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Συνέντευξη Γ. Παπακωνσταντίνου στη  “REAL NEWS”, 13/6/2010 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Η αγορά κ. υπουργέ προεξοφλεί πρόσθετα µέτρα για την 

υλοποίηση των στόχων του µνηµονίου. Πόσο σας ανησυχεί ένα τέτοιο ενδεχόµενο; 

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: ∆εν θα χρειαστούν πρόσθετα µέτρα όσο το 

πρόγραµµα υλοποιείται µέσα στο χρονοδιάγραµµα που έχει τεθεί και όσο 

επιτυγχάνουµε τους στόχους. Αυτή τη στιγµή κινούµαστε εντός του 

χρονοδιαγράµµατος, το σύνολο σχεδόν των δράσεων που πρέπει να υλοποιηθούν 

ως το τέλος Ιουνίου – για την πρώτη αξιολόγηση – έχουν ολοκληρωθεί ή είναι σε 

ικανοποιητικό στάδιο υλοποίησης και ο προϋπολογισµός καταγράφει έλλειµµα 

περίπου 40% µικρότερο από πέρυσι, δηλαδή είναι εντός των στόχων. Παρότι 

τίποτα δεν έχει κερδηθεί ακόµα, προχωράµε καλά και όσο προχωράµε µε αυτούς 

τους ρυθµούς δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Φαντάζοµαι η εφαρµογή επακριβώς του µνηµονίου αποτελεί 

εκ των ων ουκ άνευ καθήκον για κάθε υπουργό. Και φράσεις όπως «δεν τα θέλω 

τα µέτρα, αλλά µου τα επιβάλλει η τρόικα» µάλλον ζηµιά σας κάνουν… 

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Σίγουρα, µέτρα όπως η µείωση µισθών και συντάξεων 

θέλαµε να τα αποφύγουµε. Όµως, η φορολογική µεταρρύθµιση, ο «Καλλικράτης», 

ένα βιώσιµο συνταξιοδοτικό, ο περιορισµός του σπάταλου κράτους, οι 

διαρθρωτικές αλλαγές που αυξάνουν τη δυνατότητα της οικονοµίας να παράγει, 

όλα αυτά θα έπρεπε να τα κάνουµε ακόµα και αν δεν υπήρχε το πρόγραµµα. Και 

φυσικά να µην ξεχνάµε ότι το πρόγραµµα έχει συµφωνηθεί από όλη την 

Κυβέρνηση και όλοι δουλεύουµε, για να πετύχουµε τους στόχους που έχουν τεθεί, 

εντός προθεσµίας, ώστε να µην θέσουµε σε κίνδυνο την απρόσκοπτη 

χρηµατοδότηση που προβλέπεται από τον µηχανισµό στήριξης. 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Εσείς δηλώσατε ότι αν χρειαστούν πρόσθετα µέτρα δεν θα 

είστε αυτός που θα τα λάβει. Γιατί κ. Υπουργέ; 

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Εξέφραζα το αυτονόητο. Αν χρειαστούν πρόσθετα 

µέτρα δεν θα έχουµε κάνει καλά τη δουλειά µας - και όλοι θα κριθούµε γι αυτό. 

Όµως, να ξέρετε ότι είµαι πεισµατάρης και δεν εγκαταλείπω τη µάχη. 
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∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Εξελίξεις στο χώρο της Ν∆ αλλά και στην αριστερά. Ευκαιρία 

για την κυβέρνηση για πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο – ώστε να έχετε και λαϊκή 

εντολή για το πρόγραµµά σας – ή δεν αντέχει η οικονοµία; 

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Παρακολουθούµε µε ενδιαφέρον τις εξελίξεις στο 

χώρο της αντιπολίτευσης και είναι κρίµα που µεγάλο µέρος της αυτή τη στιγµή 

αδυνατεί να συνεισφέρει δηµιουργικά στη µεγάλη προσπάθεια που γίνεται για την 

ανάταξη της χώρας. 

