίτη δόση.
Γιατί, όµως, δεν καταλαβαίνετε το απλό επιχείρηµα, ότι, όταν
δηµιουργείς στον πολίτη τον εφησυχασµό «εµβολιάστηκες, τελείωσες», είναι λάθος; Αφορά στο 13% σήµερα. Μακάρι να µην
πάµε παραπάνω, αλλά αφορά ένα ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι
είναι στην εντατική και που κινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή τους
και που έχουν κάνει τον εµβολιασµό. Αν πρόσεχαν περισσότερο
αυτοί οι άνθρωποι, µπορεί να είχαµε γλιτώσει τη νοσηλεία τους.
Αυτό είναι το επιχείρηµα. Πόσο απλό!
Έρχοµαι τώρα στα άλλα ζητήµατα, γιατί µε προκαλέσατε. Με
προκαλέσατε στο ζήτηµα της καµπάνιας. Μας είπατε: «γιατί δεν
κάνατε εσείς καµπάνια, πείτε µου εδώ αν ήταν σωστό ή λάθος
που κάναµε καµπάνια».
Κύριε Μητσοτάκη, εσείς δεν κάνατε καµπάνια. Εσείς βρήκατε
µια ευκαιρία, µιας και µιλάτε για ευκαιρίες, για να φτιάξετε ένα
καθεστώς στην ενηµέρωση, για να φτιάξετε ένα καθεστώς απευθείας αναθέσεων και να µη µιλάει κανείς, για να φτιάξετε και να
κτίσετε το καθεστώς σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αυτό κάνατε, κύριε Μητσοτάκη. Αξιοποιήσατε την πανδηµία
ως µια ευκαιρία για να έχετε τον απόλυτο έλεγχο στην πολιτική
ζωή του τόπου. Ήσασταν ο πρώτος διδάξας. Ο κ. Κουρτς στην
Αυστρία ήταν απλώς ένα µαθητούδι δίπλα σας. Άλλωστε, όταν
µε περισσό θράσος ο Κουρτς έφτιαχνε εκδηλώσεις για να τον
βραβεύσουν για την ελευθερία στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και τώρα διώκεται από τη δικαιοσύνη για την προσπάθεια που
έκανε να καθοδηγήσει τα µέσα ενηµέρωσης µε χρήµατα και µε
διαδικασίες οι οποίες είναι προφανώς παράνοµες- κάλεσε εσάς
να πάτε να µιλήσετε για το πόσο καλός είναι και πόσο δηµοκράτης και πόσο εξαιρετικός, που αντιµετωπίζει τα µέσα ενηµέρωσης µε πλουραλισµό.
Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Μητσοτάκη, το εξής. Τα άλλα
θα τα πούµε στην εξεταστική επιτροπή που για πρώτη φορά θα
συσταθεί µε τις ψήφους και την έγκριση, από ό,τι βλέπω, όλων
των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης, αξιοποιώντας το άρθρο 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος, που δίνει τη δυνατότητα στην
Αντιπολίτευση να ελέγχει τα πεπραγµένα παρούσας κυβέρνησης. Θα έχουµε τον χρόνο να τα πούµε. Θα έχουµε τον χρόνο
να δούµε µε ποια κριτήρια δόθηκαν αυτά τα χρήµατα, ποια ήταν
τα κριτήρια που το 99% εδόθη σε φιλοκυβερνητικά µέσα και το
1% µονάχα σε κάποια αντιπολιτευόµενα. Θα µας πείτε. Μπορεί
να έχετε κριτήρια. Θα τα δούµε.
Όµως, έρχοµαι σε ένα άλλο θέµα το οποίο είναι ακόµα πιο κρίσιµο. Και αυτό θα συζητηθεί εκεί, αλλά ακούστε το τώρα. Δώσατε
πάνω από 40 εκατοµµύρια ευρώ, λοιπόν, για την ενηµέρωση των
πολιτών για την πανδηµία και για να πείσετε τους πολίτες να εµβολιαστούν. Το τραγικό αποτέλεσµα το βλέπουµε. Είµαστε στις
τελευταίες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση στους εµβολιασµούς.
Όµως, δεν φταίνε για αυτό µόνο οι παλινωδίες σας.
Φταίει και το ότι χρηµατοδοτήσατε -δεν ξέρω εάν έγινε µε δική
σας γνώση, µε δική σας εντολή, αλλά έγινε- τους «ψεκασµένους»
να βγαίνουν σε διάφορα κανάλια της περιφέρειας να διασπείρουν ψεύτικες ειδήσεις και να λένε διάφορες ανοησίες. Τη
στιγµή που διεξάγεται αυτή την ώρα προκαταρκτική εξέταση από
την Εισαγγελία για αυτούς που διασπείρουν ψευδείς ειδήσεις,
εσείς µέσω της λίστας Πέτσα -που είναι λίστα Μητσοτάκη προφανώς, ο άνθρωπος «αυτοφωράκιας» ήταν- ερχόσασταν τότε και
χρηµατοδοτούσατε τα µέσα αυτά, που στο πρόγραµµά τους
είχαν ενταγµένα σε µόνιµη βάση διάφορους «ψεκασµένους» να
λένε ανοησίες. Ή δεν το κάνατε αυτό;
Σας ερωτώ, λοιπόν, τώρα συγκεκριµένα: Γιατί και µε ποια κριτήρια δώσατε 20.000 στο «ΒΕΡΓΙΝΑ TV», το γνωστό κανάλι του
κουµπάρου του κ. Γεωργιάδη, στο οποίο ο παρουσιαστής ισχυρίστηκε και ισχυρίζεται σε µόνιµη βάση ότι Σόρος και Γκέιτς προσπαθούν να επιβάλλουν τον εµβολιασµό, για να αποκοµίσουν
κέρδη δισεκατοµµυρίων; Ή δεν σας τα λένε αυτά;
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Σας ερωτώ, επίσης: Γιατί και µε ποια κριτήρια χρηµατοδοτήσατε δεκάδες κανάλια στην περιφέρεια, που από την αρχή της
πανδηµίας προωθούν εκποµπές µε νοµικές συµβουλές κατά της
επιβολής χρήσης µάσκας και εµβολιασµού; Έχω τεράστιο κατάλογο, όταν θα έρθει η ώρα. Είναι δεκάδες µέσα ενηµέρωσης
στην περιφέρεια και στην Αττική, περιφερειακά.
