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1 Η Ν6 εδ" κι �να περ�που χρ�νο υπολειπ�ταν του
ΠΑΣΟΚ στι	 δη�οσκοπ)σει	. 7τσι, λ�γο-πολ& )ταν

ανα�εν��ενο το αποτ�λεσ�α των ευρωεκλογ"ν.
Πιστε&ετε �τι η Ν6 �πορε� να καλ&ψει την διαφορ�;

Η Ν�α 4η
οκρατ�α κυβερν� τον τ"πο τα τελευτα�α
π�ντε χρ"νια, εκ των οπο�ων τα τελευτα�α δ�ο  κ�τω απ"
τι� δ�σκολε� συνθ�κε� 
ια� διεθνο�� οικονο
ικ�� κρ�ση�

ε 
εταβαλλ"
ενα χαρακτηριστικ�. Ε�ναι φυσικ" οι πολ�τε�,


�σω τη� ψ�φου του�, να θ�λουν να εκφρ�σουν τον προ -
βλη
ατισ
" και  τη δυσφορ�α του�. Σ’ αυτ�� τι� Ευρω -
εκλογ�� οι πολ�τε� �στειλαν ισχυρ" 
�νυ
α και 
ε την
εξαιρετικ� αυξη
�νη αποχ� του� απ" την εκλογικ�
ανα
�τρηση.
Η Ν�α 4η
οκρατ�α θα διεκδικ�σει την ε
πιστοσ�νη του
Ελληνικο� λαο� στι� επ"
ενε� εκλογ�� και 
πορε� να
πετ�χει 
ια 
εγ�λη ν�κη. Η ν�κη ε�ναι εφικτ� και πολιτικ�
και 
αθη
ατικ�. Αλλ� πρ�πει να δουλε�ου
ε κ�θε

�ρα 
ε 
"νη σκ�ψη να ε�
αστε χρ�σι
οι στου� πολ�τε�
και στη χ�ρα.

2 Το τοπ�ο ε�ναι δυσ�εν�	 για την κυβ�ρνηση λ�γω τη	
οικονο�ικ)	 κρ�ση	. Οι πολ�τε	 ακο&ν για �εταρ -

ρυθ��σει	, αλλ� ��λλον δεν τι	 �χουν κατανο)σει. Μ) -
πω	 τελικ� το πιο ση�αντικ� πρ�βλη�α τη	 κυβερ νητικ)	
παρ�ταξη	 ε�ναι το �λλει��α επικοινων�α	;

Η παγκ"σ
ια χρη
ατοοικονο
ικ� κρ�ση, οι επιπτ�σει�
τη� οπο�α� βρ�σκονται ακ"
η σε πλ�ρη εξ�λιξη, βυθ�ζει
τη διεθν� οικονο
�α σε 
ια πρωτ"γνωρη για τα

εταπολε
ικ� δεδο
�να βαθι� �φεση και αποδεικν�ει
ξεκ�θαρα το σ�νθετο χαρακτ�ρα των προβλη
�των των

σ�γχρονων οικονο
ι�ν και την αν�γκη αντι
ετ�πισ��
του� 
ε ν�ε� προσεγγ�σει�. 
Οι πολ�τε� αντιλα
β�νονται την αναγκαι"τητα των 
�τρων
που λα
β�νονται και την βο�ληση να ε�ναι "σο το δυνατ"
δικαι"τερα. Γι’ αυτ" και η κυβερνητικ� εικ"να δεν πλ�ττεται
απ" τα οικονο
ικ� 
�τρα. Επ�ση� οι πολ�τε� στ�θηκαν
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Στηρ�ζου�ε του# οικονο�ικ� ασθεν�στερου# συ�πο-
λ�τε# �α#, στηρ�ζου�ε την αν�πτυξη, περιορ�ζου�ε τι#
κρατικ�# σπατ�λε#, χτυπ��ε την φοροδιαφυγ".

Το ΠΑΣΟΚ αρκείται στην πολιτική 
του εντυπωσιασμού και του “όχι σε όλα”