Έχουµε όµως ισχυρή εντολή τετραετίας και µε αυτήν προχωράµε. Μακριά από εµάς 

µικροπολιτικοί υπολογισµοί. 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ακόµα και αν δεν διεξαχθούν πρόωρες εκλογές µια ήττα στις 

∆ηµοτικές δεν θα δυσχεράνει την κυβέρνηση στην υλοποίηση του µνηµονίου; 

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Οι δηµοτικές εκλογές, ειδικά υπό τον νέο διοικητικό 

χάρτη που διαµορφώθηκε µε τον «Καλλικράτη», έχουν πολύ µεγάλη σηµασία για 

τη χώρα και τις τοπικές κοινωνίες. ∆εν τις αντιµετωπίζουµε ούτε ως δηµοσκόπηση 

ούτε ως ψήφο εµπιστοσύνης. Είναι µια ευκαιρία για µεγάλες αλλαγές στην 

αυτοδιοίκηση, προς όφελος του πολίτη και της χώρας. 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αποτελεί, πάντως, δόγµα στην πολιτική πως οι βίαιες 

αλλαγές στην οικονοµία επιφέρουν βίαιες αλλαγές και στο πολιτικό σύστηµα. Το 

βλέπετε και στην περίπτωση της χώρας µας; Και προς ποια κατεύθυνση; 

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Οι κρίσιµες στιγµές που πέρασε και περνάει η 

οικονοµία και η χώρα µας αποκάλυψαν την ωριµότητα που έχει σήµερα η ελληνική 

κοινωνία. Μια ωριµότητα που εκφράζεται µέσα από τα καθηµερινά αιτήµατα των 

πολιτών για διαφάνεια, άρση της ατιµωρησίας, δικαιοσύνη, ανάπτυξη και 

προοπτική. Μια ωριµότητα που συνοψίζεται στη φράση «θέλω να πιάσουν τόπο οι 

θυσίες µου». Νοµίζω πως είναι η στιγµή το πολιτικό σύστηµα να ακολουθήσει 

επιτέλους την κοινωνία. 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Η Ν∆ ζητά να παραπεµφθείτε σε προανακριτική για το 

Βατοπέδι. Τι απαντάτε; 

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: ∆εν υπάρχει χειρότερο πράγµα για ένα πολιτικό 

κόµµα από το να βυθίζεται στην αυτογελιοποίηση και να προσκρούει στην κοινή 
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λογική. Είναι µια πραγµατικά αστεία προσπάθεια συµψηφισµού. Πιστεύουν 

πραγµατικά ότι θα πείσουν τους Έλληνες πολίτες ότι για το Βατοπέδι δεν φταίει η 

Ν∆, αλλά ο σηµερινός Υπουργός Οικονοµικών; Επί της ουσίας το Υπουργείο 

Οικονοµικών από τον Οκτώβριο ως σήµερα έχει υπερασπιστεί στο ακέραιο τα 

συµφέροντα του ∆ηµοσίου, δροµολογώντας αγωγές αντί να «συµβιβαστεί» µε 

αυτούς που έχουν καταχραστεί δηµόσια περιουσία. Μακάρι να το είχε κάνει και η 

προηγούµενη κυβέρνηση. 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Και µε δεδοµένο ότι το πολιτικό τέλος όλων σχεδόν των 

Υπουργών Οικονοµικών δεν ήταν καλό, ανησυχείτε; 

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Ξέρω πολύ καλά ότι λειτουργώ χωρίς αλεξίπτωτο! 

Ποτέ όµως στη ζωή µου δεν έχω κάνει προσωπικούς υπολογισµούς, δεν θα αρχίσω 

τώρα. Ως Υπουργός Οικονοµικών, σήµερα, έχω την ευθύνη των οικονοµικών µιας 

χώρας, που έφτασε στο χείλος του γκρεµού. Αυτή την καταστροφική πορεία 

έχουµε καταφέρει να αναστρέψουµε και προσωπικά µε ενδιαφέρει µόνο η επιτυχία 

του έργου που έχω αναλάβει. Όλα τα άλλα µε αφήνουν παγερά αδιάφορο. Η ζωή 

εξάλλου δεν είναι µόνο η πολιτική. 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αποτελείτε πάντως τον στόχο και του λεγόµενου «αριστερού 

ΠΑΣΟΚ». Πώς απαντάτε; Και η πολιτική σας είναι προσωπική ή είναι το συνόλου 

της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού; 

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Αντιλαµβάνοµαι τη δυσκολία κάποιων συντρόφων 

