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7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Μετά από πρόσκληση του Πρωθυ-
πουργού και παρουσία της Προέ-
δρου της Δημοκρατίας απευθύνεται, 
εξ αποστάσεως, στην Ολομέλεια της 
Βουλής ο Πρόεδρος της Ουκρανίας 
Β. Ζελένσκι. Από τη συνεδρίαση, την 
οποία ο Κ. Μητσοτάκης χαρακτηρίζει 
με δήλωσή του ιστορική «καθώς για 
πρώτη φορά στον 21ο αιώνα η Βου-
λή των Ελλήνων φιλοξένησε τον ηγέτη 
ενός λαού που μάχεται για την πατρίδα 
του και ταυτόχρονα υπερασπίζεται τη 
νομιμότητα και τη δημοκρατία σε ολό-
κληρη την Ευρώπη, τη φωνή των πλη-
γωμένων Ουκρανών που μένουν όρ-
θιοι, πολιορκημένοι, αλλά ελεύθεροι», 
απουσιάζουν οι βουλευτές του Κομ-
μουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και 
της Ελληνικής Λύσης, ενώ, λόγω των 
υγειονομικών μέτρων για την αντιμε-
τώπιση της πανδημίας, συμμετέχει πε-
ριορισμένος αριθμός των μελών των 
λοιπών κοινοβουλευτικών ομάδων. 

Στη διάρκεια της ομιλίας παρεμβάλ-
λεται μαγνητοσκοπημένο μήνυμα δύο 
ουκρανών μαχητών ελληνικής κατα-
γωγής, για το οποίο, όπως υποστη ρί-
χθη  κε, η Βουλή ενημερώθηκε γενι κώς 
και λίγο πριν από την έναρξη της συνε-
δρίασης. Η αναφορά του ενός από τους 
μαχητές ότι ανήκει στο «Τάγμα Α ζόφ» 
θα προκαλέσει αντιδράσεις, τέσ σερεις 
βουλευτές του «Συνασπι σμού της Ρι-

ζοσπαστικής Αριστεράς-Προ   ο δευ τι κή 
Συμ μαχία» και ο εκπρόσωπος του Μέ-
ΡΑ25 θα αποχωρήσουν από την αίθου-
σα. Εξάλλου, με ανάρτησή του σε μέσο 
κοινωνικής δικτύωσης ο Αλ. Τσίπρας 
επισημαίνει ότι: «...η ομιλία μελών του 
νεοναζιστικού Τάγματος Αζόφ στη Βου-
λή των Ελλήνων αποτελεί πρόκληση...
την απόλυτη ευθύνη φέρει ο Πρωθυ-
πουργός, ο οποίος μίλησε για ιστορική 
ημέρα, αλλά είναι ιστορική ντροπή». Ο 
πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομά-
δας του Κινήματος Αλλαγής θα κάνει 
λόγο για «εξέλιξη που μας αιφνιδίασε 
εξαιρετικά δυσάρεστα», το Κομμουνι-
στικό Κόμμα Ελλάδος θα επισημάνει 
ότι «...ντράπηκε» και ο πρώην Πρωθυ-
πουργός Αντ. Σαμαράς ότι: «ήταν με-
γάλος λάθος αυτό που έγινε». Τέλος, ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος σε δήλωσή 
του θα αναφέρει ότι: «...η συμπερίλη-
ψη στην ομιλία του μηνύματος μέλους 
του Τάγματος Αζόφ ήταν λανθασμένη 
και άστοχη», χαρακτηρίζοντας όμως 
«εξοργιστική και ανέντιμη τη χρήση αυ-
τού του λάθους από μερίδα της αντιπο-
λίτευσης με πρωτοστάτη τον κ. Τσίπρα, 
ώστε να δικαιολογήσουν για άλλη μια 
φορά τη ρωσική εισβολή».

