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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ κ.ΑΝΔΡΕΑ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Καλημέρα σας. Λυπούμαι που άργησα λίγο. Ευχαριστώ που περιμένατε.
Εχω, ήδη, μιλήσει δυο φορές στη Θεσσαλονίκη: Και στον τομέα των εθνικών θεμάτων μας 
προχθές και χθες στον οικονομικό τομέα. Δεν βλέπϋ, επομένως, κανένα λόγο να χάσουμε χρόνο 
με επανάληψη δική μου θέσεων, τις οποίες παρουσίασα. Και προτείνω να προχωρήσουμε αμέσως 
στις ερωτήσεις και στις απαντήσεις.

ΦΑΤΣΗΣ (ΝΕΑ): Κύριε Πρόεδρε, Φάτσης από τα ΝΕΑ.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Μάλλον, γνωρίζουμε, κύριε Φάτση!

ΦΑΤΣΗΣ: Ορίστε;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Μάλλον, γνωρίζουμε ότι είσθε από τα ΝΕΑ.

ΦΑΤΣΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Εν τούτοις, κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω να δώσω 
μια συνέχεια σε ό,τι είπατε, προχθές, για τα εθνικά μας θέματα και κυρίως θα ήθελα να 
αναφερθούμε στο θέμα της Αλβανίας. Πού το πάει ο Μπερίσα; Και αν υπάρχουν άλλες σκέψεις 
στην Κυβέρνηση που μπορεί να τις ανακοινώσει για την αντιμετώπιση των προκλήσεών του.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κύριε Φάτση, καλύτερα Γιάννη, πράγματι, θέτεις ένα πολύ βασικό ερώτημα: 
Πού το πάει ο Μπερίσα, αυτό ρωτάς. Είναι δυνατόν κανείς να παρουσιάσει διάφορα σενάρια. Ενα 
εκ των οποίων, οπωσδήποτε, ισχύει. Και άλλα μπορεί να προστεθούν.
Ενας στόχος του είναι, σαφώς, ο αφανισμός της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία. Το 
"αφανισμός" το λέω με μια γενικότερη έννοια. Θέλει, οπωσδήποτε, να κλείσει το θέμα της 
ταύτισης μειονότητας και συγκεκριμένου γεωγραφικού χώρου της Αλβανίας. Αυτό είναι βέβαιο. 
Αλλά είναι σαφές ότι στις προκλήσεις του, εν όψει μάλιστα του γεγονότος ότι εμείς έχουμε 
ανοίξει τις πόρτες μας για συνομιλίες, δεν έχουμε εμείς λόγο να είμαστε επιθετικοί, με εξαίρεση 
μονάχα το βασικό μας θέμα: Την προστασία των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας. Εκεί 
μας πέφτει λόγος.
Είναι, όμως, σαφές ότι παρ’ όλες τις προσπάθειες που έχουν γίνει -δεν θα μιλήσω για το 
παρελθόν και για τα λάθη τα κρίσιμα του παρελθόντος- είναι βέβαιο ότι δεν ανταποκρίνεται. Οτι 
προχωρεί με σχέδιο προκλήσεων. Μπορεί να είναι αυτός ο στόχος, αλλά μπορεί να υπάρχουν και 
ευρύτεροι στόχοι. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε Κοσσυφοπέδιο, ότι έχουμε τη μειονότητα την αλβανική 
στα Σκόπια. Πολλά σενάρια μπορεί να διαμορφωθούν, αν αρχίσει να παίρνει κανείς υπόψη του 
αυτές τις διαστάσεις.
Επομένως, το πού το πάει ο Μπερίσα, είναι καλό ερώτημα, βασικό ερώτημα. Γιατί η απάντηση σ’ 
αυτό προσδιορίζει τη στρατηγική της Ελλάδας απέναντι στο φαινόμενο Αλβανία.
Σε ό,τι αφορά τα μέτρα, έχουμε ανακοινώσει γενικά. Πράγματι, μέσα στα πλαίσια τα διπλωματικά 
και τα οικονομικά, η απάντησή μας είναι και θα γίνεται σκληρότερη. Είναι σκληρή και θα γίνεται 
σκληρότερη. Πέραν τούτου, λεπτομέρειες άλλες δεν μπορώ να δώσω. Αλλά είναι σαφές για μας 
ότι θα κοστίσει στον Μπερίσα και την Αλβανία, θα κοστίσει αυτή η υπόθεση. Και θέλουμε να 
ελπίζουμε ότι θα ληφθεί υπόψη στην όποια στρατηγική του κ.Μπερίσα.
Βεβαίως, δεν μπορώ να αποκλείσω και παιχνίδι μεγάλων δυνάμεων στην περιοχή. Δεν μπορώ να 
το αποκλείσω. Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν θέλω να σχολιάσω.

ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, και εγώ για εθνικά θέματα θα σας ρωτήσω και συγκεκριμένα για 
τις σχέσεις μας με την Τουρκία. Αναφερθήκατε στις σχέσεις μας με τους βόρειους γείτονές μας 
κατά την προχθεσινή ομιλία σας. Δεν αναφερθήκατε στις σχέσεις μας με την Τουρκία. Αν έχετε 
κάτι να πείτε επ’ αυτού, σε σχέση με το γεγονός ότι στο Κυπριακό έχουμε και κάποιες εξελίξεις 
τον τελευταίο καιρό. Ευχαριστώ.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Τουρκία για την Ελλάδα είναι 
-μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα- ένα μέγα θέμα. Οι σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας. Είναι βέβαιο 
ότι αισθανόμαστε την εξ Ανατολών απειλή. Μιλούν οι ηγέτες τους, οι Πρωθυπουργοί, ο 
Πρόεδρος, Αρχηγοί Ενόπλων Δυνάμεων, πολιτικοί άνδρες, μιλούν επιθετικότατα για τη χώρα μας, 
στην οποία και αποδίδουν μάλιστα και... σατανικές δυνάμεις. Δηλαδή, σε όλα τα συμβαίνοντα, 
σήμερα, στην Τουρκία, έχουμε και εμείς τον “δάκτυλό" μας!