Πείτε µας, επίσης, κύριε Μητσοτάκη, για ποιο λόγο δώσατε
16.000 ευρώ σε κανάλι της Θράκης, για να προπαγανδίζει πως
στόχος της πανδηµίας είναι να σκοτώσουν δεκαπέντε χιλιάδες
παιδιά, για να παραχθεί ένα κιλό αδρενόχρωµα; Τι στο καλό είναι
αυτό το αδρενόχρωµα, ένας θεός ξέρει!
Θα τα καταθέσουµε όλα αυτά, στην εξεταστική που θα συσταθεί θα τα κουβεντιάσουµε όλα αυτά ένα προς ένα. Ένα προς ένα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Με ποια λογική χρηµατοδοτείτε τους «ψεκασµένους» να κάνουν καµπάνια ενάντια στον εµβολιασµό και έρχεστε µετά εδώ
και λέτε ότι η Αντιπολίτευση φταίει;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Το ερώτηµά µου, λοιπόν, είναι πολύ συγκεκριµένο: Με ποια λογική έγινε αυτή η χρηµατοδότηση; Και επίσης, ένα άλλο ερώτηµά
µου είναι πολύ συγκεκριµένο: Τι απέδωσε η τελευταία καµπάνια
του Υπουργείου Υγείας για την ενίσχυση του εµβολιασµού και
ποια είναι τα αποτελέσµατά της; Και άλλο ένα ερώτηµά µου, επίσης, πολύ συγκεκριµένο, που δεν το απαντήσατε: Γιατί δίπλα σας
βρίσκονται ο κ. Πλεύρης και η κ. Γκάγκα; Τι έκαναν λάθος οι
άλλοι; Δεν λέγατε εσείς ότι πετύχαµε στην πανδηµία, ότι η προηγουµένη ηγεσία τα έκανε εξαιρετικά όλα, ότι πήγε να ενισχύσει
και τον τουρισµό όπως ενίσχυσε την υγεία; Γιατί έχει εξαφανιστεί
ο Υφυπουργός, ο οποίος ήταν και στενός σας συνεργάτης; Γιατί
τον αλλάξατε; Γιατί βρίσκεται στα αζήτητα σήµερα ο επικεφαλής
του ΕΟΔΥ, δίχως να απαντήσει στα κρίσιµα ερωτήµατα τα οποία
έχουν τεθεί, όχι µονάχα από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από αντιπολιτευόµενο Τύπο που δεν πρόσκειται στον ΣΥΡΙΖΑ, σε σχέση µε τα
διπλά βιβλία, τις καταγραφές, τις αλχηµείες; Σας κάνω πολύ συγκεκριµένα ερωτήµατα.
Η άποψή µου, κύριε Μητσοτάκη, είναι ότι αντιµετωπίζετε και
την πανδηµία δυστυχώς µε την ίδια ελαφρότητα και την ίδια προσπάθεια να αποκοµίσετε πολιτικά οφέλη και µε µικροκοµµατικές
σκοπιµότητες. Η πανδηµία, όµως, θα έπρεπε να αποτελεί έναν
κοινό τόπο για όλους, προκειµένου να αντιµετωπίσουµε τον υπ’
αριθµόν ένα κίνδυνο της εποχής µας να σώσουµε ανθρώπινες
ζωές. Και δεν αλλάξετε άποψη ούτε για την αναγκαιότητα του
Εθνικού Συστήµατος Υγείας. Με λοιδορήσατε. Mου είπατε: «Τι
προτείνετε;». Κατέθεσα µία σειρά από προτάσεις σήµερα. «Τι
προτείνετε; Να ενισχύσουµε τη δηµόσια υγεία; Σιγά, σιγά τα
αυγά!». Ε, ναι, να ενισχύσουµε τη δηµόσια υγεία προτείνουµε, να
προσλάβουµε κανέναν νοσηλευτή προτείνουµε, να ενισχύσουµε
τις τοπικές µονάδες υγείας και να µην τις κλείσουµε προτείνουµε,
να αναστείλουµε τα σχέδια συγχωνεύσεων νοσοκοµείων µε ιδιώτες, αυτό προτείνουµε. Αυτό που κάνουν σε όλο τον κόσµο, αυτό
προτείνουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Η πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας είναι κρίσιµο µέγεθος για την
αντιµετώπιση της πανδηµίας. Να προχωρήσουµε προγράµµατα
ψηφιοποίησης, για να υπάρχει η δυνατότητα έγκαιρης διάγνωσης από το σπίτι, αυτό προτείνουµε. Να πάρετε γιατρούς και νοσηλευτές, αυτό προτείνουµε. Πόσες φορές θα σας το πούµε
αυτό;
Όµως, εσείς µας είπατε, κύριε Μητσοτάκη, «πού το είδατε ότι
εµείς σταµατήσαµε να ασχολούµαστε µε την πανδηµία; Πού το
είδατε;». Θα σας απαντήσω πού το είδαµε. Διαβάσαµε το προσχέδιο του προϋπολογισµού. Έχουµε 900 εκατοµµύρια λιγότερες δαπάνες. Μειώνετε τις έκτακτες δαπάνες για την
αντιµετώπιση της πανδηµίας κατά 900 εκατοµµύρια το 2022, τα
χρήµατα αυτά που ενδεχοµένως θα µπορούσαν να πάνε για προγράµµατα ιχνηλάτησης, για ενίσχυση του εµβολιασµού, για ενίσχυση πρωτοβάθµιας φροντίδας. Τα µειώνετε και φυσικά κόβετε
-αυτό είναι µια άλλη ιστορία- και όλα τα µέτρα στήριξης για την
οικονοµία. Εκεί το είδαµε, στο ότι αποφασίσατε αυτά τα µέτρα
χωρίς την έγκριση των λοιµωξιολόγων και της επιστηµονικής κοι-
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νότητας, στο ότι ανοίγετε τα σχολεία όπως τα κλείσατε, στο ότι
αυτή τη στιγµή στοιβάζονται και δεν σας καίγεται καρφί. Τώρα,
την ώρα που µιλάµε, είναι αυτή φωτογραφία από το µετρό. Κανένα µέτρο δεν υπάρχει για την αραίωση ή µάλλον την πύκνωση
των δροµολογίων. Κανένα µέτρο δεν έχετε πάρει, για εσάς η
πανδηµία έχει τελειώσει.
