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Συνέντευξη Παπακωνσταντίνου  («Καθηµερινή», 16/1/2011) 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Οι αγορές και οι αναλυτές φαίνονται πεπεισµένοι ότι κάποιας µορφής 

αναδιάρθρωση του χρέους είναι αναπόφευκτη. Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα µάλιστα, η Ελλάδα 

έχει προτείνει κάποια ήπια αναδιάρθρωση, όπως η επιµήκυνση του χρέους προς ιδιώτες. Είναι 

µια πιθανή εξέλιξη και υπό ποιες προϋποθέσεις; 

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Τα δηµοσιεύµατα δεν αληθεύουν και οι προβλέψεις των αναλυτών 

και των αγορών δεν είναι θέσφατα. Στην πραγµατική οικονοµία οι ανθρώπινες αποφάσεις 

ανατρέπουν τα δεδοµένα και τις συνθήκες και µπορούν να µεταβάλουν ριζικά τις προοπτικές. 

Στη δική µας την περίπτωση, σηµαντικές πολιτικές αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο άλλαξαν 

τουλάχιστον δύο φορές µέσα σε ένα χρόνο τελείως τα δεδοµένα και την πορεία των πραγµάτων. 

Η διαφαινόµενη αδυναµία δανεισµού του Μαΐου του 2010 από τις αγορές αποτράπηκε µε τον 

µηχανισµό στήριξης της Ελλάδας. Η επικίνδυνη συσσώρευση χρεολυσίων στα δύο-τρία χρόνια 

µετά το 2013, λόγω των αποπληρωµών των δανείων του µηχανισµού, που βλέπουν όλοι οι 

αναλυτές, ανατρέπεται µε την κατανόηση της ανάγκης για µεγαλύτερους χρόνους 

αποπληρωµής, που υλοποιήθηκε στο δάνειο της Ιρλανδίας και θα ακολουθήσει για την Ελλάδα, 

βελτιώνοντας σηµαντικά το προφίλ των αποπληρωµών µας στο µέλλον. 

Καµία από τις δύο αποφάσεις δεν χαρίστηκε. Εµείς κάναµε αυτό που έπρεπε να κάνουµε για τη 

χώρα µας και όλοι µαζί στην Ευρωζώνη κάναµε ό,τι χρειαζόταν να γίνει για την προστασία του 

κοινού µας νοµίσµατος. Η δυναµική και η κατεύθυνση που µπορεί να δώσει στις µελλοντικές 

εξελίξεις η συλλογικότητα και η αλληλεγγύη µεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης, θεωρώ ότι, για 

ακόµη µία φορά, θα ξεπεράσει τις προβλέψεις για αποµόνωση χωρών-µελών και προσφυγή σε 

µεµονωµένες διευθετήσεις µε τον ιδιωτικό τοµέα, που µπορούν να βλάψουν την ήδη επικίνδυνη 

ισορροπία και τη συνοχή της νοµισµατικής µας ένωσης. Υπό αυτό το πρίσµα, οι µόνες 

προϋποθέσεις που αξίζει αυτή τη στιγµή να συζητάµε είναι, αν η κάθε χώρα ατοµικά κάνει αυτό 

που πρέπει, για να επαναφέρει και να κρατήσει την τάξη στο σπίτι της και, αν η Ευρωζώνη 

συνεχίσει να δρα συλλογικά γύρω από τον στόχο της προάσπισης του νοµίσµατος και του 

χώρου µας. 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πάντως, όλα αυτά δεν πείθουν ούτε τους οίκους αξιολόγησης... 

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Εδώ υπάρχει ένα παράδοξο. Τρεις σηµαντικοί διεθνείς οργανισµοί 

–η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο– 

αξιολογούν τη χώρα µας κάθε τρίµηνο, την αξιολογούν σε βάθος, και την αξιολογούν θετικά. Την 

ίδια στιγµή, διεθνείς οίκοι αξιολόγησης απειλούν µε αρνητική αξιολόγηση τη χώρα µας ή την 

υποβαθµίζουν όπως η Fitch, την Παρασκευή. Η αξιολόγηση αυτή δεν βασίζεται τόσο στο αν 

έχουµε προχωρήσει στο Πρόγραµµα και αν έχουµε υλοποιήσει τους στόχους –πράγµατα για τα 

οποία αναγνωρίζεται τόσο η προσπάθεια όσο και το αποτέλεσµα– αλλά, κυρίως, στην εκτίµησή 

τους για µεσοπρόθεσµες προοπτικές και βιωσιµότητα του δηµοσίου χρέους, αλλά και τις 

πιθανές επιπτώσεις ευρωπαϊκών αποφάσεων για την Ελλάδα για την περίοδο µετά το 2013. 

