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Η συντονίστρια του τομέα Οικονομίας του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, 
Βάσω Παπανδρέου, ο συντονιστής Οικονομίας της Κ.Ο. Πέτρος Ευθυμίου, και ο 
εισηγητής ΚΤΕ Οικονομίας και Οικονομικών Ανδρέας Μακρυπίδης, έδωσαν 
σήμερα συνέντευξη Τύπου, με θέμα την πορεία της οικονομίας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης Τύπου:

Ν. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας σε αυτή τη συνέντευξη του 
Τομέα Οικονομίας, με θέμα την οικονομία. Βάσω, έχεις το λόγο.

Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Η κυβέρνηση και ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, 
προσπαθεί να ωραιοποιήσει τα στοιχεία σχετικά με την οικονομία. Βέβαια οι Έλληνες 
πολίτες που βιώνουν καθημερινά τα αδιέξοδα της οικονομικής πολιτικής της 
κυβέρνησης, την κρίνουν πλέον απ’ το δικό της το έργο. Δεν έχει πλέον τη δυνατότητα 
η Ν.Δ. να χρησιμοποιήσει το άλλοθι που χρησιμοποιούσε μέχρι τώρα για «το κακό 
ΠΑΣΟΚ».

Κρίνεται απ’ την πολιτική της, απ’ το έργο της, απ’ τα αποτελέσματα της πολιτικής της. 
Επιλεκτικά προβάλει και επιλεκτικά αποκρύβει στοιχεία σχετικά με την πορεία της 
οικονομίας. Θέλω να αναφέρω μερικά παραδείγματα: Πρόσφατα μας είπε για την 
αύξηση των εξαγωγών, αλλά ξέχασε να μας πει για την πολλαπλάσια αύξηση των 
εισαγωγών.

Μας είπε για τον μεγάλο αριθμό αιτήσεων και εγκρίσεων για νέες επενδύσεις, αλλά 
ξέχασε να μας πει ότι δεν έχουν ξεκινήσει αυτές οι επενδύσεις, γιατί έχουν εκταμιευτεί 
μόνο 70 εκατ. € απ’ τα 2,3 δις που έχουν εγκριθεί.

Ξεχνάει να μας αναφέρει ότι πάρα πολλές απ’ τις δαπάνες δεν εμφανίζονται στον 
προϋπολογισμό, είτε είναι οι επιχορηγήσεις στα ασφαλιστικά ταμεία, είτε είναι τα χρέη 
των νοσοκομείων τα οποία είναι περίπου 1 δις το χρόνο, είτε είναι διάφορες άλλες 
δαπάνες τις οποίες τις συγκρατεί τεχνητά για να δείξει την καλή πορεία της οικονομίας.

Βεβαίως μέχρι το τέλος του χρόνου θα αναγκαστεί να αποδεχθεί ότι και τα έσοδα 
υστερούν. Ήδη τα προσωρινά στοιχεία του Αυγούστου δείχνουν μείωση. Αλλά και οι 
δαπάνες ότι εκτοξεύονται.
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Το θέμα είναι ότι όπως το ’90-’93 έτσι και σήμερα, η επίσημη πολιτική της κυβέρνησης 
είναι η ανισότητα. Ανισότητα στην οικονομία, ανισότητα στο κράτος, ανισότητα 
παντού. Η ανισότητα είναι δηλαδή ένα συνολικό πλέγμα που χαρακτηρίζει την 
πολιτική της ΝΔ. Μας επαναφέρει στις αλήστου μνήμης πολιτικές και πρακτικές της 
δεξιάς και όλοι οι Έλληνες ευχόμαστε αυτό να το είχαμε ξεχάσει.

Η ανισότητα απλώνεται παντού. Το εισόδημα των εργαζομένων και των συνταξιούχων 
μειώνεται, η ακρίβεια εκτοξεύεται και η ΝΔ παίρνει έκτακτα μέτρα για να κλείσει 
κάποιες τρύπες. Τη μία βδομάδα ο Υπουργός Οικονομίας λέει ότι δε θα χρειαστούν 
έκτακτα μέτρα, την άλλη βδομάδα εν μέσω θέρους τα ανακοινώνει.

Το κοινωνικό πρόσωπο της ΝΔ απεικονίζεται με τη φορολογική της πολιτική. 
Κατανέμει άνισα τα φορολογικά βάρη, ευνοεί τη φοροδιαφυγή, ενισχύει την 
αδιαφάνεια, δε δημιουργεί σταθερό φορολογικό περιβάλλον και το χειρότερο, καθιστά 
το φορολογικό σύστημα περισσότερο άδικο, άνισο και αναποτελεσματικό.

Θα σας δώσουμε στοιχεία που φαίνεται ότι η φοροαφαίμαξη είναι πάρα πολύ μεγάλη. 
Και επειδή στη Θεσσαλονίκη πιθανόν ο κ. Πρωθυπουργός να ανακοινώσει 
φορολογικές ελαφρύνσεις ή αυξήσεις στο ΕΚΑΣ και στον ΟΓΑ, υποσχέσεις 
προεκλογικές που με μεγάλη καθυστέρηση υλοποιεί, πρέπει να πούμε, ότι έχει 
προεισπράξει πολλαπλάσια, από ο,τιδήποτε δώσει στη Θεσσαλονίκη.

Με το φορολογικό σύστημα, αλλά και με τα έκτακτα μέτρα έχει πάρει από τους 
εργαζόμενους και τους συνταξιούχους περίπου 3 δις το 2005 και 2006. Αντίθετα έχει 
κάνει παροχές πλουσιοπάροχες στους επιχειρηματίες και στους μεγαλομετόχους στο 
βωμό δήθεν της ανάπτυξης.

