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    ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
 
    
 
    Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2008 
 
    
 
       Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟ 
 
    
    Χαίρετε. 
 
    Αύριο, στις 10.00, θα συνεδριάσει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών 
και Άμυνας, με θέματα Υπουργείου Άμυνας και Εσωτερικών. Στις 11.00, θα 
συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή, στη διάρκεια της οποίας, ο Υπουργός 
ΠΕΧΩΔΕ κ. Σουφλιάς θα παρουσιάσει το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο. Στις 
14.00, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί, στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον 
Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο. 
 
    
 
    Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας. 
 
    
 
    ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ: Κύριε Εκπρόσωπε, πώς εξηγείτε το γεγονός ότι ενώ έχετε 
ενημερώσει τον ελληνικό λαό, τουλάχιστον μέσω των εκπροσώπων του, 
όπως έχετε υποστηρίξει, για την πρωτοβουλία Νίμιτς, η πλειοψηφία του 
ελληνικού λαού, όπως αποτυπώνεται σε δημοσκόπηση χθες του Alpha, 
διαφωνεί ότι η πρόταση Νίμιτς αποτελεί βάση συζήτησης και πώς πιστεύετε 
ότι θα φέρετε τον κόσμο κοντά στις κυβερνητικές θέσεις, όταν το 87% έχει 
τοποθετηθεί υπέρ του βέτο ήδη και ζητά σκληρή στάση; 
 
    
 
    ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι σαφής η τοποθέτηση της κυβέρνησης και δια 
στόματος Πρωθυπουργού. Δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο. 
 
    
 



    ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ: Για το ίδιο θέμα, για το Σκοπιανό: Υπάρχουν βουλευτές 
της Νέας Δημοκρατίας ή και των άλλων κομμάτων, που βρίσκονται σε 
κατάσταση μόνιμης υστερίας, με αφορμή το Σκοπιανό; 
 
    
 
    ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Αναφέρεστε, προφανώς, σε δήλωση του κ. Ζαγορίτη, ο 
οποίος επικοινώνησε μαζί μου το πρωί και μάλιστα, νομίζω ότι έχει κάνει ήδη 
μια δήλωση, έχει διευκρινίσει τι ακριβώς εννοούσε? 
 
    
 
    ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ: Όχι, ακόμη. Τον άκουσα μόνο στο ραδιόφωνο του ΑΝΤ-1, 
για να είμαι ειλικρινής. 
 
    
 
    ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ας αφήσουμε, λοιπόν, να μιλήσει ο ίδιος. 
 
    
 
    ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ: Πέρα από τον ίδιον, από την άποψη που θα εκφράσει 
σήμερα? 
 
    
 
    ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Εάν δεν είχε γίνει αυτή η δήλωση, δεν θα μου κάνατε την 
ερώτηση. 
 
    
 
    ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ: Αλήθεια είναι, αλλά επί ένα 24ωρο, όμως, προσπαθούμε 
να διευκρινίσουμε, τελικά ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν περιέλθει σε 
κατάσταση μόνιμης υστερίας. 
 
    
 
    ΠΑΡΤΑΛΙΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, αυτές τις ημέρες ζούμε ένα νέο 
φαινόμενο, το γνωστό που αφορά εκβιασμούς, συκοφαντίες μέσω 
ιστοσελίδας, με τη μορφή του ελεύθερου βήματος, με καταχωρήσεις, με 
άγνωστη την ταυτότητα του χειριστού, αλλά και των επισκεπτών. Ήθελα 
να σας ρωτήσω, προβληματίζει αυτό το νέο πλέον, όχι και τόσο 
ευχάριστο, φαινόμενο και / ή αναζητεί η κυβέρνηση κάποια λύση εντός 
της χώρας ή ακόμη και αν χρειαστεί με διεθνή συνεργασία; 
 
    
 
    ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Αν μιλάτε για την υπόθεση? 
 
    



 
    ΠΑΡΤΑΛΙΔΗΣ: Για τα γνωστά blogs. 
 
