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Συνέντευξη με τον κ. Μάριο Κάτση 
Τομεάρχη Ψηφιακής Πολιτικής - ΣΥΡΙΖΑ 

 

 

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. Μάριο Κάτση, (Βουλευτή 

Θεσπρωτίας και Τομεάρχη Ψηφιακής Διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, 

Κοσμήτορα της Βουλής των Ελλήνων) 

 
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; 
 
ΜΚ: Οι αποκλίσεις στα ποσά που λαμβάνουν οι βουλευτές, όπως εμφανίζονται κατά τη δημόσια 
ανάρτηση των δηλώσεων Πόθεν Έσχες, οφείλονται στη διαφορετική διαχείριση των βουλευτικών 
αποζημιώσεων από το κάθε κοινοβουλευτικό κόμμα, κυρίως όσον αφορά την απόδοση τμήματός 
της στο κόμμα. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. για παράδειγμα, αποδίδουν υποχρεωτικά ένα μέρος 
της βουλευτικής τους αποζημίωσης στο κόμμα και ένα άλλο μέρος της σε κομματικά οργανωμένες 
δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης. Το κρίσιμο, όμως, ζήτημα είναι ο τρόπος φορολόγησης της 
βουλευτικής αποζημίωσης, όπου για δεκαετίες ένα τμήμα της παρέμενε εκ του νόμου 
αφορολόγητο, γεγονός που συνιστούσε προνομιακή μεταχείριση σε σχέση με τους υπόλοιπους 
εργαζόμενους πολίτες. Θυμίζω ότι αυτό το μείζον βουλευτικό προνόμιο καταργήθηκε με νόμο της 
Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ αποδίδοντας έτσι περί τα 45 εκατ. ευρώ επιπλέον ετησίως στα δημόσια 
ταμεία, διότι στον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. δεν θεωρούμε τους εαυτούς μας εκλεκτούς και ιδιαίτερους, αλλά 
αντίθετα πιστεύουμε στην ισονομία για όλους τους πολίτες της χώρας. Δεν μπορεί ο 
Πρωθυπουργός της χώρας να υποβάλλει αποδεδειγμένα ψευδή δήλωση πόθεν έσχες και να μην 
δίνει απαντήσεις. Δεν γίνεται σε έλεγχο της δικαιοσύνης για την υπόθεση Novartis και μάλιστα σε 
απαλλακτικό βούλευμα να βρίσκονται σε Υπουργούς αδιευκρίνηστα ποσά χιλιάδων € και να μην 
υπάρχει αυτεπάγγελτος έλεγχος από τις Αρχές. Δεν γίνεται το μισό υπουργικός σύμβούλιο να έχει 
εκατομμύρια κόκκινα δάνεια ενώ το κόμμα της ΝΔ να χρωστά 360εκ €.Αυτά είναι πολύ σοβαρά 
ζητήματα για να το προσπερνάμε έτσι. Τα δημόσια πρόσωπα πρέπει να έχουν κρυστάλλινα 
οικονομικά στοιχεία γιατί είναι ζήτημα δημοκρατικής λογοδοσίας 
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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 τον ΣΥΡΙΖΑ; 
 
