
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ 61ης Δ.Ε.Θ.

Θεσσαλονίκη, 8 Σεπτεμβρίου 1996



ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ

Θεσσαλονίκη. 8 Σεπτεμβρίου 1996

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Κυρίες και κύριοι είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Προτού 
ξεκινήσει η διαδικασία, ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στη 
διοίκηση της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία κι αυτή τη χρονιά 
διοργάνωσε μια απόλυτα επιτυχημένη έκθεση, μια έκθεση στην οποία 
παρουσιάζεται και το έργο της ελληνικής οικονομίας και οι διεθνείς της 
διασυνδέσεις, οι δυνατότητες τις οποίες έχει μία έκθεση η οποία δείχνει 
ότι πορευόμαστε σταθερά το δρόμο της ανάπτυξης και της διεθνούς 
συνεργασί ας.
Λ,ΔΗΗΑΚΑΣ ("ΤΑ ΝΕΑ"): Είθισθαι κύριε Πρόεδρε σ' αυτή τη συνέντευξη να 
γίνονται αναφορές στα εθνικά θέματα. Μια τοποθέτησή σας για τα ευρύτερα 
εθνικά θέματα. Σήμερα είχαμε ένα περιστατικά στην Κύπρο με ένα νεκρό 
Τούρκο όπως ισχυρίζεται η άλλη πλευρά, η τουρκοκυπρ ι ακή.

Πόσο αυτά μπορεί να επηρέασει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις; 
Πώς τ ις  βλέπετε να εξελίσσονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις το επόμενο 
δ ι άστημα;
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Μίλησα με τον υπουργό Εθνικής Αμυνας κ.Αρσένη, μίλησα και με 
την πρεσβεία μας στην Κύπρο, μίλησα και με τους εκπροσώπους της 
κυπριακής κυβέρνησης. Από τις συνομιλίες αυτές προκύπτει ότι πράγματι 
υπάρχει ένας Τούρκος νεκρός, υπάρχει και ένας Τούρκος τραυματίας.

Οπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας της Κύπρου, 
έγινε έρευνα στα όπλα των Ελλήνων εθνοφρουρών. Διαπιστώθηκε ότι κανείς 
πυροβολισμός δεν προήλθε από τα όπλα αυτά. Η διαπίστωση της κυπριακής 
κυβέρνησης είναι, ότι από την ελληνοκυπριακή πλευρά δεν υπήρξαν 
ενέργειες οι οποίες οδήγησαν σ' αυτά τα αποτελέσματα.

Δεν είναι γνωστό ποιές είναι οι αιτ ίες. Μπορεί να πρόκειται 
για θέματα εσωτερικά της τουρκοκυπρ^ιακής κοινότητας. Ομως δεν αφορούν, 
δεν προέρχονται από την ελληνοκυπριακή πλευρά. Η προσπάθεια των 
Τουρκοκυπρίων και της Τουρκίας γενικά να παρουσιάσει το επεισόδιο αυτό 
ως αποτέλεσμα των προηγουμένων ενεργειών των Τούρκων, είναι μία 
προσπάθεια η οποία αποσκοπεί στο να δικαιολογήσει την προηγούμενη στάση- 
τους.



Η συμβίωση όπως ξέρουμε με τους Τούρκους και στην Κύπρο και 
στην περιοχή έχει μεγάλες δυσκολίες. Γιατί η τουρκική επιθετικότητα 
υπάρχει, συνεχίζεται και εμε ίς  πρέπει να την αντιμετωπίσουμε 
αποφασιστικά. Εχουμε ξεκινήσει εδω και πολλούς μήνες μια διπλωματική 
εκστρατεία, η οποία πιστεύω έχει οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα.

Εκεί που υπήρχε μια καλή και ευμενής διάθεση απέναντι στην 
Τουρκία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, τώρα υπάρχει δυσπιστία, τώρα 
υπαρχουν πολλά ερωτηματικά και πολλές απορίες για την τουρκική στάση, 
θέλω να σημειώσω ότι δεν υπάρχει πια θέμα συνέχισης της χρηματοδότησης 
της Τουρκίας με βάση το χρηματοδοτικό πρωτόκολλο στα πλαίσια της 
τελωνειακής σύνδεσης Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Οι Ευρωπαίοι δ ιαπίστωσαν ότι  η Τουρκία δεν ε ίνα ι  
διατεθειμένη να αποδεχθεί τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης, σε σχέση με 
όλα αυτά τα προβλήματα που προέκυψαν μετά τα Ιμια. Και γ ι '  αυτό δεν 
είναι και αυτοί διατεθειμένοι να συνεχίσουν τη χρηματοδότηση.

Η θέση μος είναι μια θέση η οποία έχει ενισχυθεί και θα 
συνεχίσουμε αυτές τις προσπάθειες, τ ις  προσπάθειες παρουσίασης των δικών 
μας απόψεων, της πίεσης πάνω στην Τουρκία, για να επαναφέρουμε την 
Τουρκία σε μια στάση η οποία σέβεται το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς 
συνθήκες.
κ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε θα κάνω ένα ερώτημα που έχει άμεση σχέση με 
τ ις  εκλογές. Υπάρχουν ενδείξε ις  και τ ις  επιβεβαιώνουν τα στοιχεία των 
δημοσκοπήσεων, ότι σ' αυτές τ ις  εκλογές ενδέχεται το ΠΑΣΟΚ να έχει 
διαρροές προς μικρότερα κόμματα, όπως είναι το ΔΗΚΚΙ, το νεοσύστατο 
κόμμα του κ.Τσοβόλα, ενδεχομένως και ο Συνασπισμός.

θέλω να σας ρωτήσω το εξής: θεωρείτε αυτές τις ενδεχόμενες 
διαρροές φυσιολογικές; Επειδή πολλοί λένε ότι αυτά τα δύο μικρά κόμματα 
είναι συγγενή κόμματα προς το ΠΑΣ'·' Και δεύτερον, πώς σκοπεύετε -α 
σ· τ ιμετωπίσετε αυτό *ο ενδεχόμενο ·; -ομενο, τ ις  επόμενες δύο βδομε_·ες 
γ απομένουν ως τις εκλογές;
Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ: Το ΠΑΣΟΚ είναι το μεγάλο κομμά της προοδευτικής παράταξης. 0 
κορμός της προοδευτικής παράταξης. Το κόμμα εκείνο που την εκφράζει. Το 
κόμμα εκείνο με το οποίο η προοδευτική παραταξη στην Ελλάδα, 
πραγματοποίησε σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία της κοινωνίας.

Γ ι '  αυτό, άλλα κόμματα - και αναφέρομαι στο ΔΗΚΚΙ - τα οποία 
ιδρύθηκαν τώρα - το ΔΗΚΚΙ ιδρύθηκε τώρα -, που διασπούν την ενότητα” 
αυτής της παράταξης, αντικειμενικά, άσχετα από τις προθέσεις τους, είναι



κόμματα που ενισχύουν τη συντηρητική παράταξη. Εμείς έχουμε ως 
στρατηγική και στόχο, να ενώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες δυνάμεις, 
να εντάξουμε στο δικό μας αγώνα όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες από 
κάθε πολιτική κατεύθυνση.

Γιατί πιστεύουμε ότι όσο πιο ισχυροί είμαστε, τόσο πιο 
αποτελεσματικοί θα είμαστε. Οσο πιο σαφής είναι η λαϊκή εντολή προς 
εμάς, τόσο και καλύτερα, γρηγορότερα, πιο αποτελεσματικά θα πάρουμε τις 
αποφάσεις μας.
ΣΤΡ.ΛΙΑΡΕΛΛΗΣ ("ANTENNA TV"): Κύριε Πρόεδρε, μεταξύ αυτών οι οποίοι 
είχαν ταχθεί υπέρ της ανάγκης διεξαγωγής πρόωρων εκλογών, ήταν και οι 
οικονομικοί υπουργοί. Και στο επίκεντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης, 
έχει μπει η οικονομία και τι μέτρα θα ληφθούν την 23η Σεπτεμβρίου. Εσείς 
τι μέτρα προτίθεστε να λάβετε, με δεδομένο ότι και χθες στην ομιλία σας 
οικονομικού περιεχομένου, δεσμευτήκατε ότι δεν θα επιβάλλετε νέους 
φόρους, είτε έμμεσους είτε άμεσους το 1997.

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Εχουμε κάνει σαφέστατο ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα νέων 
μέτρων, νέων ενεργειών. Εχουμε κάνει σαφές ότι τα πράγματα έχουν 
εξελιχθεί μέχρι τώρα ομαλά, ότι η οικονομία ακολουθεί μια ανοδική 
πορεία, ότι οι δε ίκτες ε ίνα ι  δείκτες οι οποίοι δείχνουν ότι 
σταθεροποιείται και γ ι '  αυτό δεν είναι απαραίτητο να υπάρξουν νέες 
κινήσεις.

Δεν πρόκειται, ως εκ τούτου, όπως είπατε, να υπάρξουν νέα 
μέτρα στις 23 του Σεπτέμβρη. Εμείς εκείνο το οποίο θα κάνουμε στις 23 
του Σεπτέμβρη είναι να συνεχίσουμε αυτή την πολιτική, την οποία έχουμε 
εφαρμόσει μέχρι σήμερα.

Και θέλω να θυμίσω ότι η πολιτική αυτή στα τρία τελευταία 
χρόνια έχει οδηγήσει σε μια θεαματική πτώση του πληθωρισμού, έχει 
οδηγήσει στη μείωση των δημοσίων ελλειμμάτων, έχει οδηγήσει στην αύξηση 
του ΑΕΠ σε ένα επίπεδο τέτοιο το οποίο δεν είχαμε γνωρίσει τα τελευταία 
χρόνια, έχει οδηγήσει σε εισροή ξένου συναλλάγματος, έχουμε φτάσει σε 
ένα ρεκόρ αποθέματος 17 δις δολαρίων, έχει οδηγήσει στην εμπιστοσύνη των 
επενδυτών.

•
θα συνεχίσουμε, γιατί τα πράγματα αποδεικνύουν ότι αυτή ήταν 

η σωστή πολιτική.
θ.ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ( “MEGA"): Ακούστηκαν κάποιοι ψίθυροι μέσα στο ΠΑΣΟΚ ότι 
δεν έχετε ακολουθήσει την επικοινωνιακή πολιτική που θα περίμεναν όλοι. 
Δεν έχετε κάνει μια επιθετική επικοινωνιακή πολιτική. Πιστεύετε εσείς 
προσωπικά ότι κάνατε κάπου λάθος;



Κ . Σ Η Μ Ι Τ Η Σ :  Εμείς πιστεύουμε ότι το έργο μας τα τρία αυτά χρόνια μιλάει 
για μας. Οτι πρέπει - κι αυτό κάνουμε - να προβάλουμε αυτό το έργο, ότι 
πρέπει να δείξουμε τις κατευθύνσεις και τους στόχους μας, αυτό κάνουμε. 
Πιστεύω ότι τα μηνύματά μας είναι μηνύματα τα οποία γίνονται αποδεκτά 
και κατανοητά από τον ελληνικό λαό.

Δεν χρειάζονται πυροτεχνήματα, δεν χρειάζονται θέατρα, δεν 
χρειάζονται μεγάλες κινήσεις. Μερικοί ίσως νομίζουν ότι οι εκλογές 
πρέπει να είναι αναμετρήσεις, από τις  οποίες προκύπτει ένταση. Εμείς 
πιστεύουμε ότι τέτοιου τύπου αναμετρήσεις δεν ωφελούν.

0 ελληνικός λαός και οι πολίτες ας κρίνουν ψύχραιμα, 
νηφάλια, με βάση τα επιχειρήματα, τις θέσεις, το έργο το οποίο έχει 
γίνει. Και θα το κάνει πιστεύω.
κ . Κ Ο Υ Ρ Η Σ :  Κύριε Πρόεδρε να γυρίσουμε στα εθνικά. Πώς κρίνει η κυβέρνηση 
την επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράκ, τι θέση και τι μέτρα πρόκειται να λάβει 
για το ενδεχόμενο επέμβασης της Τουρκίας κι αν απαντήσατε στην επιστολή 
Κλί ντον.

Κ . Σ Η Μ Ι Τ Η Σ :  Η κυβέρνηση, έστειλα εγω προσωπικά ένα γράμμα στον πρόεδρο 
Κλίντον, το οποίο θα δοθεί στη δημοσιότητα αύριο Δευτέρα. Στην επιστολή 
αυτή επισημαίνω ότι εκείνο το οποίο είναι απαραίτητο είναι η τήρηση του 
διεθνούς δικαίου και των διεθνών συνθηκών, ότι οποιαδήποτε παρέμβαση της 
Τουρκίας, ε ίτε για να δημιουργήσει μια ζώνη ασφάλειας, ε ίτε  για να 
ελέγξει την κατάσταση πέραν των συνόρων της, αντιτίθεται στις διεθνείς 
συνθήκες.

