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Κράτος που δεν θα αδιαφορεί... 

«Ο κόσµος ζητάει την παρουσία ενός κράτους σωστά οργανωµένου, που δεν αδιαφορεί, 
χωρίς διαφθορά. Χρειάζονται πολύ µεγαλύτερες µεταρρυθµίσεις.»  

Γ. Παπανδρέου, Μαγνησία 
17 ∆εκεµβρίου 2003 

 
 
∆ιαγραφή εξαιτίας εµµονής στη διαφάνεια... 

«Εάν  µε διαγράψανε επειδή ψήφισα µία πρόταση νόµου υπέρ της διαφάνειας, θεωρώ 
αυτή τη διαγραφή µετάλλιο εν τη µάχη.» 

Κ. Σπυριούνης, ΒΟΥΛΗ 
24 Νοεµβρίου 2003 

 
 

Η διαφθορά γενικευµένο δοµικό φαινόµενο... 

«Η διαφθορά, που στις υγιείς περιόδους εµφανίζεται µόνο ως εξαίρεση αφέθηκε να 
εξελιχθεί σε γενικευµένο δοµικό φαινόµενο.» 

Σ. Παπαθεµελής, Επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής 
16 Νοεµβρίου 2003 

 
 
Σοβαρό πρόβληµα διαφθοράς και διαπλοκής... 

 «Όλοι γνωρίζουµε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβληµα διαφθοράς και διαπλοκής. Θέλω να 
είµαι απολύτως σαφής και κατηγορηµατικός. Αν δεν αντιµετωπίσουµε αυτά τα παρακµιακά 
φαινόµενα αµέσως και αποτελεσµατικά, κανένα µέτρο εκσυγχρονισµού και ανάπτυξης δεν θα 
επιτύχει.» 

Γ. Αρσένης, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
19 Οκτωβρίου 2003 

 
 

Καθεστώς µονοκοµµατικό και ασύδοτο... 

 «Αν η άσκηση του ελέγχου και της κριτικής µετονοµάζεται σε δεσµούς συµφερόντων, τότε η 
άσκηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου αποθαρρύνεται και το καθεστώς γίνεται µονοκοµµατικό και 
ασύδοτο. Ελπίζω ο πρωθυπουργός της Χώρας και αρχηγός του κόµµατός µου να µην έχει τέτοιες 
προθέσεις». 

  «...Μήπως έτσι διακρινόµαστε για την καθεστωτική µας αντίληψη;» 
Κ. Σπυριούνης, ερώτηση προς τον ΥΠΕΘΑ 

17 Οκτωβρίου 2003 
 
Το µεγάλο στοίχηµα της επόµενης τετραετίας  
είναι η διαφθορά και η διαπλοκή... 

 «Το πρόβληµα της διαφθοράς και της διαπλοκής είναι πολυπλόκαµο και 
πολυδιάστατο. Εµποδίζει τον εκσυγχρονισµό και την πρόοδο στον τόπο και νοθεύει την ποιότητα των 
δηµοκρατικών µας θεσµών. Πιστεύω ότι εκεί που θα δοκιµασθεί ο πολιτικός κόσµος στην επόµενη 
τετραετία θα είναι στο κατά πόσον θα µπορέσει να πατάξει τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Αυτό 
είναι το µεγάλο στοίχηµα που πρέπει να κερδιθεί.» 

Γ. Αρσένης, CITY PRESS 
29 Οκτωβρίου 2003 

 
 
 

Πάσχουµε από εξουσιολαγνεία... 

«Υπάρχει άνθρωπος που αµφιβάλλει για το βαθµό της διαφθοράς στην πατρίδα µας ή για τη 
γραφειοκρατία;… Είναι εκσυγχρονισµός αυτός; Είναι διαφάνεια αυτή; O πολίτης είναι 
εγκαταλειµµένος στην µοίρα του εν µέσω δηµοκρατίας. Αυτά πρέπει να τα δούµε όχι κοµµατικά. 
Πάσχουµε από εξουσιολαγνεία, άλλο νοσηρό εθνικό φαινόµενο. Τρέχουµε να διατηρήσουµε την 
εξουσία, πώς θα µείνουµε πρωθυπουργοί πεντακόσια χρόνια, αν είχαµε ζωή, ή πώς θα γίνουµε 
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πρωθυπουργοί για να κρατήσουµε πεντακόσια χρόνια την εξουσία. Αυτός είναι ο ρόλος µας εδώ ή η 
προσφορά στην πατρίδα και το λαό;» 

Κ. Σπυριούνης, Συζήτηση στη ΒΟΥΛΗ 
14 Οκτωβρίου 2003 

 
 
Η κυβέρνηση δεν έκανε ό,τι επιβαλλόταν  
για την πάταξη της διαφθοράς... 

 «…∆ιατηρώ σοβαρές επιφυλάξεις, όχι ότι δεν υπηρετείται η διαφάνεια, αλλά ό,τι γίνεται µε 
σκοπό να απαλλαγούν οι ηµέτεροι. Και αυτό είναι πολύ κακό, γιατί καταδολιεύει τη νοµοθεσία, γιατί 
διαµορφώνει τη νοοτροπία που υπονοµεύει την ηθική πορεία της πατρίδας, γιατί πλήττει 
εκσυγχρονισµούς που πρέπει να αρχίσουν από την ηθική αντίληψη. ∆εν συγχωρείται καµιά 
παρανοµία πουθενά. Αλλά δεν το πράττουµε. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, η δική µου κυβέρνηση 
δεν έπραξε ό,τι ηδύνατο και επιβαλλόταν από τις περιστάσεις για την πάταξη της διαφθοράς. 
Και όταν το είπα στη συζήτηση του προϋπολογισµού του 1998, σηκώθηκε κάποιος και µου είπε « 
στρατηγέ έριξες νερό στο µύλο της Ν.∆.» ∆ηλαδή όταν θίγεις θέµατα τιµής ή θέµατα διαφθοράς, ρίχνεις 
νερό στο µύλο του Κ.Κ.Ε. ή του Συνασπισµού; Αυτά δεν είναι σοσιαλιστική αντίληψη, είναι –συγνώµη 
που θα το πω- παραπάνω από παλαιοδεξιά. Να µην νοήσουµε τον εκσυγχρονισµό, διατηρώντας τα 
κεκτηµένα. Και δεν είναι πρόοδος να διατηρήσεις τα κεκτηµένα, όταν είναι αρνητικά.» 