Η παρεμβολή του μαγνητοσκοπη-
μένου μηνύματος απασχόλησε και 
τη συνεδρίαση της Διάσκεψης των 
Προέδρων που ακολούθησε. Ο Προ-
έδρος της Βουλής θα τη χαρακτηρίσει 
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 «αχρείαστη», προσθέτοντας ότι «προφανώς θα 
μπορούσε να μην εμφανιστεί και δεν θα συμβάλ-
λει στο να υπονομευθεί και να αλλοιωθεί η με-
γάλη εικόνα, η οποία δικαιώνει την πρωτοβουλία 
να προσκληθεί να μιλήσει ενώπιον της Βουλής 
των Ελλήνων ο Πρόεδρος της Ουκρανίας...Είναι 
ανάξιο να υπονομεύσουμε το βασικό μήνυμα που 
είναι ότι μια χώρα σφαγιάζεται και εκφράζει το 
μήνυμά της για βοήθεια και αλληλεγγύη».

8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Με τροπολογία τους σε σχέδιο νόμου που εν-
σωματώνει στην έννομη τάξη μας επτά (7) Οδη-
γίες και έχει ως αντικείμενό του θέματα αρ-
μοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών και 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι Υπουργοί και 
ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών προ-
τείνουν την αύξηση κατά δύο δισεκατομμύ-
ρια (2.000.000.000) ευρώ των πιστώσεων 
του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομι-
κού έτους 2022 και κατά εξακόσια εκατομμύρια 
(600.000.000) ευρώ των πιστώσεων του συγ-
χρηματοδοτούμενου σκέλους του προϋπολογι-
σμού δημοσίων επενδύσεων «στο πλαίσιο των 
μέτρων, τα οποία λαμβάνονται για την αντιμετώπι-
ση των εξαιρετικά επειγουσών και εκτάκτων ανα-
γκών, που ανέκυψαν λόγω της ενεργειακής κρί-
σης και της συνεπακόλουθης αύξησης των τιμών 
των αγαθών, ως αποτέλεσμα των πρόσφατων δυ-
σμενών πολιτικών-γεωπολιτικών εξελίξεων».   
 
14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Με την ομιλία του Αλ. Τσίπρα αρχίζουν οι εργα-
σίες του 3ου (τακτικού) Συνεδρίου του Συνασπι-
σμού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς. Τα βασικά 
της σημεία εντοπίζονται στις «5+1 δεσμεύσεις 
για ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα προοδευτικής 
διακυβέρνησης από την επομένη των εκλογών 
με απλή αναλογική» και στις προτάσεις για την 
εκλογή από τη βάση του Προέδρου και της Κε-
ντρικής Επιτροπής του κόμματος.

28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Ο Πρωθυπουργός στην εισαγωγική του ομιλία 
προς τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, στην 

τελευταία εξ αποστάσεως συνεδρίασή του κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας, επαναλαμβάνει ότι 
οι εκλογές θα διεξαχθούν την Άνοιξη του 2023, 
ενώ απευθυνόμενος στους Υπουργούς του τους 
ενημερώνει για την πρόθεσή του να τους απαλ-
λάξει από τα καθήκοντά τους, «εάν θέλουν πε-
ρισσότερο χρόνο προετοιμασίας για τις εκλογές». 

2 ΜΑΪΟΥ
Η αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γ. Αδη-
λίνη, Εισαγγελέας του Δικαστικού Συμβουλίου, 
προτείνει την παραπομπή του πρώην Υπουρ-
γού Επικρατείας Ν. Παππά στο Ειδικό Δικαστή-
ριο με την κατηγορία της παράβασης καθήκο-
ντος, κατ’ εξακολούθηση, για τους χειρισμούς 
του στον διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών 
του 2016. Ο πρώην Υπουργός σε ανακοίνωσή 
του αναφέρεται σε «ψευδείς ισχυρισμούς» και 
υποστηρίζει ότι οι πράξεις του «αποδεικνύουν 
ότι υπερασπίστηκε το δημόσιο συμφέρον, εκεί 
που για πολλά χρόνια άλλοι πολιτικοί και δημό-
σιοι λειτουργοί το άφηναν χωρίς προστασία να 
κάμπτεται υπό το βάρος και προς όφελος ιδιωτι-
κών συμφερόντων». 

6 ΜΑΪΟΥ
Με την ομιλία του Κ. Μητσοτάκη αρχίζουν οι 
τριήμερες εργασίες του 14ου (τακτικού) Συνε-
δρίου της Νέας Δημοκρατίας. 

