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Αθήνα, σήµερα στις 10 Φεβρουαρίου 2022, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 10.10’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του B’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 9-2-2022
εξουσιοδότηση του Σώµατος, επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα πρακτικά της Ο’ συνεδριάσεώς του, της 9-2-2022 σε
ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Κύρωση
της από 28.1.2022 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου “Επείγουσες φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθµίσεις, επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώµατος αποτελεσµατικής δικαστικής προστασίας” (Α’14)»).
Εισερχόµαστε στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Συζήτηση, σύµφωνα ε το άρθρο 148 του Κανονισµού της Βουλής, επί του κατατεθέντος πορίσµατος της εξεταστικής επιτροπής «για τη διερεύνηση της επιχείρησης πολιτικής χειραγώγησης
της κοινής γνώµης, ευτελισµού των θεσµών και κατασπατάλησης
δηµοσίου χρήµατος», που ανακοινώθηκε στην Ολοµέλεια της
Βουλής στις 20 Ιανουαρίου 2022.
Η εξεταστική επιτροπή η οποία κατέληξε στο υπό συζήτηση
πόρισµα συνεστήθη ε απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής,
σύµ- φωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2γ’ του Συντάγµατος
και 144 παράγραφος 5 εδάφιο β’ του Κανονισµού της Βουλής
που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 12ης Νοεµβρίου του 2021.
Το πόρισµα που υποβλήθηκε ανακοινώθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2022 στην Ολοµέλεια της Βουλής, καταχωρήθηκε στα Πρακτικά της συνεδρίασης αυτής και διανεµήθηκε στους συναδέλφους.
Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εκατόν
πενήντα έξι Βουλευτές του κόµµατός του υπέβαλαν πρόταση,
σύµφωνα µε το άρθρο 148 παράγραφος 3 του Κανονισµού της
Βουλής, για τη συζήτηση του πορίσµατος της εξεταστικής επιτροπής «για τη διερεύνηση της επιχείρησης πολιτικής χειραγώγησης της κοινής γνώµης, ευτελισµού των θεσµών και κατασπατάλησης δηµοσίου χρήµατος» που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 20 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, η
οποία ενεγράφη για συζήτηση σε ειδική ηµερήσια διάταξη της
Ολοµέλειας της Βουλής την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους.

Επειδή στις 27 Ιανουαρίου 2022 υποβλήθηκε η πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, η συζήτηση επί του πορίσµατος της εξεταστικής επιτροπής αναβλήθηκε και επαναπρογραµµατίστηκε, σύµφωνα µε την
από την 3 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων για σήµερα Πέµπτη 10 Φεβρουαρίου.
Η συζήτηση επί του πορίσµατος της εξεταστικής επιτροπής
διεξάγεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 148 και µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 137 παράγραφος 2
του Κανονισµού της Βουλής, δηλαδή µε τη διαδικασία της γενικευµένης συζήτησης επερώτησης.
Ειδικότερα, ως προς τη διαδικασία της συζήτησης και σύµφωνα µε τις από 20 Ιανουαρίου 2022 και 3 Φεβρουαρίου 2022 εισηγήσεις της Διάσκεψης των Προέδρων, προτείνω οι αγορεύσεις των συναδέλφων Βουλευτών να οργανωθούν σε τέσσερις
κύκλους οµιλητών. Η συζήτηση θα αρχίσει µε έναν πρώτο κύκλο
έξι κατά προτεραιότητα οµιλητών, στον οποίο θα εκπροσωπηθούν ισαρίθµως οι έξι Κοινοβουλευτικές Οµάδες µε χρόνο οµιλίας για τον κάθε οµιλητή δέκα λεπτά χωρίς δικαίωµα δευτερολογίας. Πρώτος θα λάβει τον λόγο ο Βουλευτής από την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας που έχει καταθέσει
την πρόταση για συζήτηση του πορίσµατος.
Οι επόµενοι τρεις κύκλοι κατ’ εφαρµογή της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 65 του Κανονισµού της Βουλής θα
απαρτίζονται από δώδεκα Βουλευτές ο καθένας. Συγκεκριµένα,
από την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας θα προέρχονται πέντε Βουλευτές, από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του
ΣΥΡΙΖΑ τρεις Βουλευτές και ένας Βουλευτής από κάθε µία από
τις υπόλοιπες τέσσερις Κοινοβουλευτικές Οµάδες µε χρόνο οµιλίας για έκαστο πέντε λεπτά χωρίς δικαιώµατα δευτερολογίας.
Αν επιθυµεί κάποιος από τους Ανεξάρτητους Βουλευτές να λάβει
τον λόγο, θα ενταχθεί σε αυτούς τους κύκλους ως δέκατος τρίτος οµιλητής.
Οι Κοινοβουλευτικές Οµάδες έχουν ήδη υποβάλει κατάλογο
µε οµιλητές και η αρµόδια υπηρεσία έχει καταρτίσει έναν ενιαίο
κατάλογο, στον οποίο οι Βουλευτές της Συµπολίτευσης θα εναλλάσσονται µε τους Βουλευτές της Αντιπολίτευσης, για να τηρηθεί η κατ’ αναλογία της δύναµης των Κοινοβουλευτικών Οµάδων
εκπροσώπηση.
Στη συζήτηση µπορούν να µετέχουν επίσης, εφόσον το επιθυµούν, οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Οµάδων, όπως ορίζεται στο άρθρο 97 του Κανονισµού της Βουλής. Η διάρκεια αγόρευσης του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης είναι µέχρι είκοσι λεπτά και µέχρι δεκαπέντε
λεπτά για τους Προέδρους των επόµενων Κοινοβουλευτικών
Οµάδων.
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Οι Υπουργοί, εφόσον επιθυµούν, θα µιλήσουν για δέκα λεπτά
της ώρας.
Οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι θα µιλήσουν για δώδεκα
λεπτά µε την επιφύλαξη του περιορισµού που θέτει το άρθρο 167
παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής, δηλαδή εφόσον
προηγηθεί οµιλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας,
θα µιλήσουν για έξι λεπτά.
Τυχόν αλλαγές στη σειρά των εγγεγραµµένων οµιλητών θα
πρέπει να γίνονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις µε έγγραφο του
Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας στην οποία ανήκουν
οι Βουλευτές, το οποίο θα απευθύνεται στο Προεδρείο και µε
την απαραίτητη προϋπόθεση της αµοιβαίας αλλαγής.
Με ευθύνη των Κοινοβουλευτικών Οµάδων, ύστερα από την
13η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους απόφαση της Διάσκεψης
των Προέδρων, πρέπει να τηρηθεί ο µέγιστος αριθµός των εκατόν ατόµων ταυτοχρόνως στην Αίθουσα, ο οποίος κατανέµεται
ανά Κοινοβουλευτική Οµάδα ως ακολούθως: Πενήντα δύο από
την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας, είκοσι οκτώ
από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού - Ριζοσπαστικής Αριστεράς, επτά από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Κινήµατος Αλλαγής, πέντε από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, τέσσερις από την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Ελληνικής Λύσης - Κυριάκος Βελόπουλος,
τρεις από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΜέΡΑ25, και ένας από
τους Ανεξάρτητους.
Η συζήτηση επί του πορίσµατος, όπως γνωρίζετε, ολοκληρώνεται µε την εξάντληση του καταλόγου των οµιλητών, ενώ δεν
προβλέπεται ψηφοφορία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή αυτή η πρόταση;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο, λοιπόν,
έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ιωάννης
Ραγκούσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Κατ’ αρχάς, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχηθώ χρόνια πολλά εκ µέρους όλων των συναδέλφων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας ευχαριστώ
πολύ, να είστε καλά!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχουµε µία µικρή ένσταση για το πεντάλεπτο. Τα πορίσµατα, τόσο της Πλειοψηφίας
που έχει έρθει ως εισήγηση για συζήτηση όσο και το δικό µας
αλλά και των υπόλοιπων κοµµάτων, είναι µεγάλα. Νοµίζω, λοιπόν,
ότι πρέπει να υπάρχει µια ανοχή πέραν του πενταλέπτου. Είχαµε
που είχαµε προβλήµατα στην ακρωτηριασµένη λειτουργία της
εξεταστικής επιτροπής, ας µην τα κορυφώσουµε σήµερα. Έχουµε, λοιπόν, ένα ζήτηµα µε το πεντάλεπτο του χρόνου οµιλίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Είναι βέβαιο ότι
θα υπάρχει µία ανοχή εξαιτίας της σπουδαιότητας του θέµατος.
Όµως, όσον αφορά την ανοχή, θα τρέχουν οι κατά προτεραιότητα οµιλητές στην αρχή και µετά θα πάµε βλέποντας και κάνοντας, ανάλογα µε τον χρόνο και για τους άλλους οµιλητές.
Απλώς θα παρακαλούσα να µη γίνεται κατάχρηση του χρόνου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κεφαλογιάννης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κατ’ αρχάς, κύριε Πρόεδρε,
χρόνια πολλά και από τη δική µας Κοινοβουλευτική Οµάδα προς
εσάς, αλλά και προς όλους τους εορτάζοντες.
Προφανώς και δεν διαφωνούµε µε την ανοχή στον χρόνο οµιλίας. Εµείς, ούτως η άλλως, θέλουµε να συζητηθεί σε βάθος το
πόρισµα της εξεταστικής επιτροπής, αρκεί να υπάρχει ένας γενικότερος κανόνας. Όπως αντιλαµβάνεστε, ανοχή σηµαίνει ένα,
δύο, τρία λεπτά. Δεν πρέπει να φτάσουµε στο σηµείο να γίνονται
δεκαπεντάλεπτες και εικοσάλεπτες οµιλίες, γιατί στο τέλος,
όπως καταλαβαίνετε, θα ανοίξει η διαδικασία και δεν θα είναι
προς το συµφέρον και της αντικειµενικότητας της αλλαγής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Έγινε αντιληπτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Σε κάθε περίπτωση, εµείς συµφωνούµε µε την πρόταση του κ. Ραγκούση. Προφανώς και να
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υπάρξει ανοχή για όλους τους συναδέλφους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Απ’ ό,τι βλέπω,
δεν υπάρχει κάποιος άλλος συνάδελφος που να θέλει να λάβει
τον λόγο επί του διαδικαστικού αυτού θέµατος.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι αυτό είναι κάτι που µπορούµε να κάνουµε.
Άλλωστε, νοµίζω ότι υπάρχει και προηγούµενο. Μπορούµε, δηλαδή, να έχουµε αύξηση του χρόνου οµιλίας κατά 50% στους
κατά προτεραιότητα οµιλητές, δηλαδή από τα δέκα λεπτά να
πάµε στα δεκαπέντε. Όµως, σας παρακαλώ, να τηρηθούν τα δεκαπέντε λεπτά. Και επειδή ο χρόνος που δίνεται στους Βουλευτές είναι πέντε λεπτά και κανονικά οι Βουλευτές σε όλες τις
διαδικασίες µιλούν επτά λεπτά, προτείνω τα πέντε λεπτά να τα
κάνουµε επτά.
Απ’ ό,τι βλέπω, το Σώµα συµφωνεί οµόφωνα.
Παρακαλώ, λοιπόν, να τηρηθεί η οµόφωνη απόφαση του Σώµατος όχι µόνο ως προς τον χρόνο της παράτασης που δίνουµε,
αλλά, κυρίως, ως προς την τήρησή του.
Εγώ, λοιπόν, θα βάζω τον χρόνο που προβλέπεται και θα
υπάρχει η ανοχή που είπαµε.
Τον λόγο έχει τώρα η κ. Αικατερίνη Παπακώστα - Παλιούρα
από την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας.
Ορίστε, κυρία Παπακώστα, έχετε τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΠΑΛΙΟΥΡΑ: Κύριε
Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου
επιτρέψετε να ξεκινήσω τη σηµερινή οµιλία µου µε ένα απόσπασµα του αείµνηστου Κωνσταντίνου Καραµανλή, ο οποίος απευθυνόµενος τον Μάρτιο του 1979 στην Κοινοβουλευτική Οµάδα
της Νέας Δηµοκρατίας είχε πει: «Με την κακή διάρθρωση της πολιτικής µας ζωής διαπιστώνουµε και την ύπαρξη ενός νοσηρού
πολιτικού κλίµατος. Και τούτο, γιατί κατακλύστηκε η πολιτική µας
ζωή από δηµαγωγία και υποκρισία. Είναι τόσο έντονη η τάση
αυτή, ώστε προσβάλλει τη νοηµοσύνη µας. Λέγονται κάθε µέρα
και γράφονται τα πιο απίθανα πράγµατα, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται µια εκτεταµένη σύγχυση που είναι επικίνδυνη για το
µέλλον του τόπου.
Εξωθούνται όλοι οι πολίτες σε πράξεις αντιδηµοκρατικές. Υποστηρίζονται πράξεις αναρχικές και γίνεται προσπάθεια να πειστεί
ο λαός ότι αποτελούν στηρίγµατα της δηµοκρατίας εκείνα ακριβώς που την απειλούν και αποτελούν, αντίθετα, απειλή της δηµοκρατίας εκείνα που τη στηρίζουν, όπως είναι ο νόµος, το
Σύνταγµα, η τάξη».
Η αναφορά µου αυτή, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν έχει ως µόνο
στόχο να καταδείξει το γεγονός ότι, δυστυχώς, σε αυτόν τον
τόπο κάποιοι επιµένουν να επαναλαµβάνουν τα ίδια λάθη αλλά
να εστιάσει, κυρίως, στο αυταπόδεικτο γεγονός ότι η παράταξη
της Νέας Δηµοκρατίας µε γνώµονα πάντοτε την υπευθυνότητα,
τη σύνεση και τον ορθό λόγο, τάσσεται διαχρονικά στη σωστή
πλευρά της ιστορίας.
Αυτή την παρακαταθήκη αξιοποιούµε σήµερα, καθώς η παράταξή µας καλείται για µία ακόµη φορά να οδηγήσει την Ελλάδα
σε µια νέα εποχή, αφήνοντας πίσω οριστικά τον διχασµό και τον
λαϊκισµό. Αυτή την παρακαταθήκη αξιοποιεί σήµερα η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και ο Πρωθυπουργός µας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πιστός στην αρχή της διαφάνειας, της
νοµιµότητας και της µη ύπαρξης σκιών στην υλοποίηση του κυβερνητικού έργου, στήριξε από την πρώτη στιγµή την πρόταση
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής.
Άλλωστε, η Νέα Δηµοκρατία δεν θα µπορούσε παρά να αισθάνεται ιδιαίτερα υπερήφανη, για το γεγονός ότι η δυνατότητα να
συστήνονται εξεταστικές επιτροπές από την κοινοβουλευτική
Μειοψηφία και όχι µόνο από την κοινοβουλευτική Πλειοψηφία
αποτελεί κατάκτηση αυτής της µεγάλης φιλελεύθερης παράταξης, η οποία διά του Πρωθυπουργού της Κυριάκου Μητσοτάκη
και όσο αυτός βρισκόταν ακόµη στην αντιπολίτευση κατέθεσε
πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 68, παράγραφος 2, αποδεικνύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο για µία ακόµη φορά τοις πάσι τον
θεσµικό τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνεται τη σπουδαιότητα
του κοινοβουλευτικού ελέγχου στις κυβερνητικές δράσεις.
Συνεπώς, η κοινοβουλευτική Πλειοψηφία της Νέας Δηµοκρατίας δεν θα µπορούσε παρά να εισέλθει στις εργασίες της εξε-
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ταστικής επιτροπής µε αίσθηµα υψηλής ευθύνης τόσο ως προς
την ορθή τήρηση των νόµων του Συντάγµατος και του Κανονισµού της Βουλής, όσο και ως προς την αδήριτη υποχρέωση για
διερεύνηση και απόδειξη της αλήθειας, χωρίς αποκλεισµούς,
αστερίσκους και υπεκφυγές, απορρίπτοντας συνειδητά και εξ
αρχής κάθε ίχνος κατάχρησης και παραβίασης της νόµιµης διαδικασίας, πολιτικής και κοµµατικής εκµετάλλευσής της και διαστρέβλωσης της πραγµατικότητας.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, της πιστής τήρησης των ως άνω αρχών,
η κοινοβουλευτική Πλειοψηφία τάχθηκε υπέρ της δηµοσιότητας
των συνεδριάσεων της εξεταστικής επιτροπής, ενώ ως προς το
αίτηµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης για συγκρότηση διακοµµατικού προεδρείου διαφώνησε πλήρως, καθώς η θεσµικώς και
νοµικώς ορθή προσέγγιση του θέµατος δεν επέτρεπε οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτή.
Όσον αφορά δε το αίτηµα της Αντιπολίτευσης περί κλήτευσης
πολιτικών προσώπων, αυτό δεν µπορούσε παρά να τύχει της
απόλυτης απόρριψης από την κοινοβουλευτική Πλειοψηφία,
πρωτίστως, διότι σε καµµία περίπτωση δεν θα επέτρεπε υπό το
πρόσχηµα της εξέτασης µαρτύρων να οδηγούνταν οι εργασίες
της εξεταστικής επιτροπής σε µία ατέρµονη διαδικασία ύφανσης
πολιτικών σκοπιµοτήτων, ψευδεπίγραφων εντυπώσεων και ευτελισµού των εργασιών, µόνον και µόνον επειδή στόχος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης φέρεται να ήταν η ύφανση µιας πολιτικοποιηµένης κατ’ εξοχήν συζήτησης, ήτοι η δηµιουργία µιας πολιτικής δίκης και όχι η ουσιαστική ανεύρεση της αλήθειας.
Η ορθότητα δε της πεποίθησής µας αυτής αποδείχθηκε άλλωστε από το γεγονός, αγαπητοί συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ότι δεν διστάσατε στιγµή να προχωρήσετε σε µια
απίστευτη διαστρέβλωση των γεγονότων, των µαρτυρικών καταθέσεων ακόµη και αυτών των ίδιων των εισφερθέντων εγγράφων,
προκειµένου να στήσετε το σχετικό αφήγηµά σας περί µη ορθής
τήρησης δήθεν των νόµιµων διαδικασιών στις υπό έλεγχο υποθέσεις. Ατράνταχτη δε απόδειξη αυτού είναι το γεγονός ότι φτάσατε στο σηµείο να µας εγκαλέσετε ότι µη νοµίµως κάναµε
χρήση του άρθρου 44, παράγραφος 1, ήτοι της έκδοσης πράξης
νοµοθετικού περιεχοµένου για την υλοποίηση της καµπάνιας
«Μένουµε ασφαλείς, µένουµε σπίτι».
Ξέρετε, δεν θα υποκύψουµε στον πειρασµό, αν και πολύ θα το
θέλαµε, να σας απαριθµήσουµε πόσες πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου εκδώσατε εσείς κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής
σας και, µάλιστα, όχι υπό συνθήκες εξαιρετικά επείγουσες και
έκτακτες, όπως η επιδηµιολογική αντιµετώπιση της πανδηµίας,
ούτε θα επιδείξουµε συµψηφιστική διάθεση εξαιτίας αυτού του
γεγονότος, καθώς θεωρούµε σκόπιµο να λεχθεί τι γνωµάτευσε
επί του θέµατος η ίδια η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων
µε την υπ' αριθµόν Α35/2020 απόφασή της η οποία αναφέρει αυτολεξεί «Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχώρησαν
σε έκτακτα νοµοθετικά µέτρα και παρείχαν οδηγίες και κατευθύνσεις για την αντιµετώπιση των έκτακτων αναγκών τους. Ως
κατ’ εξοχήν περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης
ανάγκης, η προαναφερόµενη επιδηµιολογική κρίση δικαιολόγησε
την ανάγκη της συνταγµατικής πρόβλεψης του άρθρου 44, παράγραφος 1 και δυνάµει αυτού της έκδοσης πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου, καθώς και την υιοθέτηση εξαιρετικών ρυθµίσεων για την αντιµετώπισή της και στον τοµέα των δηµοσίων
συµβάσεων».
Τάδε έφη όχι εµείς, κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης και
δη της Αξιωµατικής, αλλά η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων
Συµβάσεων. Εάν την αµφισβητείτε, πείτε το. Ξέρετε, δεν θα εκπλαγούµε, καθώς αποτελεί πια ίδιον χαρακτηριστικό σας να αµφισβητείτε τα πάντα και τους πάντες. Εδώ δεν διστάσατε να
αµφισβητήσετε τον ίδιο τον θεσµό της δικαιοσύνης. Τις ανεξάρτητες αρχές θα υπολογίσετε;
Δυστυχώς, όµως, για εσάς, οι µάρτυρες µίλησαν και τα έγγραφα απέδειξαν ότι η πραγµατοποίηση της ενηµερωτικής εκστρατείας «Μένουµε ασφαλείς, µένουµε σπίτι» κατά τη διάρκεια
του πρώτου κύµατος της πανδηµίας ήταν απολύτως νόµιµη, αναγκαία και διαφανής. Απέδειξαν ότι προκειµένου να επιτευχθεί ο
στόχος της έγκαιρης και αποτελεσµατικής ενηµέρωσης των πολιτών, η επιλογή της απευθείας ανάθεσης για τη σύναψη δηµό-
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σιας σύµβασης, η επιλογή της «INITIATIVE MEDIA» και η επιλογή
του συγκεκριµένου οικονοµικού αντιτίµου των συµβάσεων ήταν
οι απολύτως ενδεδειγµένες. Απέδειξαν ότι η επιλογή των µέσων
ενηµέρωσης και η κατανοµή της διαφηµιστικής δαπάνης έγινε
αποκλειστικά από εξειδικευµένο προσωπικό της «INITIATIVE
MEDIA» τόσο µε ποσοτικά, όσο και µε ποιοτικά κριτήρια και πως
καθ’ όλη τη διάρκεια της διαφηµιστικής καµπάνιας δεν υπήρξε
απολύτως καµµία πολιτική παρέµβαση για προσθήκη ή απόρριψη
µέσων ενηµέρωσης από την αναθέτουσα αρχή και, συνεπώς,
απολύτως κανένα ενδεχόµενο πολιτικής χειραγώγησης οποιουδήποτε µέσου µαζικής ενηµέρωσης.
Όσον αφορά δε την υπόθεση της «ENTERPRISE GREECE»,
αλήθεια τώρα, µπορεί να αντέξει στη βάσανο της λογικής το επιχείρηµά σας ότι σε έναν διεθνή ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό
φέρουµε εµείς την ευθύνη για το γεγονός ότι έλαβε µέρος µόνο
µία εταιρεία ή ότι αποτελεί δήθεν µέγα σκάνδαλο το γεγονός ότι
η ως άνω εταιρεία ζήτησε µέσω του αρµόδιου Υπουργείου να
διατυπώσει σχετικό ερώτηµα στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους µε αφορµή σχετική τροποποίηση του νόµου, περί του αν
εξακολουθεί να υπάγεται στις διατάξεις του ν.3861/2010 για τις
πράξεις που εκδίδουν τα όργανα της;
Αλήθεια τώρα, µπορούν να αντέξουν τη βάσανο της λογικής
όλα τα ανωτέρω ή είστε διατεθειµένοι να ρίξετε λάσπη επί παντός επιστητού, προκειµένου να ανακάµψετε πολιτικά; Φτάσατε
δε στο σηµείο και είχατε το θράσος να στοχοποιήσετε και να σπιλώσετε πέραν των πολιτικών σας αντιπάλων και µια δηµοσκοπική
εταιρεία, απλά και µόνον γιατί δεν συµφωνούσατε µε τα ποσοστά
της έρευνας που διενήργησε.
Μιλάµε για µια εταιρεία, την «OPINION POLL», που στα δώδεκα χρόνια της λειτουργίας της δεν υπήρξε ποτέ καµµία απολύτως καταγγελία εναντίον της στις αρµόδιες ελεγκτικές αρχές.
Πρόκειται για µία εταιρεία που όταν ζήτησε αυτοβούλως να
ελεγχθεί για τη συγκεκριµένη αµφισβητούµενη δηµοσκόπηση,
και ελέγχθηκε και όλα βρέθηκαν καλώς.
Φθάσατε στο σηµείο να κάνετε λόγο για µια µη νόµιµη ανάθεση δηµοσίου έργου στην εταιρεία «REPOSITION», επειδή ο
ιδιοκτήτης της τυχαίνει να είναι και ιδιοκτήτης της εταιρείας
«OPINION POLL», όταν από την ανάλυση του αποδεικτικού υλικού αλλά και από τις µαρτυρικές καταθέσεις προέκυψε πέραν
πάσης αµφιβολίας ότι η αναθέτουσα αρχή «ΕΔΥΤΕ Α.Ε.» νοµίµως
συµβλήθηκε µε τη» REPOSITION STRATEGY».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί γεγονός αδιαµφησβήτητο πως µε την ολοκλήρωση των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής απεδείχθη πέραν πάσης αµφιβολίας, η µη ύπαρξη τόσο
ποινικών όσο και πολιτικών ευθυνών προσώπων για τις υπό κρίση
υποθέσεις, ενώ για ακόµη µία φορά κατέπεσαν παταγωδώς ως
χάρτινος πύργος όλοι οι ψευδείς ισχυρισµοί της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, αποδεικνύοντας µε τον πιο περίτρανο τρόπο ότι
µοναδικός της στόχος δεν ήταν άλλος από την πολιτική στοχοποίηση, σπίλωση και δίωξη των πολιτικών σας αντιπάλων προκειµένου να επανακάµψει δηµοσκοπικά και πολιτικά.
Δυστυχώς, όµως, για εσάς και ευτυχώς για εµάς, κυρίες και
κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, όσο εσείς θα υφαίνετε σκάνδαλα, εµείς θα τα
ξηλώνουµε. Όσο εσείς θα στοχεύετε στη σπίλωση και τη στοχοποίηση των πολιτικών σας αντιπάλων, εµείς θα σας αποδοµούµε,
µε µοναδικό οδηγό την πίστη µας στους θεσµούς και στην ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Όσο εσείς θα ποντάρετε στο ψέµα, την πόλωση και τον διχασµό, εµείς θα επενδύουµε στην αλήθεια, τη
σύµπνοια και την ενότητα αυτού του πολύπαθου λαού. Άλλωστε,
όπως έλεγε και ο Αβραάµ Λίνκολν: Μπορείς να τους ξεγελάσει
όλους για λίγο καιρό, λίγους για όλο τον καιρό, αλλά όχι όλους
όλον τον καιρό.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Παπακώστα.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Μάριος Κάτσης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το απολογητικό ύφος της εισηγήτριας της Νέας Δηµοκρατίας,
που δεν είχε τίποτα να παρουσιάσει ή να υπερασπιστεί από τα
κυβερνητικά πεπραγµένα παρά µόνο προσπάθησε να απαντήσει
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στις κατηγορίες της Αντιπολίτευσης, είναι απόδειξη ότι είναι
πάρα πολύ στριµωγµένη η Νέα Δηµοκρατία και αυτό γιατί την
εξεταστική επιτροπή για τη διερεύνηση της επιχείρησης πολιτικής χειραγώγησης της κοινής γνώµης, ευτελισµό των θεσµών
και κατασπατάληση δηµοσίου χρήµατος, που ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ,
την υπερψήφισαν όλα τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης και συµφώνησαν στο να συσταθεί.
Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι δεν έχει υπάρξει ξανά κυβέρνηση
µε τόσο προκλητική στήριξη από την πλειοψηφία των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και ότι ο καταιγισµός των δηµοσκοπήσεων γίνεται µε χρονισµό και ατζέντα που συνάδουν πλήρως στο
κυβερνητικό αφήγηµα.
Έχουµε όµως ενδείξεις ότι η Κυβέρνηση µε καύσιµο το δηµόσιο χρήµα επιχείρησε να χειραγωγήσει την κοινή γνώµη βλάπτοντας τη δηµοκρατία;
Όταν ζητήσαµε την εξεταστική, 42 εκατοµµύρια έχουν µοιραστεί µε τις επονοµαζόµενες λίστα Πέτσα 1 και λίστα Πέτσα 2, τη
λίστα Κικίλια.
Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ είχαν δοθεί µε απευθείας αναθέσεις σε εταιρείες που οι ιδιοκτήτες τους είχαν και εταιρείες δηµοσκοπήσεων όπως συνέβη µε την «OPINION POLL».
Η «ENTERPRISE GREECE» πλήρωνε µε απευθείας ανάθεση 1
εκατοµµύριο ευρώ για την εξαγορά καταχωρίσεων υπέρ της Κυβέρνησης σε µίντια του εξωτερικού και παράλληλα η Κυβέρνηση
νοµοθετούσε ευνοϊκά για τα κανάλια, χαρίζοντας, θυµίζω, για το
2021 την υποχρέωση της δόσης και µειώνοντας ταυτόχρονα µε
τον νόµο Λιβάνιου τον ελάχιστο αριθµό εργαζοµένων. Ταυτόχρονα, είδαµε την Ελλάδα να κατρακυλά από την εξηκοστή πέµπτη στην εβδοµηκοστή θέση στην κατάταξη των χωρών ως προς
την ελευθερία του τύπου.
Σε διεθνές επίπεδο είχαµε την παραίτηση του αυστριακού καγκελάριου Κουρτς µετά από έρευνα για πληρωµένες δηµοσκοπήσεις µε δηµόσιο χρήµα.
Όλα αυτά µας οδήγησαν να ζητήσουµε τη σύσταση της εξεταστικής επιτροπής.
Η Κυβέρνηση, όµως, αν και ελεγχόµενη µε βάση το αναθεωρηµένο Σύνταγµα, προσπάθησε από την πρώτη στιγµή να σαµποτάρει µε κάθε µέσο την εξεταστική, στοχεύοντας στη συγκάλυψη των ευθυνών. Η στάση αυτή όζει, από χιλιόµετρα, ενοχή.
Όµως παρά τις πρωτοφανείς µεθοδεύσεις της Νέας Δηµοκρατίας το αίτηµα σύστασης εξεταστικής επιτροπής ήταν απολύτως
επιτυχηµένο.
Επιτρέψτε µου, αρχικά, να αναφερθώ σε όσα αποδεικνύουν το
οργανωµένο σχέδιο του Μαξίµου, που εκτέλεσαν οι Βουλευτές
της Νέας Δηµοκρατίας που συµµετείχαν στην εξεταστική, ευτελίζοντας και το Σύνταγµα και τους θεσµούς.
Όλα τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης ζήτησαν τη συγκρότηση
διακοµµατικού προεδρείου, όπως συµβαίνει και στην επιτροπή
για την Αναθεώρηση του Συντάγµατος, επικαλούµενα τη φύση
της επιτροπής και το Σύνταγµα. Όµως η Νέα Δηµοκρατία απέρριψε το αίτηµα, προφανώς επειδή ήθελε να ελέγξει απόλυτα το
προεδρείο. Και τι έκανε το µονοκοµµατικό προεδρείο; Απέκλεισε
όλους τους µάρτυρες που αιτήθηκε η Αντιπολίτευση και κάλεσε
µόνο αυτούς που ήθελε η Νέα Δηµοκρατία. Προστάτευσαν έτσι
να µην έρθει στην επιτροπή ο κ. Πέτσας, να µην έρθει ο κ. Δηµητριάδης, να µην έρθει ο κ. Πιερρακάκης, να µην έρθει ο κ. Κικίλιας που είχαµε ζητήσει να έρθουν να καταθέσουν, ενώ αποκλείσατε και όλους τους απαραίτητους µάρτυρες για τις ερευνώµενες περιπτώσεις, ώστε να τους αντικαταστήσετε µε µάρτυρες
που σε κάθε δύσκολη στιγµή απαντούσαν «δεν είµαι σε θέση να
γνωρίζω». Αυτή είναι η απόλυτη απόδειξη της ενοχής της Κυβέρνησης. Αν δεν φοβάσαι την αλήθεια, λες: Όλα στο φως. Η Νέα
Δηµοκρατία δεν το είπε. Γιατί δεν το είπε;
Κάτι, επίσης, που κατά τη γνώµη µας αποτελεί κόλαφο για τη
νοµιµότητα, τις δηµοκρατικές αρχές αλλά και τη ρητή διάπραξη
αδικήµατος, είναι ότι η Κυβέρνηση απέκρυψε συνειδητά κρίσιµης
σηµασίας έγγραφα, που έπρεπε να τεθούν υπ’ όψιν της επιτροπής τα οποία κατ’ επανάληψη ζητήθηκαν. Το µονοκοµµατικό προεδρείο τα ζητούσε, όπως λέει, αλλά δεν προσκοµίστηκαν ποτέ.
Πού είναι, λοιπόν, τα εντάλµατα πληρωµής του Υπουργείου Οικονοµικών προς τα µίντια για τη λίστα Πέτσα; Πώς ξέρουµε εµείς
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ότι τα ποσά που ανακοινώθηκαν είναι τα πραγµατικά ή ότι δεν
είναι µαγειρεµένα; Πού είναι η αλληλογραφία µεταξύ της «INITIATIVE MEDIA» και της Προεδρίας της Κυβέρνησης που αποκάλυψε ο µάρτυρας, ο κ. Γκάλγκος, ότι υπήρξε; Πού είναι τα
πρωτογενή δεδοµένα της δηµοσκόπησης της «OPINION POLL»
για την οποία είχαµε προσφύγει στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας στις 2 Ιουνίου του 2021; Στήσατε µία εξεταστική fast
track όπου ο ελεγχόµενος αποφάσιζε µε ποιους µάρτυρες και µε
ποια στοιχεία θα ελεγχθεί.
Να έρθω και στα συµπεράσµατα, λοιπόν, της εξεταστικής.
Παρά τις αντιθεσµικές προσπάθειες της Νέας Δηµοκρατίας
προέκυψαν πεντακάθαρα στοιχεία για την επιχείρηση χειραγώγησης κοινής γνώµης από την Κυβέρνηση. Απουσιάζουν, όµως,
εσκεµµένα από το πόρισµα της Πλειοψηφίας, των Βουλευτών
της Νέας Δηµοκρατίας, εκθέτοντάς τους, κατά τη γνώµη µου,
βαρύτατα. Για τη λίστα Πέτσα, όπως, δυστυχώς, κατέληξε να λέγεται µία κρίσιµη καµπάνια ενηµέρωσης για την προστασία της
δηµόσιας υγείας, τι προκύπτει από τα έγγραφα;
Η Κυβέρνηση λίγες µέρες πριν εκδώσει την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου για τις απευθείας αναθέσεις µε πρόσχηµα την
πανδηµία -και δεν είναι το θέµα αν κάνεις ΠΝΠ, αλλά για ποιον
λόγο κάνεις και ποιες διαδικασίες ακολουθείς, απαντάω στη συνάδελφο- είχε ζητήσει τη γραπτή άποψη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων. Τι απαντά η ΕΑΑΔΗΣΥ στις 20
Μαρτίου; Στέλνει έγγραφο µε τη σηµείωση εξαιρετικά επείγον,
κοινοποιηµένο σε όλα τα Υπουργεία και στην Προεδρία της Κυβέρνησης και θέµα: «Διευκρινίσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
ως προς τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων που σχετίζονται µε
την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19». Εκεί αναφέρονται
οι όροι που πρέπει να διέπουν τις απευθείας αναθέσεις. Ουσιαστικά Ευρωπαϊκή Ένωση και ΕΑΑΔΗΣΥ έδωσαν τη δυνατότητα
να εφαρµοστεί το ενωσιακό και εθνικό νοµικό πλαίσιο δηµόσιων
συµβάσεων στα όριά του σε κάθε επίκληση απρόβλεπτου και κατεπείγοντος γεγονότος. Πάντως σε καµµία περίπτωση κατά παρέκκλιση από αυτά, όπως έκανε η Κυβέρνηση µε τη λίστα Πέτσα
1 και τη λίστα Πέτσα 2 µέσω της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου.
Εάν ακολουθούσατε τις διαδικασίες του ν.4412/2016 που ενσωµατώνει την ευρωπαϊκή οδηγία, όπως σας υπέδειξε η ΕΑΑΔΗΣΥ και η Ευρωπαϊκή Ένωση µε έγγραφο που σας κοινοποίησε
έξι ηµέρες πριν ο κ. Δηµητριάδης δεσµεύσει τα 11 εκατοµµύρια
για την καµπάνια και κάνει την ανάθεση τι θα έπρεπε να είχατε
κάνει; Να πάρετε, τουλάχιστον, τρεις προσφορές, η προµήθεια
της «INITIATIVE MEDIA» να είναι 139.000 και όχι µισό εκατοµµύριο σχεδόν και να αποδείξετε ότι η εταιρεία που το αναλαµβάνει
είναι η µοναδική που µπορεί να εκτελέσει το έργο. Όµως η «INITIATIVE MEDIA» πήρε την ανάθεση, ενώ δεν ήταν η µοναδική
εταιρεία, µε προµήθεια 420.000, µισό εκατοµµύριο περίπου. Και
όλα αυτά τα καλύψετε και µε ΠΝΠ και µε κοινή υπουργική απόφαση, ενώ γνωρίζατε ότι παρανοµείτε. Διαβάζω από τα Πρακτικά: «Μιχαήλ Γκάλγκος: Σαφώς δεν είµαστε οι µόνοι, αλλά δεν
υπάρχουν και πολλοί στον συγκεκριµένο χώρο που µπορούν να
εκτελέσουν ένα τέτοιο έργο». Όλα αυτά είναι αναλυτικά τεκµηριωµένα στο πόρισµα του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία.
Ενδεικτικά, επίσης αναφέρω ως απόδειξη -εξ αντανακλάσεως
λειτουργεί ως απόδειξη- ότι στη λίστα Κικίλια, στη λίστα του εµβολιασµού, που ακολούθησε, συµµορφωθήκατε πλήρως ως
προς το Ενωσιακό Δίκαιο και ακολουθήσατε όλα τα παραπάνω.
Και τρεις προσφορές πήρατε και άλλη διαδικασία ακολουθήσατε και δεν ήταν η µοναδική εταιρεία.
Πάµε τώρα στα κριτήρια. Υπήρχαν κριτήρια; Από τις µαρτυρικές καταθέσεις αποδείχθηκε ότι κριτήρια δεν υπήρχαν. Υπήρχε
ένα παρα-σύστηµα εγκατεστηµένο µέσα στην Προεδρία της Κυβέρνησης, που διεκπεραίωνε εντελώς εξωθεσµικά τη διαδικασία
υιοθέτησης των µέσων ενηµέρωσης που τελικά πήραν µέρος
στην καµπάνια. Μάρτυρες όπως ο κ. Σκαναβής, η κ. Αντωνιάδου,
η Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, ο κ. Μουντάκης των περιφερειακών
εφηµερίδων, ο κ. Γιαµουρίδης, Πρόεδρος της επιτροπής παραλαβής του έργου, κατέθεσαν ότι δεν γνώριζαν τα κριτήρια και ότι
δεν περιγράφονται αυτά στη σύµβαση. Και όντως, δεν περιγράφονται στη σύµβαση.
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Όταν ο επικεφαλής της εταιρείας «INITIATIVE MEDIA» κ.
Γκάλγκος κλήθηκε να µιλήσει για τα κριτήρια µε βάση τα οποία
άλλα µέσα ενηµέρωσης υπερχρηµατοδοτήθηκαν, άλλα υποχρηµατοδοτήθηκαν, άλλα αποκλείστηκαν, δεν έδωσε καµµία συγκροτηµένη απάντηση. Όπως είχε συγκεκριµένα απάντηση, για
παράδειγµα, η εταιρεία «TEMPO» η οποία ανέλαβε την καµπάνια
για τον εµβολιασµό, για τη λίστα Κικίλια, την οποία ελέγξαµε
στην επιτροπή και δεν βρήκαµε κάτι µεµπτό, γιατί περιγράφονταν
όλα τα κριτήρια σαφώς, ορισµένα, µέσα στη σύµβαση.
Από τις µαρτυρικές καταθέσεις µάθαµε, λοιπόν, ότι υπήρχαν
επιτροπές που λειτουργούσαν κάθε Σάββατο και στις οποίες ενώ
δεν υπήρχε δηµόσια πρόσκληση µπορούσε να απευθυνθεί ο
οποιοσδήποτε µέσω κρούσης του σε κυβερνητικούς παράγοντες
ώστε να ενταχθεί στην καµπάνια.
Διαβάζω από τα Πρακτικά: «Μιχαήλ Γκάλγκος: Μέσα επικοινωνούσαν µε την οµάδα εργασίας τη δικιά µου, µε εµένα προσωπικά, επικοινωνούσαν µε την αναθέτουσα αρχή», την Προεδρία
δηλαδή. «Είχαµε θέσει σαν όρο ότι κάθε Σάββατο µαζεύουµε όλες αυτές τις προτάσεις. Το ίδιο συνέβαινε και στην αναθέτουσα
αρχή. Επικοινωνούσαν Μέσα απευθείας στην αναθέτουσα αρχή.
Η αναθέτουσα αρχή τα περνούσε όλα σε εµάς, τα αξιολογούσαµε και κάθε Σάββατο συζητούσαµε διαδικτυακά. Επιλέγαµε,
απορρίπταµε».
Από τις µαρτυρικές καταθέσεις προκύπτει επίσης ότι τους
συµµετέχοντες στη λίστα Πέτσα τους επέλεξε η Προεδρία της
Κυβέρνησης, η αναθέτουσα αρχή δηλαδή. «Γιάννης Ραγκούσης:
Ερώτηση, κύριε Γκάλγκο. Εσείς προτείνατε ή αποφασίζατε;
Εσείς προτείνατε ή εγκρίνατε;
Μιχαήλ Γκάλγκος: Εµείς προτείναµε τεχνοκρατικά…
Γιάννης Ραγκούσης: Ωραία.
Μιχαήλ Γκάλγκος:…και ενέκρινε η αναθέτουσα αρχή».
Σε άλλο σηµείο των Πρακτικών: «Μιχαήλ Γκάλγκος: «Υπήρχαν
δύο οµάδες εργασίας, η οµάδα εργασίας του αναδόχου και η
οµάδα εργασίας της αναθέτουσας αρχής. Η οµάδα εργασίας του
αναδόχου πρότεινε, τεκµηρίωνε. Η οµάδα εργασίας της αναθέτουσας αρχής ζητούσε διευκρινίσεις επί των προτάσεων, λάµβανε τις διευκρινίσεις, έδινε εντολές, ενέκρινε και προχωρούσαµε. Η θέση, δηλαδή, των ανθρώπων της αναθέτουσας
αρχής ήταν στο να εγκρίνουµε. Με βάση τη σύµβαση έπρεπε να
πάρουµε έγκριση». Αυτά είπε -εντός εισαγωγικών- ο «άλλος που
µοίρασε τα λεφτά µε τα κριτήρια», όπως είπε ο Πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στον Χατζηνικολάου.
Αυτά είπε ο «άλλος».
Σχετικά µε την ανάθεση της επιτροπής αξιολόγησης διαβάζω
από τα Πρακτικά: «Μιχαήλ Γκάλγκος: Δεν τα γνωρίζω αυτή τη
στιγµή. Εγώ, προσωπικά, επικοινωνούσα µε την κ. Γκόγκου που
ήταν, αν δεν απατώµαι για τον τίτλο της, διευθύντρια του Γραφείου της Προεδρίας». Η κ. Ευαγγελία Γκόγκου ήταν η διευθύντρια του γραφείου του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό τότε
και Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Πέτσα -αυτή ήταν η κ. Γκόγκου- και την «έδωσε» ευθέως µαζί µε όλους τους προϊσταµένους
της. Την έγκριση για το αν η εφηµερίδα «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ» που
µετά έκλεισε πήρε 180.000 ενώ η «Εφηµερίδα των Συντακτών»
πήρε 40.000, το αν το «iefimerida» θα πάρει 250.000 και το αν το
«DOCUMENTO» θα αποκλειστεί ή εάν θα χρηµατοδοτηθούν εκατοντάδες site που δεν ήταν στο Μητρώο των Online Media την
έδινε η αναθέτουσα αρχή, η οποία διά της διευθύντριας του κ.
Πέτσα, που ήταν Υπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, έδινε εντολές στον πρόεδρο της «INITIATIVE MEDIA». Ευθεία κυβερνητική
παρέµβαση, απόδειξη χειραγώγησης απευθείας από την κεφαλή
του Μαξίµου! Τι άλλη, δηλαδή, απόδειξη χρειάζεται για να φανεί
η ξεκάθαρη χειραγώγηση µε πολιτικά κριτήρια; Τι άλλη απόδειξη
χρειάζεται; Η ίδια σύµβαση λέει ρητά ότι η εταιρεία έχει γνωµοδοτικό ρόλο στην κατάρτιση της λίστας και αποφασιστικό ρόλο
έχει η αναθέτουσα αρχή.
Από τις καταθέσεις προέκυψε επίσης και άλλο ένα εξίσου σοβαρό ζήτηµα. Πρόκειται για την ευθεία καταστρατήγηση της νοµοθετηµένης υποχρέωσης της απόδοσης του 30% της κρατικής
διαφήµισης, της κρατικής διαφηµιστικής δαπάνης, στα τοπικά
και περιφερειακά µέσα σύµφωνα µε τον επικαιροποιηµένο
ν.4487/2017 του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα η επιτροπή παραλαβής εντο-
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πίζει την παρανοµία και αρχικώς αποφασίζει να αποδεχθεί ως
προσωρινά εκτελεστέο το κοµµάτι της παραλαβής, παραβιάζοντας τον νόµο.
Συνοψίζοντας, λοιπόν, αυτό που συµπεραίνουµε είναι ότι στη
λίστα Πέτσα δόθηκαν 20 εκατοµµύρια, κατά παράβαση της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας, µοιράστηκαν από την Κυβέρνηση
χωρίς αντικειµενικά κριτήρια, δεν ταυτοποιήθηκαν τα ποσά, γιατί
δεν δόθηκαν, δεν προσκοµίστηκαν τα εντάλµατα πληρωµής και
παραβιάστηκε κι ο νόµος του 30% στα περιφερειακά µέσα.
Πάµε παρακάτω, στο θέµα της «OPINION POLL». Από τη µία
διακινήθηκε µια δηµοσκόπηση παραβιάζοντας προβλέψεις του
νόµου για τις δηµοσκοπήσεις. Από την άλλη ο ιδιοκτήτης της
εταιρείας έπαιρνε χρήµατα από την Κυβέρνηση µε απευθείας
αναθέσεις µέσω δεύτερης εταιρείας, µε περίεργες πρακτικές και
ενάντια στις αρχές της λειτουργίας της αγοράς. Σύµφωνα µε
µαρτυρικές καταθέσεις, και ο Πρόεδρος του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης κ. Κουτροµάνος και ο Αντιπρόεδρος του
ΣΕΕΔΑ κ. Μαύρος και ο Πρόεδρος της ελεγκτικής δηµοσκοπήσεων κ. Χατζηπαντελής ανέφεραν ότι η Επιτροπή Θεσµών και
Διαφάνειας έχει την αρµοδιότητα αυτοτελώς να ελέγξει µία δηµοσκόπηση αν της ζητηθεί και ορθώς προσέφυγε ο ΣΥΡΙΖΑ στις
2 Ιουνίου του 2021 για την «OPINION POLL», καθώς το ορίζει ο
νόµος. Άρα, κακώς, η Νέα Δηµοκρατία αρνήθηκε τη σύγκλησή
της µε αόριστες αιτιάσεις και αυτό ας γίνει σαφές, γιατί έχουµε
επαναλάβει το αίτηµα στη θεσµών για µια άλλη, τη χιονισµένη
δηµοσκόπηση, αυτή της «Abacus».
Ανοίγω εδώ µία παρένθεση. Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ είπε ότι αναµένεται πόρισµα για το αν και κατά πόσο παραβιάστηκε η αρχή
της πολυφωνίας στη χώρα µας κατά τη διάρκεια της πανδηµίας.
Δεν έχει βγει ακόµη το πόρισµα. Ανακοίνωσε δηλαδή ότι το
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχει κάνει αποδεκτή την καταγγελία του ΣΥΡΙΖΑ. Περιµένουµε.
Ο κ. Μαύρος, λοιπόν, Αντιπρόεδρος του ΣΕΔΕΑ, κατέθεσε ότι
η επίµαχη δηµοσκόπηση δόθηκε στη δηµοσιότητα χωρίς να αναφέρεται ο εντολέας της, ενώ και ο κ. Μαύρος και ο κ. Χατζηπαντελής της ελεγκτικής είπαν ότι αυτό είναι, πράγµατι, πάρα πολύ
σοβαρό θέµα, γιατί δείχνει αν υπάρχουν συµφέροντα -έτσι είπε
ο κ Μαύρος- ή όχι πίσω από την ανάθεση για την εκπόνηση µιας
δηµοσκόπησης. Γι’ αυτό πρέπει να ανακοινώνεται η ταυτότητα
κι ο εντολέας.
Ο κ. Χατζηπαντελής κι ο κ. Μαύρος ρωτήθηκαν αν ζήτησε η
«OPINION POLL» τον έλεγχό της από την ελεγκτική εταιρεία των
δηµοσκοπήσεων γι’ αυτά που καταγγείλαµε και απάντησαν όχι.
Δεν προσπάθησε δηλαδή η εταιρεία να προστατεύσει το κύρος
της. Ελέγχθηκε µόνο ως προς το σκέλος το τυπικό της συλλογής
των στοιχείων, δηλαδή στο 50%, όπως είπε ο κ. Μαύρος αλλά
ουδέποτε ως προς το ουσιαστικό επιστηµονικό σκέλος των σταθµίσεων και ενώ είχε φάει τέτοιες καταγγελίες. Μέχρι και ο κ. Ζούπης, ο επιστηµονικός υπεύθυνος της «OPINION POLL», κατέθεσε
ότι δεν ελέγχθηκε στο κοµµάτι των σταθµίσεων.
Ως προς την απευθείας ανάθεση από τον ΕΔΥΤΕ -πάµε στο
δεύτερο κοµµάτι τώρα- στη «REPOSITION STRATEGY» του ίδιου
ιδιοκτήτη της «OPINION POLL», του κ. Μιχαήλ Διαµαντή, τον
οποίο -ειρήσθω εν παρόδω- και αυτόν τον αποκλείσατε από την
επιτροπή, δεν τον φέρατε, δηλαδή, για την υποστήριξη του
travel.gov.gr είστε πολλαπλώς έκθετοι. Από τις µαρτυρικές καταθέσεις του εκπροσώπου του ΕΔΥΤΕ αλλά και του εκπροσώπου
της «OPINION POLL», αποκαλύφθηκε ότι την απευθείας ανάθεση
των 270.000 ευρώ δεν την έκανε ο ΕΔΥΤΕ, την έκανε η Κυβέρνηση. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης συνέλεξε τις προσφορές, οι οποίες δεν µνηµονεύονται σε κανένα έγγραφο του
ΕΔΥΤΕ, του φορέα, και µετά ο ΕΔΥΤΕ επικυρώνει, ουσιαστικά,
την απευθείας ανάθεση προς τη «REPOSITION STRATEGY». Ο
εκπρόσωπος του ΕΔΥΤΕ αναφέρει χαρακτηριστικά ότι όταν τον
ενηµέρωσαν από το Υπουργείο ότι αυτή πρέπει να πάρει τη δουλειά, γκουγκλάρισε για να βρει τα στοιχεία της εταιρείας. Στο
πρακτικό του ΔΣ του ΕΔΥΤΕ, που αποφασίζει την απευθείας ανάθεση, αναγράφεται ότι έχει ήδη ξεκινήσει η συνεργασία -στο
πρακτικό του ΔΣ!- µε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
µε τη «REPOSITION STRATEGY». Πώς είχε ξεκινήσει η συνεργασία όταν δεν υπήρχε καν σύµβαση;
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Επίσης, πρώτα είχαµε την απόφαση της ανάθεσης και µετά
από εβδοµάδες κατατέθηκε η οικονοµική προσφορά από την
εταιρεία. Πού; Στη «REPOSITION STRATEGY» που στεγάζεται
στην ίδια έδρα και έχει το ίδιο call center µε την «OPINION POLL».
Έτσι λειτουργεί το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη! Ο Υπουργός
αποφασίζει αναθέσεις και οι εποπτευόµενοι φορείς τις επικυρώνουν.
Σύµφωνα µε τον κ. Ζούπη, «REPOSITION STRATEGY» και «OPINION POLL» είναι µονοπρόσωπες ΕΠΕ του ίδιου ατόµου, που
απαγορεύεται από το άρθρο 6 του ν.4541/2018, ενώ οι 270.000
δόθηκαν σε τρεις διαδοχικές συµβάσεις -άκουσον άκουσον!- µε
παράλογες αλληλουχίες για το ίδιο φυσικό αντικείµενο, πράγµα
που συνιστά ευθεία κατάτµηση του έργου. Η ιστοσελίδα δε που
υποστήριζε δήθεν τηλεφωνικά το travel.gov.gr δεν είχε καν το τηλέφωνο εξυπηρέτησης.
Στην επιτροπή µάθαµε ότι «γαλάζια» στελέχη, όπως ο κ. Πατούλης -ο κ. Πατούλης που στοχοποιήσατε τώρα στον χιονιά- …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, κύριε
συνάδελφε, ολοκληρώστε. Έχετε φθάσει στα δεκαεπτά λεπτά.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Λίγο την ανοχή
σας, παρακαλώ.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Υπήρξε ανοχή,
όπως είδατε.
Τελειώνει, κύριοι συνάδελφοι. Δεν είναι θέµα δικό σας, υπάρχει Προεδρείο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ας σεβαστεί τους συναδέλφους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, κύριε
Κάτση, ολοκληρώστε.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, διήρκεσε ενάµιση µήνα η
εξεταστική και προσπαθεί κανείς να τα παρουσιάσει συνοπτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Πήρατε όµως σχεδόν τον διπλάσιο χρόνο.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Στην επιτροπή µάθαµε, λοιπόν, ότι «γαλάζια» στελέχη έδιναν απευθείας αναθέσεις στη «REPOSITION
STRATEGY», όπως ο κ. Πατούλης και απολάµβαναν διθυραµβικές δηµοσκοπήσεις της «OPINION POLL», ενώ άλλα «γαλάζια»
στελέχη, όπως ο κ. Σιώµος, έχουν προβεί σε απευθείας αναθέσεις στην συγκεκριµένη εταιρεία επιλέγοντας από τρεις προσφορές του ίδιου ιδιοκτήτη των τριών εταιρειών.
Ταυτόχρονα έχουν καταγγελθεί οι ίδιες πρακτικές και στους
δήµους Λέρου και Αγράφων και προκύπτει από τις καταθέσεις
ότι η δηµοσκόπηση ήταν παράτυπη. Την απευθείας ανάθεση την
έδωσε ο ίδιος ο Υπουργός Επικρατείας µέσω του ΕΔΥΤΕ. Το
έργο που της ανατέθηκε είναι και υπερκοστολογηµένο και δεν
ξέρουµε πώς και αν έγινε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας ευχαριστούµε
πολύ.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Δεν κατέληξα ακόµη, κύριε Πρόεδρε, θέλω
άλλο ένα λεπτό.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, ολοκληρώστε, κύριε Κάτση. Μην κάνετε διάλογο. Σας παρακαλώ
πολύ, είπαµε να το τηρήσουµε αυτό.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: … (Δεν ακούστηκε)
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Κύριε Θεοχάρη, µόλις µπήκατε στην Αίθουσα. Μη µας κουνάτε και το δάκτυλο. Καθίστε ήσυχα. Πάει
πολύ, αφήστε µε να πω τη σκέψη µου και τελειώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ο χρόνος και η
διαδικασία είναι ευθύνη του Προεδρείου. Σας παρακαλώ πολύ,
κύριε Κάτση, κάναµε µια συµφωνία, ελπίζω να τηρηθεί. Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Στην περίπτωση της «ENTERPRISE GREECE», σκανδαλώδης ανάθεση εκτός των αρµοδιοτήτων της. Γιατί;
Ανάθεση για προσωπικές δηµόσιες σχέσεις του Πρωθυπουργού
και µελών της Κυβέρνησης και όχι για τη χώρα ή για ελληνικές
επιχειρήσεις. Αυτός είναι ο στόχος της «ENTERPRISE GREECE».
Φράσεις όπως ελληνικές επιχειρήσεις, εξαγωγικές επιχειρήσεις
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δεν υπήρχαν καν µέσα στην ανάθεση του ενός εκατοµµυρίου
που έκανε η «ENTERPRISE GREECE» στην εταιρεία «EDELMAN»,
η οποία ήταν η µόνη από τις δεκαέξι εταιρείες που κατέβηκε στον
προσχηµατικό διαγωνισµό. Να και η διασπάθιση του δηµοσίου
χρήµατος.
Να πω, λοιπόν, κλείνοντας, ότι µία έστω ακρωτηριασµένη και
fast-track διαδικασία που δεν έπαιξαν τα µέσα ενηµέρωσης κατέστη δυνατό να δικαιώσει απολύτως την πρότασή µας και να
αποδείξει ότι το ερευνώµενο διαρκές σκάνδαλο της χειραγώγησης της κοινής γνώµης µε δηµόσιο χρήµα, πράγµατι, συνετελέσθη. Οι πολιτικές σας ευθύνες, που εκµεταλλευτήκατε την
πανδηµία ως ευκαιρία, είναι απαράγραπτες και θα σας τις αποδώσει ο ελληνικός λαός.
Προτείνουµε δε το πόρισµά µας να διαβιβαστεί, µε όλα τα
στοιχεία που έχουν προκύψει, στις αρµόδιες δικαστικές αρχές,
προκειµένου εκείνες να διερευνήσουν περαιτέρω µε πλήρη
τρόπο και σε πλήρη έκταση όλα τα στοιχεία που έχουν ήδη αναδειχθεί και ενδεχοµένως θεµελιώνουν την ύπαρξη ποινικών ευθυνών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Θα διαβάσουν
όλοι το πόρισµα. Έχουν λάβει γνώση όλα τα µέλη του Κοινοβουλίου. Σας παρακαλώ πολύ, φτάσατε στα είκοσι λεπτά.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ο κ. Καµίνης από
το Κίνηµα Αλλαγής έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επιτρέψτε µου να πω ότι εγώ µάλλον είµαι αφελής, γιατί κάθισα χθες και «έκοψα» την οµιλία που είχα ετοιµάσει γιατί έσπευσα να πληροφορηθώ ποιος είναι ο χρόνος που έχουµε. Μου
είπαν δέκα λεπτά και κάθισα ακριβώς και «έκοψα» κάποια σηµεία
τα οποία θα µπορούσα να αναπτύξω. Καταλαβαίνω το να υπάρχει
–και αυτό αφορά όλους µας, όχι µόνο τον προλαλήσαντα- µια
ανοχή ενός, δύο λεπτών, το 10% -ας πούµε- του προγραµµατισµένου χρόνου αλλά µην πάµε σχεδόν στον διπλασιασµό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σύσταση της εξεταστικής επιτροπής αποτελεί εν προκειµένω και την πρώτη εφαρµογή της
νέας αναθεωρηθείσας διάταξης του άρθρου 68 παράγραφος 2
του Συντάγµατος. Με την αναθεώρηση αυτή κατέστη πλέον
σαφές ότι η σύσταση εξεταστικής επιτροπής αποτελεί δικαίωµα
και της Μειοψηφίας.
Δυστυχώς, η λειτουργία της επιτροπής δεν ανταποκρίθηκε στο
πνεύµα του αναθεωρητικού νοµοθέτη, γιατί αυτός προφανώς δεν
αποσκοπούσε µόνο να παράσχει στην Αντιπολίτευση την ευχέρεια να προκαλέσει τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Είχε,
προφανώς και πρωτίστως, κατά νου να καταστήσει αποτελεσµατική αυτή την ευχέρεια. Αυτό, βεβαίως, σηµαίνει ότι δεν είναι συνταγµατικώς ανεκτό η άσκηση των αρµοδιοτήτων της επιτροπής
να εγκαταλείπεται στο έλεος της Πλειοψηφίας, αφού αυτό θα
οδηγήσει µετά βεβαιότητας, όπως και συνέβη, στη φαλκίδευση
της συνταγµατικής διάταξης.
Ο Κανονισµός της Βουλής, δυστυχώς, δεν προσαρµόστηκε
στην αναθεώρηση. Παρ’ όλα αυτά, η συνταγµατική νοµιµότητα
παρέχει µια έσχατη λύση απέναντι στην αδράνεια του κοινού νοµοθέτη, τη σύµφωνη µε το Σύνταγµα ερµηνεία του Κανονισµού
της Βουλής, πράγµα όµως το οποίο απαιτεί µια κάποια αυτοσυγκράτηση από την πλευρά της Συµπολίτευσης, ώστε να µην καταχραστεί την πλειοψηφία που διαθέτει στην επιτροπή.
Δυστυχώς, αυτή η επιβεβληµένη από το Σύνταγµα συµπεριφορά δεν εκδηλώθηκε σε κανένα σηµείο της διαδικασίας. Η αδυναµία της Μειοψηφίας κατέστη εµφανής ήδη κατά την εκλογή
του προεδρείου της επιτροπής, καθώς αυτό συγκροτήθηκε κατά
αποκλειστικότητα από Βουλευτές της Πλειοψηφίας.
Η ίδια αδυναµία επιβεβαιώθηκε και κατά τη δεύτερη συνεδρίαση της επιτροπής, όταν δηλαδή απορρίφθηκε η πρόταση
των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης να κληθούν ως µάρτυρες πρόσωπα που είχαν διατελέσει Υπουργοί, Γενικοί Γραµµατείς Υπουργείων κ.λπ., πρόσωπα, δηλαδή, που υπέχουν πολιτική ευθύνη για
τις πράξεις και παραλείψεις τους που έλαβαν χώρα κατά την περίοδο που αποτελεί και το αντικείµενο σύστασης της επιτροπής.
Παρακώλυσε το έργο της επιτροπής ιδίως η άρνηση της Πλει-
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οψηφίας να κληθεί ως µάρτυρας ο πρώην Υφυπουργός παρά τω
Πρωθυπουργώ κ. Στυλιανός Πέτσας. Η πλειοψηφία της επιτροπής υποστήριξε µάλιστα ότι η µαρτυρία του κ. Πέτσα είναι περιττή, καθώς ο ίδιος έχει απαντήσει στο πλαίσιο του συνήθους
κοινοβουλευτικού ελέγχου σε πλήθος σχετικών κοινοβουλευτικών ερωτήσεων και επίσης ότι εµφανίστηκε αυτοπροσώπως ενώπιον της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας για να παράσχει τις
απαραίτητες διευκρινίσεις.
Η άποψη αυτή είναι εσφαλµένη, κυρίως, επειδή δεν λαµβάνει
υπ’ όψιν της ότι η µαρτυρία ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής
γίνεται µε βάση ρητή διαβεβαίωση του µάρτυρα ότι θα καταθέσει
την αλήθεια, µε συνέπεια σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι αυτός
ψεύδεται, να διωχθεί µε την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης
ή της ψευδούς ανωµοτί κατάθεσης, σύµφωνα µε τα άρθρα 224
και 225 του Ποινικού Κώδικα, τα οποία εν προκειµένω τυγχάνουν
εφαρµογής δυνάµει ρητής διάταξης του άρθρου 147 παράγραφος 3 του Κανονισµού της Βουλής.
Βλέπουµε, λοιπόν, ότι ουσιαστικά αυτή η απουσία ειδικά του
κ. Πέτσα από την επιτροπή, η αδυναµία της επιτροπής να έχει τη
µαρτυρία του, ήταν κάτι πάρα πολύ σηµαντικό και άφησε δυσαναπλήρωτο κενό.
Επιπλέον, η Πλειοψηφία στέρησε την επιτροπή και από την
πρόσβαση σε ζωτικής σηµασίας αποδεικτικό υλικό, όπως ήταν η
αλληλογραφία µεταξύ της αναθέτουσας αρχής, του Υπουργείου
Προεδρίας της Κυβέρνησης και της αναδόχου εταιρείας, της
«ΙNITIATIVE MEDIA».
Όπως αποδείχθηκε κατά την αποδεικτική διαδικασία, ιδίως
κατά την εξέταση του κ. Ιορδάνη Γιαµουρίδη, δηµοσίου υπαλλήλου και επικεφαλής της επιτροπής παραλαβής, κυριαρχεί ασάφεια ως προς το τι ακριβώς παρέλαβε η επιτροπή παραλαβής,
αυτά που περιλαµβάνονται στην πρόταση της «INITIATIVE
MEDIA» προς το Υπουργείο Προεδρίας ή αυτά που, τελικά, αποφάσισε το Υπουργείο;
Η ασάφεια αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η διαµόρφωση του
καταλόγου των µέσων µαζικής ενηµέρωσης που εισέπραξαν τα
ποσά έγινε σταδιακά και µετά από άτυπες, διαδοχικές συνεννοήσεις µεταξύ Υπουργείου και εταιρείας και αφού κατά την πορεία
διαµόρφωσης του καταλόγου εντάσσονταν σε αυτόν και ΜΜΕ
που αντιπροτείνονταν είτε στην διαφηµιστική εταιρεία είτε στο
Υπουργείο.
Η εταιρεία, σύµφωνα µε την κατάθεση του διευθύνοντος συµβούλου της, ζητούσε την σχετική έγκριση της Κυβέρνησης, αλλά
η σταδιακή διαµόρφωση του καταλόγου, κυρίως όµως η αδυναµία της επιτροπής να έχει πρόσβαση στην ανταλλαγή των σχετικών µηνυµάτων µεταξύ Υπουργείου και εταιρείας, καθιστούν
αδύνατη τη διαµόρφωση, βέβαιης, κρίσης ως προς το πώς, τελικά, καταρτίστηκε ο οριστικός κατάλογος των µέσων τα οποία
και εισέπραξαν τα ποσά της διαφηµιστικής δαπάνης.
Η αβεβαιότητα -ως προς τη διαδικασία βάσει της οποίας καταρτίστηκε ο οριστικός κατάλογος- επιτείνεται και από το γεγονός ότι εµφανίζονται δύο διαδοχικά, αλλά µε το ίδιο αντικείµενο,
διαβιβαστικά προς το Υπουργείο έγγραφα της εταιρείας, βάσει
των οποίων αυτή διαβιβάζει τον οριστικό κατάλογο των µέσων,
ένα µε ηµεροµηνία 26 Ιουνίου 2020 το οποίο αντικαταστάθηκε
µετά από άλλο µε ηµεροµηνία 1η Ιουλίου του 2020.
Η αντικατάσταση αφορά στην ουσία ένα ρήµα και αποσκοπεί
να εµφανίσει ότι είχε προϋπάρξει πρόταση της εταιρείας, όπως
προβλέπει η σχετική σύµβαση και ότι δεν αποφάσισε το Υπουργείο ανεξαρτήτως προτάσεως, όπως συνάγεται από το πρώτο
έγγραφο το οποίο και αντικαταστάθηκε.
Από την κατάθεση του κ. Γκάλκου, παρ’ όλο που επανειληµµένως ρωτήθηκε, δεν κατέστη σαφές το ποιος είχε την πρωτοβουλία να υποδείξει στην εταιρεία το «εσφαλµένο» της πρώτης
διατύπωσης. Η σύγχυση γύρω από το ζήτηµα αυτό επιτείνεται
από το γεγονός ότι το διορθωτικό έγγραφο της 1ης Ιουλίου δεν
φέρει αριθµό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Υπουργείο Προεδρίας µε συνέπεια να καθίσταται αδιάγνωστη η πραγµατική ηµεροµηνία σύνταξής του.
Την αρνητική εντύπωση ως προς το αδιάβλητο της διαδικασίας επιτείνει και το γεγονός ότι η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, στην οποία προβλέφθηκε η ευχέρεια σύναψης σύµβασης
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µε απευθείας διαπραγµάτευση, χωρίς προηγούµενη προκήρυξη,
ετέθη υπ’ όψιν της ανεξάρτητης αρχής για τη σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων, προκειµένου αυτή να εκδώσει την από τον νόµο
προβλεπόµενη γνωµοδότηση, µε τόσο µεγάλη καθυστέρηση
ώστε, ουσιαστικά, να καθίσταται αδύνατη η γνωµοδότηση. Ζητήθηκε η γνωµοδότηση τη µέρα που κατατέθηκε η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
Συµπερασµατικά, ως προς το πρώτο σκέλος του αντικειµένου
της εξεταστικής επιτροπής, που περιλαµβάνει τις λεγόµενες λίστες Πέτσα 1 και 2, δεν µπορεί να υποστηριχθεί ο ισχυρισµός
που περιλαµβάνει η Συµπολίτευση στο πόρισµά της, ότι δεν
υπήρξε αθέµιτη παρέµβαση στην τελική κατάρτιση του καταλόγου των επιλεγέντων µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Και δεν µπορεί
να αποδειχθεί για πολλούς λόγους, πρωτίστως για το γεγονός
ότι η επιτροπή δεν είχε πρόσβαση σε κρίσιµα αποδεικτικά στοιχεία, είτε µε τη µορφή µαρτύρων είτε µε τη µορφή εγγράφων.
Δεν αποδεικνύεται, όµως, ούτε η σοβαρότατη κατηγορία που
απευθύνει στην Κυβέρνηση η Αξιωµατική Αντιπολίτευση όταν
αναφέρεται σε απόπειρα χειραγώγησης της κοινής γνώµης. Δεν
είναι η πρώτη φορά που βλέπουµε, ουσιαστικά, να υπάρχει µία
διαδικασία στη Βουλή, η οποία οδηγεί σε µια αντιπαράθεση
τύπου πινγκ πονγκ µεταξύ Πλειοψηφίας και Μειοψηφίας.
Αποκορύφωµα αυτής της ιστορίας, είναι και η ηχηρή σιωπή
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης στο θέµα των αποζηµιώσεων
της κυβέρνησης Καραµανλή για τις πυρκαγιές του 2007. Δεν τολµάτε ούτε το όνοµά του να πείτε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΚΙΝΑΛ)
Όµως και ως προς το δεύτερο υπό διερεύνηση αντικείµενο,
δηλαδή την επίµαχη δηµοσκόπηση της εταιρείας «OPINION
POLL», οι µαρτυρικές καταθέσεις και το εν γένει αποδεικτικό
υλικό δεν αφήνουν περιθώριο ασφαλούς συµπεράσµατος. Δυστυχώς και πάλι η Πλειοψηφία απέκλεισε από τον κατάλογο των
µαρτύρων πρόσωπα, η µαρτυρία των οποίων θα µπορούσε να
διαφωτίσει την επιτροπή, ιδίως τον κ. Μιχάλη Διαµαντή ιδιοκτήτη
της «OPINION POLL», καθώς και της εταιρείας «REPOSITION
STRATEGY» η οποία, σύµφωνα µε την Αξιωµατική Αντιπολίτευση,
φέρεται να ανέλαβε προµήθειες χωρίς διαγωνισµό.
Το γεγονός, πάντως, ότι δηµοσιεύθηκε δηµοσκόπηση χωρίς
να περιλαµβάνεται η ταυτότητα, αποτελεί σοβαρό ολίσθηµα, µία
απόπειρα αν όχι χειραγώγησης της κοινής γνώµης τουλάχιστον
σοβαρού επηρεασµού της.
Το ίδιο συνέβη από την ίδια εταιρεία και κατά τη διάρκεια των
εσωκοµµατικών εκλογών του Κινήµατος Αλλαγής. Έβγαλε τότε
η αείµνηστη Φώφη Γεννηµατά ανακοίνωση που στηλίτευε το γεγονός. Αντί, όµως, η εταιρεία να στραφεί σε βάρος της Προέδρου του Κινήµατος, εναντίον της Προέδρου του Κινήµατος,
αντί να χτυπήσει το άλογο χτύπησε το σαµάρι, ένα µεσαίο στέλεχος του Κινήµατος το οποίο απλώς επανέλαβε τις κατηγορίες
αυτές σε βραδινή τηλεοπτική εκποµπή.
Δεν θα επεκταθώ περισσότερο, κύριε Πρόεδρε. Θέλω απλώς
να τονίσω, ότι είναι κρίσιµο το ζήτηµα. Θα είναι δώρο άδωρο εάν
δεν αλλάξει ο Κανονισµός της Βουλής, ούτως ώστε να µπορεί η
Μειοψηφία, εν πάση περιπτώσει, να προκαλεί κάποιους µάρτυρες η ίδια χωρίς περιορισµούς, καθώς, επίσης, και σε άλλα αποδεικτικά έγγραφα να υπάρχει πρόσβαση της επιτροπής µε µόνη
την πρόταση της Μειοψηφίας. Αλλιώς, η συνταγµατική Αναθεώρηση θα είναι δώρο άδωρον.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΚΙΝΑΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Καµίνη. Πολύ σωστά είπατε ότι είναι µερικά ζητήµατα που χρειάζονται, ενδεχοµένως, συζήτηση ξανά. Αυτή τη
στιγµή, όµως, αυτός είναι ο Κανονισµός, αυτές είναι οι ρυθµίσεις.
Η κ. Μαρία Κοµνηνάκα από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας
έχει τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και χρόνια
σας πολλά.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας υπερψήφισε την πρόταση
για τη συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής, συµφώνησε και
συµφωνεί µε την ανάγκη να διερευνηθεί στο σύνολό της η επιχείρηση πολιτικής χειραγώγηση της κοινής γνώµης, καθώς και
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το πώς, πραγµατικά, κατασπαταλήθηκε το δηµόσιο χρήµα και,
µάλιστα, στην περίοδο της πανδηµίας. Για αυτόν τον λόγο προσήλθαµε και στις εργασίες της εξεταστικής επιτροπής, µε σκοπό
να συµβάλλουµε, όσο το δυνατόν περισσότερο, στη διερεύνηση
τους.
Αυτό σηµαίνει ότι προσδοκούσαµε ότι µπορούσαµε, πράγµατι,
να φτάσουµε σε ένα αποτέλεσµα ουσιαστικής διερεύνησης της
υπόθεσης πρώτα και κύρια, βέβαια, για την ενηµέρωση του λαού,
αλλά και για να αποδοθούν οι όποιες ευθύνες υπήρχαν; Ούτε είχαµε τέτοιες προσδοκίες, πόσω µάλλον δεν τις καλλιεργήσαµε
στον κόσµο.
Τα άλλα κόµµατα επέλεξαν ποµπώδεις, κατά τη γνώµη µας,
δηλώσεις για τη σπουδαιότητα, για τη δήθεν τοµή που µπορεί να
επιφέρει η για πρώτη φορά ενεργοποίηση του δικαιώµατος της
Μειοψηφίας να συστήσει µια εξεταστική επιτροπή µε βάση την
τελευταία συνταγµατική Αναθεώρηση, δηλώσεις και προσδοκίες
που διαψεύστηκαν, βέβαια, πανηγυρικά, αφού σε κάθε περίπτωση τέτοιου είδους επιτροπές δεν µπορούν να ξεφύγουν από
τους δεδοµένους κάθε φορά συσχετισµούς και, άρα, παραµένουν και πολύ συγκεκριµένες οι δυνατότητές τους. Τα όριά τους
καθορίζονται, τελικά, από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία
και τις αντίστοιχες, βέβαια, πολιτικές σκοπιµότητες που επιχειρούν κάθε φορά να εξυπηρετηθούν.
Βέβαια, οµολογούµε ότι αυτή τη φορά η Νέα Δηµοκρατία επιβεβαίωσε πολύ γρηγορότερα από ό,τι περιµέναµε και εµείς αυτή
µας την εκτίµηση. Σε ένα βαθµό ήταν πρωτοφανής η απόφαση
της κυβερνητικής πλειοψηφίας -η απαράδεκτη αυτή απόφασηνα αποκλείσει από τους προς εξέταση µάρτυρες τους αρµόδιους
Υπουργούς, ιδίως τον κ. Πέτσα και τον κ. Κικίλια, και άλλους, βέβαια, πολιτικούς παράγοντες που προτάθηκαν και από το ΚΚΕ,
αλλά και συνολικά από τα κόµµατα της αντιπολίτευσης. Χρησιµοποιήθηκε, µάλιστα, και ένα εντελώς σαθρό επιχείρηµα, ότι ο
αρµόδιος Υπουργός έχει εξαντλήσει την υποχρέωσή του να ενηµερώσει για τα πεπραγµένα του µέσω του κοινοβουλευτικού
ελέγχου, οπότε περισσεύει η υποχρέωσή του να καταθέσει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής, υποτιµώντας εντελώς και την
ίδια τη λειτουργία, τελικά, της εξεταστικής επιτροπής µε µια τέτοια µεθόδευση που απέβλεπε, προφανώς, στην αποσιώπηση
των όποιων πολιτικών ευθυνών.
Φυσικά, αυτό είχε ως αποτέλεσµα να εµποδίσει τη διερεύνηση
της ουσίας των ελεγχόµενων πράξεων, εκφυλίζοντας, στην
ουσία, και την όλη διαδικασία, πολύ περισσότερο όταν ακόµα και
χρήσιµα έγγραφα που ζητήθηκαν και, ενδεχοµένως, θα µπορούσαν να αποδείξουν ένα µέρος των συνεννοήσεων που γινόντουσαν µεταξύ του Υπουργείου και της αναθέτουσα αρχής, δεν
έφτασαν ποτέ στην επιτροπή µε ευθύνη της Κυβέρνησης. Παρ’
όλα αυτά, η επιτροπή συνέχισε ακάθεκτη και ολοκλήρωσε στο
άψε σβήσε τις διαδικασίες της.
Και ερχόµαστε σήµερα να συζητήσουµε -κατά το σύνηθες, βέβαια, συµβαίνον- ένα από τα γνωστά πορίσµατα - σούπα, που
στην πραγµατικότητα ακόµα και αν αναδείκνυε ορισµένα ζητήµατα -που εν προκειµένω ούτε αυτό κάνει- δεν παύει να συγκαλύπτει την ουσία της διαπλοκής που υπάρχει ανάµεσα στο
πολιτικό σύστηµα, στις κυβερνήσεις, στα αστικά κόµµατα από τη
µία και στα µεγάλα επιχειρηµατικά συµφέροντα, µέρος των
οποίων είναι και οι µεγαλοϊδιοκτήτες των µέσων ενηµέρωσης.
Γι’ αυτό είναι, άλλωστε, και µεγάλη η προθυµία όλων σας και
η ευθιξία σας, ενίοτε, να στήνετε τέτοιου είδους επιτροπές, οι
οποίες προσφέρουν, βέβαια, µπόλικη τροφή για αποπροσανατολισµό, άσφαιρους καβγάδες και µπόλικο σόου στις τηλεοράσεις.
Αντίθετα, αρνείστε να πάρετε ακόµα και τα στοιχειώδη µέτρα
που, φυσικά, και δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν στην ουσία το
πρόβληµα και σε όλες του τις πτυχές, όµως θα µπορούσαν να
καθορίσουν ορισµένους κανόνες διαφάνειας και αντικειµενικότητας. Υπάρχουν ζητήµατα που προέκυψαν από τη διαδικασία
της επιτροπής και που πρέπει, κατά τη γνώµη µας, να διερευνηθούν περαιτέρω;
Πράγµατι, δεν εξηγήθηκαν ουσιαστικά τα κριτήρια µε τα οποία
έγινε η κατανοµή της διαφηµιστικής δαπάνης, µε αποτέλεσµα να
παραµένουν ακόµα αδικαιολόγητες κραυγαλέες διαφοροποιήσεις µεταξύ ορισµένων µέσων ενηµέρωσης. Η γενικόλογη ανα-
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φορά σε αδιάψευστους δήθεν αλγόριθµους δεν αναιρεί το γεγονός ότι τα κριτήρια, που τους καθορίζουν παραµένουν άγνωστα
στους ενδιαφερόµενους και, ουσιαστικά, αδυνατούν να ελεγχθούν από τον οποιονδήποτε. Πολύ περισσότερο, όταν επιβεβαιώθηκε ότι στην επιλογή επέδρασαν καθοριστικά πολιτικές σκοπιµότητες, ανάλογα µε την τοποθέτηση του κάθε µέσου µαζικής
ενηµέρωσης, ενώ υπήρχε η δυνατότητα τέτοιου είδους παρεµβάσεις να γίνουν από το Υπουργείο, που κρατούσε, βέβαια, και
το πεπόνι και το µαχαίρι: Δηλαδή, είχε και τη δυνατότητα προτάσεων µέσων µαζικής ενηµέρωσης στην εργολήπτρια αρχή, την
οποία, βέβαια, και αξιοποίησε το Υπουργείο αλλά και τη δυνατότητα έγκρισής τους. Ουσιαστικά, για τους λόγους αυτούς η όλη
διαδικασία είχε περισσότερο χαρακτηριστικά επιλεκτικής οικονοµικής στήριξης στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, παρά την ίδια
την ουσιαστική ενηµέρωση του ελληνικού λαού.
Αυτή, λοιπόν, η αδυναµία ουσιαστικού ελέγχου της αντικειµενικότητας των κριτηρίων κατανοµής της διαφηµιστικής δαπάνης,
που όλοι σας λίγο ή πολύ την αναγνωρίζετε και που αντικειµενικά
-λέµε- διαµορφώνει ευνοϊκές συνθήκες για αδιαφανείς δοσοληψίες, αποδεικνύει ταυτόχρονα και την ορθότητα, αλλά και την
αναγκαιότητα της τροπολογίας που επανειληµµένα πρότεινε το
ΚΚΕ, για να µπορεί να ελέγχεται η σχετική διαφηµιστική δαπάνη
µε αυστηρούς κανόνες διαφάνειας. Δηλαδή, τα ζητήµατα που
απασχολούν τη σηµερινή εξεταστική επιτροπή θα µπορούσαν να
έχουν λυθεί άµεσα, αν είχατε κάνει δεκτή τη νοµοθετική πρωτοβουλία του ΚΚΕ, την οποία στα δύο χρόνια της πανδηµίας έχουµε
ήδη καταθέσει τρεις φορές. Και σ’ αυτό, βέβαια, είστε όλοι σας
εκτεθειµένοι. Γιατί η τροπολογία αυτή απορρίφθηκε πανηγυρικά
από τη Νέα Δηµοκρατία -όπως ήταν αναµενόµενο-, δεν στηρίχθηκε, όµως, ούτε από τον ΣΥΡΙΖΑ ούτε από το Κίνηµα Αλλαγής
και άλλα κόµµατα που σήµερα διαµαρτύρονται.
Η συγκεκριµένη τροπολογία προέβλεπε, πρώτον, ότι τα µηνύµατα που αφορούν την προστασία της δηµόσιας υγείας, την προστασία από σοβαρό κίνδυνο ή απειλή, όπως είναι µια πανδηµία,
και την ενηµέρωση του λαού θα έπρεπε να µεταδίδονται, να καταχωρίζονται ή να αναρτώνται, ανάλογα µε το µέσο, υποχρεωτικά και δωρεάν σε όλα τα µέσα ενηµέρωσης και όχι, βέβαια, µε
τέτοιους όρους διαφηµιστικής καµπάνιας. Αυτό, αν θέλετε, καταρρίπτει και το σαθρό επιχείρηµα που χρησιµοποιήθηκε από την
Κυβέρνηση, ότι δεν υπήρχε το νοµοθετικό πλαίσιο που να εξασφαλίζει τους όρους, ώστε να προβάλλονται τα κοινωνικά µηνύµατα µε επάρκεια, σε χρόνους δηλαδή υψηλής ακροαµατικότητας και τηλεθέασης και συχνότητας, και έτσι να δικαιολογήσετε ότι ακόµα και αυτό το υπάρχον, έστω και ανεπαρκές, πλαίσιο των κοινωνικών µηνυµάτων δεν αξιοποιήθηκε στην περίπτωση της πανδηµίας.
Επιµείναµε και επιµένουµε σ’ αυτό το αίτηµα, γιατί θεωρούµε
πραγµατικά απαράδεκτο και προκλητικό, την ώρα που υπάρχει
ένας τόσο σοβαρός κίνδυνος για τη δηµόσια υγεία, τελικά, ο
λαός από τη φορολογία του να καλείται να πληρώσει για να ενηµερωθεί για τον τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να προστατευτεί
από µια τέτοια απειλή. Δεν φτάνει που τον αφήνετε απροστάτευτο, που τον αναγκάζετε να πληρώνει ουσιαστικά και πρακτικά
για την πρόσβασή του σε όλες τις δοµές υγείας, τελικά, τον αφήνετε απροστάτευτο και τον αναγκάζετε να πληρώνει ακόµα και
για την στοιχειώδη ενηµέρωση του.
Τι άλλο προέβλεπε η τροπολογία; Προέβλεπε ότι σε όλες τις
άλλες περιπτώσεις, όπου χρειάζεται να υπάρχει διαφηµιστική
καµπάνια για την προβολή της δραστηριότητας Υπουργείων ή
άλλων εποπτευόµενων φορέων του δηµοσίου, αυτή να γίνεται όσο αυτό, βέβαια, είναι δυνατόν σε αυτές τις συνθήκες- µε όρους
διαφάνειας και µε αντικειµενικά κριτήρια, χωρίς απαράδεκτους
αποκλεισµούς, χωρίς επιδότηση ανύπαρκτων µέσων που διαµορφώνουν, ακριβώς, αυτού του είδους τις συνθήκες που επιτρέπουν ευθέως τη συναλλαγή.
Τρίτον, προβλεπόταν η δυνατότητα να δηµοσιεύεται αναλυτικά
το σύνολο της διαφηµιστικής δαπάνης του Υπουργείου ανά ποσό
και ανά µέσο ενηµέρωσης µέσα σε δέκα µόλις ηµέρες από την
υπογραφή των σχετικών συµβάσεων, καθώς και να παραδίδεται
η σχετική κατάσταση στην αρµόδια Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής. Να, λοιπόν, πώς θα µπορούσαν να εκλεί-
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πουν τέτοιου είδους φαινόµενα, όπως αυτά που αποτελούν αντικείµενο της σηµερινής συζήτησης.
