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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2008

Ο  Υπουργός  Ανάπτυξης  κ.  Χρήστος  Φώλιας  παραχώρησε  συνέντευξη  στον 
δημοσιογράφο της ΝΕΤ κ. Μανόλη Κοττάκη και στην εκπομπή «Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ», το 
Σάββατο  6  Δεκεμβρίου  και  ώρα  17:00.  Ακολουθεί  το  απομαγνητοφωνημένο 
κείμενο της συνέντευξης:
 

Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Κυρίες  και  κύριοι  καλό  απόγευμα  από  την  οδό  Μεσογείων,  από  εδώ 
που  εδρεύει  το  Υπουργείο  Ανάπτυξης.  Σήμερα  έχουμε  την  χαρά  και 
την  τ ιμή  να  φιλοξενούμε  στην  Άλλη  Όψη  τον  Υπουργό  Ανάπτυξης, 
τον κύριο  Χρήστο Φώλια,  ο  οποίος,  μου φαίνεται  κύριε  Υπουργέ δεν 
έχετε ξαναδώσει και  συνέντευξη στα 4,5 χρόνια που ε ίστε μέλος του 
Υπουργικού Συμβουλίου. 
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Είχα πει ότι  στα 5 χρόνια θα δώσω. Κοντεύουμε. 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Σας ευχαριστούμε λοιπόν. 
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Ήσασταν πειστικός, με ψήσατε. 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Προσπαθούμε  εδώ  και  λ ίγο  καιρό,  αλλά  και  η  επικαιρότητα  ε ίναι 
πολύ  πειστική.  Πριν  μπούμε  στα  μείζονα  θέματα  του  Υπουργείου 
σας, έχω τρεις απορίες. 

Απορίες,  τ ις  οποίες  φαντάζομαι  ότι  τ ις  έχε ι  και  ο  θεατής,  αλλά 
απορίες που μου δημιουργήθηκαν βλέποντας τα αντικε ίμενα εδώ στο 
γραφείο σας, αλλά και εσάς.  

Πριν  μπούμε  στα  θέματα  της  βαριάς  πολιτ ικής  που  μας 
απασχόλησε,  αυτό  που  απασχολεί  πάρα  πολύ  κόσμο  που  σας  βλέπει 
κάθε  φορά  που  βγαίνετε  από  την  Κυβερνητική  Επιτροπή  εκεί  στο 
Μαξίμου, ε ίναι αυτό το περίφημο μαντηλάκι  που φοράτε σήμερα.
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Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Λέτε να απασχολεί τον κόσμο το μαντηλάκι μου; 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Πολλές  φορές,  χτυπάει  ξέρετε  στο  μάτι  και  αναρωτιέται  ο  πολύς 
κόσμος,  μα  καλά  στα  Γρεβενά  πως  βγήκε  Βουλευτής  με  το 
μαντηλάκι;  
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Ίσως και  εξαιτ ίας.  
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Εξαιτ ίας; Γ ιατί;
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Κατ’  αρχήν  να  σας  πω,  το  μαντηλάκι  έχε ι  μία  παλιά  ιστορία  στην 
οικογένειά  μου.  Ο πατέρας  μου πάντοτε  φορούσε μαντηλάκι.  Βέβαια 
εκε ίνη  την  εποχή  ήταν  το  λευκό,  το  ατσαλάκωτο,  το  οποίο  ήτανε 
παράλληλο με την τσέπη και μου έμεινε από τότε.  

Θεωρούσα τον πατέρα μου ότι  ήταν πολύ σικ και  ως εκ τούτου 
μου άρεσε και  από τότε  που  άρχισα  να φορώ κουστούμι,  άρχισα  και 
φορούσα και  εγώ μαντηλάκι.  Βέβαια,  ε ίναι  κάτι  το οποίο μου αρέσει, 
το  κάνω  και  βεβαίως  ούτε  ξενίζε ι ,  ούτε  δημιουργεί  απόσταση,  όπως 
κάποιοι  ενδεχομένως  επικοινωνιολόγοι  θα  λέγανε,  μιας  που  με  το 
μαντηλάκι  στον  1 ο  προεκλογικό  αγώνα  που  έκανα  στα  Γρεβενά  το 
2004,  με  το  μαντηλάκι  περπατούσα  στα  χ ιόνια,  με  το  μαντηλάκι 
έμπαινα στα μαντριά,  όπου υπήρχαν ψηφοφόροι συντοπίτες μου. 

Με  το  μαντηλάκι  πήγαινα  μέσα  στα  δάση  και  στα  βουνά,  δεν 
δημιούργησε  κανένα  πρόβλημα,  απόδειξη  ότι  εξελέγην  και  με  το 
μαντηλάκι  ξαναβγήκα. Βέβαια δεν βγήκα εξαιτ ίας του.
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Κάτι  ε ίχατε  κάνει.  Όλο  αυτό  το  διάστημα  κανένας  από  τους 
επικοινωνιολόγους  δεν  της  Νέας  Δημοκρατίας  δεν  σας  ε ίπε  ποτέ,  ότι 
ξέρεις  κάτι  Υπουργέ,  αυτό  το  πράγμα  στον  κόσμο  χτυπάει,  ότι 
μπορεί να δημιουργεί  και α ίσθηση. 
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Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Ναι μου το ε ίπανε.  
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Ποιος; 
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Βγάλτο λέε ι .  
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Σας ε ίπανε. 
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Βγάλτο  λέε ι  γ ιατί  δημιουργεί  απόσταση.  Όχι  λέω,  δεν  το  βγάζω  και 
θα την καλύψω την απόσταση αλλιώς. Έτσι φαίνεται  τα κατάφερα. 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Πάντως  δεν  πιστεύω  να  έχει  κανένα  σημειολογικό  χαρακτήρα,  ότι 
ήσαστε έτοιμοι  να κουνήσετε το μαντήλι στην εξουσία; 
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Κοιτάξτε  να  σας  πω.  Αν  ήταν  έτσι,  θα  ήταν  πάρα  πολλοί  οι  άλλοι  οι 
οποίοι  θα  κρατούσαν  τα  μαντήλια  εδώ  και  πάρα  πολύ  καιρό  στα 
χέρια,  αλλά  όχι  εμείς.  Εμείς  το  μαντηλάκι  το  έχουμε  για  την  τσέπη, 
όχι γ ια να το κουνήσουμε. 

Άλλωστε ο κόσμος θα αποφασίσει πότε και εάν. 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Σαφώς.  Το δεύτερο πράγμα Υπουργέ που μου έκανε  εντύπωση,  ε ίναι 
αυτό  το  ευρώ  που  βλέπω  εδώ  μπροστά  στο  γραφείο  σας  και  όταν 
ετοιμαζόμασταν  για  την  συνέντευξη,  λέω  καλά,  ο  Υπουργός  οποίος 
έρχεται  εδώ του δίνε ι  και  1 ευρώ; Εκτεθειμένο; 
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Να  σας  πω.  Αυτό  το  ευρώ  είναι  εκε ί  από  τότε  που  ήμουν 
Υφυπουργός  Οικονομίας.  Σαν  Υφυπουργός  Οικονομίας  ε ίχα  πάρα 
πολλές  επισκέψεις  φορέων,  εκπροσώπων,  ατόμων,  Νομαρχών, 
Δημάρχων,  που  θέλανε  χρήματα  οι  άνθρωποι  γ ια  να  επενδύσουν 
στον τόπο τους, στην δουλειά που κάνανε. 
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Επειδή  πάντοτε  το  Υπουργείο  Οικονομίας  έχε ι  λ ιγότερα 
χρήματα  από  όσα  θέλει  η  πελατεία  του,  επιτρέψτε  μου,  εντός 
ε ισαγωγικών  να  πω,  θα  ήθελαν  να  έχουν.  Έτσι  λοιπόν  όταν 
έρχονταν  και  έλεγα,  δεν  έχω  λεφτά,  τελικά  όταν  με  έπειθαν  έλεγα, 
ωραία,  πάρτε  γ ια  καπάρο  αυτό  ευρώ  και  ικανοποιημένος  πλέον  ο 
επισκέπτης μου, πήγαινε να πάρει όπως και εσείς. 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Εμείς δηλαδή αν ζητήσουμε, μπορεί να πάρουμε ευρώ; 
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Πάρτε το σαν καπάρο. 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Δεν πιάνω τίποτα. 
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Το ίδ ιο έλεγαν και οι  άλλοι.  Μα λέε ι δεν έχε ι .  
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Δεν έχει ευρώ; 
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Εσείς βλέπετε ότι  έχε ι .  
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Εδώ βλέπω ότι έχε ι ,  αλλά προσπαθώ να το πιάσω και δεν μπορώ. 
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Δεν πιάνεται.  Αυτό το ευρώ δεν πιάνετε.  
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Για να δω. 
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Γιατί ε ίναι κάτω. Εμείς αν θέλετε σημειολογικά. 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος. 
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Έχουμε  ανεβάσει  την  αξία  του  ευρώ  ποιο  ψηλά  από  εκεί  που 
βρίσκεται.  
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Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Λέτε;
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Πείτε το έτσι.  
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Το  τρίτο  πράγμα  που  μου  έκανε  εντύπωση   στο  γραφείο  σας,  ε ίναι 
ο ι  φωτογραφίες.  Είδα  μία  φωτογραφία  σας  με  τον  απερχόμενο 
Πρόεδρο  Μπους  και  μία  φωτογραφία  με  τον  Πάπα  Ιωάννη  Παύλο,  ο 
οποίος  και  αυτός  ε ίναι,  αν  το  πούμε  με  ορθόδοξο  τρόπο, 
Μακαριστός.  

Βλέπω με  τον Πρόεδρο Μπους τα ε ίχατε πει  25 η  Μαρτίου,  γ ιατί 
νομίζω ε ίναι μία εκδήλωση που γίνεται πάντοτε στον Λευκό Οίκο. 
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Είναι η γ ιορτή της 25ης Μαρτίου. 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Τι σας ε ίπε; Τι  εντύπωση σας δημιούργησε ο Πρόεδρος; 
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Τις ελάχιστες κουβέντες που ανταλλάξαμε, μου έδωσε την εντύπωση 
ενός  ανθρώπου  ευγενούς,  ενός  ανθρώπου  ζεστού,  φιλ ικού  και  ενός 
ανθρώπου  ο  οποίος  τ ιμά  την  Ελλάδα  και  τους  Έλληνες.  Ενός 
ανθρώπου που νιώθει  καλά με τους Έλληνες.  

Αυτή η εντύπωση ήταν που μου προξένησε η καλημέρα του,  οι 
πέντε κουβέντες που ανταλλάξαμε, κυρίως η χε ιραψία του.  Γ ιατί  τον 
άνθρωπο,  κακά  τα  ψέματα,  στο  σφίξ ιμο  του  χεριού  τον  ν ιώθεις  και 
εκε ί χαρακτηρίζε ις .  

Αλλά,  ήταν  ένας  άνθρωπος  ο  οποίος  στην  επικοινωνία,  στην 
χε ιραψία,  στο  καλημέρα,  διαφέρει  πάρα  πολύ  από  την  ε ικόνα  που 
έχει ο πολύς ο κόσμος. 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Σας ε ίπε κάτι  ιδ ια ίτερο;  
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Χαρά  μας  που  γιορτάζουμε  μαζί  σας  την  ιστορική  ημέρα  αυτή.  Αυτό 
ήτανε. 
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Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Και ο Πάπα Ιωάννης; Τον Πάπα Ιωάννη πότε τον ε ίδατε; 
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Τον Πάπα Ιωάννη τον ε ίδα στις  2 Μαΐου του 2000. ε ίχε  καλέσει  τότε 
150  εκπροσώπους  των  κοινωνικών  εταίρων  από  όλη  την  υδρόγειο. 
Εκείνη  την  εποχή  ήμουν  Πρόεδρος  της  Συνομοσπονδίας  του 
Ελληνικού  Εμπορίου.  Τότε  κοινωνικός  εταίρος  και  ήμουν  ο 
μοναδικός  Έλληνας  που  επισκέφθηκε,  προσκεκλημένος  του  Πάπα 
από το Βατικανό. 

Ήταν  αμέσως  μετά  το  Πάσχα  μας  και  σκύβοντας  και  φιλώντας 
του το  χέρι,  μία  εκπληκτική φυσιογνωμία.  Να  και  βεβαρημένος  στην 
υγεία  του,  ήταν  ένας  άνθρωπος  ο  οποίος  απέπνεε  μία  αύρα.  Μία 
αύρα  η  οποία  πραγματικά  κάλυπτε  όλο  τον  χώρο  και  του  ε ίπα 
Χριστός Ανέστη και μου απήντησε Αληθώς Ανέστη. 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Στα Ελληνικά. 
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Στα  Ελληνικά.  Και  ανταλλάξαμε  πέντε  κουβέντες  στα  Ελληνικά,  τα 
οποία μιλούσε, βεβαίως τα Εκκλησιαστικά Ελληνικά, αλλά δεν ε ίχαμε 
κανένα πρόβλημα να επικοινωνήσουμε. 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Κύριε Υπουργέ, μαλακά σας πήγα στην αρχή.
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Τώρα δηλαδή που την πάμε την δουλειά; Τώρα πάμε στα σκληρά; 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Τώρα  πάμε  στα  σκληρά.  Γ ιατί  εσείς  ε ίστε  στο  επίκεντρο,  νομίζω  ότι 
όλα αυτό το διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια,  αλλά από τον καιρό που 
αναλάβατε  ε ιδ ικά  αυτό  τον  θώκο,  ε ίσαστε  στο  επίκεντρο  της 
κριτ ικής.  Σας  λέγανε  Υπουργό ακρίβειας,  σας  έλεγαν αδύναμο κρίκο, 
ήσασταν  τελευταίος  στις  δημοσκοπήσεις  το  τελευταίο  διάστημα,  το 
τελευταίο εξάμηνο. 

