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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ 

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 

ΣΤΗΝ 75η 

∆ΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Γ. ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ: Καλό µεσηµέρι. Σας καλωσορίζουµε στην καθιερωµένη συνέντευξη Τύπου 
της 75ης ∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θα ξεκινήσουµε µε µια εισήγηση του 
Πρωθυπουργού και θα ακολουθήσουν οι ερωτήσεις σας. 

                        Κύριε Πρόεδρε. 

Γ. Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Καλησπέρα σας. Πριν από 11 µήνες, είπαµε για την Ελλάδα, «ή 
αλλάζουµε ή βουλιάζουµε», δηλαδή ή αλλάζουµε πορεία και κυβέρνηση ή βουλιάζουµε. Και 
οι εξελίξεις µάς επιβεβαίωσαν. 

Θέλησαν οι Έλληνες να αλλάξει η κυβέρνηση. Αλλάξαµε πορεία και δεν βουλιάξαµε. 
Καταφέραµε αυτό που φαινόταν ακατόρθωτο, σώσαµε την Ελλάδα από τη βέβαιη 
χρεοκοπία. 

Σήµερα, αφού αποφύγαµε τα χειρότερα, αλλά βέβαια µε την κρίση πάντα εδώ, το δίληµµα 
παίρνει µια νέα διάσταση: ή αλλάζουµε την Ελλάδα ή καταδικάζουµε την Ελλάδα. Γιατί τα 
ψέµατα τελείωσαν. Ή τώρα αποφασίζουµε τα αυτονόητα, όσα δηλαδή δεν τολµήσαµε, 
πολλές φορές, λόγω πολιτικού κόστους, αυτά που δεν αποφασίσαµε για χρόνια, για να 
αναµορφώσουµε την Ελλάδα, ή τελικά καταδικάζουµε την Ελλάδα να παραµένει συνεχώς 
σε κρίση, να παλεύει συνεχώς για τη σωτηρία της, επιτηρούµενη, εξαρτώµενη, δέσµια 
«δάνειων» δυνάµεων. 

Το µεγάλο έργο της αναµόρφωσης της Ελλάδας έχει ήδη ξεκινήσει. Η επανάσταση του 
αυτονόητου έχει αρχίσει. 



http://users.sch.gr/dimitrako 

http://users.sch.gr/dimitrako 
 

2 

Αν πριν από ένα χρόνο ακριβώς, εδώ, σε αυτή την αίθουσα, σας έλεγα ότι, µέσα σε 11 
µήνες, θα ξέραµε πόσοι είναι οι δηµόσιοι υπάλληλοι στη χώρα µας - επειδή µπορέσαµε να 
τους µετρήσουµε - αλλά να ξέρουµε και τι κάνουν και τι προσόντα έχουν και τι εµπειρία 
έχουν, 

Ότι θα είχαµε ψηφίσει την ουσιαστικότερη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού, για να 
εγγυηθούµε αξιοπρεπείς συντάξεις για τη νέα γενιά, για τα παιδιά µας, 

Ότι θα είχαµε ψηφίσει φορολογικό νοµοσχέδιο, µια πραγµατική επανάσταση δικαιοσύνης, 
που θα εφαρµοστεί από το 2011, 

Ότι θα είχαµε ψηφίσει και θα ήµασταν έτοιµοι να προχωρήσουµε σε εκλογές για τη 
µεγαλύτερη επανάσταση στην Αυτοδιοίκηση, τον «Καλλικράτη», 

Ότι θα είχαµε σταµατήσει από την πρώτη στιγµή τη θλιβερή εξαγορά συνειδήσεων για µια 
θέση στο ∆ηµόσιο, µε την καθολική υπαγωγή στο ΑΣΕΠ όλων ανεξαιρέτως των 
προσλήψεων, 

Ότι θα είχαµε καταφέρει να µειώσουµε το έλλειµµά µας σήµερα κατά 7 ολόκληρα 
δισεκατοµµύρια ευρώ. ∆ηλαδή, το έλλειµµά µας είναι µικρότερο κατά 7 δις, από ό,τι πέρυσι 
την ίδια περίοδο. 

Ότι θα είχαµε ψηφίσει νόµο, που υποχρεώνει όλους τους κρατικούς και αυτοδιοικητικούς 
λειτουργούς να αναρτούν όλες τις αποφάσεις τους στο ∆ιαδίκτυο, για να ξέρει ο Ελληνικός 
λαός πού πάνε τα χρήµατά του, 

Ότι θα είχαµε κόψει τις λειτουργικές δαπάνες του ∆ηµοσίου, τις καταναλωτικές δαπάνες του 
∆ηµοσίου, τις δαπάνες δηλαδή για προµήθειες - τηλέφωνα, ρεύµα, αυτοκίνητα, αµειβόµενες 
Επιτροπές - κατά 50%, δηλαδή 1 δις ευρώ, 

Ότι θα είχαµε σταµατήσει το «µαγείρεµα» των στατιστικών µας στοιχείων, µε µία 
Ανεξάρτητη Στατιστική Αρχή, 

Ότι θα είχαµε χιλιάδες νέους αστυνοµικούς να κυκλοφορούν δίπλα στον πολίτη, στις 
γειτονιές, 

Ότι θα είχαµε αναµορφώσει και απλοποιήσει το ΕΣΠΑ και θα είχαµε προχωρήσει σε 
πρωτοφανείς κινήσεις για την προστασία του υπερχρεωµένου νοικοκυριού και την ενίσχυση 
του επιχειρηµατία απέναντι στις Τράπεζες, 

Ότι θα είχαµε υλοποιήσει την άρση του καµποτάζ στην κρουαζιέρα, 

Ότι θα είχαµε προχωρήσει για πρώτη φορά σε τόσες διασταυρώσεις στοιχείων και θα 
κυνηγούσαµε, χωρίς δεύτερη σκέψη, περιπτώσεις προκλητικής φοροδιαφυγής, όχι για 
εντυπωσιασµό, αλλά από σεβασµό στον πολίτη, από σεβασµό σε αυτόν που είναι συνεπής 
στις φορολογικές του υποχρεώσεις, 

Ότι θα είχαµε καταφέρει τη µείωση της τιµής 6.500 φαρµάκων µέσα στο 2010, κατά 25% 
περίπου, 
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Ότι θα είχαµε ξεκινήσει και σύντοµα θα ολοκληρώσουµε το άνοιγµα των κλειστών 
επαγγελµάτων, 

Ότι θα είχαµε καταφέρει τα Ασφαλιστικά Ταµεία να µειώσουν επιτέλους τις δαπάνες για 
φάρµακα και, µόνο στο ΙΚΑ, τον Ιούλιο του 2010, η µηνιαία φαρµακευτική δαπάνη ήταν 
µειωµένη κατά 55 εκ. ευρώ, 

Ότι θα είχαµε καταφέρει τα Νοσοκοµεία να µειώνουν επιτέλους τις δαπάνες τους για υλικά, 
παρά την αύξηση της προσέλευσης ασθενών στα δηµόσια Νοσοκοµεία, 

Ότι θα είχαµε Εξεταστικές Επιτροπές που παράγουν αποτέλεσµα, 

Ότι θα είχαµε προσελκύσει το ενδιαφέρον για σοβαρές επενδύσεις στη χώρα µας, 

Ότι θα είχαµε ξανά ρόλο και λόγο στην περιοχή, 

Και αν πριν από ένα χρόνο, σας έλεγα ότι, σε 11 µήνες, απέναντι στο φάσµα της 
χρεοκοπίας, θα κατορθώναµε να στήσουµε ένα πρωτόγνωρο µηχανισµό στήριξης, από το 
µηδέν, και να εξασφαλίσουµε το πρωτοφανές ποσό των 110 δις, για να µην καταρρεύσει η 
χώρα, τότε θα άκουγα από παντού ότι, αυτά που λέω, «δεν γίνονται. Στην Ελλάδα, δεν 
γίνονται». 

Να που γίνονται. Να που έγιναν. Και βέβαια γίνονται. Και βέβαια µπορούµε. Και µπορούµε 
να τα καταφέρουµε, και θα τα καταφέρουµε. 

Κάναµε σε 11 µήνες, όσα δεν έγιναν χρόνια ολόκληρα. Και λάθη να έγιναν, δεν κάναµε το 
µεγάλο λάθος: να µείνουµε αδρανείς απέναντι στις εξελίξεις, να αφήσουµε την Ελλάδα να 
παρακµάσει ακόµα περισσότερο, να θεριεύσουν κατεστηµένες αντιλήψεις και πρακτικές. 

Σηκώσαµε τα µανίκια και έτσι θα συνεχίσουµε. Και είµαστε ακόµα στην αρχή. 

Χθες, στείλαµε συγκεκριµένα µηνύµατα. Πρώτον, ένα µήνυµα προς την επιχειρηµατική 
κοινότητα: θα ενισχύσουµε τη δηµιουργική επιχειρηµατικότητα, µειώνοντας τους 
φορολογικούς συντελεστές για επενδύσεις. 

∆εύτερον, ένα µήνυµα προς την αγορά και τους επαγγελµατίες: προχωράµε σε οριστική 
περαίωση, τραβάµε µια οριστική γραµµή µε το παρελθόν. 

Τρίτον, ένα µήνυµα προς το εξωτερικό, τις διεθνείς αγορές: ανοίγουµε µια πραγµατική 
λεωφόρο για µεγάλες επενδύσεις. 

Τέταρτον, ένα µήνυµα προς τους περισσότερο ευάλωτους συµπολίτες µας: προχωράµε σε 
πρωτοφανή προγράµµατα ενεργητικής στήριξης της εργασίας και δηµιουργίας νέων θέσεων 
εργασίας και θα εξαντλήσουµε κάθε δυνατότητα για να στηρίξουµε τους 
χαµηλοσυνταξιούχους. 

Πέµπτον, στροφή σ' ένα άλλο αναπτυξιακό πρότυπο, ανθρώπινο, βιώσιµο, πράσινο, που 
εµπεδώνει την αίσθηση του δικαίου και επενδύει στον άνθρωπο, επενδύει στην καινοτοµία, 
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στη φαντασία, στη δηµιουργία, στο σεβασµό των συγκριτικών ελληνικών πλεονεκτηµάτων, 
που έχει αυτή η χώρα. 

Το συνολικό πολιτικό µας µήνυµα, είναι µήνυµα συλλογικής προσπάθειας. Θα τα 
καταφέρουµε, αν όλοι συµβάλλουµε. Είναι µήνυµα συλλογικής ευθύνης, συλλογικής 
απόφασης. Απόφασης, να αναµορφώσουµε τη χώρα. 

Η πρόκληση δεν είναι κοµµατική. Είναι πατριωτική. Η µάχη που δίνουµε για τη σωτηρία και 
την αναµόρφωση της Ελλάδας, δεν είναι µάχη που θα κερδίσει ή θα χάσει ο πρωθυπουργός 
ή η κυβέρνησή του. Αυτή τη µάχη, ή την κερδίζουµε όλοι µαζί, ή βουλιάζουµε όλοι µαζί. 

Το πολιτικό µας µήνυµα είναι και µήνυµα αυτοπεποίθησης, είναι µήνυµα αισιοδοξίας και 
ελπίδας. Χωρίς να υπάρξει λήξη συναγερµού, ξέρουµε ότι όπως µαζί καταφέραµε να 
αποφύγουµε τη χρεοκοπία, µαζί θα καταφέρουµε και να αναµορφώσουµε την Ελλάδα. 
Έχουµε τον φυσικό πλούτο, έχουµε τους ανθρώπους. 

Γίνεται. Και βέβαια γίνεται. Μπορούµε. Όλοι µαζί µπορούµε να τα καταφέρουµε. 

Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ («ΤΑ ΝΕΑ»): Κύριε Πρόεδρε, πέρυσι, σ' αυτόν εδώ το χώρο, σας είχα 
ρωτήσει πώς θα υλοποιήσετε το φιλόδοξο πρόγραµµα που είχατε εξαγγείλει και µου είχατε 
απαντήσει ότι «λεφτά υπάρχουν». Ακολούθησαν µια σειρά αναφορές σας, δεσµεύσεις στην 
ίδια συνέντευξη ή και σε επόµενες, όπου λέγατε ότι δεν θα παγώσετε τους µισθούς, δεν θα 
µειώσετε τις συντάξεις, δεν θα αυξήσετε το ΦΠΑ, δεν θα επιβάλλετε έκτακτη εισφορά, 
πράγµατα τα οποία στη συνέχεια δεν επαληθεύτηκαν. 

                        Θέλω σήµερα να σας ρωτήσω: µε δεδοµένο ότι τα στοιχεία περιγράφουν 
µια δραµατική υστέρηση των εσόδων, αν για το 2011, που εσείς ο ίδιος έχετε περιγράψει 
ως µια πολύ δύσκολη χρονιά, θα επιβάλλετε νέα µέτρα, ένα δεύτερο µνηµόνιο, και προς 
ποια κατεύθυνση θα είναι αυτό. Ευχαριστώ. 

Γ. Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Πρώτα απ' όλα, δεν αλλάζει η κατεύθυνση, δεν αλλάζουν οι στόχοι 
µας. Εµείς θέλουµε και µεγαλύτερη ευηµερία, και καλύτερες συντάξεις, και καλύτερους 
µισθούς. Βρήκαµε όµως ένα ανυπέρβλητο εµπόδιο, το οποίο ήταν η Ελλάδα να φτάσει στο 
σηµείο να χρεοκοπήσει. 

                        Και κάναµε αυτό που έπρεπε, αναλαµβάνοντας το όποιο πολιτικό κόστος. 
Αλλά για µας, δεν είναι πολιτικό κόστος, ήταν πατριωτική µας ευθύνη να σώσουµε αυτή τη 
χώρα. Συνέβαλαν όλοι. Βεβαίως, µε το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο, θα συµβάλλουν πολύ 
περισσότερο οι έχοντες και οι κατέχοντες. 

                        Με αυτές τις αποφάσεις, καταφέραµε να µείνουµε όρθιοι. Και θα έλεγα ότι, 
τώρα, τα καταφέρνουµε αρκετά καλά, µε τις όποιες δυσκολίες, όπως πολύ σωστά είπατε για 
τα έσοδα. Το αναγνωρίζουµε. Είναι ένα από τα προβλήµατα. ∆εν είναι ανυπέρβλητο, διότι 
έχουµε καταφέρει, µε τη µείωση των δαπανών, να καλύπτουµε το στόχο µας και µάλιστα, 
σήµερα που  µιλάµε, είµαστε µπροστά από το στόχο µας.  Έχουµε πιάσει το στόχο και 
είµαστε και µπροστά. 
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                        Άρα, λοιπόν, έχω κάθε πεποίθηση ότι, στο τέλος του έτους, σύµφωνα µε 
τις δικές µας δεσµεύσεις, σύµφωνα µε τις δικές µας αποφάσεις, θα έχουµε µειώσει το 
έλλειµµα κατά 40%. 

                        Όσο πηγαίνουµε καλά, δεν χρειάζεται κανένα νέο µέτρο. Γι' αυτό είναι 
πολύ σηµαντικό να εφαρµόζονται οι αποφάσεις. Γι' αυτό είναι πολύ σηµαντικό να 
κατανοήσουν όλοι, ακόµα και οι φορολογούµενοι, ότι το να πληρώνεις το φόρο, είναι 
βασικό στοιχείο αλληλεγγύης, άρα και βασικό στοιχείο για να πάει καλά αυτή η χώρα. 

                        Θέλω όµως να πω και κάτι ακόµα, γιατί µου δώσατε αφορµή -και 
ευχαριστώ για την ερώτηση. Όλοι ξέρουµε ότι περνάµε από µια πολύ δύσκολη στιγµή. 
Ιστορικά, είναι η πιο δύσκολη στιγµή για τον Ελληνικό λαό, για όλους µας. ∆εν χρειάζεται 
να επιβαρύνουµε την κατάσταση, µέσα από µια «µετρολογία». 

                        Και εδώ, θα ήθελα να απευθύνω µια έκκληση, διότι ευθύνη έχουν και τα 
Μέσα Ενηµέρωσης. Κατανοώ ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον, και ακροαµατικότητας, και 
τηλεθέασης, και αναγνωσιµότητας, και αυτά βέβαια είναι πάντα ενδιαφέροντα για τον 
Ελληνικό λαό. ∆ηµιουργούν όµως φόβο και πανικό. ∆εν µπορεί, επειδή π.χ. ένας φορέας 
ήρθε κι έκανε µια πρόταση στο Υπουργείο Οικονοµικών, την άλλη µέρα να θεωρείται 
δεδοµένο ότι αυτό θα είναι πολιτική της χώρας. Για παράδειγµα, λέω για την απόσυρση. 

                        ∆εν µπορεί, επειδή σε υπηρεσιακό επίπεδο συζητούνται διάφορα µέτρα, τα 
οποία µπορεί να είναι και θετικά για την οικονοµία, αυτά την επόµενη µέρα να εµφανίζονται 
ως αποφάσεις της Κυβέρνησης, που δεν είναι αποφάσεις της Κυβέρνησης. 

                        Χρειάζεται, λοιπόν, να µην δηµιουργούµε κι εµείς πανικό και ανασφάλεια. 
∆ιότι αυτό δεν είναι θέµα µόνο των Μέσων Ενηµέρωσης, επηρεάζει ολόκληρη την κοινωνία, 
επηρεάζει κάθε Έλληνα πολίτη, επηρεάζει την επιχειρηµατικότητα, την κατανάλωση, 
επηρεάζει την ψυχολογία. Και βεβαίως, όπως θα έχετε δει, ό,τι γίνεται στην Ελλάδα, 
πολλαπλασιάζεται στο εξωτερικό και δηµιουργείται και εκεί ένα αρνητικό κλίµα απέναντι 
στην Ελλάδα. 

                        Θα ήθελα λοιπόν, αυτή τη «µετρολογία» να τη µετριάσουµε, να µείνουµε 
βεβαίως στις πραγµατικές διαστάσεις κάθε συζήτησης, αλλά να µην δηµιουργούµε πανικό. 

Ι. ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ («MEGA»): Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Θέλω να αναφερθώ 
στις αλλαγές που κάνατε πριν από λίγες ηµέρες στην Κυβέρνηση. Και να χρησιµοποιήσω το 
επιχείρηµά σας, αν πέρυσι τέτοια εποχή εδώ στη ∆ΕΘ, εµείς οι δηµοσιογράφοι σας λέγαµε 
ότι µέσα σε ένα χρόνο θα σχηµατίζατε µια Κυβέρνηση, τη µεγαλύτερη ίσως των τελευταίων 
ετών, µε σαράντα οκτώ, ή σαράντα εννέα Υπουργούς, Αναπληρωτές και Υφυπουργούς, θα 
µας λέγατε «αυτό δεν γίνεται». Όµως, έγινε. 

                        Και θέλω να σας ρωτήσω, τι ήταν αυτό που σας έπεισε, µέσα σε ένα 
χρόνο, να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας της Κυβέρνησης; Υπήρχε έλλειψη συντονισµού ή 
υπήρχε έλλειψη επικοινωνίας; 

Γ. Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Όπως σας είπα πριν, η Κυβέρνηση των έντεκα µηνών, ήταν µια 
Κυβέρνηση που έκανε έργο, το οποίο δεν είχε ξαναγίνει τα τελευταία 10-20 χρόνια. Μια 
Κυβέρνηση, µε πολύ θετική πορεία. 
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                        Σηµαίνει ότι δεν µπορούµε να βελτιωθούµε περισσότερο; Κάθε άλλο. 
Σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν νέες προτεραιότητες; Κάθε άλλο. Σηµαίνει ότι δεν βλέπουµε 
κάποιες δυσλειτουργίες, τις οποίες θα τις βελτιώσουµε; 

                        Μα ακριβώς, εµείς δεν έχουµε κανένα κόµπλεξ να λέµε ότι, κάθε µέρα θα 
βελτιωνόµαστε, κάθε µέρα θα είµαστε ακόµα καλύτεροι. Άρα, νοµίζω ότι αυτή η ευκολία 
του µαύρου - άσπρου, καθόλου δεν αποτυπώνει τις όλες διαδικασίες που έχουµε 
ακολουθήσει. 

                        Είναι στοχευµένες οι επιλογές και είναι στοχευµένες για να είµαστε µια 
Κυβέρνηση ακόµα πιο αποτελεσµατική, από µια Κυβέρνηση που ήταν πάρα πολύ 
αποτελεσµατική. 

                        Είµαστε µια Κυβέρνηση µε λιγότερα Υπουργεία από πολλές άλλες 
κυβερνήσεις του παρελθόντος. Και βεβαίως, η ανάγκη να υπάρξει συµπλήρωση µε πολιτικό 
προσωπικό, δείχνει και την ανάγκη ακόµα µεγαλύτερης επιτάχυνσης, ελέγχου και εποπτείας 
όλων των προτεραιοτήτων - και έχουµε βάλει πάρα πολλές προτεραιότητες. 

                        Αλλάζουµε τα πάντα στην Ελλάδα, σε όλους τους τοµείς, διότι δυστυχώς 
βρήκαµε παντού προβλήµατα. Χρειάζεται ακόµα µεγαλύτερη  στελέχωση, όπως και κάναµε 
µε αυτή την Κυβέρνηση. 

                        Και πιστεύω ότι, τελικά, το αποτέλεσµα είναι αυτό που µετράει. Και το 
αποτέλεσµα, όπως θα είδατε και στους πρώτους έντεκα µήνες, ήταν ένα θετικό αποτέλεσµα. 

Π. ΣΩΚΟΣ («ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»): Κύριε Πρόεδρε, παρουσιάσατε και χθες και προ 
ολίγου, µια αισιόδοξη εικόνα για τη µείωση του ελλείµµατος. Όµως υπάρχει µια υστέρηση 
εσόδων της τάξης των 3.2 δις ευρώ, η ύφεση βαθαίνει µε ρυθµό 3,7, ανάπτυξη δεν υπάρχει. 

                        Όλα αυτά σηµαίνουν ότι για να πιάσετε το στόχο της µείωσης του 
ελλείµµατος το 2010, που έχετε θέσει, πρέπει να πληρώσουν και πάλι αυτοί που δεν φταίνε 
για την κρίση και οι οποίοι, σύµφωνα µε αυτά που λέγατε προεκλογικά, δεν θα πλήρωναν. 

                        Την ίδια στιγµή, επειδή είπατε και για «µετρολογία», ακούµε ότι η 
«τρόικα» έρχεται αύριο και θα ζητήσει ένα νέο σχέδιο περικοπής των µισθών. Αν συνεχιστεί 
αυτή η κατάσταση, θα οδηγηθούµε σε αδιέξοδο, γιατί οι µισθωτοί και οι εργαζόµενοι δεν 
έχουν να πληρώσουν. 

                        Το ερώτηµά µου είναι, µήπως η λύση της αναδιάρθρωσης του χρέους 
πλέον είναι πιο κοντά από κάθε άλλη φορά; Σκέφτεστε και µε ποιες προϋποθέσεις να 
προχωρήσετε σε αυτή την έξοδο; 

Γ. Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Θα ξεκινήσω από το τελευταίο που είπατε. Η λογική της 
αναδιάρθρωσης του χρέους, ουσιαστικά δηλαδή το να είχαµε πει κάποια στιγµή ότι 
προχωράµε σε στάση πληρωµών, θα ήταν καταστροφική για την οικονοµία µας, για την 
αξιοπιστία µας, για το µέλλον µας. Τότε θα ήταν που θα µιλάγαµε, όχι για το δέκατο τρίτο 
και δέκατο τέταρτο µισθό, ή µάλλον για τη σύνταξη ή τον µισθό, αλλά θα µιλάγαµε για τον 
τρίτο και τον τέταρτο και τον πέµπτο µισθό στο δηµόσιο τοµέα. 
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                        Θα µιλάγαµε για την πιθανή κατάρρευση του τραπεζικού συστήµατος. Θα 
µιλάγαµε για τον αποπληθωρισµό των περιουσιών των Ελλήνων, σε τέτοιο βαθµό που θα 
ήταν µια τραγωδία για κάθε νοικοκυριό. Και αυτό ακριβώς αποφύγαµε. Άρα, δεν υπάρχει 
τέτοια συζήτηση και κάναµε αυτό που κάναµε, ακριβώς για να µην µπούµε σε µια λογική 
χρεοκοπίας. 

                        Σε ό,τι αφορά τα νέα µέτρα και πάλι να σας πω: δεν υπάρχουν νέα µέτρα. 
Υπάρχουν αυτά τα οποία αποτυπώνονται στη σύµβαση που έχουµε υπογράψει για τα 110 
δις ευρώ, για τη στήριξη από το µηχανισµό, το µηχανισµός στήριξης όπως λέγεται, τον 
οποίο εµείς ζητήσαµε. 

