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Αρχή µιας νέας πρωτοβουλίας  
 

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ 
ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΟΝΝΕ∆ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  

 

Ο  π. Υπουργός της Ν.∆ κ. Κωστής Χατζηδάκης ήταν ο πρώτος συνε-
ντευξιαζόµενος στη νέα πρωτοβουλία της ΟΝΝΕ∆ Κορινθίας να απευ-
θύνεται σε πολιτικούς  και να ζητά απαντήσεις πάνω σε διάφορα θέµα-
τα.  

Όπως αναφέρει ο ΟΝΝΕ∆ , είναι ερωτήσεις που συλλέγονται από ανοιχτή ηλεκτρο-
νική διαδικασία µεταξύ των µελών της και παράλληλα ευχαριστεί θερµά τον κο 
Χατζηδάκη που αποδέχτηκε την πρόσκλησή της. 
Η συνέντευξη ήταν ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα, εν όψει µάλιστα και των εκλογών 
που έρχονται.  
 

 Η συνέντευξη  
 
«κε Χατζηδάκη, 
 
1.Γιατί να ψηφίσω Νέα ∆ηµοκρατία στις επόµενες εκλογές; Τι θα αλλάξει; 
 
- Τώρα ξεκινάει η προεκλογική εκστρατεία και κάνουµε αυτό που κάνουν όλα τα  
κόµµατα εξουσίας. Προβάλλουµε το πρόγραµµα και τις θέσεις µας, έτσι ώστε να 
πείσουµε όσο δυνατόν περισσότερους ψηφοφόρους θεωρώντας ότι η δική µας πρό-
ταση είναι καλύτερη αν εφαρµοστεί µόνη της. Η πολιτική που ακολουθήθηκε την 
τελευταία διετία δεν µπορεί να θεωρηθεί µονόδροµος, γιατί διαφορετικά πρέπει να 
δεχτούµε ότι η καταστροφή είναι µονόδροµος.  
Την ίδια ώρα άλλα κόµµατα, λαϊκίστικα δεξιά και αριστερά, ενώ το δόγµα  
Παπανδρέου ήταν «λεφτά υπάρχουν», εκείνα υιοθετούν το δόγµα «λεφτά υπάρχουν 
να φάνε και οι κότες». Και νοµίζω πως σε αυτή την περίπτωση θα ισχύει το ευαγγε-
λικό «η εσχάτη πλάνη χείρων της πρώτης». Εµείς θέλουµε να ακολουθήσουµε το 
δρόµο της κοινής λογικής. ∆ηλαδή να γίνουν όλες οι αναγκαίες παρεµβάσεις στη 
φοροδιαφυγή, στον έλεγχο των δαπανών, στην προώθηση των διαρθρωτικών αλλα-
γών, σε κινήσεις που θα ενισχύσουν την ρευστότητα και την ανάπτυξη της οικονο-
µίας, έτσι ώστε να ανέβουµε την ανηφόρα που έχουµε µπροστά µας πιο γρήγορα.  
Ξέρουµε ότι υπάρχει ανηφόρα, αλλά λέµε την αλήθεια. Υπάρχει άλλος δρόµος  
από αυτόν του ΠΑΣΟΚ. Αλλά δεν θέλουµε να ζούµε, όπως τα µικρά κόµµατα που 
σας προανέφερα, στον κόσµο της ουτοπίας.  
 
2.Γιατί δεν βάζετε στον προγραµµατικό λόγο της Ν.∆. την άµεση αλλαγή  
του νόµου περί ευθύνης Υπουργών αµέσως µόλις αναλάβετε την εξουσία; 
 
- Για το συγκεκριµένο θέµα, το οποίο άπτεται της συνταγµατικής αναθεώρησης, η 
Νέα ∆ηµοκρατία έχει τοποθετηθεί µέσω της επιτροπής που συνέστησε ο Αντώνης 
Σαµαράς στα τέλη του 2010. Το περασµένο καλοκαίρι κατέθεσε τις προτάσεις της 
στις οποίες συµπεριλαµβάνεται µεταξύ άλλων και η πρόταση για αλλαγή του νόµου 
περί ευθύνης Υπουργών. Και ασφαλώς οι προτάσεις αυτές είναι µέρος του προε-
κλογικού µας προγράµµατος. Η Νέα ∆ηµοκρατία είναι ο βασικός πυλώνας του πο-
λιτικού συστήµατος και είναι διατεθειµένη να κάνει τα απαραίτητα βήµατα προκει-
µένου να αποκατασταθεί η αξιοπιστία του. 
 
3.Την τελευταία φορά που ήρθατε στην Κορινθία, καλεσµένος της ΟΝΝΕ∆ Κοριν-
θίας, δηλώσατε ότι "προσπαθείτε να παραµένετε ένας από εµάς". Τελικά αυτό το 
"εµείς" πως µεταφράζεται ; Αξιολογεί η Ν∆ ; Αξιοποιεί τα νέα στελέχη της ; Με 
ποιο τρόπο ενισχύεται η υγιής ενασχόληση των νέων µε την πολιτική;  
Έχει νόηµα να είναι κάποιος συνεπής στις ιδέες του ή µήπως είναι “προνόµιο”  να 
έχει διαφοροποιηθεί σε διαδικασίες όπως είναι για παράδειγµα οι  
αυτοδιοικητικές εκλογές ; 

 
- Όποιος έχει περάσει από τη ∆ΑΠ και την 
ΟΝΝΕ∆ δεν µπορεί να σβήσει αυτό το κοµ-
µάτι της ζωής του. Η ενασχόληση µε τα κοι-
νά σε αυτή την ηλικία σου δίνει µια πιο 
έντονη αίσθηση προσφοράς, γιατί τότε δια-
µορφώνεις την ιδεολογία σου και δίνεις τις 
πρώτες πολιτικές µάχες. Και σ’αυτές οι 
ΟΝΝΕ∆ίτες ήταν, είναι και θα είναι στην 
πρωτοπορία.  
Η ΟΝΝΕ∆ είναι πάντα το καλό πρόσωπο 
της Νέας ∆ηµοκρατίας στη νέα γενιά. Στη 
σηµερινή συγκυρία η πολιτική έχει ανάγκη 
από νέους ανθρώπους µε φρέσκες ιδέες και 

όρεξη για δουλειά. Και στις επερχόµενες εκλογές τα στελέχη της νεολαίας θα δώ-
σουν τον καλύτερό τους εαυτό για τη νίκη. 
 