 
Κ. Σπυριούνης, Συζήτηση στη ΒΟΥΛΗ 

14 Οκτωβρίου 2003 
 
 
Επιστροφή στις κλασικές αρχές διοίκησης... 

 «Αυτό που χρειάζεται σίγουρα είναι η επιστροφή στις κλασικές αρχές διοίκησης, όπως 
είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση, αξιοκρατία, έλεγχος διαφάνειας, όλα αυτά που 
στο όνοµα της ∆ηµοκρατίας έχουν µεταβληθεί σε ασυδοσία, έχοντας ως ένα µεγάλο βαθµό 
καταλυθεί.» 

Θ. Κατσανέβας, ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 
22 Ιουνίου 2003 

 
Ανοχή στην παρανοµία... 

 «Έχουµε ανεχθεί γεγονότα… που ήταν καραµπινάτες παραβιάσεις του νόµου.»  
 

Γ. Λιάνης, εφηµερίδα ΤΑ ΝΕΑ 
 27 Ιανουαρίου 2003 

 
 
Η διαπλοκή είναι πραγµατικότητα... 

«Οι εποχές που βιώνουµε χαρακτηρίζονται από τη δύναµη παρέµβασης των ηλεκτρονικών 
ΜΜΕ στην διαµόρφωση της κοινής γνώµης. Η διαπλοκή οικονοµικών συµφερόντων άµεσα ή 
έµµεσα µε τα ΜΜΕ αποτελεί δυστυχώς µια πραγµατικότητα. Έτσι ο προσανατολισµός του εκλογέα 
µε “αθέµιτα” µέσα στην επιλογή αρεστών υποψήφιων βρίσκεται στην ηµερήσια διάταξη. Απαιτούνται 
τοµές, κανόνες και σοβαρές συνέπειες στους παραβάτες, για να κατακτηθεί ένας άλλος πολιτικός 
πολιτισµός, που θα διευκολύνει την αντιµετώπιση του τεράστιου προβλήµατος.» 

Γ. ∆ασκαλάκης, ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΑΞΙΑ 
15 Μαΐου 2003 

 
 
Το κράτος πάσχει... 

«Θα µου πείτε ωραία όλα αυτά, αλλά εγώ ταλαιπωρούµαι. ∆ίνω φακελάκι στον γιατρό του 
ΕΣΥ, στέλνω τα παιδιά µου στο φροντιστήριο και αυτό µου κόβει τα πόδια, ταλαιπωρούµαι στις 
πολεοδοµίες και στις δηµόσιες υπηρεσίες µέσα από το γρηγορόσηµο, µέσα από τεράστιες 
καθυστερήσεις και ταλαιπωρία. Ο πατέρας µου, η µητέρα µου, ο ηλικιωµένος στέκεται ώρες στην 
ουρά του ΙΚΑ για να του βγει η σύνταξη. Το κράτος πάσχει.» 

Γ. Παπαντωνίου, οµιλία σε κοµµατικό ακροατήριο 
31 Ιανουαρίου 2003  
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Χρειαζόταν να το αποκαλύψει η “Αυριανή”  
για να το µάθει ο Πρωθυπουργός; 

«Χρειαζόταν να αποκαλύψει η “Αυριανή” ότι έχει ο κ. Μαλέσιος σπίτι από τον κ, Αθανασούλη 
για να µάθει ο πρωθυπουργός ότι µία οµάδα στελεχών του, τα οποία µάλιστα το Μαξίµου διαδίδει ως 
διάδοχο γενιά; …Μια νέα γενιά. Μεταξύ της νέας γενιάς είναι γνωστό ότι ορισµένοι έχουν παίξει στο 
Χρηµατιστήριο µε τη µετοχής αυτής της ύποπτης εταιρείας.» 

Θ. Πάγκαλος, εφηµερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
17 Απριλίου 2003 

 
 
Ο Σηµίτης ή θα χτυπήσει τη διαφθορά  
ή θα οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ  
στη µεγαλύτερη ήττα της ιστορίας του... 

«Ο Σηµίτης ή θα επιτύχει να χτυπήσει τη διαφθορά και να δώσει ένα νέο όραµα στον 
ελληνικό λαό ή θα οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ στη µεγαλύτερη ήττα της ιστορίας του.» 

Θ. Πάγκαλος, ΜΕΤΡΟΡΑΜΑ 
Φεβρουάριος 2003 

 
 
Το ελληνικό κράτος παραµένει στη Β’ Εθνική... 

 «Ενώ η οικονοµία έκανε ένα άλµα την προηγούµενη δεκαετία και άλλαξε κατηγορία πήγε από 
τη Β’ στην Α’ Εθνική, το ελληνικό κράτος παραµένει δυστυχώς ακόµη στη Β’ Εθνική. Αυτή είναι 
µία πραγµατικότητα. Θα µου πείτε ποιος φταίει; ∆εν φταίει κανείς (!) διότι ο εκσυγχρονισµός δεν 
µπορεί να προχωρήσει µε ανάλογες ταχύτητες σε όλους τους τοµείς.» 

Γ. Παπαντωνίου, οµιλία σε κοµµατικό ακροατήριο 
31 Ιανουαρίου 2003  

 
∆ιαφθορά και εκχυδαϊσµός... 

«Ο όρος “διαφθορά” συνδέεται συνήθως µε οικονοµικά και διαχειριστικά θέµατα. Για µένα, 
όµως, η διαφθορά και ο εκχυδαϊσµός έχουν ευρύτερες διαστάσεις και διαχέονται παντού.»  

Απ. Κακλαµάνης, εφηµερίδα ΤΑ ΝΕΑ 
 28 Ιανουαρίου 2002 

 
 
Χρειάζονται διαδικασίες διαφάνειας  
και αποτελεσµατικότητας εναντίον της διαφθοράς... 