Πως  το  βιώσατε  όλο  αυτό;  Αισθανθήκατε  κάποια  στιγμή  ότι, 
βρε μπας και έκανα λάθος που ανέλαβα αυτό το Υπουργείο; 
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Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Ποτέ  δεν  πέρασε  από  το  μυαλό μου  να  σας  πω γιατί .  Ο  κόσμος  έχει 
τ ις  δικές  του  προσλαμβάνουσες,  εγώ  έχω  το  δικό  μου  καθήκον  και 
την  δική  μου  φιλοσοφία.  Ξέρω τι   πρέπει  να  κάνω.  Ξέρω  πώς  να  το 
κάνω και ξέρω να θα έχω ή δεν θα έχω αποτέλεσμα. 

Εάν ε ίναι  κάτι  το οποίο  θα με οδηγήσει  σε μη αποτέλεσμα,  δεν 
το κάνω. Εάν ε ίναι  κάτι  που θα οδηγήσει  σε αποτέλεσμα, το επιλέγω 
και  ξέρω  πότε  θα  έρθει  το  αποτέλεσμα.  Ως  εκ  τούτου,  με  λέγανε 
Υπουργό ακρίβειας. Τότε που τα πράγματα ήταν ακριβά. 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Τώρα δεν ε ίναι;  
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Βεβαίως τώρα που τα πράγματα έχουν φτηνύνει,  δεν περίμενα να με 
πει  κανείς  Υπουργό  φθήνιας.  Αλλά  δεν  έχε ι  σημασία,  εμένα  αυτό 
που  με  ενδιαφέρει,  ε ίναι  ο  κόσμος  να  νιώθει  ότι  αυτή  η  πίεση  που 
ε ίχε τότε,  δεν υπάρχει π ια. 

Το  ότι,  ε ίπατε  ότι  ήμουν  ο  αδύναμος  κρίκος.  Κάποιοι  το 
λέγανε,  κάποιοι  το  λένε  ακόμα.  Το  θέμα  ε ίναι  ότι  εγώ  μόνο 
αδύναμος  κρίκος  δεν  ν ιώθω.  Εγώ  νιώθω  αυτό  που  ένιωθα  πάντα 
στην  ζωή  μου.  Όταν  κάνεις  την  δουλειά  σου,  όταν  δουλεύεις,  όταν 
έχει  αποτέλεσμα,  όταν   ξέρεις  εσύ  ότι  αυτό  που  κάνεις  ε ίναι  στο 
σωστό  και  αποδεικνύεται  ε ίναι  σωστό.  Το  τελευταίο  που  θα  νιώσω, 
ε ίναι  αδύναμος. Νιώθω δυνατός.  

Νιώθω  δυνατός  γ ιατί  η  δουλειά  και  το  αποτέλεσμα  σε 
δυναμώνει  και  αν  θέλεις  και  η  εμπιστοσύνη  που  δείχνε ι  ο 
επικεφαλής,  αυτός που με εμπιστεύτηκε.  
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Εσείς  στο  παρελθόν,  πριν  μπείτε  στην  πολιτ ική,  ήσασταν  έμπορος. 
Ξεκινήσατε  από  το  τυροκομείο  του  πατέρα,  φτιάξατε  αυτή  τη 
μεγάλη επιχε ίρηση με τα GOODY’S.
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Μία μεγάλη παρέα την φτιάξαμε. 
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Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Μεγάλη  παρέα  ναι,  σωστά.  Το  ερώτημα  ε ίναι,  γ ιατί  σήμερα  ο 
επιχε ιρηματίας  ε ίναι  τόσο  άπληστος;  Γ ιατί  αυτό  το  οποίο 
παρατηρούμε,  ε ίναι  μία  απληστία  και  υπάρχει  μία  μεγάλη  άρση 
εμπιστοσύνης  να  το  πούμε  έτσι,  να  το  πω  επιφύλαξη;  Από  τον 
καταναλωτή  απέναντι  στον  επιχε ιρηματία  και  εσείς  ο  ίδ ιος 
αναγκαστήκατε  ας  πούμε  να  βάλετε  λουκέτο  σε  σούπερ  μάρκετ,  να 
τα βάλετε με ιδ ιωτικές επιχε ιρήσεις.  

Τι  ε ίναι  αυτό  που  κάνει  τον  επιχε ιρηματία  σήμερα  να  έχει 
αλλάξει;  
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Κοιτάξτε  να σας  πω.  Πρώτα απ’  όλα αλλάξανε  οι  αρχές,  έχε ι  αλλάξει 
η  κοινωνία.  Και  όταν  βάζε ι  όλα  τα  στοιχε ία  που  απαρτίζουν  την 
κοινωνία,  αλλάζουνε.  Μήπως  οι  υπάλληλοι,  ο ι  σημερινοί  δημόσιοι 
υπάλληλοι  ε ίναι  ίδ ιο ι  με  τους  παλιούς  δημόσιους  υπαλλήλους; 
Μήπως  οι  επιχε ιρηματίες  γενικότερα,  ή  οι  β ιομήχανοι,  ε ίναι  σήμερα 
όπως ήταν τότε; 

Μήπως  εμπιστεύεται  κανείς  να  δώσει  το  χέρι  να  κάνει,  να 
δώσει  τον  λόγο  του.  Κόλα  το  που  λένε.  Κάναμε  συμφωνία  και  να 
εμπιστευτεί  αν  δεν  υπογράψει  συμβόλαιο;  Αλλάξαν  τα  πράγματα, 
αλλάξαν  και  οι  επιχε ιρηματίες  και  αν  θέλετε,  η  πραγματική 
οικονομία θέλει  κόπο για να αποδώσει.  

Αλλά εκείνο που θα μου επιτρέψετε  να πω ε ίναι,  δ ιαπιστωτικά, 
ότι  παλιά  δουλεύαμε,  κουραζόμασταν  και  ε ίχαμε  άμυλα.  Δηλαδή  η 
πρόοδος  ερχόταν  μέσα  από  την  άμυλα  των  επιχε ιρήσεων  και  των 
επιχε ιρηματιών.  Βλέπαμε  ότι  μας  προσπερνούσε  κάποιος  και 
προσπαθούσαμε  κάτι  καλύτερο  να  κάνουμε  από  αυτό  για  να  τον 
ξεπεράσουμε. 

Τα  τελευταία  σχεδόν  30  χρόνια  όμως,  η  άμυλα 
αντικαταστάθηκε από τον φθόνο.  Γ ίναμε  όλοι  οπαδοί  της  ελάσσονος 
προσπάθειας.  Δημιουργήθηκαν φαινόμενα στην κοινωνία  μας και  δεν 
χρειάζεται  να  επεκταθώ.  Όπου  άνθρωποι  τυχάρπαστοι,  γ ίνανε  πολύ 
πλούσιοι  χωρίς  να  προσπαθήσουν,  επειδή  βρέθηκαν  στον  κατάλληλο 
χώρο την κατάλληλη ώρα. 
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Και  άνθρωποι  οι  οποίοι  θέλουν  να  δουλέψουν,  άρχισαν  να 
έχουν δεύτερη σκέψη. Λένε,  γ ιατί αυτός χωρίς να δουλέψει  έγ ινε και 
εγώ  δεν  θα  γίνω;  Και  εκε ί  αρχίσανε  να  μπαίνουνε  στην  φιλοσοφία, 
το  πώς  θα γίνε ι  να  τα  πάρουμε,  πως  θα  γίνε ι  να  τα  αρπάξουμε,  έχε ι 
καμιά δουλειά να κάνουμε και  λοιπά. 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Ναι.  Γ ι ’  αυτό  το  όνειρο  σήμερα  ε ίναι  ή  να  γ ίνε ις  επιχε ιρηματίας,  δεν 
το  λέμε  γ ια  όλους.  Προς  Θεού.  Με  τον  τρόπου  που  περιγράφεται  ή 
να γ ίνε ις δημόσιος υπάλληλος.  
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Αυτό ε ίναι το δράμα. 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Οι  ψηφοφόροι  σας  τ ι  σας  ζητάνε;  Να  τους  επιδοτείτε  τ ις 
επιχε ιρήσεις  ή  να  τους  διορίσετε  στο  δημόσιο;  Κάνετε  διορισμούς 
αλήθεια; 
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Εγώ ούτε έναν. 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Ούτε ένα; Και πως γίνεται;  
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Πρώτα  απ’  όλα  να  σας  πω.  Διότι  δεν  μπορεί  κανένας  να  κάνει 
δ ιορισμό  λόγω  ΑΣΕΠ.  Δηλαδή,  όπου  υπάρχει  ΑΣΕΠ,  γ ιατί  ο ι 
δ ιορισμοί  στο  δημόσιο  γ ίνονται  με  το  ΑΣΕΠ.  Όπου  υπάρχει  ΑΣΕΠ 
χέρι  δεν  μπαίνε ι ,  ε ίναι  ένα  σφραγισμένο  κουτί.  Δεν  μπαίνε ι  άλλος 
μέσα. 

Ως εκ τούτου δεν μπορείς να διορίσεις.  
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Έχει  παραθυράκια.  
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Όχι,  το ΑΣΕΠ δεν έχε ι παραθυράκια. 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Έχει.  Υπάρχουν άλλα. 
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Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Οι  Πασοκτζήδες  λένε  ότι  έχουμε  γεμίσει  τον  δημόσιο  τομέα  με 
γαλάζια  παιδιά,  οι  Νεοδημοκράτες  μας  βρίζουν  που  δεν  έχουμε 
διορίσει  κανέναν. Διαλέξτε και  πάρτε. Ή το ένα θα ισχύει  ή το άλλο. 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Τώρα, οι  ψηφοφόροι τ ι  σας λένε; Τι  θέλουνε; 
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Οι ψηφοφόροι δεν θα σας κρύψω. 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Επιχε ιρηματίες ή οι  υπάλληλοι;  
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Στην  περιοχή  που  ζω  εγώ.  Που  ε ίναι  μία  περιοχή  η  οποία  ποτέ  δεν 
ήταν  πλούσια  περιοχή,  η  οποία  πολύ  συχνά  για  πάρα  πολλά  χρόνια 
ήταν και ξεχασμένη. 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Τα Γρεβενά. 
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Τα  Γρεβενά.  Ο  κόσμος  θέλει  την  σιγουριά.  Ο  κόσμος  θα  ήθελε  να 
μπει  στο  δημόσιο.  Επιλέγουν,  θα  θέλανε,  εφόσον  μπορούσαν,  να 
διαλέξουν στην μετριότητα  της  σιγουριάς.  Ότι  θα έχουν μία  δουλειά 
γ ια  τα  επόμενα  30  ή  35  χρόνια.  Βέβαια  δεν  γ ίνεται  αυτό  και  εκε ίνο 
που προσπαθούμε να δώσουμε τον κόσμο να καταλάβει,  ε ίναι  ότι  αν 
θες  να  δημιουργήσεις,  αν  θέλεις  να  φτιάξε ις  ένα  μέλλον  καλύτερο 
για  σένα  και  γ ια  τα  παιδιά  σου,  αλλά  και  γ ια  τον  τόπο,  ασχολήσου 
με την επιχε ιρηματικότητα. 

Βέβαια  πρέπει  να  το  έχε ι  και  από  μέσα  σου.  Η 
επιχε ιρηματικότητα  δεν  ε ίναι  αντίδοτο  στην  ανεργία.  Η 
επιχε ιρηματικότητα  ε ίναι  μεράκι,  ε ίναι  να  σου  βγαίνε ι  από  μέσα,  να 
ξεχειλ ίζε ι  γ ια να το κάνεις δουλειά. 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Τώρα  Υπουργέ,  επειδή  έχουμε  μείνε ι  στο  κομμάτι  της  ακρίβειας. 
Εδώ  ο  κόσμος  που  μας  παρακολουθεί.  Εσείς  ε ίπατε  ότι  φτηναίνουν 
τα  πράγματα,  εντάξει,  σαφώς  λόγω  της  έλλειψης  της  κατανάλωσης 
και  τη κρίσης, έχε ι πέσει  πάρα πολύ και η ζήτηση και οι  τ ιμές. Πως; 

Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα 
Τηλ: 210-69.74.732, 210-69.74.738 • Fax: 210-69.69.607
E-Mail: press1@ypan.gr



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Επιτρέψτε  μου.  Όταν  ανέβαιναν  οι  τ ιμές,  δεν  ήταν  ότι  υπήρχε 
υπερκατανάλωση.  Υπήρχαν  διαφορετικές  συνθήκες  τότε,  υπάρχουν 
διαφορετικές  συνθήκες  σήμερα.  Πριν  από  5  μήνες  ο  πληθωρισμός 
ήταν  4,9.  σήμερα  ο  πληθωρισμός  έχε ι  πέσει  στο  2,9.  Βεβαίως 
μειώνονται  οι  τ ιμές.  Μειώνονται  οι  τ ιμές,  με ιώνεται  το  κόστος  ζωή 
να  το  πω  ευρύτερα  και  βέβαια  στο  κομμάτι  που  αφορά  αυτό  το 
Υπουργείο,  το Υπουργείο  Ανάπτυξης,  που έχω την τ ιμή  να νοιάζομαι 
γ ια αυτό. 

