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Θ.ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των Μέσων Ενημέρωσης, 
σας ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ. Αρχίζουμε αμέσως με την συνέντευξη του 
Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως, του 
κ. Κώστα Καραμανλή με ερωτήσεις.

Θα παρακαλέσω οι ερωτήσεις να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομες 
και να μην έχουν πολλές υποερωτήσεις για την οικονομία του χρόνου και για 
προλάβει ο Πρόεδρος να απαντήσει σε όσο περισσότερες ερωτήσεις γίνεται.

Ευχαριστώ πολύ. Εχω ήδη στα χέρια μου τον κατάλογο των 
αιτημάτων των δημοσιογράφων για τα ερωτήματα που θα υποβληθούν. Ο 
κ.Μέντης έχει το λόγο.
ΧΡ.ΜΕΝΤΗΣ ("ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ'*); Κύριε Πρόεδρε, χθες στην ομιλία σας για να 
υπομνήσετε το ρόλο των εξωθεσμικών παραγόντων στην οικονομία και στην 
πολιτική, θέσατε το ερώτημα ποιος κυβερνάει αυτό τον τόπο.

Θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν εσείς έχετε απάντηση σ' αυτό το 
ερώτημα; Και ένα δεύτερο ερώτημα αφορά ακριβώς το τι θα πράξετε εσείς εάν 
γίνεται Κυβέρνηση αύριο, με το οικονομικό αποτέλεσμα εννοώ της διαπλοκής και 
της επιρροής των οικονομικών κέντρων στην πολιτική. Εννοώ αποτελέσματα 
συμφωνιών ή οτιδήποτε, τι θα κάνετε με τις σχέσεις σας μ' αυτούς τους 
επιχειρηματίες; Σας ευχαριστώ.

Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Είναι απλό. Το ερώτημα ποιος κυβερνάει αυτό τον τόπο, 
βρίσκεται καθημερινά και περισσότερο στα μυαλά των περισσοτέρων Ελλήνων. 
Το θέμα το καταλαβαίνουν όλοι και το θέτουν οι περισσότεροι πια παράγοντες του 
δημόσιου βίου απ' όλα τα κόμματα, ακόμα και από το κυβερνητικό κόμμα.

Και αφορά βεβαίως την αυξανόμενη επιρροή εξωθεσμικών κέντρων, 
που τελικά η δράση τους νοθεύει τη δημοκρατία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και 
γι' αυτή την πραγματικότητα όλες οι πολιτικές δυνάμεις, όλοι όσοι είμαστε στο 
δημόσιο βίο καλούμαστε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας.

Εμείς πιστεύουμε, το κάνουμε και θα συνεχίσουμε με αυξανόμενη 
πίεση προς την Κυβέρνηση και ένταση να το κάνουμε, να επιβληθούν κανόνες 
διαφάνειας. Αυτό κατ' αρχήν όπως ξέρετε έχει μία θεσμική προέκταση. Και 
βεβαίως η Συνταγματική Αναθεώρηση δίνει την ευκαιρία να γίνει με τον καλύτερο 
τρόπο.
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Η αναβάθμιση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, η 
δημιουργία Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής για τον έλεγχο των συμβάσεων και 
των προμηθειών του δημοσίου, ο έλεγχος των οικονομικών των κομμάτων, η 
ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, είναι μερικά από τα πιο σημαντικά μέτρα 
που πρέπει να ληφθούν τώρα, εδώ και τώρα για να ανατραπεί, να αναστραφεί 
αυτή η πορεία.

Εμείς θα συνεχίσουμε σ' αυτή την κατεύθυνση και είστε βέβαιος ότι 
θα σύρουμε τον κ.Σημίτη σ' αυτή την κατεύθυνση.

Σε ότι αφορά την προοπτική της δικής μας Κυβέρνησης, ισχύουν όσα 
είπα για το μέλλον. Δηλαδή με άλλα λόγια, επιμένουμε στην επιβολή κανόνων. 
Κανόνων που δεν στρέφονται κατά προσώπων, αλλά που ισχύουν για όλους.