«Γενικότερα στη δηµόσια διοίκηση, οι οποίες και θα εξαλείψουν ή θα περιορίσουν, 
τουλάχιστον, την όποια διαφθορά υπάρχει αλλά και θα εξαλείψουν τις ουρές, τις καθυστερήσεις, την 
ταλαιπωρία. Είναι ένα πρόγραµµα που θα κρατήσει 5-6 χρόνια. Θα αποδώσει το 2007-2008. ∆εν έχει 
σηµασία (!)» 

Γ. Παπαντωνίου, οµιλία σε κοµµατικό ακροατήριο 
31 Ιανουαρίου 2003  

 
 
Χωρίς «λαδάκι» δεν κινείται η µηχανή... 

 «Ας επανέλθουµε, όµως, στο θέµα της διαφθοράς. ∆εν αρκεί η εισαγγελική παρέµβαση. Η 
διαφθορά έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις που σχεδόν αποτελεί δοµικό στοιχείο του ελληνικού κοινωνικού 
σχηµατισµού. Πρόκειται για τη γνωστή θεωρία που πρεσβεύει ότι χωρίς «λαδάκι» δεν κινείται η 
µηχανή… Η διαφθορά αγγίζει και αφορά ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Κανένας θεσµός δεν έχει 
µείνει ανέγγιχτος.» 

Θ. Πάγκαλος, ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 
22 ∆εκεµβρίου 2002 
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∆ιαπλοκή – ΜΜΕ και κρατικές προµήθειες... 

«Στην πολιτική η διαφθορά δεν σχετίζεται τόσο µε το θέµα του επαγγελµατικού 
ασυµβίβαστου αλλά µε το µέγιστο ζήτηµα της κατοχής και του ελέγχου των Μέσων Μαζικής 
Ενηµέρωσης… Πρωτεύον παραµένει η συγκέντρωση και ο έλεγχος των Μέσων Μαζικής 
Ενηµέρωσης από συγκεκριµένους επιχειρηµατικούς οµίλους που συνδέονται και εξαρτούν την 
οικονοµική τους επιβίωση από τις κρατικές προµήθειες.» 

Θ. Πάγκαλος, ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 
22 ∆εκεµβρίου 2002 

 
 
Κανένας δεν αρνείται τις ελλείψεις του κράτους  
και τη διαφθορά... 

«Κανείς από εµάς δεν αρνείται τα προβλήµατα. Κανείς από εµάς δεν αρνείται την ανεργία, 
τη φτώχεια, τις ελλείψεις του κράτους, τα φαινόµενα της διαφθοράς.» 

Β. Παπανδρέου, 3η ΣΥΝΟ∆ΟΣ Κ.Ε. ΠΑΣΟΚ 
19 Ιανουαρίου 2002 

 
 
Φθορά από την πολύχρονη παραµονή στην εξουσία... 

«Η πολύχρονη παρουσία ενός κόµµατος στην εξουσία ασφαλώς δηµιουργεί  φθορά. 
Το µέτωπο απέναντι στη διαφθορά είναι ανοικτό και διαρκές…» 

∆. Ρέππας, ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 
2 Ιουνίου 2002 

 
 
∆ιαπλοκή, παρ’ όλες και παπάρες... 

 «Θυµάµαι ότι ο πρωθυπουργός ενοχλείτο πολύ κάθε φορά που ανέφερε κάποιος αυτό το θέµα. 
Όχι γιατί υπάρχει, αλλά γιατί... το αναφέραµε. Βλέπω ότι τώρα κηρύσσει τον πόλεµο στη διαφθορά. Είναι 
αργά, αλλά επιτέλους είναι κάτι. Τον συγχαίρω που αποφάσισε να ασχοληθεί µε τη διαφθορά. Έπρεπε, 
όµως, να επιτεθεί κάποιος στον πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας για να ανακαλύψουµε ότι δεκάδες χιλιάδες 
ελληνόπουλα συχνάζουν σε κέντρα παράνοµου τζόγου; Είµαι σίγουρος ότι ακόµα και τώρα που σηκώθηκε 
όλος αυτός ο θόρυβος, δεν τους έχουν ελέγξει. Χρειάζεται να πεθάνουν µερικά παιδιά σε διάφορα µπαρ 
για να ασχοληθεί η κυβέρνηση µε το αυτονόητο γεγονός που ξέρουµε όλοι, ότι εκατοντάδες χιλιάδες νέοι 
πίνουν δηλητηριασµένα, νοθευµένα ποτά, ενώ, ως εκ της ηλικίας τους, δεν επιτρέπεται η είσοδός τους σε 
µπαρ; Όχι πια παρ’ όλες, όχι παπάρες.» 

Θ. Πάγκαλος, ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 
10 Φεβρουαρίου 2002 

 
 
Καρκίνωµα της ∆ηµοκρατίας η διαφθορά... 

«Η διαφθορά είναι το καρκίνωµα της ∆ηµοκρατίας. Έχει γίνει δουλεία…». 
Κ. Σκανδαλίδης, περιοδικό ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΗ 

14 ∆εκεµβρίου 2002 
 

 
Φάκελος διαφθορά... 

 «∆εν ανήκω σ΄ αυτό το ΠΑΣΟΚ. Έχω ένα φάκελο µε 250 σελίδες ντοκουµέντα που 
αφορούν την πολιτική διαφθορά µε το πολιτικό χρήµα…» 

Κ. Σπυριούνης,  ΑΝΤΕΝΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
19 Σεπτεµβρίου 2002 
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∆ιαφθορά παντού... 

 «Η διαφθορά έχει διεισδύσει σε µεγάλη έκταση και σε σοβαρό βαθµό στην αποκεντρωµένη 
διοίκηση της χώρας.»  

 Απ. Κακλαµάνης, (παραλαµβάνοντας από τον πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου την ετήσια 
έκθεση για το 2000) 
29 Οκτωβρίου 2002 

 
Θα πολεµήσω... 

«Πρέπει να πάψουµε να αποτελούµε κοινωνία ανοχής. ∆εσµεύοµαι προσωπικά ότι θα 
πολεµήσω µε όλες µου τις δυνάµεις τη διαφθορά.»  