Οι υποσχέσεις που πάλι δίνει για ένα καινούργιο πακέτο για την επόμενη εκλογική 
περίοδο έχουν ήδη προπληρωθεί από τους εργαζόμενους. Αλλά και στον επενδυτικό 
τομέα αναμένουμε ότι μέχρι το τέλος του 2006 με λογιστικά τεχνάσματα θα 
παρουσιάσουν αύξηση απορρόφησης του Π ΚΠΣ.

Είναι γεγονός και αυτό αποδεικνύεται από τα στοιχεία και από τις εκθέσεις και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της EUROSTAT, ότι ενώ είχαμε πιάσει πολύ καλούς 
ρυθμούς απορρόφησης, από το 2004 και μετά λόγω της επιτήρησης, της απογραφής 
που οι ίδιοι επέλεξαν να επιβάλλουν στη χώρα μας το εύκολο μέσο που έχουν βρει 
είναι η μείωση των κονδυλίων των δημοσίων επενδύσεων με κίνδυνο να χαθούν πάρα 
πολλά χρήματα.

Και σήμερα έχουμε καινούργια τεχνάσματα για να δείξουν λογιστική απορρόφηση. 
Μειώνουν το ποσοστό της εθνικής συμμετοχής και αυξάνεται το ποσοστό της 
κοινοτικής συμμετοχής. Εάν αυτό γίνει συνολικά υπολογίζουμε ότι θα μειωθεί το 
επενδυτικό πρόγραμμα κατά 4 δις.

Το κόλπο ποιο είναι; Ότι χρήματα τα οποία είχαν δαπανηθεί τα προηγούμενα χρόνια 
και εμφανίστηκαν ως δαπάνες τα προηγούμενα χρόνια, θα εμφανιστούν τώρα ως 
εισπράξεις, χωρίς όμως να γίνονται καινούργια έργα.



Πέρσι ενέταξαν στο Π Κ.Π.Σ. περίπου 700 εκατομμύρια έργα που είχαν γίνει από 
εθνικούς πόρους και εισέπραξαν βέβαια τα αντίστοιχα χρήματα. Ολοκληρώθηκαν έργα 
που είχαν πληρωθεί από εθνικούς πόρους, τα οποία είχαν εμφανιστεί ως δαπάνες 
στους προηγούμενους προϋπολογισμούς, τώρα εμφανίζονται ως έσοδα.

Τι ίδιο θα κάνουν και φέτος και επιπλέον μειώνουν τη συμμετοχή την εθνική και έτσι 
μειώνεται το συνολικό πακέτο το επενδυτικό, που σημαίνει πολλά έργα στην 
περιφέρεια δεν θα γίνουν και αυτό θα το εμφανίσουν ως επιτυχία.

Σε ένα άλλο θέμα στο οποίο θα εστιαστεί οπωσδήποτε είναι οι λεγάμενες 
μεταρρυθμίσεις. Οι μεταρρυθμίσεις της Κυβέρνησης έχουν ως στόχο την μεταφορά 
βαρών από τους λίγους στους πολλούς, όπως έγινε μέσω της ρύθμισης για το 
ασφαλιστικό των Τραπεζών και οι υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις ακολουθούν το δόγμα 
της Νέας Δημοκρατίας: Αγοράζουμε ακριβά και πουλάμε σε τιμή ευκαιρίας τη δημόσια 
περιουσία.

Οι μεταρρυθμίσεις δηλαδή είναι εκποίηση δημόσιας περιουσίας για να μειώσουν το 
χρέος και τα ελλείμματα και όχι σχεδιασμός αναπτυξιακός με κατοχύρωση της 
προοπτικής της χώρας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Τελευταία «μεταρρύθμιση» που θα προσπαθήσει ο Πρωθυπουργός να εμφανίσει ως 
μία μεγάλη τομή για τα ελληνικά δεδομένα είναι η εκποίηση του OTE. Το ερώτημα 
είναι, γιατί να κάνει έκτακτη κυβερνητική Επιτροπή για ένα τόσο μεγάλο σχέδιο; Ο 
προγραμματισμός ήταν για το 2007. Ποια η ανάγκη να γίνει εκτάκτως χωρίς να 
υπάρχει καμία προετοιμασία παραμονές της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης; 
Γιατί ήταν φανερό από την ανακοίνωση ότι δεν ήταν έτοιμοι για κάτι τέτοιο.

Πριν από λίγο καιρό είχαμε το σκάνδαλο της εξαγοράς από την COSMOTE της 
εταιρείας «ΓΕΡΜΑΝΟΣ», τι θα γίνει μ’ αυτό; Τότε προβλεπόταν η συγχώνευση του 
OTE με την COSMOTE, θα προχωρήσει; Και τι στοχεύουν με τον OTE;

O OTE είναι μια πάρα πολύ μεγάλη επιχείρηση. Δεν έχει σημασία μόνον επειδή είναι 
πολύ μεγάλη επιχείρηση, έχει σημασία γιατί είναι στον στρατηγικό κλάδο των 
τηλεπικοινωνιών. Και εδώ υπάρχουν θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη της 
χώρας, αλλά και με την εθνική ασφάλεια της χώρας.

Και δεν μπορεί καμία Κυβέρνηση για οποιαδήποτε σκοπιμότητα εισπρακτική να 
προχωράει σε ξεπούλημα, σε εκποίηση δημόσιας περιουσίας και ιδίως του 
Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος. Θα έπρεπε να έχει ένα σχέδιο ανάπτυξης του 
τομέα και να μας πει σαφώς ποιος θα είναι ο ρόλος του OTE.