Επίσης, δεν παίρνετε κανένα µέτρο και για όλα τα άλλα σηµαντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η χώρα. Αναφέροµαι στις
τελευταίες καταστάσεις που έχουν δηµιουργηθεί από τις πληµµύρες, από καιρικά φαινόµενα τα οποία δεν είναι ακραία. Ποιος
φταίει για όλα αυτά; Ένα Σαββατοκύριακο ολόκληρο ακούγαµε
την Κυβέρνηση που έριχνε την ευθύνη στην περιφέρεια. Ο κ. Πατούλης έριχνε την ευθύνη στην Αντιπολίτευση -γνωστός διδάξας
ο κ. Μητσοτάκης, τον ακολουθεί- και ο δήµος έριχνε την ευθύνη
οπουδήποτε αλλού. Ποιος φταίει; Ο Θεός φταίει; Θα αναλάβετε
ποτέ, επιτέλους, για οτιδήποτε συµβαίνει σε αυτή τη χώρα µία
ευθύνη ως Κυβέρνηση; Ο µόνος ο οποίος δεν φταίει είστε εσείς
για όλα!
Μιας και αναφέρθηκα σε αυτό, θέλω να πω ότι βγήκε ο κ. Λέκκας, ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ, και αναφέρθηκε σε δύο πράγµατα
ενδιαφέροντα. Πρώτον, µας είπε ότι δεν είχαµε ακραία καιρικά
φαινόµενα. Δεν ήταν ακραία, ήταν έντονα, αλλά όχι ακραία. Δεύτερον, µας είπε ότι σε δυόµισι µήνες στην Κύπρο έγιναν αντιπληµµυρικά έργα σε αντίστοιχες πυρκαγιές, ενώ στην Εύβοια δεν
έχει γίνει τίποτα. Τα καταθέτω στα Πρακτικά, αν δεν µε πιστεύετε
και γι’ αυτό.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς 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)
Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Μητσοτάκη: Αλήθεια, σας
έχουµε δει όλο το προηγούµενο διάστηµα σε µια σειρά από µήκη
και πλάτη της χώρας, είτε σε περιοδείες είτε ασκώντας τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού είτε και σε ιδιωτικές στιγµές -δικαίωµά
σας-, αλλά ούτε σε µια φωτογραφία δεν σας έχουµε δει από την
Εύβοια, από τα καµένα, να δείτε τους ανθρώπους εκεί, να τους
ακούσετε, να σας πούνε τον πόνο τους, να τους κτυπήσετε την
πλάτη έστω κι εάν δεν έχετε να τους προτείνετε κάτι να κάνουν.
Είστε απών, κρύβεστε, πιστεύετε ότι θα δοξαστείτε κρυπτόµενος, όπως έγινε στην πρώτη φάση της πανδηµίας. Δυστυχώς για
τη χώρα, όµως, βρισκόµαστε µπροστά σε µια θλιβερή πραγµατικότητα και εµείς θα είµαστε εδώ για να ασκούµε έντονη κριτική,
αυτός είναι ο ρόλος µας, αλλά κυρίως για να αναδεικνύουµε την
αλήθεια. Λέµε στους πολίτες που σήµερα µας ακούν: Το ξέρουµε
ότι δεν έχετε καµµία ελπίδα σε αυτή την Κυβέρνηση. Όµως, αναλάβετε εσείς, όλοι µαζί να αναλάβουµε την ευθύνη που δεν αναλαµβάνει ένας ανεύθυνος Πρωθυπουργός, να σώσουµε
οτιδήποτε και αν σώζεται, για να µπορέσουµε υγιείς και δυνατοί
να ξανακτίσουµε τη χώρα µας σε στέρεες βάσεις, να ξαναστήσουµε το σύστηµα υγείας, να δούµε προοπτική και ελπίδα. Και
αυτό σηµαίνει εµβολιασµός. Εµβολιαστείτε, προσέχετε, φοράτε
µάσκες, µην αποδέχεστε τη λογική της χαλαρότητας που αποπνέει µια ανεύθυνη κυβέρνηση, διότι η ζωή µας µετράει πάνω
από όλα.
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Η συνεδρίαση ολοκληρώνεται µε τη δευτερολογία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κυριάκου Μητσοτάκη.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Ξεκινώ, κύριε Τσίπρα, µε το περιβόητο 12% των εµβολιασµένων οι
οποίοι σήµερα δυστυχώς νοσηλεύονται σε µονάδες εντατικής
θεραπείας. Είναι το κατ’ εξοχήν επιχείρηµα των αντιεµβολιαστών.