Κ. Σκανδαλίδης, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ  
11 ∆εκεµβρίου 2002 

 
 
 
Το φαινόµενο της διαφθοράς είναι υπαρκτό... 

 «Το φαινόµενο του παράνοµου τζόγου και γενικότερα της διαφθοράς είναι υπαρκτό και έχει 
µεγάλες κοινωνικές επιπτώσεις.» 

Β. Παπανδρέου, ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΑΣΟΚ 
9 Φεβρουαρίου 2002 

 
 
Ζούγκλα στα ΜΜΕ διότι... δεν ήθελε η Κυβέρνηση  

  «Υπάρχει η ζούγκλα των ΜΜΕ η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχουµε εφαρµόσει τη 
νοµοθεσία και εδώ. Θα δοθούν, λέει, τώρα οι άδειες στις τηλεοράσεις. Μα, τόσο καιρό γιατί δεν δίνουµε 
τις άδειες; Επτά χρόνια υπάρχει η κυβέρνηση. Είκοσι χρόνια υπάρχει το ΠΑΣΟΚ. Είναι δυνατόν;» 

 «∆εν µπορούµε να βγάζουµε το συµπέρασµα ότι ο κ. Ρέππας ήταν ανίκανος, διότι ο κ. Ρέππας 
προήχθη: Ανεδείχθη και στο Εκτελεστικό Γραφείο και στην κυβέρνηση σε ακόµα πιο σηµαντικές θέσεις. 
Άρα, δεν ήθελε η κυβέρνηση να δώσει τις άδειες.» 

Θ. Πάγκαλος, ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 
10 Φεβρουαρίου 2002 

 
 
Συµφέροντα κρατικών αξιωµατούχων  
και οικονοµικών παραγόντων... 

«Οι κοινωνικές ανάγκες δεν ισούνται µε τα συµφέροντα µερικών χιλιάδων κρατικών 
αξιωµατούχων, οικονοµικών παραγόντων και ελεγκτικών µηχανισµών της δηµόσιας ζωής.» 

 
Χ. Καστανίδης, ΤΟ ΒΗΜΑ 

11 Μαρτίου 2001 
 
 
Να αποφασίζει ο λαός  
και όχι τα οικονοµικά συµφέροντα... 

 «Πρέπει να αποδεχθούµε ότι το πολιτικό µας σύστηµα παρουσιάζει µεγάλη καθυστέρηση σε 
σχέση µε τις νέες οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες. Οφείλει το πολιτικό σύστηµα να οχυρωθεί ώστε 
να είναι σαφές ότι αποφασίζει ο λαός και οι εκπρόσωποί του και όχι τα οικονοµικά συµφέροντα... Η 
πολιτική εξουσία είναι ανάγκη να ενισχύσει την ανεξαρτησία της.» 

Γ. Παπαντωνίου, ΤΟ ΒΗΜΑ 
15 Οκτωβρίου 2000 
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Κράτος δέσµιο συµφερόντων... 

 «Το κράτος κτίστηκε για τον πολίτη, χρηµατοδοτείται από τον πολίτη και πρέπει κατά 
συνέπεια να εξυπηρετεί τον πολίτη, να µην είναι δέσµιο άλλων συµφερόντων. ∆υστυχώς όµως η 
αναποτελεσµατικότητα, ορισµένα κρούσµατα διαφθοράς, αλλά και οι εµφανείς προσπάθειες 
χειραγώγησης των δηµοσίων επιχειρήσεων και οργανισµών για εξυπηρέτηση τρίτων 
συµφερόντων έχουν δηµιουργήσει µία κρίση αξιοπιστίας. Μια κρίση που δηµιουργεί την εντύπωση 
στο λαό ότι αναιρείται ο κοινωνικός χαρακτήρας των δηµοσίων οργανισµών. Ο λαός δεν µπορεί ν' 
αποδεχθεί ότι το φακελάκι και η συνδιαλλαγή δηλαδή στην ουσία ο εκβιασµός και η εκµετάλλευση του 
πολίτη να συνεχίζονται στο πλαίσιο ενός συστήµατος που χρηµατοδοτείται από τους πολίτες για να τους 
εξυπηρετεί και να τους προστατεύει.» 

Χ. Παπουτσής, 6η Σύνοδος Κ.Ε. ΠΑΣΟΚ 
7 Οκτωβρίου 2000 

 
 
Ανάγκη διαφάνειας... 

«Οµολογείται, πλέον, από όλους, ότι χρόνια κρίση σοβεί στη σχέση πολιτικής και πολιτών. Το 
θέµα έχει συζητηθεί πολύ, τώρα είναι η ώρα γενναίων πολιτικών αποφάσεων. Η πολιτική ζωή ή θα 
αλλάξει ή θα καταστεί περιθώριο στα ενδιαφέροντα των πολιτών… Ο έλεγχος του πολιτικού 
χρήµατος και η καθιέρωση της διαφάνειας στη δηµόσια ζωή, µε την εξυγίανση των σχέσεων 
οικονοµικής και πολιτικής εξουσίας, πρέπει να είναι η πρώτη µας προτεραιότητα.» 

Χ. Καστανίδης, ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 
24 ∆εκεµβρίου 2000 

 
 
 
Πιράνχας κατατρώγουν  
το Σώµα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης... 

«Νοµίζω ότι κινούµαι σε ναρκοπέδιο και έχω πλήρη συνείδηση αυτού. Υπάρχουν µικρά ως 
µεγάλα συµφέροντα που κατατρώγουν ως πιράνχας το σώµα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στη 
χώρα.» 

Αλ. Παπαδόπουλος, κατά την παραλαβή του Υπ. Υγείας 
13 Απριλίου 2000 

 
 
Έλλειψη διαφάνειας  και ευκολία  
στην παραβίαση της νοµιµότητας... 