                        Βεβαίως, πέραν αυτών, είναι και οι προτεραιότητες τις οποίες εµείς 
θέτουµε. Βεβαίως θα κάνουµε µεγάλες αλλαγές στην παιδεία. ∆εν µας έχει ζητήσει κανένας 
να κάνουµε αλλαγές στην παιδεία. 

                        Εµείς το θέλουµε, γιατί ξέρουµε ότι αν δεν κάνουµε αλλαγές στην παιδεία, 
η Ελλάδα δεν θα έχει την ανάπτυξη που θέλουµε, τη βιώσιµη ανάπτυξη. 

                        ∆εύτερον, απ' ό,τι γνωρίζω, δεν είναι 3,5 δις η στέρηση, είναι περίπου 1,5 
δις. Και όπως σας είπα, µε το ρυθµό που πηγαίνουµε και µε τα µέτρα τα οποία ήδη έχουµε 
πάρει, έχουµε κάθε πεποίθηση ότι θα φτάσουµε στο στόχο, όπως τον έχουµε αποτυπώσει, 
στο τέλος του 2010. Και αυτός είναι ένας άθλος για οποιαδήποτε κυβέρνηση, πόσο µάλλον 
για ελληνικές κυβερνήσεις, που πάντα υπερέβαιναν, σε καλές εποχές, τους 
προϋπολογισµούς. ∆εν έχω ακούσει τίποτα για νέα περικοπή µισθού. 

                        Αν εσείς έχετε κάποια  πληροφόρηση, εγώ πάντως τέτοια πληροφόρηση 
δεν έχω. Γι' αυτό λέω προσοχή στο τι λέµε και τι κλίµα δηµιουργούµε. 

Σ. ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ («ΑΝΤ-1»): Κύριε Πρόεδρε, θα µου επιτρέψετε να επανέλθω στο θέµα 
του ανασχηµατισµού. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και να σας ζητήσω να µου προσδιορίσετε, 
ποιος είναι ο ρόλος και ποιες είναι οι αρµοδιότητες του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, του 
κ. Θεόδωρου Πάγκαλου, ο οποίος απ' ό,τι αντιλαµβανόµαστε δεν µετέχει στον κεντρικό 
στρατηγικό πρωινό καφέ; 

                        Και τι απαντάτε σε όσους παρατηρούν ότι από τον ανασχηµατισµό 
ουσιαστικά µια Υπουργός τέθηκε εκτός Κυβέρνησης και το υπόλοιπο µοίρασµα των 
χαρτοφυλακίων, σε ό,τι αφορά τους Υπουργούς, έγινε µε πολλές ισορροπίες; 

Γ. Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Οι αποφάσεις µου δεν έχουν σχέση µε πρόσωπα, έχουν σχέση µε 
λειτουργίες που πρέπει να υπάρξουν, για να µπορέσει να είναι ακόµα πιο αποδοτική η 
Κυβέρνηση, σε ό,τι αφορά τους στόχους της. Και αξιοποιούνται εκείνα τα πρόσωπα και σε 
εκείνες τις θέσεις, που θεωρώ ότι µπορεί να βοηθήσουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

                        Όλοι έχουν συγκεκριµένες αρµοδιότητες και ρόλους. Και βεβαίως, και ο κ. 
Πάγκαλος έχει πολύ συγκεκριµένο λόγο και πολύ συγκεκριµένες αρµοδιότητες, τις οποίες 
και κρατάει. Και όλα αυτά, θα τα δείτε βεβαίως, τις λεπτοµέρειες θα τις δείτε µόλις 
δηµοσιευτούν - σχετικά σύντοµα. 
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Γ. ΑΝΤΥΠΑΣ («ΕΘΝΟΣ»): Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν θα σας ρωτήσω για το τι είπατε 
πέρυσι, για το τι κάνατε σε σχέση µε τις προεκλογικές σας δηλώσεις. Ως πηγή έµπνευσης 
της ερώτησής µου είναι το τι είπατε χθες στην οµιλία σας προς τους παραγωγικούς φορείς 
της πόλης, αλλά και προς όλους τους πολίτες. 

                        Εγώ διέκρινα µια στροφή στην οικονοµική πολιτική, από την αύξηση των 
φόρων πάτε σε µειώσεις. Και θέλω να ρωτήσω, µήπως η πολιτική ελάφρυνση των φόρων 
είναι τελικώς πιο αποδοτική για να γεµίσουν τα δηµόσια Ταµεία; 

                        Και δεύτερον, είχατε µια αποστροφή, είπατε ότι θα πείτε στον κ. 
Παπακωνσταντίνου να κάνει ό,τι µπορεί για τα χαµηλότερα εισοδηµατικά στρώµατα. Τι 
έχετε στο µυαλό σας; Γιατί ο κόσµος αγωνιά. 

Γ. Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Πρώτα απ' όλα, για τους φόρους, δύο πράγµατα: µιλάµε για τη 
µείωση φόρων, για εκείνα τα κεφάλαια τα οποία επανεπενδύονται. Είναι πολύ σηµαντικό 
αυτό. ∆εν είναι απλώς για να τα βάλει κάποιος στην τσέπη του, το οποίο δεν είναι σίγουρο 
ότι θα βοηθήσει την οικονοµία. Αυτό που σίγουρα θα βοηθήσει την οικονοµία είναι η 
επανεπένδυση. ∆ίνουµε λοιπόν κίνητρα, για να δηµιουργηθούν θέσεις εργασίας, για να 
µπουν κι άλλοι στη δουλειά. 

                        ∆εύτερον, να πω κάτι για τη φορολογία. Εάν πλήρωνε ο φορολογούµενος 
σωστά τους φόρους του, δεν θα είχαµε ελλείµµατα, δεν θα είχαµε µνηµόνιο, και θα είχαµε 
και χαµηλότερους συντελεστές. Το ίδιο ισχύει και µε τις εισφορές. Εάν πλήρωναν όλοι τις 
εισφορές, θα είχαµε υγιή Ταµεία και θα είχαµε και χαµηλότερες εισφορές. 

                        Να κατανοήσουµε ότι αυτό που κάνουµε αυτή τη στιγµή, είναι µία 
προσπάθεια διεύρυνσης της φορολογικής βάσης. ∆ηλαδή, εκείνοι που πρέπει να πληρώσουν, 
να πληρώσουν. Αυτός είναι ο στόχος µας και αυτό είναι και το µέτρο το οποίο εµείς πήραµε, 
µε την απόφασή µας να γυρίσουµε σελίδα, να πούµε θα αντιµετωπίσουµε το παρελθόν. 
Είναι πάνω από 1.000.000 οι Έλληνες που έχουν ανοιχτές υποθέσεις µε τη φορολογία. Θα 
τα κλείσουµε µε δίκαιο και καθαρό τρόπο βέβαια, για να µην υπάρχει η αίσθηση ότι οι 
συνεπείς πληρώνουν αδίκως. Όµως, από εκεί και πέρα, το νέο φορολογικό σύστηµα θα το 
εφαρµόσουµε - και άτεγκτα. 

                        Και µε αυτό τον τρόπο λέµε ότι διευρύνουµε τη φορολογική βάση και, 
διευρύνοντας τη φορολογική βάση, η χώρα µας θα πάει µπροστά. Λεφτά - που µε ρώτησε 
ο κ. Παπαχρήστος προηγουµένως - υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν, το θέµα είναι πού πάνε; 
Αν πάνε στην αδιαφάνεια, αν πάνε στη φοροδιαφυγή, αν πάνε στη σπατάλη, βεβαίως δεν 
θα έχουµε να δώσουµε. Βεβαίως θα πληρώνουν οι πολλοί τους φόρους, ενώ οι λίγοι θα 
φοροδιαφεύγουν και θα έχουν τεράστιο πλούτο. 

                        Άρα, λοιπόν, αυτό είναι το βασικό στοιχείο, για το οποίο µε ρωτήσατε. Και 
σίγουρα, ο στόχος µας είναι να συµβάλουµε στην ανάπτυξη µέσα από τα µέτρα που 
παίρνουµε. Βεβαίως, στην ανάπτυξη θα βοηθήσουµε και µε την προσέλκυση µεγάλων 
επενδύσεων, που είναι µία από τις βασικές µας προτεραιότητες. Και µε την απόφαση που 
πήρε το Υπουργικό Συµβούλιο προχθές για το «fast track», για τη διευκόλυνση αν θέλετε 
των επενδύσεων, των µεγάλων επενδύσεων, πιστεύω ότι  θα έχουµε θετικά 
αποτελέσµατα.  
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Γ. ΑΝΤΥΠΑΣ («ΕΘΝΟΣ»): Συγνώµη, σε ό,τι αφορά τον κ. Παπακωνσταντίνου, που είπατε 
ότι θα του ζητήσετε µέτρα - για να µην θεωρηθεί ότι δεν απαντήσατε. 

Γ. Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Βεβαίως, µε τον κ. Παπακωνσταντίνου, επειδή µου κάνετε δύο 
ερωτήσεις, ισχύει αυτό ακριβώς που είπα, όπως το είπα. Μέσα στο πλαίσιο των 
δυνατοτήτων µας, ιδιαίτερα σε σχέση µε την πορεία των εσόδων, θα κάνουµε ό,τι το 
καλύτερο για τους χαµηλοσυνταξιούχους. 

Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ («ALTER»):  Κύριε Πρόεδρε, στις 3/6/2009, σε συνέντευξή σας λέγατε, 
«το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο δεν έχει τη φήµη ούτε για την κοινωνική του δικαιοσύνη, 
ούτε βεβαίως για την αποτελεσµατικότητά του. Το να πηγαίνει κανείς σε χώρες και να τους 
λέει, επειδή έχετε πολλά δάνεια, πρέπει να κόψετε, µπορεί αυτή η χώρα να µαζέψει κάποια 
λίγα χρήµατα για ένα-δύο χρόνια, αλλά ουσιαστικά καταδικάζει τη χώρα αυτή», όπως 
λέγατε, «στην υπανάπτυξη σε µόνιµη βάση». Πώς µπορεί λοιπόν µε όλα αυτά να ελπίζει ο 
Ελληνικός λαός, όπως είπατε χθες;  

Γ. Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Πρώτα απ' όλα, όπως καταλαβαίνετε, εδώ είµαστε σε ένα µηχανισµό, 
που δεν είναι το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, είναι βέβαια ο εταίρος - αν θέλετε - αυτού 
του µηχανισµού, αλλά είναι ουσιαστικά µηχανισµός που δηµιούργησε η Ευρωπαϊκή Ένωση, 
ασχέτως εάν θέλησε η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς ήταν απαίτηση αρκετών χωρών, να είναι 
και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο σε αυτόν. Άρα, είναι µηχανισµός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, µε τους όρους, µε τις διαδικασίες που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

                        Είµαστε µέλος - και ισχυρό µέλος - της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι άλλη η 
συµµετοχή της Ελλάδας στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, και άλλη η συµµετοχή της 
Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό νοµίζω είναι ένα πρώτο θετικό στοιχείο. 

                        Ένα δεύτερο βεβαίως είναι ότι, κανένας δεν είπε ότι θέλαµε, ότι είχαµε 
διάθεση να µπούµε κάτω από έναν τέτοιο µηχανισµό. Το ζήτηµα είναι ότι ήµασταν 
αναγκασµένοι και τον χρειαζόµασταν. Εάν δεν υπήρχε, σήµερα, θα ήταν τελείως 
διαφορετική η συζήτηση που κάνουµε. ∆εν ξέρω σε ποια Ελλάδα θα ζούσαµε. 

                        ∆εν ξέρω αν θα µπορούσαµε να µιλάµε έστω γι' αυτή την αισιοδοξία, τη 
µικρή αισιοδοξία, για το µέλλον. ∆εν ξέρω αν θα µπορούσαµε να µιλήσουµε για τις µεγάλες 
αλλαγές που θέλουµε να κάνουµε. ∆ιότι εάν οι µεγάλες αλλαγές που θέλουµε να κάνουµε 
είχαν γίνει, εάν αυτά που λέµε τώρα είχαν γίνει, οι µεγάλες δοµικές αλλαγές στο κράτος, 
στη λειτουργία του, στη διαφάνεια, στην πάταξη της διαφθοράς, της εισφοροδιαφυγής και 
της φοροδιαφυγής, εάν υπήρχε η τόλµη να γίνουν αυτές οι µεγάλες αλλαγές τα τελευταία 
χρόνια, δεν θα βρισκόµασταν εδώ. ∆εν θα χρειαζόµασταν ούτε µνηµόνια, ούτε δανεικά. Θα 
µπορούσαµε να τα βγάλουµε πέρα µόνοι µας και µε λιγότερο πόνο. 

                        ∆υστυχώς, φτάσαµε εδώ όπου φτάσαµε, διότι υπήρχε αδράνεια και όχι 
µόνο αδράνεια, αλλά αναδείχθηκαν τα χειρότερα χαρακτηριστικά του πολιτικού συστήµατος 
των τελευταίων ετών, µε την προηγούµενη κυβέρνηση.   

Α. ΚΩΒΑΙΟΣ («ΤΟ ΒΗΜΑ»): Κύριε Πρόεδρε, πριν από λίγο κατηγορήσατε τα Μέσα 
Ενηµέρωσης ότι διασπείρουν φηµολογία και πανικό. Ωστόσο, πολλές φορές, µέλη της δικής 
σας Κυβέρνησης προκαλούν αυτή τη σύγχυση και θα αναφερθώ σε δύο σηµεία. 
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                        Το ένα είναι η διαπίστωση που έρχεται από το Υπουργείο Οικονοµικών, η 
αγωνία καλύτερα για το πώς θα µαζευτούν 25 δισεκατοµµύρια ευρώ έως το τέλος του 
έτους. Και το άλλο είναι η φηµολογία, θα την πω έτσι, που επίσης όµως έρχεται από εκεί, 
περί αύξησης του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρµανσης, το οποίο έχει σπείρει τον 
πανικό σε µεγάλο τµήµα της µεσαίας τάξης θα έλεγα, για να µην µιλήσω για τους 
χαµηλοσυνταξιούχους. 

                        Σε συνδυασµό µε την απάντησή σας, που είπατε ότι στα έσοδα βρίσκεστε 
µπροστά, θα ήθελα να µου πείτε γιατί δεν διαψεύδετε αυτή τη φηµολογία περί αύξησης του 
φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρµανσης. 

Γ. Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Πρώτα απ' όλα, νοµίζω ότι το παράδειγµά σας είναι χαρακτηριστικό. 
Απόφαση δεν έχει πάρει η Κυβέρνηση για το θέµα. ∆εν πήρε απόφαση η Κυβέρνηση να 
κάνει αυτή την αλλαγή, που λέτε. Όµως, στις εφηµερίδες και στο δηµόσιο διάλογο, ο 
κόσµος θεωρεί ότι αυτή είναι µια απόφαση. ∆εν είναι απόφαση. Όταν οι υπηρεσιακοί 
παράγοντες κοιτούν, µε πολλή λογική, αν θέλετε, προσέγγιση, να µην αυξηθεί ο ΦΠΑ, όπως 
έχουµε συµφωνήσει στο πλαίσιο του µνηµονίου, από το 11% στο 23%, σε ένα 30% των 
προϊόντων - διότι αναγνωρίζουµε και νοµίζω όλοι αναγνωρίζουµε, όχι µόνο η Κυβέρνηση, 
ότι αυτό θα επιβαρύνει ακόµα περισσότερο την αγορά, θα επιβαρύνει µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις, θα δηµιουργήσει προβλήµατα - τότε λέµε «ωραία, αυτό το 1 δις, το οποίο θα 
εξοικονοµούσαµε από την αύξηση του ΦΠΑ, θα το βρούµε από αλλού». Και υπάρχουν 
διάφορα σενάρια. 

Μέσα σε αυτά τα σενάρια ήταν και η εξίσωση του πετρελαίου θέρµανσης µε το πετρέλαιο 
κίνησης. Αυτό είχε τους εξής, επίσης λογικούς και βάσιµους λόγους: πρώτα απ' όλα, αυτή η 
διαφορά είναι πηγή διαφθοράς και παραεµπορίου. Χάνει το ∆ηµόσιο τεράστια ποσά, διότι 
κινείται το πετρέλαιο θέρµανσης και βαφτίζεται µετά ως πετρέλαιο κίνησης, µε τεράστια 
κέρδη που διαφεύγουν από το ∆ηµόσιο. 

∆εύτερον, επιδοτείται από την Πολιτεία το πετρέλαιο θέρµανσης. Θα επιδοτούµε και όσους 
έχουν βίλες στην Πολιτεία και πισίνες, ενώ δεν έχουν ανάγκη την επιδότηση; 

Άρα, θα µπορούσε να υπάρξει ένας µηχανισµός αναδιανοµής αυτού του ποσού, που θα έχει 
από την εξίσωση το ∆ηµόσιο, για να βοηθήσει και τα µεσαία και τα χαµηλά στρώµατα στη 
θέρµανση, ώστε να µην αισθανθούν καµία διαφορά, ή να µην επιβαρυνθούν και να υπάρχει 
και ένα πιο δίκαιο σύστηµα. Να επιβαρυνθούν δηλαδή οι έχοντες και κατέχοντες. 

Αυτό όµως προαπαιτεί να υπάρχει ο απαραίτητος µηχανισµός αναδιανοµής. ∆εν υπάρχει 
σήµερα αυτός ο µηχανισµός και άρα δεν µπορούµε να το εφαρµόσουµε, έως ότου υπάρξει 
αυτός ο µηχανισµός. Και αυτή είναι η απάντησή µας. 

Όµως, επανέρχοµαι. Χρειάζεται να µπορεί αυτή η Κυβέρνηση, και πιστεύω η κάθε 
κυβέρνηση, να συζητά, να ερευνά, να µιλά και να µην δαιµονοποιούνται ιδέες. Να τις 
αξιολογήσουµε. Είναι χρήσιµος ο ρόλος των Μέσων Ενηµέρωσης, εφόσον παρουσιάζουν τα 
πράγµατα µε τρόπο που δεν δηµιουργεί πανικό. Εφόσον παρουσιάζουν τα πράγµατα, µε 
τρόπο που βοηθά ακριβώς αυτή την ανταλλαγή απόψεων, την αξιολόγηση προτάσεων. Και 
αυτό βοηθά και εµάς, για να µπορούµε να πάρουµε τις καλύτερες αποφάσεις. 



http://users.sch.gr/dimitrako 

http://users.sch.gr/dimitrako 
 

11 

Άρα, δεν ήταν κατηγορία, ήταν έκκληση προς τα Μέσα Ενηµέρωσης: Συµβάλλετε κι εσείς 
σε αυτό τον ήρεµο, εποικοδοµητικό διάλογο που χρειαζόµαστε, για όποια νέα πολιτική 
ακολουθήσουµε, στην παιδεία µεθαύριο, στο άνοιγµα των επαγγελµάτων, και µην 
διασπείρουµε τον πανικό. Γιατί αυτή τη στιγµή, µετά από 11 µήνες, αυτό το οποίο κι εγώ 
ακούω στο δρόµο, είναι φόβος και ανασφάλεια - «θα τα καταφέρουµε;». Βεβαίως θα τα 
καταφέρουµε. Αλλά να µην διασπείρουµε τον πανικό. 

Γ. ΠΙΤΤΑΡΑΣ («ALPHA»): Κύριε Πρόεδρε, σας ακούω κατ' αρχήν συχνά να αναφέρεστε 
στην ανοχή του κόσµου στα µέτρα και θυµάµαι χαρακτηριστικά το παράδειγµα µε αυτό τον 
πολίτη που είχατε συναντήσει και σας είχε πει, όπως µας λέγατε, ότι θέλει να δώσει και το 
µισθό του ακόµα, για να σωθεί η πατρίδα. 

                        Αυτός ο πολίτης όµως, 11 µήνες µετά, έρχεται και λέει ότι «εγώ έδωσα τα 
λεφτά µου, αλλά περιµένω ακόµα από την Κυβέρνηση να δω πώς θα πάρει πίσω αυτά που 
της χρωστάνε κάποιοι άλλοι». Λέτε «θα πατάξουµε τη φοροδιαφυγή». Ακόµα δεν µας έχετε 
πει κατ' αρχήν πώς θα το κάνετε αυτό, ποιοι είναι οι µηχανισµοί, δηλαδή ποια είναι τα όπλα. 

                        Ακούµε για «ράµπο», έχω διαβάσει ότι 400 ελεγκτές του Σ∆ΟΕ πρόκειται 
σύντοµα να µετακινηθούν στις Εφορίες, να πάνε σε γραφεία δηλαδή, και οι αντικαταστάτες 
τους καταλαβαίνετε πως θα χρειαστούν κάποιο χρόνο, για να πάρουν χαµπάρι τι γίνεται, 
αλλά το Ταµείο θα είναι και πάλι µείον. 

                        Και µην πάµε µακριά, εδώ στη Θεσσαλονίκη, µου έλεγαν ότι στο 
περιφερειακό ελεγκτικό κέντρο υπήρχε ένας διευθυντής, δύο υποδιευθυντές, δέκα επόπτες, 
εβδοµήντα ελεγκτές και, εδώ και µια εβδοµάδα, και άγνωστο για πόσο, υπάρχει µόλις ένας 
υποδιευθυντής, δύο επόπτες και λίγοι ελεγκτές. Και βέβαια, το ερώτηµα είναι ένα: ποιος θα 
µαζέψει τα έσοδα; 

Γ. Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Εγώ µπορώ να συµφωνήσω µαζί σας, διότι περιγράψατε µια 
κατάσταση χρόνια, µια ασθένεια χρόνια στη χώρα µας, όπου ο µεγάλος ασθενής είναι το 
κράτος. Ο µεγάλος ασθενής είναι το κράτος. 

Αν είχαµε χρόνο, αν είχαµε το χρόνο να θεραπεύσουµε, να αλλάξουµε το κράτος, δεν θα 
χρειαζόταν να πάρουµε αυτά τα µέτρα. Να φτάσει ο ΦΠΑ µέχρι το 23%, να κόψουµε 
µισθούς και συντάξεις. ∆εν θα χρειαζόταν. 

Τώρα, µας δίνεται ο χρόνος. Τώρα, αυτή τη στιγµή, µας δίνεται ο χρόνος, µε τη µεγάλη 
αυτή σύµβαση που κάναµε για τα 110 δις, να υλοποιήσουµε αυτές τις µεγάλες αλλαγές. Γι' 
αυτό, συµφωνώ απολύτως µαζί σας, είναι πολύ σηµαντικό να αλλάξουµε όλο το 
φορολογικό µηχανισµό και είναι µέσα στις προτεραιότητές µας των εποµένων µηνών. 

Όµως, θέλω επίσης να τονίσω ότι, αυτό που κάναµε τους τελευταίους µήνες, µε 
διασταυρώσεις, µε την άµεση αντίδραση στον φοροφυγά όπου τον βρίσκαµε, µε το να µπει 
τελικά και φυλακή, ακόµη και ένας από το σύστηµα υγείας, λόγω της φοροδιαφυγής, µε το 
να υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, όπου ελέγχουµε εξονυχιστικά πια µε το νέο φορολογικό 
νοµοσχέδιο τα τεκµήρια διαβίωσης, όλα αυτά αλλάζουν το τοπίο του φορολογικού 
συστήµατος προς το δικαιότερο, αναδιανέµουν τα βάρη προς το δικαιότερο και ελαφρύνουν 
τα χαµηλότερα και µεσαία στρώµατα. 
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Ζητάµε και απαιτούµε - και αυτό είναι το φορολογικό σύστηµα - οι έχοντες και οι 
κατέχοντες να πληρώσουν το µερίδιό τους δίκαια. Και βεβαίως, θα χρειαστεί και ο 
µηχανισµός που θα εφαρµόσει αυτό το νέο νοµοσχέδιο και αυτή τη νέα πολιτική. Αλλά εκεί 
είναι και το µεγάλο πρόβληµα. Εκεί θα δώσουµε το µεγάλο βάρος. 