    
 
    ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Αν μιλάτε για τη συγκεκριμένη υπόθεση, αυτή 
καθαυτή, από αυτά που πληροφορούμαι και εγώ, όπως και όλος ο 
ελληνικός λαός, υπάρχει ήδη διεθνής συνεργασία των ανακριτικών 
αρχών. Σε ό,τι αφορά όμως γενικότερα το θέμα, είναι μια καλή ευκαιρία 
να σας δώσω κάποια επιπλέον στοιχεία: Ήδη από το Φεβρουάριο του 
2007, στο πλαίσιο του Άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών 
Οπτικοακουστικών Θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Βερολίνο 
στο οποίο συμμετείχα ως αρμόδιος Υπουργός -όπως και σε όλα τα 
άλλα Συμβούλια- είχα θέσει από την ελληνική πλευρά την ανάγκη 
διασφάλισης του δικαιώματος απάντησης του πολίτη που θίγεται από 
δημοσιεύσεις και στις λεγόμενες «μη γραμμικές υπηρεσίες» (όπως είναι 
γνωστές στο πλαίσιο των συζητήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση), όπως 
για παράδειγμα είναι το Internet και περαιτέρω νομοθετικών ρυθμίσεων, 
θέση η οποία είχε γίνει αποδεκτή και από τους υπόλοιπους 
συναδέλφους μου και από την αρμόδια Επίτροπο. Υπάρχει, ωστόσο, 
και μια άλλη διαδικασία, την οποία καλό είναι να γνωρίζετε -δεν έχει 
πάρει ιδιαίτερη δημοσιότητα- και μιλάμε για το νομοθετικό πλαίσιο, 
αυτό καθαυτό για το Διαδίκτυο, παραλλήλως με όσα σας είπα για την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Το νομοθετικό πλαίσιο για το Διαδίκτυο 
καθορίζεται από τη Διεθνή Σύμβαση της Βουδαπέστης του έτους 2001, 
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καθώς και από την απόφαση-
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τίτλο «Internet Αttacks?, η οποία 
δεσμεύει ευθέως τα κράτη-μέλη. Στο πλαίσιο κύρωσης και 
ενσωμάτωσης των πράξεων αυτών, συστάθηκε στο Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, υπό την Προεδρία του Συμβούλου Επικρατείας κ. 
Σακελλαρίου, νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Το έργο, όμως, της 
επιτροπής τροποποιήθηκε, δεδομένου ότι η σύμβαση της Βουδαπέστης 
παρουσίαζε προβλήματα ως προς την ενσωμάτωσή της, κυρίως λόγω 
της ανταλλαγής δεδομένων των κρατών που θα την ενσωμάτωναν. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο η Γαλλία έχει ενσωματώσει την εν λόγω 
σύμβαση μέχρι στιγμής, ακριβώς εξαιτίας των προβλημάτων που σας 
είπα. Για το λόγο αυτό, το έργο της επιτροπής αφορά πια τροποποίηση 
των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και κυρίως των άρθρων 370 και 
370Β,Γ και Δ, για το απόρρητο των επικοινωνιών, καθώς και για τα 
ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο Διαδίκτυο. Η επιτροπή αυτή έχει 
σχεδόν ολοκληρώσει την κατάρτιση σχεδίου νόμου που αφορά την 
κύρωση σύμβασης της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο. 
Με τις διατάξεις του αντιμετωπίζεται η εγκληματικότητα στο Διαδίκτυο 
και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Εκτιμάται ότι αυτό θα εισαχθεί 
για ψήφιση εντός του έτους που διάγουμε. Επισημαίνεται ότι η ΑΔΑΕ 
ήδη από το 2005 έχει εκδώσει κανονισμούς για την προστασία του 
απορρήτου των επικοινωνιών στο Διαδίκτυο, για τη διασφάλιση του 
απορρήτου Διαδικτυακών υποδομών και για τη διασφάλιση απορρήτου 
εφαρμογών και χρήση Διαδικτύου, στο πλαίσιο εκτέλεσης του άρθρου 
19 του Συντάγματος. 