Το  κομμάτι  που  επηρεάζε ι  τ ις  τ ιμές  στον  τ ιμάριθμο,  ε ίναι  της 
τάξεώς  του  18%.  Εν  τούτοις,  σε  κάθε  μήνα  που  βγαίνουν  τα 
στοιχε ία  από την Εθνική Στατιστική  Υπηρεσία,  θα διαβάστε  και  ε ίμαι 
βέβαιος  ότι  το  ξέρετε,  ότι  αναφέρεται,  ότι   η  μείωση  του 
πληθωρισμού οφείλεται  στην μείωση των καυσίμων και  στην  μείωση 
των τιμών στο ράφι του σούπερ μάρκετ. 

Κάτι το οποίο δεν έχε ι ξαναγίνε ι .  
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Ναι,  αλλά  μισό  λεπτό.  Εδώ  υπάρχει  μεγάλο  παράπονο  από  τον 
Έλληνα  για  το  εξής  ζήτημα,  ότι  ο  Έλληνας  πάει  στο  σούπερ  μάρκετ 
ή  πάει  και  σε  άλλες  επιχε ιρήσεις  και  βρίσκει  ένα  προϊόν,  φερειπε ίν 
με  τ ιμή  15  ευρώ  και  βγαίνε ι  παραέξω  ή  το  μεταδίδουμε  εμείς  οι 
δημοσιογράφοι  που  έχουμε  γνώση  και  το  ίδ ιο  ακριβώς  προϊόν,  στο 
ίδ ιο  ράφι,  στο  ίδ ιο  σούπερ  μάρκετ,  στον  ίδ ιο  Όμιλο,  σε  άλλη  χώρα, 
το  βρίσκει  10  ευρώ.  Πολύ  φθηνότερο  και  σου  λέε ι ,  γ ιατί  εγώ  ε ίμαι 
το κορόιδο της ιστορίας,  ε ίτε στο γάλα. 
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Έχει  δίκ ιο.  
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Ενδεικτικά  να αναφέρω,  ε ίτε  σε  άλλα προϊόντα.  Στα απορρυπαντικά, 
γ ια τα οποία υπάρχει καταγγελία γ ια καρτέλ.  
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Έχει  δίκ ιο.  
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Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Πού θα το βρει το δίκ ιο,  όμως, κύριε Υπουργέ; 
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Σε εμάς. 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Πώς; Αφού δεν έχουν πέσει  οι  τ ιμές σε αυτά. 
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Ήδη  κάναμε  μία  νομοθετική  ρύθμιση,  που  πέρασε  πριν  από  δύο 
βδομάδες  από  την  Βουλή,  μέσα  από  την  οποία  ακριβώς  για  αυτό  το 
λόγο,  γ ιατί  αυτό το  οποίο  ν ιώθει  ο  καταναλωτής,  ο  συμπολίτης  μας, 
το  ν ιώθουμε  και  εμείς,  το  ε ισπράττουμε,  γ ιατί  ευτυχώς  οι  πόρτες 
μας  εδώ  πέρα  και  τα  τηλέφωνά  μας  ε ίναι  ανοιχτά  και  καθημερινά 
έχουμε τα μηνύματα του συμπολίτη μας. 
Κος             ΚΟΤΤΑΚΗΣ      :  
Πάτε super market εσείς; Πάτε; 
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Συνέχεια.  Αν  δεν  πάω  πώς  θα  έχω  επαφή  με  την  κοινωνία;  Πάντα 
πήγαινα γ ιατί μου αρέσει.

Και  το  δεύτερο,  να  σας  πω  και  κάτι  άλλο,  αν  δεν  περπατήσω 
στην  αγορά,  σε  οποιαδήποτε  νέα  πόλη  επισκεφτώ,  δεν  ν ιώθω  ότι 
ε ίδα την πόλη. 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Και δεν τα ακούτε από τον κόσμο; 
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Όχι,  δεν  τα  ακούω από  τον  κόσμο.  Ο  κόσμος  ν ιώθει  την  αγωνία  και 
εγώ  νιώθω  την  αγωνία  του.  Αλλά  έχω  και  τα  μηνύματά  του. 
Επανέρχομαι,  λοιπόν, σε αυτό που ε ίπαμε. 

Περάσαμε  την  νομοθετική  ρύθμιση  με  την  οποία  όπου 
βλέπουμε  ένα  προϊόν  το  οποίο  ανήκει  σε  μία  πολυεθνική  αλυσίδα  ή 
σε  μία  πολυεθνική  εταιρε ία  που  έχει  σε  διάφορες  χώρες 
υποκαταστήματα  και  πουλιέται  στην  Ελλάδα  ακριβότερα  από  άλλη 
χώρα,  ζητούμε  και  απαιτούμε  δια  του  νόμου  πια  από  αυτή  την 
εταιρε ία  να  μας  δικαιολογήσει  την  διαφορά  τιμής  μεταξύ  Ελλάδας 
και  άλλης χώρας. 
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Αν  μπορεί  να  το  δικαιολογήσει  έχε ι  καλώς.  Αν  δεν  μπορεί  να 
το  δικαιολογήσει  ή  αν  αρνηθεί  να  το  δικαιολογήσει,  μας  δώσει  μισά 
στοιχε ία,  τότε  ο  πέλεκυς  θα  ε ίναι  βαρύς.  Προβλέπεται,  πάγιο,  10% 
πρόστιμο  επί  του  συνολικού  ετησίου  τζ ίρου  για  το  συγκεκριμένο 
προϊόν. 

Με  αυτό  τον  τρόπο  θα  διασφαλίσουμε  ότι  θα  πληρώνουμε 
αυτό ακριβώς που θα πρέπει να πληρώσουμε.  
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Μακάρι.  
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Τεχνητές αυξήσεις,  παιχνίδια,  κακά τα ψέματα στην αγορά παίζονται 
παιχνίδια.  Το θέμα ε ίναι  πόσο περιθώριο έχουμε.  Και  σας  διαβεβαιώ, 
ε ίμαστε  αποφασισμένοι  και  το  αποδεικνύουμε  νομίζω,  και  ε ίναι 
προφανές πια, ότι  αυτά τα περιθώρια όλο και τα στενεύουμε. 

Δεν  μπορούμε  να  λύσουμε  όλο  το  πρόβλημα  μια  και  έξω. 
Προβλήματα δεκαετιών δεν λύνονται  σε ελάχιστο χρόνο. 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Ο  κόσμος  το  καταλαβαίνε ι;  Γ ιατί  στις  δημοσκοπήσεις  δεν  φαίνεται 
αυτό.  Ή  στα  κανάλια,  βλέπετε  το  πρωί  τ ις  εκπομπές,  θα  δείτε  ότι 
δεν  φαίνεται.  Αυτό  το  οποίο  μεταδίδεται  συνεχώς  ε ίναι  μία  ε ικόνα 
ότι ο κόσμος γκριν ιάζε ι .  
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Κοιτάξτε,  ο  κόσμος  πάντα  θα  γκριν ιάζε ι .  Και  τον  καταλαβαίνω  τον 
κόσμο.  Το  θέμα  δεν  ε ίναι  μόνο  πόσο  ακριβό  ε ίναι  ένα  προϊόν,  ε ίναι 
και  πόσα λεφτά έχω για να αγοράσω αυτό το προϊόν. 

Δηλαδή ένα προϊόν  γ ια αυτόν που δεν έχε ι  λεφτά ε ίναι  ακριβό. 
Ένα προϊόν γ ια αυτόν που έχει λεφτά ε ίναι  φθηνό. 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Άρα, πρέπει να τους αυξήσετε και τους μισθούς.  
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Δεν ε ίναι  εκε ί .  Υπάρχει  ένα πλέγμα στην οικονομία  το οποίο  ε ίναι  το 
πλέγμα της ισορροπίας της οικονομίας.  Είναι  τα ε ισοδήματα, ε ίναι τα 
έσοδα, ε ίναι ο ι  δυνατότητες,  ε ίναι ο πληθωρισμός,  ε ίναι  ο ι  τ ιμές των 
προϊόντων,  ε ίναι  ο ι  τ ιμές  των  υπηρεσιών,  ε ίναι  η  ψυχολογία  της 
αγοράς. Χωρίς ψυχολογία αγορά δεν λε ιτουργεί.  

Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα 
Τηλ: 210-69.74.732, 210-69.74.738 • Fax: 210-69.69.607
E-Mail: press1@ypan.gr



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Ελπίζουμε,  κύριε  Υπουργέ,  να  λε ιτουργήσει  γρήγορα  αυτή  η 
υπηρεσία  εποπτείας  της  αγοράς,  το  αγορανομικό  ΣΔΟΕ,  όπως 
ονομάζεται.  
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Αυτό  πέρασε  την  περασμένη  βδομάδα  από  την  Βουλή  και 
προχωρούμε. 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Πέρασε αλλά πρέπει  να στελεχωθεί  από 200 υπαλλήλους και  αν γ ίνε ι 
μέσω ΑΣΕΠ δεν ξέρω πότε θα στελεχωθεί.  
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Κοιτάξτε να σας πω. Όπως βλέπετε,  υπάρχουν κάποιες…
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Όχι ότι  φταίε ι  το ΑΣΕΠ, απλώς ε ίναι  μακρόχρονες οι δ ιαδικασίες.  
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Υπάρχουν  κάποιοι  φορείς  στον  δημόσιο  τομέα,  όπως  ε ίναι  ο ι 
ελεγκτικοί  φορείς  οι  οποίοι  θα  δώσουν  την  δυνατότητα  στο 
συμπολίτη  μας  να  πάρει  μία  ανάσα,  να  ν ιώσει  ότι  κάποιος  νοιάζεται 
γ ια αυτόν, βρε αδερφέ, όπως ε ίναι ο ι  υπηρεσίες υγείας. 

Δεν  μπορεί  να  περιμένουμε  διαδικασίες,  κακά  τα  ψέματα.  Και 
στην τελική ανάλυση να το πω και  αλλιώς.  Κάποιος ο  οποίος νοιώθει 
τον  πόνο  του  πολίτη,  κάποιος  ο  οποίος  θέλει  ο ι  υπηρεσίες  και  οι 
φορείς  να  λε ιτουργήσουν  αποτελεσματικά.  Κάποιος  ο  οποίος 
πιστεύει  ότι  το  χρέος  του  ε ίναι  να  δώσει  στον  συμπολίτη  του  αυτό 
που  του  εμπιστεύτηκε,  το  ελάχιστο  που  του  ζητάει.  Να  ε ίστε 
βέβαιος  δεν  υπάρχει  περίπτωση  να  πάει  να  επενδύσει  σε  μία 
ελαστικότερη διαδικασία γ ια να βολέψει πέντε δικούς του. 

Ακούστε  να  σας  πω.  Όταν  έχεις  απαίτηση  από  τον  εαυτό  σου 
να  παράξεις  έργο,  θέλεις  και  εργαλεία  αξιόπιστα.  Δεν  μπορώ εγώ να 
φιλοδοξώ  να  έχω  αποτέλεσμα  στην  αγορά  και  να  πηγαίνω  με 
σαράβαλα να κάνω δουλειά. 
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Θέλω ανθρώπους  οι  οποίοι  θα  έχουν  την  εμπιστοσύνη μου,  θα 
έχουν  την  γνώση  αλλά  θα  έχουν  και  το  τσαγανό  να  πάνε  και  να 
χτυπήσουν  και  το  χέρι  στο  τραπέζ ι:  έλα  εδώ,  ρε  φίλε,  δεν  κάνεις 
καλά  την  δουλειά  σου.  Τελευταία  φορά στο  λέω,  την  άλλη  φορά θα 
στο κλείσω. Έτσι  λε ιτουργήσαμε. 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Έγινε  αυτό  με  δύο  super market πολύ  γνωστά,  το  ένα  μεγάλης 
πολυεθνικής  αλυσίδας.  Και  επίσης  τα  βάλατε  λ ίγο  και  με  τ ις 
τράπεζες,  γ ια  τους  καταχρηστικούς  όρους  στις  π ιστωτικές  κάρτες, 
νομίζω. Έτσι  δεν ε ίναι;  
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Κοιτάξτε  να  σας  πω.  Δεν  τα  βάζουμε.  Δεν  έχουμε  προηγούμενα  με 
κανένα. Πρώτα από όλα θέλω να ξεκαθαρίσω… 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Ο κόσμος πάντως τα έχει  μαζί τους.  
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Ο  κόσμος  τα  έχει .  Εμείς  ε ίμαστε  Κυβέρνηση.  Και  με  υπευθυνότητα 
και  με  νηφαλιότητα  και  με  αντικε ιμενικότητα  πρέπει  να 
διασφαλίζουμε  αυτό  για  το  οποίο  ορκιστήκαμε.  Τον  τόπο 
υπηρετούμε,  ούτε  τους  εαυτούς  μας,  ούτε  την  παρέα  μας,  ούτε 
κανένα άλλο. Τον τόπο και αυτούς που μας εμπιστεύτηκαν. 

