
1.Κύριε Γιαννόπουλε, τι προβλέπετε μετά την δραματική αλλαγή του σκηνικού 
στην υπόθεση Παυλίδη, μετά την αλλαγή στάσης του ΛΑ.ΟΣ; Πάμε σε διπλές 
κάλπες; 

Η ψηφοφορία είναι μυστική και κανείς δεν μπορεί να προδικάσει το αποτέλεσμα. Ας 
μάθουμε πιο θα είναι το πόρισμα της προκαταρκτικής επιτροπής και εδώ είμαστε με 
νηφαλιότητα, σοβαρότητα και όχι παρορμητικότητα κομματική να αποφασίσουμε. 
Προσωπικά θεωρώ ότι δεν θα έχουμε διπλές εκλογές. 

2.Μα αυτό έχει διαμηνύσει ο πρωθυπουργός. Ότι αν παραπεμφθεί ο πρώην 
υπουργός θα πάμε σε εθνικές εκλογές 

Πάντοτε το θέμα της προκηρύξεως των πρόωρων εκλογών ανήκει στην προνομία του 
Πρωθυπουργού εφ’ όσον βέβαια συντρέχουν ιδιαίτεροι σοβαροί λόγοι. 

3.Ναι αλλά από την άλλη μπορεί να σταθεί μία κυβέρνηση με 150 βουλευτές και 
έναν υπόδικο; 

Και αν υποθέσουμε ότι το θέμα Παυλίδη θα παραπεμφθεί δια περαιτέρω έρευνα στην 
πενταμελή επιτροπή των ανωτάτων δικαστικών λειτουργών δεν μπορούμε να 
προδικάσουμε τίποτα. Την δεδηλωμένη η Κυβέρνηση την έχει με τους 150 συν ένα 
που δεν είναι ακόμα ούτε υπόδικος πολύ δε περισσότερο καταδικασμένος. Είναι ένα 
μεγάλο πολιτικό δίλλημα ηθικής πολιτικής δεοντολογίας, ή πρόωρων εκλογών 
παραγραφής όλων των τελευταίων γεγονότων που έχουν οσμή σκανδάλου. 

4.Μπορεί να έχουμε τουλάχιστον δύο διαρροές από τη ΝΔ πιστεύετε και να 
συμπληρωθούν οι 151 ψήφοι για την παραπομπή; 

Σε μια μυστική ψηφοφορία δεν μπορεί να γνωρίζει κανείς πόσοι, ποιοι και από ποιες 
πολιτικές δυνάμεις και πτέρυγες θα υπάρξουν διαρροές. Ούτε μπορεί κανείς σε μια 
τέτοια διαδικασία ελεύθερης έκφρασης κατά συνείδηση ψηφοφορίας να μαντέψει 
πως θα εκφραστούν οι συνάδελφοι βουλευτές. 

5.Πάντως είτε πάμε σε διπλές εκλογές είτε μόνο σε ευρωεκλογές, το κλίμα είναι 
ιδιαίτερα βαρύ για την κυβέρνηση. Οι δημοσκοπήσεις προδιαγράφουν μία 
διαφορά μεγαλύτερη από τρεις μονάδες 

Είναι γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν ότι το καλύτερο για τη Νέα 
Δημοκρατία..Όλο  αυτό το ν καιρό  με τις δημοσκοπήσεις  αναδεικνύεται ότι οι 
ψηφοφόροι μας έχουν εξαντλήσει τα περιθώρια υπομονής του  και πρέπει να 
αλλάξουμε πολιτικές και συμπεριφορές. 

6.Δεν αποκλείετε δηλαδή και μία διαφορά - σοκ; 

Αν κάποτε πολιτικά σχολιαζόταν ότι η κάλπη μοιάζει με την εγκύμονα μήτρα τώρα 
με τους υπερήχους μπορούμε να προσδιορίσουμε το φύλλο. Έτσι λοιπόν και οι 
δημοσκοπήσεις μας δίνουν μια συγκεκριμένη εκλογική εικόνα. 



7.Ναι αλλά αν εξελιχθούν έτσι τα πράγματα τότε αναρωτιέμαι πώς η ΝΔ μπορεί 
να επιχειρήσει την αναστροφή του κλίματος και να διεκδικήσει νίκη στις εθνικές 
εκλογές 

Και όμως θα μπορέσουμε να πάρουμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Πρέπει να 
υπάρξει συντονισμένη δράση των υπουργείων να επιταχυνθεί η γραφειοκρατία, να 
λυθούν χρονίζοντα προβλήματα της δημόσιας διοίκησης, αυτά που δεν απαιτούν 
κόστος, και είναι άπειρα, τα κυβερνητικά στελέχη στις γειτονιές και την περιφέρεια, 
οι βουλευτές μπροστά στην ενημέρωση των πολιτών του έργου της πενταετούς 
διακυβερνήσεως, τα στελέχη του κόμματος να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και 
θάρρος για συζητήσεις στα μέσα και τα καφενεία, το κόμμα να αλλάξει στρατηγική 
και πρόσωπα στις καίριες θέσεις. Να ενισχυθούν οι τοπικές οργανώσεις, να λείψει ο 
παραγοντισμός από κάποιους τυχάρπαστους κομματικούς, φιλολαϊκή πολιτική, 
περισσότερο στοχευμένη στους οικονομικά και κοινωνικά αποκλεισμένους. 

8.Γιατί έφτασε η κυβέρνηση σε αυτό το σημείο; 

Μεμονωμένα γεγονότα αστοχίες και παραλείψεις υπουργών και στελεχών δεν 
μπορούν να αμαυρώσουν το μεγάλο έργο που επί μια 5ετια έχει συντελεστεί. 

9.Δεν υπάρχουν ευθύνες σε πρόσωπα για τον πολιτικό κατήφορο μίας 
κυβέρνησης που είχε λάβει λευκή επιταγή από τους πολίτες; 

Βέβαια και υπάρχουν και ο ίδιος ο Πρόεδρος έκανε τις δέουσες κινήσεις. Όμως η 
κεντροδεξιά  παράταξη δεν ευθύνεται σε τίποτα, αυτή η ηρωική και αγωνιστική 
παράταξη θα δώσει το μάθημα  σε όλους αυτούς που την πλήγωσαν όταν θα έλθουν 
οι εθνικές εκλογές. 

10.Συνάδελφοί σας ζητούν από τον πρωθυπουργό να μην συμπεριλάβει στα 
ψηφοδέλτια όσα στελέχη εμπλέκονται σε υποθέσεις που πλήγωσαν την 
παράταξη. Εσείς τι λέτε γι' αυτό; 

Ο Πρόεδρος και το Πολιτικό  Συμβούλιο αποφασίζουν για τις υποψηφιότητες ακόμη 
και των βουλευτών , δηλαδή αν κάποιοι από εμάς για λόγους πολιτικής δεοντολογίας 
δεν υπήρξαμε συνεπείς προς τις αρχές του κόμματος θα πρέπει να αποκλειστούμε των 
ψηφοδελτίων . Πιστεύω όμως ότι ο κυρίαρχος λαός έχει πολιτικό αισθητήριο και 
μπορεί να δικαιώσει ή να τιμωρήσει ενέργειες , πρακτικές και συνήθειες βουλευτών 
που θεωρεί ότι τον πρόδωσαν .  

 