 «∆εν δίστασε (ο Συνήγορος του Πολίτη) να αναδείξει και να αντιµετωπίσει, µε σύνεση και 
αποφασιστικότητα, παθολογικά συµπτώµατα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που χρόνιζαν και έτειναν 
να προσλάβουν ενδηµικό χαρακτήρα…Πρόκειται για τη γραφειοκρατία, την χαµηλή 
παραγωγικότητα, την αποστασιοποίηση από την πραγµατικότητα, την έλλειψη διαφάνειας, την 
ευκολία µε την οποία συχνά παρακάµπτεται ή και παραβιάζεται η νοµιµότητα.»  

Κ. Σηµίτης, οµιλία στο Συνήγορο του Πολίτη 
27 Σεπτεµβρίου 2001 

 
 
 
Υπάρχει διαφθορά... απαιτείται γρηγορόσηµο... 

«Η γραφειοκρατία υπάρχει σε πολύ µεγάλο βαθµό ακόµη…Υπάρχει και αυτό το φαινόµενο, 
της διαφθοράς. Υπάρχουν µερικοί που λένε ότι το κράτος πια είναι διεφθαρµένο. ∆εν είναι έτσι. Σε 
πολλές υπηρεσίες απαιτείται αυτό που λέγεται “γρηγορόσηµο”. Κάκιστα. Είναι καταδικαστέα 
πρακτική και δεν πρέπει να υπάρχει. Όπως και σε άλλα επίπεδα υπάρχει το οικονοµικό έγκληµα. 
Υπάρχουν τρόποι φοροδιαφυγής και αυτοί πρέπει να καταπολεµηθούν.»  

Κ. Σηµίτης, διακαναλική συνέντευξη  
 8 Απριλίου 2002 
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∆ιαφθορά, το σοβαρότερο πρόβληµα... 

«Νοµίζω ότι η διαφθορά είναι ένα σοβαρό ζήτηµα το οποίο έχουµε να αντιµετωπίσουµε. 
Το πρόβληµα δεν είναι αν υπάρχουν κάποιοι οικονοµικά εύρωστοι επιχειρηµατίες. Το αρνητικό είναι αν 
συγκεντρώνεται η εξουσία, δηλαδή αν δεν λειτουργούν ανεξάρτητα οι διάφορες εξουσίες, δεν ελέγχουν, 
δεν αλληλοελέγχονται, έτσι ώστε να υπάρξει διαφάνεια, προκειµένου να αποφευχθεί µια οποιαδήποτε 
δυνατότητα διαφθοράς ή, εν πάσει περιπτώσει, να εξαλειφθεί στο µέτρο του δυνατού… Χρειάζεται 
αυτήν τη στιγµή να «βάλουµε το µαχαίρι στο κόκαλο» και να προχωρήσουµε σε τοµές θαρραλέες 
επάνω σ’ αυτό το θέµα.»  

Γ. Παπανδρέου, ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 
24 Σεπτεµβρίου 2000 

 
Πωλούνται θέσεις στο ∆ηµόσιο... 

 «Καθυστερεί η έκδοση µίας σύνταξης για ένα, δύο και τρία χρόνια, µέχρι να λαδώσει ο 
συνταξιούχος, η θέση στο ΙΚΑ πωλείται 5 εκατοµµύρια. Για ένα κοινό νεκροταφείο  πληρώθηκαν 
µίζες 700 εκατοµµυρίων δραχµών.»  

Γ. Καψής, οµιλία στην Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ 1999 
 
 

Οργανωµένα συµφέροντα... 

«Ο χώρος της ναυτιλίας είναι γεµάτος από οργανωµένα συµφέροντα, συµφέροντα πολύ 
ισχυρότερα απ' αυτά που εµφανίζονται σε άλλους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας. Και βεβαίως 
τα συµφέροντα ενδιαφέρονται να ενισχύσουν την θέση τους, να διαµορφώσουν µια ολοένα και 
ισχυρότερη δεσπόζουσα θέση στην αγορά. Γι' αυτό και αντιστέκονται στην εξέλιξη. Γι' αυτό και 
αντιστέκονται στους κανόνες και την οργάνωση της αγοράς.» 

Χ. Παπουτσής, 6η Σύνοδος Κ.Ε. ΠΑΣΟΚ 
7 Οκτωβρίου 2000 

 
 
Το ξέραµε και δεν αντιδράσαµε... 

«Γιατί τώρα; Γιατί τόσο αργά; Γιατί τόσο τσιγγούνικα και περιορισµένα προτείνεις δραστικά 
µέτρα κατά της διαφθοράς; Γιατί ως Γραµµατέας του Κινήµατος ανέχθηκες και επέτρεψες το βάρβαρο 
διωγµό µου (που προσεγγίζει τα όρια του ποινικού νόµου) όταν πριν δύο (2) χρόνια έκανα τις ίδιες 
περίπου προτάσεις µε τις δικές σου;»  

«Το γεγονός ότι τα “ξέραµε” και δεν αντιδράσαµε, έγκαιρα και αποτελεσµατικά 
δηµιουργεί σε όλους µας, µηδέ κι εµού εξαιρουµένου - βαρύτατες ευθύνες, τουλάχιστον για 
αµέλεια. Βαρύτατη αµέλεια ίσως που από την άποψη των κυρώσεων συχνά εξισούται µε το δόλο.» 

Γ. Καψής, ανοιχτή επιστολή  
στον Γραµµατέα του ΠΑΣΟΚ κ. Σκανδαλίδη  

18 Οκτωβρίου 2000 
 
 
Γιατί η ηγετική οµάδα απέρριψε την πρότασή µου  
για εκστρατεία εναντίον της διαφθοράς; 

«Γιατί ενώ τώρα καταδικάζεις -και ορθώς- το “φαινόµενο Σαλαλέ” αγνοήθηκε η πιεστική 
πρότασή µου να θεσµοποιηθεί η απαγόρευση πρόσληψης δηµοσίων υπαλλήλων και λειτουργών σε 
επιχειρήσεις µε τις οποίες, εκ της υπηρεσίας τους, συναλλάσσονταν;» 

«Γιατί, ενώ τώρα προτείνεις αόριστα “τοµές” για την πάταξη της διαφθοράς 
απέκρουσες και εσύ, µαζί µε όλη την “ηγετική οµάδα”, την πρότασή µου ν’ αναληφθεί 
εκστρατεία κατά της διαφθοράς;» 

Γ. Καψής, ανοιχτή επιστολή  
στον Γραµµατέα του ΠΑΣΟΚ κ. Σκανδαλίδη  

18 Οκτωβρίου 2000 
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Η διαφθορά κατάντησε κεφαλικός φόρος  
σε κάθε συναλλαγή µε το ∆ηµόσιο... 