Ως  εκ  τούτου,  όταν  κάποιος  δεν  κάνει  καλά  την  δουλειά  του, 
να  σας το πω πολύ απλά,  ε ίναι  αθέμιτος  ανταγωνιστής του διπλανού 
του.  Αν  ένας  έμπορος  πουλάει  πουκάμισα  και  τα  πουλάει  χωρίς 
τ ιμολόγιο,  ε ισπράττει  20% παραπάνω  από  τον  άλλο  που  ε ίναι  δ ίπλα 
του και  πουλάει  με τ ιμολόγιο.  Αυτός πρέπει  να τ ιμωρηθεί  γ ιατί  κάνει 
αθέμιτο  ανταγωνισμό.  Διότι  ξεγελάει  και  τον  τόπο  και  την  εφορία 
και  τον πελάτη του. 

Ως  εκ  τούτου  όπου  βρίσκουμε  κάποιος  να  κλέβει  οπώρες,  θα 
εφαρμόζεται  ο νόμος, πολύ απλά. 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Τώρα  που  μιλήσαμε  για  τ ις  τράπεζες  μου  ήρθε  στο  νου  αμέσως  και 
αυτή η ιστορία με τ ις ε ισπρακτικές εταιρε ίες. 
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Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Άλλη ιστορία.  
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Με  τους  ιδ ιώτες  οι  οποίοι  παίρνουν  τηλέφωνο  τον  κόσμο,  πολλές 
φορές  μαθαίνω  τον  παίρνουν  πρωί,  πρωί,  ή  του  τηλεφωνούν  το 
μεσημέρι  που ο άλλος θέλει να αναπαυτεί 3-5. 
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Όχι,  απόγευμα. Γ ια να τον εκθέσουν στην οικογένειά του. 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Ότι χρωστάει.  
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι  άνθρωποι,  έχουν την πιστωτική κάρτα την 
προσωπική.  Κάποιοι  άνθρωποι  έχουν  μυστικά  από την  γυναίκα  τους. 
Κάποιες γυναίκες έχουν μυστικά από τα παιδιά τους. 

Όταν παίρνει  ο προειδοποιητής και  λέε ι ξέρετε έχετε μία κάρτα 
εκεί  η  οποία  δεν  πληρώθηκε  και  αν  δεν  την  πληρώσετε,  μπορεί  να 
εκτεθεί,  να χαλάσει μία οικογένεια, μπορεί  να χαλάσει σπίτ ι .  

Δεν  ε ίναι  μόνο ότι  πάει  ο άλλος  να σε ε ιδοποιήσει,  λες  και  εγώ 
δεν ξέρω τι  χρωστάω, θέλω εσένα να μου το πεις,  αλλά το παίρνουν 
για να κάνουν ψυχολογική βία.  

Αυτά ε ίναι αθέμιτα. Και αυτά θα μπουν σε τάξη. 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Τι θα κάνετε με αυτό, κύριε  Υπουργέ; 
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Ήδη αυτή την στιγμή, από την ώρα που το εξαγγείλαμε, υπάρχει  μία 
νομοπαρασκευαστική  επιτροπή η  οποία  μέχρι  το  τέλος  του  έτους  θα 
μας καταθέσει ένα πόρισμα και  μία πρόταση νόμου. 

Θα  μπει  σε  διαβούλευση,  διότι  πάντοτε  οτιδήποτε  θέλουμε  να 
νομοθετήσουμε  το  βγάζουμε  σε  δημόσια  διαβούλευση,  θα  έρθουν 
όλοι  οι  εμπλεκόμενοι  που  ε ίναι  ο ι  τράπεζες,  που  ε ίναι  ο ι 
ε ισπρακτικές  εταιρε ίες,  που  ε ίναι  ο ι  χρήστες,  οι  καταναλωτές,  και 
που  ε ίναι  και  η  Κυβέρνηση,  γ ια  να  δούμε  τ ι  ε ίναι  αυτό  που  πρέπει 
να κάνουμε. Να δούμε τ ι  ισχύει και  στις άλλες χώρες.  

Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
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Υπάρχουν δύο ζητήματα. Το ένα ε ίναι  το αυτές οι  εταιρε ίες μολονότι 
ε ίναι  ιδ ιώτες  έχουν  στα  χέρια  τους,  στην  διάθεσή  τους  δημόσια 
πληροφορία.  Οι  τράπεζες  τους  δίνουν  πληροφορίες  από  τον 
Τειρεσία,  από τη μαύρη λίστα. Το ένα. 

Το δεύτερο ε ίναι  το μιλούν στο κόσμο πολλές  φορές,  όχι  όλοι, 
αλλά οι  περισσότεροι  με ένα τρόπο απρεπή. 

Μήπως, πρώτον θα πρέπει να ηχογραφούνται οι συνομιλ ίες;  
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Είστε  επιε ικής  πρώτα  από  όλα,  στις  εκφράσεις  σας.  Γ ιατί  μπαίνουν 
και  στα  σπίτ ια  άλλοι  και  λένε:  τ ι  θέλεις;  Από  αυτό  ή  από  εκείνο; 
Έχουμε και άλλα. 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Α, τόσο; Μπαίνουν και στα σπίτ ια.  
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Αμέ.  Χτυπούν  το  κουδούνι,  ανοίγε ι  η  πόρτα  και  μπαίνουν  μέσα. 
Λένε,  καλημέρα  σας,  ήρθαμε  να  ε ισπράξουμε.  Τι  να  ε ισπράξετε  βρε 
παιδιά; Χρωστάτε τόσα. Εντάξει  θα τα εξοφλήσουμε. 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Σαν  δικαστικοί  επιμελητές  περίπου.  Αλλά  χωρίς  να  κάνουν  τέτοια 
δουλειά.  
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Όχι,  αυτοί  ε ίναι πολιτ ισμένοι.  
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Αυτοί  ε ίναι  πολιτ ισμένοι  ασφαλώς.  Μα  εκείνοι  εκτελούν,  εν  πάση 
περιπτώσει  και δημόσιες αποφάσεις, μην παρεξηγηθούμε. 
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Αυτοί απλώς εκτελούν. 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Ασφαλώς.  Υπάρχουν,  λοιπόν,  τρία  ζητήματα.  Να  ηχογραφούνται  οι 
συνομιλ ίες όταν σε παίρνει κάποια εταιρε ία; 
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Αυτό θα το ρυθμίσει  ο νόμος. 

Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
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Θα  το  ρυθμίσει  ο  νόμος.  Να  μην  πηγαίνουν  στα  σπίτ ια;  Γ ιατί  ε ίναι 
παραβίαση ασύλου όπως μου το λέτε. Και ο Τειρεσίας. 
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Κοιτάξτε  να  σας  πω.  Υπάρχουν  καταγγελίες  γ ια  πράξεις  οι  οποίες 
ε ίναι  εξωφρενικές.  Εκεί θα μπει τέρμα. 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Τι καταγγελίες δηλαδή; 
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Ότι  έρχονται  στα  σπίτ ια  μας,  ότι  μας  απειλούν,  ότι  λένε  γ ια  τα 
παιδιά  μας,  ότι  μας  ξεφωνίζουν,  ότι  ξέρουν  πράγματα  που  δεν  θα 
έπρεπε να ξέρουν. 

Όλα  αυτά  θα  ληφθούν  υπόψη  ούτως  ώστε  με  τον  νόμο,  ο 
οποίος  θα ε ίναι  ένας  νόμος  αυστηρός  που θα σέβεται  τον συμπολίτη 
μας,  αλλά  θα  διασφαλίζε ι  και  την  δυνατότητα  κάποιοι  άνθρωποι 
σοβαροί  να  κάνουν  την  δουλειά  τους  όπως  πρέπει,  γ ιατί  δεν 
μπορούμε να δούμε μονομερώς τα πράγματα. 

Αν  κάποιος  ε ίναι  κακόπιστος  πληρωτής,  κάποιος  πρέπει  να  τον 
ενοχλήσει γ ια να πληρώσει.  
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Ασφαλώς. 
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Δεν  μπορεί  να  σου δανείζω εγώ λεφτά  και  εσύ  να  μην  με  πληρώνεις 
και  να  σε  αφήσω  ήσυχο.  Αλλά  υπάρχουν  όροι  στο  παιχνίδι . 
Υπάρχουν  νόμοι.  Υπάρχει  σεβασμός,  υπάρχει  προσωπικότητα. 
Υπάρχει  το  φιλότιμο  του  καθενός.  Δεν  μπορείς  αυτό  να  το 
καταπατάς γ ιατί  δεν υπάρχει πλαίσιο.  

Σήμερα  θα  υπάρξει  πλαίσιο.  Και  πάνω  σε  αυτό  το  πλαίσιο  δεν 
θα  βάλουμε  νερό  στο  κρασί  μας.  Πρέπει  να  αποκαταστήσουμε  την 
εμπιστοσύνη  του  κόσμου  σε  θεσμούς.  Το  έχει  ανάγκη.  Και  εμείς 
ε ίμαστε γ ια αυτό εδώ. 

Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
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Μου  ε ίπατε,  κύριε  Υπουργέ,  γ ια  τα  super  market,  ε ίπαμε  γ ια  τ ις 
ε ισπρακτικές  εταιρε ίες.  Να  πάμε  τώρα λίγο  στα  καύσιμα.  Ακούω την 
Αντιπολίτευση, ακούω το Μιχάλη τον Χρυσοχοΐδη,  τον Βουλευτή του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ.  να  λέε ι  και  ακούγεται  λογικό  στο  κόσμο  ξέρετε,  ότι  έπεσε 
η τ ιμή του πετρελαίου από πέρσι  σε σχέση με φέτος 40%. Η βενζ ίνη 
από  πέρσι  σε  σχέση  με  φέτος  έπεσε  μόνο  13%.  Δεν  μεταφέρεται 
δηλαδή η μείωση στην τελική κατανάλωση. Γ ιατί ,  κύριε  Υπουργέ; 
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Καταρχήν,  σέβομαι  και  εκτιμώ  απεριόριστα  τον  Μιχάλη  τον 
Χρυσοχοΐδη  γιατί  ε ίναι  ένας  από  τους  νέους  και  σοβαρούς 
πολιτ ικούς  ο  οποίος  αθόρυβα  έχει  παρουσιάσει  έργο.  Και  τον 
εκτιμώ. 

Φοβάμαι,  όμως,  ότι  στον  κύκλο  των  συμβούλων  του  κάποιοι 
δεν του τα λένε καλά και τον εκθέτουν. Γ ιατί  το λέω αυτό. 

Παίρνοντας  τ ις  ημερομηνίες  που  εκείνος  χρησιμοποίησε,  μια 
που μου δίνετε την ευκαιρία  να αναφερθώ σε αυτό, 19 Φεβρουαρίου 
2008 και 12 Σεπτεμβρίου 2008 η τ ιμή του βαρελιού ήταν η ίδ ια.  

Και  η  ένσταση  που  κατέθεσε  ο  κύριος  Χρυσοχοΐδης  ήταν  πώς 
ε ίναι  δυνατόν να πουλιέται  τώρα 20% ακριβότερα από ό,τ ι  τότε που 
ήταν ίδ ια η τ ιμή. 

Πρώτον,  η  τ ιμή  Φεβρουάριο  –Σεπτέμβριο  ήταν  ίδ ια  σε 
δολάρια.  Δεύτερον,  από τον Φεβρουάριο στο Σεπτέμβριο το δολάριο 
αναβαθμίστηκε,  υπερτιμήθηκε,  ανέβηκε  η  τ ιμή  του  σε  σχέση  με  το 
ευρώ, άρα υπάρχει αμέσως μία ανισορροπία.  

Τρίτον.  Το  πετρέλαιο  στο  βαρέλι  ρυθμίζε ι  την  τ ιμή  του  από 
την  σπέκουλα,  από  τα  διεθνή  χρηματιστήρια  και  από  άλλα  παιχνίδια 
ή  το  επίπεδο  παραγωγής,  με ιώσεως  ή  αυξήσεως  που  κάνουν  οι 
πετρελαιοπαραγωγοί και αυτό το ξέρουμε. 

Τρία  προϊόντα  βγαίνουν  από  το  πετρέλαιο:  μαζούτ,  πετρέλαιο 
και  βενζ ίνη.  Αυτά  τα  τρία  προϊόντα  καθορίζονται  οι  τ ιμές  τους  από 
την  προσφορά  και  την  ζήτηση.  Από  διαφορετικούς  μηχανισμούς  της 
αγοράς δηλαδή από ό,τ ι  το πετρέλαιο στο βαρέλι.  

Την  εποχή,  λοιπόν,  του  Φεβρουαρίου  σε  σχέση  με  τον 
Σεπτέμβριο  η  βενζ ίνη  διεθνώς  ήταν  16,5%  ακριβότερη  τον 
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Σεπτέμβριο  από  ότι  τον  Φεβρουάριο  με  την  ίδ ια  τ ιμή  του  βαρελιού. 
Γ ιατί;  Θα σας το πω πολύ απλά. 

Οι  συνθήκες  της  ζήτησης  της  βενζ ίνης  τον  Σεπτέμβριο  ήταν 
πολύ  δυνατότερη,  η  ζήτηση  ήταν  πολύ  μεγαλύτερη  από  την 
παραγωγή. Ανέβηκε και η βενζ ίνη. 