Ακόµα, η συγκεκριµένη τροπολογία προέβλεπε -για να καθίσταται, αν θέλετε, και ουσιαστικά εφαρµόσιµη- ότι στην περίπτωση που δεν τηρούνταν οι παραπάνω όροι, οι συµβάσεις θα
καθίστανται αυτόµατα άκυρες και θα αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τα ποσά που παρανόµως τελικά καταβλήθηκαν στα µέσα ενηµέρωσης. Αντίστοιχα, προβλέπονται και οι
σχετικές ποινικές κυρώσεις για τα υπαίτια φυσικά πρόσωπα.
Τέλος, η τροπολογία του ΚΚΕ προέβλεπε ταυτόχρονα µέσα σε
προθεσµία τριών µηνών την υποχρεωτική κατάθεση στοιχείων
που να ανατρέχουν σε διάστηµα δεκαετίας, δηλαδή, τα χρόνια
της κρίσης και των αυστηρών δηµοσιονοµικών περιορισµών.
Έτσι, θα µπορούσαµε να δούµε για αυτά τα δέκα έτη πού πήγαν
τα χρήµατα του ελληνικού λαού σε αντίστοιχες περιπτώσεις, σε
ποιο µέσο και µε ποια κριτήρια κατανεµήθηκαν.
Αυτό, αν θέλετε, αποδεικνύει και την υποκρισία της Νέας Δηµοκρατίας που, αν πράγµατι σας ενδιέφερε, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, να διευρύνετε το αντικείµενο της έρευνας της επιτροπής και στο διάστηµα διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν
υιοθετήσατε αυτή την πολύ απλή πρόταση του ΚΚΕ, ώστε να έρθουν σε γνώση του Κοινοβουλίου και φυσικά του ελληνικού λαού
όλα αυτά τα στοιχεία και, µάλιστα, γι’ αυτή την περίοδο της πολύπαθης δεκαετίας; Όµως, και κανένα από τα άλλα κόµµατα,
που διεκδικούν τις κυβερνητικές καρέκλες δεν υποστηρίζει, ούτε
πήρε ποτέ µια τέτοια νοµοθετική πρωτοβουλία, γιατί σας βολεύει
αυτό το διάτρητο νοµοθετικό πλαίσιο, που επιτρέπει να συντηρείται ένας αδιαφανής µηχανισµός σχέσεων και διαπλοκής µε τα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης ή µε ένα µέρος αυτών, ώστε, βέβαια,
να συνεχίζεται απρόσκοπτα ο εξωραϊσµός της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής, ο µηχανισµός χειραγώγησης του ελληνικού
λαού, που επιτυγχάνεται άλλοτε µε πολύ περισσότερο και άλλοτε
µε λιγότερο προφανή µέσα.
Πολλές φορές, µάλιστα, δεν έχετε ανάγκη ούτε αυτό το ανεπαρκές νοµοθετικό πλαίσιο, για να κρατήσετε έστω τα προσχήµατα των προκλητικών ενισχύσεων των επιχειρηµατικών οµίλων,
ιδιαίτερα των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, αλλά δηµιουργείτε
νέο. Μια τέτοια νοµοθετική ρύθµιση µε απόλυτη νοµιµότητα και
διαφάνεια θέσπισε η Νέα Δηµοκρατία, για να χαρίσει στους καναλάρχες µια ολόκληρη δόση απ’ αυτά που έπρεπε να καταβάλλουν για τις τηλεοπτικές άδειες, τη στιγµή που θυµάται τον
δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό της χώρας κάθε φορά που της ζητείται να ενισχύσει το δηµόσιο σύστηµα υγείας εν µέσω πανδηµίας, να κάνει τις απαραίτητες προσλήψεις στο ελλιπές προσωπικό, να προσλάβει εκπαιδευτικούς στα σχολεία, να πάρει µέτρα
ανακούφισης του λαϊκού εισοδήµατος εν µέσω ασφυκτικής ακρίβειας.
Αντίστοιχα, σαθρό και σε κάθε περίπτωση ανεπαρκές παραµένει και το θεσµικό πλαίσιο στα ζητήµατα των δηµοσκοπικών εταιρειών, που επιτρέπει κάτω από ένα πέπλο ασάφειας των
αρµοδιοτήτων ακόµα και στις όποιες περιπτώσεις καταγγέλθηκαν τα προηγούµενα χρόνια παράτυπες ή προβληµατικές δηµοσκοπήσεις πολιτικού περιεχοµένου να µην καταλήγει ο έλεγχος
και στην επιβολή των αντίστοιχων κυρώσεων, όπως προέκυψε,
συγκεκριµένα, για την εντυπωσιακή αδράνεια που επέδειξε το
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης σε τέτοιες κραυγαλέες περιπτώσεις.
Όµως, αλήθεια, όσα σήµερα συζητάµε δικαιολογηµένα ξενίζουν και προκαλούν εύλογα ερωτήµατα σε σχέση µε τα περιθώρια παρεµβάσεων και το εύφορο έδαφος που θα επέτρεπε να
υπάρξουν και πολιτικές σκοπιµότητες, όπως στην περίπτωση των
επίµαχων δηµοσκοπήσεων της «OPINION POLL», δηλαδή πέρα
από το ζήτηµα της µη δηµοσίευσης του ενδιαφερόµενου για τη
δηµοσκόπηση;
Πραγµατικά, όµως, αυτά τα ζητήµατα, αν θέλετε, είναι ακόµη
πιο προκλητικά. Την ίδια στιγµή, δηλαδή, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας λάµβανε µέσω άλλης ιδίων συµφερόντων εταιρείας του
συµβάσεις έργων µε απευθείας αναθέσεις από το δηµόσιο
ύψους αρκετών χιλιάδων ευρώ. Αναρωτιόµαστε: Υπάρχει νοµοθετικό πλαίσιο, που να εµποδίζει µια τέτοια παράλληλη επιχειρηµατική δραστηριότητα, που να θέτει έστω στοιχειώδεις περιο-
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ρισµούς και ρυθµιστικούς κανόνες στις δηµοσκοπικές εταιρείες,
ακριβώς λόγω αυτής της φύσης της δραστηριότητάς τους; Κανένα απολύτως. Γιατί αυτό θα άγγιζε τα ιερά και τα όσια της
ελευθερίας της επιχειρηµατικής δράσης. Τα ιερά και τα όσια της
ίδιας της καπιταλιστικής οικονοµίας στην οποία είναι όχι απλά
συνήθης, αλλά και νόµιµη και επιβεβληµένη αυτή η σύµφυση των
επιχειρηµατικών συµφερόντων µε τα αστικό κράτος.
Δεν έχετε όλοι σας Ευαγγέλιο αυτούς τους κανόνες λειτουργίας της καπιταλιστικής οικονοµίας; Τώρα το ανακαλύψατε, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, κύριοι του
ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ αυτό το έδαφος αδιαφάνειας και των πολιτικών
σκοπιµοτήτων; Με το ένα χέρι ποτίζετε το εύφορο έδαφος για
να καλλιεργούνται αυτά τα φιντάνια της διαπλοκής και µε το
άλλο καµώνεστε ότι το καθαρίζετε από τα ζιζάνια.
Φυσικά και δεν έχουµε την παραµικρή αυταπάτη ότι τα ζητήµατα αυτά µπορούσαν και µπορούν να φωτιστούν στο σύνολό
τους στο πλαίσιο µιας τέτοιας εξεταστικής επιτροπής, όµως, θεωρούµε ότι είναι βέβαιο και χωρίς αµφιβολία πως προέκυψαν και
σε αυτή την περίπτωση, τουλάχιστον, πολιτικές ευθύνες της Κυβέρνησης και της κυβερνητικής πλειοψηφίας τόσο όσον αφορά
τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στην εξεταστική επιτροπή, όσο
βέβαια και για την ουσία των ερευνώµενων πράξεων αυτής.
Η έκταση και η βαρύτητα αυτών των ευθυνών θεωρούµε ως
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας ότι χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, παίρνοντας φυσικά υπ’ όψιν και τις συνθήκες των εργασιών της επιτροπής που δεν επέτρεψαν την ουσιαστική και σε
βάθος έρευνα για το σύνολο αυτών των καταγγελλόµενων πράξεων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Κοµνηνάκα.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Κωνσταντίνος Μπούµπας από την Ελληνική Λύση και αµέσως µετά θα πάρει τον λόγο ο κ. Γρηγοριάδης από το ΜέΡΑ25.
Ορίστε, κύριε Μπούµπα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε, και χρόνια πολλά για την ονοµαστική σας εορτή,
καθώς και σε όσες και όσους γιορτάζουν σήµερα.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Χρόνια πολλά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας ευχαριστώ
πολύ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Κυρίες και κύριοι, έχετε καταλάβει τι συζητάµε σήµερα, µετά από µια εξεταστική επιτροπή εξπρές µέσα σε ένα σύντοµο χρονικό διάστηµα; Μιλάµε για
χρήµατα του ελληνικού λαού. Μιλάµε για δηµόσιο χρήµα. Μιλάµε
για το πώς έγινε η διαχείριση δηµοσίου χρήµατος από τον κάµατο των Ελλήνων. «Ά µη έθου µη ανέλη», έλεγε ο Σόλωνας. Ό,τι
δεν έχεις βάλει, δεν µπορείς να το πάρεις, δεν είναι δικό σου. Και
εδώ µιλάµε για µια εξεταστική επιτροπή εξπρές κλισέ, όπου σύµφωνα µε το άρθρο 68, απλά ήταν τύποις στον νέο κοινοβουλευτικό Κανονισµό. Και το λέω αυτό, διότι δεν άνοιξε η βεντάλια
κλήτευσης µαρτύρων, καθώς η εξεταστική µπάντα είναι ένα ζωντανό κύτταρο διαλόγου. Προέκυψαν καινούργια πρόσωπα. Δηµιουργήθηκαν κενά από τους µάρτυρες, που εκλήθησαν κατά
δική σας υπόδειξη, κύριοι της γαλάζιας παράταξης και της Πλειοψηφίας. Απορρίψατε όσους προτείναµε εµείς ως Ελληνική
Λύση για να µπορέσει να αποκρυσταλλώσει άποψη η κοινή
γνώµη. Έπρεπε -οφείλουµε και έχουµε υποχρέωση- να ξέρει ο
ελληνικός λαός πώς διαχειρίστηκε τα δικά του χρήµατα.
Κυρία Παπακώστα, κάνατε µια αναφορά στον ιδρυτή του κόµµατός σας στον κ. Κωνσταντίνο Καραµανλή. Ορθά την κάνατε,
συντοπίτης µου ο µεγάλος πολιτικός ανήρ, ο εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραµανλής -παν αναγκαίον Παγγαίον, Παγγαιορίτης και
εγώ- ο οποίος είχε πει µια ιστορική φράση στον Κωνσταντίνο
Τσάτσο το 1975. «Για να αποδώσω και να κυβερνήσω µε δικαιοσύνη, στέγνωσε η ψυχή µου». Αυτό είχε πει.
Αυτό πρέπει να κάνετε, δίκαια κριτήρια. Δεν µπορεί σήµερα να
µιλάµε για εξεταστική επιτροπή. Έπρεπε να έχει Ερινύες ο κ. Πέτσας. Δεν είχε την ευθιξία. Είναι ένα πρόσωπο είτε το θέλει είτε
όχι. Είναι η ευθύνη του πολιτικού άνδρα. Έπρεπε να έχει έρθει
στην εξεταστική επιτροπή. Στην κοινή γνώµη η περιβόητη λίστα
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πώς πέρασε; Πέρασε ως λίστα Πέτσα. Αυτό δεν λέγαµε; Και δεν
ήρθε ο ίδιος ο κ. Πέτσας να µας πει την όλη διαδικασία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς το λέγατε. Επειδή το είπατε, έτσι είναι;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Όχι, το είπαν τα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης. Σχετίζεται µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης ό,τι συζητάµε σήµερα, κύριοι. Και ως Ελληνική Λύση θα σας πω πού
είναι τα κενά, πού είναι οι σκοτεινές δυνάµεις µέσα στην εξεταστική επιτροπή, όπου δεν δόθηκαν διευκρινήσεις.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Θα µας σπάσεις τα τύµπανα, πιο
σιγά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ναύαρχε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Θα παρακαλούσα
να µην κάνετε διάλογο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Είπε κάτι η κ. Παπακώστα και
ορθά το είπε. Όταν το 1965 κατηγορήθηκε ο Κωνσταντίνος Καραµανλής χωρίς να το έχει χειριστεί αυτός το ζήτηµα για τους
Υπουργούς για κάτι καταχρηστικές συµβάσεις της ΔΕΗ -για να
δείτε ότι η ΔΕΗ είναι ένα διαχρονικό γεγονός του κ. Χατζηδάκη,
δεν είναι τωρινό- είχε πει στον Τάκη Λαµπρία, «καλύτερα δέκα
φορές να µε είχαν καθαρίσει, να µε είχαν δολοφονήσει». Είναι
ιστορική ρήση του Κωνσταντίνου Καραµανλή για το πώς αντιλαµβάνεται ο καθείς της ευθύνες που πρέπει να έχει.
Εµείς τι ζητήσαµε; Ζητήσαµε τους γενικούς διευθυντές των
τηλεοπτικών σταθµών. Δεν ήταν στην επιτροπή. «MEGA», «ALPHA», «SKAI», «STAR», «ANT1», «OPEN», ΕΡΤ. Γιατί το λέµε; Είπε
προηγουµένως ο ΣΥΡΙΖΑ για τον νόµο του 2017 τον επικαιροποιηµένο για το 30% που πρέπει να πηγαίνει στα περιφερειακά µέσα
µαζικής ενηµέρωσης. Αυτό έγινε επί ΠΑΣΟΚ τη δεκαετία του
1980. Αυτό είναι µια αλήθεια. Ποτέ δεν εφαρµόστηκε, διότι τα
εκάστοτε Υπουργεία έβγαζαν τον προϋπολογισµό και έπαιρναν
τα χρήµατα χωρίς να δικαιολογήσουν ότι το 30% του νόµου πρέπει να πάει στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης της περιφέρειας. Δεν
έγινε αυτό και στην παρούσα φάση. Εξάλλου έπεσαν σε πολλές
αντιφάσεις οι µάρτυρες. Τώρα δεν θέλω να αναφέροµαι στα
Πρακτικά. Θα µπορούσα να πάω στην κ. Αντωνιάδου από την
ΕΣΗΕΑ, θα µπορούσα να πάω στο κ. Μαύρο, θα µπορούσα να
πάω στον πρόεδρο του ΕΣΡ. Τι µας είπε τελικά ο πρόεδρος του
Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης; Δεν µπορούµε -λέει- να
ελέγξουµε τις δηµοσκοπικές εταιρείες εάν δεν έχουµε καταγγελία. Τότε πώς γίνεται ο έλεγχος; Και µάλιστα, σύµφωνα µε ερωτήσεις της Ελληνικής Λύσης προέκυψε το εξής. Μια και µιλάµε
για τις δηµοσκοπήσεις, εµείς τι ζητήσαµε; «ALCO», «FOCUS»,
GPO, «METRON ANALYSIS», MRB, «PULSE», «OPINION», «PUBLIC», «PALMOS», «PRORATA». Γιατί τα ζητήσαµε αυτά;
Κατ’ αρχάς, µιας και γίνεται πολύς λόγος για δηµοσκοπήσεις
ποιες είναι οι κρυφές πτυχές; Είναι πώς γίνεται το ερώτηµα, σε
ποια περιοχή γίνεται; Σε ποιες ηλικίες απευθύνεται; Ποια χρονική
περίοδο γίνεται; Ακόµα και ο τόνος και η έµφαση της φωνής
αυτού ρωτάει, µπορεί να καθορίσει την απάντηση που θα πάρει
από τον ερωτώµενο.
Αυτά προέκυψαν µέσα και θα δούµε και το θέµα των δηµοσκοπήσεων, κυρίες και κύριοι, διότι εκεί µε το polls center που στήνουν οι δηµοσκοπήσεις και δεν γίνεται έλεγχος, πολλά µπορούµε
να αναγάγουµε ως αποτελέσµατα απέναντι σε ανθρώπους που
δεν γνωρίζουµε ούτε το φύλο, αν θέλετε, αλλά ούτε και την ηλικία τους. Αυτό που προέκυψε µέσα από την εξεταστική.
Εµείς τι είπαµε; Όλα στο φως, χωρίς να υπάρχει συγκεκριµένος χρονικός περιορισµός και χωρίς να υπάρξει συγκεκριµένη
λίστα µαρτύρων. Το επαναλαµβάνω, διότι εκεί φαίνεται ότι κάτι
θέλετε να κρύψετε, να αποφύγετε. Για ποιον λόγο να µην κληθούν; Ο ένας µάρτυρας µε αυτά που έλεγε προέκυπτε ότι πρέπει
να έρθει ένα άλλο πρόσωπο που ενδεχοµένως αυτά που έλεγε
να διαλευκάναν περισσότερο, αν θέλετε, το όλο ζήτηµα για να
ξέρει πάνω απ’ όλα ο κόσµος, η κοινή γνώµη, το πώς είναι η διαδικασία.
Τι δεν είδαµε σε αυτή την εξεταστική; Το είπαν οι προλαλήσαντες σε ό,τι αφορά την αλληλογραφία ανάµεσα στο Υπουργείο, στην αναθέτουσα αρχή. Κατ’ αρχάς, οι καµουφλαρισµένες
διαφηµιστικές καµπάνιες, γιατί αυτό θύµισε περισσότερο µια εµπορική διαφηµιστική καµπάνια παρά µια κοινωνική αύρα ενός µη-
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νύµατος ενηµέρωσης προς τον κόσµο, είναι οι εντολές διαφήµισης. Οι εντολές διαφήµισης, όπου πολλοί µάρτυρες και σε ερωτήσεις της Ελληνικής Λύσης δεν ήξεραν ακριβώς πώς δόθηκε
εντολή για διαφηµιστική καµπάνια.
Τι θέλω να πω; Δεν υπήρχαν οι συγκεκριµένες ώρες µετάδοσης µηνυµάτων. Ζώνες. Δεν υπήρχαν τα διάφορα κρόουλ, ενδεχοµένως. Αυτά, δηλαδή, τα γράµµατα που µπορούσαν να περνούν µπροστά από εκποµπές, οι λεγόµενες τιτλέζες.
Είναι τα background κάποιων εκποµπών, όπου εκεί οι καναλάρχες τι κάνουν; Με αυτά τα τερτίπια –είµαι πάνω από µία τριακονταετία στον χώρο- µπορούν να δικαιολογήσουν χρήµα, για να
πουν ότι το ένα κανάλι ή το ένα ραδιόφωνο ή η µία ιστοσελίδα
πήρε περισσότερα χρήµατα από την άλλη. Είναι τα λεγόµενα,
λοιπόν, «κολπάκια» ή «κόλπα», αν θέλετε, µέσα στη διαδικασία
µιας διαφηµιστικής καµπάνιας για το πώς θα κατανεµηθούν τα
χρήµατα.
Όταν, λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί δεν γνώριζαν -γιατί όλα
έπρεπε να συνοδεύονται από εντολές διαφηµίσεις- τον τρόπο
της διαφηµιστικής αυτής ενηµέρωσης που θύµιζε περισσότερο
ότι έχει έναν εµπορευµατικό χαρακτήρα, κάποιος διερωτάται
ποια ήταν τα κριτήρια, πώς έγινε η κατανοµή, γιατί δεν εφαρµόστηκε το 30% στα περιφερειακά µέσα µαζικής ενηµέρωσης, γιατί
µια εταιρεία είχε σχέσεις µε την άλλη εταιρεία, ναι µεν αυτόνοµη,
αλλά το ιδιοκτησιακό καθεστώς ήταν ίδιο, και πάει λέγοντας.
Σε ό,τι αφορά τις χορηγίες και τι ποσά έλαβαν τηλεοπτικοί
σταθµοί από το δηµόσιο, τους δηµόσιους φορείς, τις ΔΕΚΟ, τους
δηµόσιους οργανισµούς, αυτά είναι ερωτήµατα που έπρεπε να
έχουν απαντηθεί από µία µεγάλη, θα λέγαµε, γκάµα µαρτύρων,
γιατί -αυτό που είπαµε στην αρχή- οι τοποθετήσεις των µαρτύρων ήταν γενικές, ήταν αφηγηµατικού χαρακτήρα. Σε πολλές περιπτώσεις δεν ήξεραν να απαντήσουν, διότι δεν το γνώριζαν. Και
σας φέραµε ως απτό παράδειγµα τις εντολές διαφήµισης και το
τι µπορεί να κρυβόταν πίσω από αυτή τη διαχείριση-διασπάθιση
του δηµοσίου χρήµατος σε ό,τι αφορά αυτή τη µεγάλη ενηµερωτική καµπάνια.
Όταν, λοιπόν, σύµφωνα µε αυτόν τον κοινοβουλευτισµό που
έχουµε εδώ, για να υπάρξει το ιδεατό ενός δηµοκρατικού κοινοβουλευτικού πολιτεύµατος που θέλουµε να θεσπίσουµε βάζοντας µία θωράκιση, το παν είναι να µην είναι ανενηµέρωτοι οι
πολίτες. Έχουν κάθε δικαίωµα να µάθουν πού πήγαν τα λεφτά
τους, πώς τα διαχειρίστηκαν και να µπορεί, για ένα γόνιµο, εποικοδοµητικό, ουσιαστικό, δηµοκρατικό έργο, η µειοψηφία, εν
πάση περιπτώσει, να ελέγξει την πλειοψηφία. Αυτό δεν το είδαµε.
Όταν από την αρχή βάζεις όρους, κανόνες και λες ότι «αυτοί θα
είναι οι µάρτυρες» και όχι αυτοί που προτείναµε εµείς ως Ελληνική Λύση και τα υπόλοιπα κόµµατα του δηµοκρατικού τόξου, και
µόνο από αυτό µπαίνουν µέσα -εύλογο είναι- ερωτηµατικά, γιατί
αυτοί και όχι οι υπόλοιποι.
Θα κρατούσε περισσότερο η εξεταστική; Όταν γίνεται µια εξεταστική κρατάει όσο χρόνο απαιτείται, δεν µπαίνει περιορισµός.
Ώσπου να ξεκινήσει αυτή η εξεταστική επιτροπή πριν τις γιορτές
έκλεισε αµέσως, εξπρές. Αυτό, λοιπόν, δηµιουργεί προβλήµατα,
δηµιουργεί ερωτηµατικά.
Αλληλογραφία. Εδώ θύµισαν σε πολλές περιπτώσεις και οι
ερωτήσεις της Ελληνικής Λύσης προς τους αντίστοιχους µάρτυρες τα περιβόητα σαρανταπεντάρια, θα µου επιτρέψετε. Ξέρετε,
κύριοι της αυτοδιοίκησης, για επείγουσες διατάξεις το πώς διανέµονται τα χρήµατα και πώς δίδεται το σαρανταπεντάρι άνευ
διαγωνισµού.
Θα σας θυµίσω ότι εµείς όλο αυτόν τον καιρό -γιατί τα πράγµατα εκεί επάνω στα Σκόπια έχουν πάρει άλλη τροπή- ζητάµε
εξεταστική επιτροπή, σύµφωνα µε τον Κανονισµό, ως Ελληνική
Λύση, για να ενηµερωθεί ο ελληνικός λαός και για την τραγωδία
στο Μάτι και για το θέµα των Σκοπίων, που δεν τολµάτε οι «γαλάζιοι» να το φέρετε προς κύρωση. Εµείς το ζητάµε. Δεν το υλοποιεί η Βουλή. Γιατί; Δεν πρέπει να ενηµερωθεί ο κόσµος; Δεν
είναι δηµοκρατικό αυτό; Δεν είναι εύλογο; Δεν είναι θεµιτό; Το
ζητάµε. Γιατί το στερείτε, όχι από την Ελληνική Λύση, που το
φέρνει ως κοµµατικός φορέας και το ζητάει. Γιατί εµείς εδώ θα
είµαστε, κύριοι, να σας ελέγχουµε, να λέµε τη γνώµη µας, να
αποκρυσταλλώνει άποψη ο κόσµος, να έχουµε εµπεριστατωµέ-
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νες µελέτες για θέµατα, που αφορούν την ελληνική κοινωνία
προς βελτίωση της ποιότητας ζωής. Και όταν εµείς κρίνουµε ότι
ένα θέµα είναι εθνικού χαρακτήρα, θα πρέπει να το συζητήσουµε, θα πρέπει να µάθει η κοινή γνώµη.
Ξέρετε –και κλείνω µε αυτό, δράττοµαι της ευκαιρίας- τις τελευταίες µέρες στα Σκόπια; Γνωρίζετε ότι ο Πρωθυπουργός, ο
Ντιµίταρ Κοβάτσεφσκι, ήρθε σε επαφή µε τον Βούλγαρο Πρόεδρο, τον Ρούµεν Ράντεφ, και την Ιοτόβα, την Αντιπρόεδρο, και
υπεγράφη, κυρίες και κύριοι, σιδηρόδροµος που θα συνδέει τη
Σόφια µε τα Σκόπια, αφού αποδέχθηκε ο Κοβάτσεφσκι ότι υπάρχουν Βούλγαροι µακεδονικής καταγωγής της «µεγάλης Μακεδονίας του Πύρρου και του Ίλιντεν»;
Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό για την Ελλάδα; Πέρα από τους εθνικούς λόγους, που είναι µια τραγωδία αυτό, θα είναι επιζήµιο και
για τον εµπορικό χαρακτήρα. Σε απευθείας σύνδεση θα έρχονται
τα εµπορεύµατα από τη Μαύρη Θάλασσα, τη Βάρνα στη Σόφια,
από Σόφια θα πηγαίνουν Σκόπια. Πού είναι η Ελλάδα, για να πηγαίνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη; Γι’ αυτό ζητήσαµε εξεταστική
επιτροπή και για το θέµα των Σκοπίων, κυρίες και κύριοι, για να
ενηµερωθεί ο ελληνικός λαός.
Εν κατακλείδι, όταν κάνετε µια εξεταστική επιτροπή, κύριοι της
Κυβέρνησης, θα αποδέχεστε ότι επειδή είναι ένα ζωντανό κύτταρο ενός διαλόγου όπου το ένα πρόσωπο µπορεί να δηµιουργήσει την τάση να έρθει ένα άλλο πρόσωπο να καταθέσει, δεν
θα βάζετε περιορισµό. Η «βεντάλια» θα είναι ανοιχτή προς
τέρψη, ενηµέρωση του ελληνικού λαού, για να είναι µία εξεταστική επιτροπή της εξέτασης και όχι της «συγκάλυψης» και του
καµουφλαρίσµατος, γιατί αυτό είναι απαίτηση, το χρήµα είναι δηµόσιο. Δηµόσιο χρήµα ίσον ιερό. Για να ξέρει το µεροκάµατό
του, το υστέρηµά του ο ελληνικός λαός πώς το διαχειρίζεται η
εκάστοτε κυβέρνηση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μπούµπα.
Τον λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΜέΡΑ25, ο κ. Γρηγοριάδης.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε,
που µου δίνετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ και τους κυρίους που
καθάρισαν για να µην κινδυνέψω υγειονοµικώς, και τον κύριο που
µου έφερε το νερό µου.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εν µέσω σεισµών, λιµών καταποντισµών, χουλιγκανικών αχρείαστων εντελώς
σφαγών και, δυστυχώς, εν µέσω εκατό τουλάχιστον ηµερησίως
νεκρών, ξέρετε τι σκέφτεται ο ελληνικός λαός κάθε φορά που
συστήνεται µια εξεταστική των πραγµάτων επιτροπή σε αυτόν
τον τόπο; Αυτό που πρέπει να σκέφτεται και δικαιότατα το σκέφτεται: Μου µυρίζει συγκάλυψη. Αυτό ακριβώς σκέφτεται και
αυτό ακριβώς επιβεβαιώθηκε περίτρανα στη συγκεκριµένη περίπτωση.
Θα ήταν κωµικό ή έστω κωµικοτραγικό, αν δεν ήταν βαθιά τραγικό, το αποτέλεσµα της έρευνάς σας, την οποία εµείς νωρίς την
οσµιστήκαµε ότι είναι συγκάλυψη και αποχωρήσαµε αξιοπρεπώς.
Έχει πέντε πορίσµατα το αποτελέσµα της έρευνάς σας. Κάθε άνθρωπος σε αυτή τη χώρα µπορεί να είναι καλυµµένος. Δεν χρειάζεται καν να σκεφτεί µήπως ψήφισε το λάθος κόµµα. Μήπως το
κόµµα που ψήφισε τον χειραγωγεί. Μήπως το κόµµα που ψήφισε
χρηµατίζει µέσα. Μήπως το κόµµα που ψήφισε χρηµατίζεται από
µέσα, µήπως το κόµµα που ψήφισε εξελέγη µόνο και µόνο επειδή
αυτοί, που έχουν τα µέσα του παρείχαν κάποια δισεκατοµµύρια
ή εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ.
Αυτά σκέφτεται ο κόσµος εκεί έξω. Γι’ αυτόν έχουµε εκλεγεί,
όπως δεν κουραστήκαµε και δεν θα κουραστούµε να λέµε, και
όχι για τα αξιώµατα, τα οποία βαθιά περιφρονούσαµε και περιφρονούµε και θα συνεχίσουµε να περιφρονούµε, όπου κι αν φτάσει το ΜέΡΑ25. Γι’ αυτούς είµαστε εδώ και γι’ αυτούς θα σας
µιλήσω και σήµερα, όπως κάνω πάντα.
Με τη δηµοσιοποίηση του εν λόγω πορίσµατος, το οποίο,
όπως σας είπα και πριν, είναι πέντε διαφορετικά πορίσµατα,
έχουµε µερικά πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Ας ακούσει ο ελληνικός λαός να µαθαίνει τι κατάλαβε η Νέα Δηµοκρατία ότι έγινε
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στη χώρα, τι έκανε η ίδια στη χώρα.
Αυτοαθωώνεται. Το πρώτο πράγµα που κάνετε είναι ότι αυτοαθωώνεστε. Λέτε ότι «δεν έχουµε κάνει το παραµικρό». Λέτε επί
λέξει: «Όλα έγιναν νόµιµα» -να χαρεί ο ελληνικός λαός που µας
ακούει τα λεγόµενά σας- «και µε πλήρη διαφάνεια». Και παράλληλα, κατηγορείτε την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, τον ΣΥΡΙΖΑ,
για ανευθυνότητα που σας έσυρε υποτίθεται σε αυτή την εξεταστική επιτροπή, για καταστροφολογία και υπονόµευση -τι άλλο;της φοβερής εθνικής προσπάθειας την οποία κάνετε αυτή τη
στιγµή.
Από την άλλη πλευρά, το ενδιαφέρον. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που προκάλεσε, καθώς απέκτησε µετά την τελευταία συνταγµατική Αναθεώρηση το δικαίωµα και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση και η
αντιπολίτευση εν γένει, αυτή τη συζήτηση τι συµπεραίνει στο πόρισµά του; Ότι προέκυψαν, όχι µόνο πολιτικές ευθύνες, αλλά και
αποχρώσες ενδείξεις για τέλεση ποινικά αξιόποινων πράξεων κυβερνητικών και άλλων υπηρεσιακών στελεχών.
Πού συµφωνείτε; Έχει πολύ ενδιαφέρον για τον ελληνικό λαό.
Πού ακριβώς συµφωνείτε και η Νέα Δηµοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ;
Ότι κανέναν ρόλο στην ποδηγέτηση, στο µανιπουλάρισµα, στη
χαλιναγώγηση του ελληνικού λαού δεν παίζουν οι πέντε συστηµικοί παρασιτικοί καναλάρχες µας, από τους οποίους οι περισσότεροι, βεβαίως, είναι και παράνοµοι. Βαρύνονται, θέλω να πω,
µε πλήθος παρανοµιών.
Είναι ενδεικτικό ότι σε κανένα από τα πορίσµατα δεν αναφέρεται κανένα από τα πέντε αυτά ονόµατα. Για την ιστορία, αλλά
και επειδή ευφραίνει την καρδιά µας το ΜέΡΑ25, θα σας τα πω
εγώ σε περίπτωση που τα έχετε ξεχάσει. Είναι ο κ. Βαρδινογιάννης, είναι ο κ. Μαρινάκης, είναι ο κ. Κυριακού, είναι ο κ. Αλαφούζος, είναι -ποιος µένει ακόµα;- ο κ. Μπόµπολας. Όποια πέτρα και
αν σηκώσεις σε αυτή τη χώρα τον κ. Μπόµπολα θα βρεις από
κάτω.
Καλά για εσάς που δεν τους αναφέρετε γιατί στην καλή περίπτωση είναι φίλοι σας και τους προµοτάρετε, στην κακή περίπτωση είναι αυτοί που σας έβαλαν στη Βουλή, είναι η εντολή σας
και είστε υπάλληλοί τους. Δηλαδή, στην κακή περίπτωση έχουν
φτιάξει την ανώνυµη εταιρεία που παριστάνει δυόµισι χρόνια την
Κυβέρνηση σε αυτόν τον τόπο.
Εποµένως, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν
είναι καθόλου απορίας άξιον το πώς αυτοί δεν αναφέρονται
στους πέντε παρασιτικούς καναλάρχες που έχουν φάει την ψυχή
του ελληνικού λαού και έχουν χρηµατοδοτηθεί από τον ελληνικό
λαό, καθώς δεν έχουν αποδώσει τίποτα εκτός από κάτι ψίχουλα
που τους πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια. Έχουν άδειες παράνοµα, δεν έχουν πληρώσει ποτέ για αυτές τις άδειες, έχουν
βγάλει δισεκατοµµύρια µε αυτές τις άδειες.
Το παράξενο ξέρετε ποιο είναι; Είναι ότι η άλλη πλευρά, αυτή
που προκάλεσε την εξεταστική των πραγµάτων επιτροπή, κύριε
Πρόεδρε, δεν βρήκε να πει ούτε µια λέξη για αυτούς, αλλά κυρίως δεν συµφώνησε µαζί µας, µε το ΜέΡΑ25, να κληθούν εδώ
οι κύριοι κύριοι κατεργάρηδες αυτοί, να κάτσει ο καθένας στον
ωραιότατο κοινοβουλευτικό πάγκο του και να απολογηθεί για τα
πεπραγµένα του. Όπως σας έχω πει ξανά από εδώ, να µας απαντήσουν οι ιδιοκτήτες του «MEGA» -ο µόνος που παραµένει στα
πράγµατα είναι ο κ. Βαρδινογιάννης- γιατί µας έδειχναν γιαγιούλες από τη Λατινική Αµερική το 2015 και µας έλεγαν ότι είναι γιαγιούλες που είναι σε ΑΤΜ του Συντάγµατος και δεν µπορούν να
σηκώσουν λεφτά, να πουν γιατί έλεγαν ψέµατα. Να πουν: Τους
πλήρωνε η Νέα Δηµοκρατία; Τους πλήρωνε το ΠΑΣΟΚ; Ποιος
τους πλήρωνε; Ή πλήρωναν αυτοί τη Νέα Δηµοκρατία; Να µας
εξηγήσουν πώς είναι στηµένο το παιχνίδι. Αυτό λέµε.
Είναι, λοιπόν, απορίας άξιον γιατί αυτοί, που προκάλεσαν την
εξεταστική δεν καλούν τους ηθικούς αυτουργούς όλης αυτής
της ανωµαλίας.
Όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ και το λέω µε αγάπη, σας διαχωρίζουµε, δεν έχουµε ίσες αποστάσεις, δεν είχαµε ποτέ. Δεν θεωρούµε ότι είστε το ίδιο. Δεν θεωρούµε ότι κυβερνήσατε µε τον
ίδιο αυταρχισµό. Δεν θεωρούµε ότι δέρνατε τον κόσµο για
πλάκα. Θεωρούµε, όµως, ότι σε µεγάλα κεντρικά ζητήµατα ήσασταν έτσι, αφού υπογράψατε µνηµόνιο και θεωρούµε ότι φερθήκατε µε τρόπο ίδιο και απαράλλαχτο µε τη Νέα Δηµοκρατία.
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Μην τα πω ξανά: Υπερταµεία, εξαφάνιση του ΕΚΑΣ. Ναι, ο κ.
Σαµαράς το είχε πελεκήσει δύο φορές και είχε αφήσει ένα ισχνό
ΕΚΑΣ. Και η Αριστερά ήρθε για να το εξαφανίσει και αυτό το
ισχνό ΕΚΑΣ; Μην τα λέµε τώρα για το Υπερταµείο. Μη λέµε τώρα
για τη «FRAPORT». Μην τα λέµε. Τα ξέρει ο ελληνικός λαός. Του
τα έχουµε πει πολλές φορές.
Είναι, λοιπόν, φανερό ότι θα ανέµενε κανείς από εσάς ή να µην
τολµάτε να ζητάτε εξεταστικές επιτροπές για τέτοια πράγµατα
ή αν τολµάτε, να στοιχηθείτε µαζί µας, µαζί µε οποιονδήποτε,
γιατί µιλάτε για προοδευτική διακυβέρνηση, και να πείτε να έρθουν αυτοί οι εθνικοί απατεώνες, να έρθουν αυτοί.
Είναι σαν να δηλώσατε µε το πόρισµά σας ότι εάν η Νέα Δηµοκρατία, η αµαρτωλή και επάρατος, δεν είχε χρηµατοδοτήσει
µε αυτά τα ψίχουλα, γιατί µπροστά σε αυτά που έχουν κλέψει
είναι ψίχουλα αυτά που έκλεψαν µε τη λίστα Πέτσα, που τους
δώρισε δηλαδή, είναι σαν να λέτε, λοιπόν, µε το πόρισµά σας ότι
αν δεν είχε πάρει -ότι αυτό είναι το όλο πρόβληµα-, ότι η Νέα Δηµοκρατία είναι κακιά, κλέβει κρατικό χρήµα, χρηµατοδοτεί µέσα
µαζικής ενηµέρωσης και έτσι αυτά λένε αυτό που θέλει να πει.
Αλήθεια; Σοβαρά τώρα; Αυτό είναι το πρόβληµα, δηλαδή; Εάν
δεν τους έδινε χρήµατα πριν τη λίστα, που δεν τους είχε δώσει
αυτή τη λίστα Πέτσα, δεν τους είχε δώσει αυτά τα 100 εκατοµµύρια η Νέα Δηµοκρατία, τα 50 -δεν ξέρω πόσα ακριβώς- είναι,
τι έκαναν αυτά τα µέσα; Γιατί αν θυµάµαι καλά, επτά χρόνια πριν
τη λίστα Πέτσα το µέσο του κ. Βαρδινογιάννη τολµούσε να λέει
ότι αυτή η γιαγιά είναι στο Σύνταγµα, ενώ ήταν στο Μεξικό. Καταλάβατε τι εννοώ;
Εποµένως, δεν είναι το πρόβληµα η τελευταία δόση χρηµατοδότησης. Το πρόβληµα είναι ποιοι τα κατέχουν. Το έχω πει ξανά
και θα το πω ξανά. Σκεφτείτε την περίπτωση να τα κατείχα εγώ,
να είχα όµιλο εταιρειών, να είχα δεκαοχτώ ανώνυµες εταιρείες,
όπως έχουν όλοι αυτοί οι παρασιτικοί ολιγάρχες. Είναι εταιρείες,
µάλιστα, που χρηµατοδοτούνται όλες από τις ελληνικές τράπεζες που είναι πτωχευµένες και τις οποίες εµείς οι ανόητοι Έλληνες πολίτες ανακεφαλαιοποιούµε ανά πέντε, δέκα χρόνια, ένα
χρόνο. Πέρυσι δώσαµε 4 δισεκατοµµύρια στην Πειραιώς και στην
Alpha Bank -ο ελληνικός λαός, όχι εµείς. Εποµένως, επαναλαµβάνω ακόµα και αν εγώ ήµουν ο παρασιτικός καναλάρχης του
ΜέΡΑ25 δηλαδή και είχα έναν όµιλο εταιρειών µε δεκαέξι εταιρείες, τι θα έκανα µε το κανάλι µου; Τι θα έκανα αν ήµουν καπιταλιστικής, αν πίστευα στον καπιταλισµό και στον νεοφιλελευθερισµό; Θα προσπαθούσα µε τη µία εταιρεία µου, που είναι το
κανάλι µου, να προωθήσω και να αυξήσω τα κέρδη των υπολοίπων εταιρειών. Αυτό κάνουν και αυτοί οι παρασιτικοί ολιγάρχες.
Το ερώτηµα, λοιπόν, είναι για εσάς εάν δεν υπήρχε η λίστα
Πέτσα, αυτοί θα ήταν καλοί; Δεν θα ήταν καλοί. Ξέρετε γιατί;
Γιατί µέχρι τώρα, όπως είπα από την αρχή της οµιλίας µου,
κύριε Πρόεδρε, αυτό που φοβόµασταν είναι ότι καταδέχονται µερικοί από τους πολιτικούς µας, µερικοί από αυτούς που έχουν
αξιώµατα πολιτικά, να λερώσουν την τιµή και την υπόληψή τους
και να χρηµατοδοτήσουν κάποιους µιντιάρχες για να παίξουν
αυτά που θέλουν.
Τώρα προκύπτει, τα τελευταία χρόνια, ότι είναι ανάποδα η
ιστορία και πρέπει να την ακούσει ο ελληνικός λαός. Αυτοί οι µιντιάρχες είπαν ότι δεν έχουµε ανάγκη πολιτικούς τύπου Ανδρέα
Παπανδρέου ή Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, οι οποίοι καµµιά φορά
έχουν και τον εγωισµό τους, καµµιά φορά έχουν και τις απόψεις
τους, καµµιά φορά θέλουν να το πάνε και κάπου το καράβι που
λέγεται Ελλάδα. Εµείς θα κυβερνήσουµε. Θα τους κάνουµε
υπαλλήλους µας. Έτσι προέκυψε η θαυµάσια Κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, που είναι περισσότερο ανώνυµη εταιρεία παρά
κυβέρνηση.
Έτσι προέκυψε η προσπάθεια ιδιωτικοποίησης των πάντων και
η εµπορευµατοποίηση των πάντων. Δεν έπεσε από τον ουρανό.
Η νέα αυτή κατάσταση στην οποία βρισκόµαστε είναι ότι δέκα
παρασιτικοί εισοδηµατίες και όχι επιχειρηµατίες, γιατί δεν έχουν
βάλει κανένα κεφάλαιο και δεν έχουν κάνει καµµία επιχείρηση,
τους δίνει χρήµατα η ελληνική Κυβέρνηση που κλέβει από τον
ελληνικό λαό και η Ευρωπαϊκή Ένωση για να παριστάνουν ότι
επιχειρούν. Δεν επιχειρούν. Είναι εισοδηµατίες. Δηλαδή, παίρνουν τα νοίκια τους, για να το καταλάβει ελληνικός λαός, τα
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οποία νοίκια τους τους τα δίνουµε εµείς από τον κρατικό κορβανά.
Αυτοί, λοιπόν, οι πέντε και άλλοι πέντε µαζί τους, άλλοι που
δεν είναι µιντιάρχες και άλλοι δέκα από όλο τον κόσµο είναι αυτοί
που κυβερνούν την Ελλάδα. Απαντήσαµε, επιτέλους, και στο
ιστορικό ερώτηµα -το ΜέΡΑ25, όχι εγώ- ποιος κυβερνά αυτόν τον
τόπο.
Ναι, αγαπητέ ελληνικέ λαέ, τον κυβερνούν αυτοί οι οποίοι
εκλέγουν τις κυβερνήσεις. Πώς τις εκλέγουν; Έχοντας όλα τα
µέσα στη διάθεσή τους, αυτά τα µέσα -που λυπάµαι που θα το
πω ξανά- τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ζήτησε από τα αφεντικά τους
να έρθουν εδώ και να απολογηθούν για τα πεπραγµένα τους.
Θα είµαι σύντοµος, κύριε Πρόεδρε. Ας µιλήσουµε λίγο για τις
δηµοσκοπήσεις. Είχαµε πει από την αρχή, όταν αποχωρήσαµε
από αυτή τη σκανδαλώδη εξεταστική των πραγµάτων επιτροπή,
ότι δεν έχουµε κανένα λόγο, τον παραµικρό, να ασχολούµαστε
µε οποιαδήποτε δηµοσκόπηση. Γιατί;
Γιατί οι δηµοσκοπήσεις, αγαπητοί και αγαπητές, από τη φύση
τους είναι αδύνατο να είναι ποτέ αντικειµενικές, χώρια όταν είναι
σε διατεταγµένη και πληρωµένη υπηρεσία. Γιατί; Οι ερωτήσεις,
οι επιλογές που θέτουν στους πολίτες σαν δυνατές επιλογές,
σαν options, δεν είναι ποτέ ουδέτερες. Προκαταλαµβάνουν σε
µεγάλο βαθµό την απάντηση, ενισχύουν από µόνες τους συστηµατικά την κυρίαρχη ιδεολογία, αποσπούν τους πολίτες από τη
δράση και την αυτοοργάνωση -αυτό είναι το κυριότερο-, παίρνουν τους πολίτες, δηλαδή, που ήταν έξω και θα διεκδικούσαν
τα δίκια τους και τι τους κάνουν; Τους κάνουν οπαδούς µέντιουµ.
Δηλαδή, τους παίρνουν από τον χώρο δράσης, από εκεί που θα
αγωνίζονταν, για να ενισχύσουν τελικά έτσι τη θέση των µέσων,
γιατί αυτά αναπαράγουν τις δηµοσκοπήσεις. Θυµάστε ότι από
νωρίς το ακούµε ότι ο «ΣΚΑΙ» έχει δηµοσκόπηση στις 8 η ώρα.
Από τις 8 το πρωί το ακούµε και έτσι ενισχύουν τη θέση των ίδιων
των µέσων αποδυναµώνοντας τελικά τον δήµο και τη δηµοκρατία
µας.
Σε αυτό το πλαίσιο µε την έναρξη των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής ξέρετε ότι ως ΜέΡΑ25 καταθέσαµε κατάλογο
µαρτύρων, ξέρετε ότι κανένας από αυτούς τους µάρτυρες δεν
φωνάξατε και φτάνουµε στο κοµβικό σηµείο. Ποιο είναι το πρόβληµα µε τη δηµοκρατία στην Ελλάδα; Πολλά είναι τα προβλήµατα. Το κεντρικό ποιο είναι; Το ιδιοκτησιακό καθεστώς όλων
ανεξαιρέτως των µέσων µαζικής παραπληροφόρησης. Το έχουµε
πει από την αρχή, εδώ και καιρό, ότι θα πρέπει να κοινωνικοποιηθούν αυτά τα µέσα για τους λόγους που σας εξήγησα. Κάθε
φορά που τα έχει ένας επιχειρηµατίας που είναι αδίστακτος, πιο
αδίστακτος από οποιονδήποτε, κάθε φορά θα παίζουν τον ρόλο
του να ενισχύουν τις υπόλοιπες µπίζνες τους. Εποµένως, δεν
µπορεί να υπάρχουν σε επιχειρηµατίες. Θα πρέπει να δοθούν,
θα πρέπει να κοινωνικοποιηθούν και να έχουν ένα αυτοδιοίκητο,
όπως περίπου τα πανεπιστήµια της οικουµένης, όχι της Ελλάδας.
Τα πανεπιστήµια της Ελλάδας είναι σιδερόφρακτα αστυνοµοκρατούµενα µέρη.
Θα πρέπει, όµως, τελικά να καταλάβετε ότι δεν µπορούν οι
επενδυτές να είναι, κύριε Πρόεδρε, µέσα στην ενηµέρωση των
πολιτών.
Αφήνω το θέµα αυτό, γιατί είναι αρκετά τραγικό -είναι και κωµικό- και περνάω σε µερικά θέµατα της επικαιρότητας.
Είµαι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και για αυτό το κάνω,
κύριε Πρόεδρε. Ένα λεπτό θα σας πάρω µόνο.
Τι αποκάλυψε ο κ. Δούκας προχθές, συνεπικουρούµενος από
τον κ. Λιβανό; Αποκάλυψε ότι είχατε και εσείς το δικό σας Μάτι
µε ογδόντα τέσσερις νεκρούς το 2007 στην Ηλεία, το οποίο
απλώς καταφέρατε να «κουκουλώσετε» µε µερικές σακούλες
χρηµάτων, λεφτών. Προτιµάω αυτή την αγοραία έκφραση από
«των χρηµάτων». Πήγατε εκεί µε λεφτά και «κουκουλώσατε» ένα
Μάτι ογδόντα τεσσάρων νεκρών.
Ξέρετε ποιο το σκανδαλώδες. Γιατί ο κ. Δούκας, παρουσία
τριών καµερών έστω και κινητών τηλεφώνων και δώδεκα ανθρώπων τους οποίους µέτρησα, τολµάει να λέει αυτά που λέει και
γιατί ο κ. Λιβανός χαριεντίζεται µαζί του λέγοντας «πού να φτάσουµε το µεγαλείο σας»;
Γιατί έχετε αίσθηση ατιµωρησίας και αυτό είναι το πιο επικίν-
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δυνο για τη δηµοκρατία µας! Γιατί έχετε την αίσθηση –όποιος
κυβερνάει- ότι είστε κράτος εν κράτει, ότι κανείς δεν µπορεί να
σας αγγίξει! Και κυρίως γιατί έχετε την αίσθηση ότι αν ανατραπείτε από ένα τέτοιο ατόπηµα, θα έρθει µια άλλη δύναµη που θα
λέγεται ΚΙΝΑΛ ή ΣΥΡΙΖΑ που θα συνεχίσει τα µνηµόνιά σας, που
θα συνεχίσει την υποταγή της Ελλάδας στους δανειστές. Ξέρετε
ότι το παιχνίδι είναι από πριν κλεισµένο και από πριν πουληµένο.
Σε αυτό το πουληµένο παιχνίδι δεν φοβάστε κανέναν και τίποτα.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας µόνο το εξής: Αυτόν που δεν
έχετε λογαριάσει στην εξίσωση είναι ο ελληνικός λαός. Σας συµβουλεύω να αρχίσετε επειγόντως να τον φοβάστε πολύ. Γιατί
κοντοζυγώνει η µέρα που θα σας διώξει όλους τους µνηµονιακούς και θα πάρει την τύχη της πατρίδας του, της χώρας του στα
χέρια του. Είναι καιρός να απελευθερωθούµε και θα απελευθερωθούµε είτε το θέλουν τα τρία µνηµονιακά κόµµατα είτε όχι!
Ο ελληνικός λαός ξέρει τι θα διαλέξει. Θα διαλέξει µέρα, κύριε
Πρόεδρε και θα αφήσει πίσω του για πάντα αυτή τη µακρά, ατέλειωτη νύχτα.
Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που µου δώσατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Δηλαδή, εσείς που ήσασταν στο «MEGA»
και στον «ΑΝΤ1», βρώµικα χρήµατα παίρνατε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Προχωράµε.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Έλεγα τις ειδήσεις εγώ, κυρία Πιπιλή; Είναι αυτό επιχείρηµα πολιτικό ενός ανθρώπου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ πολύ.
Μην κάνετε διάλογο!
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΛΑΜΑ: Έλεος!
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Ο κ. Γεωργιάδης µου έλεγε: «Δαγκώνεις το χέρι που σε ταΐζει!».
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας παρακαλώ!
Κυρία Πιπιλή, σας παρακαλώ. Εσείς ανοίξατε τη συζήτηση. Ας
µη συνεχιστεί!
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Σας παρακαλώ! Ελάτε τώρα -γιατί;- µια χαρά πάµε. Εξάλλου
µε το κλείσιµο του κ. Γρηγοριάδη, είπε ότι ο λαός έχει γνώση και
άρα έχει ωριµότητα. Ήταν λίγο αντιφατικό αυτό, βέβαια, από την
αρχική του τοποθέτηση. Έχει ωριµότητα ο λαός. Ε, µην τον υποτιµάµε.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
Ελάτε, κύριοι συνάδελφοι. Μια χαρά πάει η συζήτηση. Επιπέδου είναι η συζήτηση. Γιατί; Επιχειρήµατα καλά ένθεν κακείθεν.
Γιατί; Αφήστε το. Ας µην το χαλάσουµε τώρα. Μια χαρά πάµε.
Μπαίνουµε τώρα στο δεύτερο κύκλο οµιλητών, µε πρώτο οµιλητή τον κ. Δηµήτρη Μαρκόπουλο από τη Νέα Δηµοκρατία.
Κύριε Μαρκόπουλε, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά. Θα µπαίνουν σε όλους τους οµιλητές τα πέντε λεπτά, µε την ανοχή που
είπαµε στην αρχή.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θέλω τώρα να µιλήσω για συναδέλφους που δέχθηκαν
µπούλινγκ, από κόµµατα µάλιστα, και πρόσφατα κατηγορίες.
Αυτά ας τα περάσουµε. Θα µιλήσω όµως για εκείνους που µιλάνε
µε µεγάλη ευκολία για τον Κουρτς, για fast track εξεταστική, για
στοιχεία τα οποία δήθεν δεν ήρθαν στο φως γιατί τα εµποδίσαµε,
για ένα διακοµµατικό προεδρείο.
Θυµίστε µου -η µνήµη µου είναι λίγο κακή- πότε εσείς κάνατε
κατά τη δική σας περίοδο άσκησης εξουσίας διακοµµατικό προεδρείο, γιατί δεν το θυµάµαι. Φρεσκάρετε, οι επόµενοι οµιλητές
παρακαλώ, τη µνήµη µας!
Και ρωτώ: Ποιοι µιλάνε; Ποιοι µιλάνε για αντιθεσµική παρουσία
της Νέας Δηµοκρατίας σε αυτήν την εξεταστική επιτροπή; Εκείνοι που εδώ και τρεις ηµέρες εξακολουθούν και έχουν στις τάξεις
του κόµµατός τους την κ. Τασία Χριστοδουλοπούλου που ονειρεύεται παρεµβάσεις στη δικαιοσύνη, που ονειρεύεται νέους
πρασινοροζοφρουρούς –δεν ξέρω πώς θα τους έχετε χρωµατισµένους; Μιλάτε εσείς που έχετε τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος
ονειρεύεται κατάληψη των αρµών της εξουσίας; Η κ. Χριστοδουλοπούλου παραµένει στο κόµµα σας;
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Εµείς τον κ. Λιβανό από Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης είχαµε
το θάρρος και τον αποπέµψαµε για ένα λάθος του. Εσείς κανέναν δεν έχετε αποπέµψει, ακόµα και τον προφανή Κουρουµπλή
µε τις ύβρεις του, τις εξωφρενικές ύβρεις του κατά των συναδέλφων! Παρακολουθούµε ότι τον θωπεύετε και τον φιλοξενείτε
στα κοµµατικά σας φόρα. Αιδώς, Αργείοι!
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Μη µιλάτε λοιπόν εσείς για θεσµούς! Μη µιλάτε για θεσµούς!
Μη µιλάτε για θεσµούς!
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Είστε εκτός θέµατος!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Ελάτε στο θέµα!
Θα σας κλείσει το µικρόφωνο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας παρακαλώ!
Μη διακόπτετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Οδηγός του ΣΥΡΙΖΑ -θα σας
τα πω, θέλετε δεν θέλετε- δεν είναι η ουσία. Θέλατε να στήσετε
µια εξεταστική επιτροπή «σόου».
Εµείς σαν πλειοψηφία δεν αφήσαµε να εξελιχθεί αυτή η εξεταστική επιτροπή σε καραγκιόζ µπερντέ. Δίκες της Μόσχας ξέρετε εσείς από αυτές και µάλιστα η σταλινική σας πτέρυγαθέλατε να στήσετε µε πολιτικά πρόσωπα.
Δεν σας κάλυψαν µια σειρά θεσµικών εκπροσώπων, ο πρόεδρος του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, η πρόεδρος
της ΕΣΗΕΑ, ο πρόεδρος των ηµερήσιων εφηµερίδων, ο CEO του
«ENTERPRISE GREECE»;
Εµείς σας δώσαµε το εργαλείο νοµοθετικά για να µας ελέγξετε. Ξέρετε κάτι; Η διαφάνεια, την οποία χρησιµοποιήσατε –
επειδή εµείς κάναµε αυτή την αναθεώρηση- είναι «made in Νέα
Δηµοκρατία». Εµείς σας επιτρέψαµε σαν µειοψηφία να φέρετε
αυτή την εξεταστική. Εµείς!
Εσείς ξέρετε τι κάνατε; Αµέσως να τα συσκοτίσετε όλα! Εσείς,
η διάφανη παράταξη που κόπτεται για τα συµφέροντα του λαού
και να έρθουν όλα στο φως!
Για πείτε µας. Ο Πέτσας έχει έρθει οκτώ φορές στη Βουλή και
έχει δώσει στοιχεία για τα πάντα. Στη Βουλή! Όχι στα όπως εσείς
προβοκατόρικα αναφέρετε «πετσοταϊσµένα» κανάλια. Εδώ, στο
Βήµα της Βουλής!
Εσάς ποιος Υπουργός σας, ποιο στέλεχός σας έχει δώσει ένα
στοιχείο, µισό στοιχείο για το πού πήγε η κρατική διαφήµιση στα
χρόνια σας; Σας προκαλώ! Προκαλώ τον επόµενο σας οµιλητή
να έρθει εδώ να µας πει πότε δώσατε στοιχεία για τα τεσσεράµισι
χρόνια διαφηµιστικής δαπάνης. Σας προκαλώ! Και αν έχετε πολιτικά το σθένος, ιδού η Ρόδος, ιδού και πήδηµα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ο Πέτσας τα έδωσε όλα στο φως! Εσείς κινείστε στη σκιά!
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Ό,τι να ’ναι!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Να είµαστε καθαροί. Η καµπάνια «Μένουµε στο σπίτι - Μένουµε ασφαλείς» στόχο είχε έναν:
Να σταµατήσει τη συνωµοσιολογία, µια συνωµοσιολογία η οποία
είχε ξεκάθαρη κατεύθυνση από ξεκάθαρες πολιτικές δυνάµεις.
Ήταν εκείνοι οι οποίοι έλεγαν ότι ξεσκαρτάρονται τα εµβόλια,
όταν εµείς καλούσαµε τον πολίτη να εµβολιαστεί για να σωθούν
ζωές!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Άλλοι λέγανε ότι είναι ξεσκαρτάρισµα τα εµβόλια! Άλλοι έκαναν προπαγάνδα κόντρα στο δηµόσιο συµφέρον!
Κινηθήκατε, επίσης, κατά της καµπάνιας του «ENTERPRISE
GREECE». Στόχος ποιος ήταν; Η διαµόρφωση µιας θετικής εικόνας για την Ελλάδα, ότι η Ελλάδα πηγαίνει µπροστά.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Η Κυβέρνηση έλεγε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ µη διακόπτετε! Θα δοθεί η ευκαιρία να απαντήσετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Τι έλεγε το «ENTERPRISE
GREECE»; Δεν τα κατέχετε καλά τα οικονοµικά. Έλεγε: «Ελάτε
να επενδύσετε». Και ήρθαν και επένδυσαν η «MICROSOFT», η
«AMAZON», η «PFIZER», δεκάδες εταιρείες!
Μιζέρια εσείς, στη µιζέρια! Για µια διαδικασία που έγινε νόµιµη, και εδώ πρόβληµα!
Μας εξευτελίσατε διεθνώς µε την κακή διαπραγµάτευση. Διαβάστε βιβλία να δείτε πώς διαπραγµατεύονταν Βαρουφάκης, Τσί-
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πρας διεθνώς. Και έρχεται ένας φορέας, το «ENTERPRISE
GREECE», να πει ότι η Ελλάδα επενδυτικά είναι εδώ. Και είναι
εδώ µε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και έρχεστε εσείς να χτυπήσετε
και αυτή την καµπάνια!
Η χλεύη της Ευρώπης είχαµε καταντήσει, κυρίες και κύριοι, το
2015. Αυτό προσπάθησε να ανασκευάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τα κατάφερε και τα καταφέρνει και µε καµπάνιες που
πρέπει να γίνονται.
Επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, θα µιλήσω και για το πραγµατικό
σας Βατερλό, την υπόθεση «OPINION POLL». Ξέρετε τι µου θυµίσατε; Μου θυµίσατε τον παλιό σαββοπούλειο στίχο από το
έργο «Άγγελος εξάγγελος»: «Αφού δεν είχε νέα ευχάριστα να
πει, καλύτερα να µη µας πει κανένα». Αφού οι δηµοσκοπήσεις
δεν ήταν καλές, άστο, ρε παιδί µου, µη µας το λέτε!
Τι σας έλεγε η «OPINION POLL»; Ότι η πτώση σας στις επόµενες εκλογές θα είναι τεράστια. Εσείς, εκεί, να κλείσετε τα
αυτιά, να µην ακούσετε, να πετροβολήσετε!
Πραγµατικά θα σας πω κάτι, στεναχωρήθηκα πολύ µε αυτόν
τον κ. Σκλία, αυτόν τον νεαρό. Δεν ξέρω, µεταπτυχιακός ήταν, το
µεταπτυχιακό του έκανε το παιδί, αυτός ο ιδιοκτήτης της «VOXPOP»;
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Ιατρικός επισκέπτης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Άκουσον, άκουσον. Μηδέν εργαζόµενους σε δηµοσκοπική εταιρεία!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και τολµάγατε και τον παρουσιάζατε στις εφηµερίδες και στα
µέσα ενηµέρωσής σας να λέει ότι κλείνει η ψαλίδα στις εκλογές
του 2019 και ότι έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, 1%-2%, «ερχόµαστε για την
ανατροπή»! Και δεν ντράπηκαν οι συνάδελφοί σας στην εξεταστική επιτροπή αυτό τον άνθρωπο να τον χειροκροτούν!
Σε αντίθεση µε την «OPINION POLL», µια εταιρεία που απασχολεί τριάντα ανθρώπους, µε δωδεκαετή εµπειρία, που δεν έχει
καµµία καταγγελία εις βάρος της, ο κ. Σκλίας είχε αποφύγει τον
έλεγχο και µας µιλάτε γι’ αυτά τα πράγµατα!
Επαινούσατε τον φοιτητή Σκλία -πραγµατικά λυπήθηκα που
τον εξέταζα τον άνθρωπο- ο οποίος ήταν και πολιτευτής σας
στην Κόρινθο! Πολιτευτή σας βάλατε να κάνει δηµοσκοπήσεις
για να παραπλανά τον ελληνικό λαό! Αυτόν βάλατε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε!
Και αυτό γιατί; Γιατί η «OPINION POLL» δεν σας έλεγε ευχάριστα νέα. Και αυτό γιατί η «OPINION POLL» σάς είχε ζητήσει να
πληρωθεί τιµολόγιο της το οποίο της καθυστερούσατε δύο χρόνια. Και αυτό γιατί η «OPINION POLL» ήταν συνεργάτης σας, την
οποία τώρα τη βρίζετε, αλλά τότε τη χρησιµοποιούσατε. Και αυτό
γιατί η «OPINION POLL» ήταν συνεργάτης µε τον κ. Βερναρδάκη
και του έδινε δουλειές. Η «VOXPOP» και η «COMMON VIEW» όλα
καλά, 1% διαφορά στις εκλογές του 2019.
Δεν θα επεκταθώ άλλο, ο χρόνος δεν το επιτρέπει.
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ανοχή σας.
Θα πω, όµως, το εξής και θα καταλήξω: Κρίµα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
γιατί µιλάτε ήδη οκτώ λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Είναι κρίµα -κρίµα!- ο τόπος να έχει µία τέτοια Αξιωµατική µηδενιστική Αντιπολίτευση. Εσάς εµβληµατικές προσωπικότητες
είναι η κ. Χριστοδουλοπούλου, οι «πρασινοφρουροί» και ο Παύλος ο Πολάκης. Εµείς σε αυτό το επίπεδο δεν θα πέσουµε.
Κρίµα, κρίµα, κρίµα!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ και εγώ.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Γιώργος Κατρούγκαλος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Και µέχρι να ετοιµαστεί το έδρανο, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι οι Υπουργοί Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής
Άµυνας, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Υγείας, Περιβάλλοντος και

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ενέργειας, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισµού και Αθλητισµού,
Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Υποδοµών και Μεταφορών, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, Τουρισµού, Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Επικρατείας, οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονοµικών, Υγείας, Εσωτερικών, καθώς και ο Υφυπουργός στον
Πρωθυπουργό και ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού κατέθεσαν στις 9-2-2022 σχέδιο νόµου: «Εκσυγχρονισµός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες
διατάξεις για την κοινωνική ασφάλιση».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Ορίστε, κύριε Κατρούγκαλε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να σας ευχηθώ χρόνια πολλά!
Βλέπω και τον κ. Καστανίδη στην Αίθουσα, τα έχουµε ήδη πει
και έχει δεχθεί τις ευχές µου στην Επιτροπή Θεσµών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ!
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Υπάρχουν και άλλοι εορτάζοντες!
Ο κ. Παπαδηµητρίου!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ: Βεβαίως!
Συγγνώµη, κύριε Παπαδηµητρίου, θερµές ευχές!
Φαντάζοµαι, αγαπητοί συνάδελφοι, φίλοι της Νέας Δηµοκρατίας, περιµένετε τι θα πω. Είµαι ο «επόµενος οµιλητής», αυτός
που προκλήθηκε προηγουµένως από τον αγαπητό συνάδελφο
που είχε τον λόγο να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Οφείλω να
σας πω ότι θα τροποποιούσα ευχαρίστως την οµιλία µου, για να
απαντήσω, αν υπήρχαν ερωτήµατα σχετικά µε αυτό που συζητάµε.
Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, για να είστε συνεπής, θα έπρεπε να
έχετε αφαιρέσει τον λόγο από τον αγαπητό συνάδελφο. Δεν
άκουσα να λέει κάτι για την επιτροπή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ε, είπε!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ: Κατά την εκτίµησή µου, αγαπητοί συνάδελφοι.
Γιατί ένας καλός οµιλητής µε εµπειρία στον δηµόσιο λόγο να
αποφεύγει να µιλήσει για την ταµπακιέρα; Για τον απλό λόγο ότι
δεν σας συµφέρει να µιλήσετε για την ταµπακιέρα. Είναι αυτό
που λένε οι Αγγλοσάξονες: Όταν υπάρχει µια δυσκολία χειρισµού ενός θέµατος, «καπνός και καθρέφτες», να συσκοτίζουµε
το θέµα.
Ας µπω, λοιπόν, στην ουσία και εγώ, για να µην µε κατηγορήσετε αντιστρόφως ότι αοριστολογώ. Ερωτήσεις θα σας κάνω και
ερωτήσεις που δεν νοµίζω ότι θα µπορέσετε να τις απαντήσετε
και εσείς και όσοι άλλοι πάρουν τον λόγο µετά στο Βήµα.
Η βασική µου παρατήρηση ποια είναι: Η δηµοκρατία είναι το
πολίτευµα που σέβεται τα προσχήµατα. Εσείς είχατε µία πλειοψηφία στην επιτροπή, που θα µπορούσατε να τη χρησιµοποιήσετε µε τρόπο που να µην βλαφθείτε πολιτικά, µε σεβασµό,
όµως, στα προσχήµατα. Δεν τα σεβαστήκατε.
Ας τα πάρουµε από την αρχή. Ποια ήταν η βασική µας κριτική;
Ότι χωρίς κριτήρια και µε αδιαφανή τρόπο, για να ενισχύσετε την
αγιογραφία του «Μωυσή - Τσιτάχ» και τα λοιπά -του Πρωθυπουργού- προχωρήσατε σε χρηµατοδοτήσεις µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Από πού προκύπτει η αλήθεια του ισχυρισµού µας; Από
το ότι ο επόµενος Υπουργός, ο κ. Κικίλιας, ο οποίος προχώρησε
σε παρόµοια διανοµή δηµόσιου χρήµατος και κριτήρια είχε και
διαφάνεια είχε, ουσιαστικά δηλαδή ανταποκρίθηκε σε αυτά που
ζητούσαµε εµείς εκ των προτέρων από τον κ. Πέτσα. Και δεν
είναι ηθικός ο κ. Κικίλιας και ανήθικος ο κ. Πέτσας. Οι ανάγκες
αυτού που ονόµαζε η αείµνηστη Γεννηµατά «Μάξιµου Α.Ε.» οδηγούν στο να έχετε αυτή τη συµπεριφορά.
Ας πάµε και πιο συγκεκριµένα. Δεν θέλω να µπω σε αυτά που
κουβεντιάζαµε πριν γίνει η επιτροπή, πώς είναι δυνατόν να παίρνει πολλαπλάσια χρήµατα, για παράδειγµα, ο «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»
από την «Εφηµερίδα Συντακτών» για να κλείσει λίγο µετά από έλλειψη φύλλων. Αυτά τα ξέραµε και από πριν. Τι µάθαµε από τη
στάση σας, από τη µη προσπάθεια να τηρήσετε, να σεβαστείτε
καν τα προσχήµατα στην επιτροπή; Ζητήθηκαν έγγραφα, δεν κατατέθηκαν, ζητήθηκε να έρθει ο κ. Πέτσας στην επιτροπή. Είναι
δυνατόν να υπάρχει συζήτηση στην επιτροπή για ευθύνες
Υπουργού και να µην έρχεται ο ίδιος; Με απόφασή σας αποφασίσατε να µην έρθει κανένα πολιτικό πρόσωπο.
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Σας θυµίζω -το έλεγαν οι εισηγητές σας στην Επιτροπή Αναθεώρησης- ότι η Αναθεώρηση του Συντάγµατος έγινε για να ενισχυθεί ο κοινοβουλευτικός έλεγχος.
Τι είδους κοινοβουλευτικός έλεγχος είναι αυτός, αγαπητοί συνάδελφοι, όπου εκ των προτέρων αποφασίζετε στην επιτροπή ότι
δεν θα κληθεί κανένας Κυβερνητικός; Γιατί κοροϊδεύετε και εµάς
και τον ελληνικό λαό;
Για τα έγγραφα, εδώ έχουµε ένα µεγαλύτερο ράπισµα, έναν
µεγαλύτερο κόλαφό σας στην άρνηση να προσκοµιστούν τα έγγραφα τα οποία ζητήσαµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Καµµία άρνηση!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ: Ο µη κυβερνητικός οργανισµός
Vouliwatch ζήτησε από την αρµόδια αρχή, την Αρχή Διαφάνειας,
να προσκοµιστούν ακριβώς αυτά τα έγγραφα περί των κριτηρίων. Η Αρχή Διαφάνειας δεν απάντησε και ευτυχώς η δικαιοσύνη λειτουργεί στην Ελλάδα. Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
θεώρησε παράνοµη την άρνηση της Αρχής Διαφάνειας και επέβαλε την κοινοποίηση των εγγράφων.
Άρα εδώ έχουµε το εξής φοβερά οξύµωρο: Κάτι το οποίο αρνηθήκατε εσείς και που η Βουλή δεν θα το έχει στα χέρια της θα
το έχει η µη κυβερνητική οργάνωση µέσω της δικαιοσύνης.
Τι ευτελισµός της Βουλής είναι αυτός, αγαπητοί συνάδελφοι,
για να µπορέσετε εσείς, χωρίς να τηρήσετε καν τα προσχήµατα
-θα το επαναλαµβάνω πολλές φορές- να προστατεύσετε τον
«Μωυσή - Τσιτάχ - Πρωθυπουργό» από τη δικαιολογηµένη κριτική για την αγιοποίησή του;
Να συνεχίσω. Είναι τυχαίο η υποχώρηση κατά πέντε θέσεις
της θέσης της χώρας µας στον κατάλογο ελευθερίας του Τύπου
που συντάσσει η επιφορτισµένη από το Συµβούλιο της Ευρώπης
µη κυβερνητική οργάνωση «Δηµοσιογράφοι χωρίς Σύνορα»;
Είναι τυχαίο ότι επιλαµβάνεται το Συµβούλιο της Ευρώπης της
υπόθεσης αυτής; Είναι η κ. Χριστοδουλοπούλου ή ο κ. Πολάκης
πίσω από το Συµβούλιο της Ευρώπης; Δεν αντιλαµβάνεστε ότι
εκθέτετε τη χώρα µε τις ενέργειες αυτές;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δύο λεπτά µε την αντίστοιχη ανοχή µε τον προηγούµενο θα
ήθελα, µάλλον λιγότερη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ναι, κύριε Κατρούγκαλε, µπορείτε να µιλήσετε επτά λεπτά τουλάχιστον, επτά
λεπτά και κάτι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ: Ωραία.
Είναι προφανές πόσο ενοχλείται προσωπικά ο «Μωυσής - Τσιτάχ». Παραβίασε νόµο της ελληνικής Βουλής που µεταφέρει κοινοτική οδηγία στην οµιλία του, για την οποία κατηγόρησε τους
δηµοσιογράφους, που το δικό σας πόρισµα -όχι η ανεξάρτητη
δικαιοσύνη- ελέγχει για την υπόθεση «NOVARTIS», αντί να ελέγχονται οι ένοχοι για το σκάνδαλο.
Σας θυµίζω, λοιπόν, ότι σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ν.4596/
2019, νόµο της δική µας Κυβέρνησης, µεταφέρθηκε η οδηγία
2026/343 που απαγορεύει σε οποιαδήποτε δηµόσια αρχή, πολύ
περισσότερο στον Πρωθυπουργό της χώρας, να αναφέρεται σε
ενοχή κατηγορουµένου, αλλά και ύποπτου και καθιερώνει δικαίωµα αποζηµίωσης.
Είναι προφανές, λοιπόν, ότι ο Πρωθυπουργός, στο ίδιο µήκος
κύµατος κι έλλειψης σεβασµού προς τους θεσµούς, κατηγορούσε για υπόκοσµο αυτούς που αντιθέτως η Ευρώπη τιµά για
την ερευνητική τους δηµοσιογραφία και ενήργησε ακριβώς στο
ίδιο κλίµα υπονόµευσης της δηµοκρατίας και των δικαιωµάτων,
στο ίδιο µε αυτό που κινήθηκε η πλειοψηφία της επιτροπής. Τι
δείχνουν αυτές οι σπασµωδικές κινήσεις; Ας βρεθώ κι εγώ µια
φορά εκτός θέµατος. Τι δείχνει το ότι θέλετε να εκπαραθυρώσετε µε τις πρόσφατες ενέργειες, τις οποίες φαίνεται ότι κινεί ο
κ. Μπρατάκος, τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων κ. Χατζηθεοδοσίου, σε χρονιά εκλογών των επιµελητηρίων
και µετά την οµόφωνη επιλογή του; Τι δείχνει αυτή η αγωνία και
οι σπασµωδικές κινήσεις; Δείχνουν πανικό, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχετε αυτό το αφήγηµα της αγιοποίησης.
Δυστυχώς για σας, η κλεψύδρα αδειάζει και δεν θα εµποδίσετε
τη φθορά αυτή µε ενέργειες αντιθεσµικές. Όµως, κι αυτή η επιτροπή, όπως και όλα τα τελευταία σας δρώµενα, ένα πράγµα δεί-
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χνουν. Ότι βλάπτετε πια σοβαρά τη χώρα, η Κυβέρνηση βλάπτει
σοβαρά τη χώρα, και ήρθε η ώρα να φύγει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Κατρούγκαλε.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Χαράλαµπος Καστανίδης από το Κίνηµα Αλλαγής.
Χρόνια πολλά, κύριε Καστανίδη!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα
πρώτα απ’ όλα να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Προεδρεύοντα κ.
Αθανασίου, σε όλους τους συνεορτάζοντες και συνεορτάζουσες
του ελληνικού Κοινοβουλίου και σε όλους τους Χαραλάµπηδες
και τις Χαρίκλειες αυτής της χώρας!
Για άλλη µία φορά η παράταξή µου κι εγώ θα επιχειρήσουµε
να είµαστε χρήσιµοι θεσµικά µακριά από τη γλώσσα της κοµµατικής εµπάθειας, στόχος της οποίας είναι κυρίως, µε τρόπο πολλές φορές προκλητικό, η επίρριψη ευθύνης του ενός κόµµατος
προς το άλλο. Και αυτή δεν είναι µία πολιτική ίσων αποστάσεων,
αλλά µία στάση πολιτικού ορθολογισµού.
Μελέτησα µε πολύ µεγάλη προσοχή τα Πρακτικά των εργασιών της επιτροπής και τα πορίσµατα, όλες τις γνώµες. Δεν θα
υπεισέλθω στις διαφορετικές απόψεις που περιλαµβάνονται στις
γνώµες των κοµµάτων. Θα αναζητήσω τους κοινούς τόπους
βάσει των οποίων µπορούµε να προτείνουµε συγκεκριµένες ιδέες για το πώς θα γίνουµε καλύτεροι στα θέµατα που αξιολογούµε σήµερα.
Έρχοµαι, λοιπόν, στην πρώτη µου παρατήρηση. Παρ’ ότι από
το παρελθόν υπήρξε σχετική πρόταση, στην πρόσφατη Αναθεώρηση του Συντάγµατος ορθά δόθηκε προνόµιο στην Αντιπολίτευση να ζητά και να δηµιουργείται εξεταστική των πραγµάτων
επιτροπή. Δυστυχώς ο Κανονισµός της Βουλής µε ευθύνη όλων
µας δεν προσαρµόστηκε στο πνεύµα του συνταγµατικού νοµοθέτη. Το αποτέλεσµα από την πρώτη εµπειρία λειτουργίας εξεταστικής επιτροπής µε πρωτοβουλία της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης είναι ότι τίποτε δεν λειτούργησε µε τρόπο που να δικαιώνει την επιλογή του συνταγµατικού νοµοθέτη.
Η πλειοψηφία στην εξεταστική επιτροπή αρνήθηκε την πρόσκληση και εξέταση συγκεκριµένων µαρτύρων προερχόµενων
από τον χώρο της Κυβέρνησης, πολιτικών δηλαδή προσώπων,
όπως δεν διευκόλυνε και αρνήθηκε την πρόσβαση σε κρίσιµα δηµόσια έγγραφα κυρίως από τις σχετικές συνεννοήσεις µεταξύ
αναθέτουσας αρχής και αναδόχου εταιρείας για την κατανοµή
της κρατικής διαφήµισης.
Αν αφήσουµε έτσι τα πράγµατα, τότε κάθε εξεταστική επιτροπή που θα συστήνεται µε πρόταση της Αντιπολίτευσης θα
είναι χωρίς νόηµα, γιατί δεν θα µπορεί να ασκεί ούτε τα ανακριτικά της δικαιώµατα.
Η πρόσκληση ενός µάρτυρα ή η πρόσβαση στα δηµόσια έγγραφα ή οι ειδικές ανακριτικές πράξεις είναι µέρος των σοβαρότατων καθηκόντων των εξεταστικών επιτροπών, που δεν µπορεί
να ακυρώνονται από οποιαδήποτε πλειοψηφία.
Συµπέρασµα πρώτο θεσµικό: Βεβαίως η κυβερνητική πλειοψηφία µπορεί να είναι πλειοψηφία και σε µια εξεταστική επιτροπή
που συστήνεται µε πρωτοβουλία της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ή της Αντιπολίτευσης γενικότερα. Βεβαίως! Διότι δεν µπορείς να καταργήσεις την αρχή της υπάρχουσας Πλειοψηφίας
εντός του Κοινοβουλίου. Όµως, δεν µπορεί, φίλε Υπουργέ της
Δικαιοσύνης, να καταστρατηγούνται τα ανακριτικά δικαιώµατα
µιας επιτροπής, για την ίδρυση της οποίας την πρωτοβουλία είχε
η Αξιωµατική Αντιπολίτευση ή η Αντιπολίτευση στο σύνολό της.
Αυτά πρέπει να προφυλαχθούν και µετά οι αποφάσεις πάλι της
Πλειοψηφίας θα είναι. Όµως, τα ανακριτικά τουλάχιστον δικαιώµατα πρέπει να προφυλαχθούν και, συνεπώς, η πρώτη σκέψη
είναι σχετική µε το τι πρέπει να κάνουµε για την αλλαγή του σχετικού άρθρου του Κανονισµού της Βουλής.
Παρατήρηση δεύτερη. Δεν χωρεί καµµία αµφιβολία ότι το συµπέρασµα από το σύνολο των γνωµών είναι πως δεν υπήρξε συγκεκριµένο κριτήριο ή κριτήρια στην κατανοµή των ποσών της
κρατικής διαφήµισης. Ήταν αναγκαία µια επικοινωνιακή εκστρατεία για να αντιµετωπιστούν τα κοινωνικά, οικονοµικά και υγει-
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ονοµικά φαινόµενα της πανδηµίας; Βεβαίως! Έγινε σε συνθήκες
νοµιµότητας το σχετικό έργο; Η απάντηση είναι βεβαίως. Όµως,
δεν έγινε ούτε αντικειµενικά ούτε στη βάση κριτηρίων. Έγινε αυθαίρετα.
Αν µελετήσετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου µε την οποία προβλέφθηκε η επικοινωνιακή στρατηγική για την αντιµετώπιση της πανδηµίας, δεν θα
βρείτε κανένα απολύτως κριτήριο κατανοµής της κρατικής διαφήµισης. Εάν αναζητήσετε και µελετήσετε τον κυρωτικό νόµο
της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, επίσης δεν θα βρείτε κανένα απολύτως αντικειµενικό, ορθολογικό κριτήριο. Κι αν αναζητήσετε στη σύµβαση, µε την οποία η αναθέτουσα αρχή αναθέτει
στην ανάδοχο εταιρεία, κάποιο κριτήριο, και πάλι δεν θα βρείτε
τίποτα. Και υπάρχουν πολλές υπόνοιες και ερωτηµατικά από καταθέσεις κρίσιµων µαρτύρων, για το τι διηµείφθη µεταξύ αναθέτουσας αρχής και αναδόχου εταιρείας, προκειµένου να καταρτιστεί η λίστα πληρωµής των µέσων µαζικής ενηµέρωσης.
Έχουµε σοβαρότατες υπόνοιες ότι ιδιαίτερα τα ψηφιακά µέσα
µπορεί να ήταν και ανύπαρκτες οντότητες που ελάµβαναν χρηµατοδότηση. Ανύπαρκτες!
Δεύτερη θεσµική υποχρέωση. Αυτό που οφείλουµε να κάνουµε όλοι είναι να νοµοθετήσουµε ταχέως για το πώς η πολιτεία
θα δεσµεύεται διαχρονικά στην κατανοµή της κρατικής διαφήµισης από συγκεκριµένα κριτήρια που και την αντικειµενικότητα
των αποφάσεων θα εξασφαλίζουν και θα τηρείται η αρχή της διαφάνειας. Αν δεν το κάνουµε αυτό, οποιαδήποτε κυβέρνηση οποιαδήποτε στιγµή, µε βάση την πολιτική της στόχευση, θα έχει
συναλλαγές µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης που δεν θα είναι
σύµφωνες µε τις ανάγκες της δηµόσιας ζωής.
Άρα -τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- θα πρέπει να νοµοθετήσουµε
όλοι στο πλαίσιο µιας εθνικής συµφωνίας για το πώς χρησιµοποιείται η κρατική διαφήµιση από την πολιτεία και την εκάστοτε
κυβέρνηση.
Τρίτο και τελευταίο, εάν κανείς δει τι ακριβώς κάνει το Εθνικό
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης στις κυρωτικές του αρµοδιότητες,
θα εκπλαγεί από όσα θα διαβάσει στα Πρακτικά της εξεταστικής
επιτροπής. Ακόµη και κυρώσεις που µπορεί σύµφωνα µε τον
νόµο να επιβάλει όταν δηµοσκοπικές εταιρείες δεν συµµορφώνονταν µε τον νόµο κατά τη δηµοσίευση µιας δηµοσκοπικής
έρευνας, δεν επιβάλλονται, όπως συµβαίνει, παραδείγµατος
χάριν, σε απόκρυψη των στοιχείων της ταυτότητας της έρευνας.
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης δεν είναι η πρώτη
φορά που δείχνει µια δυσανεξία στο να ασκήσει τα καθήκοντα
που του απονέµει το Σύνταγµα και ο νόµος. Και είναι σοβαρά τα
καθήκοντα αυτά, ιδιαίτερα αν υπολογίσουµε ότι πρέπει να σέβεται µε τις αποφάσεις του και να υπηρετεί τις αρχές του πολιτισµού, της νεότητας και της ανθρώπινης ευπρέπειας, την ώρα
που όλες οι βραδινές τηλεοπτικές ζώνες κυριαρχούνται από τηλεοπτικά σκουπίδια. Κι εκεί υπάρχει δυσανεξία.
Κύριε Πρόεδρε, κλείνω µε την παρότρυνση προς εσάς και
όλους τους συναδέλφους, να θυµηθούµε το άρθρο του Κανονισµού της Βουλής, το οποίο προβλέπει ότι, όπως διορίζεται µια
ανεξάρτητη αρχή από τη Διάσκεψη των Προέδρων, µε τον ίδιο
τρόπο ανακαλείται και η σχετική απόφαση. Όταν, λοιπόν, µια
ανεξάρτητη αρχή δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της, η Διάσκεψη των
Προέδρων µε την ειδική πλειοψηφία των 3/5 που προβλέπει το
Σύνταγµα µπορεί να ανακαλέσετε την απόφαση επιλογής της.
