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«Απαιτείται να θέσουμε συγκεκριμένους στόχους, για 
τους οποίους θα ενημερώσουμε τους πολίτες και θα 

δώσουμε μαζί τη μάχη. Αυτό σημαίνει πως κράτος και 
κοινωνία ενώνουμε δυνάμεις και προχωράμε μαζί»

g.siadimas@realnews.gr

Στον ΓΙΩΡΓΟ ΣΙΑΔΗΜΑ

Ο
ι πολίτες νιώθουν ότι υπάρχει ξανά 
το κράτος και είναι δίπλα τους, ιδίως 
στις δύσκολες ώρες, έπειτα από 45 μέ-

ρες κυβέρνησης Μητσοτάκη υποστηρίζει στη 
Realnews ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ο υπουργός Εσωτερικών σημειώνει ότι μέσα 
στο 2019 θα έρθουν δύο νομοσχέδια. Ενα για 
την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού και ένα 
για το ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων μεταξύ 
κράτους και αυτοδιοίκησης.

Οσον αφορά την ψήφο των αποδήμων, ο 
Τ. Θεοδωρικάκος ξεκαθαρίζει πως «το δικαίω-
μα της ψήφου των Ελλήνων σε όλη τη Γη είναι 
πρώτα απ’ όλα δικό τους δικαίωμα», ενώ στό-
χος του υπουργείου είναι να διασφαλίσει ότι «τα 
παιδιά των Ελλήνων είναι Ελληνες πολίτες όπου 
κι αν γεννιούνται». 

 Επειτα από 45 μέρες κυβέρνησης Κυριά-
κου Μητσοτάκη ποιο είναι το βασικό μήνυ-
μα που πήραν οι πολίτες;

Είδαν τον πρωθυπουργό και την κυβέρνη-
σή του να έχουν σχέδιο και να το υλοποιούν 
με ταχύτατο ρυθμό. Η μείωση των φόρων 
είναι πραγματικότητα, η αποκομματοποίη-
ση του κράτους και η επιτελικότητά του υλο-
ποιούνται, η αυτοδιοίκηση στηρίζεται, η δι-
εθνής αξιοπιστία της Ελλάδας ενισχύεται, ε-
πενδύσεις αρχίζουν να υλοποιούνται. Πάνω 
από όλα, όμως, οι πολίτες νιώθουν ότι υπάρ-
χει ξανά το κράτος και είναι δίπλα τους, ιδίως 
στις δύσκολες ώρες.
 Τι εννοείται; Με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το κρά-

τος δεν ήταν δίπλα στους πολίτες; 
Τέσσερα χρόνια τώρα στη χώ-
ρα βασίλευε η γενική χαλάρω-
ση. Αυτόν τον ενάμιση μήνα 
προέκυψαν πολλές έκτακτες 
καταστάσεις. Πυρκαγιές, σει-
σμοί, ακραία καιρικά φαινόμε-
να. Η γενική εικόνα στην κοι-
νή γνώμη είναι ότι η κυβέρνη-
ση έδειξε γρήγορα αντανακλα-
στικά και πέτυχε καλύτερο συ-
ντονισμό του κρατικού μηχα-
νισμού. Με την επούλωση των 
πληγών στο Μάτι, στη Χαλκιδι-
κή, στην Εύβοια, σε πολλές α-
κόμη περιοχές της χώρας κερ-
δήθηκαν πολλές μικρές μάχες. 
Ολα αυτά δημιουργούν αισιο-
δοξία στους πολίτες ότι η Ελλά-
δα μπορεί να σταθεί ξανά στα 
πόδια της και να προχωρήσει 
μπροστά με τη δική της αυτο-
δύναμη στρατηγική.
 Θέλετε να πείτε ότι αλλάζουν τα 

