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Θανάσης Γ. Ξηρός
Αναπληρωτής Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου ΑΣΕΙ-ΣΣΕ

14 Ιουλίου

Συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής
το πόρισμα της επιτροπής που διενήργησε
την προκαταρκτική εξέταση και αποφασίζεται, κατά πλειοψηφία, η άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του Ν. Παπά, πρώην Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, για την
ενδεχόμενη τέλεση της αξιόποινης πράξης
της παράβασης καθήκοντος κατά συρροή
και κατ’ εξακολούθηση, σύμφωνα με το
άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα, κατά την
άσκηση των καθηκόντων του για τους χειρισμούς του στη διαδικασία χορήγησης των
αδειών τηλεοπτικής προβολής πανελλήνιας
εμβέλειας το καλοκαίρι του 2016. Στη συνεδρίαση πήρε τον λόγο και επιτέθηκε στον
Πρωθυπουργό ο Αλ. Τσίπρας. Στη μυστική
ψηφοφορία που ακολούθησε τη συζήτηση,
από το σύνολο των διακοσίων εβδομήντα
επτά (277) παρόντων βουλευτών δεν συμμετείχαν στη διαδικασία τα μέλη των Κοινοβουλευτικών Ομάδων της Ελληνικής Λύσης
και του ΜέΡΑ25, υπέρ της παραπομπής ψήφισαν εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) βουλευτές, οι προερχόμενοι από τις κοινοβουλευτικές ομάδες της Νέας Δημοκρατίας και
του Κινήματος Αλλαγής, ογδόντα έξι (86)
βουλευτές καταψήφισαν, όλοι τους μέλη
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Προοδευτικής Συμμαχίας, δώδεκα (12) βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος
δήλωσαν «παρών», ενώ βρέθηκε και ένα (1)
άκυρο ψηφοδέλτιο.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

21 Ιουλίου

Το Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού
Δικαστηρίου συζητά την πρόταση της αντιεισαγγελέως του Αρείου Πάγου για τον
αποχαρακτηρισμό των προστατευόμενων
μαρτύρων στην υπόθεση της Novartis και
παραπέμπει για τη λήψη της απόφασης
στον επικεφαλής της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος.

23 Ιουλίου

Στη συνάντησή του με την Πρόεδρο της
Δημοκρατίας την επομένη της νομοθετικής
κατοχύρωσης του υποχρεωτικού εμβολιασμού για τους εργαζομένους στις υπηρεσίες
υγείας και στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στη
συνταγματική υποχρέωση των πολιτών να
εκπληρώνουν το χρέος της κοινωνικής και
εθνικής αλληλεγγύης (άρθρο 25 παρ. 4
Συντ.), συμπληρώνοντας ότι «το άρθρο αυτό
είναι σήμερα περισσότερο επίκαιρο από ποτέ.
Αυτό αξιώνουμε από τους συμπολίτες μας. Το
χρέος της κοινωνικής και της εθνικής αλληλεγγύης. Η αντιμετώπιση της πανδημίας είναι
η μάχη της γενιάς μας. Θα την κερδίσουμε.
Αλλά πρέπει να την κερδίσουμε αναλαμβάνοντας όλοι οι πολίτες την ευθύνη που τους
αναλογεί απέναντι στον εαυτό τους, στις οικογένειές τους και στο κοινωνικό σύνολο».
Η ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας του καταλόγου των
προτεινόμενων για να ενταχθούν σε Τάγμα
Αριστείας και για να τους απονεμηθεί το οικείο διάσημο (παράσημο), στη συνέχεια δε
η απάλειψη, μετά από αναφορά σε μέσο
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κοινωνικής δικτύωσης βουλευτή της συμπολίτευσης, του ονόματος γνωστού διασώστη θα προκαλέσουν μέσω διαρροών την αντιπαράθεση της
Προεδρίας της Δημοκρατίας και του Υπουργείου
Εξωτερικών· οι διαρροές θα συνεχιστούν και τις
επόμενες ημέρες.
Η Κ. Αδάμου, βουλευτής του ΜέΡΑ25 στη βασική εκλογική περιφέρεια Β΄ Θεσσαλονίκης, με
επιστολή της ενημερώνει τον Πρόεδρο της Βουλής ότι αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική του
Ομάδα και ανεξαρτητοποιείται, υποστηρίζοντας
ότι «εσωκομματικές αντιδημοκρατικές, αντιδεοντολογικές και αυταρχικές συμπεριφορές δεν μου
επιτρέπουν να επιτελέσω το Κοινοβουλευτικό μου
Έργο, για το οποίο έχω εκλεγεί», και προσθέτει ότι
«αποχωρώ, ώστε να μπορώ πλέον ελεύθερα και
αποτελεσματικά να εκπροσωπώ και να υπηρετώ
τους συμπολίτες μου». Την προηγουμένη, ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος είχε ζητήσει από
την Πολιτική Γραμματεία την παραπομπή της στην
Επιτροπή Δεοντολογίας, προκειμένου να ελεγχθεί
για αντιδεοντολογική συμπεριφορά.

