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Δηζεξρφκαζηε ζηε κε αξηζκφ 793/29-3-2005 επίθαηξε εξψηεζε ηνπ Αλεμάξηεηνπ Βνπιεπηή θ. Αλδξέα 
Αλδξηαλφπνπινπ πξνο ηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ, ζρεηηθά κε ην πφξηζκα ησλ ειεγθηψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή 
δηαρείξηζε ζηελ νκνζπνλδία ηνπ βφιετ θιπ.. 
Ζ επίθαηξε εξψηεζε ηνπ θπξίνπ ζπλαδέιθνπ έρεη σο εμήο:  
«Κε θαηάπιεμε πιεξνθνξήζεθα ηελ ίδξπζε ηεζζάξσλ θαηλνχξγησλ νκνζπνλδηψλ ρεηκεξηλψλ αζιεκάησλ 
αλάκεζα ζηηο νπνίεο είλαη θαη ε νκνζπνλδία ρφθετ επί πάγνπ. Δθφζνλ νη ζρεηηθέο νκνζπνλδίεο 
ρξεκαηνδνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν απφ ην δεκφζην, πνπ νθείιεη λα ειέγρεη ηε ζνβαξφηεηα θαη ην πξαγκαηηθφ 
ηνπο πεξηερφκελν, ζα ήζεια λα πιεξνθνξεζψ απφ ηνλ αξκφδην Τπνπξγφ ηα νλφκαηα θαη ηηο δηεπζχλζεηο ηξηψλ 
ηνπιάρηζηνλ ζσκαηείσλ ζηελ πεξηνρή Αζελψλ-Πεηξαηψο, πνπ θαιιηεξγνχλ ην ζρεηηθφ ζπνξ, ψζηε ηα παηδηά 
αλζξψπσλ πνπ ελδηαθέξνληαη λα κπνξέζνπλ λα εγγξαθνχλ! 
Δξσηάηαη, επίζεο, ν θχξηνο Τπνπξγφο λα ελεκεξψζεη ηε Βνπιή γηα ηνπο ιφγνπο πνπ ηνλ νδήγεζαλ λα θξαηήζεη 
ζην ζπξηάξη ηνπ πφξηζκα ειεγθηψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζηελ νκνζπνλδία ηνπ 
βφιετ. Γελ ζα κπνξνχζα λα πηζηέςσ πσο κηα θπβέξλεζε πνπ επαγγέιιεηαη ηελ ηηκηφηεηα θαη ηε δηαθάλεηα ζα 
θξχςεη έλα πφξηζκα, πνπ πξνέθπςε απφ πξσηνβνπιία ησλ πξνθαηφρσλ ηεο.» 
Οξίζηε, θχξηε Τθππνπξγέ, έρεηε ην ιφγν γηα ηξία ιεπηά.  
ΓΔΩΡΓΗΟ ΟΡΦΑΛΟ (Τθππνπξγφο Πνιηηηζκνχ): Θπξία θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, θχξηε Πξφεδξε, απαληψληαο 
ζηελ επίθαηξε εξψηεζε ηνπ θπξίνπ ζπλαδέιθνπ, θαη’  αξράο λα πσ φηη ήδε έρεη απαληεζεί γξαπηψο. Έρεη ηα 
ζηνηρεία ηα νπνία δεηεί κε ηελ εξψηεζή ηνπ.  
Θα επαλαιάβσ ηα νλφκαηα ησλ ζσκαηείσλ: «ΟΙΤΚΠΟ-ΕΔΤ», Ληθεηαξά 2-4 θαη Δκκαλνπήι Κπελάθε, 
Αζήλα. «ΖΦΑΗΣΟ ΓΙΤΦΑΓΑ», Τκεηηνχ 44, ̓ λσ Γιπθάδα. «Γ.. ΠΑΛΑΘΖΛΑΗΟΛ», Αηξεηδψλ 17, Αγία 
ʼξηεκηο, Αζήλα. «Α.. ΗΠΣΑΚΔΛΟΗ ΠΑΓΟΓΡΟΚΟΗ», Ιεσθφξνο Θεζέσο 272β, Θαιιηζέα. Απηά γηα ην ηππηθφ.  
