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Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σημίτης 
παρουσίασε σήμερα το μεσημέρι (13.20) στο Ζάππειο Μέγαρο, προς τους 
εκπροσώπους του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, τις προγραμματικές 
δεσμεύσεις του κυβερνητικού προγράμματος του Πανελλήνιου 
Σοσιαλιστικού Κινήματος για τη νέα τετραετία 2000-2004.

Μετά την εισαγωγική ομιλία του (που διανέμεται σε ξεχωριστό 
δελτίο Τύπου), ο Πρωθυπουργός απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις 
δημοσιογράφων:

Γ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ("ΤΑ ΝΕΑ"): Κύριε Πρόεδρε, μπορείτε να μας εξηγήσετε τη 
σκοπιμότητα των μέτρων που εξαγγείλατε τώρα, αυτών που θα είναι ύψους 390 
δισεκατομμυρίων; Αν θυμάμαι καλά, στη Θεσσαλονίκη είχατε απορρίψει τον 
προεκλογικό χαρακτήρα εκείνων των μέτρων. Όσοι σας άκουσαν σήμερα, θα 
έχουν άδικο να σκεφτούν ότι οι εξαγγελίες σας είναι σε συνάρτηση με το 
αμφίρροπο της εκλογικής αναμέτρησης;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Σας παρουσίασα το πρόγραμμά μας από το 2000 μέχρι το 
2004. Στη Θεσσαλονίκη μίλησα για την πολιτική μας το 2000. Πιστεύω ότι ο 
ελληνικός λαός σήμερα, με τις εκλογές στις 9 Απριλίου μπροστά μας, θέλει να 
ξέρει ποια πολιτική θα ακολουθήσουν τα κόμματα τα επόμενα χρόνια.

Εμείς μπορούμε να καθορίσουμε την πολιτική μας σε γενικές 
κατευθύνσεις, σε πιο εξειδικευμένους στόχους, αλλά και σε συγκεκριμένα μέτρα. 
Σε συγκεκριμένα μέτρα τα δύο επόμενα χρόνια, 2001-2002. Δεν σας ανέφερα 
μόνο μέτρα. Σας ανέφερα και ποσά. Γιατί τα μέτρα αυτά προκύπτουν από το 
σχεδίασμά μας, από το πρόγραμμά μας, από τις προοπτικές τις οποίες έχουμε 
δουλέψει.

Στις αρχές του Φλεβάρη, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 
πρόγραμμα σύγκλισης. Το πρόγραμμα σύγκλισης δεν είναι ένα πρόγραμμα 
ορισμένων μηνών. Το πρόγραμμα σύγκλισης αφορά χρόνια. Αφορά δύο χρόνια 
και διαγράφει τις προοπτικές για τα επόμενα χρόνια.

Είναι ένας σχεδιασμός για το μέλλον. Και γι' αυτό εδώ, μέσα στο 
πλαίσιο των δυνατοτήτων μας, αναφέρουμε αυτό που θα γίνει τα επόμενα χρόνια. 
Θέλουμε να το γνωρίζει ο ελληνικός λαός. Θέλουμε να είμαστε συγκεκριμένοι, γιατί



εμείς προσπαθήσαμε τα τελευταία χρόνια να είμαστε συγκεκριμένοι. Και θέλουμε 
να αναλάβουμε δεσμεύσεις, γιατί αναλάβαμε δεσμεύσεις και στο παρελθόν και 
θέλουμε να έχουμε δεσμεύσεις και για το μέλλον.

Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, αυτό θα κάνουμε. Το κάναμε και θα 
το ξανακάνουμε.

Γ.ΚΑΡΕΑΙΑΣ ("ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ'’): Κύριε Πρόεδρε, επειδή, όπως είπατε, θέλετε 
να είστε συγκεκριμένοι, θέλω να σας ρωτήσω για το πλέον επίμαχο -κατά την δική 
μου άποψη- θέμα της προεκλογικής περιόδου, που είναι το λεγόμενο ασφαλιστικό 
πρόβλημα. Νομίζω ότι χιλιάδες Έλληνες θα ήθελαν να ακούσουν από εσάς 
συγκεκριμένα, ποιά είναι τα ώριμα ασφαλιστικά δικαιώματα, τα οποία δεν 
πρόκειται να θιγούν και ποιά ενδεχομένως τα ανώριμα, τα οποία η επόμενη 
κυβέρνησή σας θα θίξει.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Θα κάνω πρώτα μία πολιτική παρατήρηση. Εδώ και τέσσερα 
χρόνια, αυτή η κυβέρνηση έχει επισημάνει ότι το ασφαλιστικό είναι ένα θέμα όπου 
χρειάζεται μελέτη, έρευνα, χρειάζεται μεταρρύθμιση και ξεκινήσαμε αυτή την 
μεταρρύθμιση εδώ και αρκετό καιρό.