26 Ιουλίου

Ο Πρόεδρος της Βουλής, μετά την απόφαση
της Ολομέλειας για την άσκηση ποινικής δίωξης
σε βάρος του πρώην Υπουργού Ν. Παππά, διενεργεί την κλήρωση για την ανάδειξη των μελών του
Δικαστικού Συμβουλίου, καθώς επίσης εκείνου
που θα ασκήσει τα καθήκοντα του Εισαγγελέα
και του αναπληρωτή του. Στη σύνθεση του Δικαστικού Συμβουλίου συμμετέχουν οι Αρεοπαγίτες
Ευδ. Κιουπτσίδου-Στρατουδάκη, Μ. Παγουτέλη και
Μ. Μουλιανιτάκη ως τακτικά μέλη και οι Όλ. Σχετάκη-Μπονάτου και Αν. Φωτοπούλου-Ιωάννου ως
αναπληρωματικά μέλη, οι Σύμβουλοι Επικρατείας
Ν. Σκαρβέλης και Κ. Φιλοπούλου ως τακτικά μέλη
και ο Αν.-Μ. Παπαδημητρίου ως αναπληρωματικό
μέλος, ενώ καθήκοντα Εισαγγελέα θα ασκήσει η
Ελ. Μετσοβίτου, Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου με αναπληρωτή της τον Β. Πλειώτα, Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

και την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών» παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Η αντιπαράθεση του
Πρωθυπουργού και του αρχηγού της αξιωματικής
αντιπολίτευσης θα επεκταθεί στο σύνολο των θεμάτων της δημόσιας εκπαίδευσης, περιλαμβανομένης της ελάχιστης βάσης για την εισαγωγή στα
πανεπιστήμια και των συνεπειών της, με αφορμή
τον αποκλεισμό από την τριτοβάθμια εκπαίδευση
υποψηφίων με υψηλή βαθμολογία.

12 Αυγούστου

Σε συνέντευξη Τύπου, ο Πρωθυπουργός αποκλείει την πρόωρη προσφυγή σε εκλογές και επαναλαμβάνει ότι η κυβέρνησή του θα εξαντλήσει
την τετραετή της θητεία.

13 Αυγούστου

Στον απόηχο των μεγάλων δασικών πυρκαγιών
διάρκειας μίας και πλέον εβδομάδας στην Αττική,
στη Βόρεια Εύβοια και στην Ηλεία ανακοινώνεται
μικρής έκτασης ανασχηματισμός της κυβέρνησης
–αποκλήθηκε από κύκλους του Μεγάρου Μαξίμου «αναδιάταξη δυνάμεων λόγω συγκυρίας»– με
την υπουργοποίηση ενός Υφυπουργού, τη μετακίνηση τριών Υφυπουργών και την αναβάθμιση
σε Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό του Γενικού
Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής στο Υπουργείο
Οικονομικών με αρμοδιότητα την αποκατάσταση
των φυσικών καταστροφών.

25 Αυγούστου

Διεξάγεται στην Ολομέλεια συζήτηση, μετά
από αίτημα του Πρωθυπουργού και σύμφωνα με
το άρθρο 142Α του Κανονισμού, με αντικείμενο
την ενημέρωση της Βουλής για τη διαχείριση των
καταστροφικών πυρκαγιών και τα μέτρα αποκατάστασης.