ηελ νπζία ζα απαληήζσ φηη έρνπλ γίλεη φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, έιεγρνη απφ ηελ πιεπξά ηεο πνιηηείαο, 
έηζη ψζηε νη ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο λα είλαη λφκηκεο, λα είλαη ζχκθσλεο κε ην λ. 2725, ν νπνίνο πξνβιέπεη 
πψο ηδξχεηαη κηα θαηλνχξγηα νκνζπνλδία. Βέβαηα, αλ ζα ήζειε λα εθθξάζεη ην βαζηθφ εξψηεκα, ην νπνίν θαη 
εκείο αηζζαλφκαζηε, δειαδή πνχ ζα γπκλάδνληαη, λα ππελζπκίζσ φηη νη αζιεηέο απηψλ ησλ αζιεκάησλ 
γπκλάδνληαη ζην εμσηεξηθφ, επεηδή αθξηβψο ε πξνεγνχκελε θπβέξλεζε επί έληεθα ρξφληα δελ θξφληηζε λα 
θηηάμεη έλα παγνδξφκην ή δχν ή ηξία ή παξαπάλσ, εθφζνλ ππάξρεη θαη ππήξρε θαη ε αληίζηνηρε νκνζπνλδία 
παγνδξνκηψλ, ε νπνία εμππεξεηνχζε ηα ζπγθεθξηκέλα αζιήκαηα.  
ηε ζπλέρεηα έρνπκε επεξψηεζε. Θα δψζνπκε φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία απφ ηα νπνία θαίλεηαη φηη 
ππάξρνπλ ζπκκεηνρέο αζιεηψλ ζε φιεο ηηο κεγάιεο δηνξγαλψζεηο, πνπ ζεκαίλεη φηη ε αβειηεξία ηεο 
πξνεγνχκελεο θπβέξλεζεο θαη ε έιιεηςε εηδηθψλ ρψξσλ δελ βαξχλεη ηελ ΔΟΠΑΓ., ε νπνία έρεη σο ζηφρν λα 
πξνσζήζεη ηα ρεηκεξηλά αζιήκαηα. ̓ ξα, ινηπφλ, ζσζηά έπξαμε.  
ηε ζπλέρεηα, γηα ην δεχηεξν ηκήκα ηεο εξψηεζήο ζαο, απηφ πνπ αθνξά ηνλ έιεγρν θαη ην πφξηζκα ζηελ 
ΔΟΠΔ, ζέισ λα πσ φηη θαη’  αξρήλ απφ δηθή ηνπο πξσηνβνπιία έρεη θαηαηεζεί ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα. 
Αθνχ κε ελεκέξσζαλ φηη ζα θάλνπλ απηήλ ηελ θίλεζε, εκείο απφ ηε δηθή καο πιεπξά θάλνπκε θαη νηθνλνκηθφ 
θαη λνκηθφ έιεγρν θαη, βέβαηα, απφ 7 Καξηίνπ 2004 έρνπκε ζηακαηήζεη ηηο πιεξσκέο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 
εξγνιαβία, κέρξηο φηνπ μαθαζαξίζεη ε δηαδηθαζία.  
Βέβαηα, επεηδή είλαη έλα ζέκα, ην νπνίν ηελ ίδηα ψξα ζπδεηείηαη θαη γηα άιιεο νκνζπνλδίεο, φπσο ε ΔΠΟ, πνπ 
αλέιαβε λα θάλεη αλάινγα έξγα, εκείο ζα πεξηκέλνπκε απφ ηελ πιεπξά ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο ηα δηθά ηεο 
πνξίζκαηα θαη φ,ηη άιιν ρξεηάδεηαη λα γίλεη, σο έιεγρνο ζα γίλεη. Όηαλ θαη φπνπ θαηαιήμεη ε λνκηθή καο 
ππεξεζία, ζα πξνρσξήζνπκε ζηηο απαξαίηεηεο δξάζεηο.  
Δπραξηζηψ.  
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΛ (Ησάλλεο Σξαγάθεο): Δπραξηζηνχκε, θχξηε Τθππνπξγέ.  
Οξίζηε, θχξηε Αλδξηαλφπνπιε, έρεηε ην ιφγν γηα δχν ιεπηά.  
ΑΛΓΡΔΑ ΑΛΓΡΗΑΛΟΠΟΤΙΟ: Θχξηε Πξφεδξε, αλαξσηηέκαη αλ ν Τπνπξγφο κηιάεη ζνβαξά ή ηνπιάρηζηνλ 
θαηάιαβε ηη είπε εδψ κέζα. 
