
1. κ. Γιαννόπουλε , το γεγονός που επισκίασε την εβδομάδα που διανύουμε είναι 
οι δηλώσεις του κ. Τατούλη στην κεντρική επιτροπή της ΝΔ. Θεωρείτε πως είναι 
μακριά από την πραγματικότητα οι σκέψεις του συναδέλφου σας;  
 
 
1.Ποτέ δεν κάνω ανάλυση και κριτική στων σκέψεων των συναδέλφων μου σε 
αυτονομία πολιτικού διαλογισμού που έχει ο κάθε Βουλευτής. Έχω τις 
προσωπικές μου απόψεις που πάντα εγώ κρίνω τη στιγμή που θα τις εκφράσω 
και θα τις κοινοποιήσω. 
 
2. Η «μέγγενη» των 151+1 εδρών της κυβέρνησης, είναι αυτή που έπαιξε 
καθοριστικό ρόλο, ώστε ο πρώην υφυπουργός να μην διαγραφεί;  
 
2.H Κυβέρνηση είναι πολύ ισχυρή, αυτό απεδείχθη σε συνεχείς ψηφοφορίες 
ιδίως επί του Ασφαλιστικού Νομοσχεδίου. Δεν ετέθη από κανένα θεσμικό 
όργανο θέμα διαγραφής. 
 
3. Λίγες ημέρες αργότερα διαμηνύσατε σε συνέντευξή σας -προς όσους επιθυμούν 
την διαγραφή το υ κ. Τατο ύλη- πως «πάει η εποχή της σταλινικής 
αντιμετωπίσεως των θεμάτων αυτών, διαγραφών και καρατομήσεων». Δηλαδή 
όσοι επιθυμούν την διαγραφή του, είναι αυτής της νοοτροπίας;  
 
3.Πιστεύω για τους συναδέλφους μας ότι δεν έχουν τη νοοτροπία αυτή αφού 
δεν έχουν γαλουχηθεί σε αυτές τις πρακτικές, δεν αποκλείεται όμως να είναι 
προπετείς. 
 
7. Υπάρχει κατάφωρη αδικία στην αντιμετώπιση που έχει από το κράτος και τις 
υπηρεσίες του ο απλός πολίτη σε σχέση με κάπο ιο ν γνωστό  πο λιτικό  ή 
επιχειρηματία ; 
 
7. Το πολίτευμα μας η Δημοκρατία διακρίνεται από αρχές και μία από αυτές 
είναι η ισονομία. Εδώ λοιπόν είναι και η πρόκληση των Δικαστικών Αρχών, 
όλοι ίσοι μπροστά στους νόμους. 
 
 
11. Θεωρείτε πως η κυβέρνηση θα αντέξει την τετραετία με 151+1 βουλευτές στη 
δύναμή της ή το καλύτερο σενάριο θα ήταν να υπάρξουν πρόωρες εκλογές ώστε 
σε περίπτωση νίκης να εξασφαλίσει μεγαλύτερη κυβερνητική πλειοψηφία;    
 
1 1 . Δεν τίθεται θέμα πρό ωρων εκλο γών. Η Νέα Δημο κρατία έχει φρέσκια 
εντολή. Πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας υλοποίησης του 
μεταρρυθμιστικού μας προγράμματος. Ο αριθμός των εδρών βρίσκεται σε 
αναντιστοιχία προς το ποσοστό των τελευταίων εκλογών αν αναλογιστεί 
κανείς ότι με το ίδιο ποσοστό η Κυβέρνηση Σημίτη το 2000 είχε 162 
Βουλευτές. Αυτό που έχει σημασία είναι η κοινωνική συσπείρωση στη 
δυναμική και φερεγγυό τητα πο υ έχο υμε ως Κυβέρνηση, ως κό μμα, ως 
Βουλευτές. 
 



13. Πως κρίνεται την αγωγή του κ. Βγενόπουλου εναντίον του κ. Τσίπρα για τις 
δηλώσεις του τελευταίου σχετικά με την πώληση του ΟΤΕ; Πόσο επικίνδυνη 
είναι μία εξέλιξη η οποία θα βρει νικητή τον επιχειρηματία;  
 
13. Θα μπορούσε ο επιχειρηματίας με κομψότερο τρόπο να αντιμετωπίσει τους 
συγκεκριμένους χαρακτηρισμούς και τουλάχιστον να μην υπάρχει ο 
διαχωρισμός μεταξύ των εχόντων βουλευτική ασυλία και των μη εχόντων. 
Τώρα βέβαια το θέμα της Βουλευτικής ασυλίας έχει αναθεωρηθεί σε μεγάλο 
βαθμό. Θα πρέπει όμως και εμείς οι Πολιτικοί στους χαρακτηρισμούς μας να 
είμαστε περισσότερο προσεκτικοί. 
 