Δηλαδή  δεν  ε ίναι  τόσο  απλά  τα  πράγματα,  3  το  λάδι,  3  το 
ξύδι,  3 το λαδόξυδο. 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Να κάνω λίγο τον συνήγορο του κυρίου Χρυσοχοΐδη; 
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Οποιουδήποτε να κάνετε γ ια να μπορέσουμε να συζητήσουμε. 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Ασφαλώς.  Ας  δεχθούμε  ότι  αυτά  που  λέτε  ε ίναι  λογικά.  Όμως  εδώ 
υπάρχει  μία πραγματικότητα. 
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Όχι,  δεν ε ίναι θέμα λογικότητας.  Είναι  αντικε ιμενική αλήθεια αυτή. 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Ωραία,  υπάρχει  μία  πραγματικότητα.  Έρχεται  η  επιτροπή 
ανταγωνισμού  με  τα  πορίσματά  της  και  τ ι  σου  λέε ι:  πρώτον,  δύο 
μεγάλες  πολυεθνικές  έχουν  φτιάξε ι  καρτέλ  και  κάνουν τ ις  λεγόμενες 
εναρμονισμένες  πρακτικές,  δεν  υπάρχει  η  άμιλλα  για  την  οποία  μου 
μιλήσατε. Ένα. Πρώτο. 

Και  δεύτερον. Γ ιατί  δεν φτάνει  πολλές φορές αμέσως η μείωση 
της  τ ιμής  του  πετρελαίου  στην  τελική  κατανάλωση;  Διότι  υπάρχουν 
και  άλλοι  μεγάλοι  οι  οποίοι  έχουν  τους  αποθηκευτικούς  χώρους,  και 
οι  οποίοι  αυξάνουν  με  τον  τρόπο  τους  την  τ ιμή  ή  την  κρατούν 
υψηλά. Εκεί  δεν υπάρχει δ ικαιολογία,  κύριε Υπουργέ. 

Αυτή  η  ιστορία  ερευνάται  γ ια  την  τ ιμή  της  βενζ ίνης  από  το 
2004,  φτάσαμε  το  πόρισμα  στο  2008  και  ακόμα  τίποτα.  Και  λέε ι  ο 
κόσμος,  μήπως  δεν  τα  βάζετε  με  τους  μεγάλους  και  μόνο  τους 
βενζ ινάδες; 

Κος ΦΩΛΙΑΣ:
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Επειδή  ο  κόσμος  θα  λέε ι  και  ο  κόσμος  ε ίναι  εκε ί  γ ια  να  λέε ι ,  άρα 
πρέπει  και  εμείς να ε ίμαστε εδώ για να ακούμε τον κόσμο γιατί εμείς 
γ ια τον κόσμο ε ίμαστε εδώ και δεν ε ίμαστε γ ια τον εαυτό μας.  

Επειδή  ακριβώς  ο  κόσμος  λέε ι  και  επειδή  μη  νομίσετε  ότι  εγώ 
ε ίμαι  ευτυχής  που μία  διαδικασία  διερευνητική  πήρε τέσσερα  χρόνια 
ή  πέντε  ή  δέκα  γιατί  υπάρχουν  και  χε ιρότερα,  γ ια  όνομα  του  Θεού, 
εκε ίνο  το  οποίο  λοιπόν  κάναμε,  επειδή  εμείς  δεν  υπάρχει  περίπτωση 
να  βάλουμε  νερό  στο  κρασί  μας  όταν  πρόκειται  να  κάνουμε  το 
σωστό,  και  αντιλαμβάνεστε,  νομίζω  από  τα  γεγονότα,  ότι  δεν 
ε ίμαστε  από  αυτούς  οι  οποίοι  δεν  τα  βάζουν  με  τους  μεγάλους,  το 
έχουμε αποδείξε ι  αυτό, εμείς θα τα βάζουμε πάντοτε με το άδικο και 
με  το  στραβό  μπας  και  το  ισ ιώσουμε  γιατί  ε ίναι  πολλά  τα  στραβά. 
Ένα,  ένα  τα  ισ ιώνουμε  κάποτε  θα  φτάσουμε  να  έχουμε  κάτι 
καλύτερο στον τόπο μας γ ια το συμπολίτη μας,  κυρίως γ ια τα παιδιά 
μας, γ ια αυτά δουλεύουμε. 

Εκείνο,  λοιπόν,  το  οποίο  κάναμε  ακριβώς  για  να  μην  έχουμε 
τ ις  καθυστερήσεις  και  ακριβώς   γ ια  να  έχουμε  σαφέστατη 
καταγραφή  της  αγοράς  των  καυσίμων,  και  ε ίναι  στον  αέρα  ένας 
διαγωνισμός  όπου  ένας  διεθνής  μελετητικός  οίκος  θα  αναλάβει  να 
καταγράψει  από  το  Α  ως  το  Ω  την  αγορά  των  καυσίμων  στην 
Ελλάδα. Από την ε ισαγωγή του πετρελαίου του ακατέργαστου, μέχρι 
το  βενζ ινάδικο,  μέχρι  τη  μάνικα  του  βενζ ινάδικου  θα  καταγραφούν 
όλα τα στάδια.  

Θα καταγραφούν τα δεδομένα που υπάρχουν για  τ ις  υπόλοιπες 
ευρωπαϊκές  χώρες  εταίρους  μας,  αυτά  θα  συγκριθούν  και  θα 
αναδειχθεί  το πρόβλημα που υπάρχει,  να το εντοπίσουμε. Και  εκε ίνο 
θα το θεραπεύσουμε. 

Ξέροντας  την  αρρώστια  μπορείς  να  κάνεις  και  την  διάγνωση, 
μπορείς  να  δώσεις  και  το  φάρμακο.  Αν  πας  στα  τυφλά,  αν  δεν  έχε ις 
διάθεση, δεν φτάνεις ποτέ στο τέλος. 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Το  εύχομαι,  αλλά  οι  Έλληνες  πολίτες  σας  εξέλεξαν  και  γ ια  αυτή  την 
δουλειά  από το  2004.  Φτάνουμε  το  2008.  Δεν  λέω ότι  φταίτε  εσείς, 
ήρθατε το 2007 εδώ. 

Κος ΦΩΛΙΑΣ:
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Δεν έχει σημασία. Μία Κυβέρνηση ε ίμαστε.  
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Ασφαλώς.  Αλλά  ο  κόσμος,  ξέρετε,  οι  αναμονές  κάποια  στιγμή 
τελειώνουν. 

Και  επειδή  μιλάω  για  τ ις  αναμονές.  Είπαμε  γ ια  την  βενζ ίνη. 
Ρεύμα.  Ο  κόσμος  έχει  σηκώσει  τα  χέρια  ψηλά.  Ακούει  συνέχεια  την 
διοίκηση της ΔΕΗ να λέε ι αυξήσεις.  Εσείς λέτε όχι αυξήσεις. 

Ρήτρα καυσίμων. Μα ποια ρήτρα καυσίμων, κύριε Υπουργέ; 
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Λέει  η  διοίκηση  της  ΔΕΗ  αυξήσεις,  το  Υπουργείο  λέε ι  όχι  αυξήσεις. 
Και δεν υπάρχουν αυξήσεις. 

Πάμε παρακάτω. Ρήτρα καυσίμων. 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Ρήτρα  καυσίμων.  Δηλαδή  κάθε  χρόνο  με  το  ένα  ή  τον  άλλο  τρόπο 
μπορεί  οι  αυξήσεις  που  λέτε  να  μην  φτάνουν  τελικά  στους 
λογαριασμούς που  παίρνουμε κάθε  μήνα,  ωστόσο λίγο με  την  ρήτρα 
την  περασμένη,  λ ίγο  με  τ ις  αυξήσεις  που  έγιναν  την  περασμένη 
χρονιά,  λ ίγο,  λ ίγο,  λ ίγο,  τελικά  τ ι  γ ίνεται;  Από  αυτή  την  τεράστια 
φημολογία  των  αυξήσεων  μένει  ένα  μικρό  κομμάτι  το  οποίο  φτάνει 
στον  καταναλωτή.  Απλώς  πρέπει  να  ε ίμαστε  και  ευτυχισμένοι  που  η 
αύξηση  ήταν  πολύ  λίγη  ή  μικρή  σε  σχέση  με  αυτό  το  οποίο  μας 
λέγατε στην αρχή, γ ιατί  αυτό νιώθουμε πολλές φορές ότι  συμβαίνε ι . 
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Εγώ θα πω το εξής. Επειδή η Ελλάδα δεν ε ίναι μία νησίδα στην μέση 
ενός  ωκεανού που δεν  έχε ι  τ ίποτα  γύρω της,  αλλά  δόξα  τω Θεώ και 
ευτυχώς  ε ίμαστε  συνεταίροι  σε  μία  μεγάλη  πατρίδα,  μία  μεγάλη 
χώρα των 27 χωρών μελών, πρέπει  να βλέπουμε τα πράγματα και  σε 
σχέση με τους άλλους. 

Σήμερα  η  Ελλάδα,  έχω  κουραστεί  να  το  λέω  αλλά  δεν  θα 
κουραστώ  να  το  επαναλαμβάνω,  ο  Έλληνας  καταναλωτής  πληρώνει 
το  χαμηλότερο  ηλεκτρικό  ρεύμα  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση  των  27 
χωρών.  Και  δεν  αναφέρομαι  σε  απόλυτα  νούμερα.  Αναφέρομαι  σε 
μονάδες αγοραστικής δύναμης. Σε πραγματικό ε ισόδημα δηλαδή. 

Έχουμε το φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα. 
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Βεβαίως  το  γεγονός  ότι  έχουμε  φτηνή  πρώτη  ύλη,  που  ε ίναι  ο 
λ ιγνίτης,  μας δίνε ι  αυτό το δικαίωμα. 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Έχουμε και χαμηλούς μισθούς, όμως. 
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Κοιτάξτε,  αναφέρομαι  σε  πραγματική  αγοραστική  δύναμη.  Έχουμε 
την φθηνότερη τ ιμή. 

Ο  Βούλγαρος  μεγαλύτερο  ποσοστό  του  ε ισοδήματός  του,  του 
μηνια ίου,  εκε ίνος  παίρνει  200  ευρώ  το  μήνα,  μεγαλύτερο  ποσοστό 
από  τα  200  ευρώ  πληρώνει  γ ια  ρεύμα  από  ό,τ ι  πληρώνουμε  εμείς. 
Αυτό δεν θα πρέπει  να το ξεχνάμε. 

Βεβαίως και  ποιος ε ίναι  ευτυχής,  νομίζετε,  να βάζε ι  αυξήσεις  ή 
να  πληρώνει  αυξήσεις;  Κανένας.  Και  βεβαίως,  να  σας  πω  και  κάτι 
άλλο,  μπορεί  να  ακούγεται  αφελές,  δεν  υπάρχει  καμία  Κυβέρνηση  η 
οποία  να  ε ίναι  ευτυχής  όταν  βάζε ι  αυξήσεις,  ή  όταν  δεν  δίνε ι  τ ις 
αυξήσεις που θέλει ο συμπολίτης της.  

Αλλά τ ι  να κάνουμε; Έχουμε ευθύνες απέναντι  στο τόπο μας.  
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Ξέρετε  γ ιατί  τρελαίνεται  ο  καταναλωτής,  ο  ψηφοφόρος,  ο  πολίτης; 
Διότι  από την  μία  του  λέτε:  τσοντάρισε  και  εσύ  λίγο  παραπάνω,  και 
μπορεί  υπό  προϋποθέσεις  να  την  κάνει  την  θυσία.  Αλλά  όταν 
διαβάζε ι και ακούει,  κύριε Φώλια, ότι ο μισθός του Διοικητή της ΔΕΗ 
φτάνει  τα  20.000  ευρώ  ή  ότι  δ ίνουν  μπόνους  στους  εαυτούς  τους, 
δεν  ξέρω  εσείς,  ε ίχατε  ποτέ  τέτοιο  μισθό  από  τ ις  θέσεις  που 
θητεύσατε στην αγορά; 

Όταν, λοιπόν, το ακούει  όλο αυτό….
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Εγώ δεν ε ίχα γ ιατί εγώ σε δικό μου μαγαζί δούλευα. 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Ασφαλώς. Αλλά δώσατε εσείς ποτέ σε μάνατζερ; 
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Κοιτάξτε  να  σας  πω.  Το  θέμα  ξέρετε  ποιο  ε ίναι;  Όχι  πόσα  παίρνει 
κάποιος; Τι αποδίδε ι  γ ια αυτά που παίρνει.  

Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
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Μπράβο. 
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Γιατί  να  σας  το  πω  και  αλλιώς.  Ένας  υπάλληλος  που  παίρνει  500 
ευρώ  κα  παράγει  300  ε ίναι  πανάκριβος.  Ένας  μάνατζερ  που  παίρνει 
500.000  ευρώ,  και  υπάρχουν  και  τέτοιοι ,  και  παράγει  10.000.000 
ε ίναι  φτηνός.  Γ ιατί η αγορά λειτουργεί  με αυτό τον τρόπο. 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Αφού  το  θέτετε  με  αυτούς  τους  αριθμούς,  επειδή  έχω  έρθει  λ ίγο 
διαβασμένος,  εγώ  πρέπει  να  σας  πω  ότι  έχω  καλή  γνώμη  για  τον 
κύριο  Αθανασόπουλο γιατί  ε ίναι  ένας  άνθρωπος ο οποίος  προέρχεται 
από  την  αγορά,  ήταν  μάνατζερ.  Αλλά  βλέπει  κανείς  ότι  7  Διοικούσα 
Επιτροπής  έπεσε  η  χρηματιστηριακή  αξία  της  ΔΕΗ  τον  τελευταίο 
χρόνο. Η μετοχή έχει φτάσει στα 8-9 ευρώ. 
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Δεν ε ίναι.  Και τράπεζες έχουν πέσει  πάρα πολύ. 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Τεράστια  ελλείμματα  έχει .  Εκεί;  Σε  σχέση  μισθού  και 
αποτελεσμάτων; Αφού το θέτετε έτσι.  
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Τα  αποτελέσματα  δεν  βγαίνουν  από  τη  μία  μέρα  στην  άλλη. 
Γνωρίζουμε  όλοι  τ ις  αντιξοότητες.  Τα  καύσιμα  πόσο ανέβηκαν και  τ ι 
πλήρωσε χωρίς αναπροσαρμογή η ΔΕΗ. 

Από  την  άλλη  μεριά,  ε ίπατε  γ ια  το  κέρμα  του  ευρώ,  το  ευρώ 
το  κέρμα  έχει  δύο  όψεις.  Η  επιχε ίρηση  έχει  δύο  όψεις.  Η  μία  λέε ι 
κέρδος,  η  άλλη  λέε ι  ζημιές.  Αυτά  ε ίναι  αδέρφια,  το  ένα  πάει  με  το 
άλλο. Πότε φύλλα, πότε μήλα, λέμε στην αγορά. 

Σήμερα  έχει  ζημιές,  παλιά  ε ίχε  πολλά  κέρδη.  Αύριο  πάλι  θα 
έχει κέρδη. Είμαι  βέβαιος γ ια αυτό.  

Οι συγκυρίες ε ίναι  τέτοιες. Και βεβαίως ο προγραμματισμός γ ια 
τ ις  μεγάλες  εταιρε ίες  δεν  ε ίναι  βλέποντας  και  κάνοντας.  Είναι 
προγραμματισμός σε βάθος χρόνου. Προγραμματισμός 20ετιών. 
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Δηλαδή  σήμερα  αν  αποφασίσει  να  κάνει  ένα  εργοστάσιο 
ηλεκτρικής  παραγωγής μία  επιχε ίρηση,  δεν  θα γυρίσει  το  κουμπί  και 
θα  βγει  το  ρεύμα.  Πρέπει  να  κάνει  τ ις  μελέτες,  πρέπει  να  κάνει  τ ις 
έρευνες,  πρέπει  να  κάνει  τ ις  διαδικασίες,  πρέπει  να  βρει  τα 
μηχανήματα,  να  τα  παραγγείλε ι ,  να  τα  στήσει,  θέλει  10  χρόνια  γ ια 
να γ ίνε ι ,  8 χρόνια γ ια αυτό το εργοστάσιο. 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Σου λέε ι  όμως  ο  κάθε  καλόπιστος  τρίτος  που  ξέρει  να  διαβάζε ι  π ίσω 
από  τις  γραμμές.  Από  πού  προέρχονται  οι  ζημιές  που  έχει  η  ΔΕΗ; 
Από  το  γεγονός  ότι  αγοράζει  συνέχεια  ενέργεια  από  τα  γε ιτονικά 
κράτη.  Πάτε  και  διαπραγματεύεστε  αγορά  ρεύματος  στην  Αλβανία, 
στην Βουλγαρία, στην Ρουμανία.  Ένα το κρατούμενο. 

Δεύτερο,  ε ίμαστε  μία  χώρα  που  εξαρτάται  συνεχώς  από  το 
πετρέλαιο.  Τρίτον,  ε ίμαστε  μία  χώρα  φωτεινή,  έχε ι  ήλιο.  Και 
ωστόσο καμία επένδυση για τα φωτοβολταϊκά. Δηλαδή οι  επενδύσεις 
κολλάνε στο Υπουργείο σας,  στην γραφειοκρατία.  
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Ακούστε  να  σας  πω.  Επειδή  ακριβώς  η  γραφειοκρατία  ε ίναι  ο 
μεγάλος μας εχθρός. Και  επειδή η γραφειοκρατία δεν στραγγαλίζεται 
από  τη  μία  ώρα  στην  άλλη,  αλλά  ε ίναι  σαν  τον  ελέφαντα  που  την 
τρως  μπριζόλα,  μπριζόλα,  και  θα  έρθει  η  ώρα  που  θα  εξαφανιστεί, 
ήδη την καταπολεμούμε. 

Ήδη,  ενδεχομένως  ε ίστε  ενήμερος  ότι  σήμερα  ψηφίσαμε  και 
εγκρίθηκε  από  την  αρμόδια  επιτροπή  της  Βουλής  μεταξύ  των  άλλων 
ένα  νομοσχέδιο  γ ια  την  ενέργεια  που  ρυθμίζε ι  τα  θέματα  των 
φωτοβολταϊκών. 

Φιλοδοξούμε  να  επενδύσουμε  βαριά  πάνω  στην  ανανεώσιμη 
πηγή  ενέργειας.  Ο  ήλιος  που  έχουμε  στην  Ελλάδα,  πάνω  από  300 
μέρες  το  χρόνο,  ο  αέρας  που  έχουμε,  ε ιδ ικά  στα  νησιά  μας,  μας 
παίρνει  και  μας  σηκώνει,  όλο  αυτό  ε ίναι  ενέργεια.  Τα  γεωθερμικά 
πεδία.  
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Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Τι την κάνουμε όμως; 
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Αυτά,  λοιπόν,  απλουστεύουμε  διαδικασίες,  σπάμε  τον  λαιμό  του 
μπουκαλιού,  γ ιατί  ε ίχαν  μαζευτεί  εκε ί  πολλές  επενδύσεις  και 
ανοίγουμε  το  παιχνίδι  να  μπουν  όλες  οι  επενδύσεις  γ ια  τα 
φωτοβολταϊκά  γ ια  παράδειγμα,  με  αυτές  τ ις  ρυθμίσεις  που  κάνουμε 
τώρα,  εφ'  όσον  ε ίναι  τεχνικά  άρτιες,  γ ιατί  όλα  τα  δάκτυλα  δεν  ε ίναι 
ίδ ια,  και  εφ'  όσον  ε ίναι  ο ικονομικά  βιώσιμες,  να  μπουν  μέσα  στο 
παιχνίδι .  Και επενδύσεις να γ ίνουν και  δουλειά στον κόσμο να έρθει, 
και  άνθρωποι  που  παράγουν  αντικε ίμενο  που  ε ίναι  απαραίτητο  για 
αυτές  τ ις  επενδύσεις  να  βρουν  δουλειές,  αλλά  να  μπει  και 
μεγαλύτερο ποσοστό καθαρής ενέργειας. 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Μακάρι  γ ιατί  ο ι  Γερμανοί  που  δεν  έχουν  ήλιο  και  ε ίναι  όλο  βροχές 
και  χ ιόνια,  έχουν  ενέργεια  με  τα  φωτοβολταϊκά.  Και  εμείς  που 
ε ίμαστε  μία  μεσογειακή  χώρα  με  τέτοια  δύναμη  δεν  το 
καταφέρνουμε. 
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Οι  Γερμανοί,  επειδή  ακριβώς  τους  αναφέρετε,  έχουν  κάνει  μία 
εξαιρετική  δουλειά,  δεν  έχουν  γραφειοκρατία  πρώτα  από  όλα  και 
ε ίναι  αποτελεσματικοί.  Αυτοί  ε ίναι  της  φιλοσοφίας:  κοντές  μπαλιές 
και  γρήγορες.  Εμείς έχουμε άλλη φιλοσοφία. 

Αντιγράφουμε,  όμως,   στείλαμε  ανθρώπους  δικούς  μας  του 
Υπουργείου,  μελέτησαν  το  πρότυπο  της  Γερμανίας,  γ ια  να  το 
προσαρμόσουμε στο ελληνικό. 

Ξέρετε,  εγώ  ε ίμαι  της  φιλοσοφίας  ότι  δεν  υπάρχει  λόγος  να 
πιάσω  το  σκαρπέλο  για  να  ανακαλύψω  εγώ  τον  τροχό  να  τον  κάνω 
στρόγγυλο.  Το  ανακάλυψαν  άλλοι  πριν  από  εμάς.  Ας  πάρω  εγώ  τον 
τροχό που έχουν οι  άλλοι,  και  ας  προσπαθήσουμε με  το  δικό  μας  το 
μυαλό,  που  περισσεύει,  ε ίναι  πολύ  το  μυαλό  και  η  εφευρετικότητα 
του Έλληνα, ας κάνει  τον τροχό να τρέξε ι  π ιο γρήγορα. Σε αυτή την 
διαδικασία ε ίμαστε.  
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Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Τώρα,  όσο σας  ακούω,  αυτό  το πρώτο ημίωρο,  σκέφτομαι  πώς 

ταιριάζε ι  να  χε ιρίζεται  ένας  Υπουργός  και  τα  μαρούλια  στην  λαϊκή, 
δεν  τα  υποτιμώ  καθόλου  την  τ ιμή  των  μαρουλιών,  ίσα,  ίσα  έχουν 
σχέση με την καθημερινότητά μας. 
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Ούτε την θρεπτική τους αξία. 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Ασφαλέστατα.  Πώς  λοιπόν  συμβιβάζεται  αν  ασχολείται  και  με  τα 
μαρούλια αλλά και να τρέχει  σε όλο τον κόσμο για τους αγωγούς; 

Μήπως,  αναρωτιέμαι,  κάποια  στιγμή  πρέπει  να  πάρετε  μία 
απόφαση στην Κυβέρνηση και  να  πείτε:  θα πρέπει  να  φτιάξουμε ένα 
Υπουργείο  ξεχωριστό  κατά  πάντων  στον  καταναλωτή,  που  να 
ασχολείται  μόνο με τον καταναλωτή. 

Και  ένα άλλο Υπουργείο  που να ασχολείται  με την ενέργεια και 
το περιβάλλον. 
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Κοιτάξτε  να  σας  πω.  Δεν  ακούγεται  καθόλου  άσχημα.  Και  επειδή 
χαίρομαι  που το ακούω από εσάς,  γ ιατί  εγώ πάντα σας θαυμάζω σαν 
δημοσιογράφο αλλά και σαν πρακτικό μυαλό. 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Ευχαριστώ για το κομπλιμέντο. 
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Δεν ε ίναι  κομπλιμέντο, διαπίστωση ε ίναι.  
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Αλλά  με  την  εξουσία  πρέπει  να  ε ίσαι  απέναντι  όσο  και  αν  έχε ις 
συμπάθειες ή αντιπάθειες, κύριε  Υπουργέ. 
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Οι  συμπάθειες  και  οι  αντιπάθειες,  πάμε  μετά  την  συνέντευξη  να 
πιούμε  ένα  κρασάκι  και  να  τα  πούμε  σαν  φίλοι.  Εδώ  ε ίμαστε  γ ια  να 
ελεγχθούμε  και  εδώ ε ίμαστε  γ ια  να καταθέσουμε στο  συμπολίτη  μας 
που  μας  παρακολουθεί  αυτή  την  στιγμή  το  τ ι  σχεδιάζουμε  να 
κάνουμε  για  αυτόν,  ή  το  τ ι  μπορούμε  να  κάνουμε  για  αυτόν  και  να 
του πούμε και αλήθεια. 

Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα 
Τηλ: 210-69.74.732, 210-69.74.738 • Fax: 210-69.69.607
E-Mail: press1@ypan.gr



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Πείτε μου τώρα για τα μαρούλια. 
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Πάμε  τώρα  σε  αυτό.  Είναι  μία  ωραία  ιδέα.  Δηλαδή  εμένα  δεν  μου 
ακούγεται  καθόλου  άσχημα  ένα  Υπουργείο  Αγοράς  και 
Καταναλωτών,  όπου  αυτό  το  Υπουργείο  με  τους  μηχανισμούς  που 
αναπτύσσουμε  σήμερα  και  με  ανθρώπους  με  τεκμηριωμένες  γνώσεις 
και  δυνατότητες  αλλά  και  τσαγανό,  όχι  μόνο  να  ξέρουμε,  να 
μπορούμε  να  εφαρμόσουμε  και  να  έχουμε  και  την  διάθεση  και  να 
έχουμε  και  την  αυτοτέλεια  να  εφαρμόσουμε  τον  νόμο,  ο  οποίος 
όμως  θα  ακολουθούσε,  θα  παρακολουθούσε  την  σωστή  λειτουργία 
της  αγοράς  προς  όφελος  της  αγοράς  της  ίδ ιας,  προς  όφελος  της 
οικονομίας αλλά και προς όφελος του καταναλωτή. 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Ξέρετε  γ ιατί  το  λέω,  κύριε  Υπουργέ,  το  υποστηρίζω  και  δημόσια, 
διότι  κάθε  φορά  «ένα  μεγάλο  διατροφικό  σκάνδαλο»  καθόμαστε  και 
κοιτάμε ποιοι  ανακατεύονται.  