Φηηάμαηε, δειαδή, κία νκνζπνλδία, ε νπνία έρεη ζσκαηεία, ηα νπνία δελ έρνπλ αζιεηέο θαη ρψξνπο 
εθγχκλαζεο; Γηαηί, ιέεη, νη αζιεηέο γπκλάδνληαη ζην εμσηεξηθφ. Απηφ είλαη πξσηνθαλέο. Γελ ην έρσ 
μαλαθνχζεη πνηέ κνπ. Δίλαη αδηαλφεην. Γελ κπνξψ λα ζπιιάβσ απηφ πνπ είπαηε, γηα λα ην «ρσλέςσ» θαη λα 
ην θαηαιάβσ. 
Τπάξρνπλ ζσκαηεία ρσξίο αζιεηέο. Έγηλε φκσο θαη νκνζπνλδία, ζηελ νπνία ππάξρνπλ απηά ηα ζσκαηεία, ελψ 
δελ ππάξρεη νχηε έλαο ρψξνο εθγχκλαζεο ζηελ Διιάδα. Γειαδή, έρνπκε κηα νκνζπνλδία κε ζσκαηεία, πνπ 
έρνπλ αζιεηέο ζην εμσηεξηθφ, πνπ γπκλάδνληαη ζην εμσηεξηθφ. Σψξα, αλ απηά ηα πξάγκαηα ζεσξνχληαη 
ζνβαξά, ηη λα πσ απφ εθεί θαη πέξα; Σα ζρφιηά κνπ πεξηηηεχνπλ. 
Θαζ’  φζνλ αθνξά ην δεχηεξν ζέκα, πξνο ηηκήλ ηνπ ν πξνθάηνρφο ζαο θ. Ιηάλεο ήζειε λα πάξεη ρακπάξη ηη 
αθξηβψο γίλεηαη ζε απηήλ ηελ νκνζπνλδία. Θαη δήηεζε θαη έγηλε δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο. Σν πφξηζκα ήξζε ζην 
γξαθείν ζαο ιίγεο κέξεο, αθνχ αλαιάβαηε ή ιίγεο κέξεο πξηλ, ελδερνκέλσο. Θαη πεξηκέλαηε έλα ρξφλν λα 
γίλνπλ ηνπιάρηζηνλ επηά-νθηψ δεκνζηεχκαηα ζε εθεκεξίδεο, λα θαηαζέζσ εγψ κηα επίθαηξε εξψηεζε, πνπ 
έρεηε αλαβάιεη ηξεηο θνξέο θαη λα πεξηκέλεηε απφ ηελ ίδηα ηελ νκνζπνλδία λα πάεη ζηνλ εηζαγγειέα. 
Σέηνηνπ είδνπο δηαθάλεηα, ζεκλφηεηα θαη ηαπεηλφηεηα νκνινγψ φηη εκέλα κε εθπιήζζεη. Φαληάδνκαη φηη, αλ 
είρε παξακείλεη ζηε ζέζε ζαο ν πξνθάηνρφο ζαο, ζα είρε πξνρσξήζεη πνιχ γξεγνξφηεξα απφ ζαο. 
Θαη κάιηζηα ην πφξηζκα ζην ηέινο ζαο ζέηεη θαη θάπνηα εξσηήκαηα. Εεηάεη απφ ζαο σο Τπνπξγείν, σο Γεληθή 
Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ θάπνηεο πξφζζεηεο ελέξγεηεο, γηα λα δηεπθξηληζηνχλ θάπνηα ζεκεία. Θαη δελ έρεηε θάλεη 
ηίπνηα. Γελ θαηαιαβαίλσ. Δγψ δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ ηίπνηα. 
Θαη θάηη ηειεπηαίν, θχξηε Τπνπξγέ. Γελ ζαο θξχβσ φηη ηα δχν ηειεπηαία εηθνζηηεηξάσξα αηζζάλνκαη πάξα 



πνιχ άζρεκα – θνληεχεηε λα κε θάλεηε ζρεδφλ λα ληξέπνκαη- πνπ είκαη πνιίηεο απηήο ηεο ρψξαο. Απηφ πνπ 
ζπλέβε ζηνλ αγψλα Διιάδνο-Αιβαλίαο είλαη απίζαλν. Γηα λα πάξεηε εηζηηήξηα ή γηα λα κπείηε ζηνλ αγψλα, 
έπξεπε λα έρεηε ηαπηφηεηα φηη είζηε Έιιελαο πνιίηεο! 