Ειδάλλως, αν δεν έχουµε πολιτική βούληση να αντιµετωπίσουµε
φαινόµενα τα οποία δεν τιµούν τον δηµόσιο βίο, δεν θα κάνουµε
τα οφειλόµενα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ σας ευχαριστώ. Είναι µία πρόταση αυτή, κύριε Καστανίδη, την οποία µπορούµε να µελετήσουµε.
Για να οργανώσουµε λίγο τη συζήτηση, όπως έχουν δηλώσει
και µε τη σειρά θα µιλήσει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης κ. Χήτας. Αµέσως µετά θα µιλήσει ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Κουτσούµπας και θα συνεχίσουµε στον
κατάλογο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ορίστε, κύριε Χήτα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ξέρετε, ο λαός λέει: «Καλύτερα να σου βγει το µάτι, παρά το
όνοµα». Άρα ό,τι και να συζητάµε σήµερα εδώ, ο τίτλος λίστα
Πέτσα θα µείνει στην ιστορία, όσο και να προσπαθείτε να πείσετε
σήµερα τον κόσµο ότι είστε άµεµπτοι και δεν έχετε καµµία σχέση
µε όλα αυτά.
Κύριε Τσιάρα, τι κάνετε εδώ σήµερα εσείς; Ο Υπουργός Δικαιοσύνης τι δουλειά έχει σήµερα εδώ; Είναι χαρά µας που σας
βλέπουµε, ξέρετε ότι τρέφουµε µεγάλη εκτίµηση προς εσάς,
αλλά τον κ. Πέτσα περιµέναµε. Τι κάνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης
στη συζήτηση για την πολιτική χειραγώγηση της κοινής γνώµης,
τον ευτελισµό των θεσµών, την κατασπατάληση δηµοσίου χρήµατος; Λέω ξανά ότι θα περιµέναµε τον κ. Πέτσα. Εσείς τι κάνετε
εδώ; Ξέρω εγώ;
Φέρατε ένα πόρισµα για την περίφηµη λίστα Πέτσα ότι όλα έγιναν όπως έπρεπε, µε αδιάβλητες διαδικασίες και νοµίζατε ότι
ξεµπερδέψατε, ότι καθαρίσατε. Αυτό είναι. Νοµίζετε, όµως, ότι
ξεµπερδέψατε. Ο κόσµος έχει καταλάβει ακριβώς τι έχει συµβεί.
Σας πήρε χαµπάρι ότι πιαστήκατε ουσιαστικά µε τη γίδα στην
πλάτη. Αυτό έγινε µε την ιστορία αυτή.
Για να συστηθούµε για άλλη µια φορά -όχι κοινοβουλευτικάνα σας πω ότι η δουλειά µου είναι δηµοσιογράφος κοντά τρεις
δεκαετίες. Έχω είκοσι εννέα χρόνια ένσηµα. Σας το λέω για να
καταλάβετε ότι τον χώρο των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και
πώς αυτός λειτουργεί τον ξέρω σίγουρα πολύ καλύτερα από την
πλειοψηφία εδώ µέσα. Είναι πολύ σηµαντικό ότι η υπόθεση της
λίστας Πέτσα -κι εδώ θα πρέπει να µείνουµε σε αυτό- µαρτυρά
ποια είναι η κουλτούρα σας, δείχνει ποιο είναι το DNA σας. Αυτή
η ιστορία αυτό δείχνει. Και δεν περιµέναµε και τίποτα παραπάνω
να βγει από αυτή την εξεταστική επιτροπή. Απλά θέλαµε να υπερτονίσουµε και να δείξουµε στον κόσµο ποια είναι η κουλτούρα
σας. Είστε µια Κυβέρνηση που πιστεύει ότι µε τα λεφτά µπορώ
να κάνω τα πάντα, θα δώσω λεφτά, θα µοιράσω λεφτά δεξιά και
αριστερά, σε µέσα, σε γιατρούς, οπουδήποτε, αρκεί να κάνω τη
δουλειά µου. Σάµπως είναι δικά σας; Τι σας νοιάζει; Μήπως από
την τσέπη σας τα βγάζει η Κυβέρνηση; Όχι. Τα λεφτά είναι του
ελληνικού λαού, των Ελλήνων πολιτών. Με τα λεφτά του Έλληνα
φορολογούµενου κάνετε τους γαλαντόµους.
Ξέρετε, υπάρχει ένα τραγικό στην ιστορία αυτή. Υπάρχουν
πολλά, αλλά θα πω ένα τώρα. Για παράδειγµα, το γερµανικό πρακτορείο ειδήσεων το οποίο επικαλεστήκαµε χθες εδώ στην οµιλία
µας, που έκανε µια έρευνα για την πανδηµία και απαντάει στο
κρίσιµο ερώτηµα που έχουµε θέσει πολλάκις αλλά δεν έχουµε
πάρει απάντηση από την Κυβέρνηση, γιατί στην Ελλάδα, για παράδειγµα, έχουµε τόσους θανάτους, προφανώς δεν ανήκει στη
λίστα Πέτσα και, άρα, έδωσε την απάντηση. Ο κόσµος, λέει, πεθαίνει στην Ελλάδα -έχουµε µακράν τη µεγαλύτερη αναλογία θανάτων ανά εκατοµµύριο στην Ευρώπη- γιατί το Εθνικό Σύστηµα
Υγείας πάσχει από χρόνια προβλήµατα. Με λίγα λόγια, έχει τα
µαύρα του τα χάλια. Φτάσαµε στο σηµείο, λέει το γερµανικό πρακτορείο ειδήσεων, στην Ελλάδα να µην υπάρχουν στα νοσοκοµεία γάζες, ενέσεις, γάντια, αναλώσιµα, γιατί δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό, γιατί έφυγαν στο εξωτερικό έντεκα χιλιάδες γιατροί επειδή ο γιατρός παίρνει 1.200 ευρώ µεικτά -ντροπή, πού
να καθίσει εδώ να δουλέψει- κι έτσι γκρεµίστηκε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
Η Ελλάδα, ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχει χρήµατα να ενισχύσει το σύστηµα υγείας, για να σώζουµε ζωές. Η
Ελλάδα δεν έχει χρήµατα να ενισχύσει τους αγρότες µας, τον
πρωτογενή τοµέα, που έχουν βγει πάλι στα κάγκελα αυτές τις
µέρες. Η Ελλάδα, η Κυβέρνηση δεν έχει χρήµατα να στηρίξει την
παιδεία µας. Δεν έχει χρήµατα για όλα αυτά, αλλά έχει χρήµατα
για να ταΐζει τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Είναι τραγικό. Οι τιµές
των καυσίµων έχουν πάει στα ύψη. Δεν µειώνετε τον ειδικό φόρο
κατανάλωσης, γιατί λέτε ότι δεν υπάρχει δηµοσιονοµικός χώρος.
Δεν καταργείτε τον ΕΝΦΙΑ, που το ζητάµε, γιατί δεν υπάρχει δηµοσιονοµικός χώρος. Έτσι λέτε. Δεν προχωράτε σε φοροελαφρύνσεις που έχετε τσαλαπατήσει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, γιατί δεν υπάρχει δηµοσιονοµικός χώρος να το κάνουµε
αυτό. Για να ταΐζετε, όµως, τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, υπάρ-
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χει µπόλικος δηµοσιονοµικός χώρος και µε τα λεφτά του ελληνικού λαού. Γιατί να το κάνετε αυτό; Για να υµνούν εσάς και να
αποκλείουν όλους τους υπόλοιπους που σας κάνουν αντιπολίτευση και να δίνονται οδηγίες. Το ξέρω κανονικά, όπως το λέω
ακριβώς είναι. Μάρτυρες είναι οι δηµοσιογράφοι εδώ έξω, τα
παιδιά αυτά τα εργαζόµενα, οι εξαιρετικοί συνάδελφοί µου δηµοσιογράφοι. Τους λέω «Μα, καλά, δεν βάλατε µια ατάκα της Ελληνικής Λύσης; Τόσα πράγµατα είπαµε». Εµείς στείλαµε, λένε,
αλλά δεν µπαίνει, είστε κοµµένοι. Άκου τώρα λογική, «Είστε κοµµένοι»! Τέρµα! Δεν υπάρχει! Αυτή είναι η πολυφωνία. Είµαστε
αποκλεισµένοι, όπως και κάποια άλλα κόµµατα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ονόµατα θα πείτε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Τι εννοείτε; Από κανάλια; Από όλα,
«ΑΝΤ1», «STAR», «ΣKAΪ». Γι’ αυτό ζητήσαµε, κύριε Πρόεδρε της
Επιτροπής, να έρθουν εδώ οι διευθυντές των καναλιών και ούτε
καν τους καλέσατε. Μην ξύνεστε στην γκλίτσα του τσοπάνη
τώρα! Καλά είστε εκεί, ηρεµήστε! Μην ξύνεστε στην γκλίτσα του
τσοπάνη! Η Ελληνική Λύση είναι κοµµένη από όλα τα κανάλια,
από όλους τους τηλεοπτικούς σταθµούς! Απ’ όλους! Είκοσι χρόνια ένσηµα στον «ΑΝΤ1» είχα, κύριε. Έχω κουµπάρους και φίλους εκεί µέσα.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κάθε µέρα είναι ο κ. Βελόπουλος
στα κανάλια!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Πληρώνει, κύριε! Πληρώνει για να
είναι στα κανάλια! Μας κάλεσε ποτέ κανείς;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μη διακόπτετε,
σας παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Πάµε παρακάτω.
Κύριε Πρόεδρε, πάµε να δούµε κάποιες λεπτοµέρειες αυτής
της υπόθεσης, της περίφηµης λίστας Πέτσα. Μοιράστηκαν εκατοµµύρια ευρώ µέσω µιας διαφηµιστικής εταιρείας και δεν µας
είπε κανείς πώς επιλέχθηκε αυτή η εταιρεία που θα πάρει το 3%
από τα 20 εκατοµµύρια! Δεν µας είπε κανείς! Για ποιον λόγο χαρίσατε σε έναν ιδιώτη εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ; Γιατί δεν
µπήκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»; Να το κάνετε εσείς, να δούµε πώς έγινε
η µοιρασιά.
Να µας πείτε πώς ένα site πήρε 180.000 ευρώ που είναι στη
θέση τρακόσια δεκατρία, κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε της
Νέας Δηµοκρατίας, που προηγουµένως ανησυχήσατε. Ένα site
που είναι στη θέση τρακόσια δεκατρία, πώς πήρε 180.000 ευρώ;
Πώς ένα site που είναι στη θέση εκατόν σαράντα δεν πήρε ούτε
1 ευρώ; Μηδέν! Ραδιοφωνικοί σταθµοί µε µικρή ακροαµατικότητα πήραν µεγαλύτερα ποσά από σταθµούς µε µεγαλύτερη
ακροαµατικότητα. Μα, τα ξέρω, είµαι της δουλειάς. Τα µεν είναι
λιβανιστήρια και οι άλλοι κάνουν µια σοβαρή δουλειά, επαγγελµατική, δηµοσιογραφική.
Πώς γίνεται αυτό; Θα σας εξηγήσουµε εµείς. Αυτοί που σας
λιβανίζουν και αποδοµούν µε την αντιπολίτευσή τους την Κυβέρνηση είναι οι εχθροί σας. Δώσατε 60 χιλιάδες ευρώ στην εφηµερίδα «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ», που πουλούσε δυό χιλιάδες φύλλα κάθε
Σάββατο -το ξέρετε αυτό;- και µετά από τρεις µήνες έκλεισε η
εφηµερίδα! Θέλετε και ονόµατα. Ορίστε: Είναι η εφηµερίδα που
είχε ο κ. Μαυρίδης -σας είπα «µην ξύνεστε, καλά είστε εκεί»-, ο
οποίος πήρε άλλα 120.000 ευρώ για το liberal.gr και είναι ο
νονός, αυτός που βάφτισε Μωυσή τον κ. Μητσοτάκη! Ο νονός
σας είναι αυτός! Πήρε 120 χιλιάρικα. Δώσατε 60.000 ευρώ σε
εφηµερίδα που έκλεισε σε τρεις µήνες και σε εφηµερίδα που
πουλούσε παραπάνω φύλλα, ευρώ τσακιστό, τίποτα!
Και τι µας είπατε για όλα αυτά; Ότι φταίει ο αλγόριθµος! Ότι
εσείς δεν βάλατε το χεράκι σας, αλλά βάσει αλγορίθµου έτσι
βγήκαν και έτσι πήραν τα χρήµατα!
Ξέρετε ποιο είναι το πιο τραγικό; Ότι η λίστα Πέτσα δεν ήταν
µία και τελείωσε. Η λίστα Πέτσα είναι εδώ, συνεχίζει κανονικά.
Υπάρχουν συνέχεια λίστες Πέτσα. Ξέρετε τι λένε στη δηµοσιογραφική πιάτσα; Δείξε µου τις διαφηµίσεις σου, να σου πω ποιος
είσαι, τι διαφηµίσεις έχουν τα µέσα για να σου πω µε ποιον είσαι
και ποιος είσαι. Διαφηµιστικές διοχετεύουν διαφηµίσεις - πακέτα
όλως παραδόξως σε µέσα µαζικής ενηµέρωσης που σας δανείζουν από το πρωί µέχρι το βράδυ. Μέσα µεγαλύτερης απήχησης
που λειτουργούν ως κανονικά µέσα δεν έχουν διαφήµιση. Τυχαίο; Δεν νοµίζω, κύριε Πρόεδρε, να είναι τυχαίο και αυτό. Όλα
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αυτά που συµβαίνουν είναι ντροπή. Είναι αντιδηµοκρατικό.
Και προσέξτε, εµείς δεν τα έχουµε µε τους δηµοσιογράφους.
Το ξεκαθαρίζω σήµερα εδώ. Είναι άνθρωποι που παλεύουν για
το µεροκάµατο, να συντηρήσουν τη δουλειά τους, την οικογένειά
τους, να µεγαλώσουν τα παιδιά τους µε αξιοπρέπεια, αλλά αναγκάζονται να µπουν στον χορό και να χορέψουν, αλλιώς θα πάνε
σπίτια τους οι άνθρωποι. Αυτή είναι η αλήθεια. Το έχω ζήσει και
εγώ. Μέχρι να ξεκλειδώσει µία επιχορήγηση ήταν κοµµένο το
τάδε πολιτικό πρόσωπο, «δεν τον παίζετε». Μόλις ξεκλείδωσε,
µας έδωσαν εντολή «ο κύριος τάδε παίζει πάλι». Δεν τα ξέρετε
αυτά; Τι είναι αυτά; Σας λέω κάποια νέα τώρα; Εγώ το έχω ζήσει
πολλές φορές. Ας τολµούσα να τον παίξω! Θα είχα απολυθεί.
Έχετε εξευτελίσει τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, την ιδιότητα,
το δηµοσιογραφικό λειτούργηµα. Δεν το καταλαβαίνετε; Τι νοµίζετε; Ότι εµείς περιµένουµε εδώ το αποτέλεσµα της εξεταστικής; Ο κόσµος έξω µιλάει γι’ αυτά συνέχεια. Υπάρχουν, ξέρετε,
και τα social media. Δεν υπάρχουν µόνο τα παραδοσιακά κανάλια, «ΣΚΑΪ» κ.λπ., ό,τι πει ο Πορτοσάλτε και η Κοσιώνη και τελειώσαµε. Ο κόσµος εκφράζεται έξω.
Όσον αφορά το ΕΣΡ, κύριε Καστανίδη, υπερθεµατίζουµε. Είµαστε κατά των ανεξάρτητων αρχών που υποκαθιστούν το κράτος και τη λειτουργία µιας κυβέρνησης. Αυτοί τι είναι δηλαδή;
Δεν τους ακουµπάει κανείς; Τους διορίζουµε, δηλαδή, εµείς,
αλλά δεν µπορούµε να τους ακουµπήσουµε και να τους ελέγξουµε;
Τι να πούµε για το ΕΣΡ, τον εµπαθή κ. Κουτροµάνο, ο οποίος
ήρθε στην Επιτροπή Διαφάνειας, κύριε Μυλωνάκη, και σας είπε:
«Δεν µπορώ να κάνω τη δουλειά µου. Δεν έχω µηχανήµατα, δεν
έχω προσωπικό»; Παραιτήσου, ρε φίλε! Τι παίρνεις τα 10 χιλιάρικα τον µήνα τότε; Παραιτήσου αφού δεν µπορείς να κάνεις τη
δουλειά σου. Όµως επιλεκτική άσκηση καθηκόντων: να φορτώσουµε µε πρόστιµα τον Βελόπουλο, να τον εξοντώσουµε. Αυτά
είναι. Το ΕΣΡ δεν βλέπει ότι δεν υπάρχει πολυφωνία στα κανάλια;
Δεν βλέπει ότι κόµµατα του Κοινοβουλίου δεν καλούνται πότε;
Εκεί πού είναι ο κ. Κουτροµάνος; Δεν είναι πουθενά.
Τι να πούµε τώρα για τις δηµοσκοπήσεις; Τι να πούµε, ρε παιδιά; Είναι αυτές που έδιναν «γκανιάν» τον κ. Λοβέρδο! Είναι επίσης αυτές οι δηµοσκοπήσεις που µας έδιναν προεκλογικά 1,2%
και πήραµε 4%. Είναι αυτές οι δηµοσκοπήσεις που δίνουν κάθε
δύο ώρες στο ΚΙΝΑΛ δύο µονάδες. Στις 2.00’ η ώρα έχει δεκατέσσερις µονάδες, στις 5.00’ το απόγευµα έχει δεκαέξι µονάδες
και όσο περνάνε οι µέρες, σκαρφαλώνει το ΚΙΝΑΛ. Φοβερό!
Αυτές είναι οι αξιόπιστες δηµοσκοπήσεις; Αυτές είναι οι ελεγχόµενες δηµοσκοπήσεις, οι κατά παραγγελία δηµοσκοπήσεις είναι,
οι δικές σας. Κυβερνάτε µε τις δηµοσκοπήσεις.
Πρέπει να προσέξετε όµως. Είναι ωραίες οι δηµοσκοπήσεις,
σας διαφεύγει όµως κάτι. Σε λίγο δηµοφιλέστερος για Πρωθυπουργός θα είναι ο κανένας. Για άλλη µια φορά σας λέω, αφού
τους πιστεύετε τις δηµοσκοπήσεις, δείτε τις λίγο. Και να γνωρίζετε -και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, γιατί σέβοµαι τη διαδικασία- και
κάτι: Ο κόσµος καταλαβαίνει. Μη βιάζετε τη νοηµοσύνη του. Μην
τον υποτιµάτε. Αν βγείτε έξω και ρωτήσετε εκατό ανθρώπους τι
πιστεύουν για τη λίστα Πέτσα και οι εκατό θα πουν ότι υπήρξε η
λίστα Πέτσα. Σας έχουν πάρει χαµπάρι και αυτό είναι το σηµαντικό. Θα το δείτε όταν έρθει η ώρα των εκλογών.
Ο κόσµος επίσης έχει καταλάβει πως όλα αυτά που κάνετε,
είναι επειδή έχετε συνειδητοποιήσει ότι αυτό το ταξίδι σας φτάνει στο τέλος. Το ταξίδι της Κυβέρνησής σας φτάνει στο τέλος.
Με λίγα λόγια τελειώνετε και θα σκάσετε και εσείς σαν φούσκα,
όπως σκάνε όλες οι φούσκες και θα κάνετε και κρότο µάλιστα.
Σαν χάρτινος πύργος θα καταρρεύσετε και όσα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης και αν χρηµατοδοτήσετε, όσα εκατοµµύρια του ελληνικού λαού και αν µοιράσετε στα κανάλια αυτά, να θυµάστε
µόνο τη ρήση του Αβραάµ Λίνκολν: «Μπορείς να ξεγελάσεις λίγους για πολύ, πολλούς για λίγο, αλλά δεν µπορείς να τους ξεγελάσεις όλους για πάντα»
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Τον λόγο θα πάρει τώρα ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
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Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ο κ. Δηµήτρης
Κουτσούµπας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το πιο πιθανό είναι εδώ µέσα στη Βουλή, µε αφορµή το πόρισµα της εξεταστικής για τη λίστα Πέτσα, η Νέα Δηµοκρατία µε
τον ΣΥΡΙΖΑ να στήσουν πάλι άλλη µια κοκοροµαχία σήµερα,
όπως συνηθίζουν άλλωστε. Από αφορµές άλλο τίποτα: Μια ο
Φουρθιώτης, µια ο Πολάκης, αυτές τις µέρες η κυνική συµπεριφορά ενός Υπουργού και ενός άλλου στελέχους της Νέας Δηµοκρατίας, που πιάστηκαν στα πράσα, και είδαν το φως της
δηµοσιότητας, άλλα που δεν ξέρουµε ακόµα, µε µπόλικη κλειδαρότρυπα και ακόµη περισσότερη υποκρισία. Μια συµπεριφορά
που κουµπώνει µε την κυνική, µε την ωµή αντιλαϊκή πολιτική, την
οποία κανένας σας δεν πρόκειται να καταδικάσει, να αποπέµψει,
να διαγράψει, να κάτσει στο σκαµνί.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ)
Τι προσπάθησε να κρύψει ο κουρνιαχτός αυτής της αντιπαράθεσης ανάµεσα στη Νέα Δηµοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα
το τελευταίο διάστηµα; Προσπάθησε να κρύψει, για παράδειγµα,
ότι λίγες µέρες πριν, εδώ, σε αυτή την Αίθουσα, σε κλίµα µάλιστα
ουσιαστικής συναίνεσης, ψηφίστηκε ένας ακόµα αναπτυξιακός
νόµος που χαρίζει 11 δισεκατοµµύρια ευρώ στο µεγάλο κεφάλαιο. Όλος ο καβγάς γίνεται για το πώς, ποιος και πού θα µοιράσει τα δεκάδες δισεκατοµµύρια ευρώ σε µεγάλες επιχειρήσεις,
ενώ την ίδια ώρα οι λαϊκές οικογένειες δεν µπορούν να καλύψουν
τα απλά καθηµερινά τους έξοδα.
Τσακώνεστε τάχα διαφωνώντας ότι η ανάπτυξη του ενός είναι
καλύτερη, δήθεν διαφορετική από του άλλου, λες και αυτή πέφτει από τον ουρανό και δεν προέρχεται από την ολοένα και µεγαλύτερη εκµετάλλευση των ίδιων των εργαζοµένων για την
οποία όλοι σας έχετε νοµοθετήσει. Και όλα αυτά την ίδια ώρα
που η ακρίβεια στα προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης, οι αυξήσεις
στους λογαριασµούς ρεύµατος και θέρµανσης κατατρώνε το
λαϊκό εισόδηµα. Και η Κυβέρνηση έχει το θράσος να επιµένει να
βαφτίζει µέτρα στήριξης των λαϊκών οικογενειών κάποια ψίχουλα
των λίγων ευρώ και αυτά κουτσουρεµένα, την ίδια ώρα που οι
αυξήσεις στην ενέργεια είναι πολλαπλάσιες και οι αυξήσεις
αυτές δεν είναι πρόσκαιρες όπως κάποια φυσικά φαινόµενα και
το ξέρετε. Είναι αποτέλεσµα της απελευθέρωσης της ενέργειας,
της απολιγνιτοποίησης, της πράσινης µετάβασης, που όλοι σας
έχετε κάνει σηµαία και θεό σας.
Το έχουµε πει και θα το επαναλάβουµε: Ελάχιστη στήριξη στα
λαϊκά νοικοκυριά αποτελούν µόνο οι προτάσεις του ΚΚΕ για κατάργηση εδώ και τώρα των ειδικών φόρων κατανάλωσης και του
ΦΠΑ στα καύσιµα και την ενέργεια.
Τι άλλο προσπάθησε να κρύψει ο κουρνιαχτός της αντιπαράθεσής σας; Ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, για παράδειγµα, επισκέφτηκε την Ουκρανία, όπου υπάρχει ελληνόφωνος πληθυσµός, στρώνοντας το έδαφος για µια εκ των προτέρων δικαιολόγηση της εµπλοκής της Ελλάδας σε µια πιθανή ανάφλεξη στην
περιοχή. Και η ελληνική τελικά εµπλοκή στη λεγόµενη αυτή «ουκρανική κρίση» έχει ήδη ξεκινήσει και έχει όνοµα και το όνοµά
της είναι Αλεξανδρούπολη, εκεί όπου αποβιβάζονται καθηµερινά
αµερικάνικες στρατιωτικές δυνάµεις, µεταφέροντας όπλα, µε
βάση το σχέδιο περικύκλωσης της Ρωσίας, στον µεγάλο ανταγωνισµό τους. Και σας προειδοποιούµε: οι προβοκάτσιες είναι
προ των πυλών. Δυστυχώς, θα χρειαστεί να επανέλθουµε στο
θέµα.
Προσπάθησε επίσης αυτός ο ψευτοκαβγάς, ο περί όνου σκιάς,
να κρύψει ότι αυτές τις µέρες δίνεται µια πολύ µεγάλη µάχη από
τους εργαζόµενους της «ΛΑΡΚΟ» για να µείνουν οι εργαζόµενοι
στη δουλειά τους, στα σπίτια τους. Γιατί η «ΛΑΡΚΟ» αποτελεί µια
επιχείρηση στρατηγικής σηµασίας και µπορεί να παραµείνει ανοιχτή, να αναπτυχθεί, να εκσυγχρονιστεί, αλλά και να διασφαλίσει
τη δουλειά και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων της, όπως έχει
προτείνει το ΚΚΕ. Γιατί η «ΛΑΡΚΟ» θα µπορούσε να ήταν στην
πρώτη γραµµή µιας ανάπτυξης που θα είχε ως βάση όµως τις
λαϊκές ανάγκες και τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας
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µας. Γιατί συνειδητά απαξιώθηκε και ιδιωτικοποιείται µε βάση την
πολιτική που ακολούθησαν όλες οι µέχρι σήµερα κυβερνήσεις
και την ίδια ώρα ως αποτέλεσµα της ίδιας πολιτικής οξύνονται
τα προβλήµατα παντού, σε µεγάλες επιχειρήσεις, µεγάλες µονάδες. Χιλιάδες εργαζόµενοι διεκδικούν, όπως στην «COSCO»,
στα «ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ», στον «ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟ» και αλλού,
δυναµώνουν οι εστίες αντίστασης.
Τι άλλο προσπαθεί να κρύψει η κάλπικη αντιπαράθεση; Το ότι
χιλιάδες βιοπαλαιστές αγρότες βρίσκονται στα µπλόκα γιατί θέλουν να µπορούν να συνεχίσουν να παράγουν στα χωράφια τους.
Παλεύουν για την επιβίωσή τους, γιατί συνθλίβονται από την εκτίναξη του κόστους παραγωγής, τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών, τις τιµές στα αγροτικά προϊόντα που επιβάλλουν τα
µονοπώλια, την ΚΑΠ που έχει προγράψει την αγροτιά για χάρη
µεγάλων καπιταλιστικών αγροτικών εκµεταλλεύσεων.
Όµως τίποτα δεν µπορεί να κρύψει το γεγονός επίσης ότι σε
συνθήκες πανδηµίας τα δηµόσια νοσοκοµεία καταρρέουν. Αναφέροµαι στο «ΑΤΤΙΚΟΝ» στη δυτική Αθήνα, όπου προχθές στην
εφηµερία τα ράντζα της ντροπής έσπασαν κάθε ρεκόρ, ακόµα
και αυτό που υπήρχε επί ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά είναι τα αποτελέσµατα
της εµπορευµατοποιηµένης δηµόσιας υγείας και της συνύπαρξής της µε τους επιχειρηµατίες της υγείας, σήµα κατατεθέν της
πολιτικής και των δυο σας, και της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΣΥΡΙΖΑ.
Και για να έρθω τώρα και σε ένα από τα πιο δηµοφιλή θέµατα
της αντιπαράθεσης ανάµεσα στην Κυβέρνηση και τον ΣΥΡΙΖΑ,
αυτό της εξεταστικής επιτροπής για τη λίστα Πέτσα, που συζητάµε σήµερα. Από την πρώτη στιγµή που τέθηκε το ζήτηµα της
διερεύνησης των υποθέσεων της λίστας Πέτσα το ΚΚΕ είχε δηλώσει τη συµφωνία του σε σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Ταυτόχρονα, όµως, είχαµε τονίσει στη σχετική συζήτηση τότε στη
Βουλή ότι δεν τρέφουµε και µεγάλες προσδοκίες ότι κάτι θετικό
θα βγει από αυτή την Επιτροπή, όπως δεν βγήκε και από άλλες
αντίστοιχες επιτροπές στο παρελθόν. Γιατί αυτό που κάθε φορά
συνήθως µένει από αυτές τις εξεταστικές επιτροπές είναι µόνο
οι καβγάδες που προσφέρουν, και βέβαια προσφέρουν µπόλικη
τροφή αποπροσανατολισµού, πολιτικό κουτσοµπολιό και σόου
για κάποιες τηλεοράσεις. Και στο τέλος µένουν τα πορίσµατα σούπα που ουσιαστικά κουκουλώνουν και τις υποθέσεις. Στην
καλύτερη των περιπτώσεων µπορεί να αναδεικνύουν µόνο κάποια επιµέρους, κάποια επιφανειακά ζητήµατα, πάντα όµως συγκαλύπτουν την ουσία της διαπλοκής που υπάρχει ανάµεσα στο
πολιτικό σύστηµα, τις κυβερνήσεις, τα αστικά κόµµατα από τη
µια και από την άλλη σε µεγάλα επιχειρηµατικά συµφέροντα,
µέρος φυσικά των οποίων είναι και οι µεγαλοϊδιοκτήτες των
µέσων ενηµέρωσης.
Η πορεία των εργασιών της επιτροπής, οι συνθήκες εκφυλισµού που διαµορφώθηκαν, µε ευθύνη της Νέας Δηµοκρατίας και
εξαιτίας της απαράδεκτης κατά την άποψή µας άρνησής της να
κληθούν πολιτικά πρόσωπα και Υπουργοί, επιβεβαίωσαν αυτή
την πρόβλεψη και δείχνουν επίσης και τα στενά, ασφυκτικά, για
να µην πω απροσπέλαστα, όρια που υπάρχουν προκειµένου τέτοιες επιτροπές της Βουλής που υποτίθεται ότι αναζητούν την
αλήθεια να µην τη βρίσκουν ποτέ, τόσο την αλήθεια όσο βέβαια
και την ουσία της διαπλοκής, ακόµα και οι επιτροπές που φτιάχνονται µε πρωτοβουλία της Αντιπολίτευσης, όπως αυτές που
πρόβλεψε η τελευταία συνταγµατική αναθεώρηση. Γιατί τελικά
αυτό που επικρατεί είναι η θέληση της εκάστοτε κυβερνητικής
πλειοψηφίας, είναι οι πολιτικές σκοπιµότητες και σε πολλές περιπτώσεις είναι και µια ιδιότυπη οµερτά ανάµεσα στα διάφορα
κυβερνητικά κόµµατα, τα κόµµατα που έχουν κυβερνήσει, για να
µη θιγούν ιερά και όσια που κάθε κυβερνητικό κόµµα φιλοδοξεί
να αξιοποιήσει. Πάρτε για παράδειγµα τα ζητήµατα της παρέµβασης στη δικαιοσύνη, που είναι µόνιµο στοιχείο αντιπαράθεσης
των πολιτικών κοµµάτων εδώ και δεκαετίες.
Τι δεν αγγίζει όµως κανένας σας, ούτε η Νέα Δηµοκρατία και
το ΠΑΣΟΚ το άγγιξαν παλιότερα ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ στη συνέχεια;
Τον διορισµό της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από την
εκάστοτε κυβέρνηση -που είναι το στοιχειώδες και που το ζητάει
και η πλειοψηφία των δικαστών, χωρίς να ισχυριζόµαστε βέβαια
ότι οριστικά και µόνιµα και έτσι θα λυνόταν το πρόβληµα- ακρι-
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βώς γιατί οι εξαρτήσεις στη δικαιοσύνη έχουν να κάνουν πρώτα
και κύρια µε το κράτος που υπηρετεί η δικαιοσύνη σήµερα. Εξαρτάται δηλαδή από τους νόµους, τους αντιλαϊκούς νόµους που
καλείται να εφαρµόσει και ψηφίζει αυτή εδώ η Βουλή. Ιδού, λοιπόν, η ιδιότυπη οµερτά.
Πού αλλού εκφράστηκε αυτή η κοινή σας στάση; Στην άρνηση
όλων σας να δεχθείτε την τροπολογία του ΚΚΕ πριν δύο χρόνια
περίπου, που θα ήταν έστω ένα εµπόδιο και στη λίστα Πέτσα και
σε διάφορες άλλες λίστες που φτιάχνονται κατά καιρούς και από
διάφορους. Τι πιο απλό και στοιχειώδες να δεχτείτε αυτή την
τροπολογία του ΚΚΕ; Η τροπολογία αυτή -σας θυµίζω- προέβλεπε ότι τα µηνύµατα που αφορούν στην προστασία της δηµόσιας υγείας, στην προστασία από σοβαρό κίνδυνο, από απειλή, όπως είναι µια πανδηµία, δεν µπορούν σε καµµιά περίπτωση
αυτά τα µηνύµατα να µεταδίδονται µε όρους διαφηµιστικής καµπάνιας, αλλά θα πρέπει να µεταδίδονται, να καταχωρούνται ή να
αναρτώνται ανάλογα µε το κάθε µέσο µαζικής ενηµέρωσης υποχρεωτικά και εντελώς δωρεάν, ότι σε όλες τις περιπτώσεις όπου
χρειάζεται να υπάρχει η διαφηµιστική δαπάνη για την προβολή
της δραστηριότητας Υπουργείων, εποπτευόµενων επίσης φορέων του δηµοσίου ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, αυτή η
διαφηµιστική καµπάνια θα πρέπει να γίνεται µε όρους πλήρους
διαφάνειας, µε αντικειµενικά κριτήρια, χωρίς απαράδεκτους αποκλεισµούς, χωρίς επιδότηση ανύπαρκτων µέσων που διαµορφώνουν ένα καθεστώς συνδιαλλαγής κι ότι όλα αυτά θα πρέπει να
δηµοσιεύονται αναλυτικά και να υπάρχουν και κυρώσεις αν δεν
γίνουν οι απαραίτητες δηµοσιεύσεις. Τι πιο απλό από όλα αυτά
τα συγκεκριµένα;
Ούτε όµως αυτά τα στοιχειώδη, τα απλά δέχεστε γιατί προφανώς όλοι σας θέλετε να συντηρείται και να ανακυκλώνεται ένας
αδιαφανής µηχανισµός σχέσεων και διαπλοκής µε µέσα ενηµέρωσης, γιατί όλοι σας θέλετε να υπάρχει ένας µηχανισµός χειραγώγησης του ελληνικού λαού, ένας µηχανισµός εξωραϊσµού
της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής. Γι’ αυτόν τον λόγο και
απορρίψατε τις προτάσεις του ΚΚΕ που είναι απολύτως λογικές
και γι’ αυτόν τον λόγο συντηρείτε ένα διάτρητο και βολικό νοµοθετικό πλαίσιο είτε όσον αφορά τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης
είτε σε ό,τι αφορά τις δηµοσκοπικές εταιρείες, όπου και εκεί θα
µπορούσαν να µπουν αντίστοιχοι περιορισµοί και κανόνες ελέγχου.
Για ποιον λόγο, παραδείγµατος χάριν, οι δηµοσκοπήσεις που
χρειάζεται να γίνονται µετά από παραγγελία του δηµοσίου ή φορέων του δηµοσίου τοµέα να µη γίνονται από πανεπιστηµιακά
ιδρύµατα ή από ένα δηµόσιο ερευνητικό κέντρο; Όχι. Εκεί εσείς.
Ούτε αυτά τα στοιχειώδη δεν µπορέσατε να λύσετε.
Αυτό φυσικά δεν σηµαίνει ότι το πρόβληµα λύνεται µε νοµοθετικά µέτρα, µε θεσµικά µέτρα µέσα σε αυτόν τον βόρβορο του
συστήµατος. Αρνείστε ακόµη και αυτά, προκειµένου να έχετε
πλήρως ελεύθερο το πεδίο.
Φυσικά δεν λύνεται, γιατί το πρόβληµα είναι πολύ βαθύτερο
και έχει σχέση µε τον χαρακτήρα του ίδιου του κράτους, έχει
σχέση µε τη σύµφυση αστικού κράτους και κυβερνήσεων, µε τα
διάφορα επιχειρηµατικά συµφέροντα, κοµµάτι των οποίων είναι
φυσικά και τα µέσα ενηµέρωσης.
Από τη µια θεωρείτε πολυτέλεια τη στήριξη, για παράδειγµα,
του δηµόσιου συστήµατος υγείας ή την κατάργηση αντιλαϊκών
φόρων σε µια περίοδο που η ακρίβεια τσακίζει τα λαϊκά νοικοκυριά και από την άλλη δεν θεωρείτε καθόλου πολυτέλεια να στηρίζονται κλινικάρχες, καναλάρχες, µεγαλοεπιχειρηµατίες και πάει
λέγοντας, γιατί η αντιλαϊκή πολιτική χρειάζεται και τον εξωραϊσµό και τη χειραγώγηση και τον αυταρχισµό. Αυτό που ζούµε
όλα αυτά τα χρόνια, µε όλες τις κυβερνήσεις είναι και ο µιντιακός
αυταρχισµός.
Πώς αλλιώς να χαρακτηρίσει κανείς το γεγονός ότι µεγάλες
λαϊκές εκδηλώσεις, κινητοποιήσεις όπως ήταν αυτή, για παράδειγµα, που έγινε πριν δύο εβδοµάδες µε τη συµµετοχή του λαού
της Πάτρας, του Δήµου της Πάτρας, του Εργατικού Κέντρου,
εκατοντάδων σωµατείων εδώ έξω, στο Σύνταγµα ή το µεγάλο αντιφασιστικό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη µε αφορµή τα πρόσφατα γεγονότα µε τη δολοφονία του δεκαεννιάχρονου, εξαφανίστηκαν από όλα τα µέσα;
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Πώς αλλιώς να χαρακτηρίσει κανείς ότι στις τηλεοράσεις, σε
άλλα µέσα ενηµέρωσης, δεν τηρείται στο ελάχιστο ο νόµος για
την προβολή των κοµµάτων, µε βάση έστω το εκλογικό τους ποσοστό, το να λένε τις θέσεις τους δηλαδή, ποια προβολή; Η προβολή µονοπωλείται από Νέα Δηµοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, τώρα
τελευταία και από το ΚΙΝΑΛ που πρέπει να «φουσκώσει» -βλέπετε- γιατί αντιµετωπίζεται ως ένας πιθανός Κυβερνητικός «µπαλαντέρ» του διπολισµού. Φυσικά, ούτε λόγος για παρέµβαση του
Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, η σύνθεση του οποίου
ήταν προϊόν συνεννόησης αυτών των τριών κοµµάτων. «Μούγκα
στη στρούγκα» για όλα αυτά.
Και για να κλείσω όπως άρχισα: Δεν ξαφνιάζετε κανέναν. Όλο
και πιο συχνά καταφεύγετε στη σκανδαλολογία, την «κοκοροµαχία». Όσο περισσότερο θα συγκλίνετε, τόσο περισσότερο «κουρνιαχτό» θα σηκώνετε, τόσους περισσότερους καυγάδες θα
στήνετε για να κρύψετε αυτή τη σύγκλιση της πολιτικής σας.
Μάλιστα, να σας πούµε και κάτι; Οι σηµερινοί καυγάδες του
ΣΥΡΙΖΑ µε τη Νέα Δηµοκρατία ωχριούν µπροστά στους παλαιότερους καυγάδες της Νέας Δηµοκρατίας µε το ΠΑΣΟΚ. Αυτό
όµως δεν εµπόδισε καθόλου αυτά τα δύο κόµµατα του τότε δικοµµατισµού λίγα χρόνια µετά, όταν το απαίτησε η άρχουσα
τάξη και το χρειάστηκε φυσικά το σύστηµα, να βρεθούν στην ίδια
κυβέρνηση, πλάι-πλάι στα υπουργικά έδρανα και όχι µόνο µια
φορά.
Εµείς δεν αποκλείουµε να ξαναδούµε σε «remake» το ίδιο
έργο, µε παρόµοιο αντιλαϊκό σενάριο, αλλά µε κάποιους νέους
πρωταγωνιστές, αυτή τη φορά τη Νέα Δηµοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ, µε «φτερούγα» το ΚΙΝΑΛ.
Όπως και να είναι, το κρίσιµο ζήτηµα είναι ο λαός να αποφασίσει να γράψει το δικό του σενάριο για τις δικές του ανάγκες,
να γίνει ο ίδιος ο λαός πρωταγωνιστής και να τα πάρει όλα αµπάριζα, εσάς και τις κυβερνήσεις σας και το σύστηµά σας.
Αυτή είναι η πραγµατική πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο
τόπος, να γκρεµίσει το παλιό και το σάπιο και να χτίσει το νέο,
µε τον ίδιο πρωτοπόρο, για να κάνει κουµάντο στη χώρα του.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Κουτσούµπα.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χαράλαµπος Παπαδηµητρίου, στον οποίο ευχόµαστε χρόνια πολλά,
καθώς και σε όλους τους εορτάζοντες σήµερα.
Ορίστε κύριε Παπαδηµητρίου, έχετε τον λόγο και χρόνια σας
πολλά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε, εσάς και όλους τους καλούς συναδέλφους. Εύχοµαι κι εγώ σε όλους όσοι εορτάζουν µαζί µου να το χαιρόµαστε.
Η προσπάθεια που καταβλήθηκε να χρησιµοποιηθεί ένα καινούργιο εργαλείο συνταγµατικού ελέγχου και κοινοβουλευτικού
ελέγχου, δυστυχώς έπεσε στο κενό. Θα ήταν καλό να µπορούσαµε να χρησιµοποιούµε αυτά τα εργαλεία για να βγάζουµε χρήσιµα συµπεράσµατα.
Η εξεταστική επιτροπή, όµως, αγαπητοί συνάδελφοι, χρησιµοποιήθηκε ως εργαλείο σε έναν λυσσαλέο πόλεµο που έχει στήσει ο ΣΥΡΙΖΑ εναντίον των µέσων µαζικής ενηµέρωσης εδώ και
πολύ καιρό, κυρίως όταν ήταν κυβέρνηση, αλλά που συνεχίστηκε
και όταν έχασε την πλειοψηφία. Άρα αυτό είναι και το µεγάλο
µπέρδεµα, που δεν µας επέτρεψε να συζητήσουµε µε έναν
τρόπο -θα έλεγα- εποικοδοµητικό για το πώς γίνονται ορισµένα
πράγµατα όταν τα χρειαζόµαστε.
Η πιο καλή απόδειξη γι’ αυτό είναι το τηλεοπτικό σποτ που
έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν πηγαίνεις και βγάζεις αυτό το τηλεοπτικό
σποτ και µετά έρχεσαι στην εξεταστική επιτροπή να ζητήσεις µια
συνέχεια του θεατρινισµού «φέρε τον Πέτσα να κάνουµε µία
ακόµη πολιτική δίκη» -γιατί προσπαθείτε να στήσετε πολιτικές
δίκες- αντιλαµβάνονται όλοι ότι δεν θα µπορούσε να προκύψει
από την εξεταστική επιτροπή τίποτε άλλο, παρά µόνο η διαλεύκανση και η εξέταση των αντικειµενικών γεγονότων.
Από την εξέταση αυτή, µε τα στοιχεία που φέρατε, µε τα στοιχεία που προέκυψαν µε τις καταθέσεις των µαρτύρων, δεν προέκυψε τίποτε το µεµπτό. Όλοι οι µάρτυρες που προσήλθαν
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επιβεβαίωσαν ότι τηρήθηκαν οι προβλεπόµενες από τον νόµο
διαδικασίες, αλλά -θα έλεγα- και οι συνηθισµένες διαδικασίες
στην αγορά της διαφήµισης. Ως εκ τούτου ήταν «άνθρακες ο θησαυρός» και γι’ αυτό προσπαθήσατε µετά να µαζέψετε τα ασυµµάζευτα.
Θα ήθελα επίσης να σας θυµίσω ότι από την εξέταση που έγινε
δεν προέκυψε ούτε η εµπλοκή κάποιου πολιτικού προσώπου, µε
αποτέλεσµα και ο δεύτερος εισηγητής σήµερα να µην µπορέσει
να µας πει ποιο ήταν το πολιτικό πρόσωπο που ενεπλάκη και να
αναφέρεται σε µια υπάλληλο που εργάζεται στο γραφείο του κ.
Πέτσα ότι δήθεν κανόνιζε τα πράγµατα, όταν υπάρχει ρητή επιβεβαίωση από τους µάρτυρες ότι τίποτε τέτοιο δεν συνέβη παρά
µόνο σε µια περίπτωση που χρειάστηκε να διευρυνθεί το κριτήριο, ώστε να µπουν -ήταν σωστή η τροποποίηση αυτή- όλες οι
εφηµερίδες του επαρχιακού Τύπου, όπως και το ζήτησαν.
Άρα δεν µπορέσατε να αποδείξετε τίποτε και τελικά το µόνο
που αποδείχθηκε ήταν ότι προσπαθούσατε να στήσετε µια φιέστα. Δεν είναι ο ρόλος των εξεταστικών επιτροπών αυτός και γι’
αυτό και αντιλαµβάνοµαι την κριτική που γίνεται από ορισµένους
συναδέλφους άλλων πτερύγων.
Αυτό προσπαθείτε να κάνετε και προσπαθήσατε να κάνετε µε
αυτό το περίφηµο τηλεοπτικό σποτ, όπου εµφανίζατε δηµοσιογράφους να τα «αρπάζουν» µε τον πιο χυδαίο τρόπο, γιατί στην
πραγµατικότητα δεν δίνετε καθόλου σηµασία στο τι δουλειά κάνουν οι δηµοσιογράφοι, στο τι δουλειά κάνουν τα µέσα ενηµέρωσης. Είναι λογικό, βέβαια, διότι εάν πάρω υπ’ όψιν µου ποιος
εκφράζει καλύτερα τις µύχιες σκέψεις ή ενδεχοµένως και τις συζητήσεις που γίνονται όταν δεν υπάρχουν οι κάµερες -δεν υπάρχει Facebook µεταξύ της ηγετικής οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ- νοµίζω
ότι τα πράγµατα είναι απλά, γι’ αυτό και χρειάζεται τελικά, είναι
ο χρήσιµος άνθρωπος να µας τα λέει.
Είπε πρόσφατα σε δηµοσιογράφο: «Για να φτάσεις τη µόρφωση και τις επιστηµονικές µου γνώσεις, πρέπει να αλλάξεις εγκέφαλο, να δηµιουργήσεις νέες νευρωνικές συνάψεις και να
ζήσεις τρεις ζωές διαβάζοντας όλα τα χρόνια που θα ζήσεις». Με
αυτά προσπαθείτε να πείτε ότι υπάρχει σχέση µε τη δηµοσιογραφία; Δεν τη χρειάζεστε.
Είπε: «Τι λες βρε λοιµωγµένο σούργελο, βρε σκοϊλικασµένη
ελλικικοΣΚΑΙταισµένη…» -παραλείπω τη λέξη που είναι απαράδεκτη, τι εννοεί αυτός που το γράφει ότι θέλει να κάνει- «…το
µέτζη του νεούκτη µου µέσα;»
Αυτός σας εκφράζει. Δεν τον καταδικάσατε ποτέ. Και περιµένετε µετά να έχετε καλές σχέσεις και να σας στηρίξουν οι δηµοσιογράφοι, οι οποίοι έχουν τη γνώµη τους. Εγώ, τουλάχιστον,
τριάντα κάτι χρόνια έχω γνωρίσει πολλές καταστάσεις, προφανώς, στα media που δούλεψα. Δεν υπάρχει δηµοσιογράφος που
δεν θα βρει τρόπο να πει τη γνώµη του. Και οι δηµοσιογράφοι
που δουλεύουν στον ΣΥΡΙΖΑ το ίδιο θα έκαναν. Κανείς δεν άλλαξε τη γνώµη του, επειδή ήρθαν τα χρήµατα αυτής της καµπάνιας, που έπρεπε οπωσδήποτε να γίνει, επειγόντως να γίνει.
Κανείς! Αντιθέτως, πάρα πολλοί είχανε µία γνώµη, την οποία ενδυνάµωσαν όταν τους κυνηγούσατε. Κυνηγήσατε µία λίστα ολόκληρη δηµοσιογράφων, αξιολογότατων, γιατί και µόνο σας
εµπόδιζαν στο πολιτικό σας παιχνίδι.
Άρα δεν θέλω να θυµίσω ότι ένας δηµοσιογράφος που έχει
πληγεί, που βλέπει ότι µπορεί να χάσει τη δουλειά του µε την
υπόθεση µε τα βοσκοτόπια που εξετάζουµε αυτή τη στιγµή -που
εµείς την εξετάσαµε και τη στείλαµε παρακάτω για να την εξετάσει η δικαιοσύνη- δεν θα µπορούσατε ποτέ να πιστέψετε ότι
αυτό το πράγµα µπορεί να σας βγει. Κι, όµως, ζητήσατε εξεταστική επιτροπή για το προφανές.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ)
Άρα θέλω να σας θυµίσω δύο πράγµατα.
Ρωτήσαµε την πρόεδρο των δηµοσιογράφων το εξής: Την
άποψη, «Με τα χρήµατα της καµπάνιας αυτής εξαγοράστηκαν
δηµοσιογραφικές συνειδήσεις;» -που ήταν η άποψή σας, τη λέγατε παντού συνεχώς- πώς τη σχολιάζετε εσείς; Και απαντά η κ.
Αντωνιάδου: «Δεν δέχοµαι αυτή την κριτική για τους συναδέλφους µου. Ουδεµία καταγγελία υπήρξε προς την Ένωση Συντακτών, την ΕΣΗΕΑ, από οποιοδήποτε µέσο ή δηµοσιογράφο για

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τυχόν αποκλεισµό τους.»
Άρα τις απαντήσεις τις παίρνατε και µετά δεν ξέρατε τι να τις
κάνετε. Δεν µπορούσατε να τις βάλετε στο αφήγηµα, που είχατε
αφηνιάσει µε αυτό τους οπαδούς σας και κυρίως τα τρολ.
Θα σας θυµίσω πως όταν κάνατε όσα έγιναν τότε, σας είπε ένα
από τα συνδικάτα των δηµοσιογράφων: «Η αθλιότητα του ΣΥΡΙΖΑ ξεπέρασε κάθε προηγούµενο. Το κόµµα που ως κυβέρνηση
έκλεισε το «MEGA», προσπάθησε να εξαφανίσει το ΔΟΛ, εξαθλίωσε το δηµοσιογραφικό κλάδο και συναλλάχθηκε µε εκλεκτούς του εργοδότες, επιτρέποντάς τους να δηµιουργήσουν
χρέη πολλών εκατοµµυρίων ευρώ, µιλά σε τηλεοπτικό του σποτ
για ειδήσεις που εξαγοράζονται. Κατηγορεί συλλήβδην το δηµοσιογραφικό κλάδο χωρίς ίχνος ντροπής, προφανώς κρίνοντας
από πρακτικές που εφάρµοσε κατά κόρον το κόµµα Τσίπρα στο
παρελθόν.»
Εγώ δεν θέλω να πω τίποτα. Είδα, όµως, το δηµοσίευµα πρώτη σελίδα ήταν- ότι κλείνει η ψαλίδα και, µάλιστα, ότι κλείνει
προτού µπουν τα µέτρα -κοντά στα 2 δισεκατοµµύρια έφτασανλίγο πριν τις εκλογές, µε την υπόσχεση προς τους ψηφοφόρους
ότι, «Θα τα κάνουµε όλα αυτά και θα τα δώσουµε όλα αυτά, εάν,
βεβαίως, είµαστε κυβέρνηση µετά τον Οκτώβριο», που τότε ήταν
προγραµµατισµένες οι εκλογές.
Χρησιµοποιήσατε τα µέσα µε έναν τρόπο απαράδεκτο, µε έναν
τρόπο που εµένα, τουλάχιστον, προσωπικά µε φοβίζει όταν
ακούω τι θα µπορούσε να γίνει τη δεύτερη φορά. Το κάνατε και
προσπαθήσατε να κρύψετε ακριβώς τις ευθύνες σας αυτές, ζητώντας την εξεταστική επιτροπή. Κρίµα, κύριοι συνάδελφοι, θα
έπρεπε να γνωρίζετε καλύτερα!
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Ευχαριστούµε τον
εορτάζοντα κ. Παπαδηµητρίου. Να είστε καλά και να ζήσετε.
Και τώρα σειρά έχει από τον κατάλογο των οµιλητών ο συνάδελφος κ. Ιωάννης Μελάς από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΑΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και συνάδελφοι, τον περασµένο
Οκτώβριο ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει να γίνει σύσταση εξεταστική επιτροπή, µία συνταγµατική δυνατότητα η οποία δόθηκε για πρώτη
φορά στην αντιπολίτευση µε την παρέµβαση της Νέας Δηµοκρατίας. Αυτό έγινε πράξη µετά την αναθεώρηση του άρθρου 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος από αυτή την Κυβέρνηση, από την
Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας.
Αντικείµενο της εξεταστικής επιτροπής, σύµφωνα µε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν η διερεύνηση της επιχείρησης πολιτικής
χειραγώγησης της κοινής γνώµης, του ευτελισµού των θεσµών
και της κατασπατάλησης του δηµοσίου χρήµατος από την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας.
Πώς και πότε έγιναν αυτά, σύµφωνα µε το ΣΥΡΙΖΑ; Μέσα στην
πανδηµία, µε τις εκστρατείες ενηµέρωσης: «Μένουµε Σπίτι» και
«Μένουµε Ασφαλείς», αλλά και µε την εκστρατεία που έγινε για
την προώθηση των εµβολιασµών.
Μας κατηγορεί η Αξιωµατική Αντιπολίτευση ότι επιχειρήσαµε
να ελέγξουµε και να χειραγωγήσουµε την ενηµέρωση µε τη χρηµατοδότηση που έλαβαν τα µέσα από αυτές τις καµπάνιες. Δεν
θα αναφερθώ στο πόρισµα της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά στο πόρισµα του ΣΥΡΙΖΑ. Ας δούµε, λοιπόν, τι αναφέρει.
Από τις εκατόν τριάντα σελίδες του πορίσµατος αυτού οι δεκαπέντε αφορούν τη λεγόµενη λίστα Πέτσα, οι ενενήντα τις δηµοσκοπήσεις και την «OPINION POLL» και οι οκτώ την «ENTERPRISE GREECE». Καµµία αναφορά δεν γίνεται για την καµπάνια
του Υπουργείου Υγείας σχετικά µε τον εµβολιασµό.
Το εξαιρετικά, όµως, ενδιαφέρον από το πόρισµα του ΣΥΡΙΖΑ
βρίσκεται στα συµπεράσµατα. Αναφέρεται χαρακτηριστικά το
εξής: «Προέκυψαν ενδείξεις που θα µπορούσαν να στηρίξουν την
κρίση ύπαρξης βάσιµων υπονοιών για την τέλεση ποινικά αξιόποινων πράξεων και να προκαλέσουν, µετά από ιδιαίτερη έρευνα
από τις αρµόδιες εισαγγελικές και δικαστικές αρχές, ποινική
δίωξη εναντίον των δραστών αυτών των πράξεων.» Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό µε απλά λόγια; Πήγατε για µαλλί και βγήκαµε κουρεµένοι, διότι δεν προέκυψε τίποτα. Αναζητήσατε πολιτικές
ευθύνες και δεν βρήκατε ούτε ενδείξεις ούτε αποδείξεις για να
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υποστηρίξετε το αφήγηµα και τις κατηγορίες σας. Εργαλειοποιήσατε και ευτελίσατε το δικαίωµα της αντιπολίτευσης να συστήνει εξεταστική επιτροπή για να ελέγχει την κυβέρνηση.
Αποτύχατε ως κυβέρνηση και µπορούµε να πούµε ότι πάτε καλά
για να αποτύχετε και ως Αντιπολίτευση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν κάποιος διαβάσει τις καταθέσεις των µαρτύρων και τα πορίσµατα των κοµµάτων, καταλήγει
πολύ εύκολα στα εξής συµπεράσµατα: Η εκστρατεία ενηµέρωσης των πολιτών «Μένουµε Σπίτι» και «Μένουµε Ασφαλείς» ήταν
νόµιµη και αναγκαία. Οι εκστρατείες ενηµέρωσης πραγµατοποιήθηκαν µε απόλυτα διαφανείς και νόµιµες διαδικασίες. Η Κυβέρνηση δεν χειραγώγησε σε καµµία περίπτωση τα µέσα ενηµέρωσης. Δεν υπήρξαν πολιτικές παρεµβάσεις για τη συµµετοχή ή
όχι και τον αποκλεισµό µέσων ενηµέρωσης από τις καµπάνιες
αυτές.
Οι όποιες εξαιρέσεις προτάθηκαν από την ανάδοχο, µε βάση
το περιεχόµενο και τα µηνύµατα που εξέπεµπαν τα µέσα ενηµέρωσης σχετικά µε την πανδηµία. Όλοι οι µάρτυρες ρωτήθηκαν
εάν υπήρξαν πολιτικές παρεµβάσεις και όλοι οι µάρτυρες απάντησαν αρνητικά. Η καµπάνια ενηµέρωσης του Υπουργείου Υγείας
για τον εµβολιασµό έγινε µε διαφάνεια και νοµιµότητα και αυτό
είναι κάτι που το παραδέχεται ακόµα και ο ΣΥΡΙΖΑ στο πόρισµά
του. Ένας κακεντρεχής, όµως, και προκατειληµµένος θα µπορούσε να σκεφτεί ότι δεν αµφισβητείται από τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί
περιλαµβάνεται το «DOCUMENTO». Ένας κακεντρεχής, όµως,
και ένας προκατειληµµένος, όχι εµείς.
Όσον αφορά την «OPINION POLL», δεν υπάρχει καµµία προσφυγή ή καταγγελία στην Ελεγκτική Αρχή Δηµοσκοπήσεων, σε
αντίθεση, όµως, µε τις εταιρείες «VOXPOP» και «COMMON
VIEW», για τις οποίες υπάρχουν καταγγελίες και η ελεγκτική αρχή
τις έχει διαβιβάσει στο Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.
Σας θυµίζουν κάτι αυτές οι εταιρείες; Μήπως ο κ. Σκλίας που
δεν είχε ούτε έναν εργαζόµενο και έκανε δηµοσκοπήσεις µε κάτι
µεθόδους συλλογής δεδοµένων µε καινοτοµία;
Δεν προέκυψε, λοιπόν, κανένα ίχνος κατάχρησης εξουσίας,
κατασπατάλησης δηµοσίου χρήµατος και παραβίασης των νόµιµων διαδικασιών. Η µόνη αγωνία της Αντιπολίτευσης ήταν γιατί
δεν συµµετείχε το «DOCUMENTO» στην καµπάνια ενηµέρωσης
«Μένουµε Σπίτι» και «Μένουµε Ασφαλείς». Κάνατε, δηλαδή -για
να το πούµε απλά και να το καταλάβει και ο κόσµος που µας
ακούει- µία εξεταστική µόνο και µόνο για τον Κώστα Βαξεβάνη.
Δεν είναι, όµως, τυχαίο ότι κατά τη διάρκεια της εξεταστικής
αυτής έγινε και κάτι άλλο. Υπήρχε µια προσπάθεια άσκησης πίεσης προς τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, οι οποίοι έκαναν ερωτήσεις στους µάρτυρες και εξέθεταν και τον ΣΥΡΙΖΑ,
αλλά και τους πραγµατικούς λόγους που δεν συµµετείχε το
«DOCUMENTO» στην προσπάθεια αυτή.
Θα καταθέσω για τα Πρακτικά όλες εκείνες τις δηµοσιεύσεις
του site του «DOCUMENTO» και της εφηµερίδας «DOCUMENTO» για τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, οι οποίοι ρωτούσαν και έβγαιναν δηµοσιεύµατα ότι είµαστε συκοφάντες, ότι
είµαστε «πετσόπουλα», ότι, τέλος πάντων, προσπαθούµε να αποκρύψουµε οποιαδήποτε παρέµβαση έχει γίνει από την Κυβέρνηση σε αυτή τη διαδικασία, κάτι το οποίο δεν προέκυψε από
πουθενά.
Τέτοιες πρακτικές, δυστυχώς, που προσπαθούν να συκοφαντήσουν Βουλευτές που προσπαθούν να διερευνήσουν ένα πολύ
σηµαντικό θέµα που αφορά την κοινή γνώµη, συµβαίνουν µόνο
σε άλλες χώρες, όπως στη Βενεζουέλα και χρησιµοποιούνται και
πρακτικές από άλλες οµάδες, δηλαδή, από συµµορίες.
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κλείσω λέγοντας το εξής: Εµείς
δεν έχουµε να κρύψουµε και να φοβηθούµε τίποτα. Η Νέα Δηµοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότειναν την αναθεώρηση του άρθρου 68 του Συντάγµατος, ακριβώς για να µπορεί η
Αντιπολίτευση να ελέγξει την Κυβέρνηση. Μετά τη «NOVARTIS»
προσπαθήσατε να στήσετε και µία σκευωρία µε τη λεγόµενη
λίστα Πέτσα. Ούτε ο κ. Πέτσας, βέβαια, περιµένει να του ζητήσετε κάποια συγγνώµη, όπως δεν ζητήσατε συγγνώµη κι από
όλους εκείνους που προσπαθήσατε να συκοφαντήσετε και να εµπλέξετε στο θέµα της «NOVARTIS».
Είναι στρατηγική σας επιλογή η λάσπη. Εµάς είναι στρατηγική
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µας επιλογή να προχωράµε για την πρόοδο αυτού του τόπου
χωρίς Συριζοφρουρούς, όπως εσείς προσπαθείτε να φτιάξετε,
χωρίς να προσπαθήσουµε να ελέγξουµε τους αρµούς εξουσίας,
µόνο µε αξιοπρέπεια και µε διαφάνεια.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Μελάς καταθέτει για
τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Συνεχίζουµε µετά
τον κ. Μελά τη ροή των οµιλητών µε τη σειρά της κ. Θεοδώρας
Τζάκρη εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ.
Κυρία Τζάκρη, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η λίστα
Πέτσα, όπως την ονοµάσαµε για να συµπυκνώσουµε σε µία
φράση, σε µία ορολογία, το όραµα του κ. Βορίδη να µην ξανακυβερνήσει ποτέ η Αριστερά και το όραµα του κ. Μητσοτάκη να
«ορµπανονοποιήσει» την Ελληνική Δηµοκρατία, θα έπρεπε να λέγεται η λίστα της ντροπής, γιατί είναι η λίστα της χειραγώγησης
και η λίστα της ταπείνωσης των δηµοκρατικών µας θεσµών.
Μπροστά, λοιπόν, σε αυτή τη θεσµική εκτροπή, µε την ψήφο
σύσσωµης της Αντιπολίτευσης αποφασίστηκε η συγκρότηση εξεταστικής των πραγµάτων επιτροπής, η συγκρότηση, δηλαδή, του
ανώτατου οργάνου του κοινοβουλευτικού ελέγχου, προκειµένου
να πληροφορηθεί ο ελληνικός λαός τι ακριβώς γινόταν όσο
αυτός παρέµενε κλεισµένος στο σπίτι του στέλνοντας sms, όταν
χιλιάδες επιχειρήσεις έκλειναν, όταν χιλιάδες άνθρωποι έχαναν
τη δουλειά τους, όταν η κοινωνία πένονταν και φοβόταν.
Δυστυχώς, όµως, ο κ. Μητσοτάκης ευτέλισε κι αυτόν ακόµη
τον κορυφαίο κοινοβουλευτικό θεσµό, καθώς εξαίρεσε από την
εξέταση τον ίδιο τον κ. Πέτσα, καθώς και τους κρίσιµους αποδέκτες του δηµόσιου χρήµατος. Εξαίρεσε από την εξέταση, πρώτα
απ’ όλα, θα έλεγα, τους εκδότες της µίας ηµέρας, αλλά και τους
καναλάρχες, που πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ ανάγκασε να πληρώσουν,
καθώς επίσης και τους προστατευόµενους των καναλαρχών, κυβερνητικούς αξιωµατούχους µε τους οποίους, βέβαια, και συγκυβερνούσαν και συγκυβερνούν.
Αυτή, λοιπόν, η εξεταστική µε ευθύνη αποκλειστικά της κοινοβουλευτικής Πλειοψηφίας κατέστη εξεταστική παρωδία, καθώς
ο κ. Μητσοτάκης, γελοιοποιώντας τον κορυφαίο αυτό κοινοβουλευτικό θεσµό, έστησε αυτή τη διαδικασία, υποτίθεται, για να
ελέγξει το οικονοµικό και πολιτικό έγκληµα, εξαιρώντας, όµως,
τόσο τους θύτες, όσο και τους άµεσα εµπλεκόµενους. Και φρόντισε, βεβαίως, µε τους συνδαιτυµόνες του, ο κ. Μητσοτάκης και
ο κ. Πέτσας της οµώνυµης λίστας να αποκρύψουν, αν θέλετε, να
αποσιωπήσουν και αυτή την ίδια τη γελοιοποίηση, καθώς οι ίδιοι
ήταν οι άµεσα εµπλεκόµενοι.
Ο κ. Τσίπρας, βέβαια, τις προηγούµενες µέρες νοµίζω ότι συµπύκνωσε περίφηµα την παρακµή αυτή, αποδίδοντας τη µοµφή
στον κ. Μητσοτάκη ότι ήταν ο πρώτος, ουσιαστικά, στην ιστορία
που έβαλε στο Μαξίµου τον υπόκοσµο ως άλλος ορµπανίσκος
της Ανατολικής Ευρώπης.
Όπως αντιλαµβάνεστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή η
εξεταστική δεν θα µπορούσε να οδηγήσει σε ένα κοινό πόρισµα,
γιατί δεν µπορούν να αγνοήσουν αυτοί οι θύτες τα θύµατα, και
κυρίως, δεν µπορούν να αγνοήσουν αυτοί που άφησαν στα ταµεία 37 δισεκατοµµύρια ευρώ αυτούς που τα λεηλατούν. Αυτοί
που καταχράστηκαν την εξουσία µοιράζοντας τα χρήµατα του
ελληνικού λαού, για να καλύψουν την πολιτική τους ένδεια, αυτοί,
λοιπόν, δεν είδαν τίποτα, δεν είδαν κανένα λάθος, καµµία µοµφή
και γι’ αυτούς, λοιπόν, είναι όλα καλά καµωµένα. Ήρθαν, δηλαδή,
και µας είπαν ότι δεν χρειάζεται να προσλάβουν γιατρούς, αλλά
ότι έπρεπε να δίνονται χρήµατα σε site χωρίς περιεχόµενο, σε
εφηµερίδες ανύπαρκτης κυκλοφορίας και άλλα τέτοια που χρησιµοποιεί µια διεφθαρµένη κυβέρνηση που ξέρει πολύ καλά πώς
να κάνει την κρίση ευκαιρία.
Άρα, η λίστα Πέτσα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήταν η κορυφή µόνο του παγόβουνου, γιατί την κρίση σε ευκαιρία τη µετέτρεψαν κι αυτοί που επέτρεψαν δύο χρόνια τώρα να κοστολογείται το µοριακό τεστ 60 ευρώ, όταν στην Ευρώπη κοστίζει
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από δωρεάν έως 25 ευρώ, αυτοί που επέτρεψαν υπό τη συγκάλυψη των χρηµατιζόµενων µέσων µαζικής ενηµέρωσης να επιδίδονται σ’ ένα πάρτι, θα έλεγα, σε ένα όργιο απευθείας αναθέσεων σε όλο το φάσµα των προµηθειών του δηµοσίου, ύψους
εκατοµµυρίων ευρώ που συνεχίζεται µέχρι σήµερα, και αυτοί, βεβαίως, που βρήκαν την ευκαιρία να βγάλουν τα ακροδεξιά τους
απωθηµένα δέρνοντας νέους στις πλατείες και εντέλλοντας τους
αστυνοµικούς να κόβουν πρόστιµα 200 ευρώ σε οποιονδήποτε
κινείται.
Βρήκατε ακόµη και την ευκαιρία να χρησιµοποιήσετε την «ENTERPRISE GREECE», µια εταιρεία που υπάρχει για να προβάλλει
τη χώρα ως εταίρο στο εξωτερικό, για να χτίσετε, να οικοδοµήσετε το επικοινωνιακό προφίλ του Πρωθυπουργού της και της
Κυβέρνησης ισχυριζόµενοι, µάλιστα, ότι η χώρα και η Κυβέρνηση
και ο Πρωθυπουργός ταυτίζονται.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Συµπολίτευσης, τις µάσκες
τους οι πολίτες ακόµα τις φορούν, αλλά οι δικές σας µάσκες έπεσαν και αποκάλυψαν την αποκρουστική σας κουλτούρα.
Κοιτάξτε, είµαι δεκαοκτώ χρόνια Βουλευτής στο ελληνικό Κοινοβούλιο και πρώτη φορά είδα πρώην Υπουργό να επαίρεται χασκογελώντας για την εξαγορά ψηφοφόρων και πολιτικών
συνειδήσεων αλλοιώνοντας, δηλαδή, ουσιαστικά το εκλογικό
αποτέλεσµα µε τα χρήµατα του ελληνικού λαού. Και αναρωτιέµαι: Υπάρχει εισαγγελέας σε αυτή τη χώρα; Ρώτησαν και οι συνάδελφοι του ΚΙΝΑΛ, αν υπήρχε πρωθυπουργός. Βεβαίως, υπήρχε Πρωθυπουργός και λεγόταν Κώστας Καραµανλής.
Και αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έγινε ενώπιον ενός
άλλου εν ενεργεία Υπουργού, ο οποίος δεν σκέφτηκε ότι τη
στιγµή εκείνη που η Ηλεία θρηνούσε σαράντα εννέα νεκρούς,
είχε µετατραπεί σε πανελλαδικό σηµείο διανοµής τριχίλιαρων σε
σακούλες. Γιατί οι σακούλες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήταν
και παραµένει το µόνιµο σύστηµα της Νέας Δηµοκρατίας. Η διαφορά του τότε µε το σήµερα είναι ότι τότε οι σακούλες χρησιµοποιούνταν για την εξαγορά πολιτικών συνειδήσεων και πήγαιναν
και ερχόντουσαν και σήµερα οι σακούλες πηγαίνουν και έρχονται
στα χέρια των λίγων επιχειρηµατιών, πολιτικών φίλων του κ. Μητσοτάκη, για τους γνωστούς σκοπούς.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θέλω να έρθω τώρα στα πραγµατικά περιστατικά της λίστας Πέτσα. Ακόµα και η εταιρεία που
µοίρασε τα χρήµατα, οµολόγησε ότι αυτό το έκανε κατόπιν πολιτικής εντολής. Μάλιστα. Εσείς, όµως, δεν µας είπατε ποτέ
ποιος έδωσε την πολιτική εντολή, ποιοι είναι οι υπάλληλοι που
υπέγραψαν τα εντάλµατα, ούτε µας είπατε ποιοι, πόσα και, κυρίως, γιατί πήραν τα χρήµατα αυτά.
Όµως, µπορείτε να το αντιληφθείτε και ο ελληνικός λαός το
κατάλαβε γιατί πήραν τα χρήµατα αυτά και θα σας πω εγώ γιατί
πήραν τα χρήµατα αυτά, ποιοι πήραν τα χρήµατα αυτά και, κυρίως, µε ποιο κριτήριο τα πήραν.
Το κριτήριο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήταν το βάθος της
γονυκλισίας του κ. Μητσοτάκη, το κριτήριο ήταν η ικανότητα
συγκάλυψης, ουσιαστικά, των επιτελικών σκανδάλων και, βεβαίως, η ικανότητα εξόντωσης οποιουδήποτε µέσου τολµούσε
να αποκαλύψει τα σκάνδαλα αυτά.
Λίγο πριν πέσετε και πριν σας τιµωρήσει ο ελληνικός λαός,
ήρθε εδώ ο κ. Μητσοτάκης, ενώπιον του ελληνικού Κοινοβουλίου, επιχειρώντας ουσιαστικά να προκαταλάβει τις αποφάσεις
της δικαιοσύνης και να χαρακτηρίσει συµµορίες τους δηµοσιογράφους, αν θέλετε, και τους ανθρώπους και τα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης που τόλµησαν να ερευνήσουν και να βρουν την αλήθεια. Κι αν αυτό δεν είναι η περιφρόνηση ουσιαστικά προς την
ανεξάρτητη δικαιοσύνη, τότε τι άλλο θα µπορούσε να είναι, κυρίες και κύριοι Βουλευτές;
Θέλω να έρθω στο εξής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Κυρία Τζάκρη, λίγο
σύντοµα, παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Η λίστα Πέτσα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ουσιαστικά η βιτρίνα µιας γενικότερης κουλτούρας
χειραγώγησης, όχι µόνο των αρµών της εξουσίας, αλλά και των
προστατευόµενων από το Σύνταγµα θεσµών της δηµοκρατίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Στο πόρισµά σας, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε γιατί είναι άνευ αξίας. Στα διαγγέλµατα
και τις ανακοινώσεις σας µπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε γιατί πραγµατικά είναι άνευ αξίας, στα νοµοσχέδιά σας µε τα οποία καταλύετε, αν θέλετε, ουσιαστικά το υγειονοµικό και ασφαλιστικό
σύστηµα υγείας της χώρας, καταλύετε τα εργασιακά δικαιώµατα
και ουσιαστικά ευτελίζετε τη δηµόσια παιδεία. Αυτά θα τα στείλει
στον κάλαθο των αχρήστων ο ελληνικός λαός και θα έλεγα η
πλατιά δηµοκρατική διακυβέρνηση µε πρωθυπουργό τον Αλέξη
Τσίπρα την εποµένη κιόλας της ορκωµοσίας της νέας κυβέρνησης.
Θέλω, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να επισηµάνω τα
εξής: Η Ελλάδα είναι µια ευρωπαϊκή χώρα εδώ και τέσσερις δεκαετίες. Είναι πλέον όχι µόνο ζήτηµα προόδου για εµάς, αλλά θα
έλεγα και ζήτηµα τιµής και θανάτου για τη χώρα να κάνει επιτέλους αυτό το άλµα σε στέρεους, δηµοκρατικούς και διαφανείς
θεσµούς. Έχουµε διανύσει πολύ µεγάλο δρόµο, έχουµε κατακτήσει πολλά, ωστόσο η κατάσταση, όπως παρουσιάζεται σήµερα στα media και τη δικαιοσύνη, δεν τιµά τη χώρα µας που
θέλει να λέγεται και να είναι µια σύγχρονη, ελεύθερη και δηµοκρατική χώρα.
Δεν γίνεται ένα κόµµα κάθε τρεις και λίγο να µπαίνει χωρίς κανένα φραγµό στον πειρασµό, να χειραγωγεί την κοινή γνώµη µε
πρακτικές που δεν τιµούν την δηµοκρατία, να χειραγωγεί τη δικαιοσύνη µε παρεµβάσεις, και να ευτελίζει γενικά επί τους ουσίας τους δηµοκρατικούς θεσµούς και ό,τι έχει κερδίσει αυτή η
χώρα όλες αυτές τις δεκαετίες.
Να σας θυµίσω µόνο ότι ο Κούρτς στην Αυστρία, όχι µόνο
έφυγε από την κυβέρνηση, αλλά αποσύρθηκε και από την πολιτική, µόλις υπήρξε η έρευνα από υπόνοιες ότι θα µπορούσε να
χρησιµοποιεί δηµόσιο χρήµα για να πληρώνει τις δηµοσκοπήσεις
και για να παρουσιάζει µια εγκωµιαστική εικόνα στα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης.
Είναι θέµα, λοιπόν, ζωής και θανάτου για τη χώρα µας, να
κάνει επιτέλους αυτό, αν θέλετε, το άλµα σε µια καθαρά ποιοτική, ανοιχτή και δηµοκρατική κοινωνία, όπου οι πολίτες θα µαθαίνουν από πολλαπλές πηγές –είναι αλήθεια- χωρίς χειραγώγηση, όπου η δικαιοσύνη θα τιµωρεί το στραβό και το άδικο και
οι πολιτικοί θα ψηφίζονται και θα καταψηφίζονται ελεύθερα από
καλά πληροφορηµένους πολίτες, χωρίς σακούλες, χωρίς λίστες,
χωρίς ψεύτικες δηµοσκοπήσεις, χωρίς συγκαλύψεις.
Θα κλείσω µε µια παρότρυνση στον κ. Μητσοτάκη. Θέλετε να
παρουσιάζεστε ως ένας σύγχρονος στην εµφάνιση και στις πολιτικές συνήθειες που προβάλετε προς τα έξω πολιτικός, αλλά
είστε πιο παλιός και πιο µπαγιάτικος, ακόµα και από τα καθεστώτα τα οποία κυβέρνησαν τη χώρα δεκαετίες πριν. Δεν είστε
ούτε ευρωπαϊστής ούτε σύγχρονος πολιτικός. Είστε απλώς ένας
ανίκανος, ένας φοβικός παλαιοµοδίτης πολιτικάντης. Γι’ αυτό,
λοιπόν, πάρτε και τον Γεωργαντά σας, πάρτε και τον Δούκα σας,
πάρτε και τον Λιβανό σας και κάντε τη χάρη στον ελληνικό λαό
να µπορέσει να λάβει τις αποφάσεις του και να προχωρήσει
µπροστά χωρίς σακούλες, χωρίς ψεύτικες δηµοσκοπήσεις και
χωρίς σαπίλες!
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Μετά την κ. Τζάκρη,
έχουµε παρέµβαση του Προέδρου της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και την Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα.
Ελάτε, κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα µου επιτρέψετε ξεκινώντας την παρέµβασή µου να εκφράσω την κάθετη διαφωνία µου µε τον αποπεµφθέντα Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κ. Λιβανό, ο οποίος δεν αποπέµφθηκε
επειδή για δεκατέσσερις µήνες δεν παρήγαγε απολύτως τίποτα
στο Υπουργείο του, ούτε γιατί οι αγρότες βρίσκονται σε αναβρασµό, δεν έχουν εισόδηµα και δεν µπορούν να σπείρουν ούτε τα
χωράφια τους, δεν µπορούν να ανταπεξέλθουν στο υπέρογκο
κόστος παραγωγής, αλλά αποπέµφθηκε επειδή εξέφρασε µία
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κρίση για τις σακούλες µε τα εκατοστάευρα στην Ηλεία µετά τις
φωτιές του 2007, όπως αληθώς τα εξιστόρησε ένας άλλος γαλάζιος πρώην Υπουργός και νυν δήµαρχος. Και η κρίση αυτή
ήταν πράγµατι απαράδεκτη και υπερβολική, διότι δεν µπορείς,
κύριε Λιβανέ, να χαρακτηρίζεις τα κατοστάρικα και τα διχίλιαρα
του 2007 «εποποιία». Προσβάλλεις την κυβέρνησή σου. Διότι αν
ήταν «εποποιία» τα διχίλιαρα του 2007, τότε τί είναι τα 5 δισεκατοµµύρια ευρώ σε απευθείας αναθέσεις και σε κλειστούς διαγωνισµούς του 2022;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Τί είναι τα δεκάδες εκατοµµύρια της λίστας Πέτσα χωρίς κριτήρια σε µέσα µαζικής ενηµέρωσης; Τί είναι οι χαριστικές ρυθµίσεις σε ιδιοκτήτες µέσων ενηµέρωσης; Τί είναι οι απευθείας
αναθέσεις µε το τσουβάλι σε δηµοσκοπικές εταιρείες που αρνούνται ακόµη και να δώσουν τα πρωτογενή στοιχεία των ερευνών τους και προστατεύονται προκλητικά και παράνοµα; Όλα κι
όλα, να λέµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους! Δεν µπορεί να προσβάλει έτσι την Κυβέρνηση ο κ. Λιβανός. Πολύ σωστά, λοιπόν, ο
κ. Μητσοτάκης τον απέπεµψε. Δεν µπορεί να λέει ότι το 2007
ήταν «εποποιία» και ότι σήµερα υπολειπόµεθα, όπως είπε, διότι
το έπος της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, το πραγµατικό έπος της
Κυβέρνησης Μητσοτάκη, δεν µπορεί να συγκριθεί µε καµµία
άλλη κυβέρνηση της Δεξιάς από τη Μεταπολίτευση και µετά.
Η φαυλότητα, η προπαγάνδα, η διαφθορά, η διασπάθιση δηµόσιου χρήµατος πάντοτε ήταν στο DNA της παράταξής σας.
Αλλά αυτό που συµβαίνει σήµερα δεν έχει προηγούµενο από τη
Μεταπολίτευση και µετά τουλάχιστον. Και δεν έχει προηγούµενο
σε µία περίοδο που η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών νοικοκυριών ασφυκτιούν µε το πρωτοφανές κύµα της ακρίβειας, το
οποίο σαρώνει το εισόδηµα. Ένα στα δύο νοικοκυριά δεν µπορεί
να βγάλει το µήνα. Την τρίτη εβδοµάδα φεύγει το εισόδηµα, εξανεµίζεται και εσείς κάνετε πάρτι. Έχετε στήσει ένα πάρτι µε το
δηµόσιο χρήµα, µε στόχο να φτιάξετε το καθεστώς σας. Τα δεκάδες εκατοµµύρια που δώσατε στα µέσα ενηµέρωσης για να
κάνουν προπαγάνδα, είναι µόνο µία πτυχή των δραστηριοτήτων
του καθεστώτος σας, που σχεδόν ωχριά µπροστά στην άλλη
πτυχή που είναι οι απευθείας αναθέσεις, οι κλειστοί διαγωνισµοί.
Πέντε δισεκατοµµύρια ευρώ σε απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισµούς µέσα σε δεκαοκτώ µήνες εν ονόµατι της
πανδηµίας. Σήµερα αυτά προφανώς έχουν πολλαπλασιαστεί και
είχε το θράσος ο κ. Μητσοτάκης να έρθει εδώ, σε αυτό το Βήµα
στη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας που καταθέσαµε πριν
από λίγες µέρες και να προσπαθήσει να θολώσει τα νερά, προσπαθώντας να εντάξει, για να µπερδέψει την κοινή γνώµη, σε
αυτά τα 5 δισεκατοµµύρια ευρώ και τα εξοπλιστικά προγράµµατα. Άλλα είναι τα εξοπλιστικά προγράµµατα. Επιπλέον είναι
αυτά.
Μοιράσατε µε απόλυτη αδιαφάνεια τόσο δηµόσιο χρήµα όλο
αυτό το διάστηµα και έχετε το θράσος να έρχεστε σήµερα και
να λέτε στους πολίτες που δεν τολµάνε να ανάψουν το air condition, στους πολίτες που κρυώνουν, στους πολίτες που βλέπουν
τους λογαριασµούς να υπερβαίνουν τις µηνιαίες αποδοχές τους,
τις συντάξεις τους, τους µισθούς τους, ότι θα εκτραπούµε δηµοσιονοµικά, γι’ αυτό δεν στηρίζουµε. Δεν ντρέπεστε να το λέτε
αυτό;
Αντί να µειώσετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιµα,
αντί να µειώσετε τον φόρο προστιθέµενης αξίας στα τρόφιµα,
αντί να αυξήσετε τον κατώτατο µισθό να ανασάνει ο κόσµος,
λέτε ότι θα ξεφύγουµε δηµοσιονοµικά. Δυόµισι χρόνια τι κάνατε
που τρώγατε από τα έτοιµα της στρωµένης οικονοµίας που σας
αφήσαµε και από το λεγόµενο µαξιλάρι; Τί κάνατε δυόµισι χρόνια;
Σας αφήσαµε στρωµένη την οικονοµία και ρυθµισµένο το
χρέος, πεπραγµένα τα οποία διασφάλιζαν χαµηλά επιτόκια και
εσείς µιλάγατε για το περίφηµο «Μητσοτάκης effect». Το θυµάστε αυτό; Τα επιτόκια είναι δήθεν χαµηλά, όχι επειδή ρυθµίσαµε
το χρέος, όχι επειδή βγήκαµε από τα µνηµόνια, όχι εξαιτίας και
της συγκυρίας της πανδηµίας που δηµιούργησε τις προϋποθέσεις η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να εντάξει και τη χώρα στο
έκτακτο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης, αλλά επειδή ήταν
«Μητσοτάκης effect». Πού πήγε, λοιπόν, αυτό το «Μητσοτάκης
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effect» τώρα που ανεβαίνουν τα επιτόκια και διπλασιάστηκαν τα
spreads µέσα σε λίγους µήνες;
Διαχειριστήκατε δύο χρόνια, χωρίς κανέναν δηµοσιονοµικό περιορισµό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγµα πρωτοφανές για
τη χώρα τουλάχιστον τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, από το
2009 και µετά. Δεν έχει ξανασυµβεί. Και τι κάνατε; Απευθείας
αναθέσεις, ελαφρύνσεις στους ισχυρούς, διασπάθιση δηµόσιου
χρήµατος. Αυτό κάνατε.
Και διερωτώµαι, πού πήγαν αυτά τα λεφτά των αναθέσεων; Θα
δώσετε εξηγήσεις στον ελληνικό λαό, που τώρα αρνείστε να επιδοτήσετε τις υπέρογκες, τις πρωτοφανείς αυξήσεις στους λογαριασµούς του ρεύµατος και παθαίνουν οι άνθρωποι εγκεφαλικό
λαµβάνοντας τους λογαριασµούς; Πού πήγαν αυτά τα χρήµατα;
Σε επιχειρήσεις «αµορτισέρ», σε «µπακάλικα» και «κουµπάρους»,
σε κολλητούς, σε εταιρείες που δηµιουργήθηκαν λίγα εικοσιτετράωρα πριν πάρουν τη δουλειά, σε ένα πρωτοφανές πάρτι διασπάθισης του δηµόσιου χρήµατος, εκεί πήγαν. Και ύστερα σας
πρόσβαλε τάχα η παραδοχή του κ. Λιβανού για το 2007.
Επιτρέψτε µου να σας πω, όµως, ότι δεν υπάρχει καµµία διαφορά, είναι η ίδια πρακτική. Είτε τα κρύβεις σε σακούλες είτε τα
µεταφέρεις σε εµβάσµατα είτε τα αφήνεις ορφανά έξω από τα
«πόθεν έσχες» σου είτε τα µοιράζεις αφειδώς χωρίς έλεγχο στο
όνοµα της πανδηµίας, είναι το ίδιο και το αυτό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Είτε τα µοιράζουν «Μαυρογιαλούροι» του 60 είτε τα µοιράζουν οι γιάπηδες του 2022, η ουσία παραµένει η ίδια. Έτσι θέλετε
την Ελλάδα, έτσι έχετε µάθει να την κυβερνάτε ανέκαθεν, διαχρονικά, πατροπαράδοτα και έτσι κυβερνάτε και τώρα και ακόµα
χειρότερα. Αυτές είναι οι πρακτικές σας. Αυτή είναι η πολιτική
σας παρακαταθήκη. Όµως, τώρα το έχετε τερµατίσει, έχετε σπάσει κάθε ρεκόρ. Η διαφθορά, η εξαγορά ανθρώπων και συνειδήσεων, το ψέµα, η προπαγάνδα, αυτή είναι η παρακαταθήκη σας.
Αλλά, το έχετε τερµατίσει.
Είναι πλέον εµφανές, µετά από δυόµισι χρόνια, ποιος ήταν ο
πραγµατικός σας σκοπός για να ανέλθετε ξανά στη διακυβέρνηση του τόπου. Και ήρθατε µε ψέµατα, µε πατριδοκαπηλία, µε
λάσπη και συκοφαντία, προκειµένου να γίνετε Κυβέρνηση, για να
κάνετε και πάλι ρεσάλτο στις θυσίες και τους κόπους ενός ολόκληρου λαού, ενός λαού που σαν καλός νοικοκύρης και µετά από
τροµακτικές δυσκολίες βγήκε από µια επίπονη πολυετή κρίση
χάρη και στη δική µας υπεύθυνη στάση και διαχείριση τεσσεράµισι χρόνια. Κατάφερε µε πολλές θυσίες να έχει ένα κοµπόδεµα
στην άκρη για µια ώρα ανάγκης, για µια δύσκολη στιγµή. Σε αυτό
το κοµπόδεµα έχετε επιπέσει εσείς και οι κρατικοδίαιτοι κηφήνες
που κουβαλάτε µαζί σας εδώ και δεκαετίες.
Και όχι µόνο τρώτε από τα έτοιµα δυόµισι χρόνια τώρα, αλλά
-κι αυτό είναι το κρισιµότερο, το χειρότερο- ροκανίζετε τα εφόδια
που είναι απαραίτητα για να καλυφθούν ανελαστικές ανάγκες
του ελληνικού λαού. Και δεν αυξάνετε τον κατώτατο µισθό, αλλά
έχετε το θράσος να δίνετε και να µοιράζετε «χρυσούς» µισθούς
σε «γαλάζια» golden boys. Πρώτα στη ΔΕΗ, σε όλους τους οργανισµούς κοινής ωφελείας, τώρα και στον ΕΦΚΑ.
Διαβάζω: «Με απόφαση της Κυβέρνησης µισθοί έως 100.000
ευρώ τον χρόνο σε διευθυντικά στελέχη του ΕΦΚΑ». Αποφάσισε
η Κυβέρνηση, χθες το έφερε, να αυξήσει τον µισθό του νυν διορισµένου διοικητή του ΕΦΚΑ και πρώην διευθυντή του γραφείου
του κ. Χατζηδάκη στα 8.134 ευρώ τον µήνα, τη στιγµή που δεν
δέχεται την αύξηση του κατώτατου µισθού στα 800 ευρώ. Και
δεν ντρέπεστε!
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
του ΣΥΡΙΖΑ)
Αποφάσισε να ορίσει µισθό 8.000 επίσης για τους ιδιώτες
«κολλητούς», γενικούς διευθυντές που θα στελεχώνουν τον
ΕΦΚΑ παρακάµπτοντας τον ΑΣΕΠ, µια δηµοκρατική κατάκτηση,
που βεβαίως προοδευτικές κυβερνήσεις έφεραν στον τόπο.
Εσείς δεν θα είχατε ποτέ προβλέψει να δροµολογήσετε µια τέτοια εξέλιξη αξιοκρατίας, γιατί είστε βουτηγµένοι από συνείδηση
και από παράδοση µέσα στη λογική της αναξιοκρατίας, του πελατειασµού και του νεποτισµού.
Και δεν είναι µόνο αυτοί οι κύριοι. 8.000 ευρώ για τον επικεφαλής της Μονάδας Εξωτερικών Ερευνών. 4.631 ευρώ τον µήνα
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για τους ιδιώτες διευθυντές του ΕΦΚΑ και 4.631 για τα σαράντα
τρία και πλέον στελέχη της µονοπρόσωπης εταιρείας αξιοποίησης ακινήτων του ΕΦΚΑ, που θα αναλάβουν το ξεπούληµα των
τετρακοσίων ακινήτων του φορέα, αξίας περίπου ενός δισεκατοµµυρίου, περιουσία του ελληνικού λαού. Αυτοί είστε!
Τη στιγµή που η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού,
µισθωτοί, συνταξιούχοι, εργαζόµενοι, µικροί και µεσαίοι επιχειρηµατίες, δεν µπορούν να περάσουν τον µήνα και δεν έχουν να
πληρώσουν την ενέργεια, σπαταλάτε δεξιά και αριστερά στα
δικά σας «παιδιά» σε απευθείας αναθέσεις και δίνετε παχυλούς
µισθούς σε golden boys στη δηµόσια διοίκηση.
Πρέπει, όµως, να γνωρίζετε ότι αυτά τα χρήµατα που µοιράζετε από το κοµπόδεµα των θυσιών του ελληνικού λαού στα φερέφωνά σας τα επικοινωνιακά, αλλά και στους δικούς σας
ανθρώπους είναι χρήµατα που στερήθηκαν οι γιατροί και οι νοσηλευτές που δούλευαν µε απλήρωτες υπερωρίες. Είναι χρήµατα που στερήθηκαν οι οικογένειες των ανθρώπων που
έψαχναν ένα κρεβάτι ΜΕΘ για κάποιον δικό τους άνθρωπο. Είναι
χρήµατα που στερήθηκε το ΕΣΥ σε υποδοµές, σε αναλώσιµα, σε
προσωπικό για να αντιµετωπίσει τη µεγαλύτερη υγειονοµική
κρίση των τελευταίων εκατό ετών.
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
του ΣΥΡΙΖΑ)
Και ακριβώς επειδή τα στερήθηκε το ΕΣΥ, είµαστε σήµερα χειρότεροι στην Ευρώπη σε θανάτους και έγινε εκατόµβη νεκρών
και χάσαµε άδικα συµπολίτες µας που θα µπορούσαµε να είχαµε
σώσει.
Αυτά τα χρήµατα που µοιράζετε δεξιά και αριστερά µε απευθείας αναθέσεις και µε λίστες Πέτσα για να δηµιουργήσετε το
καθεστώς της προπαγάνδας σας και σε παχυλούς µισθούς σε
golden boys είναι χρήµατα που στερήσατε από τους επιχειρηµατίες που έβαλαν λουκέτο ή είναι µπροστά στο να βάλουν λουκέτο
στα µαγαζιά τους, µην αντέχοντας τις συνέπειες των απανωτών
lockdown. Είναι τα χρήµατα που στερείτε σήµερα από µια κοινωνία που στενάζει κάτω από το βάρος της ακρίβειας.
Όσο εσείς µοιράζετε χρήµα στα φερέφωνα και τους κρατικοδίαιτους χορηγούς σας ο πληθωρισµός εκτινάχθηκε τον µήνα Γενάρη στο 5,5%, ξεπερνώντας κατά πολύ τον ευρωπαϊκό µέσο
όρο. Αλλά, στον προϋπολογισµό για το 2022, που συζητάγαµε
στη Βουλή τον Δεκέµβρη -σας το είπα και δεν απαντήσατε- δεν
προβλέπεται ούτε ένα ευρώ για την αντιµετώπιση της ακρίβειας
που ροκανίζει το εισόδηµα κάθε νοικοκυριού, που απειλεί τη βιωσιµότητα της µικρής και µεσαίας επιχείρησης, αλλά και την αναπτυξιακή προοπτική της οικονοµίας.
Και θέλω να αναρωτηθώ. Αλήθεια, έχετε εικόνα του τι συµβαίνει στην πραγµατική οικονοµία; Έχετε εικόνα τι συµβαίνει στην
πραγµατική κοινωνία;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, εσείς σίγουρα έχετε εικόνα, γιατί είσαστε µέσα στην κοινωνία, όπως ο κάθε Βουλευτής είναι αναγκασµένος να είναι µέσα
στην κοινωνία, και έχετε εικόνα. Δεν µιλώ για την Κυβέρνηση,
γιατί οι Υπουργοί είναι κλεισµένοι στα υπουργικά γραφεία, στην
προστατευτική γυάλα, στα προστατευτικά στούντιο των µέσων
ενηµέρωσης και των εκποµπών, που συνήθως τους ρωτάνε αν
τους αρέσουν τα ντολµαδάκια ή άλλα φαγητά, αλλά όχι καίρια
ερωτήµατα που αφορούν τον πολίτη σήµερα. Συνήθως, όχι
πάντα.
Καµµιά φορά, βέβαια, όταν αναγκάζονται να βγουν από αυτήν
την προστατευτική γυάλα, έρχονται αντιµέτωποι µε µια λαϊκή
οργή ανθρώπων που δεν είναι ψηφοφόροι άλλων κοµµάτων,
αλλά του δικού σας κόµµατος, όπως ο κ. Γεωργιάδης που επισκέφθηκε σήµερα την Καστοριά και δέχθηκε την οργή και την
αγανάκτηση των πολιτών σε µια περιοχή, σε µια εκλογική περιφέρεια, που υπερψήφισε το κόµµα σας. Μη βιαστείτε να µιλήσετε ως συνήθως ότι αυτή είναι στηµένη. Δεν είναι στηµένη και
αυτό είναι το χειρότερο για όλους µας, για το πολιτικό σύστηµα
στο σύνολό του.
Έχετε εικόνα τι συµβαίνει αυτήν τη στιγµή στην ελληνική κοινωνία; Έχετε περπατήσει σε µια λαϊκή γειτονιά; Έχετε µιλήσει
µε τους επιχειρηµατίες που παίρνουν λογαριασµούς ρεύµατος
ή φυσικού αερίου και είναι τρεις φορές επάνω και δεν µπαίνει
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άνθρωπος στα µαγαζιά τους να ψωνίσει; Το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας είναι 45% πάνω, χωρίς µάλιστα να έχουν αποτυπωθεί οι συνέπειες της κατανάλωσης από τη βαρυχειµωνιά του
Γενάρη.
Όµως, η δική σας έγνοια, ενώ γνωρίζατε τι έρχεται, ενώ σας
προειδοποιούσαµε από το καλοκαίρι και από τον Σεπτέµβρη για
το τι έρχεται, ποια ήταν; Να ιδιωτικοποιήσετε τη ΔΕΗ ήταν η
έγνοια σας και τα δίκτυα ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου παλιότερα, αφαιρώντας από το κράτος τη δυνατότητα να ασκήσει
εθνική ενεργειακή πολιτική, ώστε να συγκρατηθούν χαµηλά τα
τιµολόγια για τους πολίτες. Αυτή ήταν η έννοια σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Τεσσεράµισι χρόνια µας ασκούσατε κριτική ότι δήθεν η Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού δεν πηγαίνει καλά στο χρηµατιστήριο.
Πήγαινε, όµως, καλά η τσέπη των ελληνικών νοικοκυριών, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ούτε 1 ευρώ δεν αυξήθηκε επί τεσσεράµισι χρόνια το τιµολόγιο της ΔΕΗ για τους Έλληνες καταναλωτές. Ούτε 1 ευρώ! Και είχαµε και µνηµόνια. Ούτε 1 ευρώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: 900 εκατοµµύρια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Παρακαλώ, ησυχία.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Να τα πείτε αυτά στους ψηφοφόρους σας. Να
πείτε στους ψηφοφόρους σας που κρατάνε τους λογαριασµούς
του ρεύµατος και παθαίνουν εγκεφαλικό αυτά τα επιχειρήµατα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Διαβάστε ισολογισµούς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Ησυχία, ησυχία.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Να πείτε, λοιπόν, τα επιχειρήµατα αυτά στους
ψηφοφόρους σας για τους ισολογισµούς, για την αξία των µετοχών στο χρηµατιστήριο, για το πόσο σηµαντικό είναι να είναι
υψηλά η τιµή του χρηµατιστηρίου όταν από 200 ευρώ τους έρχονται 600, 800, 900 και υπερβαίνει το εισόδηµά τους η τιµή του
ρεύµατος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Να τα πείτε. Γιατί δεν λέτε αυτά τα επιχειρήµατα; Να τα πείτε
αυτά τα επιχειρήµατα.
Όµως, ας αφήσουµε το ρεύµα. Έχετε πάει σε ένα βενζινάδικο
να βάλετε βενζίνη; Έχετε πάει; Η µέση τιµή της αµόλυβδης άγγιξε τα 1,85 ευρώ το λίτρο. 1,85 το λίτρο αµόλυβδης! Το 2012 το
ξεπεράσατε που ήταν το ρεκόρ το παλιότερο, που υπήρχε κρίση
αύξησης τιµών του πετρελαίου. Στα νησιά και στην περιφέρεια
σε πολλές περιπτώσεις έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο. Και
το ερώτηµα είναι γιατί σε µια σειρά από άλλες ευρωπαϊκές
χώρες η τιµή είναι πολύ χαµηλότερη; Γιατί, για παράδειγµα, στην
Κύπρο είναι 25% χαµηλότερη η τιµή, είναι στο 1,4 και εδώ στο
1,85;
Η Ελλάδα –προσέξτε- καταλαµβάνει τη δέκατη έβδοµη θέση
στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην τιµή της αµόλυβδης βενζίνης, αλλά
προ φόρων. Όµως, µετά από την επιβολή των φόρων ανεβαίνει
στην πρώτη πεντάδα. Είµαστε στην πρώτη πεντάδα χωρών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση µε την ακριβότερη τιµή βενζίνης.
Προσέξτε να δείτε τώρα. Ενώ είµαστε στις πέντε χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την υψηλότερη τιµή βενζίνης, την ίδια
στιγµή είµαστε στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σε ό,τι αφορά το µέσο εισόδηµα και τον κατώτατο µισθό.
Είµαστε ακριβότεροι στο ρεύµα, ακριβότεροι στη βενζίνη,
ακριβότεροι στα τρόφιµα, στα σουπερµάρκετ, αλλά φθηνότεροι
στον µισθό. Αυτή είναι η εικόνα της χώρας. Πώς θα τα βγάλει
πέρα ο κόσµος; Σας απασχολεί αυτό;
Διάβαζα σήµερα στις εφηµερίδες ότι η κυβέρνηση της Ισπανίας, ο Πέδρο Σάντσεθ και η Υπουργός Εργασίας, που προέρχεται από την Αριστερά, ανακοίνωσε την τέταρτη συνεχόµενη
αύξηση του κατώτατου µισθού από το 2019.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και στην Ισπανία ο κατώτατος µισθός πήγε στα 900 ευρώ. Επαναλαµβάνω: 900 ευρώ στην Ισπανία ο κατώτατος µισθός. Και
εσείς από το 2019 που αυξήσαµε εµείς µόλις βγήκαµε από τα
µνηµόνια τον κατώτατο µισθό 11% και τον υποκατώτατο, αυτή
τη ρατσιστική διάκριση για τους νέους ανθρώπους, στο 25%, από
τότε, παρά τις προεκλογικές σας υποσχέσεις, έχετε κρατήσει τον
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κατώτατο µισθό καθηλωµένο.
Στην πραγµατικότητα ο κατώτατος µισθός στη χώρα είναι χαµηλότερος από αυτόν που ήταν προ κρίσης το 2010. Και βγήκατε
να κάνετε µια αύξηση 11 ευρώ και προαναγγέλλετε δήθεν αυξήσεις στο µέλλον. Πότε; Τώρα ο κόσµος στενάζει. Τώρα ο κόσµος
δεν έχει να πληρώσει το ρεύµα. Τώρα ο κόσµος ξεχειµωνιάζει
κρυώνοντας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Πώς θα ζήσουν οι µισθωτοί; Πώς θα ζήσει ο κόσµος της εργασίας; Πώς θα ζήσουν οι συνταξιούχοι, οι συνταξιούχοι που τους
κοροϊδεύατε προεκλογικά και λέγατε ότι είναι ψίχουλα αυτά που
σας δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ κάθε Χριστούγεννα και λέγατε είναι ψίχουλα
η επιπρόσθετη σύνταξη του 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ στον προϋπολογισµό, που είχαµε θεσµοθετήσει και ψηφίσει να παίρνουν
οι συνταξιούχοι µια φορά τον χρόνο. Και ήρθατε και το ακυρώσατε για να δώσετε αυτό το 1 δισεκατοµµύριο πού; Στους ιδιώτες της επικουρικής ασφάλισης.
Πώς θα ζήσουν τώρα αυτοί οι άνθρωποι; Σας απασχολεί αυτό;
Όχι. Τι σας απασχολεί; Το µόνο που σας απασχολεί είναι όχι πώς
θα ζήσουν, αλλά πώς και από πού θα ενηµερώνονται, από ποια
κανάλια και από ποια site και από ποιες εφηµερίδες στηµένες θα
ενηµερώνονται οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι στη χώρα µας,
όχι αν θα επιβιώσουν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και νοµίζετε ότι µε αυτόν τον τρόπο θα καταφέρετε να συγκρατήσετε την οργή τους. Κάνετε λάθος. Είστε γελασµένοι. Και
ξέρετε κάτι; Αυτό που κάνετε δεν είναι µόνο ανήθικο, το να µοιράζετε, δηλαδή, χρήµα σε µέσα ενηµέρωσης και δηµοσκοπικές
εταιρείες και αναθέσεις απ’ ευθείας στους δικούς σας ανθρώπους και παχυλούς µισθούς στα «γαλάζια» golden boys –επαναλαµβάνω δεν είναι µόνο ανήθικο-, στις παρούσες συνθήκες είναι
και εγκληµατικό. Είναι ασέβεια απέναντι σε µια κοινωνία που δοκιµάζεται να της στερείτε τους πόρους που θα την ανακουφίσουν.
Πήγατε να µετατρέψετε την εξεταστική επιτροπή σε νεκροταφείο της αλήθειας, αν και δεν τα καταφέρατε, µε µονοκοµµατικό
προεδρείο, µε επιλεκτική ενηµέρωση στα κυρίαρχα µίντια, αποκρύπτοντας έγγραφα, αρνούµενοι να καλέσετε τους εµπλεκόµενους Υπουργούς.
Φτάσαµε, µάλιστα, στο σηµείο από την εξεταστική επιτροπή
για τη λίστα Πέτσα να έχετε κρύψει τον ίδιο τον κ. Πέτσα. Αυτό
κάνατε αποδεικνύοντας τι; Ότι φοβάστε την αλήθεια. Και λειτουργείτε µε όρους αδιαφάνειας, µε όρους συγκάλυψης και µε
όρους υπόγειων συναλλαγών.
Όµως, ξέρετε κάτι, µιας και είπα λίστα Πέτσα ξανά; Αν απέδειξε κάτι όλη αυτή η διαδικασία παρά την απουσία κρίσιµων
Υπουργών και κρίσιµων µαρτύρων είναι αυτό το λάθος που καθόρισε τον δηµόσιο διάλογο τόσο καιρό.
Δεν υπάρχει λίστα Πέτσα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δεν
υπάρχει λίστα Πιερρακάκη, λίστα Δηµητριάδη, λίστα Σκέρτσου,
λίστα Κικίλια. Μία λίστα υπάρχει: Η λίστα Μητσοτάκη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Η λίστα Μητσοτάκη, µια λίστα γεµάτη χορηγούς, φίλους,
κουµπάρους, «γαλάζια» παιδιά, ηµέτερους και αεριτζήδες που
καταναλώνει αχόρταγα την περιουσία του ελληνικού λαού χωρίς
κανέναν έλεγχο και χωρίς καµµία συστολή.
Πρόκειται για ένα σύστηµα που εντέλλει και εντέλλεται, προστατεύει και προστατεύεται από τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη. Είτε
είναι οι Υπουργοί που κρύβονται είτε είναι οι Υπουργοί που ψεύδονται είτε είναι οι Υπουργοί που εκβιάζονται δηµοσίως από υπόδικους τηλεαστέρες της trash TV, όλοι κρατούν και κρατιούνται
από τον κ. Μητσοτάκη.
Όµως, παρ’ όλη την προσπάθεια να κρυφτούν µάρτυρες, νοµίζω ότι βγήκαν κρίσιµα συµπεράσµατα από τη διαδικασία, συµπεράσµατα που είµαι βέβαιος ότι θα αποτελέσουν την πρώτη ύλη
για την περαιτέρω ποινική διερεύνηση της υπόθεσης αυτής από
τη Βουλή αργότερα και από τη δικαιοσύνη.
Μάρτυρες, για παράδειγµα, της εξεταστικής επιτροπής όπως
ο πρόεδρος των Ιδιοκτητών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών ή η
πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ όταν ρωτήθηκαν εάν γνωρίζουν τα κριτήρια τα οποία και οι ίδιοι είχαν ζητήσει να τους γνωστοποιηθούν,
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τα κριτήρια µε τα οποία χορηγήθηκαν τα κονδύλια κρατικού χρήµατος, η απάντηση που έδωσαν ήταν: «Όχι, δεν τα γνωρίζαµε και
ακόµα δεν τα γνωρίζουµε».
Όταν, για παράδειγµα, από τις λιγοστές παρουσίες µαρτύρων,
ο επικεφαλής της εταιρείας που είχε αναλάβει την καµπάνια, της
εταιρείας «INITIATIVE MEDIA», ο κ. Γκάλγκος, κλήθηκε να πει
ποια ήταν επιτέλους αυτά τα κριτήρια, µε βάση τα οποία άλλα
µέσα ενηµέρωσης υπερχρηµατοδοτήθηκαν, άλλα υποχρηµατοδοτήθηκαν και άλλα αποκλείστηκαν παντελώς, δεν είχε επίσης
καµµία απάντηση να δώσει και τελικά παραδέχτηκε ότι στο γραφείο του αρµόδιου Υπουργού, του κ. Πέτσα, αποφασιζόταν ποια
µέσα ενηµέρωσης θα πληρωθούν και πόσο.
Είναι, λοιπόν, προφανές ότι το περίφηµο κριτήριο που αναζητούσε εναγωνίως αυτή η επιτροπή, αλλά και η κοινή γνώµη, το
κριτήριο βάσει του οποίου χρηµατοδοτήθηκαν µέσα ενηµέρωσης, είναι ένα και µοναδικό. Και αυτό είναι το συµπέρασµα, το
αληθές συµπέρασµα της επιτροπής: «Στηρίζεις την Κυβέρνηση;
Πληρώνεσαι. Αποθεώνεις την Κυβέρνηση; Πληρώνεσαι ακόµα
καλύτερα».
Η αναγνωσιµότητα, η επισκεψιµότητα, η αξιοπιστία του µέσου,
ο αριθµός των εργαζοµένων: ψιλά γράµµατα, δεν ελήφθησαν καθόλου υπ’ όψιν. Αλίµονο, δε, στα µέσα ενηµέρωσης και τους δηµοσιογράφους που όχι µόνο δεν στηρίζουν, αλλά έχουν το θάρρος σε αυτά τα πλαίσια να υπηρετούν τη δηµοκρατία. Γιατί είναι
στοιχείο, συστατικό της δηµοκρατίας και να ελέγχουν την κυβέρνηση, να αντιπολιτεύονται την Κυβέρνηση και να προσπαθούν να
ρίξουν φως στα πεπραγµένα της Κυβέρνησης.
Γι’ αυτούς τους θαρραλέους όχι µόνο δεν υπάρχει κρατικό
χρήµα, αλλά υπάρχει οικονοµική ασφυξία και –ακόµη χειρότερο;για κάποιους από αυτούς υπάρχει και το εδώλιο του κατηγορουµένου και η προαναγγελία µάλιστα από το Βήµα της Βουλής και
από τα χείλη του Πρωθυπουργού της ενοχής τους.
Αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξέρετε, είναι πρωτοφανή
φαινόµενα. Είναι πρωτοφανή φαινόµενα για µια δηµοκρατική
χώρα, είναι πρωτοφανή φαινόµενα για την Ελληνική Δηµοκρατία.
Αποτελούν απόπειρα εξόφθαλµη λοβοτοµής της δηµοκρατίας,
απόπειρα εξόφθαλµη παρέµβασης στη δικαιοσύνη, απόπειρα
εξόφθαλµη δηµιουργίας ενός καθεστώτος.
Όµως, ξέρετε, δεν είναι εύκολο. Η Ελλάδα του 2022 δεν είναι
εύκολο να γυρίσει τόσα χρόνια πίσω. Ούτε είναι εύκολο να µετατραπεί σε χώρα συγκρίσιµη µε αυτές του πρώην ανατολικού
µπλοκ. Μπορεί να είναι σήµερα επί Κυβέρνησης Μητσοτάκη στις
τελευταίες θέσεις διεθνώς στην ελευθερία του Τύπου, παρέα µε
καθεστώτα τύπου Όρµπαν, ωστόσο, ξέρετε, η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός διαθέτουν ισχυρά αντισώµατα –για να µιλήσω µε
όρους σύγχρονους, που έχουν εισαχθεί στην καθοµιλουµένη
εξαιτίας της πανδηµίας- αντισώµατα στον αυταρχισµό, αντισώµατα στη µονοφωνία, αντισώµατα στη διαπλοκή, αντισώµατα
στις παρεµβάσεις στη δικαιοσύνη, µε δυο λόγια –θα το έλεγα-,
αντισώµατα δηµοκρατίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και να σας πω και ένα τελευταίο. Είναι προφανής η επιδίωξή
σας να δηµιουργήσετε όρους και προϋποθέσεις δηµιουργίας καθεστώτος. Όµως, τα καθεστώτα συνήθως πέφτουν απότοµα και
πέφτουν µε πάταγο. Να το θυµάστε αυτό. Να το θυµάστε αυτό
γιατί έρχεται η ώρα σας.
Μπορείτε να βγάλετε τώρα όσα πορίσµατα θέλετε. Πλειοψηφία έχετε, ό,τι θέλετε κάνετε. Όµως, η πλειοψηφία της κοινωνίας
έχει βγάλει και αυτή το δικό της πόρισµα και νοµίζω είναι αµείλικτο και αµετάκλητο. Είστε µια ανοιχτή πληγή για τη χώρα και τον
ελληνικό λαό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Δεν είστε µόνο το συνώνυµο της ηθικής κατάπτωσης και της
απαξίωσης της πολιτικής, αλλά είστε και αυτοί που στερούν από
την ελληνική κοινωνία πόρους και θυσίες που έχει κάνει για να
βγει από την κρίση σε δύσκολες στιγµές.
Όµως, στα αδιέξοδα που έχετε δηµιουργήσει –ως γνωστόν, η
δηµοκρατία δεν έχει αδιέξοδα-, υπάρχει διέξοδος. Είναι η δηµοκρατική διέξοδος, είναι οι εκλογές, η λαϊκή ετυµηγορία και η ανάδειξη µιας προοδευτικής κυβέρνησης που θα στηρίξει άµεσα
τους πολίτες.
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(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
του ΣΥΡΙΖΑ)
Με την αύξηση του κατώτατου µισθού στα 800 ευρώ, για να
προστατευθεί το διαθέσιµο εισόδηµα και να τονωθεί η κατανάλωση.
Με τη ρύθµιση και τη διαγραφή µέρους του ιδιωτικού χρέους
της πανδηµίας, για να επιβιώσουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις
και οι αυτοαπασχολούµενοι.
Με τη µείωση του φόρου προστιθέµενης αξίας και του ειδικού
φόρου κατανάλωσης στην ενέργεια, στα κατώτερα επιτρεπτά
επίπεδα.
Με την αναπροσαρµογή των τιµολογίων της ΔΕΗ, ώστε να
συµπαρασύρει προς τα κάτω ολόκληρη την αγορά ενέργειας.
Και µε κανόνες, κανόνες και εντατικούς ελέγχους, για να αντιµετωπιστούν, να καταπολεµηθούν τα καρτέλ, η αισχροκέρδεια στην
ενέργεια και στο εµπόριο.
Αυτά είναι ανάγκες της κοινωνίας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και όταν η κοινωνία έχει ανάγκη, βρίσκει τον τρόπο να εκφραστεί σε µια δηµοκρατία, για να κάνουν την ανάγκη πράξη.
Η Ελλάδα πρέπει να πάει παρακάτω. Η χώρα πρέπει να επουλώσει τις πληγές της και να σταθεί στα πόδια της, µε δικαιοσύνη
και ασφάλεια, µε εντιµότητα και σοβαρότητα, µε στήριγµα ένα
ισχυρό, δίκαιο και αποτελεσµατικό κράτος και µε οδηγό µία έντιµη, σοβαρή, αξιόπιστη κυβέρνηση, η οποία θα υπηρετεί τους
πολλούς και δεν θα τους γονατίζει στο όνοµα των λίγων.
Εκείνη η µέρα δεν θα αργήσει ούτε τα πεπραγµένα σας θα ξεχαστούν. Τίποτα δεν θα µείνει στο σκοτάδι. Να είστε βέβαιοι.
(Όρθιοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ χειροκροτούν ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Έχει ζητήσει τον
λόγο για µισό λεπτό η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής, η κ. Νάντια Γιαννακοπούλου.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Άκουσα µε
µεγάλη προσοχή τον κ. Τσίπρα στην τοποθέτησή του. Ήταν λαλίστατος και ήταν καταγγελτικός και µπράβο του. Πήρε και θέση,
επίσηµα, για τη χειρότερη Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας
στη χώρα που, όπως µας είπε, είναι η σηµερινή.
Όµως, για µία ακόµη φορά, κύριε Πρόεδρε, αν και µίλησε –
πρέπει να το οµολογήσουµε, απ’ έξω-απ’ έξω µίλησε- για το
2007, δεν µπόρεσε όµως για µία ακόµη φορά να αρθρώσει το
ονοµατεπώνυµο του πρωθυπουργού εκείνης της εποχής! Ο κ.
Τσίπρας, για µία ακόµη φορά, δεν µπόρεσε να πει το ονοµατεπώνυµο της κυβέρνησης του Κώστα Καραµανλή, που οδήγησε
τη χώρα στη χρεοκοπία!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Ωραία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτή είναι η
πραγµατικότητα, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, η διαχρονική
αφωνία σας για τις ευθύνες της διακυβέρνησης του κ. Κώστα Καραµανλή.
Και αναρωτιέµαι: Δεν είναι περίεργη αυτή η ιστορική σας παράβλεψη, αυτή η συστηµατική σας αφωνία; Αναρωτιέµαι εάν σας
βαραίνουν ακόµα, αν υπάρχει κάτι τέλος πάντων που σας βαραίνει από την περίοδο της συγκυβέρνησής σας µε την καραµανλική
συνιστώσα.
Και επειδή είπατε ότι κάποιοι το έχουν τερµατίσει –αυτό
άκουσα να λέει ο κ. Τσίπρας- αυτοί οι οποίοι το έχουν τερµατίσει
στη στήριξη σε εκείνη την κυβέρνηση είναι, βεβαίως, ο ΣΥΡΙΖΑ,
αλλά, βεβαίως, και η Νέα Δηµοκρατία.
Μιλήσατε και για τον ΑΣΕΠ και κλείνω µε αυτό. Μας είπε ο κ.
Τσίπρας ότι είναι µία δηµοκρατική κατάκτηση προοδευτικών κυβερνήσεων. Να σας θυµίσω για να είµαστε ακριβείς ότι είναι µία
δηµοκρατική κατάκτηση της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, που εσείς
µας κατηγορούσατε ότι κατέστρεψε τη χώρα η κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ και του Γιώργου τότε Παπανδρέου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
Άρα, λοιπόν, δεν τα λέγατε αυτά τότε. Τότε µας λέγατε άλλα,
τότε µας κατηγορούσατε για όλα αυτά.
Εσείς, κύριε Τσίπρα και κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, µπορεί
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να έχετε πάθει αµνησία για όλα αυτά, µπορεί να κάνετε ότι δεν
τα θυµάστε. Ευτυχώς, όµως, οι Έλληνες πολίτες τα θυµούνται
πολύ καλά!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Έχει ζητήσει τον
λόγο ο κ. Κατρίνης, επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Κινήµατος Αλλαγής, είναι η σειρά του, αλλά µετά την παρέµβαση της κ. Γιαννακοπούλου θέλει -προφανώς για ελάχιστο
χρόνο- να µιλήσει ο κ. Ραγκούσης ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
Ορίστε, κύριε Ραγκούση, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Και είµαι υποχρεωµένος να πάρω τον λόγο, πρώτον, για να θυµίσω ότι σήµερα συζητάµε το πόρισµα για την αµαρτωλή λίστα
Πέτσα της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Δεύτερον, για να εκφράσω την ελπίδα µας ότι οι ανοίκειες επιθέσεις -είναι πραγµατικότητα αυτό- του κ. Μητσοτάκη προσωπικά και των Υπουργών του απέναντι στον κ. Ανδρουλάκη και
απέναντι συνολικά στο Κίνηµα Αλλαγής, υπό την πίεση να στραφούν εναντίον του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συµµαχία, δεν προκύπτει, δεν θέλουµε να πιστέψουµε ότι προκύπτει ότι πιάνουν τόπο.
Διότι, αγαπητή κυρία Γιαννακοπούλου, πέραν του ότι σήµερα
συζητούµε τη λίστα Πέτσα της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, Πρωθυπουργός της χώρας δεν είναι πια ο Αλέξης Τσίπρας ούτε κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία. Και οι ίσες αποστάσεις
δεν είναι µόνο ιστορικό πρόβληµα για ένα κόµµα, το ΠΑΣΟΚ του
Ανδρέα Παπανδρέου, το οποίο έναν και µόνο αναγνώριζε ως ιδεολογικό και πολιτικό αντίπαλο, τη Δεξιά, υπό οποιαδήποτε ηγεσία, αλλά επίσης οι ίσες αποστάσεις είναι και εντελώς ανιστόρητες. Γιατί σήµερα, αν υποφέρει ο ελληνικός λαός, υποφέρει
εξαιτίας των πολιτικών που ασκούνται από την Κυβέρνηση του
Κυριάκου Μητσοτάκη, πολιτικές που βάζουν τους πολλούς κάτω
από τους λίγους, πολιτικές που το µόνο που έχουν έννοια να κάνουν είναι να διαλύσουν κάθε έννοια ευνοµούµενης πολιτείας και
κράτους δικαίου σε αυτή τη χώρα.
Και τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, για να κλείσω: Αγαπητή κυρία
Γιαννακόπουλου, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ
- Προοδευτική Συµµαχία -άρα και του Αλέξη Τσίπρα- µία τελευταία κουβέντα, Κώστας Καραµανλής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Θα µιλήσει τώρα,
όπως είπαµε, ο κ. Μιχάλης Κατρίνης, επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κινήµατος Αλλαγής. Αντιλαµβάνοµαι ότι η
Κυβέρνηση που εκπροσωπείται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης
θα λάβει αµέσως µετά τον λόγο.
Κυρία Βρυζίδου, όπως ξέρετε, εδώ υπάρχουν και ασκήσεις
υποµονής, κυρίως.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ (Επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κινήµατος Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θα σας εκπλήξω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
θα συµφωνήσω µε τον κ. Ραγκούση ότι όντως σήµερα το θέµα
της συζήτησής µας είναι η λίστα Πέτσα.
Βέβαια, κύριε συνάδελφε, ο Πρόεδρός σας από τα τριάντα
τρία λεπτά που µίλησε τα είκοσι έξι µιλούσε για το θέµα της ακρίβειας. Εγώ προσωπικά το επικροτώ αυτό. Γιατί; Γιατί ο ίδιος ο
τέως Πρωθυπουργός και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης στη συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας που είχε πρώτο
θέµα την ακρίβεια µίλησε το 1/3 του χρόνου του για τον υπόδικο
τηλεπαρουσιαστή αντί να µιλά για την ακρίβεια.
Χαιρετίζουµε, λοιπόν, έστω και τώρα το ενδιαφέρον και την
ευαισθητοποίησή του για το µεγαλύτερο ζήτηµα που απασχολεί
–θα έλεγα καλύτερα- διαβρώνει την ελληνική κοινωνία και το
έχουν καταλάβει- ευτυχώς και εσείς τώρα- όλοι, πλην των κυρίων
που βρίσκονται δεξιά µου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή συζήτηση διεξάγεται στη σκιά µιας θλιβερής πέρα για πέρα υπόθεσης, µιας υπόθεσης που αποτυπώνει τον κυνισµό από τη µία πλευρά, αλλά και
µια ακραία εδραιωµένη καθεστωτική νοοτροπία από την άλλη
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πλευρά. Και αναφέροµαι, βεβαίως, στην αφορµή για την οποία
αποπέµφθηκε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Δύο Υπουργοί
διαφορετικών περιόδων και διαφορετικών κυβερνήσεων της
Νέας Δηµοκρατίας αποτύπωσαν ανάγλυφα, κυνικά αυτή τη νοοτροπία.
Την ώρα που ο τόπος µου, η Ηλεία, είχε υποστεί τη µεγαλύτερη οικολογική και περιβαλλοντική καταστροφή -το θυµάστε,
κύριε Ραγκούση, εκεί ήσασταν τότε- µε πληγές που ακόµα και
σήµερα παραµένουν ανοιχτές, την ώρα που θρηνούσαµε ανθρώπινες ζωές, την ώρα που οι πολίτες ζητούσαν στήριξη και η Ηλεία
ένα ολοκληρωµένο σχέδιο ανασυγκρότησης, αυτή την ώρα κάποιοι άλλοι που κάθονταν στα έδρανα που κάθεται ο κ. Τσιάρας
και ο κ. Κώτσηρας σήµερα, είχαν άλλες προτεραιότητες. Γι’ αυτό
και προσπαθούσαν να µας πείσουν για τον «στρατηγό άνεµο»,
για την ασύµµετρη απειλή, για τους Τούρκους πράκτορες που
ήθελαν δήθεν να ρίξουν τον τότε πρωθυπουργό, τον κ. Καραµανλή. Ήταν αυτοί που ήδη είχαν οδηγήσει τη χώρα στα βράχια,
στα οικονοµικά βράχια, µε την αλόγιστη διαχείριση, ιδιαίτερα της
περιόδου 2007 - 2009.
Την ώρα, λοιπόν, της ανείπωτης τραγωδίας, κάποιοι έστηναν
µια εποποιία µε τριχίλιαρα, βλέποντας µόνο τις επικείµενες εκλογές. Και είναι βέβαιο ότι η Νέα Δηµοκρατία του χθες και του σήµερα έχει στο µυαλό της ανάλογες εποποιίες. Ντροπή, ντροπή,
ντροπή!
Θυµάστε, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, ποιος
έκανε αυτή την τριπλή αποστροφή δέκα µέρες πριν, η οποία αναπαράχθηκε ως ιαχή από τα έδρανα τα δικά σας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ)
Πέρα, όµως, από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, υπάρχουν αρκετοί Υπουργοί που το τελευταίο διάστηµα έχουν καταστήσει διάτρητο τον περιβόητο αξιακό κώδικα του κ. Μητσοτάκη
και παρ’ όλα αυτά παραµένουν στις θέσεις τους.
Η Νέα Δηµοκρατία µε αυτές τις πρακτικές, µε αυτές τις συµπεριφορές και αυτές τις εποποιίες δεν φθείρει, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, µόνο τον εαυτό της, φθείρει το πολιτικό σύστηµα,
φθείρει τη σχέση εµπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στην πολιτική, φθείρει τους θεσµούς και την ίδια τη δηµοκρατία.
Και µιας και µιλάµε για την περίοδο του κ. Καραµανλή και τη
διετία 2007 - 2009, έχει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον να κάνουµε µία
σύγκριση του τότε µε το τώρα. Τότε υψηλό δηµόσιο χρέος, σήµερα η χώρα έχει το υψηλότερο δηµόσιο χρέος στην Ευρωζώνη,
τότε πρωτογενές έλλειµµα 15,4% -το θυµάστε, κύριε Ραγκούσησήµερα 6,5% µε τεχνητή συγκράτηση που θα φτάσει µέχρι το
7,5%, 8% τουλάχιστον, µόνο και µόνο για να αξιολογηθεί από τη
«STANDARD & POOR’S» τον Απρίλιο, µπας και πάρουµε αναβάθµιση. Μακάρι, το εύχοµαι ολόψυχα! Τότε έλλειµµα στο ισοζύγιο
τρεχουσών συναλλαγών -το δεύτερο δοµικό πρόβληµα της οικονοµίας- και σήµερα έλλειµµα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, διπλασιασµός του εµπορικού ελλείµµατος, τα spreads στις
διακόσιες σαράντα µονάδες βάσης, θυµάστε πώς ήταν και τότε.
Όµως, ο κ. Σταϊκούρας, ο κ. Πατέλης µάς συστήνουν δηµοσιονοµική πειθαρχία µε ιδιωτικό χρέος 300 δισεκατοµµύρια ευρώ,
µε απλήρωτους φόρους 6 δισεκατοµµύρια ευρώ, µε τον τζίρο
στην Ελλάδα να έχει πέσει 30%.
Αυτό τι προοιωνίζει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Κανένα
µέτρο για την ακρίβεια, θέµα που θυµήθηκε και προσπάθησε να
προσεγγίσει σήµερα ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Η χώρα µας αυτή τη στιγµή που µιλάµε έχει τον υψηλότερο
πληθωρισµό στην Ευρωζώνη, έχει την υψηλότερη τιµή αµόλυβδης που σηµειώθηκε στην Ελλάδα, ρεκόρ όλων των εποχών,
έχει τη µεγαλύτερη αύξηση χονδρεµπορικής τιµής ρεύµατος
στην Ευρώπη, που όλη µετακυλίεται µόνο στην Ελλάδα στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις, έχει αύξηση στο πετρέλαιο, αύξηση στα ενοίκια, αύξηση στα τρόφιµα, αύξηση σε οτιδήποτε
κινείται σε αυτήν εδώ τη χώρα.
Εσείς στην Κυβέρνηση τη µία µέρα λέτε ότι θα πάρετε µέτρα,
την άλλη µέρα λέτε «θα εφαρµόσουµε αυστηρή δηµοσιονοµική
πειθαρχία».
Είστε τόσο ανίκανοι -τόσοι ανίκανοι!- που για το µέτρο που
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ανακοινώσατε στις 7 Γενάρη, και βγήκατε χθες ποµπωδώς να το
ανακοινώσετε, για την επιδότηση της αύξησης του ρεύµατος,
δεν έχετε υπογράψει την κοινή υπουργική απόφαση σαράντα
µέρες µετά! Το επιτελικό σας κράτος! Εξαγγέλλετε µέτρα χωρίς
αντίκρισµα και οι καταναλωτές, οι πολίτες, λαµβάνουν παχυλούς
λογαριασµούς, τους οποίους δεν µπορούν να πληρώσουν.
Και µιας που ο κ. Τσίπρας -ο οποίος δεν µου έκανε την τιµή να
µε ακούσει αποχωρώντας µε σύσσωµη την Κοινοβουλευτική
Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή είναι η αντίληψη της δηµοκρατίας των
συναδέλφων του ΣΥΡΙΖΑ, ακούν τον Αρχηγό τους και µετά αποχωρούν- είπε για το θέµα της ακρίβειας ότι θέλει να την πατάξει,
θέλει να την αντιµετωπίσει και στηλίτευσε την Κυβέρνηση και την
κατηγόρησε για ελλιπή µέτρα -και πολύ σωστά είναι όλα αυτά-,
αν ήταν παρών, θα ήθελα να τον ρωτήσω το εξής: Έχει αντιληφθεί, µήπως, ότι στο θέµα των τηλεπικοινωνιών η Ελλάδα θεωρείται αυτή τη στιγµή, µε βάση την έρευνα της φινλανδικής
«REWHEEL», την οποία δηµοσίευσε η Επιτροπή Ανταγωνισµού,
µε βάση την έκθεση Πισσαρίδη και µε βάση όλες τις έρευνες της
EUROSTAT και των θεσµικών φορέων τηλεπικοινωνιών, ως η
ακριβότερη ή µία από τις ακριβότερες χώρες στην Ευρώπη και
στον ΟΟΣΑ έχοντας χαµηλή ταχύτητα υπηρεσιών;
Μη χαµογελάτε, κύριε Τσιάρα! Έχει χαµηλή ταχύτητα υπηρεσιών. Το λέω γιατί θέλατε να κάνετε και ψηφιακή δικαιοσύνη!
Αναρωτιέµαι, λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, το εξής: Αν ο κ. Τσίπρας το είχε ακούσει αυτό, γιατί στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας ψήφισε υπέρ της ανανέωσης της θητείας του Προέδρου
της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων κ.
Μασσέλου, επιλογής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ από το 2017, ο
οποίος έχει αφήσει αρρύθµιστη την αγορά να λειτουργεί εις
βάρος των καταναλωτών, εις βάρος των επιχειρήσεων, οδηγώντας σε ψηφιακή υστέρηση τη χώρα και τους πολίτες; Εδώ φαίνεται µε αποτελέσµατα και µε πεπραγµένα ποιοι εννοούν αυτά
που λένε και ποιοι πουλάνε εδώ ηθική και συµπαράσταση, αλλά
την ώρα του διά ταύτα δείχνουν το πραγµατικό τους πρόσωπο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα τελευταία χρόνια η εκάστοτε
κυβερνητική εξουσία δείχνει ένα ιδιαίτερο «ενδιαφέρον» για τα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Το φαινόµενο αυτό εντάθηκε κατά τη
θητεία της προηγούµενης κυβέρνησης, όπου είχαµε µια ξεκάθαρη προσπάθεια ελέγχου και χειραγώγησης των µέσων µαζικής
ενηµέρωσης, αλλά και µια ανεπιτυχή προσπάθεια δηµιουργίας
νέων συγκροτηµάτων, µια προσπάθεια που απέτυχε, αφού συνδέθηκε µε έωλες διαδικασίες, αλλά και γιατί χρησιµοποιήθηκαν
πλήρως διαβλητά και διάτρητα από κάθε άποψη πρόσωπα. Δεν
χρειάζεται να θυµίσω πρόσωπα και πράγµατα. Ο κ. Καλογρίτσας
είναι εδώ -εµείς στην Ηλεία τον έχουµε πληρώσει ακριβά µε τον
δρόµο που ποτέ δεν έγινε- για να εκθέτει ανεπανόρθωτα την
προηγούµενη κυβέρνηση γι’ αυτές τις πρακτικές.
Είναι δεδοµένο, όµως, ότι και η σηµερινή Κυβέρνηση του κ.
Μητσοτάκη δείχνει υψηλό ενδιαφέρον για τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Το αποδεικνύει η αδιαφάνεια και ο ερασιτεχνισµός που
κυριάρχησαν στην επικοινωνία µεταξύ του Υπουργείου Τύπου και
διαφηµιστικής εταιρείας που είχε αναλάβει την καµπάνια στα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης για την πανδηµία, έστω κι αν δεν µπορούν να στοιχειοθετηθούν οι κατηγορίες περί χειραγώγησης.
Το ερώτηµα, όµως, είναι γιατί αυτές οι δύο κυβερνήσεις, η παρούσα και η προηγούµενη, δείχνουν τόσο µεγάλο ενδιαφέρον
για τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Η απάντηση στο ερώτηµα
αυτό είναι διότι τόσο η Νέα Δηµοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκινούν από µία αντίληψη και νοοτροπία ελέγχου, µια καθεστωτική
νοοτροπία, που τη βλέπουµε να εκδηλώνεται και σε άλλους τοµείς του δηµόσιου βίου. Αποκαλυπτικά είναι όσα συµβαίνουν
τώρα, την ώρα που µιλάµε εδώ σε αυτή την Αίθουσα, στην Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων, όπου ο ανεξάρτητος και νηφάλιος
λόγος του Προέδρου κ. Χατζηθεοδοσίου, δεν αρέσει στην Κυβέρνηση, η οποία ήδη µεθόδευσε την αποµάκρυνσή του µε πρωτοβουλία των κοµµατικών της στελεχών.
Η καθεστωτική νοοτροπία, η οποία αποτυπώνεται στη Νέα Δηµοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, απαιτεί από τους επιµελητηριακούς θεσµούς να είναι χειροκροτητές της Κυβέρνησης, να
µην έχουν διαφορετική άποψη, να µη διεκδικούν, να µην καταθέτουν προτάσεις που δυσκολεύουν την Κυβέρνηση, να µην κάνουν
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οτιδήποτε µπορεί να χαλάσει το αφήγηµα του Μεγάρου Μαξίµου
ότι όλα πάνε καλά.
Και είναι προφανές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι κοµµατικά στελέχη, όπως ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Μπρατάκος, αποτελούν, σύµφωνα µε τον κ. Μητσοτάκη, πρότυπο για τον θεσµό
των επιµελητηρίων, αφού µπορεί ταυτόχρονα να είναι και Πρόεδρος του ΕΒΕΑ -ενός από τα κεντρικότερα επιµελητήρια της
χώρας- και Γενικός Διευθυντής της Νέας Δηµοκρατίας, κύριε Κώτσηρα! Και µε τον αστυφύλαξ και µε τον χωροφύλαξ! Με το ένα
πρόσωπο -θα έλεγα προσωπείο- υπερασπίζεται και διεκδικεί τα
δικαιώµατα εµπόρων και επιχειρήσεων και µε το άλλο πρόσωπο
το υπόλοιπο µισό της ηµέρας ασχολείται µε το κυβερνητικό
κόµµα που πρέπει να δώσει λύσεις στα προβλήµατα των εµπόρων και των επιχειρηµατιών.
Αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν συµβαίνουν ούτε σε
τριτοκοσµικές χώρες. Αυτός είναι ο αξιακός κώδικας του κ. Μητσοτάκη; Ένας κώδικας όπου δεν υπάρχουν προφανή θεσµικά
ασυµβίβαστα, δεν υφίσταται στοιχειώδης δεοντολογία και σεβασµός στους κοινωνικούς εταίρους και στις παραγωγικές τάξεις;
Υπάρχει όµως το κοµµατικό συµφέρον, µόνο το κοµµατικό συµφέρον στον δρόµο προς τις εθνικές εκλογές. Και αυτό διασφαλίζεται µόνο όταν το κόµµα ελέγχει τους θεσµούς, µόνο όταν το
κόµµα ελέγχει τους φορείς, τους κοινωνικούς εταίρους, οποιονδήποτε µπορεί θεσµικά να αρθρώσει δηµόσιο λόγο.
Βέβαια, αυτή η νοοτροπία πηγάζει από την αδυναµία παραγωγής πολιτικής και από τη δυσανεξία στη διαφορετική άποψη, λογική και πρακτική που πλέον γίνεται αντιληπτή από τους πολίτες.
Και αυτή η νοοτροπία οδηγεί στην αναζήτηση στηριγµάτων για
να δηµιουργηθεί µια διαφορετική πραγµατικότητα ή, για την
ακρίβεια, για να κρυφτεί όσο το δυνατόν περισσότερο η πραγµατικότητα. Διότι, όπως είχε πει και ο µεγάλος διανοητής του
20ού αιώνα Κορνήλιος Καστοριάδης «καµµία πολιτική αξία δεν
µπορεί να θεµελιωθεί πάνω στο ψέµα».
Δεν θα ήθελα να αναφερθώ στην εξεταστική επιτροπή που συστάθηκε και θα εξηγήσω τον λόγο. Στην πρόσφατη συνταγµατική
Αναθεώρηση θεσπίστηκε η δυνατότητα της Αντιπολίτευσης και
δη της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να ζητά και να πετυχαίνει τη
σύσταση εξεταστικών επιτροπών, έστω και µε όρους κοινοβουλευτικής µειοψηφίας, µε τη διαφορά ότι αυτή η συνταγµατική αλλαγή δεν έφερε και την αντίστοιχη προσαρµογή στον Κανονισµό
της Βουλής, µε αποτέλεσµα η εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία
σε κάθε εξεταστική επιτροπή να εξουδετερώνει αυτή τη συνταγµατική δυνατότητα, να µην αφήνει περιθώρια να ασκηθεί οποιαδήποτε ουσιαστική έρευνα, ο οποιοσδήποτε έλεγχος, αφού η
πλειοψηφία της Κυβέρνησης, η οποία διαφωνούσε µε τον λόγο
σύστασης της εν λόγω επιτροπής, καθόριζε και τον τρόπο µε τον
οποίο θα λειτουργεί ως επιτροπή και το αν θα οδηγηθεί ή όχι σε
αποτέλεσµα. Το αποτέλεσµα το ξέρουµε.
Από εκεί και πέρα όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσοι
θέλουν να κρατήσουν τη σηµερινή συζήτηση αυστηρά στο πλαίσιο του πορίσµατος της εξεταστικής επιτροπής, δεν θέλουν, δεν
επιθυµούν να γίνει µια ουσιαστική συζήτηση για τα πραγµατικά
προβλήµατα. Και ποια είναι αυτά τα προβλήµατα; Η µειωµένη
αξιοπιστία και η αίσθηση του χαµηλού βαθµού αυτονοµίας της
πολιτικής, µια εντύπωση που κυριαρχεί στους πολίτες και διατρέχει ως άποψη των πολιτών όλο το πολιτικό σύστηµα. Μας αγγίζει όλους!
Δεύτερον, η έλλειψη εµπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης, η ακύρωση, ουσιαστικά, µε αυτόν τον
τρόπο του θεσµικού ρόλου που πρέπει να παίζει ο Τύπος, και ο
ηλεκτρονικός και ο έντυπος, στη δηµοκρατία µε δεδοµένο, βέβαια, ότι είµαστε στην εποχή της τέταρτης βιοµηχανικής επανάστασης και ότι η τεχνολογική πρόοδος έχει εκτοξεύσει την
ταχύτητα τόσο της πληροφόρησης όσο και της παραπληροφόρησης. Και αυτό θεωρώντας ότι τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης
δεν είναι οι µοναδικές πλατφόρµες µαζικού δηµόσιου δηµοκρατικού διαλόγου, αλλά σίγουρα είναι οι πιο έγκριτες, ότι οι δηµοσιογράφοι λειτουργούν ως πραγµατικοί λειτουργοί της ενηµέρωσης και ότι οι πολίτες είναι ενηµερωµένοι και συµµέτοχοι στην
πολιτική πραγµατικότητα.
Τρίτον, το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις χαµηλότερες
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θέσεις συγκριτικά µε τα λοιπά κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά την ελευθερία του Τύπου. Σε σύνολο εκατόν
ογδόντα χωρών που µετρά ο δείκτης της ελευθερίας του Τύπου
των δηµοσιογράφων χωρίς σύνορα, η Ελλάδα υποχώρησε στην
εβδοµηκοστή θέση το 2021 από την εξηκοστή πέµπτη το 2020.
Τέταρτον, η κρίση, η αµφισβήτηση και η δυσπιστία απέναντι
σε µια καθαρά επιστηµονική διαδικασία, όπως είναι -και όπως θα
έπρεπε να είναι- οι δηµοσκοπήσεις. Το γεγονός των µεγάλων
αποκλίσεων και των αποτυχιών που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστηµα στις δηµοσκοπήσεις εσωκοµµατικού κυρίως περιεχοµένου ανοίγει µία µεγάλη συζήτηση που πρέπει να γίνει,
αλλά δεν γίνεται, όπως δεν γίνεται ή, καλύτερα, κάποιοι δεν θέλουν να γίνει αυτή η συζήτηση, και για τα τρία προηγούµενα ζητήµατα που έθεσα, τρία υπαρκτά και δοµικά προβλήµατα.
Όµως και τα τέσσερα αυτά ζητήµατα συνδέονται µε την ποιότητα
της δηµοκρατίας µας, διότι δεν υπάρχει δηµοκρατία χωρίς ελευθερία του λόγου και πολυφωνία των µέσων µαζικής ενηµέρωσης.
Δεν υπάρχει δηµοκρατία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν
υπάρχει κράτος δικαίου, όταν οι δηµοσιογράφοι εργάζονται
κάτω από την ορατή ή αόρατη απειλή µιας απόλυσης. Δεν υπάρχει δηµοκρατία, όταν δεν υπάρχει διαφάνεια, δεν υφίστανται κανόνες στη διανοµή της κρατικής διαφήµισης. Δεν υπάρχει
δηµοκρατία, όταν αυτός που ασκεί κριτική διεκδικεί την αυτονοµία του ή έχει διαφορετική άποψη, στοχοποιείται και οδηγείται
σε πολιτική και σε κάποιες περιπτώσεις και σε ηθική εξόντωση.
Και δεν νοείται δηµοκρατία, όταν η ερευνητική δηµοσιογραφία
αντιµετωπίζεται ως απειλή, όταν πνίγεται η φωνή όποιου ή
όποιων διαφωνούν µε την εκάστοτε εξουσία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να αναβαθµιστεί η ποιότητα
της δηµοκρατίας αλλά και για να αντιµετωπιστούν αυτές οι παθογένειες που ξέρετε όλοι ότι δεν βρίσκονται στη σφαίρα του
φανταστικού, θα πρέπει να λειτουργούν τόσο οι θεσµοί όσο και
τα θεσµικά αντίβαρα σε αυτή τη χώρα. Και, βεβαίως, θα πρέπει
να υπάρχει µια κυβέρνηση η οποία εγγυάται τη λειτουργία αυτών
των θεσµών.
Ένας θεσµός ελέγχου είναι το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, που αποτελεί θεσµό που, όπως είπε και η Νάντια Γιαννακοπούλου, έχει τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ. Είναι µια ανεξάρτητη
αρχή που κατοχυρώθηκε συνταγµατικά το 2001 από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
Ο θεσµός αυτός, όµως, είναι ανίσχυρος και απονευρωµένος.
Στερείται προσωπικού για να ασκήσει έλεγχο στην τήρηση των
κανόνων της πολυφωνίας και της διαφάνειας στα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης, αλλά και στις σχέσεις πολιτικής εξουσίας και
µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Στερείται αποφασιστικών και κυριαρχικών αρµοδιοτήτων. Φθάνει µόνο να επισηµάνει κανείς ότι
όποιες διοικητικές κυρώσεις έχει επιβάλει το ΕΣΡ στα µέσα ενηµέρωσης για παραβίαση της αρχής της πολυφωνίας έχουν ακυρωθεί από το Συµβούλιο της Επικρατείας. Και αυτό διότι το
Συµβούλιο της Επικρατείας ζητά να αιτιολογηθεί η επιβολή κυρώσεων µε τεκµηριωµένες διαπιστώσεις που απουσιάζουν από
τις αποφάσεις κυρώσεων που επιβάλλει το ΕΣΡ, γιατί πολύ απλά
δεν υπάρχει το αναγκαίο προσωπικό για να τεκµηριώνει αυτές
τις παραβάσεις.
Μάλλον, κύριε Τσιάρα, κάποιους τους συµφέρει το Εθνικό
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να αποτελεί ένα διακοσµητικό όργανο, να είναι ένας θεσµός-κέλυφος.
Σίγουρα, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή η κατάσταση δεν είναι προς το συµφέρον της πολυφωνίας, της διαφάνειας και του ελέγχου οποιασδήποτε προσπάθειας χειραγώγησης, από όπου κι αν προέρχεται. Άρα το πρώτο προαπαιτούµενο
είναι να λειτουργήσει ο θεσµός του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, να ενισχυθούν η ανεξαρτησία και οι εξουσίες του
και κυρίως να ενισχυθεί µε το απαιτούµενο προσωπικό για την
άσκηση αυτών των εξουσιών, προκειµένου να µπορεί να ασκεί
εποπτικό ρόλο στις δηµοσκοπήσεις, να µπορεί να ελέγχει τη δυνατότητα ενός φορέα να υλοποιεί έρευνες κοινής γνώµης, όπως
υποδοµές και επιστηµονικό προσωπικό και όχι οι προϋποθέσεις
για τους φορείς να εξαντλούνται στη δωδεκάµηνη λειτουργία ή
σε ζητήµατα χρηµατοοικονοµικής φύσεως, όπως ο τζίρος
150.000 ευρώ.
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Το Εθνικό Συµβούλιο Τηλεόρασης πρέπει να δηµιουργήσει θεσµικές συνεργασίες µε διεθνείς φορείς, όπως η «World Association of Public Opinion Research» και η «European Society for
Opinion and Marketing Research». Πρέπει να διαθέτει αποθετήριο δηµοσκοπήσεων και ερευνών, προσβάσιµα ανά πάσα στιγµή
σε «Open Data», κάτι το οποίο δεν υφίσταται σήµερα, µε αποτέλεσµα για να µπορεί κάποιος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να
βρει µία έρευνα κοινής γνώµης προηγούµενης περιόδου, να χρειάζεται να την αναζητήσει στη «Wikipedia».
Πρέπει, επίσης, να ενηµερώνεται θεσµικά για τις δαπάνες κοµµάτων και φορέων που χρηµατοδοτούνται από τον κρατικό κορβανά, σχετικά µε τις έρευνες που παραγγέλνουν. Είναι στοιχείο
που σήµερα προβλέπεται µόνο απολογιστικά. Πρέπει να µπορεί
να ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο για τη διαφάνεια στα οικονοµικά δεδοµένα που συνδέονται µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης,
τη χρηµατοδότησή τους, την κρατική αλλά και ιδιωτική διαφηµιστική δαπάνη, αλλά και τους όρους µε τους οποίους διαµορφώνονται κι αν αυτοί οι όροι συνάδουν, τελικά, µε τους κανόνες
ανταγωνισµού και διαφάνειας.
Όλο αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση -και σε αυτό θα πρέπει να συµφωνήσουµε- ώστε να ενισχυθεί η αυτονοµία της πολιτικής, να αυξηθεί η εµπιστοσύνη και η
αξιοπιστία της πολιτικής και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης,
αλλά και ο δείκτης διαφάνειας στον δηµόσιο βίο, µαζί µε τη λειτουργία ενός κέντρου δηµοσίευσης όλων των ερευνών, όπως το
κρατικό CVVM στην Τσεχία. Το κέντρο στην Ελλάδα θα λειτουργεί υπό την αιγίδα του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης και βεβαίως µε την ευθύνη ενός πανεπιστηµιακού ιδρύµατος ή ινστιτούτου. Και για να έχουµε µεγαλύτερες δικλίδες διαφάνειας, θα
ήταν δόκιµο η επιστηµονική ευθύνη αυτού του κέντρου να ήταν
κυλιόµενη χρονικά, εκτεινόµενη λιγότερο από τη συνταγµατική
θητεία µιας κυβέρνησης ή µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Αυτό
είναι ένα θέµα προς συζήτηση, µαζί βεβαίως µε την εξοικείωση
των πολιτών µε τις έρευνες -οι οποίες δεν µπορεί να είναι µόνο
έρευνες για πολιτική- τη διαφάνεια στα δεδοµένα «Open Data»,
«Open Achieves». Στην Ελλάδα «Open Data» ερευνών διαθέτει
σήµερα µόνο η «ΔιαΝΕΟσις» κι αυτό πρέπει να µας προβληµατίσει. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Πρέπει να µας προβληµατίσει, επίσης, η βελτίωση της ποιότητας ερευνών, αφού οι υφιστάµενες
µεθοδολογίες πάσχουν, ενώ είναι και πολύ αργός ο χρόνος αλλαγής τους.
Αυτές είναι ξεκάθαρες θέσεις που σήµερα βάζει στον δηµόσιο
διάλογο το Κίνηµα Αλλαγής. Προφανώς οι καθαρές θέσεις µας
δεν αρέσουν και κάποιοι, µη έχοντας σοβαρό αντίλογο σε όλα
αυτά, θα µας προσάψουν -το ακούσαµε και πριν από είκοσι τρία
λεπτά από τον κ. Ραγκούση- την κατηγορία των ίσων αποστάσεων στη Νέα Δηµοκρατία και στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λέτε συνεχώς.
Δεν έχετε να πείτε κάτι άλλο, αυτό λέτε.
Δεν υπάρχει, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιο ανακριβής κατηγορία, γιατί τις πραγµατικές πολιτικές των ίσων αποστάσεων τις είδαµε στην αντίδραση τόσο της Νέας Δηµοκρατίας
όσο και του ΣΥΡΙΖΑ -πλην του κ. Ραγκούση που αναφώνησε το
απαγορευµένο όνοµα- απέναντι στην Κυβέρνηση του κ. Καραµανλή τόσο για τη στάση στις φονικές πυρκαγιές του 2007 όσο
και για τη χρεοκοπία της χώρας.
Περιµένω µε αγωνία κάποια στιγµή ο ΣΥΡΙΖΑ να µιλήσει για τα
δηµοσιονοµικά δεδοµένα του 2007 - 2009, κύριε συνάδελφε.
Στην πραγµατικότητα, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
δεν κρατάµε ίσες αποστάσεις. Στην πραγµατικότητα θέλουµε,
είναι επιλογή µας, να τηρούµε µεγάλες αποστάσεις τόσο από τη
Νέα Δηµοκρατία όσο και από τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν µας αρέσουν
και µας απωθούν οι πρακτικές τους. Μας απωθεί η τεχνητή πόλωση, η οξύτητα, οι ακρότητες, ο λαϊκισµός, οι νεοσυντηρητικές
και αυταρχικές αντιλήψεις, ο διχαστικός σας λόγος. Όχι, λοιπόν,
ίσες αποστάσεις. Μακριά από όλα αυτά.
Το χειρότερο για εσάς είναι ότι φεύγουν µακριά σας όλο και
περισσότερο, γιατί συνειδητοποιούν, κύριοι της Κυβέρνησης,
αλλά και της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, πού οδηγείτε τη χώρα
και τους πολίτες, διότι ασχέτως του τι λέτε, κυρίες και κύριοι,
που κάθεστε στα κυβερνητικά έδρανα, όλες οι πράξεις σας κατατείνουν σε µια προετοιµασία που οδηγεί σε εθνικές εκλογές.
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Σε αυτές εντάσσονται αποφάσεις που, είτε λαµβάνονται γρηγορότερα για λόγους ψηφοθηρίας, είτε µετατίθενται για µετά τις
εκλογές για λόγους πολιτικού κόστους. Και, φυσικά, υπάρχει η
στρατηγική της οξύτητας και της τεχνητής πόλωσης, γιατί για
κάποιους αυτό το πολιτικό σκηνικό παρακµής είναι τρόπος επιβίωσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι επόµενες γενεές και οι Έλληνες πολίτες αξίζουν πραγµατικά να ζουν σε µια καλύτερη
χώρα, σε µια χώρα που θα υπάρχουν επιτέλους πολιτικοί που και
θα αναλαµβάνουν αλλά και θα αποδίδουν ευθύνες, σε µία χώρα
που θα λειτουργούν σταθεροί κανόνες και ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος µε ένα αποτελεσµατικό δίχτυ προστασίας για τους
ευάλωτους και τους µη προνοµιούχους, σε µία χώρα που οι
Υπουργοί και οι Πρωθυπουργοί δεν θα µοιράζουν τριχίλιαρα, διχίλιαρα και χιλιάρικα για να κλείσουν στόµατα, να εκµαυλίσουν
συνειδήσεις ή για να µείνουν λίγο ακόµα, όσο το δυνατόν περισσότερο, στην εξουσία.
Μιλάµε για µία χώρα που θα κατοχυρώσει την αξιοκρατία, τη
διαφάνεια, τη λογοδοσία και την αξιολόγηση παντού, µία χώρα
όπου θα επανέλθει η εµπιστοσύνη στους θεσµούς, µία χώρα
όπου θα επανέλθει ο σεβασµός στο κράτος δικαίου, µία χώρα
όπου η ποιοτική σχέση κράτους και κοινωνίας και η ειλικρίνεια
στη σχέση της κοινωνίας µε τους πολίτες θα είναι πραγµατικότητα.
Εµείς αυτή τη χώρα οραµατιζόµαστε στο ΠΑΣΟΚ και γι’ αυτή
τη χώρα θα αγωνιστούµε µε όλες µας τις δυνάµεις.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Κατρίνη.
Μέχρι να ετοιµαστεί το Βήµα προκειµένου να πάρει τον λόγο
ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Τσιάρας, θα ήθελα να κάνω µία ανακοίνωση προς το Σώµα.
Ο συνάδελφος κ. Γεώργιος Κατρούγκαλος ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας του στο εξωτερικό από 14 Φεβρουαρίου έως 18
Φεβρουαρίου 2022.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Συνεπώς η Βουλή
ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν σας κρύβω ότι δεν σκόπευα
να µιλήσω κατά τη διάρκεια της συζήτησης που αφορούσε στο
πόρισµα της εξεταστικής επιτροπής.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Τότε γιατί ήρθατε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Παρίσταται η Κυβέρνηση, κύριε Ραγκούση, σε αυτή τη συζήτηση.
Είστε παλαιός, έµπειρος κοινοβουλευτικός και νοµίζω ότι αυτό
δεν χρειαζόταν να το ρωτήσετε γιατί το ξέρετε πολύ καλά.
Η προηγηθείσα, όµως, παρουσία των πολιτικών Αρχηγών
έθεσε κάποια ζητήµατα τα οποία νοµίζω ότι πρέπει να τα δει κανείς µέσα από µια ανοιχτή µατιά και, βεβαίως, να δοθούν οι ανάλογες απαντήσεις. Το µοναδικό νέο στοιχείο το οποίο συνεισέφερε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και ο επικεφαλής του ΚΙΝΑΛ µόλις νωρίτερα σε σχέση µε τη µόλις προ λίγων
ηµερών προηγηθείσα συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας
ήταν η παραίτηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτό
στην πραγµατικότητα δηµιουργεί µια εικόνα ενδεχοµένως µεγαλώµατος όλων αυτών των αιτιάσεων, που σε έναν πολύ µεγάλο
βαθµό ξέρετε πάρα πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ότι έχει απαντήσει.
Δεν θα µείνω στην ουσία της παραίτησης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί κάποια στιγµή, αν θέλουµε να εκπέµψουµε ένα σοβαρό µήνυµα στους πολίτες, θα πρέπει να γυρίζουµε και στο παρελθόν και θα πρέπει να βλέπουµε και «τα έργα
και τις ηµέρες» των δικών µας περιόδων διακυβέρνησης και βεβαίως πάνω απ’ όλα θα πρέπει να απαντήσουµε πειστικά σε κάποια συγκεκριµένα ερωτήµατα για το αν και κατά πόσο η κάθε
κυβέρνηση όντως πρέπει να στέκεται αρωγός δίπλα στον πολίτη
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σε µια κρίσιµη στιγµή, σε µια στιγµή θεοµηνίας, σε µια στιγµή
φυσικής καταστροφής, την περίοδο της πανδηµίας. Αν υποκριτικά ο καθένας έρχεται εδώ στο Βήµα και απαντάει παίρνοντας
τα στοιχεία που τον βολεύουν ή ενδεχοµένως µονοµερώς κάποιες σκέψεις ή κάποιες συγκεκριµένες απόψεις, οι οποίες δεν
περιγράφουν συνολικά την πραγµατικότητα, όχι µόνο δεν αποδεικνύει τη συνέπεια αλλά, πολύ περισσότερο, νοµίζω ότι µε έναν
συγκεκριµένο, ηθεληµένο τρόπο θέλει να κοροϊδέψει τους Έλληνες πολίτες.
Αλήθεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντιλαµβάνεστε την
πραγµατικότητα; Τη γνωρίζετε; Ξέρετε τι ζούµε το τελευταίο
χρονικό διάστηµα; Έχετε αντιληφθεί; Η συζήτηση δεν µπορεί να
γίνεται µε όρους πολιτικής που, ενδεχοµένως, υπήρχαν πριν
δέκα, δεκαπέντε ή είκοσι χρόνια.
Αντιλαµβάνεστε ότι ζούµε σε µια περίοδο, σε µια εποχή πανδηµίας;
Αντιλαµβάνεστε ότι ζούµε σε µια περίοδο, σε µια εποχή που η
κλιµατική αλλαγή δηµιουργεί σωρεία προβληµάτων;
Αντιλαµβάνεστε ότι η ακρίβεια, για την οποία µιλήσατε, είναι
απότοκο της ενεργειακής κρίσης που ταλαιπωρεί την Ευρώπη
και όλο τον κόσµο;
Αν ο καθένας έρχεται να εισφέρει τη δική του άποψη σε αυτό
το Βήµα µέσα από µία λογική ότι για όλα αυτά φταίει η Κυβέρνηση είναι προφανές ότι δεν το ακούει κανένας Έλληνας πολίτης
και, φυσικά, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να το υιοθετήσει η ελληνική κοινωνία διότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι Έλληνες
πολίτες -και απαντώ στον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης- βλέπουν ότι η χώρα προχωρά, βλέπουν ότι η οικονοµία αναπτύσσεται, βλέπουν ότι το κύρος της χώρας έχει ανακτηθεί και
βλέπουν ότι µια άλλη εποχή ήρθε, µε πολλές και µεγάλες προοπτικές και για την ελληνική οικονοµία αλλά και γενικότερα για
την παρουσία της χώρας.
Το όψιµο ενδιαφέρον για τους Έλληνες πολίτες θα µπορούσε
σε έναν πολύ µεγάλο βαθµό να αντικρουστεί µε βάση το τι έχει
προηγηθεί την προηγούµενη περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ βρισκόταν
στην κυβέρνηση.
Τα έχετε ξεχάσει, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης;
Δεν είστε εσείς που φορολογήσατε από το πρώτο ευρώ τις
κοινοτικές επιδοτήσεις για τους αγρότες;
Δεν είστε εσείς που υπερδιπλασιάσατε τις ασφαλιστικές εισφορές; Άλλη κυβέρνηση τα έκανε;
Δεν είστε εσείς που αυξήσατε στο 100% την προκαταβολή
έναντι του επόµενου έτους για τους φορολογικά υπόχρεους;
Δεν είστε εσείς που την εισφορά αλληλεγγύης από 2,2% τη
φτάσατε στο 10%;
Έχετε ξεχάσει ότι αυξήσατε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο
πετρέλαιο θέρµανσης κατά 20% και, βεβαίως, ότι τον ΦΠΑ τον
πήγατε παντού στο 24%;
Έρχεστε σήµερα και λέτε ότι αυτή η Κυβέρνηση ευθύνεται για
την ακρίβεια; Αυτά προφανώς µάλλον έχουν ξεχαστεί από τον
Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και ενδεχοµένως και
από τους περισσότερους συναδέλφους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Αν υπήρχε ελάχιστη συναίσθηση ή ελάχιστη µνήµη, µε
πολύ µεγάλη ευκολία θα µπορούσε κανείς να ανατρέξει, επαναλαµβάνω για άλλη µια φορά, στα έργα και τις ηµέρες της δικής
του περιόδου. Είναι πραγµατικά να απορεί κανείς.
Έκανε µια αναφορά ο κ. Τσίπρας στο τι γίνεται στην Κύπρο.
Το ερώτηµα µε την ίδια λογική θα ήταν το εξής: Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ θα ακολουθούσε τη φιλελεύθερη πολιτική που ακολουθεί η
αδελφική χώρα της Κύπρου αυτή την περίοδο και τα τελευταία
χρόνια; Το να λαµβάνει κανείς ένα στοιχείο και να το παρουσιάζει
ως στοιχείο πολιτικής αντιπαράθεσης, χωρίς να βλέπει συνολικά
την εικόνα, αν µη τι άλλο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνιστά
τεράστια υποκρισία.
Ακόµη και για το ζήτηµα της ενεργειακής κρίσης ξέρετε πάρα
πολύ καλά ότι η Κυβέρνηση έχει σε έναν πολύ µεγάλο βαθµό
στηρίξει τους κοινωνικά ευάλωτους µε 1,75 δισεκατοµµύριο
ευρώ, προκειµένου να καλύψει το πολύ µεγάλο πρόβληµα που
υπάρχει µε την αύξηση των τιµολογίων σε όλες τις αναφορές ή
σε όλα τα ζητήµατα που αφορούν στην ενέργεια.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Επιπλέον, αν θέλουµε να µιλάµε για την πραγµατικότητα, ξέρετε ότι µε βάση τις εκτιµήσεις που υπάρχουν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την τριµηνιαία έκθεσή της, για πρώτη φορά υπάρχει αύξηση του διαθέσιµου εισοδήµατος έξι φορές
περισσότερο από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο;
Θέλετε να µιλήσουµε µε αριθµούς; Μπορώ πραγµατικά να εισφέρω στη συζήτηση πολύ µεγαλύτερη γκάµα αριθµών, που να
δείχνουν τη βελτίωση της πραγµατικότητας.
Την πραγµατικότητα, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι τη βλέπουν οι Έλληνες πολίτες, την καταλαβαίνουν και
βεβαίως αξιολογούν ποιος πρέπει να είναι η δική τους επιλογή
και ποιος πρέπει να βρίσκεται στο τιµόνι της χώρας.
Μίλησε ο κ. Τσίπρας για πρωτοφανή θέµατα που ζούµε.
Τα πρωτοφανή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα ζήσαµε επί
ηµερών ΣΥΡΙΖΑ. Το ξέρει όλη η ελληνική κοινωνία. Τα ζήσαµε
τότε που η ΔΕΗ, µε την απαξίωση που επιφύλαξε η προηγούµενη
κυβέρνηση, είχε φτάσει να έχει µια ελάχιστη χρηµατιστηριακή
αξία. Τα ζήσαµε τότε που υπήρχε µια κατάπτωση των θεσµών.
Τα ζήσαµε τότε που η οικονοµία µας αντί να αναπτύσσεται, συρρικνωνόταν. Τα ζήσαµε τότε που η χώρα έγινε ανυπόληπτη σε
όλα τα ευρωπαϊκά fora, σε όλους τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς. Τα ζήσαµε τότε που µας εγκαλούσαν για το κράτος δικαίου και µας ρωτούσαν γιατί ψηφίζαµε ποινικούς νόµους που
στην πραγµατικότητα αποποινικοποιούσαν την ενεργητική δωροδοκία. Τα ζήσαµε τότε που η χώρα ήταν δακτυλοδεικτούµενη.
Δεν τα ζούµε τώρα. Αυτή είναι η αλήθεια.
Υπήρξε και δύο φορές αναφορά του αξιότιµου Αρχηγού της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης για το θέµα των παρεµβάσεων στη
δικαιοσύνη. Εσείς τα λέτε αυτά; Είναι νωπές οι µνήµες, η ιστορία
γράφει. Καθηµερινά έρχονται στο φως της δηµοσιότητας θέµατα
και γεγονότα για το πώς κάποιοι την προηγούµενη περίοδο προσπαθούσαν να παρέµβουν στη δικαιοσύνη. Αντίθετα σήµερα
είναι η πρώτη φορά που έχουµε θετικές εκθέσεις για το κράτος
δικαίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά τα αγνοείτε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι; Θα την ξανακαταθέσω. Ελπίζω να τη διαβάσετε κάποια φορά για να καταλάβετε πότε η χώρα είναι σε καλύτερη θέση σε σχέση µε το παρελθόν.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνος
Τσιάρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το να λέει, επίσης, ο κ. Τσίπρας το ότι η Νέα Δηµοκρατία προσπαθεί να δηµιουργήσει καθεστώς, όταν το ζητούµενο της προηγούµενης περιόδου ήταν ο έλεγχος των αρµών της εξουσίας,
αντιλαµβάνεστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πόσο µεγάλη
υποκρισία συνιστά.
Φαντάζοµαι ότι δεν θέλετε «συριζοφρουρούς», κατά τη ρήση
του παρελθόντος, αλλά δεν άκουσα και κανέναν να το αποκηρύσσει. Φαντάζοµαι ότι δεν θέλετε άλλους δικαστές και άλλη
σχολή δικαστών. Δεν άκουσα, όµως, κανέναν επίσηµα να παίρνει
διαφορετική θέση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι.
Αν, όµως, τα πράγµατα δεν είναι όπως τα φαντάζοµαι, τουλάχιστον βγείτε και πείτε το δηµόσια, για να καταλάβουµε ποιος
θέλει να ελέγξει και µε ποιον τρόπο τους αρµούς της εξουσίας
και ποιος πραγµατικά θέλει να γίνει καθεστώς.
Όντως στη δηµοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Η δηµοκρατία
είναι αυτή η οποία δίνει τη δυνατότητα και στα πολιτικά κόµµατα
αλλά γενικότερα και στα πολιτικά ρεύµατα να εκφράζονται και
να µπορούν να παρουσιάζουν τις απόψεις τους στους Έλληνες
πολίτες και είτε να επικροτούνται είτε όχι. Το ζητούµενο όµως
είναι -και το ξέρουµε πάρα πολύ καλά- ότι τέτοιου είδους λογικές
δεν µπορεί κανείς παρά να τις καταδικάσει και αυτές δυστυχώς
προέρχονται µε µια ασυνήθιστη συχνότητα από έναν αριθµό στελεχών της παράταξης της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Δύο σκέψεις θα πω µόνο για τη σηµερινή συζήτηση. Θα
έπρεπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να υπάρχει πλήρης συναίσθηση της ιστορικότητας αυτής της στιγµής. Και είναι ιστορική
αυτή η στιγµή γιατί είναι η πρώτη φορά από τη Μεταπολίτευση
που σε αυτή την Αίθουσα διεξάγεται συζήτηση επί του πορίσµατος µιας εξεταστικής επιτροπής, η οποία συστήθηκε µε πρωτο-
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βουλία της κοινοβουλευτικής Μειοψηφίας, µια δυνατότητα που
θεσµοθετήθηκε µε την ολοκλήρωση της συνταγµατικής Αναθεώρησης από την παρούσα Βουλή, µετά από πρόταση της Νέας
Δηµοκρατίας -µε την προηγούµενη σύνθεση του Κοινοβουλίουστην προτείνουσα Βουλή.
Είναι όµως κρίµα -θέλω να σας το πω-, είναι λυπηρό το γεγονός πως αυτή η κατάκτηση της δηµοκρατίας µας, που επιχειρεί
να προστατεύσει τα δικαιώµατα της Μειοψηφίας, εργαλειοποιείται και αντί για την ανάδειξη της ωριµότητας του κοινοβουλευτισµού και των θεσµών στη χώρα µας εξελίσσεται, δυστυχώς,
τελικά σε ένδειξη -λυπάµαι που θα το πω- ανωριµότητας εκείνων
οι οποίοι, αντί µε θεσµική νηφαλιότητα να κάνουν χρήση των εργαλείων που παρέχει το Σύνταγµα κι ο Κανονισµός της Βουλής,
κάνουν κατάχρηση των δυνατοτήτων που παρέχει η πολιτεία,
απειλώντας τελικά να ευτελίσουν µία νέα αλλά κορυφαία διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου ώστε χωρίς στοιχεία και απτές
αποδείξεις να παραγάγουν και να διασπείρουν πολιτικές εντυπώσεις.
Διότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι όλοι το γνωρίζετε όσοι συµµετείχατε στην εξεταστική επιτροπή. Τόσο στις εργασίες της επιτροπής, όπως προκύπτει από τα πορίσµατα που
κατατέθηκαν από τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες, όσο και στη σηµερινή συζήτηση στον βαθµό που προηγήθηκε νοµίζω ότι η επιχειρηµατολογία της Αντιπολίτευσης σε έναν µεγάλο βαθµό
κατέπεσε. Και πρέπει κάποια στιγµή να καταλάβουµε ότι η περίοδος την οποία ζήσαµε ήταν µια περίοδος η οποία υιοθέτησε
κάποιες συγκεκριµένες, θα έλεγα, επιλογές που ήταν απολύτως
απαραίτητες προκειµένου να προστατευθούν οι πολίτες. Διότι η
πραγµατοποίηση της εκστρατείας ενηµέρωσης «Μένουµε σπίτι
- Μένουµε ασφαλείς» όσο κι η ενηµερωτική εκστρατεία για τον
έγκαιρο εµβολιασµό ήταν πραγµατικά αναγκαίες και δεν νοµίζω
ότι αυτό µπορεί ή πρέπει να το αµφισβητήσει κανείς. Δεν µπορούσε σε καµµία άλλη περίπτωση να αντιµετωπιστεί έγκαιρα και
αποτελεσµατικά µια επείγουσα, µια έκτακτη υγειονοµική κρίση
και βεβαίως µε τη λογική τού ότι έπρεπε να ενηµερωθούν έγκαιρα οι πολίτες για τη λήψη των όποιων απαραίτητων µέτρων
ατοµικής προστασίας.