Υπάρχει αυτή η περίεργη άποψη. Δεν είναι, όμως, περίεργη, είναι δημιουργία κλίματος. Κλίματος, 
βασικά, αντιπαλότητας.
Εδώ έχουμε ένα βασικό θέμα: Αυτό που λέγεται, που ονομάζεται "θέματα ελληνοτουρκικά προς 
επίλυση". Αυτά τα θέματα, αυτή η λίστα είναι, σαφώς, μια λίστα διεκδικήσεων της Τουρκίας σε 
βάρος του εθνικού μας χώρου. Δεν είναι θέματα διαλόγου. Γιατί, πολλές φορές, οι ξένοι, οι 
μεγάλες δυνάμεις μας λένε “κοιτάξτε, υπάρχουν διαφορές, ελληνοτουρκικές διαφορές και 
προσπαθήστε με το διάλογο να εξομαλύνετε την κατάσταση". Αυτό σημαίνει, στα απλά ελληνικά, 
να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε, να παραχωρήσουμε κυριαρχικά δικαιώματα για να έχουμε τη 
φιλία με την Τουρκία.
θέλουμε φιλικές σχέσεις με την Τουρκία. Αλλίμονο! Είμαστε χώρα, που προωθεί την ειρήνη, που 
πιστεύει στην ειρήνη. Πιστεύει στην ανάπτυξη όλης της περιοχής. Αλλά το να συζητήσουμε το 
τί θα παραδώσουμε για να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι, αυτό δεν γίνεται. 
Υπάρχουνδυνατότητες διαλόγου για θέματα που δεν αφορούν τις "ελληνο-τουρκικές διαφορές", 
που δεν έχουν σχέση, δηλαδή, με τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας.
Η Τουρκία είναι μια δύναμη, που κάνει αισθητή την παρουσία της τώρα και στα Βαλκάνια. Ποιος 
μπορεί να αμφισβητήσει ότι ένας από τους παράγοντες της πολιτικής Μπερίσα δεν είναι και οι 
στενές σχέσεις Τουρκίας - Αλβανίας; Ωστε έχουμε, πράγματι, μια προέκταση, σε ό,τι αφορά το 
κλίμα και τις προθέσεις προς Δυσμάς στην Αλβανία.
Αρα, το πρόβλημα του Βορρά συνδέεται με το πρόβλημα της Ανατολής. Είναι μια δύσκολη 
περίοδος. Απαιτεί στρατηγική από τη μεριά μας. Απαιτεί, οπωσδήποτε, ψυχραιμία και στάση 
σταθερή και ανυποχώρητη, σε ό,τι αφορά τα δικαιώματά μας.
Δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω ούτε ένα βήμα. Γιατί ένα βήμα σημαίνει δύο, σημαίνει δέκα, 
σημαίνει τελικά συρρίκνωση αποφασιστική του Ελληνισμού. Αυτό δεν θα το επιτρέψουμε.

ΛΥΓΕΡΟΣ (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ): Κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε μετά την Αλβανία και την Τουρκία 
να πάμε στο άλλο εθνικό μας μέτωπο και να σας ρωτήσω -σύμφωνα με τις πληροφορίες που 
έχουν κυκλοφορήσει, δει το φως της δημοσιότητας- εάν, πράγματι, βρίσκεται σε εξέλιξη μια 
πρωτοβουλία για άρση του εμπορικού αποκλεισμού της Δημοκρατίας των Σκοπίων, με αντάλλαγμα 
μια επίσημη δήλωση της Σκοπιανής Κυβέρνησης για τα επίμαχα άρθρα του Συντάγματος και για 
το θέμα των συμβόλων. Και θα ήθελα, συμπληρωματικά, στο θέμα της Αλβανίας, μια πρόσθετη 
ερώτηση...

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αφησε καλύτερα τη δεύτερη ερώτηση. Θα σου απαντήσω στην πρώτη ερώτηση 
και ρωτάς ξανά.

ΛΥΓΕΡΟΣ: Ευχαριστώ.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Σε ό,τι αφορά την πρώτη ερώτησή σου, αυτό που είπες, δηλαδή, “άρση του 
εμπάργκο και δηλώσεις Γκλιγκόρωφ", μην ξεχνάμε δηλώσεις δεν είναι πράξεις. Αλλο η δήλωση. 
Η άρση του εμπάργκο είναι πράξη. Η δήλωση για τη σημαία, για την προπαγάνδα, για το 
Σύνταγμα είναι έκφραση προθέσεως.
Αυτό, πράγματι, έχει προταθεί στην Ελληνική Κυβέρνηση από πολλές χώρες της Δύσης, από 
πολλές δυνάμεις. Η απάντησή μας σ’αυτό είναι: Οχι. Μπορούμε να ανταλλάξουμε προθέσεις με 
προθέσεις, πράξεις με πράξεις. Αλλά όχι εμείς πράξεις και οι άλλοι προθέσεις.
Την άλλη ερώτησή σου, αν θέλεις.