Η ΝΔ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
επισημαίνει σε συνέντευξη της η κ. Φεβρωνία Πατριανάκου.  «Ήμασταν πάντα το κόμμα
των μεγάλων και δύσκολων εθνικών επιλογών και διαχειριζόμαστε πάλι εμείς μια δύσκολη
οικονομική κρίση», λέει η γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού της ΝΔ τονίζοντας με έμ-
φαση, ότι το κυβερνών κόμμα μπορεί να ανακάμψει και να κερδίσει για 3η συνεχόμενη φορά
εθνικές εκλογές όποτε αυτές κι αν πραγματοποιηθούν.
Την εκτίμηση της αυτή η κ. Πατριανάκου την στηρίζει στο ότι «έχουμε Στόχευση, Πρόγραμμα,
Σχέδιο, Υπευθυνότητα». Λάθη έχουμε κάνει και γι’ αυτό μας έστειλαν μήνυμα οι ψηφοφόροι
στις ευρωεκλογές, λέει η κ. Πατριανάκου, η οποία επιτίθεται τόσο στο ΠΑΣΟΚ, όσο και
στο ΛΑ.Ο.Σ. Για το μεν ΠΑΣΟΚ σημειώνει πως μετατοπίζει τον πολιτικό λόγο στην σκαν-
δαλολογία, στον μηδενισμό, στην απαξίωση, στον ισοπεδωτισμό, στον εύκολο εντυπωσιασμό,
ενώ για τον ΛΑ.Ο.Σ. επισημαίνει  χαρακτηριστικά ότι «διεκδικεί μερικά τετραγωνικά στο
θυρωρείο της πολυκατοικίας του φαντασιακού του κόσμου».

Συν�ντευξη στο Μιχ�λη Κωτσ�κο
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αλληλ�γγυοι και στι� 
εταρρυθ
�σει� για την Τριτοβ�θ
ια
Εκπα�δευση, στο Ασφαλιστικ", στι� 4ΕΚΟ, στην απο -
κρατικοπο�ηση τη� Ολυ
πιακ��, στην φορολογικ�

εταρρ�θ
ιση. Η Κυβ�ρνηση δε�χνει να �χει πρ"βλη
α "ταν
η ατζ�ντα, κυρ�ω�  απ" το κ"

α τη� αξιω
ατικ��
αντιπολ�τευση�, 
ετατοπ�ζεται στην σκανδαλολογ�α, στον

ηδενισ
", στην απαξ�ωση, στον ισοπεδωτισ
", στον
ε�κολο εντυπωσιασ
". Το ΠΑΣΟΚ �χει υιοθετ�σει την
πολιτικ� τη� �ρνηση� του «ΟΧΙ ΣΕ ΟΛΑ» και επενδ�ει στον
φ"βο και στην καταστροφολογ�α. Κ�νει ",τι �κανε π�ντα.
Οι εποχ�� "
ω� αλλ�ζουν, "πω�  και οι αν�γκε� των
πολιτ�ν.

3 7να �)να �ετ� τι	 ευρωεκλογ�	 κι ακ��η δεν �χει
υπ�ρξει κ�ποια πρωτοβουλ�α απ� τον πρωθυπουργ�.

Τελικ� η κυβ�ρνηση �λαβε ) �χι το �)νυ�α των ευρω -
εκλογ"ν;

<ταν �να� πλο�σιο� πολιτικ� 
�να� 
ε
πολλαπλ�� πολιτικ��, προγρα

ατισ
�νε� �

η, πρωτοβουλ�ε�. Εγκα�νια Μουσε�ου
Ακρ"πολη�, σ�νοδο� ΟΑΣΕ και �τυπη
σ�νοδο� ΝΑΤΟ- Ρωσ�α� στην Κ�ρκυρα,
τετρα�
ερη σ�νοδο� Ευρωπαϊκο� Λαϊκο�
Κ"

ατο�. Λ�βα
ε κυβερνητικ�� πρωτοβουλ�ε� για τη

εταν�στευση, την ασφ�λεια, τη 
ε�ωση τη� στρατιωτικ��
θητε�α�. Νο
οθετ�σα
ε τη χρ�ση τη� κουκο�λα� ω�
επιβαρυντικο� παρ�γοντα εγκλη
ατικ�ν πρ�ξεων και
ανακοιν�σα
ε  το πακ�το των οικονο
ικ�ν 
�τρων.
Ρυθ
�ζεται το θ�
α των η
ιυπα�θριων χ�ρων που
απασχολε� χιλι�δε� συ
πολ�τε� 
α�. Αν το 
�νυ
α �ταν
εκτ"� των �λλων επ�σπευση δρ�σεων και πολιτικ�ν
σ�γουρα το π�ρα
ε. Επειδ� "
ω� το 
�νυ
α των εκλογ�ν
ε�ναι π�ντα πολυδι�στατο θα υπ�ρξουν πρωτοβουλ�ε� που
θα ικανοποι�σουν του� πολ�τε� που προσδοκο�ν απ" ε
��,

α� παρακολουθο�ν και 
α� κρ�νουν.