Οπως γνωρίζετε ίσως, η συνθήκη της Λωζάνης, η οποία είναι 
καθοριστική για τις σχέσεις της Ελλάδος με την Τουρκία, είναι και εκείνη 
η οποία καθορίζει τα σύνορα μεταξύ της Τουρκίας και των άλλων χωρών της 
Μέσης Ανατολής, του Ιράκ, της Συρίας.

Γ ι '  αυτό εμείς επιμένουμε απαρέγκλιτα ότι οι συνθήκες πρέπει 
να εφαρμόζονται, ότι οποιαδήποτε επέμβαση της Τουρκίας αντιτίθεται στο 
διεθνές δίκαιο και γ ι '  αυτό είμαστε αρνητικοί σε μια τέτοια επέμβαση.

Επισημάναμε και στον πρόεδρο Κλ ί ντον ότι, αντίθετα με ό,τι 
πιστεύει ο σταθεροποιητικός ρόλος της Τουρκίας, είναι ένας ρόλος ο 
οποίος δεν είναι πραγματικός, δεν υπάρχει.

Η Τουρκία λειτουργεί ως αποσταθεροποιητικός παράγοντας στην 
περιοχή, οι ενέργειές της θέτουν σε κίνδυνο την ειρήνη και θα πρέπει οι



ΗΠΑ να εκτιμήσουν την κατάσταση με έναν άλλο τρόπο, για να επικρατήσουν 
στο χώρο συνθήκες ειρήνης, φιλίας και συνεργασίας.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ( " Ο  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ο Φ Ο Ρ Ο Σ " ): Πρώτα απ' όλα θα μου επιτρέψετε να σας 
καλωσορίσω και ως εκπρόσωπος της νεογέννητης εφημερίδας της Μακεδονίας 
"0 ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ".
Κ . Σ Η Μ Ι Τ Η Σ :  Σας εύχομαι καλή επιτυχία.

Π Α Π ΑΔ Ο ΠΟ Υ ΛΟ Σ  ( "Ο Α Γ Γ Ε Λ Ι Ο Φ Ο Ρ Ο Σ " ) : Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περάσουμε 
στο ερώτημα. Την τελευταία πενταετία αναπτύχθηκε μια φιλοσοφία από την 
Αθήνα, που ήθελε την Ελλάδα και ειδικότερα τη Βόρειο Ελλάδα να 
πρωταγωνιστεί στο βαλκανικό γίγνεσθαι.

Κ . Σ Η Μ Ι Τ Η Σ :  θέλει κ.Παπαδόπουλε, όχι ήθελε.
Π Α Π ΑΔ Ο ΠΟ Υ ΛΟ Σ  ( "Ο Α Γ Γ Ε Λ Ι Ο Φ Ο Ρ Ο Σ " ) :  Να ολοκληρώσω την ερώτησή μου και μου 
απαντάτε. Ηθελε την Ελλάδα και ειδικότερα τη Βόρειο Ελλάδα να αναπτύσσει 
ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στο βαλκανικό γίγνεσθαι. Αυτές τ ις  μέρες 
αναφερθήκατε σ' αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα και η επισήμανσή μου έχει να 
κάνει όχι μόνο για τη σημερινή κυβέρνηση, αλλά και για την προηγούμενη, 
με δεδομένο ότι οι εξελίξεις στα Βαλκάνια έχουν δρομολογηθεί εδώ και 6 
χρόνια.

Το ερώτημα είναι αυτό που καθημερινά θέτουν, τόσο οι απλοί 
πολίτες όσο και οι παραγωγικές τάξεις του βορειοελλαδικού χώρου, πότε 
και πώς και με ποιές πρωτοβουλίες συγκεκριμένες δικές σας θα υλοποιηθεί 
επιτέλους αυτή η πρόθεση - η επισήμανση η επόμενη είναι των 
Βορειοελλαδιτών - του κράτους των Αθηνών.
Κ . Σ Η Μ Ι Τ Η Σ :  Από χρόνια τώρα έχει ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια για να 
μπορέσει η Βόρειος Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη να παίξουν αυτό το ρόλο, τον 
οποίο πρέπει να παίξουν, μπορούν να παίξουν, ένα ρόλο ο οποίος είναι 
σημαντικός για ολόκληρη την Ελλάδα.

Η πραγματοποίηση της Εγνατίας Οδού είναι ένα μέσο για να 
πραγματοποιήσουμε αυτή την προσπάθεια. Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, το 
λιμάνι της Καβάλας, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, η δημιουργία υποδομών 
όσον αφορά τ ις  τηλεπικοινωνίες για παράδειγμα, είναι όλα μέσα για να 
μπορέσει η Βόρειος Ελλάδα να ανταποκριθεί σ' αυτό το μεγάλο ρόλο.

1 **5.
Ανέφερα στην ομιλία μου ότι ιδρύσαμε πρόσφατα 5 ινστιτούτα 

έρευνας και ότι δρομολογούμε την τεχνολογική Εγνατία. Ανέφερα και ξέρετε 
επίσης, ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουν ιδρυθεί η Τράπεζα του Ευξείνου 
Πόντου, έχει δημιουργηθεί το Χρηματιστήριο της Θεσσαλονίκης, υπάρχουν 
διάφοροι νέοι θεσμοί οι οποίοι πρόκειται ακριβώς να στηρίξουν αυτή την 
προσπάθεια.



Πρέπει να καταλάβουμε, όμως, το εξής. Αυτά δεν γίνονται από 
τη μια μέρα στην άλλη. Αυτά δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν με μία μόνη 
διαταγή. Χρειάζεται μια συνεχής προσπάθεια, χρειάζεται μια συστηματική 
εργασία για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε το πλέγμα εκείνο των θεσμών 
και των υποδομών, που θα στηρίξει τη Βόρειο Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη 
στην παρουσία της σε ολόκληρη τη Βαλκανική.

Αυτό κάνουμε. Και όσο περνάει ο καιρός θα επιταχύνουμε τη 
δράση μας και τα αποτελέσματα θα φαίνονται. Εμείς θέλουμε και πιστεύω 
ότι έχουμε καταφέρει με επιτυχία να ξεφύγουμε από αυτό το αθηνοκεντρικό 
μοντέλο όπως λέγεται.

Πιστεύουμε ότι έχουμε ξεφυγει με επιτυχία, γιατί όχι μονάχα 
προωθήσαμε την Αυτοδιοίκηση δευτέρου βαθμού, όχι μονάχα προωθούμε τώρα 
τις περιφέρειες, αλλά όπως ξέρετε και μεταφέρουμε τη δυνατότητα 
αποφάσεων, εξουσίες στις περιφέρειες και στη Θεσσαλονίκη, για να μπορούν 
να προχωρούν τα πράγματα πιο γρήγορα.

Ισως αυτό δεν γίνεται με το ρυθμό που θα θέλαμε όλοι και θα 
θέλατε εσείς εδώ. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς καλόπιστα να 
ισχυριστεί ότι η κατάσταση δεν είναι πολύ καλύτερη τώρα απ' ό,τι ήταν 
άλλοτε, ότι δεν ανοίγονται νέες προοπτικές, ότι δεν υπάρχουν αυτή τη 
στιγμή οι δυνατότητες γ ι '  αυτή την έφοδο, την παρουσία της Ελλάδας στα 
Βαλκάνια.
Π Ο Υ Λ Ι Α Ο Υ : Τελευταία, όταν αναφέρεστε στην προοπτική διαλόγου και 
συνεργασίας με το χώρο της ανανεωτικής Αριστεράς, λέτε ότι αυτό θα γίνει 
στη βάση των κοινωνικών αγωγών και δεν μιλάτε για έναν οργανωμένο 
πολιτικό διάλογο με το Συνασπισμό επί παραδείγματι.

Δεδομένου ότι παραδοσιακά το ΠΑΣΟΚ επεδίωκε την απορρόφηση 
αυτού του χώρου, το ερώτημα είναι σε τι διαφέρει η δική σας προσέγγιση 
από την πολιτική του προκατόχου σας.

Κ . Σ Η Μ Ι Τ Η Σ :  Τώρα στις εκλογές, η προσπάθειά μας είναι όπως ανέφερα και 
πριν, να μιλήσουμε σε όλους τους Ελληνες πολίτες. Να κερδίσουμε όσο το 
δυνατόν περισσότερους για τις θέσεις και „τα προγράμματά μας. Εμείς δεν 
έχουμε σκοπό να λεηλατήσουμε συγκεκριμένα ως κόμμα. Εμείς έχουμε σκοπό 
να έχουμε μία όσο το δυνατόν πιο πλατιά στήριξη από τον ελληνικό λαό.

Μετά τις εκλογές - γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα τις 
κερδίσουμε, ότι θα έχουμε την πλειοψηφία στη Βουλή και ότι θα έχουμε 
αυτοδυναμία - θα συνεχίσουμε αυτό που είχαμε ξεκινήσει πριν, θα



συνεχίσουμε τη συζήτηση γύρω από τα κοινωνικά προβλήματα, το διάλογο 
γύρω από την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα.

Οπως θυμόσαστε, εγώ παραβρέθηκα στο συνέδριο του Συνασπισμού 
και απευθύνθηκα στους συνέδρους, τους εξήγησα τις δικές μας απόψεις και 
τ ις  δικές μας θέσεις. Πρέπει ο διάλογος αυτός να είναι πλατύς. Εμείς 
είμαστε σκεπτικοί απέναντι σε συναντήσεις κορυφής, οι οποίες σε πολύ 
λίγα λεπτό καταλήγουν στο να θέτει ο ένας στον άλλον κάποιες πολιτικές 
προϋποθέσεις.

Γ ιατ ί  ο στόχος δεν ε ίνα ι  οι πολ ιτ ικές  προϋποθέσεις 
συνεργασίας κορυφής. 0 στόχος είναι να έχει η προοδευτική παράταξη μία 
όσο το δυνατόν πιο πλατιά βάση, μία βάση η οποία της δίνει τη δύναμη να 
προχωρήσει στις αναγκαίες αλλαγές στην ελληνική κοινωνία.

κ . Λ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ :  Στο ίδιο θέμα κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να σας παρακαλέσω αν 
είναι δυνατόν αυτή την ώρα να μας ξεκαθαρίσετε όσο πιο συγκεκριμένα 
γίνεται, ποιά είναι η ειδική εκλογική σας στόχευση, τι ποσοστό βλέπετε 
για το ΠΑΣΟΚ δηλαδή σ' αυτές τις εκλογές.
Κ . Σ Η Η Ι Τ Η Σ :  Οσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό. Αυτή είναι η στόχευση και 
μ'αυτή δουλεύουμε.

κ . Λ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ :  Και επιπλέον, στην περίπτωση που - δεν είναι πάρα πολύ 
πιθανή, είναι πάντως υπαρκτή - δεν υπάρξει αυτοδυναμία κανενός κόμματος, 
βλέπετε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Ν.Δ. ή απ' την άλλη πλευρό με 
ποιό από τα άλλα κόμματα θεωρείτε ότι υπάρχει μεγαλύτερη ευχέρεια 
συνεργασίας, δεδομένου ότι μάλλον αντιφατικές τοποθετήσεις γίνονται απ' 
το κόμμα σας όσον αφορά επ' αυτού.
Κ . Σ Η Η Ι Τ Η Σ :  θα έχουμε αυτοδυναμία και ως εκ τούτου περιττεύει να απαντήσω 
στα επόμενα υποθετικά ερωτήματά σας.

κ . Ε Λ Ε Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  ( " F L A S H  96. Γ Ί :  θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: Χθες κάνατε 
κατά την ομιλία σας μια αναφορά στα ελληνοτουρκικά θέματα και μιλήσατε 
για αποφάσεις με άμεσο χαρακτήρα, θα θέλατε να γίνετε λίγο πιο
συγκεκρ ι μένος;
Κ . Σ Η Η Ι Τ Η Σ :  Χθες μίλησα για την οικονομική πολιτική. Δεν θυμάμαι ακριβώς 
αυτή την περικοπή στην οποία ανό^έρεστε. Εκείνο το οποίο θα κάνουμε σε 
σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το ανέφερα πριν, είναι να 
συνεχίσουμε εντατικά την διπλωματική μας προσπάθεια και στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και στα Ηνωμένα Εθνη και 
παντού αλλού όπου χρειάζεται.

Πρέπει να έχουμε παρουσία. Αυτό είναι το κεντρικό μας θέμα,



αυτή είναι η κεντρική μας στόχευση. Διαπιστώσαμε τους μήνες αυτούς που 
πέρασαν, ότι όσο περισσότερο συζητάς, όσο περισσότερο παρουσιάζεις τις 
θέσεις σου, όσο περισσότερο είσαι παρών στις διεργασίες που γίνονται, 
τοσο καλύτερο το αποτέλεσμα. Και αυτή την πολιτική πρέπει να 
συνεχίσουμε.
Β . Π Ε Τ Ο Υ Ρ Η : Κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα της 
ανασυγκρότησης της κεντροαριστεράς που έχετε αναδείξει σε στρατηγικό 
στόχο εσείς, παρά τις αντιδράσεις που σημειώθηκαν κάποτε και μέσα από το 
ίδιο το κόμμα σας.