ΛΥΓΕΡΟΣ: Επειδή μιλήσατε πριν για την Αλβανία και νομίζω ότι όλοι έχουμε συνειδητοποιήσει 
πως το καθεστώς Μπερίσα επιδιώκει να υψώσει τείχη στις σχέσεις των δύο χωρών -και ίσως αυτό 
είναι περισσότερο αμυντική παρά επιθετική κίνηση, προσπαθεί, δηλαδή, να συγκρατήσει την έλξη 
που ασκεί η Ελλάδα πολιτιστικά και οικονομικά- θα ήθελα να μου πείτε για ποιο λόγο η 
Κυβέρνησή σας δεν έχει δώσει έμφαση στο να μειώσει τις, εκ των πραγμάτων, αρνητικές 
επιπτώσεις από την επαναπροώθηση των λαθρομεταναστών. Για ποιό λόγο δεν έχει τονίσει αυτό 
που επισήμως είναι θέση σας; Δηλαδή ότι, πράγματι, είναι εναντίον της λαθρομετανάστευσης, 
αλλά είναι υπέρ μιας νόμιμης εποχιακής μετανάστευσης. Αυτό, στην Αλβανία, σας βεβαιώ, δεν 
το γνωρίζουν.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κοιτάξτε, είναι θέση μας. Υπήρξε πρότασή μας και υπάρχει, υπό όρους, 
φυσικά, σήμερα, που έχει αλλάξει η εικόνα. Αλλά είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε και να 
προχωρήσουμε στην αναγνώριση λαθρομεταναστών, να τους κάνουμε νομίμους. Προτείναμε να 
τους κάνουμε νομίμους. Τον αριθμό, όλα αυτά, υπό συζήτηση.



Αυτή τη στιγμή, ύστερα από τη δίκη, με το κλίμα που υπάρχει, δεν μπορούμε, δυστυχώς, να 
μιλάμε γι’ αυτό. Λέω “δυστυχώς”, διότι οι προθέσεις μας δεν είναι να συγκρουσθούμε με την 
Αλβανία. Το αντίθετο. Η Αλβανία μας χρειάζεται. Μας χρειάζεται και μπορούμε να παίξουμε 
αποφασιστικό ρόλο για την ανάπτυξή της. Είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Αλλά οι ίδιοι 
απεμπολούν όλα αυτά τα πράγματα. Και γι’ αυτό λέμε, "ποιο είναι το σενάριο;" Και κάνεις μια 
διάκριση μεταξύ Κυβερνήσεως και λαού. Και χαίρω ότι την κάνεις, διότι κι εγώ, κι εμείς την 
κάνουμε επίσης. Δεν έχουμε τίποτε να μοιράσουμε με τον Αλβανικό λαό. Δεν τον βλέπουμε ως 
εχθρό, ως εχθρικό λαό. Είναι κρίμα ότι έχουν οδηγηθεί εδώ τα πράγματα. Και είπα ότι έχουν 
υπάρξει και σφάλματα. Αλλά δεν είναι η στιγμή για το Εθνος να μιλούμε για σφάλματα. Πρέπει 
να βλέπουμε προς τα μπρος.

ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ): Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μας ως Βορειοελλαδίτες να είμαστε 
λίγο πιο ευαισθητοποιημένοι αλλά και πιο ανήσυχοι, επειδή ζούμε πολύ κοντά στις περιοχές 
εκείνες όπου έχουμε ανοικτά μέτωπα. Αναφέρομαι στους Βόρειους γείτονές μας και στην 
Τουρκία. Ετσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι είμαστε σε ένα κλοιό, είμαστε κάπως απομονωμένοι 
με ανοικτά πολλά μέτωπα. Μήπως τελικά, όμως, δεν φταίνε πάντα οι άλλοι; Μήπως η εξωτερική 
μας πολιτική δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κοιτάξτε, εγώ είμαι ανοικτός. Αν υπάρχουν δημιουργικές σκέψεις για κάποια 
άλλη στρατηγική, είμαι απόλυτα έτοιμος να τη δεχθώ, αν πεισθώ. Αλλά θα ήθελα να ξέρω -και θα 
πω μερικά λόγια- πού χωλαίνουμε, πώς συνέβη αυτό το οποίο είπες περί "απομονώσεως". θα πω 
δυο λόγια γι’ αυτό:
Τελείωσε ο ψυχρός πόλεμος. Η Ευρώπη και οι μεγάλες δυνάμεις θέλουν όχι μόνο να εξομαλύνουν 
τις σχέσεις τους με τις χώρες του ανατολικού μπλοκ, αλλά θέλουν, μάλιστα, να παίξουν και ένα 
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξή τους: Και οικονομική διείσδυση και πολιτιστική διείσδυση.
Στην περιοχή των Βαλκανίων έχουν αναπτυχθεί τα προβλήματα τα οποία αναφέραμε εδώ, με 
Αλβανία και Σκόπια. Από την πλευρά των ξένων και των μεγάλων δυνάμεων αλλά και άλλων χωρών 
μη μεγάλων, η Ελλάδα φαίνεται να είναι το "κακό παιδί”. Διότι έχει, πραγματικά, εθνικά 
συμφέροντα! τα οποία θίγονται από τις εξελίξεις, όπως πήραν μορφή και σχήμα. Η Δανία, η 
Ολλανδία, η Αυστρία, οι χώρες αυτές δεν έχουν εθνικά προβλήματα. Εμείς έχουμε έντονα. Και 
είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε κάτι γι’αυτά. Να τα αντιμετωπίσουμε μακροπρόθεσμα. 
Εμφανιζόμαστε, όμως, ως οι "μπλοκάροντες“, οι παρεμποδίζοντες την πολιτική, είτε της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης, είτε άλλων χωρών για εξομάλυνση, ανάπτυξη, παραμερισμό των 
δευτερευόντων, γι’αυτούς, θεμάτων, θεμάτων εθνικής κυριαρχίας για μας. Και πράγματι, είμαστε 
η μόνη χώρα της Δύσης η οποία υπέστη ζημιά και μπήκε σε κινδύνους, ύστερα από την πτώση 
του τείχους, τον τερματισμό του ψυχρού πολέμου.
Ασφαλώς, έχουμε ένα έργο που πρέπει να κάνουμε -και εδώ δεν υπάρχει όριο όσο πιο δυνατά, 
όσο πιο καλά πρέπει να το κάνουμε. Είναι η πληροφόρηση. Η πληροφόρηση όλων των Ευρωπαϊκών 
χωρών, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας, όλων των χωρών με τις οποίες έχουμε σχέσεις. 
Χρειάζεται ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση. Ωστε να δημιουργηθεί το κλίμα.
Και επίσης, έχουμε και έναν ξένο Τύπο δύσκολο για μας. Και αυτό ακόμη είναι ένα θέμα μεγάλο. 
Ενας μοχλός σημαντικότατος της εξωτερικής μας πολιτικής, τον οποίο πρέπει να αξιοποιήσουμε 
στο μέγιστο δυνατό.