Θέλω να θυμίσω μονάχα τρία σημεία:
• Τη δημιουργία ενός νέου ασφαλιστικού οργανισμού για τους αγρότες, ώστε να 

μην δίνονται μόνο παροχές για τις συντάξεις σε κάθε εκλογική περίοδο. Έγινε ο 
νέος ΟΓΑ.

• Τη συγχώνευση των ταμείων, και
• τους νέους κανόνες για την αξιοποίηση της περιουσίας των ταμείων.

Το ασφαλιστικό θέμα έχει παρουσιαστεί από τη δική μας κυβέρνηση 
και έχουμε επίσης δηλώσει ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται στο επίκεντρο της 
προσοχής μας. Τις τελευταίες μέρες, από πλευράς της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης και άλλων, έχει ενταθεί η απορία για το τί θα γίνει. Πιστεύω πως 
είναι μία απορία σκόπιμη, μία απορία που έχει σκοπό να δημιουργήσει ανησυχία, 
φόβο, ότι χάνονται δικαιώματα, ότι θα βρεθούμε σε μία πολύ άσχημη κατάσταση, 
ότι τεκταίνονται κάποιες λύσεις, οι οποίες θα είναι σε βάρος του ελληνικού λαού.

Εμείς, τα τέσσερα χρόνια που πέρασαν, αυτές τις αποφάσεις που 
πήραμε, τις συζητήσαμε σε κοινωνικό διάλογο. Αυτές τις αποφάσεις που πήραμε, 
αφού τις συζητήσαμε σε κοινωνικό διάλογο, τις παρουσιάσαμε και δεν 
αιφνιδιάσαμε κανέναν. Δεν θίξαμε δικαιώματα των ασφαλισμένων. Αυτές είναι οι 
αρχές, τις οποίες θέλουμε να ακολουθήσουμε και θα ακολουθήσουμε στο επόμενο 
διάστημα.

Έχουμε όμως, επίσης, αποσαφηνίσει ότι γύρω απ' όλα αυτά τα 
θέματα χρειάζεται και έρευνα και διάλογος. Χρειάζεται έρευνα, διότι έχουν αλλάξει 
τα δεδομένα. Δεν είναι πια τα δεδομένα αυτά που ήταν το '95-'96. Έχουμε 
ρυθμούς ανάπτυξης 3%- 3,5%. Αυτοί οι ρυθμοί ανάπτυξης εξασφαλίζουν 
περισσότερη απασχόληση -σας μίλησα για 200 χιλιάδες θέσεις εργασίας- άρα και 
περισσότερες εισφορές.



Τα ταμεία έχουν περισσότερα χρήματα. Τα ταμεία, επίσης, έχουν 
περισσότερη περιουσία. Γιατί πολλά ασφαλιστικά ταμεία έχουν επενδύσει σε 
μετοχές και οι μετοχές έχουν μεγαλύτερη αξία πια. Είναι γνωστό ότι η Εθνική, η 
Εμπορική Τράπεζα ανήκουν κατά μεγάλο ποσοστό σε ταμεία.

Υπάρχουν μετανάστες, οι οποίοι πληρώνουν εισφορές και δεν 
παίρνουν ακόμη -και δεν θα πάρουν για πολύ καιρό- την ανταπόδοση γι' αυτές τις 
εισφορές. Και αυτά τα χρήματα ενισχύουν τα ταμεία. Έχουμε αποφασίσει και έχει 
μπει η διαδικασία μπροστά, το ΚΕΠΕ να διοργανώσει ένα διεθνή διαγωνισμό για 
τη μελέτη του όλου θέματος.

Τα στοιχεία θα δημοσιοποιηθούν και θα πάρουμε αποφάσεις. Μην 
βιαζόμαστε να διαγράψουμε τώρα αποφάσεις, για τις οποίες δεν είμαστε ώριμοι. 
Για τις οποίες δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι. Γιατί, ούτε τα στοιχεία όλα υπάρχουν, 
ούτε η επεξεργασία τους έχει ολοκληρωθεί, ούτε κοινωνικός διάλογος έχει γίνει και 
αυτό είναι μία απαραίτητη προϋπόθεση και άρα, ούτε μία συμφωνία για το πού θα 
πορευτούμε υπάρχει.

Και για να κλείσω, θέλω να σας θυμίσω ότι υπήρχε μία ασφαλιστική 
μεταρρύθμιση επί Νέας Δημοκρατίας '90-'93 και τα μέτρα που πάρθηκαν τότε, 
πάρθηκαν, κατά κάποιο τρόπο, αιφνιδιαστικά, χωρίς τον αναγκαίο κοινωνικό 
διάλογο και γι' αυτό εμείς, αυτή η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, ορισμένα απ' αυτά τα 
μέτρα τα ανήρεσε. Δεν εφαρμόστηκαν.