4 Πιστε&ετε �τι �ε �να ευρ& ανασχη�ατισ�� σε
κυβ�ρνηση και κ���α �πορε� η Ν6 να αλλ�ξει τη

γν"�η των πολιτ"ν και να ε�φανιστε� �ε ν�α δυνα�ικ);
Ποτ� δεν αρκε� 
"νο η αλλαγ� προσ�πων για να

αλλ�ξει η γν�
η των πολιτ�ν. Ο ε�κολο� εντυπωσιασ
"�
του ανασχη
ατισ
ο� δεν του� πε�θει. Οι αποτελεσ
ατικ��,
δυνα
ικ�� πολιτικ�� πε�θουν του� πολ�τε�. Οι αλλαγ��
προσ�πων επανατοποθετο�ν και επανανοη
ατοδοτο�ν τι�
πολιτικ��. Η ν�α δυνα
ικ� δια
ορφ�νεται "ταν οι προσ -
δοκ�ε� των πολιτ�ν αυξ�νονται απ" την Κυβ�ρνηση και η
Κυβ�ρνηση 
ε συστη
ατικ" τρ"πο ανταποκρ�νεται στι�
απαιτ�σει� του�. >ταν βελτι�νει την καθη
εριν"τητ� του�
και δη
ιουργε� τι� προϋποθ�σει� για �να καλ�τερο Α�ριο
για τη χ�ρα.

5 Η διε�β�λιση που δ�χεται η Ν6 απ� τον Λαϊκ�
Ορθ�δοξο Συναγερ�� ε�ναι περισσ�τερο ανησυχητικ)

απ� �τι η αντιπολιτευτικ) τακτικ) του ΠΑΣΟΚ;
@να πολ� 
ικρ" ποσοστ" απ" τι� ψ�φου� που �χασε

η Ν�α 4η
οκρατ�α κατευθ�νθηκε στο ΛΑΟΣ . Το γεγον"�
αυτ",  δεν ξεφε�γει απ" τα συν�θη "ρια του φαινο
�νου
να υπερψηφ�ζονται 
ικρ"τερα κ"

ατα στι� Ευρωεκλογ��.
4εν ανησυχο�
ε. 4ιεκδικο�
ε την ψ�φο "λων των πολιτ�ν
που πιστε�ουν στον Καρα
ανλ�, στι� Ιδ�ε� 
α�, στι� Αρχ��

α�, στι� προγρα

ατικ�� 
α� θ�σει�, στο κοινωνικ"
πλα�σιο των πολιτικ�ν 
α�. Μπορε� να κ�να
ε λ�θη αλ -
λ� �χου
ε Στ"χευση, Πρ"γρα

α, Σχ�διο, Υπευθυ ν"τητα.
<
ασταν π�ντα το κ"

α των 
εγ�λων και δ�σκολων
εθνικ�ν επιλογ�ν και διαχειριζ"
αστε π�λι ε
ε�� 
ια
δ�σκολη οικονο
ικ� κρ�ση.

6 Τελικ� η Ν6 ε�ναι στην �δια πολυκατοικ�α �ε τον
ΛΑ.Ο.Σ. �πω	 λ�ει ο κ. Καρατζαφ�ρη	 και ασπ�ζονται

πολλο� απ� του	 ψηφοφ�ρου	 του κυβερν"ντο	
κ���ατο	; Και ε�ν ε�ναι στην �δια πολυκατοικ�α για ποιον
λ�γο δεν υπ�ρχει πεδ�ο συνενν�ηση	;

Ο ΛΑΟΣ διεκδικε� 
ερικ� τετραγωνικ� στο θυρωρε�ο τη�
πολυκατοικ�α� του φαντασιακο� του� κ"σ
ου. Ακ"
α
"
ω� και στη σφα�ρα τη� φαντασ�α� δεν αν�κου
ε ο�τε
καν στην �δια γειτονι�. 4εν �χου
ε τ�ποτα κοιν". 4ιαφ� -
ρου
ε στο �φο�, στο �θο�, στι� Ιδ�ε�, στου� στ"χου�, στι�

εθ"δου�.

