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Συνέντευξη στον Κώστα Μορφίρη

- Στη Νέα ∆ηµοκρατία, αναφερόµενοι 
στην υπόθεση Novartis, κάνετε λόγο 
για τη µεγαλύτερη σκευωρία από 
συστάσεως του ελληνικού κράτους. 
Πού το βασίζετε αυτό;

- Όταν πριν 14 µήνες ξεκινούσαν τα 
πρώτα συλλαλητήρια και οι αντιδρά-
σεις για το Σκοπιανό, η κυβέρνηση 
πανικόβλητη σε µια νύχτα ανακά-
λυψε το δήθεν «µεγαλύτερο σκάν-
δαλο από συστάσεως ελληνικού 
κράτους». ∆ιέσυρε µέσα από µια 
διάτρητη διαδικασία πολιτικούς της 
αντιπάλους, µεταξύ των οποίων και 
2 πρώην πρωθυπουργούς - τέσσε-
ρεις από τους εµπλεκόµενους έχουν 
ήδη αθωωθεί και όπως τουλάχιστον 
λένε οι πληροφορίες από το δικα-
στικό ρεπορτάζ το ίδιο θα συµβεί και 
µε τους υπόλοιπους. Η µεθόδευση 
καταρρέει και η υπόθεση αυτή θα 
καταγραφεί στη συνείδηση των πολιτών ως η 
µεγαλύτερη σκευωρία που έζησε ποτέ ο τόπος. 
Το έσχατο όπλο της κυβέρνησης είναι να αφήνει 
να αιωρούνται σκιές για πρόσωπα και ότι δήθεν 
κάτι θα βγει αργότερα, µέχρι τις εθνικές εκλογές. 
Αλλά κανείς δεν τους πιστεύει πια.

- ∆ηλαδή, δεν υπάρχει σκάνδαλο 
Νovartis; 

- Φυσικά και υπάρχει, διερευνήθηκε άλλωστε 
σε πολλές χώρες και αφορούσε και τις πρακτικές 
της εταιρείας και τα κυκλώµατα γιατρών που 
είχαν στηθεί. ∆εν αφορούσε όµως πολιτικά πρό-
σωπα. Ακόµα και οι έρευνες του FBI που τόσες 
φορές επικαλέστηκε η κυβέρνηση κατέδειξαν 
ότι δεν αφορούσαν πολιτικά πρόσωπα. Μόνο 
στην Ελλάδα η υπόθεση αυτή εργαλειοποιήθηκε 
και αποτέλεσε µέσο για να υλοποιηθεί το δόγµα 
«τους τελειώνουµε ή µας τελειώνουν». Και αυτοί 
που το έπραξαν, θα κληθούν να ζητήσουν συγ-
γνώµη από όσους σπίλωσαν.

- Η δικογραφία για τον κ. Λοβέρδο θα 
έρθει στη Βουλή για την πράξη παθητικής 
δωροδοκίας. Τι στάση θα κρατήσετε ως Νέα 
∆ηµοκρατία;

- Φυσικά και θα ψηφίσουµε υπέρ της άρσης 
της ασυλίας του κ. Λοβέρδου, άλλωστε το έχει 
ζητήσει και ο ίδιος. Ως Νέα ∆ηµοκρατία δεν θα 
κρίνουµε την ουσία των εισαγγελικών αποφάσε-
ων, αλλά δεν µπορώ να µην αναφερθώ στο πα-
ράδοξο να ανακοινώνεται σε δόσεις το εισαγγε-
λικό πόρισµα προκειµένου να δηµιουργούνται 
εντυπώσεις που εξυπηρετούν τις επικοινωνιακές 
σκοπιµότητες της κυβέρνησης. 