 
    Ήθελα να πω, καταλήγοντας, ότι η ελληνική Πολιτεία, σε συνεργασία 
με τις ευρωπαϊκές αρχές και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, 
αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα. 
 
    ΠΑΡΤΑΛΙΔΗΣ: Αν μου επιτρέπετε, να ρωτήσω το εξής: Επειδή ξέρετε 
καλά το θέμα, αισθάνεστε ότι κάποια στιγμή δεν θα υπάρχουν ανώνυμες 
καταχωρήσεις προσβλητικές ή συκοφαντικές και θα υπάρχει κάποιος 
που θα αφήνει την ταυτότητά του όταν περνάει κάτι σε κάποια 
ιστοσελίδα, τις γνωστές, τις διεθνείς, τις world websites, ώστε ο 
συκοφαντούμενος ή ο εκβιαζόμενος να μπορεί να απαντήσει ή να λάβει 
τα απαραίτητα μέτρα. Το συμπέρασμα δεν ξέρω πως το βλέπετε? 
 
    
 
    ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Το θέμα της ανωνυμίας στο Internet είναι ένα θέμα, 
που ισχύει διεθνώς. Ωστόσο, δεν ισχύει σε καμία χώρα, ή εν πάση 
περιπτώσει κατά τη λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών δεν μπορεί να ισχύει ο υβριστικός 
χαρακτήρας ή ο συκοφαντικός χαρακτήρας δημοσιευμάτων. Γιατί 
ανώνυμα δημοσιεύματα μπορεί να υπάρχουν και στα κλασικής μορφής 
Μέσα Ενημέρωσης, δηλαδή, δημοσιεύματα που δεν έχουν υπογραφή. 
Αλλά, ωστόσο, εκεί υπάρχει υπεύθυνος κατά το νόμο. 
 
    
 
    ΚΑΚΑΛΗΣ: Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, η κυβέρνηση κινείται στη 
δημιουργία νέας νομοθεσίας, στην κατάρτιση νέας νομοθεσίας με στόχο 
το να βάλει κάποια τάξη στο χώρο του Internet και της διακίνησης των 
ιδεών μέσα απ` αυτό το χώρο; 
 
    
 
    ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Είπα σαφώς ότι κινείται στη λογική της 
ενσωμάτωσης σχετικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αφορμή 
και αντίστοιχη συνθήκη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τη Συνθήκη 
της Βουδαπέστης. 
 
    
 
    Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Επανέρχομαι στο Σκοπιανό. Κύριε Υπουργέ, 
όλο και περισσότεροι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ζητούν είτε 
σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών και ακόμη να έρθει το 
θέμα στη Βουλή. Πώς τοποθετείται η κυβέρνηση; 
 
    
 
    ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Έχω απαντήσει τουλάχιστον δύο φορές στο 
ερώτημα. 
 



    
 
    ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ: Χθες, ο κ. Αλογοσκούφης συνέδεσε το θέμα του blog 
με ερωτήσεις που έχουν υποβληθεί στο Κοινοβούλιο από βουλευτές της 
αντιπολίτευσης. Έχει ενδείξεις η κυβέρνηση ότι πίσω από τη δράση των 
blogers υπάρχουν και πολιτικές ευθύνες στελεχών της αντιπολίτευσης, 
έστω ηθική αυτουργία; 
 
    
 
    ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Φαντάζομαι ότι δεν θα είδατε τη συζήτηση στη 
Βουλή. Είχα την ευκαιρία να την παρακολουθήσω προσωπικά και ο κ. 
Αλογοσκούφης έχει ξεκαθαρίσει, έχει μιλήσει με σαφήνεια για το θέμα. 
Έχω πει με τα λόγια περίπου που θα σας πω ότι «δεν θέλω να πιστέψω 
ότι υπάρχει τέτοια σύνδεση». Ωστόσο, σημείωσε μια σειρά από 
συμπτώσεις, τις οποίες ανέφερε και κατέθεσε και συγκεκριμένες 
ερωτήσεις. 
 