θα ήθελα να σας ρωτήσω στην περίπτωση της αυτοδυναμίας του 
ΠΑΣΟΚ, αν ο διάλογος που λέτε σε επίπεδο βάσης αποκλείει προσκλήσεις 
κυβερνητικής συνεργασίας.
Κ . Σ Η Μ Ι Τ Η Σ :  Μετά τις εκλογές - όπως είπα - το ΠΑΣΟΚ θα έχει αυτοδυναμία, 
θα σχηματίσει κυβέρνηση και θα συνεχίσει το διάλογο τον οποίο έχει 
αρχίσει με όλες τ ις  δυνάμεις του προοδευτικού χώρου. Τόνισα ότι είναι 
αναγκαίο να έχουμε μια όσο το δυνατόν πιο πλατιά στήριξη. Αυτή την 
στήριξη θα επιδιώξουμε.

Αλλά χρειάζεται και κάτι άλλο και αυτό πρέπει να το 
καταλάβουμε, για να μην τοποθετούμε όλο αυτό το θέμα της συζήτησης της 
κεντροαριστεράς, μέσα στα στενά πλαίσια των συμπράξεων κομμάτων-ηγεσιών. 
Χρειάζεται η ελληνική κοινωνία να συνειδητοποιήσει τα προβλήματα.

Χρειάζεται η ελληνική κοινωνία να συνειδητοποιήσει τις 
λύσεις οι οποίες πρέπει να επιδιωχθούν. Χρειάζεται η ελληνική κοινωνία 
να συμμετάσχει σ' αυτή την προσπάθεια. Αυτό θέλουμε. Και στη συμμετοχή 
δεν καλούμε μονάχα τα δικά μας μέλη. Καλούμε όλους οι οποίοι 
ενστερνίζονται την κατεύθυνση ότι πρέπει να δημιουργήσουμε μια Ελλάδα η 
οποία έχει παρουσία, μια ισχυρή Ελλάδα. Οτι πρέπει να δημιουργήσουμε μια 
κοινωνία πιο δίκαιη.

θα ήταν ανασχετικό για την προσπάθειά μας, αν εξ αρχής 
λέγαμε ότι περιορίζουμε την συζήτηση ανάμεσα σ' αυτά τα πρόσωπα ή 
θέτουμε αυτές τ ις  προϋποθέσεις. Εμείς θέλουμε να είναι όσο το δυνατόν 
πιο ευρεία, πιο πλατιά αυτή η συζήτηση, πιο πλατιά η κινητοποίηση όλων 
στην προσφορά ιδεών, πρωτοβουλιών για το τω πρέπει να γίνει. 
κ . Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Α Τ Ο Σ :  Κύριε Πρόεδρε μου έκανε εντύπωση ότι κατά την 
προεκλογική περίοδο αλλά και εδώ στη Θεσσαλονίκη, δεν αναφερθήκατε 
καθόλου στο θέμα των Σκοπίων. θα το αφήσετε να σέρνεται έτσι ή θα το 
αντιμετωπίσετε μετά τις εκλογές και πώς;

Κ . Σ Η Μ Ι Τ Η Σ :  Για το θέμα των Σκοπίων υπάρχει χαραγμένη μια πολιτική.



Υπάρχει ενδιάμεση συμφωνία, υπάρχει απόφαση να γίνει διαπραγμάτευση στα 
Ηνωμένα Εθνη σε σχέση με το όνομα. Η διαπραγμάτευση αυτή βρίσκεται σε 
εξέλιξη. Συναντά δυσκολίες, αλλά πρέπει να περιμένουμε τι θα γίνει τους 
επόμενους μήνες, τι θα γίνει στις επόμενες συναντήσεις και θα δούμε 
ανάλογα πώς θα πράξουμε. Αυτή τη στιγμή ακολουθούμε μια πορεία η οποία 
έχει αποφασιστεί και είναι μια πορεία συζήτησης.
κα Χ Α Τ Ζ Η :  θα επιμείνω λίγο στο θέμα της κεντροαριστεράς, γιατί θεωρώ ότι 
δεν διευκρινίσατε κάτι. Οταν μιλάτε για διάλογο ον κατάλαβα καλά, 
απευθύνεστε σε πρόσωπα, όχι σε κόμματα. Οταν μιλάτε για μετεκλογική 
συνεργασία, προφανώς μιλάτε για συνεργασία με κάποιες προσωπικότητες του 
χώρου της ευρύτερης Αριστερός, οι οποίες όμως δεν είναι οργανωμένες σε 
κάποια κόμματα, θα ήθελα λιγάκι επ' αυτών.

Κ . Σ Η Μ Ι Τ Η Σ : Εγώ θέλω πάλι να σας πω με έμφαση, ότι η ελληνική κοινωνία 
έχει ανάγκη από μια ευρύτερη συζήτηση για τους στόχους τους οποίους θα 
πρέπει να επιδιώξει τα χρόνια που έρχονται, για το πώς βλέπει ότι μπορεί 
να πραγματοποιήσει μια κοινωνία η οποία είναι πιο δίκαιη, μέσα σε ένα 
διεθνές περιβάλλον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, μέσα σε ένα διεθνές 
περιβάλλον όπου κυριαρχούν νομοτέλειες οικονομικές, όπου τα μεγάλα 
συμφέροντα, το χρηματιστηριακό κεφάλαιο παίζει ένα προεξέχοντα ρόλο. Η 
ελληνική κοινωνία πρέπει να βρει νέους δρόμους.

Για να καθορίσουμε αυτούς τους νέους δρόμους, χρειάζεται να 
συμμετάσχουν όλοι που μπορούν να προσφέρουν ιδέες. Δεν θα αποκλείσουμε 
τους μεν, γιατί οι δε παραδοσιακά είναι οι συζητητές γύρω απ' αυτά τα 
θέματα, θα καλέσουμε όλους, γιατί θέλουμε όλοι να συνεισφέρουν. Δεν 
νομίζω ότι πρέπει να περιορίσουμε τον κύκλο. Αντίθετα πρέπει να τον 
διευρύνουμε με κάθε έναν ο οποίος μπορεί να προσφέρει.

Τ . Φ Ο Κ Ι Α Ν Ι Δ Η Σ  ( " Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Σ  Β Ο Ρ Ρ Α Σ - Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ Θ Ε Σ / Ν Ι Κ Η Σ " ): Κύριε 
Πρόεδρε σας έγινε προηγουμένως μια ερώτηση, σχετικά με το τι θα κάνει το 
ΠΑΣΟΚ σε περίπτωση που δεν κατακτήσει την αυτοδυναμία. Εγώ θα επεκτείνω 
λίγο αυτό το σκεπτικό αλλά σε άλλη κατεύθυνση.

θα ήθελα να ρωτήσω, παρά το γεγονός ότι βεβαιώνετε συνεχώς 
και αναφέρετε την εκτίμησή σας, το είπατε και μόλις προηγουμένως εδώ ότι 
το ΠΑΣΟΚ θα είναι το πρώτο κόμμ'Τ και αυτοδύναμο σ' αυτές τις εκλογές, η 
Ν.Δ. λέει το αντίθετο. Εάν γίνει αυτό που λέει η Ν.Δ., το ΠΑΣΟΚ χάσει 
την πρωτιά και την κυβέρνηση, σκοπεύετε να παραιτηθείτε από την ηγεσία 
του ΠΑΣΟΚ;

«·
Κ . Σ Η Μ Ι Τ Η Σ : Πρώτα απ' όλα θα παρακαλούσα να μην κάνετε υποθετικές 
ερωτήσεις. Αλλά επειδή αυτό το θέμα έχει τεθεί επανειλημμένα θέλω να



επαναλάβω αυτό που έχω απαντήσει και σε άλλες συζητήσεις.

Το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ με εξέλεξε Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για μια 
τριετία. Εγώ πάντα, σε όλη μου την πολιτική πορεία, έχω αναλάβει τις 
ευθυνες τις οποίες πρέπει να έχω, τις ευθυνες τις οποίες πρέπει να έχει 
ένας επικεφαλής κι αυτό θα πράξω και τώρα.

Φ . Φ Ι Λ Ι Π Π Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ :  Κατηγορείτε σε όλη αυτή την προεκλογική περίοδο τον 
Μ.Εβερτ ότι δίνει ακάλυπτες επιταγές και υποσχέσεις. Και εσείς όλη αυτή 
την περίοδο - που την παρακολουθούμε - δίνετε κάποιες υποσχέσεις, 
εξαγγέλετε κάποια μέτρα κλπ. θέλω να ρωτήσω γιατί ο αγρότης, ο 
συνταξιούχος, ο άνεργος να πιστέψει ότι οι δικές σας επιταγές που δίνετε 
δεν είναι ακάλυπτες και να σας ψηφίσει στις 22 Σεπτεμβρίου;

Κ . Σ Η Μ Ι Τ Η Σ :  0 κ.Εβερτ υποσχέθηκε ότι θα πάρει μια σειρά από αποφάσεις, οι 
οποίες θα κοστίσουν - σύμφωνα με τις εκτιμήσεις οι οποίες έγιναν και από 
τους εμπειρογνώμονές του σε συναντήσεις στο Υπουργείο Οικονομικών - στα 
900 δις δρχ. περίπου.

0 κ.Εβερτ ταυτόχρονα λέει ότι η οικονομία έχει πάρει τον 
κατήφορο και βρισκόμαστε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Η η οικονομία 
δεν έχει πάρει τον κατήφορο και υπάρχουν τα 900 δις δρχ. ή η οικονομία 
έχει πάρει τον κατήφορο και δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα για να πάρει 
όλα αυτά τα μέτρα.

Δεν μπορεί να αληθεύουν και οι δύο ισχυρισμοί του. Ας 
αποφασίσει τι πραγματικά συμβαίνει. Για μένα πιστεύω απλώς ότι και σ' 
αυτή την περίπτωση, όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, λέγονται πολλά 
σε κάθε κατεύθυνση, χωρίς συνάρτηση για να δημιουργούνται εντυπώσεις.

Είναι μια προεκλογική εκστρατεία εντυπώσεων από πλευράς της 
ΝΔ, είναι μια προεκλογική εκστρατεία η οποία έχει ως κεντρική σκέψη να 
παίξουμε ένα εντυπωσιακό θέατρο. Τα θέατρα δεν αλλάζουν τα πράγματα. Η 
πορεία της οικονομίας είναι αυτή που περιέγραψα χθες στην ομιλία μου, 
είναι μια πορεία σταθερή προς βελτίωση, αλλά μια πορεία η οποία 
χρειάζεται προσοχή.

Οσον αφορά αυτά τα οποία εμείς προτείναμε, η κυβέρνηση 
δουλεύει εδώ και τρία χρόνια. Η κυβέρνηση έχει προετοιμάσει μια σειρά 
από προγράμματα, έχει ψηφίσει στη Βουλή ορισμένα νομοσχέδια και προχωρεί 
στην εφαρμογή τους.

Αυτά τα οποία εμείς προτείναμε είναι μέτρα μέσα στο πλαίσιο



της πολιτικής που έχουμε εξαγγείλει και της πολιτικής που έχουμε 
σχεδιάσει. Για παράδειγμα, είναι γνωστό τοις πάσι ότι υπάρχει ένας νέος 
νόμος ο οποίος αφορά την απασχόληση. Ενας νέος νόμος ο οποίος προβλέπει 
την κάρτα εργασίας, ο οποίος προβλέπει την εκπαίδευση των εργαζομένων, ο 
οποίος προβλέπει τ ις  ενισχύσεις στις επιχειρήσεις  οι οποίες θα 
απασχολήσουν ανέργους και νέους.

Εμείς λέμε τι κάνουμε σε εφαρμογή αυτού του νόμου. Το τι 
κάνουμε σε εφαρμογή αυτού του νόμου στηρίζεται από κονδύλια τα οποία ήδη 
προβλέπονται. Υπάρχει μια ουσιώδης και μεγάλη διαφορά ανάμεσα σ' αυτό το 
οποίο προτείνουμε εμείς, διότι αυτό εντάσσεται σε ένα πρόγραμμα, 
εντάσσεται σε έναν προϋπολογισμό, εντάσσεται σε ένα σχέδιο κι αυτό το 
οποίο προτείνει ο κ.Εβερτ το οποίο δεν εντάσσεται πουθενά. Είναι απλώς 
ένα πυροτέχνημα.

Ι Μ Α Ρ Α Σ  ( " B O N U S " ) :  Από τη μοναδική αυτή τη στιγμή ημερήσια καθημερινή 
εφημερίδα της Θεσσαλονίκης την οποία εκπροσωπώ, την BONUS, θέλω να κάνω 
ένα τοπικού ενδιαφέροντος ερώτημα. Η Θεσσαλονίκη, όπως είναι γνωστό, 
πλήττεται απο ανεργία. Ενα πρόβλημα το οποίο συνεχώς γίνεται οξύτερο.

Εσείς είπατε ότι στις 23 Σεπτεμβρίου, που όπως πιστεύετε θα 
είσαστε κυβέρνηση, θα γυρίσετε μία σελίδα. Να μας πείτε τι περιλαμβάνει 
για το θέμα της ανεργίας στη Θεσσαλονίκη, στην ευρύτερη περιοχή, αυτή η 
σελίδα.
Κ . Σ Η Μ Ι Τ Η Σ :  Ας δούμε πρώτα την εικόνα η οποία υπάρχει από τα στοιχεία. Η 
εικόνα η οποία προκύπτει από τα στοιχεία είναι ότι τα τελευταία τρία 
χρόνια αυξήθηκαν οι θέσεις εργασίας κατά 150.000.