31 Αυγούστου

Ανακοινώνεται νέος, επίσης μικρής έκτασης,
ανασχηματισμός της κυβέρνησης, ο οποίος αποκλήθηκε από κύκλους του Μεγάρου Μαξίμου ως
ανασχηματισμός των «ανοικτών μετώπων». Ορκί27 Ιουλίου
Συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής το ζονται τρεις Υπουργοί, οι δύο νέοι, μία αναπλησχέδιο νόμου για την «Αναβάθμιση του σχολείου ρωτής Υπουργός και πέντε Υφυπουργοί. Μετά την
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ανακοίνωση του ονόματός του και πριν από την
ορκωμοσία, ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας
στην τελευταία κυβέρνηση συνεργασίας του Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων Ευάγ. Αποστολάκης θα
αρνηθεί να αναλάβει επικεφαλής στο νέο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.

6 Σεπτεμβρίου

Επιβεβαιώνοντας τα δημοσιεύματα του ημερήσιου και του εβδομαδιαίου Τύπου στα φύλλα του
Σαββατοκύριακου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
ανακοινώνει την πολιτική ηγεσία του νέου Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα καθήκοντα του επικεφαλής του ανατίθενται
στον πρώην Επίτροπο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Χρ. Στυλιανίδη και του
Υφυπουργού στον πρώην Αρχηγό του Γενικού
Επιτελείου Αεροπορίας Ευάγ. Τουρνά. Προκειμένου να ορκιστεί Υπουργός ο Κύπριος πολιτικός,
θα του απονεμηθεί, όπως είχε ήδη ανακοινωθεί,
η Ελληνική ιθαγένεια με τιμητική πολιτογράφηση.
Το σχετικό προεδρικό διάταγμα δημοσιεύεται αργά το απόγευμα (Β΄ 4079). Για την αιτιολόγηση
της πρωτοβουλίας, όπως αναφέρει η πρόταση του
Υπουργού Εσωτερικών, επισημαίνεται ότι ο πολιτογραφούμενος «έχει υπηρετήσει τον Ελληνισμό
από σημαντικές και καίριες θέσεις και διατηρεί άρρηκτους δεσμούς με την Ελλάδα. Ιδιαιτέρως, κατά
την πενταετή θητεία του ως Ευρωπαίου Επιτρόπου
για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση
Κρίσεων κατά τη χρονική περίοδο 2014-2019, αντιμετώπισε σειρά κρίσιμων ζητημάτων, μεταξύ των
οποίων η διαχείριση της επιδημίας του ιού Έμπολα στην Αφρική και η ενίσχυση του ευρωπαϊκού
μηχανισμού πολιτικής προστασίας. Δεδομένης της
σημαντικής πρόκλησης που αντιμετωπίζει η χώρα
μας για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, την
αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες σε
ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένης
της πανδημίας του COVID-19, αλλά και τη θωράκισή της από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, με την
πολιτογράφησή του μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στην εξυπηρέτηση αυτού του εξαιρετικού
συμφέροντος της Ελλάδας».

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

10 Σεπτεμβρίου

Ορκίζονται ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας ο Χρ. Στυλιανίδης και ο Ευάγ. Τουρνάς
Υπουργός και Υφυπουργός αντιστοίχως του νεοσύστατου με το π.δ. 70/2019 (Α΄ 161) Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,
το οποίο τοποθετείται τελευταίο στη σειρά τάξης
των Υπουργείων (Απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμό: Υ33/09.09.2021-Β΄ 4198). Την
προηγουμένη, είχε δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως η πράξη διορισμού τους (π.δ.
71/2019-Α΄ 162).

12 Σεπτεμβρίου

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη συνέντευξη Τύπου την επομένη της ομιλίας του στους
παραγωγικούς φορείς της πόλης κατά τα εγκαίνια
της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στην οποία
είχε ανακοινώσει παροχές ύψους περίπου τριών
δισεκατομμυρίων ευρώ που χαρακτηρίστηκαν ως
προεκλογικές, ο Πρωθυπουργός αποκλείει την
προσφυγή σε πρόωρες εκλογές και επαναλαμβάνει ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τη συνταγματική της θητεία.

23 Σεπτεμβρίου

Αρχίζουν οι καταθέσεις των μαρτύρων ενώπιον του Δικαστικού Συμβουλίου στην υπόθεση του
πρώην Υπουργού Ν. Παππά.