Έχουµε πει ότι το κράτος είναι η βασική µας προτεραιότητα στις θεσµικές αλλαγές που 
κάνουµε, προκειµένου να γίνει ένα κράτος δίκαιο, µε διαφάνεια, διαφάνεια παντού - γι' αυτό, 
έχουµε θεσµοθετήσει τη «∆ιαύγεια» - µε λειτουργίες αποτελεσµατικές, µε τη µεταφορά 
τεχνογνωσίας από τις καλύτερες πρακτικές της Ευρώπης ή και από αλλού, σε όλα τα 
θέµατα όπου χρειαζόµαστε βοήθεια. Και υπάρχει αυτή ακριβώς η µεταφορά τεχνογνωσίας 
στο µηχανισµό είσπραξης φόρων, το οποίο ήδη προχωρά. Και θα γίνουν οι απαραίτητες 
αλλαγές, για να είµαστε αποτελεσµατικοί. 

Αυτό βεβαίως, όπως σας είπα, θέλει ένα χρονικό διάστηµα, προχωράει όµως πολύ πιο 
γρήγορα από ό,τι έχει προχωρήσει εδώ και πολλές δεκαετίες. Και θα τα καταφέρουµε και 
εδώ. 

Κ. ΖΟΥΛΑΣ («ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»): Κύριε Πρόεδρε, ένα από τα προβλήµατα της πρώτης 
Κυβέρνησής σας, ήταν η ασάφεια που προέκυψε ανάµεσα στις αρµοδιότητες κάποιων 
Υπουργείων, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι τα µετονοµάσατε. Επικαλούµαι ενδεικτικά το 
παράδειγµα του ναυτιλιακού τοµέα, που έµεινε επί 6 µήνες ακέφαλος. 

                        Στον ανασχηµατισµό της προηγούµενης ∆ευτέρας, αλλάξατε ξανά όνοµα 
σε αρκετά Υπουργεία, τοποθετήσατε αρκετούς νέους Υφυπουργούς και ορίσατε 7 
Αναπληρωτές Υπουργούς, οι οποίοι θα λογοδοτούν σε εσάς και όχι στους Υπουργούς τους, 
βάσει του νόµου, και οι οποίοι µέχρι αυτή τη στιγµή δεν ξέρουν επ' ακριβώς το αντικείµενο 
που θα τους αναθέσετε. Ελπίζω να µην χαρακτηρίσετε τα δηµοσιεύµατα των εφηµερίδων 
υπερβολικά και ως προς αυτό. 

                        Σύµφωνα µε το πρόγραµµά σας, αναχωρείτε για Βρυξέλλες. Θα προηγηθεί 
το Όσλο, θα πάτε και στη Νέα Υόρκη και θα επιστρέψετε σε 12 µέρες. Θέλω να µας πείτε, 
αν µπορείτε να µας δώσετε µια ηµεροµηνία, στην οποία θα ξέρουν οι Υπουργοί ποιο θα 
είναι το ακριβές αντικείµενο που εσείς θα τους αναθέσετε. 

                        Και το λέω, διότι θα συµφωνείτε µαζί µου, πως εφόσον εσείς είχατε 
προαναγγείλει τον ανασχηµατισµό, θα µπορούσαν τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα να είναι ήδη 
έτοιµα. 

Γ. Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Κατ' αρχήν, κάνετε ένα λάθος όταν λέτε ότι «τα Υπουργεία είναι 
ακέφαλα». ∆εν είναι ακέφαλα. Οι αρµοδιότητες υπάρχουν και ασκούνται σήµερα. 
Ασκούνται σήµερα αρµοδιότητες. Οι Υπουργοί που έχουν ορκιστεί, ασκούν κανονικά τις 
αρµοδιότητές τους. Αν αυτές θα αλλάξουν - που θα αλλάξουν - µόλις αλλάξουν, θα αλλάξει 
και ο τρόπος της άσκησης των αρµοδιοτήτων. 

∆εν υπάρχει κενό. Αυτός είναι ένας µύθος, ο οποίος καλλιεργήθηκε συστηµατικά τους 
τελευταίους µήνες, στην προηγούµενη αλλαγή, και από τον Τύπο. Είναι µύθος. ∆εν υπάρχει 
κενό. Όλοι έχουν αρµοδιότητες. Βεβαίως, από την εµπειρία µας των τελευταίων 11 µηνών, 
έπρεπε να κάνουµε διορθωτικές αλλαγές. Πράγµατι, κάναµε µια προσπάθεια αλλαγών στο 
Ναυτιλίας, είδαµε ότι υπήρχαν αδυναµίες και κάναµε µια νέα δοµή, που ήταν βασισµένη και 
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στην ευρωπαϊκή εµπειρία, αλλά βεβαίως και στις ιδιαιτερότητες της χώρας µας, γιατί εµείς 
έχουµε µια ιδιαίτερη ανάπτυξη στον ναυτιλιακό τοµέα. Και θεωρούµε ότι είναι πολύ 
καλύτερη αυτή η δοµή. 

Άρα λοιπόν, πολύ σύντοµα, σε πολύ λίγες µέρες, θα έχετε και δηµοσίως όλες τις 
αρµοδιότητες, για να τις δείτε. Αλλά ασκούνται. Ασκούνται οι αρµοδιότητες σήµερα. ∆εν 
υπάρχει κενό. 

Γ. ΣΙ∆ΕΡΗΣ («Ρ/Σ ΣΚΑΪ»): Κύριε Πρόεδρε, είστε ένας άνθρωπος, θιασώτης των 
ανοιχτών διαδικασιών και της διαβούλευσης. Αλλά στο θέµα του µνηµονίου, αναιρέσατε τον 
εαυτό σας. Γιατί δεν φέρατε το µνηµόνιο σε δηµοψήφισµα, ώστε να αποφασίσει ο λαός, 
αφού αυτός υφίσταται τις επιπτώσεις; Και αφού δεν το φέρατε, γιατί είναι αβάσιµος ο 
ισχυρισµός ότι αυτή τη στιγµή κυβερνάτε χωρίς λαϊκή εντολή; 

Γ. Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Το δηµοψήφισµα θα είχε το εξής ερώτηµα: να πάρουµε όλα τα 
µέτρα, για να µπορούµε να επιβιώσουµε και να έχουµε τα απαραίτητα χρήµατα για να 
λειτουργεί το κράτος και η κοινωνία - ή να χρεοκοπήσουµε; 

                        Νοµίζω ότι θα βάζαµε την Ελλάδα σε µια περιπέτεια, όχι για ένα προφανές 
ερώτηµα, αλλά και για µια προφανή απάντηση. Εµείς αναλάβαµε την ευθύνη, ως έχοντες τη 
λαϊκή εντολή, και ισχυρή λαϊκή εντολή, να βγάλουµε τη χώρα από τον κατήφορο τον οποίο 
έχει πάρει, χωρίς να τη βάλουµε σε µια νέα περιπέτεια. 

Γ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ («ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ»): Καλησπέρα κ. Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κακά 
τα ψέµατα, αντιλαµβάνοµαι την ανάγκη να διαψεύσετε ότι υπάρχουν αποφάσεις για 
δυσάρεστα και φοροµπηχτικά µέτρα, όµως είναι δεδοµένο ότι όπου µπήκε το ∆ιεθνές 
Νοµισµατικό Ταµείο και κατ' επέκταση και η «τρόικα», γιατί τις ίδιες απόψεις εκφράζουν, η 
συνταγή ήταν µία: φόροι και πάλι φόροι, ύφεση και κοινωνικά άδικες πολιτικές. 

                        Οποιοδήποτε πρόβληµα στην υλοποίηση - το έχετε παραδεχτεί κι εσείς - 
του µνηµονίου, θα το πληρώσουν και πάλι οι αδύναµοι, υπό την έννοια ότι θα υπάρξουν 
νέα δύσκολα µέτρα, είτε µε την αύξηση για παράδειγµα τώρα στο πετρέλαιο θέρµανσης, 
είτε µε την αύξηση στα τιµολόγια της ∆ΕΗ για παράδειγµα, που αποκαλύπτεται σήµερα ότι 
η ΡΑΕ έχει εισηγηθεί αύξηση στα φθηνά τιµολόγια 50%. 

                        Έχει επιτέλους κ. Πρόεδρε η Κυβέρνηση, και οι Υπουργοί της, κάποιες 
ιδέες, ώστε µε αναπτυξιακές και άλλες πολιτικές να δηµιουργήσει πλούτο και να ενισχύσει 
την παραγωγή, έτσι ώστε να σταµατήσει να εφαρµόζει αυτό το επαχθές εγχειρίδιο του 
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, µε µια νοοτροπία «yes man», πολλές φορές; 

                        Είναι αποφασισµένη να συγκρουστεί αν χρειαστεί µε τους µικροµεσαίους 
υπαλλήλους των ∆ιεθνών Οργανισµών και τους «Φον-φούφουτους», όπως έχει πει ο κ. 
Πάγκαλος; Αλλά και άλλα κυβερνητικά στελέχη, µε τέτοιου είδους χαρακτηρισµούς έχουν 
καταφερθεί πολλές φορές για τους ανθρώπους που αποφασίζουν αυτό τον καιρό, ποια 
πολιτική θα ακολουθηθεί στη χώρα. Ευχαριστώ. 

Γ. Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Εµείς είµαστε έτοιµοι να συγκρουστούµε µε όλες τις κακές πρακτικές 
και αντιλήψεις, για να πάει αυτή η χώρα µπροστά. Είµαστε έτοιµοι να υπηρετήσουµε - και 
αυτό κάνουµε, κάθε µέρα - το εθνικό συµφέρον, το πατριωτικό συµφέρον, αλλά και το 
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κοινωνικό συµφέρον. ∆ιότι δεν µιλάµε για µια επιλογή µεταξύ ενός παραδείσου και του 
µνηµονίου. Μιλάµε για µια επιλογή µεταξύ της χρεοκοπίας και του µνηµονίου. Αυτή ήταν η 
επιλογή. 

                        ∆εύτερον: δεν είναι παντού αρνητική η κατάσταση, όπως κακώς είπατε, 
επειδή υπάρχει και η παρουσία του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου - αλλά είπα και πριν, 
υπάρχει και η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν περιπτώσεις που πήγαν πάρα 
πολύ καλά. ∆είτε τη Βραζιλία. Κάθε χώρα µε την ιδιαιτερότητά της βεβαίως. ∆εν µπορούµε 
να συγκριθούµε µε τη Βραζιλία. Αλλά κάθε χώρα µε την ιδιαιτερότητά της. 

                        Σας είπα, δεν θα υπάρξει το µέτρο για τη θέρµανση, γιατί δεν έχουµε 
µηχανισµό αναδιανοµής. Όταν υπάρξει µηχανισµός αναδιανοµής, θα το συζητήσουµε. Ούτε 
θα επιβαρύνουµε - αυτό έχει ξεκαθαριστεί - µε τη ∆ΕΗ τα χαµηλότερα και µεσαία στρώµατα. 
Έχουµε φτιάξει το κοινωνικό τιµολόγιο και παίρνουµε όλα τα µέτρα, ώστε να µην 
επιβαρυνθούν τα χαµηλότερα και τα µεσαία στρώµατα. 

                        Είναι το δείγµα της κοινωνικής µας πολιτικής και της κοινωνικής µας 
ευαισθησίας, µέσα στις πολύ δύσκολες σηµερινές καταστάσεις. 

Β. ΠΕΤΟΥΡΗ («ΝΕΤ»): Κύριε Πρόεδρε, κατά τη χθεσινή σας οµιλία στα εγκαίνια της 
∆ιεθνούς Εκθέσεως, δεν περιµέναµε φυσικά εξαγγελίες παροχών, είχαν καλλιεργηθεί όµως 
προσδοκίες σε δύο άξονες της πολιτικής σας: στην αναπτυξιακή πολιτική και στην κοινωνική 
πολιτική. 

                        Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, αναφερθήκατε επί µακρόν και στο ΕΣΠΑ, 
στην αξιοποίηση του ΕΣΠΑ, στην προσέλκυση επενδύσεων, στην επιδότηση θέσεων 
εργασίας µέσω αυτών. 

                        Σε ό,τι αφορά την κοινωνική πολιτική, θα ήθελα να σας ρωτήσω: αυτές οι 
στοχευµένες κοινωνικές πολιτικές που περιµέναµε, αν εξαντλούνται στο κοινωνικό µέρισµα 
και στο βοήθηµα προς τους χαµηλοσυνταξιούχους, ή αν θα πρέπει να περιµένουµε κάτι 
παραπάνω. Και π.χ. σε ό,τι αφορά το βοήθηµα, θα ήθελα να προσθέσω στην ερώτηση του 
κ. Αντύπα, αν µπορείτε να µας δώσετε κάποια στοιχεία, τι µορφή θα έχει. Ευχαριστώ. 

Γ. Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Πρώτα απ' όλα, θα είδατε στην οµιλία µου ότι δεν περιορίστηκα 
απλώς σε µία παραίνεση προς τον Υπουργό Οικονοµικών γύρω από το θέµα των 
χαµηλοσυνταξιούχων, το οποίο βεβαίως θα πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο των δυνατοτήτων 
µας. Θέλω να είµαι σαφής και να µη δίνω υποσχέσεις, που αύριο θα µου πείτε «γιατί είπατε 
αυτό και δεν έγινε εκείνο». 

                        Πρέπει να δούµε την πορεία των εσόδων. Όµως, από την άλλη µεριά, 
έχουµε κάνει µια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά ως Κυβέρνηση, µε όλα τα συναρµόδια 
Υπουργεία, για τη συγκρότηση ενός προγράµµατος, που χτυπά την ανεργία και βοηθά τις 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, από την επιδότηση των εισφορών µέχρι την επιδότηση θέσεων 
εργασίας, µέχρι την ενεργητική στήριξη των θέσεων εργασίας, µέχρι την κοινωνική εργασία, 
που ήταν µια προεκλογική µας δέσµευση για τους ανέργους - κοινωνική εργασία, δηλαδή 
δουλειά - η οποία θα έχει κοινωνικό σκοπό και θα πληρώνεται µέσα από αυτά τα κονδύλια 
των Κοινοτικών Προγραµµάτων. 
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                        Όπως βεβαίως και τη στήριξη, µέσα από αυτά τα Προγράµµατα, της 
γυναίκας, της µητέρας, για να µπορεί να έχει µια βοήθεια σε ό,τι αφορά τους 
βρεφονηπιακούς σταθµούς και το ολοήµερο σχολείο - όλες αυτές τις πολύ σηµαντικές 
κοινωνικές παρεµβάσεις, που βοηθούν αυτή τη στιγµή τον ασθενέστερο. 

                        Είναι γεγονός ότι το σύστηµα πρόνοιας, όπως δυστυχώς και σε όλους τους 
άλλους τοµείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, και αυτό πάσχει από τον κατακερµατισµό, από την 
κακή οργάνωση, από την έλλειψη συντονισµού µεταξύ των Υπουργείων, από την έλλειψη 
στόχευσης στους πραγµατικά αδύναµους, αυτούς που έχουν πραγµατικά ανάγκη. Και αυτό 
είναι ένα ζήτηµα µιας ολόκληρης αναδιοργάνωσης. Ήδη, έχουµε κάνει τα πρώτα βήµατα. 

Είναι πολύ σηµαντικά τα ποσά που πηγαίνουν σε αυτήν ακριβώς την κοινωνική πολιτική. Και 
αυτό είναι ένα δείγµα ότι ναι, όταν κάνει κανείς µια σοβαρή διαχείριση των χρηµάτων, 
βρίσκει τα χρήµατα. Μπορεί να θέλαµε και περισσότερα, αλλά βρίσκει χρήµατα, για να 
µπορεί να κάνει αυτή την πολιτική. 

Β. ΣΚΟΥΡΗΣ («REALNEWS»-«REAL.GR»): Κύριε Πρόεδρε, το τελευταίο διάστηµα 
υπάρχουν, όχι παροδικά, δηµοσιεύµατα στον ελληνικό Τύπο, ότι ετοιµάζεστε είτε για 
Γενικός Γραµµατέας του ΟΗΕ, είτε για κάποια άλλη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήθελα να 
σας ρωτήσω, συζητάτε να φύγετε; Θα διεκδικήσετε µια νέα θητεία; Και η θητεία αυτή που 
έχουµε τώρα, θα είναι στο τέλος της τετραετίας της Κυβέρνησης; Και γιατί αυτά τα σενάρια; 
Μήπως απεικονίζουν το αρνητικό κλίµα στην κοινωνία για την Κυβέρνησή σας; 

Γ. Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Με έχετε δει να φυγοµαχώ ποτέ; Άλλοι φυγοµαχούν, άλλοι 
δραπετεύουν, άλλοι είναι οι φυγάδες από τα δύσκολα. Εγώ ανέλαβα στα δύσκολα, όχι στα 
εύκολα. ∆εν θα δειλιάσω και δεν δειλιάζω να αντιµετωπίσω τα πιο δύσκολα που περνά 
σήµερα η χώρα µας. Εκεί έχω ταχθεί και εκεί θα µείνω. 

Α. ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗ («ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ»): Κύριε Πρόεδρε, στην οµιλία σας χθες, 
συµπεριλάβατε τη ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την µετεγκατάστασή της, στα σχέδια 
για τις στρατηγικές επενδύσεις που επιδιώκει η χώρα. Μιλήσατε µάλιστα και για τη 
δυνατότητα που υπάρχει, να µπει όλη αυτή η διαδικασία, όλο αυτό το σχέδιο για την 
µετεγκατάσταση, στο µηχανισµό του «fast track». 

                        Εκείνο το οποίο θέλω να σας ρωτήσω είναι, εάν µπορείτε να µας δώσετε 
περισσότερες πληροφορίες αυτή τη στιγµή, κάποιες διευκρινίσεις, σε ποιους τοµείς βλέπετε 
τη συµµετοχή των ιδιωτικών κεφαλαίων µέσα σε αυτή τη διαδικασία. ∆ιότι έχουµε ακούσει 
κατά καιρούς ότι υπάρχει µία σκέψη, µία συζήτηση, να ενωθούν οι δύο εταιρείες, η ∆ΕΘ και 
η HELEXPO. 

                        Οι ιδιώτες θα µπορούν να µπουν στην υπόθεση της µετεγκατάστασης σε 
ό,τι αφορά µόνο την εκθεσιακή δραστηριότητα; Θα είναι και στη µεταφορά, στη δηµιουργία 
των νέων υποδοµών και τη µίσθωσή τους για κάποια χρόνια; Ευχαριστώ. 

Γ. Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι η συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα δεν 
πρέπει να δαιµονοποιείται. Αλλά πρέπει να µπαίνει σε σωστό πλαίσιο. Είναι τελείως 
διαφορετικό να υπάρχει συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα, για να διευρυνθεί η 
δραστηριότητα της ∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης παγκοσµίως, για να ενισχυθεί και να 
πάρει κι άλλα «brands», όπως λέµε, και άλλα ονόµατα δηλαδή, και άλλες εταιρείες, ή για να 
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συνδεθεί πιθανώς µε έναν άλλο στρατηγικό επενδυτή και να συνεργαστούν - και είναι 
τελείως άλλο, µέσω αυτής της συνεργασίας, να είναι ένας ∆ούρειος Ίππος, απλώς για ένα 
πλιάτσικο στο «real estate» που έχει η ∆ΕΘ, στην πώληση γης, για κάποιους οι οποίοι 
θέλουν ένα εύκολο και γρήγορο κέρδος. 

∆υστυχώς, αυτό υπήρχε ως λογική πάρα πολλές φορές στη χώρα µας, ιδιαίτερα από την 
προηγούµενη κυβέρνηση, ως προς το πώς αντιµετωπίζουν τη δηµόσια περιουσία, για να 
µην αναφερθώ σε τόσες υποθέσεις, µερικές εκ των οποίων βρίσκονται τώρα σε Εξεταστικές 
Επιτροπές στη Βουλή. 

Είναι τελείως διαφορετική αυτή η αντίληψη, από τη δική µας αντίληψη. Εµείς λέµε «ναι» 
στον ιδιωτικό τοµέα, αλλά µέσα σε ένα πλαίσιο, το οποίο θα βοηθήσει το δηµόσιο 
συλλογικό συµφέρον. 

Και βεβαίως, εάν χρειαστεί, το «fast track» δίνει την επιλογή στον ενδιαφερόµενο να µπει 
σε αυτή τη διαδικασία. Εάν δούµε ότι θα χρειαστεί, για να ξεπεραστεί η γραφειοκρατία, για 
την καλύτερη οργάνωση και τη γρηγορότερη εφαρµογή των επενδύσεων, βεβαίως µπορεί 
να ενταχθεί και η διαδικασία της µετεγκατάστασης. 

Και θα έλεγα ότι δεν είναι απλώς µετεγκατάσταση, είναι η αναµόρφωση ολόκληρης της 
Έκθεσης, διότι βεβαίως και εδώ, στο κέντρο, θα πρέπει να αξιοποιηθεί µε σωστό τρόπο για 
την πόλη. Θα µπορούσε βεβαίως να ενταχθεί στη λογική αυτού του νέου µηχανισµού της 
γρήγορης επένδυσης. 

Γ. ΜΗΤΡΑΚΗΣ («Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΗ»): Κύριε Πρόεδρε, η ερώτησή µου 
αφορά στις τράπεζες. Στις αποκρατικοποιήσεις που έχει εξαγγείλει η Κυβέρνηση, 
συµπεριλαµβάνεται ο τραπεζικός τοµέας; Με δεδοµένο ότι και ο Υπουργός Οικονοµικών έχει 
πει µε τον τρόπο του, έχει προτρέψει τις τράπεζες σε συγχωνεύσεις, υπάρχει και η πρόταση 
για τη δηµιουργία ενός τραπεζικού δηµόσιου φορέα από τον επικεφαλής της Αγροτικής, 
αλλά και η πρόταση της Τράπεζας Πειραιώς για την εξαγορά της Αγροτικής και του 
Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου, πότε και πώς θα προχωρήσουν αυτά τα θέµατα; 

                        Ξέρουµε ότι υπάρχει και ένας σύµβουλος για το συγκεκριµένο θέµα. Θα 
ακολουθήσει η Κυβέρνηση τις υποδείξεις του τεχνικού συµβούλου, ή οι αποφάσεις της θα 
είναι πολιτικές; 

Γ. Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Κατ' αρχήν, έχουµε πει ότι χρειάζεται ο τόπος έναν ισχυρό δηµόσιο 
πυλώνα. Αυτό παραµένει ως πολιτική µας θέση. Βεβαίως, ποιος θα είναι ο δηµόσιος 
πυλώνας αυτός και πώς τελικά θα σχηµατιστεί, θα έχει σχέση και µε την όλη 
ανασυγκρότηση και τις πιθανές συγχωνεύσεις που µπορεί να γίνουν στον τραπεζικό τοµέα 
γενικότερα. 

∆εύτερον, οι σύµβουλοι είναι εκεί για να συµβουλεύουν, αλλά οι συµβουλές τους, βεβαίως, 
είναι για να τεκµηριώσουν τις εναλλακτικές προτάσεις που έχουµε, για να αξιολογήσουµε τις 
εναλλακτικές προτάσεις που έχουµε. Βεβαίως, η τελική θα είναι η δική µας απόφαση. ∆εν 
είναι κάτι εν λευκώ - τι θα µας πουν οι σύµβουλοι. Πάντα είναι πολιτική αυτή η απόφαση, 
προς το συµφέρον, το δηµόσιο συµφέρον, το γενικό συµφέρον της οικονοµίας. 
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Τρίτον, θέλω να επαναλάβω το θετικό στοιχείο. Νοµίζω ότι, µέσα σε αυτή τη δέσµευση και 
την πορεία να έχουµε έναν ισχυρό δηµόσιο πυλώνα, το γεγονός ότι η Εθνική Τράπεζα έκανε 
µια κίνηση για την αύξηση κεφαλαίου, µε πολύ θετικά αποτελέσµατα, σηµαίνει ότι είχαµε 
µια πολύ σοβαρή ψήφο εµπιστοσύνης, όχι µόνο στην Εθνική Τράπεζα, αλλά θα έλεγα και 
στο τραπεζικό µας σύστηµα γενικότερα. 

Όπως και µια άλλη ψήφος εµπιστοσύνης ήταν και η απόφαση της Νορβηγικής Κυβέρνησης 
ή, αν θέλετε, των Ταµείων του µεγάλου «fund» της Νορβηγίας, να πει ότι θα αγοράσει 
ελληνικά οµόλογα. Εγώ θα βρίσκοµαι στη Νορβηγία απόψε το βράδυ. Πάω εκεί για τη 
συζήτηση που γίνεται για το θέµα της ανεργίας παγκοσµίως, µε τη συµµετοχή και του 
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, µε τον κ. Στρος-Καν, αλλά και του ∆ιεθνούς Γραφείου 
Εργασίας, υπεύθυνος του οποίου είναι ο κ. Σοµαβία, ακριβώς για να δούµε και σε διεθνές 
επίπεδο, πώς δηµιουργούµε δυνατότητες για το χτύπηµα της ανεργίας, την αύξηση της 
εργασίας και την ανάπτυξη, σε µια δύσκολη εποχή παγκοσµίως. 