Η διαδικασία που ακολούθησε η Κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αποδείχθηκε και νόµιµη και διαφανής και αυτό που
πρέπει όντως όλοι να καταλάβουµε είναι ότι οι Έλληνες πολίτες
-κι αυτό είναι καταγεγραµµένο- κατατάσσουν την προστασία της
δηµόσιας υγείας ως ένα από τα ζητήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν κατά προτεραιότητα. Αυτό αποκαλύπτεται κι από το
Ευρωβαρόµετρο, που δηµοσιοποιήθηκε µόλις χθες. Ελπίζω πως
οι κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης δεν αµφισβητούν και
αυτή τη σφυγµοµέτρηση του Ευρωκοινοβουλίου, η οποία επιβεβαιώνει πως ορθά η ελληνική Κυβέρνηση επένδυσε στην ενηµέρωση των πολιτών για τον περιορισµό της διασποράς του
κορωνοϊού και την οικοδόµηση ενός ανθεκτικού τείχους ανοσίας
µέσω του προγράµµατος εµβολιασµού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τη διαδικασία που προηγήθηκε στην πραγµατικότητα αναδείχθηκαν δύο τάσεις: Η µία τάση
αφορά στην πολιτική υπευθυνότητα της Κυβέρνησης, η οποία
έλαβε έγκαιρα αναγκαίες αποφάσεις µε γνώµονα το δηµόσιο
συµφέρον, την προστασία των πολιτών και της δηµόσιας υγείας,
τη διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης των δηµοσίων οικονοµικών µε όρους διαφάνειας και τον σεβασµό στους θεσµούς και
την ανεξάρτητη λειτουργία τους.
Η άλλη άποψη, δυστυχώς, υιοθετεί µια πρακτική πολιτικής
ανευθυνότητας, ανευθυνότητας όσων υπονοµεύουν συστηµατικά την εθνική προσπάθεια και όσων εργαλειοποιούν τους θεσµούς και επενδύουν συστηµατικά στη σκανδαλολογία. Είναι δύο
αντιλήψεις που συγκρούονται. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Επειδή, όµως, κάποιοι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι αν η
πραγµατικότητα δεν είναι βολική τότε δεν είναι αυτή που µας
αρέσει ή ότι αν δεν είναι η πραγµατικότητα αυτή που θέλουµε
τότε το κακό είναι δυστυχώς για την πραγµατικότητα, πρέπει να
απευθυνθούµε στους Έλληνες πολίτες µέσα από µία, θα έλεγα,
µοναδική δυνατότητα που έχει ο καθένας από εµάς, η κάθε παράταξη, το κάθε πολιτικό κόµµα και µε καθαρό λόγο, σε µια λογική συνέπειας λόγων και έργων, σε µια λογική ιστορικής συνέ-
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χειας και ιστορικής συνέπειας, προκειµένου οι Έλληνες πολίτες
στο τέλος να είναι αυτοί που θα µας κρίνουν.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
Μια µικρή παρέµβαση θέλει να κάνει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής κ. Γιαννακοπούλου.
Ορίστε, κυρία Γιαννακοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν µπορώ να µην απαντήσω στην τοποθέτηση και σε αυτά τα
οποία είπε πιο πριν ο πρώην σύντροφός µου κ. Ραγκούσης.
Ξέρετε, κύριε Ραγκούση, εσείς το όνοµα του κ. Καραµανλή βεβαίως και µπορείτε να το εκστοµίζετε, γιατί τότε ανήκατε στο
ΠΑΣΟΚ και ήσασταν Υπουργός του Γιώργου Παπανδρέου, που
ανέλαβε το τεράστιο πολιτικό κόστος για τη διάσωση της χώρας
που χρεοκόπησε από τη διακυβέρνηση Καραµανλή. Ο Αρχηγός
σας, όµως, δυσκολεύεται πάρα πολύ, ακόµα δυσκολεύεται να
προφέρει το όνοµα Κώστας Καραµανλής για τους λόγους που
ανέφερα.
Και ξέρετε κάτι, κύριε Ραγκούση; Ουσιαστικά η συµπόρευσή
σας µε τον ΣΥΡΙΖΑ νοµιµοποιεί από την πλευρά σας τη συγκυβέρνηση του κ. Τσίπρα µε την καραµανλική Δεξιά.
Σε κάθε περίπτωση, επειδή µιλήσατε για ίσες αποστάσεις -και
µε αυτό κλείνω, κύριε Πρόεδρε- εγώ απλώς θα επαναλάβω αυτό
που έχει πει πολλές φορές ο Πρόεδρός µας Νίκος Ανδρουλάκης:
Οι µόνες ίσες αποστάσεις είναι οι ίσες αποστάσεις του ΣΥΡΙΖΑ
και της Νέας Δηµοκρατίας απέναντι στις διαχρονικές και τεράστιες ευθύνες της διακυβέρνησης του Κώστα Καραµανλή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε την κ.
Γιαννακοπούλου.
Τον λόγο τώρα έχει για την οµιλία του, στον µισό χρόνο βέβαια, επειδή µίλησε ο Πρόεδρός του, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Ραγκούσης, για
έξι λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα πω κάτι απαντώντας σας, κυρία Γιαννακοπούλου, όπως και
στον αγαπητό κ. Κατρίνη στη συνέχεια.
Ωστόσο να ξεκινήσω απαντώντας στον Υπουργό Δικαιοσύνης,
ο οποίος ισχυρίστηκε ότι έκανε µια απρογραµµάτιστη οµιλία.
Δεκτό. Όµως, προγραµµατισµένη ήταν η παρουσία σας εδώ,
κύριε Τσιάρα, και νοµίζω ότι εύστοχα το Μέγαρο Μαξίµου αποφάσισε να στείλει εσάς σήµερα εδώ, για να παραγάγει ουσιαστικά έναν -νοµίζω- πολύ σωστό συµβολισµό, ότι σε τελική ανάλυση η υπόθεση της λίστας Πέτσα δεν είναι µόνο πολιτικό θέµα,
είναι και αρµοδιότητα της δικαιοσύνης. Και το αυτό θα το δείτε
τι σηµαίνει τις επόµενες ηµέρες.
Όταν, κύριε Τσιάρα, µιλάµε για κριτήρια, κανόνες και διαφάνεια, µιλάµε ουσιαστικά για την κρίσιµη διαχωριστική γραµµή
ανάµεσα πράγµατι -χρησιµοποιήσατε και εσείς αυτό το σχήµα
λόγου- σε δύο κόσµους. Πράγµατι, οι κανόνες, τα κριτήρια και η
διαφάνεια, όταν υπάρχουν, ορίζουν έναν άλλο κόσµο, ένα άλλο
µοντέλο διακυβέρνησης, µία άλλη Ελλάδα από την Ελλάδα που
ορίζεται, από το µοντέλο διακυβέρνησης που ορίζεται, από τον
κόσµο που ορίζεται όταν η χώρα κυβερνιέται χωρίς κριτήρια, κανόνες και διαφάνεια. Και αυτό που πιστοποιήθηκε, τεκµηριώθηκε
και µε απόλυτο τρόπο επιβεβαιώθηκε από µάρτυρες, από έγγραφα, ακόµη και αυτά τα λίγα που στείλανε στην εξεταστική
επιτροπή, είναι πως η λίστα Πέτσα ή καλύτερα η λίστα Μητσοτάκη, όπως είπε σωστά ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συµµαχία, είναι πραγµατικά µία επική, µία παροιµιώδης, µία µοναδική, πρωτοφανής στο είδος της περίπτωση διαχείρισης δηµόσιου χρήµατος, διαχείρισης βασικών αρµών της πολιτικής
ζωής του τόπου, όπως είναι τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, χωρίς
κριτήρια, χωρίς κανόνες και χωρίς διαφάνεια. Αυτό ακριβώς έχει
επιβεβαιωθεί. Και τίποτε από όλα όσα είπατε, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, και είπατε και εσείς, κύριε Τσιάρα, δεν επιβεβαιώθηκε.
Άκουσα προηγουµένως έναν συνάδελφο που ανέφερε για το
παρελθόν, και εσείς µιλήσατε για το παρελθόν. Μα, κύριε Τσιά-
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ρα, η απόλυτη απόδειξη ότι αυτό που συνέβη µε τη λίστα Πέτσα
- Μητσοτάκη είναι πρωτοφανές στα χρονικά, η απόλυτη απόδειξη, η αδιάψευστη απόδειξη ξέρετε ποια είναι; Το ότι ενώ είχαµε σε λειτουργία την εξεταστική επιτροπή, ενώ ήσασταν
πλειοψηφία στην εξεταστική επιτροπή και ενώ όχι µόνο µπορούσατε αλλά είχατε προαναγγείλει διεύρυνση του κατηγορητηρίου
για υποθέσεις του παρελθόντος, ούτε που διανοηθήκατε να κάνετε τέτοια πρόταση και επέκταση του κατηγορητηρίου.
Πού είναι, κύριοι συνάδελφοι, λοιπόν, το τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ ή
δεν ξέρω ποια άλλη κυβέρνηση του παρελθόντος; Πού είναι όλα
αυτά; Πού βασίζονται; Δικές σας συκοφαντίες είναι, γιατί αν δεν
ήταν και είχαν πραγµατική υπόσταση, το πιο απλό πράγµα που
θα είχατε κάνει στο πλαίσιο λειτουργίας της εξεταστικής επιτροπής θα ήταν να διευρύνετε το κατηγορητήριο, να πάτε σε άλλες
υποθέσεις του παρελθόντος και να πείτε στη γνωστή λογική του
συµψηφισµού, που πάντα χρησιµοποιείται σε αυτές τις περιπτώσεις και όχι µόνο από τη δική σας Κυβέρνηση, αλλά διαχρονικά
από όλες τις κυβερνήσεις: «Τι µιλάτε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία; Να τι κάνατε τότε».
Τίποτε από όλα αυτά δεν µπορέσατε να κάνετε, γιατί απλούστατα δεν υπήρξε κανένα ίχνος στοιχείου που να παροµοιάζει
έστω µε αυτή την τραγική, µε αυτή την άθλια διαχείριση εκ µέρους του ελληνικού κράτους που έγινε από την Κυβέρνηση Μητσοτάκη σε αυτά τα θέµατα και τα ζητήµατα που εξέτασε η
εξεταστική επιτροπή.
Τώρα µια αναφορά, γιατί το λέτε και εσείς, κύριε Τσιάρα, πρέπει να την κάνω κι αυτή. Αναφερθήκατε σε κάποια θέµατα που
αναφέρθηκε και ο κ. Τσίπρας, θέµατα γενικότερης πολιτικής. Είπατε: «Φορολογήσατε τότε, φορολογήσατε τότε».
Ναι, κύριε Τσιάρα, φορολογήσαµε, και το «µε» δεν πάει µόνο
στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα αλλά πηγαίνει σε όλες τις
µνηµονιακές κυβερνήσεις από το 2009 και µετά. Ναι, φορολογήσαµε. Ξέρετε γιατί φορολογήσαµε; Διότι χρεοκοπήσατε τη χώρα.
Εσείς τώρα που κουνάτε το κεφάλι και γελάτε, κύριε Τσιάρα,
είστε ακριβώς η ιστορικά προκλητική περίπτωση των ανθρώπων
και του κόµµατος που ενώ χρεοκόπησε τη χώρα, µετά δεν κάνει
άλλη δουλειά από το να επιτίθεται σε όλα τα κόµµατα -µεταξύ
των οποίων και το δικό σας στην πορεία µετά το 2010- που φορτώθηκαν στην πλάτη τους την υποχρέωση, ναι, να φορολογήσουν, γιατί χρεοκοπήσατε τη χώρα, κύριε Τσιάρα.
Να πω κάτι για τον διάλογο που ανοίξαµε µε την κ. Γιαννακοπούλου και τον αγαπητό κ. Κατρίνη, αποδεχόµενος ότι πράγµατι
µπορεί να υπάρχει το περιθώριο κάποιος να κάνει διάφορους
συλλογισµούς.
Εγώ δεν θα απαντήσω επαναλαµβάνοντας όσα είπα προηγουµένως, αγαπητή κυρία Γιαννακοπούλου. Θα το καταθέσω και στα
Πρακτικά, γιατί δεν είναι και ο κ. Κατρίνης τώρα εδώ, για να το
διαβάσει και εκείνος.
Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία είναι παραµονές -λίγες
εβδοµάδες, έναν-δύο µήνες- πριν από το τρίτο συνέδριό του, που
θα είναι και το πρώτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία. Τι πιο επίσηµο για ένα κόµµα, τι πιο δεσµευτικό για ένα
κόµµα από τα κείµενα τα οποία έχει θέσει υπ’ όψιν όλων των οργανώσεών του, εκατοντάδων οργανώσεων, δεκάδων χιλιάδων
µελών, τα οποία καλεί όχι µόνο για να γίνει προσυνεδριακή συζήτηση, αλλά και για να ληφθούν πολιτικές αποφάσεις;
Από αυτό θα διαβάσω µόνο ένα απόσπασµα από τη θέση 54
του προσυνεδριακού κειµένου πολιτικών θέσεων, το οποίο αναφέρει τα εξής: «Μετά την «παρένθεση ΣΥΡΙΖΑ» –το «παρένθεση
ΣΥΡΙΖΑ» σε εισαγωγικά- «η νέα Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας έπιασε το νήµα από εκεί που το είχε αφήσει η προηγούµενη
τον Ιανουάριο του 2015, για να επαναφέρει ακάθεκτη τον νεοφιλελεύθερο µονόδροµο. Σαν να µην έµαθε τίποτε από όσα συνέβησαν στη χώρα µετά το 2008, η ίδια επιδιώκει να επιβάλει τη
νεοφιλελεύθερη αναδιάρθρωση ενδεδυµένη µε εθνικά χρώµατα»
Εδώ, προσέξτε, σας παρακαλώ. «Έτσι αναβιώνει όλες τις αναχρονιστικές πλευρές διακυβέρνησης που είχαν οδηγήσει τη
χώρα στη χρεοκοπία και στα µνηµόνια. Λίγα χρόνια µετά το πρωτοφανές δηµοσιονοµικό πρωτογενές έλλειµµα των 24 δισεκατοµµυρίων το 2009 επί δικής της και τότε διακυβέρνησης, η διασπάθιση του δηµόσιου χρήµατος, οι προσλήψεις κατά παρέκκλιση

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

του ΑΣΕΠ, η κοµµατικοποίηση των ανεξάρτητων αρχών, οι απευθείας αναθέσεις και µάλιστα υπό καθεστώς πρωτοφανούς αδιαφάνειας και µε συνάδουσα την προληπτική νοµική προστασία
όσων εµπλέκονται θεσµικά, εφευρίσκονται εκ νέου και επαναλειτουργούν µε πληρότητα». Μπορεί να διαβάσει κανείς και τα υπόλοιπα. Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Ραγκούσης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτό, νοµίζω, είναι η καλύτερη, η πιο επίσηµη, η πιο έγκυρη αν θέλετε- απάντηση σε εύλογες ανησυχίες µην τυχόν και υπάρχει αυτή η επιλεκτική, σε σχέση µε το παρελθόν, προσέγγιση από
τη δική µας την πλευρά και εννοώ συγκεκριµένα από την κυβέρνηση του Κώστα Καραµανλή.
Το δεύτερο -και µε αυτό κλείνω, κύριε Πρόεδρε- είναι ότι δεν
υπάρχει καµµία αµφιβολία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η
Κυβέρνηση Μητσοτάκη, η Νέα Δηµοκρατία, ένα πράγµα θέλει
και ένα πράγµα επιδιώκει. Το είχε καταφέρει µέχρι πρότινος.
Εξαρτάται από τη νέα ηγεσία του Κινήµατος Αλλαγής, καθώς και
από τα στελέχη και τα µέλη, αν θα συνεχίσει να το καταφέρνει.
Αυτό είναι το «διαίρει και βασίλευε» της προοδευτικής παράταξης.
Λοιπόν, είµαστε, νοµίζω, όλοι υπεύθυνοι απέναντι σε πραγµατικά πολύ µεγάλες ευθύνες να αποδείξουµε εάν για µια ακόµη
φορά ο µοναδικός ωφεληµένος από αυτό το «διαίρει και βασίλευε» θα συνεχίσει να παραµένει ή όχι η παράταξη της Νέας Δηµοκρατίας και συγκεκριµένα η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Ραγκούση.
Τον λόγο έχει η Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Παρασκευή Βρυζίδου. Πολλές φορές δεν της δόθηκε ο λόγος λόγω
παρεµβολής των εχόντων σειρά, είτε Αρχηγών είτε Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων. Τώρα υπάρχει η δυνατότητα να µιλήσει.
Θα ακολουθήσει η οµιλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του ΜέΡΑ25.
Ορίστε, κυρία Βρυζίδου, έχετε τον λόγο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΡΥΖΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει ολοκληρωθεί το έργο της εξεταστικής επιτροπής, η οποία αποφασίστηκε από τη Βουλή µετά από εισήγηση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και ολοκληρώθηκε ένα σύνθετο έργο µε διεξοδική
έρευνα εγγράφων, τα οποία υπήρχαν στη διάθεσή µας και όλων
όσα ζητήθηκαν και µε την εξέταση πολλών µαρτύρων -κατά την
άποψή µου περισσότερων από όσων χρειαζόταν-, αλλά ωστόσο
ήταν βούληση να δοθεί και η τελευταία πληροφορία, έτσι ώστε
να υπάρχει ένα πόρισµα τα οποίο θα προσέγγιζε την κάθε λεπτοµέρεια και την αλήθεια.
Η Νέα Δηµοκρατία πιστεύει και στηρίζει τη διαφάνεια και τη
νοµιµότητα. Είναι υπέρ της έρευνας και της διασφάλισης κάθε
πράγµατος που έχει αίσθηµα δικαίου και αλήθειας. Επίσης, αναγνωρίζει το δικαίωµα της Αντιπολίτευσης να µπορεί να ζητάει
εξεταστική επιτροπή και να διερευνά θέµατα, γι’ αυτό και µε νόµο
διασφάλισε αυτό το δικαίωµα. Επίσης, θεωρεί υποχρέωσή της
να ενηµερώνει το σύνολο των Βουλευτών µέσα από το κοινοβουλευτικό της έργο, όλων, ακόµη και της Αντιπολίτευσης, µε απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις που τίθενται, καθώς επίσης και το
σύνολο των πολιτών µέσα από τη δηµοσιότητα όλης αυτής της
δράσης.
Το θέµα της εξεταστικής επιτροπής είναι η ενηµέρωση των πολιτών στο πλαίσιο της πανδηµίας, έτσι ώστε να µπορέσουν να
την αντιµετωπίσουν, να λάβουν τα µέτρα τους, όπως και για το
εµβολιαστικό πρόγραµµα και την αναγκαιότητά του, καθώς επίσης και για τις δράσεις της ελληνικής εταιρείας «ENTERPRISE
GREECE».
Αναρωτιέται κανείς τι θα πρέπει να προκύπτει από µία εξεταστική επιτροπή. Κατ’ αρχάς η ενηµέρωση των Βουλευτών και του
συνόλου των πολιτών µε το να αναδειχθεί ένα θέµα και να µπορέσουµε να ξέρουµε την κάθε λεπτοµέρειά του.
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Όµως, αυτό το συγκεκριµένο θέµα έχει σχέση µε τη δηµοσιότητα. Όλα του τα αντικείµενα ήταν καθηµερινά γνωστά σε όλους
τους πολίτες, διότι ακριβώς αυτό ήταν το θέµα, να ενηµερωθούν
µέσα από ποικίλα µέσα στον τοπικό Τύπο, στα ηλεκτρονικά µέσα,
σε όλη την Ελλάδα.
Εποµένως τι είδους ανάδειξη και ενηµέρωση καλύτερη θα
µπορούσε να γίνει µέσα από την εξεταστική επιτροπή που ορίστηκε;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ)
Θα µπορούσε κάποιος να πει ότι εδώ πρέπει να ελεγχθεί η
αναγκαιότητα αυτής της προσπάθειας και πάλι θεωρώ ότι είναι
αυτονόητη η απάντηση. Υπάρχει κανείς που πιστεύει ότι δεν ήταν
υποχρεωµένη η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας να ενηµερώσει άµεσα τους πολίτες για τη φονική πανδηµία, η οποία είχε δηµιουργήσει τεράστια αγωνία και η οποία θα µπορούσε να είχε
δηµιουργήσει πανικό και κυρίως χωρίς τη γνώση των πολιτών,
µετά από εισηγήσεις των εξειδικευµένων επιστηµόνων για το
πώς θα την αντιµετωπίσει; Έτσι οι πολίτες µας κινδύνευαν να µην
ξέρουν να προστατευτούν και να οδηγηθούν είτε σε σύνθετες
και πολύ δυσµενείς νοσηλείες είτε να χάσουν ακόµη και τη ζωή
τους.
Εποµένως η αναγκαιότητα ήταν αναµφισβήτητη και δεν θεωρώ
ότι χρειαζόταν µία εξεταστική επιτροπή για να διερευνηθεί.
Ωστόσο, όµως, υπάρχει το λεπτό σηµείο της νοµιµότητας.
Μπορεί κάποιος να πει ότι ψάχναµε να δούµε αν έγιναν όλα νόµιµα. Και πάλι εδώ είναι αυτονόητο ότι η άµεση παρέµβαση ήταν
αναγκαία. Και η άµεση παρέµβαση προϋπέθετε την ανάθεση και
τη γρήγορη διαδικασία. Δεν υπάρχει καµµία άλλη κατάσταση
που να οδηγεί στο κατεπείγον, όπως αυτή της πανδηµίας. Ούτε
πριν ούτε µετά θεωρώ και ελπίζω να υπάρξει µια τέτοια κατάσταση.
Οπότε, ήταν µονόδροµος αυτή η διαδικασία, που κανείς δεν
µπορεί να αµφισβητήσει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Βρέθηκε εταιρεία -η οποία συνεργάστηκε και στο παρελθόν
και µε την προηγούµενη κυβέρνηση- που πληρούσε τις προϋποθέσεις για να µπορέσει να αναλάβει αυτό το έργο της ενηµέρωσης. Και αυτή επέλεξε µε κριτήρια, τα οποία ανακοινώθηκαν, να
δώσει σχεδόν στο σύνολο των µέσων της ελληνικής επικράτειας
αυτό το αντικείµενο.
Εποµένως το να µιλάµε για το αν υπήρχαν κριτήρια και αν ήταν
σωστή η κατανοµή, πραγµατικά, δεν ευσταθεί καθόλου. Όποιος
ξέρει από τέτοιες διαδικασίες και έχει ασκήσει διοίκηση ή αυτοδιοίκηση ή και άλλες τέτοιες δραστηριότητες, αντιλαµβάνεται ότι
πιο δίκαιο σύστηµα και πιο νόµιµο δεν µπορεί να υπάρξει. Είτε
υπάρχει διαγωνισµός που δίνουν προσφορά για να βρεθεί αυτός
ο οποίος είναι φθηνότερος, είτε γίνεται µε αυτόν τον τρόπο.
Όταν είναι πάνω από χίλια διακόσια µέσα, τα οποία έχουν πάρει
και έχουν επωµιστεί αυτόν τον ρόλο, αντιλαµβάνεστε ότι δεν τίθεται θέµα ούτε νοµιµότητας ούτε δικαιοσύνης.
Για ποιον λόγο, τότε, λοιπόν, ζητήθηκε αυτή η εξεταστική επιτροπή; Άκουσα διάφορους συναδέλφους των άλλων κοµµάτων.
Κάποιοι -θεώρησα- πιθανότατα έψαχναν µία δικαιολογία και µία
αφορµή για να εκφράσουν αυτά που νιώθουν και αυτά που σκέφτονται. Ακούγοντας τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης έδωσα κάποιες απαντήσεις στα ερωτήµατά µου. Πιθανότατα
ψάχνει και αυτός τον λόγο, την αιτία, την αφορµή να εκφραστεί
και, µάλιστα, να φέρει στην επιφάνεια επιχειρήµατα που στο παρελθόν, το 2015, είχαν άλλη σηµασία γι’ αυτόν. Θεωρεί ότι είναι
χρήσιµο να τα φέρει και πάλι στην επικαιρότητα.
Νοµίζω, όµως, ότι η απάντηση είναι και πάλι ξεκάθαρη: Ήταν
διαφορετικές οι τότε συνθήκες και κυρίως δεν είχε κυβερνήσει
τότε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά, όµως, από την πενταετή διακυβέρνησή του,
δεν µπορεί να φέρνει αυτά τα επιχειρήµατα, διότι ο κόσµος γνωρίζει και δεν µπορεί να πειστεί. Διότι υπήρχε µεγάλη ανεργία,
διότι και τότε έκοβαν τους λογαριασµούς του ρεύµατος, υπήρχαν πάρα πολλοί φόροι οι οποίοι διαρκώς αυξάνονταν.
Η Νέα Δηµοκρατία βρίσκεται εδώ και προσπαθεί και αγωνίζεται για την ακρίβεια. Έχει µειώσει τους φόρους, έχει αυξήσει τον
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κατώτατο µισθό, έχει κάνει παρεµβάσεις για τη διευκόλυνση των
πολιτών και για την καταπολέµηση της ανεργίας. Θα µου πείτε,
είναι επαρκή αυτά τα µέτρα; Εγώ πρώτη απαντώ πως όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κυρία Βρυζίδου, σας παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΡΥΖΙΔΟΥ: Ο κόσµος έχει περισσότερες ανάγκες, το αφουγκραζόµαστε, το γνωρίζουµε, το αντιλαµβανόµαστε
και είµαστε έτοιµοι για το επόµενο βήµα.
Όµως, εδώ έρχεται η αντίφαση της Αντιπολίτευσης, η οποία
µιλάει για την ανεργία, µιλάει για την ακρίβεια, λέει πως οι πολίτες έχουν ανάγκη από λύσεις και προτάσεις, αλλά στην προσπάθεια της Κυβέρνησης να προωθήσει τα προϊόντα και το εµπόριο
στο εξωτερικό και να προσελκύσει επενδύσεις λέει «όχι». Άσκησε
κριτική και για τις δράσεις της ελληνικής εταιρείας, η οποία προωθεί αυτά τα προϊόντα και η οποία µε καθόλα νόµιµες διαδικασίες και ηλεκτρονικό διαγωνισµό οργάνωσε αυτή την προσπάθεια. Διότι µέσα από τις επενδύσεις και µέσα από την προώθηση
των προϊόντων µας µπορεί να καταπολεµηθεί η ανεργία και να
έχει καλύτερη εξέλιξη το θέµα της οικονοµίας.
Κλείνοντας, θέλω να πω ότι εκτός από το ότι δεν έχει επαρκή
επιχειρήµατα η Αντιπολίτευση, έχει κάνει και ένα άλλο µεγάλο
λάθος, που, κατά τη δική µου άποψη, είναι το µεγαλύτερο σε όλη
αυτή την προσπάθεια. Ζήτησε εξηγήσεις και εναντιώθηκε στην
προσπάθεια της εικόνας της χώρας µας στο εξωτερικό. Ζήτησε
ανάλυση µε ποιον τρόπο προβάλλουµε τη χώρα, προβάλλουµε
τα πλεονεκτήµατα και ότι δήθεν µέσα από αυτή την προσπάθεια,
ενδεχοµένως προβάλλεται η Κυβέρνηση.
Στο εξωτερικό η χώρα εκπροσωπείται από την Κυβέρνηση.
Αυτή η δουλειά είναι αναγκαία. Γίνεται από όλα τα κράτη. Τα χρήµατα που διαθέτουµε είναι ελάχιστα και είναι αναγκαία όχι µόνο
για τη διασφάλιση των οικονοµικών µας συµφερόντων, αλλά και
για τη διασφάλιση των εθνικών µας συµφερόντων και γενικότερα
της προόδου της χώρας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ κι εγώ, αλλά
έχουµε πει από το πρωί ότι αυξάνουµε τον χρόνο από τα πέντε
στα επτά λεπτά. Μη φτάνουµε στα δέκα λεπτά.
Τον λόγο έχει ο κ. Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ και αν δεν έρθει
κάποιος Πρόεδρος, θα ακολουθήσει ο κ. Μπουτσικάκης.
Ορίστε, κύριε Κόκκαλη, έχετε τον λόγο. Το επτάλεπτο ισχύει
και για εσάς.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι πρέπει να αναδειχτεί
ο χρόνος κατά τον οποίο κατατέθηκε το αίτηµα για την εξεταστική επιτροπή, καθώς και ο χρόνος που συζητείται το πόρισµα
γι’ αυτή. Είναι ο χρόνος κατά τον οποίο είµαστε στη µέση, στην
κορύφωση της πανδηµίας, αλλά και στο ξεκίνηµα ενός οικονοµικού Αρµαγεδδώνα για τα νοικοκυριά µας. Είναι ο χρόνος κατά
τον οποίο οι πολίτες ζητούν και απαιτούν απαντήσεις για το εάν
τα χρήµατά τους σπαταλήθηκαν, εάν τα χρήµατά τους διαχειρίστηκαν µε διαφανή τρόπο. Αυτός ήταν και ο σκοπός του αιτήµατος από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Σε αυτά τα λίγα λεπτά επιτρέψτε µου να αναφερθώ στην περιβόητη λίστα Πέτσα.
Κατ’ αρχάς, είναι µόνο ελληνικό φαινόµενο. Δυστυχώς για σας,
κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, δεν µπορείτε να το συγκρίνετε
µε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το φαινόµενο,
αυτή η απευθείας ανάθεση έγινε µόνο στη χώρα µας.
Δύο θεωρώ ότι είναι τα κρίσιµα στοιχεία από τα οποία µπορεί
κάποιος να καταλάβει εάν έπρεπε να δοθούν τόσα πολλά χρήµατα στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και αν αυτά διαχειρίστηκαν
εντίµως και µε διαφάνεια.
Η πρώτη λέξη είναι η λέξη «αναγκαιότητα» και η δεύτερη η «νοµιµότητα». Το πρώτο µέληµα για µια κυβέρνηση, η οποία σέβεται
τους πολίτες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η οποία σέβεται το
κράτος δικαίου και την εντολή την οποία πήρε από τον ελληνικό
λαό, όταν ξεσπάει µία υγειονοµική κρίση, ποιο είναι; Η προστασία
της ζωής και της υγείας των πολιτών. Αυτός είναι ο πρωταρχικός
στόχος. Ποια είναι τα µέσα; Η θωράκιση του Εθνικού Συστήµα-
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τος Υγείας.
Θα θέσω µία ερώτηση και από την απάντηση θα κριθεί εάν
ήταν αναγκαία -προσέξτε- όχι η ενηµέρωση των πολιτών αλλά η
διαδικασία η οποία επελέγη: Όταν έδινε τα 20 εκατοµµύρια
ευρώ, είχε ήδη θωρακιστεί το εθνικό σύστηµα υγείας µε εξοπλισµό, µε κρεβάτια, µε εντατικές, µε έµψυχο δυναµικό; Όποιος πει
ότι, πράγµατι, είχε θωρακιστεί το εθνικό σύστηµα υγείας τον
Μάιο του 2020, τότε, ναι, καλώς ακολουθήθηκε αυτή η γρήγορη,
η απευθείας διαδικασία.
Όποιος ισχυριστεί ότι, όταν δίνονταν τα χρήµατα, είχαν ήδη
θωρακιστεί οι δοµές υγείας, τότε, ναι, σωστά ακολουθήθηκε
αυτή η διαδικασία. Η πραγµατικότητα, όµως, είναι διαφορετική.
Η πραγµατικότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λέει ότι,
όταν η Κυβέρνηση έδινε αυτά τα χρήµατα, δεν είχε θωρακίσει το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας όπως όφειλε. Θα συνεχίσει, όµως, το κυβερνητικό αφήγηµα και θα πει: «Μα, ήταν αναγκαία και επείγουσα η ενηµέρωση των πολιτών». Αυτό στο αυτί του πολίτη
ακούγεται καλό: Ήταν αναγκαία, ήταν επείγουσα. Πράγµατι,
ήταν επείγουσα και ήταν αναγκαία. Δεν ήταν, όµως, ούτε επείγουσα ούτε αναγκαία η έκδοση πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου.
Ίσως, θα πει κάποιος: «Αυτό δεν προβλέπεται. Δεν µας το είπε
η Ευρωπαϊκή Ένωση». Το λένε ξεκάθαρα και η οδηγία που
έβγαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η Ανεξάρτητη Αρχή των
Δηµοσίων Συµβάσεων, η οποία λέει για την παρέκκλιση από τη
νοµοθεσία για τις δηµόσιες συµβάσεις: Μπορείτε, κράτη-µέλη,
να παρεκκλίνετε πότε και για ποιο λόγο; Όταν βασικός σκοπός
των έκτακτων µέτρων νοµοθέτησης είναι η παροχή επαρκών υπηρεσιών από τις δοµές υγείας της χώρας. Δεν κάνει λόγο για επικοινωνία, γι’ αυτό και δεν ήταν αναγκαία η έκδοση πράξης
νοµοθετικού περιεχοµένου.
Και τελειώνω µε τη νοµιµότητα. Με τη νοµιµότητα είναι σαφέστατο και απορώ που κάποιοι υποστηρίζουν το αντίθετο. Εάν
υπάρχει µόνο ένας -το ξαναλέω, µόνο ένας- οικονοµικός φορέας,
τότε µπορεί µε ειδική αιτιολόγηση να του ανατεθεί. Τι είπε ο µάρτυρας, ο διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας; Ερώτηση του Μάριου Κάτση: «Κύριε µάρτυρα, η εταιρεία που εκπροσωπείτε, έχει
κάτι παραπάνω από τις άλλες ανταγωνίστριες εταιρείες;». Απαντά ο µάρτυρας Μιχαήλ Γκάλγκος: «Σαφώς και δεν είµαστε οι
µόνοι.». Δεν θέλει ιδιαίτερες νοµικές γνώσεις, για να καταλάβεις
ότι υπάρχουν πιθανόν και άλλοι. Μπορεί να µην είναι εκατοντάδες, αλλά υπήρχαν και άλλες εταιρείες. Άρα ούτε η νοµιµότητα
έχει τηρηθεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τις ευθύνες θα σας τις καταλογίσει ο ελληνικός λαός και όχι µόνο. Άλλοι στο παρελθόν έδιναν
τα χρήµατα µε βαλίτσες, εσείς µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΜέΡΑ25, ο κ. Γιάνης
Βαρουφάκης, και ακολουθεί ο κ. Μπουτσικάκης της Νέας Δηµοκρατίας.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν ξέρω ποιοι και ποιες από
εσάς θυµάστε εκείνη τη φοβερή σκηνή στο «Πολίτης Κέιν», που
κάτι τού λέει η γυναίκα του και της απαντάει ο πολίτης Κέιν, ο
Όρσον Γουέλς: «Μη φοβάσαι, ο κόσµος θα πιστέψει αυτό που
εγώ θα του πω να πιστέψει.».
Δυστυχώς, τα πράγµατα στη µνηµονιακή Ελλάδα είναι χειρότερα. Ο κόσµος απλά δεν πιστεύει τίποτα. Δεν τρώει κουτόχορτο,
δεν πιστεύει αυτά που του λένε τα κανάλια, απλά δεν πιστεύει τίποτα.
Για τον ολιγάρχη-καναλάρχη αυτό δεν είναι πρόβληµα. Για τον
έχοντα την εξουσία, ένας λαός που δεν µπορεί να πιστέψει τίποτα είναι το ίδιο χρήσιµος µε έναν λαό στον οποίο τού υπαγορεύει τι να πιστέψει. Για τη Βουλή των Ελλήνων και για τη δηµο-
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κρατία µας αυτό είναι καταστροφή, είναι αυτοαναίρεση. Σήµερα,
για άλλη µια φορά, διασύρετε τον κοινοβουλευτισµό.
Σας είχαµε προειδοποιήσει. Σας είχαµε πει εµείς του ΜέΡΑ25
από την πρώτη στιγµή που µπήκαµε στη Βουλή ότι ο κόσµος εκεί
έξω κάθε φορά που ακούει τις λέξεις «εξεταστική επιτροπή» στο
µυαλό του ή στο µυαλό της σκέφτεται «άλλη µια συγκάλυψη» ή
«ναι, σιγά µη γίνει τίποτα!». Γι’ αυτό εµείς δεν συµµετέχουµε στις
εξεταστικές επιτροπές.
Επειδή, όµως, χωρίς ενηµέρωση, δεν υπάρχει καν η ελπίδα της
δηµοκρατίας -όχι η δηµοκρατία, η ελπίδα της δηµοκρατίας- καλή
τη πίστη είπαµε, άντε, σε αυτή την εξεταστική επιτροπή θα συµµετάσχουµε. Πολύ γρήγορα, βέβαια, αποκαλύφθηκε άλλο ένα
φιάσκο.
Το ανέκδοτο µε το βατράχι που παίρνει στον ώµο του τον
σκορπιό το ξέρετε, έτσι; Επειδή είναι στη φύση του, δαγκώνει ο
σκορπιός. Εδώ ήταν σαν να κάνουµε µια εξεταστική για το αν
τσιµπήθηκε το βατράχι -που στην περίπτωση αυτή, βεβαίως, είναι
η κοινή γνώµη- µε τους µεν να λέτε «όχι, δεν τσιµπήθηκε!» και
τους δε να φωνάζετε «όχι, τσιµπήθηκε!». Αλλά ούτε οι µεν ούτε
οι δε αναφέρεστε στον σκορπιό, στην ολιγαρχία, σε αυτό που
έλεγε ο πολίτης Κέιν, δηλαδή, σε εκείνον που προσπαθεί να πει
στον κόσµο τι να πιστέψει.
Τελικά, στην Ελλάδα δεν πιστεύει κανείς τίποτα, µε αποτέλεσµα τον διασυρµό του κοινοβουλευτισµού.
Εµείς προσήλθαµε σε αυτή την εξεταστική επιτροπή, πραγµατικά, καλοπροαίρετα, καλή τη πίστη, µπας και τεθεί το µόνο ερώτηµα που έχει σηµασία, το µόνο ερώτηµα το οποίο έχει αξία:
Ποιος ευθύνεται που ο σκορπιός καβάλησε το βατράχι, την κοινή
γνώµη;
Πώς µπορούµε να απελευθερώσουµε την κοινή γνώµη από την
αποσιώπηση και τη διαστρέβλωση των πραγµατικών προβληµάτων αυτού του λαού, των πραγµατικών ειδήσεων, αν θέλετε.
Πραγµατικές ειδήσεις δεν θα ακούσετε ποτέ από τα κανάλια των
ολιγαρχών, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν είναι στο συµφέρον
τους. Χρειάζεται επιστηµονική µελέτη για να το καταλάβουµε
αυτό; Χρειάζεται εξεταστική επιτροπή;
Θα σας δώσω µερικά παραδείγµατα ειδήσεων που δεν έγιναν
και δεν θα γινόντουσαν ποτέ ειδήσεις:
Δεν ήταν είδηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι σακούλες
µε τα ευρώ µε τα οποία το 2007 -κατά κοινή οµολογία τώρα, µεταξύ µας- εξαγοράστηκαν συνειδήσεις από τη Νέα Δηµοκρατία.
Είδηση θα ήταν η υπενθύµιση σήµερα τουλάχιστον, έστω και κατόπιν εορτής, ότι οι σακούλες αυτές το 2007 είχαν µέσα δανεικά
και στο βάθος µνηµόνια.
Ένα δεύτερο παράδειγµα. Ακόµη σηµαντικότερη είδηση θα
ήταν ότι σήµερα το ίδιο ακριβώς έργο επαναλαµβάνεται. Νέες
σακούλες µε νέα δανεικά που φορτώνει η «Μητσοτάκης ΑΕ». Δανεικά από ποιον; Από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από εκεί
δανείζεστε. Από την κ. Λαγκάρντ δανείζεστε, δεν δανείζεστε από
τις αγορές. Το ξέρετε, µη λέτε ανοησίες. Νέες σακούλες, λοιπόν,
µε νέα δανεικά, από τα οποία δίνονται κάποια φιλοδωρήµατα
στους πολλούς και παχυλά κονδύλια στους λίγους. Από αυτά τα
φιλοδωρήµατα οι πολλοί θα πρέπει να καταβάλλουν τεράστιο κόστος µετά τις επόµενες εκλογές, ό,τι έγινε, δηλαδή, και το 2007.
Ας κερδίσετε τις εκλογές και µετά έχει ο Θεός, θα τα βρείτε µε
τους δανειστές. Έτσι δεν σκεφτόσασταν τότε, και εσείς του
ΠΑΣΟΚ και εσείς της Νέας Δηµοκρατίας; Έτσι σκεφτόσασταν.
Είναι σαν να µη µάθαµε τίποτα από τη χρεοκοπία αυτού του
λαού.
Αυτό θα ήταν είδηση να ειπωθεί, ότι έχουµε επανάληψη του
ίδιου έργου. Βέβαια, δεν είναι είδηση για τα µέσα µαζικής εξαπάτησης µιας ολιγαρχίας που ζει από την ίδια σακούλα, µε τα
ίδια δανεικά, από τα οποία, βεβαίως, παίρνει τη µερίδα του λέοντος.
Πρόσφατα, καλοδεχτήκαµε -και πραγµατικά καλοδεχτήκαµετη σηµαντική απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, που
αφαιρεί την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ, το νερό µας, το νερό της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, από το Υπερταµείο που έστησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Είδηση θα ήταν κάποιος από τα κανάλια, µεγαλοσχήµων
δηµοσιογράφος, να αναφέρει ότι αυτό αφαίρεσε ένα δισεκατοµµύριο εικονικό χρήµα από τα κονδύλια, από τα κεφάλαια του
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Υπερταµείου, για τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, εσείς σήµερα είστε δεσµευµένοι απέναντι στην τρόικα ότι θα υπάρχουν γύρω στα 6 δισεκατοµµύρια κεφάλαια. Από αυτά, έφυγε το 1 δισεκατοµµύριο
µε την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ.
Ξέρετε πολύ καλά ότι η τρόικα θα ζητήσει να τα αναπληρώσετε. Ορίστε, ένα πεδίο δόξης λαµπρό για τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, δηλαδή να θέσουν το ερώτηµα στους Υπουργούς σας:
«Πώς θα τα αναπληρώσετε; Δεν θα σας τα ζητήσουν;». Δεν θα
ήταν χρήσιµο για την ελληνική κοινή γνώµη; Όχι, βέβαια. Αυτή
είναι µια πολύ σοβαρή συζήτηση, για να επιτρέψουν οι ολιγάρχες
να γίνει µπροστά στις κάµερές τους.
Και µιας και µιλάω για την ΕΥΔΑΠ, γνωρίζετε, φαντάζοµαι, ότι
όταν έδωσε ουσιαστικά την ΕΥΔΑΠ ο ΣΥΡΙΖΑ το 2016 στην
τρόικα, στο Υπερταµείο, ένας κ. Τζον Πόλσον -τον έχετε ακουστά;-, που έπαιζε και µε την Τράπεζα Πειραιώς και µε άλλες τράπεζες, πήρε το 10%. Αυτή τη στιγµή έχει το 10% των µετοχών
της ΕΥΔΑΠ και έχει και άλλο ένα 28% που το διαχειρίζεται µέσω
χρηµατιστηρίου από τη διασπορά των µετοχών της ΕΥΔΑΠ.
Γνωρίζετε ότι ο κ. Τζον Πόλσον διωκόταν από τις αµερικανικές
αρχές, συγκεκριµένα από το SCC, που επιβλέπει τις χρηµαταγορές, και ο µόνος λόγος που δεν είναι µέσα στη φυλακή ο κύριος
αυτός -εγκληµατίας, κοινώς εγκληµατίας του κοινού Ποινικού Δικαίου- είναι επειδή η κυβέρνηση Οµπάµα έβαλε πλάτες για να µη
γίνει αυτή η δίωξη; Ο κύριος αυτός έχει το 10%, ίσως και το 38%
της ΕΥΔΑΠ. Αυτό δεν θα ήταν µια είδηση να το ξέρει ο ελληνικός
λαός; Όχι από τα κανάλια της ολιγαρχίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
Πάµε τώρα στην ακρίβεια. Εµείς στο ΜέΡΑ25 από την πρώτη
στιγµή σάς το λέµε και σας το ξαναλέµε, δεν έχει σηµασία αν
έχουµε δίκιο ή όχι, σας λέµε «πάρτε το 24%», τον ανώτερο ΦΠΑ,
«και κάντε το 15%.». Και τι λένε τα κανάλια; Ωρύονται µαζί σας.
Τι είναι αυτά που λέει ο Βαρουφάκης; Τι είναι αυτά που λέει το
ΜέΡΑ25; Εδώ είναι Ευρώπη, δεν είναι παίξε-γέλασε, δεν κάνει ο
καθένας ό,τι θέλει. Δεν µπορεί η Ελλάδα µόνη της να χαµηλώσει
τον ΦΠΑ. Καλά, σοβαρολογείτε; Ξέρετε τι θα ήταν είδηση; Να
ακουστεί ότι η Κυβέρνηση της Πολωνίας πολύ πρόσφατα πήρε
τον ΦΠΑ των τροφίµων και τον πήγε… Ξέρετε; Δεν ξέρετε. Και
να ξέρετε, δεν το οµολογείτε στον εαυτό σας ότι ξέρετε. Τον
πήγε στο 0%.
Στα τρόφιµα στην Πολωνία, που είναι χώρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, πήγαν τον ΦΠΑ στο 0%. Την ηλεκτρική ενέργεια από το
23% την πήγαν στο 5%. Μη µας λέτε, λοιπόν, ότι δεν σας αφήνει
η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός εάν είµαστε σε µνηµόνια ακόµα και
έχουµε τρόικα στον σβέρκο µας. Εδώ διαφωνείτε και εσείς του
ΣΥΡΙΖΑ και εσείς της Νέας Δηµοκρατίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
Και δεν είναι µόνο οι ειδήσεις που δεν γίνονται, είναι και οι αναλύσεις που δεν γίνονται. Ας πάρουµε για παράδειγµα τον πληθωρισµό. Μπαίνει ένα µεγάλο ερώτηµα και είναι ένα σοβαρό
ερώτηµα αυτό: Πότε θα µειωθεί ο πληθωρισµός; Θα πέσει κάποια στιγµή ξανά στο 1%, 2%, 0%;
Εγώ σας λέω το εξής: Και να πέσει το 2024 στο 0%, θα έχουν
αυξηθεί οι τιµές σε σχέση µε το 2019 για τους φτωχότερους Έλληνες και για το 80% του ελληνικού λαού. Το καλάθι αυτών που
αγοράζουν οι άνθρωποι που ζουν µε τον κατώτατο µισθό, για παράδειγµα, θα έχει αυξηθεί κατά 60% σε σχέση µε το 2019. Και
να σταµατήσει ο πληθωρισµός, να πάει στο 0%, οι τιµές θα παραµείνουν εκεί ψηλά, µε τους µισθούς στο επίπεδο του 2019 και
µε ένα χρέος τρισθεόρατο. Ποιο µέσο µαζικής εξαπάτησης
αυτής της χώρας αναλύει αυτά τα ζητήµατα; Ποτέ, κανένα.
Στο µεταξύ τα fake news δίνουν και παίρνουν. Ό,τι κατάφωρο
ψέµα λέτε εσείς στον ελληνικό λαό παρουσιάζεται ως θέσφατο.
Είµαστε µια χώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε ένα εκατοµµύριο εκατό χιλιάδες ανέργους. Το συνειδητοποιείτε; Και έχουµε
µία ΕΛΣΤΑΤ, η οποία µε νέα greek statistics κρύβει τους µισούς
από αυτούς, τους οποίους επιδοτούµε βεβαίως, έτσι; Τους επιδοτούµε όλους αυτούς και καλά κάνουµε, αλλά τους κρύβουµε. Και
παράλληλα, χωρίς να τους µετράτε ως ανέργους, τους παραδίδετε στη µαύρη οικονοµία, µε ένα όσο-όσο µεροκάµατο, όποτε
και αν τους χρειαστεί ο εργοδότης. Και έχεις µέσα µαζικής εξαπάτησης που γιορτάζουν µαζί σας την κατάρρευση της ανεργίας.
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Αυτή είναι η κατάσταση της ελληνικής δηµοκρατίας. Αυτό είναι
κατάλυση του δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Όταν δεν ακούτε καν
αυτό το οποίο είναι το βασικό, ότι έχεις έναν ΟΑΕΔ που σου λέει
ότι επιδοτεί τους διπλάσιους ανθρώπους, πολίτες αυτής της
χώρας σε σχέση µε αυτούς που η ΕΛΣΤΑΤ λέει ότι είναι άνεργοι.
Και ένας δηµοσιογράφος δεν τολµάει να ρωτήσει τον Υπουργό
Εργασίας: «Δεν µου λέτε, κύριε Υπουργέ, τι σηµαίνει αυτό, ότι ο
ΟΑΕΔ επιδοτεί µε επιδόµατα ανεργίας ανθρώπους που δεν είναι
άνεργοι;». Ένα ερώτηµα! Ποτέ. Πείτε µου ποιος δηµοσιογράφος
σε αυτή τη χώρα έθεσε αυτό το ερώτηµα. Δεν είναι επειδή δεν
ξέρουν να το θέτουν. Θα χάσουν τη δουλειά τους, αν το θέσουν.
Αυτό είναι το ζητούµενο. Αυτή είναι η κατάντια της ελληνικής
«µιντιακής δηµοκρατίας».
Φέρνει ο κ. Χατζηδάκης, φέρνετε εσείς τώρα, το νοµοσχέδιο
για τον ΕΦΚΑ. Ακούσατε πουθενά σε κάποιο µέσο ότι ουσιαστικά
εισβάλλει ένας κοµµατικός στρατός της Νέας Δηµοκρατίας µέσα
στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ µε µισθό 7.800 ευρώ τον µήνα; Μισθό
7.800 ευρώ τον µήνα οι µετακλητοί που θα φέρετε. Εγώ δεν λέω,
να το συζητήσουµε. Αλλά δεν συζητιέται. Δεν ακούγεται! Αυτό
δεν φθάνει ως πληροφορία στα αυτιά των Ελλήνων πολιτών. Και
όταν, ακόµη και κάποιος που δεν µπορεί να χαρακτηριστεί σαν
και εµάς αντισυστηµικός βγει και πει µερικές αλήθειες, τι γίνεται
σε αυτή τη χώρα; Τον τρώει τόσο το µιντιακό σκοτάδι όσο και το
πραγµατικό σκοτάδι.
Προχθεσινά στοιχεία της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων
κάνουν λόγο για 50% µείωση της κατανάλωσης στο λιανεµπόριο
αυτόν τον Γενάρη που µας πέρασε σε σχέση µε το 2019. Η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων το είπε. Δεν το είπε το ΜέΡΑ25. Τον
Ιανουάριο 50% µείωση σε σχέση µε τον Ιανουάριο του 2019. Και
τι κάνετε; Βάζετε τον κ. Μπρατάκο σας να συγκαλέσει σύσκεψη
των δικών σας στα επιµελητήρια, για να καρατοµήσετε τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων, τον Γιάννη Χατζηθεοδοσίου -σήµερα θα το κάνετε-, γιατί τόλµησε να πει πράγµατα που δεν σας αρέσουν. Η είδηση θα ήταν να ακουστεί από
τα κανάλια ότι ο κ. Χατζηθεοδοσίου, ο οποίος δεν είναι και δικός
µας, δικός σας είναι, του συστηµικού συστήµατος είναι -ΠΑΣΟΚ
ήταν, αν δεν κάνω λάθος, δεν πειράζει, συγκυβερνήσατε, φέρατε
µνηµόνια µαζί-, και τον καρατοµήσατε τον άνθρωπο, επειδή τόλµησε να πει αλήθεια για το λιανικό εµπόριο, το οποίο το έχετε
λιανίσει.
Αναρωτιούνται οι πολίτες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µα,
θα µπορούσε να είναι διαφορετικά; Και βέβαια θα µπορούσε.
Εµείς στο ΜέΡΑ25 εστιάζουµε στην ουσία. Η ουσία ποια είναι;
Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Όλα
τα άλλα περισσεύουν. Όταν εφαρµόζετε στη διανοµή των τηλεοπτικών ραδιοφωνικών αδειών τη λογική της δηµοπρασίας -της
πλειοδοσίας- ποιος θα την πάρει; Ο πλειοδότης θα είναι ο ολιγάρχης, ιδίως σε µια χώρα σαν την Ελλάδα, ο οποίος αν είναι να
κερδίσει -µακάρι να κέρδιζε κιόλας από τα κανάλια, χασούρα
έχουν, στο κόκκινο είναι- θα κερδίσει πώς; Όπως είχε πει ο σπουδαίος Ρούπερτ Μέρντοχ: «Ποτέ κανένας δεν έχασε χρήµατα
στον χώρο των ιδιωτικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης, υποτιµώντας τη νοηµοσύνη του κοινού.». Υποτιµούν τη νοηµοσύνη του κοινού ταΐζοντάς το σκουπίδια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
Το πρόβληµα, όµως, εδώ είναι ακόµη χειρότερο, γιατί σε µία
πτωχευµένη χώρα εδώ και δεκατρία χρόνια, όπου η ίδια η ολιγαρχία δεν ζει από υπεραξίες, αλλά ζει µε δανεικά από την
τρόικα από το 2010 και µετά τουλάχιστον, προφανώς τα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης που παίρνει µέσα από τις δηµοπρασίες τα
παίρνει µε δανεικά χρήµατα από την τρόικα και θα κάνουν ό,τι
µπορούν για να µην πιστεύει κανένας πολίτης τίποτα. Είναι ο
µόνος τρόπος να µην υπάρχει δηµόσιος διάλογος ο οποίος να
οδηγεί σε συµπεράσµατα από τα οποία κινδυνεύουν οι ολιγάρχες.
Εµείς συµµετείχαµε στην εξεταστική επιτροπή υπό την προϋπόθεση ότι θα µπορούσαµε να καλέσουµε ως µάρτυρες όχι
απλά το βατράχι που δηλητηριάστηκε, την κοινή γνώµη που δηλητηριάστηκε από την ολιγαρχία, αλλά τον ίδιο τον σκορπιό.
Τους ολιγάρχες ιδιοκτήτες των µέσων. Με την έναρξη, λοιπόν,
των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής το ΜέΡΑ25 κατέθεσε
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κατάλογο µαρτύρων που συµπεριελάµβανε τους ιδιοκτήτες των
µέσων µαζικής ενηµέρωσης και επειδή εµάς µας αρέσει να τα
λέµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους, καλέσαµε τον κ. Μαρινάκη,
τον κ. Αλαφούζο, τον κ. Βαρδινογιάννη, τον κ. Κυριακού, τον κ.
Σαββίδη και τον κ. Μελισσανίδη. Η Κυβέρνηση και η Αξιωµατική
Αντιπολίτευση απέρριψαν το αίτηµά µας. Αντ’ αυτού επιδοθήκατε
σε µία παρωδία. Μεσηµεριανάδικο το κάνατε την εξεταστική επιτροπή µε τις φωνές σας, µε την κοκοροµαχία σας, πετυχαίνοντας
έτσι κάτι πολύ σπουδαίο. Να µην πιαστεί στο στόµα κανενός κανένα όνοµα κανενός ολιγάρχη.
Τότε εµείς αποχωρήσαµε βεβαίως, όπως είχαµε υποχρέωση,
αρνούµενοι να νοµιµοποιήσουµε τη διακοµµατική κοινοβουλευτική οµερτά για τους ολιγάρχες. Σήµερα διαβάζουµε τα πορίσµατά σας. Πέντε κόµµατα, πέντε πορίσµατα. Πρέπει να σας
πούµε ότι πρόκειται περί γελοιότητας το κάθε ένα από αυτά. Για
τη Νέα Δηµοκρατία όλα καλά στον τελειότερο κόσµο των µέσων
µαζικής ενηµέρωσης. Για τον ΣΥΡΙΖΑ το πρόβληµα είναι οι κυβερνητικές και οι υπηρεσιακές ευθύνες για τη λίστα Πέτσα.
Δεν λέω, φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ, δίκιο έχετε. Με τη λίστα Πέτσα η
«Μητσοτάκης ΑΕ» το τερµάτισε. Γκρέµισε ό,τι είχε µείνει από τη
βιτρίνα του αστικού κράτους. Αλλά, φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να
σας θέσω ένα ερώτηµα. Αυτό είναι το πρόβληµα; Αυτή είναι η
ρίζα του προβλήµατος; Το πρόβληµα για σας, για τον ΣΥΡΙΖΑ,
για την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, είναι ο τρόπος µε τον οποίο
δόθηκε το χρήµα στους ολιγάρχες; Αυτό είναι το πρόβληµα; Αν
µοιραζόταν δηλαδή το χρήµα αλλιώς στους καναλάρχες, θα ήµασταν ΟΚ; Θα ήταν όλα καλά;
Αν υπήρχαν κάποια κριτήρια διαφορετικά, αν υπήρχε µεγαλύτερη διαφάνεια, αν τα κανάλια δόξαζαν τον κ. Μητσοτάκη µε περισσότερο τακτ, αν έλεγαν και κάποια καλύτερα πράγµατα για
τον κ. Τσίπρα, αν οι δηµοσκοπήσεις τους σας έδιναν 30%-31%,
τώρα θα ήµασταν µια χαρά; Θα θεωρούσατε και τις δηµοσκοπήσεις και τα κανάλια καλά και αγαθά;
Για να έχουµε καλό ερώτηµα, θεωρείτε εσείς του ΣΥΡΙΖΑ ότι
ο «ΣΚΑΪ» του κ. Αλαφούζου, το «STAR» και ο «ALPHA» του κ. Βαρδινογιάννη, το «MEGA» του κ. Μαρινάκη, γενικά όλα αυτά τα
µέσα προπαγανδίζουν υπέρ των δικών τους ολιγαρχικών συµφερόντων στα µεγάλα έργα, τους αυτοκινητόδροµους, την υγεία,
το νερό, την ηλεκτρική ενέργεια, λόγω της λίστας Πέτσα ή είναι
πιο βαθύ το πρόβληµα; Αν συµφωνείτε µαζί µας ότι το πρόβληµα
είναι πιο βαθύ, γιατί δεν συµφωνήσατε στο πλαίσιο της εξεταστικής επιτροπής να τους φωνάξουµε να καταθέσουν;
Η απάντηση είναι απλή. Επειδή η ηγεσία σας -όχι ο ΣΥΡΙΖΑ γενικά, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ- πασχίζει να τους εγγυηθείτε ότι µια
δικιά σας κυβέρνηση δεν θα θίξει τα συµφέροντά τους. Αυτός
είναι ο στόχος σας εδώ. Και ξέρετε ότι δεν είµαι άδικος. Ξέρετε
ότι ακριβώς αυτό συµβαίνει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
Μιας και αναφέρθηκα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις δηµοσκοπήσεις, που τόσο φαίνεται να σας νοιάζουν, µια παρατήρηση. Τους προοδευτικούς ανθρώπους, τους δηµοκράτες, την
Αριστερά δεν µας αφορούν οι δηµοσκοπήσεις. Οι προβλέψεις
αφορούν τους θετικούς επιστήµονες, τους µετεωρολόγους. Η
δουλειά του µετεωρολόγου είναι να προβλέπει και κρίνεται από
το κατά πόσο προβλέπει καλά. Η δική µας δουλειά είναι να διαµορφώνουµε το δηµοκρατικό πολιτικό κλίµα, είναι να διαµορφώνουµε την πολιτική ατµόσφαιρα, όχι να την προβλέπουµε. Γι’
αυτό εµάς δεν µας ενδιαφέρουν οι δηµοσκοπήσεις.
Αν λαµβάναµε σοβαρά υπ’ όψιν τις δηµοσκοπήσεις, νοµίζετε
ότι το 2017-2018 θα είχαµε φτιάξει το ΜέΡΑ25; Αν λαµβάναµε
σοβαρά υπ’ όψιν τις δηµοσκοπήσεις, κυρίες και κύριοι, εµείς θα
καταλήγαµε ότι τελικά αυτός ο λαός πρέπει να αγαπάει πάρα
πολύ τους ολιγάρχες, ότι ο λαός αυτός θα πρέπει να νοιάζεται
για τους ολιγάρχες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
Γιατί το λέω αυτό; Για σκεφτείτε το. Έχετε παρατηρήσει -ίσως
να µην το έχετε, εµείς το έχουµε παρατηρήσει πάντως- ότι κάθε
φορά που αναφέρω το όνοµα του κ. Λάτση, του κ. Βαρδινογιάννη, του κ. Μαρινάκη, οποιουδήποτε ολιγάρχη, το ΜέΡΑ25
ξαφνικά χάνει 1% από τις δηµοσκοπήσεις; Σε λίγο θα µας πάτε
σαν τα αρνητικά επιτόκια, να µας δίνετε αρνητικά ποσοστά!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
Αυτό που δεν καταλαβαίνουν, φαίνεται, είναι ότι έτσι µας ανεβάζουν και ψυχολογικά και στα µάτια των πολιτών. Ότι η απέχθεια -να το πω απλά-, το µίσος των ολιγαρχών είναι η χαρά µας,
είναι το µετάλλιο τιµής που φέρουµε στο πέτο, αυτό εδώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε αυτή την ανεξεταστέα εξεταστική, που στόχος της ήταν να µην εξετάσει τίποτα, να µην
αποκαλύψει τίποτα, ευτελίζεται άλλη µία φορά η Βουλή των Ελλήνων. Τα πράγµατα είναι απλά. Το «άλφα» και το «ωµέγα» της
διαχείρισης και της έλλειψης ποιότητας των µέσων µαζικής ενηµέρωσης είναι το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς.
Τρεις είναι οι εναλλακτικές για κάθε κοινωνία, όχι µόνο για την
Ελλάδα: Κρατική ραδιοτηλεόραση, µια κατάσταση όπου αυτοί
που ελέγχουν το κράτος µάς λένε τι να πιστεύουµε. Ιδιωτική ραδιοτηλεόραση, µε τους υπαλλήλους των ολιγαρχών να µας λένε
τι να πιστεύουµε. Και κοινωνική ραδιοτηλεόραση, αυτό για το
οποίο πασχίζει το ΜέΡΑ25, που δεν ανήκει ούτε στο κράτος ούτε
στους ιδιώτες-ολιγάρχες, αλλά µε ένα διαχειριστικό µοντέλο
κάπου µεταξύ του BBC και της ΕΡΤ Open, για όσους θυµούνται
τι έγινε µετά το «µαύρο» στην ΕΡΤ. Και βέβαια µε λογοδοσία σ’
αυτό που εµείς ονοµάζουµε ΔΙΑΣΚΕΠ, Διαβουλευτικά Συµβούλια
Κληρωτών και Εκλεγµένων Πολιτών.
Θα ήταν µία ενδιαφέρουσα και όµορφη συζήτηση αυτή να την
κάνουµε εδώ στη Βουλή των Ελλήνων, µια συζήτηση που δεν
µπορείτε να κάνετε, όµως, την ώρα που διαγωνίζεστε για την εύνοια των ολιγαρχών. Εµείς, όµως, αυτή τη συζήτηση την ανοίγουµε στην κοινωνία εκεί έξω, θα την ξανανοίξουµε, θα συνεχίσουµε να την κάνουµε µε την κοινωνία εκεί έξω και να φέρνουµε τον απόηχό της στην Ολοµέλεια της Βουλής.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστούµε, κύριε Βαρουφάκη.
Τον λόγο έχει ο κ. Μπουτσικάκης από τη Νέα Δηµοκρατία και
ακολουθεί η κ. Γκαρά από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Βαρουφάκη, κατ’ αρχάς, στην Πολωνία, για να ξέρετε,
η ενέργεια πήγε από το 23% στο 8%, όχι στο 5% και θα το καταθέσω και στα Πρακτικά. Και στην Ελλάδα τον Μάιο του 2020 ήταν
στο 6%. Καλά κάνετε και φεύγετε, γιατί δεν αντέχετε να ακούσετε την αλήθεια σας κι εσείς.
Επίσης, καλό θα ήτανε, ειδικά οι συνάδελφοι του ΜέΡΑ25,
αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ, πρώτα να λύσουν τα δηµοκρατικά τους θέµατα µέσα στα κόµµατά τους, να εκλέξουν τους Αρχηγούς τους
από τη βάση και µετά να έρχονται εδώ και να µιλάνε για θέµατα
δηµοκρατίας και για τον τρόπο µε τον οποίο η Κυβέρνηση αυτή
κυβερνά.
Σχετικά µε το σηµερινό, είναι πραγµατικά σπουδαία και ιστορική µέρα αυτή, γιατί δόθηκε, µετά από πρωτοβουλία της Κυβέρνησης αυτής και του Κυριάκου Μητσοτάκη, η δυνατότητα στη
Μειοψηφία να στήσει µια εξεταστική επιτροπή, έτσι ώστε να µπορεί να υποβάλει και εκείνη προτάσεις. Και αυτό είναι ένα από τα
πράγµατα τα οποία µάς ξεχωρίζουν από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Και µας διαχωρίζουν από αυτούς, γιατί εµείς πορευόµαστε µε σεβασµό και στις διαδικασίες και τους νόµους και τη
δικαιοσύνη και το πολίτευµα, αλλά και στο δηµοκρατικό αίσθηµα
των Ελλήνων πολιτών.
Δυστυχώς, όµως, για άλλη µια φορά η Αξιωµατική Αντιπολίτευση στάθηκε κατώτερη των περιστάσεων και των προσδοκιών,
θα έλεγε κανείς, µε έλλειψη προτάσεων, µε λαϊκίστικη προσέγγιση της Αντιπολίτευσης, µε προσήλωση στη διαστρέβλωση,
όπως ακούσαµε και πριν τον κ. Βαρουφάκη, µε τη «λάσπη στον
ανεµιστήρα», µε τα fake news κ.λπ.. Ο µοναδικός σκοπός ποιος
είναι; Να καλύψουν την αδυναµία της ανύπαρκτης πολιτικής πρότασης που δεν έχουν.
Αν πάρει, λοιπόν, κανείς τις καταθέσεις όσων ακούστηκαν στην
επιτροπή αυτή και θέσει δύο βασικά ερωτήµατα, θα πάρει και
δύο ηχηρές απαντήσεις:
Αποδείχθηκαν οι θέσεις της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και
οι αιτιάσεις που οδήγησαν στη σύσταση της επιτροπής αυτής
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και στην έρευνα που διεξήγαγε; Όχι.
Αποδείχθηκε η θεωρία περί κατασπατάλησης δηµοσίου χρήµατος, παραβίασης της αρχής της διαφάνειας, χειραγώγησης
της κοινής γνώµης; Και πάλι όχι.
Σταθεροί στον διχασµό παραµένετε, αλλά ξέρετε κάτι; Έτσι
είναι όταν κρίνει κανείς εξ ιδίων τα αλλότρια. Αφού δεν σας
βγήκε το έργο µε το «ΣΥΡΙΖΑ channel» και η προσπάθεια τότε να
χτυπήσετε την αντικειµενική ενηµέρωση των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, βρήκατε θεσµικό τείχος.
Κατά γενική οµολογία, οι καµπάνιες τού «Μένουµε Σπίτι» και
του «Μένουµε Ασφαλείς» και του εµβολιασµού αποδείχτηκαν σωτήριες, ειδικά στις έκτακτες και κρίσιµες συνθήκες τις οποίες
βίωσε η χώρα στις αρχές του 2020. Η Κυβέρνηση έδρασε και
τότε γρήγορα και αποφασιστικά και αποτελεσµατικά, µε επίκεντρο πάντα τον πολίτη, την υγεία, τη δηµόσια ασφάλεια. Όλα αυτά
που πολεµούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή την αλήθεια, το εµβόλιο και
την υγεία. Με θράσος βάλατε πλάτη σε ψέµατα, στα fake news,
και όπως πάντα «κλείνατε το µάτι σας» στους αντιεµβολιαστές
και τους ακραίους.
Το αποτέλεσµα των εκστρατειών ήταν άκρως επιτυχηµένο, µε
πάνω από χίλια µέσα µαζικής ενηµέρωσης από όλη την Ελλάδα
να λαµβάνουν χρηµατοδότηση για τις καµπάνιες αυτές, µε κριτήρια δεοντολογίας, µη διασποράς ψευδών ειδήσεων και φυσικά
αποφυγής της σύγχυσης.
Διχάσατε τον δηµόσιο βίο, διχάζετε τον δηµόσιο διάλογο, διχάζετε και τον κοινοβουλευτικό διάλογο. Αδιαφορείτε για τα
πάντα, στον βωµό της κοµµατικής σας πελατείας. Καταλαβαίνω
τη δηµοσκοπική σας αγωνία, αλλά ζείτε µέσα στη λάσπη και στο
ψέµα. Όµως, όπως έχει ακουστεί ξανά από το Βήµα αυτό, η αλήθεια στο τέλος πάντα νικάει το σκοτάδι.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Μπουτσικάκη.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Μπορώ να έχω τον λόγο, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ναι, κύριε Γρηγοριάδη,
έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Εκπροσωπώντας τον Γραµµατέα του
κόµµατός µου, να δώσω µια απάντηση στον κ. Μπουτσικάκη.
Αγαπητέ, κύριε Μπουτσικάκη, φαντάζοµαι ότι εκ παραδροµής,
γιατί ποτέ δεν θέλω να πιστεύω ότι κάποιος εδώ µέσα λέει συνειδητά ψέµατα, µπερδέψατε τον ΦΠΑ της ενέργειας στην Πολωνία µε τον ΦΠΑ στα τρόφιµα στην Πολωνία.
Σας ενηµερώνω, λοιπόν, ότι µπορείτε να ανοίξετε οποιοδήποτε
µέσο θέλετε, να καταφύγετε οπουδήποτε, για να δείτε ότι ο ΦΠΑ
στα τρόφιµα στην Πολωνία είναι 0%, όπως ακριβώς είπε ο Γραµµατέας του ΜέΡΑ25. Το 8% που αναφέρατε έχει να κάνει µε την
ενέργεια. Είναι άλλο πράγµα η ενέργεια και άλλο το τρόφιµο.
Αυτό µόνο ήθελα να πω.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ: Μπορώ να
έχω τον λόγο, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Περιµένετε, κύριε Μπουτσικάκη. Απλά πρέπει να πω ότι ο κ. Μπουτσικάκης είπε για την
ενέργεια ότι στην Πολωνία είναι 8% και όχι 5%.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Δεν είπε κάτι ο κ. Βαρουφάκης. Σε
αυτή την περίπτωση είναι συκοφαντία να λες ότι κ. Βαρουφάκης
είπε ότι η ενέργεια στην Πολωνία είναι στο 0%, όταν είπε πριν
από πέντε λεπτά για τα τρόφιµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ορίστε, κύριε Μπουτσικάκη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ: Ο κ. Βαρουφάκης αναφέρθηκε και στις δύο περιπτώσεις. Αναφέρθηκε
και στα τρόφιµα ότι πήγε στο 0% και ότι η ενέργεια πήγε στο 5%.
Και σας λέω, ναι, στα τρόφιµα πήγε στο 0%, αλλά στην ενέργεια
πήγε στο 8%. Στην Ελλάδα είναι στο 6% από το 2020. Και αυτό
αποτελεί επίσηµο στοιχείο της πολωνικής κυβέρνησης αναρτηµένο στο site της.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ωραία, δόθηκαν οι απαντήσεις. Η αλήθεια αυτών των πραγµάτων είναι τόσο εύκολη να
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βρεθεί τώρα µε τα επίσηµα site και των Υπουργείων, αλλά και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχει νόηµα να συνεχίσουµε.
Η κ. Γκαρά από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο και ακολουθεί ο κ.
Μπαρτζώκας από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για τον λόγο.
Η σηµερινή συζήτηση, ενδιαφέρουσα συζήτηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για το πόρισµα της εξεταστικής επιτροπής για
τη χειραγώγηση της κοινής γνώµης για άλλη µια φορά αποδεικνύει το ήθος αλλά και τη διαχρονική πρακτική της Νέας Δηµοκρατίας σε ό,τι αφορά τον τρόπο µε τον οποίο πολιτεύεται:
κατασπατάληση δηµοσίου χρήµατος, ρουσφέτια, χειραγώγηση,
συγκάλυψη, εκφοβισµός και διαπλοκή.
Η συζήτησή µας, µάλιστα, συµπίπτει µε την οµολογία δύο
πρώην Υπουργών της Νέας Δηµοκρατίας πως µετά τις φονικές
πυρκαγιές του 2007 στην Ηλεία η Νέα Δηµοκρατία µοίραζε τσάντες µε λεφτά σε όποιον έλεγε «καληµέρα», για να γυρίσει το παιχνίδι και να κερδίσει τις εκλογές, όπως είπαν τα στελέχη της
Νέας Δηµοκρατίας.
Και αν το 2007, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ήταν οι τσάντες,
το 2020 ήρθαν οι λίστες Πέτσα - Μητσοτάκη, µε στόχο τη συγκάλυψη, την προπαγάνδα και τη χειραγώγηση του κοινού. Εκατοµµύρια ευρώ των φορολογουµένων µοιράστηκαν εν µέσω
κρίσης και πανδηµίας σε υπαρκτά και ανύπαρκτα µέσα ενηµέρωσης, σε φίλους και κουµπάρους, µε αδιαφάνεια, προκειµένου να
εξαγοραστεί η σιωπή, για να κρύψουν τα σκάνδαλα της Κυβέρνησης και να σας παρουσιάζουν ως υπέρκοµψους ή ως Μωυσήδες.
Όπως αναφέρεται και στη σύµβαση της «ENTERPRISE GREECE», την οποία εξετάσαµε, πληρωµένη καµπάνια στον διεθνή
Τύπο αφορούσε στην προβολή της Κυβέρνησης, όχι στις εγχώριες εταιρείες ούτε στην προβολή της χώρας, αλλά στην προβολή της Κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και αν αυτό δεν είναι ενδεικτικό, τι ακριβώς είναι;
Δόθηκαν 180.000 ευρώ στον «Φιλελεύθερο» που έκλεισε λίγους µήνες µετά, αφήνοντας εκατοντάδες εργαζόµενους στον
δρόµο. Τα site iefimerida.gr και bovary.gr πήραν 400.000 ευρώ.
Δεκάδες ανύπαρκτα site και ΜΜΕ µε χαµηλή αναγνωσιµότητα
πήραν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, πόροι οι οποίοι αφαιρέθηκαν
από την υγεία, την παιδεία, τη στήριξη της κοινωνίας εν µέσω
πανδηµίας.
Kαι δεν είναι µόνο οι λίστες, κυρίες και κύριοι. Έχετε νοµοθετήσει δεκάδες ευνοϊκά µέτρα για τα µέσα ενηµέρωσης, όπως η
αναστολή πληρωµής της δόσης για τις τηλεοπτικές άδειες, φοροαπαλλαγές και µείωση του αριθµού εργαζοµένων, ένα συνολικό πλαίσιο µε στόχο τη χειραγώγηση, τη φίµωση, τη σιωπή, την
ποδηγέτηση της ενηµέρωσης αλλά και της κοινωνίας. Πραγµατικά είναι µια βαθιά πληγή στη δηµοκρατία.
Αυτά αποδεικνύονται από τα συµπεράσµατα που προέκυψαν
κατά την έρευνα της εξεταστικής επιτροπής, την οποία, µάλιστα,
προσπαθήσατε να υπονοµεύσετε µε κάθε τρόπο, κρύβοντας
στοιχεία, κρύβοντας Υπουργούς, κρύβοντας πολιτικά στελέχη,
κρύβοντας σηµαντικά έγγραφα.
Κάναµε εξεταστική για τις λίστες Πέτσα χωρίς τον Πέτσα. Είναι
πρωτοφανές. Θέλατε να προστατεύσετε τους Υπουργούς σας,
αλλά ακόµη και η απουσία τους, ξέρετε, δηλώνει ενοχή. Διαφορετικά οι ίδιοι οι άνθρωποι θα είχαν την ευθιξία από µόνοι τους
να παραστούν ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής για να υπερασπιστούν το διαφανές και έντιµο έργο τους, αλλά κρύφτηκαν.
Όσο, όµως, και αν προσπαθήσατε να αποκρύψετε την αλήθεια
αποτύχατε. Αποτύχατε, γιατί έγγραφα στοιχεία και µαρτυρίες
στην εξεταστική επιτροπή τελικά µίλησαν. Μίλησαν και αποκάλυψαν πάρα πολλά στοιχεία και αποκάλυψαν και την αλήθεια,
όπως η επιστολή της «INITIATIVE MEDIA», της αναδόχου εταιρείας προς την Προεδρία της Κυβέρνησης, που αναφέρει:
«Έχουµε προβεί στη διαβίβαση όλων των εντολών προς τα ΜΜΕ,
όπως ορίζονται στη σύµβαση που µας γνωστοποιήσατε για εκτέλεση.». Αν αυτό δεν είναι εντολή, τι είναι; Ή όσα δήλωσε ο ίδιος
ο Πρόεδρος της «INITIATIVE MEDIA» κ. Γκάλγκος, πως η εταιρεία
και η Προεδρία της Κυβέρνησης ήταν σε διαρκή επικοινωνία, συναποφασίζοντας ποια µέσα µπαίνουν στη λίστα και µε ποια ποσά,
αλλά και ποια µέσα αποκλείονται. Κατονόµασε, µάλιστα, και τη
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διευθύντρια του κ. Πέτσα, µε την οποία είχε άµεση επικοινωνία
για την έγκριση της λίστας. Ανέφερε, επίσης, πως αρκούσε ένα
τηλέφωνο στο Μαξίµου από οποιοδήποτε µέσο στον σωστό άνθρωπο για να µπει στη λίστα µε αυτοπρόταση, ενώ οµολόγησε
πως η εφηµερίδα «DOCUMENTO» αποκλείστηκε µε ευθεία λογοκρισία κατ’ εντολή Μαξίµου.
Κυρίες και κύριοι, στην εξεταστική έγινε απολύτως κατανοητό
πως η λίστα µε τα µέσα και τα ποσά που έλαβαν έγινε κατ’ εντολή
Πέτσα - Μητσοτάκη, µια λίστα αποτέλεσµα µιας σύµβασης του
δηµοσίου µε µια ιδιωτική εταιρεία, που εντέχνως δεν είχε κανένα
κριτήριο, όρο ή προϋπόθεση, µια λίστα αδιαφανή, που χρησιµοποιήθηκε για τη χειραγώγηση των µέσων, τη χειραγώγηση του
κοινού, αλλά και τον εκδικητικό αποκλεισµό συγκεκριµένων, µη
αρεστών, µέσων ενηµέρωσης.
Και, φυσικά, αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε αποκαλύψει αυτό το σκάνδαλο, ποιος ξέρει πού θα έφτανε το αχόρταγο επιτελικό σας κράτος. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι στη λίστα Κικίλια βάλατε
συγκεκριµένα κριτήρια και όρους και προφανώς το αποτέλεσµα
ήταν εντελώς διαφορετικό.
Βέβαια, δεν πρόκειται περί ανικανότητας ή λάθους. Πρόκειται
περί συνειδητής επιλογής, που σχεδιάστηκε µε λεπτοµέρεια και
ενορχηστρώθηκε από τον κ. Πέτσα και τον κ. Μητσοτάκη. Για
αυτό και παρακάµψατε εθνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία, αγνοήσατε το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, αγνοήσατε ευρωπαϊκές οδηγίες και προειδοποιήσεις της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων.
Φανήκατε και εδώ αλαζόνες, νοµίζοντας ότι κανείς δεν θα σας
ελέγξει. Και ενώ η ελληνική κοινωνία αντιµετώπιζε ανοχύρωτη
µια πανδηµία και είχε ανάγκη από ουσιαστική επιστηµονική ενηµέρωση, εσείς κάνατε την κρίση ευκαιρία για την πολιτική σας
επιβίωση και µόνο. Δεν θέλατε ουσιαστική και ευρεία καµπάνια.
Θέλατε να επιβάλετε ολική µονοµέρεια στα ΜΜΕ, θεωρώντας
πως η κοινωνία θα δέχεται άκριτα την καλοπληρωµένη προπαγάνδα.
Άλλωστε, όπως έχει πει και ο Αρχηγός σας και είναι ευρέως
γνωστό, το µόνο που σας νοιάζει είναι η επικοινωνία. Για αυτό
ό,τι δεν µπορέσατε να καλύψετε µε τις λίστες στα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης, προσπαθήσατε να το πετύχετε µε τις δηµοσκοπήσεις τύπου «OPINION POLL» και «ABACUS».
Πρέπει, πάντως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, να σας αναγνωρίσουµε συνέπεια. Στην Ηλεία εξαγοράζατε
ψήφους και συνειδήσεις. Σήµερα εξαγοράζετε σιωπή µε λεφτά
στα ΜΜΕ. Κάθε εποποιία σας είναι και ένα πλήγµα στη δηµοκρατία και την κοινωνία. Και οι λίστες Πέτσα - Μητσοτάκη δεν είναι
παρά µια ακόµη τέτοια εποποιία, όπως και τα 5 δισεκατοµµύρια
µε απευθείας αναθέσεις σε κολλητούς ή στα golden boys της
ΔΕΗ, όταν οι λογαριασµοί προκαλούν εγκεφαλικά γιατί είναι τριπλάσιοι.
Ενώ η κοινωνία χειµάζεται, η ακρίβεια σαρώνει, τα χωράφια
σήµερα µένουν ακαλλιέργητα από τους αγρότες γιατί δεν µπορούν να σηκώσουν το κόστος, µαγαζιά κλείνουν συνεχώς, οι νέοι
µας φεύγουν στο εξωτερικό, πάνω από εκατό άνθρωποι τη µέρα,
δυστυχώς, χάνονται, πεθαίνουν από κορωνοϊό, εσείς αρνείστε να
πάρετε µέτρα στήριξης για την κοινωνία, τη στιγµή που µοιράζετε µε αδιαφάνεια δηµόσιο χρήµα σε «ηµετέρους», ενώ αυτές
τις µέρες δίνετε στα µέσα µε νέα λίστα, λίστα Πλεύρη, άλλα 5
εκατοµµύρια ευρώ.
Εν κατακλείδι -και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ- οι τεράστιες ευθύνες που βαραίνουν την Κυβέρνηση αναδείχθηκαν ενδελεχώς κατά τη διάρκεια της εξεταστικής επιτροπής, ακόµη και αν ήταν περιορισµένη η λίστα των µαρτύρων και
των εγγράφων. Θα πρέπει βέβαια και οι ποινικές ευθύνες να διερευνηθούν από τη δικαιοσύνη.
Όµως, ο λαός, κυρίες και κύριοι, ο λαός γνωρίζει ότι είστε η
πιο διαπλεκόµενη και ανάλγητη Κυβέρνηση. Γνωρίζει τον αξιακό
σας κώδικα. Βιώνει τη βία, την αδιαφορία και τη χειραγώγηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κυρία Γκαρά, ολοκληρώστε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Βαρέθηκε τα ψέµατα, βαρέθηκε τις -σε εισαγωγικά- «εποποιίες» σας και σας δείχνει την πόρτα της εξόδου, µία πόρτα που,
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όταν µε κρότο θα κλείσει, η κοινωνία θα ανασάνει, γιατί µε λαϊκή
εντολή, µία έντιµη, προοδευτική κυβέρνηση µε κορµό τον ΣΥΡΙΖΑ
θα αναλάβει την τύχη αυτής της χώρας και της κοινωνίας, µε σεβασµό στη δηµοκρατία, σεβασµό στο δηµόσιο χρήµα, σεβασµό
στο κράτος δικαίου, σεβασµό στους πολίτες.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ.
Επισηµαίνω ξανά ότι πάµε µέχρι τα επτά λεπτά, σας παρακαλώ
πολύ, γιατί διαφορετικά θα αργήσουµε πάρα πολύ.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Μπαρτζώκας από τη Νέα Δηµοκρατία
και ακολουθεί ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Μπογδάνος.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αξιότιµοι κύριοι Υπουργοί, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, ακούστηκαν σήµερα στη διάρκεια της ηµέρας πολλά λόγια
σοφών ανθρώπων είτε πολιτικών είτε εκτός πολιτικής. Θα αναφέρω, λοιπόν, κι εγώ µια διάσηµη ρήση, που εξηγεί πολύ καλά τι
επιδιώκει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση όλο αυτό το διάστηµα: «Τίποτε δεν δίνει στον φοβισµένο περισσότερο κουράγιο από τον
φόβο ενός άλλου.».
Όλη αυτή η τακτική, λοιπόν, του ΣΥΡΙΖΑ µε την πρόσφατη πρόταση δυσπιστίας, µε το κενό σύνθηµα «εκλογές τώρα», η εξεταστική µε τις κατηγορίες για τις δήθεν σπατάλες δηµόσιου χρήµατος, µε φόντο µάλιστα την πανδηµική κρίση, δεν είναι απλώς
µέρος της τακτικής σας, µέρος της τακτικής της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, του κώδικα αξιών σας, αλλά είναι ενδεικτικές κινήσεις που δείχνουν τον τρόµο σας για τον εκλογικό σας κατήφορο.
Και µέσα σε όλη την απελπισία σας, πιστεύετε ότι ο µοναδικός
τρόπος να ανασάνετε πολιτικό οξυγόνο είναι διά της οδού της
επινόησης σκανδάλων, πιστεύοντας ότι θα φανούµε δειλοί, πιστεύοντας ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο θα λοξοδροµήσουµε από
την παραγωγή πραγµατικών πολιτικών και θα νιώσουµε και εµείς
λίγο από τον δικό σας φόβο.