ΦΕΛΕΚΗΣ (FLASH 9.61): Κύριε Πρόεδρε, είπατε προηγουμένως για τα εθνικά θέματα και για τις 
σχέσεις με τους ξένους. Ανησυχείτε μήπως η έγκριση του Προγράμματος Σύγκλισης, τώρα στις 
19 Σεπτεμβρίου στο ECOFIN, επιχειρηθεί από ορισμένους να γίνει αντικείμενο διαπραγματεύσεων 
ή και εκβιασμών σε σχέση με τα εθνικά μας θέματα να τα κλείσουμε σύντομα; Και ποιά θα είναι 
η στάση της χώρας μας απέναντι σ’αυτό; Γιατί υπάρχουν και πληροφορίες και δημοσιεύματα.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα κλίμα, αυτό δεν το αρνούμαστε. Αλλά οι θέσεις μας 
είναι γνωστές. Και γνωρίζουν άριστα οι συνέταιροί μας στην Ευρωπαϊκή Ενωση ότι αυτές οι 
θέσεις, για μας, είναι ανυποχώρητες. Επομένως, δεν είναι διαπραγματεύσιμες. Δεν δίνουν λύση. 
Από εκεί και πέρα, το να "μπλοκάρουν", να παρεμποδίσουν την αποδοχή του Προγράμματος 
Σύγκλισης, νομίζω πάει πολύ μακριά. Δεν θα ήθελα να πιστεύω ότι τέτοιοι λόγοι θα επηρεάσουν 
την απόφαση. Μας ξέρουν, -έρουν τα προβλήματα. Ξέρουν ότι από αυτές τις θέσεις δεν 
μπορούμε να μετακινηθούμε. Και πιστεύω ότι αυτό είναι επαρκές για να μελετηθεί απ’αυτούς το 
Πρόγραμμα Σύγκλισης στην ουσιαστική του δομή και βάση. Είναι σύγκλιση ή όχι; Και νομίζω ότι 
θα πάμε καλά. Ηδη, μέχρι τώρα, έχουμε πάει καλά, σε τεχνοκρατικό επίπεδο, σε άτυπο επίπεδο. 
Ελπίζουμε να πάει καλά στις 19 του μηνός.



ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ (MEGA): Αν μου επιτρέπετε να είναι αυτή η τελευταία ερώτηση για τα εθνικά. 
Είναι κάτι συμπληρωματικό για το θέμα της Αλβανίας, κϋριε Πρόεδρε, θα ήθελα το εξής: Είδαμε 
κάποιες διαμεσολαβητικές πρωτοβουλίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακούσαμε και τις 
ανακοινώσεις του STATE DEPARTMENT. Βλέπουμε και τους Γερμανούς να κινούνται. Υπάρχει 
κάποια πρόταση από αυτές τις μεγάλες δυνάμεις -για τις οποίες πολλά υπονοήσατε πριν- στην 
εξεύρεση κάποιας λύσης, ειδικά στο θέμα της δίκης και της καταδικαστικής απόφασης των 
πέντε Ελλήνων; Ευχαριστώ.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κοιτάξτε, μπορώ να πω ένα πράγμα: Οτι από όλες τις χώρες, η μόνη που πήρε 
μια θέση σαφή και σταθερή, είναι η Αμερική. Υπάρχει, πράγματι, παρέμβαση, στο ανώτατο 
επίπεδο, για το θέμα της δίκης. Αυτό το γνωρίζω από την αλληλογραφία, την οποία έχω με τον 
Πρόεδρο Κλίντον. Υπήρξε αυτό.
Από εκεί Και πέρα, όταν μπαίνει το ερώτημα "και τώρα, τι;" -η δίκη τέλειωσε, υπάρχει έφεση 
βέβαια, αλλά είναι στη φυλακή οι πέντε- από εκεί και πέρα, όλες οι χώρες, όλες ανεξαίρετα 
στρέφονται στο διάλογο. Εκεί που φθάσαμε, χρειάζεται διάλογος, (λένε). Διάλογος κάτω από 
συνθήκες, όμως, που είναι απαράδεκτες για μας.
Διάλογος, ναι. Τον επιδιώκουμε. Αλλά μέσα σε συνθήκες όχι εκβιαστικές. Υπάρχει, λοιπόν, αυτό, 
η πρόταση γενική όλων: "βρέστε τα”.

ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (ΕΤ-3): Κύριε Πρόεδρε και η δική μου ερώτηση έχει σχέση με το Αλβανικό: Είπατε 
προηγουμένως ότι ο Αλβανός Πρόεδρος -σημείωσα εδώ- θέλει να κλείσει το θέμα της ταύτισης 
της μειονόητας με το συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο στην Αλβανία. Πιστεύετε επομένως και 
συμφωνείτε με τις εκτιμήσεις, σύμφωνα με τις οποίες ο Σαλί Μπερίσα θα οξύνει τις σχέσεις του 
με την Αθήνα, με νέες δίκες και διώξεις σε βάρος της ελληνικής μειονότητας;
Και αν μου επιτρέπετε, το δεύτερο σκέλος της ερώτησής μου: Εκτός από την Τουρκία, πιστεύετε 
ότι υπάρχει κάποια άλλη δύναμη που υποκινεί τον Σαλί Μπερίσα;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά το δεύτερο, θα είναι έργο φαντασίας, αν σας 
απαντήσω. Υπάρχουν σενάρια, αλλά πρέπει να στηριχθώ στη φαντασία μου και όχι σε στοιχεία. 
Δεν έχω στοιχεία. Εχουμε στοιχεία για την Τουρκία. Αυτό είναι σαφές.
Τώρα, σε ό,τι αφορά το πρώτο ερώτημα: Ασφαλώς, δεν μπορώ να αποκλείσω συνέχιση των 
προκλήσεων. Εκτός εάν -το οποίο και ευχόμαστε- αλλάξει πορεία ο Μπερίσα. Δεν είναι θέμα να 
'^λογικευθεί", όπως λένε μερικοί. Να αλλάξει πορεία. Εδώ κανείς δεν ξέρει τί είναι το "λογικό", 
ιιέρει όμως τί είναι η πορεία. Αν δεν την αλλάξει, θα έχουμε και άλλα. Ακούμε και διαβάζουμε 
για την Επισκοπή. Δεν γνωρίζουμε.

