
μ" ενδιαφέρει να πάμε σε μία κυβέρνηση, η οποία το βασικό της μέλλημα και η ενέργειά 
της θα δαπανάται στο τι έγινε πριν 3 ή 5 ή 10 χρόνια. Εάν υπάρχουν και ίσως υπάρχουν 
κάποιες κραυγαλέες περιπτώσεις, εκεί χρειάζονται ίσως διορθωτικές παρεμβάσεις.

Ε.ΣΤΑΗ: Τις γνωρίζετε ήδη;
Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Κάποιες γνωρίζω, αλλά δεν θ" άρχιζα να τις απαριθμώ γιατί θα 
ξεχάσω άλλες που είναι ίσως το ίδιο σημαντικές και ίσως και σημαντικότερες.
Ε.ΣΤΑΗ: Ξέρετε γιατί σας ρωτάω αυτό πέρα από το γενικότερο θέμα του αγώνα που 
είχατε ξεκινήσει κατά της διαπλοκής; Σας το ρωτάω γιατί λέτε κάθε ημέρα σ" αυτή την 
προεκλογική περίοδο ότι δεν έρχεσθε για να γκρεμίσετε, αλλά για να οικοδομήσετε. 
Φαντάζομαι ότι όταν ακυρώνονται συμβάσεις και δεν μιλάμε τώρα για συμβάσεις μικρών 
έργων, προφανώς μιλάμε για συμβάσεις μεγάλων έργων, έτσι δεν είναι; Δεν είναι ένας 
τύπος γκρεμίσματος;
Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Κατ" αρχήν μην πάτε στην ακραία έκφραση της ακύρωσης.
Ε.ΣΤΑΗ: Εσείς το είπατε.

Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Μπορεί να υπάρχει ανάγκη επαναδιαπραγμάτευσης, βελτίωσης μιας 
σύμβασης. Είναι βέβαιο κα Στάη ότι δεν ερχόμαστε να γκρεμίσουμε, αλλά για να χτίσουμε. 
Αυτό εκπέμπεται από κάθε πλευρά και δεν θα σας έλεγα μόνο στα λόγια, αλλά ακόμα και 
από την καθημερινή μας συμπεριφορά, θα τολμούσα να σας πω και από την νοοτροπία 
μου.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αν υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις κραυγαλέας παρανομίας 
ή αθέτησης όρων, δεν πρέπει η πολιτεία να παρέμβει. Απλώς σας λέω ότι αυτό δεν είναι 
το κύριο μέλλημα. Το κύριο μέλλημα είναι το από εδώ και εμπρός. Θα σας το πω απλά.

Οι πολίτες ξέρουν καλύτερα και από εσάς και από εμένα ότι υπάρχει εκτεταμένη 
διαφθορά. Και δεν εννοώ μόνο σε επίπεδο μεγάλων διαγωνισμών. Στο επίπεδο της 
καθημερινής συναλλαγής με το δημόσιο, το ξέρουμε αυτό. Είναι όμως μια αλήθεια ότι δεν 
είναι δυνατόν να πάμε μόνο προς τα πίσω για να ελέγξουμε όλες τις περιπτώσεις ή τις 
περισσότερες, που κάτι έχει γίνει κάτω από σκιά. Εάν υπάρχουν κάποια κραυγαλέα τα 
διορθώνουμε με εμπέδωση κανόνων για το από εδώ και εμπρός ώστε και ο πολίτης να 
αποκτήσει ξανά στοιχειώδη εμπιστοσύνη απέναντι στην πολιτεία.

Ε.ΣΤΑΗ: Να μείνουμε σε κάποια θέματα τα οποία εντάσσονται σε γενικότερο κεφάλαιο 
που λέγεται αξιοπιστία, γιατί πιστεύω ότι σ"αυτές τις εκλογές κρίνεται πολύ αυτό που λέμε 
πολιτική αξιοπιστία, γι" αυτό και το χρησιμοποιείτε και οι δυο πλευρές, τα δυο μεγάλα 
κόμματα κατά κύριο λόγο.

