
Συνέντευξη Τύπου Κ. Καραμανλή 

Κύρια σημεία

• Ο αρχηγός της Ν.Δ. στην αρχική του τοποθέτηση επανέλαβε τις 
αρχικές δηλώσεις του με τις οποίες επικρίνει την “ερμηνεία” που 
έδωσε η Κυβέρνηση στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών, λέγοντας 
ότι η θριαμβολογία δείχνει την απομόνωση της Κυβέρνησης από την 
πραγματικότητα. Χαρακτήρισε μάλιστα τη 2α Μαίου ως μέρα "θλίψης 
και περισυλλογής για την Ελλάδα”.

• Εστιασε την κριτική του στην αποτυχία της Κυβέρνησης να περιορίσει 
το κράτος, γεγονός που την αναγκάζει να καταφεύγει σε μεγάλες 
φορολογικές επιβαρύνσεις (62 τον αριθμό) και στην “κοινωνική 
αδικία”.

• Είπε ότι η Ν.Δ. λέει ναι στην ΟΝΕ αλλά επικρίνει την Κυβέρνηση γιατί 
οι εσφαλμένες επιλογές της δεν κάνουν εφικτό το στόχο και 
δημιουργούν κοινωνικό έλλειμμα.

• Είπε επίσης ότι η Κυβέρνηση έχει ευθύνες στο εθνικό επίπεδο γιατί 
μπορεί να ασκηθούν νέες πιέσεις στα κρίσιμα εθνικά θέματα.

• Τέλος, υπογράμμισε ότι η Κυβέρνηση έχει το “προνόμιο” να έχει 
απέναντι της μια αντιπολίτευση που ασκεί εποικοδομητική κριτική.

Καταγράφονται εν συντομία οι κυριώτερες ερωτήσεις / απαντήσεις:

1. Τι θα έκανε η ΝΔ στους επόμενους 18 μήνες εάν ήταν Κυβέρνηση
Τομές στο κράτος, αποκρατικοποιήσεις, περιορισμό της δημόσιας 
σπατάλης, ανάγκη μεταβολής της φορολογικής πολιτικής για 
αναπτυξιακούς λόγους και λόγους κοινωνικής ευαισθησίας, 
μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης.

2. Έχει ευθύνη η Ν.Δ. για την καθυστέρηση;
Είναι ανεύθυνο να επιχειρείται να μετατίθεται το βάρος της αποτυχίας 
του ΠΑΣΟΚ στο μικρό τριετές διάλλειμμα της Κυβέρνησης της Ν.Δ.

3. Περί “εθνικών κινδύνων”
Θα έπρεπε να υπήρχε “οριστική δέσμευση” και όχι “διαπραγμάτευση” 
γιατί δεν οριοθετούνται τα κριτήρια με τα οποία θα γίνει η 
διαπραγμάτευση. Δεν πιθανολογώ ότι θα γίνει αντικείμενο επίσημης 
διαπραγμάτευσης, αλλά είναι παράθυρο ευκαιρίας για αυτούς που
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θέλουν να πιέσουν την Ελλάδα εάν είναι σε θέση αδυναμίας, π.χ. στο 
Κυπριακό. Και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

4. Περί πρόωρων εκλογών
Όχι προβλέψεις. Θα είμαστε έτοιμοι όποτε έλθουν και θα τις 
κερδίσουμε

5. Αφού η Κυβέρνηση απέτυχε γιατί δεν ζητάτε εκλογές;
Δεν είμαι απ’ αυτούς που υιοθετούν συμπεριφορές με συμβατικό 
χαρακτήρα και χωρίς αποτέλεσμα.

6. Περί Ολυμπιακής
Δείγμα της αποτυχημένης προσπάθειας αποκρατικοποίησης. 
Αναφέρθη σε διαφημιστική καταχώρηση στον Εοοηοιπίδί που λέει ότι 
η Κυβέρνηση ζητά στρατηγικό επενδυτή γεγονός που θέτει “θέμα 
αξιοπιστίας”.

7. Τι θα ζητήσετε αύριο από τον Κ. Σημίτη; Εφόσον η οικονομική 
πολιτική της Κυβέρνησης δεν προχωράει καλά θα ζητήσετε 
εκλογές;
Εμείς διευκολύνουμε κάποιες επιλογές της Κυβέρνησης με την 
υπεύθυνη αντιπολίτευση που ασκούμε αλλά αυτοί δεν τις κάνουν... Ο 
ρόλος μας είναι να προηγούμαστε και να σπρώχνουμε την 
Κυβέρνηση στη σωστή κατεύθυνση...Το πρόβλημα είναι η κομματική 
νομενκλατούρα.