Γιατί ακριβώς έχουμε μία άλλη αντίληψη. Και με βάση αυτή την άλλη 
αντίληψη, θα προχωρήσουμε.

ΚΟΥΡΗΣ ("ΕΘΝΟΣ"): Κύριε Πρόεδρε, το ΠΑΣΟΚ, θυμόμαστε τις καταχωρήσεις 
και τις διαφημίσεις προεκλογικά, πριν τις Ευρωεκλογές, είχε επενδύσει πολλά στο 
Χρηματιστήριο. Το τελευταίο διάστημα όμως κάτι δεν πάει καλά, άρχισαν οι 
γκρίνιες, δεν σας άκουσα και εσάς να αναφερθήκατε και ταυτόχρονα έχουμε και τη 
Νέα Δημοκρατία να σας κατηγορεί να σταματήσετε τις επεμβάσεις, για να 
μπορέσουν να απεγκλωβιστούν οι επενδυτές.

Και θα ήθελα ένα σχόλιο. Δεν κατάλαβα καλά αυτό το θέμα της 
απασχόλησης. Η ανεργία είναι μετρήσιμος στόχος; Γιατί σ' αυτή την τετραετία 
είχαμε νέες θέσεις εργασίας, αλλά ταυτόχρονα ανέβηκε και η ανεργία.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Στο πρώτο θέμα: Η γενική πορεία του Χρηματιστηρίου, ενός 
Χρηματιστηρίου σε κάθε χώρα εξαρτάται από την πορεία της οικονομίας. Η πορεία 
της οικονομίας στην Ελλάδα είναι καλή, είναι θετική. Τα τέσσερα τελευταία χρόνια 
είχαμε μία διαρκή βελτίωση.

Και η προοπτική, όπως προκύπτει, από τις διεθνείς εκθέσεις, το 
πρόγραμμα σύγκλισης, τις συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα συνεχίσει να 
είναι θετική. Αυτό σημαίνει ότι και η πορεία του Χρηματιστηρίου θα είναι 
μακροπρόθεσμα θετική.

Το Χρηματιστήριο είναι ένας θεσμός, ο οποίος στόχο έχει να 
εξυπηρετήσει τους επενδυτές να βρουν κεφάλαια για να πραγματοποιήσουν



επενδύσεις, να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Είναι, 
επίσης, ένας θεσμός που έχει σκοπό να εξυπηρετήσει τους αποταμιευτές.

Η κυβέρνηση, κάθε κυβέρνηση έχει μια υποχρέωση: Να 
δημιουργήσει το πλέγμα εκείνο των ρυθμίσεων, ώστε αυτή η αγορά να 
λειτουργήσει με διαφάνεια και να δημιουργεί εμπιστοσύνη. Αυτή είναι η αποστολή 
της. Να υπάρχει στη χρηματιστηριακή αγορά η αναγκαία πληροφόρηση για να 
παίρνουν όλοι, όσοι συμμετέχουν, τις αναγκαίες αποφάσεις.

Η κυβέρνηση δεν έχει κανένα ρόλο να παίξει, όσον αφορά τη 
λειτουργία της ίδιας της αγοράς. Το Χρηματιστήριο έχει αυτονομία. Η κυβέρνηση 
και τα κόμματα πρέπει να περιφρουρήσουν αυτή την αυτονομία. Είναι μία αγορά 
και μία αγορά πρέπει να λειτουργήσει με τους κανόνες της αγοράς.

Από εκεί και πέρα, θέλω να τονίσω και πάλι ότι η προοπτική, 
μακροπρόθεσμα, είναι θετική, γιατί, σε όλες τις χώρες που έχουν το δικό μας 
οικονομικό σύστημα, είναι αλληλένδετη η πορεία του Χρηματιστηρίου με την 
πορεία της οικονομίας. Και η πορεία της οικονομίας είναι μία πορεία η οποία θα 
είναι όλο και καλύτερη τα επόμενα χρόνια.

Όσον αφορά τώρα το θέμα της ανεργίας: Εμείς θέτουμε ένα 
μετρήσιμο και συγκεκριμένο στόχο, όσον αφορά την αύξηση της απασχόλησης. 
Εμείς έχουμε κάνει μεγάλα βήματα στο θέμα αυτό. Εάν δείτε τα συγκριτικά 
στατιστικά στοιχεία με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα 
διαπιστώσετε, πολύ εύκολα, ότι είμαστε από τις πρώτες χώρες, όσον αφορά τη 
δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Και θα συνεχίσουμε τα επόμενα χρόνια, 
να είμαστε από τις πρώτες χώρες για νέες θέσεις απασχόλησης.

Η ανεργία στην Ελλάδα έχει διάφορους λόγους. Δύο βασικοί λόγοι 
είναι, ότι ορισμένοι κοινωνικοί τομείς, κοινωνικές ομάδες δεν είναι ενταγμένες 
ακόμη στην αγορά εργασίας, όπως είναι σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Οι γυναίκες, πολύ λιγότερες γυναίκες απασχολούνται εδώ στην Ελλάδα 
στην αγορά εργασίας, σε εργασία έξω από το σπίτι απ' ό,τι σε άλλες χώρες.

Και έχουμε ακόμη ένα υψηλό ποσοστό αγροτικού πληθυσμού, 
πολλοί αγρότες επιζητούν να βρουν εργασία σε υπηρεσίες, βιομηχανία και αυτό 
οδηγεί σε μία μεγάλη αύξηση της ζήτησης και έτσι σε άνοδο του επιπέδου 
ανεργίας. Πιστεύω όμως ότι μ' αυτό το στόχο που έχουμε θέσει -300.000 νέες 
θέσεις εργασίας και 300.000 ευκαιρίες κατάρτισης- θα περιορίσουμε την ανεργία.

Θέλω να θυμίσω, για να έχουμε κάποια συγκριτικά στοιχεία και να 
μην ξεχνάμε, γιατί ξεχνάμε, ότι η Νέα Δημοκρατία είχε πει το ’90-'93 ότι θα 
δημιουργήσει 200.000 θέσεις εργασίας. Αν θυμάμαι, δημιούργησε 1.000-1.100 και 
η ανεργία τότε εκτινάχθηκε, δεν θυμάμαι από 4%-5% που ήταν, τέσσερις ή πέντε 
μονάδες προς τα πάνω.

Μπορεί, με βάση αυτούς τους αριθμούς, να διαπιστώσει κανείς ποιά 
είναι η διαφορά της πολιτικής. Και μην ξεχνάμε ότι εμείς εφαρμόσαμε σε τέτοια 
έκταση για πρώτη φορά ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Ενεργητικές 
πολιτικές απασχόλησης, δηλαδή συνδυασμό της κατάρτισης, συνδυασμό επαφών



με επιχειρήσεις με την καταπολέμηση της ανεργίας. Παλιά τι γινόταν; Υπήρχε μόνο 
το επίδομα ανεργίας, τίποτε άλλο.

Τώρα, το επίδομα ανεργίας είναι ένα τμήμα των πολιτικών 
απασχόλησης. Υπάρχουν και πολλά άλλα τμήματα πολύ σημαντικά. Δεν έχει 
παρά να πάει κανείς σε ένα ΚΕΚ και να δει εκεί τα νέα παιδιά τα οποία μαθαίνουν, 
μαθαίνουν νέες δραστηριότητες που έχουν σχέση με τις ανάγκες της αγοράς και 
να ρωτήσει αν βρίσκουν δουλειά. Και θα διαπιστώσει ότι πολλά από τα παιδιά 
αυτά βρίσκουν δουλειά και λόγω της κατάρτισης και λόγω της πρακτικής άσκησης.

Η πολιτική μας έχει ως επίκεντρο την καταπολέμηση της ανεργίας. Η 
νέα τετραετία θα είναι τετραετία απασχόλησης και ξέρουμε και έχουμε συνείδηση, 
επειδή είμαστε ένα Σοσιαλιστικό Κόμμα, ότι αυτό το πρόβλημα πρέπει να είναι για 
την Κυβέρνηση το πρώτο πρόβλημα το οποίο καταπολεμά και πρέπει να 
καταπολεμά.

Γ.ΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ («ΒΗΜΑ»): Έχω ένα πολιτικό ερώτημα, κ.Πρόεδρε. Από 
στελέχη του Κόμματός σας και καμιά φορά και μέλη της Κυβερνήσεώς σας 
αφήνεται να εννοηθεί, μερικές φορές δηλώνεται και με σαφή τρόπο, ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση ή εν πάση περιπτώσει παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
δεν επιθυμούν αυτή την περίοδο μια κυβερνητική μεταβολή στην Ελλάδα και 
μερικές φορές διατυπώνεται αυτό και με τον τρόπο, ότι δεν επιθυμούν μια 
διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Πρόσφατα, για παράδειγμα, ο Τύπος κατέγραψε δηλώσεις 
κορυφαίου υπουργού σας, ο οποίος ...
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Με συγχωρείτε, εγώ πρέπει να σας πω, ότι το τι θέλουν οι 
Ευρωπαίοι είναι αδιάφορο για την Ελλάδα. Οι Έλληνες πολίτες μπορεί να 
αποφασίζουν ελεύθερα ποιά κυβέρνηση θα είναι στον τόπο και έχουν υποχρέωση 
να αποφασίζουν ελεύθερα με το κριτήριο, τι συμφέρει τη χώρα.