Στο θέμα του Χρηματιστηρίου για παράδειγμα, αναρωτιέμαι αν ο Ελληνας πολίτης μπορεί 
να έχει σαφή άποψη ποιος παρεμβαίνει και ποιός δεν παρεμβαίνει. Εσείς ξεκινήσατε να 
λέτε ότι δεν παρεμβαίνετε και ότι είναι η κυβέρνηση εκείνη η οποία χρησιμοποιεί το 
Χρηματιστήριο, ξεκινώντας από το σποτ των Ευρωεκλογών, αλλά συνεχίσατε αμέσως να 
σχολιάζετε την πορεία του Χρηματιστηρίου με τρόπο που μπορούσε να προκαλέσει και 
κρίση και κλυδωνισμούς.

Ας πούμε ένα παράδειγμα που είναι του Σεπτεμβρίου. Στις 22 Σεπτεμβρίου είχατε ζητήσει 
έρευνα για την κίνηση των μετοχών του OTE και των Ελληνικών Πετρελαίων, κάτι που θα 
μπορούσε να προκαλέσει κλυδωνισμό στο Χρηματιστήριο και η πρόσφατη παρέμβαση 
σας, παραίνεση-παρέμβαση προς τους Διοικητές των ασφαλιστικών ταμείων να μην 
επενδύσουν τα χρήματα των ασφαλισμένων. Τελικά κ.Καραμανλή με το χέρι στην καρδιά 
παρεμβαίνετε και εσείς στην πορεία του Χρηματιστηρίου.

Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Οχι βέβαια και εξηγούμαι. Εάν αυτά τα παραδείγματα που μόλις 
παρουσιάσατε θεωρούνται παρεμβάσεις, τότε έχουμε διαφορετική ορολογία στο τι 
ορίζουμε παρέμβαση. Δηλαδή εάν υπάρχουν, δεν σας λέω κατ" ανάγκη με βεβαιότητα, 
αλλά σκέψεις ή υποψίες ή πληροφορίες δεν πρέπει η αξιωματική αντιπολίτευση, όχι δεν 
πρέπει, δεν έχει την υποχρέωση απορρέουσα από τον ρόλο της και την ευθύνη της, να 
ζητήσει έλεγχο; Να ζητήσει να μάθει τι συμβαίνει;

Παρέμβαση, λοιπόν, η οποία επιχειρήθηκε με την έννοια της πολιτικής εκμετάλλευσης το 
Χρηματιστήριο έκανε και μάλιστα χονδροειδώς, απροκάλυπτα η κυβέρνηση. Ξεκινώντας 
όχι μόνο στις Ευρωεκλογές με την πρόβλεψη ότι εάν μάλιστα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία 
στις Ευρωεκλογές θα καταρρεύσει το Χρηματιστήριο. Αυτό και αν είναι παρέμβαση.
Χυδαία παρέμβαση μου επιτρέπετε να πω.

Μετά με την παρότρυνση να μπουν όλοι στο Χρηματιστήριο και μάλιστα χωρίς να έχει 
διασφαλίσει τους κανόνες που έπρεπε, μετά με τις άγαρμπες παρεμβάσεις που οδήγησαν 
στην κρίση του. Με άλλα λόγια, απλά πράγματα. Εμείς δεν έχουμε παρέμβει, ούτε έχουμε 
λόγο να παρέμβουμε. Για μας το Χρηματιστήριο είναι ένας θεσμός ευαίσθητος μεν, αλλά 
πολύ σημαντικός αναπτυξιακός και επενδυτικός, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας της 
ελεύθερης οικονομίας, αλλά θέλει προσοχή.

Και ποιά προσοχή χρειάζεται. Δυο πράγματα, ένα την θεσμική του θωράκιση. Δεν έχει 
κάνει καλά την δουλειά της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μέχρι στιγμής. Και δεύτερον, την 
αποχή από την προσπάθεια να αξιοποιήσει κανείς το Χρηματιστήριο πολιτικά.

Σας θυμίζω, ότι ο κ.Σημίτης είχε πει πριν από λίγους μήνες, όταν το Χρηματιστήριο 
αισθανόταν ο ίδιος ότι πηγαίνει πάρα πολύ καλά, έλεγε ότι "απεικονίζει την υγεία της 
οικονομίας". Πριν από λίγες εβδομάδες όταν τα πράγματα δεν ήταν τόσο ευχάριστα 
άρχισε να λέει, "δεν έχει σχέση η πραγματική κατάσταση της οικονομίας". Αυτά σε μια 
ώριμη δημοκρατία που έχει εμπεδώσει και τους κανόνες που λειτουργούν τέτοιοι θεσμοί
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σαν το Χρηματιστήριο, είναι ανύκουστα πράγματα.