Καο έρεηε θάλεη λα είκαζηε εδψ, ζ’  έλα δεκνθξαηηθφ θνηλνβνχιην θαη λα εθπξνζσπνχκε κηα ρψξα, ηεο νπνίαο 
ε Θπβέξλεζε ζπλεηδεηά πξνσζεί ξαηζηζηηθέο πνιηηηθέο. Δίλαη απίζαλν απηφ ην νπνίν έγηλε! Θαη κε εθπιήζζεη 
κάιηζηα θαη ε απάζεηα γεληθφηεξα θαη ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Γελ έρεη 
μαλαθνπζηεί ζηνλ θφζκν, γηα λα κπεηο ζ’  έλα καηο, λα απνδείμεηο κε ηαπηφηεηα ηη εζληθφηεηα έρεηο! 
Αλ θνβφζαζηε επεηζφδηα, κε ζπγρσξείηε πάξα πνιχ, αιιά δελ κπνξείηε λα θπβεξλήζεηε. Πεξάζαηε έλα λφκν, 
γηα λα παηάμεηε ηηο θαζαξίεο ζηα γήπεδα. Θαη ζαο εξσηψ: ζπλειήθζεζαλ άλζξσπνη γηα θαζαξίεο. Δίλαη 
θαλέλαο απ’  απηνχο απηήλ ηε ζηηγκή ζηε θπιαθή; Πνηνο; Πείηε κνπ. Γελ κπνξείηε λα επηβάιιεηε ηελ ηάμε; 
Δίλαη δπλαηφλ, δειαδή, θάπνηα ππνθείκελα ή αλζξσπνεηδή λα επηβάιινπλ ζηελ Θπβέξλεζε ηελ πνιηηηθή ηνπο 
θαη εζείο λα επηβάιιεηε ξαηζηζηηθνχο φξνπο γηα ην πνηνο ζα παξαθνινπζήζεη ή δελ ζα παξαθνινπζήζεη έλα 
άζιεκα; Φαληάδεζηε λα ζπλέβαηλε απηφ θάπνπ ζην εμσηεξηθφ εηο βάξνο δηθφ καο; Λα έπαηδε ε Διιάδα κε ηε 
Γεξκαλία, γηα παξάδεηγκα θαη λα έιεγαλ νη Γεξκαλνί φηη αλ δελ έρεηο ηαπηφηεηα Γεξκαλνχ, δελ κπαίλεηο ζην 
γήπεδν θαη άξα νη Έιιελεο ηεο Γεξκαλίαο δελ κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ην παηρλίδη; 
Δίλαη αδηαλφεην απηφ ην νπνίν ζπλέβε! Δκέλα κε θάλεη λα ληξέπνκαη. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΛ (Ησάλλεο Σξαγάθεο): Οινθιεξψζηε, θχξηε ζπλάδειθε. 
ΑΛΓΡΔΑ ΑΛΓΡΗΑΛΟΠΟΤΙΟ: Οινθιήξσζα, θχξηε Πξφεδξε. Θαη εζείο πξέπεη λα ελνριείζηε, θαληάδνκαη. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΛ (Ησάλλεο Σξαγάθεο): Πάλησο, επεηδή θη εκέλα κε απαζρφιεζε απηφ ην δήηεκα, ξψηεζα θαη είδα 
φηη ήηαλ απφθαζε ηεο ΔΠΟ αθ’  ελφο. Αθ’  εηέξνπ, φζνλ αθνξά ηελ νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ εηζηηεξίσλ, ζα 
ήζεια λα ππελζπκίζσ ζηνλ θ. Αλδξηαλφπνπιν φηη ήηαλ αίηεκα πάξα πνιιψλ ζπιιφγσλ γηα ηελ πάηαμε ηεο 
βίαο. 
ΑΛΓΡΔΑ ΑΛΓΡΗΑΛΟΠΟΤΙΟ: ̓ ιιν απηφ. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΛ (Ησάλλεο Σξαγάθεο): Δζείο γλσξίδεηε θαιχηεξα απφ θάζε άιιν φηη ζηελ Αγγιία, κεηά ηα 
θαηλφκελα ρνπιηγθαληζκνχ πνπ είραλ παξνπζηαζηεί, ην ζέκα αληηκεησπίζηεθε κε ηελ νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ 
εηζηηεξίσλ. 