Η αύξηση των θέσεων αυτών εργασίας επέτρεψε να συγκρατηθεί η 
αύξηση της ανεργίας. Απορροφήθηκε το εργατικό δυναμικό το οποίο 
εισέρευσε στην αγορά εργασίας. Αυτό ήταν μια θετική εξέλιξη και πρέπει 
να τονίσω ότι ήταν μια επιτυχία. Διότι αν δούμε τι έγινε κατά τη 
διάρκεια της τριετίας της ΝΔ θα διαπιστώσουμε ότι αντί των 100.000 
θέσεων εργασίας, τις οποίες είχε υποσχεθεί τότε η ΝΔ, η ανεργία αυξήθηκε 
κατά 120.000 άτομα.

Αυτή τη στιγμή προβλέπεται οτι η αύξηση του ΑΕΠ θα είναι το 
1996 2,6% περίπου. Η αύξηση του ΑΕΠ τον επόμενό χρόνο προβλέπεται ότι θα 
είναι 3%. Και αυτό θα οφείλεται στα έργα τα οποία έχουν ξεκινήσει, αλλά 
θα πραγματοποιούνται με ταχύτερους ρυθμούς και σε πολύ μεγαλύτερη 
έκταση.

Και τα επόμενα χρόνια η αύξηση του ΑΕΠ θα είναι σημαντική. 0



υπολογισμός μας είναι ότι στην τετραετία θα υπάρξουν 330.000 περίπου 
νέες θέσεις εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι σε όλες τις περιοχές της χώρας, 
όπου υπάρχει πρόβλημα ανεργίας, θα υπάρχει μια αναστροφή. Αρα και στη 
θεσσαλον ί κη.

Εμείς πιστεύουμε ιδιαίτερα ότι στη Βόρειο Ελλάδα, επειδή 
έχουν δρομολογηθεί όλα αυτά τα έργα τα οποία έχω αναφέρει, θα υπάρχει 
μια αύξηση της απασχόλησης. Η πολιτική μας είναι μια πολιτική η οποία 
λαμβάνει πάντα υπόψη το ότι η ανεργία δεν είναι μονάχα ένα οικονομικό 
και τεχνικό πρόβλημα, η ανεργία είναι και ένα κοινωνικό πρόβλημα και 
πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ως τέτοιο.

Γ ι '  αυτό και προσπαθούμε με διάφορα μέτρα να καταπολεμήσουμε 
ένα τέτοιο φαινόμενο.
Κ Α Ν Ε Λ Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  ( " Α Π Ο Γ Ε Υ Μ Α Τ Ι Ν Η " ) : Πριν από λίγο σας ακούσαμε πάλι να 
κατηγορείτε τη ΝΔ για μια προεκλογική καμπάνια εντυπώσεων. Ηθελα να πω 
το εξής. Οτι από την αρχή της προεκλογικής περιόδου ο αρχηγός της ΝΔ ο 
κ.Εβερτ σας έχει καλέσει σε τηλεοπτικούς διαλόγους για απευθείας 
συζήτηση για τα μεγάλα θέματα, εθνικά, οικονομικά, κοινωνικά.

Δεν έχετε ανταποκριθεί παρά μόνο στη μία συζήτηση η οποία θα 
γίνει με τον παράλληλο διάλογο, όπως λέγεται. Ηθελα να πω το εξής, 
ακουγοντας την επιχειρηματολογία σας, γιατί δεν πάτε να ξεκαθαρίσετε τα 
πράγματα σε έναν απευθείας διάλογο; Γιατί αποφεύγετε αυτή τη συνάντηση 
με τον αντίπαλό σας;

Κ . Σ Η Μ Ι Τ Η Σ :  Συζήτηση με τον κ.Εβερτ θα γίνει και θα γίνει με τους κανόνες 
και με τους τρόπους που σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης γίνεται 
συζήτηση μεταξύ των αρχηγών κομμάτων, των επικεφαλής των κομμάτων στα 
πλαίσια ενός προεκλογικού αγώνα, με την παρουσία δημοσιογράφων οι οποίοι 
απευθύνουν ερωτήσεις και με χρόνο ο οποίος μετριέται για τις απαντήσεις 
οι οποίες θα δοθούν από τους ερωτώμενους.

Πιστεύουμε ότι αυτός ε ίνα ι  ο καλύτερος τρόπος να 
πληροφορηθούν οι Ελληνες για θέσεις, ιδέες, επιχειρήματα. Για να υπάρξει 
μια ουσιαστική συζήτηση. Εμείς θέλουμε να αποφυγουμε να υπάρξει 
προσωπική αντιπαράθεση, να υπάρξει μ ια ”αντιδικία ανάμεσα σε πρόσωπα, 
γιατί τέτοιες αντιπαραθέσεις και αντιδικίες υποβιβάζουν το επίπεδο της 
πολιτικής.

Μπορεί να αρέσκονται μερικοί στο να είναι η πολιτική και. 
εκλογική διαμάχη ένα ρινκ, αλλά εμείς, εγώ προπαντός ως Πρωθυπουργός της 
χώρας, πρέπει να φροντίσω για την ποιότητα αυτού του εκλογικού αγώνα.



Πρέπει να φροντίσω ώστε οι Ελληνες, μετά τις όποιες 
συζητήσεις, να συμπεράνουν ότι τους προσφέρεται πράγματι σχέδιο, τους 
προσφέρονται επιχειρήματα, τους προσφέρονται προοπτικές και θα κρίνουν 
πάνω στις προοπτικές αυτές. Δεν θα κρίνουν εκείνον ο οποίος έχει το 
περισσότερο θράσος ή τον περισσότερο τσαμπουκά.
Κ . Κ Α Ν Τ Ο Υ Ρ Η Σ  ( " Β Ο Ρ Ε Ι Α  Π Ο Λ ΥΕ ΦΗ ΜΕ ΡΙ ΔΑ ": Καλώς ήλθατε κ.Πρόεδρε, είμαστε κι 
εμείς καινούργιοι, μόλις μίας ημέρας, χθες εκδοθήκαμε.
Κ . Σ Η Μ Ι Τ Η Σ :  Καλή επιτυχία.

Κ . Κ Α Ν Τ Ο Υ Ρ Η Σ  ( " Β Ο Ρ Ε Ι Α  Π Ο Λ Υ Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α " :  Σας ευχαριστούμε πολύ. Αυτό που 
ήθελα να σας ρωτήσω αφορά τις παραμεθόριες περιοχές. Αναφερθήκατε σε 
μέτρα αλλά και ενέργειες της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τη Βόρειο Ελλάδα. 
Από εκεί και πέρα, διαπιστώνεται ότι πολλά σχολεία στη μεθόριο κλείνουν, 
τόσο στην ελληνοσκοπιανή μεθόριο όσο και στην ελληνοβουλγαρική μεθόριο.

Τι προτίθεστε εσείς να κάνετε γ ι '  αυτό σε ό,τι αφορά την 
ενίσχυση των περιοχών αυτών;

Κ . Σ Η Μ Ι Τ Η Σ :  Εμείς όπως γνωρίζετε, έχουμε εκπονήσει ένα πρόγραμμα για την 
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οπως έχουμε εκπονήσει και ένα πρόγραμμα 
για το Αιγαίο. Και θέλω να υπενθυμίσω, ότι για πρώτη φορά πιστεύω το 
Υπουργικό Συμβούλιο ασχολήθηκε συστηματικά για το Αιγαίο, πώς θα 
ενισχυθεί όλη η περιοχή αυτή, πώς θα αποκτήσει περισσότερη δυναμική, πώς 
ο πληθυσμός ο οποίος ζει εκεί θα βελτιώσει τις βιοτικές του συνθήκες.

Οσον αφορά τη Θράκη, ο στόχος μας είναι να αναπτύξουμε 
οικονομικές δραστηριότητες, γιατί πιστεύουμε ό,τι ισχύει για την Βόρειο 
Ελλάδα ισχύει και για τη Θράκη. Η Θράκη είναι μια περιοχή, η οποία θα 
μπορέσει να βοηθήσει ολόκληρο τον τόπο μας να έχει παρουσία στη 
Βαλκανική.

Στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών, εξετάζουμε σε κάθε 
περιοχή αν χρειάζεται μια ειδική ρύθμιση - γ ι '  αυτό άλλωστε υπάρχει το 
Υπουργείο Βόρειας Ελλάδας, γ ι '  αυτό άλλωστε υπάρχουν οι Περιφερειάρχες, 
γ ι '  αυτό άλλωστε υπάρχουν οι Νομάρχες - η οποία θα βοηθήσει στο να 
υπάρχει ζωντάνια και ζωή σε μια περιοχή.

Η πολιτική μας σε σχέση με την ύπαιθρο, είναι μια πολιτική 
που θέλει να διατηρήσει ζωντανές δυνάμεις στην ελληνική ύπαιθρο, στην 
ελληνική επαρχία, διότι η συγκέντρωση μεγάλων πληθυσμών όπως υπάρχει η 
συγκέντρωση στο λεκανοπέδιο της Αθήνας, οδηγεί στη διάρρήξη του 
κοινωνικού ιστού, οδηγεί σε μεγάλα κοινωνικά προβλήματα και σε μεγάλες



κοινωνικές αντιθέσεις.

Αντίθετα, εάν σε κωμοπόλεις, εάν σε χωριά, υπάρχουν τα 
κύτταρα εκείνα, υπάρχει η κοινωνία εκείνη η οποία έχει προοπτική, ελπίδα 
και δύναμη ζωής, τότε θα διατηρήσουμε μια κοινωνία πολύ πιο συνεκτική. 
Το πρόβλημα για μας δεν είναι μονάχα πρόβλημα μιας δραστηριότητας στη 
μια ή άλλη περιοχή. Είναι πρόβλημα μιας σωστής εξέλιξης του τόπου, μιας 
εξέλ ιξης  η οποία εξασφαλίζει περισσότερη συνοχή και κοινωνική 
αλληλεγγύη.

κ . Δ Η Μ Τ Σ Α Σ :  Κύριε Πρόεδρε, κυρίως από τους εσωκομματικούς σας αντιπάλους 
ή από τον πυρήνα στο ΠΑΣΟΚ τον κομματικό...
Κ . Σ Η Μ Ι Τ Η Σ :  Ενδιαφέρον αυτό κ.Δήμτσα.
κ . Δ Η Μ Τ Σ Α Σ :  Υπάρχει μία αμφισβήτηση για την πολιτική σας. θέλω να μου 
πείτε, τι απαντάτε σ' αυτούς που λένε ότι έχετε κάνει πιο συντηρητικό το 
ΠΑΣΟΚ, κυρίως σε όσους βρίσκονται στο ΔΗΚΚΙ.

Κ . Σ Η Μ Ι Τ Η Σ :  Το ΔΗΚΚΙ δεν είναι εσωκομματικός μου αντίπαλος. 0 κ.Τσοβόλας 
πρώτα απ' όλα να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, απεχώρησε από το ΠΑΣΟΚ. 
κ . Δ Η Μ Τ Α Σ :  Εκεί όμως έχετε τις μεγαλύτερες διαρροές.
Κ . Σ Η Μ Ι Τ Η Σ :  θα κάνετε την ερώτησή σας, αλλά επιτρέψτε μου ένα σχόλιο, 
επειδή μιλήσατε για εσωκομματικούς αντιπάλους και αναφερθήκατε στον 
κ.Τσοβόλα. 0 κ.Τσοβόλας δεν είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ, δεν ανήκει στο ΠΑΣΟΚ. 
0 κ.Τσοβόλας απεχώρησε όταν ηγέτης του ΠΑΣΟΚ ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου.

0 κ.Τσοβόλας ίδρυσε το κόμμα του όταν ηγέτης του ΠΑΣΟΚ ήταν 
ο Ανδρέας Παπανδρέου. 0 κ.Τσοβόλας - αυτό λέει η λογική - αντιτάχθηκε 
στο ΠΑΣΟΚ, διότι δεν συμφωνούσε πρώτα απ' όλα με την πολιτική του Ανδρέα 
Παπανδρέου και δευτερευόντως με τη δίκιά μου.
κ . Δ Η Μ Τ Σ Α Σ :  Κύριε Πρόεδρε πάντως ο κ.Τσοβόλας σήμερα λέει ότι
χρησιμοποιείτε το σοσιαλισμό για να καλύψετε τη συντηρητική σας
πολιτική, αλλά και οι εσωκομματικοί σας αντίπαλοι λένε ότι έχετε 
εγκαταλείψει την πολιτική του Ανδρέα Παπανδρέου και στις προεκλογικές 
σας ομιλίες αποφεύγετε να αναφερθείτε καν σ' αυτόν.