4. Σε πρόσφατη εκδήλωση στη Παλιά Βουλή µε τίτλο "Για την Ελλάδα Τώρα"  
ο Πρόεδρος της ∆ΡΑΣΗΣ Στέφανος Μάνος αναφερόµενος σε 'σας και την κα ∆ια-
µαντοπούλου είπε πως για να εκτιµήσει τη πολιτική και ιδεολογική συνέπειά σας 
πρέπει να "φύγετε απ' τα κόµµατα στα οποία βρίσκεστε αυτή τη στιγµή". Τι απα-
ντάτε; 
 
- Ο καθένας υπηρετεί τα δηµόσια πράγµατα από εκεί που τον κατατάσσουν οι πολί-
τες. Και οι πολίτες µου έκαναν την τιµή να τους εκπροσωπώ στη Β’ Αθηνών µε τη 
Νέα ∆ηµοκρατία και, πιο παλιά, στην Ευρωβουλή. Είµαι στη Νέα ∆ηµοκρατία αδι-
αλείπτως από 18 χρονών και πάντα έχω συνεργαστεί µε όλους τους προέδρους του 
κόµµατος.  
Η Νέα ∆ηµοκρατία είναι το κόµµα του Κων/νου Καραµανλή. Των µεγάλων εθνι-
κών επιλογών που συνεχίζει να υπηρετεί πιστά το εθνικό συµφέρον. Η ανανέωση 
της πολιτικής ζωής περνάει µέσα από την ανανέωση των κοµµάτων, όχι µέσα από 
τον κατακερµατισµό σε µια κρίσιµη ώρα. 
 
5. Σε πρόσφατες συνεντεύξεις σας, έχετε επανειληµµένα τονίσει την αναγκαιότητα 
επιστροφής της Ελλάδας σε ρυθµούς ανάπτυξης, ως βασική προϋπόθεση για την 
επίτευξη των στόχων του ελληνικού προγράµµατος ως προς τη βιωσιµότητα του 
δηµοσίου χρέους, αλλά και για την αντιµετώπιση της ανεργίας και των µεγάλων 
κοινωνικών προβληµάτων. Ποια είναι τα αναπτυξιακά µέτρα που θεωρείτε ότι πρέ-
πει να ληφθούν κατά προτεραιότητα προς την κατεύθυνση αυτή; 
 
- Το πρώτο είναι η πολιτική σταθερότητα. Για αυτό χρειάζονται και οι εκλογές που 
µπορούν να αποτελέσουν βαλβίδα εκτόνωσης ώστε να εκφραστεί ο κόσµος.  
Προσέξτε: όπως κανένας δεν πάει να κόψει ξύλα µέσα σε ένα φλεγόµενο δάσος, 
έτσι και κανένας επενδυτής δεν επενδύει σε µια χώρα που είναι εκτός ελέγχου.  
Το δεύτερο είναι η ρευστότητα. Με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών γίνονται 
κάποια βήµατα, αλλά δεν φτάνουν διότι οι τράπεζες τώρα βγάζουν το κεφάλι τους 
από το νερό και ξέρουµε ότι µε το κούρεµα του χρέους έχουν προβλήµατα. Άρα, 
πρέπει να δούµε τι θα κάνουµε µε την ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων, µε την ο-
ποία πρέπει να δουλέψουµε συστηµατικά και γενικότερα µε τα ευρωπαϊκά θεσµικά 
όργανα. Στο ίδιο πλαίσιο είναι απαραίτητο να δοθούν πίσω τα λεφτά που χρωστάει 
το κράτος στον ιδιωτικό τοµέα. Παρότι έδωσε ένα 1 δις στις αρχές του χρόνου χρω-
στάει ακόµη 5,5 και αυτό είναι ένα ακόµα µέτρο το οποίο µπορεί να ενισχύσει την 
ρευστότητα. Επίσης, πρέπει να δούµε πως θα ξεκινήσουν και τα µεγάλα έργα και 
από την άλλη πρέπει να δούµε πως θα ξεµπλοκάρουµε και θα τρέξουµε όσο πιο 
γρήγορα γίνεται το ΕΣΠΑ. Όχι για να πετύχουµε θαύµατα, αλλά γιατί και από εκεί 
µπορούµε να πάρουµε κάποιες ανάσες για την ρευστότητα. Εκεί, ακριβώς, πρέπει 
να δούµε που είναι τα σηµεία συµφόρησης του ΕΣΠΑ.  
 
Επίσης, πέρα από την πολιτική σταθερότητα και τη ρευστότητα, υπάρχει και ένας 
τρίτος δρόµος παράγοντας: Ελλάδα φιλική στην επιχειρηµατικότητα. ∆ηλαδή απλό 
και σταθερό φορολογικό σύστηµα. Πόλεµος στη γραφειοκρατία και τη διαφθορά. 
Προώθηση των αποκρατικοποιήσεων και της αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσί-
ας. 


