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1.Το περασμένο Σάββατο ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Δένδιας δήλωσε οτι
« η Νέα Δημοκρατία είναι υποχρεωμένη να πιστεύει οτι μπορεί να κερδίσει
τις εκλογές».Στις δημοσκοπήσεις υστερεί κατά 5 μονάδες. Μήπως η
διατύπωση του κ. Δένδια είναι ένας εύσχημος τρόπος παραδοχής οτι θα
χάσετε τις εκλογές;
Η κυβέρνηση οφείλει να εργάζεται σύμφωνα με τη εντολή 4ετους διακυβέρνησης που
της έχει δώσει ο Λαός. Η εκλογολογία είναι κατασκεύασμα της αξιωματικής
αντιπολίτευσης και μερίδας των ΜΜΕ και των πολιτικών εκείνων που έχουν το
σύνδρομο στέρησης εξουσίας.
2 Τί σας έχει προξενήσει την μεγαλύτερη αρνητική έκπληξη και τί την
μεγαλύτερη θετική στα 5,5 χρόνια διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία;
Θετικά προσέλαβα τη συμφωνία του Λαού με κάποια ριζοσπαστικά μέτρα που έλαβε
η Κυβέρνηση από το 2004. Βήματα έγιναν πολλά και σημαντικά. Όμως χρειάζονται
πολύ περισσότερα και ρυθμοί σημαντικά ταχύτεροι. Τα προβλήματα της ελληνικής
κοινωνίας είναι πολλά και πιεστικά. Απλή διαχείριση οδηγεί στην οπισθοδρόμηση.
Κάποιοι πρέπει να πάψουν να πολιτεύονται μόνο με δημόσιες σχέσεις και με βάση τα
ευρήματα των δημοσκοπήσεων. Έχει έρθει η ώρα της πολιτικής. Ήρθε η ώρα οι
γωνίες να κερδίσουν τους κύκλους και η πολιτική την επικοινωνία.
Αρνητικά και με λύπη είδα την μόνιμα στείρα και «όχι σε όλα» αντιπολίτευση. Κάποιοι
μοιάζουν αμετανόητοι. Δεν διδάχθηκαν τίποτα από το παρελθόν τους. Οι χειρότερη
όμως στιγμή της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προσωπικά του κ.Παπανδρέου ήταν
η φαλκίδευση της συνταγματικής αναθεώρησης. Στο βωμό των εσωκομματικών
ισορροπιών στο ΠΑΣΟΚ για το άρθρο 16 και την ίδρυση μη κρατικών μη
κερδοσκοπικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων (θέση διακηρυγμένη και από τον ίδιο
τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης) ο κος Παπανδρέου οδήγησε τη
συνταγματική αναθεώρηση σε ναυάγιο.
3.Για ποιους λόγους θεωρείτε ότι το ΠΑΣΟΚ καταψηφίστηκε στις εκλογές
του 2004 και στις εκλογές του 2007.
Για όσα έκανε και δεν έκανε την 11ετια 1993-2004, για την αλαζονεία της εξουσίας,
για τις διαχειριστικές λογικές, για το μεγάλο σκάνδαλο του χρηματιστηρίου όπου
πραγατοποιήθηκε η μεγαλύτερη αναδιανομή εισοδήματος που έγινε ποτέ στην
Ελλάδα, υπέρ των ολίγων, που ξεπέρασε τα 100 δις ευρώ.
4.Στους πολίτες του Ηρακλείου και όπου αλλού απευθυνθείτε με ποια
επιχειρήματα θα τους μιλήσετε για να τους πείσετε να ψηφίσουν τη Νέα
Δημοκρατία;

Το πρόβλημα της Ελλάδος έχει ξεπεράσει και κόμματα και χρώματα. Ο λαός μας και
κυρίως η νεολαία έχει ανάγκη να δει ότι το μέλλον της θα είναι καλύτερο από αυτό
των γονιών της. Αυτό το αίσθημα αισιοδοξίας καλείται να εμπεδώσει στην ελληνική
κοινωνία, με συγκεκριμένες πολιτικές και όχι με λόγια, η σημερινή κυβέρνηση. Αν το
πετύχει θα κερδίσει και τις ερχόμενες εκλογές.
Η Ελλάδα χρειάζεται μια θεσμική κοινοβουλευτική επανάσταση σε όλα τα επίπεδα του
δημόσιου βίου της χώρας. Παρά τα όποια λάθη και παραλείψεις του σήμερα, η ΝΔ
είναι η παράταξη εκείνη που καλείται ιστορικά από τον Ελληνικό Λαό να βγάλει τη
Χώρα από μια δύσκολη περίοδο. Και αυτό πιστεύω θα κληθεί να κάνει και τώρα.