Φαντάζοµαι το γνωρίζετε καλά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Το βασικό επιχείρηµα των αντιεµβολιαστών είναι «γιατί να
πάµε να κάνουµε το εµβόλιο, αφού και οι εµβολιασµένοι αρρωσταίνουν;». Δεν µπορεί να µην το ξέρετε αυτό. Και έρχεστε σή-
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µερα εδώ στη Βουλή και επαναλαµβάνετε ανερυθρίαστα ακριβώς αυτό το επιχείρηµα. Η απάντηση, κυρία Γεροβασίλη, είναι
ότι αρρωσταίνουν µε πολύ-πολύ µικρότερες πιθανότητες απ’ ό,τι
οι εµβολιασµένοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Άρα το βασικό µας επιχείρηµα ότι το εµβόλιο σώζει ζωές, µας
προστατεύει δεκατρείς έως είκοσι φορές περισσότερο από το
να αρρωστήσουµε σοβαρά, έρχεστε και το αντιστρέφετε λέγοντας ότι πρέπει και οι εµβολιασµένοι να προσέχουν.
Η πιθανότητα να αρρωστήσει κάποιος εµβολιασµένος σοβαρά,
κύριε Τσίπρα, κύριε Ξανθέ, φαντάζοµαι ότι θα συµφωνήσετε µε
αυτό το οποίο θα σας πω, είναι περίπου ίδια πιθανότητα µε την
εποχική γρίπη. Έτσι δεν είναι; Στην εποχική γρίπη δεν θυµάµαι
ούτε να κλείνουµε όλη τη χώρα, ούτε να έχουµε περιορισµούς
στο ποιος µπορεί να µπαίνει στα µαγαζιά, τίποτα απ’ όλα αυτά
δεν ισχύει. Κατά συνέπεια θα σας παρακαλούσα πολύ, κύριε Τσίπρα, την επόµενη φορά αυτό το επιχείρηµα τουλάχιστον να µην
το χρησιµοποιήσετε, εκτός αν, όπως δείχνουν και οι µετρήσεις,
θέλετε να αυξήσετε τα ποσοστά καταλληλότητας πρωθυπουργίας στους ανεµβολίαστους, όπου βλέπω ότι είστε πρώτος και
µε πολύ µεγάλη διαφορά από τον δεύτερο. Και αυτό ίσως από
µόνο του µπορεί να δείχνει το πώς η κοινωνία αντιλαµβάνεται τον
πολιτικό λόγο των πολιτικών αρχηγών.
Θα επαναλάβω, λοιπόν, ποια είναι η θέση της Κυβέρνησης. Θα
το κάνω µε απόλυτη σαφήνεια. Είµαστε πέντε µονάδες κάτω από
τον ευρωπαϊκό µέσο όρο στον εµβολιασµό. Είµαστε δέκατοι ένατοι - εικοστοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν µας ικανοποιεί αυτή
η απόδοση. Πρέπει να βελτιωθούµε και έχουµε ακόµα δυνατότητα να αυξήσουµε τα ποσοστά εµβολιασµού. Θα επιστρατεύσουµε κάθε µέτρο το οποίο έχουµε στη διάθεσή µας για να
πείσουµε τους πολίτες ότι αυτή είναι η ενδεδειγµένη στρατηγική.
Θα το κάνουµε και µέσα από συστηµατική ενηµέρωση από πλευράς Κυβέρνησης και χρησιµοποιώντας ειδικούς οι οποίοι σήµερα
µπορεί ενδεχοµένως να έχουν µεγαλύτερη πειθώ σε αυτούς οι
οποίοι διστάζουν ακόµα να εµβολιαστούν και πηγαίνοντας στις
τοπικές κοινωνίες και συζητώντας µε τους τοπικούς φορείς για
να αντιληφθούµε τι ιδιαιτερότητες µπορεί να έχουµε σε περιοχές
όπως η βόρεια Ελλάδα.
Όλα αυτά τα οποία λέτε τα κάνουµε, κύριε Τσίπρα, και µακάρι
να σας έχουµε στο πλευρό µας και τα στελέχη σας να βγουν και
αυτά έξω, να κάνουν και αυτά εκστρατείες, πέραν των πολύ µεθοδικών εκστρατειών υπέρ του εµβολιασµού που κάνει η
«ΑΥΓΗ». Η αλήθεια είναι ότι δεν τις είχα προσέξει, αλλά για να
το λέτε φαντάζοµαι ότι θα το έχει κάνει η κοµµατική σας εφηµερίδα. Να πάµε λοιπόν να πείσουµε και αυτούς οι οποίοι είναι
ανεµβολίαστοι ότι πρέπει να εµβολιαστούν.
Το καταλυτικό επιχείρηµα, όµως, παραµένει ένα και γι’ αυτό
και δεν µπορεί να αµφισβητείται η ακρίβεια των αριθµών και γι’
αυτό και επιµένω τόσο στο ποσοστό του 88%. Ήταν 90% πριν
από δύο εβδοµάδες, έχει πέσει λίγο. Εκεί όµως είναι περίπου τα
ποσοστά. Εάν δεν εµβολιαστείτε, κινδυνεύετε σοβαρά να καταλήξετε σε µια µονάδα εντατικής θεραπείας και ενδεχοµένως να
χάσετε τη ζωή σας. Αυτό το λέµε όχι µόνο εµείς, το λένε όλοι οι
ειδικοί. Πρέπει να επαναλαµβάνεται µε πολύ µεγάλη συστηµατικότητα.