ΑΛΓΡΔΑ ΑΛΓΡΗΑΛΟΠΟΤΙΟ: Θχξηε Πξφεδξε, είλαη άιιν απηφ θαη άιιν ε εζληθφηεηα. Έρεη πνιχ κεγάιε 
δηαθνξά. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΛ (Ησάλλεο Σξαγάθεο): Οξίζηε, θχξηε Τθππνπξγέ, έρεηε ην ιφγν γηα δχν ιεπηά. 
ΓΔΩΡΓΗΟ ΟΡΦΑΛΟ (Τθππνπξγφο Πνιηηηζκνχ): Κνπ είλαη θαηαλνεηή ε νξγή ζαο, θχξηε ζπλάδειθε, αιιά ην 
εξψηεκα γηα ην πνχ γπκλάδνληαη, ζα πξέπεη λα ην απεπζχλεηε ζηνπο δχν ζπλαδέιθνπο πνπ θάζνληαη θνληά 
ζαο. Γηαηί είλαη εθείλνη, νη νπνίνη θξφληηζαλ λα κελ ππάξρεη γήπεδν, ψζηε λα κε γπκλάδνληαη νη αζιεηέο. 
Λα ππελζπκίζσ φηη γηα ηα δχν αζιήκαηα, πνπ αθνξνχλ ηα έιθεζξα νπηδ θαη θέιεηνλ, δελ ππάξρνπλ παξά ζε 
δέθα ρψξεο ζπγθεθξηκέλνη δηάδξνκνη θαη φινη νη αζιεηέο απφ ηηο ζαξάληα πέληε ρψξεο πνπ αζρνινχληαη κ’  
απηά ηα αζιήκαηα, πεγαίλνπλ θαη γπκλάδνληαη εθεί. Παγνδξφκην δελ ππάξρεη, άξα εθ ησλ πξαγκάησλ – ην 
μέξσ θαη απφ ηε Θεζζαινλίθε- πεγαίλνπλ ζηε φθηα θαη γπκλάδνληαη. 
Γπζηπρψο, θχξηε Αλδξηαλφπνπιε, απηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα. Δκείο έρνπκε θξνληίζεη ζην πξφγξακκα 
δεκνζίσλ επελδχζεσλ λα εληάμνπκε δχν παγνδξφκηα, έλα ζηελ Αζήλα θαη έλα ζηε Θεζζαινλίθε. 
Θαη βέβαηα ε ίδξπζε ησλ νκνζπνλδηψλ έρεη απηφλ ην ζηφρν. Έρσ εδψ κπξνζηά κνπ δχν ρηιηάδεο νλφκαηα 
αζιεηψλ θαηαγεγξακκέλσλ εδψ θαη είθνζη ρξφληα, πνπ έρνπλ εγγξαθεί δηαδνρηθά κέζα ζηελ εηθνζαεηία ζηα 
ζπγθεθξηκέλα αζιήκαηα, ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζπιιφγνπο, ζηα ζπγθεθξηκέλα ζσκαηεία, θαη νη νπνίνη 
πεγαίλνπλ θαη γπκλάδνληαη ζην εμσηεξηθφ, δπζηπρψο. 
ΑΛΓΡΔΑ ΑΛΓΡΗΑΛΟΠΟΤΙΟ: Απηά είλαη ζνβαξά πξάγκαηα ηψξα; 
ΓΔΩΡΓΗΟ ΟΡΦΑΛΟ (Τθππνπξγφο Πνιηηηζκνχ): Πείηε ηα αιινχ. Σα αββαηνθχξηαθα πεγαίλνπλ, θχξηε 
Αλδξηαλφπνπιε. Αθήλνπλ ηελ εζπρία ηνπο θαη πεγαίλνπλ θαη γπκλάδνληαη εθεί, γηαηί ε ειιεληθή πνιηηεία δελ 
θξφληηζε λα έρνπλ ρψξνπο εθγχκλαζεο εδψ. 
