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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): Κυρίες και 

κύριοι συνάδελφοι, με αποκλειστική ευθύνη του Πρωθυπουργού και μάλιστα 

αντίθετα με τις αρχές που διακήρυσσε και τις ανάγκες που προφασιζόταν, 

διανύουμε ήδη μια μακρά προεκλογική περίοδο πρόωρης προσφυγής στις 

κάλπες. Είναι και αυτό πρωτοφανές. Είναι αποτέλεσμα του αυτοεγκλωβισμού 

του Πρωθυπουργού σε παιχνίδια τακτικής, που επεχείρησε να στήσει σε βάρος 

ά λ λ ω ν .

(ΧΡ)
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Και βέβαια είναι το ευτύχημα που αυτοεγκλωβίστηκε και οδηγήθηκε να 

πράξει όπως έπραξε, γιατί επιτέλους ο τόπος θα αποκτήσει μία νέα 

Κυβέρνηση, μία νέα πολιτική, μία νέα προοπτικής Είναι ίσως η πρώτη φορά 

που η αναξιοπιστία και η ασυνέπεια οδηγούν σε κάτι θετικό. Οδηγούν μία 

ώρα αρχύτερα σε μία κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι εγείρονται σοβαρά 

ζητήματα που αφορούν την ποιότητα της Δημοκρατίας στον τόπο μας. Είναι 

ζητήματα που προκύπτουν από την αυταρχική, από την αλαζονική και από την 

καθεστωτική θα έλεγα αντίληψη της Κυβέρνησης. Είναι ζητήματα που αφορούν 

τη διάκριση των εξουσιών, την ελευθερία του Τύπου, την ισότητα ενώπιον 

των νόμων. Είναι ζητήματα που αφορούν την αξιοπιστία και το κύρος της 

πολιτικής εξουσίας.

Βεβαίως, υπάρχει και το τεράστιο ζήτημα της σημερινής γκρίζας 

πραγματικότητας και των κινδύνων που δημιουργούνται από τις στάσεις που 

αναπτύχθηκαν όλα αυτά τα χρόνια τα σχεδόν είκοσι της παραμονής του 

κυβερνώντος κόμματος στην εξουσία. Υπάρχει ένα κομματικό κατεστημένο και 

αναπτύσσεται μία απέλπιδα προσπάθεια συντήρησής του που εντείνεται στην 

προεκλογική περίοδο που διανύουμε.

Τα γεγονότα δεν δέχονται αμφισβήτηση. 0 Υπουργός Δικαιοσύνης ευθέως



πλέον διακηρύσσει ότι αποτελείτε καθεστώς. Τονίζει μάλιστα - περιμένουμε 

μια εξήγηση από τον κύριο Πρωθυπουργό- ότι το καθεστώς σας έχει παντού 

υπηρεσίες που το πληροφορούν για όλα και το υπηρετούν ανάλογα. Για να μην 

αφήσει μάλιστα μάλιστα καμμία αμφιβολία προσθέτει "εγώ έχω ολόκληρο 

αστυνομικό διευθυντή ο οποίος με πληροφορεί για ότι συμβαίνει".

Και βέβαια όλα αυτά δεν αποτελούν ούτε παραδρομή, ούτε σχήμα λόγου. 

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι οι δηλώσεις αυτές βρίσκουν έμπρακτη 

επιβεβαίωση στο γεγονός ότι ο ίδιος λίγες ώρες νωρίτερα είχε εμφανιστεί 

όχι μόνο να γνωρίζει στοιχεία δικαστικής έρευνας αλλά και να αποκαλύπτει 

μέρος τους, για προφανείς κομματικές σκοπιμότητες.
I

Φαίνεται κατά συνέπεια ότι δύο πράγματα μπορεί να συμβαί^ι^Είτε ο 

Υπουργός έλεγε την αλήθεια -χρησιμοποιώ ακριβώς την έκφρασή του- και το 

καθεστώς έχει παντού υπηρεσίες είτε ο Υπουργός πήρε τις σχετικές 

πληροφορίες από τη δικαστική εξουσία. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση 

εντοπίζονται φαινόμενα απαράδεκτα και επικίνδυνα, φαινόμενα που είτε 

συνιστούν ανάπτυξη περίεργων υπηρεσιών -και μένω σ' αυτό που λέει ο 

Υπουργός- είτε αποκαλύπτουν μία ανεπίτρεπτη διαπλοκή εκτελεστικής και 

δικαστικής εξουσίας κατά τρόπο που συνιστά εκατέρωθεν παραβίαση του

Συντάγματος.
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Ποιο από τα δύο συμβαίνει; Φαντάζομαι ότι θα ρώτησε, θα έμαθε και θα 

μας πει στη συνέχεια ο κύριος Πρωθυπουργός. Το βέβαιο είναι πως ότι και 

αν συμβαίνει είναι προϊόν μακράς, πολυετούς^ ε;ΊΚοσαετούς παραμονής των 

ίδιων ανθρώπων στην εξουσία. Ό τ ι  και αν συμβαίνει συνιστά κατάφωρη 

παραβίαση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών. Είναι δείγμα αλαζονείας, 

αυταρχισμού και ετσιθελισμού, που έχει κατακυριεύσει τους λίγους που 

μοιράζονται όλα αυτά τα χρόνια την εξουσία. Είναι μία ακόμα επιβεβαίωση 

της καθεστωτικής αντίληψης που έχει αναπτυχθεί στην Κυβέρνηση και στα 

ηγετικά κλιμάκια της διοίκησης.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φαίνεται πεντακάθαρα ότι υπάρχει 

πρόβλημα ουσιαστικού δικαίου στον τόπο μας. Είναι πρόβλημα που αρχίζει 

από εμάς εδώ στο Κοινοβούλιο και φθάνει πολύ μακριά. Και επειδή αρχίζει 

από εμάς αλλά και επειδή εμείς ευθυνόμαστε για τα παραπέρα δεν

δικαιούμαστε να εθελοτυφλούμε. Δεν δικαιούστε κύριοι της Κυβέρνησης ούτε 

να συμπράττετε στην διαιώνιση της παρανομίας, ούτε να σ υ μ β ά ^ τ ε  στη 

δημιουργία αρνητικών εντυπώσεων σε βάρος της δημόσιας ζωής.

Επισημαίνω τα εξής: Πρώτο ζήτημα, η βουλευτική ασυλία. Ρητη 

συνταγματική επιταγή ορίζει ότι όλοι οι Έ λ λ η ν ε ς  είναι ίσοι ενώπιον των 

ν ό μ ω ν .

ΟΡ



Δεν μπορεί να εμφανιζόμαστε πιο ίσοι από τους άλλους. Δεν είναι 

δυνατόν εμείς που ψηφίζουμε τους νόμους, να θέτουμε τους εαυτούς μας 

υπεράνω των νόμων. Είναι αδιανόητο να υβρίζει, να συκοφαντεί, να 

πλαστογραφεί, να μετέχει σε απάτες ο οιοσδήποτε Βουλευτής και να μη 

διώκεται. Το αντίθετο πρέπει να συμβαίνει. Και επιτέλους, δεν μπορεί 

κανένας Υπουργός, κρυπτόμενος πίσω από τη βουλευτική του ασυλία, να 

βρίζει σκιότατα οποιεσδήποτε κοινωνικές ομάδες, να συκοφαντεί πολίτες που

διαφωνούν με τις όποιες απόψεις του. Δεν μπορεί να επιστρατεύει την ύβρη,

τη συκοφαντία, τη διαβολή, την απειλή, την τρομοκρατία εναντίον των

πολιτών, γιατί τα φαινόμενα αυτά δεν ταιριάζουν σε δημοκρατίες.

Ανατρέπουν τη βασική συνταγματική επιταγή της ισότητας των πολιτών. 

Οπλίζουν την εξουσία με αυταρχισμό και αυτό είναι και απαράδεκτο και 

επικίνδυνο.

Επιμένουμε, λοιπόν, ότι η βουλευτική ασυλία δεν μπορεί να καλύπτει 

αδικήματα του κοινού Ποινικού Δικαίου. 0 θεσμός υπάρχει για να 

διευκολύνεται ο Βουλευτής στην άσκηση των καθηκόντων του και όχι για να 

μετατρέπει τη Βουλή σε προστάτη αδικοπραγούντων. Αυτό που συμβαίνει
V'

σήμερα είναι πέρα από κάθε αμφιβολία άδικο και το ξέρουν όλοι οι πολίτες.

Δεν δικαιούμαστε, λοιπόν, οι πολιτικοί να καθιστούμε τους εαυτούς μας



πιο ίσους από τους άλλους. Αυτή η αδικία, αυτή η πρόκληση προς τους

πολίτες πρέπει οριστικά να πάρει τέλος. Στη νέα Βουλή, με τη νέα

*·
πλειοψηφία, με πλειοψηφία Νέας Δημοκρατίας η πρότασή μας αυτή θα ξεφύγει 

από την περίεργη άρνηση της σημερινής Κυβέρνησης και θα γίνει 

πραγματικότητα.

Ζήτημα δεύτερον: Η άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου και ειδικότερα ο 

θεσμός των εξεταστικών επιτροπών.