O OTE όμως είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση διαφοράς πολιτικής μεταξύ Νέας 
Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Το πώς αντιμετωπίζει η Νέα Δημοκρατία και το πώς 
αντιμετώπιζε το ΠΑΣΟΚ την ανάπτυξη και τη δημόσια περιουσία. Είχαμε αναπτυξιακό 
σχέδιο, συγκεκριμένους στόχους και διαφανείς διαδικασίες.



To ’90-’93 η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θέλησε να πουλήσει τον OTE, το 
σημερινό OTE για 500 εκατομμύρια δολάρια. Απαγόρευσε στον OTE να επεκταθεί 
στον τομέα που τότε αναπτυσσόταν και ακόμα αναπτύσσεται ραγδαία, της κινητής 
τηλεφωνίας.

Το ’93-2003 το ΠΑΣΟΚ προχώρησε πράγματι σε μεταρρυθμίσεις, σε πραγματικές 
διαρθρωτικές αλλαγές. Επέτρεψε στον OTE να επεκταθεί στην κινητή τηλεφωνία και η 
COSMOTE, είναι γνωστά τα αποτελέσματά της, προχώρησε σε μερική μετοχοποίηση 
του OTE, αλλά σύμφωνα με το νόμο το δημόσιο κρατάει το καταστατικό δικαίωμα της 
μειοψηφίας, δεν μπορούσε κανείς δηλαδή να προχωρήσει κάτω από το 33%, που 
σημαίνει ότι το δημόσιο είχε τον έλεγχο του OTE.

Προχώρησε σε ανάπτυξη, σε νέα προϊόντα, σε επέκταση του OTE στα Βαλκάνια και 
σε άλλες χώρες και σήμερα o OTE είναι ο μεγαλύτερος Τηλεπικοινωνιακός 
Οργανισμός σε όλα τα Βαλκάνια. Και ταυτόχρονα το δημόσιο πήρε περίπου 8 
δισεκατομμύρια € από τα κέρδη και την μετοχοποίηση του OTE. Έχουν επενδυθεί 
τεράστια κεφάλαια από τους Έλληνες φορολογούμενους, τα οποία μπορούν να 
αποδώσουν ακόμη τεράστια έσοδα στην ελληνική οικονομία και στο κράτος, για να 
αναπτυχθεί η χώρα μας περαιτέρω και να αναπτυχθεί και ο ίδιος o OTE περαιτέρω.

Το ξεπούλημα του OTE σήμερα είναι για να εισπράξει κάποια χρήματα η Κυβέρνηση 
για να καλύψει τις τρύπες που η ίδια δημιούργησε, αποτελεί την κορυφαία απόδειξη 
της πολιτικής της Δεξιάς, ότι το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να προωθήσει τα 
συμφέροντα των ξένων και ορισμένων άλλων επιχειρηματιών. Δεν έχει αναπτυξιακή 
στρατηγική, δεν την ενδιαφέρει το δημόσιο συμφέρον, δεν την ενδιαφέρει η ανάπτυξη 
αυτής της χώρας.

Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Να προσθέσω απλώς δύο στοιχεία σε όσα ανέφερε η κα 
Παπανδρέου, που το ένα συνδέεται με τη σχολική χρονιά που αρχίζει τη Δευτέρα και 
είναι ένα απ’ τα κεντρικά στοιχεία απόδειξης όσων θα σας δοθούν απ’ τον Τομέα 
Οικονομίας ως στοιχεία, για τις ευθύνες της ΝΔ πια σε κρίσιμους τομείς, στους 
οποίους μάλιστα υπήρχε η περίφημη προσωπική δέσμευση του κ. Καραμανλή ότι όλα 
θα πάνε διαφορετικά.

Θυμίζω σε όλους ότι ο κ. Καραμανλής είχε δεσμευτεί για την Παιδεία για το 5% του 
ΑΕΠ, αλλά οι δαπάνες για την Παιδεία πέφτουν σε όλα τα επίπεδα, 
περιλαμβανομένου και του Γ  ΚΠΣ στην Παιδεία. Αναφέρω χαρακτηριστικά τα στοιχεία. 
Το Δεκέμβρη του 2003 που έγινε η αξιολόγηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων, 
για την κατανομή του «reserve fund», τα δύο επιχειρησιακά προγράμματα του 
Υπουργείου Παιδείας, το ΕΠΕΑΕΚ, το και το πρόγραμμα της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας, εκρίθησαν προγράμματα αριστείας και η ΝΔ το Μάρτιο βρήκε ως 
bonus, στο μεν ΕΠΕΑΕΚ 90 εκατ. €, bonus, πέρα δηλαδή των πόρων και κονδυλίων 
που ήταν εγγεγραμμένα, στη δε Κοινωνία της Πληροφορίας 40 εκατ. €.



Πριν απ’ όλα αυτό συνιστά το ψεύδος του κ. Αλογοσκούφη όταν λέει για τη χαμηλή 
απορροφητικότητα του ΠΑΣΟΚ, που στη συγκεκριμένη περίπτωση όχι μόνο ήταν η 
υψηλότερη δυνατή, αλλά κληρονόμησε η ΝΔ bonus 90 εκατ. € στη μια περίπτωση και 
40 εκατ. στην άλλη.

Όμως είναι η ίδια η ΝΔ η οποία διέλυσε τον μηχανισμό του Γ’ ΚΠΣ στο Υπουργείο 
Παιδείας, έτσι ώστε ακόμα να μένει αναπάντητη η ερώτηση που καταθέσαμε εγώ και ο 
κ. Ρόβλιας ότι στις απορροφήσεις του 2006 για παράδειγμα σας λέω χαρακτηριστικά, 
ένας σημαντικός φορέας υλοποίησης του Π ΚΠΣ, που είναι το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο, σε όλο το πρώτο εξάμηνο του 2006 είχε απορροφητικότητα μηδέν. 
Επαναλαμβάνω, μηδέν.