1 Οκτωβρίου

Με το π.δ. 74/2021 (Α΄ 179), το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού, κηρύσσεται η λήξη των εργασιών της Β΄ Τακτικής
Συνόδου της ΙΗ΄ Βουλευτικής Περιόδου.

4 Οκτωβρίου

Με την τελετή του αγιασμού –παρουσία του
Πρωθυπουργού, του αρχηγού της αξιωματικής
αντιπολίτευσης και της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ελάσσονος αντιπολίτευσης–
αρχίζουν οι εργασίες της Γ΄ Τακτικής Συνόδου της
ΙΗ΄ Βουλευτικής Περιόδου.
Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του
Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Οικονομικών καταθέτει στη Βουλή το σχέδιο του κρατικού
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προϋπολογισμού, το οποίο συζητήθηκε από τα μέλη του Συμβουλίου, για το έτος 2022.
Σε κοινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής
Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Προοδευτικής Συμμαχίας αποφασίζεται η καταψήφιση του
σχεδίου νόμου με το οποίο κυρώνεται η ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία.

7 Οκτωβρίου

συζήτηση είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί την
Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021, αλλά αναβλήθηκε λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων. Στην
ομιλία του ο Κ. Μητσοτάκης θα επαναλάβει ότι «η
οικονομία και η κοινωνία δεν θα ξανακλείσουν».

25 Οκτωβρίου

Σε δημόσιο νοσοκομείο της Αθήνας, στο οποίο
είχε εισαχθεί εκτάκτως δύο εβδομάδες πριν και με
δήλωσή της την επομένη αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση νέας θητείας στην ηγεσία του Κινήματος
Αλλαγής, αφήνει την τελευταία της πνοή η Φ. Γεννηματά. Με την είδηση του θανάτου της ο Πρωθυπουργός κηρύσσει εθνικό πένθος την ημέρα της
εξόδιας ακολουθίας και ο Πρόεδρος της Βουλής
ανακοινώνει τη διακοπή των εργασιών του Σώματος επί μία εβδομάδα.

Με την αντιπαράθεση των πολιτικών αρχηγών
να εντοπίζεται στα ζητήματα της στρατιωτικής
συνδρομής σε περίπτωση επιθετικών ενεργειών σε
βάρος της χώρας μας, του καθορισμού των ορίων
της Ελληνικής επικράτειας, της συμμετοχής Ελλήνων στρατιωτών σε επιχειρήσεις στην Αφρική και
του χρονοδιαγράμματος παράδοσης των οπλικών
συστημάτων, η Ολομέλεια της Βουλής κυρώνει, με
εκατόν ενενήντα έναν (191) βουλευτές να υπερ- 1 Νοεμβρίου
ψηφίζουν και εκατόν εννέα (109) να καταψηφίΑν και ο Κανονισμός της Βουλής ορίζει ότι ο
ζουν, την ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία.
επικεφαλής πολιτικού κόμματος, εφόσον έχει εκλεγεί βουλευτής, είναι και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας, οι βουλευτές του Κινήματος
11 Οκτωβρίου
Στον απόηχο της παραίτησης του Καγκελάριου Αλλαγής αποφασίζουν, ομόφωνα, ότι ο γραμματέτης Αυστρίας Σ. Κουρτς για παράνομες χρηματο- ας της θα έχει την ευθύνη της λειτουργίας της και
δοτήσεις του κόμματός του, η Κοινοβουλευτική την Κοινοβουλευτική Ομάδα θα εκπροσωπούν στη
Ομάδα του Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αρι- Βουλή οι δύο ορισθέντες από την εκλιπούσα Πρόστεράς-Προοδευτικής Συμμαχίας καταθέτει πρό- εδρο αναπληρωτές-εκπρόσωποί της.
Η Αντ. Αντωνίου, πρώτη αναπληρωματική του
ταση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής με
αντικείμενο τη «διερεύνηση της επιχείρησης πολι- Κινήματος Αλλαγής στη βασική εκλογική περιφέτικής χειραγώγησης της κοινής γνώμης, ευτελισμού ρεια Β3-Νότιου Τομέα, ορκίζεται βουλευτής στη
των θεσμών κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος». θέση της εκλιπούσας Προέδρου Φ. Γεννηματά.
Την πρόταση δηλώνουν ότι θα υπερψηφίσουν το
Κίνημα Αλλαγής, το ΚΚΕ και το ΜέΡΑ25. Η συμπο- 9 Νοεμβρίου
λίτευση, όπως θα δηλώσει ο κυβερνητικός εκπρόΣε ομιλία του στη διά ζώσης συνεδρίαση της
σωπος τις επόμενες ημέρες, εξετάζει την κατάθε- Κοινοβουλευτικής Ομάδας της συμπολίτευσης ο
ση και δικής της πρότασης, εάν δεν διευρυνθεί Πρωθυπουργός θα επαναλάβει, αν και ο αριθη εξεταζόμενη περίοδος, εκκινώντας την έρευνα μός των κρουσμάτων αυξάνεται καθημερινά, ότι
από το 2015.
δεν θα περιοριστούν τα δικαιώματα των εμβολιασμένων πολιτών και δεν θα επιβληθεί γενικό
lockdown.
18 Οκτωβρίου
Ο Πρωθυπουργός απαντά σε επίκαιρη ερώτηση
του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του 12 Νοεμβρίου
Με τη θετική ψήφο των Κοινοβουλευτικών
Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Προοδευτικής Συμμαχίας για τους χειρισμούς της κυ- Ομάδων της αντιπολίτευσης συνολικά εκατόν σαβέρνησης στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Η ράντα δύο (142) βουλευτών που ξεπερνούν την
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απαιτούμενη στην αναθεωρημένη παρ. 2 του άρθρου 68 Σ. πλειοψηφία των δύο πέμπτων του συνόλου τους, γίνεται δεκτή η πρόταση του Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Προοδευτικής
Συμμαχίας και αποφασίζεται η σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τη «διερεύνηση της επιχείρησης
πολιτικής χειραγώγησης της κοινής γνώμης, ευτελισμού των θεσμών και κατασπατάλησης δημόσιου
χρήματος». Την πρόταση καταψηφίζουν οι εκατόν
πενήντα επτά (157) βουλευτές της συμπολίτευσης.