Αναφέρει το Σύνταγμα ότι ο έλεγχος της εκτελεστικής εξουσίας ανήκει 

στο Κοινοβούλιο. Με τις νοοτροπίες, ωστόσο, που έχουν διαμορφωθεί τα 

τελευταία χρόνια, ο υπέρτατος αυτός έλεγχος ασκείται ουσιαστικά από την 

Κυβέρνηση. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στη συγκρότηση και τη λειτουργία 

των εξεταστικών επιτροπών. Η εμπειρία του πρόσφατου μόλις παρελθόντος 

είναι αποκαλυπτική. Ζητήσαμε κατ' επανάληψη τη διερεύνηση σκοτεινών 

υποθέσεων. Έ γ ι ν α ν  κατ' επανάληψη συγκλονιστικές καταγγελίες από 

κυβερνητικούς Βουλευτές, ακόμα και από Υπουργούς για παίγνια συμφερόντων, 

για απώλεια πεντακοσίων δισεκατομμυρίων το χρόνο από ανεξέλεγκτες 

συμβάσεις, για εταιρίες μαϊμούδες, που λυμαίνονται τα κοινοτικά κονδύλια. 

Σε κάθε περίπτωση από αυτές ο Πρωθυπουργός παρέπεμπε στη δικαιοσύνη, σαν

να μην τον αφορούσαν οι καταγγελίες των Υπουργών του εναντίον δικών του



τελικά χειρισμών, σαν να μην ήταν υπεύθυνος για την προστασία του 

δημοσίου χρήματος. Τα κόμματα βρίσκονταν έτσι στην ανάγκη να προτείνουν 

τη συγκρότηση εξεταστικών επιτροπών και η απόφαση ξαναγύριζε ουσιαστικά 

στην ίδια την Κυβέρνηση^ |*όνο που η Κυβέρνηση αντί να εγκρίνει, 

καταψήφιζε εκείνο που υποτίθεται ότι υποδείκνυε.

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έ δ ρ α  καταλαμβάνει ο Δ' Αντιπρόεδρος 

της Βουλής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡ0Σ)

0 Πρωθυπουργός έλεγε "πηγαίνετε στη δικαιοσύνη" και όταν κινούσαμε 

τις διαδικασίες για έρευνα από τη Βουλή, έβαζε βέτο. Έ τ σ ι  έγινε και με 

το πρωθυπουργικό φάλκον. Αυτή υπήρξε η μία πρακτική της σημερινής 

Κυβέρνησης.

Υπήρξε όμως και μία άλλη. Η Κυβέρνηση ιδίως όταν αισθανόταν έντονη 

πίεση από την πλευρά της κοινής γνώμης, εμφανιζόταν να συμφωνεί στη 

συγκρότηση εξεταστικών επιτροπών. Μόλις, ωστόσο, περνούσε λίγος χρόνος, 

άρχιζε τα τερτίπια, τα τεχνάσματα. Κωλυσιεργούσε ώσπου να ξεχαστεί το 

θέμα. Δεν επέτρεπε την ουσιαστική εξέταση μαρτύρων. Επέβαλε τελικά στην 

ελεγχόμενη πλειοψηφία την έκδοση χωριστού πορίσματος. Επικρατούσε δηλαδή 

η απόφαση της ελεγχόμενης Κυβέρνησης, που απαγόρευε τον έλεγχο.

Να σας πω κάποιο παράδειγμα; Η περίπτωση της υπόθεσης Οτσαλάν.



Αποτέλεσμα; Να ευτελίζονται οι εξεταστικές επιτροπές, να ακυρώνεται ο 

ρόλος τους. Και αυτό, για τον απλούστατο λόγο ότι ο έλεγχος ανατίθεται

δεν υπάρχει.

Με τις σημερινές πρακτικές η εκτελεστική εξουσία εμποδίζει το 

Κοινοβούλιο στην άσκηση του ελεγκτικού του ρόλου. Περιορίζει ουσιαστικά 

τη λειτουργία της δημοκρατίας, γιατί η δημοκρατία σε έναν τόπο μετριέται 

από τη δυνατότητα της αντιπολίτευσης να ελέγχει την κυβέρνηση. Και η 

δυνατότητα αυτή σήμερα είναι εξαιρετικά ισχνή. Δεν υπάρχει έλεγχος. Η 

Κυβέρνηση δεν επέτρεψε ποτέ τον έλεγχο. Δεσμευόμαστε, λοιπόν, να 

απαλλάξουμε τις εξεταστικές επιτροπές από την αιχμαλωσία τους στην 

κυβερνητική πλειοψηφία. Τέτοια ασυλία εμείς δεν την θέλουμε.

στον ελεγχόμενο. Και όταν ο έλεγχος ασκεί τα,ι από1 τον ελεγχόμενο, έλεγχος
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Ζήτημα τρίτον. Οι υπαρκτές αδυναμίες στο χώρο της δικαστικής

εξουσίας. Πρώτα απ'όλα -και αρχίζω από τα κοινώς παραδεκτά- υπάρχει

πρόβλημα έγκαιρης ολοκλήρωσης των ερευνών που ανςλάμβάνουν οι δικαστικές 

αρχές, όπως επίσης υπάρχει πρόβλημα έγκαιρης απονομής της δικαιοσύνης.

Η δικαιοσύνη κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που απονέμεται μετά από 

δύο, τρία, πέντε ή έξι χρόνια δεν είναι δικαιοσύνη. Βεβαίως υπάρχουν 

σοβαρές αντικειμενικές δυσκολίες, δυσκολίες για τις οποίες είναι υπεύθυνη 

η Κυβέρνηση. Διάχυτη όμως είναι η εντύπωση ότι ασκούνται έντονες 

κυβερνητικές παρεμβάσεις στο έργο των δικαστικών λειτουργών. Είναι μικρός 

ο τόπος, είναι μικρός ο κόσμος και όλοι γνωριζόμαστε σε τούτον εδώ τον 

τ ό π ο .

Είναι γεγονός ότι μόλις συμβεί κάτι αρνητικό ή ύποπτο, μόλις

αποκαλυφθεί κάτι το οποίο επισημαίνει ενδεχόμενες κυβερνητικές ευθύνες 

αρχίζουν οι πομπώδεις ανακοινώσεις για ένορκες διοικητικές εξετάσεις και 

εντολές παρέμβασης της δικαιοσύνης. Έ τ σ ι  έγινε στο τραγικό φιάσκο της 

οδού Νιόβης. Έ τ σ ι  έγινε και με τον πρόσφατο σεισμό. Και ποιο είναι το 

αποτέλεσμα; Είχαμε εκατόν είκοσι νεκρούς. Τι έγιναν λοιπόν οι έρευνες;

Ακούστηκαν τότε μεγάλα λόγια από τους συναρμόδιους Υπουργούς ακόμα

και απειλές ή υπαινιγμοί εναντίον όλων των άλλων. Και μετά; Η μόνιμη



παραπομπή στις καλένδες.

Υπήρξαν κατ'επανάληψη συγκλονιστικές καταγγελίες για σκάνδαλα και 

αποκαλύψεις στοιχείων που δεν αφήνουν αμφιβολίες για σκαστές παρανομίες 

με εξόχως βλαπτικές συνέπειες για τα συμφέροντα του τόπου: Χ'ια το άγος 

των εθνικών κληροδοτημάτων, για τη λεηλασία της δημόσιας περιουσίας, για 

τις συμβάσεις έργων και προμηθειών του δημοσίου, για τη διαφθορά στα 

ηγετικά στρώματα της αστυνομίας και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

Και τι έγινε; Πόσες υποθέσεις αραχνιάζουν στα συρτάρια; Γιατί δεν 

προχωρούν; Είναι όλα τόσο άγια, τόσο άμεμπτα σ'αυτόν τον τόπο κατά τη 

γνώμη σας; Και ΟΥ όχι^ τι συμβαίνει; Σε ποια κατάσταση περιέρχεται η 

εξουσία; Τι σημαίνει το "κατεστημένο" και τι επιφυλ/άσσει η συντήρησή 

τ ο υ ;

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχομαι τώρα στο ζήτημα των κοινωνικών 

αγώνων και τη στάση που τήρησε η Κυβέρνηση απέναντι σε αγρότες, σε 

συνταξιούχους, σε μαθητές.

Πρέπει, πιστεύω, να ξεκινήσουμε από μία παραδοχή: Καμία κυβέρνηση δεν 

μπορεί να ικανοποιεί όλα τα αιτήματα όλων των επί μέρους ομάδων του 

πληθυσμού. Αυτό είναι αδύνατον. Παράλληλα θα πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε

ότι οι αγώνες μιας κοινωνικής ομάδας οιασδήποτε κοινωνικής ομάδας δεν
I '
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πρέπει να εκτρέπονται σε παράνομες δραστηριότητες, αλλά ούτε και να 

προκαλούν ταλαιπωρία ή βλάβη συμφερόντων άλλων ομάδων του πληθυσμού. Αυτό 

το λέμε ευθέως. Και δεν το λέμε τώρα επειδή σε ίγο θα βρισκόμαστε στη λ  

δική σας θέση. Είχαμε την τόλμη να επαναλάβουμε την πάγια αυτή θέση μας 

την ώρα που μεγάλα τέτοια θέματα ήταν σε εξέλιξη.