Αλλά από ένα σηµείο και πέρα, ξέρετε, κύριε Τσίπρα, δεν έχω
τη δυνατότητα να υποχρεώσω όλους τους Έλληνες να εµβολιαστούν και ο καθένας θα αναµετρηθεί -ναι -µε τις συνέπειες της
ατοµικής του επιλογής. Επιλογή έκαναν εξίµισι εκατοµµύρια συµπολίτες µας να εµβολιαστούν. Ήταν η ορθή επιλογή. Επιλέγουν
κάποια εκατοµµύρια συµπολίτες µας να µην εµβολιαστούν. Πρέπει να τους προστατεύσουµε µη δίνοντάς τους πρόσβαση σε
µέρη όπως η κλειστή διασκέδαση, τα κλειστά εστιατόρια που ξέρουµε ότι υπάρχει αυξηµένη µεταδοτικότητα. Δεν το κάνουµε για
να τους τιµωρήσουµε. Το κάνουµε για να τους προστατεύσουµε.
Το σύστηµα υγείας έχει στη διάθεσή του επαρκή κρεβάτια για
να µπορέσει να περιθάλψει ασθενείς οι οποίοι ενδεχοµένως θα
χρειαστούν αυξηµένη φροντίδα. Όµως, θα το επαναλάβω και
θέλω εδώ να είµαι απολύτως σαφής. Δεν πρόκειται σε καµµία περίπτωση να µετατρέψουµε το σύστηµα υγείας σε µονοθεµατικό
σύστηµα υγείας COVID, όπως κάναµε όχι µόνο εµείς, όλες οι

583

χώρες στη διάρκεια του δραµατικού 2020. Δεν θα το κάνουµε
αυτό, γιατί τα ίδια δικαιώµατα σε ποιοτική φροντίδα τα έχει και ο
καρκινοπαθής και ο ασθενής ο οποίος µπορεί αυτή τη στιγµή να
χρειάζεται µια µονάδα εντατικής θεραπείας, διότι πάσχει από
χρόνιο αναπνευστικό σύµπλεγµα ή ο νεαρός οποίος µπορεί να
εµπλακεί σε ένα τροχαίο ατύχηµα και χρειάζεται µονάδα εντατικής θεραπείας για να µπορέσουµε να τον περιθάλψουµε εκείνη
τη στιγµή. Κατά συνέπεια θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι ποιες
είναι οι πραγµατικές δυνατότητες του εθνικού συστήµατος
υγείας.
Και δεν µπορείτε επιτέλους να έρχεστε εδώ πέρα και να αµφισβητείτε τα πραγµατικά δεδοµένα, ότι –ναι- διπλασιάσαµε τις µονάδες εντατικής θεραπείας µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.
Μας παραδώσατε ένα σύστηµα υγείας το οποίο είχε σηµαντικότατες ελλείψεις στον τοµέα αυτό και σπεύσαµε να προσθέσουµε,
χρησιµοποιώντας όλα τα µέσα που είχαµε στη διάθεσή µας, µονάδες και κρεβάτια εντατικής θεραπείας για να µπορέσουµε να
φτάσουµε, αν µη τι άλλο, τον ευρωπαϊκό µέσο όρο.
Κάντε µια βόλτα στα µεγάλα µας νοσοκοµεία. Δείτε τις καινούργιες πτέρυγες µε τα καινούργια κρεβάτια και τις καινούργιες
µονάδες εντατικής θεραπείες. Αυτά δεν έγιναν εν µέσω COVID;
Είναι ψέµατα; Είναι προπαγάνδα κυβερνητική; Είναι τα εξαγορασµένα µέσα τα οποία έρχονται και προβάλλουν αυτή την πραγµατικότητα ή είναι αλήθεια; Η αλήθεια είναι ότι οι µονάδες
εντατικής θεραπείας που προστέθηκαν κατά τη διάρκεια του
COVID είναι µια παρακαταθήκη για το εθνικό σύστηµα υγείας.
Θα µείνουν και µετά τον COVID.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και δεν επιµερίζω εδώ πέρα ευθύνες. Και οι προηγούµενες κυβερνήσεις πριν από εσάς δεν µπόρεσαν να αντιµετωπίσουν το
πρόβληµα αυτό. Και σίγουρα ο COVID ήταν µια ευκαιρία για µια
πολύ µεγάλη κινητοποίηση, η οποία ενδεχοµένως σε κανονικές
συνθήκες να µην µπορούσε να δροµολογηθεί όλο αυτό το έργο
µε αυτή την ταχύτητα. Αλλά δεν µπορούµε να ερχόµαστε εδώ
πέρα και να µηδενίζουµε όλη αυτή την προσπάθεια.
Αναφερθήκατε πάλι στο ζήτηµα των σχολείων. Τι έχετε να µας
πείτε για τα σχολεία; Τα σχολεία άνοιξαν υποδειγµατικά. Χρησιµοποιήσαµε πρώτοι τα self-test. Τα παιδάκια είναι απολύτως πειθαρχηµένα. Ένα µεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά, στις οικογένειές
τους, στους εκπαιδευτικούς για το γεγονός ότι συµµορφώνονται
απόλυτα µε τις υποδείξεις των ειδικών και σήµερα έχουµε λιγότερα κρούσµατα στις ηλικίες αυτές απ’ ό,τι είχαµε τον Αύγουστο
και τα σχολεία είναι ανοικτά, τα πανεπιστήµια είναι ανοικτά και
οι φοιτητές µας έχουν επιστρέψει πίσω.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Να µην πούµε ότι αυτό είναι µια θετική εξέλιξη; Τι θέλουµε δηλαδή; Να είναι κλειστά τα πανεπιστήµια; Είναι ανοικτά µε κανόνες. Η εστίαση είναι ανοικτή µε κανόνες. Για να µπορέσεις να
µπεις σε κλειστό κατάστηµα και να διασκεδάσεις, όπως θέλεις
να διασκεδάσεις, θα πρέπει να είσαι εµβολιασµένος, τέλος. Κι αν
υπάρχουν καταστήµατα -που σίγουρα υπάρχουν µεµονωµένατα οποία δεν τηρούν τον νόµο, θα επιβληθεί πρόστιµο και το πρόστιµο θα είναι αυστηρό. Και προφανώς κάποιοι µπορούν να ξεφεύγουν.