ΠΑΠΠΑ (ΕΡΑ): Κύριε Πρόεδρε, τόσο στο θέμα των Σκοπιών όσο και στο θέμα της Αλβανίας και 
στο Κυπριακό παλαιότερα, είδαμε να εμφανίζονται κάποιοι κύκλοι "υπερπατριωτών", που δρουν 
άλλοτε από το παρασκήνιο και άλλοτε βγαίνουν και στο προσκήνιο και προσπαθούν να 
παρασύρουν -αν θέλετε- την εξωτερική πολιτική της Κυβέρνησης σε ανελαστικές θέσεις. Πώς 
σκέπτεται η Κυβέρνηση να αντιμετωπίσει και να ελέγξει αυτούς τους κύκλους που τελικά 
δημιουργούν και άλλου είδους προσδοκίες σε ένα τμήμα των πολιτών;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κοίταξε, δεν υπάρχει καμμία αμφιβολία ότι υπάρχει ένας χώρος "υπερπατριω- 
τών", ο οποίος εάν ποτέ προχωρούσε στη διαμόρφωση εκείνος εξωτερικής πολιτικής, θα έκανε 
τη σύγκρουση αναπόφευκτη. Αλλά, υπάρχει πρόβλημα άλλο: Οτι με τις ομιλίες τους αυτές, τις 
ραδιοφωνικές τους εκπομπές, τις συγκεκριμένες τους πράξεις, δίδουν στα λόγια του Μπερίσα, 
απέναντι στη Δύση και την Ανατολή, δικαίωση. Δικαιώνουν τις προκλήσεις του Μπερίσα. Και αυτό 
δεν είναι εθνική προσφορά. Είναι κάθε άλλο, παρά εθνική προσφορά. Μιλώ αυστηρά, γιατί το 
αισθάνομαι και εγώ αυτό. Δικαιώνουνε με αυτές τις πράξεις ή τα λόγια, στα μάτια των ξένων, την 
πολιτική Μπερίσα, ο οποίος λέει ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να εισβάλει και να κατακτήσει τμήμα 
της Αλβανίας, τη Βόρειο Ηπειρο. Θέλει μεγάλη προσοχή. Εδώ, η γραμμή είναι πάρα πολύ λεπτή 
και μπορεί να πληρωθεί ακριβά αυτή η υπόθεση.

ΠΕΤΥΧΑΚΗΣ (ΕΤ-1): Επειδή ξέρω πως σας αρέσουν και τα μαθηματικά πολύ, κύριε Πρόεδρε, θα 
ήθελα να σας ρωτήσω το εξής: Εδώ στη Θεσσαλονίκη τις δύο προηγούμενες ημέρες και έχει 
σχέση και με την ακριβώς προηγούμενη ερώτηση, γίναμε μάρτυρες μιας πολύ - πολύ μεγάλης 
μαθηματικής αντίφασης. Αφενός έχουμε τον Ελληνα παραγωγικά εργαζόμενο, τον αυτοαπασχο
λούμενο, αυτόν που επιχειρεί, τον παραδοσιακό εργατικό Ελληνα, τον εξωστρεφή, να 
ενδιαφέρεται για τη Δυτική Ευρώπη, για τα Βαλκάνια, για τον Εύξεινο Πόντο, για την Ασία, για 
τις "νέες τίγρεις", για μια πανεθνική προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση.
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Και από την άλλη, έχουμε τους υπερπατριώτες, οι οποίοι δεν είναι μόνο στις ραδιοφωνικές 
εκπομπές, τις οποίες αναφέρατε, είναι σε πάρα πολλά άλλα σημεία της χώρας, των οποίων η 
πολιτική, εφόσον την ακολουθούν και κατά ένα μικρό ποσοστό τα μεγάλα κόμματα, δεν επιτρέπει 
την ευημερία και την εξωστρέφεια με τις καλές σχέσεις και την ειρήνη που πρέπει να έχουμε 
στην περιοχή. Λοιπόν, εδώ το “σκάφος"...

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αν μπορείτε να είσθε συγκεκριμένος, γιατί δεν ξέρω σε τί να απαντήσω. 
Πέστε μου, ποιό είναι το ερώτημα.

ΠΕΤΥΧΑΚΗΣ (ΕΤ-1): Πώς η Κυβέρνησή σας και ο τρόπος με τον οποίο την καθοδηγείτε εσείς 
προσωπικά, θα λύσει αυτή τη μεγάλη αντίφαση που υπάρχει.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ποιά είναι η αντίφαση;

ΠΕΤΥΧΑΚΗΣ (ΕΤ-1): Του Ελληνα που επιχειρεί στα Βαλκάνια, στον Εύξεινο Πόντο, στην Ασία, στη 
Δυτική Ευρώπη, παντού και του Ελληνα που κρύβεται πίσω από μία παλληκαριά και σπρώχνει την 
εθνική μας εξωτερική πολιτική σε πολύ επικίνδυνα μονοπάτια.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Μόλις, νομίζω, μίλησα γι’ αυτό. Σου έχω απαντήσει.

ΚΑΡΕΛΙΑΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ): Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ρωτήσω για κάπως πιο πεζά 
πράγματα. Μια και συνηθίζεται εδώ στην Εκθεση να μιλάτε κυρίως για τα οικονομικά, θέλω να 
σας ρωτήσω το εξής: Χθες μιλήσατε για βελτίωση όλων των μεγεθών το επόμενο έτος. Δεν 
μιλήσατε για ένα θέμα, δεν είναι μέγεθος, είναι κρίσιμο θέμα, για την ανεργία, η οποία νομίζω 
δεν πάει καλά. Ο δείκτης αυτός πάει άσχημα. Θέλω να μου πείτε αν προβλέπετε κάτι σ’ αυτό τον 
τομέα. Και κάτι πιο συγκεκριμένο, πόση αύξηση θα πάρουν φέτος οι εργαζόμενοι. Αν μπορείτε, 
να είσθε συγκεκριμένος.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Σε ό,τι αφορά το πρώτο, είναι βασικό ερώτημα. Είναι το ερώτημα της 
Ελλάδας, είναι το ερώτημα της Ευρώπης. Η ανεργία είναι μάστιγα. Την αντιμετωπίζουμε, αν 
παρακολουθήσατε, κυρίως, το χθεσινό λόγο, με μια σειρά από σημαντικότατα έργα για τη Βόρεια 
Ελλάδα και για την Ελλάδα ολόκληρη. Ολα αυτά τα έργα ξεκινούν. Μερικά άργησαν, υπήρξε 
καθυστέρηση. Τώρα έχουν μπει "στα σκαριά". Αυτά τα έργα θα δημιουργήσουν νέες θέσεις 
εργασίας. Χωρίς αυτά τα έργα θα έλεγα ότι η ανεργία, πράγματι, θα είχε αρνητική εξέλιξη, θα 
αυξανόταν. Δεν υπάρχει για μένα καμιά αμφιβολία ότι η τάση είναι αύξηση της ανεργίας, αλλά 
πιστεύουμε, είμαστε βέβαιοι μάλλον, ότι όπως θα προχωρήσουν αυτές οι μεγάλες επενδυτικές 
προσπάθειες - και εδώ θέλω να μιλήσω και για τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος πρέπει να έρθει 
αρωγός, είναι η στιγμή - θα μπει "χαλινάρι" στην ανεργία, στην άνοδό της και ευχόμεθα να 
σημειώσει μείωση και να σημειώνει μείωση κάθε χρόνο, μετά το ξεκίνημα αυτών των επενδυτικών 
πρωτοβουλιών.
Σε ό,τι αφορά το άλλο ερώτημα για την εισοδηματική πολιτική, ό,τι υπάρχει, το είπα χθες. 
Καλύπτουμε για το έτος 1995, γι’ αυτό μιλάμε, το πραγματικό εισόδημα των εργαζομένων και 
μπορεί να πει κανείς ότι -δεν το είπα- μέσα στα όρια αντοχής της οικονομίας, εάν υπάρχει 
αύξηση της παραγωγικότητας, μπορεί να υπάρξουν και άλλες δυνατότητες. Αλλά η βασική μας 
θέση είναι ότι το 1995 στηρίζουμε και προστατεύουμε το πραγματικό εισόδημα. Αυτή είναι η 
θέση. Τώρα, από κει και πέρα, συγκεκριμένη εισοδηματική πολιτική δεν μπορεί να παρουσιαστεί, 
να ανακοινωθεί, εως ότου διαμορφώσουμε τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Δηλαδή, 
μπορεί να υπάρχουν συζητήσεις, προτάσεις, σκέψεις και υπάρχουν, αλλά οριστικοποίηση δεν 
μπορεί να υπάρξει πριν από τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού.

ΣΧΟΙΝΑΣ (FLASH 9,61): Δύο ερωτήσεις: Η δυναμική οικονομική παρουσία της Ελλάδας στη 
Βαλκανική ενδοχώρα και η ανάδειξη της Βόρειας Ελλάδας σε κεντρικό πόλο της προσπάθειας 
αυτής αποτελεί στρατηγική επιλογή και της Κυβέρνησής σας.
Δεδομένου όμως ότι υπάρχει πρώτον, το ανοιχτό μέτωπο με την Αλβανία, δεύτερον το ανοιχτό 
μέτωπο με τα Σκόπια, τρίτον υπάρχουν πάντοτε τα μεγάλα προβλήματα με την Τουρκία, πόσο 
πειστική μπορεί να είναι μία τέτοια διακήρυξη για τους επιχειρηματίες, ώστε να προσελκυστούν 
και να εγκατασταθούν σημαντικές ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις στη Βόρεια Ελλάδα, όπως 
αναφέρατε στη χθεσινή σας ομιλία. Αυτή είναι η μία ερώτηση, δεδομένου ότι πιθανώς να κρίνουν 
ότι υπάρχουν κάποια ρίσκα για μια τέτοια κίνηση.



ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμμία αμφιβολία ότι και οι δύο καταστάσεις, και η 
Αλβανία και τα Σκόπια, πράγματι, έρχονται σε αντίθεση με τη γενικότερη προοπτική και 
προσπάθεια αυτής της χώρας και αυτής της πόλης, της Θεσσαλονίκης, να παίξουν πρωταρχικό 
ρόλο στην ανάπτυξη των Βαλκανίων. Μιλάμε, όχι για σήμερα, αλλά μεσοπρόθεσμα. Πιστεύουμε 
και πιστεύω προσωπικά ότι θα ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες, ότι θα έχουμε ομαλοποίηση. Το 
πιστεύω. Χρειάζεται καλή πολιτική, ψυχραιμία, προσπάθεια. Είμαι αισιόδοξος. Και επομένως, 
πιστεύω ότι παρά το γεγονός ότι για κάποια περίοδο έχουμε μπροστά μας ορισμένα εμπόδια γι’ 
αυτή την ανάπτυξη, η ώρα έρχεται. Να είμαστε προετοιμασμένοι. Και πρέπει να πει κανείς ότι 
τα Βαλκάνια δεν είναι μόνο τα Σκόπια και η Αλβανία. Η Παρευξείνιος περιοχή και αυτή είναι μια 
μεγάλη πρόκληση για μας.

ΖΩΓΡΑΦΟΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ - ΕΞΠΡΕΣ): Κύριε Πρόεδρε, στη χθεσινή σας ομιλία 
διαπιστώσατε μία σταθεροποίηση της οικονομίας όσον αφορά τα φορολογικά έσοδα, 
συναλλαγματικά αποθέματα, συναλλαγματική πολιτική κλπ. και επιμείνατε ότι αυτή η πορεία θα 
συνεχισθεί, η Κυβέρνηση θα συνεχίσει την οικονομική πολιτική που περιγράψατε χθες. Τί μας 
εγγυάτε και τι μας εξασφαλίζει ότι δεν θα την εγκαταλείψετε πράγματι ενόψει οποιωνδήποτε 
προκλήσεων πολιτικών, εκλογικών και κομματικών και δεν θα επαναληφθεί το 1987;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κοίταξε, είναι θέμα εμπιστοσύνης. Η την έχεις ή όχι.

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (STAR CHANNEL): Κύριε Πρόεδρε, θέλω να δώσω μία προέκταση στην 
ερώτηση του συναδέλφου που προηγήθηκε. Υπάρχει συνταγματική επιταγή για εκλογή Προέδρου 
της Δημοκρατίας μέσα στο 1995. Με δεδομένο ότι χθες περιγράψατε τους στόχους της 
οικονομικής πολιτικής, τί θα πράξει η Κυβέρνησή σας προκειμένου να αποφευχθούν εθνικές 
εκλογές, με αφορμή την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας και άρα να πέσει έξω ο οικονομικός 
σας προγραμματισμός;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Εχω πάρα πολλές φορές σχολιάσει ανάλογες ερωτήσεις, την “προεδρολογία", 
όπως τη λέμε. Πιστεύω ακράδαντα ότι είμαστε Κυβέρνηση τεσσάρων ετών. Βέβαια μπορεί να μη 
συμβεί, αλλά λέω ποιές είναι οι πιθανότητες, τι πιστεύω ο ίδιος, τι βλέπω. Είμαστε Κυβέρνηση 
τεσσάρων ετών. Αυτό βλέπω.

ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ): Να συνεχίσω λίγο το ερώτημα του συναδέλφου. 

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Βεβαίως.

ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ): Είναι δηλαδή οριστική η πρόθεσή σας να μην 
διεκδικήσετε το Προεδρικό αξίωμα; Και δεύτερον, είναι στις προθέσεις σας αλλαγή του 
εκλογικού νόμου και πρόταση για αναθεώρηση του Συντάγματος;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Σε ό,τι αφορά το πρώτο, έχω απαντήσει χίλιες φορές. Σε ό,τι αφορά το 
δεύτερο, χαίρω που το θέτεις, δεν υπάρχει πρόθεση αλλαγής του εκλογικού νόμου.

ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ): Του Συντάγματος;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Τώρα, κανείς δεν έχει ασχοληθεί, κανένα μέλος της Κυβέρνησης δεν έχει 
ασχοληθεί με το θέμα αυτό.

ΜΑΡΔΑΣ (ΕΘΝΟΣ): Κύριε Πρόεδρε, πριν από τρείς μήνες κάνατε έναν ανασχηματισμό, θέλοντας 
να δώσετε "φτερά" στην Κυβέρνηση, όπως είπατε. Τελικά, τί έγινε; Απέκτησε φτερά η Κυβέρνηση; 
Μπορείτε να μας πείτε, ποιοί τομείς της Κυβερνητικής δράσης πάνε καλά και ποιοι τομείς 
χωλαίνουν;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ως προς το δεύτερο, η υπόθεση δεν είναι θέμα δημοσιότητας. Εχω την κρίση 
μου και κάθε Ελληνας πολίτης τη δική του. Ετσι δεν είναι; Θα έλεγα, ναι, Θα απαντούσα, ναι, στο 
(πρώτο) ερώτημα. Δεν ξέρω τί μήκος έχουν τα "φτερά", αλλά υπάρχουν "φτερά".

ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ (102 FM): Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να φέρω τη συζήτηση στις πολυσυζητημέ
νες τον τελευταίο καιρό, τοπικές κοινωνίες. Στις τοπικές κοινωνίες, στη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη 
σας δήλωση γιατί εγκαινιάζετε την Εκθεση ως Πρωθυπουργός, μετά από αρκετά χρόνια, μιλήσατε

· / ■



πολύ θερμά για τη Θεσσαλονίκη, αλλά νομίζω γνωρίζετε ότι είναι κοινός τόπος να ακούγονται 
θερμά λόγια για τη Θεσσαλονίκη, την περίοδο της Εκθέσεως, από πάρα πολλούς. Η ερώτηση είναι 
η εξής: Εόν σε όλη αυτή τη στοργή που δείχνει η Κυβέρνηση είχατε την ευκαιρία να συζητήσετε 
με τον υποψήφιο Δήμαρχο κ. Νίκο Ακριτίδη για τις προοπτικές και για το ρόλο που αναλαμβάνει 
ο Δήμος σ’ αυτή την προσπάθεια.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ναι, είχα την ευκαιρία.

ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ: Γιατί ακούστηκε ότι είχατε συνάντηση.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Είχα την ευκαιρία. Και μου έδωσε τους οραματισμούς του, οι οποίοι 
συμπίπτουν με τους δικούς μου.