πράγματα από τη μία μέρα στην άλλη;
Αποδείχτηκε ότι υπάρχουν υποδομές, υπάρ-
χουν άνθρωποι στον κρατικό μηχανισμό που 
κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Αλλά χρει-
άζεται και μια κυβέρνηση που έχει ως προτε-
ραιότητα την ανασυγκρότηση του κράτους. 
Να είναι δίπλα στους πολίτες, σύμμαχός τους 
και στην υπηρεσία τους. Σε όλους τους πο-
λίτες και ιδίως στους πιο αδύναμους. Η προ-
σπάθεια αυτή ασφαλώς δεν είναι εύκολη. Ε-
χει πολύ δρόμο μπροστά της. Θα χρειαστούν 
σοβαρές αλλαγές. Χρειάζεται απόλυτο ξεκα-
θάρισμα αρμοδιοτήτων μεταξύ κράτους και 
αυτοδιοίκησης. Μεταξύ δήμων και περιφερει-
ών. Σε λίγους μήνες θα φέρουμε τον σχετικό 
νόμο, φιλοδοξώντας να συμβάλουμε στην α-
πλούστευση των διαδικασιών στην εξυπηρέ-
τηση των πολιτών, στην αναβάθμιση της αυ-
τοδιοίκησης, στη διαμόρφωση ισχυρού κρά-
τους. Απαιτείται, επίσης, να θέσουμε συγκε-
κριμένους στόχους, για τους οποίους θα ε-

νημερώσουμε τους πολίτες και θα δώσουμε μαζί τη μάχη. Αυτό σημαί-
νει πως κράτος και κοινωνία ενώνουμε δυνάμεις και προχωράμε μαζί.
 Στην πράξη πώς θα γίνει αυτό; Θέλετε να δώσετε κάποια παραδείγματα; 
Ασφαλώς. Θα σας αναφέρω τρία επίκαιρα θέματα που η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη προωθεί και με άμεσο ενδιαφέρον του ίδιου του πρωθυ-
πουργού. Κατ’ αρχάς, το τέλος του καπνίσματος στους δημόσιους χώ-
ρους, την αντιμετώπιση της κατάρας των τροχαίων ατυχημάτων και τη 
λύση στο τεράστιο πρόβλημα των απορριμμάτων. Και τα τρία απαι-
τούν τη συνεργασία κράτους και πολιτών. Για το κάπνισμα είναι σπου-
δαίο το παράδειγμα του δήμου Τρικάλων, πώς τα κατάφερε εδώ και 
δύο χρόνια. Οσον αφορά τα τροχαία, πρέπει να αλλάξουμε όλοι συ-
μπεριφορά και να συνεργαστούμε. Στο θέμα των απορριμμάτων, που 
έχει άμεση σχέση με την αυτοδιοίκηση, ας καταλάβουμε όλοι ότι αν δεν 
αυξήσουμε καθοριστικά στο 50% τα ποσοστά ανακύκλωσης, που σή-

μερα είναι στο 18%, πολύ σύντομα θα βου-
λιάξουμε στα σκουπίδια. Και στο Λεκανοπέ-
διο της Αττικής και σε πολλές περιοχές της 
χώρας. Αλλά αυτό απαιτεί ενημέρωση των 
πολιτών και αλλαγή συνηθειών και στους 
δήμους και σε κάθε νοικοκυριό ξεχωριστά.
 Ποιες άλλες προϋποθέσεις χρειάζονται 

για να προχωρήσουμε μπροστά ως κράτος;
Είναι απολύτως αναγκαίο να γνωρίζουν οι 
πολίτες την αλήθεια και οι πολιτικοί οφείλουν 
να μην την κρύβουν στο όνομα σκοπιμοτή-
των. Στο παράδειγμα που σας ανέφερα, τέσ-
σερα χρόνια τώρα δεν υπήρξε κανένας σχε-
διασμός, καμία χωροθέτηση, καμία μελέτη. 
Τέλμα και στασιμότητα. Και φόβος για το πο-
λιτικό κόστος. Δεν μπορούμε να κρύβουμε 
τα γεγονότα. Η αλήθεια και η αξιοπιστία εί-
ναι αξίες που απαιτούνται στη δημόσια ζωή. 
Οπως χρειάζεται και ο πατριωτισμός.
 Γιατί συνδέετε τον πατριωτισμό με την αντι-