Και ρωτάω τον κ. Αλογοσκούφη, με τέτοια ισχυρή χρηματοδότηση είναι ευθύνη του 
ΠΑΣΟΚ η πλήρης διάλυση του μηχανισμού του Γ’ ΚΠΣ επί ΝΔ; Πρακτικό αποτέλεσμα 
αυτού που λέω: Τη Δευτέρα θα μπουν τα παιδιά, ενάμιση εκατ. παιδιά στις τάξεις. 
Χάρη στη μεταρρύθμιση τη δίκιά μας, την πραγματική δηλαδή μεταρρύθμιση, θα 
βρεθούν μπροστά στα νέα σχολικά βιβλία.

Ένα εντελώς νέο περιβάλλον στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο. Ποια είναι η κρίσιμη 
διαφορά. Το 2004 η ΝΔ βρήκε έτοιμα τα τεχνικά δελτία των επιμορφώσεων των 
δασκάλων και καθηγητών που είναι αναγκαία για την προετοιμασία των νέων βιβλίων.

Σας σημειώνω ότι οι εκπαιδευτικές ενώσεις που σήμερα διαμαρτύρονται, έχουν 
απόλυτο δίκιο. Οι επιμορφώσεις και χωρίς καν τα βιβλία στα χέρια, άρχισαν 31 
Αυγούστου, δηλαδή 10 μόλις μέρες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Και 
ρωτάμε, αυτό είναι ευθύνη του ΠΑΣΟΚ και της κακής κληρονομιάς προς τη ΝΔ;

Για να βγάλω ένα συμπέρασμα και απ’ αυτά που σας ανέφερα και όσα η κα 
Παπανδρέου με ενάργεια ανέδειξε, όταν κάποιος αναφέρεται σε μεταρρύθμιση, 
υπάρχει μόνο μια λυδία λίθος που είναι ότι απ’ αυτή τη μεταρρύθμιση ωφελούνται οι 
πολλοί και προχωράει μπροστά η χώρα. Αυτό που κάνει η ΝΔ είναι αντιμεταρρύθμιση 
απέναντι στη μεταρρύθμιση που είναι η σημαία του ΠΑΣΟΚ και που έχει ως λυδία λίθο 
ότι οδηγεί σε μια δίκαιη κοινωνία.

Αυτή η κρίσιμη διαφορά αναδεικνύεται απ’ όλες τις πολιτικές και είναι η διαφορά που 
θα γείρει οριστικά στην κατάδειξη των αδιεξόδων που οδηγεί τη χώρα η ΝΔ και στη 
βεβαιότητα μιας άλλης πορείας της χώρας, με την οποία ταυτίζεται το ΠΑΣΟΚ. Σας 
ευχαριστώ.

Α. ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ: Θα ήθελα συμπληρωματικά να πω το εξής: Κατά τη γνώμη μας ο 
πλέον αναξιόπιστος υπουργός της κυβέρνησης της ΝΔ είναι ο υπουργός Οικονομίας 
και Οικονομικών. Και αυτό γιατί; Θα σας αναφέρω μόνο δύο περιπτώσεις οι οποίες 
περίτρανα αποδεικνύουν πόσο αυτοδιαψεύδεται.

Σας θυμίζω, 22 Δεκεμβρίου 2004, κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού, δήλωνε με 
έμφαση ότι, δεν θα προχωρήσουμε σε αύξηση του ΦΠΑ, αντίθετα θα προχωρήσουμε 
σε μείωση της φορολογίας για να πετύχουμε ανάπτυξη και επενδύσεις και δεν θα 
προχωρήσουμε στις λογικές του παρελθόντος, προκειμένου να εξυπηρετήσουμε 
εισπρακτικές πολιτικές.



Και σας ερωτώ, ρητορικό το ερώτημα, Μάρτης 2005, τρεις μήνες μετά τη δήλωσή του, 
τι έκανε; Προχώρησε σε αύξηση του ΦΠΑ, των συντελεστών από 8 σε 9 και από 18 σε 
19, προχώρησε σε αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και εισέπραξε από τα 
αδύνατα οικονομικά κοινωνικά στρώματα πλέον του 1 δις φόρους και μάλιστα απ’ την 
έμμεση φορολογία.

Δεύτερον. 17/7/2006, σε συνέντευξη Τύπου και κάνοντας απολογισμό των 
πεπραγμένων σε οικονομικό επίπεδο του πρώτου εξαμήνου του 2006, είπε ότι η 
οικονομία πάει καλά, οι δείκτες πάνε καλά όπως έχουμε σχεδιάσει, όπως έχουμε 
προγραμματίσει, τα δημοσιονομικά βαίνουν καλώς και δε χρειάζεται να 
προχωρήσουμε σε νέα μέτρα, όταν στις 23 μέχρι 26 του μηνός, μια βδομάδα μετά απ’ 
αυτή τη δήλωσή του, ψηφιζόταν στη Βουλή νομοσχέδιο που πηγαίναμε σε 
αναπροσαρμογή και αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με 
επιβάρυνση το δεύτερο εξάμηνο 115 ευρώ και ήδη την Παρασκευή, ήταν 27 Ιουλίου, 
ήταν ως συνήθιζε η ΝΔ με το κλείσιμο της Βουλής, κατέθετε νομοσχέδιο μέσα απ’ το 
οποίο προχωρούσε σε αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και στα φθηνά 
τσιγάρα, στην κινητή τηλεφωνία κλπ, μέσα απ’ την οποία προσδοκά αύξηση 180 και 
πλέον εκατ. ευρώ, όταν έλεγε ότι δεν προχωρούμε.