Γηα ην δεχηεξν θνκκάηη πνπ αλαθέξεηαη ζην πφξηζκα, απεπζπλζείηε πάιη ζηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο. Απηνί 
αλέζεζαλ απηά ηα έξγα. Γελ ηα αλέζεζε ν ππνθαηλφκελνο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα είλαη 
δξαζηεξηφηεηα, ηελ νπνία εηνίκαζαλ ζπγθεθξηκέλνη Τπνπξγνί. Απηνί επζχλνληαη, αλ έρεη ππάξμεη νπνηαδήπνηε 
δπζαξκνλία, δπζιεηηνπξγία, παξαηππία ή παξαλνκία. Δκείο απφ ηελ πιεπξά καο θάλνπκε φιεο ηηο ελέξγεηεο, 
πνπ είλαη απαξαίηεηεο, γηα λα βγεη ζηε δηαθάλεηα ε αιήζεηα. Σψξα αλ ηξεηο κέξεο πξηλ απφ ηηο εθινγέο, γηα λα 
θιείζνπκε ηα κάηηα, βάιακε έλα πφξηζκα εθεί πέξα, κνπ είλαη θαηαλνεηφ. Ζ νπζία πνηα είλαη; Ζ νπζία είλαη φηη 
νη ίδηνη αλέζεζαλ ηα έξγα ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θαη απηνί ηα έθαλαλ φρη κφλν εθεί, αιιά θαη ζε άιιεο 
νκνζπνλδίεο. ̓ ξα, αλ θαιψο έθαλαλ, ηφηε γηαηί ππάξρνπλ ηα πνξίζκαηα θαη φιε ε δηαδηθαζία; Αλ δελ έθαλαλ 
θαιψο, θαίλεηαη φηη παίδεηε έλα δηπιφ παηρλίδη, απφ ηε κηα λα είκαζηε ίζνη θαη απφ ηελ άιιε λα αλαζέηνπκε ηα 
έξγα, φπσο ηα αλαζέζακε. 
Όζνλ αθνξά ην ηξίην, εκείο θάλνπκε ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο. Όζνλ αθνξά ην θνκκάηη πνπ ζέζαηε 
επθαηξηαθά, κε εθπιήζζεη πνπ έλαο άλζξσπνο ηνπ πνδνζθαίξνπ δελ μέξεη ηηο δηαδηθαζίεο. Ζ φιε ηζηνξία κε ηα 
νλνκαζηηθά εηζηηήξηα έρεη λα θάλεη κε ηελ ΔΠΟ. Σν φηη δελ δφζεθαλ εηζηηήξηα ζηελ αιβαληθή νκνζπνλδία θαη 
έκπαηλαλ κε νλνκαζηηθά εηζηηήξηα, ήηαλ απφθαζε ηεο Διιεληθήο Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο. Σν θξάηνο δελ 
έρεη θακία αξκνδηφηεηα θαη δελ αλαθαηεχεηαη ζ’  απηήλ ηελ ππφζεζε. 
Θαη φζνλ αθνξά ηα δηαβαηήξηα ηα νπνία ιέηε, δελ δεηνχζαλ λα δνπλ αλ είλαη ειιεληθφ. Δίλαη ππνρξέσζε απφ 
ην λφκν, φηαλ ππάξρνπλ νλνκαζηηθά εηζηηήξηα, απηά λα ζπλνδεχνληαη απφ ζηνηρεία ηαπηφηεηαο. Σίπνηε 
πεξηζζφηεξν θαη ηίπνηε ιηγφηεξν. Όζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο ξαηζηζκνχ θιπ, καθξηά απφ εκάο. Tν πλεχκα 
δεκνθξαηίαο θαη θηινμελίαο απηήο ηεο ρψξαο είλαη θπξίαξρν θαη πξσηαξρηθφ. 
Όζνλ αθνξά ηηο ππφινηπεο δηαδηθαζίεο ζην λφκν γηα ηε βία, λα ζαο ππελζπκίζσ φηη έρνπλ πάεη θαη θπιαθή, 
παξά ην γεγνλφο φηη απηφ κε ζηελνρσξεί. 
ΑΛΓΡΔΑ ΑΛΓΡΗΑΛΟΠΟΤΙΟ: Θαλείο δελ πήγε κέζα. 



ΓΔΩΡΓΗΟ ΟΡΦΑΛΟ (Τθππνπξγφο Πνιηηηζκνχ): Φαίλεηαη φηη δελ παξαθνινπζείηε, δπζηπρψο γηα εζάο. 