7 Πολλ�	 απ� τι	 προτ�σει	 του ΛΑ.Ο.Σ., ειδικ� σε
θ��ατα λαθρο�εταν�στευση	 και ασφ�λεια	 του

πολ�τη τα ενστερν�ζονται κυβερνητικ� στελ�χη. Μ)πω	
η Ν6 φοβ�ται, �τι ε�ν συ�φων)σει �ε κ�ποιε	 απ� τι	
προτ�σει	 Καρατζαφ�ρη θα απολ�σει δυν��ει	 απ�
τον �εσα�ο χ"ρο;

@χου
ε δεδο
�νε� θ�σει� για την ασφ�λεια και τη
λαθρο
εταν�στευση. 4εν τι� διαπραγ
ατευ"
αστε και
η 
εγ�λη πλειοψηφ�α του Ελ ληνικο� λαο� τι� ασπ�ζεται.
@χου
ε τι� πολιτικ�� 
α� και τι� εφαρ
"ζου
ε. @να
κρ�το� που παρ�χει ασφ�λεια στου� πολ�τε� του,
δικαιοσ�νη, ανθρωπι� στου� 
εταν�στε�. @χου
ε  τι�
πολι τικ��, �στε να διατηρ�σου
ε την κοινωνικ� συνοχ�
και να ενεργοποι�σου
ε τι� Ευρωπαϊκ�� δυν�
ει� για την
επ�λυση του προβλ�
ατο� τη� παρ�νο
η�  
εταν� -
στευση�.

8 Ο κ. Τσουκ�το	 στην απολογ�α του στον ανακριτ)
για την υπ�θεση Siemens ε�πε �τι τα κ���ατα �χουν

διπλ� βιβλ�α. Πω	 το σχολι�ζετε;

� Με το ΛΑ.Ο.Σ. δεν �χου�ε καν�να κοιν� ση�ε�ο,
δεν αν)κου�ε ο&τε στην �δια γειτονι�



Συνέντευξη 23

Ο κο� Τσουκ�το� 
ιλ� για το κ"

α του. Για το κ"

α
που υπηρ�τησε ω� «στρατηγ"�» του Πρωθυπουργο� κ.
Ση
�τη. Το ΠΑΣΟΚ χρωστ�ει 
ια εξ�γηση στον Ελληνικ"
λα". Γιατ� φοβο�νται την αλ�θεια; Που π�γαν τα λεφτ�;
Απ" ποιου� �παιρναν χρη
ατοδοτ�σει�; Τηρο�σαν διπλ�
βιβλ�α; Το θρ�σο� τη� παραπληροφ"ρηση� �χει και
"ρια. Τα χρ�
ατα 
π�καν στο τα
ε�ο του ΠΑΣΟΚ; Αν ναι,
γιατ� �λεγαν ψ�
ατα; Αν "χι, τ"τε γιατ� οι Τα
�ε�
ευθυγρα

�ζονται 
ε τον κο Τσουκ�το;

9 Η υπ�θεση Siemens αποτελε� την χρυσ) ευκαιρ�α
για τον πολιτικ� κ�σ�ο, να συνεργαστε� για να

αποβ�λλει του	 επ�ορκου	. Μπορε� να υπ�ρξει τ�τοιου	
ε�δου	 συνεργασ�α, ) θα παρακολουθ)σου�ε ν�ο
γ&ρο σκληρ)	 αντιπαρ�θεση	 και σκανδαλολογ�α	;

Στην υπ"θεση Siemens ε�ναι αναγκα�ο η 4ικαιοσ�νη
να κ�νει καλ� τη δουλει� τη� χωρ�� να ανακατευτο�ν οι
πολιτικο�. >σοι συ

ετε�χαν στο σκ�νδαλο πρ�πει να
πλη ρ�σουν. Χωρ�� συνδιαλλαγ��, χωρ�� συγκαλ�ψει�,
χωρ�� διαπραγ
ατε�σει� π�νω �  κ�τω απ" το τραπ�ζι.
>σον αφορ� την αντιπολ�τευση δεν �χει παρ� να δεχθε�
την πρ"ταση του Πρωθυπουργο�,  � οπο�α ε�χε
υποβληθε� �δη απ" το 2008 και αφορο�σε τη σ�σταση
διακο

ατικ��  επιτροπ�� για το πολιτικ" χρ�
α. >λα τα
�λλα ε�ναι παραπλανητικ� ψευδοδιλλ�
ατα που
εξυπηρετο�ν κο

ατικ�� σκοπι
"τητε�.

10 Λογικ� ε�ν δεν αλλ�ξει κ�τι δρα�ατικ� θα
οδηγηθο&�ε και σε εθνικ�	 εκλογ�	 τον Μ�ρτιο

�ε αφορ�) την εκλογ) του Προ�δρου 6η�οκρατ�α	. Η
χ"ρα, δεδο��νου τη	 οικονο�ικ)	 κρ�ση	 �πορε� να το
αντ�ξει;

Ο κο� Παπανδρ�ου και η ηγετικ� του ο
�δα πα�ζει

ε του� θεσ
ο�� και 
ε το πρ"σωπο του Προ�δρου προ -
σωπικ�. Η συ
περιφορ� του� πλ�ττει πολιτικ� τον
τ"πο. Με δεδο
�νη την οικονο
ικ� κρ�ση πλ�ττει τον
τ"πο και οικο νο
ικ�. Φ�ρει στο ακ�ραιο το β�ρο� των
επιλογ�ν και των αποφ�σε�ν του. Κρ�νεται. Τι� ευθ�νε�
θα τι� αποδ� σει ο λα"�.