Και  βλέπουμε  Υπουργείο  Ανάπτυξης  μέσω  της  Γενικής 
Γραμματείας  Καταναλωτή  και  του  παλαιού  Υπουργείου  Εμπορίου 
στην  Κάνιγγος.  Υπουργείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης,  που  έχει  σχέση  με 
την διακίνηση των αγαθών.  Ενια ίος  Φορέας  Τροφίμων.  Δηλαδή τρεις 
τέσσερις  άνθρωποι….
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Υπουργείο Υγείας.  
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Υπουργείο Υγείας.  
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Υπουργείο Οικονομίας που έχει το Γενικό Χημείο του Κράτους. 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Πόσοι  δηλαδή;  Πότε  θα  την  κάνετε  αυτή  την  επανίδρυση,  αυτή  την 
ρημάδα την επανίδρυση; 
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Κάθε μέρα γίνεται,  κύριε  Κοττάκη.  Δεν φαίνεται.  Δεν  φαίνεται  γ ιατί , 
δ ιότι  …. 
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Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Εσείς φταίτε αν δεν φαίνεται.  
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Όχι,  ο  κόσμος  που  πάει  στα  ΚΕΠ  διαπιστώνει  την  επανίδρυση  κάθε 
μέρα. 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Αυτό ε ίναι έργο ΠΑ.ΣΟ.Κ. τα ΚΕΠ. Λάμπρος Μπένος. 
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Σαφέστατα.  Εξαίρετη  πρωτοβουλία,  αλίμονο.  Ακούστε  να  σας  πω. 
Είμαι  ο  τελευταίος  που  θα  μηδενίσει  καλό  έργο  οποιουδήποτε  το 
κάνει.  Γ ια το όνομα του Θεού. 

Επειδή  ε ίπα  ότι  στον  τόπο μας  περίσσεψε  ο  φθόνος,  εγώ ε ίμαι 
ο  θ ιασώτης  της  άμιλλας.  Είμαι  θ ιασώτης  του  να  αναγνωρίζουμε 
ακόμα  και  στους  χε ιρότερους  αντιπάλους  μας  τα  θετικά  που 
κάνουμε. Και  να αναγνωρίζουμε ακόμα και  στους καλύτερους  φίλους 
μας  τα  λάθη  που  κάνουν.  Μόνο  με  αυτό  τον  τρόπο  μπορούμε  να 
δούμε  πρόοδο.  Και  να  κτίσουμε,  αν  θέλετε,  και  γέφυρες 
κατανοήσεως. 

Δεν  μπορεί  ό,τ ι  κάνει  η  Νέα  Δημοκρατία  σήμερα  σαν 
Κυβέρνηση  να  ε ίναι  λάθος  γ ια  το  ΠΑ.ΣΟ.Κ.,  ή  οτιδήποτε  έκανε  το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο παρελθόν να ε ίναι  λάθος γ ια εμάς.  Δηλαδή αυτός ε ίναι 
και  υπεραπλουστευτικός λόγος.  

Διότι  τ ι  λέε ι  το  ΠΑ.ΣΟ.Κ.  σήμερα;  Τι  κάνει  η  Νέα  Δημοκρατία; 
Αυτό;  Πες  το  αντίθετο  και  έκανες  πολιτ ική.  Αμ,  δεν  γ ίνεται  έτσι  η 
πολιτ ική.  Η πολιτ ική θέλει  και  όραμα,  θέλει  και  προοπτική,  θέλει  και 
πε ιστικότητα. 

Πάμε, λοιπόν, π ίσω τώρα σε αυτά που λέγαμε. 
Είναι  αλήθεια  ότι  ένα  Υπουργείο  το  οποίο  θα  ασχολούνταν  με 

την  καλή  λε ιτουργία  της  αγοράς,  τον  υγιή  ανταγωνισμό,  και  τον 
καταναλωτή, προς όφελος του καταναλωτή,  γ ιατί  όλοι  μας,  και  εμείς 
που  μιλάμε,  καταναλωτές  ε ίμαστε,  θα  ήταν  ένα  Υπουργείο  το  οποίο 
θα  ήταν  επικεντρωμένο  με  καλά  αρματωμένες  υπηρεσίες  και 
νομοθετικά  και  με  εργαλεία  στα  χέρια  τους  αλλά  και  με  ανθρώπους 
οι οποίοι  θα ήταν επιφορτισμένοι  να κάνουν την δουλειά τους. 
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Προς  όφελος  και  της  επιχε ιρηματικότητας.  Διότι  ο  υγιής 
ανταγωνισμός  αναδεικνύει  τ ις  υγιε ίς  δυνάμεις  της  αγοράς  και 
καταδικάζε ι  τ ις  άρρωστες.  
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Φαντάζομαι  θα το ακούσει  ο Πρωθυπουργός,  θα του έχει  δ ιατυπωθεί 
ως ε ισήγηση. 

Ωραία  τα  ε ίπαμε  γ ια  τα  θέματα  της  αρμοδιότητάς  σας.  Να 
έρθουμε και λ ίγο και στην πολιτ ική επικαιρότητα, κύριε Υπουργέ. 
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Ό,τι  πε ίτε.  
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Τι  να  κάνουμε.  Έχουμε  το  γενικό  πρόσταγμα  σήμερα,  μολονότι 
ε ίμαστε στην έδρα σας.  

Λοιπόν,  Βατοπαίδι.  Αυτή  η  ιστορία  διερευνήθηκε  από  την 
εξεταστική  επιτροπή,  και  ο  κόσμος  και  η  κοινωνία  στο  σύνολό  της 
αλλά  και  η  εκλογική  βάση  της  Νέας  Δημοκρατίας  ε ίναι  πολύ 
πικραμένη μαζί  σας,  όχι  μόνο για την ιστορία του Βατοπαιδίου,  αλλά 
γιατί  βγήκατε  με  την  σημαία  στις  εκλογές  ότι  εδώ  πρώτον  δεν  θα 
γίνεται  τ ίποτα  από  όλα  αυτά,  δεν  θα  γίνονται  λαμογιές.  Και  αν 
γ ίνονται,  θα πληρώνει κάποιος. 

Και  δυστυχώς  αυτά  τα  χρόνια  που  πέρασαν  και  γ ίνονται  και 
δεν πληρώνει κανένας, κύριε  Υπουργέ. 
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Πρώτα  από  όλα,  οφείλουμε  να  καταγράψουμε  ότι  και  το  παραμικρό 
να  έχει  γ ίνε ι  τα  τελευταία  τεσσεράμισι  χρόνια  έχε ι  βγει  στην 
επιφάνεια.  Και  δεν  βγήκε  μόνο του και  δεν  βγήκε  τυχαία.  Άρα,  αυτό 
το οποίο δεσμευτήκαμε ισχύει.  

Δεύτερον,  πολλά  πράγματα  που  γίνονταν  στο  παρελθόν  και 
δεν  φαίνονταν,  δεν  σημαίνε ι  ότι  δεν  γ ίνονταν.  Αναδεικνύουμε  το 
κάθε  τ ι  που  γίνεται,  ε ίτε  ε ίναι  στραβό,  ε ίτε  ε ίναι  κακό.  Και  ο 
καθένας παίρνει το δρόμο του. 

Από  εκεί  και  πέρα  όμως  επιτρέψτε  μου  να  πω,  θα  με  βρίσκετε 
πάντοτε απρόθυμο να συζητήσω για το Βατοπαίδιο.  
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Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Γιατί;  
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Γιατί  το λέω αυτό.  Διότι  και  ο κόσμος, έχω την εντύπωση, βαρέθηκε 
να  ακούει  κάθε  μέρα  στα  κανάλια,  στις  τηλεοράσεις,  στις  ε ιδήσεις 
μισή ώρα Βατοπαίδιο  γ ια τόσους μήνες.  

Αυτή  η  συζήτηση  για  το  Βατοπαίδιο,  πρώτα  από  όλα 
εξοστρακίζε ι  από  την  επικαιρότητα  σοβαρότατα  προβλήματα  που 
αντιμετωπίζε ι  η  υδρόγειος  και  η  Ελλάδα,  πολύ  σοβαρά  προβλήματα. 
Τα χρηματοοικονομικά ε ίναι γνωστά τοις πάση. 

Δεν  μπορούμε  να  υποβαθμίζουμε  γ ια  κάτι  δ ικό  μας  τοπικό  και 
συγκυριακό,  όσο  σοβαρό  και  αν  ε ίναι  αυτό,  να  υποβαθμίζουμε 
θέματα και  να αποπροσανατολίζουμε τον κόσμο. 

Δεν  θα  σας  κρύψω  ότι  η  αγωνία  η  δική  μου  ε ίναι  ότι  εξαιτ ίας 
του  Βατοπαιδίου  δεν  έχουμε  αντιληφθεί  τ ι  ενδεχομένως  μας 
περιμένει τον χε ιμώνα που έρχεται.  
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Τι μας περιμένει; 
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Δεν  το  ξέρουμε  ακόμη.  Εκείνο  που  λέω  ε ίναι  ότι  βρισκόμαστε  στο 
τέλος της αρχής αυτού του χρηματοοικονομικού προβλήματος. 

Αλλά  από  την  άλλη  μεριά  έχουμε  την  μεγάλη  πολυτέλεια,  αν 
θέλετε,  την αβάντα την μεγάλη ότι  η οικονομία  μας πατάει  γερά στα 
πόδια της. Και αυτό δεν ε ίναι τυχαίο.  

Δηλαδή  δεν  έχουμε  τοξικά  προϊόντα  χρηματοοικονομικά  στην 
οικονομία  μας,  δόξα τω Θεώ.  Δεν έχουμε τέτοια  προβλήματα.  Ή δεν 
ε ίχαμε καμία τράπεζά μας να κ ινδυνεύει.  

Εδώ  έχουμε  δει  κολοσσούς,  τράπεζες  χρεοκόπησαν.  Η 
Ισλανδία  που  ήταν  ένας  τ ίγρης  του  βορρά,  χρεοκόπησε.  General 
Motors ,  δεν  ξέρουμε  αν  θα  υπάρχει  αύριο.  Και  εμείς  ε ίμαστε  εδώ 
πέρα και συζητάμε γ ια Βατοπαίδιο.  

Ξέρετε  τ ι  έχε ι  γ ίνε ι;  Αυτό  που  με  ενοχλεί  πάρα  πολύ  ε ίναι  ότι 
όλη  αυτή  η  συζήτηση  έχει  περάσει  ένα  καθολικό  πέπλο 
απαισιοδοξίας  σε  όλο  το  λαό  μας.  Δεν  έχουμε  το  δικαίωμα  να 
απαισιοδοξούμε τον κόσμο, να κάνουμε τον κόσμο να στενοχωρηθεί. 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
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Εσείς φταίτε όμως. 
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Κοιτάξτε,  ουδείς αναμάρτητος.  Το θέμα δεν ε ίναι,  κάποιος έχε ι  κάνει 
τ ις  πράξεις,  κάποιος  αναδεικνύει  τ ις  πράξεις,  κάποιος  τ ιμωρεί  τ ις 
πράξεις  και  οφείλε ι  να  τ ις  τ ιμωρεί  εφ'  όσον  υπάρχουν  ευθύνες  και 
αυτό  θα  το  δούμε,  γ ιατί  δεν  ε ίμαι  εγώ  ούτε  εσείς  που  θα  το 
αποφασίσουμε, υπάρχουν διαδικασίες οι  οποίες τρέχουν. 

Αλλά κάποιος προβάλλει  και τα γεγονότα. Και πολύ συχνά στον 
τόπο  μας  κάνουμε  την  τρίχα  τριχ ιά.  Και  βεβαίως  ποτέ  δεν  θα  με 
βρείτε αντίθετο στη ενημέρωση. 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Εδώ δεν ε ίναι τριχ ιά όμως. 
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Έχει  γ ίνε ι  τριχ ιά. 

Αλλά  Εκείνο  το  οποίο  διαπιστώνω  κάθε  μέρα,  ε ίναι  ότι  ο 
κόσμος μας  ε ίναι  απαισιόδοξος.  Είναι  ότι  ο  κόσμος μας δεν πιστεύει, 
δεν  υπολογίζε ι  ότι  κάτι  καλό  μπορεί  να  γ ίνε ι .  Αυτό  δεν  έχουμε 
δικαίωμα  να  στερούμε  την  αισιοδοξία  από  αυτούς  τους  Έλληνες  οι 
οποίοι  ξέρουν ότι  υπάρχουν και άλλη Ελλάδα. Του την κρύβουμε. 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Φαντάζομαι  ότι  αυτό  εκλαμβάνεται  ως  αυτοκριτ ική  κυβερνητική 
συλλογική. 
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Αυτό  εκλαμβάνεται  ως  εθνική  κριτ ική  γ ιατί  κανέναν  δεν  εξαιρώ  από 
αυτό.  Βάζω  πρώτα  τον  εαυτό  μου.  Αλλά  κανείς  δεν  μπορεί  ούτε  να 
εξαιρε ίται,  ούτε να αυτοεξαιρε ίται.  
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Γιατί  ξέρετε,  με  αφορμή  το  Βατοπαίδι,  βλέπουμε  και  διάφορα  άλλα 
φαινόμενα.  Αλληλεγγύη  στην  Κυβέρνηση,  γ ια  παράδειγμα,  έχετε; 
Έχετε να χε ιριστείτε, όπως λέτε, αυτή τη μεγάλη κρίση, και  ε ίμαστε, 
όπως ε ίπατε,  στο τέλος της αρχής. Αλληλέγγυοι  ε ίσαστε μεταξύ σας; 

Εδώ  διαβάζουμε  κάθε  τρεις  και  λ ίγο,  και  αυτά  δεν  τα 
κατεβάζουμε  από  το  μυαλό  μας,  κάποιοι  μας  τα  λένε,  ότι  ο ι 
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υπουργοί  δεν  έχετε  καλές  σχέσεις  μεταξύ  σας.  Ή  τουλάχιστον 
κάποιοι  υπουργοί.  
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Ακούστε να σας πω. Επιτρέψτε μου να μιλήσω για εμένα. 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Ναι.  
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Εκείνο  που  εγώ  νιώθω  είναι  ότι  σήμερα  που  περνάμε  δύσκολες 
ώρες,  το  μόνο  αντίδοτο  ε ίναι  η  πολύ  δουλειά  και  τα  λ ίγα  λόγια. 
Αυτό ε ίναι δόγμα για εμένα. 