Όµως, όσο εσείς κάνετε αυτό που µόνο ξέρετε, χρησιµοποιώντας την πολιτική του «κατηγορώ», εµείς θα σας απαντούµε µε
τον τρόπο που γνωρίζουµε καλύτερα: µε αλήθεια, µε ευθύτητα
και αµεροληψία.
Δεν είµαστε, όντως, φτιαγµένοι από το ίδιο πολιτικό υλικό,
όπως άλλωστε και ο δικός σας Πρόεδρος, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, το έχει διαπιστώσει και το έχει δηλώσει επανειληµµένως
µέσα σε αυτή την Αίθουσα.
Εσείς προσπαθήσατε πράγµατι να ελέγξετε τους αρµούς της
εξουσίας, ξεκινώντας από το τηλεοπτικό τοπίο. Και σαν να µη µάθατε τίποτα, προσπαθείτε να δηµιουργήσετε σήµερα νέα σχολή
συριζοφρουρών. Στο µεταξύ, έρχεστε σαν παραλλαγµένοι νάρκισσοι και προσπαθείτε να βυθίσετε µε ψέµατα και κατ’ επίφαση
λαϊκότητα στον ίδιο τον δικό σας βούρκο και εµάς και τη δική
µας παράταξη. Δεν σας βγήκε όµως ούτε αυτή τη φορά και ούτε
πρόκειται να σας βγει. Γιατί οι θεσµοί και οι διαδικασίες αποδεικνύονται πιο ισχυροί από τα παιχνίδια σας, πιο ισχυροί και από
τους κράχτες που έχετε βάλει για να πατάνε το κουµπί ενίοτε και τώρα τελευταία πολύ συχνά- του ψεύτικου συναγερµού.
Όλες οι δήθεν κατηγορίες που στήσατε για κατασπατάληση
δηµοσίου χρήµατος, για χειραγώγηση της κοινής γνώµης, για
ευτελισµό των θεσµών κατέπεσαν στην εξεταστική επιτροπή -της
οποίας είχα την τιµή να είµαι µέλος και ακολουθήθηκαν όλες οι
σύννοµες διαδικασίες και αυτές που ορίζει το Σύνταγµα- σαν
χάρτινος πύργος.
Η Κυβέρνησή µας, από την πρώτη στιγµή που ξέσπασε η πανδηµική κρίση, έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα την προστασία
της δηµόσιας υγείας και της ανθρώπινης ζωής και στο πλαίσιο
αυτό ενεργοποίησε κάθε µέσο, προκειµένου να αντιµετωπίσει µε
τον καλύτερο τρόπο τον πόλεµο που ανοίχτηκε µπροστά της.
Ισχυρίζεστε, λοιπόν, ότι οι καµπάνιες διαφήµισης για το «Μένουµε Σπίτι» και τον εµβολιασµό στήθηκαν στη βάση της χρηµατοδότησης των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, µε απώτερο σκοπό
την ποδηγέτηση του Τύπου. Όµως, αυτοί οι ισχυρισµοί σας κατέπεσαν µε κρότο και παταγωδώς.
Επίσης, ισχυρίζεστε ότι τα κριτήρια µε τα οποία χρηµατοδοτήθηκαν τα µέσα ενηµέρωσης ήταν ασαφή και έωλα. Όµως, απο-
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δείχθηκε περίτρανα στη διαδικασία της εξεταστικής ότι ήταν τα
συνήθη που εφαρµόζονται σε κάθε άλλη διαφηµιστική καµπάνια.
Ακόµη, πάτε ένα βήµα πιο πέρα και, αγνοώντας τις επείγουσες
ανάγκες ενηµέρωσης -που όντως υπήρχαν και αυτό δεν µπορεί
κανείς να το αγνοήσει- που δηµιουργούσε η πανδηµία, ισχυρίζεστε ψευδώς ότι καταχραστήκατε τις επείγουσες διαδικασίες που
προβλέπονται από τη νοµοθεσία µας ακριβώς γι’ αυτές τις καταστάσεις.
Εν τέλει, λοιπόν, γιατί εγκαλείτε την Κυβέρνηση και όλους εµάς; Επειδή έδρασε γρήγορα; Τι θα βόλευε δηλαδή σε εσάς,
στην αντιπολίτευση που ασκείτε, η οποία κατά τη γνώµη µου είναι
στείρα; Να πούµε και εµείς ότι θα θέλαµε, αλλά δεν προλάβαµε;
Δεν θα το πούµε. Δεν θα σας κάνουµε τη χάρη και δεν θα το κάνουµε, προς όφελος του ελληνικού λαού.
Και στο τέλος εσείς οι ίδιοι που αµφισβητούσατε ευθέως και
ανοικτά το ότι θα έχουµε εµβόλια, το ότι δεν πρόκειται η χώρα
µας να είναι σε θέση να κάνει µαζικούς εµβολιασµούς, αγνοήσατε επιδεικτικά και την αποτελεσµατικότητα της καµπάνιας εµβολιασµού, γιατί αυτό δυστυχώς εξυπηρετούσε τον µικροπολιτικό αφήγηµά σας.
Οι µαρτυρίες, λοιπόν, και το αποδεικτικό υλικό µιλούν δυνατά,
πιο δυνατά από καθετί άλλο, πιο δυνατά από κάθε δική σας
φωνή. Δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι η Κυβέρνηση έδρασε
σύµφωνα µε τον νόµο. Οι καµπάνιες ενηµέρωσης οργανώθηκαν
µε πλήρη διαφάνεια και αποτέλεσαν ισχυρό οπλοστάσιο για την
προστασία της δηµόσιας υγείας όσο και για την προώθηση του
εµβολιασµού και, αν θέλετε, αποδείχθηκαν επίσης ισχυρό ανάχωµα και στη διάδοση ψευδών ειδήσεων και παραπληροφόρησης, στην οποία παραπληροφόρηση, δυστυχώς, συµβάλατε και
εσείς µε τον δικό σας έντονο τρόπο.
Από αυτά, λοιπόν, δεν προκύπτει καµµία ποινική ή πολιτική ευθύνη. Το µόνο που προκύπτει είναι πολιτική υπευθυνότητα µε την
οποία δράσαµε και το µόνο που επιβεβαιώνεται, για άλλη µια
φορά, είναι ότι οι θλιβερές πρωτιές σας συνεχίζονται. Εγκαινιάσατε τη για πρώτη φορά δυνατότητα της Μειοψηφίας, της δικιάς
της δυνατότητας, να συστήνει εξεταστική επιτροπή -την οποία
δυνατότητα εµείς τη δώσαµε, γιατί έτσι θεωρούµε δίκαιο- µε τον
χειρότερο τρόπο, θυσιάζοντάς τη στον βωµό της υπεροψίας σας
και του πανικού σας, δείχνοντας ότι στα µέγιστα είστε ελάχιστοι,
όπως πάντα, χωρίς να σας ενδιαφέρει πραγµατικά η πολιτική και
τα αποτελέσµατά της για τους Έλληνες πολίτες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Θα κλείσει ο δεύτερος
κύκλος των οµιλητών µε τον Ανεξάρτητο Βουλευτή κ. Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
Μετά θα ξεκινήσει ο τρίτος κύκλος οµιλητών, µε πρώτο οµιλητή τον κ. Λοβέρδο από τη Νέα Δηµοκρατία.
Κύριε Μπογδάνο, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας ξεκινήσουµε από το τέλος,
από τα συµπεράσµατα. Αν θέλετε, ας ξεκινήσουµε από το πόρισµα.
Χειραγωγεί η Κυβέρνηση την κοινή γνώµη µέσω των µέσων µαζικής ενηµέρωσης σήµερα; Ναι, δυστυχώς, σε πρωτοφανή και
σε ανησυχητικό βαθµό. Συµβαίνει αυτό λόγω της αποκληθείσας
«λίστας Πέτσα»; Όχι. Συνέβαλαν σε αυτό τα κονδύλια αυτής της
λίστας; Ναι, αλλά όχι καταλυτικά. Ήταν αναγκαίο να χρηµατοδοτήσει η Κυβέρνηση την καµπάνια ενάντια στον ιό; Βεβαίως και
ήταν.
Προέκυψε από τις εργασίες της επιτροπής κάποια παρανοµία
ως προς την κατανοµή των εν λόγω κονδυλίων; Όχι, δεν προέκυψε. Εργάστηκε η επιτροπή µας µε τρόπο που επέτρεψε την
πλήρη διερεύνηση του αντικειµένου της; Όχι εντελώς, διότι ούτε
όσοι µάρτυρες ζητήθηκε κλήθηκαν ούτε όσα στοιχεία ζητήθηκαν
προσκοµίστηκαν.
Και τέλος, έχει ο ΣΥΡΙΖΑ -µε βάση τα έργα και τις ηµέρες τουηθικό και πολιτικό δικαίωµα να εγκαλεί τη Νέα Δηµοκρατία για
χειραγώγηση των µέσων µαζικής ενηµέρωσης; Όχι, δεν έχει.
Κυρίες και κύριοι, σας απευθύνοµαι σήµερα όχι µόνο ως κοινοβουλευτικός συνάδελφος, αλλά και ως επαγγελµατίας που
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κολλάει ένσηµα από το 2008 στον χώρο των µέσων και της επικοινωνίας. Έχω εργαστεί σε πέντε ενηµερωτικά ραδιόφωνα, τέσσερις εφηµερίδες εθνικής κυκλοφορίας, ένα τηλεοπτικό κανάλι
εθνικής εµβέλειας, πολλές ιστοσελίδες, ενώ υπήρξα εκδότης του
ενηµερωτικού site meaculpa.gr, που σας καλώ να σηµειώσετε
ότι, για λόγους ηθικούς και ενώ πληρούσε τα κριτήρια, µερίµνησα προσωπικά ώστε να έχει εξαρχής εξαιρεθεί από την καµπάνια για την οποία σήµερα συζητάµε. Συνεπώς γνωρίζω το
αντικείµενο καλά, δεν έχω να φοβάµαι τίποτα και έχω ορκιστεί
να ασκώ τα καθήκοντά µου ευσυνείδητα. Είναι, λοιπόν, µια δύσκολη εξίσωση. Συνεπώς ας το πιάσουµε από την αρχή.
Η επιτροπή µας συστάθηκε έχοντας επίσηµο αντικείµενο να
διερευνήσει -εισαγωγικά- «την επιχείρηση πολιτικής χειραγώγησης της κοινής γνώµης, τον ευτελισµό των θεσµών και την κατασπατάληση δηµοσίου χρήµατος». Και αν αυτό ακούγεται πραγµατικά πολύ βαρύ, δυστυχώς αυτή η επίσηµη διατύπωση περιγράφει διαχρονικές παθογένειες της πολιτείας µας.
Από αυτή την άποψη, ασχοληθήκαµε εν πολλοίς µε κοινούς τόπους, παραβιάσαµε ανοικτές θύρες, κρυφτήκαµε πίσω από το
δάχτυλό µας και στρουθοκαµηλίσαµε. Φτάσαµε να συζητάµε αν
επηρεάζουν οι δηµοσκοπήσεις την κοινή γνώµη ή εάν κάποιες
από αυτές είναι στηµένες. Τα αυτονόητα κάνουµε ότι δεν ξέρουµε; Τι θέλησε να αποδείξει η Αντιπολίτευση; Ότι η Κυβέρνηση, επειδή χειραγωγεί τα µέσα -που το κάνει- παρανοµεί; Ότι
ο στόχος όλης αυτής της εκστρατείας ήταν αυτός;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ)
Έζησα ως δηµοσιογράφος και τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είδα
πώς οι τότε κυβερνώντες έστησαν site, ραδιόφωνα, εφηµερίδες,
πώς απέκτησαν την εύνοια του δήθεν αστικού συστήµατος, πώς
αποπειράθηκαν να ελέγξουν ολοκληρωτικά το τηλεοπτικό τοπίο,
πώς έφτιαξαν αλλά και έκλεισαν κανάλια, πώς δολοφόνησαν χαρακτήρες, πώς χειραγώγησαν την κοινή γνώµη, πώς µε ένα τηλεφώνηµα από το Μέγαρο Μαξίµου στον Σταµάτη Μαλέλη
απολύθηκα συνοπτικά από τη δουλειά µου, διότι ενοχλούσα. Δεν
είναι προσωπικό, το καταλαβαίνω. Έτσι φέρεται πολύ συχνά η
εξουσία.
Όµως, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ το ξέρει, γιατί κάνει τόσο θόρυβο µε
αυτή εδώ την υπόθεση; Η καµπάνια έπρεπε να γίνει, το είπαµε,
έπρεπε να έχει γίνει και πιο δίκαια και πιο διάφανα και, ναι, προκύπτουν ευθύνες, όχι, όµως, ποινικές.
Μήπως, όµως, πιστεύει κανείς ότι εκεί οφείλεται η ολοκληρωτική κυριαρχία της Κυβέρνησης σήµερα στο τοπίο των µέσων µαζικής ενηµέρωσης; Στα χρήµατα, δηλαδή, της εκστρατείας
«Μένουµε Σπίτι» αποδίδεται η σκανδαλώδης εύνοια που κανάλια,
εφηµερίδες και site δείχνουν σήµερα στο γκουβέρνο; Η απάντηση είναι όχι. Διαπλοκή υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει, διότι
τα οικονοµικά συµφέροντα, το κράτος και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης αλληλοεξαρτώνται.
Η δε επιτυχία της σηµερινής Κυβέρνησης στον έλεγχο των
µέσων οφείλεται σε µια άοκνη και πολυδιάστατη στρατηγική, που
επιτελικά εφαρµόζεται σε αυτό το πεδίο, όχι στην περιώνυµη
«λίστα Πέτσα», που, αν θέλετε τη γνώµη µου, κακώς απέκτησε
και αυτό το επίθετο.
Να το πω πιο απλά, µε ένα παράδειγµα: Δεν είναι λόγω λίστας
Πέτσα που από τη µέρα που διαγράφηκα από την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας, πέντε µήνες τώρα, δεν µε
έχει καλέσει ούτε µία φορά ένα κανάλι εθνικής εµβέλειας, ενώ
πιο πριν µε καλούσαν και δύο και τρεις φορές την εβδοµάδα.
Ούτε επί ΣΥΡΙΖΑ δεν γίνονταν αυτά, ε;
Μήπως, όµως, η εξαφάνισή µου από την τηλεόραση -που έχει
και κάτι το βαθιά φάουλ, διότι εδώ µιλάµε για τον επαγγελµατικό
µου στίβο- συνδέεται µε το «Μένουµε Σπίτι»; Όχι, εδώ µιλάµε για
ένα σύστηµα βαθύτερο, ευρύτερο, αυτοµατοποιηµένο τόσο, που
ορισµένες φορές χρειάζεται παρέµβαση για να µην το παρακάνει, για να µην εκτίθεται, για να µην εκθέτει ουσιαστικά τους εντολείς του.
Οπότε, κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, δεν είναι η λίστα
Πέτσα σήµερα το θέµα µας. Στοχεύσατε το δέντρο, όχι το δάσος. Το πρόβληµά µας, το θέµα µας είναι οι δαίµονες της δηµοκρατίας µας, οι µηχανισµοί που σπινάρουν αφηγήµατα, τα συ-
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στήµατα που αναδεικνύουν και ακυρώνουν. Είναι κάτι που ξαναλέω ότι και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση και οι παλαιότεροι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ το γνωρίζουν από πρώτο χέρι. Είναι τα
γρανάζια µίας µηχανής που χρηµατοδοτείται κατά κανόνα από
ισχυρά και πολυπλόκαµα οικονοµικά συµφέροντα µε πολιτικές
αντιστοιχίες, µε πολιτικούς υπαλλήλους. Είναι ένα δίκτυο ελεγκτών που διηθίζει και επιλέγει την πληροφορία, που επιβάλλει
γλώσσα, που κολλάει ταµπέλες, που αποκλείει από τον διάλογο,
δυστυχώς -δυστυχέστατα- ό,τι δεν εξυπηρετεί τους εκάστοτε εντολείς του.
Και είναι ένα φαινόµενο που απαντάται παντού στον κόσµο, αν
και µε διαφορετική ένταση, ένα φαινόµενο που οι κρατιστές και
οι δικτάτορες το θεωρούν φυσιολογική τάξη πραγµάτων. Όµως,
όταν συµβαίνει σε δήθεν φιλελεύθερες δηµοκρατίες, ξεγυµνώνει
τους δήθεν φιλελεύθερους.
Κλείνω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στον Παγκόσµιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου η Ελλάδα πέρυσι κατρακύλησε στην εβδοµηκοστή θέση από την εξηκοστή πέµπτη ανάµεσα σε εκατόν
ογδόντα χώρες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είµαστε τέταρτοι από
το τέλος. Αυτό είναι το πραγµατικό µας πρόβληµα.
Και ενώ είµαι ευγνώµων, κύριε Υπουργέ, που µπορώ να το επισηµάνω από το ύψιστο αυτό Βήµα, θα ήθελα να το κάνω και από
τηλεοράσεως µε την ιδιότητα του Ανεξάρτητου Βουλευτή Αθήνας. Δυστυχώς, όµως, αυτό δεν είναι δυνατό και δεν είναι δυνατό, διότι έχω δυσαρεστήσει την Κυβέρνηση. Με θλίβει ιδιαίτερα
ότι τέτοια πράγµατα συµβαίνουν σήµερα στην Ελλάδα και µε θλίβει ιδιαίτερα ότι τέτοιες συζητήσεις γίνονται σήµερα στο Κοινοβούλιο, ειδικά επί ηµερών µίας παράταξης που επικαλείται µε
κάθε ευκαιρία τα φιλελεύθερα ιδεώδη.
Τουλάχιστον η Αριστερά, κύριοι συνάδελφοι, τον καθεστωτισµό τον έχει στο πολιτικό της DNA. Εµείς δεν έχουµε δικαιολογία.
Ευχαριστώ θερµά για την προσοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας ο κ. Λοβέρδος.
ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΙΧΑΗΛ (ΓΙΑΝΝΗΣ) ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εγώ είµαι ακόµη πιο παλιός από
ό,τι είπε ο Κώστας ο Μπογδάνος προηγουµένως. Το 2008 ήρθε
ο Κώστας Μπογδάνος, εγώ ήρθα στη Βουλή ως κοινοβουλευτικός συντάκτης το 1985. Αν δεν κάνω λάθος, οι µόνοι Βουλευτές
που ήταν παλαιότεροι από εµένα, µολονότι εγώ είµαι πρώτη
φορά Βουλευτής, αλλά στο Κοινοβούλιο, ήταν ο Γιάννης Τραγάκης και ο Αντώνης Σαµαράς. Δεν νοµίζω ότι ο Κώστας Σκανδαλίδης το 1985 ήταν Βουλευτής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Το 1989.
ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΙΧΑΗΛ (ΓΙΑΝΝΗΣ) ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ναι.
Συνεπώς έχουν δει τα µάτια µου αυτά τα τριάντα πέντε,
τριάντα επτά χρόνια πλέον άπειρα και άπειρους και σοβαρούς
και σηµαντικούς πολιτικούς να ανεβαίνουν εδώ πέρα πάνω στο
Βήµα. Γι’ αυτό και πάντα νιώθω δέος, όταν ανεβαίνω σε αυτό εδώ
το Βήµα, το οποίο είναι πάρα πολύ σηµαντικό για τη δηµοκρατία
και τον κοινοβουλευτισµό.
Άκουσα προηγουµένως τον αξιότιµο Αρχηγό της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης να µιλάει περί καθεστώτος που θέλει να εγκαθιδρύσει η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όλα αυτά τα
χρόνια δεν θυµάµαι ούτε µία αντιπολίτευση που να µην κατηγορεί την κυβέρνηση για καθεστωτική συµπεριφορά. Το ίδιο κάναµε
και εµείς, το ίδιο είχαµε κατηγορήσει και εµείς εσάς στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν σας κρύβω ότι υπήρξαν και πολλοί που πίστευαν -είχε
περάσει και από το δικό µου το µυαλό- ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα παραδώσει και την εξουσία. Δεν ίσχυσε.
Παρ’ όλα τα προβλήµατα, από το 1974 και έπειτα, από το 1974
µέχρι το 2022 -αυτό ίσως δεν το γνωρίζουν όσοι δεν έχουν διαβάσει ιστορία- δεν υπήρξε περίοδος στην ελληνική ιστορία που
να µην υπάρχει οµαλή εναλλαγή των κοµµάτων στην εξουσία και
να λειτουργεί το κοινοβουλευτικό σύστηµα χωρίς σοβαρά προβλήµατα. Ποτέ άλλοτε, ποτέ άλλοτε πριν από το 1974 δεν είχε
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ξανασυµβεί και αυτό είναι ένα κατόρθωµα, είναι ένα επίτευγµα
για όποιον έχει διαβάσει το πώς βγήκε η Ελλάδα από την Τουρκοκρατία και πώς έγινε σύγχρονο κράτος. Είναι η πρώτη φορά.
Και το ΠΑΣΟΚ είχε κατηγορηθεί πάλι από εµάς για καθεστωτική νοοτροπία και το ΠΑΣΟΚ κατηγορούσε τη Νέα Δηµοκρατία
για καθεστωτική νοοτροπία, αλλά το σύστηµα λειτούργησε, µε
όλα του τα προβλήµατα, µε όλες τις αδυναµίες, µε όλες τις παθογένειες.
Και φυσικά δεν υπάρχει κυβέρνηση που να µην έµπαινε στον
πειρασµό να επηρεάσει κατά το δυνατόν τα µέσα ενηµέρωσης ή
να επηρεάσει και τη δικαιοσύνη. Φυσικά όλοι µπαίνουν στον πειρασµό όταν είναι στην κυβέρνηση. Το θέµα, όµως, είναι ότι δεν
έγινε. Και η διαπλοκή υπήρχε; Και η διαπλοκή υπήρχε. Άλλωστε,
όπως ξέρετε, τον όρο «διαπλοκή» για πρώτη φορά τον είπε ο
Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
Όλα αυτά τα λέω, γιατί πράγµατι υπάρχουν προβλήµατα στο
πολιτικό µας σύστηµα, πράγµατι υπάρχουν προβλήµατα στον
τρόπο που λειτουργούν τα µέσα ενηµέρωσης στην Ελλάδα,
πράγµατι υπάρχουν προβλήµατα ακόµα και στον τρόπο που λειτουργεί το Κοινοβούλιο. Όµως, το πολιτικό σύστηµα της δηµοκρατίας και του κοινοβουλευτισµού λειτουργεί στην Ελλάδα για
πρώτη φορά οµαλά από το 1974 και έπειτα, µε όλα του τα προβλήµατα, τα οποία φυσικά πρέπει να διορθώσουµε.
Εσείς κάνατε µια πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Εγώ δεν κατάλαβα ποτέ γιατί ζητήσατε τη σύσταση αυτής
της εξεταστικής επιτροπής. Ξέρετε, µε το να ζητάµε εξεταστικές
επιτροπές και τελικά να µη βγαίνει τίποτα υποβαθµίζουµε εµείς
οι ίδιοι τον δικό µας τον ρόλο, αλλά και τον ρόλο του Κοινοβουλίου, γιατί εκεί καταλήγει το πράγµα. Διότι ο κόσµος τα ακούει
αυτά και ο κόσµος είναι επιρρεπής στο να αµφισβητήσει το πολιτικό σύστηµα, να αµφισβητήσει τη Βουλή.
Δεν ξεχνάµε τι έχουµε περάσει την τελευταία δεκαετία, όταν
φώναζαν απέξω οι πλατείες των αγανακτισµένων «να καεί, να
καεί…η Βουλή». Δεν το ξεχνάµε, όπως δεν ξεχνάµε ακόµη και
τους τοξοβόλους που έριχναν τόξα εναντίον της Βουλής. Η
Βουλή στοχοποιείται από κάποιους ακραίους. Ας µην τη στοχοποιούµε και εµείς οι ίδιοι, λοιπόν! Ας προσπαθήσουµε να την
προστατεύσουµε, γιατί χωρίς τη Βουλή, χωρίς τον κοινοβουλευτισµό, χωρίς τη δηµοκρατία, τελικά ποιος θα υπερισχύσει; Αυτά
που εσείς κατηγορείτε και κατηγορούµε και όλοι έχουµε κατηγορήσει ως «διαπλεκόµενα συµφέροντα». Αυτοί θα επικρατήσουν. Γι’ αυτό χρειαζόµαστε ισχυρό κοινοβουλευτισµό.
Ποιο είναι το αποτέλεσµα της εξεταστικής επιτροπής; Μια
τρύπα στο νερό! Οι δηµοσκοπήσεις, τις οποίες παρακολουθώ
συστηµατικά από το 1985 και έπειτα, από τις σοβαρές εταιρείες
πάντα βγάζουν το αποτέλεσµα των εκλογών ή πέφτουν πολύ
κοντά. Υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις, κάποιες που δεν έχουν
εµπειρία, δεν έχουν σωστή µέθοδο, όπως συνέβη µε αυτή την
«ABACUS» που βγήκε πριν από λίγο καιρό και για την οποία είχα
κι εγώ αµφιβολίες για τα ευρήµατά της. Όµως, ήρθε αµέσως
µετά η «PULSE», η οποία είναι µια αξιόπιστη και έµπειρη εταιρεία,
και έδωσε το τι ακριβώς συµβαίνει. Οι δηµοσκοπήσεις πέφτουν
συνήθως µέσα και όσα λεφτά κι αν τους δώσεις, δεν πρόκειται
κανείς να διακινδυνεύσει την αξιοπιστία του για να πάρει κάποια
στιγµή ένα ποσό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ξέρετε, οι δηµοσκοπήσεις έχουν επιβεβαιωθεί σε όλες τις
εκλογές. Η «PULSE» την οποία ανέφερα ως παράδειγµα, αλλά κι
άλλες εταιρείες, όπως η «MARC», η «METRON ANALYSIS», η
«MRB» έχουν δώσει και το αποτέλεσµα των τελευταίων εκλογών,
όταν κάποια εταιρεία, την οποία δεν ήξερα και εξαφανίστηκε
µετά τις εκλογές, έδινε προβάδισµα στον ΣΥΡΙΖΑ, όπως θα θυµάστε, το 2019. Δεν νοµίζω ότι τότε πληρώνατε εσείς αυτή την
εταιρεία. Ελπίζω να µην το κάνατε.
Τις δηµοσκοπήσεις, λοιπόν, θα πρέπει να τις σεβόµαστε. Αν
δείτε όλες τις τελευταίες δηµοσκοπήσεις, θα διαπιστώσετε ότι
δίνουν µήνυµα και στην Κυβέρνηση. Όντως υπάρχει δυσαρέσκεια προς την Κυβέρνηση, κάτι που πρέπει να λάβουµε σοβαρά
υπ’ όψιν µας ως Κυβέρνηση. Όµως, γιατί είµαστε εµείς ακόµα
µπροστά, µετά από δυόµισι χρόνια στην εξουσία; Γιατί εσείς ως
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Αντιπολίτευση είστε εξαιρετικά ανεπαρκείς και έχετε ένα πρόβληµα. Σας το λένε οι πολίτες! Σας λένε ότι δεν σας εµπιστεύονται, δεν εµπιστεύονται τον πολιτικό σας λόγο, τον οποίο θεωρούν
πλέον αναξιόπιστο. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξετε,
για να γίνουµε κι εµείς καλύτεροι ως Κυβέρνηση. Διότι πράγµατι
χωρίς αντιπολίτευση και η κυβέρνηση µπαίνει στον πειρασµό της
αλαζονείας.
Τέλος, θέλω να επισηµάνω και κάτι και για τη λίστα Πέτσα. Η
λίστα Πέτσα -έτσι την ονοµάσατε- είναι κάποια χρήµατα που δόθηκαν, όπως ξέρετε, κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Δόθηκαν
κάποια χρήµατα σε όλους όσους υπέφεραν εξαιτίας της πανδηµίας, απειροελάχιστα σε σχέση µε τα 43 δισεκατοµµύρια και
πλέον που δόθηκαν για τη στήριξη της οικονοµίας στην περίοδο
των «lockdown», αλλά και σε κάποια µέσα ενηµέρωσης που
έπρεπε να στηριχθούν και να προωθήσουν το πρόβληµα µε την
πανδηµία, να ενηµερώσουν τους πολίτες. Και πολύ σωστά δόθηκαν και έπρεπε να δοθούν αυτά τα χρήµατα από οποιονδήποτε
κι αν ήταν στην κυβέρνηση.
Τώρα όσον αφορά ότι δόθηκαν για να ποδηγετήσουν τα µέσα
ενηµέρωσης, ελάτε τώρα! Θα πρέπει κάποια στιγµή να σοβαρευτούµε. Πάντα όποιος είναι στην κυβέρνηση έχει την εύνοια των
µέσων ενηµέρωσης για όσο είναι ισχυρός. Όταν πάψει να είναι
ισχυρός, σας βεβαιώ όλοι αυτοί οι βαρόνοι των µίντια, όπως τους
αποκαλείτε, που ήταν µε την Κυβέρνηση, αρχίζουν και την υπονοµεύουν, κάτι που έχει ζήσει και η Νέα Δηµοκρατία. Δεν ξεχνάµε τι συνέβη και πώς έπεσε το 2009. Αυτό το έχουν ζήσει όλες
οι κυβερνήσεις.
Συνεπώς, όταν µια κυβέρνηση είναι ισχυρή, έχει τα µέσα µε το
µέρος της, όπως τα είχε και ο ΣΥΡΙΖΑ µέχρι τελευταία, και όταν
πάψει να είναι ισχυρή, χάνει αυτή την υποστήριξη και την υπονοµεύουν, όσα λεφτά και αν νοµίζουµε ότι έχουν δώσει και όση διαπλοκή αν νοµίζουµε ότι υπάρχει.
Για να είµαστε ρεαλιστές, λοιπόν, όλη αυτή η εξεταστική επιτροπή έγινε χωρίς νόηµα. Πέφτει στο κενό και δεν είναι προς
όφελος ούτε δικό σας, αλλά ούτε και του πολιτικού µας συστήµατος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Σκανδαλίδης εκ µέρους του Κινήµατος
Αλλαγής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Αυτή η συζήτηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φέρνει πολύ
φορτίο από το παρελθόν. Και επειδή έχει γίνει πάρα πολλές
φορές στο ελληνικό Κοινοβούλιο, το γεγονός ότι επαναλαµβάνεται µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο και µε τα ίδια ακριβώς επιχειρήµατα είναι φανερό πως οδηγεί στην επανάληψη µιας κατάστασης
που δεν τιµά τόσο εµάς όσο και τη σχέση µας µε το σήµερα και
τη νέα εποχή.
Υπάρχουν δύο διαφορετικά επίπεδα, το θεσµικό µέρος και το
πολιτικό µέρος. Θέλω να τα ξεχωρίσω και να µείνω δι’ ολίγων στο
θεσµικό µέρος, γιατί έχουν ήδη µιλήσει οι συνάδελφοι από το Κίνηµα Αλλαγής, όπως και ο εισηγητής µας κ. Καµίνης.
Επί του προκειµένου, λοιπόν, η αποδεικτική διαδικασία απέκρυψε ουσιαστικά το περιεχόµενο της διαρκούς επικοινωνίας µεταξύ Υπουργείου και διαφηµιστικής εταιρείας που ανέλαβε να
κατανείµει τα ποσά της διαφηµιστικής καµπάνιας. Ταυτόχρονα,
δεν επέτρεψε να επαληθευτούν οι βαριές κατηγορίες του ΣΥΡΙΖΑ. Απέκλεισε την παρουσία και τη µαρτυρία του ιδιοκτήτη της
«OPINION» και ταυτόχρονα απεδείχθη ότι δεν λειτουργούν οι κυρωτικοί µηχανισµοί που προβλέπει ο νοµοθέτης σε βάρος των
εταιρειών δηµοσκοπήσεων, κάτι που αφορά τη λειτουργία του
Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.
Υπάρχει θεσµικό κενό, κάτι που τονίστηκε κατά κόρον. Αυτό
το κενό αφορά, πρώτον, την εφαρµογή του σχετικού άρθρου του
Συντάγµατος για τη δυνατότητα της Αντιπολίτευσης να προτείνει
τη δηµιουργία εξεταστικών επιτροπών. Δεν είναι δυνατόν η
πρώτη ουσιαστικά διαδικασία εφαρµογής αυτής της διάταξης να
τιναχθεί στον αέρα τόσο εύκολα και µε τόσο έωλα επιχειρήµατα
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και από τη µία µεριά, αλλά και από την άλλη µεριά. Αυτό σηµαίνει
ότι χρειάζεται οπωσδήποτε αλλαγή στον Κανονισµό της Βουλής
Δεύτερον, πιστοποιεί την ανάγκη να διασφαλιστεί εν τοις
πράγµασι η δυνατότητα άσκησης της ελεγκτικής αρµοδιότητας
του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, όπως βέβαια και η
δυνατότητα της Εθνικής Αντιπροσωπείας να αξιολογεί τη λειτουργία αυτού του θεσµού. Παρουσιάστηκαν και από τον κ. Καστανίδη κάποιες συγκεκριµένες προτάσεις σε ό,τι αφορά αυτό
το θέµα.
Αυτή η συζήτηση δεν γίνεται εν κενώ. Υπάρχει η ευρωπαϊκή
εξέλιξη. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που κίνησε δηµόσια διαβούλευση για την επικείµενη ευρωπαϊκή πράξη για την ελευθερία
των µέσων ενηµέρωσης που αφορά τη διαφάνεια και την ανεξαρτησία τους, τις προϋποθέσεις για την υγιή λειτουργία τους και
τη δίκαιη κατανοµή των κρατικών πόρων. Παραδείγµατος χάριν,
ανεξαρτησία των δηµόσιων µέσων ενηµέρωσης, διαφάνεια και
δίκαιη κατανοµή της κρατικής διαφήµισης.
Εγώ στην προηγούµενη συζήτηση που έγινε µε αφορµή την
πρόταση για τη σύσταση της εξεταστικής επιτροπής, είχα κάνει
τρεις πολύ απλές προτάσεις που σκέφτηκα εκείνη τη στιγµή,
χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι είναι οι καλύτερες. Άλλωστε, έχουµε
κάνει κι άλλες προτάσεις τις οποίες παρουσίασε και ο κ. Κατρίνης σήµερα στην τοποθέτησή του.
Εγώ πιστεύω ότι µε συγκεκριµένα κριτήρια για να κάνει κάθε
φορά τις κατανοµές του δηµοσίου χρήµατος σε ό,τι αφορά τα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης, να υπάρχει ένας έλεγχος και από αντιπροσώπους της ΕΣΗΕΑ. Μπορούσαµε να πάρουµε µια απόφαση να προστατέψουµε τον δηµοσιογραφικό κόσµο απέναντι
στη χειραγώγηση που γίνεται ουσιαστικά στο πλαίσιο της λειτουργίας των µέσων, άρα να τους δώσουµε τη δυνατότητα αντί
να τα εκµεταλλεύεται ο καθένας µε απλά «µπλοκάκια», να πάµε
µέσα από συλλογικές συµβάσεις και, άρα να διασφαλίσουµε και
τη µέγιστη δυνατή –δεν γίνεται στον απόλυτο βαθµό- ανεξαρτησία της λειτουργίας του δηµοσιογράφου. Όλοι οι δηµοσιογράφοι
πιστεύουν ότι ουσιαστικά υπηρετούν ένα λειτούργηµα.
Επιπλέον, ό,τι χρήµατα δίνει στα δηµόσια µέσα το κράτος, που
είναι χρήµατα του ελληνικού λαού, να πηγαίνουν µε κριτήρια στο
πώς αξιολογούνται και πώς αξιοποιούνται, µε έναν τρόπο ενίσχυσης –το λέγαµε παλιά, φαίνεται λίγο παραδοσιακό, αλλά δεν
είναι παραδοσιακό, είναι πολύ σύγχρονο- της πολιτισµικής µας
ταυτότητας, της παιδείας, της εκπαίδευσης, κ.λπ.. Μαζί µε όλες
τις άλλες προτάσεις, νοµίζω ότι θα µπορούσαµε να βοηθήσουµε
προς αυτή την κατεύθυνση.
Έρχοµαι τώρα στο πολιτικό πλαίσιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο καθένας σε αυτή την Αίθουσα
µπορεί εύκολα να προβλέψει την κατάληξη και αυτής της διαδικασίας για την έκδοση του πορίσµατος της εξεταστικής επιτροπής, όπως και σε όλες τις προηγούµενες. Ο καθείς και το πόρισµά του. Οποία πρωτοτυπία! Διάλογος κωφών! Ευθεία χειραγώγηση από την κρατούσα Πλειοψηφία, επιλεκτική επιλογή µαρτύρων όχι µόνο για να µη διαφωτίσει πλευρές, αλλά ακόµη και
για να συσκοτίσει και να αποπροσανατολίσει.
Αυτό είναι κάτι που το ζήσαµε επανειληµµένα. Οφείλω να σας
πω, όµως, ότι δεν είµαστε όλοι ίδιοι. Εµείς θεσµοθετούσαµε
πάντα βήµα µε βήµα –και όχι άρτια- τη διαφάνεια και εσείς αντιστεκόσασταν, ένθεν και ένθεν. Εµείς στέλναµε τα στελέχη µας
στη δικαιοσύνη και εσείς προσπαθείτε να τα απαλλάξετε προτού
συζητηθεί καν το θέµα. Εµείς είµαστε συνεπείς µε την αρχή «όλα
στο φως» και εσείς κρύβετε τα προβλήµατα κάτω από το χαλί.
Δεν είναι τυχαίο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι για το ίδιο
θέµα οι δύο πανοµοιότυπες προτάσεις εξεταστικών επιτροπών
σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα, η µία, όταν έγινε, είχε θύµα τον
Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος γίνεται θύτης στη δεύτερη εξεταστική,
ο δε θεσµικός εγγυητής της πρώτης Κυριάκος Μητσοτάκης έγινε
χειραγωγός στη δεύτερη. Δεν πρόκειται για πολιτικό µεταµορφισµό. Πρόκειται για θέατρο του παραλόγου και για θέατρο που
υποβαθµίζει κυριολεκτικά τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, γιατί
µε τα αντίθετα επιχειρήµατα οι δύο παρατάξεις στη µία και στην
άλλη επιτροπή διατυπώνουν τον ίδιο προβληµατισµό, µόνο που
στη µία έχει την ταµπέλα του ΣΥΡΙΖΑ εναντίον της Νέας Δηµοκρατίας και στην άλλη έχει της Νέας Δηµοκρατίας εναντίον του
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ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν τα ίδια ακριβώς επιχειρήµατα είτε υπεράσπισης της Κυβέρνησης είτε υπεράσπισης της Αντιπολίτευσης.
Άρα, λοιπόν, θέλω κλείνοντας να πω κάτι το οποίο το θεωρώ
πάρα πολύ σηµαντικό. Όλοι µιλάµε για το τέλος της Μεταπολίτευσης. Όλοι! Το λέτε όλοι! Τα κόµµατα έχουν εξαντλήσει τη δυνατότητά τους, µπήκαµε σε µια καινούργια εποχή, γίνονται
τροµακτικές ανακατατάξεις. Όλοι µιλάνε για το ότι η δηµοκρατία
έχει ανάγκη από µια θεσµική ανασυγκρότηση. Θα τη συµφωνήσουµε; Το πολιτικό σύστηµα οφείλει µετά από µια ατελείωτη διαδροµή να διδαχτεί επιτέλους ότι οι παθογένειες που το ίδιο
δηµιούργησε δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν, αν δεν υπάρχουν
ριζικές αλλαγές σε θεσµικό επίπεδο που να προστατεύουν τη
διαφάνεια και, ταυτόχρονα, να αποτρέπουν τη χειραγώγηση.
Το λέω µε πλήρη συνείδηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
γιατί κανείς δεν αρνείται τη σύµφυση οικονοµικής και πολιτικής
εξουσίας στη σηµερινή εποχή και σε παγκόσµιο επίπεδο και σε
εθνικό επίπεδο. Κανείς δεν αρνείται τις διαπλοκές που µπορούν
να υπάρξουν. Υπάρχει, όµως, ένα θέµα δηµοκρατίας και διαφάνειας, ότι δηλαδή όλα αυτά θα πρέπει να αποµυθοποιηθούν και
να τεθούν στο φως της δηµοκρατίας, σε µία σοβαρή θεσµική
ανασυγκρότησή της. Μπορούµε να το κάνουµε αυτό; Κάτι θα
έχουµε προσφέρει και κυρίως θα έχουµε προσφέρει κάτι πιο
απλό, ότι δηλαδή την επόµενη φορά δεν θα συζητήσουµε τα ίδια
πράγµατα µε τα ίδια επιχειρήµατα που τη µια φορά χρησιµοποιεί
το ένα κόµµα και την άλλη φορά χρησιµοποιεί το άλλο.
Ευχαριστώ πολύ!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Εγώ ευχαριστώ, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Ξανθόπουλος εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Έχει µεγάλη σηµασία η σηµερινή συζήτηση, γιατί ουσιαστικά
αφορά έναν καινοφανή, έναν νεοπαγή θεσµό του ελληνικού Κοινοβουλίου που έχει σχέση µε τη δυνατότητα της Αντιπολίτευσης,
της Μειοψηφίας γενικότερα, να συστήνει εξεταστικές επιτροπές
µε βάση το άρθρο 68 του Συντάγµατος. Και εδώ από την αρχή
φάνηκε η συντηρητική αναδίπλωση που κάνατε ως Νέα Δηµοκρατία. Μολονότι η διάταξη αυτή ψηφίστηκε µε τη συνέργεια των
δύο µεγαλύτερων κοµµάτων –την ψήφισαν βέβαια και άλλα κόµµατα- και εξ ορισµού από τη ληξιαρχική πράξη γέννησής της
αυτή η διαδικασία εµπεριέχει συναίνεση, αρνηθήκατε τη συναίνεση αυτή σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και ουσιαστικά θέτετε το πρόβληµα της αναδιαµόρφωσης και της τροποποίησης
του Κανονισµού της Βουλής, για να είναι σύννοµος και να προβλέπει ανάλογα µε το περιεχόµενο της διάταξης του άρθρου 68.
Ειδικότερα, επιλέξατε µονοκοµµατικό Προεδρείο. Περαιτέρω,
µόνοι σας διαµορφώσατε τη λίστα, τον κατάλογο των µαρτύρων.
Είχαµε εξεταστική λίστας Πέτσα, χωρίς να έχουµε τον κ. Πέτσα
στην επιτροπή. Είναι εντυπωσιακή η άρνησή σας να αντιληφθείτε
ότι δεν κάνετε ό,τι θέλετε, επειδή είστε Πλειοψηφία. Κάνετε ό,τι
επιβάλλει ο συνταγµατικός κανόνας και η δηµοκρατική αρχή.
Η σηµερινή συνεδρίαση, λοιπόν, διεξάγεται υπό το φως της
αποποµπής ενός Υπουργού και της αποµάκρυνσης και της διαγραφής ενός δηµάρχου. Γιατί; Διότι είπαν πράγµατα που τότε
έγιναν άκοµψα, ενώ τώρα γίνονται µε πιο ραφιναρισµένο τρόπο.
Ακούστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας. Ο δικαιολογητικός λόγος που προκαλέσαµε τη σύσταση εξεταστικής
επιτροπής για τη λεγόµενη λίστα Πέτσα είναι ακριβώς ο αλόγιστος τρόπος διαχείρισης του δηµοσίου χρήµατος, ο οποίος ουσιαστικά αδρανοποιεί –αν δεν εκµαυλίζει- συνειδήσεις. Αυτό είναι
το πολιτικό περιεχόµενο της πρότασής µας και γι’ αυτόν ακριβώς
τον λόγο έχει πολύ µεγάλη σηµασία η υπερψήφισή του από όλα
τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης και η επί εδώ και αρκετό καιρό
συζήτηση γι’ αυτά τα φαινόµενα.
Είναι προφανές ότι και εµείς συµφωνούµε για την ενίσχυση
των επιχειρήσεων του Τύπου, οι οποίες δεν είναι αµιγώς εµπορικές επιχειρήσεις, αλλά έχουν και από ένα πολύ µεγάλο ειδικό
βάρος για τη λειτουργία της δηµοκρατίας και ως εκ τούτου πρέπει να έχουν και µία βοήθεια και µια υποστήριξη από το πολιτικό
σύστηµα, γιατί ουσιαστικά και µέσω του Τύπου λειτουργεί το κοι-
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νοβουλευτικό µας σύστηµα.
Σας εγκαλούµε, λοιπόν, όχι γιατί ενισχύσατε τον Τύπο, αλλά
γιατί τον ενισχύσατε αλόγιστα, χωρίς αντικειµενικά κριτήρια και
µε αµιγώς κοµµατική προσέγγιση. Δείτε οι ίδιοι σε τι αντίφαση
πέσατε. Ενώ µε τη λίστα Πέτσα µοιράσατε χρήµατα εική και ως
έτυχεν, χωρίς κάποια πρόβλεψη και χωρίς κάποια διαδικασία, κάνατε το εντελώς αντίθετο µε τη λίστα Κικίλια, όπου τέθηκαν συγκεκριµένες προδιαγραφές, συγκεκριµένες προϋποθέσεις και για
εκείνη τη χρηµατοδότηση δεν ακούστηκε κάτι.
Στις 3 Ιουλίου 2020 η ΕΣΗΕΑ και άλλες δηµοσιογραφικές ενώσεις εκδίδουν ανακοινώσεις και ζητούν να µάθουν µε ποια κριτήρια διανεµήθηκαν τα ποσά. Πέντε διεθνείς δηµοσιογραφικές
οργανώσεις ρωτούν την Κυβέρνηση ποια κριτήρια πρυτάνευσαν
και χρηµατοδοτήθηκαν επιχειρήσεις του Τύπου.
Η Ευρωπαία Επίτροπος Θεµάτων Διαφάνειας, η κ. Γιούροβα,
µας κατατάσσει µαζί µε την Ουγγαρία και την Πολωνία σε ακροδεξιές πρακτικές. Η χώρα κατρακύλησε στην εβδοµηκοστή θέση
στον κατάλογο των χωρών για την ελευθερία του Τύπου. Δεν σας
ανησυχεί τίποτα από αυτά; Από όλη τη δηµόσια συζήτηση που
έγινε εσείς και ειδικά οι συνάδελφοι που ήσαν µέλη της εξεταστικής επιτροπής δεν αντιληφθήκατε ότι ουσιαστικά τον κατάλογο τον συνέτασσε η διευθύνουσα του γραφείου του κ. Πέτσα.
Είναι στα πρακτικά της επιτροπής, έχουν κατατεθεί στη Βουλή
και πραγµατικά δεν µπορώ να καταλάβω γιατί εθελοτυφλείτε.
Ποιος µπορεί να δικαιολογήσει ότι η εφηµερίδα «ΚΑΡΦΙΤΣΑ»
πήρε 15.000 ευρώ ή το karfitsa.gr πήρε 8. ευρώ; Ότι οι επιχειρήσεις του κ. Φουρθιώτη χρηµατοδοτήθηκαν, άσχετα από το ότι
µετά τον ορυµαγδό που ξέσπασε αυτή η χρηµατοδότηση δεν τελεσφόρησε. Στον αντίποδα αυτών, η «ΑΥΓΗ» πήρε 10.500 ευρώ,
το «ΚΟΚΚΙΝΟ» 5.000 ευρώ, η «Εφηµερίδα των Συντακτών»
30.000 ευρώ, η ιστοσελίδα της εφηµερίδας 10.000 ευρώ, ενώ το
«DOCUMENTO» πήρε 0 ευρώ. Το thrakinet.gr πήρε 10.000 ευρώ,
µια ιστοσελίδα η οποία παρουσιάζει ένα κρεσέντο ιδεοληψίας,
σκοταδισµού, συνωµοσιολογίας και κανείς δεν έλεγξε το περιεχόµενο αυτών των ανθρώπων. Το didymoteicho.net πήρε 1.000
ευρώ το οποίο δεν λειτούργησε σχεδόν καθόλου και τελικώς βεβαίως δεν τιµολογήθηκε. Το δε diavouleusi.gr ήταν ένα site εντελώς ανενεργό το οποίο πήρε 1.000 ευρώ και το οποίο µάλλον τα
εισέπραξε.
Καταλήγω µε µια επισήµανση: Όταν το κράτος ξοδεύει χρήµατα του Έλληνα φορολογούµενου σε µια διαφηµιστική καµπάνια, πρέπει να το κάνει µε διαφάνεια και σαφείς κανόνες.
Υπήρξαν κυβερνήσεις στο παρελθόν που έκαναν ακρότητες και
χρησιµοποίησαν το δηµόσιο χρήµα ως πολιτικό εργαλείο. Καλό
είναι να µην δηµιουργούνται υποψίες ότι το φαινόµενο αυτό συνεχίζεται. Η πλήρης διαφάνεια είναι ο µόνος δρόµος, όπως και η
θέσπιση καθαρών κανόνων. Είναι η εφηµερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ».
Εξ οικείων, λοιπόν, τα βέλη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της
Πλειοψηφίας. Είναι καιρός να αντιληφθείτε τη βαριά θεσµική σας
ευθύνη.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Σπανάκης εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από δεκατρείς συνεδριάσεις, µετά από πενήντα και πλέον ώρες που χρειάστηκαν για τις συνεδριάσεις αυτές, έρχεται στην Ολοµέλεια ένα
πόρισµα τριακοσίων πενήντα επτά σελίδων. Και έχει τόσο ενδιαφέρον ο ΣΥΡΙΖΑ, που µέσα στην Αίθουσα αυτή βρίσκονται µόνο
δύο Βουλευτές. Ήταν ένας και ήρθε και ένας δεύτερος. Τόσο
µεγάλο ενδιαφέρον έχει ο ΣΥΡΙΖΑ γι’ αυτή τη συζήτηση, γι’ αυτό
το πόρισµα! Και µετά έρχεστε και λέτε στον ελληνικό λαό ότι
εµείς θέλαµε να χειραγωγήσουµε την κοινή γνώµη, να ευτελίσουµε τους θεσµούς και να κατασπαταλήσουµε το δηµόσιο
χρήµα. Αυτά βγαίνετε και λέτε έξω, στα κανάλια, σε όσους σας
ακούνε βέβαια γιατί δεν έχουν µείνει και πολλοί να σας ακούνε
πια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να είµαι πολύ συγκεκρι-
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µένος. Η Νέα Δηµοκρατία στήριξε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για
τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής στη λογική ότι δεν πρέπει να
συστήνονται εξεταστικές επιτροπές µόνο από την κοινοβουλευτική Πλειοψηφία. Αυτό µέχρι σήµερα δεν το έχετε αναγνωρίσει.
Ένα το κρατούµενο.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, η κυβερνητική πλειοψηφία της Νέας Δηµοκρατίας συµµετείχε µε αίσθηµα ευθύνης σε
αυτή την εξεταστική επιτροπή. Οι συνεδριάσεις ήταν δηµόσιες,
κάτι το οποίο στην αρχή το κτυπήσατε και αυτό. Λέγατε ότι αποκρύψαµε κρίσιµης σηµασίας έγγραφα, εντάλµατα πληρωµής, ότι
δεν καλέσαµε µάρτυρες, πολιτικά πρόσωπα, όλα αυτά τα οποία
κατέληξαν σήµερα να είναι τα µεγαλύτερα αστεία και τα µεγαλύτερα ανέκδοτα.
Επιθυµούσατε την κλήση πολιτικών προσώπων από την αρχή,
από την πρώτη ώρα, από το πρώτο λεπτό, για να µετατρέψετε
την εξεταστική επιτροπή σε πολιτική δίκη, µε σκοπό τη δηµιουργία εντυπώσεων. Μόνο αυτό θέλατε και αποδείχτηκε, διότι δεν
υπήρχε κανένα βάσιµο και κανένα σοβαρό επιχείρηµα.
Και φυσικά η διαστρέβλωση των πραγµατικών γεγονότων είναι
απίστευτη. Ακόµα και µαρτυρίες στην επιτροπή διαστρεβλώνονται, κόβονται και ράβονται για να πείσουν για το αφήγηµά σας.
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων ανέφερε ότι όλες
οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχώρησαν σε έκτακτα
µέτρα για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων από την πανδηµία
και ως εκ τούτου δικαιολογείται η έκδοση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου και στον τοµέα των συµβάσεων. Εσείς αµφισβητείτε την ανεξάρτητη αρχή; Πείτε το. Και γενικότερα αµφισβητείτε τους θεσµούς, όπως τη δικαιοσύνη, ανάλογα µε το αν οι
αποφάσεις σας βολεύουν ή όχι; Έτσι θα πάµε; Αυτή την εικόνα
θα δώσουµε στον ελληνικό λαό;
Κυρίες και κύριοι, για να µην ξοδεύω τον χρόνο και επειδή
στον ελληνικό λαό πρέπει να µιλάµε πολύ συγκεκριµένα, λέω το
εξής: Είπατε ότι εµείς χειραγωγούµε την κοινή γνώµη και ότι οι
δηµοσκοπήσεις έδειξαν άνοδο της Νέας Δηµοκρατίας και µείωση του ΣΥΡΙΖΑ πριν τις εκλογές. Έρχεστε τώρα και λέτε τα ίδια.
Σας λέω, λοιπόν, από το Βήµα αυτό ξεκάθαρα ότι δεν φταίει
καµµία δηµοσκοπική εταιρεία, αλλά η δική σας αδιέξοδη πολιτική. Αυτό είναι το ζητούµενο, ότι αυτή τη στιγµή επειδή δεν
έχετε πολιτικά επιχειρήµατα, δεν έχετε πολιτική πρόταση για τα
θέµατα που απασχολούν τον ελληνικό λαό στην καθηµερινότητα.
Σήµερα τον ελληνικό λαό τον απασχολούν άλλα θέµατα για τα
οποία θέµατα εµείς φέρνουµε συνεχώς διατάξεις και συνεχώς
εσείς έρχεστε εδώ και τις καταψηφίζετε. Εδώ καταψηφίσατε διατάξεις για νοσοκοµείο στη Θεσσαλονίκη, διατάξεις που αφορούν
ευνοϊκές ρυθµίσεις για τους φορολογούµενους και πάρα πολλές
άλλες διατάξεις. Γιατί; Διότι πάτε σε µια λογική για το στεγνό
«όχι». Πήγατε στη λογική να πείτε ότι εµείς κάναµε κατασπατάληση ή ότι κάναµε χειραγώγηση κοινής γνώµης. Πέσατε και εκεί
στο κενό. Πού αλλού θα το πάτε;
Σήµερα, λοιπόν, τελειώνει αυτό το ζήτηµα. Με αυτό το πόρισµα πέφτει φως σε κάθε λάσπη που ρίξατε στον ανεµιστήρα. Η
οποιαδήποτε πρότασή σας είτε στα κανάλια είτε στο Κοινοβούλιο
είτε σε γραπτό λόγο είναι αυτή τη στιγµή απαντηµένη σε αυτές
τις τριακόσιες πενήντα επτά σελίδες.
Εγώ το µόνο που θέλω είναι να καλέσω τους συναδέλφους του
ΣΥΡΙΖΑ είναι να διαβάσουν καλά αυτό το πόρισµα πριν µιλήσουν
και επιτέλους να έρθουν στην πραγµατικότητα. Η πραγµατικότητα είναι άλλη και λέει ότι πρέπει µε αίσθηµα ευθύνης να σταθούµε δίπλα στον Έλληνα πολίτη, στην ελληνική οικογένεια, να
αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα που υπάρχουν στην καθηµερινότητα, όπως το κύµα ακρίβειας που έρχεται, όπως η πανδηµία
και όλα άλλα ζητήµατα, στα οποία η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας στέκεται µε υπευθυνότητα.
Επιτέλους πάµε λοιπόν σε αυτή τη λογική διότι αυτή η λογική
θα λύσει τα προβλήµατα -αυτά τα θέµατα απασχολούν την ελληνική οικογένεια- και όχι αυτή η κινδυνολογία και αυτός ο φόβος
που εσείς θέλετε να µεταφέρετε σε κάθε ελληνικό νοικοκυριό.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
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Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Γιαννούλης εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Σπανάκη, σας χαρίζω τις τριακόσιες πενήντα επτά σελίδες. Να ξέρετε ότι το πολιτικό µέλλον της χώρας θα κριθεί από
ένα κοµµάτι χαρτί. Θα είναι τα εκατοµµύρια ψηφοδέλτια που θα
βρίσκετε στις κάλπες, όταν θα γίνουν εκλογές και εκεί θα αποτυπώνεται πόσο επικίνδυνη, εγκληµατική και αδρανής Κυβέρνηση ήσασταν για όλα αυτά τα χρόνια. Ένα κοµµάτι χαρτί θα
είναι, θα είναι τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία που θα τα βρίσκετε στις κάλπες και θα τρίβετε τα µάτια σας.
Αλλά είστε αδιόρθωτοι, είστε προκλητικοί, γιατί συζητάµε σήµερα στη σκιά της κατάθεσης του νοµοσχεδίου για τη διάλυση
του ΕΦΚΑ, εκεί όπου οι υπάλληλοι ανεξαρτήτως πολιτικού χρώµατος πριν λίγες µέρες µας είπαν το εξής, µε το οποίο πρέπει να
αναµετρηθείτε, και µε την ιστορία και µε τη συνείδησή σας. Εκατόν ογδόντα εξωτερικοί συνεργάτες κατάφεραν να εκδώσουν
δύο συντάξεις και η µία ήταν λάθος! Και όλα αυτά τα χρήµατα
που ετοιµάζεστε να δώσετε µε την ίδια λογική της λίστας Μητσοτάκη θα πέσουν σε αδιέξοδο εις βάρος των Ελλήνων πολιτών.
Λοιπόν, να πούµε αλήθειες. Ξέρω ότι έχετε δυσανεξία. Δούκας, Ηλεία, φωτιές, ογδόντα τέσσερις νεκροί, Γεωργαντάς, εξαργύρωση κοµµατικών ρουσφετιών και λίστα Μητσοτάκη είναι µία
ενιαία γραµµή, µία ευθεία που καταλήγει στην πολιτική σας αντίληψη. Νοµίζετε και νοµίζατε πάντα ότι το κράτος είστε εσείς,
ότι σας ανήκει και έτσι συµπεριφέρεστε, σαν να είναι αποκλειστικό προνόµιο η εξουσία. Κάνατε ό,τι µπορούσατε στην εξεταστική για να κρυφτεί η αλήθεια, η αυταπόδεικτη αλήθεια.
Κύριε Τσιάρα, υποστηρίζετε το επιχείρηµα -και θαυµάζω την
υποµονή σας τόσες ώρες- ότι 42 εκατοµµύρια ευρώ που διατέθηκαν, όπως προκύπτει από την εξεταστική, µε τρόπο αδιαφανή,
µε τρόπο πολιτικά µεµπτό, ήταν σε άγνοια του Πρωθυπουργού
και των συνεργατών του; Σε λίγο θα µας πείτε ότι υπάρχει κι ο
Άγιος Βασίλης! Είναι το επόµενο. Η λίστα Μητσοτάκη - Πέτσα
είχε την υπογραφή του Μεγάρου Μαξίµου, ό,τι κι αν θέλετε να
υποστηρίξετε και µάλιστα διαπνέεται από τον εθισµό σας στο πελατειακό κράτος και µια αέναη προσπάθεια µέσω εξαγορών, εκµαυλισµού και ρουσφετιών να διεκδικείτε την εξουσία.
Γεωργαντάς. Θέλω να σας ρωτήσω ειλικρινά, πιστεύετε ότι η
αναβάθµιση του κ. Γεωργαντά σε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
µε όλο αυτό το αξιακό background που ανέδειξε µέσα από το
βίντεο - µαρτυρία «εξαργυρώστε τα ρουσφέτια, θυµίστε στον
κόσµο ότι πήραµε stage, θυµίστε στον κόσµο ότι κάναµε συµβάσεις εργασίας, θυµηθείτε ότι κάναµε µικρορουσφέτια και ελάτε
να εξαργυρωθούν στην κάλπη» είναι το πνεύµα των µεταρρυθµίσεων και της Ελλάδας του 2030 που ονειρεύεστε; Και νοµίζετε
ότι µας κοροϊδεύετε; Τριχίλιαρα στην Ηλεία, κυνισµός και προσδιορισµοί τύπου «εποποιίας» και δεν έχετε να αρθρώσετε το παραµικρό!
Βέβαια στην παράταξή σας τα παράδοξα δεν µας εκπλήσσουν.
Θα σας πω ένα, για να µπούµε στην ουσία. Από αυτό το Βήµα ο
εξαιρετικά τεχνίτης της υποκριτικής Άδωνις Γεωργιάδης δήλωνε
τη συµπάθειά του στον Θοδωρή Ρουσόπουλο ως θύµα πολιτικής
σκευωρίας για την υπόθεση του Βατοπεδίου. Μα δείτε, που να
πάρει, τα βίντεο του 2007, τον κ. Γεωργιάδη να λέει ότι όσοι ψηφίζουν Νέα Δηµοκρατία είναι ψεύτες και κλέφτες κι ο κ. Ρουσόπουλος είναι ένοχος! Μην παίζετε µε τη νοηµοσύνη µας! Η
δραµατουργία και η πρόζα θέλουν µεν ταλέντο, θέλουν και συνέπεια, θέλουν και ουσία.
Υποστηρίζετε ότι δήθεν αυτά τα 42 εκατοµµύρια δεν δόθηκαν
µόνο για το πρόγραµµα «ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ» -αλλά η Ελλάδα
είναι ανασφαλής και ακόµα µετράει εκατό νεκρούς την ηµέρα!-,
υποστηρίζετε ότι το κάνατε για να υποστηρίξετε και τον Τύπο,
τα µέσα ενηµέρωσης και τους δηµοσιογράφους. Θα ήταν ενδιαφέρουσα κουβέντα εάν ήταν αληθινή, θα ήταν ενδιαφέρουσα
κουβέντα αν δεν αποτελούσε ένα ακόµα ψέµα από αυτά που µε
ευκολία και ταχύτητα εκφέρετε εδώ και δυόµισι και πλέον χρόνια.
Στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εργάζονται εκατοντάδες επαγγελµατίες δηµοσιογράφοι, εκδίδονται εξαιρετικά
έντυπα, λειτουργούν αξιόπιστες σελίδες, εκδίδονται περιοδικά,
υπάρχουν ηλεκτρονικά µέσα µεγάλης αξιοπιστίας και επαγγελ-
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µατικής επάρκειας. Με τη λίστα Πέτσα και σε συγκεκριµένες
προκλητικές περιπτώσεις χρηµατοδοτήσατε παρασιτικά µέσα και
υποδυόµενους δηµοσιογράφους και υποδυόµενους εκδότες. Για
αυτό δεν έχετε ακούσει τίποτε; Αυτή δεν είναι η πλειοψηφία,
αλλά είναι οι λίγοι που προκαλούν θόρυβο και έχουν ως αξιακό
κώδικα τον κιτρινισµό και την ψευδολογία. Αυτούς βοηθήσατε να
επιβιώσουν µε τη λίστα Πέτσα και θα έπρεπε να ντρέπεστε.
Βοηθήσατε να επιβιώσουν οι «Φουρθιώτηδες» ανά την Ελλάδα.
Από αυτό το Βήµα βαφτίσατε δηµοσιογραφία τον υπόκοσµο και
τη νύχτα και τους δηµοσιογράφους που οφείλουν να ελέγχουν
την εξουσία και την Κυβέρνηση σπεύσατε να τους καταδικάσετε.
Απευθύνοµαι κυρίως στους Βουλευτές της περιφέρειας και έχω
και µπροστά µου τον κ. Ανδριανό, που έχει και εµπειρία από τον
χώρο του Τύπου και εκλέγεται στην περιφέρεια. Θα σας περιγράψω µια εικόνα. Υπάρχει κάποιος από εσάς τους συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας που δεν έχει δεχθεί πρόσκληση,
πρόκληση, προβοκάτσια οµηρίας από παράσιτα της δηµοσιογραφίας που έχει µέσα η λίστα Πέτσα, για να µπείτε σε πολιτική
οµηρία; Υπάρχει κάποιος από εσάς που µε 100 ευρώ ή µε 200
ευρώ δεν αντιµετώπισε το δίληµµα «ή πληρώνεις και «παίζεις» ή
δεν πληρώνεις και χάνεσαι»;
Χάνεται µια ιστορική ευκαιρία µε την εξεταστική επιτροπή να
βάζαµε ένα τέλος σε αυτή την παθογένεια που είναι µια γενικευµένη εικόνα που αρνείστε να την παραδεχτείτε ως πραγµατικότητα. Γιατί θέλει γενναιότητα. Αυτό που συµβαίνει µε τους
«Φουρθιώτηδες» ανά την Ελλάδα δεν πλήττει µόνο το πολιτικό
σας µέλλον, πλήττει τη δηµοκρατία. Πυλώνας της δηµοκρατίας
είναι η ελευθεροτυπία και η ελευθερία της γνώµης. Δυστυχώς
τροχοπέδη της δηµοκρατίας είναι η εξαργύρωση, ο εκµαυλισµός, η εξαγορά.
Καλώ έναν προς έναν, µία προς µία τους Βουλευτές της Συµπολίτευσης να µου πει «όχι, δεν είναι έτσι», ότι δεν υπάρχει αυτό
το κύκλωµα που µέσα από τη «λίστα Πέτσα» επιβεβαιώνεται και
επιβραβεύεται. Ξαναλέω, είναι µειοψηφία αλλά επειδή κάνουν
θόρυβο µπορούν και εκβιάζουν.
Θα κλείσω, κυρία Πρόεδρε, λέγοντας το εξής. Εάν θέλετε
πραγµατικά σε αυτή τη χώρα να απολαµβάνουµε όλοι ίσες υποχρεώσεις και δικαιώµατα στον χώρο του Τύπου και κόντρα στις
µεθόδους εκµαυλισµού και εξαγοράς, υπάρχουν κανόνες. Όλοι
συγκλονιστήκαµε πρόσφατα από τη δολοφονία του δεκαεννιάχρονου Άλκη στη Θεσσαλονίκη. Και δεν θα το χρησιµοποιήσω
ως αγοραίο επιχείρηµα ούτε ψηφοθηρικό. Σκεφτήκατε ποτέ ότι
τα τρία χρόνια αδράνειας στην έκδοση αδειών για ραδιόφωνα
και περιφερειακούς σταθµούς, πολλά εκ των οποίων όχι απλώς
προάγουν, αλλά οργανώνουν την οπαδική βία, είναι µια πολιτική
σας ευθύνη; Την αναλαµβάνετε; Είναι ωραίο, χρήσιµο να εµφανίζουµε την οδύνη µας για τον συγκλονιστικό θάνατο, τη δολοφονία ενός νέου παιδιού.
Επί της ουσίας ο ρόλος µας είναι να βγάζουµε δεκάρικους λόγους;
Τρία χρόνια τώρα η αναρχία στις ραδιοφωνικές συχνότητες
είναι εγκληµατική και τον άνθρωπο, τον Υπουργό ο οποίος έβαλε
µια τάξη στο θέµα των τηλεοπτικών αδειών εθνικής εµβέλειας µε
250 εκατοµµύρια έσοδα για το δηµόσιο, τον διώκετε. Ξέρετε
γιατί; Διότι φοβάστε την αλήθεια, φοβάστε τη διαφάνεια, φοβάστε την εντιµότητα, φοβάστε τους κανόνες, φοβάστε ό,τι δεν
µπορεί να λειτουργήσει παρασιτικά για να διατηρήσετε εσείς την
εξουσία. Εδώ, όµως, αυτά που συζητάµε είναι θέµατα δηµοκρατίας, όχι Νέας Δηµοκρατίας, όχι Κυριάκου Μητσοτάκη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστούµε τον κύριο συνάδελφο.
Τον λόγο έχει εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας ο κ. Υψηλάντης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ,
κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν είχα καµµία αµφιβολία ότι θα ακούγαµε διάφορες ιστορίες από τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ επί παντός επιστητού.
Άλλωστε είναι γνώριµο το ότι ζουν στον δικό τους κόσµο, είναι
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γνώριµο ότι οι άνθρωποι αυτοί πλάθουν σήµερα τέτοια σενάρια,
ώστε να δικαιολογήσουν το χθες τους, την αδράνειά τους, την
ανυπαρξία τους.
Αποκορύφωµα, άλλωστε, αυτού που συζητάµε σήµερα, της
πολιτικής διολίσθησης του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν το περιεχόµενο και η
διαδικασία που επιχείρησε να ακολουθηθεί του αιτήµατός του
για σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Ενδεής πολιτικών και προτάσεων και αποτεφρωµένος πολιτικά από τη δική του κυβερνητική δραστηριότητα, κάνοντας χρήση ενός πολύ σοβαρού κοινοβουλευτικού µέσου που πρότεινε και ψήφισε η Νέα Δηµοκρατία
µε την Αναθεώρηση του Συντάγµατος του 2019, του άρθρου 68
παράγραφος 2, δηλαδή τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής µε
πρόταση της Αντιπολίτευσης, επεδίωξε όχι να ελέγξει, αλλά αντίθετα να σπιλώσει πολιτικά και ηθικά την Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας. Το ίδιο το αίτηµα του ΣΥΡΙΖΑ πρόδιδε την ουσιαστική του πρόθεση να διασύρει Υπουργούς, αποδίδοντας σε αυτούς a priori ευθύνες, και στιγµατισµένους να τους σύρει στην
εξεταστική επιτροπή, µεταβάλλοντάς τη από µέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου σε ένα έκτακτο δικαστήριο.
Ανασταλτικό εµπόδιο στις προθέσεις του ΣΥΡΙΖΑ στέκονται το
Σύνταγµα και ο Κανονισµός της Βουλής. Με απόλυτο σεβασµό
στις διατάξεις τους έγινε και η εκλογή του Προεδρείου, ορίστηκε
η διαδικασία εξέτασης των µαρτύρων και συλλογής των αποδεικτικών στοιχείων και ολοκληρώθηκαν υποδειγµατικά στην προβλεφθείσα από την Ολοµέλεια της Βουλής χρονική περίοδο οι
εργασίες της και η κατάθεση του πορίσµατος και των γνωµών.
Η συνεπής αυτή αρχή της διαδικασίας, στάση της κυβερνητικής πλειοψηφίας από τη µια και το έωλο, ασαφές και βαθύτατα
τοξικογόνο της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη, οδήγησαν
εκ προοιµίου την πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να διολισθήσει τη συζήτηση σε ένα προφανώς αβάσιµο αίτηµα σύστασης διαπαραταξιακού Προεδρείου, κάτι που δεν προβλέπεται
άλλωστε από τον Κανονισµό της Βουλής, σε διαδικαστικής φύσεως ερωτήµατα, άλλοτε για επουσιώδεις λόγους, άλλοτε αιτούµενη εγγράφων που δήθεν ήταν αναγκαία για να µπορέσουν να
εξετάσουν µάρτυρες µε σκοπό να κωλυσιεργήσουν τη συζήτηση,
αλλά και αντικαθιστώντας συχνά τον εισηγητή τους, γιατί πόσα
αστήρικτα να γεννήσει ένα µυαλό;
Απ’ όλα τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και τις καταθέσεις
των µαρτύρων, προέκυψαν και η διαφάνεια και το νόµιµο των διαδικασιών της ανάθεσης, εκτέλεσης και παράδοσης των ενηµερωτικών εκστρατειών «Μένουµε Σπίτι», «Μένουµε Ασφαλείς» για
τον εµβολιασµό, για την υλοποίηση στρατηγικής και για τη διαχείριση των σχέσεων της χώρας µας µε τα διεθνή µέσα από την
«ENTERPRISE GREECE», τις συµβάσεις της «ΕΔΥΤΕ Α.Ε.» και
της «REPOSITION STRATEGY» και τέλος αυτά σχετικά µε τα δηµοσκοπικά της εταιρείας «OPINION POLL».
Οι στόχοι της ενηµερωτικής καµπάνιας επιτεύχθηκαν πλήρως,
ξεπερνώντας τις αρχικές εκτιµήσεις πληθυσµιακής κάλυψης και
µε κόστος µικρότερο από άλλες ευρωπαϊκές χώρες αντίστοιχου
µεγέθους µε τη δική µας. Η διαδικασία επιλογής των µέσων ενηµέρωσης που συµµετείχαν στην εκστρατεία για τον COVID-19
έγινε αποκλειστικά από την «INITIATIVE MEDIA», που χρησιµοποίησε ειδικά υπολογιστικά εργαλεία και αλγορίθµους και η αξιολόγηση της «INITIATIVE MEDIA» δόθηκε στην αναθέτουσα αρχή.
Δεν υπήρξε πολιτική πίεση για την προσθήκη ή απόρριψη µέσων.
Συµµετείχαν άλλωστε και µέσα που παραδοσιακά στηρίζονται
από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Σχετικά µε τα τοπικά και περιφερειακά µέσα, το σύνολο της
προϋπολογιζόµενης δαπάνης έφτασε στο 26,44%, όπως προέβλεπε η σύµβαση ότι ρητά είχε συµφωνηθεί ότι θα πρέπει να
είναι τουλάχιστον άνω του 20%. Συµµετείχαν διακόσια εβδοµήντα δύο έντυπα και δεν υπήρξε καµµία καταγγελία στην ΕΥΕΑ
ως προς τη διαδικασία.
Ταυτόχρονα, δεν προέκυψε η παραµικρή προσπάθεια χειραγώγησης µέσου ενηµέρωσης λόγω της συµµετοχής του στην εκστρατεία. Αυτά κατατέθηκαν στην επιτροπή.
Δόθηκαν και απαντήσεις στις αιτιάσεις για τη µη συµµετοχή
της εφηµερίδας «DOCUMENTO», η οποία ούτε στοιχεία κυκλοφορίας παρουσίαζε ούτε ήταν εγγεγραµµένη στην Ένωση Ιδιοκτητών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών. Επίσης, κατά την
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περίοδο εκείνη είχε δηµοσιεύµατα µε τον τίτλο: «Από το Μένουµε
Σπίτι στο Μένουµε Ταπί»», «Κορωνοϊός-Κοροϊδοϊός», «Μάσκα-Φίµωτρο», τα οποία υπονόµευαν τη συλλογική προσπάθεια λήψης
µέτρων προστασίας.
Η πληρωµή των µέσων έγινε κανονικά από το Υπουργείο Οικονοµικών, αφού πρώτα ελέγχθηκαν πλήρως όλα τα τιµολόγια
µαζί µε τα αποδεικτικά των δηµοσιεύσεων.
Είναι χαρακτηριστική και πολύ ξεκάθαρη η κατάθεση του Προέδρου της Τριµερούς Επιτροπής που θα αναλάµβανε προσωρινά
και οριστικά το έργο, του κ. Γιαµουρίδη, ο οποίος επιβεβαίωσε
την απόλυτα προσηλωµένη στον νόµο διαδικασία προσωρινής
και οριστικής παραλαβής του έργου και στην τυπική και -στο
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της- απολύτως αναγκαίας συνεργασίας µε την ανάδοχο εταιρεία «INITIATIVE MEDIA».
Συµπερασµατικά, εν µέσω της πανδηµίας, των πρωτόγνωρων
και έκτακτων καταστάσεων, η µόνη συνεισφορά του ΣΥΡΙΖΑ ήταν
η σπίλωση µε έντονο ιδεοληπτικό και λαϊκίστικό ύφος των ενεργειών της Κυβέρνησης που σαφώς έγιναν προς όφελος των Ελλήνων. Αυτό αποτελεί στην ουσία από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ
υπονόµευση της εθνικής προσπάθειας σε µια χρονική στιγµή
κατά την οποία η Κυβέρνηση µε υψηλό αίσθηµα ευθύνης εργάστηκε και συνεχίζει να εργάζεται για τη διαφύλαξη της δηµόσιας
υγείας, την ενηµέρωση των πολιτών και τη θωράκιση της οικονοµίας. Αποδείχθηκε πέρα πάσης αµφιβολίας η µη ύπαρξη ποινικών ή πολιτικών ευθυνών πολιτικών προσώπων για τις υποθέσεις αυτές.
Η Κυβέρνηση συνεχίζει µέσα σε αυτή την πρωτοφανή για την
ανθρωπότητα κατάσταση να εργάζεται συστηµατικά για την καλύτερη δυνατή ανάσχεσή της και την αντιµετώπισή της µε κάθε
δυνατό και νόµιµο µέσο.
Το µόνο που πραγµατικά λυπεί –και δεν έχει ακουστεί σήµερα
στην Αίθουσα αυτή- είναι η απώλεια εκατοµµυρίων σε όλον τον
κόσµο ψυχών εξαιτίας αυτής της µάστιγας που πλήττει την ανθρωπότητα, κάτι που δυστυχώς σήµερα επιδιώκει να χρησιµοποιήσει σε βάρος της ελληνικής Κυβέρνησης ο ΣΥΡΙΖΑ. Ευτυχώς, όµως, η λογική και η κατανόηση είναι ακόµα στοιχεία που
διακρίνουν τον Έλληνα, την πλειονότητα των Ελλήνων, όχι όµως
τους αδιόρθωτους της Αντιπολίτευσης στη χώρα µας.
Κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, κρατήστε µεταξύ σας
τις αποστάσεις, διότι εµείς θα συνεχίσουµε το δηµιουργικό µας
έργο προς όφελος του ελληνικού λαού και µόνο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστούµε τον κύριο συνάδελφο.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Χατζηγιαννάκης εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρ’ ότι ο χρόνος είναι εξαιρετικά περιορισµένος για µια
τόσο σοβαρή υπόθεση και θα πρέπει να ακουστούν πολλά, θα
προσπαθήσω να ξεκινήσω τη σηµερινή µου τοποθέτηση µε µια
εικόνα από το µέλλον.
Φανταστείτε λοιπόν σε δέκα µε δεκαπέντε χρόνια έναν πρώην
Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ µάλιστα της Νέας Δηµοκρατίας να αφηγείται σε µια οµάδα που θα έχει κάτσει σε κάποια
περιοδεία του, είτε στα χωριά του στη Φθιώτιδα είτε κάπου
αλλού, και να λέει: «Έτσι καταφέραµε να γαντζωθούµε τέσσερα
χρόνια στην κυβέρνηση, έτσι καταφέραµε και παρά το γεγονός
ότι είχαµε τους χειρότερους δείκτες για πολύ καιρό στα ζητήµατα της πανδηµίας, µε δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, παρότι καταφέρναµε σε κάθε φυσική καταστροφή είτε να καίγονται είτε να
θάβονται κάτω από το χιόνι δεκάδες συµπολίτες µας και παρ’ ότι
ήµασταν τελείως ανίκανοι να αντιµετωπίσουµε τα ζητήµατα της
ακρίβειας, εµείς καταφέραµε, µοιράζοντας αφειδώς και χωρίς
κανένα κριτήριο χρήµατα στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, όχι
µόνο να µη βγαίνει αυτή η εικόνα σε αυτά, αλλά να παρουσιάζεται και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως Μωυσής». Και να απαντάει
προφανώς κάποιος από την παρέα του: «Το θυµάµαι αυτό που
λέτε. Μάλιστα ο εκδότης που το έγραψε είχε και ένα σάιτ και µία
εφηµερίδα, είχε εισπράξει 180.000 ευρώ, τα έκλεισε µετά από
δύο µέρες βέβαια, αλλά έτσι µπορέσαµε κι εµείς να µην ακούγε-
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ται τίποτα στα συστηµικά µέσα επί τόσο µακρό χρονικό διάστηµα».
Σε αυτόν δυστυχώς τον όχι και τόσο υποθετικό διάλογο είναι
η ουσία της σηµερινής συζήτησης. Σε περίοδο πανδηµίας η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας επέλεξε συνειδητά να αφήσει
το ΕΣΥ να καταρρεύσει, µε αποτέλεσµα η χώρα µας να µετρά
κάθε µέρα εκατόµβες νεκρών.
Αντί λοιπόν να στηρίξετε τη δηµόσια υγεία, επιλέξατε να κάνετε αυτό που γνωρίζετε καλύτερα: επικοινωνιακή διαχείριση,
έλεγχο των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και χειραγώγηση. Με
πρόφαση την υπαρκτή ανάγκη για ενηµέρωση των πολιτών για
την πανδηµία, προχωρήσατε µε τις λίστες Πέτσα σε δαπάνες
κάτω από συνθήκες πλήρους αδιαφάνειας δεκάδων εκατοµµυρίων. Όπως αποδείχτηκε βέβαια, η εταιρεία στην οποία έγινε η
ανάθεση και προσπάθησε να διαχειριστεί αυτό το τόσο θεάρεστο
έργο, έπαιρνε εντολές κατευθείαν από την ίδια την Προεδρία της
Κυβέρνησης, από την ίδια τη διευθύντρια του Υφυπουργού του
κ. Πέτσα. Μας τα κατέθεσε και υπάρχουν ευτυχώς στα Πρακτικά.
Αυτό είναι το καλό που είχε αυτή η εξεταστική, παρά το γεγονός ότι προσπαθήσατε κι εκεί να αποκρύψετε, είτε αποκρύπτοντας έγγραφα είτε προφανώς µε το σκανδαλώδες να µην καλέσετε τους εµπλεκόµενους υπουργούς -είχαµε λίστα Πέτσα
χωρίς Πέτσα, λίστα Κικίλια χωρίς Κικίλια- και όποιους ήταν διατάκτες, γιατί ακριβώς φοβόσασταν ότι θα εκτεθούν ανεπανόρθωτα -που ήδη έχουν εκτεθεί βέβαια-, αλλά δεν µπορέσατε
παρόλα αυτά να το καλύψετε.
Αλλά τι συζητάµε; Εδώ στο ζήτηµα της «OPINION POLL», τον
άνθρωπο που εξέταζε η εξεταστική µας επιτροπή αν έπρεπε να
λάβει χρήµατα, 270.000 ευρώ, ενώ έκανε δηµοσκοπήσεις από
άλλη εταιρεία, θεωρήσατε ότι είναι περιττό να έρθει. Το θεωρήσατε δηλαδή εσείς περιττό να έρθει ο ελεγχόµενος.
Ας πάµε, όµως, να δούµε τι έβγαλε έστω και µε αυτή την προσπάθεια η επιτροπή.
Συµπέρασµα πρώτο: Κριτήρια βάσει των οποίων µοιράστηκαν
τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης τις λίστες Πέτσα για τις καµπάνιες
«Μένουµε σπίτι» και «Μένουµε ασφαλείς» υπήρξαν; Δεν υπήρξαν.
Υπήρξε ένας αόριστος αλγόριθµος, από ό,τι µας είπε ο κ. Γκάλγκος, τον οποίον ούτε τον κατάλαβε κανείς ούτε τον κατέθεσε σε
κανέναν. Τι έγινε όµως αντιθέτως; Τι αποδείχτηκε;
Η λίστα Κικίλια που ήταν λίγους µήνες µετά µε παρεµφερές
περιεχόµενο για την καµπάνια του εµβολιασµού ακολούθησε τελείως διαφορετική διαδικασία ανάθεσης, νόµιµη µε το Ενωσιακό
και Εθνικό Δίκαιο και τουλάχιστον είχε κριτήρια, ελαφριά µεν,
αλλά τουλάχιστον είχε κριτήρια. Πώς εκτέθηκε ο κ. Πέτσας ανεπανόρθωτα; Πήγε η σύµβαση του κ. Κικίλια στο Ελεγκτικό Συνέδριο και το Ελεγκτικό Συνέδριο -η δικαιοσύνη δηλαδή, το αρµόδιο ελεγκτικό όργανο- τι είπε; Είπε το απλούστατο, ότι κριτήρια
προφανώς και πρέπει να υπάρχουν, ότι η τηλεθέαση, τα φύλλα
που πουλάει ο έντυπος Τύπος, η ακροαµατικότητα και προφανώς
η επισκεψιµότητα των σάιτ είναι κριτήρια που πρέπει να λογίζονται και είναι εύκολο να τα διερευνήσει και η οποιαδήποτε ελεγκτική αρχή.
Στη λίστα Πέτσα είχαµε κάτι τέτοιο; Όχι. Η ίδια εποµένως η
ενέργεια άλλου σας Υπουργείου εκθέτει ανεπανόρθωτα τον κ.
Πέτσα και τον τρόπο µε τον οποίον διαχειριστήκατε τα 20 εκατοµµύρια. Είναι σαφέστατο πλέον αυτό.
Τι υπάρχει όµως επιπλέον; Και για την ίδια λίστα Πέτσα βγήκε
µετά από προσφυγή του Vouli Watch απόφαση του διοικητικού
εφετείου που καταδικάζει την Κυβέρνηση και την υποχρεώνει δεν έχουµε ακόµα το κείµενο γιατί δεν έχει καθαρογραφτεί- δηλαδή το επιστρέφει στη διοίκηση, να δώσει τα κριτήρια –αν
υπήρχαν κριτήρια, θα είχαν έρθει και στην επιτροπή µας-, γιατί
δεν είναι νόµιµο να µην παρουσιάζονται τα κριτήρια στο κοινό,
πόσο µάλλον στην εξεταστική επιτροπή.