14. Έχουμε μπει στην εποχή όπου οι επιχειρηματίες θα καθορίζουν ακόμη και το 
τι θα δηλώνουν πολιτικοί αρχηγοί ή βουλευτές κομμάτων; Δεν θα πρέπει να 
υποστηρίξει η κυβέρνηση την ελευθερία του λόγου;   
 
14. Η ελευθερία του λόγου υπάρχει πάντα σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα. 
Αλλά υπάρχουν αρχές και μέτρο επιθετικών χαρακτηρισμών. Οι ρόλοι πρέπει 
να είναι, και είναι, διακριτοί των επιχειρηματιών και των πολιτικών, αλλά η 
Κυβέρνηση δεν μπορεί περιοριστικά να βάλει κανόνες και μεθόδους 
προφορικού και γραπτού λόγου. Αυτές οι μέθοδοι ήσαν προσφιλείς άλλων 
εποχών. 
 
 
 
Οι μεταρρυθμίσεις ήταν άτολμες; Για το Ασφαλιστικό έχετε πρόσφατα 
κάνει λόγο περίπου για ημίμετρα...  

Οι μεταρρυθμίσεις που είναι αλλαγές στις συνήθειες και νοοτροπίες πάντα οι πολίτες 
επειδή είναι φοβικοί τις υποδέχονται είτε με καχυποψία είτε στο στάδιο της 
εφαρμογής τους θα ήθελαν να μην θιγούν τα δικά τους κεκτημένα αλλά να 
εφαρμοστούν για όλους τους άλλους. Έτσι μπορεί να φαντάζουν οι  μεταρρυθμίσεις 
ότι περιέχουν στοιχεία ατολμίας. Σε μια δημοκρατία όμως γίνονται πάντοτε ήπιες 
μεταρρυθμιστικές προσαρμογές, όπως αυτές που επιδιώκουμε και που η κοινωνία 
μπορεί να τις αφομοιώσει. Ο νέος Ασφαλιστικός Νόμος και βέβαια δεν πρόκειται να 
λύσει το ασφαλιστικό πρόβλημα στο διηνεκές. Είναι όμως μια μεγάλη τομή που πάνω 
σε αυτή με μεγάλες τεχνικές δυσκολίες θα προσαρμόσουμε τις σύγχρονες απαιτήσεις. 
Χρειάζεται δουλειά και σωφροσύνη από όλους μας.   
 
 
Υπάρχουν κάποιοι στη Ν.Δ. που «με όχημα το κόμμα κάνουν φέουδο της 
παρέας το κράτος»; 

Κατά καιρούς στα κόμματα γενικά, ιδιαίτερα στα της εξουσίας υπάρχουν κομματικά 
στελέχη που χρησιμοποιούν την ιδιότητά το υς για ιδιοτελείς σκοπούς. Ευτυχώς 
κάποιοι τέτοιοι κομματικοί  αριβίστες δεν έχουν θέση στη παράταξή μας, γι’ αυτό 
αποβάλλονται ή και παραπέμπονται εκεί που πρέπει. Αυτό αποτελεί δέσμευσή μας, 
που και πολλές φορές δημόσια έχει αναφερθεί από τον Πρωθυπουργό.  
 



 

Η μάχη κατά της διαφθοράς αποδεικνύεται «κούφια ρητορεία»;  

Είναι ένας καθημερινός αγώνας σε όλα τα μέτωπα της Δημόσιας ζωής ενάντια σε 
αυτούς που τόσα χρόνια συνήθισαν να λειτουργούν σε αυτό το κλίμα της διαφθοράς. 
Το σύστημα όμως απονομής δικαιοσύνης λειτουργεί με τέτοιους νωχελικούς ρυθμούς 
που πραγματικά δημιουργεί ένα αίσθημα ότι οι διαφθαρμένοι δημόσιοι ή και μη 
λειτουργοί έχουν τύχει ατιμωρησίας. Δημοκρατία έχουμε ας περιμένουμε. Μπορεί να 
υπάρχει βραδύτητα, δεν υπάρχει όμως συγκάλυψη των ενόχων. 
 
 
Η απάντηση για τις θέσεις Τατούλη είναι η διαγραφή;  

Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα για τις δηλώσεις του Συναδέλφου. Σε ένα 
δημοκρατικό κόμμα, στη Νέα Δημοκρατία, που η διατύπωση της διαφορετικής 
σκέψης και γνώμης και ιδιαίτερα στα κορυφαία όργανα είναι επιθυμητή. Είναι το 
πολιτικό οξυγόνο. Αυτές οι σταλινικές νοοτροπίες διαγραφών πλέον δεν υιοθετούνται 
από κανέναν. Πιστεύω ότι ο Αρχηγός μας και Πρωθυπουργός δεν ενοχλείται από τις 
πολιτικές σκέψεις μας. Το έργο μας τον ενδιαφέρει και η πολιτική μας συνέπεια και 
ευπρέπεια. 
 