Για πρώτη φορά, μα για πρώτη φορά αντιπολίτευση βγήκε να πει ότι 

διαφωνεί με το κλείσιμο των δρόμων τη στιγμή που υπήρχαν τεράστια 

ζητήματα ανοιχτά. Και βέβαια η Κυβέρνηση δεν περίμενε μια τέτοια στάση 

της αντιπολίτευσης και δεν το περίμενε γιατί άραγε; Γιατί η ίδια ως 

αντιπολίτευση είχε επιδείξει πολύ υψηλές επιδόσεις στις ακριβώς αντίθετες 

πρακτικές.

Οφείλατε, λοιπόν, τουλάχιστον να αναγνωρίσετε τη συνέπεια και την 

υπευθυνότητά μας. Δεν το κάνατε. Και δεν περιμένουμε να το κάνετε ποτέ. 

Απλώς περάσατε από το ένα άκρο στο άλλο. Ως αντιπολίτευση στήνατε μπλόκα. 

Ως κυβέρνηση κάνατε επιχειρήσεις βουλκανιζατέρ.

Βεβαίως υπήρχε υπερβολή σε κάποιες περιπτώσεις από την πλευρά των 

αγροτών. Ποιος όμως ήταν ο πραγματικά υπεύθυνος; Ποιος είχε εξαπατήσει 

προεκλογικά τον αγροτικό κόσμο και έμπρακτα διέψευδε τις προσδοκίες του;

Η αλήθεια δεν επιδέχεται αμφισβητήσεις.



Χάσατε όλες τις μάχες στην Ευρωπαϊκή Έ ν ω σ η .  Σε καμία δεν βρέθηκε ο 

ίδιος ο Πρωθυπουργός όπως έκαναν οι ηγέτες άλλων ευρωπαϊκών κρατών για να 

υπερασπιστεί το αγροτικό εισόδημα. Παρά την προϋπηρεσία του στο Υπουργείο 

Γεωργίας δεν επέδειξε κανένα ενδιαφέρον.

( 2 ί Μ)



Μόνο τα τελευταία χρόνια το αγροτικό εισόδημα συρρικνώθηκε κατά 12% 

περίπου. Προτείναμε συγκεκριμένα μέτρα για τη μείωση του κόστους 

παραγωγής. Ζήτησαν οι αγρότες μια συνάντηση4. Η απόλυτη άρνηση. 0 

υπεύθυνος σε ρόλο ανεύθυνου. Σε διατεταγμένη παράταξη και οι Υπουργοί να. 

βρίζουν τον αγροτικό κόσμο, ενώ το Μαξίμου αυτοσχέδιαζε επιχειρήσεις 

"τρύπια λάστιχα".

Ό , τ ι  και να πείτε κύριοι της Κυβέρνησης, αυτός δεν είναι

εκσυγχρονισμός, δεν είναι σύγχρονη αντίληψη άσκησης πολιτικής. Δεν 

λύνονται έτσι τα προβλήματα. Είχαν και έχουν κάποια δίκια και οι αγρότες. 

Έ ρ χ ε σ τ ε  τώρα να υποσχεθείτε όσα βίαια αποκρούονταν μέχρι χθες. Είκοσι 

χρόνια σχεδόν στην εξουσία^ό,τι ήταν να κάνετε το κάνατε. Αυτά θελήσατε, 

αυτά μπορέσατε, αυτά σας χαρακτηρίζουν.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφος ιδιαίτερα έξαρση έχουν προσλάβει, ιδίως 

το τελευταίο διάστημα, οι δικαστικές διώξεις εναντίον του Τύπου. Δεν 

είναι καινούργιο βέβαια το φαινόμενο. Ό λ ε ς  οι εφημερίδες του 

φιλελεύθερου χώρου έχουν διαδοχικά βρεθεί στο στόχαστρο του κατεστημένου. 

Υπάρχουν καταδίκες για κριτική σε στελέχη της Κυβέρνησης, τη στιγμή που

τα ίδια αυτά κυβερνητικά στελέχη είχαν εξαπολύσει οξύτατες υβριστικές

επιθέσεις εναντίον των συγκεκριμένων εφημερίδων.
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Για τις εφημερίδες υπήρξε ακαριαία αυστηρός πέλεκυς. Για τους

κυβερνητικούς υβριστές τους υπήρχε η βουλευτική ασυλία.

ι *
Αυτή είναι η ισότητα, η δημοκρατικότητα κ*αι η προοδευτικότητά σας.

Προκύπτει από τις πράξεις και τη συμπεριφορά σας. Εδώ τα λόγια δεν 

οφελούν.

Παρακολουθήσαμε κατά τα τελευταία χρόνια αλλεπάλληλες καταδίκες 

εφημερίδων^γιατί δημοσίευσαν υποτιθέμενα απόρρητα. Και ερωτώ: Τι είδους 

απόρρητο είναι για παράδειγμα αυτό που υπάρχει στα χέρια των ξένων, αλλά 

κρατείται μυστικό έναντι της Βουλής και του ελληνικού λαού;

Το απόρρητος κύριοι συνάδελφο\) δεν υπάρχει για να εξαπατάται ο λαός, 

αλλά για να προστατεύεται το δημόσιο συμφέρον. Έ γ γ ρ α φ ο  υλικό υπηρεσιών 

που υπάρχει στις υπηρεσίες της άλλης πλευράς δεν είναι και δεν μπορεί να 

είναι απόρρητο, ό,τι και αν γράψετε επάνω.

Παρόλα α υ τ ά 7 υπάρχουν καταδίκες εφημερίδων που θέλησαν να 

πληροφορήσουν και τους Έ λ λ η ν ε ς  γι αυτά που ξέρουν ή ήξεραν όλοι οι 

ά λ λ ο ι .

Την ίδια στιγμή όμως κάνατε και κάτι άλλο. Στελέχη της Κυβέρνησης ή 

έστω του καθεστώτος^όπως εσείς το ονομάζετε, διοχέτευαν πολύ σημαντικά 

στοιχεία σε έντυπα της επιλογής τους. Απο που και ως που; Οι μεν



ενισχύονται, οι δε διώκονται; Αυτή είναι η πρακτική σας, αυτή είναι η 

νοοτροπία σας;

Αυτή η πρακτική και η νοοτροπία δεν ταιριάζει σε δημοκρατίες. Εφόσον 

εμπεδώνονται και κυριαρχούν, εφόσον διαιωνίζονται και σταθεροποιούνται^ 

τελικά γίνονται επικίνδυνες για την ίδια τη δημοκρατία και κυρίως την 

ποιότητά της .

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι έρχομαι τώρα στον καταιγισμό των 

επιθέσεων που εξαπέλυσε κατά το τελευταίο διάστημα ο Υπουργός Δικαιοσύνης 

εναντίον πολιτικών αντιπάλων του και εναντίον όσων αρνούνται να 

υποταχθούν στην άποψη που εκφέρει για προσωπικές του υποθέσεις.

Βεβαίως κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να υπερασπίζεται τη θέση του 

και να καταφεύγει στη δικαιοσύνη, εάν και εφόσον θεωρεί ότι θίγει την 

τιμή του. Ως πολίτης όμως και όχι ως Υπουργός Δικαιοσύνης.

ενώπιον της δικαιοσύνης ως διώκτης οιουδήποτε, για οποιονδήποτε λόγο^ 

χωρίς να παραιτείται από τη θέση του. Είναι αυτονόητο αυτό, διότι είτε 

επηρεάζει τη δικαιοσύνη, είτε μπορεί να θεωρηθεί ότι την επηρεάζει.

Χαρακτηριστική περίπτωση της γενικότερης καθεστωτικής νοοτροπίας που

Είναι πρωτοφανές το Υπουργός Δικαιοσύνης να εμφανίζεται

διακατέχει την Κυβέρνηση αποτελεί και η δίωξη εναντίον της εφημερίδας
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Ριζοσπάστης, πολύ περισσότερο όταν η συγκεκριμένη εφημερίδα άγεται 

ενώπιον των δικαστηρίων για δημοσιεύματα τα οποία προφανώς αποτελούσαν 

ρεπορτάζ. *

Η κίνηση αυτή λίγο πριν τις εκλογές συνιστά επίθεση εναντίον της 

ελευθερίας του Τύπου και εν πάση περιπτώσει^ καλλιεργεί ή επιχειρεί να 

καλλιεργήσει κλίμα τρομοκρατίας σε βάρος των λειτουργών του.

Διατύπωσα ευθέως τη θέση μου αυτή προς τη διωκόμενη εφημερίδα και την

της Κυβέρνησης. Τη δική σας πολιτική υλοποιούν οι Υπουργοί σας και η 

πολιτική αυτή πλήττει άμεσα την ποιότητα της δημοκρατίας στον τόπο μας.

Δεν έχουμε τίποτα με κανέναν και ειδικότερα με τον κατά τα άλλα 

συμπαθή Υπουργό σας. Δεν δικαιούμαστε όμως να σιωπούμε μπροστά σε τέτοια 

φαινόμενα. Η σιωπή μπροστά στο άδικο δεν είναι δικαίωμα κανενός.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αλαζονεία και η περιφρόνηση που

I
δείχνει η κυβέρνηση στον πολίτη προβάλλονται με τον πιο προκλητικό τροπο 

μέσα από την προπαγάνδα που αναπτύσσει, ‘αλλά και στα μέσα που 

χρησιμοποιεί γι' αυτή την προπαγάνδα.