µου να αποδεχτούν την αναγκαιότητα όσων κάνουµε. Πάντα στο ΠΑΣΟΚ 

συνυπήρχαν διαφορετικές αντιλήψεις για το πώς προχωράµε – κοινές αξίες, άλλες 

προσεγγίσεις. Όµως, σήµερα υπάρχουν αποφάσεις της Κυβέρνησης που ήρθαν σε 

πολύ δύσκολες στιγµές για τη χώρα και την οικονοµία της ως η µόνη διέξοδος από 

την καταστροφή. Προσωπικά ακούω και λαµβάνω υπόψη την κριτική για λάθη και 

παραλείψεις σε επιµέρους χειρισµούς και σε θέµατα ευθύνης µου. ∆εν διεκδικώ το 

«αλάνθαστο» πολύ δε περισσότερο απέναντι σε κριτικές που προέρχονται από 

στελέχη του κόµµατός µας. 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Υπήρξαν στιγµές που νιώσατε µόνος; Ή στιγµές που νιώσατε 

την ανάγκη περισσότερης αλληλεγγύης; 

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Όχι, δεν έχω νιώσει µόνος και εισπράττω καθηµερινά 

υποστήριξη. Κατ’ αρχάς από τους συναδέλφους, από τα µέλη της κοινοβουλευτικής 
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οµάδας, από τα στελέχη των υπηρεσιών του Υπουργείου και κυρίως από πάρα 

πολλούς πολίτες, που καθηµερινά και µε κάθε τρόπο δείχνουν ότι αναγνωρίζουν 

την ειλικρινή και δύσκολη προσπάθεια που γίνεται. Ακούω συχνά το περίφηµο 

«καλό κουράγιο»! 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Παρά τις απαντήσεις σας η φηµολογία για επιστροφή στη 

δραχµή συνεχίζεται. Γιατί κ. υπουργέ; Και τι απαντάτε επί της ουσίας; 

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Επειδή ζω κοντά στο Νοµισµατοκοπείο, σας 

διαβεβαιώνω ότι όσες φορές έχω περάσει µπροστά δεν έχω ακούσει θόρυβο από 

τις µηχανές που υποτίθεται τυπώνουν δραχµές! Ας είµαστε σοβαροί… 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Το ίδιο συνεχίζονται και οι φήµες για αποχώρηση της 

Ελλάδας από την ευρωζώνη… 

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Έχουν δύο αφετηρίες, είτε πραγµατική άγνοια για το 

πώς δουλεύει η ΕΕ και οι θεσµοί της, είτε κερδοσκοπικά παιχνίδια από όσους έχουν 

ποντάρει χρήµατα σε αυτήν την κατεύθυνση. Στους µεν πρέπει να εξηγήσουµε 

γιατί πρόκειται για σενάριο επιστηµονικής φαντασίας, οι δε απλώς θα χάσουν τα 

λεφτά τους. 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: …αλλά και για επαναδιαπραγµάτευση του χρέους… 

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: ∆εν εξετάζουµε καθόλου αυτή η επιλογή γιατί θα 

ήταν λανθασµένη. Η Ελλάδα είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της 

έχοντας εξασφαλίσει µέσω του µηχανισµού στήριξης 110 δισεκετοµµύρια ευρώ, 

που είναι ικανό ποσό για να καλύψει για τα επόµενα χρόνια το µεγαλύτερο µέρος 

των δανειακών αναγκών της. Όσοι µιλάνε για επαναδιαπραγµάτευση του χρέους 

παραγνωρίζουν τα οφέλη του προγράµµατος για τη δυνατότητα ανάπτυξης της 

οικονοµίας, αλλά και τη δέσµευση όλων – Ελλάδα, Ε.Ε., ∆.Ν.Τ. – στην υλοποίηση 

του προγράµµατος ως έχει. 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Είστε ανήσυχος για το µέλλον του ευρώ; 

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Όσο και να σας φανεί παράδοξο, πιο αισιόδοξος από 

ποτέ. Η διεθνής κρίση ανέδειξε προβλήµατα που υπήρχαν στους θεσµούς που 

διέπουν τη λειτουργία της Ευρωζώνης. Έδειξε όµως ταυτόχρονα ότι - ακόµα και µε 

καθυστέρηση - στην Ευρωζώνη σήµερα είµαστε πολύ πιο αποφασισµένοι να 
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προχωρήσουµε σε παρεµβάσεις που ενισχύουν το πλαίσιο οικονοµικής 

διακυβέρνησης και µπορούν να θωρακίσουν το νόµισµά µας. 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ανησυχείτε για τον 13ο και 14ο µισθό στον ιδιωτικό τοµέα; 

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κατά τη διαπραγµάτευση καταφέραµε να 