Ε.ΣΤΑΗ: Τελικά μου λέτε ότι είναι θέμα ερμηνείας το τι σημαίνει παρέμβαση, οπότε 
υπάρχει μεγάλη δυνατότητα ...
Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Οχι δεν σας λέω ότι είναι θέμα ερμηνείας. Απλώς με πολύ αβρό και 
πολύ ευγενικό τρόπο σας εξέφρασα την πλήρη αντίθεσή μου στο σκεπτικό, ότι είναι και 
αυτά παρεμβάσεις.

Να σας πω κάτι, τα ασφαλιστικά ταμεία ..
Ε.ΣΤΑΗ: Και αυτή η δήλωση των μικροενέσεων ας πούμε στο Χρηματιστήριο, δεν είναι η 
αποδοχή της παρέμβασης, όταν λέτε "ε, μικροενέσεις σας γίνονται", δεν αποδέχεστε ότι 
"εντάξει σας γίνεται μια μικρή παρέμβαση".

Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: θα φθάσουμε και εκεί κ.Στάη. Κάναμε μια τοποθέτηση για τα 
ασφαλιστικά ταμεία. Οτι γίνεται νόμιμα δεν έχει κανένα φόβο. Εγώ εξέλαβα την αντίδραση 
της κυβέρνησης ως ένοχη πρόθεση τουλάχιστον. Εάν λες ότι δεν θίγουμε την νομιμότητα, 
παρανομία δεν θέλουμε να δούμε, γιατί εκεί θα το ελέγξουμε, γιατί σηκώνονται και 
φωνάζουν αυτοί που φωνάζουν, δηλαδή οι κυβερνητικοί;

Ε.ΣΤΑΗ: Ναι αλλά μπορεί κανείς να σας πει ότι και εσείς κάνατε αυτή την δήλωση πριν 
δείτε επένδυση χρημάτων ασφαλιστικών ταμείων.
Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Οχι, είχαμε δει τις καταγγελίες της επώνυμες και πολύ ρητές 
καταγγελίες των συνταξιούχων, οι οποίοι εξέφραζαν ένα πολύ μεγάλο φόβο. Τώρα 
έρχομαι στο τελευταίο που είπατε περί μικροενέσεων. Θα σας πω κάτι; Είναι πράγματι 
μια παραδοχή που κάμπτει ελαφρά το ζήτημα αρχής. Και το κάνεις ή το έκανα με πλήρες 
συναίσθημα της ευθύνης, ότι έχει καεί τόσος κόσμος, εκατοντάδες χιλιάδες 
μικροεπενδυτών, σε πολλές περιπτώσεις με ευθύνη εκείνων που δημιούργησαν μια 
συγκεχυμένη ατμόσφαιρα. Που δέχεσαι κάτι ως αναγκαίο κακό για να μην υποστούν 
ακόμα μεγαλύτερη ζημιά.

Σε επίπεδο αρχής, αναμφισβήτητα αυτά σε ένα ώριμο και αναπτυγμένο Χρηματιστήριο 
που λειτουργούν κανόνες δεν γίνονται και δεν πρέπει να γίνονται.
Ε.ΣΤΑΗ: Και γιατί ενδώσατε στον πειρασμό λοιπόν; Σωστά το βλέπω εγώ και σας το 
ρωτάω, το περί παρεμβάσεων και από την δική σας πλευρά;
Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Κανένας πειρασμός. Και φιλοδοξούμε οι άνθρωποι ως κυβέρνηση να 
εξασφαλίσουμε τέτοιους κανόνες για την θεσμική θωράκιση του Χρηματιστηρίου, που να 
μην χρειάζονται καν τέτοια πράγματα. Αλλά θα ήταν τουλάχιστον περίεργο, για να μην 
σας πω επικριτέο, το να εμφανιζόμαστε να λέμε ότι δεν μας ενδιαφέρει το αν έχουν κάει 
πάρα πολλοί άνθρωποι, ας καούν και άλλοι τόσοι.