Αναφέρομαι πρώτα απ' όλα στην κρατική τηλεόραση^την οποία πληρώνουν 

οι Έ λ λ η ν ε ς  πολίτες και αυτή λειτουργεί σαν παραμάγαζο της Χαριλάου 

Τρικούπη. Αυτή είναι η αλήθεια. Σε παρεμβάσεις εκπροσώπων μας η Κυβέρνηση 

έδωσε την εξήγηση ότι οι υπερβολές οφείλονται στον κομματικό πατριωτισμό 

των εκεί υπευθύνων. Αυτό και μόνο όμως επαρκεί για να αποδείξει ότι έχουν 

κομματικοποιηθεί τα πάντα, ότι έχουν μπολιαστεί οι υπηρεσίες και οι 

οργανισμοί του δημοσίου με μια αρρωστημένη φεουδαρχική νοοτροπία.

Πέρα όμως απ' αυτό η πρακτική που ακολουθεί η κρατική τηλεόραση,

συνιστα κατα παραβίαση του άρθρου 15 του Συντάγματος^το οποίο ρητά

επιτάσσει τη μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων με αμεροληψία και με ίσους 

όρους. Και πρέπει ευθέως να πω γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι τα 

μικρότερα κόμματα έχουν εξαφανιστεί τελείως από τα δελτία. Και είναι

ατόπημα να αναφέρεσθε κύριε Πρωθυπουργέ^ στο Εθνικό Συμβούλιο 

Ραδιοτηλεόρασης, όχι μόνο διότι δεν του έχετε δώσει τις αρμοδιότητες που

πρέπει, αλλά διότι ήταν καταφανέστατη η προσπάθεια της χειραγώγησης της
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απροκάλυπτης ποδηγέτησης του θεσμού αυτού. Οδηγήσατε επανειλημμένα σε 

κρίση, οδηγήσατε σε παραίτηση δύο εκλεκτούς που εσείς είχατε διαλέξει, 

"ημετέρους" δηλαδή^και τραυματίσατε σοβαρότατα ένα θεσμό που αποτελεί 

ακρογωνιαίο λίθο για την ποιότητα της δημοκρατίας. Χαρακτηστικό και άκρως 

αποκαλυπτικό σύμπτωμα της σημερινής κυβερνητικής νοοτροπίας και πρακτικής 

αποτελεί και η χρήση εθνικών και κοινοτικών πόρων για κομματική 

προπαγάνδα σε προεκλογική περίοδο.

Προσπερνώ το γεγονός -σήμερα τουλάχιστον- ότι χρησιμοποιούνται

μακέτες ανύπαρκτων έργων σε φιλμάκια που κατασκευάστηκαν στους

ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την εξαπάτηση του κόσμου. Πώς μπορεί όμως

να έρχεται εδώ στη Βουλή ο Πρωθυπουργός και να διαβεβαιώνει ότι η

προπαγάνδα αυτή θα σταματήσει και αντ^ αυτού να εντείνεται; Γιατί αυτό

συνέβη. Πώς γίνεται να θυμούνται και να επιστρατεύουν οι κύριοι Υπουργοί

τα ευρωπαϊκά κονδύλια μόνο όταν πλησιάζουν εκλογές; Έ χ ε ι  ήδη παρέμβει η

Ευρωπαϊκή Έ ν ω σ η ^ ό π ω ς  ξέρουμε όλοι^ για ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις έχει

ι
επισημάνει ότι διαπράττεται διπλή παραβαση. Πρώτον, γιατί βρισκόμαστε σε

προεκλογική περίοδο και δεύτερον, γιατί ορισμένοι Υπουργοί^ κατά παράβαση 

των κοινοτικών όρων^αντί για προβολή έργου προβάλλουν τη φωτογραφία τους.

Επεσήμανε η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εκτροπή. Και τι έγινε; Απλά



συνεχίζεται η ίδια τακτική αυταρχικά και ετσιθελικά. Συστηματική και 

προκλητική εμμονή στη διαμόρφωση άνισων όρων σε βάρος όλων των άλλων

πολιτικών δυνάμεων. . 1

Αυτή είναι η αντίληψή σας για την ισότητα, για τη δημοκρατία και η

αντίληψη αυτή δεν μπορεί και δεν πρέπει να επικρατήσει.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο τελευταίο διάστημα η Κυβέρνηση με

αφορμή τις μαθητικές καταλήψεις πέρασε και στον αστερισμό των προεδρικών

διαταγμάτων. Και βεβαίως εμείς-ευθέως πάλι το τονίζω-διαφωνούμε με την

πρακτική των καταλήψεων, διαφωνούμε όμως το ίδιο και περισσότερο με τη

διολίσθηση της εξουσίας σε πρακτικές σαν και αυτές.

Πρώτα απ' όλα τα προεδρικά δ ι στάγματα^που θέτουν κανόνες δικαίου^

αποτελούν ακραία περίπτωση νομοθέτησης από τη^Κυβέρνηση αντί της Βουλής,

περίπτωση την οποία δέχεται το Σύνταγμα μόνο για την αντιμετώπιση

εκτάκτων και εξαιρετικών περιστάσεων. Αποτελούν δηλαδή μέθοδο που

ι
ξεφεύγει από τους κανόνες του κοινοβουλευτισμού και γίνεται κατ' εξαίρεση 

δεκτή από το Σύνταγμα για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων σοβαρών

καταστάσεων. Οι μαθητικές καταλήψεις όμως όχι μόνο δεν ήταν απρόβλεπτες, 

αλλά είχαν γίνει μόνιμο φαινόμενο μετά την αλλαζονική και μονοκομματική

περιπλάνηση της Κυβέρνησης στογ τόσο ευαίσθητο αυτό χώρο της παιδείας.
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Αντί διαλόγου, αντί συνεννόησης, αντί σύνθεσης και συναίνεσης η Κυβέρνηση 

καταφεύγει στα ΜΑΤ και στους εισαγγελείς.

ΕΒ



Αυτή είναι η επιλογή της, αυτή είναι η πολιτικής της. Και σε όλα αυτά 

διαφωνούμε ρητά, κατηγορηματικά και έντονα.

Δεν κερδίζεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι1, έτσι μία εποχή. Είναι 

ανάγκη να μάθουμε πρώτα να κουβεντιάζουμε. Δεν μπορεί κάθε επόμενος 

Υπουργός Παιδείας να ξεκινά κατεδαφίζοντας ό,τι άφησε ο προκάτοχός του. 

Δεν είναι δυνατόν την ώρα που οι εξελίξεις τρέχουν γύρω μας με ιλιγγιώδη 

ταχύτητα, την ώρα που ο κόσμος ολόκληρος διανύει την εποχή της γνώσης και 

της νέας τεχνολογίας, εμείς εδώ να επιδιδόμαστε σε πειραματισμούς.

Είναι ανάγκη να θεσμοθετήσουμε επιτέλους ένα διαρκή εθνικό διάλογο 

για την παιδεία με ευρεία συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Να 

διαμορφώσουμε ένα πάγιο σύστημα εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και διαρκούς 

επανεκπαίδευσης.

Να επενδύσουμε τώρα και όχι αύριο, στο ανθρώπινο δυναμικό μας, στη 

νέα γενιά. Η εποχή που έρχεται ανήκει στους λαούς που θα επενδύσουν στη 

γνώση. Τί έχει /·· να επιδείξει η Κυβέρνηση; Ό τ ι  κατέστησε τη δήθεν πια 

δωρεάν παιδεία το πιο αβάσταχτο οικονομικό βάρος για εκατοντάδες χιλιάδες

οικογένειες; Αυτό προπαγανδίζετε; Γ ι 7αυτό στέλνετε εισαγγελείς; Αυτή 

είναι η άποψή σας για τη σύγχρονη ¡¡•''πολιτικής; Η επιστροφή στο

καταδικασμένο χθες;
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στίγμα για την πολιτική της Κυβέρνησης

αποτελούν προπάντων οι επιθέσεις με ρόπαλα και δακρυγόνυν εναντίον των

<■ *1
συνταξιούχων, εκατό μόλις μέτρα από το Μαξίμου. 1

Εμείς, κύριοι της Κυβέρνησης διαφωνούσαμε και με όσα εκτελούσατε ως 

αντιπολίτευση και με όσα σχετικά έχετε να επιδείξετε ως Κυβέρνηση.

Δεν είναι έγκλημα να ζητούν οι συνταξιούχοι μία συνάντηση με τον 

Πρωθυπουργό. Έ γ κ λ η μ α  είναι να κλείνέται ο Πρωθυπουργός στο Μαξίμου και 

να αρνε ί ται κάθε συζήτηση. Έ γ κ λ η μ α  είναι να διατάζεται η βίαιη διάλυση 

ηλικιωμένων ανθρώπων -των πατεράδων και παππούδων όλων μας- με αστί/ι^ρ ι ο. α  

ρόπαλα και δακρυγόνα, για να μην πλησιάσουν το πρωθυπουργικό γραφείο.

