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Συνέντευξη με τον  
κ. Γιώργο Λαμπρούλη,  
εκπρόσωπο του ΚΚΕ & 

Αντιπρόεδρο της Βουλής 
 

 

H πολιτική διαφθορά συχνά συνεπάγεται κατάχρηση εξουσίας και οδηγεί όχι μόνο στην εσφαλμένη 

κατανομή των πόρων, αλλά επηρεάζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις.  

Aποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια πριν επιτευχθεί διαφάνεια στη δημόσια ζωή, 

αποδυναμώνοντας τις δημοκρατικές αξίες, τη δυναμική των πολιτών και τον ενεργό ρόλο στο 

δημόσιο διάλογο.  

Η Διεθνής Διαφάνεια λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 αναφορικά με 

το κράτος δικαίου και τις συνεχείς ανησυχίες των πολιτών θέτει ερωτήματα μέσω του δρα, 

Άγγελου Κασκάνη, Εκτελεστικού Διευθυντή του Οργανισμού, στον κ. Γιώργο Λαμπρούλη, Βουλευτή 

του ΚΚΕ και ΣΤ' Αντιπρόεδρο της Βουλής. Ο κ. Λαμπρούλης είναι Ιατρός – Πνευμονολόγος και μέλος 

των επιτροπών Κοινωνικών Υποθέσεων, Έρευνας και Τεχνολογίας και Για την αντιμετώπιση των 

ναρκωτικών. 

 

ΑΚ: Οι Έλληνες βουλευτές δηλώνουν τα εισοδήματά τους με μη ενιαίο τρόπο, με αποτέλεσμα να 

εμφανίζονται τεράστιες αποκλίσεις στα ποσά που φαίνεται ότι λαμβάνουν οι βουλευτές ως 

εισόδημα από την άσκηση των βουλευτικών καθηκόντων τους. Γιατί πιστεύετε δεν υπάρχει μια 

ενιαία προσέγγιση στο ζήτημα; 

ΓΛ: Οι βουλευτές του ΚΚΕ, όπως όλοι οι εκλεγμένοι του Κόμματος σε όργανα και θεσμούς του 

αστικού κράτους, υπηρετούν συνειδητά από το δικό τους “πόστο” μία συλλογική υπόθεση: Την 

πρωτοπόρα δράση του ΚΚΕ για την προάσπιση των συμφερόντων του εργαζόμενου λαού. Γι’ αυτό, 

στην περίπτωση του Κόμματός μας, η βουλευτική ιδιότητα, τα καθήκοντα που απορρέουν από 

αυτήν όπως και τα σχετικά έσοδα και οικονομικές υποχρεώσεις δεν αποτελούν “προσωπική 

υπόθεση” κάθε βουλευτή, αλλά  συλλογική υπόθεση. Έτσι, όπως είναι γνωστό, οι βουλευτές του 

ΚΚΕ από θέση αρχής αποζημιώνονται με εισόδημα που δεν υπερβαίνει το μέσο μισθό των 

εργαζομένων στη χώρα μας. Διαχρονικά -κι όχι ευκαιριακά, όπως έγινε στο πλαίσιο της 

οικονομικής κρίσης και των διάφορων “δημοσιονομικών” μέτρων- το ΚΚΕ πρότεινε και προτείνει 

την κατάργηση σειράς προνομίων των βουλευτών, όπως τη δραστική μείωση της βουλευτικής 

αποζημίωσης, την κατάργηση των αμοιβών για συμμετοχή σε συνεδριάσεις κ.ά.  
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Οι θέσεις και η πολιτική του ΚΚΕ, που διαφέρουν όσο “η νύχτα με τη μέρα” από εκείνες των άλλων 

κομμάτων, είναι που διασφαλίζουν την ενιαία, συνεπή και έντιμη στάση του Κόμματός μας 

συνολικά απέναντι στον λαό. 

Θα μπορούσε, ωστόσο, να υπάρχει ένας ενιαίος τρόπος δήλωσης των κάθε είδους εσόδων, ώστε 

να αποφεύγεται αυτή ακριβώς η απόκλιση. 