MK: Οι πολιτικές πάταξης της διαφθοράς αποτελούσαν ανέκαθεν προτεραιότητες του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ 
και της Αριστεράς ευρύτερα. Τόσο η πολιτική παράδοση από την οποία προέρχεται το κόμμα μας, 
όσο και η σύγχρονη δραστηριότητά του, ιδιαίτερα τα 4,5 χρόνια της διακυβέρνησης, έχουν ως 
αιχμή τα ζητήματα δικαιοσύνης, ισονομίας και διαφάνειας στα του δημοσίου βίου. Ανέκαθεν 
αγωνιζόμασταν και συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε, κόντρα σε πολύ ισχυρά διαπλεκόμενα 
συμφέροντα, ενίοτε με κόστος, για να απολαύσουν κάποια στιγμή οι πολίτες αυτής της χώρας ένα 
αυθεντικό κράτος δικαίου, όπου ο έλεγχος της διαφθοράς και της διασπάθισης δημοσίου 
χρήματος θα είναι απόλυτος και καθολικός, συγκροτώντας μια ασπίδα προστασίας για το σύνολο 
της κοινωνίας, αλλά και την ίδια τη Δημοκρατία.Όπως έλεγε  και ο αείμνηστος Βασίλης 
Ραφαηλίδης ο πατριωτισμός του καθενός μετριέται από το πόσο σέβεται το δημόσιο ταμείο.  
Στόχος μας και για την επόμενη περίοδο διακυβέρνησης, όπως έχει διατυπωθεί άλλωστε και στην 
απόφαση του πρόσφατου συνεδρίου μας, είναι να καταφέρουμε ξανά να ξηλώσουμε τους 
μηχανισμούς της διαφθοράς, της διαπλοκής, της ληστείας του δημοσίου πλούτου, οι οποίοι 
επανήλθαν δριμύτεροι με την ανάληψη της εξουσίας από τη ΝΔ του κ. Μητσοτάκη (δις ευρώ 
απευθείας αναθέσεων, Λίστες Πέτσα, ασυλία τραπεζιτών κ.ά.). Να επιβάλλουμε τη δημοκρατική 
κανονικότητα σε όλες τις πτυχές της δημόσιας ζωής και να οδηγήσουμε τη χώρα σε ένα τελείως 
διαφορετικό δρόμο από τον σημερινό. Λαμβάνοντας το νήμα από την περίοδο 2015-2019 όπου 
διαλύσαμε και στείλαμε στη δικαιοσύνη σκανδαλώδεις μηχανισμούς διαφθοράς (Novartis, 
ΚΕΕΛΠΝΟ, Ταμείο Αλληλοβοήθειας ΥΠΠΟΑ κ.ά.). Ο κ. Μητσοτάκης έχει μετατρέψει την κυβέρνηση 
του σε πλυντήριο σκανδάλων ημετέρων ενώ ταυτόχρονα παρακολουθεί τους αντιπάλους του. Οι 
πολιτικοί μας αντίπαλοι, όπως και τα ισχυρότατα επιχειρηματικά συμφέροντα που τους στηρίζουν, 
γνωρίζουν πολύ καλά τι θα σημαίνει για αυτούς και τα συμφέροντά τους η δεύτερη φορά 
Αριστερά, στο πεδίο της διαφθοράς, της διαπλοκής και της διασπάθισης δημοσίους χρήματος. Γι’ 
αυτό και έχουν κηρύξει πραγματική πανστρατιά για να μας εμποδίσουν να ξαναέρθουμε στην 
κυβέρνηση. 
 
ΑΚ: Ποια μέτρα βελτίωσης προτείνετε για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ανάκτηση της 
εμπιστοσύνης του Έλληνα πολίτη προς το κράτος; 
 
MK: Η ανάκτηση της εμπιστοσύνης του Έλληνα πολίτη προς το Κράτος είναι μια αργή και επίπονη 
διαδικασία, εξαιτίας των χρόνιων παθογενειών της πολιτικής εξουσίας που σε πολλές περιπτώσεις 
αντιλαμβάνεται το Κράτος ως λάφυρο. Κεντρικό μας σύνθημα είναι το «Δικαιοσύνη παντού, στο 
κράτος, στην οικονομία, στην κοινωνία. Ωστόσο, είναι αληθές ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς 
σε όλα τα επίπεδα, είναι κομβικό στοιχείο για την οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα στον 
πολίτη και το Κράτος. Μέτρα όπως η θεσμική θωράκιση των ανεξαρτήτων αρχών, καθώς και του 
πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, που έχει γίνει «σουρωτήρι» από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, 
είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για να ανακτηθεί ο πραγματικός δημόσιος έλεγχος στην 
οικονομική διαχείριση της πολιτικής εξουσίας. Επιπλέον, ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. έχει δεσμευτεί για την άρση 
σκανδαλωδών ρυθμίσεων της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όπως η άρση της ασυλίας των τραπεζιτών, 
καθώς και της χαριστικής αποδέσμευσης των χρήματων που είχαν δεσμευτεί για υποθέσεις 
ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Οι πολίτες ανεξαρτήτως του τι ψηφίζουν, γνωρίζει το ηθικό μας 
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πλεονέκτημα και την ανεξαρτησία μας από τα διαπλεκόμενα συμφέροντα. Ο μόνος τρόπος να 
απαλλαγεί η χώρα από μια επικίνδυνη κυβέρνηση που στοιχίζει ακριβά στους πολίτες και στην 
Δημοκρατία εντέλει είναι να βγεί ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική συμμαχία πρώτος και να σχηματίσει 
προοδευτική κυβέρνηση από την επομένη των εκλογών με πρωθυπουργό τον Α. Τσίπρα. 
 
 
______________________________________ 
 
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. 
 