Οι συνταξιούχοι όμως έχουν πληγεί βαρύτατα από τη φορολΐ|στρική 

επιδρομή σας. Οι συνταξιούχοι και οι άνεργοι αποτελούν τον κύριο όγκο του 

κύματος των νεόπτωχων που προκάλεσε η πολιτική σας. Βρισκόμαστε, . 

στην προτελευταία θέση μεταξύ όλων των Ευρωπαίων εταίρων, σε ό,τι αφορά 

το χάσμα πλουσίων και φτωχών. Βρισκόμαστε στην τελευταία θέση σε ό,τι 

αφορά τις περιφερειακές ανισότητες.

Περισσότεροι από δυόμισι εκατομμύρια Έ λ λ η ν ε ς  ζουν κάτω από το όριο 

της φτώχειας. Η ανεργία έχει ξεπεράσει κάθε αρνητικό προηγούμενο. Είμαστε 

η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Έ ν ω σ η ς  που εξακολουθεί να καταγράφει αύξηση



των ανέργων, όταν οι άλλες έχουν ήδη επιτύχει τη\| μείωσή της.

Και είναι ήδη πασιφανές, ότι υπάρχει άμεση ανάγκη αλλαγής πολιτικής^ 

για να αποτραπούν οι ανεξέλεγκτες καταστάσεις ‘ στις οποίες μπορεί να 

οδηγήσει η διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Ούτε και αυτό όμως, είστε 

σε θέση να το καταλάβετε. Δεν σας το επιτρέπει η αλαζονεία που 

αποκτήσατε. Δεν σας βοηθάει η καθεστωτική αντίληψη, θα σας βοηθήσει η 9η 

Απριλίου, όμως.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα ίδια φαινόμενα εντοπίζονται σε 

ολόκληρο τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Φαινόμενα αδιαφάνειας, νοσηρότητας, 

κακοδιαχείρισης, αυθαιρεσίας, προκλητικότητας απέναντι στον πολίτη. Για 

να υπάρξει εξυπηρέτηση του πολίτη, είτε κάρτα κομματική του κυβερνώντος 

κόμματος πρέπει να επιδείξει, είτε να καταφύγει σε αθέμιτα μέσα. Η μίζα 

έγινε καθεστώς. Αυτό είναι αλήθεια.

Έ χ ο υ μ ε  το χειρότερο και ταυτόχρονα το πιο ακριβοπληρωμένο σύστημα 

υγείας στην Ευρώπη. Οι εικόνες στα δημόσια νοσοκομεία είναι στις 

περισσότερες περιπτώσεις τριτοκοσμικές. Η Κυβέρνηση τη μια ζητά συγγνώμη 

γ ι 'αυτό το χάλι και την άλλη σπαταλά εκατομμύρια για να πείσει τον κόσμο 

ότι ζει κάπου αλλού, θυμηθήκατε μόλις χθες, να ομολογήσετε ότι απέτυχε

Ε.Σ.Υ. και χρειάζεται μεταρρύθμιση. Μετά από είκοσι σχεδόν χρόνια στη
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εξουσία αναγνωρίζετε χρεωκοπία. Ό τ α ν  μπορούσατε να παίρνετε αποφάσεις,

δεν ακούγατε κανέναν. Τώρα μοιράζετε υποσχέσεις για τα πάντα και προς

*· *(.
όλους. . *

Είμαστε δεύτεροι στο ρυθμό αύξησης της εγκληματικότητας σε ολόκληρη 

την Ευρώπη. Η εξυγνίαση των διαπιστωμένων εγκλημάτων έχει πέσει τα 

τελευταία χρόνια κάτω από το 50%, ο πολίτης αισθάνεται ανασφάλεια μέσα 

στο ίδιο του το σπίτι. Αυτή είναι η αλήθεια. Τα ναρκωτικά θερίζουν τους 

νέους, το οργανωμένο και το εισαγόμενο έγκλημα γνωρίζει μια άνευ 

προηγουμένου έξαρση.

(2ΚΑ)
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Η χώρα κατάντησε ξέφραγο αμπέλι. Οι ίδιοι οι Υπουργοί δηλώνουν ότι 

δεν εμπιστεύονται τις κρατικές υπηρεσίες. Οι λαθρομετανάστες έφθασαν το 

10% του πληθυσμού και σε μερικές περιοχές τεί,νδυν να καταστούν τοπική 

μειονότητα. Αντί υπεύθυνης πολιτικής παρακολουθούμε απο τη μια 

"επιχειρήσεις σκούπα" που προσβάλλουν τη νοημοσύνη των πολιτών και απο 

την άλλη μια περίεργη ανεπάρκεια στην αντιμετώπιση συμμοριών που 

μετατρέπουν συχνά-πυκνά τη χώρα σε Σικάγο.

Παρ' όλα αυτά, η Κυβέρνηση δηλώνει ικανοποιημένη. Σχεδιάζει, λέει, το 

δεύτερο κύμα εκσυγχρονισμού. Προκαλεί με την αλαζονεία και την 

αυταρέσκεια και την αυτοκρατορική της αντίληψη.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φοβούμαι ότι το επόμενο διάστημα ως την 

ημέρα των εκλογών, η Κυβέρνηση θα ξεπεράσει το χειρότερό της εαυτό. 

Ά ρ χ ι σ ε  με ύβρεις, συνεχίζει με απόπειρες εκβιαστικώ διλημμάτων, 

μεθοδεύει κλίμα οξύτητας, φανατισμού και πόλωσης.

Δεν πρόκειται, κύριε Πρωθυπουργέ, ούτε να σας παρακολουθήσουμε, ούτε 

να σας ακολουθήσουμε στο μοναχικό δρόμο που διαλέξατε. Δεν μπορείτε να 

ισχυρίζεσθε ότι τη μια κλειδώσατε την ΟΝΕ και την άλλη ότι την έχετε 

αφήσει ξεκλείδωτη.

Δεν μπορείτε να πείσετε κανέναν ότι το κόμμα που έβαλε την Ελλάδα



στην ευρωπαϊκή οικογένεια, κόντρα στην τότε δική σας στείρα αντίδραση, 

τάσσεται εναντίον του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της χώρας.

Δεν μπορείτε να βγαίνετε στις ευρωεκλογές με σύνθημά σας το 

Χρηματιστήριο, να παρεμβαίνετε κατόπιν με δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής 

Οικονομίας και των Διοικητών των κρατικών τραπεζών για να ρίξετε το 

Χρηματιστήριο και να βγαίνετε τώρα ισχυριζόμενοι ότι φταίνε όλοι οι άλλοι 

για τον εγκλωβισμό πολλών χιλιάδων μ ι κροεπενδυτών.

Δεν μπορείτε να στέκεστε στην αντίληψη, ότι κανένας άλλος δεν 

δικαιούται να κυβερνά, διότι κανένας δεν ξέρει σαν και σας. Ξέρουμε όλοι 

τί μαθατε και δεν μπορέσατε ποτέ να καταλάβετε.

Δεν μπορείτε να υποκαταστήσετε την Ελλάδα που ζούμε, χρησιμοποιώντας 

την Ελλάδα της μακέτας, την αποπληροφόρηση και την παραπληροφόρηση της 

κρατικής τηλεόρασης, τους Κοινοτικούς πόρους και τεράστια ποσά. Δεν 

μπορείτε αζημίωτα να αρνείσθε ουσιαστικό διάλογο για όλα και με όλους.

Βλέπετε σήμερα εδώ ότι το Σύνταγμα δίνει το λόγο σε όλους τους 

πολιτικούς αρχηγούς. Αυτό επιτάσσει η Δημοκρατία. Εσείς επιμένετε σε 

παράλληλους μονολόγους. Βάζετε όρους και απαιτείτε υποταγή. 

Κατασκευάζετε προσχήματα για να αποφύγετε ανοιχτές συζητήσεις, θολώνετε

δηλαδή τα νερά για να κρυφτείτε.
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Επιτέλους, όμως, τι σημαίνει αυτή η στάση; Περιφρόνηση; Αλαζονεία; 

Δειλία; Ξεκαθαρίστε το. Απαντήστε. Δέχεσθε τις αρχές της Δημοκρατίας ναι 

όχι; Εάν ναι, εγκαινιάζουμε από αύριο ανοικτό δι(άλογο. Ό λ ο ι  για όλα, 

χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς αποκλεισμούς.

Κύριε Πρωθυπουργέ, έχουμε ώριμο λαό και υποχρεούμαστε να τον 

σεβαστούμε. Σας καλούμε λοιπον σε υπεύθυνη διαλεκτική αντιπαράθεση 

απόψεων και ιδεών για όλα τα προβλήματα που αφορούν τον τόπο μας, που μας 

απασχολούν καθημερινά. Και αν αισθάνεσθε ότι έχετε δίκιο, μπορείτε να 

ανταποκριθειτε. Αν πιστεύετε ότι δεν ανταποκριθήκατε στα καθήκοντά σας, 

μπορείτε να ξεφύγετε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί πια κοινή πεποίθηση ότι ο 

κύκλος της μεταπολίτευσης, κλείνει πια κάπου εδώ. Έ χ ο υ ν  ήδη ξεθωριάσει 

οι διαχωριστικες γραμμές του παρελθόντος. Δεν μας χωρίζουν σήμερα οι 

κάθετες ιδεολογικές αντιπαραθέσεις του χθες.