8 ΜΑΪΟΥ
Τα μέλη του Κινήματος Αλλαγής ψηφίζουν για 
την ανάδειξη των συνέδρων και των τοπικών/
νομαρχιακών οργανώσεων, καθώς επίσης για 
την προσωνυμία του συνασπισμού, επιλέγο-
ντας μεταξύ της ισχύουσας, δηλαδή Κίνημα 
Αλλαγής, και της σύνθετης «Πανελλήνιο Σοσι-
αλιστικό Κίνημα-Κίνημα Αλλαγής», και για το 
έμβλημά του. Θα επικρατήσουν με μεγάλη δια-
φορά η σύνθετη προσωνυμία και, αντιστοίχως, 
ο ακτινωτός πράσινος ήλιος.

9 ΜΑΪΟΥ
Ο Δ. Παπαγγελόπουλος, πρώην εισαγγελικός 
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λειτουργός και Υπουργός, απολογείται ενώπι-
ον της ανακρίτριας του Ειδικού Δικαστηρίου 
για την υπόθεση της Novartis, καταθέτοντας 
πολυσέλιδο υπόμνημα. 

12 ΜΑΪΟΥ
Παρουσία των πολιτικών αρχηγών, οι οποίοι 
θα παρέμβουν με ομιλίες τους, συζητείται στην 
Ολομέλεια της Βουλής η νέα πενταετής συμ-
φωνία αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας της 
χώρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερι-
κής. Στην ψηφοφορία που ακολουθεί τη συμ-
φωνία υπερψηφίζουν εκατόν ογδόντα ένας 
(181) βουλευτές, ενώ την καταψηφίζουν εκα-
τόν δέκα εννέα (119), στο σύνολό τους και με 
την εξαίρεση του «Πανελληνίου Σοσιαλιστικού 
Κινήματος-Κίνημα Αλλαγής» μέλη των κοινο-
βουλευτικών ομάδων της αντιπολίτευσης.

15 ΜΑΪΟΥ
Ο Αλ. Τσίπρας, μοναδικός υποψήφιος για τη θέ-
ση, επανεκλέγεται από τα μέλη του πρόεδρος 
του «Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστε-
ράς-Προοδευτική Συμμαχία».

17 ΜΑΪΟΥ
Ο Πρωθυπουργός απευθύνεται με ομιλία του, 
παρουσία της Αντιπροέδρου των Ηνωμένων 
Πολιτειών της Αμερικής, στα μέλη της Βουλής 
των Αντιπροσώπων.

20 ΜΑΪΟΥ
Με την ομιλία του νέου προέδρου του Ν. Αν-
δρουλάκη ξεκινούν οι τριήμερες εργασίες του 
3ου (τακτικού) Συνεδρίου του «Πανελληνίου 
Σοσιαλιστικού Κινήματος-Κίνημα Αλλαγής».

26 ΜΑΪΟΥ
Η Ολομέλεια της Βουλής εγκρίνει, αποκλειστικά 
με τις ψήφους των μελών της κοινοβουλευτι-
κής ομάδας της συμπολίτευσης, τον Εθνικό Κλι-
ματικό Νόμο, ενώ το «παρών» θα επιλέξουν οι 
κοινοβουλευτικές ομάδες της αντιπολίτευσης, 
με την εξαίρεση του ΜέΡΑ25 που καταψηφίζει.

29 ΜΑΪΟΥ
Η Ρ. Σβίγκου και ο Γ. Βασιλειάδης εκλέγονται 
Γραμματέας και, αντιστοίχως, Αναπληρωτής 
Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του «Συ-
νασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Προ-
οδευτική Συμμαχία». 

30 ΜΑΪΟΥ
Ο Πρωθυπουργός με δηλώσεις του από τις 
Βρυξέλες επαναλαμβάνει ότι οι εθνικές εκλο-
γές θα διεξαχθούν στο τέλος της τετραετίας.

5 ΙΟΥΝΙΟΥ
Ο Ανδρ. Σπυρόπουλος εκλέγεται νέος Γραμμα-
τέας της Κεντρικής Επιτροπής του «Πανελληνί-
ου Σοσιαλιστικού Κινήματος-Κίνημα Αλλαγής». 