Αλλά πείτε µας, διαφωνείτε µε το αν αυτή είναι τελικά η σωστή
πολιτική επί της αρχής; Θεωρούµε ότι αυτή τη στιγµή επικοινωνούµε µε τους πολίτες µε πολύ µεγάλη ειλικρίνεια και µε πολύ
µεγάλη σαφήνεια, εξηγώντας τους τι πρέπει να κάνουν και τι δεν
πρέπει να κάνουν. Η µάσκα εξακολουθεί να είναι απαραίτητη.
Ποτέ δεν είπαµε εµείς «βγάλτε τις µάσκες». Και πρέπει να σας
πω ότι, σε αντίθεση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ο βαθµός συµµόρφωσης ως προς τη χρήση της µάσκας στην Ελλάδα είναι
πολύ µεγαλύτερος. Πηγαίνετε να δείτε τι γίνεται στο Ηνωµένο
Βασίλειο. Κανένας έλεγχος, καµµία µάσκα, κανένα ερώτηµα πουθενά. Αυτό σηµαίνει να τα αφήσεις όλα ελεύθερα. Εµείς δεν τα
αφήσαµε όλα ελεύθερα. Βάλαµε ένα πλαίσιο. Μας υπέδειξαν οι
ειδικοί το πλαίσιο αυτό; Βεβαίως. Οι ειδικοί δηλαδή οι οποίοι διαφωνούν σήµερα, τι θα ήθελαν να κάνουν;
Αν εσείς πιστεύετε ότι το πλαίσιο αυτό είναι χαλαρό, εισηγείστε lockdown; Αν πιστεύετε ότι το πλαίσιο αυτό είναι αυστηρό,
πιστεύετε ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανείς έλεγχος σε ένα εστια-
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τόριο για να µπει κάποιος να φάει ή να διασκεδάσει; Πείτε µας:
Ή προς τη µία πλευρά θα µπατάρετε ή προς την άλλη. Αλλά δεν
µπορείτε να ασκείτε κριτική στην πολιτική της Κυβέρνησης χωρίς
να µας λέτε ποια είναι η άποψή σας τελικά. Θέλετε πιο αυστηρά
µέτρα, ναι ή όχι; Ή θέλετε µεγαλύτερη απελευθέρωση;
Εµείς διαλέξαµε τον µέσο δρόµο και θεωρούµε ότι ο µέσος
δρόµος είναι ένας δρόµος ο οποίος είναι ενδεδειγµένος, ένας
δρόµος ο οποίος επιβραβεύει τα εξίµισι εκατοµµύρια των συµπολιτών µας οι οποίοι επέλεξαν να κάνουν το σωστό. Προστατεύει τους ανεµβολίαστους, αλλά ταυτόχρονα –ναι- θέτει όλους
προ των ευθυνών τους. Όπως σας είπα, δεν µπορώ να υποχρεώσω κανέναν να εµβολιαστεί. Οι υποχρεωτικοί εµβολιασµοί
έφτασαν στα όρια τους στις δύο κατηγορίες που τους επιβάλαµε. Δεν πρόκειται να επιβάλλουµε άλλους υποχρεωτικούς εµβολιασµούς. Πιστεύω ότι σε αυτές τις δύο κατηγορίες καλώς
κινηθήκαµε σε αυτή την κατεύθυνση, διότι και αυξήσαµε τα ποσοστά εµβολιασµού και εν πάση περιπτώσει µου είναι αδιανόητο
αυτή τη στιγµή ότι µπορεί να υπάρχουν υγειονοµικοί οι οποίοι να
θέλουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο εθνικό σύστηµα
υγείας και να είναι ανεµβολίαστοι.
Δεν θα το κάνουν. Θα µείνουν σε διαθεσιµότητα, αφού επιλέγουν αυτή την πολιτική, µέχρι τουλάχιστον να περάσει η πανδηµία.
Και εκεί ήµασταν πάρα πολύ σαφείς και πάρα πολύ ειλικρινείς.
Κύριε Τσίπρα, σας παρακαλώ πολύ, µην έρθετε να ξαναµιλήσετε για υπερβολική θνητότητα, χρησιµοποιώντας τα στοιχεία
του ληξιαρχείου. Δείχνει -λυπάµαι που θα το πω- τραγική άγνοια
για ένα εξαιρετικά σύνθετο ζήτηµα. Η υπερβάλλουσα θνητότητα
δεν είναι µια απλή υπόθεση. Δεν µπορούµε να βλέπουµε τους πίνακες του ληξιαρχείου. Τότε θα σας πω και εγώ ότι από το 2016
έως το 2017, που αυξήθηκαν κατά έξι χιλιάδες οι θάνατοι, φταίτε
εσείς που τους αυξήσατε και τι έγινε από το 2016 έως το 2017.
Μα είναι σοβαρά πράγµατα αυτά;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Υπάρχουν πολύ εµπεριστατωµένες αναλύσεις για τα ζητήµατα
της υπερβάλλουσας θνητότητας, συγκριτικές. Όλες δείχνουν ότι
τουλάχιστον για το 2020 -για το 2021 δεν έχουµε στοιχεία ακόµηη χώρα είναι στις πέντε καλύτερες χώρες στα ζητήµατα της
υπερβάλλουσας θνητότητας, πολύ καλύτερα από τη Σουηδία.