Ά ξ ο ν α ς  πολιτικής στη σημερινή εποχή, πέρα απο τον φιλελευθερισμό, 

στην ουσία δεν υπάρχει. Αυτή είναι η αλήθεια. Χρέος δικό μας για μια 

ακόμα φορά είναι να δώσουμε έμπρακτη απάντηση στα συσσωρευμένα 

προβλήματα. Να βγούμε μπροστά απο τα γεγονότα, να κτίσουμε σήμερα τις

υποδομές που έχει ανάγκη το αύριο. Να διαμορφώσουμε το πλαίσιο που θα
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τραβήξει τις εξελίξεις στο όραμα γι' αυτό τον τόπο. Να συγκροτήσουμε τους 

θεσμούς και τους μηχανισμούς που χρειάζεται η νέα εποχή, που οδηγούν σε 

μία χώρα με δυναμική και ισόρροπη ανάπτυξη,* ;σε μια κοινωνία με 

περισσότερη ανθρωπιά. Χρειαζόμαστε ουσιαστική οικονομική, αλλά και 

κοινωνική σύγκλιση. Χρειαζόμαστε ποιοτική αναβάθμιση της Δημοκρατίας. 

Χρειαζόμαστε μια άλλη σχέση πολίτη και κράτους, πολίτη και πολιτικής. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για όλα αυτά είναι η διαμόρφωση κλίματος

συναίνεση, συνεννόησης και σύνδεσης απόψεων.

(6Η)



Εμείς μιλούμε ξεκάθαρα. Δεσμευόμεθα να συγκροτήσουμε θεσμούς που θα 

φέρουν πιο κοντά όλες τις πολιτικές δυνάμεις χωρίς αποκλεισμούς. 

Αναφέρομαι στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας και το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής για τη χάραξη 

πανεθνικής στρατηγικής στα εξωτερικό και εθνικά μας ζητήματα.

Αναφέρομαι στη θεσμοθέτηση εθνικού διαλόγου για τα θέματα της 

παιδεϊας ,για να κάνουμε πράξη μια δημιουργική επανάσταση στον ευαίσθητο 

αυτό χώρο, για να επενδύσουμε όλοι μαζί στο μέλλον μας στον ανθρώπινο
ι

παράγοντα,στη νέα γενιά.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που έχει να επιδείξει η κυβέρνηση 

είναι η αιχμαλωσία της στο κατεστημένο και η ταύτισή της με αυτό. Είναι η 

ανάπτυξη μιας φεουδαρχικής καθεστωτικής αντίληψης. Είναι η νοοτροπία 

καθεστώτος την οποία ομολογούν άλλωστε και τα ίδια της τα στελέχη. Είναι 

η διαρκής διολίσθησή της σε καταστάσεις που πλήττουν την ποιότητα της 

Δημοκρατίας μας.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι στη νέα εποχή ο κόσμος ολόκληρος 

αντιμετωπίζει και νέους κινδύνους στο κοινωνικό επίπεδο. Η πιο μεγάλη 

απειλή αφορά την διεύρυνση του χάσματος πλουσίων και φτωχών, την

εφιαλτική προοπτική της κοινωνίας των 2/3. Σε πολιτικό επίπεδο αφορά την
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τάση εκχώρησης μείζονος σημασίας πολιτικών αποφάσεων σε οργανωμένα 

συμφέροντα. Αφορά την τάση ποδηγέτησης και αυτοβκπρεσης της πολιτικής.

Η σημερινή κυβέρνηση αποδεικνύεται τροφοδότης και των δυο αυτών 

σοβαρότατων κινδύνων. Από τη μια σ ότι αφορά τις κοινωνικές ανισότητες^ 

έριξε τη χώρα στην προτελευταία θέση μεταξύ των 15 και από την άλλη 

μεταβάλλεται σε καθεστώς που εκχωρεί καίριας σημασίας αποφάσεις σε 

παράκεντρα εξουσίας. Η διολίσθηση είναι εμφανής σε όλους. Και γι' αυτό 

είμαστε υποχρεωμένοι να αντιδράσουμε όλοι. Είμαστε υποχρεωμένοι να 

διαμορφώσοσυμε και να προωθήσουμε μια νέα πολιτική που θα εγγυάται στον 

τόπο μας και ταχύρρυθμη και δυναμική και ισόρροπη ανάπτυξη. Είμαστε 

υποχρεωμένοι να διαμορφώσουμε και να ακολουθήσουμε μια νέα πολιτική 

αντίληψη για την άσκηση της εξουσίας. Μια πολιτική που θα τονώνει 

ουσιαστικά την διάκριση των λειτουργιών, θα ενισχύει το ρόλο και το κύρος 

του Κοινοβουλίου, θα ενθαρρύνει την ενεργοποίηση του πολίτη. Σ' αυτές τις 

κατευθύνσεις επικεντρώνουμε τις δικές μας προσπάθειες.

Η έκφραση της αντιπαράθεσης είναι ήδη προφανής : όσο και αν κάποιοι 

επιχειρούν να στρεβλώσουν την εικόνα της πραγματικότητας. Είναι και αυτό 

άλλωστε απόδειξη της αντίληψης που έχετε. Είναι μια επιβεβαίωση και 

υπενθύμιση των τάσεων που αναπτύχθηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Και είναι
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βέβαιο ότι ο τόπος δεν μπορεί να αντέξει την διαιώνιση αυτών των τάσεων. 

Είναι φανερό ότι η Ελλάδα χρειάζεται θεσμούς συστράτευσης και συναίνεσης, 

μέσων και προσπαθειών, θεσμούς σύνθεσης και ‘συνεννόησης. Χρειάζεται 

φρέσκους και άφθαρτους ανθρώπους με τεχνοκρατική εμπειρία αλλά και με μια 

νέα αντίληψη στην πολιτική, μια πολιτική που δεν θα χωρίζει και δεν θα 

ξεχωρίζει τους Έ λ λ η ν ε ς ;που θα βάζει φραγμό στις επικίνδυνες τάσεις των 

τελευταίων ετών^ που θα εγγυάται μια νέα πορεία, μια νέα προοπτική για τον 

τόπο μας, για όλους και όχι μόνο για τους λίγους.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολοσ Κακλαυάνπσ): 0 κύριος Πρωθυπουργός έχει το λόγο.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι, το ΚΚΕ το οποίο προκάλεσε αυτή τη συζήτηση είχε ζητήσει να

συζητήσουμε τα πολιτικά δικαιώματα και τις συνδικαλιστικές ελευθερίες. 

Από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ακούσαμε έναν προεκλογικό 

λόγο. Μίλησε περί πάντων για το χρηματιστήριο, την ΟΝΕ, την

εγκληματικότητα, τους συνταξιούχους, την αναθεώρηση του Συντάγματος. Δεν 

άφησε θέμα το οποίο να μη θίξει. Και βεβαίως δεν ενδιαφέρθηκε για τα 

πολιτικά δικαιώματα, για τις συνδικαλιστικές ελευθερίες, θέλησε να 

απευθυνθεί ι μέσω όλων αυτών των θεμάτων^στον ελληνικό λαό παρουσιάζοντας 

το εκλογικό του πρόγραμμα. Δεν είναι αυτό αντικείμενο της συζήτησης στη

Βουλή το εκλογικό πρόγραμμα των κομμάτων. Και συν τοις άλλοις με ένα/

τ ρ ό π ο ς  οποίος θυμίζει ανοικτές ομιλίες μας διαβεβαίωσε επανειλημμένα 

- θ α ρ ρ ώ  περί τις δέκα φορές-ότι πρόκειται η Νέα Δημοκρατία να κερδίσει τις 

εκλογές.

(ΡΝ)



Ανησυχεί προφανώς μήπως και δεν τις κερδίσει και θέλει να

αυτοεπιβεβαιωθεί μέσα από αυτές τις συνεχείς επικλήσεις της νίκης.

Σε όλη αυτή τη πορεία της ομιλίας του υπήρχαχ διαστρεβλώσεις, υπήρχαν 

ανακρίβειες, υπήρχαν υποκρισίες.

Ανέφερε για παράδειγμα ότι τα ΜΑΤ χτύπησαν τους συνταξιούχους. Εγώ

κάθε φορά που οι συνταξιούχοι θέλουν να με δούν, έχω συναντήσει τους

συνταξιούχους. Ούτε ο κ. Μαυροδόγλου^ο οποίος ήταν πρώην Βουλευτής του

Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος εδώ στη Βουλή, ούτε ο κ. Τριάντης ο

οποίος εκπροσωπεί τους συνταξιούχους  ̂κατ' αυτές τις συναντήσεις |ΐου 

ί
ανέφεραν ποτ<£αυτά τα οποία είπε ο κ. Καραμανλής εδώ.

Δεν ξέρω που άντλησε αυτές τις πληροφορίες ο κ. Καραμανλής, 

όμως να πληροφορηθεί απο τον κ. Μαυροδόγλου και τον κ. Τριάντη αν 

συνέβησαν αυτά.