5.Δυο βασικοί λόγοι κατά τις δημοσκοπήσεις για την ήττα του ΠΑΣΟΚ ήταν
η ακρίβεια και η διαφθορά. Σήμερα η Διεθνής Διαφάνεια δείχνει ότι η
Ελλάδα παραμένει στις ίδιες θέσεις από πλευράς διαφθοράς, δηλαδή πολύ
άσχημα, και η ακρίβεια παραμένει. Ποιο είναι το σχόλιό σας;
Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Χώρας. Η διαφθορά έχει επεκταθεί σε όλες τις
εξουσίες, τα ΜΜΕ και τους πνευματικούς «ταγούς». Απαιτείται μια ειρηνική
επανάσταση σε όλους τους τομείς του δημόσιου βίου της χώρας. Η επανίδρυση του
κράτους εξακολουθεί και σήμερα να είναι το βασικό ζητούμενο.
6.Το Χρηματιστήριο ήταν ένα σκάνδαλο το οποίο η Νέα Δημοκρατία είχε
σηκώσει πολύ ψηλά προεκλογικά αλλά μετά τις εκλογές κανείς δεν μίλησε,
ενώ αποκαλύφθηκε ότι και γαλάζιοι,(μεταξύ τους και αρκετοί
δημοσιογράφοι) είχαν επωφεληθεί. Μήπως είναι ένας από τους λόγους για
τους οποίους ο λαός λέει ότι στο παρασκήνιο συνεργάζονται;
Το ΠΑΣΟΚ για τα μη πολιτικά πρόσωπα είχε μεριμνήσει από το 1993 για την αλλαγή
του νόμου για την απιστία περί την υπηρεσία, να το κάνει πλημμέλημα από
κακούργημα που ήταν. Έτσι εγκλήματα όπως αυτά του χρηματιστηρίου
παραγράφονται στην πενταετία. Για δε τα πολιτικά πρόσωπα, με το νόμο περί
ευθύνης υπουργών το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου έχει παραγραφεί πριν από τις
εκλογές του 2004.
Βεβαίως όλες οι υποθέσεις που δεν είχαν παραγραφεί εξετάσθηκαν από τη
Δικαιοσύνη. Το παραδικαστικό κύκλωμα είναι μια από τις αιτίες που ουδέποτε
αποδόθηκε δικαιοσύνη στο ζήτημα αυτό.
7.Ο κ. Αλογοσκούφης, αφού έκανε την περίφημη απογραφή, μας
διαβεβαίωνε οτι η οικονομία πήγαινε πολύ καλά .Σήμερα η Κυβέρνηση μας
καλεί για έκτακτες εισφορές και σε δραματικούς τόνους μας λέει ότι
αντιμετωπίζουμε μεγάλο πρόβλημα. Ποιο είναι το σχόλιό σας;
Η απογραφή έπρεπε να γίνει. Όμως αμέσως μετά έπρεπε να συνδυαστεί με
ριζοσπαστικές μεταρρυθμιστικές πολιτικές στον τομέα των επενδύσεων, κυρίως του
ιδιωτικού τομέα και ιδιαίτερα των ξένων επενδύσεων. Τη δομική μεταρρύθμιση του
ασφαλιστικού προβλήματος της χώρας που υποθηκεύει το μέλλον εκατομμυρίων
πολιτών. Την διαφάνεια στα δημόσια οικονομικά, με νέο τρόπο σύνταξης

προϋπολογισμού, όπως γίνεται σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες της ΕΕ. Εκτίθεται το
πολιτικό μας σύστημα στο σύνολό του όταν 100 δις ευρώ των προϋπολογισμών από
το 1981 δεν έχουν ψηφιστεί απολογιστικά από τη Βουλή και με τους εκλογικούς
κύκλους προστίθενται στο δημόσιο χρέος που καλείται να πληρώσει ό έλληνας
πολίτης με 12 δις ευρώ τόκους κάθε χρόνο. Καθυστερήσαμε τις διαρθρωτικές
αλλαγές της οικονομίας, τις αποκρατικοποιήσεις και ιδίως την αντικειμενικοποίηση
και διαφάνεια του φορολογικού συστήματος. Αυτά σε συνδυασμό με την παγκόσμια
κρίση μας οδήγησαν στο σημερινό πρόβλημα.