Και επίσης θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Τι απαντάτε σε 
εκείνους που λένε ότι είστε Πρωθυπουργός σοσιαλιστικού κόμματος αλλά 
δεξιός;
Κ . Σ Η Μ Ι Τ Η Σ :  Από τότε που το Συνέδριο πήρε τις αποφάσεις του, τα κομματικά
όργανα λειτουργούν, το Ε.Γ., η Κ.Ε., οι αποφάσεις παίρνονται στο κόμμα
μετά από συζήτηση μέσα από τα όργανα. Δεν έχω διαπιστώσει καμία 
διαφοροποίηση, καμία αντιπαλότητα. Δεν έχω διαπιστώσει ότι υπάρχουν 
παρατάξεις οι οποίες μάχονται.



Εκείνο το οποίο υπάρχει και αυτό το χαιρετίζω και χαίρομαι 
γ ι '  αυτό, υπάρχει μια συζήτηση όπου καθένας έχει την άποψή του. Και αυτό 
ακριβώς το κόμμα θέλουμε. Να έχουμε ένα κόμμα με πρόσωπα με απόψεις, οι 
οποίες συντίθενται μέσα από τις κομματικές διαδικασίες.

Οσον αφορά το τι είναι δεξιά και αριστερή πολιτική, υπάρχουν 
πολύ διαφορετικές απόψεις κ.Δήμτσα. Και το ερώτημα είναι ακριβώς αυτή 
την εποχή, ποιό είναι το περιεχόμενο μιας αριστερής πολιτικής. Αυτή 
είναι μια συζήτηση η οποία δεν διεξάγεται μόνο στην Ελλάδα.

Αύριο συνέρχεται στη Νέα Υόρκη η Σύνοδος της Σοσιαλιστικής 
Διεθνούς και αντικείμενο αυτής της Συνόδου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, 
είναι ακριβώς το θέμα, ποια θα είναι η σοσιαλιστική πολιτική τον αιώνα 
που έρχεται. Πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε υπό τ ις  νέες συνθήκες οι 
οποίες επικρατούν στον κόσμο, μια πολιτική κοινωνικής δικαιοσύνης. Πώς 
μπορούμε να ενισχύσουμε το ρόλο των εργαζομένων και όλων εκείνων των 
στρωμάτων, τα οποία μειονεκτούν στην κοινωνία.

Μερικοί, φαντάζονται ότι η αριστερή πολιτική είναι μία 
πολιτική παροχών. Και έχουμε επανειλημμένα τονίσει, ότι αυτές οι 
πολιτικές είναι δεξιές πολιτικές. Παροχές οι οποίες δίνονται από τη μια 
μέρα στην άλλη χωρίς πρόγραμμα, χωρίς κατεύθυνση, χωρίς στόχο, που δεν 
συνδυάζονται με αλλαγές στις κοινωνικές λειτουργίες, είναι φιλοδωρήματα.

Είναι αυτό το οποίο γινόταν εδώ στον τόπο μας πάρα πολλές 
δεκαετίες, κάτω από εκλογικές πιέσεις ή από πολιτικές πιέσεις, να πάρει 
μια ομάδα ή η άλλη ομάδα ένα ποσό για να είναι ευχαριστημένη. Αυτή δεν 
είναι αριστερή πολιτική. Ενα στοιχείο της αριστερής πολιτικής είναι ο 
προγραμματισμός και ένα στοιχείο της αριστερής πολιτικής είναι η αλλαγή 
της λειτουργίας της κοινωνίας.

Σ' αυτά τα κριτήρια πρέπει να εντάσσουμε τα όποια μέτρα 
παίρνονται. Και σ' αυτά τα κριτήρια τα εντάσσουμε εμείς. Εμείς θέλουμε 
ένα αριστερό κόμμα. Εμείς θέλουμε ένα προοδευτικό κόμμα, το οποίο 
πραγματικά επιδρά στην εξέλιξη της κοινωνίας, δεν έχει απλώς ταμπέλες, 
δεν έχει απλώς ονόματα. Γίνετα* πραγματικότητα η άποψή του για μια 
κοινωνία δικαιότερη.
κ . Ν Ε Ρ Α Τ Ζ Η Σ :  Κύριε Πρόεδρε υπάρχουν πληροφορίες ότι μετά τις αμερικανικές 
εκλογές του Οκτωβρίου, θα εκδηλωθεί μια πρωτοβουλία από την πλευρά της 
Ουάσιγκτον για μια λύση πακέτο κατ' αρχήν για το Κυπριακό και 
δευτερευόντως για το Αιγαίο. Ηθελα να σας ρωτήσω αν είστε σε γνώση αυτής 
της πρωτοβουλίας και εν πάση περιπτωσει ποιά θα είναι η στάση της



ελληνικής κυβερνήσεως αμέσως μετά.

Κ . Σ Η Μ Ι Τ Η Σ :  Εμείς δεν έχουμε τέτοιες πληροφορίες. Η λογική λέει βέβαια, 
ότι όταν τελειώσει η προεκλογική εκστρατεία και εκλεγεί ο νέος Πρόεδρος 
στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ο νέος Πρόεδρος θα πάρει 
πρωτοβουλία σε κάθε θέμα που αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες ή που νομίζει 
ότι αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αρα, αναμένεται ότι θα πάρει και στα 
θέματα αυτά κάποιες πρωτοβουλίες, θα δούμε και θα κρίνουμε. 
κ . Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Ο Υ :  Κύριε Πρόεδρε, χθες μιλώντας για το πως θα μειώσετε το 
έλλειμμα το '97, θα έχετε κάνει κάποιους σχεδιασμούς, θα το μειώσετε 
κατά 3,4 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτά βάσει του προγράμματος σύγκλισης 
σημαίνει περίπου πάνω από 900 δισεκατομμύρια έσοδα για το '97 και 
τίθεται ένα ερώτημα.

Πώς έχετε σχεδιάσει να συγκεντρώσετε τα επιπλέον αυτά 
χρήματα, αφού είπατε δεν θα προχωρήσετε σε μέτρα; Ωστόσο όμως 
εξαγγε ίλατε  αναπροσαρμογή της φορολογίας, αναφερόμενος σ τ ις  
φοροαπαλλαγές, που σημαίνει κάποιο φορολογικό νομοσχέδιο θα έχετε κατά 
νου. θέλω να σας ρωτήσω αν αληθεύει κάποια πληροφορία, ότι το Υπουργείο 
Οικονομικών έχει ετοιμάσει ένα σενάριο για αναπροσαρμογή της φορολογικής 
κλίμακας σε κάποιο από τα κλιμάκια.

Το δεύτερο. Χθες τοποθετηθήκατε υπέρ των προγραμματικών 
συμφωνιών, ενώ τον Ιούνιο σε ένα Συνέδριο που μιλήσατε τις κρίνατε 
αρνητικά. Τι μεσολάβησε; Και το τρίτο, είπατε για αποκρατικοποιήσεις, 
αλλά δεν αναφέρατε συγκεκριμένες αποκρατικοποιήσεις. Από πού θα αρχίσετε 
και πώς θα ξεκινήσετε.

Και αν αληθεύει ότι στις 26 Σεπτεμβρίου έχει προγραμματιστεί 
παρουσίαση του OTE στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης για να πουληθεί το 
1 7 %.
Κ . Σ Η Μ Ι Τ Η Σ :  Κύριε Αναγνώστου μεταφέρετε στην αίθουσα αυτή τη γνωστή
κινδυνολογία που προέρχεται από τους κυκλους της Ν.Δ., ότι πρόκειται να 
παρθούν φορολογικά μέτρα, ότι δεν πρόκειται να τα καταφέρουμε με τον 
προϋπολογισμό. Και εγώ σας απαντώ πολύ απλά, τα ίδια λέγονταν και πέρσι 
και πρόπερσι. Και πέρσι και πρόπερσι έγινε ο προϋπολογισμός.

Φτιάξαμε έναν προϋπολογισμό ο οποίος ήταν σύμφωνος με τους 
στόχους μας και τα όσα είχαμε συμφωνήσει στο πρόγραμμα σύγκλισης. Και 
αυτή τη χρονιά, μ' αυτούς τους τρόπους τους οποίους εφαρμόσαμε τα 
περασμένα χρόνια, θα συνταχθεί, θα γίνει ο προϋπολογισμός. Δεν έχει να 
ανησυχεί κανένας, δεν υπάρχει κανένας λόγος να πιστεύουμε ότι θα γίνει 
κάτι το έκτακτο, διότι όπως κυριαρχήσαμε τις εξελίξεις τα δύο περασμένα



χρόνια, έτσι θα κυριαρχήσουμε και την εξέλιξη και αυτούς τους χρόνους 
που έρχοντα ι .

Λεν υπάρχει στο Υπουργείο Οικονομικών καμία σκέψη για 
αναπροσαρμογή της κλίμακας ή αυτά που αναφέρατε. Δεν ξέρω από πού 
αντλείτε τ ις  πληροφορίες σας. Εκείνο που υπάρχει στο Υπουργείο 
Οικονομικών και το έχουμε δηλώσει εδώ και πολύ καιρό, είναι μια εξέταση 
ποιές φοροαπαλλαγές είναι αναγκαίες και ποιές όχι.

Και αυτό δεν το ζητά μονάχα η σύνταξη του προϋπολογισμού. Το 
ζητά ολόκληρος ο ελληνικός λαός, ο οποίος αισθάνεται ότι κατά καιρούς 
και κατά περιόδους, θα πρέπει να εξετάζουμε εάν κάποιες παραχωρήσεις, 
όπως για παράδειγμα στους βουλευτές, είναι αναγκαίες ή όχι.

Γ ι '  αυτές τις φοροαπαλλαγές μιλάμε και δεν μιλάμε για τα 
κίνητρα ή για όποιες άλλες ρυθμίσεις υπάρχουν στους νόμους για να 
προωθηθούν οι επενδύσεις, να στηριχθούν κάποιες κοινωνικές ομάδες ή να 
στηριχθούν κάποιες προσπάθειες σε ορισμένες περιοχές.

Αυτά δεν είναι μυστικά. Είναι γνωστά και υπάρχει άλλωστε μια 
συζήτηση η οποία έγινε στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Και η 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έχει κάνει και προτάσεις ή έχει 
εκφράσει σκέψεις γύρω από το θέμα. Οποιος θέλει, μπορεί να πάει να ψάξει 
να βρει τα πρακτικά, να διαβάσει περί τίνος πρόκειται.

Οσον αφορά για τις  προγραμματικές συμφωνίες, κάνετε πολύ 
λάθος κ.Αναγνώστου. Ημουν πάντα και είμαι και αυτή η κυβέρνηση είναι, 
υπερασπιστής και θιασώτης των προγραμματικών συμφωνιών. Η Γαλλία 
δημιούργησε δυνατές δημόσιες επιχειρήσεις με προγραμματικές συμφωνίες. Η 
Γερμανία δημιούργησε δυνατές ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις - όπως 
και η Γαλλία - και ιδιωτικές με προγραμματικές συμφωνίες.

Κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης εφάρμοσε όταν το μπορούσε 
και ήταν επιτρεπτό, προγραμματικές συμφωνίες. Σε εμάς στην Ελλάδα, 
επιτρέπονται για ορισμένο χρονικό διάστημα ακόμα προγραμματικές 
συμφωνίες σε ορισμένους τομείς και αυτή τη δυνατότητα πρέπει να την 
αξιοποιήσουμε. *

Γιατί εκείνο το οποίο πρέπει να επιδιώκουμε, είναι να 
εν ισ χύσουμε  την ελλην ική  β ιο μ η χα ν ία ,  να εν ισχύσουμε  την 
ανταγωνιστικότητα των ελληνικών βιομηχανιών. Προηγουμένως ακούσατε 
ερωτήσεις σε σχέση με την ανεργία. Δεν θέλουμε ανεργία. Μα πώς θα 
πετύχουμε να μην έχουμε ανεργία, όταν δεν δουλέψουν οι ελληνικές



επιχειρήσεις;

Πώς θα πετύχουμε να αυξήσουμε την απασχόληση, όταν 
δημιουργούμε συνθήκες οι οποίες είναι εις  βάρος των ελληνικών 
επιχειρήσεων και των ελληνικών βιομηχανιών; Οι προγραμματικές συμφωνίες 
είναι ένα αναγκαίο όπλο, ένα αναγκαίο μέσο για να ενισχύσουμε την εθνική 
προσπάθεια και απορρώ ποιος δεν τις θέλει. Οι μόνοι που δεν τις θέλουν 
ίσως, είναι οι αντιπρόσωποι ξένων επιχειρήσεων και εταιρειών. Δεν θα 
ακούσουμε αυτούς, θα κάνουμε ό,τι συμφέρει αυτό τον τόπο.

θέλω να πω και για την αποκρατικοποίηση. Για τον OTE αυτό το 
οποίο μου αναφέρετε δεν μου είναι γνωστό. Δεν ξέρω και τι εννοείτε. 
Νομίζω δεν υπάρχει. Οσον αφορά τις αποκρατικοποιήσεις έχουμε πει. Σας 
αναφέρω δύο παραδείγματα.