Είναι σηµαντικό ότι η Ελλάδα είναι παρούσα σε αυτές τις συζητήσεις. Αλλά λέγοντας για τη 
Νορβηγία, ξέρω ότι όταν οι Νορβηγοί αποφασίσουν, είναι αντικειµενικοί. Αξιολόγησαν την 
πορεία της χώρας µας. Αξιολόγησαν θετικά την πορεία της χώρας µας και επενδύουν, διότι 
πιστεύουν ότι αυτή η πορεία έχει θετικό πρόσηµο. 

Ε. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ («STARTV»): Καλησπέρα σας. Κύριε Πρόεδρε, µε αφορµή το χθεσινό 
ατυχές περιστατικό, που συνέβη όταν ολοκληρώσατε την επίσκεψή σας στη ∆ΕΘ, ήθελα να 
σας ρωτήσω αν φοβάστε την οργή των πολιτών, ειδικά όταν κυκλοφορείτε. Και θα ήθελα 
να ξέρω αν πιστεύετε ότι γίνεται πράξη, αυτό που είχατε πει παλαιότερα ότι «θα µας 
πάρουν µε τις πέτρες». 

Γ. Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Με τα παπούτσια εννοείς τώρα! Βεβαίως είναι ένα πολύ περίεργο 
περιστατικό. Εγώ κυκλοφορώ µέσα στον κόσµο, συζητώ µε τον κόσµο και πιστεύω ότι αυτό 
είναι το δηµοκρατικό, είναι µέρος της δηµοκρατικής µας κουλτούρας και του δηµοκρατικού 
µας πολιτισµού. 

                        Πιστεύω ότι η βία, απ' όπου και αν προέρχεται, είναι αρνητική. Και για 
όποιο λόγο. Και είναι ιδιαίτερα αρνητικό, αν κάποιοι θέλουν να δηµιουργήσουν, ή και να 
κατασκευάσουν ακόµα, ένα κλίµα - γιατί πάρα πολλοί καιροφυλακτούν - για την εικόνα της 
Ελλάδας. Πάρα πολλοί έχουν επενδύσει σε αυτά που µε ρωτήσατε κάποιοι από εσάς, στη 
χρεοκοπία της Ελλάδας. Πάρα πολλοί στοιχηµάτιζαν και έβαζαν λεφτά, µέσα από τα 
λεγόµενα «παράγωγα», ενάντια στην Ελλάδα, ελπίζοντας ότι θα χρεοκοπήσει. 

                        Αυτοί χάνουν λεφτά σήµερα -και καλώς χάνουν λεφτά και καλώς να 
χάσουν λεφτά. Αλλά δεν σηµαίνει ότι θα µας αφήσουν τόσο εύκολα ήσυχους. Άρα, 
υπάρχουν πολλοί που καιροφυλακτούν, από πολλές πλευρές. Ακόµα και κατασκευασµένα 
γεγονότα, που µπορεί να θέλουν να δείξουν βία, είναι σκηνές απίστευτα αρνητικές για τη 
χώρα µας. Και όπως καταλαβαίνετε, πριν από λίγους µήνες, ζήσαµε κάποιες τέτοιες σκηνές, 
που ήταν όµως η εξαίρεση. 

                        Όµως, αυτές οι σκηνές προβάλλονταν κάθε µέρα, συνεχώς, από όλα τα 
δίκτυα ανά τον κόσµο, µε πάρα πολύ αρνητικό αποτέλεσµα, παρότι πήγαµε σχετικά καλά 
στον τουρισµό. Με µεγάλες προσπάθειες, πήγαµε σχετικά καλά. 
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                        Αλλά καταλαβαίνετε, µια επανάληψη αυτών των πραγµάτων, που δεν 
έχουν σχέση µε τη δηµοκρατική µας κουλτούρα, είναι ό,τι χρειάζεται, είναι βούτυρο στο 
ψωµί για εκείνους που θέλουν να αµαυρώσουν, για τον όποιο λόγο, την εικόνα της Ελλάδας. 

                        Γι' αυτό, πιστεύω ότι είναι πολύ σηµαντικό να περάσει το µήνυµα, «όχι 
στη βία», παντού. Είµαστε µια δηµοκρατική χώρα. Θέλουµε και στηρίζουµε και 
προστατεύουµε το δικαίωµα της έκφρασης, της διαδήλωσης, της ειρηνικής διαµαρτυρίας - 
όχι όµως τη βία. 

 Φ. ∆ΕΡΓΙΑ∆ΑΣ («ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ»): Κύριε Πρόεδρε, το Νοέµβριο θα έχουµε τις 
αυτοδιοικητικές εκλογές. Νωρίτερα είπατε, «εγώ δεν δειλιάζω, δοκιµάζοµαι στα δύσκολα». 

                        Πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αρνήθηκαν να 
δοκιµαστούν σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Αν τελικά οι υποψήφιοι, που έχουν 
πάρει το χρίσµα του ΠΑΣΟΚ ηττηθούν, θα υπάρξει κάποιο πολιτικό µήνυµα; Και τελικά, η 
µεταρρύθµιση του «Καλλικράτη» από ποιους θα εφαρµοστεί; Ευχαριστώ. 

Γ. Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Πρώτον, µέσα από µια διαδικασία, πολύµηνη θα µπορούσε να πει 
κανείς, εγώ αποφάσισα, βεβαίως µαζί µε τα όργανα του Κινήµατος, για τους υποψηφίους 
που είχαν και κέφι - το τονίζω αυτό, και κέφι - και ικανότητα να υπηρετήσουν τον 
«Καλλικράτη». 

                        ∆εύτερον, ο «Καλλικράτης» είναι ένα µεγάλο στοίχηµα, όχι για το ΠΑΣΟΚ, 
αλλά για τη χώρα. Όλοι λέµε, το κράτος είναι συγκεντρωτικό, το κράτος είναι πελατειακό, 
το κράτος δεν εξυπηρετεί τον πολίτη, οι υπηρεσίες δεν είναι κοντά στον πολίτη, η 
περιφερειακή ανάπτυξη δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν συνέργειες, µπορεί να έχεις δέκα 
κρατικές υπηρεσίες και η µία να µη «µιλάει» στην άλλη, στην ίδια πόλη, στην ίδια 
κωµόπολη - σπατάλες τεράστιες. 

                        Ο «Καλλικράτης» είναι το κλειδί για να αξιοποιήσουµε σωστά και τη 
∆ηµόσια ∆ιοίκηση, και τους οικονοµικούς πόρους, και τους ανθρώπινους πόρους, και τα 
χρήµατα που έρχονται από την Κοινότητα, για να αλλάξουµε τη χώρα µας, ιδιαίτερα στην 
περιφέρεια, στην πόλη, µε σωστή πρόνοια, µε σωστά σχολεία, µε αναπτυξιακές 
πρωτοβουλίες. 

Θέλουµε λοιπόν εκεί, ανθρώπους που µπορούν να το υπηρετήσουν αυτό, που µπορούν να 
υπηρετήσουν τον πολίτη, που µπορούν να υπηρετήσουν ένα σωστό σύστηµα πρόνοιας, 
που µπορούν να οργανώσουν ένα σωστό σύστηµα οικονοµικών πρωτοβουλιών. 

                        Αν θέλουµε, από την άλλη, να συνεχιστεί η πελατειακή λογική, «να µπω 
σε αυτή τη θέση», για τη νοµή της εξουσίας, «να εξυπηρετήσω τους δικούς µου, τους 
κολλητούς µου, τους κουµπάρους» κ.λπ., βεβαίως δεν θα έχουµε ευτυχές τέλος ως χώρα. 

                        Εµείς βέβαια βάζουµε όλους τους κανόνες, όλες τις διαδικασίες, για να 
υπάρχει διαφάνεια και στον «Καλλικράτη». Να µην µπορεί να δηµιουργηθεί ένα φέουδο του 
∆ήµου ή του περιφερειάρχη. 

                        Όµως, άλλο είναι µια αντίληψη να διαπερνά τον ίδιο τον υποψήφιο, το νέο 
δήµαρχο ή το νέο περιφερειάρχη, για τη ∆ιοίκηση - και είναι άλλο να πηγαίνει εκ των 
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προτέρων, µε µια αντίληψη πελατειακή και απαρχαιωµένη. Γι' αυτό θεωρώ ότι ναι, είναι ένα 
στοίχηµα οι εκλογές αυτές, για το αν θα πάει η χώρα µπροστά ή θα µείνει πίσω. 

Χ. ΚΟΥΤΡΑΣ («ΣΚΑΙ TV»): Κύριε Πρόεδρε, στην εισαγωγή σας περιγράψατε τι έχετε 
κάνει αυτούς τους έντεκα µήνες και περιγράψατε πράγµατα µε τα οποία δύσκολα θα 
διαφωνήσει κανείς µαζί σας. 

                        Όµως αυτούς τους έντεκα µήνες, έχουν περικοπεί συντάξεις, έχουν 
περικοπεί µισθοί, έχουν περικοπεί επιδόµατα, έχουν περικοπεί δώρα. Πιστεύω ότι ένα από 
τα πράγµατα που περιµένει να ακούσει ο κόσµος από εσάς, εδώ στη ∆ιεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης, είναι πότε τελειώνει αυτό. Πότε θα αποκατασταθούν αυτές οι αδικίες; 
Ευχαριστώ. 

Γ. Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Όσο πιο γρήγορα προχωράµε εµείς την εφαρµογή των αλλαγών, 
τόσο πιο γρήγορα θα έχουµε και ανάπτυξη, τόσο πιο γρήγορα θα έχουµε ανταγωνιστική 
οικονοµία, τόσο πιο γρήγορα θα µας εµπιστευτούν οι αγορές, που τις χρειαζόµαστε για να 
µπορούµε να δανειζόµαστε. 

                        Γιατί αυτή τη στιγµή οι τράπεζες, οι ελληνικές τράπεζες, µπορούν και 
δανείζονται, ουσιαστικά µόνο µέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. ∆εν είναι ανοιχτές 
οι αγορές για τη χώρα µας. Και βέβαια, όσο πιο γρήγορα γίνουν οι αλλαγές, τόσο πιο 
γρήγορα θα µπορούµε κι εµείς να υλοποιήσουµε και τα άλλα, να χτυπήσουµε την 
εισφοροδιαφυγή και τη φοροδιαφυγή, να µπορέσουµε να αποκαταστήσουµε, αλλά και να 
αυξήσουµε και µισθούς και συντάξεις. 

                        Αυτός είναι ο στόχος µας, δεν είναι ο στόχος µας να µειώσουµε τις 
συντάξεις. Ήταν ακριβώς αυτές οι θυσίες - και γι' αυτό µίλησα στην εισαγωγή µου και για 
θυσίες - αυτός ο πόνος που έπρεπε να περάσουµε, αυτή η στενωπός, για να µπορέσουµε να 
σώσουµε τη χώρα. Αλλά είµαστε σε ένα δρόµο θετικό, σταθερό και είµαστε αποφασισµένοι 
αυτό να το πετύχουµε. 

Ν. SKREKAS (Wall Street Journal): Κύριε Πρωθυπουργέ, προ ολίγου αναφερθήκατε 
στις ιδιωτικοποιήσεις, στις οποίες αναφερθήκατε και χθες βράδυ στην οµιλία σας. Πολλές 
από τις διεθνείς χρηµατοπιστωτικές αγορές, καθώς και οι επενδυτές θα ήθελαν να ακούσουν 
περισσότερα για το θέµα, καθώς και για τα ευρύτερα σχέδιά σας για τους επόµενους 
δώδεκα µήνες. 

Γ. Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Πράγµατι, µίλησα για ιδιωτικοποίηση. Μίλησα για την περιουσία του 
∆ηµοσίου, που µπορεί να αξιοποιηθεί µε τρόπους που θα την αναπτύξουν και θα δώσουν 
σηµαντικά αναπτυξιακά έργα. Αυτή την εποχή, παραδείγµατος χάριν, συζητείται πολύ το 
θέµα του πιθανού αναπτυξιακού έργου του πρώην Αεροδροµίου στο Ελληνικό. Αυτό θα 
µπορούσε να αποτελέσει ενδιαφέρουσα επένδυση. 

Υπάρχουν επίσης τοµείς, τους οποίους πρέπει να ιδιωτικοποιήσουµε, ιδιαίτερα επιχειρήσεις 
και τοµείς του ∆ηµοσίου, που δεν είναι ζωτικής σηµασίας για τις δηµόσιες πολιτικές µας. 

Έχουµε προχωρήσει, λοιπόν. Ήδη πριν από µήνες, αναφέραµε τους βασικούς τοµείς στους 
οποίους θα γίνουν οι ιδιωτικοποιήσεις και τα πράγµατα θα προχωρήσουν τους επόµενους 
µήνες. 
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Σ. ΤΖΙΜΑΣ («ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ»): Τον περασµένο µήνα, 
είχαµε στη Χειµάρα της Αλβανίας τη δολοφονία ενός οµογενή, γιατί µιλούσε ελληνικά. 

                        Η πράξη αυτή θεωρήθηκε ως φυσικό επακόλουθο ενός ακραίου κλίµατος 
εθνικισµού και ανθελληνισµού, που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια στην Αλβανία. 

                        Σας θυµίζω ότι θύµα αυτού του κλίµατος υπήρξε και η συµφωνία για τη 
διευθέτηση των θαλάσσιων συνόρων, που ενώ υπογράφηκε από τις δύο Κυβερνήσεις, 
ακυρώθηκε στην πράξη από την ατµόσφαιρα ενός εθνικιστικού παροξυσµού που 
ακολούθησε. 

                        Και ακόµα, σας θυµίζω ότι τον τελευταίο καιρό εγείρεται επικίνδυνα θέµα 
Τσάµηδων από την αλβανική πλευρά. ∆εδοµένης αυτής της κατάστασης, θα ήθελα να σας 
ρωτήσω, αν η ελληνική εξωτερική πολιτική θα συνεχίσει να στηρίζει και να προωθεί χωρίς 
όρους την ενταξιακή προοπτική της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, αν υπάρχει 
κόκκινη γραµµή, πού την τοποθετείτε αυτή; 

Γ. Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Σας ευχαριστώ κ. Τζίµα. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέµα και δεν θεωρώ 
ότι αυτά τα περιστατικά είναι απλώς συγκυριακά. ∆υστυχώς, βλέπουµε παρόµοια φαινόµενα, 
µιας έξαρσης εθνικισµού από ακραίες οµάδες, τα οποία όµως δυστυχώς φαίνεται να έχουν 
και πολιτικές απολήξεις, που έχουν στοχοποιήσει την ελληνική µειονότητα στην Αλβανία, µε 
το τραγικό περιστατικό της δολοφονίας του Αριστοτέλη Γκούµα, αλλά και µε άλλες πράξεις, 
οι οποίες δείχνουν ακριβώς µια εχθρική στάση. 

                        Για µας, είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτηµα. Είναι σοβαρό ζήτηµα, πρώτα απ' 
όλα για τις διµερείς µας σχέσεις, τις οποίες θέλουµε να καλλιεργούµε θετικά. Είναι σοβαρό 
ζήτηµα για την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας, διότι οι εθνικισµοί δεν βοηθούν τα 
Βαλκάνια, δεν βοηθούν τις γειτονικές χώρες. Και θα ήθελα να στείλω αυτό το µήνυµα προς 
την αλβανική πλευρά, ότι οι εθνικισµοί έχουν πάντα δηµιουργήσει τεράστια προβλήµατα, 
όχι µόνο µεταξύ των χωρών, αλλά µε θύµατα και απλούς πολίτες. 

                        Εµείς εδώ, στην Ελλάδα, κάναµε µάλιστα µια σοβαρή προσπάθεια για την 
ενσωµάτωση, την ένταξη πολλών Αλβανών στην ελληνική κοινωνία. Μπορεί να υπήρξαν και 
προβλήµατα, µπορεί να υπήρξαν και γεγονότα, αλλά πρέπει να ξεφύγουµε από αυτούς τους 
εθνικισµούς. Και η ελληνική µειονότητα, είναι µια µειονότητα που πρέπει να έχει την 
προστασία του αλβανικού κράτους σε ό,τι αφορά τα δικαιώµατά της. Αυτή είναι η στάση, 
την οποία η ελληνική Κυβέρνηση θα κρατήσει. 

Α. ΜΑΡΑΘΙΑΣ («ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ ΝΕΤ»): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι 
σε σχέση µε το νοµοθετικό έργο της Κυβέρνησης, καθώς οι πληροφορίες λένε ότι µόλις 
ανοίξει η Βουλή, ένα από τα πρώτα νοµοσχέδια θα είναι και ο εκλογικός νόµος. Υπάρχουν 
κάποιες προτεραιότητες της Κυβέρνησης στο θέµα αυτό; Θα στηριχθεί σε κάποιο 
συγκεκριµένο µοντέλο και εν πάση περιπτώσει, µπορεί να αποτελέσει το εργαλείο 
ενδεχοµένως για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες; 

Γ. Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Όπως και ο «Καλλικράτης», και ο εκλογικός νόµος έχει πολύ σαφή 
στόχευση. Με τον «Καλλικράτη» κάνουµε µια µεγάλη αλλαγή στη ∆ιοίκηση, µεταφέρουµε 
αρµοδιότητες και πόρους, δίνουµε δυνατότητες και έχουµε µάλιστα και έναν πολύ 
σηµαντικό αριθµό υποψηφίων µε γνώσεις, µε εµπειρία, θα έλεγα και µε φιλοσοφία, που 
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θέλει να στηρίξει το θεσµό και θέλει να εκπροσωπήσει ακριβώς αυτή την Ελλάδα της 
προόδου και των αλλαγών. Είτε είναι ο Μάρκος Μπόλαρης ως υποψήφιος εδώ, στην 
Περιφέρεια, είτε ο Γιάννης Μπουτάρης για τον ∆ήµο της Θεσσαλονίκης, είτε ο Γιώργος 
Καµίνης για την Αθήνα, ο Γιάννης Μίχας για τον Πειραιά, ο Γιάννης Σγουρός για την 
Περιφέρεια της Αττικής - στελέχη ικανά, αλλά και προσηλωµένα σε αυτούς τους στόχους. 

                        Κάνουµε  µια πολύ σηµαντική προσπάθεια, µε σωστές επιλογές, για να 
πάµε την Ελλάδα µπροστά. Να αλλάξει η σχέση του πολίτη µε την Πολιτεία και µε τον 
πολιτικό. Το ίδιο - αυτή την αλλαγή στη σχέση του πολίτη µε τον πολιτικό - θέλουµε και µε 
το εκλογικό σύστηµα. Ένα εκλογικό σύστηµα, που θα σπάει τον οµφάλιο λώρο του 
πολιτικού ή την προσπάθεια πολλές φορές επηρεασµού του πολιτικού, µέσα από αθέµιτες 
πρακτικές, µέσα από την αιχµαλωσία, µέσα από τη χρηµατοδότηση, τις καµπάνιες ή 
οτιδήποτε άλλο. Αλλάζοντας λοιπόν και το εκλογικό σύστηµα, θα µπορεί να είναι ο 
πολιτικός υπηρέτης του πολίτη και µόνο του πολίτη, όπως είπα και χθες. 

                        Αυτό το πολιτικό σύστηµα, το έχουµε εξαγγείλει, το έχουµε επεξεργαστεί 
και θα είναι µέσα στις προτεραιότητές µας τους επόµενους µήνες. ∆εν αφορά γενικά 
εκλογές, δηλαδή δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση. Αφορά στην προετοιµασία για τις επόµενες 
εκλογές, όταν έρθει η ώρα τους, που είναι σε τρία χρόνια. Και βεβαίως, αν ψηφίσει και η 
Αξιωµατική Αντιπολίτευση αυτό το νοµοσχέδιο, θα εφαρµοστεί ακόµα και στις επόµενες 
εκλογές. Αλλιώς, θα εφαρµοστεί το γνωστό σύστηµα που έφερε ο κ. Παυλόπουλος και µετά, 
την επόµενη φορά, θα εφαρµοστεί αυτό το σύστηµα των µονοεδρικών. 

Φ. ΓΙΩΤΑΚΗ («ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ»): Κύριε Πρόεδρε, το ∆ηµόσιο είναι µαζί µε την 
Εκκλησία, ως γνωστόν, ο µεγάλος ιδιοκτήτης. Τα ακίνητα του ∆ηµοσίου αξίζουν αρκετά δις, 
πολλά δις θα έλεγα, και παραµένουν αναξιοποίητα και µάλιστα είναι σε τουριστικές περιοχές. 
Υπάρχει ένα συγκεκριµένο σχέδιο, ώστε να υπάρχει και εξεύρεση πόρων µέσα από τα 
ακίνητα; Και µε τον κ. Παπαδήµο, τι θα κάνετε; Αναλαµβάνει σύµβουλός σας; 

Γ. Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Το θέµα της δηµόσιας περιουσίας πράγµατι έχει µια καθυστέρηση. 
Είναι πολύπλοκο, αλλά είναι και ένα ζήτηµα, στο οποίο βρήκαµε µια κατάσταση 
ανοργανωσιάς και δυσλειτουργίας των φορέων που χειρίζονται αυτές τις σηµαντικές 
περιουσίες. 

                        Είναι από τις µεγάλες µας προτεραιότητες, όπως είπα και προηγουµένως 
στην ερώτηση της «World Street Journal», και θα είναι και προς αξιοποίηση η δηµόσια γη, 
για να µπορέσει να βοηθήσει την ανάπτυξη και τη δηµιουργία πόρων για τη χώρα µας. 

                        Και βεβαίως, είµαστε σε έναν διάλογο µε την Εκκλησία, για να δούµε αν 
µπορούµε να αξιοποιήσουµε από κοινού περιουσίες που έχει και η ίδια, κάτι το οποίο, από 
τις συζητήσεις που έχω κάνει µε τον Μακαριότατο, θα ήθελε και ο ίδιος. 

                        Σε ό,τι αφορά τον Λουκά Παπαδήµο, πράγµατι, έχουµε µια στενή 
συνεργασία και θα ανακοινώναµε - εφόσον µε ρωτήσατε σήµερα - ότι αναλαµβάνει 
σύµβουλός µου αµισθί, για να το τονίσω και αυτό, για τα θέµατα δηµοσιονοµικής και 
µακροοικονοµικής πολιτικής, καθώς και για θέµατα λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος 
και των χρηµαταγορών. 
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∆. ΚΑ∆∆Α («ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»): Κύριε Πρωθυπουργέ, προχθές στο 
Υπουργικό Συµβούλιο, εκφράστηκαν αντιρρήσεις για το σχέδιο επιτάχυνσης των µεγάλων 
επενδύσεων το «fast track». Μπορείτε να κωδικοποιήσετε τις αντιρρήσεις και το σκεπτικό 
κάθε Υπουργού; Και επίσης, επειδή διεθνώς οι µεγάλες επενδύσεις γίνονται στο ενεργειακό 
πεδίο, πείτε µας είναι στις προθέσεις σας η συνεκµετάλλευση του πλούτου του Αιγαίου µε 
την Τουρκία; Ευχαριστώ πολύ. 

Γ. Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Πρώτα απ' όλα, είναι δύο ερωτήσεις τελείως διαφορετικές. Το 
Υπουργικό Συµβούλιο συζητά, θα συζητά και πάντα θα συζητά - αλλιώς, δεν έχω λόγο να 
το συγκαλέσω. ∆εν το συγκαλώ για πανηγυρικούς λόγους. Και στη Θεσσαλονίκη, δεν το 
συγκάλεσα για πανηγυρικούς λόγους. Θα µπορούσε να έχε έρθει, όπως είθισται κάθε χρόνο, 
ολόκληρο το Υπουργικό Συµβούλιο στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν κάνει δουλειά. Εµείς είπαµε 
να κάνουµε δουλειά. Μας έκαναν και κριτική από πάνω ότι κάναµε δουλειά, ότι δεν 
αφήσαµε απλώς να έρθουν βόλτα! 

Και όχι µόνο έγινε δουλειά στο Υπουργικό Συµβούλιο, αλλά είχαν και πολύ σηµαντικές 
επαφές µε τους φορείς τους οποίους εποπτεύουν, ή µε τους οποίους συνεργάζονται, 
κοινωνικούς, οικονοµικούς, τους κοινωνικούς εταίρους κ.λπ. 