8. Φάνηκε ότι το πρόβλημα της εξυγίανσης των ΔΕΚΟ είναι οι 
“ομάδες πίεσης”. Εσείς πώς θα το αντιμετωπίζατε αυτό το 
πρόβλημα; (εφ’ όσον είναι γνωστό ότι η Ν.Δ. έχει μικρότερη 
πρόσβαση στις ομάδες αυτές).
Το πρόβλημα δεν είναι οι ομάδες πίεσης αλλά η έλλειψη αξιοπιστίας 
της Κυβέρνησης που “αιφνιδιάζει” και “κρύβει” ένώ οι μεγάλες 
καινοτομίες απαιτούν διάλογο και καθαρή συνεννόηση .

9. Στην ερώτηση σχετικά με τη θέση που πήρε ο αρχιεπίσκοπος 
Χριστόδουλος για την ΟΝΕ απάντησε εμμέσως δίνοντας πρώτα τις 
ευχές του στον αρχιεπίσκοπο και λέγοντας ότι όταν η Κυβέρνηση λέει 
πως φταίει η ΟΝΕ για τα σκληρά μέτρα που παίρνονται , τότε 
δημιουργούνται ερωτηματικά στην κοινή γνώμη για την ευρωπαϊκή 
πορεία.

10. Τάχθηκε υπέρ της αποκρατικοποίησης των Τραπεζών Εμπορικής, 
Ιονικής και Εθνικής.
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11. Απέφυγε να δώσει συγκεκριμένη απάντηση όταν ρωτήθηκε για 
“ποιες αλλαγές θα πρότεινε στη φορολογική πολιτική”, αλλά μίλησε 
για κακοδιαχείριση και τις οφειλές των δημοσίων υπηρεσιών, για το 
αφανές έλλειμμα και τη μεγάλη καθυστέρηση προγραμμάτων όπως το 
ΤΑΧΙδ.

12. Στην ερώτηση “εάν απειληθεί η κοινωνική συνοχή” είπε ότι με την 
ακολουθούμενη πολιτική αυτό είναι βέβαιο ότι θα γίνει.

13. Επίσης απέφυγε να απαντήσει στην ερώτηση περί αξιοπιστίας των 
φιλελεύθερων θέσεων της Ν.Δ. τη στιγμή που διέγραψε από το 
κόμμα τους βασικούς εκφραστές αυτών των θέσεων.

14. Η αντιπολίτευση σύσσωμη κατηγόρησε την Κυβέρνηση για 
αποτυχία, αλλά δεν είπε ποιο θα ήταν το κόστος για την 
Ελληνική κοινωνία εάν είχαμε μπει στο πρώτο κύκλο των 11 
χωρών.
Το κόστος σε κοινωνικό επίπεδο έχει πληρωθεί πολλαπλάσια γιατί 
δεν πληρώνεις το κόστος της σύγκλισης αλλά την κυβερνητική 
διαχρονική ανικανότητα.

15. Εφ’ όσον συμφωνείτε με τον εθνικό στόχο της ΟΝΕ και ο 
Πρωθυπουργός επιδιώκει τη συναίνεση όσων συμμερίζονται το 
στόχο αυτό όπως η ΝΔ, μήπως προκαλείται σύγχυση με τη 
φρασεολογία και τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιείτε;
Δεν αρκεί να συμφωνούμε στο στόχο. Σημασία έχει τι πολιτικές 
επιλογές κάνουμε και πώς τις υπηρετούμε. Στα τρία χρόνια αναφοράς 
δεν είδα ούτε τομές στη δημόσια διοίκηση, ούτε αποκρατικοποιήσεις. 
Είδα μόνο δύο πολιτικές επιλογές: τη φορολογική πολιτική και αυτή 
που οδήγησε στην υποτίμηση.

16. Έγιναν οι εξής προσωπικοί χαρακτηρισμοί για τον Πρωθυπουργό: 
α. “ Πρωθυπουργός των φόρων”
β. Πρωθυπουργός κλεισμένος σε ένα γυάλινο πύργο και 
αποκομμένος από την κοινωνία
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