14 ΙΟΥΝΙΟΥ
Με ομόφωνο βούλευμά του το δικαστικό συμ-
βούλιο παραπέμπει στο Ειδικό Δικαστήριο τον 
πρώην Υπουργό Επικρατείας Ν. Παππά, για το 
πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος κατά 
τους χειρισμούς του στην υπόθεση του διαγω-
νισμού για τις τηλεοπτικές άδειες, και τον εκδό-
τη Χρ. Καλογρίτσα για συνέργεια στο παραπά-
νω αδίκημα. Ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή 
του στην κρατική τηλεόραση χαρακτηρίζει την 
εξέλιξη «πολιτικό κόλαφο για το ΣΥΡΙΖΑ» και 
προσθέτει ότι: «...η παραπομπή και μόνο συνιστά 
μια μείζονα απόδοση πολιτικών ευθυνών στην 
προηγούμενη κυβέρνηση για τον τρόπο με τον 
οποίο επιχείρησε να χειραγωγήσει τα Μέσα Μα-
ζικής Ενημέρωσης».

Εξάλλου, σε ερώτηση στην ίδια συνέντευξη 
ως προς τον χρόνο των εκλογών απαντά ότι: 
«Το εθνικό συμφέρον εξυπηρετείται από τους 
σταθερούς εκλογικούς κύκλους. Πάντα μπορεί 
να συντρέχουν κάποιοι λόγοι για πρόωρες εκλο-
γές και να υπάρχουν πολλοί περισσότεροι λόγοι 
γιατί να μην πάει κανείς σε πρόωρες εκλογές». 

Η αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ελ. Με-
τσοβίτου-Φλουρή προτείνει στο δικαστικό συμ-
βούλιο που ερευνά την υπόθεση της Novartis 
την παραπομπή στο Ειδικό Δικαστήριο του, πρώ-
ην εισαγγελικού λειτουργού και Υπουργού, Δ. 
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Παπαγγελόπουλου για ηθική αυτουργία σε κατά-
χρηση εξουσίας και για παράβαση καθήκοντος, 
καθώς επίσης της Ελ. Τουλουπάκη, πρώην επικε-
φαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς και των Χρ. 
Ντζούρα και Στ. Μανώλη, επίκουρων εισαγγελέ-
ων της, για κατάχρηση εξουσίας σε βαθμό κα-
κουργήματος, για τρεις περιπτώσεις, και σε βαθ-
μό πλημμελήματος, για μια περίπτωση, σχετικά 
με πιέσεις που φέρονται να έχουν ασκήσει σε 
προστατευόμενους και μη μάρτυρες στο στάδιο 
της προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να 
κατονομάσουν πολιτικά πρόσωπα. Αντιθέτως, 
προτείνεται η απαλλαγή των εκδοτών Κ. Βαξε-
βάνη και Γ. Φιλιππάκη και των δημοσιογράφων 
Γ. Παπαδάκου και Αλ. Τάρκα για το σύνολο των 
κατηγοριών που τους είχαν αποδοθεί.  

15 IOYNIOY
Στον απόηχο της ανακοίνωσης από τον Πρωθυ-
πουργό των βασικών εκλογικών περιφερειών 
που θα είναι υποψήφια τέσσερα πρώην ή θη-
τεύοντα στελέχη της κυβέρνησης, ο Κ. Μητσοτά-
κης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά την 
παρουσία του στη Γενική Συνέλευση του Συνδέ-
σμου Ελληνικών Βιομηχανιών, επαναλαμβάνει 
για μια ακόμη φορά ότι οι επόμενες εκλογές θα 
διεξαχθούν στο τέλος της τετραετίας. 

Την ίδια ημέρα ο Υπουργός Επικρατείας Γ. 
Γεραπετρίτης, μιλώντας σε ιδιωτικό τηλεοπτικό 
σταθμό, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι: «ο τόπος 
δεν αντέχει να πάμε σε μια προεκλογική περίο-
δο ενός έτους υπό συνθήκες τοξικής πολιτικής 
αντιπαράθεσης», κάνοντας λόγο για «αυτοδυ-
ναμία» και για «σταθερή διακυβέρνηση με αντα-
νακλαστικά».  