«Η κατάσταση είναι σήµερα πιο κρίσιµη παρά ποτέ… Η διαφθορά που πονά τον µέσο 
πολίτη είναι η αναίσχυντα και προκλητικά καθιερωµένη µίζα. Είναι ο σύγχρονος κεφαλικός φόρος 
που καταβάλλεται από τον απροστάτευτο µέσο πολίτη σε κάθε συναλλαγή µε το ∆ηµόσιο και 
τους Οργανισµούς του (Συντάξεις - ΙΚΑ - ∆ΕΗ - ΟΤΕ - Πολεοδοµίες - νοσοκοµεία κ.λπ.)» 

 Γ. Καψής, ανοιχτή επιστολή  
στον Γραµµατέα του ΠΑΣΟΚ κ. Σκανδαλίδη  

18 Οκτωβρίου 2000 
 
 
 
Κυριαρχούν οι αεριτζήδες  
και η διαφθορά ανεβάζει το κόστος παραγωγής... 

  «Έχει κυριαρχήσει η αντίληψη ότι η δηµιουργική προσπάθεια δεν επιβραβεύεται, ότι οι 
αεριτζήδες κυριαρχούν, ενώ η διαφθορά θερίζει και στο δηµόσιο τοµέα και στην αγορά. Με µία 
οικονοµία που κυριαρχείται από τη διαφθορά -και η διαφθορά έχει ανεβάσει και το κόστος παραγωγής- 
δεν µπορούµε να έχουµε αλλαγή κλίµατος.» 

Γερ. Αρσένης, ΕΠΕΝ∆ΥΤΗΣ 
 7 Σεπτεµβρίου 2002 

 
 
Προέκταση γραφειοκρατικών µηχανισµών  
και ιδιωτικών συµφερόντων... 

«Το κυβερνητικό κόµµα δεν µπορεί να είναι προέκταση γραφειοκρατικών µηχανισµών 
και ιδιωτικών συµφερόντων. Έτσι θα συµβεί κάτι πολύ χειρότερο από το να χάσουµε τις 
εκλογές. Θα συµβεί κάτι ανεπανόρθωτο. Θα χάσουµε την ψυχή µας. Θα χάσουµε τη 
φυσιογνωµία µας. Και κάτι τέτοιο θα είναι ένα έγκληµα απέναντι στην ιστορία της δηµοκρατικής 
παράταξης και στην προοπτική αυτού του τόπου.» 

Θ.Πάγκαλος, ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 
2 ∆εκεµβρίου 2001 

 
 
Θλίβοµαι γιατί κυβερνάτε... 

«Είστε ανίκανοι να διοικήσετε. Αυτά που κάνετε οδηγούν σε χειροτέρευση της δηµόσιας 
διοίκησης. Θλίβοµαι γιατί κυβερνάτε τον τόπο.»  

«(Η διαφθορά)... έχει φτάσει στο απέραντο σηµείο της. Είµαστε κάτω από τη Ζάµπια, 
σύµφωνα µε τους διεθνείς δείκτες της διαφθοράς και µας λέτε ότι φτιάξατε τη δηµόσια διοίκηση;»  

Θ. Κατσανέβας, παρέµβαση στη Βουλή,  
απευθυνόµενος στον Υφ. Εσωτερικών κ. Μπένο και την Κυβέρνηση 

12 Σεπτεµβρίου 2002  
 
 
Μηχανισµός από κοράκια... 

«Όσους νόµους κι αν κάνει το ΥΠΕΘΟ, όσους νόµους κι αν προσαρµόσουµε στις σύγχρονες 
ανάγκες της κοινωνίας, εφόσον οι έλεγχοι που γίνονται από το αρµόδιο όργανο, που είναι το Υπουργείο 
Εθνικής Οικονοµίας, οι ελεγκτές και οι ελεγκτικοί µηχανισµοί είναι διαφθαρµένοι, δεν πρόκειται να 
επενδύσει κανένα επενδυτικό πρόγραµµα. Όλα τα προγράµµατα, που εγκρίθηκαν από τον 
προηγούµενο νόµο, εάν δεν πλήρωναν το 10% στην αρµόδια επιτροπή, δεν θα προχωρούσε 
κανένα. Πολλοί επιχειρηµατίες έχουν κάνει παράπονα...»  

«Αν δεν υπάρξουν θεσµοί µε τους οποίους θα απαλλαγεί ο µηχανισµός από τα 
“κοράκια”, δεν θα προχωρήσει καµία επένδυση. ∆υστυχώς, εκεί έχει φθάσει η κοινωνία και το 
κράτος και γι’ αυτό δεν προχωράει τίποτα.»  

∆ηµ. Γεωργακόπουλος,  
∆ιαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων της Βουλής  

4 Μαρτίου 1998  
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Έτσι κοµµατικοποιήσαµε το κράτος... 

«∆εν µπορούµε να διατηρήσουµε τους βαθµούς, ως έχουν, στο ∆ηµόσιο. Προκειµένου να 
χτυπηθεί το κράτος της ∆εξιάς στη δηµόσια διοίκηση, περάσαµε σε λύσεις που οδήγησαν σε 
ισοπέδωση. Περάσαµε, δηλαδή, σε ανθρώπους, που εκρίνοντο όλοι µε τον ίδιο αναξιόπιστο 
τρόπο, διήρχοντο τις βαθµίδες της ιεραρχίας και κανείς δεν είχε κίνητρο να δουλεύει. Απλώς, 
έπρεπε να τα έχει καλά µε την πολιτική ηγεσία για να παίρνει θέσεις ∆ιευθυντή, Γενικού 
∆ιευθυντή.» 

Α. Λοβέρδος 
4 ∆εκεµβρίου 1997 

 
Να πάµε στα σπίτια µας... 