Δεν αναφέρομαι στα μέτρα τα εκτός προϋπολογισμού που πήρε από 1/1/2006. Και 
μιλάμε για την αύξηση των αντικειμενικών αξιών πάνω από 150 εκατ. ευρώ, μιλάμε για 
την αναπροσαρμογή των συντελεστών καθαρού κέρδους στους μικρομεσαίους πλέον 
των 100 εκατ. ευρώ, μιλάμε για την αύξηση της προείσπραξης των φόρων 450 εκατ. 
ευρώ, μιλάμε για 80 εκατ. ευρώ που πήρε απ’ την κατάργηση του κινήτρου απ’ τη 
συγχώνευση και την απορρόφηση των επιχειρήσεων. Μια σειρά από πρόσθετα μέτρα, 
που αυτά μαζί με την αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης του καλοκαιριού, 
σημαίνουν, ότι ένα 1 δις 200 εκατ. ευρώ θα εισπράξει πέρα απ’ αυτά που υπολόγιζε 
με κρυφά φορολογικά μέτρα μέσα στο καλοκαίρι.

Και ακούσαμε από τον κ. Ρουσόπουλο κάνοντας κριτική στις παρατηρήσεις των 
στελεχών του ΠΑΣΟΚ, ότι με τις παρατηρήσεις και με την αντιπολιτευτική μας πολιτική 
«υβρίζουμε». Δεν υπάρχουν κατά τη γνώμη μας λέξεις που υβρίζουν. Υπάρχουν 
πολιτικές που οδηγούν σε αποκάλυψη αυτής της άποψης και στάσης που έχει η ΝΔ 
σε σχέση με αυτά που κάνει και είμαστε υποχρεωμένοι εμείς να πούμε τα πράγματα 
με το όνομά τους.

Πιο συγκεκριμένα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι όταν είπαμε ότι είναι οι διαρρήκτες 
του καλοκαιριού γιατί πήραν αυτά τα μέτρα το καλοκαίρι, και κάτω από την πολιτική 
συγκυρία των γεγονότων στο Λίβανο, βρήκε την ευκαιρία ο κ. Αλογοσκούφης να 
περάσει αυτά τα μέτρα. Και δεν είναι μόνο διαρρήκτες το καλοκαιριού, είναι και 
διαρρήκτες του χειμώνα, γιατί αυτά τα μέτρα θα τα πληρώσουν το χειμώνα, ήδη έχουν 
αρχίσει, οι Έλληνες πολίτες.



Θέλω να πω ότι, ήταν πολιτικός ο χαρακτηρισμός και όχι προσωπικός όπως 
προσπάθησαν να τον δουν οι βουλευτές της ΝΔ. Και θα ήθελα να πω και κάτι στο 
θέμα των δήθεν μεταρρυθμίσεων. Και δεν θα πω, τα είπε η κα Παπανδρέου, τα είπε ο 
κ. Ευθυμίου, σχετικά με τα όσα έχουμε πει κατ’ επανάληψη στο ΠΑΣΟΚ και με έμψαση 
και για την εξαγορά της Finansbank και για την πώληση της Εμπορικής και ήδη 
βρισκόμαστε μπροστά στο ξεπούλημα και του OTE.

Θα σταθώ όμως στα δύο στοιχεία, το ένα έχει να κάνει με την εξαγορά της Π & Κ 
Χρηματιστηριακής και το δεύτερο είναι της ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Ε. Σε ποιο επίπεδο, ποιος 
οικονομολόγος μπορείς να μας πει ότι αυτά είναι μεταρρυθμίσεις; Είναι εξαγορά 
ιδιωτικών και κύρια εμπορικών επιχειρήσεων απ’ το κράτος. Και εδώ η ΝΔ, ο κ. 
ΑΛογοσκούφης ξανά το διαψεύδει. Η πολιτική του είναι ιδιωτικοποιήσεις και οι 
αποκρατικοποιήσεις. Εδώ τι έχουμε; Κρατικοποιήσεις.

Άρα, όποιος στοιχειωδώς προσεγγίσει τις συγκεκριμένες πολιτικές ενέργειες, δεν θα 
οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι υποκρύπτουν σκοπιμότητα πολιτική, προσωπική, 
φίλων και όχι μόνο; Να γιατί για μας αυτά τα ζητήματα θα είναι ανοιχτά και πολιτικά και 
όχι μόνο.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κυρία Παπανδρέου θέλω να σας ρωτήσω το εξής: 
Χαρακτηρίσατε σκάνδαλο την εξαγορά της εταιρείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ απ’ την COSMOTE. 
Εννοείτε πολιτικό σκάνδαλο ή οικονομικό σκάνδαλο;

Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Και τα δύο και πολιτικό και οικονομικό. Πολιτικό γιατί δεν 
καταλαβαίνουμε ποια είναι η σκοπιμότητα κρατικοποίησης μιας ιδιωτικής εταιρείας. 
Οικονομικά το τίμημα είναι τεράστιο. Υπήρξε εσωτερική πληροφόρηση. Η απόφαση 
του Δ.Σ. για να επεκταθούν σε εξαγορά εταιρείας λιανικής πώλησης πάρθηκε τον 
Οκτώβριο του 2005. Η συνάντηση με την ΓΕΡΜΑΝΟΣ έγινε 6 Δεκεμβρίου του 2005. Η 
τιμή της εταιρείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ ήταν 12 €. Η συμφωνία έκλεισε στα 19 €.