11 Η Ν6 προλαβα�νει να αλλ�ξει το κλ��α ��χρι τον
επ��ενο Μ�ρτιο, δεδο��νου, �τι �χει αναγκαστε�

να λ�βει και ��τρα για την καταπολ��ηση του
ελλε���ατο	;

Η Ν�α 4η
οκρατ�α θα λ�βει "λα τα αναγκα�α 
�τρα
για να βγει η χ�ρα απ" την διεθν� οικονο
ικ� κρ�ση 
ε
τι� 
ικρ"τερε� δυνατ�� απ�λειε�. 4εν κινε�ται 
ε β�ση το
εκλογικ" τη� συ
φ�ρον, αλλ� το συ
φ�ρον τη� χ�ρα�.
Στηρ�ζου
ε του� οικονο
ικ� ασθεν�στερου� συ
πολ�τε�

α�, στηρ�ζου
ε την αν�πτυξη, περιορ�ζου
ε τι� κρατικ��
σπατ�λε�, χτυπ�
ε την φοροδιαφυγ�. Αυτ� ε�ναι η
πολιτικ� 
α�. Απ" αυτ� θα κριθο�
ε.

12 Τι πιστε&ετε �τι �φταιξε και η κυβερνητικ) πα -
ρ�ταξη δεν �δειξε τα απαρα�τητα αντα νακλαστικ�

σε δι�φορε	 υποθ�σει	, �πω	 το Βατοπ�δι, τα δο�η��να
ο��λογα, που σ�γουρα πλ)γωσαν την παρ�ταξη και την
β�ση του κ���ατο	;

Ακολουθ�σα
ε, ανεξαρτ�τω� κ"στου�, τον δ�σκολο
δρ"
ο τη� αποκ�λυψη� και "χι τη� συγκ�λυψη�. Ε
ε��
προκαλ�σα
ε εξεταστικ� επιτροπ� στη Βουλ� σε αντ�θεση

ε τι� πρακτικ�� του ΠΑΣΟΚ "ταν �ταν Κυβ�ρνηση. 4εν ε�χε
δεχθε� εξεταστικ� για πολ� 
εγαλ�τερη� ση
ασ�α�
υποθ�σει�. Ο�τε καν  επιτροπ� εσωτερικο� ελ�γχου για
τα οικονο
ικ� του�. Για την υπ"θεση Τσουκ�του δεν �χουν
κ�νει �να χρ"νο 
ετ� την ο
ολογ�α. Ο δ�σκολο� δρ"
ο�
και πληγ�νει και απογοητε�ει και προσωριν� αποστα -
σιοποιε� αλλ� στην πορε�α του χρ"νου δικαι�νει.

13 Οι πληροφορ�ε	 αναφ�ρουν, �τι επ�κεινται
αλλαγ�	 σε κυβ�ρνηση και κ���α. Εσε�	 θ�λετε

να παρα�ε�νετε στην θ�ση τη	 υπε&θυνη	 Πολιτικο&
Σχε διασ�ο& τη	 Ν6, ) προτι��τε την υπουργοπο�ηση;

4εν βρ�σκο
αι στην πολιτικ� για να ζητ�, � να
διαλ�γω, � να εκφρ�ζω προτι
�σει�. Αφοσι�νο
αι στην
προσπ�θεια ε�ν 
ου ανατεθε� θ�ση ευθ�νη�. Ε�ν "χι,
προσπαθ� να προσφ�ρω 
ε διαφορετικ" τρ"πο αλλ�
π�ντα στην κατε�θυνση τη� πολιτικ�� και κοινωνικ��
προσφορ��.

ΕΠΕΙ6Η ΟΜ9Σ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ Τ9Ν ΕΚΛΟΓ9Ν
ε�ναι π�ντα πολυδι�στατο θα υπ�ρ-
ξουν πρωτοβουλ�ε	 που θα ικανο-
ποι)σουν του	 πολ�τε	 που προσ-
δοκο&ν απ� ε��	, �α	 παρακολου-
θο&ν και �α	 κρ�νουν.