Η Τράπεζα Κρήτης που πρέπει να τελειώσει αυτή η διαδικασία. 
Οπως υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, νομίζω η Τράπεζα Αττικής η οποία 
πρέπει να προχωρήσει. Υπάρχει μια γκάμα επιχειρήσεων, οι οποίες ανήκουν 
στο δημόσιο τομέα, είναι όμως μέσα στο ανταγωνιστικό τμήμα της 
οικονομίας, δεν είναι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και γ ι '  αυτό δεν 
χρειάζεται να τις διευθύνει και να τις κατευθύνει το Δημόσιο.
Η . Η Λ Ι Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  Γ Ο Μ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α Κ Ο  Π Ρ Α Κ Τ Ο Ρ Ε Ι Ο  Ε Ι Δ Η Σ Ε Ω Ν  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ " ) :  Δεν έχουν 
ακούσει οι ομογενείς μέχρι στιγμής από κανένα κόμμα προεκλογικά κάποια 
εξαγγελία που να τους αφορά. Και δεύτερον, θέλω να ρωτήσω τι θα γίνει με 
τη δημόσια διοίκηση, η οποία τους φέρεται πάρα πολύ αρνητικά με 
αποτέλεσμα να μην γίνονται σοβαρές επενδύσεις από ομογενείς μας, που 
έχουν πάρα πολλά χρήματα και πρόθεση να τα φέρουν στην Ελλάδα. Τι θα 
γίνει σχετικά;

Κ . Σ Η Μ Ι Τ Η Σ :  Οσον αφορά το πρώτο θέμα, πράγματι απορώ διότι κι εσείς 
ξέρετε ότι αυτή η κυβέρνηση δημιούργησε το Συμβούλιο Αποδήμου 
Ελληνισμού. Το συμβούλιο αυτό έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, ότι συστάθηκε, 
λειτουργεί και αρχίζει μια δραστηριότητα η οποία θα δε ίξε ι  τα 
αποτελέσματά της σε όλο τον κόσμο.

Χθες συγκεκριμένα ήταν στο γραφείο μου - ένα δεύτερο 
στοιχείο - βουλευτές ελληνικής καταγωγής -ϋπό όλες τις χώρες του κόσμου. 
Διαπίστωσα με έκπληξη ότι ακόμα και στο Περού υπάρχει βουλευτής ο οποίος 
είναι ελληνικής καταγωγής. Και βεβαίως πάρα πολλοί από την Αυστραλία.

Συμφώνησαν όλοι μαζί να υπάρχει μια συνεργασία, να εκλέξουν - 
ένα προεδρείο, να κινητοποιηθούν για τα προβλήματα της ομογένειας και 
για τα προβλήματα της Ελλάδας. Εχει μπει μπροστά στα τρία αυτά χρόνια



που πέρασαν μια διαδικασία, η οποία έχει δώσει έναν πολύ μεγαλύτερο ρόλο 
στην ομογένεια απ' ό,τι είχε πριν.

Οσον αφορά το θέμα της δημόσιας διοίκησης, υπάρχουν διάφορες 
ρυθμίσεις. Αυτές τ ις  ρυθμίσεις τις εφαρμόζουμε, θα εξετάσουμε με το 
Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού τι άλλο χρειάζεται κι αυτό το άλλο, αν 
είναι αναγκαίο, θα το κάνουμε. Πρέπει, όμως, να τονίσω ότι δεν πρέπει 
οπωσδήποτε κάθε φορά, που κάποιος έχει ένα αίτημα, το αίτημα αυτό να 
γίνεται αποδεκτό.

Εμείς θέλουμε ρυθμίσεις τέτοιες ώστε οι ομογενείς να 
αισθάνονται δεμένοι με την Ελλάδα, οι ομογενείς να αισθάνονται ότι η 
Ελλάδα τους συμπαρίσταται, οι ομογενείς να συνεργάζονται μαζί μας. Αυτό 
είναι το πλαίσιο και σ' αυτό το πλαίσιο θα προχωρήσουμε.
Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ο Σ :  Αναφερθήκατε σε πολλές ομιλίες σας για την αναδιοργάνωση 
των Ενόπλων Δυνάμεων αμέσως μετά τις εκλογές. Δημοσιεύματα του Τύπου και 
πληροφορίες από το Πεντάγωνο μιλάνε για ένα κόστος 3 τρις, θα ήθελα να 
ρωτήσω το εξής: θα προχωρήσετε στον εξωτερικό δανεισμό ή θα επιβάλλετε 
νέους φόρους για να βρείτε αυτά τα χρήματα;

Το δεύτερο ερώτημα είναι: Εάν εκλεγείτε, εάν η κυβέρνησή σας 
θα προχωρήσει στην επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδος στα 12 μιλιά. 
Και τέλος, ξένοι επενδυτές, συγκεκριμένα ο εμπορικός ακόλουθος των 
Ηνωμένων Πολιτειών προχθές εδώ στη Θεσσαλονίκη, κατηγόρησε την κυβέρνηση 
ότι αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού μετά από υπογραφή σε συμφωνίες για 
ξένες επενδύσεις, θα ήθελα το σχόλιό σας γ ι '  αυτό.
Κ . Σ Η Μ Ι Τ Η Σ :  Οσον αφορά το πρώτο θέμα, χρησιμοποιήσατε τον όρο 
αναδιοργάνωση των Ενόπλων Δυνάμεων, επιτρέψτε μου να σας πω ότι ο όρος 
αυτός δεν είναι ακριβής. Δεν υπάρχε θέμα αναδιοργάνωσης των Ενόπλων 
Δυνάμεων. Εκείνο το οποίο συζητάμε, είναι θέμα της ημερήσιας διάταξης, 
είναι το πρόγραμμα εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, το μεσοπρόθεσμο 
πρόγραμμα εξοπλισμού.

Το πρόγραμμα αυτό είναι αντικείμενο πολλών συζητήσεων στο 
Υπουργείο Εθνικής Αμυνας, τα επιτελεία έχουν υποβάλλει τ ις  προτάσεις 
τους και αυτές τις προτάσεις θα εξετάσουμε. Πράγματι το πρόγραμμα αυτό 
προβλέπει διάφορες δυνατότητες^ και διάφορα κόστη. Εμείς με πρώτο 
κριτήριο την αποτελεσματικότητα των Ενόπλων Δυνάμεων και με δεύτερο 
κριτήριο την αντοχή της ελληνικής οικονομίας, θα πάρουμε τις αποφάσεις 
μας.

Σε κάθε περίπτωση όμως - κι αυτό αφορά οποιαδήποτε ενέργεια 
και δραστηριότητα και όχι μονάχα τις αμυντικές δαπάνες - δεν πρόκειται



να προχωρήσουμε σε δανεισμούς, οι οποίοι θα θέσουν σε κίνδυνο την πορεία 
της ελληνικής οικονομίας. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε 
ισχυρές Ενοπλες Δυνάμεις, κάτω από τις συνθήκες οι οποίες είναι 
αναγκαίες για να επιτύχουμε και τους οικονομικούς μας στόχους.

Υπάρχουν πολλές δυνατότητες και αυτές τις δυνατότητες θα τις 
αξ ι οπο ι ήσουμε. Οσον αφορά το ερώτημά σας για τα 12 μιλιά, θα σας 
επαναλάβω αυτό που πάγια έχουν πει όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις εδω και 
παρα πολλά χρόνια, ότι θα ασκήσουμε τα δικαιώματά μας όταν το κρίνουμε 
σκόπιμο. Τα δικαιώματά μας αυτά είναι δικαιώματα από τα οποία δεν 
πρόκειται ποτέ να παραιτηθούμε, θα τα ασκήσουμε όταν επιβάλλουν οι 
περιστάσεις και κρίνουμε εμείς σωστό.

Τέλος, δεν γνωρίζω τι εννοεί ο εμπορικός ακόλουθος των 
Ηνωμένων Πολιτειών. 0 εμπορικός ακόλουθος των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί 
να επισκεφθεί το αρμόδιο υπουργείο και να επισημάνει τα προβλήματα, για 
να μπορέσουμε να δούμε τι τον ενοχλεί και να εξετάσουμε αν αυτά 
αληθεύουν. Δεν πιστεύω να αληθεύουν, διότι εμείς δεν αλλάζουμε τους 
όρους των επενδύσεων.

Τώρα, αν αφορά αυτά τα καζίνο, είναι ένα ερώτημα, ποιοι 
είναι οι όροι των επενδύσεων. Οι όροι των επενδύσεων είναι αυτοί οι 
οποίοι έχουν συμφωνηθεί και τίποτε άλλο; Δεν εξετάζουμε ποτέ τίποτε 
άλλο;

Ή μία πολιτεία ευνομούμενη είναι υποχρεωμένη στην πορεία 
μιας εξέλιξης μιας επένδυσης, να εξετάσει και ορισμένα άλλα θέματα όπως 
είναι οι επιπτώσεις, όπως είναι οι λειτουργίες σύμφωνα με το νόμο, όπως 
είναι θέματα δημοσίας τάξεως κλπ.
κ .ΑΔΑΜ: Κύριε Πρόεδρε, είπατε και χθες, επαναλάβατε και σήμερα, ότι 
αρχίζει μια αντιστροφή στον τομέα της αποβιομηχάνισης και απαντώντας στο 
ερώτημα του συναδέλφου εδώ, είπατε ότι στο θέμα της ανεργίας και στο 
θέμα της απασχόλησης, έχετε φτάσει σε έναν αριθμό 150.000 θέσεις 
εργασίας δημιούργησε την τετραετία αυτή η πολιτική των κυβερνήσεων του 
ΠΑΣΟΚ.

Είδαμε όμως κάτι εντελώς διαφορετικό. Εχουμε διαφορετικές 
εικόνες. Οταν φτάσατε στη Θεσσαλονίκη, σας περίμεναν εδώ απολυμένοι από 
την ΘΟΟΟΥΕΑΙΙ και μάλιστα σε δύο σημεία της πόλης. Επίσης το 
Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης είχε προκηρύξει για την Πέμπτη 
Πανθεσσαλονίκειο συλλαλητήριο, στο οποίο από τη μια μεριά θα 
διαμαρτύρονταν γιατί προχωρεί η αποβιομηχάνιση και από την άλλη μεριά θα 
ζητούσε μέτρα κατά της ανεργίας.



Το ερώτημα είναι,  που είναι αυτές οι 150.000 θέσεις 
απασχόλησης, σε ποιους τομείς; Μήπως στο δημόσιο; Και το δεύτερο 
ερώτημα. Μήπως ο Ανδρέας Παπανδρέου που πέρσι ακριβώς την ίδια μέρα 
κατηγορούσε την πολιτική που ακολουθούσατε στο Υπουργείο Βιομηχανίας, 
σας κατηγορούσε, σας απέδιδε ευθύνες αδίκως γιατί απέτυχε η πολιτική 
στον τομέα της βιομηχανίας και μάλιστα ιδιαίτερα στον τομέα της 
ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχαν ί ας;

Και ένα ερώτημα, αν θέλετε να απαντήσετε και σ' αυτό. Τέθηκε 
ένα θέμα για το σκοπιανό και παραπέμψατε στην ενδιάμεση συμφωνία. Το 
ερώτημα είναι το εξής: Οταν επίσημα αναγγέλθηκε από την κυβέρνηση η 
ενδιάμεση συμφωνία, δώσατε προς πόσα κατεύθυνση και προς τους 
εσωκομματικούς αμφισβητίες αυτής της συμφωνίας, τη διαβεβαίωση ότι αν 
δεν τηρηθούν αυτοί οι όροι, πολύ σύντομα θα ξεφύγετε απ' αυτή την 
συμφων ί α.

Τι έχετε να απαντήσετε αφού οι όροι φαίνεται ότι δεν 
τηρούνται από την πλευρά των Σκοπιών;
Κ . Σ Η Μ Ι Τ Η Σ :  Ας έρθω στο πρώτο θέμα. Δεν πρέπει να κρίνουμε από την τύχη 
μιας επιχείρησης το σύνολο της εξέλιξης. Σε μια οικονομία ελεύθερης 
αγοράς κλείνουν επιχειρήσεις και κλείνουν πολλές επιχειρήσεις. Οπως 
ταυτόχρονα ανοίγουν και πολλές άλλες. Και ανοίγουν πολλές άλλες σε 
πολλούς νέους τομείς.

Ποιό είναι το κύριο ελληνικό πρόβλημα σε σχέση με την 
απασχόληση; Το πρόβλημα είναι το εξής: Η χώρα ήταν μια χώρα φτηνού 
εργατικού κόστους. Το μεροκάματο εδώ κόστιζε φτηνά και γ ι '  αυτό είχαν 
αναπτυχθεί οι λεγάμενες δραστηριότητες φασόν, γ ι '  αυτό είχαν έρθει 
πολυεθνικές εταιρείες και κατασκεύαζαν προϊόντα στην Ελλάδα.

Ομως, αυτό έχει αλλάξει, διότι από τότε που άνοιξε η 
Ανατολική Ευρώπη, το μεροκάματο στις γειτονικές χώρες, στην Αλβανία και 
στη Βουλγαρία, είναι ελάχιστο σε σχέση με το ελληνικό μεροκάματο. Ενα 
δολάριο στην Αλβανία, δύο δολάρια ίσως στην Βουλγαρία και είναι ευτυχείς 
αν μπορούν να πάρουν το ένα δολάριο.