Και κλείνω µε το εξής, µε το ζήτηµα που µπορεί να είναι ακόµη
χειρότερο, δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι η λίστα Πέτσα και λογικά και σωστά έχει λάβει τη µερίδα του λέοντος, γιατί δαπανήθηκαν αδιαφανώς δεκάδες εκατοµµύρια: το ζήτηµα της «OPINION POLL» και της «REPOSITION STRATEGY», δηλαδή των δύο
εταιρειών του κ. Διαµαντή. Τι καταλάβαµε από όλη αυτή τη διαδικασία και από τους µάρτυρες που ήρθαν, αλλά και από τα έγ-
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γραφα; Ότι ανατέθηκαν στην ίδια εταιρεία του κ. Διαµαντή -είναι
ο µοναδικός ιδιοκτήτης ο κ. Διαµαντής και των δύο εταιρειώναπό εποπτευόµενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής
τρεις συνεχόµενες συµβάσεις κατά παράβαση του εθνικού και
του Ενωσιακού Δικαίου, γιατί δεν µας απάντησε ο υπεύθυνος της
«OPINION POLL» αλλά και ο Πρόεδρος του ΕΔΥΤΕ αν ήταν νόµιµες –γιατί δεν ήταν προφανώς νόµιµες- οι επεκτάσεις των συµβάσεων.
Άρα και παράνοµη ήταν η ανάθεση και το έργο δεν καταλάβαµε ποιο ακριβώς ήταν, γιατί, υποτίθεται, ότι η επίκληση του κατεπείγοντος για να γίνει µε απευθείας ανάθεση έγινε για να
προλάβουµε την τουριστική σεζόν. Η ανάθεση έφτασε να γίνει
τέλος Αυγούστου και άρα η σύµβαση άρχισε να τρέχει Σεπτέµβρη. Δηλαδή άρχισε να τρέχει µετά την τουριστική σεζόν. Αυτό
ήταν το κατεπείγον το οποίο δικαιολογούσε την παράνοµη απευθείας ανάθεση. Οι επεκτάσεις, είπαµε, ήταν τελείως παράνοµες.
Και φυσικά το call center που υποτίθεται ότι ήταν το αντικείµενο
της σύµβασης δεν υπήρξε ποτέ.
Και εγκαλείτε εµάς και όλη την Αντιπολίτευση που είπαµε ότι
πρέπει να εξεταστούν αυτές οι ενέργειες. Όχι µόνο έπρεπε να
εξεταστούν, πρέπει να διερευνηθούν και περαιτέρω. Παρά τις
προσπάθειές σας, θα διερευνηθούν.
Αποδεικνύεται λοιπόν δυστυχώς ότι οι κυβερνήσεις της Δεξιάς
αντιλαµβάνονται και το κράτος ως λάφυρο και τα δηµόσια ταµεία
ως χρήµατα που µπορούν να µοιράζουν δεξιά και αριστερά κατά
το δοκούν, µε µόνο κριτήριο το κοµµατικό συµφέρον και όχι το
εθνικό.
Ακόµα και ο τελευταίος Έλληνας πολίτης έχει καταλάβει πλέον
ότι όσο νωρίτερα αποχωρήσετε τόσο καλύτερο για τη χώρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ο κ. Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Μία ακόµη συζήτηση για πόρισµα εξεταστικής επιτροπής και
µία ακόµη φορά είµαστε στο ίδιο έργο θεατές, στο έργο δηλαδή
της συγκάλυψης των ευθυνών, της συγκάλυψης της διαπλοκής
που αποτελεί επί της ουσίας και την κοινή συνισταµένη όλων των
προηγούµενων εξεταστικών και προκάτ ανακριτικών επιτροπών,
ανεξάρτητα της εκάστοτε πλειοψηφίας, για να υπάρχει η συνέχεια ενός αδιαφανούς µηχανισµού σχέσεων διαπλοκής ανάµεσα
στο αστικό κράτος και τους επιχειρηµατικούς οµίλους, ανάµεσα
στο πολιτικό προσωπικό και τους επιχειρηµατίες.
Στην προκειµένη περίπτωση του θέµατος που εξετάζει η συγκεκριµένη επιτροπή η παραµονή και η συνέχιση της ύπαρξης
ενός µηχανισµού χειραγώγησης και εξωραϊσµού από τα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης το οποίο είναι βολικό για όλα τα κόµµατα
του αστικού πολιτικού συστήµατος. Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο
και δεν είναι τυχαίο ότι και η Κυβέρνηση αλλά και τα υπόλοιπα
κόµµατα απορρίψανε την τροπολογία του ΚΚΕ η οποία βάζει
πολύ συγκεκριµένα ζητήµατα: Πρώτον να είναι υποχρεωτικά και
δωρεάν σε όλα τα µέσα τα θέµατα που αφορούν µηνύµατα για
την προστασία της δηµόσιας υγείας και την προστασία από σοβαρό κίνδυνο ή απειλή, δεύτερον σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις να υπάρχουν συγκεκριµένα κριτήρια καθορισµού όσο
το δυνατόν πιο αντικειµενικά στο πώς θα διανεµηθεί η διαφηµιστική καµπάνια των Υπουργείων, των εποπτευόµενων οργανισµών και των επιχειρήσεων και τρίτον να δίνεται η δυνατότητα
να δηµοσιεύεται αναλυτικά το σύνολο της διαφηµιστικής δαπάνης Υπουργείων, εποπτευόµενων φορέων και επιχειρήσεων υπό
δηµόσιο έλεγχο ανά ποσό και ανά µέσο ενηµέρωσης. Αυτά τα
τρία πολύ απλά ζητήµατα βάζει η τροπολογία του ΚΚΕ. Θα έκανε
κάτι επαναστατικό; Όχι βέβαια. Θα έριχνε λίγο παραπάνω φως
στην υπόθεση. Αλλά την απορρίψατε.
Βεβαίως η κυβερνητική πλειοψηφία της Νέας Δηµοκρατίας
έκανε ό,τι µπορούσε για να µη διερευνηθεί η υπόθεση στην εξεταστική επιτροπή, απέκλεισε τα πολιτικά πρόσωπα, τους Υπουργούς, αλλά και οικονοµικούς παράγοντες και άρον άρον έκλεισε
την υπόθεση. Παρά τις φιλότιµες προσπάθειες τις οποίες κατέ-
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βαλλε, δεν απέτρεψε στο να καταλήξουµε, όπως τόνισε κλείνοντας και την οµιλία της η συντρόφισσα η Μαρία Κοµνηνάκα στο
ότι χωρίς αµφιβολία προέκυψαν από τις εργασίες της εξεταστικής επιτροπής τουλάχιστον πολιτικές ευθύνες της Κυβέρνησης
και της κυβερνητικής πλειοψηφίας τόσο όσον αφορά τη διαδικασία που ακολουθείται στην εξεταστική επιτροπή όσο και για την
ουσία των ερευνών των πράξεων αυτής. Η έκταση και η βαρύτητα αυτών των ευθυνών θεωρούµε ότι χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης και όχι κουκουλώµατος.
Βεβαίως από την πρώτη στιγµή είχαµε τονίσει ότι δεν έχουµε
καµµία αυταπάτη ότι θα µπορούσε να γινόταν ουσιαστική διερεύνηση στην επιτροπή, γιατί υπάρχει µια πολύ πλούσια εµπειρία
παρακώλησης και συγκάλυψης όλων των προηγούµενων επιτροπών. Γιατί όµως η κυβερνητική πλειοψηφία, η Νέα Δηµοκρατία
επέλεξε αυτή την τακτική; Στο χωριό µας λένε «καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται». Αν ήταν όλα καλά καµωµένα τα
πράγµατα δεν θα είχατε κανέναν απολύτως λόγο να αποφύγετε
την πλήρη εξέταση. Δεν θα δηµιουργούσατε κανένα τεχνικό πρόσκοµµα στο να µην εξεταστούν τα πάντα όλα και να µην έρθουν
όλα στο φως. Αλλά εσείς δεν κάνατε αυτό. Επιλέξατε να παραµείνουν στο να υπάρχουν σύννεφα πάνω από αυτή την υπόθεση.
Δεύτερο ερωτηµατικό. Γιατί δεν κάνατε αυτό το οποίο λέγατε
πριν τη συγκρότηση επιτροπής, ότι εσείς θέλατε να διευρυνθεί
χρονικά το διάστηµα της διερεύνησης της εξεταζόµενης περιόδου, δηλαδή να πάει από τις αρχές περίπου των µνηµονίων; Γιατί
δεν το κάνατε αυτό; Γιατί κόρακας κοράκου µάτι δεν βγάζει. Γιατί
δεν θέλατε να βγούνε τα άπλυτα στη φόρα, να µη βγει δηλαδή
και να µην αποκαλυφθεί ότι κάθε φορά όλες οι κυβερνήσεις θέλουν να διαµορφώσουν ένα ευνοϊκό γι’ αυτές περιβάλλον, αξιοποιώντας τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και επιδιώκουν µε κάθε
τρόπο να χειραγωγήσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια.
Βολεύει και τη Νέα Δηµοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ -αλλά όχι µόνονα πετάτε λάσπη στον ανεµιστήρα για να ψαρεύετε στα θολά
νερά, µε αυτόν τον τρόπο να αποπροσανατολίζετε αλλά και να
εγκλωβίζετε τη λαϊκή δυσαρέσκεια, η οποία φαίνεται να είναι και
να παραµένει ως ένα εκκρεµές που να κινείται πότε στη µία
πλευρά πότε στην άλλη πλευρά, ανάµεσα δηλαδή στη Σκύλλα
και τη Χάρυβδη. Τι φοβάστε; Φοβάστε τη χειραφέτηση και τη ριζοσπαστικοποίηση των λαϊκών στρωµάτων.
Στην οµιλία του ο κ. Τσίπρας παρά την αγωνιώδη προσπάθεια
να συσκοτίσει τις σοβαρές ευθύνες που είχε η κυβερνητική του
πολιτική για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο λαός, είπε κάτι
πάρα πολύ χαρακτηριστικό και σε αυτό θα σταθώ, αναφερόµενος στην επίσκεψη του κ. Γεωργιάδη στην Καστοριά και τις αντιδράσεις που υπήρχαν. «Δεν είναι στηµένη», είπε ο κ. Τσίπρας
κατά λέξη και αυτό είναι το χειρότερο για όλους, για το πολιτικό
σύστηµα στο σύνολό του, δηλαδή αγωνιώδη προσπάθεια να υπερασπιστεί το πολιτικό σύστηµα ο κ. Τσίπρας. Το ίδιο έκανε και ο
κ. Κατρίνης. Αλήθεια, ποιοι ήταν αυτοί που ήταν συγκεντρωµένοι
και αποδοκίµασαν τον κ. Γεωργιάδη; Οι συγκεντρωµένοι ήταν
όλοι αυτοί οι οποίοι συµµετείχαν στην κινητοποίηση που είχαν
εξαγγείλει ο Αγροτικός Σύλλογος Καστοριάς, ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Άργους, ο Αγροτικός Σύλλογος Πενταβρυσίου, ενώ
στο πλευρό των αγροτών βρίσκονται και σε ένδειξη συµπαράστασης και το Σωµατείο Γουνεργατών Καστοριάς.
Να, λοιπόν, ποιος είναι ο κίνδυνος που εξέφρασε πολύ γλαφυρά ο κ. Τσίπρας, να, λοιπόν, ποιους φοβάστε όλοι σας. Φοβάστε τον οργανωµένο λαό, φοβάστε τον αγωνιζόµενο λαό για το
δίκιο του. Τον θέλετε απλά και µόνο επαίτη που θα παρακαλάει
την κάθε κυβέρνηση να του δώσει κάποια ψίχουλα από το καρβέλι που κάθε µέρα του κλέβετε, τον θέλετε απλά και µόνο έναν
παθητικό ψηφοφόρο που θα πηγαίνει κάθε φορά στις εκλογές
όπου φυσάει ο άνεµος. Αυτός, λοιπόν, είναι ο κίνδυνος. Και καλά
κάνετε και τον φοβάστε τον οργανωµένο λαό. Καλά κάνετε και
φοβάστε τον αγωνιζόµενο λαό. Γιατί όπως τόνισε και ο Γενικός
Γραµµατέας του κόµµατος σήµερα το πρωί θα πάρει αµπάριζα
το πολιτικό σας σύστηµα.
Έτσι, λοιπόν, το ΚΚΕ θεωρεί ότι στις σηµερινές συνθήκες το
ελπιδοφόρο µήνυµα πρέπει να είναι ο αγώνας του λαού και να
αγκαλιάσει ακόµη περισσότερους. Ως Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας έχουµε πλέρια εµπιστοσύνη στη δύναµη της εργατικής
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τάξης και του λαού και ότι µπορεί να φέρει τα πάνω κάτω, να
δώσει δηλαδή µέσα από τους αγώνες του απάντηση και στην αντιλαϊκή πολιτική, αλλά και να αποκαλύψει το ψεύτικο προσωπείο
των διαφόρων επίδοξων σωτήρων. Μέσα από αυτούς τους αγώνες, µέσα από αυτή την πάλη θα απορρίπτει όλο και περισσότερο
το αστικό πολιτικό σας σύστηµα, σε όλο και περισσότερους θα
γίνεται πιο αντιληπτό το γεγονός ότι η επόµενη κυβέρνηση θα
είναι χειρότερη από την προηγούµενη κυβέρνηση, γιατί όπως
λέει ο λαός µας «κάθε πέρυσι και καλύτερα», έτσι και η επόµενη
κυβέρνηση θα είναι χειρότερη από την προηγούµενη.
Από αυτή την άποψη θα συντρίψει τη µέγγενη την οποία τον
κρατάει δεσµευµένο στη λογική του µικρότερου κακού και στις
µειωµένες απαιτήσεις. Μέσα από αυτή την πάλη, τον αγώνα και
τη συµπαράταξη µε το ΚΚΕ θα ανοίξει τον δρόµο για την οικοδόµηση της δικιάς του κοινωνίας, δηλαδή της εργατικής τάξης
και των υπόλοιπων λαϊκών στρωµάτων του σοσιαλισµού.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Θεοχάρης εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που παρακολουθούµε σήµερα στη συζήτηση είναι το χρονικό ενός προαναγγελθέντος
φιάσκου. Από την πρώτη στιγµή γνωρίζαµε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το µόνο
που επεδίωκε ήταν να δώσει άλλη µια παράσταση, ο ΣΥΡΙΖΑ που
στελέχη του, όπως ο κ. Πολάκης και η κ. Χριστοδουλοπούλου
κάνουν λόγο για αρµούς της εξουσίας που δεν κατάφεραν να
ελέγξουν κατά τη διάρκεια της καταστροφικής θητείας τους,
ώστε να κάνουν καθεστώς.
Ο ΣΥΡΙΖΑ που στελέχη του µεθόδευαν εντελώς απροκάλυπτα
τη δηµιουργία προπαγανδιστικού µηχανισµού µε τα περιβόητα
βοσκοκάναλα. Γιατί χωρίς κανάλια καθεστώς δεν κάνεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ που στελέχη του επεξεργάζονταν σχέδιο επιστροφής στη
δραχµή, σχέδιο που αποκάλυψα από αυτό εδώ το Βήµα το 2015,
γιατί καθεστώς µε ευρώ δεν γινόταν. Αυτός, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ
είχε το θράσος να εγκαλέσει την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας για χειραγώγηση των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Και σήµερα ακούσαµε από αυτό εδώ το Βήµα από τον κ. Τσίπρα από
τον µεγαλύτερο πολιτικό πινόκιο πως το καθεστώς Μητσοτάκη
θα πέσει µε πάταγο. Και λίγη ντροπή νοµίζω, χρειάζεται. Αλλά οι
απαντήσεις δόθηκαν και είναι κάτι παραπάνω από ηχηρές. Είναι
αποστοµωτικές. Είναι κόλαφος γιατί το πόρισµα της εξεταστικής
αποδεικνύει πόσο οικείες είναι για τον ΣΥΡΙΖΑ οι εξωθεσµικές
µηχανορραφίες.
Το ότι εσείς όµως σκέφτεστε και λειτουργείτε κατ’ αυτόν τον
φαύλο τρόπο δεν σηµαίνει ότι το ίδιο κάνουν και άλλοι. Διότι η
Νέα Δηµοκρατία ήταν, είναι και θα είναι η προσωποποίηση της
συνταγµατικής νοµιµότητας. Η πραγµατικότητα είναι πως η δυνατότητα σύστασης εξεταστικής επιτροπής από τη µειοψηφία
ήρθε µετά από την τροποποίηση του άρθρου 68 από τη Νέα Δηµοκρατία. Η δυνατότητά µας να µιλάµε σήµερα έγινε γιατί η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας το ζήτησε χωρίς να
υπάρχει απαραίτητη υποχρέωση.
Ολόκληρο όµως το κατηγορητήριο του ΣΥΡΙΖΑ αποδείχθηκε
πανηγυρικά έωλο. Πρώτα απ’ όλα µε την ενηµερωτική εκστρατεία «Μένουµε σπίτι, µένουµε ασφαλείς». Αποδείχτηκε ότι η καµπάνια αυτή ήταν κρίσιµης σηµασίας και απολύτως αναγκαία
προκειµένου να αντιµετωπιστεί εγκαίρως και αποτελεσµατικά το
πρώτο κύµα της πανδηµίας. Κι αυτό δεν θα µπορούσε να γίνει
αλλιώς παρά µόνο µε τη σωστή ενηµέρωση των πολιτών για τη
λήψη των απαραίτητων µέτρων ατοµικής προστασίας.
Η Κυβέρνησή µας µε απολύτως νόµιµη, διαφανή διαδικασία
ανέθεσε την υλοποίηση της ενηµερωτικής εκστρατείας στην ανεξάρτητη εταιρεία «INITIATIVE MEDIA». Εντελώς ανεπηρέαστη
έκανε χρήση ειδικών αλγορίθµων, µαθηµατικών µοντέλων, όλα
δηλαδή τα σύγχρονα εργαλεία του µάρκετινγκ. Ποια θα ήταν η
εναλλακτική; Να αποφασίζει µόνος του ο κάθε Υπουργός. Αυτό
είναι πραγµατικά αυτό που ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ; Χωρίς, λοιπόν, καµµία υπόδειξη χωρίς την παραµικρή συµµετοχή της κυβέρνησης
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προχώρησε στη διαπραγµάτευση των οικονοµικών όρων της
καµπάνιας µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Όλα ήταν αδιάβλητο
και ξεκάθαρα, η επιλογή των µέσων, η ανάθεση, η τιµολόγηση
και η πληρωµή της υπηρεσίας. Εξάλλου το αποτέλεσµα ήταν θετικό. Αυτό το συµπέρασµα δεν είναι µόνο της Νέας Δηµοκρατίας.
Το είπε εδώ και ο κ. Καµίνης του ΚΙΝΑΛ.
Δεύτερον, σε ό,τι αφορά στη µετάδοση των εορταστικών µηνυµάτων η εξεταστική επιτροπή αποφάνθηκε ότι η ανάδοχος
«TEMPO-WAVEMAKER» εφάρµοσε αξιοκρατικά και δίκαια τα κριτήρια επιλογής µέσων µαζικής ενηµέρωσης βάσει ποσοτικών,
ποιοτικών και σε κάθε περίπτωση επιστηµονικών µετρήσεων. Η
δε κατανοµή της συνολικής δαπάνης της καµπάνιας έγινε σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας.
Τρίτον, η υπόθεση του rebranding είναι ένα εγχείρηµα επείγον
για τη διαφύλαξη του διεθνούς κύρους της χώρας. Έπρεπε να
κινηθούµε άµεσα και δραστικά. Και πάλι η εξεταστική επιτροπή
δικαίωσε πλήρως τους χειρισµούς µας. Η εταιρεία «ENTERPRISE
GREECE» ενήργησε ανοικτό διεθνή διαγωνισµό και πέτυχε υποδειγµατικά τον στόχο που είχε τεθεί. Ουδέποτε η κυβέρνηση αναµείχθηκε στη σύµβαση της «ENTERPRISE GREECE» µε την
ανάδοχο «ENDELMAN», εν προκειµένω µια εταιρεία κορυφαία
στο συγκεκριµένο κλάδο. Και µην ακούµε συνέχεια πως αυτό
ήταν κάποιο PR του Πρωθυπουργού. Δεν υπάρχει λόγος στο
εξωτερικό παρά µόνο η προώθηση της εικόνας της χώρας.
Τέταρτον, καµµία παρατυπία κανένα αµφιλεγόµενο σηµείο για
το PLF. Πρώτη η Ελλάδα εφάρµοσε ένα ψηφιακό µόνο PLF, µια
καινοτοµία που µας επέτρεψε να πετύχουµε τόσο σηµαντικά
στον τουρισµό µε ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα. Η ανταπόκριση
του κοινού ήταν ογκώδης γι’ αυτό χρειάστηκε η ΕΔΥΤΕ επειγόντως σε συνεργασία µε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
να συµβληθεί µε την εταιρεία «REPOSITION STRATEGY» για την
εκτέλεση του έργου. Το έζησα αυτό το έργο. Έζησα τον όγκο
των ερωτηµάτων. Τα τηλέφωνα έφταναν µέχρι το Υπουργείο
Τουρισµού. Έπαιρναν οι άνθρωποι και έπρεπε να ενηµερωθούν
τουλάχιστον, όπως καταφέραµε να τους ενηµερώσουµε.
Θα κλείσω την παρέµβασή µου µε ένα ζήτηµα που αποδεικνύεται µονίµως µπούµερανγκ για τον ΣΥΡΙΖΑ: τις δηµοσκοπήσεις.
Κατ’ αρχάς για την «OPINION POLL» για την οποία δεν υπήρξε
καµµία προσφυγή στην ελεγκτική αρχή δηµοσκοπήσεων. Δεν
τόλµησε ο ΣΥΡΙΖΑ να την καταγγείλει διότι τότε θα υπήρχε πόρισµα και είναι σίγουροι για το αποτέλεσµα αυτού του πορίσµατος.
Γι’ αυτό δεν καταγγέλλουν. Αντιθέτως για τις «VOXPOP ANALYSIS» και «COMMON VIEW» ξέρουµε πολύ καλά ότι έγιναν καταγγελίες, τα πορίσµατα βρήκαν ατασθαλίες και αυτά πήγαν στο
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.
Δεν θα θυµίσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πάρτι χάλκευσης δηµοσκοπήσεων επί συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ιδιαίτερα κατά το 2017 - 2019. Δεν θα αναφερθώ στο µπούλινγκ,
την εκστρατεία συκοφάντησης δηµοσκοπικών εταιρειών επειδή
δεν συµφωνούσαν µε το αφήγηµα του ΣΥΡΙΖΑ περί άχαστου. Θα
πω µόνο ότι αν χρειάζεστε µια πραγµατική εικόνα της κοινωνίας,
εάν θέλετε να κοιτάξετε την αλήθεια κατάµατα πηγαίνετε αν τολµάτε σε µια πλατεία και τότε θα δείτε την πραγµατική άβολη για
σας αλήθεια ότι οι Έλληνες έχουν γυρίσει οριστικά την πλάτη
στον λαϊκισµό, στο ψέµα. Οι Έλληνες εµπιστεύονται τον Κυριάκο
Μητσοτάκη και την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Τη µόνη
εγγυηµένη δηµοκρατική δύναµη προόδου σε αυτόν τον τόπο. Και
εδώ είναι το πρόβληµά σας. Νοσταλγείτε το 2015. Με αυτή την
εξεταστική, µε την εν γένει συµπεριφορά σας γίνεται φανερό το
πολιτικό σας σχέδιο. Αυτό είναι µια τριπλή επίθεση. Επιτίθεστε
στους θεσµούς. Στήσατε, µαζί µε άλλα πράγµατα και το σηµερινό πάρτι αλλά το συµπέρασµα έρχεται αβίαστο. «Δεν στοιχειοθετείται παρέµβαση» είπε από αυτό εδώ το Βήµα ο κ. Καµίνης.
Είστε αποµονωµένοι και εδώ είναι το δικό σας Βατερλό. Επιτίθεστε στις επιτυχίες της χώρας. Προσέξτε, κύριοι συνάδελφοι. Χτυπάνε µε το πόρισµά τους στην καµπάνια του lockdown που
πέτυχε η χώρα µας, το rebranding της χώρας µε το οποίο καταφέραµε να πετύχουµε όλα αυτά που πετύχαµε και τον τουρισµό.
Την εµβολιαστική όµως καµπάνια, την οποία υπονόµευσαν µε το
αντιεµβολιαστικό τους µήνυµα, θεωρούν ότι τη χτύπησαν αρκετά. Και έτσι δεν την αναφέρουν στο πόρισµά τους. Και εδώ
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φαίνεται ποια είναι πραγµατική στόχευση.
Τέλος -κλείνω µε αυτό κυρία Πρόεδρε- επιτίθεστε στην οµοψυχία του ελληνικού λαού. Οµοψυχία που είναι αναγκαία για να
αντιµετωπίσει η χώρα τα πολλαπλά παγκόσµιας φύσης µέτωπα
που πρέπει να αντιµετωπίσουµε. Εσείς όµως επενδύετε στη διάσπαση για να φέρει την αποτυχία στη χώρα και εσάς στην εξουσία. Μην ανησυχείτε όµως. Η χώρα, όπως κάθε χώρα έχει
ένστικτο αυτοσυντήρησης. Και θα το ενεργοποιήσει µε οδυνηρά
αποτελέσµατα στις επερχόµενες εκλογικές διαδικασίες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Τον λόγο εκ µέρους
του Κινήµατος Αλλαγής έχει ο κ. Κωνσταντινόπουλος.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ε’ Αντιπρόεδρος της
Βουλής): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Κίνηµα Αλλαγής σήµερα νοµίζω ότι µε τον εισηγητή του, τους οµιλητές του, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο έβαλε όλα τα θέµατα σε µια σειρά και µάλιστα χωρίς το άγχος των αποστάσεων, των ίσων, των µεγάλων,
των µικρών. Νοµίζω ότι είναι η παράταξη που µαθαίνει και µπορεί
να αναλύει σωστά το παρελθόν για να έχει ενδιαφέρον το µέλλον.
Άκουσα τον κ. Τσίπρα που ήρθε στη Βουλή. Τον παρακολουθούσα. Μας είπε ότι ο κ. Δούκας ήταν Υπουργός εκείνης της κυβέρνησης. Άντε να πει κάτι να δούµε. Είπε µετά ότι αυτή η
κυβέρνηση έδινε λεφτά. Άντε να δούµε ποια ήταν αυτή η κυβέρνηση. Ψάχναµε. Μετά από λίγο πάλι αυτή η κυβέρνηση είναι η
χειρότερη της Νέας Δηµοκρατίας, όπως είπε η Νάντια Γιαννακοπούλου. Προσπαθούσαµε να δούµε ποια είναι η καλύτερη κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Ποιος το ξέρει; Πέρασε η ώρα.
Πέρασαν σαράντα πέντε λεπτά. Δεν είπε Κώστα Καραµανλή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
Τίποτα. Και ξέρετε γιατί δεν είπε; Έχουν συγκεκριµένες σχέσεις όλα. Άρχισε σιγά σιγά όλη αυτή η διαδικασία. Έχει πολλές
σχέσεις µε το πώς συµπεριφέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ το προηγούµενο
χρονικό διάστηµα µε το πώς συµπεριφερόταν η τότε κυβέρνηση.
Γι’ αυτό εµείς κρατάµε ίσες αποστάσεις από τη Νέα Δηµοκρατία
και τον ΣΥΡΙΖΑ. Και µη σας πω και µεγάλες αποστάσεις.
Πάµε τώρα στα συγκεκριµένα. Τα τελευταία οκτώ - εννιά χρόνια τη χώρα την κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δηµοκρατία. Ο
ΣΥΡΙΖΑ µε τον Καµµένο και η Νέα Δηµοκρατία µε αυτοδυναµία.
Για να δούµε, τώρα, µε το κρατικό χρήµα τι έγινε. Για έναν πολίτη, δηλαδή, που ζει τα τελευταία χρόνια στη χώρα, τι σηµαίνει.
Για να καταλάβουµε αν αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ σήµερα είναι µια
πραγµατικότητα, αν είναι µια αλήθεια.
Και εξηγούµαι: Χρηµατοδότησε, χωρίς κριτήρια, φιλικά µέσα
µαζικής ενηµέρωσης ο ΣΥΡΙΖΑ; Βεβαίως. Απάντησε σε κάποια
ερώτηση για το πόσα λεφτά έδωσε στην «ΑΥΓΗ» ή σε άλλα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης; Όχι. Υπήρξε δηµοσίευµα που έλεγε ότι
έδωσε πάνω από µισό εκατοµµύριο στο κοµµατικό όργανο, την
«ΑΥΓΗ», που πουλούσε τρεις χιλιάδες φύλλα; Το έκανε, χωρίς
κανένα κριτήριο. Γιατί; Γιατί ήταν κυβέρνηση. Και τώρα γιατί δεν
πιάνει η Αντιπολίτευση; Γιατί έρχεται και λέει: «Μα, κι εσείς τα
ίδια κάνετε». Βεβαίως έκανε τα ίδια η Νέα Δηµοκρατία. Απλώς,
δηµοσιοποίησε τον κατάλογο, για να είµαστε απόλυτα ειλικρινείς. Χωρίς κριτήρια και χωρίς καµµία διαδικασία, η οποία να λέει
ότι χρησιµοποιούµε αυτούς τους όρους, αυτά τα κριτήρια για να
πάει καλύτερα και πιο στοχευµένα η διαφήµιση. Είσαστε, πανάθεµά σας και φιλελεύθεροι και ξέρετε τον ιδιωτικό τοµέα. Μία
επιχείρηση ξέρει πώς θα καταναλώσει τα χρήµατα αυτά.
Πάµε τώρα στο δεύτερο θέµα: Δηµοσκοπήσεις. Υπάρχει ένα
µεγάλο ζήτηµα για τις δηµοσκοπήσεις, για τις εταιρείες που
ήρθαν στην Βουλή, αξιολογήθηκαν, είδαν τη σχέση τους. Πάρα
πολύ σωστά θέµατα. Τα θέµατα που πρέπει να διερευνηθούν, µε
απόλυτη προτεραιότητα και κριτήρια, αντικειµενικά.
Αναρωτιέται τώρα πάλι ο πολίτης, ωραία, η Νέα Δηµοκρατία ρε παιδιά- έκανε αυτά, εσείς που είσαστε αξιωµατική αντιπολίτευση, τι κάνατε; Μήπως κάνατε τα ίδια; Δηλαδή, το ζητούµενο
είναι αν κάνετε τα ίδια ή αν έχετε αλλάξει; Για να δούµε τώρα τι
έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ και ακολουθεί τη Νέα Δηµοκρατία.
Θα σας δείξω µία δηµοσκόπηση, που βγάζει ένα φιλικό µέσο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µαζικής ενηµέρωσης. Δεν θα σας πω για τη διαφορά Νέας Δηµοκρατίας – ΣΥΡΙΖΑ, δεν µε ενδιαφέρει εµένα αυτό. Θα σας πω
για το πώς θέλανε να εργαλειοποιήσουν τις δηµοσκοπήσεις και
δεν ντρεπόντουσαν που έβαζαν τη Χρυσή Αυγή µε 9,5%, για να
χτυπήσουν το Κίνηµα Αλλαγής.
Δηµοσκόπηση συγκεκριµένης εταιρείας στις 3 Φεβρουαρίου
2019, στο 9,2% η Χρυσή Αυγή, στο 4,8% το ΠΑΣΟΚ. Δηµοσκόπηση της ίδιας εταιρείας στις 23 Μαρτίου 2019, στο 7,8% η
Χρυσή Αυγή, στο 5,8% το ΠΑΣΟΚ. Έναν µήνα πριν τις εκλογές
στο 6,5% η Χρυσή Αυγή, στο 5,5% το ΠΑΣΟΚ. Η Χρυσή Αυγή κατέληξε να έχει 2,9%. Φοβερή αριστερή δηµοσκοπική εταιρεία,
φοβερή αριστερή εφηµερίδα, φοβεροί αριστεροί τύποι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
Και τώρα τσακώνονται µε τη Νέα Δηµοκρατία αν αυτή η δηµοσκόπηση είναι του ενός ή του άλλου. Δεν µας αφορά. Δεν συµµετέχουµε σε αυτό. Εµείς δεν θα αποδεχόµασταν ποτέ οποιαδήποτε εφηµερίδα και οποιονδήποτε δηµοσιογράφο να λέει σε
Βουλευτή ότι πρέπει να παραιτηθεί, ότι πρέπει να τον διώξει ο
Αρχηγός. Αυτό είναι θέµα δηµοκρατίας.
Και επειδή, αγαπητοί συνάδελφοι, θα πει κανείς εσείς τι κάνατε, έκανε το ΠΑΣΟΚ κάτι, το οποίο σας φοβίζει: Μεγάλες µεταρρυθµίσεις. «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Τη θυµάστε; Αυτή που δεν ψήφισε ο
ΣΥΡΙΖΑ και ήθελε να καταργήσει η Νέα Δηµοκρατία. Για ποιο
λόγο; Γιατί δεν επέτρεπε σε κανέναν Υπουργό, σε κανένα νοµικό
πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, σε κανέναν δήµαρχο, σε κανέναν
περιφερειάρχη, να µην αναρτά τις αποφάσεις του. Ούτε η Νέα
Δηµοκρατία την ψήφισε, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτή είναι η διαφορετική απάντηση της σοσιαλδηµοκρατίας
στα προβλήµατα του κόσµου και όχι ποιος το έκανε και να µετράτε µε τις µεζούρες για τα επικοινωνιακά. Και αφού θέλετε µέτρηµα, θα σας το πω. Δεν είναι εδώ ο κ. Ραγκούσης, σήµερα
έκανα προσπάθεια να µην πω τίποτα, αλλά θα πω κάτι για να δω
αν πραγµατικά αυτά που λέει τα εννοεί. Κοιτάξτε, ο κ. Ραγκούσης
-τι να κάνει- µας κάνει κι αυτός επίθεση φιλίας. Καλά κάνει. Ας
υποθέσουµε ότι είναι πραγµατική. Αλλά θέλω να τον ρωτήσω το
εξής: Ο κ. Πολάκης, ο οποίος είναι κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και του οποίου οι απόψεις είναι πλειοψηφικές µέσα στον
ΣΥΡΙΖΑ, είναι ένα από τα κορυφαία στελέχη, όπως λέει και η κ.
Έφη Αχτσιόγλου, κατ’ ουσίαν, µε αυτά που λέει ο κ. Πολάκης,
συµφωνεί όλος ο ΣΥΡΙΖΑ. Λέει λοιπόν, για τον κ. Ανδρουλάκη και
το ΠΑΣΟΚ στις 12 Δεκεµβρίου του 2021: «Δεν ανασταίνονται οι
νεκροί». Σήµερα ο κ. Ραγκούσης, όχι µόνο είδε τους νεκρούς να
ανασταίνονται, αλλά µας ζήτησε -από αυτούς που αναστήθηκαννα συµµαχήσουµε.
Αναρωτιέµαι, αντί να κατανοήσουν το φαινόµενο της ανάστασης -αν ισχύει, όπως είπε ο κ. Ραγκούσης, γιατί πρέπει να ισχύει
αυτό το φαινόµενο της πολιτικής ανάστασης- µας ζητάνε να γίνουµε σωσίβιο τους.
Τους λέµε λοιπόν ότι οι Καµµένοι τελείωσαν, η σοσιαλδηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ έρχεται.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
(Στο σηµείο αυτό ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. Οδυσσέας
Κωνσταντινόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες δηµοσκοπήσεις, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και
Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας έχει ο κ. Νικολακόπουλος και αµέσως µετά η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος
του Κινήµατος Αλλαγής, κ. Γιαννακοπούλου.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ευθέως έχουµε
πει πολλές φορές κι έχουν καταλάβει πλέον και οι πολίτες ότι
από την αρχή της πανδηµίας ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι µόνο δεν στήριξε
ποτέ, όχι µόνο έλεγε πάντα τα αντίθετα, αλλά υπονόµευσε την
εθνική προσπάθεια. Η κορύφωση, όµως, της υπονόµευσης έγινε
µε την πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για, δήθεν,
κατασπατάληση δηµοσίου χρήµατος, µε αφορµή την πανδηµία
και για, δήθεν, χειραγώγηση των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και
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των δηµοσκοπικών εταιρειών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, χρησιµοποιήσατε ένα όπλο, το οποίο για πρώτη φορά
έδωσε το Σύνταγµά µας στη Μειοψηφία, µετά από πρόταση της
Νέας Δηµοκρατίας, για να υπονοµεύσετε αυτήν την εθνική προσπάθεια. Εργαλειοποιήσατε και ευτελίσατε µια πολύ σηµαντική
καινούργια κοινοβουλευτική διαδικασία. Για να µας πείτε τι µε
αυτήν την πρόταση; Ότι η καµπάνια ενηµέρωσης των συµπολιτών µας για την ανάγκη τήρησης των µέτρων προστασίας για την
αποτροπή µετάδοσης της πανδηµίας, αλλά και για την αναγκαιότητα του εµβολιασµού για την προστασία της δηµόσιας υγείας,
έγινε για να κατασπαταληθούν δηµόσια χρήµατα και να χειραγωγηθεί η κοινή γνώµη.
Μας λέτε ότι κατασπαταλήθηκαν δηµόσια χρήµατα, όταν τα
χρήµατα που δαπανήθηκαν ήταν πολύ λιγότερα από αυτά που
δαπανήθηκαν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Βέβαια, και οι δύο
καµπάνιες -και ιδιαίτερα η πρώτη- ήταν πολύ πετυχηµένες. Αξίζει,
όµως, να θυµίσουµε ορισµένα δηµοσιεύµατα από, φιλικά προς
εσάς, µέσα µαζικής ενηµέρωσης εκείνο το χρονικό διάστηµα, τα
οποία ήταν αντίθετα σε αυτήν την εθνική προσπάθεια. Δηµοσιεύµατα µε τίτλους από το «µένουµε σπίτι» στο «µένουµε ταπί»,
από τον «κορωνοϊό» στον «κοροδοϊό», «µάσκα φίµωτρο» «µένουµε άνθρωποι» και πολλά άλλα. Τα προσκοµίζω αυτά για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ανδρέας Νικολακόπουλος
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όταν το µήνυµα που έπρεπε να περάσουµε στους πολίτες
ήταν: «Μένουµε σπίτι, µένουµε ασφαλείς» εσείς στέλνατε τέτοια
µηνύµατα.
Σε σχέση µε την καµπάνια του εµβολιασµού, παρά τις γνωστές
υπονοµευτικές δηλώσεις περί «εµπορίου ελπίδας», «ξεστοκαρίσµατος», «εµβολίων χωρίς άδεια ή µε προσωρινή άδεια», πρέπει
να θυµίσω ότι αρχικά µας κατηγορήσατε ότι δεν λαµβάνουµε
µέτρα. Όταν λαµβάναµε µέτρα για υποχρεωτικότητα, εκτός του
ότι δεν τα ψηφίζατε, µας λέγατε ότι πρέπει να πείσουµε τους πολίτες. Και όταν κάναµε καµπάνια για να πείσουµε τους πολίτες
για τον εµβολιασµό, µας λέγατε ότι κατασπαταλούµε δηµόσια
χρήµατα. Με άλλα λόγια, όχι σε όλα.
Βέβαια, µε την πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής,
δεν υπονοµεύσατε µόνο την εθνική προσπάθεια. Στόχος σας,
είναι να δικαιολογήσετε και τη δική σας αποτυχία να πείσετε τους
πολίτες για µια σοβαρή εναλλακτική πρόταση. Τι λέτε ουσιαστικά
µε την πρότασή σας; Οι πολίτες δεν µας ακολουθούν, γιατί χειραγωγούνται από µέσα µαζικής ενηµέρωσης και τις δηµοσκοπικές εταιρείες. Η εκδοχή αυτή δικαιολογεί και τη δική σας
απουσία πολιτικού λόγου. Έτσι δεν φταίει η έλλειψη σοβαρού
πολιτικού λόγου, σοβαρών πολιτικών επιχειρηµάτων, που δεν πείθονται οι πολίτες. Φταίει κάτι άλλο, φταίει κάποιος άλλος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το αφήγηµα του ΣΥΡΙΖΑ κατέρρευσε. Κατέρρευσε µε θόρυβο σε αυτήν την εξεταστική επιτροπή. Κατέρρευσε από την παντελή αδυναµία να στοιχειοθετηθεί έστω το παραµικρό από αυτό που αποτέλεσε τη βάση της
πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής.
Διότι, οι διαδικασίες ανάθεσης σε όλα τα έργα αποδέχθηκαν σύννοµες, το κόστος αποδείχθηκε πολύ µικρότερο από αυτό που
έκαναν άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ και ο χρόνος διεκπεραίωσης ήταν αυτός που επέβαλε η επείγουσα ανάγκη. Η διαχείριση
δε και η κατανοµή της καµπάνιας αποδείχθηκε ότι δεν έγινε από
την Κυβέρνηση, αλλά από ιδιωτικές εταιρείες, εξειδικευµένες
στην εκτέλεση τέτοιων ενηµερώσεων της κοινής γνώµης, µε ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και χωρίς καµµία παρέµβαση.
Ουσιαστικά η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ έφθασε στο σηµείο να επικεντρώνεται µόνο στο γιατί δεν συµµετείχε σε µία µόνο καµπάνια
ένα φιλικό προς αυτήν µέσο µαζικής ενηµέρωσης και συγκεκριµένα το «DOCUMENTO» ή σε θέµατα διαδικαστικά, όπως για το
αν θα καταθέσει ο Υπουργός Στέλιος Πέτσας, ο οποίος είχε
απαντήσει για τα θέµατα αυτά σε τουλάχιστον δεκαεπτά κοινοβουλευτικές παρεµβάσεις.
Ειδικά στο θέµα της καµπάνιας του εµβολιασµού και εσείς οι
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ίδιοι στην εξεταστική επιτροπή δεν µπορέσατε να βρείτε απολύτως τίποτα µεµπτό, καθώς η διαδικασία αυτή αν και οργανώθηκε
σε σύντοµο χρονικό διάστηµα ήταν όχι µόνο απολύτως νόµιµη,
αλλά και υποδειγµατική, θα έλεγα. Στο θέµα αυτό µάλιστα, υπαναχωρήσατε πλήρως στην επιτροπή και γεννάται εύλογα το ερώτηµα για ποιον λόγο θέσατε και αυτό το θέµα στην πρότασή σας.
Όσο για τις εταιρείες δηµοσκοπήσεων, εδώ είχαµε µια ακόµα
υπαναχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ καθώς στην εξεταστική επιτροπή απέφυγε να µιλήσει για οποιαδήποτε άλλη εταιρεία πλην της «OPINION POLL» για την οποία βέβαια δεν µπορούσε να στοιχειοθετήσει ή να αποδώσει κάποια συγκεκριµένη παράνοµη ή αθέµιτη πρακτική. Εταιρεία για την οποία δεν είχε υποβληθεί ούτε
µια καταγγελία, στα δώδεκα χρόνια λειτουργίας της, στην ελεγκτική αρχή δηµοσκοπήσεων. Χωρίς να έχει καταγγελθεί ποτέ, για
το ΣΥΡΙΖΑ αυτό αποτέλεσε λόγο σύστασης εξεταστικής επιτροπής.
Εδώ όµως, είχαµε την ευκαιρία να δούµε και διάφορες φανταστικές ιστορίες επί ΣΥΡΙΖΑ για εταιρείες όπως η «VOXPOP
ANALYSIS» που λειτουργούσε χωρίς εργαζόµενο, που συστάθηκε το 2018 και που έκανε απίθανες δηµοσκοπικές προβλέψεις
λίγο πριν τις εκλογές του 2019, λίγο πριν τις ευρωεκλογές αποτύπωνε τη διαφορά µεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δηµοκρατίας στις
2,5 µονάδες και τη Χρυσή Αυγή -άραγε γιατί;- στις 6,5 µονάδες.
Προσκοµίζω και αυτή τη µέτρηση.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ανδρέας Νικολακόπουλος
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θα είχαµε βέβαια την ευκαιρία να τα δούµε όλα αυτά για τις
δηµοσκοπικές εταιρείες που ξεφύτρωσαν επί ΣΥΡΙΖΑ και εξαφανίστηκαν µετά, όπως και για τις καµπάνιες που έγιναν τότε και
για τα χρήµατα που δαπανήθηκαν αν συµφωνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ στη
διεύρυνση του χρονικού διαστήµατος διερεύνησης και στον
χρόνο διακυβέρνησής του, πράγµα το οποίο αρνήθηκε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εξεταστική αυτή θα µείνει
στην ιστορία ως ένα ακόµα πυροτέχνηµα του ΣΥΡΙΖΑ, ως µια
προσπάθεια αποπροσανατολισµού της κοινής γνώµης, ως µία
ακόµα προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να διχάσει και να πολώσει εν
µέσω µιας εθνικής προσπάθειας που έπρεπε να απαιτεί και απαιτεί ενότητα και συµπόρευση.
Το πόρισµα λοιπόν, της εξεταστικής επιτροπής και όλα τα
στοιχεία που συλλέχθηκαν, επιβεβαιώνουν ακριβώς αυτά και δίνουν την κατάλληλη απάντηση στον ΣΥΡΙΖΑ. Η πιο ηχηρή απάντηση όµως, έρχεται από την έλλειψη ενδιαφέροντος της κοινής
γνώµης για την εξεταστική επιτροπή και τα αφηγήµατα του ΣΥΡΙΖΑ.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής, κ. Γιαννακοπούλου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ
πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι συζητούµε σήµερα για να καταλήξουµε ως Ολοµέλεια για το πόρισµα της εξεταστικής επιτροπής για την λεγόµενη λίστα Πέτσα και για το
δηµοσκοπικό τοπίο. Είναι µια πραγµατικά πολύ σοβαρή συζήτηση για ζητήµατα διαφάνειας, για ζητήµατα τρόπου και κατανοµής πόρων στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, αλλά και για το
δηµοσκοπικό τοπίο, για τους όρους και τις προϋποθέσεις υλοποίησης ερευνών κοινής γνώµης. Είναι µια πάρα πολύ σηµαντική
στιγµή αυτή στην οποία γίνεται αυτή η κουβέντα, κύριε Υπουργέ
και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί είναι η πρώτη φορά που
συζητούµε για την προσπάθεια που έγινε από µια εξεταστική επιτροπή, η οποία συνεστήθη για πρώτη φορά µετά και την συνταγµατική Αναθεώρηση, µετά από πρόταση της Αντιπολίτευσης µε
εκατόν είκοσι ψήφους, δηλαδή από τη Μειοψηφία.
Έχω το χρέος να σας θυµίσω ότι το Κίνηµα Αλλαγής ψήφισε
τη συγκρότηση αυτής της εξεταστικής επιτροπής, γιατί πάντα,
από της αρχής αναζητούµε την καθιέρωση των βέλτιστων όρων
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αξιοποίησης των πόρων του δηµοσίου, όρους µεγαλύτερης και
ουσιαστικότερη διαφάνειας.
Εµείς, µάλιστα είχαµε προτείνει και ακόµα πιο διευρυµένη
ατζέντα. Είχαµε επίσης προτείνει ακόµη πιο διευρυµένο και το
χρονικό βάθος αυτής της εξεταστικής επιτροπής. Όµως σε πολύ
µεγάλο βαθµό η όλη ατζέντα καθορίστηκε από την επιµονή της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να περιορίσει τον χρονικό ορίζοντα,
να µην ανοιχτεί, να µην διευρυνθεί η όλη κουβέντα, η όλη συζήτηση για γενικότερα, για σοβαρά θεσµικά ζητήµατα, τα οποία
προκύπτουν. Όσον αφορά δε στο δηµοσκοπικό τοπίο, η συζήτηση ουσιαστικά χαρακτηρίστηκε από τη στοχοποίηση µίας και
µόνο δηµοσκοπικής εταιρείας, για µία και µόνο έρευνα της. Αυτή
είναι η αλήθεια.
Από την άλλη η Κυβέρνηση, η κυβερνητική πλειοψηφία όλο
αυτό το εξέλαβε σαν µια πολύ ωραία ευκαιρία από την µεριά της
Αντιπολίτευσης για µία αντιπαράθεση εφ’ όλης της ύλης και για
µια αντιπαράθεση στα όρια του άσπρου - µαύρου, κάτι το οποίο
βλέπουµε συνεχώς να γίνεται τόσο από τη µεριά της Νέας Δηµοκρατίας όσο και από τη µεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Και το αποτέλεσµα
όλης αυτής της προσπάθειας είναι ότι ουσιαστικά ευνούχιζε τις
δυνατότητες της επιτροπής να πράξει κάτι ουσιαστικό.
Το αποτέλεσµα, δυστυχώς, ήταν το αναµενόµενο. Η ύπαρξη
διαφορετικών πορισµάτων, άλλη µία εξεταστική επιτροπή που θα
κυριαρχήσει η άποψη της Πλειοψηφίας, χωρίς όµως να έχει
υπάρξει και να έχει γίνει µια ουσιαστική προσπάθεια συνθέσεων
και προπαντός η απουσία κάθε ουσιαστικής πρότασης για µια
καλύτερη λειτουργία των θεσµών που άπτονταν όλων αυτών των
ζητηµάτων τα οποία συζητούσαν, προκειµένου να δούµε το µέλλον -γιατί αυτή είναι η ουσία- διαφορετικά, σε ένα πραγµατικά
σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος.
Τώρα, ας σταθούµε σε κάποια πιο συγκεκριµένα ζητήµατα, τα
οποία αναδείχθηκαν από όλη τη λειτουργία της εξεταστικής επιτροπής, αλλά και από τη σηµερινή κουβέντα. Ένα βασικό συµπέρασµα το οποίο µπορεί να εξαχθεί από όλη τη διαδικασία είναι
κατ’ αρχάς ότι ο ίδιος ο θεσµός της εξεταστικής επιτροπής,
όπως έχει και όπως λειτουργεί µε αυτόν τον τρόπο και µετά την
αναθεώρηση, επί της ουσίας είναι δυσλειτουργικός -αυτή είναι
η πραγµατικότητα- και έχει όρια. Βασικό πρόβληµα ήταν -και αναδείχθηκε και το είπαν και όλοι οι συνάδελφοι και ο ειδικός αγορητής µας από το Κίνηµα Αλλαγής ο κ. Καµίνης- ότι η Μειοψηφία
στερείται ουσιαστικών αρµοδιοτήτων ικανών προκειµένου να
αποτρέψουν την Πλειοψηφία από το να καταχραστεί την παντοδυναµία την οποία έχει στην επιτροπή. Και όλο αυτό αναδείχτηκε
περίτρανα, ενδεικτικά θα σας πω, ουσιαστικά όταν απορρίφθηκε
η ζωτικής, απολύτως ζωτικής σηµασίας για την πληρότητα της
αποδεικτική διαδικασίας, πρόταση των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης, να κληθούν ως µάρτυρες πολιτικά πρόσωπα που είχαν
διατελέσει αρµόδιοι Υπουργοί, που είχαν διατελέσει γενικοί
γραµµατείς Υπουργείων, πρόσωπα δηλαδή τα οποία υπέχουν την
πολιτική ευθύνη για τις πράξεις και τις παραλείψεις οι οποίες
έλαβαν χώρα κατά την περίοδο που αποτελεί το αντικείµενο της
εξεταστικής επιτροπής.
Και αναρωτιέµαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναρωτιέµαι
κύριε Υπουργέ ειλικρινά αν είναι πραγµατικά δυνατόν να συζητούµε για τη λεγόµενη λίστα Πέτσα και να µην καλείται ως µάρτυρας ο ίδιος ο κ. Πέτσας, ο πρώην Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, απολύτως αρµόδιος για τα ζητήµατα επικοινωνίας
και ενηµέρωσης. Είµαστε σοβαροί, πραγµατικά; Και ειλικρινά όλη
αυτή η άρνηση της πλειοψηφίας είναι απολύτως προφανές ότι
επί της ουσίας παρακώλυσε το ίδιο το έργο της επιτροπής.
Τώρα, να σας πω, κυρίες και κύριες συνάδελφοι, ότι κάτι τέτοιο µου προκαλεί εντύπωση; Θα ήταν ψέµα. Η αλήθεια είναι ότι
δεν µας προκαλεί εντύπωση όλη αυτή η λογική της δυσανεξίας
από την πλευρά της Κυβέρνησης, απέναντι σε αντίθετες απόψεις
ή σε απόψεις οι οποίες φαίνεται ότι είναι αντίθετες, γιατί αυτό
άλλωστε φάνηκε και σήµερα κιόλας µε αυτό το οποίο συνέβη µε
τη µεθοδευµένη προσπάθεια αποµάκρυνσης –που όντως τελικά
αποµακρύνθηκε- του Γιάννη Χατζηθεοδοσίου ως Προέδρου της
Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος κάτω από συνθήκες
που είναι απολύτως παράλογες και αντιδηµοκρατικές και µε ένα
τρόπο ο οποίος πραγµατικά µόνο ερωτήµατα δηµιουργεί.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να πάρω και τον χρόνο της δευτεροµιλίας µου, αν µου επιτρέπετε.
Θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να µας δώσετε µια απάντηση σε
όλο αυτό. Το πώς ακριβώς βλέπετε όλη αυτή την ιστορία και πώς
έγινε, απέναντι σε µια φωνή η οποία λειτουργούσε και ενωτικά
και µε πολύ ξεκάθαρες και συγκεκριµένες προτάσεις για τον
κόσµο της αγοράς.
Επιστρέφω τώρα σε αυτό που έλεγα πιο πριν. Ουσιαστικά
έπρεπε να δοθεί χώρος ιδιαίτερα όταν υπήρχαν εύλογες υπόνοιες και διατυπώνονταν καταγγελίες σχετικά µε την κατασπατάληση του δηµόσιου χρήµατος µε απευθείας αναθέσεις σε
διαφηµιστικές καµπάνιες οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν για την
επίκληση της υλοποίησης εκστρατείας για την προστασία της
δηµόσιας υγείας. Και αν θέλουµε να τα βάλουµε όλα στο τραπέζι
και να µιλήσουµε και αντικειµενικά το αποτέλεσµα όλης αυτής
της προσπάθειας - καµπάνιας για την υγεία απέναντι στον COVID, έτσι όπως φάνηκε, ήταν απολύτως αµφίβολης αποτελεσµατικότητας, για να µην το πούµε διαφορετικά.
Διότι εκ του αποτελέσµατος, κύριε Υπουργέ και κυρίες και κύριοι της Συµπολίτευσης, δυστυχώς, βλέπουµε ότι η Ελλάδα υστερούσε σηµαντικά και ακόµη υστερεί όσον αφορά το ποσοστό του
εµβολιασµού διακριτά από ό,τι σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ενώ αντιθέτως βρίσκεται στις πρώτες θέσεις ως προς
τις απώλειες ανθρώπινων ζωών. Αυτή είναι η σκληρή πραγµατικότητα.
Τα αποτελέσµατα, λοιπόν, αυτής της δυσλειτουργίας της επιτροπής µε ευθύνη της Κυβέρνησης ήταν τελικά να µην υπάρχουν
ασφαλή συµπεράσµατα σχεδόν για κανένα θέµα από τα προς
διερεύνηση θέµατα, αποδεικνύοντας την ανεπάρκεια και τη δυσλειτουργικότητα της εξεταστικής διαδικασίας.
Ας είµαστε σαφείς. Η όλη αποδεικτική διαδικασία δεν κατάφερε να διαλευκάνει το περιεχόµενο της διαρκούς, όπως φάνηκε, επικοινωνίας µεταξύ του Υπουργείου και της διαφηµιστικής
εταιρείας που είχε αναλάβει να κατανείµει τη διαφηµιστική καµπάνια στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Η επαφή αυτή ήταν συνεχής και ήταν άτυπη. Αυτό φάνηκε. Ήταν κυρίως άτυπη, µε
συνέπεια να µην είναι δυνατόν να αποκλειστεί το ενδεχόµενο το
Υπουργείο να παρενέβη στη διαδικασία αυτή υπέρ ή κατά συγκεκριµένων µέσων µαζικής ενηµέρωσης.
Από την άλλη, όµως, τα ίδια αυτά τα κενά της αποδεικτικής
διαδικασίας δεν µας επιτρέπουν να συµπεράνουµε και το αντίθετο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δηλαδή, να επαληθεύσουν
τις οµολογουµένως πολύ βαριές κατηγορίες του ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε
αδιαφάνεια στην επικοινωνία µεταξύ του Υπουργείου και της διαφηµιστικής εταιρείας; Βεβαίως και υπήρξε και αυτό φάνηκε µέσα
από την ιστορία της εξεταστικής επιτροπής. Αυτό, όµως, δεν πιστοποιεί από την άλλη και αυτοµάτως ότι υπήρξε και χειραγώγηση της κοινής γνώµης, όπως υποστηρίζει το κόµµα της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως τελικά του τι αποδείχθηκε ή
µη, η αλήθεια είναι ότι «η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να είναι
τίµια, πρέπει και να φαίνεται τίµια». Κατά τα λοιπά, µηδέν εις το
πηλίκο για ακόµα µια φορά. Δυστυχώς, οφείλουµε όλοι να οµολογήσουµε ότι κανείς µας δεν έγινε σοφότερος από τη λειτουργία και τα συµπεράσµατα που βγήκαν από τη συγκεκριµένη
εξεταστική.
Την ίδια ώρα, λοιπόν, που η Κυβέρνηση και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση απλά φωνασκούν, όπως κάνουν βέβαια και για πολλά
ακόµα ζητήµατα, η συζήτηση για το δηµοσκοπικό τοπίο θα µπορούσε όντως να θίξει σοβαρά θεσµικά ζητήµατα, να θίξει τα
κακώς κείµενα και τη λειτουργία των δηµοσκοπικών εταιρειών
και του τρόπου υλοποίησης των ερευνών. Αυτό είναι το κύριο το
οποίο µας ενδιέφερε εµάς, ως ΠΑΣΟΚ, ως Κίνηµα Αλλαγής. Μας
ενδιαφέρει η ουσία των πραγµάτων όχι απλά η δηµιουργία εντυπώσεων. Ξέρετε, εµείς δεν χαρακτηριζόµαστε από καµµία εχθροπάθεια απέναντι στις εταιρείες δηµοσκοπήσεων όπως φαίνεται
να πράττει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση η οποία συστηµατικά
απαξιώνει κατά το δοκούν τόσο ως Αντιπολίτευση τώρα, όσο και
ως κυβέρνηση, όταν ήταν, όλα τα ευρήµατα των δηµοσκοπικών
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εταιρειών όταν αυτά δεν τους βολεύαν, απειλώντας ακόµα και
µε παρέµβαση εισαγγελέων. Οι ανοίκειες επιθέσεις σε θεσµούς
και δηµοσκοπήσεις δεν αποτελούν σε καµµία απολύτως περίπτωση πράξη πολιτικής υπευθυνότητας και δεν ταιριάζει σε καµµία περίπτωση σε ένα δηµοκρατικό πολίτευµα.
Έτσι λοιπόν µπορεί να έγινε η προσπάθεια να φανεί ότι υπήρχε
πρόβληµα µε µια έρευνα µιας εταιρείας, αλλά κάτι τέτοιο τελικά
δεν στηρίχτηκε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Παρακαλώ πολύ, κυρία
συνάδελφε, πρέπει να κλείσετε σιγά-σιγά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Λίγο ακόµα,
κυρία Πρόεδρε, για να µπορέσω να ολοκληρώσω την άποψή µου.
Αντίθετα, λοιπόν, συγκαλύφθηκαν ευθύνες για περίεργες ιδρύσεις εταιρειών λίγο πριν από το 2019 για να κλείσουν λίγο µετά,
αποκρύφτηκαν ευθύνες για πραγµατοποίηση ερευνών από εταιρείες που δεν είχαν καθόλου προσωπικό -και αυτό το ακούσαµε
µέσα στην εξεταστική επιτροπή-, για παράνοµη δηµοσίευση
ερευνών από εταιρεία που δεν ανήκε καν τυπικά στο Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, όπως και για προσπάθεια µεθόδευσης
µη ελέγχου καταγγελίας για έρευνα εταιρείας που σήµερα δεν
υπάρχει.
Κλείνω λέγοντας µόνο κάποιες από τις προτάσεις που έχουµε,
γιατί όπως σας είπα εµείς θα µείνουµε µακριά από το µικροπολιτικό παιχνίδι ανάµεσα στη Νέα Δηµοκρατία και στον ΣΥΡΙΖΑ.
Προτείνουµε, λοιπόν: Την κατεπείγουσα ενίσχυση του Εθνικού
Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης το οποίο σήµερα δείχνει δυστυχώς αδύναµο να ανταποκριθεί στον θεσµικό του ρόλο. Πρέπει να
αποκτήσει ενεργότερο ρόλο ως ανεξάρτητη αρχή που είναι. Τη
λειτουργία αποθετηρίου δηµοσκοπήσεων στο ΕΣΡ που µε πλήρη
πρόσβαση ανά χρονολογία και περίοδο, προκειµένου ο καθένας
να µπορεί να βρει οποιαδήποτε έρευνα θέλει. Μείζον πολιτικό ζήτηµα θα πρέπει να είναι επίσης η πλήρης ενηµέρωση για τις δαπάνες των κοµµάτων και των φορέων που χρηµατοδοτούνται µε
δηµόσιο χρήµα. Τα πάντα στο φως, µε απόλυτη και πλήρη διαφάνεια, να γνωρίζουµε όλοι ποιος παρήγγειλε, πότε και µε ποια
δαπάνη κάθε δηµοσκόπηση, να δούµε πώς θα ελέγχονται πλήρως οι δηµοσκοπήσεις όλων των εταιρειών ανεξάρτητα -και εδώ
είναι το κλειδί- εάν ανήκουν στο ΣΕΔΕΑ ή όχι, ουσιαστικός έλεγχος σε προδιαγραφές υλοποίησης των ερευνών και βεβαίως και
αν ο εποπτικός ρόλος των δηµοσκοπήσεων θα πρέπει να περάσει
συνολικά στο ΕΣΡ ως ανεξάρτητη αρχή.
Σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται ένας εκσυγχρονισµός του θεσµικού πλαισίου που να µπορεί να υλοποιηθεί µέσα από έναν
ολοκληρωµένο διάλογο µε το ΕΣΡ, το ΣΕΔΕΑ και την ανεξάρτητη
αρχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστούµε, κυρία
συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κλείνω µε
αυτό, κυρία Πρόεδρε.
Εµείς επιλέγουµε να διαφοροποιηθούµε από τακτικές έντασης
και ψεύτικης πόλωσης.
Σας ευχαριστώ θερµά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο εκ µέρους του ΜέΡΑ25 έχει τώρα η κ. Απατζίδη.
ΜΑΡΙΑ ΑΠΑΤΖΙΔΗ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε διαφορετικά πορίσµατα όλης της διαδικασίας της εξεταστικής επιτροπής για τη λίστα Πέτσα. Με λίγα λόγια, έχουµε ακόµη ένα
φιάσκο, διότι η ύπαρξη διαφορετικών πορισµάτων δίνει τη δυνατότητα στο κυβερνών κόµµα να κρυφτεί πίσω από τον πληρωµένο, µιντιακό και κοµµατικοποιηµένο λόγο της.
Η Κυβέρνηση βεβαίως παίζει το παιχνίδι της και καλά κάνει.
Όµως, το ζήτηµα είναι να αποφασίσουµε τι θέλουµε εµείς ως ευρύτερη Αντιπολίτευση. Και εδώ βρίσκεται η βασική διαφορά µας
µε τον ΣΥΡΙΖΑ ως ΜέΡΑ25. Τι ζητάµε; Θέλουµε απλώς τους δικούς µας ολιγάρχες οι οποίοι θα είναι υποστηρικτικοί σε εµάς;
Λειτουργούµε µε τη λογική «θέλουµε λιγότερη διαφθορά ή περισσότερες ευκαιρίες να συµµετέχουµε»; Με στενοχωρεί που θα
το πω, αλλά θα το πω. Αυτή φαίνεται να είναι η λογική του ΣΥΡΙΖΑ.
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Εµείς, ως ΜέΡΑ25, αντιθέτως θεωρούµε πως η Αριστερά οφείλει και πρέπει να θέσει την πολιτική ουσία στο επίκεντρο για να
διακρίνουµε ότι το πρόβληµα είναι η ίδια η ιδιοκτησία των ΜΜΕ
από τους ολιγάρχες. Εάν έχουµε αυτήν την κατάσταση, δεν θα
έχουµε ποτέ ελπίδα για αντικειµενική ενηµέρωση για τους πολίτες.
Η µοναδική λύση είναι ο συνδυασµός δηµοκρατίας και καινοτοµίας µε ορίζοντα την κοινωνικοποίηση των µέσων και την
άσκηση δηµοκρατικού, κοινωνικού ελέγχου πάνω σε αυτά. Διαφορετικά θα συνεχίζεται µια διπλή σπατάλη ταλέντου και εκπαίδευσης.
Δηµοσιογράφοι που αναµφίβολα έχουν τη γνώση και το ταλέντο στην Ελλάδα τι γίνονται; Διαφθείρονται, καθώς µετατρέπονται σε αυλικούς, κόλακες και γελωτοποιούς, ενώ και οι ίδιοι
οι πολιτικοί δεν προπονούνται από Έλληνες δηµοσιογράφους
που θα τους δυσκολέψουν µε ζόρικες ερωτήσεις, όπως είναι και
η δουλειά τους.
Το αποτέλεσµα ποιο είναι εν τέλει; Βγαίνουν σε διεθνή media
και διασύρουν τη χώρα µας, ακριβώς επειδή έχουν χάσει τη δυνατότητα να απαντούν σε µη εκ των προτέρων οργανωµένες συνεντεύξεις. Το καταλάβαµε όλοι νοµίζω µε την συνέντευξη του
Πρωθυπουργού στο «CNN». Το είχαµε δει παλαιότερα και µε τον
Υπουργό Τουρισµού και σε άλλες περιπτώσεις, ενώ δεν λείπουν
ακόµη και οι παταγώδεις καταρρεύσεις, όταν ένας ξένος δηµοσιογράφος πατήσει τα κατάλληλα κουµπιά του «γυµνού βασιλιά».
Από την αρχή είχαµε καταλάβει πού το πάτε µε την εξεταστική
επιτροπή που δεν οδήγησε τελικά πουθενά, αν δεν τεθεί ριζικά
το ζήτηµα. Ευκαιρία για κοκοροµαχίες στη Βουλή υπάρχουν πολλές µεταξύ Κυβέρνησης και Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, όµως
στην ουσία και οι δύο αυτές παρατάξεις διαγωνίζονται για το πώς
θα προσεταιριστούν καλύτερα τους επιχειρηµατίες ολιγάρχες
που νέµονται τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
Εµείς πάλι, ως ΜέΡΑ25, είχαµε έγκαιρα διατυπώσει την κριτική
µας και επί της διαδικασίας, αλλά και επί της ουσίας. Γίνεται σήµερα πολύς λόγος για προοδευτική διακυβέρνηση, αλλά είναι
αδύνατον να υπάρξει πραγµατικά προοδευτική κυβέρνηση αν τα
media τα έχουν οι ολιγάρχες που υπονοµεύουν διαρκώς τα αιτήµατα του λαού, προβάλλοντας ψέµατα που θα υποβοηθούν τα
δικά τους και µόνο συµφέροντα.
Γι’ αυτό προοδευτική κυβέρνηση µπορεί να υπάρξει µόνο αν
τα media φύγουν από την ιδιοκτησία των ολιγαρχών. Οπότε η
λύση δεν µπορεί να είναι η επιστροφή στην προηγούµενη κανονικότητα πριν την πανδηµία, όπως την ορίζει η Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας που παρείχε τη βολική δικαιολογία για τη διαβόητη λίστα Πέτσα, διότι και πριν την πανδηµία είχαµε τον µνηµονιακό έλεγχο των media. Το θυµόµαστε όλοι εκείνο το κρίσιµο
καλοκαίρι του ‘15 που αποκάλυψε την αντιλαϊκή µεροληψία τους.
Ακόµη και πιο πριν από τα µνηµόνια είχαµε το αµαρτωλό τρίγωνο
εργολάβοι - τραπεζίτες – µιντιάρχες, που ήταν και αυτό που µας
έφερε στη χρεοκοπία και τα µνηµόνια.
Χρειαζόµαστε, λοιπόν και τόλµη και καινοτοµία. Ως ΜέΡΑ25
έχουµε καταθέσει προτάσεις στην κατεύθυνση µιας θεσµικής δηµοκρατικής καινοτοµίας. Βασιζόµαστε στα Διαβουλευτικά Συµβούλια Κληρωτών και Εκλεγµένων Πολιτών, µια ευρύτερη λογική
µας για πολιτικά σώµατα που θα αποτελούνται από το 1/3 εκλεγµένων πολιτών από τα κόµµατα, ανάλογα µε την κοινοβουλευτική
τους δύναµη, από 1/3 κληρωτών από το γενικό πληθυσµό και από
1/3 κληρωτών επαγγελµατιών ανάλογα µε τον εκάστοτε κλάδο,
συγκεκριµένα τους δηµοσιογράφους.
Παρόµοια, όµως, ΔΙΑΣΚΕΠ µπορούν να οδηγήσουν στο γνήσιο
εκδηµοκρατισµό του τοπίου των ΜΜΕ, µπορούν να επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο σύστασης του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης µε σύσταση του συµβουλίου και ανάδειξη των
µελών που θα αποσυνδεθεί πλέον από τη Βουλή και θα περάσει
στη δικαιοδοσία των ΔΙΑΣΚΕΠ, µπορούν να κοινωνικοποιήσουν
την ΕΡΤ και να την εκδηµοκρατίσουν. Η ΕΡΤ για να αποκτήσει
πραγµατικά δηµόσιο χαρακτήρα θα πρέπει να διοικείται από διοικητικό συµβούλιο εκλεγµένο από το ΔΙΑΣΚΕΠ ΜΜΕ.
Και βεβαίως χρειάζεται να φροντίσουµε τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των σκληρά εργαζόµενων δηµοσιογράφων, µε ρύθµιση συλλογικών συµβάσεων των εργαζοµένων στον Τύπο και
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στα ηλεκτρονικά µέσα, ώστε να εξαλειφθούν φαινόµενα µαύρης
εργασίας, εργασίας µε το κοµµάτι, µισθωτών µε µπλοκάκι που
οδηγούν στην υπερεκµετάλλευσή τους.
Θα µπορούσαµε να είµαστε και περισσότερο ρηξικέλευθοι,
τολµηροί, να στηρίξουµε µοντέλα συνδιοίκησης µέσω συνδικάτων στα ΜΜΕ, καθώς και δηµιουργία ταµείου στο οποίο οι µέτοχοι θα παραχωρήσουν µέρος των µετοχών τους και οι εργαζόµενοι στα ΜΜΕ θα λαµβάνουν µερίδιο από τα κέρδη των επιχειρήσεων στα οποία εργάζονται.
Τέλος, ως προς το περιεχόµενο του δηµοσιογραφικού έργου
χρειάζεται να εξασφαλίζονται δηµοσιογράφοι έναντι της λογοκρισίας και της αυτολογοκρισίας και των απολύσεων λόγω ενοχλητικών άρθρων για την εργοδοσία τους, µε ειδικές ρυθµίσεις
που θα παροτρύνουν τους δηµοσιογράφους να ασκήσουν µε
θάρρος το λειτούργηµά τους.
Επιπλέον, στην κατεύθυνση ακριβώς της ανεξαρτησίας των
εξουσιών έχουµε καταθέσει ως ΜέΡΑ25 προτάσεις για τη δηµιουργία σωµάτων δίωξης πολιτικού και µεγάλο-επιχειρηµατικού
εγκλήµατος. Ο σκοπός είναι η άρση των δεσµών ανάµεσα στους
πολιτικούς και τους ολιγάρχες. Τα σώµατα αυτά πρέπει να δρουν
ανεξάρτητα από την εκτελεστική εξουσία, µε δικό τους προϋπολογισµό και µε την απαραίτητη τεχνογνωσία και τεχνικά µέσα.
Με αυτούς τους τρόπους θεωρούµε ότι µπορούµε να αποφύγουµε τις διώξεις δηµοσιογράφων, όπως είδαµε της κ. Γιάννας
Παπαδάκου και του κ. Κώστα Βαξεβάνη, αλλά και θα επιτύχουµε
επί της ουσίας οι ολιγάρχες να µη ρυθµίζουν το περιεχόµενο της
ενηµέρωσής µας. Θα κατορθώσουµε, δηλαδή, να έχουµε πραγµατικά δηµοκρατικά µέσα ενηµέρωσης και όχι απλώς έναν διαγωνισµό για το ποιος θα είναι ο εκλεκτός της ολιγαρχίας, όπως
γίνεται σήµερα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία συνάδελφε.
Πάµε τώρα στον τέταρτο κύκλο των οµιλητών και τον λόγο, εκ
µέρους της Νέας Δηµοκρατίας, έχει ο κ. Ανδριανός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η προσήλωση
στη νοµιµότητα, στη διαφάνεια, στη λογοδοσία, η δέσµευση να
µην υπάρχει καµµία σκιά να κηλιδώνει τη λειτουργία της δηµοκρατίας και των θεσµών είναι αξίες που βρίσκονται στον σκληρό
πυρήνα της παράταξης της Νέας Δηµοκρατίας, τόσο κατά τις
περιόδους που έχει την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας
όσο και κατά εκείνες τις περιόδους που βρίσκεται στην αντιπολίτευση.
Υπό το πρίσµα, λοιπόν, της αµετακίνητης δέσµευσής µας για
τη θωράκιση της δηµοκρατίας και των θεσµών αντιµετωπίσαµε
και τις εργασίες της παρούσας εξεταστικής επιτροπής. Θα θυµίσω και εγώ ότι δόθηκε το δικαίωµα αυτό στην Μειοψηφία µετά
από τη συνταγµατική Αναθεώρηση και τη βούληση της Πλειοψηφίας, της Νέας Δηµοκρατίας, να διερευνήσει την αλήθεια χωρίς
αγκυλώσεις και να τηρήσει απαρέγκλιτα το Σύνταγµα, τους νόµους και τον Κανονισµό της Βουλής.
Η αρχική πεποίθησή µας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει να χρησιµοποιήσει τη διαδικασία απλώς και µόνο για να αποκοµίσει µικροκοµµατικά οφέλη, επιβεβαιώθηκε. Από την έρευνα και τις καταθέσεις δεν στοιχειοθετείται παράνοµη πράξη. Αντιθέτως, αναδεικνύεται η βούληση και η αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης του
Κυριάκου Μητσοτάκη να αντιµετωπίσει µε τη µεγαλύτερη δυνατή
αποτελεσµατικότητα πλήρως, εντός του πλαισίου του νόµου, την
εξαιρετικά δύσκολη, έκτακτη συνθήκη της πανδηµίας, µια συνθήκη που απαιτούσε και συνεχίζει να απαιτεί στρατηγική, οργάνωση, ενηµέρωση των πολιτών, κινητοποίηση όλων των
διαθέσιµων δυνάµεων της κοινωνίας και βεβαίως απαιτεί µια ελάχιστη οµοψυχία, µια θεµελιώδη συµφωνία ως προς την ανάγκη
να διασφαλίσουµε τη ζωή, την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών, αλλά και την όσο το δυνατόν ταχύτερη επιστροφή στην κοινωνική και οικονοµική κανονικότητα.
Δυστυχώς, όµως, αυτήν την ελάχιστη συναίνεση δεν την παρείχε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αντ’ αυτού επέλεξε τον δρόµο της στείρας άρνησης και των αντιφάσεων, καθώς µπορεί την ίδια κιόλας µέρα
κάποια στελέχη του να ζητούν ακόµα αυστηρότερα µέτρα για
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την αντιµετώπιση της πανδηµίας, ενώ κάποια άλλα να χαϊδεύουν
τα αυτιά των αντιεµβολιαστών µε επικίνδυνες και απαράδεκτες
δηλώσεις.
Ανάλογη είναι βεβαίως και η στάση του ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά
αυτή την εξεταστική επιτροπή. Την ώρα που όλες οι δηµοσκοπήσεις ανεξαρτήτως εταιρείας καταγράφουν µια σταθερή, µεγάλη
διαφορά ανάµεσα στη Νέα Δηµοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση επέλεξε να αφιερώσει τις δυνάµεις της σε
ένα κυνήγι µαγισσών και µάλιστα επιλέγοντας µία µόνο εταιρεία,
την «OPINION» και µάλιστα µία µόνο δηµοσκόπηση και αυτό, ενώ
το νοµοθετικό και ευρύτερα ρυθµιστικό πλαίσιο, καθώς και οι
επαγγελµατικές και επιστηµονικές ενώσεις διασφαλίζουν εγκυρότητα και διαφάνεια.
Άλλωστε, η συγκεκριµένη εταιρεία είναι µέλος στον Σύνδεσµο
Εταιρειών Δηµοσκοπήσεων και Έρευνας Αγοράς και υπάρχουν
συγκεκριµένοι κανόνες, αλλά και η δυνατότητα να προσφύγει
οποιοσδήποτε µε καταγγελία, εάν έχει κάτι διαφορετικό ή αν έχει
κάτι να καταγγείλει.
Θέλω να σταθώ, λοιπόν, στις αιτιάσεις της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης που αφορούν την τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη του
ιστότοπου travel.gov.gr. Όπως καταδείχθηκε µε σαφήνεια η
«ΕΔΥΤΕ Α.Ε.» κινήθηκε πλήρως σύννοµα και αποτελεσµατικά
προκρίνοντας µε απόφαση του διοικητικού της συµβουλίου τη
συγκεκριµένη εταιρεία για την εκτέλεση του έργου στο πλαίσιο
αντικειµενικώς κατεπείγοντος χαρακτήρα της ανάγκης και χωρίς
καµµία παρέµβαση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Δεν χάθηκε, λοιπόν, πολύτιµος χρόνος για την ενηµέρωση των
Ελλήνων πολιτών και των επισκεπτών της χώρας µας από το εξωτερικό σε µια εξαιρετικά κρίσιµη περίοδο. Επισηµαίνεται, επίσης,
ότι τα ποσά της απευθείας ανάθεσης δεν υπερέβησαν το όριο
της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας κατ’ έτος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή Κυβέρνηση, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έδωσε και συνεχίζει να δίνει
έναν δύσκολο αγώνα ενάντια στην πανδηµία και τις συνέπειές
της στη δηµόσια υγεία, την κοινωνία και την οικονοµία. Κλήθηκε,
λοιπόν, να αντιµετωπίσει µια παγκοσµίως πρωτόγνωρη συνθήκη,
να δηµιουργήσει δοµές εκ του µηδενός, να συντονίσει φορείς
και υπηρεσίες, να αξιοποιήσει κάθε υφιστάµενη δυνατότητα για
την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του εθνικού συµφέροντος. Κινήθηκε σε αχαρτογράφητα νερά. Όµως σε αυτό το δύσκολο ταξίδι είχε και συνεχίζει να έχει ως ασφαλείς γνώµονες
πρώτον, τη νοµιµότητα και δεύτερον, την αποτελεσµατικότητα
της δηµόσιας δράσης.
Σε αυτή την περιπέτεια για τη χώρα θα ήταν βεβαίως ευχής
έργο να υπάρχει µια Αξιωµατική Αντιπολίτευση η οποία µε τεκµηριωµένη και εποικοδοµητική κριτική να επισηµαίνει τα αναπόφευκτα λάθη και τις παραλείψεις και να καταθέτει ρεαλιστικές
προτάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών. Δυστυχώς, αντί αυτού, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση επέλεξε τον δρόµο της όξυνσης, της στείρας άρνησης
και της µικροπολιτικής.
Με την ολοκλήρωση των εργασιών αυτής της εξεταστικής επιτροπής και της σηµερινής συζήτησης εδώ στην Ολοµέλεια, καταπίπτει ο κεντρικός πυλώνας αυτής της αδιέξοδης στρατηγικής.
Το βέβαιο είναι ότι οι πολίτες ζητούν σταθερά και από όλες τις
πολιτικές δυνάµεις της χώρας σοβαρότητα και υπευθυνότητα,
ιδίως µάλιστα όταν ως κοινωνία καλούµαστε να διαχειριστούµε
τόσο έκτακτες και δύσκολες συνθήκες. Αυτή τη σοβαρότητα και
την υπευθυνότητα οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, ανεξαρτήτως πολιτικής και ιδεολογικής αφετηρίας, την αναγνωρίζουν και την επιβραβεύουν όπως ακριβώς και τιµωρούν πολιτικά τον καιροσκοπισµό και τη δηµαγωγία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Δηµήτριος Βίτσας εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ως
τώρα, κυρία Πρόεδρε, έχουµε καταλάβει ποιο είναι το non paper
της Νέας Δηµοκρατίας προς τους Βουλευτές της για τη σηµερινή συζήτηση. Δυο-τρία πράγµατα θα πω και θα δείτε αν το βγά-
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λετε ότι είναι µέσα.
«Εµείς προτείναµε –λέει η Νέα Δηµοκρατία- το άρθρο στη συνταγµατική Αναθεώρηση. Πώς τολµάτε εσείς και η αντιπολίτευση
να το χρησιµοποιείτε;». Μένεις ενεός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ: Όχι «Πώς τολµάτε».
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΠΑΛΙΟΥΡΑ: Είπαµε
ότι είµαστε περήφανοι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Δεύτερον: «Η λίστα Πέτσα δεν έχει κανένα πρόβληµα γιατί εµείς της
Νέας Δηµοκρατίας είµαστε Πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο». Τρίτον: «Κατηγορώντας την Κυβέρνηση κατηγορείτε την εθνική προσπάθεια». Σιγά, βρε παιδιά! Οι µεγαλύτεροι έχουν ζήσει µάχες
ανάµεσα στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και στον Ανδρέα Παπανδρέου, έχουν ζήσει και µάχες ανάµεσα στον Κωνσταντίνο Καραµανλή και τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη παλιότερα, αλλά είναι
δυνατόν αυτά να είναι επιχειρήµατα;
Κοιτάξτε να δείτε τώρα, εγώ µπορώ να σας πω το εξής: Στον
Ουµπέρτο Έκο αποδίδεται η φράση: «Μόνο οι ηλίθιοι κάνουν δικτατορίες µε τα τανκς όταν υπάρχει τηλεόραση». Αυτή η φράση
είτε ανήκει στον Ουµπέρτο Έκο, είτε δεν ανήκει και απλά του την
αποδίδουν, έχει γίνει βασικό σας σύνθηµα. Κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε γιατί σας κατηγορούµε και σας κατηγορούµε ότι αξιοποιείτε µια πανδηµία για να ελέγξετε και οικονοµικά µεγάλα
δίκτυα ενηµέρωσης. Δεν σας κατηγορούµε αν ήταν καλή ή όχι
καµπάνια είτε για τον εµβολιασµό είτε για αυτά που χρησιµοποιούµε για να αποφύγουµε τον κορωνοϊό.
Και ξέρετε κάτι, εντάξει, εµείς είµαστε ο ΣΥΡΙΖΑ και σας κατηγορούµε γιατί είµαστε αντιπολίτευση, είµαστε εµµονικοί κ.λπ.. Η
πλατφόρµα του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προώθηση της
προστασίας της δηµοσιογραφίας καταγγέλλει τις διώξεις κατά
δηµοσιογράφων αναφορικά µε το σκάνδαλο «NOVARTIS». Συγχρόνως στη σχετική έκθεση που εκδίδει το συµβούλιο γίνεται
ρητή αναφορά στην Ελλάδα και ειδικά στη λίστα Πέτσα. Όπως
αναφέρεται ελληνικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης που επικρίνουν
την Κυβέρνηση αποκλείστηκαν από το χρηµατοδοτικό πρόγραµµα στήριξης.
Η αρµόδια Αντιπρόεδρος της Κοµισιόν, η Βιέρα Γιούροβα, δηλώνει στο έγκυρο δηµοσιογραφικό site «EURACTIV» ότι η Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη είναι ήδη ανάµεσα στις προβληµατικές
χώρες στο θέµα της ελευθερίας του Τύπου και ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση προτίθεται να ερευνήσει σχετικά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κινητοποιείται για το ζήτηµα της αδιαφανούς χρηµατοδότησης των µέσων µαζικής ενηµέρωσης µε πρόσχηµα την
πανδηµία και της παροχής υπηρεσιών από εταιρείες δηµοσκοπήσεων στην Κυβέρνηση, αλλά και για το ζήτηµα της θεσµικής
εκτροπής που συνιστά η κλήση σε απολογία ως κατηγορούµενης
της κ. Τουλουπάκη, της δικαστικής λειτουργού που τόλµησε να
ερευνήσει το µέγα σκάνδαλο της «NOVARTIS».
Να σας θυµίζω ότι η επικεφαλής Εισαγγελέας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης Λάουρα Κοβέσι είναι επίσης µια δικαστική λειτουργός
που αντιµετώπισε διώξεις στην πατρίδα της τη Ρουµανία επειδή
εκτέλεσε το καθήκον της ως Εισαγγελέας Διαφθοράς.
Ακούστε, θα πω κάτι σκληρό, αλλά το λέω πραγµατικά έχοντας
επίγνωση του τι λέω. Είναι ανάγκη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
να αποκατασταθεί η δηµοκρατία σε αυτή τη χώρα. Κάποιοι θα
αναρωτηθείτε αν είναι αντιφατικό να λέγεται κάτι τέτοιο από το
Βήµα µιας Βουλής που παραµένει ανοιχτή και σε λειτουργία. Δεν
είναι καθόλου αντιφατικό. Δεν εννοώ ότι έχει καταλυθεί η δηµοκρατία µε στρατιωτικό πραξικόπηµα. Εννοώ ότι η δηµοκρατία δεν
είναι ένα τυπικό κέλυφος. Η δηµοκρατία δεν είναι µια διαδικασία
που δείχνει να τηρείται, αυτό αρκεί για να λέµε ότι υπάρχει. Η
ορθή λειτουργία του πολιτεύµατος τα τρία τελευταία χρόνια έχει
τρωθεί βαρύτατα και έχει τρωθεί σε όλα τα επίπεδα µε τη νοοτροπία, τις µεθόδους και τις πρακτικές µιας Κυβέρνησης που
εξελίσσεται σε καθεστώς.