Γ.ΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μάλιστα. Τότε, επιτρέψτε μου να διατυπώσω ένα ερώτημα, 
επιστρέφοντας στο ασφαλιστικό.
Δ.ΡΕΠΠΑΣ: Κύριε Λακόπουλε, παρακαλώ πρέπει να δώσετε τη δυνατότητα και σε 
άλλους συναδέλφους να διατυπώσουν ερωτήσεις. Διατυπώνοντας δύο ερωτήσεις 
καθένας εξ υμών, στερείτε τη δυνατότητα για κάποιον άλλον συνάδελφό σας.

Γ.ΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, έχω την εντύπωση ότι ο Πρόεδρος απάντησε, πριν 
διατυπώσω το ερώτημα.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πήρατε σύντομη απάντηση.
Δ.ΡΕΠΠΑΣ: Σας αιφνιδίασε η απάντηση.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Τον αιφνιδίασε; Θα έπρεπε να περιμένει αυτή την απάντηση, 
Διότι είναι αδιανόητο εμείς, εδώ στην Ελλάδα, να αποφασίζουμε με το τι θέλουν οι 
άλλοι, προς Θεού! Εμείς αποφασίζουμε με το τι συμφέρει εμάς.

Και εμείς, το ΠΑΣΟΚ, λέμε ότι την Ελλάδα συμφέρει να ακολουθηθεί 
αυτή η πολιτική, την οποία είχαμε και σήμερα παρουσιάζουμε και πάλι 
συμπληρωμένη, βελτιωμένη, προσαρμοσμένη για τη νέα τετραετία.



Γ.ΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μάλιστα. Δεν μπορώ να σχολιάσω την απάντηση εγώ. Να σας 
υποβάλω ένα ερώτημα τότε. Δυστυχώς, δεν έχουμε το κείμενο του νέου 
κυβερνητικού προγράμματος, ώστε να δούμε τι ακριβώς περιλαμβάνεται εκεί.

Ωστόσο και στην απάντηση που δώσατε χθες στον κ.Έβερτ στη 
Βουλή και σε αυτά που αναφέρατε σήμερα, δεν υπάρχει πουθενά με ποιές 
συγκεκριμένες θέσεις θα προσέλθει το ΠΑΣΟΚ σ' αυτό το διάλογο που 
αναγγείλατε για τα συγκεκριμένα ζητήματα αυτής της συζήτησης για το 
ασφαλιστικό. Δηλαδή, τα όρια ηλικίας, τις εισφορές και το ύψος των συντάξεων.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κύριε Λακόπουλε, με συγχωρείτε, πιστεύω ότι ήμουν σαφής 
στο εξής και συνάγεται αυτό εύκολα από όσα είπα, ότι αυτή τη στιγμή μία τέτοια 
συζήτηση δεν έχει ωριμάσει. Ότι όποιος θελήσει να πει π.χ. για τα όρια ηλικίας 65- 
60-70-80-100-20, λέει πράγματα τα οποία στέκονται στον αέρα.

Γι' αυτό γίνεται αυτή η προσπάθεια συγκέντρωσης των στοιχείων, γι' 
αυτό γίνεται διεθνής διαγωνισμός, γι' αυτό έχει αναλάβει το ΚΕΠΕ. Πώς θα πάμε 
σε μία συζήτηση; Επειδή θέλει η Νέα Δημοκρατία να θέτει έτσι τα ερωτήματα; 
Κάθε συζήτηση χρειάζεται μια προεργασία και η προεργασία αυτή δεν έχει 
ολοκληρωθεί. Σας ανέφερα ότι η κατάσταση των Ταμείων είναι διαφορετική. Έχει 
γίνει μια σωστή εκτίμηση συνολικά για τα Ταμεία; Έχουμε καιρό. Μέσα στα 
επόμενα τέσσερα χρόνια μπορούμε να τα λύσουμε αυτά. Αλλά έχουμε καιρό.

Δεν είναι έτσι ότι καταρρέουν τα Ταμεία και πρέπει να τρέξουμε και γι' 
αυτό, πώς ακόμη δεν έχουν γίνει αυτά. Δεν έχουν γίνει αυτά, διότι είχαμε ήδη -σας 
είπα- από το '96 περιγράψει τι θα κάνουμε: Και τα στάδια και το χρονοδιάγραμμα. 
Και είπαμε ότι μετά από τα τέσσερα χρόνια, θα προχωρήσουμε σε αυτή την 
επεξεργασία. Γιατί θέλουμε πρώτα να νοικοκυρέψουμε τα πράγματα. Και τα 
νοικοκυρέψαμε.