Δεν µπορεί να µην τα γνωρίζετε αυτά και να έρχεστε εδώ µε έναν
πίνακα του ληξιαρχείου και να λέτε: «Κοιτάξτε πόσοι παραπάνω
πέθαναν». Δεν είναι σοβαρά πράγµατα αυτά. Δεν είναι σοβαρά
πράγµατα. Δεν µπορούν να ακούγονται από τον Αρχηγό της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης τόσο ανυπόστατα επιχειρήµατα!
Γιατί, διαψεύδετε, κύριε Ξανθέ, την έρευνα για την υπερβάλλουσα θνητότητα; Τη διαψεύδετε;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Φυσικά τη διαψεύδω. Υπάρχουν ερευνητικά δεδοµένα…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Υπάρχουν ερευνητικά δεδοµένα για το 2020, τα οποία αποδεικνύουν σε συγκριτικό επίπεδο ακριβώς αυτό το οποίο…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Είναι δηµοσιευµένα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Πού είναι αυτά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Παρακαλώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Πού είναι; Γιατί δεν τα φέρνετε να τα καταθέσετε; Αυτά είναι;
Πού είναι;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Πού είναι; Αυτά είναι τα ερευνητικά δεδοµένα; Το ληξιαρχείο;
Δεν είναι σοβαρά πράγµατα αυτά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε µία σύντοµη αναφορά στα ζητήµατα του «καθεστώτος» το οποίο έχει δροµολογήσει η Κυβέρνηση στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, επειδή επέλεξε να
χρηµατοδοτήσει, πρακτικά, όλα τα µέσα της χώρας, για να υποστηρίξει την καµπάνια εµβολιασµού.
Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι εάν µέσα µαζικής ενηµέρωσης,
πράγµατι, προβάλλουν λόγο ο οποίος ξεφεύγει από την ελευθερία της έκφρασης, το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχει
τη δυνατότητα να παρέµβει και έχει επιβάλει πρόστιµα, κυρίως
σε περιφερειακά κανάλια, τα οποία, ναι, µπορεί να έχουν τύχει

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κρατικής χρηµατοδότησης -γιατί όλοι πήραν-, αλλά πρόστιµο επιβλήθηκε για τις περιπτώσεις που ξέφυγαν από το πλαίσιο της
ελευθερίας της έκφρασης και προέβαλαν µε τρόπο προφανώς
ψευδή θέσεις των αντιεµβολιαστών.
Άρα να έρχεστε να λέτε ότι εµείς στηρίζουµε µε κρατική χρηµατοδότηση αντιεµβολιαστές, επειδή δώσαµε διαφήµιση σε όλα
τα µέσα ενηµέρωσης της χώρας, επιτρέψτε µου να πω ότι αυτό
το επιχείρηµα δεν νοµίζω ότι αντέχει σε σοβαρή κριτική.
Δεν είχα πρόθεση, κύριε Τσίπρα, να µιλήσω για την εξεταστική
επιτροπή, την οποία προτίθεστε να συστήσετε. Και φαντάζοµαι
ότι δεν θα υπάρχει κανείς σε αυτή την Αίθουσα ο οποίος πρώτον,
να διαφωνεί ότι η κατάθεση πρότασης για σύσταση εξεταστικής
επιτροπής αποτελούσε πρόταση της Νέας Δηµοκρατίας, η οποία
ενσωµατώθηκε στο Σύνταγµα. Δίνουµε -και σωστό είναι αυτό- το
δικαίωµα στη µειοψηφία, εφόσον µπορέσει και βρει τους εκατόν
είκοσι Βουλευτές, να συστήσει εξεταστική επιτροπή για να ελέγξει τα πεπραγµένα της Κυβέρνησης.
Φαντάζοµαι, όµως, ότι όταν το αντικείµενο της συζήτησης είναι
ο δήθεν «τρόπος» µε τον οποίον η Κυβέρνηση χειραγωγεί εταιρείες δηµοσκοπήσεων, κανείς δεν θα είχε αντίρρηση η έρευνα
αυτή να ξεκινήσει από 2015 και να πάει µέχρι το 2021. Δεν διαφωνείτε, φαντάζοµαι. Έτσι δεν είναι; Διαφωνείτε;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αν κρίνω από το νεύµα σας, συµφωνείτε µε αυτή την πρόταση.
Προτείνω, λοιπόν, γιατί αυτή η συζήτηση πρέπει µε κάποιον
τρόπο να µην είναι ιδεολογικά φορτισµένη, να συµφωνήσουµε
σε αυτή την Αίθουσα -και η πρότασή µου απευθύνεται και προς
τα υπόλοιπα κόµµατα της Αντιπολίτευσης- σε µια πάρα πολύ ουδέτερη διατύπωση, χωρίς κανένα υπονοούµενο…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
…-µισό λεπτό, κανένα υπονοούµενο-, η οποία να λέει ότι πρέπει να ερευνηθεί η κρατική χρηµατοδότηση και η ενδεχόµενη χειραγώγηση δηµοσκοπήσεων από το 2015 έως το 2021, ώστε να
µη φανεί ότι η πρόταση φωτογραφίζει ή τους µεν ή τους δε. Αυτό
σηµαίνει να κάνουµε µια σοβαρή δουλειά και να ψάξουµε.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Εκεί, κύριε Τσίπρα, όπως αντιλαµβάνεστε, θα τα ψάξουµε όλα.