Βγήκε δουλειά. Και µάλιστα, ήταν και δέσµευσή µας να έρθουµε στη Θεσσαλονίκη. Από το 
2004 - όχι το 2009 - είχαµε πει ότι το Υπουργικό Συµβούλιο θα πηγαίνει στις περιφέρειες. 
Γιατί είναι σηµαντικό; ∆ιότι το κάθε Υπουργείο αναγκάζεται, όταν πηγαίνει σε µια 
περιφέρεια, να κινητοποιεί ολόκληρο το διοικητικό µηχανισµό του Υπουργείου, για να δει τα 
προβλήµατα της περιφέρειας. Κάποια στιγµή βεβαίως, η περιφέρεια η ίδια - αυτός είναι ο 
«Καλλικράτης» - θα λύνει αυτά τα προβλήµατα. 

Αλλά έως ότου αυτό γίνει πράξη, που απαιτεί µια µεταβατική περίοδο, εµείς πρέπει να 
στηρίξουµε την περιφέρεια, κινητοποιώντας αυτούς τους αργούς, τους αργόσυρτους 
ρυθµούς, που ξέρουµε ότι υπάρχουν στην κεντρική ∆ιοίκηση, µε αυτή τη διαδικασία. Και θα 
συνεχίσουµε τέτοιες παρόµοιες συναντήσεις, ανάλογα µε την περιοχή βεβαίως θα δούµε 
ποιοι Υπουργοί θα χρειάζονται, για να µπορούµε να συζητάµε τα περιφερειακά ζητήµατα και 
να λύνουµε προβλήµατα. 

Όµως, το προχθεσινό Υπουργικό Συµβούλιο δεν ήταν για θέµατα µόνο Θεσσαλονίκης ή 
Μακεδονίας. Ήταν και για θέµατα ευρύτερων πολιτικών αποφάσεων. Και πήραµε πολύ 
σηµαντικές αποφάσεις, από τον ΟΣΕ και την πιο γρήγορη απόδοση δικαιοσύνης - ένα πολύ 
σηµαντικό ζήτηµα -  µέχρι βεβαίως το λεγόµενο «fast track». 

∆εν υπήρξε διαφωνία επί της αρχής. Υπήρξαν βεβαίως ερωτήµατα από κάποιους Υπουργούς, 
για το πόσο θα µπορεί να εφαρµοστεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ποια πιθανά εµπόδια 
να βρει, πώς θα τα ξεπεράσουµε, πώς θα λειτουργήσει µε ένα τρόπο, ώστε πραγµατικά να 
έχουµε αποτέλεσµα. Μια πολύ εποικοδοµητική συζήτηση. 

Αν τώρα θέλει κανείς, για λόγους εντυπωσιασµού, ένα σοβαρό διάλογο, να τον παρουσιάσει 
ως σύγκρουση - «και τσακώθηκαν και διαφορές και τα λοιπά» - βεβαίως, µπορεί να το κάνει. 
Όµως, αυτό δεν θα µε σταµατήσει, γιατί πρέπει να περάσουµε σε αυτή την πολιτική 
κουλτούρα στη χώρα µας, ότι ο διάλογος είναι ευεργετικό στοιχείο της πολιτικής ζωής. 
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∆εν µπορεί ο κάθε διάλογος να σηµαίνει ότι υπάρχουν διαφωνίες και ότι τσακώθηκαν. Μα, 
το Υπουργικό Συµβούλιο είναι ένα συλλογικό όργανο της Κυβέρνησης, συζητά. Συζητά το 
Υπουργικό Συµβούλιο. Και εγώ έχω τονίσει: η διαβούλευση, η συζήτηση είναι εκείνο που 
µας επιτρέπει να παίρνουµε τις καλύτερες αποφάσεις. Αλλιώς, θα κάνω όπως έκανε ο 
προηγούµενος πρωθυπουργός, ο κ. Καραµανλής, που δεν συνερχόταν ποτέ το Υπουργικό 
Συµβούλιο, αν αποφάσιζε, όποτε αποφάσιζε, το έκανε µέσα σε ένα στενό κύκλο, χωρίς 
διαβούλευση και, βεβαίως, είδατε πού πήγε η χώρα. 

Α. ΣΠΑΝΟΥ («FLASH»): Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι πρόκειται να 
συµβούν σηµαντικές εξελίξεις, ίσως και καθοριστικές στο Κυπριακό. Ενδεχοµένως και στα 
ελληνοτουρκικά. Ήθελα να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι η συγκυρία της βαθιάς 
οικονοµικής κρίσης και ό,τι αυτή συνεπάγεται για το γεωπολιτικό βάρος της χώρας, 
προσφέρεται για ουσιαστικές διαπραγµατεύσεις, µε δυναµική επίλυσης. 

Γ. Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Πάλι δύο είναι τα ερωτήµατα. Θα ξεκινήσω από το δεύτερο σκέλος. 
Πρώτα απ' όλα, θέµατα όπως είναι το Κυπριακό, όπως είναι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, 
όπως είναι το Σκοπιανό, είναι θέµατα τα οποία εµείς θέλουµε να λυθούν. Θέλουµε να 
προχωρήσουν. Και αυτό δεν αφορά στη µία ή την άλλη συγκυρία. 

∆εύτερον, σε µια εποχή όπου η Ελλάδα έχει αυτά τα οικονοµικά προβλήµατα, εµείς πήραµε 
πρωτοβουλίες, ακριβώς για να θωρακίσουµε τα εθνικά µας συµφέροντα. Κινηθήκαµε πάρα 
πολύ και κινούµαστε πάρα πολύ δραστήρια. Με αποτέλεσµα να έχει ξανά µια άλλη 
αξιοπιστία η Ελλάδα στα θέµατα των Βαλκανίων, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στη Μέση 
Ανατολή και όχι µόνον. 

Τρίτον, το Κυπριακό, επαναλαµβάνω, βεβαίως είναι ένα θέµα κατοχής, επέµβασης και 
κατοχής. Και εκεί είναι το βασικό στοιχείο, που πρέπει να λυθεί. Από εκεί και πέρα, θα 
πρέπει να συµβάλει η Τουρκία ουσιαστικά, ώστε να µπορεί η Τουρκοκυπριακή κοινότητα, 
απελευθερωµένη, να συµµετάσχει στο διάλογο. Βεβαίως, δεν έχουµε αυτή τη στιγµή µια 
ηγεσία στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα, που να φαίνεται ότι έχει ιδιαίτερη διάθεση, αλλά 
πρέπει να βοηθήσει η Τουρκία και να συµβάλει σε ένα εποικοδοµητικό διάλογο, στη 
διαδικασία των διαπραγµατεύσεων, για να φτάσουµε σε ένα αίσιο αποτέλεσµα, στο πλαίσιο 
των γνωστών παραµέτρων, που είναι οι αποφάσεις του ΟΗΕ και βεβαίως το ευρωπαϊκό 
κεκτηµένο. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχει πάρει και ο Πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, ο κ. 
∆ηµήτρης Χριστόφιας, σηµαντικές πρωτοβουλίες. Σηµαντικές πρωτοβουλίες, τις οποίες κι 
εγώ στήριξα πριν από 2 µήνες πηγαίνοντας στη Λευκωσία, σε µια κοινή δηµόσια εκδήλωση 
και συνέντευξη. Πρωτοβουλίες, για να συµβάλει ακριβώς στο να σπάσει το τέλµα και να 
ενισχύσει την κινητικότητα γύρω από το Κυπριακό. Να µην µπω στις λεπτοµέρειες αυτής 
της πρωτοβουλίας, έχουν ανακοινωθεί. Είναι πρωτοβουλίες, που είναι σηµαντικές και θα 
µπορούσαν να στηριχθούν από την Ευρώπη και τη ∆ιεθνή Κοινότητα, για να µπορέσουµε 
να έχουµε µια σαφή πρόοδο στο Κυπριακό. 

Γ. ΤΣΑΤΣΑΝΗ («ΕΤ-3»): Κύριε Πρόεδρε, πριν από λίγο, µας είπατε ότι το δίληµµα αυτό 
που βρήκατε, δεν ήταν παράδεισος ή µνηµόνιο, αλλά χρεοκοπία ή µνηµόνιο και, λίγα λεπτά 
πιο µπροστά, λέγοντας πώς λειτουργούσε ο κ. Καραµανλής, είπατε «είδατε πώς πήγε η 
χώρα». 
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                        Ερχόµενη για τη συνέντευξη Τύπου, είδα ένα τηλεγράφηµα, που έλεγε ότι 
στην Ισλανδία, ο πρώην Πρωθυπουργός και τρεις Υπουργοί του, θα πληρώσουν για την 
οικονοµική κατάρρευση, θα οδηγηθούν στη ∆ικαιοσύνη και αυτό έγινε µέσα από µια 
κοινοβουλευτική διαδικασία, συνεδρίασε, ασχολήθηκε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Έπρεπε 
να γίνει κάτι τέτοιο εδώ; Και αν ναι, γιατί δεν έγινε; 

Γ. Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Κατ' αρχήν, κοινοβουλευτικές διαδικασίες έχουµε στη χώρα µας, 
παρότι η προηγούµενη κυβέρνηση δεν τις ακολούθησε. Και είχα µιλήσει και προσωπικά µε 
τον κ. Καραµανλή, πολλές φορές, λέγοντας ότι θα έπρεπε, για ζητήµατα όπως το Βατοπέδι, 
τα δοµηµένα οµόλογα - να µην µπούµε σε όλες τις υποθέσεις που υπήρχαν - η SIEMENS και 
τα λοιπά, θα έπρεπε να είχαν γίνει τότε Εξεταστικές Επιτροπές. 

Έκλεισε τη Βουλή πριν από τις Ευρωεκλογές, χωρίς - µέσα στα χρονικά περιθώρια τα οποία 
το επέτρεπαν - να ερµηνεύσει ότι µε αυτό τον τρόπο παραγράφονται αυτά τα αδικήµατα. 
Θέλησε δηλαδή η προηγούµενη κυβέρνηση να παραγραφούν αυτά τα αδικήµατα, σύµφωνα 
µε το υπάρχον Σύνταγµα, το οποίο πράγµατι πρέπει να αλλάξει. Αλλά δεν µπορούµε να 
κάνουµε συνταγµατική ρύθµιση, εξαιτίας των συγκεκριµένων χρονικών κοινοβουλευτικών 
περιόδων που χρειάζεται να περάσουν, για να µπορεί να ξανανοίξει το θέµα του 
Συντάγµατος. 

Εµείς όµως προχωρήσαµε, κάναµε τις Εξεταστικές Επιτροπές και βγάζουµε αποτελέσµατα. 
Και από εκεί και πέρα, θα αναλάβει η ∆ικαιοσύνη. Άρα, εµείς κάνουµε αυτό το καθήκον, 
χωρίς κανένα ρεβανσισµό, αλλά λόγω της - θα έλεγα - δικαιολογηµένης, απόλυτα 
δικαιολογηµένης λαϊκής απαίτησης, να αποδοθεί επιτέλους δικαιοσύνη. Είναι από τα 
µεγαλύτερα ζητήµατα της ∆ηµοκρατίας µας και της κοινωνικής συνοχής. Ο κόσµος µπορεί 
να λέει «εντάξει, άντε να πληρώσω εγώ, αλλά να πληρώσουν κι εκείνοι που φταίνε. Να 
υπάρξει επιτέλους κάποιος σ' αυτή τη χώρα, ισχυρός, ο οποίος και αυτός θα αντιµετωπίζεται 
ως πολίτης αυτής της χώρας, και όχι ως άνθρωπος µε ασυλία, λόγω της ισχύος του». 

Γ. ΤΣΑΤΣΑΝΗ Και ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας; 

Γ. Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: ∆εν µπορώ να είµαι εγώ εκείνος που θα το αξιολογήσει αυτό, δεν 
είµαι δικαστής. Υπάρχουν διαδικασίες. Μη βάζετε λόγια στο στόµα µου. Και οι πολιτικοί, 
µπορούµε να αξιολογήσουµε µέχρι ενός σηµείου. Μπορούµε να παραπέµψουµε, αλλά η 
∆ικαιοσύνη πρέπει να κρίνει. Όποιον. Είτε πολιτικό, είτε µη πολιτικό, δεν έχει σηµασία. Και 
έχουµε πει για τη ∆ικαιοσύνη, ότι η αίσθηση της ατιµωρησίας, η αίσθηση της αρνησιδικίας, 
πολλές φορές, δηµιουργεί και την αίσθηση ότι στη χώρα µας επικρατεί το δίκαιο του 
ισχυρού και όχι η ισχύς του δικαίου. Αυτό είναι διαλυτικό για µια κοινωνία. Και πρέπει αυτό 
να αποκατασταθεί. 

Σ. ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ («ΑΘΗΝΑ 9,84 »): Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Να επανέλθουµε 
στις επικείµενες αυτοδιοικητικές εκλογές, αν δεν έχετε αντίρρηση. Με την ανακοίνωση των 
υποψηφιοτήτων του κυβερνώντος κόµµατος στους δύο κορυφαίους ∆ήµους της χώρας, 
στο ∆ήµο της Αθήνας και στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης διαπιστώνουµε, προς ώρας τουλάχιστον, 
µια πολιτική συµπόρευση µε τη ∆ηµοκρατική Αριστερά του κ. Φώτη Κουβέλη. 

                        ∆ιερωτώµαι εάν το πολιτικό φλερτ που φαίνεται ότι αναπτύσσεται 
ανάµεσα στο ΠΑΣΟΚ και τη ∆ηµοκρατική Αριστερά, θα εξελιχθεί σε πολιτικό γάµο και αν 
αυτό ενδεχοµένως γίνει και σε κυβερνητικό επίπεδο. ∆ηλαδή να αντλήσετε ή να 
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αξιοποιήσετε στελέχη από τη ∆ηµοκρατική Αριστερά, ακόµα και στο κυβερνητικό σχήµα. 
Ευχαριστώ. 

Γ. Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Θα θυµάστε και παλαιότερες δηλώσεις µου, όταν ήµασταν στην 
Αξιωµατική Αντιπολίτευση, για την ανάγκη να συµπορευθούν δυνάµεις προοδευτικές, 
αριστερές, που θέλουν να πάνε τη χώρα σε µια πορεία αλλαγών, ανατροπών, δικαίου, 
ανάπτυξης βιώσιµης, αειφόρου, πράσινης ανάπτυξης - δυνάµεις, οι οποίες µπορούν να 
συγκλίνουν σε σηµαντικές πολιτικές. 

                        Θεωρώ ότι είναι ένα σηµαντικό βήµα αυτό που έγινε για τον «Καλλικράτη», 
διότι ουσιαστικά εδώ ενώθηκαν δυνάµεις που πιστεύουν σ' αυτό το θεσµό, σ' αυτή τη 
δηµοκρατική ανατροπή. ∆είχνει ότι υπάρχουν δυνάµεις, πέρα από τα στενά όρια των 
κοµµάτων, που µπορούν να συµπορευθούν σε µια κοινή πορεία αλλαγών στη χώρα µας. 

                        Και αυτά γίνονται σ' ένα ευρύ φάσµα. Και αριστερά και δεξιά του ΠΑΣΟΚ. 
Γι' αυτό και πιστεύω ότι, όπως είπα, οι επιλογές µας δεν ήταν κοµµατικές. Οι επιλογές µας, 
ήταν επιλογές για τον «Καλλικράτη», για το θεσµό, για τον πολίτη, για τις µεγάλες αλλαγές 
που πρέπει να κάνουµε. Ήταν επιλογές, που θεωρούµε ότι είναι και άξιες να βγάλουν εις 
πέρας - και όχι µόνο να βγάλουν εις πέρας - το πολύ µεγάλο έργο του «Καλλικράτη», αλλά 
και να φέρουν και µια άλλη λογική, έναν άλλο πολιτισµό, µια άλλη προσέγγιση στα πολιτικά 
πράγµατα της χώρας. 

                        Ελπίζω λοιπόν ότι πράγµατι θα είναι νικηφόρες αυτές οι επιλογές, διότι θα 
σηµατοδοτήσουν µια απελευθέρωση αυτών των µεγάλων πόλεων από δουλείες του 
παρελθόντος, από αντιλήψεις πελατειακές, από την υπανάπτυξη των θεσµών και της 
διαφάνειας, και θα δώσουν µια νέα ελπίδα και αναπτυξιακή προοπτική. 

                        Γι' αυτό, πιστεύω ότι αυτό το πρώτο βήµα είναι ένα θετικό βήµα, ένα αίσιο 
µήνυµα, για πιθανές περαιτέρω συνεργασίες. 

Σ. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ («ΡΑ∆ΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»): Κύριε Πρόεδρε, σας ακούσαµε 
νωρίτερα να επαναλαµβάνετε για δεύτερη φορά το τελευταίο διάστηµα, ότι κηρύξατε τον 
πόλεµο του αυτονόητου. Η µέση ελληνική οικογένεια έχει να αντιµετωπίσει 2-3 θέµατα τα 
οποία είναι πολύ βαριά, άλλωστε κι εσείς παραδεχθήκατε ότι δυσκολευόµαστε όλοι µας, το 
βλέπετε. 

                        Υπάρχει το θέµα, για παράδειγµα, ότι στέλνουµε τα παιδιά µας στο 
σχολείο και για να συνεχίσουν πρέπει να τα στείλουµε φροντιστήριο. Τα στέλνουµε στο 
σχολείο και πρέπει να πληρώσουµε επιπλέον για την εκµάθηση µιας ξένης γλώσσας. 

                        Πηγαίνουµε στο νοσοκοµείο και µας στέλνουν είτε στην παρα-υγεία, είτε 
µας περνούν από άλλες διαδικασίες. Αυτό πλέον δεν αντέχεται από την ελληνική οικογένεια. 
∆εν ξέρω αν το αντιλαµβάνεστε αυτό µέσα στο συνολικό πλαίσιο και τι µπορείτε να κάνετε, 
τουλάχιστον για το θέµα της παραπαιδείας και των φροντιστηρίων. Ευχαριστώ. 

Γ. Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Το αντιλαµβάνοµαι, το συµµερίζοµαι και το θεωρώ µέγα θέµα. ∆ιότι 
εάν είχε την αίσθηση η µέση ελληνική οικογένεια - και µάλιστα, ήταν ένα απ' αυτά που 
συζητούσαµε και µε τον Joakim Palme, που ήταν προχθές εδώ, στη συνάντηση του ΠΑΣΟΚ 
για την κοινωνική πρόνοια - ότι πράγµατι το προϊόν, το κοινωνικό προϊόν που δίνουµε στον 



http://users.sch.gr/dimitrako 

http://users.sch.gr/dimitrako 
 

26 

πολίτη, η κοινωνική υπηρεσία, η µέριµνα, αν µπορούσε να ξέρει ότι αυτή είναι και ποιοτική, 
αλλά είναι και φτηνή ή και δωρεάν, ανάλογα βέβαια µε την υπηρεσία, και δεν του κοστίζει, 
θα ήταν µικρό το πρόβληµα, ακόµα και σ' αυτή τη κρίση. 

                        Και αυτό δεν το λέω µόνο για την Ελλάδα, το λέω για πάρα πολλές χώρες 
που περάσανε από την κρίση. Εκείνες οι χώρες, οι οποίες αντέχουν περισσότερο τέτοιες 
κρίσεις, είναι οι χώρες που έχουν ένα ισχυρό δίχτυ κοινωνικής πρόνοιας, όπου σου λέει ο 
άλλος «εντάξει, ο µισθός µου µπορεί να µειωθεί, αλλά το σχολείο, η υγεία, το περιβάλλον, 
οι µεταφορές, όλα αυτά τα έχω εγγυηµένα». 

                        ∆υστυχώς, στην Ελλάδα δεν το έχουµε αυτό. Αφορά σε πολλούς λόγους. 
Ο ένας λόγος, στην υγεία, δυστυχώς είναι η εκτεταµένη πια διαφθορά. Εγώ το λέω πολύ 
ανοιχτά, είναι διαφθορά. Το φακελάκι είναι διαφθορά. Και στην παραπαιδεία, είναι σε 
µεγάλο βαθµό η δοµή του Λυκείου, του Πανεπιστηµίου, το εξεταστικό σύστηµα, που αυτά 
αλλάζουν. Γι' αυτό λέµε, η µεγάλη αλλαγή που θα κάνουµε δεν αφορά µόνο βεβαίως στο 
πρόβληµα του φροντιστηρίου, αλλά θα θεραπεύσει σε µεγάλο βαθµό, δεν λέω απολύτως 
αλλά σε πολύ µεγάλο βαθµό, αυτό το πρόβληµα. 

                        Αυτή η µεγάλη αλλαγή είναι προτεραιότητά µας και τους επόµενους µήνες 
θα παρουσιάσουµε ως Κυβέρνηση την πρότασή µας για τις αλλαγές αυτές, για να γίνει η 
απαραίτητη διαβούλευση και ο διάλογος, προκειµένου να προχωρήσουµε. 

                        Όταν λοιπόν θα ξέρει ο άλλος ότι, παίρνοντας το απολυτήριο Λυκείου, θα 
έχει τη χρηµατοδότηση από το κράτος για να πάει στο Πανεπιστήµιο, ότι θα µπορεί να έχει 
ευρύτερες επιλογές και να µην χρειάζεται να βάλει όλη του την προσπάθεια για να 
ανταγωνιστεί τον διπλανό του για µια θέση, αλλά ότι µπορεί να υπάρχουν και άλλες θέσεις, 
να µεγαλώσει δηλαδή ο αριθµός σε κάποια επαγγέλµατα όπου µπορεί να υπάρχει ζήτηση, 
να υπάρχει το αυτοδιοίκητο, η αυτονοµία του Πανεπιστηµίου, η µεγαλύτερη επιλογή, να 
µπαίνει στο Πανεπιστήµιο, για να δει τις δυνάµεις του και να διαλέξει αφού δει τις δυνάµεις 
του, αυτό θα αλλάξει άρδην και όλη αυτή τη λογική του φροντιστηρίου. 

                        ∆ιότι ουσιαστικά, αυτό το οποίο θέλει ο φοιτητής είναι να πιάσει ένα 
επίπεδο. Και αυτό το επίπεδο, θα του εγγυάται πια την επόµενη φάση. ∆εν θα είναι δηλαδή 
ανταγωνιστής του διπλανού του. 

                        Για να το κλείσω αυτό το θέµα, θα δώσω ένα απλό παράδειγµα: έχουµε 
έναν µαραθώνιο. Είναι άλλο αν πεις ότι «εγώ θα βραβεύσω τους πρώτους δέκα ή εκατό» 
και είναι άλλο αν πεις «εγώ θα βραβεύσω όσους κάνουν το µαραθώνιο σε πέντε ώρες». 
Στην πρώτη εκδοχή, γίνεται ανταγωνισµός για το ποιος θα είναι µέσα στους πρώτους εκατό 
- και εκεί είναι όπου υπάρχουν τα φροντιστήρια. 

                        Να πιέσουµε τον άλλον, για να γίνει υπεράνθρωπος. ∆εν το χρειαζόµαστε 
αυτό. Η άλλη εκδοχή είναι ότι µπορεί να είναι εκατό, µπορεί να είναι διακόσιοι, µπορεί να 
είναι πεντακόσιοι που θα φτάσουν στο µαραθώνιο, αλλά θα πρέπει να τον κάνουν σε πέντε 
ώρες. 

                        Άρα, εµείς θα βάλουµε τα στάνταρ, τις σταθερές, τους στόχους, ως προς 
το τι ακριβώς πρέπει να ξέρει ο άλλος φεύγοντας από το Λύκειο και, αν αυτά τα πιάσει, θα 
έχει σίγουρη τη µετάβασή του στην επόµενη φάση της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. 
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                        Είναι µία τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Αυτά όµως θα µπορέσουµε εν 
εκτάσει να τα συζητήσουµε, όταν καταθέσουµε την πρότασή µας. 

Γ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ («ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ»): Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Αυτή 
τη στιγµή, πολλοί από τους ανθρώπους που σας βλέπουν από τις τηλεοράσεις τους, είναι 
άνθρωποι µεσαίων και χαµηλών εισοδηµάτων, που για να βγάλουν τη χρονιά πρέπει να 
προγραµµατίσουν και να στριµωχτούν. 