21 ΙΟΥΝΙΟΥ
Ο πρόεδρος του «Συνασπισμού της Ριζοσπα-
στικής Αριστεράς-Προοδευτική Συμμαχία» στην 
ομιλία του στο Πολιτικό Συμβούλιο του κόμ-
ματος επισημαίνει το ενδεχόμενο εκλογικού 
αιφνιδιασμού από τον Πρωθυπουργό «σε μια 
προσπάθεια απόδρασης μπροστά στα συσσω-
ρευμένα αδιέξοδα που δημιούργησε» και του 
ζητά «να ανακοινώσει από τώρα την ημερομη-

νία των εκλογών μέσα στον Σεπτέμβριο, να ορί-
σει από τώρα υπηρεσιακό Υπουργό Εσωτερικών, 
προκειμένου να πάει ομαλά η χώρα στην πορεία 
προς τις εκλογές, να θέσει σε διαρκή συνεδρί-
αση το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής 
και να συσταθεί άμεσα η αρμόδια διακομματική 
επιτροπή για να επιβάλει δημοκρατικούς κανόνες 
ισότιμης προβολής των κομμάτων στα Μέσα Μα-
ζικής Ενημέρωσης».

Απαντώντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 
θα κατηγορήσει τον Αλ. Τσίπρα για «πολιτικό 
παραλογισμό». 

22 ΙΟΥΝΙΟΥ
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας απευθύνεται με 
ομιλία της στην Ολομέλεια της Κοινοβουλευτι-
κής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. 
Απαντώντας στον ισχυρισμό τούρκου βουλευ-
τή ότι η Ελλάδα «δεν έχει αναγνωρίσει πλήρως 
τη νομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χά-
γης» και στην ερώτησή του «πώς είναι δυνατό, 
από τη στιγμή που διατηρεί επιφυλάξεις, (η Ελ-
λάδα) να αποταθεί σε αυτό για την επίλυση των 
διμερών διαφορών για την αποστρατιωτικοποί-
ηση των νησιών, το εύρος του εθνικού εναέρι-
ου χώρου, την οριοθέτηση των χωρικών υδά-
των , την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και την 
υφαλοκρηπίδα», επισημαίνει ότι: «Η Ελλάδα έχει 
αναγνωρίσει την υποχρεωτική δικαιοδοσία του 
Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, σύμφωνα με 
το άρθρο 36 του καταστατικού του ήδη από το 
1994. Το 2015 η χώρα ανανέωσε την αναγνώ-
ριση, προβαίνοντας σε σχετική δήλωση και προ-
σθέτοντας κάποιες συγκεκριμένες εξαιρέσεις, 
ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων, ευρωπαϊ-
κών και μη, κρατών...Σε αντίθεση με την Ελλάδα, 
η Τουρκία είναι αυτή που δεν αναγνωρίζει τη δι-
καιοδοσία του Δικαστηρίου».

Απευθυνόμενος στη Γενική Συνέλευση του 
Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρή-
σεων ο πρόεδρος του «Συνασπισμού της Ριζο-
σπαστικής Αριστεράς-Προοδευτική Συμμαχία, 
μεταξύ άλλων, αναφέρει: «...Ένας Πρωθυπουρ-
γός αποφασίζει να πάει σε πρόωρες εκλογές 
για δύο λόγους: είτε όταν είναι απολύτως βέ-
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βαιος ότι θα κερδίσει, είτε όταν είναι απολύτως 
βέβαιος ότι αυτό που έρχεται δεν μπορεί να το 
διαχειριστεί και αποφασίζει, με τον έναν ή τον 
άλλο τρόπο, να «αποδράσει», να βγάλει από 
πάνω του την καυτή πατάτα, είτε να καταφέρει 
να επανεκλεγεί, αλλά να πει ότι «εντάξει, έχω 
νωπή εντολή», είτε να χάσει και να φύγει...Το 
δίλημμα των εκλογών που έχουμε μπροστά μας 
είναι απλό και ξεκάθαρο, πολιτική αλλαγή και ο 
εφιάλτης τέλος ή εφιάλτης δίχως τέλος». Κλη-
θείς να σχολιάσει την ομιλία, ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος δηλώνει: «Δεν θα αφήσουμε τον 
«τραμπισμό αλά γκρέκα» ούτε να πλήξει τη δη-
μοκρατία μας, ούτε να βλάψει την κοινωνία και 
την πατρίδα μας». 