«Οι απλοί άνθρωποι του λαού µας είπαν όλοι, εσείς γιατί δεν κυβερνάτε… Απ' αυτή την 
ευθύνη εµείς δεν µπορούµε, ούτε πρέπει να ξεφύγουµε. Και αν δεν είµαστε σε θέση να την 
αναλάβουµε καλύτερα να σηκωθούµε να πάµε στα σπίτια µας και ας είναι επώδυνο για πολλούς, 
να ξυπνήσουν στη σκληρή πραγµατικότητα της απώλειας της εξουσίας.» 

Αλ. Παπαδόπουλος, 6Ο ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΠΑΣΟΚ 
12 Οκτωβρίου 2001 

 
 
Κανένας δεν τολµάει να αγγίξει  
όσα σαπίζουν και λιµνάζουν... 

«Η χώρα µας δεν µπορεί να µετεωρίζεται προς τα µπρος ή προς τα πίσω…Αυτά 
µεταφράζονται σε πολιτική δράση και πράξη. Όταν είµαστε σε θέση να δίνουµε ορθές λύσεις στα 
προβλήµατα που συνεχώς αναδύονται από την ίδια τη ζωή και την κοινωνία, όταν κάνουµε τις 
αναγκαίες ριζικές µεταρρυθµίσεις, όταν πράγµατι τολµούµε και όχι διακηρύττουµε µεγάλες τοµές, όταν 
διακινδυνεύουµε τις µεγάλες ρήξεις µε τα συµφέροντα, µε τα κεκτηµένα και τα καθιερωµένα, µε όσα 
σαπίζουν και λιµνάζουν και κανείς δεν τολµάει να αγγίξει.» 

Αλ. Παπαδόπουλος, 6Ο ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΠΑΣΟΚ 
12 Οκτωβρίου 2001 

 
Εκµετάλλευση του κράτους  
προς όφελος των κρατούντων... 

«Βέβαια πώς να κλείσει κανείς όταν µιλά σε σοσιαλιστές και να αγνοήσει το κράτος, διότι µας 
έχουν ταυτίσει σε κακές εποχές, το ∆ιεθνές Σοσιαλιστικό Κίνηµα ως υπερθετικούς κρατιστές, άλλοτε σε 
νεότερες εποχές διολισθήσαµε µέσα από τον κρατισµό να γίνουµε λαϊκιστές-κρατιστές δηµιουργώντας 
απλά συνθήκες παρέµβασης στην κοινωνία που ήταν εκµετάλλευση του κράτους προς όφελος 
των κρατούντων στον κρατικό µηχανισµό.» 

Α. Τσοχατζόπουλος, 6Ο  ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΠΑΣΟΚ 
12 Οκτωβρίου 2001 

 
Παλαιοκοµµατικά τεφτέρια και µικροµάγαζά... 

«Ας δούµε κατάµατα την αλήθεια. ∆ικές µας είναι οι κοινωνικές δυνάµεις που χτυπούν την 
πόρτα µας. Ας κλείσουµε τα παλαιοκοµµατικά µας τεφτέρια, ας βάλουµε λουκέτο στα 
µικροµάγαζά µας.» 

Α. Κακλαµάνης, 6Ο ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΠΑΣΟΚ 
13 Οκτωβρίου 2001 

 
Αλαζονικά φαινόµενα και σχέσεις  
µε µηχανισµούς έξω από το χώρο της πολιτικής... 

«Χρειάζονται ανατροπές, σοβαρές ανατροπές κι όχι γραφειοκρατικές µεταρρυθµίσεις. 
Ανατροπές στο Κόµµα, στον τρόπο άσκησης της εξουσίας, στη νοοτροπία των στελεχών µας, στα 
αλαζονικά φαινόµενα, στις σχέσεις µας µε διάφορους µηχανισµούς που βρίσκονται έξω από το 
χώρο της πολιτικής.» 

Τ. Αντωνίου, 6ο ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΠΑΣΟΚ 
13 Οκτωβρίου 2001 



 

46 

Επιδεικνύουµε ολιγωρία... 

«Επιδεικνύουµε σοβαρή ολιγωρία στη διαµόρφωση θεσµικού πλαισίου για το λεγόµενο 
πολιτικό χρήµα. Έχουµε αδιαφορήσει για τη συγκρότηση ανεξάρτητων διοικητικών Αρχών για τον 
έλεγχο των προµηθειών του δηµοσίου. Παλινωδούµε διαρκώς στο µεγάλο ζήτηµα της θεσµικής 
θωράκισης της οικονοµίας, απέναντι σε φαινόµενα επικράτησης µονοπωλίων της αγοράς.» 

Τ. Αντωνίου, 6ο ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΠΑΣΟΚ 
13 Οκτωβρίου 2001 

 
Κράτος φέουδο... 

«Πρέπει να ξεφύγει το κράτος από τη γραφειοκρατία. ∆υστυχώς, το ελληνικό κράτος 
δηµιουργήθηκε µε νοοτροπία φέουδου και έλλειψη οργάνωσης. Επικρατεί πολυνοµία.» 

Γ. Παπανδρέου, Μαγνησία 
17 ∆εκεµβρίου 2003 

 
Κόµµα µηχανισµών... 

 «Το ΠΑΣΟΚ πράγµατι θέλει και την ανανέωση. Ένα Κόµµα µηχανισµών χάνεται από την 
κοινωνία. Ένα Κόµµα µηχανισµών δεν µπορεί να συγκρουστεί, να αντιπαρατεθεί σε 
συµφέροντα, να διεξάγει έναν ανοιχτό διάλογο, δεν µπορεί να αποδεχτεί την αυτονοµία της 
κοινωνίας, δεν µπορεί να συνθέσει διαφορετικές απόψεις.» 

Γ. Παπανδρέου, 6Ο ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΠΑΣΟΚ 
13 Οκτωβρίου 2001 

 
 
Ο πολίτης ταλαιπωρείται από τη γραφειοκρατία,  
αηδιάζει από την έκταση της διαφθοράς... 