•«.
Το αποτέλεσμα ποιό ήταν; Το ξέρουμε όλοι. Οτι πάρα πολλές 

απ' αυτές τις βιομηχανίες και βιοτεχνίες, οι οποίες στηρίζονταν στο 
φθηνό εργατικό κόστος, μεταφέρθηκαν πέρα από τα σύνορά μας, πήγαν σε 
άλλες χώρες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξαν άλλες επιχειρήσεις, 
οι οποίες ανέπτυξαν δραστηριότητες.



Να κοιτάξετε παρακαλώ τα στοιχεία σε σχέση με τις εξαγωγές, 
θα διαπιστώσετε ότι προϊόντα τα οποία δεν είναι παραδοσιακά, προϊόντα 
που δεν είναι τρόφιμα και κλωστοϋφαντουργικά, αυξάνουν συνεχώς το 
μερίδιό τους στις εξαγωγές. Τα ηλεκτρονικά για παράδειγμα. Κάποιες νέες 
επιχειρήσεις παράγουν αυτά τα προϊόντα.

Κάποιες νέες επιχειρήσεις αναπτύσσονται και δημιουργούν νέες 
θέσεις εργασίας. Μην κρίνουμε από μια επιχείρηση. Και όσον αφορά τη 
συγκεκριμένη επιχείρηση την ΘΟΟϋΥΕΑΡ, το κλείσιμο της επιχείρησης είναι 
αποτέλεσμα όχι των ειδικών συνθηκών στην Ελλάδα, αλλά της αναδιοργάνωσης 
της ίδιας της πολυεθνικής εταιρείας.

Η πολυεθνική εταιρεία παρόλο που η επιχείρηση είχε κέρδη, 
παρόλο που δεν υπήρχαν προβλήματα με την επένδυση, απεφάσισε να κλείσει 
την επιχείρηση, διότι τη συμφέρει κάτι διαφορετικό.

Εμείς μέσω του Υπουργείου Εργασίας, ο υφυπουργός Εργασίας, 
και μέσω του Υπουργείου Βιομηχανίας, η υπουργός Ανάπτυξης, ήρθαμε σε 
επαφή με την εταιρεία και τονίσαμε την αναγκη ότι θα πρέπει να υπάρχει 
υποκατάσταση δραστηριοτήτων, για να μπορέσουν να απασχοληθούν οι 
εργαζόμενοι οι οποίοι έχασαν τη δουλειά τους.

Μας είπαν ότι εξετάζουν τη δυνατότητα δημιουργίας ενός 
Διαβαλκανικού Κέντρου Διάθεσης Ελαστικών εδώ στη Θεσσαλονίκη, ώστε να 
απασχοληθεί ένα τμήμα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο, εκείνων οι οποίοι 
απασχολούνταν τότε στην επιχείρηση. Θα πρέπει να βλέπουμε την 
μακροπρόθεσμη επίπτωση της πολιτικής, θα πρέπει να βλέπουμε εάν υπάρχει 
αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και περισσότερες επενδύσεις.

Και τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν, ότι η βιομηχανική 
παραγωγή αυξήθηκε συν 2%, ενώ τα τρία χρόνια της Ν.Δ. η εξέλιξη ήταν 
αρνητική, μειωνόταν η βιομηχανική παραγωγή, θα πρέπει να δούμε ότι οι 
επενδύσεις αυξήθηκαν θεαματικά το 1995 και 1996. Εχουμε ένα μεγάλο 
επενδυτικό άλμα.

Οσον αφορά τη δεύτερη ερώτησή σας, ο Α.Παπανδρέου υπήρξε 
ένας μεγάλος ηγέτης. 0 Α . Παπανδρέου .συνένωσε τ ις  δυνάμεις του 
προοδευτικού χώρου, οδήγησε τ ις  δυνάμεις αυτές στην κυβέρνηση, 
εξασφάλισε για τις δυνάμεις αυτές για πάρα πολλά χρόνια τη διακυβέρνηση 
της χωράς.

Δεν υπάρχει θέμα δικαίωσης ή όχι. Επειδή χρησιμοποιήσατε τη 
λέξη αδίκως. Δεν καταλαβαίνω τι θα πει αδίκως. Στο πλαίσιο μιας



κυβέρνησης, όπως είπα και πριν, υπάρχουν απόψεις. Ο καθένας εκφράζει και 
στηρίζει απόψεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει μια δικαίωση, μια μη 
δικα ί ωση.

Η πολιτική του Α.Παπανδρέου δικαιώθηκε από τα πράγματα. Και 
το τελευταίο ερώτημά σας για τα Σκόπια δεν το κατάλαβα, ειλικρινά. 
Υπήρχε η ενδιάμεση συμφωνία, όταν έγινε αυτή Πρωθυπουργός της χώρας ήταν 
ο Α.Παπανδρέου, υπουργός Εξωτερικών ήταν ο κ.Παπούλιας, παρουσίασαν αυτή 
την ενδιάμεση συμφωνία και δήλωσαν ποιά θα είναι η συνέχεια.

Σύμφωνα με την πολιτική που αποφασίστηκε τότε ενεργεί και η 
σημερινή κυβέρνηση.
Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ο Ι :  Ισχυρίζεστε ότι η προσφυγή στις εκλογές δεν έχει στόχο να 
λυθούν τα χέρια της κυβέρνησης, για να προχωρήσει σε σκληρότερα μέτρα 
μετά από αυτές.

Ωστόσο, υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία δημιουργούν 
έκπληξη. Και έκπληξη δημιουργεί το γεγονός να ισχυρίζεται κανείς σήμερα 
στην Ελλάδα ότι το 80% του ελληνικού λαού καταναλώνει με τρόπο χυδαίο 
και προκλητικό και ότι ζει σε συνθήκες ευμάρειας.

Και η κυβέρνησή σας λέει και ξαναλέει ακριβώς αυτό το 
πράγμα. Οτι το 80% του ελληνικού λαού καταναλώνει κατά τρόπο χυδαίο και 
προκλητικό. Ζητώ το σχόλιό σας για τις  δηλώσεις του υπουργού των 
Οικονομικών της κυβέρνησής σας, που έγιναν στο ΕΘΝΟΣ 26 Αυγούστου, όπου 
αφού αναφέρει αυτό ακριβώς που σας είπα προηγουμένως, καταλήγει ότι 
"Ολοι οι νεοέλληνες, αυτοί που καταναλώνουν κατά τρόπο χυδαίο και 
προκλητικό, πρέπει να αντιληφθούν ότι έχουν και υποχρεώσεις απέναντι 
στον τόπο".

Τέσσερις μέρες αργότερα ο υπουργός των Οικονομικών στο 
ραδιοσταθμό ΡΙ.ΑΝΝΕΤ αναφέρει πάλι ότι το 80% του ελληνικού λαού είναι 
απόλυτη πεποίθησή του ότι ζει πέραν των δυνατοτήτων που παράγει η 
οικονομία και θα πρέπει αυτοί οι οποίοι καταναλώνουν και μάλιστα με πολύ 
χυδαίο τρόπο, να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να εξαναγκάσουν το κράτος να 
δανείζεται κλπ.' . Λ/ψ

Το ερώτημά μου είναι ποιά μέτρα συγκεκριμένα θα πάρετε ώστε , 
να πάψει το 80% του ελληνικού λαού, δηλαδή οι απολυμένοι της ΟΟΟΩΥΕΑΡ, 
τα εκατομμύρια των εργαζόμενων συνταξιούχων κλπ., να καταναλώνουν με 
τρόπο χυδαίο και προκλητικό και να ζουν σε συνθήκες ευμάρειας. *
Κ . Σ Η Μ Ι Τ Η Σ :  Πρώτα απ' όλα ο κ.Παπαδόπουλος είναι άνθρωπος ιδιαίτερα λιτός 
ο ίδιος και πιστεύω ότι επειδή είναι ιδιαίτερα λιτός δεν χρησιμοποιεί



αυτές τις εκφράσεις, τις οποίες εσείς αναφέρετε με αυτό τον τρόπο.

Δεν κατάλαβα σε τι σκοπεύετε, τι θέλετε να επισημάνετε. 
θέλετε να επισημάνετε μήπως ότι δεν υπάρχει φοροδιαφυγή; θέλετε να 
επισημάνετε μήπως ότι δεν υπάρχει παραοικονομία; θέλετε να επισημάνετε 
μήπως ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι, ομάδες οι οποίες εκμεταλλεύονται τη 
θέση την οποία έχουν για να προσποριστούν οφέλη; θέλετε να επισημάνετε 
ίσως ότι υπάρχει μια κοινωνία, όπου ζουν όλοι σε μια κατάσταση 
ιδιαίτερης ανάγκης και εμείς δεν το προσέχουμε αυτό;

Εγώ πιστεύω ότι η εικόνα την οποία έχουν όλοι οι Ελληνες 
είναι ότι υπάρχει μια Ελλάδα του μόχθου, μια Ελλάδα της εργασίας, ότι η 
μεγάλη πλειοψηφία παλεύει για το μεροκάματό της και αυτή η κυβέρνηση 
στηρίζει αυτούς που παλεύουν γ ι '  αυτό το μεροκάματο.

Είναι το θέμα πώς τα χρησιμοποιείτε. Και ο υπουργός 
Οικονομικών δεν τα εννοεί έτσι όπως τα εννοείτε εσείς. Ο υπουργός 
Οικονομικών επισημαίνει ορισμένα φαινόμενα, τα οποία όλοι εμείς πρέπει 
να επισημάνουμε.

Οτι υπάρχει ένα φαινόμενο στην ελληνική κοινωνία που είναι, 
όπως σας είπα, της φοροδιαφυγής, της παραοικονομίας, κάποιων κερδών τα 
οποία δεν είναι νόμιμα, κάποιων οι οποίοι καταναλώνουν υπερβολικά και 
δεν συμμετέχουν στις θυσίες. Μήπως εσείς πιστεύετε ότι συμμετέχουν όλοι 
στις θυσίες;

Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κάνουν μια προσπάθεια να 
συμμετέχουν όλοι στις θυσίες. Γιατί τους υπερασπίζεστε;
ΔΗΜΟΣΙ ΟΓΡΑΦΟΣ ( T R T ) : Η θετική δημόσια εικόνα σας, όπως καταγράφεται στις 
δημοσκοπήσεις, γίνεται μια προσπάθεια από τους πολίτικους σας αντιπάλους 
και τις τελευταίες ημέρες, χθες υπήρξαν σχετικές δηλώσεις, να αποδοθούν 
στην εκλεκτική συγγένεια, που λένε ότι έχετε με τα μεγάλα συμφέροντα.

Επειδή υπήρξαν ανάλογες τοποθετήσεις, έστω και περιθωριακά, 
κατά τη διάρκεια της συνεδριακής διαδικασίας του ΠΑΣΟΚ, το ερώτημά μου 
είναι τι απαντάτε σ' αυτούς που σας κατηγορούν γ ι '  αυτό το πράγμα;
Κ . Σ Η Μ Ι Τ Η Σ :  Ας φέρουν τα στοιχεία τους, σς δείξουν ποιά είναι τα μεγάλα 
συμφέροντα που με στηρίζουν, πώς με στηρίζουν, γιατί με στηρίζουν. Δεν 
πρόκειται να απαντάω σε συκοφαντίες.

ΠΑ ΠΠΑ  ( " Ε Ξ Π Ρ Ε Σ  - Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Ρ Α Δ Ι Ο Φ Ω Ν Ι Α ) :  Επιχειρείτε μια νέου τυπου 
προεκλογική εκστρατεία, που θα λεγαμε ότι βρίσκεται στον αντίποδα αυτών 
που μέχρι τώρα ξέραμε, θα ήθελα να ρωτήσω εάν ανησυχείτε ότι θα υπάρξει



μια διαρροή ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ προς το κόμμα του κ.Τσοβόλα, ψηφοφόρων 
που έχουν συνηθίσει να εκφράζονται και με το προεκλογικό κλίμα.
Κ . Σ Η Μ Ι Τ Η Σ : Η προεκλογική εκστρατεία όπως τη διοργανώσαμε, έχει στόχο 
μιας καλύτερης επαφής με τον κόσμο, θέλουμε η προεκλογική μας παρουσία 
να μην έχει τόσο έντονα τα στοιχεία του θεάματος, που είχαν οι 
προεκλογικές εκστρατείες παλιά κι αυτό ήταν κατανοητό για τις συνθήκες 
της εποχής εκείνης, να έχει πολύ περισσότερο το στοιχείο της ανθρώπινης 
επαφής.

Εμείς πιστεύουμε ότι με την εκστρατεία αυτή θα μπορέσουμε να 
έρθουμε κοντά στα προβλήματα του κόσμου, θα μπορέσουμε να συζητήσουμε, 
να εκφρασουμε τις δικές μας απόψεις. Νομίζω ότι θα είναι πετυχημένη.