Αυτό σημαίνει ποιότητα δημοκρατίας, σημαίνει πραγματικό 
ανταγωνισμό στα πλαίσια μιας ελεύθερης οικονομίας, σημαίνει σεβασμός στον 
πολίτη και στον κόπο του.
κ.ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ("ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ”): Να συνεχίσω στο θέμα της 
διαπλοκής. Πριν λίγο καιρό είχατε ξεκινήσει τον λεγόμενο ανένδοτο, αλλά 
τελευταία οι φλόγες έφτασαν στην αυλή σας και μάλιστα έχει ξεσπάσει και κάποιος 
εμφύλιος θα μπορούσα να πω. Είστε αποφασισμένος αν χρειαστεί να θυσιάσετε 
και κάποια στελέχη σας για να συνεχίστε; Ευχαριστώ.

Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Ακούστε, να ξεκαθαρίσουμε. Να ξεκινήσω από το τελευταίο. 
Δεν θυσιάζω κανέναν και δεν μας περισσεύει κανείς. Ομως επειδή κάνατε αυτό το 
ερώτημα θέλω να είμαστε πολύ σαφείς. Η Νέα Δημοκρατία και ως Κυβέρνηση και 
ως αντιπολίτευση έδωσε αγώνα για την διαφάνεια και έχει πληγεί από τη δράση 
των οργανωμένων συμφερόντων και ως Κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση. Αλλοι 
είναι που έχουν ευνοηθεί και μάλιστα σκανδαλωδώς. Αυτή είναι η 
πραγματικότητα.

Και ακόμα είναι πραγματικότητα, ότι αυτό σήμερα το καταλαβαίνουν 
όλοι, το πράγμα έχει φτάσει στο απροχώρητο. Ο μόνος που παριστάνει ότι δεν το 
καταλαβαίνει είναι ο κ.Σημίτης. Και αυτή την ώρα καλείται και ο ίδιος να απαντήσει 
στο αμείλικτο ερώτημα: Θα συνδράμει στην κατεύθυνση που πρέπει και που τον 
παρωθούμε όλοι ή θα στιγματιστεί ως εκείνος ο οποίος συνοδοιπορεί και 
συγκαλύπτει τα φαινόμενα αυτά;

κα ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ: Θα ήθελα κατ' αρχήν να σχολιάσετε σε συνέχεια της ερώτησης 
το συναδέλφου την τροπή που πήρε το θέμα της διαπλοκής τέλος πάντων και στο 
δικό σας Κόμμα με τελευταίες δηλώσεις, αντιδηλώσεις, απαντήσεις και 
ανταπαντήσεις.

Και επιπλέον, θα ήθελα να έρθουμε αν θέλετε και στα εσωκομματικά 
της Νέας Δημοκρατίας. Ενα κορυφαίο στέλεχος σας την περασμένη εβδομάδα ο 
κ.Δήμας, όταν ρωτήθηκε εάν θα τεθεί θέμα ηγεσίας στο Συνέδριο του Κόμματός 
σας, απάντησε, ότι σας γνωρίζει πολύ καλά και με δεδομένο αυτό, γνωρίζοντας 
δηλαδή τον χαρακτήρα σας, πιστεύει ότι εσείς θα θέσετε το θέμα. Είστε
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διατεθειμένος να θέσετε θέμα επαναβεβαίωσης στο επικείμενο Συνέδριο του 
Κόμματός σας;

Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Κάνατε δύο ερωτήσεις κα Ταβουλάρη. Η πρώτη είναι σαφές 
ότι καλύπτεται από την απάντηση που έδωσα ήδη. Είναι πραγματικότητα ότι η 
Νέα Δημοκρατία πάντα έδινε μάχη για τη διαφάνεια και έχει πληρώσει βαρύ το 
τίμημα από την δράση των οργανωμένων συμφερόντων. Και θα συνεχίσουμε με 
μεγαλύτερη ένταση και ορμή σ' αυτή την κατεύθυνση.