Αλαθέξνκαη ζην Ζξάθιεην θαη ζηνλ «ΔΡΓΟΣΔΙΖ», αλ ζπκάζηε. Σψξα γίλνληαη νη δηαδηθαζίεο νη λνκηθέο. 
ΑΛΓΡΔΑ ΑΛΓΡΗΑΛΟΠΟΤΙΟ: Θαλείο δελ είλαη κέζα.  
ΓΔΩΡΓΗΟ ΟΡΦΑΛΟ (Τθππνπξγφο Πνιηηηζκνχ): Πήγαλε ζηε θπιαθή, θχξηε Αλδξηαλφπνπιε. 
ΑΛΓΡΔΑ ΑΛΓΡΗΑΛΟΠΟΤΙΟ: ηα δηθαζηήξηα, φρη ζηε θπιαθή. 
ΓΔΩΡΓΗΟ ΟΡΦΑΛΟ (Τθππνπξγφο Πνιηηηζκνχ): ηε θπιαθή πήγαλ. Γελ ηα μέξεηε. Γελ παξαθνινπζείηε, 
δπζηπρψο. Έξρεζηε θαη ηα ιέηε εδψ πέξα, αιιά ε πξάμε απνδεηθλχεη φηη ειάρηζηα έρεηε δεη θαη θάλεηε κφλν 
ζπλζεκαηνινγία. 
Λα ππελζπκίζσ φηη έρνπλ γίλεη κέρξη απηήλ ηε ζηηγκή είθνζη ηέζζεξηο αγσληζηηθέο, έρνπκε πιεζηάζεη ηα 
ηεηξαθφζηα παηρλίδηα θαη είρακε ζε ελάκηζη παηρλίδη επεηζφδηα. Θαη απηφ είλαη έλα ζηνηρείν, πνπ έρεη λα θάλεη κε 
ηηο δηαηάμεηο πνπ ςήθηζε ε Βνπιή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο βίαο. Θαη πηζηεχνπκε φηη ζα έρνπκε θαη θαιχηεξε 
εηθφλα ηα επφκελα ρξφληα, γηαηί απηφ είλαη κηα κάρε δηαξθείαο, ηελ νπνία εκείο είκαζηε δηαηεζεηκέλνη λα ηε 
δψζνπκε έμσ απφ θάζε θνκκαηηθή δηαδηθαζία. 
ΓΔΩΡΓΗΟ ΙΗΑΛΖ: Θχξηε Πξφεδξε, κπνξψ λα έρσ ην ιφγν γηα ελάκηζη ιεπηφ; 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΛ (Ησάλλεο Σξαγάθεο): Ση ζέιεηε, θχξηε Ιηάλε; Δπεηδή αλεθέξζε ην φλνκά ζαο; 
ΓΔΩΡΓΗΟ ΙΗΑΛΖ: Απηφ είλαη ην ιηγφηεξν. Αλεθέξζε ην φλνκά κνπ εκκέζσο ηελ πεξίνδν πνπ ζπλεδεηείην ην 
ζέκα ηνπ πνξίζκαηνο, ην νπνίν ζπλεηάρζε θαη απηφο πνπ δηέηαμε ην πφξηζκα, είκαη εγψ. Θέισ δηεπθξηληζηηθά 
λα κνπ δψζεηε ην ιφγν γηα ελάκηζη ιεπηφ. Γελ πξφθεηηαη λα ζαο θνπξάζσ. 
Σν πξψην πνπ ζέισ λα πσ, είλαη φηη άθνπζα ηνλ θχξην Τπνπξγφ ν νπνίνο, κφιηο μεθίλεζε ηε ζεκεξηλή ηνπ 
νκηιία, αλαθέξζεθε θηφιαο ζην φηη έπξεπε λα ππάξρνπλ απηέο νη νκνζπνλδίεο παγνδξνκίαο. Δκείο ιέκε φηη 
αθνχγνληαο απηά ηα δεηήκαηα, ζα γίλεη παλεγχξη ζε ιίγν ζηελ Αίζνπζα, αθνχ ππάξρεη επηκνλή ζε 
νκνζπνλδίεο, «κατκνχδεο» θαη θαληάζκαηα. 
ην ζέκα καο ηψξα.  