    
 
    ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ: Δεν ξέρω αν έχει τελειώσει το θέμα με τα blogs, από την 
πλευρά των συναδέλφων. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω για το Ασφαλιστικό. 
Χθες σας ρώτησα αν θα υπάρξει δεύτερη φάση για το Ασφαλιστικό και 
μάλιστα το φθινόπωρο. Μου απαντήσατε μάλλον ασαφώς, αφήνοντας όμως 
να εννοηθεί ότι όντως θα υπάρξει ένας δεύτερος κύκλος της ασφαλιστικής 
μεταρρύθμισης. 
 
    
 
    ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Έχετε δίκιο. Ήταν ασαφής η απάντηση και μάλιστα 
δημιούργησε και κάποιες κρίσεις. Δεν κατηγορώ κανένα δημοσιογράφο. 
Προφανώς, η δική μου απάντηση ήταν ασαφής, όπως είπα. Θέλω να 
σημειώσω ότι δεν είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να μεταβάλει το 
Ασφαλιστικό των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό που θα γίνει θα είναι μόνο 
διάλογος για το νέο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. 
 
    
 
    ΚΑΤΣΑΒΟΥ: Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε από τον Πρωθυπουργό να 
συζητήσουν στη Βουλή για το θέμα της Παιδείας. Προτίθεται ο κ. Καραμανλής 
να κάνει αυτή τη συζήτηση ίσως την Παρασκευή στην ώρα του 
Πρωθυπουργού; 
 
    
 
    ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Αν έχω πληροφορηθεί σωστά, έχει καταθέσει επίκαιρη 
ερώτηση. Ο Πρωθυπουργός εφόσον δεν έχει κώλυμα άλλου τύπου, είτε να 
βρίσκεται στο εξωτερικό είτε προειλημμένη υποχρέωση, απαντά σε επίκαιρες 
ερωτήσεις. Μάλιστα σε πρόσφατη επίκαιρη ερώτηση του κ. Παπανδρέου, 



επέστρεψε νωρίτερα από το εξωτερικό, επισπεύδοντας το πρόγραμμά του, 
προκειμένου να απαντήσει. 
 
    
 
    ΚΑΚΑΛΗΣ: Επιβεβαιώνετε δημοσιογραφικές πληροφορίες ότι έχει υπάρξει 
εμπλοκή στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων υπό τον κ. Νίμιτς για το 
Σκοπιανό, με βάση το ότι ο κ. Νίμιτς διαπίστωσε αδιέξοδο και κρατάει τη 
διαπραγμάτευση σε αναμονή; 
 
    
 
    ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Το εντελώς αντίθετο. Τις προσεχείς ημέρες, νομίζω ότι 
θα υπάρξει συνάντηση. 
 
    
 
    ΚΑΚΑΛΗΣ: Έχει ανακοινωθεί στην κυβέρνηση το πότε; 
 
    
 
    ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν έχω κάτι περισσότερο να σας πω, αλλά δεν ισχύει η 
πληροφορία την οποία μετέφερε η ερώτησή σας. 
 
    
 
    ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ: Κύριε Εκπρόσωπε, χθες, οι αστυνομικοί εμπόδισαν την 
35χρονη να κάνει δηλώσεις στις κάμερες. Αυτή ήταν εντολή της ηγεσίας, 
ενδεχομένως, της Αστυνομίας ή οι συνοδοί της λειτούργησαν αυτοβούλως; 
 
    
 
    ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Και εγώ, ως πολιτικός συντάκτης όταν κάλυπτα το 
ρεπορτάζ, δεν γνώριζα τις διαδικασίες της Αστυνομίας και βεβαίως δεν είναι 
και θέμα του Κυβερνητικού Εκπροσώπου να μιλήσει γι` αυτές τις διαδικασίες 
που έχουν σχέση με τη μεταγωγή προσώπων που κρατούνται κλπ. Αλλά 
είναι, όπως μου εξηγήθηκε από την Αστυνομία, η καθιερωμένη πρακτική. 
 