Προσπαθώ  να  υπηρετήσω  αυτή  την  αρχή.  Διότι  θεωρώ  ότι 
δουλεύοντας  παράγεις,  μιλώντας  πολύ  παράγεις  λ ιγότερο  και  χαλάς 
αυτό που παρήγαγες. 

Και  γ ια  εμένα  ε ίναι  ξεκάθαρη  η  επιλογή,  δεν  έχω  κανένα  λόγο 
να  πετάω  την  μπάλα  στην  κερκίδα,  με  εμπιστεύτηκε  ο 
Πρωθυπουργός  μας  και  μου  έδωσε  μία  πολύ  μεγάλη  θέση  που  ποτέ 
δεν ε ίχα ούτε σαν στόχο, ούτε σαν φιλοδοξία.  

Αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι  να τ ιμήσω την εμπιστοσύνη 
και  του Πρωθυπουργού,  να τ ιμήσω την εμπιστοσύνη και  του κόσμου 
που  με  εμπιστεύτηκε  και  με  εξέλεξε  εκε ί  στα  βουνά  τα  όμορφα, 
στον ωραιότερο τόπο του κόσμου, στα Γρεβενά. 

Έτσι,  λοιπόν,  θα  πω  για  άλλη  μία  φορά:  ας  τ ιμήσουμε  αυτούς 
που  μας  εμπιστεύτηκαν,  ας  βάλουμε  το  χέρι  στην  καρδιά  και  να 
πούμε  δεν  θα  απογοητεύσουμε  αυτούς  που  μας  εμπιστεύτηκαν  και 
ας  δουλέψουμε  για  αυτό  τον  τόπο.  Αξίζε ι  τον  κόπο  να  παράγουμε, 
να δημιουργήσουμε για να δώσουμε και α ισιοδοξία,  κύριε Κοττάκη.  
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Μόνοι  σας,  όμως  έχετε  ξεκινήσει  συζήτηση  για  την  διαδοχή  του 
Κώστα Καραμανλή. 

Γ ιατί χαμογελάτε; 

Κος ΦΩΛΙΑΣ:
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Τι  θέλετε  να κάνω; Αυτή την στιγμή η Ελλάδα ε ίναι  τυχερή που έχει 
ένα Κώστα Καραμανλή. Δεν υπάρχει  δεύτερος ο οποίος θα μπορούσε 
αυτή  την  στιγμή  να  σταθεί  στο  ίδ ιο  ύψος  μαζί  του.  Ή  να  συγκριθεί 
στα ίσα. 

Είμαστε  τυχεροί  που  έχουμε  τον  Κώστα  τον  Καραμανλή,  ο 
κόσμος  τον  εμπιστεύεται.  Και  εμείς  τον  εμπιστευόμαστε.  Και  ε ίναι 
μακρύς ο χρόνος όπου θα τεθεί  το θέμα της οιασδήποτε συζητήσεως 
τ ίθεται  σήμερα.  Είναι  άγουρα  τα  θέματα.  Και  ε ίναι  θέματα  τα  οποία 
νομίζω  ε ίναι  και  άκαιρα  και  ε ίναι  θέματα  τα  οποία  δεν  ξέρω  πού 
αποσκοπούν.  Να  συζητήσουμε  για  κάτι  το  οποίο  δεν  τ ίθεται  σαν 
θέμα; 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Μα δεν  βλέπετε  ότι  πολλοί  διοχετεύουν  στον  τύπο σεναριολογία  ότι 
θα φύγει  ο Καραμανλής; 
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Τώρα  τι  να  πω;  Να  μην  πω  τίποτα.  Σας  ε ίπα  τ ι  π ιστεύω,  σας  ε ίπα 
ποιες  ε ίναι  ο ι  αρχές  οι  δ ικές  μου,  δεν  θέλω  να  σχολιάσω  άλλους. 
Δεν  ξέρω  τι  έχε ι  ο  καθένας  στο  μυαλό  του,  δεν  ξέρω  τι  έχε ι  ο 
καθένας στην καρδιά του. 

Αλλά  Εκείνο  που  ξέρω  ε ίναι  ότι  όσον  αφορά   εμένα,  εγώ  θα 
συνεχίσω  να  κάνω  την  δουλειά  μου  για  όσο  καιρό  πρέπει  να  την 
κάνω. Θα συνεχίσω να τ ιμώ την εμπιστοσύνη του Πρωθυπουργού. 

Να σας πω και  κάτι  άλλο.  Όταν ο Καραμανλής  αφεθεί  να  φύγει 
από  την  πολιτ ική,  ο  δεύτερος  πίσω  του  θα  ε ίμαι  εγώ.  Διότι  εγώ 
εξαιτ ίας  του  Κώστα  του  Καραμανλή,  του  Πρωθυπουργού μας,  μπήκα 
στην  πολιτ ική.  Εξαιτ ίας  αυτού  του  ανθρώπου,  που  τον  πιστεύω, 
όπως  και  πάρα  πολλοί  Έλληνες,  δουλεύω και  προσπαθώ  να  κάνω  το 
καλύτερο  που  ε ίναι  δυνατό,  και  μαζί  με  εκε ίνον  θα  φύγω  και  από 
την πολιτ ική,  δεν θα έχω κανένα λόγο να παραμείνω. 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Αξίζε ι  τον  κόπο  η  πολιτ ική;  Γ ιατί  όλο  αυτό  το  διάστημα  και  εσείς 
γ ίνατε  στόχος  και  προσωπικών  επιθέσεων  και  εσείς  και  η  σύζυγος 
και  τα  παιδιά.  Το  μετανιώσατε  ποτέ  που  μπήκατε  στην  πολιτ ική  και 
παρατήσατε την αγορά; 

Κος ΦΩΛΙΑΣ:
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Ήρθαν  ώρες  που  πικράθηκα.  Ξέρετε,  το  πιο  σπουδαίο  πράγμα  που 
έχω  στην  καρδιά  μου  και  στο  μυαλό  μου,  ε ίναι  η  οικογένειά  μου, 
ε ίναι  ο τόπος μου. 

Δεν  πρόκειται  ούτε  να  διαπραγματευτώ,  ούτε  να  δεχθώ  να 
βάλω  νερό  στο  κρασί  μου  για  οποιοδήποτε  ακουμπήσει  την 
οικογένειά  μου  και  τον  τόπο  μου.  Και  σε  αυτό  θέλω  να  ε ίμαι 
ξεκάθαρος. 

Και  την  κάπα  μου  την  έχω  κρεμασμένη  στο  κλαρί,  που  λέμε 
στον  τόπο  μου.  Γ ια  κανένα  λόγο  δεν  θα  αφήσω  κανένα,  γ ια  κανένα 
πονηρό  σκοπό,  ή  γ ια  κανένα  ιδ ιοτελή  σκοπό,  να  ακουμπήσει  τα 
παιδιά  μου  και  την  γυναίκα  μου  και  την  οικογένειά  μου.  Δεν  θα 
επιτρέψω σε  κανένα,  αν  δεν  δώσω δικαίωμα,  να  παίξε ι  με  το  όνομά 
μου. Και σε αυτό θέλω να ε ίμαι ξεκάθαρος. 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Κύριε  Υπουργέ,  μας  ανοίξατε  την  καρδιά  σας  σήμερα.  Μιλήσαμε  για 
όλα  και  γ ια  τα  θέματα  της  αρμοδιότητάς  σας  και  γ ια  την  ακρίβεια, 
και  γ ια  τα  Γρεβενά,  δεν  ε ίπαμε  πολλά  για  τα  Γρεβενά  αλλά  ήταν 
αρκετή η αναφορά σας. 

Εγώ σας ευχαριστώ από καρδιάς.  
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Απλά  επιτρέψτε  μου  πριν  με  ευχαριστήσετε  από  καρδιάς,  εγώ  από 
καρδιάς  να  σας  πω  ότι  τα  Γρεβενά  ε ίναι  ο  τόπος  μου.  Αλλά  τα 
Γρεβενά  επιτρέψτε  μου  να  αναγνωρίσω  την  άλλη  Ελλάδα.  Την 
Ελλάδα την πραγματική. 

Επιτρέψτε  μου  να  πω  ότι  τα  Γρεβενά  εκπροσωπούν   την 
Ελλάδα  της  παραγωγής,  την  Ελλάδα  του  οράματος,  την  Ελλάδα  των 
καθαρών  ματιών  και  των  υγιών  προθέσεων.  Την  Ελλάδα  την 
ξεχασμένη. 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Λουκέτα  πολλά  εμείς  βλέπαμε  στην  περιφέρεια  και  στα  Γρεβενά  τα 
προηγούμενα χρόνια. 

Κος ΦΩΛΙΑΣ:
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Κοιτάξτε, τα σπάσαμε. Το 2004 όταν κατέβηκα ε ίχα πει να σπάσουμε 
τα  λουκέτα  των  σχολείων.  Το  ε ίχα  πει  αυτό  γιατί .  Διότι  με 
ενοχλούσε  πάρα  πολύ  που  πήγαινα  σε  πανέμορφα  χωριά  και  έβλεπα 
κάτι  λουκέτα  μεγάλα  να  κλειδώνουν  τ ις  πόρτες  των  σχολείων  γιατί 
ε ίχαν φύγει  τα παιδιά. 

Και  ε ίπα  να  σπάσουμε  αυτά  τα  λουκέτα.  Συμβολικά  τ ι  σήμαινε 
αυτό.  Να  φέρουμε  τους  νέους  πίσω  με  τα  παιδιά  τους  πίσω  στα 
χωριά  τους.  Γ ια  να  έρθουν,  θέλουν  μεροκάματο.  Και  φτιάξαμε 
προϋποθέσεις γ ια να βγάλουν μεροκάματο. 

Και  γ ίνονται  επενδύσεις  π ια  στα  Γρεβενά.  Αναπτύσσεται  ο 
ορεινός  όγκος.  Κάνουμε  ένα  ευλογημένο  πρόγραμμα  ΠΙΝΔΟΣ,  το 
οποίο  ξεκίνησε  από  την  βόρεια  Πίνδο  και  σήμερα  έχει  κατρακυλήσει 
και  συμμετέχει  όλη η Πίνδος μέχρι  την Αιτωλοακαρνανία. 

Γ ια  αυτό  ξεκίνησα,  γ ια  να  σας  πω  και  καταλήγω  εκεί,  θα 
παρακαλέσω  να  σας  προσκαλέσω  να  έρθετε  να  περπατήσουμε  μαζί 
αυτούς  τους  ευλογημένους  τόπους,  να  περπατήσουμε  μαζί  στα 
βουνά,  να  πιούμε  νερό  από  λιωμένο  χ ιόνι  και  να  ακούσουμε  τα 
πουλιά και αν δούμε τα ζαρκάδια.  

Πάμε  εκεί  σε  αυτή  την  Ελλάδα,  την  οποία  θα  πρέπει  να  την 
αναδεικνύουμε.  Γ ια  αυτό  λέω,  δεν  έχουμε  δικαίωμα  να  περνάμε  με 
ένα  πέπλο  απαισιοδοξίας  στον  κόσμο.  Πρέπει  να  τους  δώσουμε 
ε ικόνα αισιοδοξίας.  
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Είναι  δέσμευση.  Αλλά  η  δέσμευση  αυτή  σημαίνε ι  ότι  όλα  τα  παιδιά 
που ε ίναι  σήμερα μαζί μας στο συνεργείο θα ε ίναι  μαζί επάνω. 
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Μόνο αυτοί;  Θα γεμίσουμε ένα πούλμαν.  
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Την άνοιξη με το καλό να ε ίμαστε. 
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Την  άνοιξη,  καλεσμένοι  δικοί  μου,  φιλοξενούμενοι  δικοί  μου  αλλά 
θα κάνουμε και  εκπομπή. 

Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
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Βλέπω δυνατά το δίνετε το χέρι,  όπως ε ίπατε και στην αρχή. 
Κος ΦΩΛΙΑΣ:
Είναι από την καρδιά μου για αυτό. Να ε ίστε καλά. 
Κος ΚΟΤΤΑΚΗΣ:
Ευχαριστώ  πολύ.  Κυρίες  και  κύριοι  ήταν  ο  Υπουργός  Ανάπτυξης,  ο 
κύριος  Χρήστος  Φώλιας  στην  πρώτη  του  συνέντευξη  κατά  την 
διάρκεια της 5ετούς του θητείας στην Κυβέρνηση Καραμανλή. 

Θα  τα  πούμε  το  προσεχές  Σάββατο  στις  5.00’.  Ως  τότε  γε ια 
σας. 
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