                        Έχουν προσπαθήσει πάρα πολλοί συνάδελφοι στα ερωτήµατά τους, εγώ 
δεν έχω ακούσει, προσωπικά, συγκεκριµένη απάντηση από εσάς, είναι το 2013 η τελευταία 
χρονιά του µνηµονίου, άρα και ένα ορόσηµο για αλλαγή πολιτικής σε ανάπτυξη και 
κοινωνική πολιτική και επιστροφή εισοδηµάτων, επιδοµάτων, δικαιωµάτων; Ή όντως 
υπάρχει ζήτηµα αναπροσαρµογής του µνηµονίου, ή του µηχανισµού αν θέλετε, όπως εσείς 
το περιγράφετε, και επιµήκυνσης αυτής της πολιτικής λιτότητας; 

Γ. Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί ίσως δεν το διευκρίνισα 
προηγουµένως. Το 2013, πράγµατι είναι το τέλος αυτής της διαδικασίας. Εγώ θα έλεγα το 
αντίστροφο: όσο πιο γρήγορα καταφέρουµε τις µεγάλες αλλαγές στη χώρα µας, όσο πιο 
γρήγορα βάλουµε µια ευνοµία, όσο πιο γρήγορα αντιµετωπίσουµε το θέµα της 
εισφοροδιαφυγής και φοροδιαφυγής, όσο πιο γρήγορα µειώσουµε τις σπατάλες, όσο πιο 
γρήγορα κάνουµε µεγάλες αλλαγές στην υγεία και στην παιδεία, τόσο πιο γρήγορα θα 
φύγουµε από αυτούς τους περιορισµούς, ακόµα και πριν από το 2013. Μπορεί να γίνει, 
εφόσον πάµε καλά. Άρα, η απάντηση είναι ναι, το 2013 είναι η λήξη, αλλά θα µπορούσαµε 
να πάµε ακόµα καλύτερα. 

Β. ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ («ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ»): Κατηγορείτε τον Αρχηγό της Αξιωµατικής 
Αντιπολίτευσης, τον κ. Σαµαρά, ότι επιχειρεί να µετατρέψει τη µάχη της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, σε µια αντί - µνηµονιακή εκλογική διαδικασία. Και αναρωτιέµαι αν το ΠΑΣΟΚ 
ήταν αντιπολίτευση, το ίδιο δεν θα έκανε; ∆εν θα επιχειρούσε το ίδιο να κάνει; Ευχαριστώ 
πολύ. 

Γ. Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Αν το ΠΑΣΟΚ ήταν αντιπολίτευση και υπήρχε µια κυβέρνηση, που 
έπρεπε να αντιµετωπίσει το θέµα της χρεοκοπίας, εµείς θα στηρίζαµε την κυβέρνηση στις 
προσπάθειές της, ως καθήκον πατριωτικό. 

                        Και η αντίφαση της ηγεσίας της Νέας ∆ηµοκρατίας, φαίνεται από τις 
δηλώσεις συµβούλων που έχει, που είπαν µετά την ψηφοφορία στη Βουλή για το πακέτο 
στήριξης, ότι «αν χρειάζονταν 180 ψήφοι, θα το ψηφίζαµε, αλλά επειδή δεν χρειάζονταν 
180 ψήφοι, δεν το ψηφίσαµε». 

                        ∆ηλαδή, τι έλεγαν; Ότι θα έκαναν το πατριωτικό τους καθήκον, αν ήταν 
180 οι απαιτούµενες ψήφοι, αλλά επειδή ήταν 151 οι ψήφοι, δεν έκαναν το πατριωτικό 
τους καθήκον. Αυτή η πολιτική, είναι µια πολιτική σοβαρή ή ευκαιριακή; Ευκαιριακή 
πολιτική, δεν θα κάναµε εµείς. 

Μ. ΖΑΦΕΙΡΙΑ∆ΟΥ («ΚΑΝΑΛΙ 1»): Καλησπέρα σας, ο κ. Αλέξης Μητρόπουλος είναι 
µέλος του Εθνικού Συµβουλίου του ΠΑΣΟΚ και φέρεται να ηγείται σχήµατος που στηρίζει ο 
ΣΥΡΙΖΑ για την Περιφέρεια της Αττικής. 
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                        Πώς κρίνετε το γεγονός αυτό καθαυτό; Και θα παραµείνει µέλος του 
Εθνικού Συµβουλίου; Σε περίπτωση που το επιλέξουν και άλλοι, θα έχουν την ίδια τύχη; 

Γ. Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: ∆εν έχω παρακολουθήσει τις κινήσεις του κ. Μητρόπουλου, αλλά 
βεβαίως όλα αυτά αξιολογούνται από το αρµόδιο όργανο του ΠΑΣΟΚ. 

Α. ΜΟΣΧΟΒΑΣ («VETO»/«ΚΕΡ∆ΟΣ»): Καλησπέρα κ. Πρόεδρε. Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό 
Ταµείο, στην περίπτωση της Ρουµανίας, επέβαλε απολύσεις δηµοσίων υπαλλήλων, νοµίζω 
γύρω στις εκατό χιλιάδες, αν θυµάµαι καλά. Είναι η επόµενη κίνησή σας, αν κάτι δεν πάει 
καλά στα δηµοσιονοµικά; 

                        Και έχω και µια ειλικρινή απορία, ιδεολογικού τύπου. Είστε υπέρ της 
ιδεολογίας «a la carte»; Γιατί πρεσβεύετε λύσεις καπιταλιστικές, όταν δηλώνετε 
σοσιαλιστής; Είστε Πρόεδρος της Σοσιαλιστικής ∆ιεθνούς, λέτε ότι τα µέτρα σάς ξεπερνούν 
ως φυσιογνωµία, παρόλα αυτά, υιοθετείτε λύσεις που µας επιβάλλουν άλλοι και που 
προφανώς δεν έχουν σοσιαλιστικό πρόσηµο. 

                        ∆εν έχει η κεντροαριστερά, διεθνώς εννοώ, όχι προσωπικά για σας, δεν 
έχει απαντήσεις; Ας µας το πει καθαρά. Ή είναι µόνο για υγιείς οικονοµίες; Ευχαριστώ. 

Γ. Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Πάντως, ένας σοσιαλιστής δεν θέλει να ταυτιστεί µε εκείνους, οι 
οποίοι είναι αναξιόχρεοι. ∆ιότι η προηγούµενη κυβέρνηση ήταν αναξιόχρεη. Ουσιαστικά, 
φόρτωσε τον Ελληνικό λαό µε τεράστια δάνεια, για να φτάσουµε στη χρεοκοπία. Αυτή δεν 
είναι σοσιαλιστική πολιτική. Αυτή κι αν δεν είναι σοσιαλιστική πολιτική! 

                        Να φορτώνεις έναν ολόκληρο λαό µε τεράστια χρέη, για να κάνεις, να το 
πω, το κέφι σου. Γιατί αυτό έκανε η προηγούµενη κυβέρνηση. Αυτό είναι που 
αντιµετωπίζουµε. Και πρώτα και πριν από την ιδεολογία, την κοµµατική, είναι το συµφέρον 
της χώρας, είναι η πατριωτική µας συνείδηση. 

                        Αυτό δεν αλλάζει τους στόχους µας, δεν αλλάζει την ιδεολογία µας, δεν 
αλλάζει ακόµα και την κριτική του διεθνούς οικονοµικού συστήµατος. Εκεί πρωτοστατώ. 

                        Αλλά πρώτα απ' όλα, έπρεπε να είµαι σίγουρος ότι µπορεί να πατήσει η 
χώρα γερά στα πόδια της. ∆ιότι αν εγώ έβγαινα απλώς µε µια ιδεολογία, ότι ξέρετε, είναι 
κακό το καπιταλιστικό σύστηµα και εµείς εδώ, στην Ελλάδα, δεν δείχναµε αξιόπιστα ότι 
αλλάζουµε, θα µου έλεγαν «ψάχνεις δικαιολογίες, είσαι σαν τους άλλους που απλώς 
υπεκφεύγουν, δεν είναι αξιόπιστοι, µας είπαν ψέµατα» - είπαν ότι είχαµε 6% έλλειµµα και 
είχαµε 13%. 

                        Άρα ναι, οι θυσίες ήταν δυστυχώς απαραίτητες, για να µπορεί να µπει η 
Ελλάδα αξιόπιστα πια στο δρόµο της σταθερότητας και να µπορεί να µιλάει µε µια φωνή 
ισχυρή και µια φωνή σωστής και ισχυρής διαπραγµάτευσης. Αυτό κάναµε. 

Αλλά κάνατε και µια άλλη ερώτηση. ∆εν υπάρχει θέµα απόλυσης δηµοσίων υπαλλήλων. Όχι 
µόνο διότι είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένο. Εµείς έχουµε καταφέρει µέσα από τις 
διαπραγµατεύσεις, όπως καταφέραµε µέσα από τις διαπραγµατεύσεις να µη θιγεί ο δέκατος 
τρίτος και δέκατος τέταρτος µισθός στον ιδιωτικό τοµέα, όπως καταφέραµε µέσα από τις 
διαπραγµατεύσεις να υπάρχει έστω µία µικρή αύξηση στη συλλογική σύµβαση που έγινε 
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µεταξύ των κοινωνικών εταίρων ΣΕΒ και ΓΣΕΕ, ναι, µέσα από τις διαπραγµατεύσεις, 
κάνουµε ό,τι µπορούµε για να διευρύνουµε τα περιθώρια, να συµβάλουµε και να 
βοηθήσουµε τον ασθενέστερο. 

Α. ΠΙΚΟΥΛΑΣ («ΑΞΙΑ»): Με βάση αυτά που έχετε παραλάβει ως Πρωθυπουργός, αν 
συναντούσατε σήµερα τον κ. Καραµανλή τι θα του λέγατε; Ευχαριστώ. 

Γ. Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Αυτά που του έλεγα και προηγουµένως. Του έλεγα «γιατί δεν 
προχωράς, να πάρεις µέτρα για να αντιµετωπίσεις τη διαφθορά, γιατί δεν προχωράς στη 
διαφάνεια, γιατί δεν προχωράς στην αξιοκρατία, γιατί δεν χτυπάς την τεράστια σπατάλη;». 
∆εν ξέρω ποια θα ήταν η απάντηση, αυτή ίσως µπορεί να άλλαζε. 

H. PAPACHRISTOU (Reuters): Μπορείτε να εξηγήσετε και να σχολιάσετε το γεγονός ότι, 
παρά τη δηµοσιονοµική πρόοδο που έχει σηµειωθεί, τα spreads των αποδόσεων των 
ελληνικών οµολόγων εξακολουθούν να είναι πάνω από τα επίπεδα του Μαΐου; 

Γ. Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Αυτό είναι ένα καλό ερώτηµα. Θεωρώ κατ΄ αρχήν ότι αποδεικνύει 
ότι ήταν αναγκαίος ο µηχανισµός στήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ∆ΝΤ. ∆είχνει 
ότι ο µηχανισµός και χρήσιµος ήταν, αλλά και απαραίτητος. 

Ο µηχανισµός στήριξης, µας δίνει χρόνο για να δείξουµε ότι είµαστε αξιόπιστοι, µας δίνει 
χρόνο για να επιφέρουµε τις απαραίτητες αλλαγές στη χώρα, µας δίνει χρόνο για να 
δείξουµε ότι µπορούµε να γίνουµε και ότι πράγµατι θα γίνουµε ανταγωνιστική οικονοµία. 
Μας δίνει χρόνο, για να προσελκύσουµε επενδύσεις και να εξυγιάνουµε την οικονοµία µας. 

∆εύτερον, προφανώς στις αγορές επικρατεί γενικευµένος φόβος. Μπορώ να πω ότι οι 
αγορές - όπως είπα και στο παρελθόν- συχνά αντιδρούν όπως ο όχλος. Όπως όταν υπάρχει 
µια φούσκα, όλοι τρέχουν να προλάβουν και δηµιουργείται έτσι ακόµα µεγαλύτερη φούσκα. 
∆ηµιουργείται ένα αίσθηµα θετικό, το οποίο είναι όµως αυτό που θα λέγαµε «αντίδραση 
αγέλης». 

Ταυτόχρονα, υπάρχει αντίδραση αγέλης και όταν υπάρχει φόβος και ρίσκο. Αυτό 
στοχοποίησε την Ελλάδα, σαν ένα είδος αδύναµου κρίκου του διεθνούς συστήµατος. 

Καθώς περνάνε οι µέρες και οι µήνες, πιστεύω ότι δείχνουµε ότι είµαστε πολύ πιο δυνατοί 
και πολύ πιο ικανοί να αντιµετωπίσουµε αυτά τα προβλήµατα. ∆ηµιουργείται αίσθηµα 
εµπιστοσύνης και πιστεύω ότι αυτή η αυξανόµενη εµπιστοσύνη, κάποια στιγµή, που ελπίζω 
να µην αργήσει, θα επηρεάσει σηµαντικά τις αγορές και θα επηρεάσει σηµαντικά τα spreads 
προς τα κάτω. 

Ν. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ («ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ»): Σχετικά µε τις εξελίξεις στο Κοσσυφοπέδιο, 
υπάρχει αυτή η θετική - χαρακτηρίζεται - εξέλιξη µε το κοινό ψήφισµα που υιοθετήθηκε 
από τον ΟΗΕ, την Ευρώπη και τη Σερβία. 

                        Η ελληνική Κυβέρνηση συνεχάρη µάλιστα το Σέρβο Πρόεδρο για το 
θάρρος ουσιαστικά που επέδειξε, για τη βούληση η Σερβία να γυρίσει σελίδα. Το ερώτηµα 
είναι πού οδηγεί, πιστεύετε, αυτό το ψήφισµα; Άπτεται, ή µάλλον εφάπτεται και της 
πολιτικής ατζέντας 2014 ασφαλώς, αλλά θα ήθελα το σχόλιό σας. Πώς χαρακτηρίζετε την 
εξέλιξη γενικότερα; 
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                        Π.χ. η Σερβία «έδωσε», το Κόσσοβο, για να πάρει Ευρώπη. Και βέβαια το 
ερώτηµα παραµένει, η Ελλάδα θα αναγνωρίσει το Κοσσυφοπέδιο; 

Γ. Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Κατ' αρχήν, η θέση µας παραµένει ίδια. Οπωσδήποτε, όµως, η 
προσπάθειά µας είναι να προωθήσουµε λύσεις στην περιοχή µας, που θα δηµιουργήσουν 
ένα πλαίσιο ηρεµίας, σταθερότητας, αποφυγής συγκρούσεων και εθνικισµών και, βεβαίως, 
να διασφαλίσουµε και µια ευρωπαϊκή πορεία. 

                        Πήραµε την πρωτοβουλία 2014, δηλαδή προτείναµε και ανακοινώσαµε ότι 
εµείς θα είµαστε πρωταγωνιστές, αλλά θέλουµε και η Ευρωπαϊκή Ένωση να συµβάλει και να 
αποφασίσει, να συµφωνήσει στο να βάλουµε ένα χρονικό ορόσηµο, το 2014 - 100 χρόνια 
µετά την έναρξη του Α' Παγκοσµίου Πολέµου, που ξεκίνησε στα Βαλκάνια - για την ένταξη 
των χωρών των ∆υτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Το κάναµε και για ένα δεύτερο λόγο, όχι µόνο για να βοηθήσουµε την περιοχή, που 
οικονοµικά θα βοηθήσει κι εµάς η ένταξη αυτών των χωρών. Θα βοηθήσει στην ευνοµία 
µέσα στις χώρες τους, στη λειτουργία των θεσµών, στη δηµοκρατική τους προοπτική. 

Αλλά θα βοηθήσει αυτή η πρόταση, είπαµε - και νοµίζω ότι συµβάλαµε ήδη - και στη 
δηµιουργία δυναµικής για την επίλυση χρόνιων ζητηµάτων, είτε αφορούν στο Κόσσοβο, 
είτε π.χ. στο δικό µας πρόβληµα µε τους γείτονές µας στο Βορρά. 

Και στην προσπάθεια αυτή, ιδιαίτερα µετά από το ∆ικαστήριο της Χάγης, η Ελλάδα είχε 
ουσιαστικό ρόλο. Είχα τακτικές επαφές µε τον κ. Tadic και ο κ. ∆ρούτσας µε τους 
οµολόγους του στο Βελιγράδι. Αµέσως µετά την απόφαση, έγινε επίσκεψη από τον κ. 
∆ρούτσα και στο Βελιγράδι και στην Πρίστινα και συµβάλαµε, ώστε να υπάρξει µια κοινή 
θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την Σερβία, ανοίγοντας πιστεύω πιο οµαλές διαδικασίες 
διευθέτησης του θέµατος του Κοσσυφοπεδίου, αλλά ανοίγοντας και έναν καλύτερο και 
οµαλότερο δρόµο για την προώθηση των ∆υτικών Βαλκανίων, όχι µόνο της Σερβίας, προς 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Π. ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ («ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ»): Μόλις χθες κ. Πρόεδρε, εξαγγείλατε τη 
µείωση της φορολογίας των κερδών των βιοµηχάνων, δηλαδή των πλουσίων, από το 24% 
στο 20%. Πρόκειται για τη δεύτερη µεγαλύτερη παροχή της Κυβέρνησής σας, µετά τα 25 
δις που δώσατε στις τράπεζες. 

                        Στον αντίποδα, εδώ και 11 µήνες, από τους εργαζόµενους και τους 
συνταξιούχους έχετε πάρει το 20% από τους µισθούς τους, το 15% από τις συντάξεις τους, 
τους κόψατε το δώρο των Χριστουγέννων και του Πάσχα, αυξήσατε τρεις φορές τον ΦΠΑ, 
κατά 40% τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, παγώσατε για τρία χρόνια κάθε αύξηση σε 
µισθούς και συντάξεις. 

                        Τώρα σχεδιάζετε, ή να αυξήσετε τους συντελεστές του ΦΠΑ στα τρόφιµα 
και στα φάρµακα, όπως προβλέπει το µνηµόνιο, ή να διπλασιάσετε την τιµή στο πετρέλαιο. 
Είναι σίγουρο ότι µε τις πολιτικές σας κ. Παπανδρέου, οι βιοµήχανοι και οι τραπεζίτες θα 
συνεχίσουν να αυξάνουν τα κέρδη τους. Μήπως όµως µπορείτε να µας πείτε πώς µε αυτά 
τα µέτρα θα βγάλουν το χειµώνα εκατοµµύρια Έλληνες; 
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Γ. Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Τα λεφτά αυτά δεν πάνε στην τσέπη του επιχειρηµατία. Το 
κατέστησα απολύτως σαφές. Είναι εύκολο να το λέµε. Η µείωση της φορολογίας γίνεται για 
εκείνα τα κεφάλαια, τα οποία επανεπενδύονται για θέσεις εργασίας. Άρα, λοιπόν, πάνε σε 
θέσεις εργασίας, σε µισθούς εργαζοµένων. Αυτή είναι η διαφορά. Είναι εύκολο να 
δηµιουργούµε µια εντύπωση, αλλά αυτά τα λεφτά πάνε για επενδύσεις και τίποτα άλλο. 

Β. ΜΟΥΡΤΗΣ («ΙΣΟΤΙΜΙΑ»): Κύριε Πρόεδρε, την τελευταία περίοδο, το τελευταίο 
διάστηµα, διαπρεπείς ξένοι οικονοµολόγοι, τους οποίους γνωρίζετε πολύ καλά, Γκρούγκµαν, 
Γκαλµπρέιθ, και ο Στίγκλιτζ ακόµα, έχουν χαρακτηρίσει καταστροφικό το πακέτο των 
µέτρων που έχει επιβληθεί στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της δανειακής σύµβασης. ∆εν ξέρω αν 
συµµερίζεστε την άποψή τους αυτή, όµως διάβασα στην τελευταία σας οµιλία, στη 
συνεδρίαση του Πολιτικού Συµβουλίου του ΠΑΣΟΚ, που είπατε ότι τώρα, ενδεχοµένως, 
µπορούµε να επαναδιαπραγµατευτούµε κάποιους όρους του µνηµονίου. 

                        ∆εν ξέρω αν είναι στις προθέσεις σας αυτό. Είναι πράγµατι; Ποιους όρους 
και µε ποιον τρόπο; 

Γ. Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Πρώτα απ' όλα, δεν νοµίζω ότι οι χαρακτηρισµοί αυτοί είναι ακριβείς. 
Έχω τακτική επαφή µε πολλούς από αυτούς. Αυτό το οποίο πιστεύω - για να µιλήσω µε την 
ιδιότητά µου, ως Προέδρου της Σοσιαλιστικής ∆ιεθνούς - είναι ότι πρέπει να δούµε, και 
στην Ευρώπη και διεθνώς, ότι ναι, χρειάζεται να υπάρξει µία εξυγίανση των 
δηµοσιονοµικών χρεών πολλών αναπτυγµένων χωρών, µεταξύ αυτών και της ίδιας της 
Αµερικής, όµως αυτή η εξυγίανση δεν µπορεί να γίνει χωρίς να υπάρχει απ' την άλλη µεριά 
και µία σοβαρή προσπάθεια µόχλευσης, αν θέλετε επένδυσης, στην ανάπτυξη για τη 
δηµιουργία θέσεων εργασίας. Αυτά θα τα συζητήσουµε βέβαια και σήµερα και αύριο στο 
Όσλο, όπου θα βρίσκοµαι. 

∆εύτερον, αυτή η ανάπτυξη θα µπορούσε να γίνει, εάν η ∆ιεθνής Κοινότητα έκανε τρία 
πράγµατα. Πρώτα απ' όλα, αν αποφάσιζε να πάει σε µια τεχνολογία καινούργια, στην 
πράσινη ανάπτυξη, στην καθαρή ενέργεια κ.λπ., το οποίο ούτως ή άλλως πρέπει να 
κάνουµε. Ο πλανήτης µας πρέπει να το κάνει αυτό. Η υφήλιος πρέπει να το κάνει. Η 
ανθρωπότητα πρέπει να το κάνει. 

Εάν έβαζα τους κανόνες γι' αυτό, θα υπήρχαν κεφάλαια. Κεφάλαια υπάρχουν διεθνώς, που 
θα ήταν έτοιµα να πάρουν - γιατί θα ήταν µικρότερο - το ρίσκο να επενδύσουν σε αυτό και 
να δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας. 

Τρίτον. Να εξυγιάνουν το τραπεζικό σύστηµα, ώστε πράγµατι να υπάρχει ρευστότητα, ώστε 
πράγµατι οι όποιες εγγυήσεις, η όποια βοήθεια στο τραπεζικό σύστηµα, να φτάνει στην 
πραγµατική οικονοµία. Γιατί το πρόβληµα δεν το έχουµε µόνο εµείς, το έχουν πάρα πολλές 
χώρες. 

Και τέταρτον, να βρουν και πόρους. Και το λέω αυτό, κυρίως γιατί στην  Ευρωπαϊκή Ένωση 
ξεκινάµε τώρα τη διαδικασία συζήτησης του νέου ΚΠΣ, του νέου ΕΣΠΑ για µετά το 2013. 
Αρχίζει ουσιαστικά από τώρα αυτή η διαπραγµάτευση. Και πολλοί θα λένε, πολλές χώρες θα 
λέµε, «µα, θα βάλω τώρα εγώ περισσότερα λεφτά για την Ελλάδα ή για την Ιταλία ή για 
την Ισπανία;» - για περιοχές δηλαδή, που αυτή τη στιγµή κατηγορούνται ότι δεν έχουν 
φτιάξει σωστά την οικονοµία τους; 
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Και όµως, χρειάζεται να µπουν λεφτά για την ανάπτυξη. Αυτά µπορούν να γίνουν µε νέους 
πόρους, που θα µπορούσαν να µπουν π.χ. από τον πράσινο φόρο, τα πράσινα οµόλογα ή 
ακόµα και τον φόρο «Tobin», όπως λέγεται, τον φόρο επί των συναλλαγών, που αρχίζει πια 
και µετά από δική µας επιµονή να συζητιέται σοβαρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Άρα, λοιπόν, για το θέµα της ευρύτερης ανάπτυξης, χρειάζεται µια διεθνής στρατηγική, για 
να µπορούµε να έχουµε θετικά αποτελέσµατα. Με το ρόλο µου, ως Προέδρου της 
Σοσιαλιστικής ∆ιεθνούς, αυτά προωθώ και γι' αυτά παλεύω. 

Σε ό,τι αφορά το µνηµόνιο, το είπα και πριν, όσο καλύτερα πάµε και όσο πιο γρήγορα πάµε, 
τόσο αποδεσµευόµαστε από τα στενά περιθώρια και τόσο περισσότερα διαπραγµατευτικά 
περιθώρια θα έχουµε για το πώς εφαρµόζουµε τις συγκεκριµένες πολιτικές. 