    
 
    ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ: Δεν είναι, δηλαδή, υπερβάλλων ζήλος. 
 
    
 
    ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Σας απάντησα. 
 
    
 
    Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Κύριε Υπουργέ, ήθελα να ρωτήσω, ποια είναι 
εντέλει η επιτυχία της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, όταν όπως 



διαβάζουμε σε ανταποκρίσεις συναδέλφων μας από τις Βρυξέλλες, η Ελλάδα 
έρχεται πρώτη σε ποσοστό εργαζόμενων φτωχών. Και μάλιστα, ένα στα 
τέσσερα ελληνόπουλα μεγαλώνει σε οικογένειες που βρίσκονται κάτω από το 
όριο της φτώχειας. 
 
    
 
    ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Θα σας κουράσω λίγο, αλλά θα σας αναφέρω μια σειρά 
από στοιχεία, τα οποία είχα την ευκαιρία να τα επαναλάβω στο press room και 
βεβαίως, είχε την ευκαιρία και ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, να τα 
πει. Κοινωνικά μέτρα για τον Προϋπολογισμό του 2008: Πρώτον, αυξήθηκε το 
επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης από 1/1/2008 κατά 35 ευρώ το μήνα και 
έφθασε στα 230 ευρώ, ποσοστό αύξησης 18%. Δεύτερον, αυξήθηκαν από 
1/1/2008 οι συντάξεις του ΟΓΑ κατά 52,25 ευρώ και έφθασαν στα 330 ευρώ, 
ποσοστό αύξησης 19%. Τρίτον, αυξήθηκε το κατώτατο επίδομα ανεργίας κατά 
36,5% -επίσης από την αρχή του 2008- και έφθασε στα 404 ευρώ, ποσοστό 
αύξησης 10%. Συστήνεται, όπως γνωρίζετε, το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής 
Συνοχής, το οποίο θα έχει αρχικό κεφάλαιο 100 εκατομμυρίων ευρώ και θα 
ενισχυθεί με το ποσό των 500 εκατομμυρίων ευρώ το 2008, το οποίο θα 
φθάσει το 2011 σταδιακά στα 2 δισεκατομμύρια. Διατίθενται για την Υγεία από 
τον τακτικό προϋπολογισμό αυξημένα κονδύλια κατά 9,4%, σε σχέση με 
πέρυσι, δηλαδή, με ρυθμό υπερτριπλάσιο από τον πληθωρισμό. Για την 
Παιδεία διατίθενται κονδύλια αυξημένα κατά 6,5% σε σχέση με το 2007, με 
ρυθμό υπερδιπλάσιο του πληθωρισμού. Χρηματοδοτείται ένα πολύ μεγάλο 
πρόγραμμα δημοσίων έργων που θα φθάσει στα 9,2 δις ευρώ ( αυξημένο 
κατά 5,7% σε σχέση με το 2007) για τις υποδομές οι οποίες συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη και δημιουργούν θέσεις εργασίας. Υλοποιούνται οι δεσμεύσεις μας 
στο ακέραιο και από 1ης Ιανουαρίου του 2008 ο μισθός του ανθυπολοχαγού 
ανήλθε στα 860 ευρώ το μήνα, συν την εισοδηματική πολιτική του έτους. 
Υλοποιούνται στο ακέραιο οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης για τις τρίτεκνες 
οικογένειες, για το τρίτο παιδί. Το 2008 οι κοινωνικές μεταβιβάσεις θα 
φθάσουν στο 18,4% του ΑΕΠ από 18% που ήταν το 2007. Θυμάστε ότι είχαμε 
κάνει μια αναλυτική συζήτηση για τις κοινωνικές μεταβιβάσεις και είχε την 
ευκαιρία και ο Πρωθυπουργός σε προ ημερησίας συζήτηση να αναφέρει ότι 
προχωρούμε σε αναπροσαρμογή του τρόπου με τον οποίο γίνονται οι 
κοινωνικές μεταβιβάσεις. Και έχει άμεση σχέση με το ερώτημά σας, διότι σε 
άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η απόδοση των χρημάτων αυτών είναι 
πολλαπλάσια απ` ότι στη δική μας τη χώρα. Υλοποιείται η μείωση των 
φορολογικών συντελεστών και λαμβάνεται μια σειρά από μέτρα για τη μείωση 
της ανεργίας, για την οποία όλοι γνωρίζουμε ότι η κυβέρνηση την παρέλαβε 
το 2004 στο 12% και πλέον και έχει πέσει κάτω από το 8%. Έχω πει και άλλες 
φορές ότι η προσπάθεια είναι διαρκής. Η προσπάθεια είναι καθημερινή. 
Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή έχει αρχίσει και αποδίδει. Το ίδιο φαίνεται και με 
τους ρυθμούς ανάπτυξης. Σας θυμίζω ότι για τους ρυθμούς ανάπτυξης, πέραν 
των όσων κινδυνολογικών ακούσαμε το 2004, είχαμε ρυθμούς που είναι 
πρώτοι στην Ευρωζώνη. Το ίδιο ισχύει και με μια σειρά άλλων μεγεθών της 
οικονομίας που αποτυπώνονται και στην καθημερινότητα του πολίτη. 
Υπάρχουν, όμως, προβλήματα, όπως είπα, ακόμη στην ανεργία. Υπάρχουν 
προβλήματα στην αγορά και την ακρίβεια -μιλήσαμε ανοιχτά την περασμένη 
εβδομάδα- γι` αυτό και λαμβάνεται μια σειρά από μέτρα. Και συνεχίζουν να 



