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1.Κύριε υπουργέ προκάλεσε εντύπωση η αναφορά που κάνατε με αφορμή τις 
αγροτικές κινητοποιήσεις, όπου είπατε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι οι παροχές προς 
τους αγρότες είναι ψηφοθηρικές και ότι δεν είναι δυνατόν η αγροτική πολιτική 
να 

 

ασκείται με κριτήρια από ποιό Νομό κατάγεται ο εκάστοτε αρμόδιος 
Υπουργός; Ως βουλευτής της Φθιώτιδας θεωρείτε ότι οι αγρότες της 
περιφέρειας σας είναι αδικημένοι έναντι των συναδέλφων τους των Τρικάλων 
και της Λάρισας; 

 

Το πρόβλημα της αγροτικής πολιτικής δεν μπορεί να λυθεί εν θερμό, κάτω από τις 
κινητοποιήσεις των αγροτών με τα μπλόκα τους διαιρώντας την Ελλάδα σε 
διαφορετικά καντόνια. Χαίρομαι που ο Υπουργός Σ. Χατζηγάκης σύμφωνα με 
δηλώσεις του θα αναβιώσει το Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής, που αυτός το 
1992 είχε συστήσει, αλλά ουδέποτε λειτούργησε. Έτσι πιστεύω ότι οι μετέχοντες του 
συμβουλίου – αρκεί να είναι ολιγομελές με γνώστες και τεχνοκράτες -  θα βλέπουν 
μπροστά τους τον ορίζοντα του 2013, την εμπορική διαχείριση των προϊόντων των 
αγροτών και όχι απαιτήσεις κρατικών ενισχύσεων, τις νέες δυναμικές καλλιέργειες, 
την ενίσχυση των νέων αγροτών όχι σε καλλιέργειες άχρηστων πλέον προϊόντων 
όπως βαμβάκι στην άνυδρη Θεσσαλία και τόσα άλλα. Πρέπει κάποτε σοβαρά να 
συζητήσουμε για το μέλλον των αγροτών αν θέλουμε πραγματικά να στηρίξουμε 
αυτούς και τους συνεταιρισμούς τους και να μην μετατρέψουμε τους εμπορικούς 
αγροτικούς συνεταιρισμούς σε κομματικά συνδικάτα. Έκανα σχόλιο γενικό της 
αγροτικής πολιτικής που πρέπει να διαμορφώνεται με ενιαία στοιχεία και να μην έχει 
τοπικιστικές προτιμήσεις που κατά καιρούς το φαινόμενο αυτό παρατηρείται. Οι 
μεγάλοι κλήροι που υπάρχουν ιδιαίτερα στη Θεσσαλία δεν μπορεί να ρυθμίζουν και 
τον τρόπο των αποζημιώσεων και ενισχύσεων. Το παραγόμενο προϊόν και δη σε 
ποιότητα πρέπει να αποτελεί τον δίκαιο γνώμονα της κατανομής της πίτας, ούτε οι 
διπλοκαλλιέργειες στρεμμάτων να αποτελούν στοιχείο σιωπής γιατί κάποιοι 
βολεύονται. Αυτή ήταν η απορία μου και είχα την ηθική υποχρέωση να στηρίξω τα 
δίκαια αιτήματα των αγροτών συμπατριωτών μου και έκανα τις συγκεκριμένες 
αναφορές χωρίς να ξεχνώ επίσης και το πετρέλαιο θέρμανσης που για μεν τη Λάρισα 
και Τρίκαλα είναι 200€ ενώ για τη Φθιωτιδοφωκίδα 150 €, λες και δεν έχουμε εμείς 
χιόνια και χαμηλές θερμοκρασίες. 

 

2.Μετά τον ανασχηματισμό είναι αλήθεια ότι δημιουργήθηκε ένα κλίμα 
ευφορίας κυρίως στην βάση της Ν.Δ. Θεωρείτε ότι οι αλλαγές στην κυβέρνηση 
είναι η απαρχή για την αλλαγή του δυσμενούς για την κυβέρνηση κλίματος; 

 

Πάντοτε ένας ανασχηματισμός δίνει φρεσκάδα στη Κυβέρνηση. Νέα πρόσωπα, νέες 
ιδέες, νέες νοοτροπίες αλλά και νέες γκρίνιες και παράπονα. Κερδίζεται πάντοτε 
πολιτικός χρόνος που πάντα προσφέρει και τουλάχιστον σήμερα δημοσκοπικά 
αποτυπώνεται ότι υπάρχουν θετικά αποτελέσματα. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι 
οι παρεμβάσεις να είναι στοχευμένες, πλήρης και ταχεία εφαρμογή των 
προεκλογικών δεσμεύσεων με νομοθετική πρωτοβουλία και άμεση εφαρμογή όλων 
των μέτρων. Να ασχοληθούμε με τη καθημερινότητα και τα προβλήματα των 
πολιτών και να πετύχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερους δείκτες απορρόφησης του 
4ου Κ.Π.Σ.. 