«Πιστεύω ότι ο έλληνας πολίτης κουράστηκε να ταλαιπωρείται από τη γραφειοκρατία. 
Πράγµατι αηδιάζει από την έκταση της διαφθοράς σε πολλούς τοµείς των δηµόσιων υπηρεσιών. 
Αρνείται να καθυστερεί ολόκληρη η κοινωνία από τα µικροσυµφέροντα συντεχνιών ή 
µεγαλύτερα συµφέροντα που θέλουν να κηδεµονεύουν την πολιτική ζωή.» 

Γ. Παπανδρέου, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
12 Οκτωβρίου 2003 

 

Το ΠΑΣΟΚ µέρος του κατεστηµένου... 

«Αναγνωρίζω ότι σήµερα πολλοί πολίτες θεωρούν πως το ίδιο το ΠΑΣΟΚ έχει γίνει 
µέρος του κατεστηµένου και ότι αδυνατεί να πάρει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες.» 

Γ. Παπανδρέου, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
12 Οκτωβρίου 2003 

 

 
∆ιαφθορά και διαπλοκή... 

«Πιστεύω ότι η πιο σηµαντική προσφορά του πολιτικού κόσµου στην επόµενη 
τετραετία θα είναι να καθαρίσει τον Τόπο από τη διαφθορά και τη διαπλοκή και να 
αποκαταστήσει έτσι την αυτονοµία του και την ικανότητά του να παράγει πολιτικό έργο.»   

Γ. Αρσένης, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
19 Οκτωβρίου 2003 

 
 

Η διαπλοκή αλλοιώνει την ποιότητα  
των δηµοκρατικών θεσµών... 

«Η διαπλοκή αλλοιώνει την ποιότητα των δηµοκρατικών θεσµών του συστήµατος και 
αποτελεί ένα σηµαντικό ανασταλτικό παράγοντα στην πρόοδο αυτού του τόπου. Ιδιαίτερα 
αρνητικό είναι το πλέγµα οικονοµικής ισχύος των προµηθευτών του ∆ηµοσίου και ιδιοκτησίας 
των ΜΜΕ. Όπως και στην περίπτωση της διαφθοράς στο ∆ηµόσιο, έτσι και σε αυτήν την περίπτωση 
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δεν πιστεύω ότι θα έχουµε σηµαντικές αλλαγές αν το θέµα αυτό δεν γίνει θέµα προτεραιότητας στην 
κοινή γνώµη. Όσοι, όµως το προσπαθούµε, βρίσκουµε το έργο της ενηµέρωσης ιδιαίτερα δυσχερές. 

Γ. Αρσένης, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
19 Οκτωβρίου 2003 

 
 
Πολλά στελέχη µας έχουν ενσωµατωθεί  
στην πλουτοκρατία... 

«Εγώ έχω επανειληµµένως µιλήσει γι' αυτόν τον συγχρωτισµό µε τους ανθρώπους του 
πλούτου. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν µπορεί κανείς να έχει κάποιον φίλο ο οποίος πλούτισε. Αυτό µπορεί 
να συµβεί στον καθένα. Ούτε βεβαίως κάποιον φίλο που πλούτισε θα τον αποπέµψεις στο πυρ το 
εξώτερον, γιατί εσύ πολιτεύεσαι µε ένα σοσιαλιστικό κόµµα. Είναι, όµως, γεγονός ότι πολλά από τα 
στελέχη µας έχουν ενσωµατωθεί στην πλουτοκρατία.»  

Θ. Πάγκαλος, εφηµερίδα ΤΑ ΝΕΑ 
17 Ιουνίου 2003 

 
 
Η διαπλοκή είναι παρούσα... 

«Η απροθυµία συµµετοχής των πολιτών ενισχύεται από την ίδια την εξέλιξη της οικονοµικής 
και κοινωνικής ζωής, ενισχύεται από τα κοινωνικά πρότυπα που επικράτησαν. Κυρίως όµως η 
απροθυµία συµµετοχής εντείνεται από την άποψη που εδραιώνεται µέσα σ' αυτό το πλαίσιο ότι η 
διαπλοκή είναι παρούσα στην πολιτική και οικονοµική ζωή του τόπου.» 

Χ. Παπουτσής, 6η Σύνοδος Κ.Ε. ΠΑΣΟΚ 
7 Οκτωβρίου 2000  

 
 
Ανεπάγγελτοι από τον πειραµατικό σωλήνα  
της Χαριλάου Τρικούπη... 

«…Ορισµένα από τα στελέχη µας τα οποία είναι παντελώς ανεπάγγελτα που έχουν 
προέλθει από τον πειραµατικό σωλήνα της Χαριλάου Τρικούπη, άνθρωποι οι οποίοι 
γεννήθηκαν σε λαϊκές γειτονιές και σε χωριά, δεν είχαν οντότητα καµία πέραν της 
εσωκοµµατικής τους δραστηριότητας, ξαφνικά συναναστρέφονται σαν να είναι ο φυσικός τους 
χώρος τα µεγάλα ονόµατα της πλουτοκρατίας.»  

Θ. Πάγκαλος, εφηµερίδα ΤΑ ΝΕΑ 
17 Ιουνίου 2003 

  
  

«Η διαπλοκή αντιµετωπίζεται µε βαθιά τοµή στο πολιτικό σύστηµα. Με χτύπηµα της 
διαπλοκής στη ρίζα της. Με αλλαγή του θεσµικού πλαισίου που καθορίζει την αυτονοµία της πολιτικής 
από τα κέντρα οικονοµικής εξουσίας. Να αλλάξουν οι σχέσεις οικονοµίας και πολιτικής µε βαθύτατες 
αλλαγές και τοµές σε όλα τα επίπεδα. Η πρώτη τοµή αφορά στον επανακαθορισµό των σχέσεων 
ανάµεσα στην πολιτική, το κράτος και την οικονοµική εξουσία... Η δεύτερη τοµή, αφορά στο χτύπηµα 
της µίζας και της διαφθοράς στο χώρο των κρατικών και ελεγκτικών µηχανισµών... Η τρίτη τοµή αφορά 
στο πολιτικό χρήµα.» 

Κ. Σκανδαλίδης, εφηµερίδα ΤΑ ΝΕΑ 
16 Οκτωβρίου 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 