ΜΕΚΚΙ (ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ): Μεταφέρω την ερώτησή μου στη Μέση 
Ανατολή. Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλό ότι η επίλυση των εθνικών προβλημάτων 
καταλήγει στον ΟΗΕ. Η Τουρκία έχει διαλέξει την Ισλαμική οδό. Η Ελλάδα όμως, από την άλλη 
πλευρό της ζυγαριάς, έχει μία άριστη σχέση με τη Μέση Ανατολή. Σχέση ιστορική, φιλική και 
εσείς προσωπικά, κύριε Πρόεδρε, έχετε αγκαλιάσει το Παλαιστινιακό, όταν τότε δεν αναγνωριζό
ταν. Κύριε Πρόεδρε, τώρα η Κυβέρνησή σας, το κόμμα σας βρίσκεται στην εξουσία. Οι σχέσεις 
με τον Αραβικό κόσμο και η πλειοψηφία των Αράβων είναι και αυτοί Ισλαμιστές, δεν χρειάζεται 
μία σκληρή εργασία; Και αυτές οι χώρες βρίσκονται στον ΟΗΕ για να υποστηρίξουν τα τεράστια 
προβλήματα, τα εθνικά προβλήματα της Ελλάδας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Οι σχέσεις μας πάντοτε ήταν πάρα πολύ θετικές και η Κυβέρνησή μας, και 
αυτή και οι προηγούμενες, σαφώς, ανέπτυξαν σχέσεις πολύ θερμές με τον Αραβικό κόσμο. Το 
ίδιο ισχύει και τώρα. Επιθυμούμε καλές σχέσεις. Γιατί όχι;

ΠΕΤΟΥΡΗ (ΕΤ-2): Κύριε Πρόεδρε, να επανέλθουμε σε εσωτερικά θέματα. Επαναλάβατε πριν από 
λίγο ότι δεν τίθεται θέμα αλλαγής του εκλογικού νόμου. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα γίνεται 
συζήτηση για την αλλαγή του τρόπου εκλογής των Βουλευτών, για την κατάργση δηλαδή του 
σταυρού προτίμησης. Δηλαδή για τις εκλογές με λίστα. Ποιές είναι οι σκέψεις σας;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Σαφώς, καμμία αλλαγή.

ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ (ΑΥΡΙΑΝΗ): Επειδή σε ένα μήνα περίπου έχουμε δημοτικές και νομαρχιακές 
εκλογές, πιστεύετε ότι το αποτέλεσμα των εκλογών αυτών πιθανότατα να διαμορφώσει κάποιο 
πολιτικό κλίμα, το οποίο μπορεί να συνδυαστεί και με το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών το Μάιο 
του 1995;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα επηρεάσει το τί θα γίνει Απρίλη, 
Μάη στη Βουλή. Αλλά ότι έχει πολιτική σημασία, βεβαίως έχει. Δεν υπάρχει καμμία αμφιβολία. 
Υπάρχει πολιτική σημασία. Δεν γίνεται αλλιώς. Οπου μιλάει ο λαός η πράξη του έχει κάποιο 
πολιτικό βάρος.

ΚΑΨΑΛΗΣ (SKY, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ): Κύριε Πρόεδρε, σε προηγούμενη ερώτηση σχολιάσατε 
δηλώσεις και θέσεις υπερπατριωτών. Θα ήθελα να διευκρινίσετε, ποιούς εννοείτε και αν νομίζετε 
ότι τέτοιες θέσεις έχουν εκφραστεί και από στελέχη της Κυβέρνησης.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Η απάντηση είναι: Δεν ομιλώ προσωπικά και δεν έχω μιλήσει προσωπικά. Είναι 
γνωστοί οι κύκλοι. Σε ό,τι αφορά την Κυβέρνηση, μία είναι η γραμμή. Είναι η γραμμή, την οποία 
έχω εκφράσει. Εάν υπάρχουν παραλλαγές, αυτές εκφράζουν προσωπική άποψη, αλλά, ασφαλώς, 
δεν εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή. Θα ήταν πολύ περίεργο.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ (ΡΑΔΙΟ ΤΟΥΜΠΑ): Χθες και προχθές, κάνατε δύο ομιλίες. Και στις δύο ομιλίες 
δεν αναφέρατε τίποτα για τα αγροτικά προϊόντα, για την αγροτιά μας. Ποιό είναι το μήνυμά σας;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κάνετε λάθος. Είπα χθες το βράδυ ότι το 1/3 του Πακέτου Ντελόρ πηγαίνει 
στη γεωργία. Το 1/3. Αυτό είναι επανάσταση στη γεωργία. Και μιλάμε, σε όλους τους αγρότες 
της Ελλάδας.



ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Είναι πολύ σημαντική ερώτηση πιστεύω, μια που έχουμε τεράστια εθνικά 
προβλήματα με τους γύρω μας, υπάρχουν οι πολύτεκνοι οι οποίοι είναι χιλιάδες και στους 
οποίους μια τους λέμε "θα τα πάρετε τα χρήματα", μια "δεν θα τα πάρετε", μια αξίζουν αυτοί οι 
άνθρωποι που είναι νέοι πολύτεκνοι και μια δεν αξίζουν και διερωτάται κανείς: Πρέπει να αυξηθεί 
ο πληθυσμός για να έχουμε φρουρούς της Πατρίδας, ναι ή όχι; Ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Η απάντηση είναι πολύ απλή. Πρέπει τα μέτρα που παίρνει η Κυβέρνηση να 
ευνοούν πράγματι την πολυτεκνία, να την ευνοούν πράγματι. Πολλές φορές υπάρχουν 
νομοθετήματα, τα οποία τύποις την προωθούν, αλλά στην ουσία, δεν προσφέρουν στο 
δημογραφικό τομέα. Είναι πολύπλοκο το θέμα. Εχουμε θέσεις. Γρήγορα θα έχουν λυθεί όλα τα 
ερωτήματά σας.
Ευχαριστώ πολύ.