Σ. ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ («TVXS.GR»): Κύριε Πρόεδρε, πέρυσι τέτοια εποχή είχατε κάνει λόγο 
για περιορισµό του ύψους των εξοπλιστικών προγραµµάτων, όπως άλλωστε και για τη 
φορολόγηση της Εκκλησίας. Στη χρονιά που πέρασε επί Κυβερνήσεώς σας, συνεχίστηκαν 
να τρέχουν εξοπλιστικά προγράµµατα, το ύψος των οποίων υπερκαλύπτει τα έσοδα του 
κράτους, από τις περικοπές που έγιναν στους µισθούς και στις συντάξεις. 

                        Το κλίµα είναι ευνοϊκό. Η Τουρκία εµφανίζεται να θέλει την περικοπή των 
εξοπλιστικών δαπανών και σήµερα µάλιστα γίνεται ένα πολύ σηµαντικό δηµοψήφισµα, που 
φαίνεται ο κ. Ερντογάν θα κερδίσει, σε βάρος των στρατηγών. Άρα και αυτό είναι ευνοϊκό. 

                        Ήθελα να σας ρωτήσω εάν σκοπεύετε να περιορίσετε τις εξοπλιστικές 
δαπάνες και αν όχι, γιατί όχι; 

Γ. Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Έχω µιλήσει µε τους εταίρους µας και µε όλους τους αρχηγούς 
κρατών και κυβερνήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα 
µπορούσε να συµβάλει τα µέγιστα, εάν ενίσχυε την κοινή εξωτερική και αµυντική µας 
πολιτική και αν διασφάλιζε το σεβασµό των συνόρων και την εδαφική ακεραιότητα των 
κρατών - µελών. 

Αυτό θα συνέβαλε ακόµα περισσότερο και στη δυνατότητα της χώρας µας να µειώσει 
περαιτέρω τα εξοπλιστικά προγράµµατα. Ήδη µειώνονται, υπάρχουν προγράµµατα από το 
παρελθόν βεβαίως, τα οποία τρέχουν, αλλά ήδη µειώνονται και ο στόχος µας είναι να 
µειωθούν ακόµα περισσότερο. 

Βεβαίως, αυτό θα εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό από τη συµπεριφορά της γείτονος χώρας και 
από την εξέλιξη προβληµάτων, όπως είναι το θέµα της υφαλοκρηπίδας. Θέµατα, που εγώ 
θεωρώ ότι µπορούν να λυθούν και να λυθούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, µε σεβασµό 
στα κυριαρχικά µας δικαιώµατα και µε τρόπο που εµπίπτει στο σεβασµό του ∆ιεθνούς 
∆ικαίου. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, παίρνουµε πρωτοβουλίες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, γίνονται οι 
διερευνητικές συνοµιλίες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, έχουµε ελπίδα να έχουµε σηµαντικές 
εξελίξεις. 

                        Αυτό όµως σηµαίνει να υπάρχει η παράλληλη βούληση και από την άλλη 
πλευρά. Ελπίζω ότι αυτή η βούληση θα εκδηλωθεί όλο και περισσότερο και θα έχει ένα 
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αίσιο τέλος. Οπότε, πράγµατι θα µπορούµε, µε ήσυχη τη συνείδησή µας και µε σιγουριά για 
τα σύνορά µας, να µιλήσουµε για ακόµη πιο ριζικές µειώσεις στα εξοπλιστικά προγράµµατα. 

                        Σε ό,τι αφορά τη φορολογία της Εκκλησίας, ήδη έχουµε προχωρήσει στη 
φορολόγηση της περιουσίας, µε ένα ειδικό καθεστώς που έχουµε εφαρµόσει. 

Ν. ΛΙΟΝΑΚΗΣ («ΑΥΓΗ»): Καλησπέρα κ. Πρόεδρε. Στην προηγούµενη συνέντευξη Τύπου, 
στην προηγούµενη ∆ΕΘ, σας είχα ρωτήσει πάλι για το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό. 
∆υστυχώς από τότε, κυρίως τα µεσαία και τα χαµηλά στρώµατα, µε τη σάρωση που φέρατε 
στο συνταξιοδοτικό, την έχουν πληρώσει. 

                        Μέσα στο καλοκαίρι, στην τελευταία έκθεση της Commission, για την 
πορεία υλοποίησης του Προγράµµατος Σταθερότητας, λέει ότι καλά τα πάει η χώρα µας 
στην υλοποίηση, όµως άφησε ο Πρόεδρος της Commission ανοιχτό το ενδεχόµενο να 
υπάρξουν κι άλλα µέτρα κι άλλες περικοπές στο συνταξιοδοτικό. 

                        Μπορείτε, είστε σε θέση σήµερα να βάλετε ένα τέλος σε αυτή τη 
«µετρολογία», αναφορικά µε το συνταξιοδοτικό και να δεσµευτείτε ότι δεν θα υπάρξουν 
κάποιες άλλες αλλαγές, µέσα στο 2011; Ευχαριστώ. 

Γ. Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Είναι ένα θεωρητικό ερώτηµα, διότι αυτό που έχουµε πει είναι ότι 
πρέπει να δούµε πρώτα τις αναλογιστικές µελέτες. Εµείς θεωρούµε ότι οι αναλογιστικές 
µελέτες θα είναι θετικές για το συνταξιοδοτικό µας σύστηµα, µε τα µέτρα τα οποία έχουµε 
ήδη πάρει. 

Το ασφαλιστικό σύστηµα, µε τις αλλαγές που κάναµε, εγγυάται πια τη σίγουρη σύνταξη για 
τις γενιές που έρχονται. ∆εύτερον, είναι και αναδιανεµητικό. Πήραµε αποφάσεις, µε τις 
οποίες µεταφέρουµε χρήµατα από τις υψηλές συντάξεις στις χαµηλότερες. Τρίτον, 
λειτουργεί πια το Ταµείο Αλληλεγγύης για τη νέα γενιά, που βοηθά στην κεφαλαιοποίηση, 
στο κεφάλαιο το οποίο χρειάζεται για τη στήριξη του ασφαλιστικού συστήµατος για το 
µέλλον. 

Από σηµαντικά έσοδα που θα έχουµε, είτε από αποκρατικοποιήσεις, ή από την 
εκµετάλλευση και αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας, ένα σηµαντικό µέρος θα πάει προς 
αυτό το Ταµείο, για να διασφαλίσουµε, να θωρακίσουµε αν θέλετε, το ασφαλιστικό 
σύστηµα. 

Τέλος, το ασφαλιστικό σύστηµα είναι ένα εργαλείο πια, που µε την καλυτέρευση των 
οικονοµικών συνθηκών, µπορούµε µε δίκαιο τρόπο - όχι µε προνόµια στους λίγους και όχι 
µε συντεχνιακές λογικές για κάποιες κατηγορίες πολιτών - να στηρίξουµε τα χαµηλότερα 
εισοδήµατα, τους χαµηλοσυνταξιούχους και τις µεσαίες συντάξεις. Βεβαίως, µε την 
προϋπόθεση να πάνε καλύτερα τα οικονοµικά µας, κάτι για το οποίο εργαζόµαστε σταθερά. 

N. ITANO (Bloomberg TV): Κύριε Πρωθυπουργέ, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει 
σηµειώσει πρόοδο στη µείωση του ελλείµµατος, οι αγορές συνεχίζουν να ανησυχούν για το 
ποια θα είναι η δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας µακροπρόθεσµα, κυρίως λόγω της 
υστέρησης των εσόδων από τη φορολογία και της βαθιάς ύφεσης. Εξακολουθείτε να είστε 
απολύτως πεπεισµένος ότι θα πετύχετε την οικονοµική ανάκαµψη και ότι θα αποφύγετε την 
χρεοκοπία; 
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Γ. Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Έχουµε πετύχει τους στόχους που θέσαµε πριν από 11 µήνες, παρά 
τις προβλέψεις. Ξεπεράσαµε τους στόχους µας. Αντίθετα µε όσα προέβλεπαν οι 
Κασσάνδρες, αποδείξαµε ότι είµαστε Κυβέρνηση αξιόπιστη, χώρα αξιόπιστη και ότι ο 
Ελληνικός λαός έχει πράγµατι αποφασίσει να κάνει τις αλλαγές. 

Πιστεύω ότι αυτή η νέα εµπιστοσύνη που έχουµε στις ικανότητές µας θα αποδώσει. Όχι 
µόνο µε την περικοπή του ελλείµµατος, που φυσικά είναι σηµαντική και βοηθά στην 
αντιµετώπιση του χρέους µας - πράγµα που είναι σηµαντικό για πολλούς από τους πιστωτές 
µας - αλλά θα µας επιτρέψει και να δηµιουργήσουµε εµπιστοσύνη για επενδύσεις, θα δώσει 
ώθηση στην οικονοµία και θα προκαλέσει ανάκαµψη. 

Έχουµε ήδη επιδιώξει να προσελκύσουµε επενδύσεις από όλο τον κόσµο, σε τοµείς όπως η 
πράσινη ανάπτυξη και η πράσινη ενέργεια. Βρισκόµαστε σε φάση σηµαντικών συζητήσεων 
για µεγάλες επενδύσεις µε χώρες και επενδυτικά κεφάλαια - µε το Άµπου Ντάµπι, το Κατάρ, 
την Κίνα , τη Λιβύη και πρόσφατα µε το Ισραήλ, όπως και µε τη Ρωσία. Πιστεύω ότι αυτές 
θα είναι µερικές ακόµα κινήσεις εµπιστοσύνης. 

Θέλω να επαναλάβω - το είπα και προηγουµένως στα ελληνικά - ότι είχαµε εξαιρετικά 
θετική αντίδραση στην αύξηση κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας, καθώς και ένα ξεκάθαρο 
µήνυµα από νορβηγικά επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία είναι δεύτερα στον κόσµο, αν δεν 
κάνω λάθος, ότι εµπιστεύονται τα ελληνικά οµόλογα. Θεωρώ ότι πρόκειται για δύο σοβαρές 
ψήφους εµπιστοσύνης και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που θα συνεχιστεί. 

Α. ΚΑΡΟΛΙ∆ΟΥ («ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: 
κάνατε εξαγγελίες, οι οποίες στοχεύουν όλες στην ενίσχυση της επενδυτικής 
δραστηριότητας και θα ήθελα, έστω και αυτή τη δύσκολη στιγµή, γιατί χθες µιλήσατε για 
µια κρίσιµη περίοδο, να µας πείτε εάν συµπεριλαµβάνεται στις προθέσεις της Κυβέρνησης 
µια πιο ευνοϊκή φορολογική µεταχείριση των φυσικών προσώπων, τα οποία φυσικά 
πρόσωπα, δηλαδή µισθωτοί, συνταξιούχοι, ιδιώτες, έχουν υποστεί το βάρος αυτής της 
πολιτικής και πιθανότατα να γνωρίσουν µεγαλύτερο πλήγµα στο εισόδηµά τους από 
αυξήσεις στο ΦΠΑ. Ευχαριστώ πολύ. 

Γ. Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Πρώτα απ' όλα, δεν είναι θέµα εξαγγελίας, είναι θέµα πράξης. Η 
αλλαγή του φορολογικού συστήµατος, το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο που ψηφίστηκε, 
ακριβώς αυτό κάνει. Κάνει µια αναδιανοµή υπέρ των χαµηλότερων και των µεσαίων 
εισοδηµάτων. Μεταφέρει πράγµατι βάρη στους έχοντες και κατέχοντες, στους πιο 
πλούσιους. Αυτό το κάνει, µέσω του φόρου περιουσίας, µέσω της τεκµηρίωσης των 
συνθηκών διαβίωσης, µέσω της διασταύρωσης των στοιχείων, µέσω της φορολόγησης των 
off shore εταιρειών. Με σειρά µέτρων, κάνουµε ακριβώς αυτό το οποίο λέτε. Και αυτό θα 
αποτυπωθεί το 2011. 

Ι. ΝΤΑΣΚΑΣ («ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ»): Κύριε Πρόεδρε, τα προηγούµενα χρόνια µιλήσατε για 
την «κλεπτοκρατία» και την καταγγείλατε µε σκληρά λόγια. Πριν από λίγο µιλήσατε για 
χρέη, τα οποία κληρονοµήσατε και βρήκατε στην Κυβέρνησή σας. Κύριε Πρόεδρε, µέχρι 
τώρα στη χώρα µας, έχει διαπιστωθεί τεράστια φοροδιαφυγή. Χώρες όπως η Γερµανία, οι 
Ηνωµένες Πολιτείες, έχουν ζητήσει από την Ελβετία και από άλλες χώρες, καταλόγους 
επίσηµους για τα κεφάλαια που έφυγαν. 
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                        Επίσης, υπάρχει ένας νόµος για τα προσωπικά δεδοµένα στη χώρα µας, ο 
οποίος δεν επιτρέπει, όχι σε οικονοµικούς εγκληµατίες, αλλά ακόµα και σε κοινούς 
κακοποιούς, παιδεραστές, εµπόρους ναρκωτικών, τη δηµοσιοποίηση ονοµάτων και 
φωτογραφιών. Πώς νοµίζετε ότι ο Ελληνικός λαός θα πρέπει να αµυνθεί, ή µπορεί να 
αµυνθεί στο πολιτικό σύστηµα, που κρύβει ονόµατα «κλεπτοκρατών» - δικά σας λόγια - 
ονόµατα φοροφυγάδων και ονόµατα απλών κακοποιών; Και αν σκοπεύετε να πάρετε κάποιο 
µέτρο, για να µάθουµε επιτέλους καταλόγους µε ονόµατα και φωτογραφίες. 

Γ. Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Είναι σωστό το ερώτηµα. Πιστεύω ότι ένα πολύ µεγάλο ζήτηµα, όχι 
µόνο για την Ελλάδα, διεθνώς, είναι το θέµα των φορολογικών παραδείσων. Οι φορολογικοί 
παράδεισοι κλέβουν από τους λαούς όλων των χωρών. Εκεί όπου έπρεπε να πληρώσουν, 
για να βοηθηθεί η κοινωνία, η κοινωνική πρόνοια, το κοινωνικό κράτος, η ανάπτυξη, τα 
µεταφέρουν σε φορολογικούς παραδείσους, για να µπορούν να γεύονται τεράστιες 
περιουσίες, τεράστια ποσά και να συσσωρεύουν τεράστιο κεφάλαιο. 

Είναι ένα από τα προβλήµατα της παγκοσµιοποίησης της οικονοµίας και πρέπει να παταχθεί. 
Επίσης, είναι ένα από τα θέµατα που θέτουµε και θα θέτουµε πιο έντονα και στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς. ∆εν µπορεί να αδικούνται λαοί και άλλοι να µπορούν να 
ξεφεύγουν µέσω των φορολογικών παραδείσων. 

Θέλω να διαβεβαιώσω τον Ελληνικό λαό, αλλά ακόµα περισσότερο αυτούς τους 
φοροφυγάδες, ότι εµείς ήδη έχουµε ξεκινήσει διαδικασίες για να πάρουµε στοιχεία διεθνώς, 
και από Τράπεζες του εξωτερικού, όπου ξέρουµε ότι υπάρχει φοροδιαφυγή και Ελλήνων. 
Και θα κάνουµε κάθε τι, για να τους αποκαλύψουµε. Ήδη, έχουµε ξεκινήσει διαδικασίες. ∆εν 
θέλω να αποκαλύψω άλλα στοιχεία, αλλά το κυνήγι θα είναι αµείλικτο. 

Χ. ΚΙΟΥΠΗΣ («ΝΙΚΗ»): Κύριε Πρόεδρε, σας ακούσαµε να χαρακτηρίζετε «ευκαιριακή» 
την πολιτική της Νέας ∆ηµοκρατίας για το µνηµόνιο. Σας ακούσαµε επίσης να λέτε ότι 
«υπάρχουν περιθώρια συνεργασίας µε τη ∆ηµοκρατική Αριστερά». Εγώ θέλω να ρωτήσω το 
εξής: µε δεδοµένη την πολύ δύσκολη οικονοµική συγκυρία και µε βάση το γεγονός ότι 
χρειάζονται ευρύτερες πολιτικές συναινέσεις, πιστεύετε ότι αυτή η συνεργασία θα 
µπορούσε να υπάρχει και µε άλλες δυνάµεις του χώρου της κεντροδεξιάς, όπως για 
παράδειγµα ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός; 

Γ. Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Νοµίζω ότι υπάρχουν εκείνες οι διαφορές, που δηµιουργούν την 
ταυτότητα κάθε κόµµατος. Και υπάρχουν και εκείνες οι συγκλίσεις, που δίνουν τη 
δυνατότητα σοβαρών και στρατηγικών, αν θέλετε, συνεργασιών. Εγώ πιστεύω ότι η 
συνεργασία, την οποία ξεκινήσαµε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και αλλού, έχει έναν 
στρατηγικό χαρακτήρα και έχει και µέλλον. 

                        Από εκεί και πέρα, δεν βλέπω αυτή τη στιγµή άλλες δυνάµεις, µε τις οποίες 
µπορούµε να συµπορευτούµε, µε τον τρόπο µε τον οποίο εσείς λέτε. Αλλά πιστεύω ότι 
υπάρχει σίγουρα και στον κεντροδεξιό χώρο - τώρα εσείς άλλη ταυτότητα θα βάζατε ίσως 
στο τι σηµαίνει «κεντροδεξιά», από ό,τι εγώ -  και στον κεντροαριστερό χώρο, και στον 
αριστερό χώρο ευρύτερα, µια ευρύτερη κοινωνική συµµαχία, ή αν θέλετε ένα ευρύτερο 
κοινωνικό κίνηµα, το οποίο διαµορφώνεται και λόγω κρίσης, και λόγω των αλλαγών αυτών 
που περνάµε, και λόγω των µεγάλων προκλήσεων που έχουµε µπροστά µας, που 
πραγµατικά µπορεί να συµπορευτεί, όχι αναγκαστικά µέσα σε ένα κόµµα, αλλά σε µια άλλη 
λογική, σε ένα άλλο όραµα, σε µια άλλη αντίληψη πολιτικής, σε µια άλλη προοπτική για τη 
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χώρα. Και µπορεί να είναι πολύ ευεργετική και για την αντιµετώπιση της κρίσης, αλλά 
βεβαίως µπορεί και να κάνει την Ελλάδα πραγµατικά ισχυρή, ανταγωνιστική, βιώσιµη, 
πράσινη, πιο δηµοκρατική, µε µεγαλύτερη διαφάνεια και µε ένα κράτος δικαίου. 

∆. ∆ΟΥΚΑΣ («∆ΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΡΑΚΗΣ»): Κύριε Πρόεδρε, το 2010 είχαµε µια 
έκρηξη ενός φαινοµένου στο νοµό Έβρου, το οποίο παράγει αρνητικές επιπτώσεις σε όλη 
την Ελλάδα και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέροµαι στο τεράστιο ρεύµα των 
παράτυπων µεταναστών, που διακινούνται µέσω του ποταµού Έβρου στα ελληνοτουρκικά 
σύνορα. Πρόσφατα, βιώσαµε τροµακτικές εικόνες νεκρών στα ναρκοπέδια του Έβρου, 
νεκρών αθώων, µικρών παιδιών, πνιγµένων στα νερά του ποταµού Έβρου. 

                        Αυτό το φαινόµενο παράγει θλιβερά προβλήµατα, όπως τις εικόνες σε 
Κέντρα Υποδοχής και φύλαξης των παράνοµων µεταναστών, όπου παραβιάζονται βασικά 
ανθρώπινα δικαιώµατα και, συγχρόνως, παράγονται φοβικά σύνδροµα στους τοπικούς 
πληθυσµούς της περιοχής, µε προοπτική αυτά να µεταφερθούν σε κοινωνικό ρατσισµό. 

                        Επειδή µέχρι τώρα δεν υπήρξαν αποτελεσµατικές πολιτικές, η Κυβέρνησή 
σας σχεδιάζει πρωτοβουλίες άµεσες, δραστικές, για να αντιµετωπιστεί αυτό το φαινόµενο;  

Γ. Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Είναι ένα µεγάλο θέµα και, δυστυχώς, και µια τραγωδία για τόσους 
ανθρώπους. Ένα φαινόµενο παγκόσµιο, το οποίο φοβάµαι θα ενταθεί λόγω των καιρικών 
αλλαγών, λόγω ακόµα και της κρίσης που περνάει η διεθνής οικονοµία. Ας ελπίσουµε ότι 
δεν θα έχουµε µια κρίση διατροφής, όπως υπήρξε πριν από λίγα χρόνια, µε την άνοδο των 
τιµών σιτηρών και αλλού. 

                        Όλα αυτά επηρεάζουν τα µεταναστευτικά ρεύµατα. Και η Ελλάδα 
βρίσκεται στο µέτωπο, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιµετωπίζει αυτό το 
πρόβληµα, το οποίο πρέπει να χειριστούµε µε δύο τρόπους. Ο ένας πρέπει να είναι η ισχυρή 
αποτροπή αυτών των ρευµάτων - και εδώ  χρειάζεται η συνεργασία και στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, την οποία συνεχίζουµε και επιδιώκουµε και βεβαίως αρχίζει και αποδίδει καρπούς. 
Ήδη, η FRONTEX έχει εγκατασταθεί στον Πειραιά και είναι πολύ σηµαντικό ότι έχει 
παρουσία η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το θέµα. 

                        Χρειάζεται η συνεργασία µε τη γείτονα χώρα, την Τουρκία, η οποία και 
αυτή, µην νοµίζετε, έχει αντίστοιχα προβλήµατα όταν µπαίνουν, όπως µου έχουν πει, 
εκατοµµύρια µετανάστες ή πρόσφυγες στη δική τους χώρα, οι οποίοι γίνονται και 
αντικείµενο πολλές φορές εγκληµατικών οµάδων παραεµπορίου, που ούτε εµείς, ούτε και η 
Τουρκία, η επίσηµη Πολιτεία, ελέγχει. Όµως, χρειάζεται στενή συνεργασία µε την επίσηµη 
Πολιτεία της Τουρκίας - και αυτό είναι ένα από τα θέµατα που ήδη υπογράψαµε στην 
πρόσφατη συνάντηση και επίσκεψη του κ. Ερντογάν, για τη συνεργασία µας σε αυτό το 
θέµα, ώστε να µπορεί να αποτραπεί και να διευθετηθεί αυτό το ζήτηµα. 

                        Χρειάζεται, από την άλλη πλευρά - η άλλη πλευρά του νοµίσµατος - ο 
σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, αν θέλετε, απλά η ανθρωπιά. Και εδώ η Ελλάδα 
είχε έλλειψη πολιτικής. Και η έλλειψη πολιτικής είχε δηµιουργήσει µια ανοµία, όπου πολλοί 
πρόσφυγες ερχόντουσαν στην Ελλάδα, περίµεναν µήνες για να αποφασίσει η χώρα µας, 
όταν αποφάσιζε αρνητικά τους άφηνε ελεύθερους πάλι στη χώρα µας, τους ξανάπιανε, τους 
ξανάβαζε σε φυλακές, ξαναέφευγαν και έτσι εµείς τους κάναµε µετά παράνοµους πια, εµείς 
τους κάναµε εγκληµατίες. 
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                        Είναι λοιπόν απαραίτητο να έχουµε ταχεία απόφαση και οι αποφάσεις 
αυτές πρέπει µετά να έχουν και εφαρµογή, είτε απέλασης, είτε δικαιώµατος να παραµείνει 
για λόγους ανθρωπιστικούς, διότι είναι πρόσφυγες και προστατεύονται σύµφωνα µε το 
∆ιεθνές ∆ίκαιο. 

                        Γι' αυτό το λόγο, εµείς αποφασίσαµε εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο 
Υπουργικό Συµβούλιο, τη δηµιουργία της ∆ιυπουργικής Επιτροπής, ακριβώς για να 
προωθήσει όσο γίνεται γρηγορότερα αυτές τις αποφάσεις. Είµαστε σε στενή επαφή και µε 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, και µε την Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, ώστε 
αυτά να προχωρήσουν και να βάλουµε µια τάξη σε ένα πρόβληµα που δηµιουργεί - το 
αναγνωρίζω -  τεράστια προβλήµατα και στις κοινωνίες τις δικές µας. 

                        Η Ελλάδα έχει µια δυνατότητα και θα έλεγα και µια παράδοση να µπορεί 
να αφοµοιώνει πρόσφυγες. Και εµείς οι Έλληνες έχουµε προσφυγική παράδοση και εξορίες 
και µετανάστευση, αλλά µια κοινωνία µπορεί µέχρι ενός σηµείου να απορροφήσει τέτοιους 
πληθυσµούς. 