Τ Ρ Ι Α Ν Τ Α Φ Υ Λ Λ Ι Α Η Σ :  Για τη σύγκλιση και την κοινωνική ευαισθησία, το 
κοινωνικό πρόσωπο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, επειδή ζητήσατε 
κάποια στοιχεία της υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης που ασχολείται με 
την οικογένεια και τις συνθήκες διαβίωσης EUROSTAT, περισσότεροι από 2 
εκατομμύρια Ελληνες ζουν σήμερα κάτω απο το όριο φτώχειας που ορίζει η 
Κοινότητα.

Για τους Ελληνες αυτούς, σε σχέση με τη σύγκλιση, η ελληνική 
οικονομία θα συγκλίνει, οι Ελληνες αυτοί θα συμμετέχουν στη σύγκλιση;
Κ . Σ Η Μ Ι Τ Η Σ :  Ολοι οι Ελληνες θα συμμετέχουν στη σύγκλιση. Εμείς δεν 
έχουμε στόχο να συγκλίνει και να ενωθεί με την Ευρωπαϊκή Ενωση ένα τμήμα 
μόνο της Ελλάδος.

Εχουμε πει ότι ένα συστατικό στοιχείο της πολιτικής μας 
είναι η κοινωνική δικαιοσύνη, ότι ένα κύριο στοιχείο της πολιτικής μας 
είναι ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τα στρώματα εκείνα τα οποία έχουν 
μεγαλύτερες δυσκολίες.

Αυτό το κάνουμε, θέλω να σας θυμίσω ότι αυτό το καλοκαίρι 
ενισχύσαμε τους χαμηλοσυνταξιουχους και ξεφύγαμε από μια παραδοσιακή 
αντίληψη, που ήθελε να συνδέει τις  όποιες ενισχύσεις με κάποια νομικά 
δικαιώματα και νομικές καταστάσεις.

Λεγόταν για παράδειγμά, ότι θα πρέπει να πάρουν την ενίσχυση 
όσοι είναι συνταξιούχοι του IΚΑ και να μην την πάρουν οι άλλοι 
συνταξιούχοι. Εμείς είπαμε ότι πρέπει να υπάρξει μια άλλη νοοτροπία, ότι 
πρέπει να βοηθήσουμε εκείνους που έχουν πραγματικά ανάγκη. Γ ι '  αυτό θα 
πάρουν οι συνταξιούχοι όλων των ταμείων που έχουν σύνταξη κά,τω από 
1 0 0 . 0 0 0 .



Και για να γίνει αυτό έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια σε 
όλα τα ταμεία και για να διαπιστωθεί ποιοι είναι αυτοί οι συνταξιούχοι 
και για να ειδοποιηθούν και για να τους δοθούν οι ενισχύσεις αυτές, οι 
οποίες θα είναι μηνιαίες και όχι εφ' άπαξ ενισχύσεις, όπως ισχυρίζεται η 
ΝΔ, κατά τέτοιο τρόπο να τους δοθούν ώστε να μην ταλαιπωρηθούν.

Εμείς θέλουμε μια Ελλάδα που συγκλίνει ολόκληρη η Ελλάδα και 
όχι μόνο ορισμένα στρώματα.
Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ο Ι :  Δεν θα σας κουράσω. Πέντε λόγια είναι η ερώτησή μου και 
φαντάζομαι τρία λόγια θα είναι η απάντησή σας. Η ερώτηση αφορά στο 
νοσοκομείο Δυτικής Θεσσαλονίκης, το νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Καλά τα έργα τα οποία εξαγγείλατε χθες που θα αρχίσουν, εδώ 
έχουμε ένα έργο τελειωμένο στο οποίο ξεχάσατε να αναφερθείτε.
Κ , Σ Η Μ Ι Τ Η Σ :  Το νοσοκομείο Παπαγεωργίου θα λειτουργήσει εντός του έτους, 
θα είναι ένα νοσοκομείο το οποίο θα είναι ενταγμένο στα πλαίσια του ΕΣΥ 
και όποια προβλήματα διοίκησης υπάρχουν θα λυθούν μετά τις εκλογές, θα 
λειτουργήσει όμως εντός του έτους.

Και δεν το ανέφερα απλούστατα όχι γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα 
το οποίο δεν πρόκειται να ξεπεραστεί αλλά για λόγους χρόνου. 
Λ Ε Π Τ Ο Κ Α Ρ Υ Δ Η Σ :  Μια ερώτηση έχω με δύο σκέλη. Η πρώτη ερώτηση είναι η 
εξής. Οπως ξέρετε ζούμε στον αστερισμό των εγκλημάτων και των 
παιδεραστών. Και παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή η Βόρειος Ελλάδα έχει 
κατακλυστεί και από πολλούς αλλοδαπούς, πρόσφυγες, Αλβανούς, μη Αλβανούς 
κλπ.

Κ . Σ Η Μ Ι Τ Η Σ :  Δεν δέχομαι το πρώτο που αναφέρατε να το συνδέσετε με τους 
αλλοδαπούς μετανάστες οι οποίοι βρίσκονται εδώ.
Λ Ε Π Τ Ο Κ Α Ρ Υ Δ Η Σ :  Γ ι '  αυτούς έχω ειδικό σκέλος, θα τους υπερασπιστείτε, όχι 
να τους κατηγορήσω. Είμαι Πόντιος κι αυτοί οι περισσότεροι είναι 
Πόντιοι.

Λέω ότι εάν σκέφτεται η κυβέρνησή σας, εάν εκλεγείτε 
κυβέρνηση, να επαναφέρει το νόμο της θανατικής ποινής για τα ειδεχθή 
εγκλήματα που συγκλονίζουν και τη δική μας χώρα αλλά και όλη την Ευρώπη 
τώρα. *
Κ . Σ Η Μ Ι Τ Η Σ :  Η κυβέρνηση δεν σκέπτεται να επαναφέρει τη θανατική ποινή. 
Οσον αφορά τα ειδεχθή εγκλήματα τα οποία έγιναν τους τελευταίους μήνες, 
είναι φανερό ότι έγιναν από άτομα τα οποία είναι ψυχικώς ανώμαλα.

Λ Ε Π Τ Ο Κ Α Ρ Υ Δ Η Σ : Το δεύτερο σκέλος είναι το εξής. Οπως όλοι οι Ελληνες 
πολίτες, οι εργαζόμενοι όταν κλείσουν κάποιο χρόνο εργασίας



συνταξιοδοτουντα ι , μήπως σκέπτεστε και τους πολίτικους να τους 
συνταξιοδοτήσετε μετά κάποιο χρονο και περιθώριο ηλικίας; Στα 60 ή 65
π.χ.;

Κ . Σ Η Μ Ι Τ Η Σ :  Δεν καταλαβαίνω το ερώτημά σας. Δεν υπάρχει καμία τέτοια 
σκέψη, διότι οι μεν βουλευτές δικαιούνται υπό ορισμένες προϋποθέσεις να 
πάρουν σύνταξη. Αυτή η ρύθμιση που υπάρχει, θα συνεχίσει να υπάρχει. 
Αυτοί που εργάζονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση παίρνουν σύνταξη μετά από 
ορισμένο χρόνο και ορισμένες προϋποθέσεις. Αλίμονο μας αν κάναμε μία 
ιδιαίτερη σύνταξη για τους πολιτικούς.
κ . Κ Ο Τ Ρ Ο Τ Σ Ο Σ  ( " Ε Π Ε Ν Δ Υ Τ Η Σ " ) :  Είναι αλήθεια ότι από τον περασμένο Ιανουάριο 
που αναλάβατε την πρωθυπουργία με την εκλογή οας από την Κ.Ο. έχετε 
δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλες προσδοκίες και στην αγορά και στην κοινή 
γνώμη. Αυτές οι προσδοκίες περί τα τέλη Αυγουστου που αποφασίσατε να 
προσφύγετε σε πρόωρες εκλογές, είχαν μεταφραστεί σε ένσ ρεύμα νικηφόρο 
που θα σας έδινε μια άνετη πλειοψηφία.

Παρακολουθούμε όμως τις τελευταίες μέρες μια αντιστροφή 
αυτού του κλίματος και υπάρχουν οι εκτιμήσεις και των εκλογολόγων, που 
λένε ότι η εκλογική μάχη θα κριθεί πιθανότατα οριακά, θα ήθελα να μας 
πείτε πού αποδίδετε αυτή την αντιστροφή του κλίματος. Μήπως φταίει η 
επικοινωνιακή σας πολιτική; Κάποιες κινήσεις που αφορούν το προφίλ που 
βγάλατε εσείς από την προεκλογική περίοδο; "

Και ένα δεύτερο κύριε Προέδρε για την επόμενη μέρα. Το 
κυβερνητικό σχήμα που θα σχηματίσετε, αφού είστε βέβαιος ότι θα 
κερδίσετε τ ις  εκλογές. Είχατε πει καθόλη τη διάρκεια του εξαμήνου από 
τον Ιανουάριο μέχρι το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ότι κάποιες αγκιλώσεις στο 
κυβερνητικό σχήμα εκείνης της περιόδου, δεν σας επέτρεπαν να προχωρήσετε 
σε μέτρα που εσείς θέλατε στην πορεία για τον εκσυγχρονισμό.

θεωρείτε ότι το νέο κυβερνητικό σχήμα, θα πρέπει να 
απεμπλακεί από εκείνες τις αγκιλώσεις; Και εννοώ σε επίπεδο σύνθεσης και 
προσώπων.
Κ . Σ Η Μ Ι Τ Η Σ :  Δεν διαπιστώνω κ.Κοτρωτσο καμία αλλαγή των τάσεων οι οποίες 
υπάρχουν στον ελληνικό πληθυσμό. Υπάρχει ένα δημοσίευμα σήμερα σε μια 
εφημερίδα, σε σχέση με μια δημοσκόπηση, η οποία δημοσκόπηση δείχνει ότι 
το ΠΑΣΟΚ προηγείται. Υπάρχουν βέβαια και άλλες δημοσκοπήσεις και γ ι '  
αυτό θα πω ότι ας μην κάνουμε εκτιμήσεις για τάσεις, ας μην στεκόμαστε 
στις δημοσκοπήσεις.

Μια μεγάλη δημοσκόπηση θα γίνει στις 22 του Σεπτέμβρη. Και 
εμείς εκείνο το οποίο επιδιώκουμε, είναι να συσπειρώσουμε όλες τις



δυνάμεις του χώρου ο οποίος ασπάζεται τις  απόψεις τις δικές μας, 
ασπάζεται απόψεις στις ίδιες κατευθύνσεις, γιατί όσο πιο δυνατή είναι η 
πλειοψηφία η δίκιό μας, τόσο πιο αποτελεσματικοί θα είμαστε στην 
εφαρμογή ενός προγράμματος, το οποίο θα δώσει νέες δυνατότητες στον 
τόπο.

Εμείς θέλουμε μια ευρεία, θέλουμε μια μεγάλη πλειοψηφία, 
γιατί τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα και τα προβλήματα αυτά χρειάζονται 
μεγάλη στήριξη και πιστεύω ότι θα την έχουμε.
Α . Ρ Α Π Ι Τ Ο Υ :  Κύριε Πρόεδρε, οι πολιτικοί σας αντίπαλοι, σας επικρίνουν ότι 
η προκήρυξη των εκλογών συνδεόταν περισσότερο με μια προσωπική ή 
παραταξιακή ευκαιρία και όχι με ένα ζήτημα που θα αφορούσε την καλύτερη 
πορεία της χώρας, θα ήθελα το σχόλιό σας.

Κ . Σ Η Μ Ι Τ Η Σ :  Η προκήρυξη των εκλογών ήταν μια απόφαση ευθυνης. Η χώρα 
αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις, η χωρά χρειάζεται να έχει μια 
κυβέρνηση η οποία μπορεί αποφασιστικά να δώσει απαντήσεις στις 
προκλήσεις αυτές. Μια μακρόσυρτη προεκλογική περίοδος, θα σήμαινε ότι θα 
πολλαπλασιάζαμε προβλήματα.

Οπως ανέφερα χθες στην ομιλία μου, χάρη στην απόφαση αυτή, 
εμείς ως κυβέρνηση για πρώτη φορά σπάσαμε αυτό που λέγεται εκλογικός 
κύκλος. Δηλαδή τη δίνη εκείνη η οποία παρασύρει την οικονομία σε κρίση, 
τη δίνη εκείνη η οποία δημιουργεί προβλήματα.

Σε 15 μέρες η χώρα θα έχει κυβέρνηση, κυβέρνηση η οποία δεν 
θα υπόκειται σε πιέσεις μιας μακράς προεκλογικής διαμάχης και η οποία θα 
μπορεί αποφασιστικά να πάρει εκείνα τα μέτρα, εκείνες τις αποφάσεις, οι 
οποίες χρειάζονται και για να προχωρήσουμε όσον αφορά την ευρωπαϊκή 
ενοποίηση και για να προχωρήσουμε όσον αφορά τα Βαλκάνια και για να 
προχωρήσουμε όσον αφορά τον οικονομικό και κοινωνικό εκσυγχρονισμό και 
για να προχωρήσουμε όσον αφορά το κοινωνικό κράτος. Ευχαριστώ.