Οι ερωτήσεις σας δεν έχουν απαντήσεις. Διότι οι ερωτήσεις σας 
πηγάζουν από ένα άγχος και μια βεβαιότητα ότι τώρα πρέπει ταμειακά να 
τακτοποιήσουμε τα πράγματα, το οποίο δεν δικαιολογείται. Δεν υπάρχει τώρα να 
τακτοποιήσουμε ταμειακά τα πράγματα.

Γι' αυτό θα υπάρξει κοινωνικός διάλογος και γι' αυτό η ασφαλιστική 
μεταρρύθμιση θα είναι ένα από τα θέματα, όπου θα φανεί τι σημαίνει κοινωνικός 
διάλογος και πώς μπορούμε να συμφωνήσουμε σε κάποιες κατευθύνσεις.

Επίσης, θέλω να σας πω τώρα τελείως θεωρητικά -επειδή μου το 
θέτετε αυτό- ότι κι αυτή η προσέγγιση 60 - 65 - 62 - 58 είναι μια λάθος 
προσέγγιση. Γιατί υπάρχουν πολλοί δρόμοι να τακτοποιήσεις σε αυτό το θέμα.

Για παράδειγμα: Κάποιος θέλει να μείνει όσο θέλει να μείνει και να 
μην φύγει και κάποιος άλλος να φύγει νωρίτερα. Υπάρχουν και τέτοιες λύσεις. Πώς 
θα τα βάλουμε όλα σε μια «προκρούστια κλίνη» για να εξυπηρετήσουμε αυτούς 
που θέλουν να δημιουργήσουν δράματα, πριν από τις εκλογές, τον κ.Έβερτ, τον 
κ.Σιούφα, ή τον Τύπο ο οποίος ασπάζεται τις απόψεις της Νέας Δημοκρατίας; 
Τέτοια δράματα, δεν πρόκειται να στήσουμε, διότι είναι δράματα τα οποία αν 
στηθούν, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.



Γ.ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ ("ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ"): Κύριε Πρόεδρε, είπατε στην εισηγητική σας 
τοποθέτηση, ότι κάνατε πολλά τα τέσσερα χρόνια που πέρασαν και ότι υπάρχουν 
πάρα πολλά να γίνουν ακόμη. Ήθελα να σας ρωτήσω αν συμμερίζεστε την άποψη 
ότι θα μπορούσαν στα χρόνια που πέρασαν να γίνουν πολλά περισσότερα ή 
κάποια πράγματα από αυτά πολύ καλύτερα, απ’ όσο έγιναν.

Και αν είναι θετική η απάντηση, θα ήθελα να ήξερα αν έχετε 
εντοπίσει τις αιτίες ή τους "υπεύθυνους" γι' αυτές τις καθυστερήσεις ή τις λάθος 
επιλογές, ενδεχομένως.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Το 1996 ξεκινήσαμε με ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων σε 
ορισμένους τομείς. Δώσαμε ιδιαίτερη σημασία σε δυο τομείς: Την οικονομική 
πολιτική και την εξωτερική πολιτική. Και δώσαμε ιδιαίτερη σημασία στην 
οικονομική πολιτική, διότι η σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας και η 
ανάπτυξή της, είναι προϋπόθεση να μπορέσουμε να κάνουμε σημαντικές 
παρεμβάσεις και σε άλλα πεδία.

Ενσυνείδητα αποφασίσαμε ότι η προσοχή μας θα στραφεί στην 
οικονομία και δεν θα στραφεί σε κάποια άλλα θέματα, τα οποία αφορούν τους 
πολίτες, π.χ τις συγκοινωνίες, γιατί αν δεν τακτοποιήσουμε την οικονομία, δεν 
μπορούμε να κάνουμε αποφασιστικά βήματα στις συγκοινωνίες.

Σίγουρα υπάρχουν πολλά τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν 
καλύτερα σε αυτούς τους διάφορους τομείς, που αφορούν την καθημερινότητα του 
πολίτη. Θα μπορούσαμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Σίγουρα γίνονται λάθη. 
Υπάρχουν πολιτικές ή δράσεις οι οποίες δεν έχουν και λάθη; Κανένας δεν είναι
αλάνθαστος.