Είπε ο Αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ότι έχει επανειλημμένα δηλώσει, 

ότι διαφωνεί με το κλείσιμο των δρόμων. Και χρειάστηκε τόλμη για να το 

πεί αυτό. Πρώτα από όλα εγώ απορώ...

(θόρυβος απο την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Απόστολοο Κακλαιιάνη(:): Σας παρακαλώ^ κύριοι συνάδελφοι. 

Κάντε μου τη χάρη. Τελευταίες ημέρες είμαστε. Δεν είναι σωστό να



διακόπτετε κάθε φορά.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Απορώ γιατί χρειάζεται 

τόλμη για να πεις κάτι που είναι σωστό και γιατί ,επαίρεται κανείς επειδή 

είπε κάτι που είναι σωστό.

Αλλά τι συνέβη βέβαια; Συνέβη το εξής γνωστός απο πλευράς της Νέας

Δημοκρατίας, ότι άλλα λένε εδώ και άλλα κάνουν έξω. Εδώ λένε διαφωνούμε

με το κλείσιμο των δ ρ ό μ ω ν (αλλά βεβαίως στη ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ και στη Λάρισα« σε

αυτούς του αγρότες οι οποίοι είχαν καταλάβει το δρόμο, πρωτοστατούσαν τα

στελέχη και οι παράγοντες της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ έλεγαν ότι εμείς

η7
βεβαίως θέλουμε να καταργηθε ί η επετηρίδα. Αλλά σε όλες τις

κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών, στην προσπάθεια να μην γίνουν οι 

διαγωνισμοί για να προσληφθούν οι νέοι καθηγητές στα σχολεία,

πρωτοστατούσαν οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας.

Ποιά είναι η βασική κατευθυντήρια γραμμή σε αυτή τη στάση; Βασική 

κατευθυντήρια γραμμή είναι ότι λέμε αυτό το οποίο ακούγεται στη κοινωνία 

ως πειστικό. Λέμε αυτό το οποίο δείχνει ότι είμαστε υπεράνω αυτής της 

διαμάχης^ αλλά κάνουμε εκείνο το οποίο μας συμφέρει κομματικά. Κάνουμε 

εκείνο το οποίο είναι σκόπιμο διότι θέλουμε να δημ ι ουργήσουμε δυσκολίες,

στην επιβολή, στην προώθηση της οποιοσδήποτε πολιτικής αλλάζει στα
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πράγματα. Είμαστε συντήρηση^διατηρούμε τα πράγματα ως έχει, αλλά βεβαίως 

φοράμε ένα διαφορετικό προσωπείο. Και αυτό το διαφορετικό προσωπείο μας

επέδειξε και τώρα η Νέα Δημοκρατία.

Από όσα είπε εδώ( θέλω να σταθώ μονάχα στην αρχή της ομιλίας όπου είπε 

ο κ. Καραμανλής ότι μετά απο είκοσι χρόνια παραμονής του ΠΑΣ0Κ στην 

εξουσία χρειάζεται μια αλλαγή. Πρώτα *π ό?>α θέλω να θυμίσω  ̂κύριοι 

συνάδελφοι^ γιατί το ξεχνούν οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, ότι απο το 

1989 μέχρι το 1993 δεν ήταν το ΠΑΣ0Κ στην κυβέρνηση, ότι απο το 1990 

μέχρι το 1993 υπήρχε μια αμιγές κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και η 

αμιγής αυτή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πολλαπλασίασε τα προβλήματα 

του τόπου, θυμίζω ότι χρειάστηκαν τρεις Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας για 

να καθορισθεί η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και θυμίζω επίσης ότι 

στο τέλος του '93 ο πληθωρισμός ήταν στο 14% περίπου, τα ελλείμματα ήταν

στο 14% περίπου και παντού υπήρχαν προβλήματα.

5Χ



Και δεν έχει κανείς παρά να δει πού βρίσκονται ο ι δείκτες της

οικονομίας σήμερα και να τους συγκρίνει με τους τότε δε ί κτες της

οικονομίας, για να δει τι ήταν αυτή η τριετία. '

Και πρέπει ταυτόχρονα να θυμηθούμε ότι έληξε άδοξα το πείραμα 

της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, διότι διασπάσθηκε η ίδια η Νέα 

Δημοκρατία και έχασε την πλειοψηφία στη Βουλή.

Από εκεί και πέρα, το επιχείρημα της εικοσαετούς παραμονής μου 

θυμίζει κάποιους οι οποίοι είναι σε κάποια ιεραρχημένα σχήματα που λένε 

ότι τόσο χρόνο πρέπει να μένει ο ένας στη μία θέση, μετά να προάγεται ο 

άλλος κ.ο.κ. Υπάρχει το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα καθορίζει ότι κάθε τέσσερα 

χρόνια ο ελληνικός λαός αποφασίζει ποιος θα είναι στην Κυβέρνηση. Το 

1993 ο ελληνικός λαός αποφάσισε ότι θα είναι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην Κυβέρνηση 

και η Νέα Δημοκρατία στην Αντιπολίτευση. Και το 1996 ο ελληνικός λαός 

αποφάσισε ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα είναι στην Κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία 

στην Αντιπολίτευση.

Από πού και έως πού, λοιπόν, όλες αυτές οι ομιλίες περί εικοσαετίας, 

καθεστώτος κλπ.; Είναι αμφισβήτηση του κοινοβουλευτικού μας πολιτεύματος, 

του δικαιώματος του ελληνικού λαού να αποφασίζει ποιος είναι κυβέρνηση

και ποιος αντιπολίτευση; Είναι αμφισβήτηση της λαϊκής κυριαρχίας;



Εισάγονται νέα δαιμόνια στο Σύνταγμα, ότι θα μετράμε τα χρόνια και με 

βάση αυτό θα παίρνουμε αποφάσεις;

0 ελληνικός λαός και στις 9 Απριλίου θα πάρει, αποφάσεις με βάση το 

πρόγραμμα, με βάση το έργο, με βάση τις ιδέες, με βάση τις προτάσεις.

Έ ν α  θετικό είχε η ομιλία του κ. Καραμανλή σε σύγκριση με πολλές, 

πολλές άλλες ομιλίες τις οποίες είχα ακούσει σε αυτήν την Αίθουσα. Ό τ ι  

δεν είχε πια τις γνωστές προσωπικές επιθέσεις εναντίον μου. Ό π ω ς  

διάβασα, είναι μία αλλαγή τακτικής. Εγώ προτιμώ να είναι μια αλλαγή 

πεποίθησης αυτή η στάση, γιατί εάν είναι αλλαγή τακτικής, τότε ταυτίζεται 

και με όλα τα άλλα τα οποία ανέφερα τα οποία είναι τακτικές κινήσεις για 

να συγκαλύψει την ένδοια προτάσεων, αντιλήψεων και μιας πολιτικής.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.Σ0.Κ.)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολοσ ΚακΧαυάνηε): 0 Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, 

κ.Καραμανλής, έχει το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): Κύριε 

Πρόεδρε, σε δύο-τρία από τα σημεία που έθιξε ο κύριος Πρωθυπουργός είπε 

ότι μίλησα περί πάντων. Δεν είναι έτσι. /Η το παρανόησε ή δεν θέλει να το 

εννοήσει. Μίλησα κυρίως για ένα θέμα και διάφορες πτυχές και εκδοχές του.

Ποιότητα δημοκρατίας που είναι ένα από τα βασικά ζητούμενα της εποχής που
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έρχεται. Και δικαιούμαστε να το λέμε αυτό γιατί είμαστε η παράταξη η 

οποία συνέβαλε τα μέγιστα και στην αποκατάσταση της δημοκρατίας και στην 

επίλυση του πολιτειακού και στη θεσμοθέτηση τ(οΰ νέου Συντάγματος. Και 

ξέρουμε τώρα ότι βρισκόμενοι στο 2000 πρέπει να κάνουμε και άλλα βήματα 

προς τα εμπρός. Το απαιτούν οι καιροί, το απαιτούν οι ανάγκες του τόπου.

Σας έθεσα συγκεκριμένα ζητήματα. Από τη βουλευτική ασυλία μέχρι τις 

εξεταστικές επιτροπές. Σας έθεσα το ζήτημα της κρατικής τηλεόρασης και 

πολλά άλλα. Γ ι 7 αυτά, δεν είχατε λέξη να πείτε. Σημαίνει ότι τα 

απορρίπτετε; Δικαιούμαστε να ζητάμε, αν μη τι άλλο, μία οριστική απάντηση 

από πλευράς σας.

Δεύτερον, είπατε κάποια πράγματα και εξεπλάγην. Γιατί, το να έχουμε 

διαφορετικές απόψεις είναι κατανοητό. Το να προσπαθείτε να συσκοτίσετε 

αδύνατες πλευρές της πολιτικής ή της συμπεριφοράς της Κυβέρνησής σας 

δεν ξέρω εάν είναι αποδεκτό, αλλά εν πάση περιπτώσει γίνεται. Αλλά το 

να λέτε πράγματα τα οποία δεν έχουν καμμία σχέση με την πραγματικότητα, 

αυτό πια ξεπερνάει κάθε όριο. Το να λέτε ότι δεν θυμάστε ποτέ να υπάρχουν 

βιαιοπραγίες, ρόπαλα και δακρυγόνα εναντίον των συνταξιούχων, αυτό

προκαλε ί.