Τυχαίνει όταν η κυβέρνηση αγοράζει κάποια εταιρεία, να την αγοράζει όταν η τιμή στο 
Χρηματιστήριο είναι στο ανώτατο επίπεδο. Είτε να προσπαθεί να ανεβάσει την τιμή 
της εταιρείας που αγοράζει.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Συγνώμη, έχει συνέχεια η ερώτησή μου γιατί αφορά το 
συγκεκριμένο θέμα. Απ’ τη στιγμή που θεωρείτε ότι είναι οικονομικό σκάνδαλο και έχει 
προκόψει και ζημιά για το ελληνικό δημόσιο, εσείς θα ζητήσετε στο κοινοβουλευτικό 
επίπεδο να κινηθούν διαδικασίες για την απόδοση και ποινικών ευθυνών;

Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Εμείς θα εξαντλήσουμε όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται 
στο κοινοβουλευτικό μας σύστημα. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να αναλάβει τις 
ευθύνες της και η ανεξάρτητη δικαιοσύνη.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Εγώ δεν ήμουν από την αρχή, συγχωρείστε με, αλλά ήθελα να 
ρωτήσω το εξής. Η θέση του ΠΑΣΟΚ έχει αλλάξει από τότε που ο κ. Παπαντωνίου το 
2000 ή 2001, αν θυμάμαι, στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού μιλούσε για 
μετοχοποίηση του OTE;



Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Το ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν μίλησε για ξένο management. Ποτέ δεν 
μίλησε για μετοχοποίηση κάτω από το 33%, το οποίο προβλέπεται και από το νόμο. 
Μετοχοποίηση του ΟΤΕ ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ, αλλά πάντα και το management ήταν σε 
ελληνικά χέρια, αλλά και το δημόσιο κρατούσε την καταστατική μειοψηφία μέσω της 
οποίας μπορεί να έχει πλήρη έλεγχο στον τηλεπικοινωνιακό τομέα και στον ΟΤΕ, που 
είναι πολύ σημαντικός για την ανάπτυξη της χώρας, αλλά και για την εθνική ασφάλεια.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή υπάρχουν δυο δημοσιεύματα που 
σας φέρουν να είστε σε άλλη γραμμή από άλλα στελέχη σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές 
δαπάνες, υπάρχουν σήμερα δημοσιεύματα που λένε ότι εσείς λέτε πως οι κοινωνικές 
δαπάνες είναι αυξημένες κι αυτό που χρειάζεται είναι ορθολογική διαχείριση, και άλλα 
στελέχη που λένε να αυξηθούν οι κοινωνικές δαπάνες, κι όλα αυτά έχουν φτάσει στον 
Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ που θα τα παρουσιάσει στην Έκθεση. Τι απ’ όλα συμβαίνει;

Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Έχω δει τα δημοσιεύματα, που γίνεται μια προσπάθεια να 
εμφανιστούν διάφορες τάσεις. Είναι ανύπαρκτα σενάρια. Στο ΠΑΣΟΚ όλοι μαζί 
διαμορφώνουμε το πρόγραμμά μας και βασικός, κεντρικός κορμός του προγράμματος 
είναι η αποκατάσταση της κοινωνικής ισορροπίας.

Η κοινωνική ισορροπία στη χώρα μας τα τελευταία 2,5 χρόνια έχει τεράστια ρήγματα, 
με κίνδυνο κοινωνικών εκρήξεων και βεβαίως για το ΠΑΣΟΚ πρώτη του 
προτεραιότητα θα είναι η αποκατάσταση της κοινωνικής ισορροπίας.

Χρειάζεται να γίνει αναδιανομή εισοδήματος από τους λίγους στους πολλούς πέρα 
από την προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης στη χώρα μας. Και γι’ αυτό θα 
δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα και στην αξιοποίηση των πόρων και μέσω του 
αναπτυξιακού νόμου στην ενίσχυση καινοτόμων δραστηριοτήτων, την ενίσχυση της 
παιδείας, την ενίσχυση της απασχόλησης, κυρίως των νέων και των γυναικών και 
γενικώς θα επιταχύνουμε την αναδιάρθρωση και την ανόρθωση της ελληνικής 
οικονομίας, αλλά με κοινωνική συνοχή, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στην κοινωνική 
ισορροπία που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη οποιοσδήποτε 
χώρας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Επειδή μιλήσατε πριν για σκάνδαλο σε ό,τι αφορά στην εξαγορά 
της «ΓΕΡΜΑΝΟΣ», η κυβέρνηση μιλάει για ένα άλλο σκάνδαλο. Απευθύνω το 
ερώτημα σε σας γιατί έχετε διατελέσει και Υπουργός Εσωτερικών και υπάρχει αυτή η 
καταγγελία του κ. Παυλόπουλου ότι δίνατε χρήματα, 600 τόσα εκατομμύρια σε 
πράσινους Δήμους χωρίς παραστατικά.

Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Στους Δήμους δίναμε χρήματα με αντικειμενικά κριτήρια και πάντα 
με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΚΕ γινόταν η κατανομή των κονδυλίων. Η Νέα 
Δημοκρατία κατήργησε τη σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΚΕ και τα στοιχεία αποδεικνύουν 
ποιος κάνει κομματική πολιτική. Εμείς δεν κοιτάζαμε το χρώμα των Δήμων. Κοιτάζαμε 
την ικανότητα, την αποτελεσματικότητα, αν έχουν σχέδια και προτάσεις.

Σήμερα πλέον είναι φανερό ότι οι χρηματοδοτήσεις γίνονται με μικροκομματικά 
κριτήρια. Δεν είναι δυνατόν αλλιώς ορισμένοι Δήμοι, που τυχαίνει να είναι Δήμοι που 
πρόσκεινται στη Δεξιά, να έχουν το 80%, το 90% των χρηματοδοτήσεων.



ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή καταλαβαίνω την προσπάθεια 
του ΠΑΣΟΚ να αποδομήσει τις τυχόν εξαγγελίες αν υπάρξουν του κ. Καραμανλή στη 
Διεθνή Έκθεση και επειδή παρακολούθησα με προσοχή τα όσα είπε η κα 
Παπανδρέου για ανισότητες, για ακρίβεια, για ανεργία, για μείωση των εισοδημάτων 
στους χαμηλοσυνταξιούχους και όλα αυτά, παρ’ όλα αυτά κατά τεκμήριο, αν 
θεωρήσουμε ότι αποτελούν τεκμήριο, βλέπουμε ότι οι δημοσκοπήσεις, ότι ο κόσμος 
μέσα από τις δημοσκοπήσεις που παρουσιάζονται καθημερινά γυρίζει την πλάτη στο 
ΠΑΣΟΚ και αυξάνει τη διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν είναι οξύμωρο;

Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Σίγουρα τις δημοσκοπήσεις τις μελετάμε. Εκφράζουν ορισμένα 
πράγματα που κι εμείς και όλα τα Κόμματα τα κοιτάζουμε. Έχουμε όμως και την 
επαφή μας με τον κόσμο και έχουμε κι εμείς τις δικές μας εκτιμήσεις και από κει και 
πέρα δεν είμαστε σε εκλογική περίοδο. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του 
πληθυσμού που είναι δυσαρεστημένο από την κυβέρνηση.

Μάλιστα, είναι πρωτοφανές το ποσοστό που είναι δυσαρεστημένο από την οικονομική 
πολιτική της κυβέρνησης και είναι λογικό όλοι αυτοί που είναι δυσαρεστημένοι με τη 
Νέα Δημοκρατία να μην μετακινούνται προς το ΠΑΣΟΚ, διότι και ο χρόνος είναι λίγος 
κι εμείς χρειάζεται και τον προγραμματικό μας λόγο να τον κάνουμε πιο σαφή σε 
κάποια θέματα. Προς αυτήν την κατεύθυνση δουλεύουμε αποτελεσματικά κι αυτό θα 
το δούμε στις επόμενες εκλογές.

Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Κάτι να προσθέσω, απλώς, σ’ αυτό. Επειδή είστε όλοι έγκυροι 
πολιτικοί συντάκτες, απλώς να σημειώσουμε κάτι που συμβαίνει την τελευταία 
δεκαετία σε όλη την Ευρώπη, που είναι και ο λόγος που αν έχετε προσέξει έχει 
ανατραπεί το σύστημα των δημοσκοπήσεων αλυσιδωτά στη Γαλλία, στη Γερμανία, 
στην Ιταλία, που είναι ότι στην κοινή γνώμη της Ευρώπης γίνεται μια απότομη 
συμπύκνωση της δυσαρέσκειας και υπάρχουν ανατροπές που κανείς δεν τις είχε 
υπολογίσει.

Όπως σε Πρωθυπουργούς ή Προέδρους σαν τον Σιράκ που έκανε εκλογές 
πιστεύοντας ότι βρίσκεται σε ένα ευνοϊκό ρεύμα δημοσκοπήσεων και τις έχασε. Εγώ 
τουλάχιστον, κ. Γιακουμή, θα έλεγα ότι η Ελλάδα είναι μια ώριμη ευρωπαϊκή κοινωνία, 
ότι όλα τα καμπανάκια χτυπάνε για τη Νέα Δημοκρατία και όχι για το ΠΑΣΟΚ. Όλα, 
στις δημοσκοπήσεις, στις περιοχές που ισχύει κάτι αμετάθετο, ότι δεν υπάρχει 
Έλληνας πολίτης που να έχει ωφεληθεί από καμιά όψη της πολιτικής της Νέας 
Δημοκρατίας, παρά μόνο αν ανήκει στους ελάχιστους προνομιούχους, οι οποίοι όμως, 
όντας οι μόνοι ωφελημένοι, δεν μπορούν να αντιστρέφουν την κοινωνική καθημερινή 
πραγματικότητα, το ότι η μέση ελληνική οικογένεια νιώθει να συμπιέζεται χωρίς καμία, 
μια καμιά προσδοκία ανάκαμψης και ανατροπής από τις πολιτικές της Νέας 
Δημοκρατίας.



Άρα οι δημοσκοπήσεις είναι καμπανάκι για τη Νέα Δημοκρατία και όχι για το ΠΑΣΟΚ. 
Εννοώ, με τον ξεκάθαρο τρόπο που σας είπα, ότι η συνεχής καταγραφή αυτής της 
δυσαρέσκειας θα συμπυκνωθεί εις βάρος της Νέας Δημοκρατίας πολιτικά.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κυρία Παπανδρέου, αυτό που είπατε για την υπόθεση της 
εξαγοράς στη «ΓΕΡΜΑΝΟΣ», στην ερώτηση του συναδέλφου ότι θα εξαντλήσουμε 
όλες τις διαδικασίες σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και περιμένουμε να αναλάβει τις 
ευθύνες και η ανεξάρτητη Δικαιοσύνη, μπορεί να ισχύει και για την υπόθεση του OTE;

Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Για την υπόθεση του OTE το μόνο που έχουμε είναι μια πρόθεση 
της κυβέρνησης. Δεν γνωρίζουμε ακόμα τι θα κάνει, πώς θα το κάνει, αλλά σίγουρα 
όχι μόνον το ΠΑΣΟΚ, όλα τα Κόμματα και οι κοινωνικοί φορείς είναι εναντίον στην 
εκποίηση του OTE και στο να περάσει ολοκληρωτικά σε ξένα χέρια.