8.Η υπόθεση Βατοπεδίου ήταν κατά τη γνώμη σας σκάνδαλο και πως θα
την προσδιορίζατε αν σας ζητούσαμε να είστε απόλυτα ειλικρινής;
Μια υπόθεση δεκαετιών που εκθέτει το πολιτικό μας σύστημα διαχρονικά και
διακομματικά, όπως αυτή του Βατοπέδιου, δείχνει ότι η εκτελεστική και η δικαστική
εξουσία δεν λειτουργούν ανεξάρτητα και σύμφωνα με το Σύνταγμα αλλά
διαπλέκονται για την εξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων. Είναι μια υπόθεση που πρέπει να
αποτελέσει αφορμή για βαθιές τομές και μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς του
δημόσιου βίου της χώρας.
9.Στην υπόθεση των ομολόγων ταμεία έχασαν τεράστια ποσά και ο
Εισαγγελέας Ζορμπάς εκδιώχθηκε όταν έπραξε το καθήκον του στο ακέραιο
και σύμφωνα με τον όρκο του; Ή μήπως ο κ.Ζορμπάς συνέταξε ένα
πόρισμα για να πλήξει τη Νέα Δημοκρατία η οποία του είχε δώσει λίγο
νωρίτερα κυβερνητική θέση;
Ως άνθρωπος που ασκεί δριμεία κριτική στα ΜΜΕ, οφείλω να ομολογήσω ότι χάρη
στις πιέσεις των ανθρώπων του τύπου στο θέμα των ομολόγων, η Ελλάδα γλίτωσε
την εμπλοκή της από τα λεγόμενα «τοξικά προϊόντα» των διεθνών τραπεζών που
οδήγησε τεράστιους διεθνείς ασφαλιστικούς οργανισμούς σε κατάρρευση και χώρες
όπως οι ΗΠΑ και πολλές ευρωπαϊκές στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Όσον αφόρα τώρα
στην υπόθεση Ζορμπά, ποτέ δεν μάθαμε το πλήρες περιεχόμενο του πορίσματος του
κ. Ζορμπά. Νομίζω ότι το σφάλμα του ήταν ότι αν και παλαιός και καταξιωμένος
δικαστικός, δεν έκλεισε τα αφτιά του στις «σειρήνες» της πολιτικής.
11. Μέσα στα 5 χρόνια εξουσίας
άνθρωποι εμπιστοσύνης, όπως οι
περίφημοι κουμπάροι, βρέθηκαν με χειροπέδες και ακόμα και με χασισάκι
στο γραφείο, ενώ εκδιώχθηκαν πάνω από 150. Πέρα από το σχόλιο ότι η
Νέα Δημοκρατία σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ δεν καλύπτει, θεωρείτε ότι
υπήρξε πρόβλημα στην επιλογή τους;
Εκ των υστέρων, σαφώς προκύπτει ότι υπήρξε πρόβλημα. Πάντως τις προθέσεις
αυτές πρώτοι τις κατήγγειλαν οι αρμόδιου υπουργοί και τις έστειλαν στην δικαιοσύνη
για να αποδοθούν τυχών ευθύνες.
13. Όλοι σχεδόν και στη Νέα Δημοκρατία ομιλούν με δραματικούς τόνους
για την πορεία της χώρας. Αν είναι έτσι δεν θα έπρεπε να αλλάξουν
τουλάχιστον βασικοί υπουργοί για να υπάρχει ελπίδα και αίσθηση μιας νέας
προσπάθειας;

Προβλήματα υπάρχουν, όμως ο σχηματισμός της Κυβέρνησης και η επιλογή των
μελών της είναι συνταγματικό προνόμιο του Πρωθυπουργού.
14. Ο κ. Ζαγορίτης μίλησε ήδη για αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν κατά το
τέλος Αυγούστου. Το περιμένετε;
Επαναλαμβάνω ότι μόνο ο Πρωθυπουργός είναι αρμόδιος να αποφασίσει την όποια
αλλαγή. Όλοι εμείς οι υπόλοιποι καλό θα είναι να περιορισθούμε στη εκτέλεση των
καθηκόντων και των ρόλων που μας έχουν ανατεθεί.