Εκεί δείχνουμε μια συγκρατημένη ανοχή. Αν πρέπει να επικριθούμε γι" αυτό την δέχομαι 
την επίκριση, είναι πράγματι κάμψη στο επίπεδο της αρχής. Γι" αυτό και τόσο ανοιχτά και 
ειλικρινά σας το ομολογώ.
Ε.ΣΤΑΗ: Μάλιστα. Ας μείνουμε στο κεφάλαιο της αξιοπιστίας, γιατί πιστεύω ότι κρίνονται 
πολλά εκεί και εσείς υπολογίζετε πολλά σ" αυτό και ο Πρωθυπουργός ο κ.Σημίτης. Στο 
πως φτάσαμε σ" αυτές τις εκλογές θέλω να έρθουμε κ.Καραμανλή. Εσείς λέγατε τους 
τελευταίους μήνες ότι δεν θα επιτρέψετε την παραμονή στην εξουσία σε μια αλαζονική και 
επικίνδυνη κυβέρνηση και λέγατε ότι το μείζον ζήτημα είναι το πολιτικό, το οποίο 
αφορούσε το να φύγει η κυβέρνηση αυτή όσο γίνεται πιο γρήγορα από την εξουσία.

Φτάσαμε στην περίφημη εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας, όπου εσείς είχατε την 
δυνατότητα και τον κ.Στεφανόπουλο να στηρίξετε, αλλά και εκλογές να προκαλέσετε, 
αφού έπρεπε να λυθεί το μείζον πολιτικό θέμα που ήταν να φύγει αυτή η επικίνδυνη όπως 
λέγατε κυβέρνηση. Γιατί δεν το κάνατε;
Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Εξηγούμαι. Κατ" αρχήν δεν έχει καμία αντίφαση αυτό, γιατί το βάζετε 
ως ζήτημα αξιοπιστίας. Καμία αντίφαση. Εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι θα καταψηφίσουμε την 
συγκεκριμένη υποψηφιότητα ή θα προκαλέσουμε εκλογές με ευκαιρία την προεδρική 
εκλογή. Είχαμε πει θα ανακοινώσουμε την απόφασή μας τον Δεκέμβριο.

Βεβαίως λέγαμε και ορθώς το λέγαμε, ότι είναι μείζον και το ζήτημα της επίλυσης του 
πολιτικού προβλήματος, γιατί υπήρχε νομίζουμε και υπάρχει πολιτικό πρόβλημα. Τελικά 
αποφασίσαμε ότι θα υπερψηφίσουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ζητήσαμε 
παράλληλα και εκλογές.

Ε.ΣΤΑΗ: Εφευγε πια από τα χέρια σας όμως το ζήτημα αυτό.
Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Αρα δεν υπάρχει καμία αντίφαση. Προβληματίστηκα πολύ γι" αυτό το 
θέμα και τελικά η απόφαση μου ήταν ότι δεν μπορούμε να πάμε αντίθετα σε ένα Πρόεδρο 
που είναι επιτυχημένος, σε ένα Πρόεδρο που τον θέλει η συντριπτική πλειοψηφία των 
πολιτών, σε έναν Πρόεδρο που αν θέλετε έχει απόψεις οι οποίες είναι πάρα πολύ κοντά 
στις δικές μας.

Δεν θα πω ότι προέρχεται στο παρελθόν και από τον ευρύτερο πολιτικό μας χώρο. Δεν 
είναι κατ" ανάγκη συναισθηματικά αυτά τα κριτήρια. Ολα αυτά όμως με οδήγησαν στο 
συμπέρασμα, ότι είναι λάθος. Είναι λάθος ως μήνυμα που είναι μια κοινωνία η οποία δεν 
θέλει να βλέπει -επειδή μιλάμε και για αξιοπιστία- μια στοιχειώδη συνέχεια και ακολουθία 
στις πολιτικές απόψεις που εκφράζονται και όχι τακτικίστικα παιχνίδια.

Και είπαμε από την άλλη πλευρά, μας απαλλοτροιώνει το δικαίωμα για εκλογές. Θα 
ζητήσουμε εκλογές και στην χειρότερη περίπτωση αν δεν το κάνει δεκτό το αίτημα ο 
Πρωθυπουργός, το πολύ-πολύ να καθυστερήσουν 3, 4, 5 μήνες δεν χάθηκε ο κόσμος.

Ο Πρωθυπουργός, για δικούς του προφανώς λόγους, αφού αμφιταλαντεύθηκε για ένα
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