 

3.Σας ενοχλεί που η νεότητα των στελεχών αποτελεί κριτήριο για την συμμετοχή 
στην κυβέρνηση; 



 

Δεν νομίζω ότι μοναδικό κριτήριο στη σύνθεση της Κυβέρνησης ήταν η ηλικία και 
τουλάχιστον δεν αισθάνομαι  ότι βρίσκομαι σε ηλικιακό αποκλεισμό. Ούτε ο 
Πρωθυπουργός έκανε το νέο σχήμα με κριτήριο την ηλικία γιατί τότε θα μιλάγαμε για 
παιδική χαρά. Χρησιμοποίησε ένα κράμα παλιού και φρέσκου που πιστεύω ότι θα 
αποδώσει. Ούτε επίσης πιστεύω ό τι ο ι νεότεροι μπορεί και μόνο ηλικιακά να 
θεωρούνται προοδευτικότεροι ή και παραγωγικότεροι. Όλα εξαρτώνται από τις 
γνώσεις, τις εργασιακές συνήθειες, το πείσμα για παραγωγή έργου και την αφοσίωση 
σε αυτό που τάχθηκε ο καθένας μας να κάνει. Τέλος πάντων εμείς οι κάπως παλιοί 
έχουμε να επιδείξουμε βιβλιάρια εργασίας με ένσημα.   

4.Μετά τον ανασχηματισμό είπατε ότι 

 

δεν είστε προσδεμένος στο άρμα κανενός 
και ότι έχετε προσωπικό πολιτικό λόγο και ότι δεν είστε διατεθειμένος να γίνεται 
παπαγάλος. Σαν αιχμή προς συναδέλφους εντός της Ν.Δ. φάνηκαν οι 
συγκεκριμένες αναφορές. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως.  Πιστεύετε ό τι 
υπήρξαν συνάδελφοί σας που αξιοποιήθηκαν επειδή είχαν καλές εσωκομματικές 
άκρες;  

 
Δεν είναι θέμα οι εσωκομματικές άκρες….. που για μένα είναι άριστες. Απλούστατα 
κάποιοι συνάδελφοι που έχουν καλές διαπροσωπικές σχέσεις με τους 
αποκαλούμενους βαρόνους ή πρωτοκλασάτους δημιουργούν καλές προϋποθέσεις 
επιλογής. 

 

Ήταν ιδιαίτερη τιμή για μένα και αισθάνομαι υπερήφανος που ο 
Πρωθυπουργός με επέλεξε ως Υφυπουργό Υγείας στην πρώτη Κυβέρνηση το 2004 
και πιστεύω ότι απέδωσα σύμφωνα και με μαρτυρίες των πολιτών. Πάντα ο 
Πρόεδρος επιλέγει το Υπουργικό Συμβούλιο αξιολογώντας πολλά στοιχεία των 
Βουλευτών όπως το ήθος, την γνώση και κατάρτιση, την κοινοβουλευτική συνέπεια, 
παρουσία και εργατικότητα, την αποτελεσματικότητα, κλπ. Βέβαια αν διαθέτεις και 
κάποια άλλα προσόντα πολιτικής υιοθεσίας βοηθάνε και λειτουργούν ως 
πολλαπλασιαστές ισχύος. Τέτοιες προδιαγραφές όμως εγώ προσωπικά δεν διαθέτω!!!  

 

5.Προ ημερών ο πρόεδρος της ΔΑΚΕ Κώστας Πουπάκης μιλώντας σε 
κομματική εκδήλωση υποστήριξε ότι οι «αλεξιπτωτιστές» έχουν κάνει κακό 
στην Ν.Δ. Σας βρίσκεται σύμφωνο η συγκεκριμένη άποψη; 

 

Δεν ήταν ατυχής η δήλωση του προέδρου της ΔΑΚΕ. Αυτό το έχουμε διαπιστώσει, το 
έχουμε δει και όντως συμβαίνει στα κόμματα από τους πολιτικούς αριβίστες και 
σώγαμπρους. 