ΓΔΩΡΓΗΟ ΟΡΦΑΛΟ (Τθππνπξγφο Πνιηηηζκνχ): Θαιά, θχξηε Πξφεδξε, ηη δηαδηθαζία είλαη απηή; Απφ πνχ 
εθπνξεχεηαη απηή ε δηαδηθαζία; 
ΓΔΩΡΓΗΟ ΙΗΑΛΖ: Σν αλέθεξα παξεκπηπηφλησο. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΛ (Ησάλλεο Σξαγάθεο): Κε ζπγρσξείηε, θχξηε Ιηάλε, είζηε θνηλνβνπιεπηηθφο…  
ΓΔΩΡΓΗΟ ΙΗΑΛΖ: Εεηψ ζπγγλψκε. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΛ (Ησάλλεο Σξαγάθεο): Θα ζαο αθαηξέζσ ην ιφγν. 
ΓΔΩΡΓΗΟ ΙΗΑΛΖ: Κα, δεηψ ζπγγλψκε. Λα κε κνπ αθαηξέζεηε ην ιφγν. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΛ (Ησάλλεο Σξαγάθεο): Κα, κνπ είπαηε έλα ιεπηφ, γηα λα δψζεηε κηα δηεπθξίληζε θαη εζείο απφ 
ηψξα κπαίλεηε ζηελ επεξψηεζε πνπ ζα ζπδεηήζνπκε ζε πέληε ιεπηά. 
ΓΔΩΡΓΗΟ ΙΗΑΛΖ: Ωο ζηγφκελνο πξψελ Τπνπξγφο πνπ ηνλ αθνξνχλ απηά πνπ δελ έθαλε, γηαηί αλαθέξζεθε ν 
θχξηνο Τπνπξγφο θαη νη δχν παξαθείκελνί ζαο θχξηνη, έρσ δηθαίσκα λα κηιήζσ. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΛ (Ησάλλεο Σξαγάθεο): Γηα ην βφιευ πείηε δπν θνπβέληεο. 
ΓΔΩΡΓΗΟ ΙΗΑΛΖ: Ιέσ ηψξα ζην ζέκα κνπ. Γελ πξφθεηηαη λα ζαο θνπξάζσ. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΛ (Ησάλλεο Σξαγάθεο): Όρη, δελ έρεηε ην δηθαίσκα. Θαηαρξεζηηθά ζαο δίλσ ην ιφγν, γηα λα πείηε 
δπν θνπβέληεο γηα ην βφιετ. 
ΓΔΩΡΓΗΟ ΙΗΑΛΖ: Σν πφξηζκα απηφ δελ ζπλεηάρζε ηξεηο κέξεο πξηλ ιήμεη ε ζεηεία καο σο θπβεξλήζεσο, 
αιιά ηξεηο κήλεο πξηλ. Σν αλ έθηαζε ζηε γξακκαηεία κηα εβδνκάδα πξηλ απφ ηηο εθινγέο, είλαη επζχλε απηνχ 
πνπ ην παξαιακβάλεη. Δγψ ήκνπλ ζηε Φιψξηλα θαη δελ έρσ θακία αληίξξεζε πνπ ην παξαιάβαηε θαη, αλ 
ζέιεηε, λα ην νδεγήζεηε εθεί πνπ ζέιεηε λα ην νδεγήζεηε. αο πξφιαβε, φκσο, ε νκνζπνλδία ηνπ βφιετ θαη 
πήγε θαη ην θαηέζεζε ε ίδηα, φπσο μέξεηε, ζηνλ εηζαγγειέα. Θαιψο θαηεηέζε. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΛ (Ησάλλεο Σξαγάθεο): Σα ίδηα είπαηε κε ηνλ θχξην Τπνπξγφ. Οινθιεξψζηε, ζαο παξαθαιψ. 
ΓΔΩΡΓΗΟ ΙΗΑΛΖ: Κηα ιέμε κφλν.  
Δίλαη πάγηα λννηξνπία, πάγηα ηαθηηθή, θχξηε Τπνπξγέ. Γηαηί εθπιήζζεζηε; ε νκνζπνλδίεο, ζε κεγάια αζιεηηθά 
γεγνλφηα…  
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΛ (Ησάλλεο Σξαγάθεο): Οινθιεξψζαηε, θχξηε Ιηάλε, επραξηζηψ πνιχ. 
(Θφξπβνο ζηελ Αίζνπζα) 
Οινθιεξψζαηε, θχξηε Ιηάλε. 
Θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, νινθιεξψζεθε ε ζπδήηεζε ησλ επηθαίξσλ εξσηήζεσλ. 
 