15.Η χώρα μας έχει πολύ φτωχά ταμεία αλλά στα χρόνια του ΠΑΣΟΚ
αναδείχθηκε τρίτη δύναμη στις καταθέσεις στην Ελβετία ενώ είμαστε η
χώρα με τις περισσότερες off shore εταιρείες αναλογικά με τον πληθυσμό
της στην Ευρώπη. Στα πέντε χρόνια δεν άλλαξε τίποτα από τη Νέα
Δημοκρατία. Πως το σχολιάζετε;
Από τις βασικές παθογένειες του πολιτικού και κοινωνικού μας συστήματος είναι οι
υπεράκτιες εταιρείες. Οι νομοθετικές και διοικητικές πρωτοβουλίες υπάρχουν για να
εξουδετερωθεί σε μεγάλο ποσοστό το φαινόμενο αυτό. Είχα καταθέσει στα τέλη της
δεκαετίας του 90 ερώτηση στον τότε πρωθυπουργό κ. Σημίτη ο οποίος μου απάντησε
για το θέμα των off shore εταιριών στη Βουλή. Οι επιδόσεις των κυβερνήσεων του
ΠΑΣΟΚ γα το θέμα αυτό, πέρα από τη διακήρυξη καλών προθέσεων, ήταν από
ελάχιστες έως μηδενικές.
16.Ο κ. Τσουκάτος πιάστηκε στο σκάνδαλο ΖΗΜΕΝΣ στα πράσα ενώ
οργιάζουν οι φήμες για υπουργικό όνομα πίσω από το ψευδώνυμο
«Ρόκος».Ο συνάδελφός σας Γιωργος Βαγιωνάς μας είπε οτι το σκάνδαλο
ΖΗΜΕΝΣ είναι πράσινο και κακώς το χρεώθηκε με αυτογκόλ η Νέα
Δημοκρατία. Ο κ.Τσουκάτος ισχυρίζεται οτι έδωσε τα χρήματα στο
κομματικό ταμείο, οι ταμίες του ΠΑΣΟΚ απαντούν με «μπορεί να τα έδωσε
χωρίς να είπε την προέλευση».Είναι λογικό ένα τέτοιο στέλεχος να αφήνει
ένα εκατομμύριο ευρώ χωρίς ένα ιδιωτικό χαρτί απόδειξης;
Τα οικονομικά των κομμάτων εξαιτίας και της χαλαρής διατύπωσης του άρθρου 29
του Συντάγματος για τα πολιτικά κόμματα, παραμένουν μια άλλη ουσιαστική
παθογένεια του πολιτικού μας συστήματος. Είχα από την δεκαετία του 1990
εισηγηθεί στη Βουλή πρόταση νόμου για τη διαφάνεια στα οικονομικά των
κομμάτων, που απερρίφθη με πολλούς επαίνους από την τότε κυβέρνηση.
17 Πως απαντάτε σε εκείνους που ισχυρίζονται οτι θέλετε να το χρεώσετε
σώνει και καλά στο ΠΑΣΟΚ για εκλογικά οφέλη και πως θα αντιδράσετε αν
μετά λίγο καιρό κάποιος άλλος, όπως ο Χριστοφοράκος, ισχυριστεί επίσημα
οτι έδωσε ένα μεγάλο ποσό στη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα στον
πεθαμένο ταμία της;
Δεν έχω καθόλου εμπιστοσύνη σε κραυγές υποδίκων και φυγάδων που πάση θυσία
προσπαθούν να αποφύγουν τις συνέπειες του νόμου.

18.Σε ποιους τομείς θεωρείτε ότι ο κ.Καραμανλής είναι καλύτερος του
Γιώργου Παπανδρέου;
Κατά γενική ομολογία στους περισσότερους….
19.Θεωρείτε οτι το ΠΑΣΟΚ ανανεώθηκε μετά την ήττα του σε πρόσωπα και
σε νοοτροπία και πως κρίνετε τη νέα φουρνιά πολιτικών, που κάνουν
δύσκολη τη ζωή στην κυβέρνηση;
Υπάρχουν σε όλα τα κόμματα αξιόλογα πρόσωπα και με διάθεση για προσφορά.
20.Συμφωνείτε με το όνομα «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» που
προωθεί τώρα ο διαμεσολαβητής κ.Νίμιτς;
Ο χειρισμός του θέματος της ονομασίας των Σκοπίων από την Κυβέρνηση Καραμανλή
είναι απολύτως επιτυχής. Νομίζω ότι στην κατάσταση που όλες οι πολιτικές δυνάμεις
άφησαν να φτάσει το εθνικό ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων, μια σύνθετη
ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό θα μπορούσε να είναι μια λύση.