Αντιλαµβάνεστε ότι, εδώ, υπάρχει ένα ευρύτερο ζήτηµα γύρω από τους οίκους αξιολόγησης, το 
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οποίο τίθεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τις αποφάσεις των οίκων πρέπει να καθορίζουν τα 

πραγµατικά δεδοµένα και όχι προβλέψεις για το µέλλον, που βασίζονται σε πολλές εκτιµήσεις 

συχνά χωρίς βάση. 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Έχουν καλλιεργηθεί προσδοκίες, και µε δικές σας δηλώσεις, ότι θα 

υπάρξει µια ευρωπαϊκή λύση στην κρίση χρέους. Το αυριανό Eurogroup θα αποφασίσει αύξηση 

των κεφαλαίων του EFSF και αγορά κρατικών οµολόγων; 

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Αυτό που όλοι αναγνωρίζουν είναι ότι δεν µπορούµε να 

περιµένουµε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση έντασης και προσµονής για αποφάσεις που τελικά, 

όταν λαµβάνονται, βρίσκονται ένα βήµα πίσω από τις εξελίξεις. Προφανώς, όλοι σε επίπεδο 

ευρωπαϊκών οργάνων επιχειρούµε –µε όλες τις ιδιαιτερότητες της ευρωπαϊκής διαδικασίας 

λήψης αποφάσεων– να διορθώσουµε µια κατάσταση που έχει διαµορφωθεί και µας ξεπερνάει. 

Η Ε.Ε. οφείλει να γίνει ο κυρίαρχος ενός παιχνιδιού που αφορά άµεσα στη σταθερότητα και στις 

προοπτικές των πολιτών της. Και πιστεύω ότι θα ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις στο 

Eurogroup αυτής της εβδοµάδας ή σε ένα από τα επόµενα Συµβούλια Κορυφής. 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πιστεύετε ότι θα καµφθούν οι αντιρρήσεις ευρωπαϊκών κρατών στην 

έκδοση ευρωοµολόγου; 

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Οι φωνές που τάσσονται ανοιχτά υπέρ, έστω της διερεύνησης του 

θέµατος, έχουν αυξηθεί σηµαντικά σε σχέση µε ελάχιστους µήνες πριν. Η δική µας θέση, ως 

παράταξη και τώρα ως κυβέρνηση, ήταν πάντοτε υπέρ, µε δεδοµένο ότι ο ίδιος ο σηµερινός 

πρωθυπουργός ήταν από τους πρώτους που άνοιξε το θέµα κάποια χρόνια πριν – αρκετά πριν 

από την κρίση. Τόσο για αναπτυξιακές πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ε.Ε., όσο και για τη διαχείριση 

του χρέους. 

Όµως, αυτό που πρέπει να γίνει σαφές είναι ότι οι λύσεις που προτείνονται και οι αποφάσεις 

που θα ληφθούν βοηθούν µεν, αλλά δεν αποσκοπούν στο να αναβάλουν τις δύσκολες πολιτικές 

σήµερα. Αυτό για το οποίο αγωνιζόµαστε, ως Ε.Ε. και ως κράτη, είναι για την προοπτική µας και 

για το µέλλον µας – για να µη σπρώξουµε ακόµη πιο µακριά την προοπτική µιας βιώσιµης 

ανάκαµψης των οικονοµιών µας. 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θα αποφασιστεί στο αυριανό Eurogroup η επιµήκυνση της αποπληρωµής 

των 110 δισ. ευρώ; 

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Η επέκταση του χρόνου αποπληρωµής του ελληνικού δανείου θα 

απαιτήσει διαδικασίες που δεν µπορούν ούτε να ολοκληρωθούν, ούτε καν να αποφασιστούν σε 

µία µέρα. Η ανακοίνωση του Eurogroup –πρακτικά η πολιτική απόφαση– για την έναρξη των 

διαδικασιών έχει γίνει. Συνεπώς, όταν η Επιτροπή και οι χώρες της Ευρωζώνης είµαστε τεχνικά 

και πολιτικά έτοιµοι, θα προχωρήσει και η επίσηµη απόφαση που θα σηµαίνει και άµεση 

υλοποίησή της. 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θα επιµείνετε στην κατάργηση των ελάχιστων αµοιβών σε δικηγόρους και 

µηχανικούς; 
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Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Ναι. Αυτό, άλλωστε, αποτελεί σε µεγάλο βαθµό την ουσία της 

νοµοθετικής παρέµβασης που σκοπεύουµε να καταθέσουµε τις επόµενες ηµέρες. Έχουµε βρει 

µια σωστή ισορροπία που απελευθερώνει το επάγγελµα χωρίς να διακινδυνεύει τους πόρους 

των ασφαλιστικών ταµείων. Στο ζήτηµα των αµοιβών των συµβολαιογράφων, ωστόσο, λόγω 

της φύσης των υπηρεσιών που παρέχουν και οι οποίες ρυθµίζονται από το Σύνταγµα, οι 

ρυθµιζόµενες αµοιβές δεν µπορούν να καταργηθούν, γι’ αυτό και προχωράµε σε µείωσή τους. 