«Η υπόθεση 
Ξεπαπαδέα αποτελεί 
χαρακτηριστικό 
παράδειγµα ηθικής, 
νοµικής και πολιτικής 
σύγκρουσης 
συµφερόντων»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ • 15

« Ο νότιος τοµέας είναι µια περιφέρεια µε τεράστιες δυνατότητες»
- Υποψήφιος στο νότιο τοµέα της Αθήνας;
- Ο νότιος τοµέας είναι µια περιφέρεια µε τεράστιες δυ-
νατότητες. Και δεν αναφέροµαι µόνο στο παραλιακό µέ-
τωπο. Αναφέροµαι και στο Μοσχάτο, στον Ταύρο, στου 
Ζωγράφου και όλες τις περιοχές.
Θα αναφερθώ ενδεικτικά σε τρία ζητήµατα:
Το Ελληνικό, τις υποδοµές και τη µικροµεσαία επιχειρη-
µατικότητα.
Η κυβέρνηση πάγωσε επί 4 χρόνια εµβληµατικές επεν-
δύσεις που ήταν έτοιµες να ξεκινήσουν και µια τέτοια 
περίπτωση είναι το Ελληνικό. Σήµερα η επένδυση είναι 
ακόµα στο µηδέν, χαρακτηριστικό παράδειγµα της ανικα-
νότητά τους. Για εµάς το Ελληνικό πρέπει γίνει το σύµ-

βολο της νέας Ελλάδος. Σύµβολο της νέας Ελλάδας που 
δεν θα πνίξει την τοπική επιχειρηµατικότητα. 
Ο νότιος τοµέας, όµως, έχει έλλειψη υποδοµών. Το σχέδιο 
της Ν.∆. προβλέπει την επέκταση της Αττικής Οδού προς 
τη Λεωφόρο Βουλιαγµένης και το Ελληνικό για να συν-
δεθεί µε την κοσµογονία που θα προκαλέσει η ενεργο-
ποίηση των έργων στο πρώην αεροδρόµιο. 
 Τέλος, τα νότια προάστια της Αθήνας, ως η µεγαλύτερη 
εκλογική περιφέρεια της χώρας, αποτελούν µια αναπτυ-
ξιακή ατµοµηχανή που βασίζεται στη µικροµεσαία επι-
χειρηµατικότητα. Οι µεταρρυθµίσεις που ανέφερα σε 
συνδυασµό µε την αναβάθµιση των υποδοµών θα στηρί-
ξουν ανάπτυξη και επενδύσεις.

- Αρχές της εβδοµάδας καταθέσατε επί-
καιρη ερώτηση για την υπόθεση της κυρίας 
Ξεπαπαδέα. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες. 
Τι απαντάτε;

- Η υπόθεση Ξεπαπαδέα αποτελεί χαρακτηρι-
στικό παράδειγµα ηθικής, νοµικής και πολιτικής 
σύγκρουσης συµφερόντων. Ο ίδιος ο υπουργός 
από διευθύντρια του υπουργείου τη διόρισε σύµ-
βουλο για να µην υπάρχει ασυµβίβαστο στις δρα-
στηριότητές της µε τον κ. Αρτεµίου.  Αυτά τα 
πράγµατα δεν έχουν ξαναγίνει και εντέλει δεν 
µπορούν να γίνονται από τη Γενική Γραµµατεία 
∆ιαφθοράς, που φαίνεται να αγνοεί ποιος είναι ο 
ορισµός της έννοιας διαφθοράς. Η κυρία Ξεπα-
παδέα πρέπει να παραιτηθεί και να φύγει τώρα 
και ο υπουργός να λογοδοτήσει αν τα γνώριζε 
όλα αυτά. Ουσιαστικά έχουµε την πλήρη κατάρ-
ρευση του λεγόµενου ηθικού πλεονεκτήµατος 
της κυβέρνησης. Πώς γίνεται να δουλεύει η κυρία 
Ξεπαπαδέα για τον Αρτεµίου ενώ είναι σύµβουλος 
του υπουργού; Και πώς γίνεται να τοποθετείται 
αµέσως µετά από τον κ. Τσίπρα και τον κ. Παπαγ-
γελόπουλο στη θέση της γενικής γραµµατέως για 
την Καταπολέµηση της ∆ιαφθοράς;

- Πιστεύετε πως όλα αυτά φέρνουν πιο 
κοντά τις εκλογές;

- Εκτιµώ ότι πριν δούµε και το δεύτερο ηµί-
χρονο λάσπης δεν θα γίνουν εκλογές. Στόχος της 
κυβέρνησης είναι να αφήσει να σέρνεται αυτή η 
σκανδαλολογία. Βλέπουν όµως από τις δηµοσκο-
πήσεις ότι όλες οι προσπάθειες πέφτουν στο κενό. 
Η τοξικότητα και η λάσπη που σηµάδεψαν την 
εποχή ΣΥΡΙΖΑ θα φύγουν µαζί του. 