'Ό'Κ—
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): /|πί της κυβέρνησής

μου,

(θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολοε Κακλαυάνηε): Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): Αυτό 

προκαλεί τη νοημοσύνη του κάθε πολίτη.

Εν πάση περιπτώσει, δεσμευόμαστε να σας στείλουμε το σχετικό βίντεο 

να το απολαύσετε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Να κοιτάξετε ποιος 

ήταν Πρωθυπουργός τότε.

(θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): Μην μπούμε 

σε αυτήν την κουβέντα τώρα γιατί θα σας βάλουμε να μας πείτε εάν είσθε 

υπερήφανος ή όχι για τα όσα έχουν προηγηθεί.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολοε Κακλαυάνηε): Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, 

ησυχία. Αφήστε τους ομιλητές να πουν τις απόψεις τους.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): Μη σας 

φέρουμε, λοιπόν, σε τόσο δύσκολη θέση, σήμερα τουλάχιστον.



Τρίτον, περί της θέσης μας για τα κλεισίματα των δρόμων. Ξεκάθαρα το 

έχουμε πει, από την πρώτη ώρα και στη Βουλή. Προσωπικά επισκέφθηκα μπλόκα 

και ζήτησα από τους αγρότες που εκείνη την ώρα (εΓχαν πάρει αυτές τις 

πρωτοβουλίες, να αποχωρήσουν. Και γιατί είπα ότι χρειάζεται τόλμη, την

οποία εσείς δεν αναγνωρίζετε -δεν το περιμέναμε άλλωστε να την

αναγνωρ ί σετε- \/α σας πω το γιατί, κύριε Πρωθυπουργέ: Γιατί καμία

αντιπολίτευση στο παρελθόν-και βεβαίως σίγουρα όχι εσείς όταν ήσασταν 

στην Αντ ιπολίτευση.. δεν διανοηθήκ£ τέτοια πράγματα.

Να σας πω τι εικόνα έχω για τον τρόπο που κάνατε εσείς αντιπολίτευση; 

Να καίγεται η Νομαρχία Χανίων από επώνυμα στελέχη του σήμερα κυβερνώντος 

Κόμματος. Και ακόμα θυμάμαι στους πρωταγωνιστές της συντεχνίας των 

αστικών συγκοινωνιών να ξεγυμνώνουν συναδέλφους τους στην μεγάλη υπόθεση,

την αμαρτωλή με την πορεία που πήρε αργότερα επί δικής σας Κυβέρνησης,

της ΕΑΣ.

Αυτή λοιπόν είναι μια τεράστια διαφορά αντίληψης της δημοκρατίας και 

συμπεριφοράς έναντι θεσμών, αλλά και έναντι ανθρώπων.

Τέταρτο σημείο: Μιλήσατε για την κριτική που κάνουμε περί πολύ μακράς 

παραμονής σας στην εξουσία. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. 0 ελληνικός λαός

είναι ο υπέρτατος κριτής. Σ' αυτόν απευθυνόμαστε όλοι. Τη βούληση και



ετυμηγορία του εμείς τουλάχιστον σεβόμαστε απόλυτα.

Ό μ ω ς ,  είναι μύθος, είναι προσπάθεια παραπλάνησης να μη δεχθείτε κάτι 

το οποίο είναι γνωστό σε όλη την οικουμένη. 'ΟτΓ η πολύ μακρά παραμονή 

στην εξουσία εκτρέφει και την α λ α ζ ο ν ε ί α  και τον αυταρχισμό, δημιουργεί 

μια νοοτροπία του να "καβαλάει κανείς το καλάμι" και βεβαίως και 

εκφυλιστικά φαινόμενα.

Δεν λέω ότι είναι μόνο δικό σας φαινόμενο. Σε πολλές περιπτώσεις 

παρουσιάστηκε αυτό. Μπορώ να σας πω, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, ότι 

στο παρελθόν, στο απώτερο πια παρελθόν, μπορεί και η δική μας παράταξη να 

εμφάνισε τέτοια φαινόμενα μετά από πολύ μακρά παραμονή στην εξουσία. 

Είναι φαινόμενο σε όλες τις χώρες του κόσμου. Πώς το αρνείσθε εσείς; 

Ά λ λ ω σ τ ε  με αυτά που λέτε και την απομάκρυνση που έχετε από τα πραγματικά 

γεγονότα δείχνετε ακριβώς αυτήν την νοοτροπία της α λ αζ ο ν ε ί α ς .

Έ ρ χο μ α ι  τώρα σε ένα πέμπτο φαινόμενο. Είπατε ότι αλλάξατε τακτική. 

Ποτέ δεν αλλάξατε τακτική. Επανειλημμένα ξέρετε ότι δημοσίως έχω πει πως 

σας θεωρώ ευπρεπή άνθρωπο. Δεν έχω τίποτα να μοιράσω μαζί σας προσωπικά. 

Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα σε επίπεδο ατόμων, πολιτών. Έ χ ο υ μ ε  

διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις και είναι φυσικό, όταν έχουμε έντονη

διαφωνία, αυτό να εκφράζεται ενίοτε και με αυστηρό τρόπο. Προσωπικές



επιθέσεις και ύβρεις, ιδίως τον τελευταίο καιρό, μεταχειριστήκατε εσείς 

κατά περίπτωση. Και μάλιστα^είναι φανερό ότι επιδιώκετε μία πόλωση που 

δεν θα την πετύχετε. ( “

Εμείς λοιπόν ερχόμαστε, μια και δεν θέλουμε την πόλωση, να σας 

προκαλέσουμε για δεύτερη φορά. Γιατί βλέπω, είπατε αρκετό στη 

δευτερολογία σας, για την ταμπακέρα όμως αποφύγατε να μιλήσετε.

Η ταμπακέρα είναι τρία πράγματα. Έ ν α  είναι η κρατική τηλεόραση. 

Αποδέχεσθε, συνάδει με τις αρχές σας -όχι μόνο με τη θεσμική σας 

ιδιότητα, αλλά ως ανθρώπου, ως πολίτη- η συμπεριφορά αυτή της τηλεόρασης; 

Ούτε σε τριτοκοσμικά καθεστώτα δεν συμπεριφέρεται έτσι η κρατική 

τηλεόραση, κύριε Σημίτη. Είμαι βέβαιος ότι το ξέρετε, θα συνεχίσουμε 

έτσι; Εμάς δεν μας ενοχλεί εκλογικά. Είναι ντροπή όμως για τον τόπο, 

είναι ντροπή για τη δημοκρατία, είναι ντροπή -συγχωρέστε με που θα το πω- 

για την Κυβέρνησή σας. Στο κάτω κάτω της γραφής, όπως είπατε -κι εδώ δεν 

υπάρχει καμία αμφιβολία- είστε μια δημοκρατική Κυβέρνηση. Είναι δυνατόν 

να υπάρχει αυτή η εικόνα; Γελούν οι πολίτες με αυτό που λέτε.

Το δεύτερο: Η κομματική διαφήμιση από τα κοινοτικά κονδύλια. Είπατε 

ότι θα σταματήσει. Συνεχίζεται. Είναι ντροπή και αυτό. Έ φ θ α σ ε  η Κομισιόν

να μας καταγγέλει. Είναι ντροπή για τη χώρα. Για να μην πάω σε εκείνο το
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αδιανόητο σημείο, του να παρουσιάζετε έργα που δεν υπάρχουν. Δεν ξέρω αν 

θα επισκεφθείτε την Αχαϊα ή την Αιτωλοακαρνανία. Σας εύχομαι όμως να 

περάσετε τη γέφυρα που διαφημίζετε και να μας πείστε κι εμάς πόσο ασφαλής 

είναι.

Ό μ ω ς ,  μια και είστε χαρούμενος που διαμορφώνεται ένα κλίμα,

τουλάχιστον από την πλευρά μας να συζητήσουμε σοβαρά και συνετά επί του
/

περιεχομένου της πολιτικής πρότασης του καθενός, επανέρχομαι στο εξής: 

Δεν είπατε τίποτα για διάλογο. Εμείς σας έχουμε κάνει μία πρόταση, την 

επανέλαβα και σήμερα. Το Σύνταγμα γνωρίζετε τι επιτάσσει, για τον τρόπο 

που γίνεται ο διάλογος στη Βουλή. Για εμάς)λοιπόν, ένας διάλογος ουσίας θα 

έπρεπε να γίνει με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται και μέσα στη Βουλή, 

χωρίς αποκλεισμούς. Εν πάση περιπτώσει, περιμένουμε την απάντησή σας.

Και επιμένω σ' αυτό που σας είπα και στην αρχική μου εισήγηση: Ή  δεν 

έχετε να φοβηθείτε για τις πολιτικές σας επιλογές και έρχεσθε να τις 

υπερασπιστείτε, ή αισθάνεσθε ενοχή, αδυναμία, ανασφάλεια και θέλετε να 

υπεκφύγετε.

Ό μ ω ς  είναι προτιμότερο να έχουμε μια ξεκάθαρη απάντηση από το δικό 

σας στόμα και όχι από τον εκπρόσωπό σας.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)