υπάρχουν προβλήματα σε διαφόρους τομείς για την ελληνική οικογένεια. 
Σημασία έχει ότι το δείγμα γραφής στην πράξη, μέχρι στιγμής, δίνει θετικό 
ισοζύγιο, τουλάχιστον ως προς τις προσπάθειες που καταβάλλει μια 
κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. 
 
    
 
    ΚΑΚΑΛΗΣ: Δεν προσέξατε, ίσως, το στοιχείο στην Έκθεση της ΚΟΜΙΣΙΟΝ, 
ότι για τα παιδιά που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, δηλαδή το 23% 
στην Ελλάδα, δεν είναι παιδιά ανέργων, αλλά εργαζομένων. Αυτό ακριβώς 
σημαίνει ότι οι μισθοί που παίρνουμε εδώ στην Ελλάδα, είναι μισθοί πείνας 
και ακριβώς τα παιδιά είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Είναι, αν θυμάμαι 
καλά, το 19% των παιδιών, είναι παιδιά εργαζομένων σύμφωνα με τα στοιχεία 
της ΚΟΜΙΣΙΟΝ. Αυτό επιβεβαιώνει αυτό που λέτε από την ανάποδη, ότι η 
προσπάθεια της κυβέρνησης αποδίδει. Αποδίδει, αλλά προς το χειρότερο. 
 
    
 
    ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό που κάνετε είναι καθαρά μια εκτίμηση. Δεν 
αποτυπώνεται σε κανένα από τα μεγέθη τα οποία αναφέρονται. Η 
προσπάθεια μείωσης της ανεργίας, αύξησης των εισοδημάτων έχει γίνει 
πράξη. Είχα την ευκαιρία να σας διαβάσω μια σειρά από στοιχεία, τα οποία 
νομίζω ότι κάθε Έλληνας πολίτης που τον περιλαμβάνουν, τα γνωρίζει και τα 
ζει στην καθημερινότητά του. 
 