- Είναι ρεαλιστικό να αναµένουµε χαλά-
ρωση των πρωτογενών πλεονασµάτων;

- Η χώρα πρέπει να βαδίσει µε αποφασιστικά 
βήµατα στο µέτωπο των ιδιωτικοποιήσεων, να 
µειώσει τη φορολογία, να προβεί σε αύξηση της 
αποτελεσµατικότητας του ∆ηµοσίου και να δια-
µορφώσει ένα βιώσιµο συνταξιοδοτικό σύστηµα. 

Αυτές οι µεταρρυθµίσεις θα αυξήσουν τις επεν-
δύσεις στη χώρα και θα την καταστήσουν αντα-
γωνιστική. Με την επίτευξη αυτών των στόχων 
και µιας σειράς µεταρρυθµίσεων θα πείσουµε τους 
δανειστές να χαµηλώσουν τους στόχους των 
πλεονασµάτων και την επενδυτική κοινότητα 
ότι η χώρα είναι ασφαλής. 

- Είναι τελικά η υπερφορολόγηση το νού-
µερο ένα πρόβληµα της οικονοµίας σήµερα;

- Η Νέα ∆ηµοκρατία και ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης προσωπικά έχουν δεσµευθεί πως το πρώ-
το νοµοσχέδιο της κυβέρνησης που θα προκύψει 
µετά τις εκλογές θα είναι µια εκτενής φορολο-
γική µεταρρύθµιση. Μια µεταρρύθµιση που ε-
νισχύει τα διαθέσιµα εισοδήµατα των νοικοκυ-
ριών, στηρίξει την ακίνητη περιουσία και θα 
φέρει επενδύσεις και θέσεις εργασίας στη χώρα. 
Το δήλωσε ξεκάθαρα και ο πρόεδρος της Νέας 
∆ηµοκρατίας στη συνέντευξή του στο Reuters 
ότι µέρος των χρηµάτων που πήρε η παρούσα 
κυβέρνηση από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις 
µέσω της φορολογίας θα επιστραφούν σε αυτούς 
ώστε να ενισχύσουµε τη µεσαία τάξη. Σήµερα 
οι οικογένειες νιώθουν πως δεν µπορούν να τα 
βγάλουν πέρα καθώς τα βάρη αυξάνονται διαρ-
κώς. Πρέπει να µετατρέψουµε τη σηµερινή κρί-
ση της υπερφορολόγησης, της απαξίωσης 
και της αβεβαιότητας, σε ευκαιρία για ανάπτυ-
ξη και επενδύσεις. Ανάπτυξη και επενδύσεις 
που θα έρθουν µε τη µείωση των επιβαρύνσεων 
για εργαζόµενους, επαγγελµατίες και επιχειρή-
σεις. Προτείνουµε σειρά από µέτρα, όπως εισα-
γωγικός φορολογικός συντελεστής 9%, φορο-
λογική κλίµακα µε πολύ χαµηλότερο ανώτατο 
συντελεστή, αφορολόγητο 1,000 ευρώ για κάθε 
παιδί, µείωση των ασφαλιστικών εισφορών 
κύριας σύνταξης στο 15% και µείωση του συ-
ντελεστή για τις επιχειρήσεις στο 20%, µέτρα 
που θα ενισχύσουν τα διαθέσιµα εισοδήµατα και 
θα αποτελέσουν εφαλτήριο για την ανασύσταση 
της µεσαίας τάξης.

Ο Χάρης Θεοχάρης είναι ένας πολιτικός καταρτισµένος, διορατικός, µε 
όρεξη για δουλειά, µε προτάσεις και λύσεις και σε καµµία περίπτωση 
λαϊκιστής. Σήµερα, µετά το πέρασµά του από το Ποτάµι, στο οποίο 
ήταν ο πρώτος βουλευτής που άνοιξε την πόρτα της εξόδου, προσχώ-
ρησε στη Νέα ∆ηµοκρατία καθώς το προφίλ του είναι αυτό ακριβώς 
που ψάχνει το «µεταρρυθµιστικό» µπλοκ του Κυριάκου Μητσοτάκη, 
ώστε να υπάρξει η αλλαγή σελίδας που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος. 

ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ: 

«Πριν δούµε και 
το δεύτερο ηµίχρονο 
λάσπης δεν θα 
γίνουν εκλογές»