19 Νοεμβρίου

Ο Υπουργός Οικονομικών καταθέτει στη Βουλή τον κρατικό προϋπολογισμό του έτους 2022.

22 Νοεμβρίου

Διεξάγεται στη Βουλή μετά από αίτημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως για την ακρίβεια και τη γενικότερη
κατάστασης της οικονομίας. Το Κίνημα Αλλαγής
εκπροσωπεί ο Κ. Σκανδαλίδης, ορισθείς από την
εκλιπούσα Πρόεδρό του ως πρώτος αναπληρωτής-εκπρόσωπός της.

23 Νοεμβρίου

Με την εκλογή μονοκομματικού προεδρείου,
αποτελούμενου αποκλειστικά από μέλη της συμπολίτευσης, συγκροτείται σε σώμα η εξεταστική
επιτροπή για τη «διερεύνηση της επιχείρησης πολιτικής χειραγώγησης της κοινής γνώμης, ευτελισμού
των θεσμών και κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος». Στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για τη διακομματική ανάδειξή του ο Πρόεδρος της Βουλής
θα απαντήσει ότι «στο άρθρο 144 του Κανονισμού
της ορίζεται ότι η συγκρότηση και η λειτουργία των
εξεταστικών επιτροπών διέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις που ρυθμίζουν τη συγκρότηση και τη
λειτουργία των διαρκών επιτροπών», προσθέτοντας
ότι «η τυχόν απόφαση για την υποχρεωτική διακομματική σύνθεση θα μπορούσε να εγείρει μελλοντικά
ζητήματα ακυρότητας». Οι εργασίες της επιτροπής,
όπως καθόρισε στην απόφασή της η Ολομέλεια,
θα ολοκληρωθούν με τη συμπλήρωση δύο μηνών,
η επιτροπή θα συνεδριάζει τρεις φορές την εβδομάδα, οι συνεδριάσεις της θα είναι δημόσιες και θα
μεταδίδονται από τον σταθμό της Βουλής.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