 

ΑΚ: Χωρίς ισχυρά μέτρα ακεραιότητας, η πολιτική διαφθορά απειλεί τη δημοκρατία και 

υπονομεύει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων στις κυβερνήσεις τους. Ποια είναι η πολιτική 

προσέγγισης από το ΚΚΕ; 

ΓΛ: Η υπονόμευση της εμπιστοσύνης του λαού στις κυβερνήσεις πηγάζει πρώτα απ’ όλα από την 

αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων που επιτίθενται βάναυσα στο εισόδημα και στα δικαιώματα 

του λαού. Άλλωστε, το υπάρχον σύστημα στηρίζεται στην εκμετάλλευση, στη φτώχεια, στους 

πολέμους για τα κέρδη των λίγων σε βάρος της λαϊκής πλειοψηφίας και όλες οι κυβερνήσεις, 

συνολικά το αστικό κράτος, υπηρετούν αυτούς τους  σκοπούς. Τα αστικά κόμματα είναι “δεμένα”, 

και οικονομικά, με τα μονοπώλια, γιατί εκφράζουν και υπηρετούν τα συμφέροντά τους. Οι 

“μαύροι” σκοποί του κέρδους γεννούν, επίσης, “μαύρες” διαδρομές, διασυνδέσεις. Είναι τελικά 

αυτό το σάπιο έδαφος που γεννά και αναπαράγει φαινόμενα, όπως η διαφθορά και η διαπλοκή, 

που δικαιολογημένα προκαλούν την οργή και την αποστροφή του λαού και των νέων ανθρώπων. 

Αντίθετα, το ΚΚΕ διατηρεί δεσμούς με τον εργαζόμενο λαό, ο οποίος στηρίζει το Κόμμα διαχρονικά 

από το υστέρημά του, γιατί ξέρει ότι βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των αγώνων για τις ανάγκες 

του. 

 

ΑΚ: Ποια μέτρα βελτίωσης προτείνετε για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ανάκτηση της 

εμπιστοσύνης του Έλληνα πολίτη προς το κράτος; 

ΓΛ: Το ΚΚΕ έχει επανειλημμένα προτείνει μια σειρά μέτρα σχετικά με τη διαφάνεια, που μάλιστα 

αφορούν στη σχέση της οικονομικής εξουσίας με την πολιτική, όπως την απαγόρευση δράσης 

offshore εταιρειών, την ονομαστικοποίηση μετοχών, την κατάργηση απορρήτων όπως το τραπεζικό 

κ.α. Αυτά τα μέτρα, που θα μπορούσαν, έστω σε ένα μικρό βαθμό, να συμβάλουν στη διαφάνεια, 

απορρίπτονται από όλες τις κυβερνήσεις, με ευθύνη των άλλων κομμάτων. Δικαιολογημένα, 

λοιπόν, ο λαός και η νέα γενιά δεν έχουν εμπιστοσύνη σε αυτές τις κυβερνήσεις και αυτό το 

κράτος.  

Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά των κομμάτων, πιστεύουμε πως το παράδειγμα του ΚΚΕ είναι 

χαρακτηριστικό. Αποδεικνύει ότι μπορεί να υπάρχει, τόσο η καθαρή και έντιμη οικονομική 

διαχείριση, όσο και να προστατεύονται τα δικαιώματα των εργαζομένων και των νέων να 

συμμετέχουν ενεργά στην πολιτική ζωή. 

Πράγματι, σε αντίθεση με την κακόβουλη επίθεση και τα ψέματα γύρω από τα οικονομικά του, το 

Κόμμα μας ελέγχεται αυστηρά και τηρεί τις διατυπώσεις όπως ορίζει ο νόμος. Το υπάρχον πλαίσιο 

είναι υπεραρκετό για να αποτυπώνεται η πραγματική οικονομική κατάσταση των κομμάτων και 

των εκλεγμένων. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται η νομοθεσία να οδηγεί σε απαράδεκτη παρέμβαση και 

έλεγχο του κράτους στη λειτουργία των κομμάτων και στην πολιτική δράση. Για παράδειγμα, η 

“διαφάνεια” δεν μπορεί να νομιμοποιεί τη συλλογή των προσωπικών δεδομένων όλων των μελών 

και φίλων του πολιτικού κόμματος, το “φακέλωμα” κάθε απλού λαϊκού ανθρώπου που το ενισχύει 
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οικονομικά. Γι’ αυτό καλούμε κάθε προοδευτικό άνθρωπο να απορρίψει τέτοιου είδους 

αντιδραστικά μέτρα, να μην περάσουν περιορισμοί στις ελευθερίες και στη δράση του λαού.  

 

_________________________ 

 

Η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδος συμμετέχει με 7 ακόμα Ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, 

Ολλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Σλοβενία) στο πρόγραμμα Integrity Watch επιδιώκοντας να παρέχει 

στους φορείς που ασκούν δημόσια εξουσία, στους πολίτες, την κοινωνία των πολιτών και τους 

δημοσιογράφους μια σειρά από ηλεκτρονικά εργαλεία για τον εντοπισμό και την πρόληψη της 

πολιτικής διαφθοράς. Η δράση διαμορφώνεται μετά την επιτυχημένη λειτουργία της πλατφόρμας 

Integrity Watch – www.integritywatch.eu  σε επίπεδο ΕΕ, στη Γαλλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. 