Γενικότερα, το σχέδιο νόµου που θα έρθει στο υπουργικό συµβούλιο την επόµενη εβδοµάδα 

αποτελεί µια µεγάλη τοµή. Ανατρέπει πλήρως το σηµερινό καθεστώς: τα επαγγέλµατα θα είναι 

ανοιχτά, εκτός αν πρέπει να υπάρξουν επιµέρους περιοριστικές ρυθµίσεις για λόγους 

επιτακτικού δηµοσίου συµφέροντος – και όχι το αντίθετο, όπως σήµερα. 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Έως τον Μάρτιο θα πρέπει να παρουσιάσετε µέτρα 11 δισ. ευρώ για τη 

µείωση του ελλείµµατος την περίοδο 2012-2014. Είστε βέβαιος ότι δεν θα χρειαστεί να 

ανατραπεί το δόγµα «µετατάξεις, όχι απολύσεις»; 

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Με βάση το νέο δηµοσιονοµικό πλαίσιο, από τον Ιανουάριο και για 

πρώτη φορά, η Ελλάδα θα αποκτήσει τριετή προγραµµατισµό στις δαπάνες και τα έσοδα του 

∆ηµοσίου. Η συζήτηση που έχει ήδη ανοίξει δηµοσιογραφικά για τα µέτρα αυτά θεωρώ ότι 

υποτιµά τις θετικές επιπτώσεις από πολύ σηµαντικές διαρθρωτικές παρεµβάσεις, όπως τα 

σχέδια αναδιάρθρωσης όλων των ∆ΕΚΟ του ∆ηµοσίου, η ελαχιστοποίηση των προσλήψεων, η 

εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου σχεδίου δράσης για την ενίσχυση των δηµοσίων εσόδων κ.λπ. 

Αρα, αν και είναι νωρίς να µπούµε επίσηµα σε µια περιγραφή συγκεκριµένων µέτρων, ο 

βασικός κανόνας για την επίτευξη της δηµοσιονοµικής προσαρµογής, την επόµενη τριετία, θα 

είναι βαθιές τοµές, δύσκολες αλλαγές και ριζικές µεταρρυθµίσεις στο κράτος. Σε κάθε 

περίπτωση, για τη διαµόρφωση αυτού του πλαισίου, θα καλέσουµε τις πολιτικές δυνάµεις της 

χώρας και τους κοινωνικούς φορείς, για να καταθέσουν τις συγκεκριµένες τους προτάσεις. 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Με το ενιαίο µισθολόγιο θα υπάρξουν νέες περικοπές αποδοχών στο 

∆ηµόσιο; 

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Με το ενιαίο µισθολόγιο στοχεύουµε πρώτα από όλα σε ένα δίκαιο 

µισθολόγιο, µε το οποίο θα ελαχιστοποιηθούν –ελπίζοντας να εξαλειφθούν πλήρως– οι 

σηµερινές ανισότητες, αδικίες και παραλογισµοί στις αµοιβές των δηµοσίων υπαλλήλων. Μια 

κατάσταση που προκαλεί τους πολίτες και τον κοινό νου. Υπό αυτή την έννοια, είναι προφανές 

ότι σε κάποιες κατηγορίες υπαλλήλων, είτε επειδή σήµερα αµείβονται σχετικά χαµηλά είτε 

επειδή αµείβονται λιγότερο από ό,τι αρµόζει στη θέση και τα προσόντα τους, θα αυξηθούν οι 

αµοιβές, όχι απλώς γιατί αναγκαστικά θα αλλάξουν οι κατανοµές σε κλιµάκια και θα 

ενσωµατωθούν επιδόµατα, αλλά γιατί µε το ενιαίο µισθολόγιο θα πρέπει να αλλάξει και η έννοια 

της ανταµοιβής του έργου των υπαλλήλων στο ∆ηµόσιο. Ας µην ξεκινάµε συνεπώς µια 

συζήτηση περί περικοπών, πριν δούµε το εύρος της εφαρµογής του ενιαίου µισθολογίου, που 