Στο δεύτερο που είπατε, η απάντηση είναι απλή και καθαρή. Οχι. 
Γιατί δεν βλέπω κανέναν τέτοιο λόγο.
Δ.ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ("ΑΝΤ-1): Κύριε Πρόεδρε, για να συνεχίσουμε λίγο στο θέμα 
των διαπλεκομένων μιας και είμαστε σ' αυτό. Για να χτυπηθεί το θέμα των 
διαπλεκομένων και της διαπλοκής στη ρίζα του, μπορείτε να εγγυηθείτε στον 
ελληνικό λαό, ότι όταν θα πάρετε την Κυβέρνηση, οι κύριοι Λαμπράκης, Κόκκαλης, 
Μπόμπολας, Βαρδινογιάννης και όλοι όσοι άλλοι κατονομάζονται υπογείως από 
την παράταξή σας ως διαπλεκόμενοι, ότι θα αποκλειστούν ολοκληρωτικά και δεν 
θα πάρουν κανένα έργο ή προμήθεια του δημοσίου;

Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Ακούστε, να ξεκαθαρίσουμε κάτι και μάλιστα μου δίνετε την 
ευκαιρία να γίνω πολύ σαφής σε ένα ζήτημα. Το ζήτημα δεν είναι να παίζουμε με 
ονόματα για έναν απλό λόγο. Δεν είναι πρόβλημα ούτε κουτσομπολιού, ούτε 
προσωπικών αντιθέσεων, είναι πρόβλημα κανόνων στο δημόσιο βίο.

Και βεβαίως μπορεί να λέει κάποιος δειγματοληπτικά κάποια 
πράγματα, μπορεί να υπάρχουν και πολλά άλλα ή μπορεί να εμφανιστούν πολλά 
ακόμα. Κατά συνέπεια το κρίσιμο ζήτημα είναι, έχουμε την πολιτική βούληση να 
βάλουμε κανόνες που θα τους σεβόμαστε όλοι και κανόνες που θα επιβάλλονται 
σε όλους, αντί εξωθεσμικά κέντρα να πιέζουν και καμιά φορά να επιβάλλουν 
εκείνα αποφάσεις στην πολιτική ηγεσία;

Σ' αυτό, λοιπόν, είμαστε απόλυτοι, σαφείς και ξεκάθαροι. Αυτό 
πρέπει να γίνει και θα το κάνουμε. Και θα μου επιτρέψετε να πω και κάτι ακόμα 
στο σημείο αυτό. Τούτη την ώρα το πράγμα έχει ξεπεράσει κάθε όριο και ο 
καθένας πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του.

κ.ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ("ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ"): Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να ρωτήσω κάτι, 
το οποίο ίσως φαντάζει εσωκομματικό, αλλά νομίζω ότι έχει ένα ευρύτερο 
ενδιαφέρον. Είναι πολύ απλό το ερώτημα. Γιατί αλλάξατε τον εκπρόσωπο Τύπου 
του Κόμματος;

Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Γιατί κ.Παντελάκη κανένας δεν είναι αναντικατάστατος. Ο 
απελθών εκπρόσωπος, έκανε καλά τη δουλειά του, προσέφερε σημαντικές 
υπηρεσίες, παραμένει σημαντικό στέλεχος του Κόμματος και συνεργάτης μου. 
Από εκεί και πέρα κάνουμε και στον τομέα αυτό ένα καινούριο ξεκίνημα, με έναν 
εκπρόσωπο ο οποίος κατά τη δική μου άποψη και νομίζω της μεγάλης, 
συντριπτικής πλειοψηφίας, έχει πολύ καλή εικόνα, έχει εμπειρία, έχει ήθος και έχει 
τις δυνατότητες να πετύχει πάρα πολύ στο ρόλο του.
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