24 ΙΟΥΝΙΟΥ
Σε συνάντησή του με δημοσιογράφους στις 
Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός επισημαίνει: «Θα 
εισέλθουμε σύντομα στον τέταρτο χρόνο της δι-
ακυβέρνησης και γνωρίζω ότι είναι δύσκολο να 
σας πείσω ότι δεν θα γίνουν εκλογές», προσθέ-
τοντας: «κανένας δεν έχει κατεβάσει τα μολύβια, 
δουλεύουμε απερίσπαστοι».

26 ΙΟΥΝΙΟΥ 
Ο πρόεδρος του «Πανελληνίου Σοσιαλιστικού 
Κινήματος-Κίνημα Αλλαγής» σε συνέντευξή 
του σε ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό αναφέ-
ρει: «...Έχουμε μια κυβέρνηση, η οποία δεν έχει 
τη δύναμη και το θάρρος να πει ότι πάω σε ένα 
δύσκολο χειμώνα, πιθανόν επειδή δημοσιονομι-
κά έχω κάνει λανθασμένες επιλογές τα τελευ-
ταία χρόνια, δεν σηκώνω το βάρος αυτού του 
χειμώνα και επειδή δεν θέλω να έχω περισσότε-
ρη φθορά, οδηγώ τη χώρα σε εκλογές», χαρα-
κτηρίζει «συνταγματικό ατόπημα τη θεωρία ότι 
οι εκλογές της απλής αναλογικής είναι βατήρας 
για τις επόμενες» και τον τρόπο που ψηφίστη-
κε η απλή αναλογική «εκλογικό τακτικισμό», δε-

σμεύεται δε ότι το κόμμα του «θα σεβαστεί το 
Σύνταγμα και θα αγωνιστεί για να έχει σταθερό-
τητα η χώρα από την πρώτη Κυριακή. Πώς θα 
γίνει αυτό; Αυτό θα το επιλέξει ο ελληνικός λα-
ός» και προκρίνει «τη σύσταση μιας προοδευτι-
κής κυβέρνησης με τη σοσιαλδημοκρατία στον 
αξιακό της πυρήνα και με συγκεκριμένες προτε-
ραιότητες».   

30 ΙΟΥΝΙΟΥ
Υιοθετώντας, κατά βάση, την πρόταση της ανα-
κρίτριάς του Ελ. Μετσοβίτου-Φλουρή, το δικα-
στικό συμβούλιο που ερευνά την υπόθεση της 
Novartis παραπέμπει με βούλευμά του στο Ει-
δικό Δικαστήριο τον, πρώην εισαγγελικό λει-
τουργό και Υπουργό, Δ. Παπαγγελόπουλο για 
ηθική αυτουργία σε κατάχρηση εξουσίας και 
για παράβαση καθήκοντος, καθώς επίσης, κατά 
πλειοψηφία, για κατάχρηση εξουσίας την Ελ. 
Τουλουπάκη, πρώην επικεφαλής της Εισαγγε-
λίας Διαφθοράς. Αντιθέτως, απαλλάσσει από 
κάθε κατηγορία τους Χρ. Ντζούρα και Στ. Μα-
νώλη, επίκουρους εισαγγελείς της, τους εκδό-
τες Κ. Βαξεβάνη και Γ. Φιλιππάκη και τους δη-
μοσιογράφους Γ. Παπαδάκου και Αλ. Τάρκα.  

Σε ομιλία του στη Λαμία ο πρόεδρος του 
«Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος-Κί-
νημα Αλλαγής», μεταξύ άλλων, αναφέρει: «...
εκλογικός του στόχος, όποτε και εάν γίνουν 
εκλογές, είναι να έχει ποσοστό τέτοιο που να του 
επιτρέπει, όταν λάβει την εντολή, να επιβάλει το 
σοσιαλδημοκρατικό του πρόγραμμα στο κυβερ-
νητικό σχήμα», προσθέτοντας ότι τα στελέχη 
του κόμματος «δεν κινούνται με βάση τις καρέ-
κλες» και θέτουν υπό συζήτηση το πρόσωπο 
του Πρωθυπουργού, αφού «δεν θεωρούνται 
κατάλληλοι τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο 
και ο Αλέξης Τσίπρας..., όποιος πραγματικά πι-
στεύει στην απλή αναλογική δεν συζητά για κα-
ρέκλες και πρόσωπα».                                 q