μετώπιση τέτοιων κοινωνικών προβλημάτων;
Γιατί και τώρα, στην εποχή της παγκοσμιο-
ποίησης, ο πατριωτισμός είναι ισχυρό στοι-
χείο ταυτότητας, ασφάλειας, σιγουριάς. Και 
γιατί για να φτιάξεις ισχυρό, αποτελεσματικό 
κράτος και για να αντιμετωπίσεις το οικονο-
μικό πρόβλημα χρειάζεται σχέδιο άλλα και 
μια διαχρονική αξία, που συγκινεί και δίνει 
δύναμη δίπλα στην ελευθερία και στην αλ-
ληλεγγύη. Αυτή είναι ο πατριωτισμός. Γι’ αυ-
τό πιστεύω ότι η ανασυγκρότηση της χώρας 
μπορεί να υπάρξει μέσα από την αναγέννη-
ση και του παγκόσμιου Ελληνισμού. Οι Ελ-
ληνες σε όλη τη γη πρέπει να νιώσουν ότι η 
πατρίδα μας διαμορφώνει μια νέα, δυναμι-
κή εθνική στρατηγική. Αφήνει πίσω το γκρί-
ζο χρώμα της αποτυχίας της 10ετίας της βα-
ριάς κρίσης. Ακόμη και αν πάνω από τον κό-

σμο -και από την Ευρώπη- μαζεύ-
ονται σύννεφα, από το Brexit ως 
την απειλούμενη οικονομική ύφε-
ση, οι Ελληνες μπορούμε να πετύ-
χουμε τους στόχους μας.

 Με την ψήφο των Ελλήνων του ε-
ξωτερικού έχετε αποφασίσει ποιοι 
θα ψηφίζουν και πώς;
Πραγματοποιούμε μια σειρά συ-
ναντήσεων και συνεχούς επικοινω-
νίας με τους Ελληνες σε όλη τη Γη. 
Με την καθοδήγηση του πρωθυ-
πουργού είμαστε σε απόλυτη συ-
νεργασία με το ΥΠΕΞ και τον αρμό-
διο υφυπουργό, Αντώνη Διαματά-
ρη, έναν διακεκριμένο συμπατριώ-
τη μας στις ΗΠΑ. Το δικαίωμα της 
ψήφου των Ελλήνων σε όλη τη Γη 
είναι πρώτα απ’ όλα δικό τους δι-
καίωμα. Συζητάμε μαζί τους τη βέλ-
τιστη λύση. Οπως και να διασφα-
λίσουμε το αυτονόητο, ότι τα παι-
διά των Ελλήνων είναι Ελληνες πο-

λίτες όπου κι αν γεννιούνται. Είμαστε απο-
φασισμένοι μέσα στο 2019 να φέρουμε τη 
νομοθετική ρύθμιση που διευκολύνει πραγ-
ματικά τους Ελληνες του εξωτερικού να ψη-
φίζουν από τον τόπο που κατοικούν. Και, ει-
λικρινά, δεν θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρ-
ξει ελληνικό κόμμα να μην υπερψηφίσει αυ-
τή τη ρύθμιση.
 Πώς βλέπετε τη μετεκλογική πορεία του 

ΣΥΡΙΖΑ;
Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι φανερό ότι έχει τεράστια προ-
βλήματα. Είναι ένα πολύ ανομοιογενές σχή-
μα, με έναν αρχηγό που θέλει να το μετα-
τρέψει σε ένα πλήρως προσωποπαγές κόμ-
μα, αλλά δεν διαθέτει σύγχρονη στρατηγι-
κή. Και πολλούς επιμέρους αρχηγούς τάσε-
ων, βγαλμένους από τις ιδεοληψίες που τους 
κατατρέχουν. Οι πολίτες και η πατρίδα δεν 
περιμένουν τίποτα απ’ αυτόν τον χώρο, που 
αναπαράγει ψεύτικα διλήμματα και τεχνη-
τούς διαχωρισμούς του χθες.

«Το δικαίωμα της 
ψήφου των Ελλήνων 

σε όλη τη Γη είναι 
πρώτα απ’ όλα δικό 

τους δικαίωμα»

Τάκης Θεοδωρικάκος Υπουργός Εσωτερικών