Διότι, εξ όσων γνωρίζω, στη χώρα έχουν γίνει περίπου τριακόσιες
δηµοσκοπήσεις από τότε που τουλάχιστον εγώ εκλέχθηκα Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, το 2016. Όλες οι εταιρείες δηµοσκοπήσεων λίγο-πολύ έπεσαν µέσα στην πρόβλεψη
του εκλογικού αποτελέσµατος και των ευρωεκλογών και των
εθνικών εκλογών. Υπήρχε µία εξαίρεση εδώ. Το «DOCUMENTO»:
«2,3%. Αρχίζει το µατς», µας λέγατε τότε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Οι δήθεν αντικειµενικές δηµοσκοπήσεις, οι οποίες γινόντουσαν
εκείνη την εποχή, για να µπορέσετε να αλλάξετε την εικόνα της
κοινής γνώµης! Θα τις ψάξουµε και αυτές, φαντάζοµαι. Δεν έχετε
αντίρρηση. Έτσι δεν είναι;
Λοιπόν, να δούµε ποιες ήταν αυτές οι δηµοσκοπικές εταιρείες,
οι οποίες εµφανίστηκαν από το πουθενά και εξαφανίστηκαν την
επόµενη ηµέρα, οι οποίες προέβαλαν µία εικόνα που διαψεύστηκε από την ίδια την πραγµατικότητα.
Όταν έρχεστε, λοιπόν, και αµφισβητείτε τα αποτελέσµατα των
δηµοσκοπήσεων, κύριε Τσίπρα, είναι σαν να συγκρούεστε µε την
ίδια την πραγµατικότητα. Δεν σας φταίνε οι δηµοσκοπήσεις που
χάσατε µε οκτώ και δέκα µονάδες τις εκλογές. Αυτό επέλεξε ο
ελληνικός λαός! Αυτό έδειχναν οι δηµοσκοπήσεις. Αυτό έγινε τελικά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εποµένως πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει διαφωνία σε αυτή την
Αίθουσα να συσταθεί µία εξεταστική επιτροπή, η οποία να ερευνήσει συνολικά τα ζητήµατα αυτά, όπως σας είπα, µε ένα σκεπτικό το οποίο δεν πρέπει να έχει αιχµές ούτε εναντίον του
ΣΥΡΙΖΑ ούτε, προφανώς, εναντίον της Νέας Δηµοκρατίας, για να
ερευνήσουµε από κοινού τι έγινε στο αντικείµενο αυτό.
Φαντάζοµαι ότι θα συµφωνήσετε και όταν θα έρθει η ώρα να
κάνουµε αυτή τη συζήτηση, θα µπορέσουµε όλοι µαζί και πρέπει
να πω ότι θα είναι και µια κατάκτηση -έτσι δεν είναι;- για το κοινοβουλευτικό σύστηµα, να έρθουµε και να πούµε: «Ελάτε, ψάχνουµε τις περιόδους που αφορούν τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
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και την περίοδο η οποία αφορά τη Νέα Δηµοκρατία».
Κλείνω, επαναλαµβάνοντας αυτό το οποίο σας είπα και στην
πρωτολογία µου. Πολιτική, κύριε Τσίπρα, µε ψέµατα, µε στατιστικά στοιχεία τα οποία είναι επεξεργασµένα, για να παρουσιάσετε µια ψευδή εικόνα της πραγµατικότητας, είναι µια πολιτική
επικίνδυνη για τη χώρα. Πληρώσαµε πάρα πολύ ακριβά εδώ και
µία δεκαετία τα ψέµατα και τις αυταπάτες. Κάποια στιγµή, νοµίζω, έχουµε όλοι µια υποχρέωση να ωριµάσουµε και να ξεφύγουµε από αυτές τις λογικές.
Κοιτάξτε, αν πιστεύετε ότι πρέπει να επενδύετε διαρκώς στην
καταστροφή, αν πρέπει να επενδύετε διαρκώς στην ένταση, αν
πιστεύετε ότι σας κάνει καλό να λέτε «όχι» σε όλα, από τα µέτρα
ανακούφισης των πολιτών µέχρι τη µεγάλη διπλωµατική επιτυχία
της ελληνογαλλικής συµφωνίας, να συνεχίσετε να το κάνετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Δεν σας κάνει καλό. Νοµίζω ότι όλοι όσοι βρίσκονται σε αυτή
την Αίθουσα, κάπου το ξέρουν.
Αν µε ρωτήσετε εµένα, στενά πολιτικά δεν µου κάνει κακό
αυτό. Μάλλον καλό µου κάνει, αλλά δυστυχώς δεν είναι η Αντιπολίτευση η οποία αξίζει συνολικά στη χώρα.
Κάποια στιγµή σε αυτήν εδώ την Αίθουσα θα πρέπει να αποφασίσουµε τι χώρα θέλουµε. Θέλουµε µια χώρα σοβαρή, ευρωπαϊκή, ώριµη, που στα δύσκολα θα δείχνει τον καλό της εαυτό,
µε έναν πολιτικό διάλογο που θα µπορούµε να διαφωνούµε ποΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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λιτισµένα, χωρίς να καταφεύγουµε σε δολοφονίες χαρακτήρων
ή θέλουµε µια χώρα που θα παραµένει εγκλωβισµένη σε µια συγκρουσιακή τοξικότητα, µε κόµµατα τα οποία πολιτεύονται µε ψέµατα και επενδύουν διαρκώς στην κοινωνική ένταση;
Ως Πρωθυπουργός αυτής της χώρας θα κάνω τα πάντα για να
αφήσω αυτή την τοξικότητα και αυτές τις πρακτικές στο περιθώριο!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Καλώ και εσάς να κάνετε το ίδιο ως µια ελάχιστη πράξη στοιχειώδους πολιτικής ευθύνης.
Σας ευχαριστώ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης
προς τον Πρωθυπουργό.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 12.15’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 15.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος κοινοβουλευτικό έλεγχο: συζήτηση επικαίρων
ερωτήσεων.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