                        Έτσι λοιπόν, χρειάζεται µια συντονισµένη προσπάθεια. Είναι από τα 
δύσκολα προβλήµατα, δεν λέω ότι ως δια µαγείας θα λυθεί. Και ξέρω, διότι έχω τακτική 
ενηµέρωση και από τον κ. Βενιζέλο, που το Υπουργείο του φυλάει τα σύνορα στον Έβρο, 
και από τους τοπικούς παράγοντες, πόσο έχει ενταθεί το πρόβληµα στον Έβρο. 

                        Θα κάνουµε ό,τι µπορούµε, για να το αντιµετωπίσουµε και το 
γρηγορότερο. 

Κ. ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ  («Ρ/Σ ΑΝΤ-1»): Καλό µεσηµέρι κ. Πρόεδρε. Τις τελευταίες ηµέρες, 
πολλά ακούσαµε για τις αρµοδιότητες των νέων Υπουργών, απ' ό,τι φάνηκε η Κυβέρνηση 
δεν ήταν σε θέση από την πρώτη στιγµή να µας πει ποιες είναι αυτές. 

                        Εν πάση περιπτώσει, το ρεπορτάζ έβγαλε ότι πολλοί Υπουργοί έδειξαν 
δυσφορία από την αφαίρεση των αρµοδιοτήτων και των ευθυνών τους στα πόστα τους, 
άλλα περίµεναν, άλλα βρήκαν. Κάτι τέτοιο δικαιολογείται, οι προσωπικές φιλοδοξίες δηλαδή, 
στην παρούσα χρονική συγκυρία, από πρόσωπα που εσείς επιλέξατε; Σας ευχαριστώ.  

Γ. Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: ∆εν ξέρω τι λέει το ρεπορτάζ, εγώ είµαι σίγουρος ότι οι Υπουργοί 
είναι ταγµένοι στις κεντρικές µας προτεραιότητες και στην αποτελεσµατικότητα της 
λειτουργίας της Κυβέρνησης και στην αποτελεσµατικότητα των εφαρµογών των πολιτικών 
µας. 

                        Έτσι έγιναν και οι επιλογές και είµαι σίγουρος ότι αυτό θα υπηρετήσουν. 

Α. ΨΥΧΑΣ («ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ»): Κύριε Πρόεδρε, µιλήσατε και σήµερα αρκετές 
φορές για την πράσινη ανάπτυξη και την καθαρή ενέργεια. Ωστόσο, στο πλαίσιο της 
κουβέντας που γίνεται για την απελευθέρωση της ενέργειας στη χώρα, έχουν διατυπωθεί 
προτάσεις και για την αξιοποίηση κοιτασµάτων λιγνίτη στη Λάρισα, στην Ελασσόνα και στην 
Ανατολική Μακεδονία. ∆εν έχουν διαψευστεί αυτές οι πληροφορίες. 

                        Θέλω να σας ρωτήσω κατά πόσο είναι συµβατός ο λιγνίτης, η αξιοποίηση 
λιγνίτη, µε την πράσινη ανάπτυξη και, επειδή είστε και υπέρµαχος των δηµοκρατικών 
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διαδικασιών και της ανοικτής διακυβέρνησης, δεν θα έπρεπε να ζητήσετε και τη γνώµη των 
κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, µια και θα απασχολήσει και τις επόµενες γενιές ένα 
τέτοιο ενδεχόµενο της εξόρυξης και της αξιοποίησης λιγνίτη; Ευχαριστώ.  

Γ. Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: ∆εν έχω δει κάποια απόφαση να αξιοποιηθούν αυτά τα κοιτάσµατα. 
Όπως είπα και σε άλλες συνεντεύξεις, εµείς θέλουµε να πάµε στην πράσινη ανάπτυξη, 
θέλουµε να πάµε δηλαδή σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, σε καθαρή ενέργεια. Αυτή είναι 
η αρχή µας και πάνω σε αυτή την αρχή θα πάρουµε τις αποφάσεις µας. 

                        Και βεβαίως, η διαβούλευση µε την τοπική κοινωνία πάντα, σε κάθε 
περίπτωση, όχι µόνο γι' αυτό το θέµα, είναι για µας αρχή. 

∆. ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΕΡΗΣ («ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ»): Κύριε Πρόεδρε καλησπέρα. Γνωρίζω από τις 
δηµόσιες παρεµβάσεις σας, ότι δίνετε µεγάλη σηµασία στη σωστή απονοµή της δικαιοσύνης 
και στο σεβασµό των αποφάσεών της. 

                        Στις αρχές Οκτωβρίου, το ΣτΕ θα εξετάσει την αίτηση δεκάδων φορέων, 
όπως η Α∆Ε∆Υ και ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, κατά του µνηµονίου και της 
συνταγµατικότητάς του. Σε περίπτωση που η αίτηση γίνει δεκτή και οι προσφεύγοντες 
δικαιωθούν, στο πλαίσιο και του σεβασµού  των δικαστικών αποφάσεων, η Κυβέρνηση θα 
αναθεωρήσει τη θέση της για το µνηµόνιο και τη συµφωνία µε τους δανειστές µας; 

Γ. Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Ας δούµε, πριν πάρουµε απόφαση και πριν θεωρήσουµε ποια θα 
είναι η απόφαση, ας αξιολογήσουµε, και ας µην κάνουµε θεωρητικές ερωτήσεις. Βεβαίως, 
εγώ µπορώ να πω απλώς κάτι: ότι το θέµα της χρεοκοπίας της χώρας, δεν είναι νοµικό 
θέµα, είναι ένα πολιτικό και οικονοµικό θέµα. 

                        Το κάθε ∆ικαστήριο θα αξιολογήσει, και πάντα θα αξιολογούν τις 
συµβάσεις τις οποίες µπορεί να κάνουµε, αλλά το θέµα είναι βαθιά πολιτικό, βαθιά 
οικονοµικό. 

Κ. ΜΑΓΝΗΣ («ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»): Κύριε Πρόεδρε, γεια σας. Χθες, σας ακούγαµε στην 
οµιλία, που εγκωµιάζατε τις πρωτοβουλίες τις επενδυτικές που έχουν πάρει πολλοί Έλληνες, 
ανάµεσά τους και κάποιος Πατρινός -αγνοούσαµε την περίπτωση εµείς- σε τοµείς όπως οι 
νέες τεχνολογίες, ο πολιτισµός, η αγροτική ανάπτυξη. 

                        Κοίταζα το ακροατήριο κάτω, 2.000 άνθρωποι, διερωτώµαι πόσοι από 
αυτούς, πόσοι από µας είναι σε θέση να παρακολουθήσουν αυτές τις πρωτοβουλίες, πόσοι 
από µας είµαστε σε θέση να κάνουµε αυτά τα βήµατα, που είναι απαραίτητα για να βρούµε 
σήµερα θέσεις εργασίας. Πόσοι Έλληνες πολίτες εξαιρούνται από αυτή την προοπτική τώρα; 

Γ. Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Θεωρώ ότι, εδώ και πολλά χρόνια, εξαιρούσαµε την πρωτοβουλία 
και ιδιαίτερα την πρωτοβουλία των νέων. Υπήρχε ένα τείχος πελατειακό κατ' αρχήν, αν δεν 
είχες µέσο. Αλλά το µέσο το είχες, όχι για να κάνεις µια επιχείρηση δική σου, µε δικές σου 
δυνάµεις, το µέσο το χρησιµοποιούσαν, για να σε εξαρτήσουν για χίλιους δυο λόγους. 

                        Αυτό το τείχος είναι που σπάµε. Και ανοίγουµε, απελευθερώνουµε 
δυνάµεις και, βεβαίως, δηµιουργούµε όλες τις δυνατότητες για να στηρίξουµε και τέτοιες 
πρωτοβουλίες. Και ανέφερα αυτές τις πρωτοβουλίες, διότι εγώ θα έλεγα ότι, παρά το 
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κράτος, όχι λόγω του κράτους, αλλά παρά το κράτος, παρά τις δυσκολίες, παρά τη 
γραφειοκρατία, παρά την έλλειψη στήριξης, πολλές φορές, αυτοί οι άνθρωποι τα 
κατάφεραν αυτά. 

                        Πράγµα που σηµαίνει ότι, απελευθερώνοντας δυνάµεις, θα δώσουµε τις 
δυνατότητες σε πάρα πολλούς, όχι µόνο να παρακολουθήσουν, αλλά και να ακολουθήσουν 
τα χνάρια αυτών των νέων παιδιών. 

Χ. ΒΟΥΖΑΣ («ΜΕΤΡΟ»): Κύριε Πρόεδρε, σας άκουσα να λέτε σε ερώτηση συναδέλφου 
ότι «δεν έχουµε κανένα κόµπλεξ να λέµε κάθε µέρα ότι βελτιωνόµαστε». Θέλω λοιπόν να 
ρωτήσω: αυτούς τους πρώτους 11 µήνες της διακυβέρνησης, έχετε κάνει κάποιο λάθος, 
εσείς προσωπικά, ή η Κυβέρνησή σας; Και ποιο είναι αυτό; 

Γ. Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Κατ' αρχήν, ίσως ένα από τα πρώτα λάθη να ήταν πως είχα την 
αίσθηση, ότι µπορεί το 6% που µας έλεγε ο κ. Καραµανλής ότι θα ήταν το έλλειµµα, να µην 
ήταν 6%, αλλά να ήταν 8%, να ήταν 9%. Αλλά 13 και τόσο τοις εκατό, ήταν ένα πολύ 
µεγάλο λάθος στην εκτίµηση. Θα µου πείτε, θα άλλαζε κάτι αυτό; ∆εν θα άλλαζε πολλά, 
ίσως θα άλλαζε τον τόνο της αντιπολίτευσης που θα κάναµε. 

                        Από εκεί και πέρα, όµως, το θέµα δεν είναι αν κάνουµε λάθη. Εδώ πας 
µέσα στο σπίτι σου και µπορεί να στραβοπατήσεις. Το θέµα είναι, το διορθώνουµε; Το 
αναγνωρίζουµε; Το βλέπουµε; Λάθη δεν κάνει κανένας, εάν δεν κάνει τίποτα. Αυτό είναι το 
µεγαλύτερο λάθος που είχε κάνει η προηγούµενη κυβέρνηση, ουσιαστικά - η αδράνειά της. 

                        Εµείς κινούµαστε, αξιολογούµαστε καθηµερινά και, θα έλεγα ότι πρέπει να 
φύγουµε και από µια λογική, ότι η κάθε κριτική είναι και δείγµα αποτυχίας. Μα είναι δείγµα 
της δικής µας σιγουριάς, αλλά και αγωνίας, να γίνουµε όλο και καλύτεροι. Θέλουµε την 
κριτική, θέλουµε τη διαβούλευση, θέλουµε τη συζήτηση. Και µπορώ να σας πω ότι, παρά 
τις δυσκολίες του λεγόµενου «Οpengov», παρά τις δυσκολίες της ανοιχτής διακυβέρνησης, 
που είναι ένα µεγάλο πείραµα, όχι µόνο για την Ελλάδα αλλά διεθνώς, έχουµε πάρει πολύ 
σηµαντικές προτάσεις, ακόµα και από απλούς πολίτες. 

                        Χθες, έλεγε ο κ. Παµπούκης, για το λεγόµενο «fast track», ότι στο 
διαδίκτυο υπήρξαν προτάσεις από απλούς πολίτες, τις οποίες νοµικοί, Υπουργεία, 
οικονοµολόγοι κ.λπ. δεν είχαν δει πολύ θετικά. Άρα, λοιπόν, να φύγουµε από τον πολιτισµό 
της δαιµονοποίησης της διαφοράς και των διαφορετικών προσεγγίσεων, και να πάµε στον 
πολιτισµό του διαλόγου, που αναδεικνύει ως θετικό στοιχείο αυτό το διάλογο. 

                        Βεβαίως, στο τέλος, παίρνουµε αποφάσεις. Βεβαίως, στο τέλος, 
εφαρµόζουµε αποφάσεις. Αλλά είµαστε πολύ πιο σίγουροι ότι, αυτές οι αποφάσεις είναι 
σωστές, αφού έχουν περάσει από αυτή την εξονυχιστική διαδικασία. 

Γ. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ («EXTRA3»): Κύριε Πρόεδρε, κατ' αρχήν σας εύχοµαι καλή επιτυχία 
στο έργο σας, και σ' εσάς και στη νέα σας Κυβέρνηση, διότι απ' ό,τι ακούγεται, εάν δεν 
πετύχετε στο έργο σας, θα αναγκαστείτε να πάτε σε πρόωρες εκλογές. Πιστεύουµε να 
πετύχετε και να µην πάτε, κ. Πρόεδρε. 

                        Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, βρισκόµαστε σε µια χώρα, η οποία είναι µια 
από τις όµορφες και τις πιο πλούσιες στον κόσµο. ∆υστυχώς κ. Πρόεδρε, σήµερα, στην 
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Ελλάδα του 2010, βρισκόµαστε να έχουµε 1 εκατοµµύριο άνεργους και 3 εκατοµµύρια 
Έλληνες κάτω από το όριο της φτώχειας. Έτσι λένε τα στοιχεία της Ελλάδας, αλλά και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

                        Βέβαια, εσείς κ. Πρόεδρε κληρονοµήσατε µια χώρα, µάλλον µια κυβέρνηση 
από τον προκάτοχό σας, τον κ. Καραµανλή, µε 300 εκ. έλλειµµα χρέος και θα φτάσει τα 
500 εκ. το 2014 από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Κύριε Πρόεδρε, αναγκαστήκατε να πάρετε 
κάποια µέτρα, τα οποία πόνεσαν την ψυχή του Έλληνα πολίτη, του Έλληνα συνταξιούχου, 
του Έλληνα µισθωτού. 

                        Γέµισαν οι δρόµοι της Αθήνας και άλλων µεγάλων πόλεων κ. Πρόεδρε, µε 
ενοικιαστήρια και ρολά, τα οποία έχουν κατεβάσει οι ιδιοκτήτες τους, γιατί δεν µπορούν να 
αντέξουν. Είναι αποτελέσµατα της προηγούµενης κυβέρνησης και πραγµατικά αναλάβατε 
εσείς, πάνω στο πρόσωπό σας στο οποίο έχει επενδύσει ο κάθε Έλληνας πολίτης, να 
βγάλετε τη χώρα από τη χρεοκοπία, να βγάλετε τη χώρα από την πτώχευση. 

Κύριε Πρόεδρε, είστε έτοιµος ως ηγέτης να οδηγήσετε τη χώρα έξω από τα αδιέξοδα; Είστε 
έτοιµος ως ηγέτης να αντιµετωπίσετε την «τρόικα», που µε την µπότα του κατακτητή 
έρχεται στη χώρα και πατάει πάνω στο κορµί του Έλληνα πολίτη, κι εσείς αναγκαστήκατε 
να πάρετε αυτά τα µέτρα; 

Είστε έτοιµος κ. Πρόεδρε να χτυπήσετε και τους βαρόνους και τους καρδινάλιους της 
διαπλοκής και της κλοπής, που δυστυχώς είναι η µάστιγα της χώρας; Είστε έτοιµος κ. 
Πρόεδρε να δώσετε εντολή να ανοίξουν λογαριασµοί από το 1974 και το «πόθεν έσχες»; 

∆ιότι εδώ οι προκάτοχοι, κ. Πρόεδρε, ακόµη και ο κ. Καραµανλής αγοράζει κτίρια κ. 
Πρόεδρε - και εδώ είναι τα δηµοσιεύµατα των εφηµερίδων. Αγοράζει κτίρια, έχει φτάσει 
στο 18ο. Εδώ, ο κ. Σουφλιάς στο Κολωνάκι αγόρασε... 

Το ερώτηµα είναι: αν αυτοί συλληφθούν, οδηγηθούν στη ∆ικαιοσύνη, επιστρέψουν τα 
χρήµατα και αν δικαιωθεί ο Ελληνικός λαός, που λέει κάθε µέρα «φέρτε πίσω τα κλεµµένα», 
για να µπορέσει ο Έλληνας να ανασάνει. Αυτό είναι το ερώτηµά µου και αν ο κ. 
Πρωθυπουργός, ο οποίος πιστεύω έχει το θάρρος και τη γενναιότητα, µπορεί να οδηγήσει 
τη χώρα έξω από τα αδιέξοδα. 

Γ. Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Μετά από τον ποταµό αυτό... 

Γ. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ: Και δεν πρόλαβα και περισσότερα, κ. Πρόεδρε. Έχω κι άλλα, αλλά δεν 
µε άφησε ο κ. Υπουργός. Τι να κάνουµε; Γιατί είναι ερωτήµατα του Έλληνα πολίτη κ. 
Πρόεδρε, τα οποία περπατάτε στους δρόµους, είστε Πρωθυπουργός που περπατάει στους 
δρόµους. 

Γ. Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Τα ακούω καθηµερινά. 

Γ. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ: Οι άλλοι δεν περπάταγαν, ήταν µέσα στις γυάλες, γι' αυτό και 
οδηγηθήκαµε εκεί όπου οδηγηθήκαµε κ. Πρόεδρε. 

Γ. Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Αντιληπτό. Περπατάω κι εγώ στους δρόµους και µιλάω µε τον κόσµο 
και ξέρω τα αισθήµατα και τα συµµερίζοµαι. 
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                        Κοιτάξτε, κι εγώ αισθάνθηκα οργή, βλέποντας την Ελλάδα να διασύρεται, 
βλέποντας να βρίσκεται η Ελλάδα µπροστά στη χρεοκοπία, βλέποντας τον πλούτο που έχει 
αυτή η χώρα - είτε είναι από αυτά τα οποία δανειστήκαµε, είτε από αυτά που παίρνουµε 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε είναι από το φόρο του Ελληνικού λαού, είτε είναι από το 
φυσικό µας πλούτο - να έχει σπαταληθεί, να έχει λεηλατηθεί ουσιαστικά από τις αντιλήψεις 
και πρακτικές της προηγούµενης κυβέρνησης, να έχουν αναδειχθεί αντιλήψεις και πρακτικές, 
τις οποίες ελπίζαµε ότι θα θεραπεύαµε, όταν είχαµε φτάσει στο σηµείο, µε τους 
Ολυµπιακούς Αγώνες, να µας υµνούν σε όλο τον κόσµο. 

Είναι πράγµατι ένα αίσθηµα βαθιάς απογοήτευσης για εκείνο το πολιτικό σύστηµα, που 
εξέθρεψε και άφησε ατιµώρητα όλα αυτά τα φαινόµενα. Γι' αυτό, το αίσθηµα της 
δικαιοσύνης, του δικαίου, είναι βασικό στοιχείο στην πολιτική µας. Γι' αυτό, κάνουµε κάθε τι 
για να αλλάξουµε το πολιτικό σύστηµα και να φέρουµε τη διαφάνεια και να υπάρξει η 
εφαρµογή του δικαίου και, βεβαίως, και η παραδειγµατική τιµωρία για κάθε έναν που φταίει. 

∆εν είµαστε εµείς που θα πάρουµε τις τελικές αποφάσεις, είναι η ∆ικαιοσύνη. Αλλά είµαστε 
εµείς, οι οποίοι θα κάνουµε κάθε τι, για να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Όπως έχω πει, όχι για 
ρεβανσισµό, δεν είναι θέµα ρεβανσισµού, είναι η αίσθηση του δικαίου που πρέπει να 
εµπεδωθεί σε αυτή τη χώρα. 

Να ξέρει ο πολίτης τελικά, τι σηµαίνει το δίκαιο. Γιατί πολλές φορές υπάρχει η αίσθηση ότι 
«δεν πειράζει, έτσι λίγο χαλαρά να είναι τα πράγµατα, ξεφεύγουµε κι εµείς». Αυτό δεν 
βοηθάει τον αδύναµο και τον µέσο πολίτη, όµως, βοηθάει µόνο τον ισχυρό τελικά. Μόνο 
τον ισχυρό. 

Η αίσθηση και η εφαρµογή του δηµοκρατικού δικαίου, σε µια δηµοκρατική Πολιτεία βέβαια, 
είναι η προστασία του κάθε πολίτη. Είναι η προστασία των δικαιωµάτων του, είναι η 
προστασία της περιουσίας του, είναι η προστασία του φόρου του, που πηγαίνει στο κράτος 
και αξιοποιείται σωστά. Είναι η προστασία της κοινωνικής πρόνοιας, είναι η προστασία του 
µέλλοντός του, από τη σύνταξη µέχρι και την ανάπτυξη. 

Γι' αυτό, όχι θα είµαι αποφασισµένος, είµαι και είµαστε αποφασισµένοι και ήµασταν 
αποφασισµένοι τους τελευταίους 11 µήνες - και το είδατε. Το είδατε. Χτυπάµε τη διαφθορά, 
διασταυρώνουµε τα στοιχεία για τη φοροδιαφυγή, βάζουµε κανόνες, φέρνουµε τη 
«∆ιαύγεια», τη διαφάνεια, για να ελέγχεται η εξουσία, όποιος κι αν είναι στην εξουσία και 
σε όποιο επίπεδο της εξουσίας. 

Αυτές είναι οι µεγάλες αλλαγές που κάνουµε. Εάν είχαν γίνει αυτές οι αλλαγές, δεν θα 
είχαµε σήµερα καν την ανάγκη να ζητήσουµε βοήθεια - γιατί βοήθεια ζητήσαµε - από τις 
επιθέσεις της αγοράς, τις τεράστιες κερδοσκοπικές επιθέσεις της αγοράς απέναντι στην 
Ελλάδα. 

Εµείς ζητήσαµε παρέµβαση του µηχανισµού απέναντι στις αγορές, όχι απέναντι σε εµάς. 
Απέναντι στις αγορές, οι οποίες µας χτύπαγαν, δεν µας άφηναν να δανειστούµε. 

Θέλω να κλείσω µε ένα παράδειγµα που διάβασα, γιατί µιλάµε για τη διαφθορά. Ελλάδα - 
Χιλή: Και οι δύο χώρες έχουµε περάσει από δικτατορίες. Η Χιλή κατάφερε µετά, µε 
δηµοκρατικές κυβερνήσεις, να εµπεδώσει ένα κράτος δικαίου. Αυτή η µελέτη του «Brooking 
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Institute», στην οποία αναφέροµαι κατά καιρούς, για το ότι έχουµε να κερδίσουµε 8% αν 
χτυπήσουµε τη διαφθορά, κάνει µια σύγκριση Ελλάδας και Χιλής. 

Και λέει, ποια είναι η διαφορά; Γιατί έχει τέτοια ανάπτυξη η Χιλή; Γιατί θεωρείται το 
οικονοµικό θαύµα; Ήρθε κάποιος µεγάλος επενδυτής και έβαλε τα λεφτά του; Είχαν κάποια 
φόρµουλα και τα λοιπά; Θεωρεί ότι η Χιλή έχει µια ευνοµία, ότι λειτουργούν οι θεσµοί, ότι 
υπάρχει εµπιστοσύνη, ότι λειτουργεί το ∆ικαστικό Σώµα σωστά, ότι λειτουργεί το πολιτικό 
κατεστηµένο, η πολιτική ελίτ, στο πλαίσιο των σωστών κανόνων και ότι, αντιθέτως, εδώ 
είχαµε την ανοµία και το δίκαιο του ισχυρού. 

Καταλήγει όµως µε ένα θετικό. Λέει: «ήταν θαύµα στη Χιλή; Όχι, δεν ήταν θαύµα. Ήταν 
πολιτική επιλογή εκείνης της ηγεσίας, ή εκείνων των ηγεσιών, που αποφάσισαν να φτιάξουν 
τη χώρα τους, να βάλουν τάξη στη χώρα τους. Το ίδιο µπορεί να κάνει και η Ελλάδα». 

Αυτό θα κάνουµε εµείς. Θα βάλουµε τάξη στη χώρα µας, υπέρ του πολίτη, για να µπορεί να 
ελπίζει και να ελπίζει πραγµατικά σε ένα καλύτερο αύριο. 

Ευχαριστώ. 

Γ. ΠΕΤΑΛΩΤΉΣ: Κύριε Πρόεδρε, αφήσαµε βέβαια πολλές ερωτήσεις αναπάντητες, ειδικά 
από περιφερειακά Μέσα, αλλά νοµίζω ότι µπορούµε να δεσµευτούµε ότι θα γίνει µια 
συνέντευξη Τύπου, αποκλειστικά για τα περιφερειακά Μέσα. 

Γ.  Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Μετά χαράς. 

 