 

6.Τις τελευταίες μέρες γίνεται μια συζήτηση για το αν θα πρέπει να μετέχουν στα 
ψηφοδέλτια της Ν.Δ. οι πρώην υπουργοί που έχουν εμπλακεί τα ονόματά τους σε 
υποθέσεις σκανδάλων. Ποια είναι η δική σας άποψη; 

  

Τα όργανα είναι αυτά που θα αποφασίσουν, τον τελικό λόγο όμως της σύνθεσης των 
ψηφοδελτίων τον έχει ο Πρόεδρος μας. Μην ξεχνάμε  επίσης ότι ο κυρίαρχος λαός, οι 
πολίτες, και αυτοί με τη σειρά τους αποφασίζουν και η κρίση τους δικαία εστί. 

 

7.Επειδή ήσασταν από τους πρώτους που ασκήσατε δημόσια κριτική στον κ. 
Ρουσόπουλο, θέλω να σας ρωτήσω αν βρισκόσασταν στην θέση του, αν θα είχατε 
παραδώσει την βουλευτική σας έδρα; 



 

Ο κ. Ρουσόπουλος είναι Βουλευτής Επικρατείας. Δεν έχει ψηφιστεί, δεν έχει 
ψηφοφόρους. Ας αποφασίσει ο ίδιος τι θα κάνει. 

 

8.Αλήθεια μετά και τις τελευταίες δηλώσεις του κ. Τατούλη που κατήγγειλε τον 
πρωθυπουργό ότι συγκαλύπτει την διαφθορά, εμμένετε στην άποψη σχετικά με 
την επιστροφή του ανεξάρτητου βουλευτή στις τάξεις της Κ.Ο.; 

 

Πιστεύω ότι ο πανδαμάτωρ χρόνος θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες που και 
ο Πέτρος Τατούλης θα είναι χρήσιμος και πάλι στη παράταξη. Αυτή όμως τη 
πρωτοβουλία θα την πάρει ο Πρόεδρος, που και παλαιότερα έδειξε έμπρακτα με άλλα 
στελέχη.    

 

9.Σας έχουμε δει κατ’ επανάληψη να διατυπώνετε δημόσια την διαφωνία σας. 
Μάλιστα, προσφάτως (αν δεν κάνω λάθος) διατυπώσατε ενστάσεις ακόμη και σε 
νομοσχέδιο που είχε φέρει στη Βουλή ο υπουργός Υγείας. Θέλω να σας ρωτήσω 
αν η εύθραυστη κοινοβουλευτική πλειοψηφία σας περιορίζει την ελευθερία 
πρωτίστως  της γνώμης και δευτερευόντως της καταψήφισης ενός νομοσχεδίου 
εφόσον διαφωνείτε; 

Δεν πιστεύω ότι κάποιος βουλευτής θέλει να συνδέσει το όνομά του πολιτικά 
ιστορικά με ανατροπή της κυβέρνησης. Αυτή όμως η ισχνή πλειοψηφία δεν σημαίνει 
πολιτικό σιωπητήριο. Υπάρχει διαφορετική άποψη και θέση σε πολλά θέματα, που 
αποτελεί υγεία κομματική, αλλά υπάρχει πολιτική δεοντολογία και ευπρέπεια που 
μας επιβάλει πολιτική συμμόρφωση θα έλεγα προς την λαϊκή εντολή.  
 

 

10.Και μια τελευταία ερώτηση. Βλέπετε πιθανό το ενδεχόμενο του εκλογικού 
αιφνιδιασμού; 

Πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα συναινέσει ακόμα και στον νυν Πρόεδρο, 
τουλάχιστον το έχουν κάποιοι Βουλευτές δειλά δηλώσει. Θα θελήσουν εκλογές 
πρόωρες και να προτείνουν αυτοί τον Πρόεδρο πιστεύοντας ότι θα είναι το πρώτο 
κόμμα. Μέχρι τότε ας περιμένουν. Ο καιρός έχει γυρίσματα. Την Κυβέρνηση την 
εκλέγουν οι πολίτες και δεν βγαίνει από τις δημοσκοπήσεις. 
Βέβαια το 2009 είναι χρόνος εκλογών αλλά είναι εκλογές για το Ευρωκοινοβούλιο. 
Μόλις τελείωσε ο ανασχηματισμός μετά από πολλά δημοσιεύματα που υπήρξαν, 
σχόλια, αναφορές. Τώρα μπήκαμε στη φιλολογία των εκλογών, σαν να μην υπάρχει 
κάτι άλλο για την πολιτική μας συζήτηση και ατζέντα. 
 
 
 
 
 
 