Αλλά εγώ κάνω στο τέλος τη διαπίστωση, όσον αφορά τους δυο 
τομείς. Κάναμε το αποφαστικό βήμα; Κάναμε το αποφασιστικό βήμα. Όσον αφορά 
τους άλλους τομείς, δώσαμε τον αέρα του εκσυγχρονισμού; Δώσαμε το μήνυμα 
του εκσυγχρονισμού και κάναμε βήματα του εκσυγχρονισμού;

Ο πολίτης δεν είναι ικανοποιημένος από τη σχέση του με τη δημόσια 
διοίκηση. Δεν έγινε τίποτε στη δημόσια διοίκηση; Δεν έγινε το Σχέδιο 
"Καποδίστριας"; Όποιος ταξιδέψει σε όλη την ελληνική ύπαιθρο και ρωτήσει τους 
Δημάρχους και ρωτήσει τους πολίτες, πολύ λίγους θα βρει, μα πολύ λίγους, οι 
οποίοι θα πουν ότι δεν ήταν μια σημαντική βελτίωση.

Και θέλω να θυμίσω ότι η Αξιωματική Αντιπολίτευση που έλεγε 
κάποτε σε υψηλούς τόνους ότι πρόκειται να καταργήσει τον "Καποδίστρα", σήμερα 
σιωπά ή δεν ακούω κάτι τέτοιο.

Δεν έγιναν και διάφορες, σημαντικές πιστεύω για τη χώρα, 
καινοτομίες; Ο Συνήγορος του Πολίτη. Όταν ψηφίστηκε ο Συνήγορος του Πολίτη, 
μετά από λίγο θυμάμαι ότι άρχισε η κριτική ότι είναι ακόμη στα χαρτιά, ότι δεν 
προχώρησε. Υπάρχει, λειτουργεί. Έκανε την πρώτη έκθεσή του. Οδήγησε σε 
αλλαγές πρακτικών, όχι στο μέτρο που θα έπρεπε.



Και για να θυμίσω την Αρχή της Προστασίας των Προσωπικών 
Δεδομένων, που αποφασίσαμε κάτι, που η Ελλάδα ήταν πίσω από άλλες χώρες. 
Και σήμερα που γίνονται διάφορες συζητήσεις, πιστεύω ότι πολλοί λίγοι δεν 
συναισθάνονται την ανάγκη να προστατευτεί το άτομο και ο πολίτης.

Τί ζήσαμε όμως; Ζήσαμε τις διαδηλώσεις, το 666 και διάφορους να 
λένε ότι απειλείται η εθνική ακεραιότητα, ότι καταργείται η εθνική ανεξαρτησία και 
διάφορα τέτοια παραμύθια, θα πω. Και δείξαμε ένα πρόσωπο στον άλλο κόσμο, 
το οποίο δεν άρμοζε στην Ελλάδα. Και λειτουργεί η Αρχή Προστασίας των 
Δεδομένων σήμερα.

Είχαμε επιτυχίες. Γι' αυτό είπα ότι στην οικονομία, στα εθνικά θέματα 
και τον εκσυγχρονισμό έγιναν βήματα. Μπορούμε να πούμε ότι αυτά τα οποία 
υποσχεθήκαμε, τα κάναμε. Αλλά βεβαίως μια κοινωνία έχει πολλά προβλήματα 
ακόμη. Και επειδή έχει πολλά προβλήματα, αυτά τα προβλήματα βέβαια μας 
δημιούργησαν και εμπόδια, καθυστερήσεις, μας οδήγησαν σε λάθη, τα περασμένα 
τέσσερα χρόνια.

Αλλά νομίζουμε ότι αλλάζει η χώρα. Είναι μια νέα πραγματικότητα.

Β.ΠΕΤΟΥΡΗ ("NET"): Κύριε Πρόεδρε, σύμφωνα με όλες σχεδόν τις 
δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας κατά το τελευταίο 
διάστημα, το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει ένα μικρό μεν, σταθερό δε, προβάδισμα. Οι 
δημοσκοπήσεις όμως εμφανίζουν κι ένα άλλο στοιχείο ότι διαφοροποιείται η 
σύνθεση των στρωμάτων, στα οποία απευθύνεται το ΠΑΣΟΚ. Παραδείγματος 
χάριν κερδίζει καινούρια στρώματα, αλλά εμφανίζει και απώλειες σε στρώματα 
παραδοσιακά για το κυβερνάν Κόμμα, όπως είναι οι αγρότες.

Θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν σας προβληματίζει το γεγονός και πώς 
σκοπεύετε να το αντιμετωπίσετε ως τις εκλογές;
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν θα σχολιάσω τις δημοσκοπήσεις. Εάν κοιτάξετε τους 
αριθμούς όλων των εκλογών που έγιναν, θα διαπιστώσετε ότι -είτε Ευρωεκλογές 
είτε Εθνικές Εκλογές- η απήχηση του ΠΑΣΟΚ ήταν η ίδια σε όλη τη χώρα.