θα είναι αποτέλεσµα µελέτης και φυσικά διαλόγου µε τους εργαζοµένους. 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Παρά τις ανακοινώσεις για εντοπισµό φοροφυγάδων, µέχρι σήµερα 

κανένας δεν έχει τιµωρηθεί και η φοροδιαφυγή ανθεί. 
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Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: ∆εν έχουµε φτάσει τους στόχους µας στο θέµα της τιµωρίας των 

φοροφυγάδων, αλλά οφείλω να επισηµάνω ποιο ήταν το σηµείο αφετηρίας για αυτή την 

προσπάθεια. Ήταν ένας αποδυναµωµένος ελεγκτικός µηχανισµός, ένα αναχρονιστικό και 

γραφειοκρατικό σύστηµα ελέγχων και ένα θεσµικό πλαίσιο που όχι απλώς δεν αποτρέπει, αλλά 

βρίσκει τρόπους να ευνοεί τη µεγάλη φοροαποφυγή και πολλές άλλες ατέλειες και σοβαρές 

ελλείψεις. Για να διορθωθούν όλα αυτά, έχουν γίνει λίγες παρεµβάσεις, όµως το αποτέλεσµα 

δεν ήταν δυνατό να φανεί αυτόµατα. Παρ’ όλα αυτά, το 2010, µε την επανασύσταση του Σ∆ΟΕ 

και τη δυναµική του παρουσία σε επίπεδο επιχειρησιακό, καταφέραµε να φτάσουµε σε πολλές 

εστίες φοροδιαφυγής. 

Τι δεν έχουµε καταφέρει ακόµη; Να δηµιουργήσουµε ένα αποτελεσµατικό και πειστικό σύστηµα 

τιµωρίας για τη φοροδιαφυγή. Το δικαστικό πλαίσιο γύρω από το φορολογικό σύστηµα όχι 

απλώς δεν λειτουργούσε αποτρεπτικά, αλλά ευνοούσε τη φοροαποφυγή. Αυτό αλλάζει µε το 

νέο πλαίσιο φορολογικής δίκης, που έχει ήδη θεσπιστεί. ∆ηµιουργούνται νέοι µηχανισµοί 

επίλυσης φορολογικών διαφορών και επιταχύνεται δραµατικά η αποστολή υποθέσεων στη 

∆ικαιοσύνη µε τη δηµιουργία ειδικού εισαγγελέα για φορολογικές υποθέσεις. Η τιµωρία ξεκινάει 

και από τον ίδιο τον µηχανισµό. Εχουµε δεσµευτεί, ώς το τέλος Φεβρουαρίου, να έχουµε 

θεσπίσει ένα νέο πλαίσιο αποτελεσµατικής τιµωρίας και άµεσης πειθαρχικής δίωξης των 

επίορκων εφοριακών και ελεγκτών. 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θα µειώσετε τον φορολογικό συντελεστή στα διανεµόµενα κέρδη των 

επιχειρήσεων; 

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Τα διανεµόµενα κέρδη που καταλήγουν εισόδηµα σε φυσικά 

πρόσωπα θα συνεχίσουν να φορολογούνται στην κλίµακα των φυσικών προσώπων, όπως 

θεσπίστηκε και ισχύει από το 2010. Αυτό ήταν δέσµευσή µας και είναι και δίκαιο. Αυτό που 

µπορούµε να επανεξετάσουµε είναι το θέµα της παρακράτησης στο επίπεδο της επιχείρησης, 

ώστε να µη δηµιουργεί διαχειριστικό κόστος, και τα προβλήµατα που διαπιστώθηκαν στα κέρδη 

που διανέµονται σε νοµικά πρόσωπα ή σε φορολογικούς κατοίκους του εξωτερικού. 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Υπάρχει έξοδος από την κρίση χωρίς ανάπτυξη και πώς θα έρθει αυτή; 

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Η επιστροφή σε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης θα σηµατοδοτήσει 

την αρχή της εξόδου από την κρίση. Γι’ αυτό και δεν αποτελεί απλώς προϋπόθεση, αλλά σε 

αυτή τη φάση είναι και στόχος. Όµως, ο θετικός ρυθµός ανάπτυξης, που πρέπει να έρθει, θα 

πρέπει να βασίζεται σε βιώσιµα χαρακτηριστικά. Να είναι ανάπτυξη που θα προέλθει όχι από 

τους τοµείς που βασίζονταν κατ’ εξοχήν στον δανεισµό, όπως η κατανάλωση που αύξανε τις 

εισαγωγές, αλλά από τοµές που µειώνουν το χρέος της οικονοµίας ή δηµιουργούν νέο εισόδηµα 