εξασφαλίσουµε ότι δεν θα χρειαστεί να περικοπεί ο 13ος και 14ος µισθός στον 

ιδιωτικό τοµέα. Σκεφτείτε την αδικία να εξαναγκαζόµασταν σε περικοπή για 

ανθρώπους των 600 ή 800 ευρώ. Όµως, για να διασφαλιστούν και να µην 

κινδυνεύσουν στο µέλλον, θα πρέπει οι αµοιβές του ιδιωτικού τοµέα να 

ακολουθούν την παραγωγικότητα και να στηρίζουν την ανταγωνιστικότητα µέσα 

από ένα νέο πλαίσιο, όπως περιγράφεται στο µνηµόνιο. 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θα συµφωνείτε πάντως ότι είναι πρωτοφανές στο οικονοµικό 

επιτελείο να υπάρχουν δύο διαφορετικές αντιλήψεις. Πώς λοιπόν αντιµετωπίζετε το 

πρόβληµα σχέσεων µε την κυρία Κατσέλη; 

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Στο οικονοµικό επιτελείο δεν υπάρχουν δύο 

διαφορετικές αντιλήψεις, υπάρχει µια οικονοµική πολιτική που βασίζεται σε 

αποφάσεις της Κυβέρνησης. Με την Υπουργό Οικονοµίας έχω µια πολύ καλή 

συνεργασία και δεν βρισκόµαστε σε καθηµερινή διαφωνία, όπως επιχειρείται να 

δηµιουργηθεί η εντύπωση. Οι ρόλοι είναι ξεκάθαροι και ο καθένας από εµάς 

προσπαθεί να κάνει όσο καλύτερα µπορεί τη δουλειά του στον τοµέα ευθύνης του. 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Τελικά για την αύξηση του πληθωρισµού τι φταίει; 

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Είναι προφανές ότι η αύξηση των τιµών και µάλιστα 

σε συνθήκες ύφεσης οφείλεται και στην έκτακτη επίδραση των αυξήσεων των 

έµµεσων φόρων αλλά και σε διαρθρωτικούς παράγοντες που έχουν να κάνουν µε 

τη δοµή των αγορών, τα ολιγοπώλια και το κόστος παραγωγής. Αν οι αγορές ήταν 

πιο ανταγωνιστικές ένα µέρος της αύξησης των φόρων δεν θα κατέληγε στον 

καταναλωτή. Όµως είναι γνωστό ότι οι ολιγοπωλιακές καταστάσεις στην Ελλάδα 

δεν έγιναν σήµερα και το Υπουργείο Οικονοµίας εφαρµόζει σειρά µέτρων για την 

ενίσχυση του ανταγωνισµού και τον έλεγχο των τιµών – µια προσπάθεια που 

πιστεύω σύντοµα θα αποδώσει και θα φανεί ακόµη περισσότερο στη συγκράτηση 

των τιµών. 
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∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Η δεύτερη δόση δανείου είναι εξασφαλισµένη; Και από τι θα 

εξαρτηθεί η τρίτη; 

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Η δεύτερη δόση του δανείου θα χορηγηθεί το 

Σεπτέµβριο στη βάση των αποτελεσµάτων από τη υλοποίηση των πολιτικών που 

προβλέπονται στο πρόγραµµα ως το τέλος Ιουνίου. Το πρόγραµµα αξιολογείται 

ανά τρίµηνο στη βάση συγκεκριµένων δράσεων και χρονοδιαγραµµάτων που έχουν 

τεθεί. ∆εν έχουµε λόγους να ανησυχούµε για τη δεύτερη δόση, ούτε και για καµία 

άλλη όσο το πρόγραµµα υλοποιείται µε τους σηµερινούς ρυθµούς και µε επιτυχία. 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Στην Εξεταστική για την οικονοµία πρέπει κατά τη γνώµη 

σας να κληθεί και ο κ. Καραµανλής; Και σε µια τέτοια περίπτωση γιατί όχι και ο κ. 

Σηµίτης; 

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Οι κλήσεις στην Εξεταστική Επιτροπή αποφασίζονται 

από τα µέλη της στη βάση των στοιχείων που διαθέτουν και αυτών που 

προκύπτουν από τη διερεύνηση. Ανεξάρτητα από το τι θα αποφασίσουν τα µέλη 

της Επιτροπής κατά τη διερεύνηση του θέµατος των δηµοσιονοµικών στατιστικών, 

τα γεγονότα και η ιστορία έχουν καταγράψει ποιος πρωθυπουργός προσέφερε 

πραγµατικό έργο στην οικονοµία και ποιος πρωθυπουργός την οδήγησε στο χείλος 

της καταστροφής 

 