24 Νοεμβρίου

Η πλειοψηφία των μελών της εξεταστικής επιτροπής, στο σύνολό τους βουλευτές της συμπολίτευσης, απορρίπτουν την κλήση των πολιτικών
προσώπων που είχε προτείνει ο Συνασπισμός της
Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Προοδευτική Συμμαχία για να καταθέσουν ως μάρτυρες. Πρόκειται
για τον Υπουργό Τουρισμού, τους Αναπληρωτές
Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών, καθώς επίσης τον επικεφαλής της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού. Για να αιτιολογηθεί η
απόρριψη προβλήθηκε ότι έτσι επιδιώκεται «να
προστατευθεί η διαδικασία από επικοινωνιακά πυροτεχνήματα και αποπροσανατολιστικές προθέσεις
που τελικά βλάπτουν την αναζήτηση της αλήθειας».
Αποφασίστηκε να κληθούν «όλοι οι θεσμικοί παράγοντες που με την ιδιότητά τους μπορούν να ρίξουν
φως σε όλες τις πτυχές που διερευνά η επιτροπή».
Μεταξύ των μαρτύρων περιλήφθηκαν και εταιρείες που συνδέθηκαν, κατά την πλειοψηφία, με την
αξιωματική αντιπολίτευση, όταν είχε την ευθύνη
της διακυβέρνησης της χώρας.

1 Δεκεμβρίου

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης σχεδίου νόμου στην Ολομέλεια της Βουλής ο Πρωθυπουργός διευκρινίζει τους λόγους της πρωτοβουλίας
να επιβληθεί με τροπολογία ο υποχρεωτικός εμβολιασμός των πολιτών ηλικίας μεγαλύτερης των
εξήντα (60) ετών και η επιβολή χρηματικού προστίμου σε όσους δεν συμμορφωθούν.

5 Δεκεμβρίου

Διεξάγεται η ψηφοφορία για την ανάδειξη του
νέου Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής με τη συμμετοχή διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων επτακοσίων έξι (270.706) μελών και φίλων. Ο Ν. Ανδρουλάκης λαμβάνει ενενήντα εννέα χιλιάδες εκατόν
είκοσι (99.120) ψήφους, ήτοι το τριάντα έξι τοις
εκατό και ογδόντα οκτώ εκατοστά (36,88%) των
έγκυρων ψηφοδελτίων, ο Γ. Παπανδρέου εβδομήντα πέντε χιλιάδες εκατόν ογδόντα τρεις (75.183)
ψήφους, ήτοι το είκοσι επτά τοις εκατό και ενενήντα επτά εκατοστά (27,97%) των έγκυρων ψηφοδελτίων, ο Ανδρ. Λοβέρδος εξήντα εννέα χιλιάδες
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οκτακόσιες είκοσι επτά (69.827) ψήφους, ήτοι το
είκοσι πέντε τοις εκατό και ενενήντα οκτώ εκατοστά (25,98%) των έγκυρων ψηφοδελτίων, ο Π.
Χριστίδης οκτώ χιλιάδες επτακόσιες τριάντα τρεις
(8.733) ψήφους, ήτοι το τρία τοις εκατό και είκοσι
πέντε εκατοστά (3,25%) των έγκυρων ψηφοδελτίων, ο Π. Γερουλάνος οκτώ χιλιάδες είκοσι επτά
(8.027) ψήφους, ήτοι το δύο τοις εκατό και ενενήντα εννέα εκατοστά (2,99%) των έγκυρων ψηφοδελτίων και ο Χ. Καστανίδης επτά χιλιάδες εννιακόσιες οκτώ (7.908) ψήφους, ήτοι το δύο τοις
εκατό και ενενήντα τέσσερα εκατοστά (2,94%)
των έγκυρων ψηφοδελτίων, ενώ βρέθηκαν χίλια
τετρακόσια εβδομήντα δύο (1.472) άκυρα και τετρακόσια τριάντα έξι (436) λευκά ψηφοδέλτια.

12 Δεκεμβρίου

μέα, γραμματέας της η Ευαγ. Λιακούλη, βουλευτής στη βασική εκλογική περιφέρεια Λάρισας και
αναπληρωτής της ο Γ. Αρβανιτίδης, βουλευτής στη
βασική εκλογική περιφέρεια Β΄ Θεσσαλονίκης.