21.Τι πιστεύετε οτι επιδιώκει η Τουρκία στο Αιγαίο;
Πάγια πολιτική της Τουρκίας είναι η προβολή αξιώσεων στο Αιγαίο με πλήρη
περιφρόνηση των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.
22.Ο Γιώργος Παπανδρέου ζήτησε να σκληρύνει τη στάση της η Ελληνική
Κυβέρνηση απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο και να
καταστήσει σαφές στην Ευρωπαϊκή Ένωση οτι η προσβολή των ελληνικών
δικαίων θα έχει αντίδραση από την Ελλάδα σε κάθε προοπτική της
Τουρκίας. Εσείς πως το σχολιάζετε;
Ο κ. Παπανδρέου, ως στέλεχος του ΠΑΣΟΚ ανέχθηκε και χειροκρότησε στη Βουλή τις
ευχαριστίες του κ. Σημίτη στην υπερδύναμη τον Ιανουάριο 1996 όταν κατερρίφθη
από τους Τούρκους στα Ίμια το Ελληνικό Ελικόπτερο και η Ελλάδα δεν αντέδρασε.
Σήμερα αδαπάνως κραυγάζει διάφορα συνθήματα.
23. Πιστεύετε οτι η Τουρκία έχει ευρωπαϊκή προοπτική ή συμφωνείτε με τη
σαφή θέση Γερμανών-Αυστριακών και άλλων ευρωπαϊκών χωρών που είναι
κάθετοι κατά της πλήρους ένταξης και υπέρ μιας προνομιακής σχέσης με
την Τουρκία;
Η πραγματικότητα είναι ότι ουδεμία προοπτική πλήρους ένταξης στην ΕΕ έχει η
Τουρκία. Λαοί όπως της Γαλλίας, της Ολλανδίας, της Γερμανίας και της Αυστρίας
αντιμετωπίζουν σαν εφιάλτη την πιθανότητα 80 εκατομμύρια Τούρκοι να
κυκλοφορήσουν ελεύθεροι στην Ευρώπη.
24.Αν η Νέα Δημοκρατία χάσει τις εκλογές θα υπάρξει ζήτημα διαδοχής
και αν ναι θεωρείτε οτι έχουν προσδιοριστεί απο τώρα οι διεκδικητές της
θέσης ή μπορεί να υπάρξει έκπληξη;

Η ΝΔ έχει αρχηγό και μάλιστα πανίσχυρο. Εργάζεται σύμφωνα με το πρόγραμμα της
με ορίζοντα 4ετιας. Ουδείς ασχολείται σοβαρά με ζητήματα διαδοχής κλπ εκτός
κάποιων αυτοχρησθέντων δελφίνων και των παραφυάδων τους στα ΜΜΕ.
25.Ποιός πρέπει να είναι μελλοντικά ο τρόπος διεκδίκησης των μαρμάρων
από το Βρετανικό Μουσείο η μήπως πιστεύετε οτι δεν πρέπει να τα
διεκδικήσουμε;
Είναι ένα ζήτημα εθνικής σημασίας και απόλυτης προτεραιότητας για τον Οικουμενικό
Ελληνισμό. Απαιτείται η κινητοποίηση όλου του Ελληνισμού απανταχού της γης για
την εξάντληση όλων των δυνατοτήτων άσκησης πίεσης στην παγκόσμια κοινή γνώμη
να υποχρεώσει το Ηνωμένο Βασίλειο να επιστρέψει τα μάρμαρα που εκλάπησαν από
τον Παρθενώνα.
26.Πως σχολιάζετε την τελευταία αποκάλυψη του οργανωμένου
εγκλήματος και την εμπλοκή προσώπων που σχετίζονται με πολιτικούς και
επί ΠΑΣΟΚ αλλά και επί Νέας Δημοκρατίας;
Ουδεμία πίστη δίνω σε συζητήσεις υποδίκων.
27.Ο κ.Τρομπούκης είχε άριστη σχέση επί ΠΑΣΟΚ με την εξουσία και
ανέλαβε την κατασκευή του Εφετείου. Επί Νέας Δημοκρατίας βρέθηκε σε
εκλογικό συνδυασμό παρότι είχε κάνει φυλακή για λαθρομετανάστες.
Μήπως είναι πολύ εύκολο στα κυκλώματα να βρίσκουν άκρη στην εξουσία
η μήπως η εξουσία έχει μεγάλο μερίδιο στο επίπεδο διαφθοράς που ζούμε;
Είναι ένα κρούσμα της αδιαφάνειας που μαστίζει τη χώρα.