    
 
    ΦΑΝΙΔΗΣ: Κύριε Εκπρόσωπε, μια διευκρίνιση, είπατε προηγουμένως ότι 
δεν είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να μεταβάλει το Ασφαλιστικό των 
δημοσίων υπαλλήλων και είπατε ότι μόνο για το νέο μισθολόγιο θα γίνει 
διάλογος με την ΑΔΕΔΥ. Χθες είχατε μιλήσει για δύο φάσεις, άρα, να 
υποθέσουμε ότι δεν ισχύει η δεύτερη φάση της νέας ασφαλιστικής 
μεταρρύθμισης, μένουμε σε μια και καλή. 
 
    
 
    ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Η δεύτερη φάση - για αυτό είπα ότι ήταν ασαφές και 
δικαίως δημιούργησε το ερώτημα σήμερα αναφέρεται στο διάλογο για το νέο 
μισθολόγιο. Στο νέο μισθολόγιο υπάρχουν ζητήματα τα οποία άπτονται 
θεμάτων που απασχολούν τους δημοσίους υπαλλήλους και αυτά θα 
συζητηθούν. Δεν μιλάμε δηλαδή για άλλο Ασφαλιστικό. Το Ασφαλιστικό είναι 
αυτό το οποίο έχει κατατεθεί. 
 
    
 
    ΓΚΟΥΤΖΑΝΗΣ: Δηλαδή κ. Εκπρόσωπε, από τα στοιχεία που μας 
παραθέσατε προηγουμένως για την Οικονομία, υποστηρίζετε ότι στην 
τετραετία σας έχει βελτιωθεί το μέσο βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων; 
 
    



 
    ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Νομίζω ότι κατέληξα με ένα σχόλιο για την τετραετία, το 
οποίο είναι σαφές. Δεν χρειάζεται να το επαναλάβω. 
 
    
 
    ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Να ρωτήσω σε σχέση με το Ασφαλιστικό κάτι. Δηλαδή η 
κυβέρνηση θεωρεί ότι το ασφαλιστικό καθεστώς στο Δημόσιο σήμερα δεν 
χρήζει καμίας αλλαγής; Διότι μέχρι πρότινος υπήρχε άλλη αίσθηση μέσα και 
από δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών. Δεύτερον, με το θέμα των Βαρέων και 
Ανθυγιεινών, που δεν αντιμετωπίζονται σε αυτή τη φάση, δεν θα υπάρξει 
κάποια αλλαγή; Και τρίτον, η δέσμευση της κυβέρνησης είναι για το 
συνταξιοδοτικό των βουλευτών. 
 
    
 
    ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ξεκινάω από το τρίτο σκέλος τον ερωτήματός σας. Η 
δέσμευση αυτή βεβαίως και θα ισχύσει. Στο δεύτερο, σε ότι αφορά τα Βαρέα 
και Ανθυγιεινά και αυτό προβλέπεται. Δεν περιλαμβάνεται μέσα στο νόμο, 
αλλά χρειάζεται μια εκτελεστική πράξη νόμου στη συνέχεια προκειμένου να 
οριστούν τα Βαρέα και Ανθυγιεινά. Στο πρώτο σκέλος, ήδη, απάντησα. 
 
    
 
    ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ: Μια τελευταία ερώτηση για το blog. Υπάρχει μια 
ανακοίνωση του κ. Στεφάνου, ότι τον επισκέφθηκε ο 5ος ειδικός ανακριτής 
συνοδεύομενος από δύο στελέχη της Δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος και 
τον ενημέρωσαν ότι τον Απρίλιο του 2007 ένα κείμενο αναρτήθηκε στο blog 
μέσω του δικτύου της Βουλής. Για να συνδράμει όμως η Βουλή στην έρευνα 
χρειάζεται την άδεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Η κυβέρνηση θα 
δώσει την εντολή να συνδράμουν όλες οι υπηρεσίες, οι πάντες, στην έρευνα 
για να εξακριβωθεί η δράση αυτών των ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από 
το blog. 
 
    
 
    ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν θέλω να σας πω πως λειτουργεί το Νομικό 
Συμβούλιο του Κράτους, αλλά το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους θα πρέπει 
να γνωμοδοτήσει. Από τον ρόλο του, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους δεν 
θα πάρει εντολή από την κυβέρνηση. 
 