Από κει και πέρα δεν είναι μόνο η «ΓΕΡΜΑΝΟΣ». Είναι και η Π & Κ. Κι εκεί έχουμε 
επίσης σκάνδαλο, όπως και η εξαγορά της Finansbank και το χαμηλό τίμημα της 
Εμπορικής και περιμένουμε την αντίδραση της Δικαιοσύνης. Θυμάμαι ότι σε 
παλαιότερες εποχές...

Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Ογι και πολύ παλιές. Σχετικά πρόσφατες.

Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Ναι, παλαιότερες εννοώ πριν από τη Νέα Δημοκρατία. Όταν κάτι 
γραφόταν ή λεγόταν στον Τύπο, υπήρχε και σωστά μια αυτεπάγγελτη παρέμβαση του 
Εισαγγελέα. Ακόμη και πρόσφατα, όταν ο κ. Αλογοσκούφης είχε ονομάσει τον όρο 
που ήταν στη συμφωνία μεταξύ CREDIT AGRICOLE και Εμπορικής, σκάνδαλο, 
παράνομο με τον όρο, με βάση τον οποίο πούλησε βέβαια την Εμπορική, επενέβη ο 
Εισαγγελέας. Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε μια...

Ν. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ: Γιατί νόμιζε ότι αφορούσε κάποιον από το ΠΑΣΟΚ.

Β, ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Ναι, βέβαια. Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε, ενώ υπάρχουν 
πάρα πολλά στοιχεία, υπάρχει ψευδής ενημέρωση και παραπλάνηση της Ελληνικής 
Βουλής από τους αρμόδιους Διοικητές και Υπουργούς, η Δικαιοσύνη δεν έχει 
αντιδράσει τουλάχιστον μέχρι τώρα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ήθελα να ρωτήσω, γιατί οι ιδιωτικοποιήσεις που κάνει η Νέα 
Δημοκρατία είναι ξεπούλημα και δεν ήταν ξεπούλημα οι ιδιωτικοποιήσεις που έκανε το 
ΠΑΣΟΚ; Και εν πάση περιπτώσει η θέση για τον OTE που έχει το ΠΑΣΟΚ είναι, ότι 
δεν πρέπει να δοθεί παραπάνω από το 33%;



Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Κοιτάξτε, εμείς δεν είμαστε γενικά εναντίον των ιδιωτικοποιήσεων, 
και των μετοχοποιήσεων. Αλλαγή πρέπει να γίνεται όπου η αγορά είναι 
ανταγωνιστική, όπου μπορεί να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες και βεβαίως να 
διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον και το συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών.

Όταν γίνεται αποκρατικοποίηση ή ιδιωτικοποίηση θα πρέπει να γίνεται με διαφανείς 
διαδικασίες και όχι εκποίηση της περιουσίας.

Κι αυτό ισχύει κατά περίπτωση, εξαρτάται από την επιχείρηση, από το προϊόν ή την 
υπηρεσία την οποία προσφέρει. Σε κάποιες υπηρεσίες ή προϊόντα, αλλά κυρίως 
υπηρεσίες το κράτος έχει και πρέπει να έχει καθοριστικό ρόλο.

Για τον OTE είμαστε αντίθετοι στο να περάσει σε ξένο Management, να χάσει το 
δημόσιο την καταστατική μειοψηφία που προβλέπεται από το νόμο, το 33%, διότι 
θέλουμε οι τηλεπικοινωνίες, οι βασικές υποδομές που έχει επενδύσει ο Έλληνας 
πολίτης να αξιοποιηθούν προς όφελος της εθνικής οικονομίας και των Ελλήνων 
πολιτών και όχι να περάσουν σε ξένα χέρια.

Εδώ βλέπουμε τα τελευταία 2,5 χρόνια μία απαξίωση του OTE, συνειδητή απαξίωση 
του OTE. Υπήρχε σχέδιο για επέκταση της Ευρυζωνικότητας, το οποίο δεν 
υλοποιήθηκε. Είχαμε αυτή την εθελούσια έξοδο του OTE που ταλανίζει τον OTE 
πλέον τρία χρόνια. Υποτίθεται ότι 5.000 υπάλληλοι περίπου θα φύγουν, φεύγουν 
στελέχη τα οποία είναι απαραίτητα στον OTE, οι άλλοι 5.000 περιμένουν να τους 
πάρουν τις θέσεις τους και έχει διαλυθεί o OTE. Και βλέπουμε αυτή την απαξίωση του 
OTE, η οποία είναι συνειδητή για να τον πουλήσουν σε χαμηλή τιμή.

Εμείς είμαστε αντίθετοι στην πλήρη ιδιωτικοποίηση του OTE. Άλλο μετοχοποίηση, 
δηλαδή συνεργασία δημοσίου και ιδιωτών, όπου το δημόσιο έχει τον καθοριστικό ρόλο 
και άλλο ιδιωτικοποίηση του OTE.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σχετικά μ’ αυτό που είπατε, ότι ο πρωθυπουργός δεν έχει 
τίποτα να δώσει κλπ., μήπως μπορείτε να μας πείτε επιγραμματικά τι εισηγηθήκατε 
στον κ. Παπανδρέου για να παρουσιάσει στη ΔΕΘ;

Ν. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ: Όχι. δεν μπορούμε σήμερα, κ. Χασαπόπουλε.

Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Βεβαίως έχουμε κάνει προτάσεις στον κ. Παπανδρέου στο 
πλαίσιο του προγράμματος, το οποίο θα ακούσετε στη Θεσσαλονίκη.