16 Δεκεμβρίου

Συνεχίζεται σε συνθήκες έντονης αντιπαράθεσης και διαξιφισμών η συζήτηση του κρατικού
προϋπολογισμού. Στον απόηχο της δημοσιοποίησης επιστημονικής μελέτης για τη θνησιμότητα
κρουσμάτων του κορονοϊού που νοσηλεύονται
εκτός των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, ο Π.
Κουρουμπλής, βουλευτής του Συνασπισμού της
Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Προοδευτική Συμμαχία,
επιτίθεται στην κυβέρνηση, διατυπώνοντας μεταξύ άλλων την κατηγορία: «Δολοφονήσατε τους
ανθρώπους, αυτό κάνατε. Και επιμένετε. Ντροπή
σας! Δολοφονήθηκαν χιλιάδες άνθρωποι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν θα το ξεπεράσετε έτσι».
Αν και του ζητείται επίμονα από τον προεδρεύοντα Αντιπρόεδρο να ανακαλέσει, ο βουλευτής αρνείται και ο Πρόεδρος της Βουλής του απευθύνει
μομφή για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά.
Έχοντας προηγηθεί δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, με την οποία ζητά από τον αρχηγό της
αξιωματικής αντιπολίτευσης να τον διαγράψει, ο
Αλ. Τσίπρας θα θέσει τον βουλευτή ενώπιον του
διλήμματος να ανασκευάσει ή να διαγραφεί. Η
άρνηση του Π. Κουρουμπλή να ανασκευάσει θα
επιφέρει τελικά τη διαγραφή του.

Ο Ν. Ανδρουλάκης εκλέγεται Πρόεδρος του
Κινήματος Αλλαγής. Στην επαναληπτική ψηφοφορία, στην οποία συμμετείχαν διακόσιες έξι χιλιάδες
τριακόσια ενενήντα τρία (206.393) μέλη και φίλοι,
ο Ν. Ανδρουλάκης λαμβάνει εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα δύο (139.492)
ψήφους, ήτοι το εξήντα επτά τοις εκατό και σαράντα εκατοστά (67,40%) των έγκυρων ψηφοδελτίων και ο Γ. Παπανδρέου εξήντα έξι χιλιάδες
οκτακόσιες σαράντα επτά (66.847) ψήφους, ήτοι
το τριάντα δύο τοις εκατό και σαράντα εκατοστά
(32,40%) των έγκυρων ψηφοδελτίων. Δεν ανακοινώθηκαν άκυρα και λευκά ψηφοδέλτια.
Ο νεοεκλογείς είναι, σύμφωνα με σχετική πρόβλεψη του καταστατικού του, και Πρόεδρος του 18 Δεκεμβρίου
Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος.
Με τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών ολοκληρώνεται η συζήτηση του κρατικού προϋπολο14 Δεκεμβρίου
γισμού του οικονομικού έτους 2022, τον οποίο
Αρχίζει στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτη- εγκρίνουν εκατόν πενήντα οκτώ (158) βουλευτές,
ση του κρατικού προϋπολογισμού του οικονομι- το σύνολο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέκού έτους 2022.
ας Δημοκρατίας και το διαγραφέν μέλος της, ο
Ο νέος Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής προ- ανεξάρτητος Κ. Μπογδάνος, ενώ τον καταψηφίζει
τείνει και εκλέγονται διά βοής από την Κοινοβου- σύσσωμη η αντιπολίτευση, συνολικά εκατόν σαλευτική του Ομάδα Πρόεδρός της ο Μ. Κατρίνης, ράντα δύο (142) βουλευτές. Ειδικά το μέρος του
βουλευτής στη βασική εκλογική περιφέρεια Ηλεί- που αφορά τις δαπάνες του Υπουργείου Εθνικής
ας, αναπληρωτές-εκπρόσωποί του ο Κ. Σκανδαλί- Άμυνας θα το εγκρίνουν εκατόν ενενήντα ένας
δης, βουλευτής στη βασική εκλογική περιφέρεια (191) βουλευτές και θα το καταψηφίσει ο ΣυναΑ΄ Αθηνών και η Ν. Γιαννακοπούλου, βουλευτής σπισμός της Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Προοδευστη βασική εκλογική περιφέρεια Β2 Δυτικού Το- τική Συμμαχία.
q
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