    
 
    ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ: Όχι. Ζήτησαν και μια σειρά από υπηρεσίες εκτός από το 
Νομικό Συμβούλιο του κράτους. 
 
    
 



    ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Νομίζω ότι είναι σαφές αυτό που λέει ο Γραμματέας της 
Βουλής. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους δεν παίρνει εντολές από την 
κυβέρνηση. 
 
    
 
    ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ: Είπατε κάτι για το συνταξιοδοτικό των βουλευτών ότι θα 
ισχύσει. Τι εννοείτε σε άλλο? 
 
    
 
    ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Με ρώτησε ο κ. Νασόπουλος αν η δέσμευση ισχύει και 
είπα: Βεβαίως ισχύει. 
 
    
 
    ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ: ?αλλά όχι σε αυτό. 
 
    
 
    ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν έχει γίνει. Δεν έχουμε πει τίποτα περισσότερο από 
το ότι θα περιληφθεί στο νομοσχέδιο και θέμα που αφορά τους βουλευτές. 
Μένω εκεί. 
 
    
 
    ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ: Δεν μπορείτε να προσδιορίσετε το χρόνο. 
 
    
 
    ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Σας είπα, όταν ρωτήθηκα για το νομοσχέδιο ότι δεν θα 
μακρύνει πολύ. Το έχει πει και η κ. Πετραλιά. Δηλαδή, δεν θα αργήσει να 
κατατεθεί. 
 
    
 
    ΚΑΚΑΛΗΣ: Δεν κατάλαβα αυτό που είπατε για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά ότι 
θα υπάρχει πρόβλεψη στο νόμο και στη συνέχεια θα βγει μια? 
 
    
 
    ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν θα περιγραφούν τα Βαρέα και Ανθυγιεινά στο νόμο. 
 
    
 
    ΚΑΚΑΛΗΣ: Ναι, γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμα το έργο της η Επιτροπή 
αφενός και από τη άλλη ποια πρόβλεψη μπορεί να υπάρχει; Ότι θα υπάρχει 
αύξηση των ορίων ηλικίας; 
 
    



 
    ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Η εκτελεστική πράξη που χρειάζεται. Μπορεί να είναι 
υπουργική απόφαση, μπορεί να είναι προεδρικό διάταγμα, δεν είμαι σε θέση 
να σας πω τι ακριβώς χρειάζεται. Όπως ξέρετε κάθε νόμος έχει και μια σειρά 
από προβλέψεις για πράξεις εκτελεστικές του νόμου αυτού; Είτε είναι κοινές 
υπουργικές αποφάσεις, είτε υπουργικές αποφάσεις, είτε προεδρικά 
διατάγματα. 
 
    
 
    ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ: Μια διευκρινιστική ερώτηση. Είπατε ότι αύριο θα συνέλθει 
η κυβερνητική επιτροπή για θέματα του υπουργείου Άμυνας και Εξωτερικών; 
 
    
 
    ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Του Υπουργείου Εσωτερικών. Το ΚΥΣΕΑ θα συνέλθει με 
θέματα του Υπουργείου Εσωτερικών και Άμυνας. 
 
    
 
    ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ: Γιατί θα σας ζητούσα η επόμενη ερώτηση αν θα ήταν το 
Σκοπιανό στην κυβερνητική ατζέντα. Αυτό λέω. 
 
    
 
    ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι. Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο σας θυμίζω ότι 
έχει ενσωματώσει και το παλαιό Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. 
 
    
 
    ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ: Και ειρρήσθω εν παρόδω για το θέμα το Σκοπιανό. 
Αλήθεια με την ιστορία της διαρροής του περίφημου εγγράφου Νίμιτς, η 
κυβέρνηση τελικά πληροφορήθηκε, ενημερώθηκε εσωτερικώς πως διέρρευσε. 
 
    
 
    ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν έχω κάτι καινούργιο να σας πω. 
 
    
 
    
 
    Σας ευχαριστώ. 