για τη χώρα, όπως είναι οι εξαγωγές και η υποκατάσταση µέρους των εισαγωγών µε ποιοτικά 

εγχώρια προϊόντα και υπηρεσίες. Προφανώς, αυτό δεν µπορεί να έρθει από τη µία µέρα στην 

άλλη – και ούτε, όπως πολλοί ισχυρίζονται, θα µπορούσε να έρθει µε αύξηση των δηµοσίων 

δαπανών. Όµως, έχουµε ήδη κάποια ενθαρρυντικά σηµάδια: τον Οκτώβριο οι εξαγωγές 

αυξήθηκαν κατά 25% και τον Νοέµβριο κατά 40%. 
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Μέχρι να αναπτυχθούν νέοι οδηγοί ανάπτυξης σε τοµείς όπως η ενέργεια, η παραγωγή 

προϊόντων από ελληνικές φυσικές πρώτες ύλες, οι νέες µορφές τουρισµού κ.λπ., η επιστροφή 

σε θετικούς ρυθµούς θα είναι το αποτέλεσµα της ανάκαµψης κλάδων µε παραδοσιακή θετική 

συνεισφορά στην ανάπτυξη, όπως ο τουρισµός, το εµπόριο, η ναυτιλία, ως αποτέλεσµα της 

ανάκαµψης της διεθνούς οικονοµίας. Ταυτόχρονα, µπορούµε να πιστεύουµε σε µια σταδιακή 

ανάκαµψη των επενδύσεων τόσο λόγω των κινήτρων για ξένες επενδύσεις όσο και λόγω της 

στόχευσης δράσεων του ΕΣΠΑ, αλλά και του επενδυτικού νόµου στην ύπαρξη νέων 

παραγωγικών επενδύσεων. Είµαι περισσότερο αισιόδοξος από ό,τι λίγους µήνες πριν. 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θα περνούν από τη Βουλή οι αλλαγές στο Μνηµόνιο, όπως ζήτησαν 

βουλευτές του ΠΑΣΟΚ; 

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Καµία από τις δεσµεύσεις που περιλαµβάνονται στο Μνηµόνιο δεν 

µπορεί να υλοποιηθεί, αν δεν την εγκρίνει η Βουλή. Το Μνηµόνιο είναι µια συµφωνία µεταξύ των 

δύο µερών, αλλά οι δράσεις που περιλαµβάνει δεν είναι νόµος, είναι προγραµµατικές 

δεσµεύσεις και στη συντριπτική τους πλειοψηφία περνούν για έγκριση από τη Βουλή. 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Είστε από τους υπουργούς που στα ΚΤΕ του ΠΑΣΟΚ έχετε δεχθεί την 

πλέον έντονη, ίσως, κριτική. Είστε ο «εύκολος στόχος» προκειµένου να σηµατοδοτηθεί η 

αντίδραση στην κυβερνητική πολιτική ή έχουν υπάρξει και λάθος χειρισµοί; 

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Θεωρώ ότι έχει δηµιουργηθεί ένας µύθος γύρω από τις συσκέψεις 

και τις συζητήσεις µεταξύ βουλευτών και υπουργών στα ΚΤΕ. Ο µύθος της «έντονης κριτικής» 

δεν βασίζεται σε τίποτε άλλο από µια απόλυτα υγιή σχέση συνεργασίας και διαλόγου. Πρέπει να 

υπάρχει η κριτική και να εκφράζεται –άλλωστε, οι βουλευτές νοµοθετούν– όπως εκφράζονται 

ακόµη πιο έντονα και συχνά και η θετική άποψη και η σθεναρή υποστήριξη της 

Κοινοβουλευτικής Οµάδας µας στο έργο και στις προσπάθειες της κυβέρνησης. Λόγω 

αντικειµένου, ο υπουργός Οικονοµικών δέχεται πάντα τις περισσότερες παρατηρήσεις, πολύ δε 

περισσότερο σε αυτή τη συγκυρία. Όµως, δεν αισθάνοµαι «εύκολος στόχος», και προφανώς 

γίνονται και λάθη και λανθασµένοι χειρισµοί. Είναι απόλυτα λογικό να υπάρχουν και αστοχίες σε 

ένα τόσο απαιτητικό και επείγον έργο, που πρέπει να νοµοθετήσει η Βουλή και να υλοποιήσει η 

κυβέρνηση. Αλλά θεωρώ ότι θα µπορούσαν να είχαν υπάρξει περισσότεροι λάθος χειρισµοί, αν 

δεν υπήρχε αυτή η στενή επαφή µε την Κοινοβουλευτική Οµάδα. 

 