Σήµερα συζητάµε µια κρίσιµη πτυχή αυτής της αλλοίωσης των
χαρακτηριστικών της οµαλής λειτουργίας του πολιτεύµατος. Η
λίστα Πέτσα έχει γίνει συνώνυµο µε νέες µεθόδους χειραγώγησης ενηµέρωσης. Σε άλλες εποχές τα καθεστώτα έκλειναν τα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Εσείς τώρα προσπαθείτε να τα εξαγοράσετε. Δεν θα είχα καµµία έκπληξη αν κάποιοι –και υπάρχουν
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τέτοιοι Βουλευτές, αλλά όχι αυτοί που είναι εδώ µπροστά, οι
οποίοι είναι γενικώς σοβαροί άνθρωποι- µπορεί να λένε ότι η
λίστα Πέτσα δεν αναφέρεται στον Υπουργό Πέτσα και είναι απλή
συνωνυµία. Μέχρι και αυτό θα περίµενα από εσάς.
Η χειραγώγηση των µαζών γίνεται πλέον: Με επιστηµονικές
µεθόδους, κάνοντας το µαύρο άσπρο, διαστρεβλώνοντας έννοιες και ιδέες µέσα από τους µιντιακούς µηχανισµούς, επιβάλλοντας µια άσχετη θεµατολογία στη δηµόσια συζήτηση. Με την
οργάνωση µαζικών επιθέσεων προπαγάνδας κατά των αντιπάλων. Με µια εξίσου µαζική πληµµύρα κολακείας, η οποία όσο
χονδροειδέστερη είναι τόσο πιο αποτελεσµατική. Με την ατελείωτη επανάληψη κάποιων λέξεων και φράσεων - κλειδιά µέχρι να
εντυπωθούν στο συλλογικό ασυνείδητο. Αυτά σας είπαν οι Αµερικάνοι, αυτά κάνετε. Με τη µετατροπή ενός εργαλείου µέτρησης των τάσεων της κοινής γνώµης, δηλαδή των δηµοσκοπήσεων, σε όπλο για τη διαµόρφωση αυτών των τάσεων. Και βέβαια, µέσα από την κατασκευή ατζέντας και κλίµατος ή απλά
µέσα από την αγοραπωλησία δηµοσκοπήσεων, µε τη λογική ό,τι
πληρώνεις παίρνεις.
Γι’ αυτό είναι πολιτική χυδαιότητα η λίστα Πέτσα. Θα µείνει
στην πολιτική ιστορία της χώρας σαν λεκές, για να θυµίζει πώς
χρησιµοποιήθηκε µια πανδηµία σαν εργαλείο εξαγοράς γραφίδων και συνειδήσεων. Και βέβαια, αν δεν αποδίδει αυτού του είδους η εξαγορά, γυρνάτε πίσω µε τις δικαστικές διώξεις.
Θέλω, όµως, να σας πω -και µε αυτό να τελειώσω- ότι αυτή
είναι µόνο µια πτυχή της αλλοίωσης του πολιτεύµατος, των πυλώνων του δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Βεβαίως, είναι από τις
πιο κρίσιµες, γιατί η συσκότιση που έχετε επιβάλει στην ενηµέρωση σας δίνει την ευκαιρία να παραµορφώσετε και τους άλλους θεσµούς.
Την εκτελεστική εξουσία την έχετε µετατρέψει σε γραφείο διανοµής της δηµόσιας περιουσίας και διεκπεραίωσης ιδιωτικών
υποθέσεων µιας χούφτας ολιγαρχικών συµφερόντων που σας
στηρίζουν. Συνήθως, µάλιστα, αυτά τα συµφέροντα είναι ιδιοκτήτες µέσων µαζικής ενηµέρωσης.
Τη νοµοθετική εξουσία, αυτό εδώ το Σώµα, λυπάµαι που το
λέω, την έχετε υποβαθµίσει σε µια τυπική διαδικασία.
Όµως, κύριε Υπουργέ, και στη δικαστική εξουσία ξετυλίγεται
ένα σχέδιο άλωσης παράλληλο µε αυτό στον Τύπο και όχι λιγότερο επικίνδυνο, ιδιαίτερα βάζοντας το ζήτηµα µιας ταχείας ανέλιξης στον πάγκο της διαπραγµάτευσης.
Να ξέρετε, όµως, ότι δεν ζούµε στη γυάλα. Στη γυάλα που
έχετε φτιάξει ζείτε εσείς. Η Ελλάδα της δικής σας διακυβέρνησης πέφτει σταθερά στην κατάταξη της ελευθερίας του Τύπου
σε όλες τις σχετικές µετρήσεις. Σε κάποιες κατατάξεις, όπως
αυτής των Δηµοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, που θεωρείται και η
πιο έγκυρη, είστε –δυστυχώς, όµως, µέσα από αυτό είµαστε ως
Ελλάδα- ήδη στον πάτο. Διαβάστε το. Σε κάποιες άλλες δεν έχει
φτάσει ακόµα αυτή την τιµητική διάκριση, αλλά είστε πολύ κοντά.
Διεθνείς και ευρωπαϊκές ενώσεις δηµοσιογράφων καταγγέλλουν
καθηµερινά τις πρακτικές σας.
Εγώ, όµως, σας λέω πως ό,τι και να γίνει –κι έχουν φτάσει τα
χαµπέρια µας και στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο- τελικά
την απολογία δεν θα σας την απαιτήσει η Ευρώπη. Θα την απαιτήσει ο ελληνικός λαός και σύντοµα. Η δηµοκρατία σε αυτήν τη
χώρα θα αποκατασταθεί µε δηµοκρατικό τρόπο, µε τη βούληση
του λαού που θα εκφραστεί στην κάλπη. Το πολιτικό τέλος της
Κυβέρνησής σας και του ηγέτη σας θα είναι η αρχή για την αποκατάσταση.
Αυτό θα είναι το δύσκολο έργο της προοδευτικής και δηµοκρατικής διακυβέρνησης που θα αναδείξει ο λαός, καταδικάζοντάς σας στην πολιτική λήθη.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας έχει ο κ. Καιρίδης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Κοιτάξτε, κατανοώ την ενόχληση και
του προλαλήσαντα και γενικά της Αντιπολίτευσης όταν λέγεται
η αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι βρισκόµαστε εδώ χάρη σε
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πρωτοβουλία της Νέας Δηµοκρατίας, η οποία έδωσε αγώνα για
αυτό το δικαίωµα στην αντιπολίτευση ήδη από τη δεκαετία του
1980, όταν ερµήνευε το Σύνταγµα χωρίς συνταγµατική αλλαγή
ώστε να µπορεί η αντιπολίτευση να έχει αυτό το δικαίωµα. Και
βεβαίως, το περάσαµε στην πρόσφατη συνταγµατική Αναθεώρηση.
Επιπλέον, όµως, αφού το περάσαµε –θυµάστε- όταν φέρατε
την πρότασή σας, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ- η Νέα Δηµοκρατία αντιστάθηκε και δεν προχώρησε σε κατάθεση δική της πρότασης ώστε
κατ’ ελάχιστον να νοθεύσει το όποιο δικό σας δικαίωµα ως Αντιπολίτευση. Το άφησε αφαλκίδευτο, ατόφιο. Επέτρεψε να περάσει πλήρως η πρότασή σας, χωρίς αντιπρόταση από εµάς ή από
αλλού, προκειµένου να έχετε πλήρες το δικαίωµα να ασκήσετε
αυτόν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Να τον ασκήσετε, αλλά όχι
να τον ευτελίσετε.
Είναι προφανές ότι αυτό δεν σηµαίνει ότι µπορούν να αντιστραφούν οι κοινοβουλευτικοί συσχετισµοί, οι οποίοι παραµένουν. Υπάρχει πλειοψηφία, υπάρχει µειοψηφία. Το δικαίωµα
αυτό, όµως, δόθηκε, για πρώτη φορά εφαρµόστηκε και εντελώς
χωρίς καµµία προϋπόθεση ή αντιπρόταση από µεριάς Κυβέρνησης προχώρησε.
Τώρα εστιάζετε στο ζήτηµα της µη κλήσης του Υπουργού κ.
Πέτσα, ωσάν να µην έχει µιλήσει κατ’ επανάληψη στη Βουλή για
τα ζητήµατα αυτά. Να θυµίσω, τουλάχιστον πέντε επερωτήσεις
έχουν κατατεθεί και απάντησε ο ίδιος προσωπικά. Ωσάν να µην
ήρθε στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας τον Απρίλιο του
2020 να απαντήσει σχετικά. Ωσάν να µην έχει δώσει δεκάδες συνεντεύξεις και εκτός Κοινοβουλίου για το ζήτηµα αυτό. Ωσάν να
µην καταλαβαίνουµε όλοι µας ότι υπάρχουν τα επιχειρήµατα,
υπάρχουν τα στοιχεία και άνετα και ο ίδιος τα έχει πει και τα έχει
ξαναπεί.
Γιατί τον θέλετε; Δεν τον θέλετε για την ουσία, τον θέλετε για
το σόου. Θέλετε το σόου. Γιατί ξέρετε η ουσία θέλει δύο πράγµατα: Θέλει δουλειά και θέλει και ειλικρίνεια. Εσείς έχετε µία φυσική απέχθεια και προς τα δύο. Και θα σας εξηγήσω και για την
τεµπελιά και για την υποκρισία. Βαριές κουβέντες, αλλά µε στοιχεία.
Η Νέα Δηµοκρατία ψήφισε συγκεκριµένο νοµικό πλαίσιο το
2007. Για δεύτερη φορά µέσα σε δύο ηµέρες θα µιλήσω επαινετικά για έναν συνάδελφό µου από την ίδια εκλογική περιφέρεια,
τον Θεόδωρο Ρουσόπουλο, ο οποίος έφερε ως τότε αρµόδιος
Υπουργός τον συγκεκριµένο νόµο του 2007 για τον έλεγχο των
δηµοσκοπήσεων, ο οποίος προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα για
τον έλεγχο των δηµοσκοπήσεων.
Τα ακολουθήσατε; Όχι. Το µόνο που ξέρετε να κάνετε είναι να
µιλάτε για την Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας, για την εξεταστική, γενικά για το σόου. Επί της ουσίας δεν τα ακολουθήσατε.
Προβλέπεται καταγγελία στην ελεγκτική δηµοσκοπήσεων, ώστε
να έρθουν οι αρµόδιοι, εξειδικευµένοι επιστήµονες -διότι η δουλειά του ελέγχου της εγκυρότητας µιας δηµοσκόπησης δεν είναι
απλή υπόθεση, χρειάζονται συγκεκριµένα µέσα, τεχνικές και µεθοδολογίες και επιστηµονική εξειδίκευση, µέσα σε συγκεκριµένο
χρονικό διάστηµα, ώστε να µην έχουν αλλοιωθεί τα στοιχεία, µας
τα εξήγησαν αυτά ο κ. Μαύρος και άλλοι που παρέλασαν από
την επιτροπή- για να µπορέσει να γίνει έλεγχος. Δεν το κάνατε.
Δεν υπήρξε καµµία καταγγελία για την «OPINION POLL». Αντιθέτως, υπήρξαν καταγγελίες για άλλες εταιρείες δηµοσκοπήσεων,
θα αναφερθώ σε αυτές σε λίγο.
Γιατί δεν το κάνατε; Γιατί δεν πήγατε στην ελεγκτική δηµοσκοπήσεων, υπό τον κ. Χατζηπαντελή -παλιός καλός συνάδελφος
από τη Θεσσαλονίκη, δεν έχει καµµία σχέση µε την πολιτική µας
παράταξη- να προχωρήσετε σε αυτόν τον έλεγχο, όπως προβλέπει ο νόµος;
Κι έρχεστε εδώ και κάνετε το σόου. Και ζητάτε την Επιτροπή
Θεσµών και Διαφάνειας, τις κουβέντες, τις παρόλες, τα µεγάλα,
τα εύκολα τα λόγια. Γιατί ξέρατε ότι δεν υπάρχει πρόβληµα,
όπως δεν υπήρξε ποτέ πρόβληµα µε την «OPINION POLL» και
γενικά µε αυτές τις εταιρείες που είναι στο ΣΕΔΕΑ και ελέγχονται
πολύ αυστηρά. Όµως, πετάτε τη λάσπη.
Και εν πάση περιπτώσει, εάν η «OPINION POLL» είναι η µη έγκυρη, η «VOX POP» και η «COMMON VIEW» είναι οι έγκυρες; Θα
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τρελαθούµε τελείως εδώ; Και τα παραταξιακά σας έντυπα, συµπεριλαµβανοµένης της κοµµατικής «ΑΥΓΗΣ» απορρίπτουν την
«OPINION POLL» και δηµοσιεύουν τις δηµοσκοπήσεις της µονοπρόσωπης ΙΚΕ, χωρίς εργαζόµενους, χωρίς τζίρο, µη εγγεγραµµένης στο ΣΕΔΕΑ, µε αυτόν τον κακόµοιρο δικό σας πρώην
υποψήφιο που ήρθε στην επιτροπή να καταθέσει και τον λυπήθηκε και η µάνα του; Αυτή είναι η έγκυρη δηµοσκοπική εταιρεία
που εσείς εµπιστεύεστε;
Υπήρξε ο παλιός Τύπος, κακός -έχετε στοχοποιήσει τα µέσα
ενηµέρωσης κατ’ επανάληψη- και είναι το «DOCUMENTO» το
πρότυπο; Ήταν τα παλιά κανάλια της διαπλοκής, το «MEGA», τα
κακά και είναι τα βοσκοτόπια τα καλά; Θα τρελαθούµε τελείως
εδώ;
Και το ερώτηµα τώρα µε το οποίο κλείνει αυτή η συζήτηση,
κύριε Πρόεδρε, είναι γιατί το κάνετε. Υπάρχει εξήγηση και πρέπει
να πάµε την ανάλυσή µας δυο-τρία βήµατα παραπέρα.
Πρώτον, η πείρα δείχνει ότι -πέρα από το σκάνδαλο, που είναι
κακό, καταδικαστέο και πρέπει πάντοτε να το ερευνούµε άτεγκτα
και να βάζουµε τον κάθε κατεργάρη στον πάγκο του- πολλές
φορές, προσέξτε το αυτό, πιο κακό και από το σκάνδαλο είναι η
σκανδαλολογία, που δηλητηριάζει την πολιτική ζωή, τσουβαλιάζει τους πολιτικούς και λειτουργεί όχι µόνο απαξιωτικά για την
πολιτική, αλλά και προς όφελος ακραίων λύσεων και ακραίων
φωνών. Το ζήσαµε εδώ, στην Ελλάδα, και τον δηλητηριασµό µε
την κυβερνητική αλλαγή του 2009 -τι έγινε από το 2008 µε το Βατοπέδι και φτάσαµε στο 2009- και µε τις ακραίες φωνές, που κάποια στιγµή κόντεψαν να κυριαρχήσουν στο Κοινοβούλιο στη
δεκαετία του 2010 µέσα απ’ αυτή την απαξίωση.
Η Αριστερά του παρελθόντος, για να τα µαθαίνετε οι ανιστόρητοι, απεχθανόταν την ηθικολογία. Τις τελευταίες δεκαετίες
όσο οι ιδέες της έχουν χρεοκοπήσει και δεν έχουν πια την παλιά
τους λάµψη, έχει προσχωρήσει στην ηθικολογία: Μπορεί να είµαστε ανόητοι, µπορεί να είµαστε µε τη λάθος πλευρά της ιστορίας, µπορεί να τα έχουµε κάνει όπως τα έχουµε κάνει, αλλά
είµαστε ηθικοί.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)
Να σας θυµίσω ότι την ηθικολογία την έχει σηµαία της κυρίως
η Ακροδεξιά και όσοι δεν έχουν λύσεις για τα προβλήµατα του
τόπου, ένα το κρατούµενο. Δεύτερον, ήδη από τη δεκαετία του
2010 προσχωρήσατε δίπλα στην ηθικολογία και τη σκανδαλολογία, στο στρατόπεδο της εχθροπάθειας. Πήρατε διαζύγιο µε την
παράδοση του πάλαι ποτέ ΚΚΕ Εσωτερικού, του Λεωνίδα Κύρκου και του Μιχάλη Παπαγιαννάκη και µιλήσατε µε τον πιο ακραίο, τοξικό, δηλητηριασµένο πολιτικό λόγο και στοχοποιήσατε
κανάλια, δηµοσκόπους, παλιό σύστηµα, κόµµατα, τους πάντες,
για να καλύψετε τη δική σας γύµνια.
Σε αυτή την εχθροπάθεια τώρα επιστρέφετε, για να µην κάνετε
καµµία αυτοκριτική για τα πεπραγµένα σας. Σας φταίνε οι δηµοσκοπήσεις που είστε πίσω, σας φταίει ο Τύπος, σας φταίνε οι συνωµοσίες. Δεν σας φταίει το κακό σας ριζικό και τα κακά σας
πεπραγµένα, όντας στην κυβέρνηση την προηγούµενη πενταετία. Είναι και αυτό.
Λοιπόν, µας φέρατε εδώ µια πρόταση, κατέρρευσε ως χάρτινος πύργος σε όλα τα επίπεδα. Εγώ αναφέρθηκα κυρίως στις
δηµοσκοπήσεις και σε αυτό το κοµµάτι της «OPINION POLL».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα κλείσω, ελπίζοντας κάποτε να φύγετε από αυτή την τοξικότητα, που δεν οδηγεί πουθενά, µε µια αναφορά στον εισηγητή
του Κινήµατος Αλλαγής, ο οποίος µε εξέπληξε στην πρωινή του
οµιλία, όταν -προς το τέλος- αναφέρθηκε στο 2007 και στον
Κώστα Καραµανλή. Και λέω τούτο: Υπάρχει η έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη του 2010 -ο ίδιος τότε ήταν Συνήγορος του
Πολίτη- στην οποία πολίτες από την Ηλεία είχαν προσφύγει, γιατί
τους ζητήθηκαν πίσω οι αποζηµιώσεις που είχαν πάρει. Και υπάρχει ολόκληρη η καταγραφή στην έκθεση του τότε Συνηγόρου του
Πολίτη, νυν εισηγητή του Κινήµατος Αλλαγής, όπου περιγράφεται πλήρως η διαδικασία ανάκτησης των όποιων, µέσα στον χαµό
αυτής της απίστευτης τραγωδίας που ζήσαµε το 2007, των λιγοστών εκείνων περιπτώσεων όπου ανακτήθηκαν τα ποσά και πε-
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ριγράφεται αναλυτικά η διαδικασία σε αυτή την έκθεση.
Προς τι, λοιπόν, αυτή η -πώς να το πούµε- υπόνοια που αφήσατε, όταν εσείς ο ίδιος στα δικά σας γραπτά την αντιστρέφετε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Απλώς είχαν προηγηθεί εκλογές.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Και;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Είχαν προηγηθεί εκλογές, κύριε Καιρίδη. Είχαν προηγηθεί εκλογές και τους ζητούσαν τα λεφτά µετά
από τις εκλογές.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Αυτό ήταν το πρόβληµα;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Ε, βέβαια!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Καιρίδη, κλείστε, παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Υπάρχει
µια χαλαρότητα, αλλά πρέπει να το κλείσουµε παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας είδα ότι µιλήσατε αρκετά και εσείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Επτά λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Έτσι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Εσείς δέκα
λεπτά και είκοσι εννιά δευτερόλεπτα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Κάνετε λάθος, δεν τα µετρήσατε
καλά, αλλά δεν µετρήσατε καλά και της δικής σας εκπροσώπου,
αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να καταχραστώ άλλο τον
χρόνο. Νοµίζω ότι το πράγµα είναι ολοφάνερο.
Άλλωστε, ακριβώς επειδή είναι τόσο ολοφάνερο, τα έδρανα
της Αντιπολίτευσης, που προκάλεσε την όλη συζήτηση, είναι
µάλλον αραιά και εγκαταλελειµµένα.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο τώρα έχει από τον ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Γεώργιος Τσίπρας,
αµέσως µετά ο κ. Τσαβδαρίδης και η κ. Αδαµοπούλου και θα ολοκληρώσουµε µε τον κ. Κεφαλογιάννη και κλείνει η συνεδρίαση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Εκτός απροόπτου!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Πάντα!
Εδώ µέχρι και νεκροί ανασταίνονται!
Παρακαλώ, κύριε Τσίπρα, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, επειδή έχουµε ακούσει πολλές φορές το επιχείρηµα, θα µας θυµίσω ότι και ο κ. Τσοχατζόπουλος -ψάξτε το, άµα
θέλετε- έχει απαντήσει στις σχετικές ερωτήσεις για την υπόθεση,
η οποία έφτασε εκεί που έφτασε τώρα.
Αν ο κ. Πέτσας έχει απαντήσει στις ερωτήσεις, δεν έχει καµµία
απολύτως σχέση. Μια εξεταστική επιτροπή είναι µια εξεταστική
επιτροπή. Είναι άλλη η φύση του έργου της. Το γιατί δεν ήρθε,
προφανώς, δεν πρόκειται να το απαντήσετε ποτέ. Κοµπάζετε για
µια συνταγµατική Αναθεώρηση στο συγκεκριµένο σηµείο, την
οποία καταργήσατε στην πράξη, την ακυρώσατε στην πράξη. Και
αυτή είναι και η αντίληψή σας. Επιλέξατε µονοκοµµατικό Προεδρείο.
Προσέξτε. Σε αυτή την εξεταστική επιτροπή, το καινούργιο, η
καινοτοµία ποια είναι; Ότι δίνει τη δυνατότητα στη Μειοψηφία να
συγκροτήσει µαζί µε την Πλειοψηφία µια εξεταστική επιτροπή
κοινοβουλευτικού ελέγχου της Κυβέρνησης. Και φτιάχνετε ένα
µονοκοµµατικό Προεδρείο. Αυτό είναι το ένα.
Δεύτερο και πολύ πιο «χοντρό», δεν καλείται ουδείς µάρτυρας
από όσους κάλεσαν όλα τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης που δεν
είχε καλέσει η Πλειοψηφία. Εδώ ακόµη και στις µόνιµες επιτροπές που εξετάζουν κυβερνητικά νοµοσχέδια, ο κανόνας είναι ότι,
αν καλέσει η αντιπολίτευση κάποιον φορέα να συµµετέχει, κατά
κανόνα έρχεται και σε µια εξεταστική επιτροπή, που είναι για κοινοβουλευτικό έλεγχο της Κυβέρνησης, Δεν αφήσατε να φέρει η
Αντιπολίτευση ούτε έναν µάρτυρα!
Και το τελευταίο είναι ότι και αυτούς που φέρατε ήταν ως επί
το πλείστον µη ουσιώδεις, µε πρώτη και καλύτερη περίπτωση
αυτή της λίστας Πέτσα. Δεν είναι µόνο ότι δεν φέρατε τον κ.
Πέτσα, αλλά δεν φέρατε καν κάποιον που να εκπροσωπεί την
αναθέτουσα αρχή. Διότι αντικείµενο της εξεταστικής επιτροπής
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ήταν µια σύµβαση, η σύµβαση ανάµεσα στην ιδιωτική εταιρεία
«INITIATIVE MEDIA» και την αναθέτουσα αρχή, που ήταν η Προεδρία της Κυβέρνησης και ποιον φέρατε; Φέρατε τον πρόεδρο
της επιτροπής παραλαβής.
Δεν χρειάζεστε να έχετε κάνει δηµόσια, ιδιωτικά έργα κ.λπ.. Η
επιτροπή παραλαβής είναι ο τελευταίος τροχός της αµάξης
οπουδήποτε. Φέρνετε, λοιπόν, ένα µικροµεσαίο, κατώτερο σχεδόν, υπηρεσιακό στέλεχος µιας επιτροπής που είναι ο τελευταίος
τροχός της αµάξης και που ο ίδιος ο άνθρωπος -προς τιµήν του,
εκτός αν το είχατε συνεννοηµένο- είπε παντοιοτρόπως και πολλές φορές ότι «εγώ δεν εκπροσωπώ την αναθέτουσα αρχή». Άρα,
τι µας µένει; Μονάχα η ιδιωτική εταιρεία. Αυτός ο οποίος ελέγχεται -γιατί η ιδιωτική εταιρεία δευτερευόντως ελεγχόταν- ελέγχεται η Κυβέρνηση, ο Υπουργός, η Προεδρία. Αυτός ελέγχεται.
Δεν ήρθε ποτέ.
Έτσι, λοιπόν, ακυρώσατε στην πράξη τη συνταγµατική Αναθεώρηση για την οποία κοµπάζετε.
«ENTERPRISE GREECE». Να σας δείξω τι είναι η υπόθεση
«ENTERPRISE GREECE». Τι λέει µέσα η σύµβαση; Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύµβαση: Έγκαιρη σάρωση και παρακολούθηση σε πραγµατικό χρόνο της δηµοσιότητας για
κρίσιµα ζητήµατα που αφορούν στην εικόνα της ελληνικής κυβέρνησης. Διαρκής ανάλυση της δηµοσιότητας και του αφηγήµατος για την ελληνική Κυβέρνηση. Αξιολόγηση της on line
εικόνας της ελληνικής κυβέρνησης. Σχεδιασµός και ανάπτυξη
της κατάλληλης στρατηγικής δηµιουργίας digel περιεχοµένου
για την προστασία και προβολή της φήµης της ελληνικής Κυβέρνησης. Μηνιαία ανασκόπηση-reporting σχετικά µε την επικοινωνιακή εικόνα και τοποθέτηση της ελληνικής Κυβέρνησης.
Αγαπητοί συνάδελφοι αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Ο δύσµοιρος και πολύ φαντασµένος βέβαια CEO του «ENTERPRISE
GREECE» αφού είπε στην αρχή ότι αυτό συµβαίνει και σε άλλες
χώρες -είναι το ίδιο πράγµα η χώρα και η κυβέρνηση!-, στο ερώτηµα να µας φέρει κάποια παραδείγµατα, δεν µπορούσε να
φέρει. Και κατέληξε στο εξής ένα: Ποια κυβέρνηση έχει φτιάξει
έργο-σύµβαση για να διαφηµίσει την κυβέρνησή της; Η Βενεζουέλα. Αυτό έχει αναφέρει. Οποία απελπισία!
Ξαναγυρνάω, λοιπόν. Τι έχουµε να κάνουµε εδώ; Έχουµε ένα
έργο που το κύριο αντικείµενό του δεν έχει καµµία σχέση µε τους
σκοπούς λειτουργίας του «ENTERPRISE GREECE», που είναι η
προώθηση επενδύσεων και εξαγωγών και το πολύ, πολύ -ούτε
αυτό είναι, αλλά σας το χαρίζω- είναι η προβολή της χώρας ως
προς τις οικονοµικές δυνατότητες που παρέχει. Δεν είναι ο καλλωπισµός της διεθνούς εικόνας της ελληνικής Κυβέρνησης και
του κ. Μητσοτάκη, δεν είναι η προβολή της φήµης της ελληνικής
Κυβέρνησης και του κ. Μητσοτάκη. Έχουµε να κάνουµε µε κακουργηµατική απιστία 1 εκατοµµυρίου ευρώ.
Αλλά δεν είναι µόνο αυτό και δεν είναι κύριο ζήτηµα η κατασπατάληση δηµοσίου χρήµατος από τον «ENTERPRISE GREECE» επειδή λειτουργούσε εκτός των σκοπών λειτουργίας του.
Είναι ζήτηµα κατασπατάλησης δηµοσίου χρήµατος για σκοπούς
που δεν ανήκουν σε κανένα δηµόσιο οργανισµό. Εάν θέλει η Νέα
Δηµοκρατία να βάλει το χέρι στην τσέπη και να πληρώσει για τον
καλλωπισµό του κ. Μητσοτάκη και της Κυβέρνησής του, έχει
κάθε δικαίωµα να το κάνει αφού βέβαια ξεπληρώσει πρώτα τα
340 εκατοµµύρια ευρώ χρέος, εκ των οποίων 120 εκατοµµύρια
ευρώ προστέθηκαν επί προεδρίας του κ. Μητσοτάκη. Αυτό έχει
δικαίωµα να το κάνει, αλλά όχι µε δηµόσιο χρήµα.
Και µε αυτό το δηµόσιο χρήµα -αυτό ήταν και το αντικείµενο
της επιτροπής- ακριβώς εξασφαλίζετε τη χειραγώγηση της κοινής γνώµης. Και το προσπαθήσατε -αυτό αποδεικνύει το «ENTERPRISE GREECE» και σίγουρα δεν είναι η µόνη περίπτωσηκαι σε διεθνές επίπεδο. Προφανώς εκεί δεν έχετε τα ίδια αποτελέσµατα. Και έτσι πριν ενάµιση µήνα η γερµανική εφηµερίδα «TAGESZEITUNG» σε ανταπόκριση από την Αθήνα αναφέρει τα
εξής: «Στην Ελλάδα γιγαντώνεται ο νεποτισµός. Οι θέσεις των
µετακλητών αµείβονται µε µισθούς παχυλούς για τα ελληνικά δεδοµένα συν τα επιδόµατα. Οι απολαβές είναι σαφώς µεγαλύτερες από τις αντίστοιχες στον ιδιωτικό τοµέα. Μια τόσο ονειρεµένη δουλειά προορίζεται κατά προτίµηση για συγγενείς ή
κοµµατικούς στρατιώτες κάθε επαγγέλµατος. Δεν έχει σηµασία
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η προσωπική απόδοση και η επαγγελµατική κατάρτιση. Το µόνο
που µετράει είναι η επίδειξη πίστης και ο συγχρωτισµός µε την
εξουσία. Πρόκειται για µια κουλτούρα µετριότητας». Αυτά περί
αριστείας! «Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, γόνος πολιτικής δυναστείας και ο ίδιος, ακολούθησε την παραδοσιακή
συνταγή µετά από τη νίκη του στις εκλογές και στη διάρκεια της
θητείας του δηµιούργησε µια πραγµατική βιοµηχανία µετακλητών». Αυτά λέει η γερµανική εφηµερίδα και συνεχίζει: «Ποτέ άλλοτε δεν υπήρχαν στην Ελλάδα τόσοι πολλοί µετακλητοί. Ο
Μητσοτάκης είναι χειρότερος απ’ όλους τους προκατόχους του,
πολύ χειρότερος από τον Τσίπρα. Τον Ιούνιο του 2019 πριν αρχίσει τη θητεία του ο Μητσοτάκης υπήρχαν χίλιοι επτακόσιοι
δέκα µετακλητοί. Στα τέλη Οκτωβρίου του 2021 η Κυβέρνηση
Μητσοτάκη διέθετε τρεις χιλιάδες εκατόν τριάντα οκτώ. Σε αυτούς προστίθενται χίλιοι εξακόσιοι σαράντα ένα Πρόεδροι, µέλη
διοικητικών συµβουλίων» κ.λπ..
Αυτό το οποίο δεν λέει η «TAGESZEITUNG» είναι ότι δεν εκτοξεύτηκε µόνο ο αριθµός των µετακλητών, αλλά αυξήθηκαν οι µισθοί των µετακλητών επί Νέας Δηµοκρατίας και επιπλέον
µειώθηκαν και τα απαιτούµενα τυπικά προσόντα. Γιατί ο κοµµατικός στρατός της Νέας Δηµοκρατίας είναι τόσο άριστος που
δεν πληροί καν τα τυπικά προσόντα που ίσχυαν µέχρι το 2019,
που ίσχυαν µέχρι την περίοδο της πολύ «κακής» κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αυτό ότι η Ελλάδα πάει µπροστά, κατά τον κ. Σκέρτσο.
Να σας θυµίσω ότι τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης επί τεσσεράµισι χρόνια 2015 - 2019 έπαιζαν ότι τάχα εµείς αυξήσαµε τους
µετακλητούς. Ήταν λαθροχειρία και ήταν ψέµα. Όποτε θέλετε,
είναι πολύ εύκολο να αποδειχτεί. Σήµερα που πραγµατικά έχουµε εκτόξευση και όλα τα άλλα που ανέφερα, δεν υπάρχει
ούτε µία κουβέντα.
Τι είπε γι’ αυτό το δηµοσίευµα της «TAGESZEITUNG» η Κυβέρνηση; Απολύτως τίποτα! Δεν είχε καν την αξιοπρέπεια να βγει
να διαψεύσει, να διορθώσει, να πει ότι δεν είναι έτσι. Προσέξτε
είναι εξαιρετικά προσβλητικό. Δεν γράφονται τέτοια πολλά. Ίσως
γράφονται ορισµένα για την Πολωνία και ορισµένα για την Ουγγαρία. Δεν γράφονται άλλα τέτοια. Και δεν είναι προσβλητικό
µόνο για την Κυβέρνηση. Είναι προσβλητικό και για τη χώρα. Και
πάει τόσο µπροστά η Ελλάδα σήµερα που δεν βγήκε καν να το
διαψεύσει.
Όσο αφορά την «OPINION POLL», θα είµαι πολύ σύντοµος
γιατί από ότι βλέπω δεν υπάρχει χρόνος. Κατ’ αρχάς να πω ότι
µέσα στην επιτροπή –ο Πρόεδρος είναι εδώ- είχε αποδεχτεί ο εκπρόσωπος της «OPINION POLL» να καταθέσει το πρωτογενές
υλικό της επίµαχης έρευνας που είχε γίνει τον Ιούνιο του 2021.
Το αποδέχθηκε ο κύριος Πρόεδρος. Ακόµα αυτό δεν το έχουµε
δει. Αναρωτιέµαι γιατί. Εγώ αν είχα εταιρεία δηµοσκοπική ή αν
έκανα οποιαδήποτε άλλη δουλειά που ενείχε µέσα επιστηµονικό
αντικείµενο θα ήταν µεγάλη µου χαρά να δείξω τη δουλειά µου,
να την παρουσιάσω, να προκαλέσω όποιον θέλει να το αµφισβητήσει κ.λπ..
Γιατί µια φορά δεν έχει έρθει το πρωτογενές υλικό να δούµε
τι –να µην πω τη λέξη- σταθµίσεις, επεξεργασίες, στατιστικές γίνονται. Και ας κοπεί και λίγο η πλάκα πόσο rocket science είναι,
να δούµε ορισµένα πράγµατα. Να κοπεί αυτή η πλακίτσα. Δεν
είναι rocket science.
Και η Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας υπακούει σε συγκεκριµένη νοµοθεσία και κανονισµό. Όταν πάει κάτι στην επιτροπή
διαφάνειας και ζητάει κάτι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση πρέπει η
έρευνα να έρχεται. Δεν ήρθε της «OPINION POLL», να δούµε εάν
θα έρθει της «ABACUS». Να δούµε εάν θα υπάρχει τώρα δικαιολογία.
Γιατί τι είπαν οι εκπρόσωποι και των δηµοσκοπικών εταιρειών
και του ΣΕΔΕΑ; «Ναι, να κάνετε προσφυγή εάν θέλετε στην ελεγκτική επιτροπή, αλλά βεβαίως και στην Επιτροπή Θεσµών και
Διαφάνειας µπορείτε να καταθέσετε αίτηµα. Δεν µας προσπερνάτε, δεν µας υπερβαίνετε, δεν θα διαµαρτυρηθούµε». Να δούµε
τι θα κάνετε µε την «ABACUS».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Τσίπρα, σας έβαλα επτά λεπτά. Φτάνετε τα δέκα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Τελειώνω, έχετε δίκιο, έχω φτάσει τα
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δέκα. Τελειώνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Δεν συνεχίζω µε την «OPINION POLL». Θέλω να πω µόνο µία
κουβέντα. Τη χώρα µας την κτύπησαν δύο πολύ αρνητικές εξελίξεις, διεθνείς εξελίξεις µεταξύ άλλων. Η µία ήταν η πανδηµία
και η άλλη ήταν οι οικονοµικές συνέπειες της πανδηµίας διεθνώς
πέρα από άλλα πράγµατα. Και κτύπησαν και τη χώρα. Είναι και
ενδογενείς είναι και εξωγενείς. Αλλά εγώ σας λέω ότι είναι µόνο
εξωγενείς. Μια κανονική κυβέρνηση, καλή ή κακή, προοδευτική
ή συντηρητική, αλλά µια κανονική κυβέρνηση θα τα αντιµετώπιζε
αυτά ως έναν κίνδυνο και θα προσπαθούσε να προστατέψει την
κοινωνία. Εσείς το είδατε ως ευκαιρία και την πανδηµία ως ευκαιρία και τις οικονοµικές συνέπειες ως ευκαιρία, για να δώσετε
στους φίλους σας, και για να φτιάξετε την επικοινωνιακή εικόνα
της Κυβέρνησης.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης από τη Νέα Δηµοκρατία. Ακολουθεί η κ. Αδαµοπούλου και ο κ. Κεφαλογιάννης και
κλείνει η συνεδρίαση.
Ορίστε, κύριε Τσαβδαρίδη, έχετε τον λόγο.
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, σε µια υποτίθεται ύψιστη µάχη που δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ
στη Βουλή για την κατακεραύνωση των δήθεν άθλιων πολιτικών
µεθοδεύσεων της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας να χειραγωγήσει την κοινή γνώµη και να διασπαθίσει το δηµόσιο χρήµα,
ο αρχηγός Αλέξης Τσίπρας στην οµιλία του, που ξεπέρασε τα
τριάντα λεπτά, επέλεξε να αφιερώσει λιγότερο από επτά λεπτά
για να υπερασπιστεί αυτά που καταγγέλλει η παράταξή του και
αυτά που υποτίθεται ότι αποκαλύφθηκαν στην εξεταστική επιτροπή.
Αυτό, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, είναι
το δήθεν ξεµπρόστιασµα της Κυβέρνησης που ευαγγελιζόσασταν; Να µιλάει για οτιδήποτε άλλο ο Αρχηγός σας αντί να αφιερώσει κάθε δευτερόλεπτο της οµιλίας του για να «κολλήσει στον
τοίχο» την Κυβέρνηση, όπως θα έκανε κάθε Αρχηγός κόµµατος
αν ήταν πεπεισµένος ότι υπάρχει µείζον ζήτηµα;
Δυστυχώς, όµως, για σας το πόρισµα της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής που σήµερα συζητάµε, κατέδειξε πέραν πάσης
αµφιβολίας, -επαναλαµβάνω πέραν πάσης αµφιβολίας!- ότι όλο
το αφήγηµα σας για δήθεν χειραγώγηση των ΜΜΕ και των δηµοσκοπήσεων και για δήθεν κατασπατάληση του δηµοσίου χρήµατος από την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας δεν ήταν παρά
ένα φιάσκο. Διαλύθηκαν έτσι οριστικά όλες οι φαντασιώσεις σας,
καθώς ελπίζατε ότι µε ψευδείς ισχυρισµούς, µε άναρθρες κραυγές και µε καταιγισµό από fake news, θα στοχοποιήσετε, θα σπιλώσετε και θα διώξετε πολιτικούς αντιπάλους, µήπως και µε τον
τρόπο αυτό κρύψετε την απόλυτη απόγνωσή σας για τη δηµοσκοπική σας κατρακύλα.
Αλήθεια, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, πώς νιώθετε άραγε για
το γεγονός ότι από τους δεκαεπτά συνολικά µάρτυρες που κατέθεσαν στην επιτροπή, από τα περίπου δεκαπέντε χιλιάδες έγγραφα που κατατέθηκαν σε αυτήν, καθώς και από το σύνολο του
αποδεικτικού υλικού που συγκεντρώθηκε, προέκυψε πανηγυρικά
ότι κατά τη διάρκεια της καµπάνιας δεν υπήρξε η παραµικρή πολιτική πίεση για προσθήκη ή απόρριψη µέσων ενηµέρωσης από
οποιοδήποτε κυβερνητικό στέλεχος, ενώ εσείς κάνατε παντιέρα
αυτό ακριβώς το ψευδές επιχείρηµα;
Γιατί η πραγµατικότητα, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι
η τελική λίστα συµπεριελάµβανε χίλια διακόσια τριάντα δύο µέσα
σε όλη την Ελλάδα από όλες τις κατηγορίες των µέσων, για τα
οποία δεν υπήρξε η παραµικρή καταγγελία προς τα θεσµικά τους
όργανα ως προς τη διαδικασία επιλογής τους, αλλά και ότι σε
αυτήν τη λίστα συµµετείχαν και µέσα ενηµέρωσης που παραδοσιακά στηρίζουν την Αριστερά, όπως η «ΑΥΓΗ», ο «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ», η «Εφηµερίδα των Συντακτών», καθώς και ο ραδιοφωνικός σταθµός «Στο Κόκκινο». Χειραγωγήθηκαν µήπως και αυτά,
κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης;
Εσείς, βέβαια, συνεχίζετε να χαλάτε τον κόσµο για τον αποκλεισµό της εφηµερίδας «DOCUMENTO», του αγαπηµένου συ-
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νοδοιπόρου σας κ. Βαξεβάνη, ξεχνώντας προφανώς ότι ο αποκλεισµός της συγκεκριµένης εφηµερίδας ήταν καθ’ όλα επιβαλλόµενος από τη νοµιµότητα. Γιατί θα ήταν τουλάχιστον αστείο
να συµπεριληφθεί στη λίστα µια εφηµερίδα που υπήρξε εκ των
ναυαρχίδων αµφισβήτησης του κορωνοϊού, µε πρωτοσέλιδα που
µιλούσαν για κοροϊδο-ιό και µάσκα-φίµωτρο.
Εσείς, όµως, παρ’ όλα αυτά επιµένετε. Δεν ξέρατε, µήπως, ότι
η διαδικασία επιλογής των µέσων ενηµέρωσης που συµµετείχαν
στην εκστρατεία για τον COVID-19 δεν έγινε ασφαλώς από την
Κυβέρνηση, αλλά αποκλειστικά από την εταιρεία «INITIATIVE
MEDIA», που µε κριτήριο την εξειδικευµένη τεχνογνωσία της,
αλλά και την τεράστια εµπειρία της στην αγορά, αποτελούσε
εχέγγυο για την ταχύτατη υλοποίηση της εκστρατείας εν µέσω
εκτάκτων συνθηκών; Δεν ξέρατε ότι το θεσµικό πλαίσιο της ανάθεσης, εκτέλεσης και υλοποίησης της σύµβασης έτυχε της έγκρισης της Βουλής των Ελλήνων; Εσείς πού ήσασταν τότε;
Αλλού; Και όταν σας εξηγήσαµε ότι η δήθεν ύποπτη πληρωµή
των µέσων έγινε από το Υπουργείο Οικονοµικών, αφού πρώτα
ελέγχθηκαν πλήρως όλα τα τιµολόγια και τα αποδεικτικά στοιχεία των δηµοσιεύσεων, ούτε τότε παραδεχτήκατε ότι σφάλατε.
Γιατί, προφανώς, όλα αυτά δεν ταιριάζουν στο παραµύθι σας,
κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εσείς θέλετε να ανακαλύπτετε
παντού εχθρούς και όπου δεν υπάρχουν εχθροί, τότε πρέπει να
τους εφευρίσκετε. Εχθροί τα ΜΜΕ, εχθροί οι εταιρείες δηµοσκοπήσεων, εχθροί όσοι δεν έχουν την ίδια πολιτική αντίληψη µε
εσάς.
Σας υπενθυµίζω, όµως, ότι η Νέα Δηµοκρατία -πιστή διαχρονικά στην αρχή της διαφάνειας, της νοµιµότητας και της πολιτικής ηθικής- είναι αυτή που πρότεινε και ψήφισε να δίνεται η
δυνατότητα να συστήνονται εξεταστικές επιτροπές από την κοινοβουλευτική Μειοψηφία και όχι µόνο από την πλειοψηφία ως
ίσχυε πριν την πρόσφατη Αναθεώρηση του Συντάγµατος. Γιατί
εµείς τα θέλουµε όλα στο φως. Γιατί εµείς δεν είµαστε ΣΥΡΙΖΑ,
που ενώ ζήτησε υποκριτικά εξεταστική για δήθεν χειραγωγήσεις
κοινού, για δήθεν «πετσωµένες» λίστες ΜΜΕ και για δήθεν στηµένες δηµοσκοπήσεις, όταν προτείναµε αυτή η εξεταστική να
συµπεριλάβει και τη δική σας περίοδο διακυβέρνησης, ο ΣΥΡΙΖΑ
αρνήθηκε πεισµατικά. Και επιπλέον, γιατί εµείς δεν είµαστε ΣΥΡΙΖΑ, που έβγαλε από το µαγικό καπέλο δηµοσκοπικές εταιρείεςφαντάσµατα, όπως είναι η «VOXPOP ANALUSIS» και η «BRIDGING EUROPE», που εµφανίστηκαν σε µια νύχτα και έπεσαν έξω
σε όλες τις προβλέψεις τους, ανακοινώνοντας δηµοσκοπικά
δήθεν ντέρµπι στις εκλογές του 2019 και εξαφανίστηκαν αµέσως
µετά την τριπλή εκλογική πανωλεθρία του ΣΥΡΙΖΑ το 2019.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πόρισµα της εξεταστικής επιτροπής δεν καταδεικνύει καµµία ποινική και πολιτική ευθύνη πολιτικών προσώπων για τις υπό κρίσεις υποθέσεις. Αποδεικνύει,
όµως, κάτι άλλο, ότι κάθε προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να µετατρέψει
την πολιτική ζωή του τόπου σε αρένα, για να κρύψει το δικό του
αντιπολιτευτικό ναυάγιο, θα πέφτει στα βράχια της αλήθειας και
της αδιαπραγµάτευτης πολιτικής ηθικής της Κυβέρνησης της
Νέας Δηµοκρατίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Συνεχίζουµε τώρα µε την κ. Αδαµοπούλου και κλείνουµε µε τον
κ. Κεφαλογιάννη.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ΜέΡΑ25 είχε
αποφασίσει να µη συµµετέχει στην εξεταστική επιτροπή για τη
διερεύνηση απόπειρας πολιτικής χειραγώγησης της κοινής γνώµης, για τον ευτελισµό των θεσµών και για τη διασπάθιση του
δηµοσίου χρήµατος. Και βεβαίως, πήραµε την απόφαση αυτή όχι
γιατί σνοµπάραµε τα ζητήµατα αυτά. Απεναντίας, τα θεωρούµε
πολύ σοβαρά, µείζονα, υπαρκτά και εξοργιστικά βεβαίως, για
κάθε δηµοκράτη και πατριώτη Έλληνα πολίτη. Όµως, ο λόγος
που πήραµε αυτήν την απόφαση είναι, διότι ξέραµε εκ προοιµίου,
ξέραµε εξ αρχής πως θα εξελισσόταν αυτή η διαδικασία. Και αν
κρίνουµε τόσο από τα πεπραγµένα των συνεδριάσεων, όσο και
από το πόρισµα στο οποίο κατέληξε, το οποίο προέκυψε από την
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επιτροπή αυτή, φαίνεται ότι τελικά δικαιωνόµαστε στο 100%.
Όταν ξεκινάµε µία τόσο σοβαρή και µεγάλη πολιτική συζήτηση
για τη χειραγώγηση της κοινής γνώµης από τα καλοταϊσµένα συστηµικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης, δεν µπορεί σε καµµία περίπτωση να περιοριζόµαστε προσχηµατικά στην επονείδιστη κατά
τα άλλα λίστα του κ. Πέτσα, ο οποίος µάλιστα επέλεξε να βάλει
στο συρτάρι αυτήν τη λίστα, σαν να έδωσε από την τσέπη του
όλα αυτά τα εκατοµµύρια ευρώ και σαν να µην έχει υποχρέωση
λογοδοσίας απέναντι στον Έλληνα φορολογούµενο πολίτη, από
την τσέπη του οποίου, εν πάση περιπτώσει, µοιράστηκαν αυτά
τα λεφτά.
Εγώ, όµως, θα απευθύνω µία απλούστατη ερώτηση. Αν, τελικά, ο κ. Πέτσας δεν έχει µοιράσει σαν χαρτοπετσέτες κυριολεκτικά, αυτά τα εκατοµµύρια ευρώ στα διάφορα κανάλια, στους
διάφορους µεγαλοµετόχους, σε όλους αυτούς τους επιχειρηµατίες, εν πάση περιπτώσει, στους οποίους µοίρασε αυτά τα λεφτά
για να παρέχουν σκανδαλώδη, πραγµατικά, κάλυψη στην κυβερνητική πολιτική, θα άλλαζε η στάση τους; Το πολύ-πολύ δεν θα
ήταν τόσο εξόφθαλµη και σε βαθµό τραγικής γελοιότητας προκλητική η υποστήριξη που θα παρείχαν αυτά τα µέσα, όλα αυτά
τα πιθανά και απίθανα site και κανάλια στην κυβερνητική πολιτική, αλλά και τόσο κραυγαλέα και λυσσαλέα, από την άλλη, η
πολεµική και η φίµωση προς τις αντιπολιτευόµενες παρατάξεις
της Αριστεράς. Και το λέω αυτό, διότι, ακόµη και αν δεν ήταν η
λίστα Πέτσα, για να εξασφαλίσουν όλοι αυτοί τα εκατοµµύρια,
θα έβρισκαν άλλο τρόπο, για να τα τσεπώσουν από ένα άλλο αλισβερίσι της Κυβέρνησης µε τους επιχειρηµατίες αυτούς. Θα τα
ενθυλάκωνε ενδεχοµένως µια άλλη εταιρεία δικών τους πάλι
συµφερόντων. Κι αυτό βεβαίως, το είδαµε ήδη µε τις απευθείας
αναθέσεις, µε το πάρτι των απευθείας αναθέσεων και µε τις
υπερκοστολογηµένες υπηρεσίες και τα προϊόντα, εν καιρώ πανδηµίας µάλιστα, που ο κόσµος ήταν κλεισµένος στα σπίτια του.
Με λίγα λόγια, η λίστα Πέτσα είναι η κορυφή ενός τεράστιου
παγόβουνου, µε το οποίο, όµως, φαίνεται ότι κανείς δεν θέλει να
ασχοληθεί στα σοβαρά και επί της ουσίας. Διότι αν κάποιος
ήθελε να ασχοληθεί στα σοβαρά, θα διαµαρτυρόταν για την
ουσία του προβλήµατος, που είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς των
µέσων µαζικής ενηµέρωσης, που είναι το ολιγοπώλιο στα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης, µε τις µαζικές εξαγορές που βλέπουµε ανταγωνιστών από µεγάλα συγκροτήµατα, τα οποία λύνουν και δένουν, κόβουν και ράβουν σε δέκα, είκοσι και εκατό µεριές.
Όποιος ήθελε να ασχοληθεί στα σοβαρά, θα εξοργιζόταν πραγµατικά, γιατί όποια πέτρα και αν σηκώσεις, από κάτω κρύβονται
πέντε, δέκα ονόµατα µεγάλων επιχειρηµατιών, κρύβονται πέντε,
δέκα ονόµατα τα οποία λυµαίνονται προνοµιακά, πραγµατικά, το
κράτος. Όλοι αυτοί όλως τυχαίως είναι εργολάβοι, παραχωρησιούχοι, διάφοροι οι οποίοι ασχολούνται µε δηµόσιες συµβάσεις,
ανάδοχοι δηµοσίων συµβάσεων.
Όλοι αυτοί τι είναι όλως τυχαίως; Είναι και ιδιοκτήτες µέσων
µαζικής ενηµέρωσης, ιδιοκτήτες καναλιών.
Άρα, όλη αυτή η διαδικασία βλέπουµε ότι είναι καθαρά επικοινωνιακή, διότι περιµέναµε, εκτός των άλλων, να αναδειχθούν
αυτά τα θέµατα στην εξεταστική επιτροπή. Περιµέναµε ένα αποτελεσµατικό νοµοσχέδιο για τους whistleblowers και τους προστατευόµενους µάρτυρες δηµοσίου συµφέροντος. Και τι είδαµε;
Είδαµε ότι κάνατε µια τρύπα στο νερό, διότι όλα αυτά τα
έφαγε το µαύρο σκοτάδι της διαστρέβλωσης της πραγµατικότητας, της πλαστής πραγµατικότητας που παρουσιάζει η Κυβέρνηση και τα προσφιλή της µέσα µαζικής ενηµέρωσης από τη µία,
αλλά και από την άλλη, το παιχνίδι της πολιτικής πόλωσης, για
να στήνονται διάφορα πανηγυράκια εδώ, για να στήνεται ένα θέατρο µόνο για το θεαθήναι και καµµιά ουσία.
Να πάµε λίγο στον ευτελισµό των θεσµών. Κανείς δεν µπορεί
να αµφιβάλλει ότι οι θεσµοί σε αυτή τη χώρα έχουν ευτελιστεί,
έχουν ισοπεδωθεί.
Διότι δεν είναι ευτελισµός των θεσµών τα sms Φουρθιώτη;
Δεν είναι ευτελισµός των θεσµών η πρόσφατη αποκάλυψη του
γαλάζιου δηµάρχου, του κ. Δούκα, υπό τα γέλια ικανοποίησης
του τότε Υπουργού κ. Λιβανού;
Δεν είναι ευτελισµός των θεσµών η διαδικασία µε την οποία
κατεβάζει ο κ. Μητσοτάκης, η Κυβέρνηση τα νοµοσχέδια;
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Δεν είναι ευτελισµός των θεσµών που αντί να νοµοθετεί η
Βουλή, νοµοθετεί απευθείας η Κυβέρνηση µε τους Υπουργούς
που έρχονται κάθε φορά εδώ και φέρνουν είκοσι και τριάντα
υπουργικές αποφάσεις;
Δεν είναι ευτελισµός των θεσµών το ότι καταργήσατε τον επιθεωρητή δηµόσιας διοίκησης και στήσατε µια δοµή υποτίθεται
υπερελεγκτική και η οποία τελικά µε τι ασχολείται; Με τα πρόστιµα και τις µάσκες.
Δεν είναι ευτελισµός των θεσµών η ενορχηστρωµένη πραγµατικά δολοφονία χαρακτήρα της κ. Ελένης Τουλουπάκη, της εισαγγελέως, και οι κακόβουλες διώξεις δηµοσιογράφων; Για
πρώτη φορά στα χρονικά εισαγγελέας, η οποία µε βάση το καθήκον αληθείας διερευνά ένα σκάνδαλο, θα βρεθεί κατηγορούµενη. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
Αυτό, λοιπόν, στο οποίο εµείς καταλήγουµε και θέτουµε ως
ερώτηµα είναι: Θέλουµε να σπάσουµε πραγµατικά αυτές τις σχέσεις διαπλοκής που υπάρχουν ανάµεσα στην Κυβέρνηση και
τους επιχειρηµατίες; Θέλουµε να σπάσουµε αυτές τις περιστρεφόµενες θύρες ή θέλουµε να βλέπουµε τις εξεταστικές επιτροπές ως µια αφορµή για να συσπειρώσουν κάποιοι το εκλογικό
τους ακροατήριο;
Θα τελειώσω, λοιπόν, λέγοντας ότι ως ΜέΡΑ25 προφανώς και
θέλουµε το µαχαίρι να µπει στο κόκκαλο, γι’ αυτό και έχουµε ζητήσει να συσταθούν εξεταστικές επιτροπές για να διερευνηθούν
σοβαρά ζητήµατα, να διερευνηθεί ποιος ευθύνεται για τη χρεοκοπία της χώρας, να διερευνηθούν τα ζητήµατα που έχουν να
κάνουν µε τα capital control, όλα αυτά τα ζητήµατα τα οποία
έχουν ταλαιπωρήσει τον Έλληνα πολίτη.
Η διερεύνηση όµως να γίνει µε πραγµατικό αίσθηµα πολιτικής
ευθύνης και µε κριτήριο όντως τη διερεύνηση της αλήθειας και
όχι να στήνονται πανηγυράκια για το θεαθήναι, που δεν έχουν
καµµία ουσία και που στο τέλος δεν οδηγούν πουθενά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Ολοκληρώνουµε µε τον κ. Κεφαλογιάννη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα, υπό τη διττή µου ιδιότητα ως Προέδρου της εξεταστικής επιτροπής, αλλά και ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου,
σήµερα να ξεκινήσω από τις ειλικρινείς ευχαριστίες µου προς
όλα τα µέλη της επιτροπής, γιατί, παρά το γεγονός ότι ο καθένας
είχε τη δική του οπτική και τη δική του έναρξη διαδροµής, νοµίζω
ότι τουλάχιστον συνεισφέραµε στην κατάρτιση αυτού του πορίσµατος, όπου αποτυπώθηκαν όλες οι απόψεις επί όλων των ζητηµάτων, βάσει και της εντολής της οποίας είχαµε λάβει από την
Ολοµέλεια της Βουλής.
Επίσης, µου δίνεται και η ευκαιρία να ευχαριστήσω τη διεύθυνση Ειδικών Μόνιµων Επιτροπών για τη διοικητική υποστήριξη
την οποία µας παρείχε όλες αυτές τις εβδοµάδες, όπως επίσης
και τη διεύθυνση Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής που
τήρησε κατά γράµµα τα Πρακτικά όσον αφορά στις συνεδριάσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έγινε πολύς λόγος για την ιστορικότητα της επιτροπής µας. Το ερώτηµα, λοιπόν, είναι: Ήταν η
πρώτη φορά στη Μεταπολίτευση που εξεταστική επιτροπή συστάθηκε µε βάση την πρωτοβουλία της αντιπολίτευσης; Αυτό
είναι αληθές κατά το ήµισυ.
Είναι πράγµατι πρώτη φορά µετά από τη συνταγµατική Αναθεώρηση που έγινε χρήση του άρθρου 68 παράγραφος 2 και
πράγµατι µε πρωτοβουλία της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης συστάθηκε η εξεταστική επιτροπή, όπου είχαµε την τιµή να έχουµε
όλες αυτές τις εργασίες όλες αυτές τις εβδοµάδες.
Ωστόσο -και νοµίζω αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιµο να ειπωθεί
εδώ-, µετά από τη Μεταπολίτευση υπήρχαν τουλάχιστον τέσσερις ακόµα περιπτώσεις που ξεκίνησε εξεταστική επιτροπή πάλι
µε πρωτοβουλία της αντιπολίτευσης, τότε βεβαίως, µε τις ψήφους και της κυβέρνησης και όλες αυτές –δεν νοµίζω ότι είναι
τυχαίο- έγιναν την περίοδο 1989 - 1990 που κυβέρνηση ήταν η
Νέα Δηµοκρατία και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Τότε, στις
τέσσερις αυτές προτάσεις έγιναν δεκτά τα αιτήµατα της αντιπο-
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λίτευσης και συστάθηκαν εξεταστικές επιτροπές.
Πολύ σύντοµα, απλώς για τα Πρακτικά και για την ιστορία, να
σας πω ποιες ήταν αυτές οι τέσσερις εξεταστικές επιτροπές: Η
πρώτη ήταν για τις προµήθειες των Ενόπλων Δυνάµεων από το
1974 έως το 1995, η δεύτερη ήταν για τη διερεύνηση των γεγονότων που διαδραµατίστηκαν στην Πάτρα και την Αθήνα από την
8η ως την 11η Ιανουαρίου του 1991 και τον εντοπισµό των ευθυνών, η τρίτη ήταν η προµήθεια και διαχείριση των πετρελαιοειδών
από το 1974 έως το 1995 και η τέταρτη ήταν η διερεύνηση των
θεµάτων που συνδέονται µε την υπόθεση της πώλησης της ελληνικής τσιµεντοβιοµηχανίας «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ» και τις τυχόν ευθύνες ατόµων του δηµοσίου βίου.
Να σας πω, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι και οι τέσσερις αυτές επιτροπές, οι οποίες, επαναλαµβάνω, είχαν προκληθεί και συσταθεί µε πρωτοβουλία της αντιπολίτευσης τότε, είχαν
και οι τέσσερις µονοκοµµατικό προεδρείο, για να γνωρίζουµε τι
συνέβη και στο παρελθόν.
Αυτό το οποίο σίγουρα ήταν ιστορικό, όσον αφορά στη δική
µας επιτροπή, είναι ότι για πρώτη φορά καταφέραµε και ολοκληρώσαµε τις εργασίες εντός του χρόνου που µας όρισε η Ολοµέλεια της Βουλής, δηλαδή εντός της δίµηνης προθεσµίας.
Συγκεκριµένα, η πρώτη συνεδρίαση έλαβε χώρα στις 23-11-2021
και παραδόθηκε το πόρισµα στον Πρόεδρο της Βουλής, τον κ.
Τασούλα, στις 20-1-2022.
Βεβαίως, νοµίζω ότι αυτό αποτελεί µια σηµαντική παρακαταθήκη για την τήρηση του Συντάγµατος, των νόµων και βεβαίως,
του Κανονισµού της Βουλής και αυτό αποτελεί, κατά τη γνώµη
µου, και απόλυτο σεβασµό στους θεσµούς, για την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης των πολιτών προς το πολιτικό σύστηµα.
Ο κόσµος µπορεί να καταλάβει ότι µια εξεταστική επιτροπή, τηρώντας και σεβόµενη τον χρόνο που της ορίστηκε από την Ολοµέλεια, µπορεί να ολοκληρώσει τις εργασίες της εντός του
προβλεπόµενου χρόνου.
Επανέρχοµαι στο ζήτηµα του µονοκοµµατικού προεδρείου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ούτε από το γράµµα ούτε από
το πνεύµα του συνταγµατικού νοµοθέτη προκύπτει ότι υπάρχουν
δύο ειδών κατηγορίες όσον αφορά στις εξεταστικές επιτροπές.
Δεν υπάρχει δηλαδή, εξεταστική επιτροπή µειοψηφίας και πλειοψηφίας. Αυτό το οποίο άλλαξε στο άρθρο 68 παράγραφος 2
είναι ποιος εκκινεί τη διαδικασία όσον αφορά στη σύσταση της
εξεταστικής επιτροπής.
Αν ήταν αυτό το πνεύµα του συνταγµατικού νοµοθέτη θα το
είχε δηλώσει κατά τη διάρκεια των συζητήσεων Αναθεώρησης
του Συντάγµατος. Αυτός είναι εξάλλου και ο λόγος που ο Κανονισµός της Βουλής δεν έχει αλλάξει τα τελευταία δύο χρόνια.
Άρα, νοµίζω ότι αν ήθελε ο συνταγµατικός νοµοθέτης να προκύψουν δύο κατηγοριών εξεταστικές επιτροπές, θα το είχε κάνει.
Θυµίζω, επίσης, ότι στο άρθρο 144 παράγραφος 8 του Κανονισµού, το οποίο αναφέρεται στη συγκρότηση και τη λειτουργία
των εξεταστικών επιτροπών, γίνεται ρητή αναφορά στις διαρκείς
επιτροπές της Βουλής. Τουλάχιστον είστε όλοι έµπειροι, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, και ξέρετε πολύ καλά ότι στις
Διαρκείς Επιτροπές, παρ’ ότι δεν αναφέρεται ρητά στον Κανονισµό της Βουλής, το Προεδρείο είναι πάντα µονοκοµµατικό.
Πάµε, όµως, και στην ουσία. Πείτε ότι δεν ήταν µονοκοµµατικό
το Προεδρείο. Ας είµαστε λίγο ειλικρινείς. Θα άλλαζε κάτι; Η Νέα
Δηµοκρατία δεν θα έχει πάλι την πλειοψηφία στη λειτουργία της
εξεταστικής επιτροπής; Τι αλλάζει στην πλευρά του µονοκοµµατικού Προεδρείου; Νοµίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση ήταν πραγµατικά περί όνου σκιάς. Εξάλλου, ξέρετε πολύ καλά ότι κι εσείς
οι ίδιοι το είχατε παραδεχθεί.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Δεν είναι έτσι, κύριε Πρόεδρε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Έτσι είναι, κύριε Κάτση.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Είναι δηλωτικό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θα σας πω τι εννοώ. Παραµένει
η αρχή της πλειοψηφίας της Κυβέρνησης, της κυβερνητικής
πλειοψηφίας. Αυτό σηµαίνει, όπως συµβαίνει, βεβαίως, και είναι
η βασική αρχή της δηµοκρατίας, ότι λαµβάνονται οι αποφάσεις
κατά πλειοψηφία. Είτε, λοιπόν, το Προεδρείο παρέµενε µονοκοµµατικό είτε είχε µια σύνθεση διαφορετική ξέρετε πολύ καλά ότι
πραγµατικά δεν θα άλλαζε. Εξάλλου δεν νοµίζω ότι -πουθενά δεν
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το υπονοήσατε και εσείς προς τιµήν σας- υπήρξε κάποιο πρόβληµα όσον αφορά στη λειτουργία του Προεδρείου, ότι κάτι ζητήθηκε και δεν προωθήθηκε από την πλευρά του Προεδρείου
όσον αφορά στα έγγραφα ή ενδεχοµένως και τη διαδικασία.
Άρα, νοµίζω ότι αυτό το ζήτηµα είναι ιδιαίτερα σηµαντικό και ενδιαφέρον από νοµικής, αν θέλετε, πλευράς κ.λπ., αλλά στην
ουσία πρακτικά ήταν απλώς για να γίνει η όλη διαδικασία.
Για να κλείσω το ζήτηµα του µονοκοµµατικού Προεδρείου να
σας πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι και σε άλλες χώρες
της Ευρώπης -όπως για παράδειγµα την Γερµανία, την Ουγγαρία
και την Πορτογαλία που έψαξα λίγο τη διαδικασία- όπου και εκεί
πέρα υπάρχει η δυνατότητα της µειοψηφίας να προκαλεί τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, πάλι ακολουθείται η ίδια διαδικασία.
Όσον αφορά στο αποδεικτικό υλικό, τους µάρτυρες και τα έγγραφα, να πω για τα Πρακτικά ότι έγιναν δεκατρείς συνεδριάσεις
της επιτροπής, διήρκησαν περίπου πενήντα ώρες, τα πρακτικά
των συνεδριάσεων συνολικά ήταν γύρω στις δύο χιλιάδες εξακόσιες σελίδες και βεβαίως, τα εισερχόµενα έγγραφα τα οποία
ήρθαν στην επιτροπή και αποτέλεσαν το σώµα της υπό εξέταση
υπόθεσης ήταν εννιά χιλιάδες επτακόσιες πενήντα εννιά σελίδες
χωρίς να υπολογίζονται τα στικάκια µε το ηχητικό και το οπτικό
υλικό.
Εποµένως, είναι γνωστό ότι έγινε το καλύτερο δυνατό, προκειµένου να έρθουν όλα αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία εντός της
Βουλής. Μάλιστα, γνωρίζετε πολύ καλά ότι από πλευράς των διευθύνσεων της Βουλής, αλλά και από το Προεδρείο όλα τα αιτήµατα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και της λοιπής
Αντιπολίτευσης όσον αφορά στα έγγραφα προωθήθηκαν προς
τα αρµόδια Υπουργεία. Όπου χρειάστηκε επανήλθαµε, ήρθαν τα
υπόλοιπα στοιχεία και νοµίζω ότι έχουµε ένα πλήρες φάκελο
όσον αφορά στην επιτροπή.
Επειδή ακούστηκαν διάφορες αιτιάσεις, ότι κάποια έγγραφα
δεν ήρθαν, αν υπάρχουν αυτά τα έγγραφα κ.λπ., ξέρετε πολύ
καλά, κύριοι συνάδελφοι, ότι έχετε κάθε δικαίωµα µε την αίτηση
παροχής εγγράφων, ακόµα και τώρα, αυτά τα έγγραφα να τα ζητήσετε στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου -εφόσον πιστεύετε ότι υπάρχουν- από τα αρµόδια Υπουργεία. Δεν σας το
στερεί κανείς αυτό το δικαίωµα. Το ξέρετε πολύ καλά. Άρα, µη
δηµιουργούµε εντυπώσεις περί ενός ζητήµατος το οποίο αυτήν
τη στιγµή δεν υπάρχει.
Πάµε και στα πορίσµατα. Διερευνήθηκαν τέσσερις ενότητες
όσον αφορά στα ζητήµατα που απασχόλησαν την επιτροπή: Καµπάνια «Μένουµε Σπίτι», καµπάνια εµβολιασµού, «ENTERPRISE
GREECE», και δηµοσκοπήσεις. Όλα τα κόµµατα ανεξαιρέτως,
όλα τα κόµµατα στα πορίσµατά τους δεν κάνουν την παραµικρή
αναφορά όσον αφορά στη µία ενότητα, δηλαδή του εµβολιασµού. Όλα τα κόµµατα, πλην της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης,
δεν κάνουν την παραµικρή αναφορά όσον αφορά στο ζήτηµα του
«ENTERPRISE GREECE». Δεν υπάρχει καµµία αναφορά από κανένα άλλο κόµµα. Μόνο η Αξιωµατική Αντιπολίτευση το κάνει.
Διαβάστε τα πορίσµατα. Μάλιστα στο πόρισµα του ΣΥΡΙΖΑ, της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, η αναφορά για το «ENTERPRISE
GREECE» είναι έξι σελίδες, εκ των οποίων οι τέσσερις σελίδες
είναι απλώς η αναγραφή της σύµβασης µεταξύ ελληνικού δηµοσίου και του αναδόχου. Δύο σελίδες µόλις αφιερώνονται στο ζήτηµα αυτό.
Ακούστηκε κατά κόρον ότι αυτή η εξεταστική είναι για τη λίστα
Πέτσα. Ακόµα και αν δει κάποιος τα ποσοτικά χαρακτηριστικά
του πορίσµατος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης θα δει ότι από
τις εκατόν τριάντα πέντε σελίδες µόλις οι τριάντα αναφέρονται
στην περίφηµη λίστα Πέτσα. Αυτή είναι η βαρύτητα που δώσατε
και εσείς οι ίδιοι στο ζήτηµα αυτό. Οι υπόλοιπες εκατό είναι για
το ζήτηµα των δηµοσκοπήσεων και τις «OPINION POLL».
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι ξεκάθαρο πλέον ότι η εξεταστική επιτροπή της Βουλής που προκάλεσε ο ΣΥΡΙΖΑ περί πολιτικής χειραγώγησης της κοινής γνώµης και κατασπατάλησης
του δηµοσίου χρήµατος αποδείχτηκαν µε πανηγυρικό τρόπο ότι
ήταν παντελώς ανυπόστατα, ψευδή και εν τέλει συκοφαντικά
όσον αφορά στα ζητήµατα. Αν ωστόσο, όµως, υπάρχει µια αλήθεια που αναδείχθηκε από την εξασκεί διαδικασία ήταν ότι πράγ-
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µατι υπήρξε µια προσπάθεια ευτελισµού των θεσµών. Και, βεβαίως, όχι µια ανύπαρκτη στρατηγική ποδηγέτηση του Τύπου
που φαντασιώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά από τη µεταχείριση που ο
ίδιος επιφύλαξε σε µια κορυφαία διαδικασία κοινοβουλευτικού
ελέγχου, όπως είναι η σύσταση εξεταστικής επιτροπής µετά από
πρόταση της Μειοψηφίας, την οποία µε τον τρόπο που την αντιµετώπισε από την πρώτη στιγµή, από την πρώτη συνεδρίαση,
επιχείρησε να απαξιώσει.
Για όσους και για όσες, αγαπητοί συνάδελφοι, µπορούν ακόµη
να διαβάζουν τα γεγονότα χωρίς κοµµατικές παρωπίδες, ήταν
εµφανές από την πρώτη στιγµή, ακόµα και από τη φρασεολογία
του τίτλου, ότι ο βασικός στόχος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ήταν η ύφανση µιας κατ’ εξοχήν πολιτικής δίκης µε διακοµµατική πρόσοδο και όχι η ουσιαστική ανεύρεση της αλήθειας.
Δεν ήταν µόνο το γεγονός ότι αρνήθηκε να συµπεριληφθεί και
η δική του κυβερνητική θητεία στην υπό εξέταση περίοδο, φοβούµενος προφανώς την αντιπαραβολή της διαχειριστικής ικανότητας και πολιτικής υπευθυνότητας ανάµεσα στη σηµερινή
Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, αλλά ήταν κυρίως ο τρόπος
που επιχείρησε να βάλει στο κρεβάτι του Προκρούστη αυτήν την
κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία, προκειµένου να φέρει
στα κοµµατικά του µέτρα και να επιτύχει απροκάλυπτα προφανείς στόχους της πολιτικής συκοφάντησης των αντιπάλων του.
Βεβαίως, δεν είχαµε καµµία αυταπάτη εξαρχής, όταν συζητούσαµε για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα
συναινούσε στη διερεύνηση της περιόδου της διακυβέρνησής
του, γιατί πράγµατι ευτελισµός των θεσµών συνέβη στην διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και Ανεξαρτήτων Ελλήνων, βλέποντας ήδη δύο
κορυφαίους Υπουργούς του -και αναφέροµαι στον κ. Παππά και
στον κ. Παπαγγελόπουλο- να βρίσκονται στα πρόθυρα του ειδικού δικαστηρίου και µάλιστα για ζητήµατα που σχετίζονται και
µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
Ήταν φανερό από την πρώτη στιγµή ότι ο µοναδικός στόχος
του ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε η κλήτευση πολιτικών προσώπων και ιδίως
του κ. Πέτσα µε σκοπό τη δηµιουργία τηλεοπτικών καρέ Υπουργών της Κυβέρνησης που ανακρίνονται από Βουλευτές της Αντιπολίτευσης. Το αίτηµα αυτό, προφανώς, δεν µπορούσε να τύχει
παρά της απόλυτης απόρριψης της Νέας Δηµοκρατίας, πρώτον,
γιατί η ενδελεχής µελέτη όλων των εγγράφων αποδείκνυε ότι
όλα έγιναν µε νόµιµο τρόπο. Στα έγγραφα αυτά µάλιστα, περιλαµβάνονται -και αναφέροµαι στο σώµα της µελέτης της υπόθεσης- και οι δεκαεπτά παρουσίες του κ. Πέτσα σε επίπεδο κοινοβουλευτικού ελέγχου µεταξύ των οποίων ήταν και η άµεση παρουσία του στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας ακριβώς για
το ζήτηµα το οποίο έτυχε της µελέτης της δικής µας επιτροπής.
Δεύτερον, το πραγµατικά ζητούµενο ήταν να κληθούν εκείνα τα
πρόσωπα που διαχειρίστηκαν µε άµεσο τρόπο τις ελεγχόµενες
υποθέσεις.
Όσον αφορά στην καµπάνια «Μένουµε Σπίτι», δυστυχώς για
την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, αν κάτι αποδείχτηκε από την εξεταστική διαδικασία -πέραν της µη ύπαρξης ποινικών και πολιτικών ευθυνών- ήταν το πόσο δραµατικά επιτακτικό υπήρξε να
ενηµερωθούν οι συµπολίτες µας για τη λήψη των απαραίτητων
µέτρων ατοµικής προστασίας. Αποδείχτηκε πόσο χρήσιµη
υπήρξε η καµπάνια εµβολιασµού για να θωρακιστούν οι πολίτες
όχι µόνο έναντι του κορωνοϊού, αλλά και για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, για την επέλαση κάθε λογής θεωριών συνωµοσίας. Αποδείχτηκε ότι προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος της
έγκαιρης και αποτελεσµατικής ενηµέρωσης των πολιτών, η επιλογή της απευθείας ανάθεσης για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης υπήρξε η απόλυτα ενδεδειγµένη. Αποδείχτηκε ότι η Κυβέρνηση προχώρησε σε διαγωνισµό όσον αφορά στην καµπάνια του
εµβολιασµού. Ήταν ξεκάθαρο. Όσον αφορά στις γρήγορες διαδικασίες που αφορά στο «Μένουµε Σπίτι», αν αντίστοιχα προχωρούσε στην αντίστοιχη διαδικασία, καταλαβαίνετε ότι θα χάναµε
πολύτιµο χρόνο.
Επίσης αποδείχτηκε -και εδώ ίσως έχει δίκιο ο ΣΥΡΙΖΑ- ότι
πράγµατι δεν χρηµατοδοτήθηκαν ορισµένα µέσα ενηµέρωσης,
όχι βέβαια για κοµµατικούς σκοπούς -το είπαν και πολλοί συνάδελφοι στις αγορεύσεις τους-, αλλά γιατί κάποια από αυτά
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έστελναν ένα µήνυµα το οποίο, µεταξύ άλλων, γελοιοποιούσε
κάθε προσπάθεια όσον αφορά στην εθνική προσπάθεια και βεβαίως, στην αντιµετώπιση αυτής της κρίσης.
Όσον αφορά στο «ENTERPRISE GREECE», εκτός από την οικονοµία και τον πολιτισµό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ποιότητα του πολιτικού συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένων των
λεγοµένων και των πεπραγµένων της εκάστοτε διοίκησης, αποτελεί µέρος της εικόνας της χώρας και η εικόνα της Κυβέρνησης.
Μάλιστα, εν τη ρύµη του λόγου του και ο κ. Γιώργος Τσίπρας το
παραδέχτηκε αυτό στο τέλος της οµιλίας του. Δείτε και τα Πρακτικά.
Ελπίζω, ειλικρινά, οι συνάδελφοι από τον ΣΥΡΙΖΑ µέσα από την
εξεταστική επιτροπή να κατάλαβαν ότι όλα αυτά, δηλαδή η εικόνα της Κυβέρνησης είναι και η εικόνα της χώρας, ότι αν πραγµατικά επιθυµείς η πατρίδα σου στο εξωτερικό να είναι ισχυρή
τότε οφείλεις να διαχειρίζεσαι µε επιστηµονική τεκµηρίωση και
επαγγελµατική προσέγγιση το brand name ανά την υφήλιο, οφείλεις να αντιληφθείς ότι η διαχείριση της εικόνας µιας χώρας είναι
µια πρακτική που ακολουθούν εδώ και δεκαετίες όλα τα προηγµένα έθνη, οφείλεις να αναγνωρίζεις ότι η εν λόγω σύµβαση, καθόλα νόµιµη, µε διεθνή διαγωνισµό σε καµµία περίπτωση δεν
πρέπει να θεωρείται κατασπατάληση του δηµοσίου χρήµατος και
αντίθετα, είναι απαραίτητη για οποιαδήποτε χώρα θέλει να αποκτήσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, ειδικά όταν προέρχεσαι
από µια δεκαετή οικονοµική κρίση και θέλεις να αλλάξεις την εικόνα σου στο εξωτερικό.
Ολοκληρώνοντας, στην τελευταία ενότητα για τις δηµοσκοπήσεις, αν κάτι αποδείχθηκε από την όλη διαδικασία αυτό ήταν η
στρατηγική και πολιτική απελπισία του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος προσπάθησε να πείσει ότι από την καθόλα έγκυρη, όπως αποδείχτηκε
και βεβαίωσαν όλοι ανεξαιρέτως οι µάρτυρες, έρευνα γνώµης
µιας εταιρείας επιχειρήθηκε να χειραγωγηθεί όλη η κοινή γνώµη.
Για την εταιρεία «OPINION POLL» δεν υπήρξε καµµία προσφυγή στην ελεγκτική αρχή δηµοσκοπήσεων ή καταγγελία σχετικά µε τις διενεργηθείσες δηµοσκοπήσεις. Ούτε από πλευράς
ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε καµµία επίσηµη καταγγελία. Ακούστηκε το, κατά
τη γνώµη µου, πολύ ισχνό επιχείρηµα ότι έπρεπε η ίδια εταιρεία
να καταγγείλει τον εαυτό της για να πάει να ελεγχθεί. Το γεγονός
ότι ούτε η Αξιωµατική Αντιπολίτευση κίνησε τις διαδικασίες να
καταγγείλει στα νόµιµα όργανα αυτήν την εταιρεία προσπάθησε
να το καλύψει λέγοντας ότι η ίδια η εταιρεία έπρεπε να καταγγείλει τον εαυτό της. Νοµίζω ότι αυτό το επιχείρηµα από µόνο
του καταπίπτει. Εν αντιθέσει, βέβαια, µε τις εταιρείες φαντάσµατα «VOXPOP ANALYSIS», «BRIDGING EUROPE», «COMMON
VIEW» όπου η ελεγκτική αρχή για κάποιες από αυτές εξέτασε τα
ζητήµατα και µάλιστα τις παρέπεµψε στο Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.
Όλα αυτά φυσικά, την ίδια στιγµή που αναδυόταν µε ανατριχιαστική λεπτοµέρεια µια στρατηγική πιέσεων που ασκήθηκε από
την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και Ανεξαρτήτων Ελλήνων οπότε
υπήρξε µία γενικότερη στοχοποίηση των δηµοσκοπικών εταιρειών και ιδιαίτερα εκείνων που φάνταζαν ως εύκολος στόχος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δυνατότητα σύστασης µιας
εξεταστικής επιτροπής ιδιαίτερα µετά από πρόταση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης είναι µια ύψιστη µορφή κοινοβουλευτικού
ελέγχου. Σε αυτό θα συµφωνήσουµε. Έχουµε, λοιπόν, θεσµική,
πολιτική και ηθική υποχρέωση να διαφυλάξουµε το κύρος της,
να την προστατέψουµε ως εργαλείο αναζήτησης αλήθειας και
να την απαλλάξουµε από κάθε λογής πολιτικές σκοπιµότητες
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που την ευτελίζουν. Τη διαδικασία αυτή η Νέα Δηµοκρατία θα
κάνει ό,τι είναι δυνατόν προκειµένου να την προστατέψει, όπως
έκανε όλο το προηγούµενο διάστηµα. Εξάλλου, δική της πρόταση ήταν η συνταγµατική Αναθεώρηση µε ένα αίσθηµα υψηλής
ευθύνης τόσο ως προς την ορθή τήρηση των νόµων του Συντάγµατος, αλλά και του Κανονισµού της Βουλής, όσο και ως προς
την αδήριτη υποχρέωση διερεύνησης της αλήθειας χωρίς αποκλεισµούς, αστερίσκους και υπεκφυγές.
Όσον αφορά στους υπαινιγµούς που ακούσαµε από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, τον κ. Τσίπρα, που κάτι
ψέλλισε για τη δικαιοσύνη, το πεδίο είναι ανοικτό. Μπορείτε ανά
πάσα στιγµή, κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, να προσκοµίσετε όλα τα έγγραφα στη δικαιοσύνη. Δεν νοµίζω ότι αµφισβητεί κάποιος το κύρος και την ανεξαρτησία της. Αλλά εγώ θα
έλεγα ότι τα στοιχεία και όπως προέκυψε τουλάχιστον από το
πόρισµα -υπάρχει και ο φάκελος από την επιτροπή- θα δείξουν
σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο φωνάζουµε από την πρώτη
στιγµή. Όχι µόνο δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες για κανένα πρόσωπο από αυτά τα οποία εξετάστηκαν, αλλά σε κάθε περίπτωση
δεν υπάρχει και πολιτική ευθύνη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρίες και
κύριοι κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση η οποία διεξήχθη
σύµφωνα µε το άρθρο 148 του Κανονισµού της Βουλής επί του
κατατεθέντος πορίσµατος της εξεταστικής επιτροπής «Για τη
διερεύνηση της επιχείρησης πολιτικής χειραγώγησης της κοινής
γνώµης, ευτελισµό των θεσµών και κατασπατάληση δηµόσιου
χρήµατος», που ανακοινώθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις
20 Ιανουαρίου 2022.
(Το προαναφερθέν πόρισµα, λόγω µεγάλου όγκου, δεν καταχωρίζεται στα Πρακτικά και βρίσκεται σε ηλεκτρονική µορφή
στον σύνδεσµο:
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/510129c4-d27840e7-8009-e77fc230
Κύριοι συνάδελφοι, έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά των συνεδριάσεων ΚΗ’ Παρασκευή 19 Νοεµβρίου 2021, ΚΘ’ Δευτέρα
πρωί 22 Νοεµβρίου 2021, Λ’ Δευτέρα απόγευµα 22 Νοεµβρίου
2021, ΛΑ’ Τρίτη 23 Νοεµβρίου 2021, ΛΒ’ Τετάρτη 24 Νοεµβρίου
2021, ΛΓ’ Πέµπτη 25 Νοεµβρίου 2021, ΛΔ’ Παρασκευή 26 Νοεµβρίου 2021, ΛΕ’ Δευτέρα 29 Νοεµβρίου 2021, ΛΣΤ’ Τρίτη 30 Νοεµβρίου 2021 και ερωτάται το Σώµα αν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
τα Πρακτικά των συνεδριάσεων ΚΗ’ Παρασκευή 19 Νοεµβρίου
2021, ΚΘ’ Δευτέρα πρωί 22 Νοεµβρίου 2021, Λ’ Δευτέρα απόγευµα 22 Νοεµβρίου 2021, ΛΑ’ Τρίτη 23 Νοεµβρίου 2021, ΛΒ’ Τετάρτη 24 Νοεµβρίου 2021, ΛΓ’ Πέµπτη 25 Νοεµβρίου 2021, ΛΔ’
Παρασκευή 26 Νοεµβρίου 2021, ΛΕ’ Δευτέρα 29 Νοεµβρίου
2021, ΛΣΤ’ Τρίτη 30 Νοεµβρίου 2021 επικυρώθηκαν.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 19.23’ λύεται η συνεδρίαση για
αύριο, ηµέρα Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 9.00’,
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο,
συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.
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