Μπορεί να υπήρχαν κάποιες διακυμάνσεις, οι οποίες όμως 
διακυμάνσεις οφείλονται σε παραδοσιακούς λόγους. Διαφορετική είναι η ψήφος σε 
μια περιοχή π.χ. τα Δωδεκάνησα, από μια άλλη περιοχή τις Σέρρες ή κάποια 
άλλη. Το ΠΑΣΟΚ έχει την ίδια περίπου δύναμη σε όλη τη χώρα.

Η ελληνική αγροτιά, ο Έλληνας αγρότης ήταν πάντα στο επίκεντρο 
της προσοχής μας. Θέλω να θυμίσω ότι το 1981 βγάλαμε τον αγρότη από την 
κοινωνική απομόνωση. Από το 1981 και μετά, χάρη στη σκληρή διαπραγμάτευση 
που κάναμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση βελτιώθηκε κατακόρυφα και δραστικά το 
εισόδημα των Ελλήνων αγροτών, ότι για πρώτη φορά άνοιξαν νέες προοπτικές για 
τα ελληνικά προϊόντα στις ευρωπαϊκές αγορές. Ήρθε η αναμόρφωση της κοινής 
αγροτικής πολιτικής. Η αναμόρφωση της κοινής αγροτικής πολιτικής, εσήμαινε για 
πολλούς αγρότες στην Ευρώπη, μία θεαματική απώλεια εισοδήματος.

Υπήρχαν περιοχές της Ευρώπης, όπου οι αγρότες έχασαν 20-25% 
και παραπάνω. Εμείς, χάρη στην πολιτική που ακολουθήσαμε, καταφέραμε να



συγκρατήσουμε την τττώση αυτή του αγροτικού εισοδήματος, στα χαμηλότερα 
επίπεδα. Πιστεύω ότι αν δούμε τα στοιχεία, θα διαπιστώσουμε ότι η Ελλάδα είναι 
μία από τις χώρες, τις λίγες χώρες, όπου η αλλαγή της κοινής αγροτικής πολιτικής, 
δεν είχε τις δραματικά αρνητικές επιπτώσεις που είχε αλλού. Χάρη στην πολιτική 
της Κυβέρνησης.

Λένε κάποιοι, "να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση", "να μην 
εφαρμόζεται η κοινή αγροτική πολιτική", "επανεθνικοποίηση της αγροτικής 
πολιτικής". Και θέλω να τονίσω, τίποτα δεν είναι πιο λανθασμένο απ' αυτή την 
άποψη. Το 40% με 45% του εισοδήματος του Έλληνα αγρότη, εξαρτάται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Και η μεν Γερμανία, η οποία δεν εισπράττει αναλογικά τα αντίστοιχα 
χρήματα, μπορεί με εθνικούς πόρους να πετύχει πολλά. Εμείς, όμως, δεν έχουμε 
τις δυνατότητες της Γερμανίας και αυτή η άποψη είναι η άποψη των ισχυρών 
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι μια άποψη αντίθετη με τα συμφέροντα 
της χώρας. Και απορώ πώς υποστηρίζεται εδώ στην Ελλάδα.

Και τα δύσκολα χρόνια η Κυβέρνηση αυτή στήριξε τον αγρότη και το 
εισόδημά του. Και τα χρόνια που έρχονται, όπως έχω πει επανειλημμένα, έχουμε 
εξασφαλίσει πόρους. Είμαστε η χώρα εκείνη, η οποία πήρε τους περισσότερους 
πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το εισόδημα του αγρότη. Εφτά 
τρισεκατομμύρια τα επόμενα χρόνια.

Και είμαστε επίσης η χώρα εκείνη, η οποία διασφάλισε και για την 
ανάπτυξη της υπαίθρου πόρους. 2,5 τρισεκατομμύρια περίπου, πέρα από τους
πόρους για την περιφερειακή ανάπτυξη. Είμαστε ένα Κόμμα της αγροτιάς. Αλλά 
εμείς θέλουμε μια αγροτιά, η οποία να μη ζει από επιδοτήσεις, παροχές, 
υποσχέσεις, αλλά να είναι μια αγροτιά η οποία να έχει δική της δυναμική. Να 
αναπτύσσει τον τομέα της, να αισθάνεται ότι μπορεί να επιζήσει στον καινούργιο 
κόσμο.

ΓΓ αυτό θέλουμε προσαρμογή. Γι' αυτό θέλουμε εκσυγχρονισμό. Γι' 
αυτό στηρίζουμε όλες εκείνες τις δυνάμεις, που μπορούν να δώσουν στη γεωργία 
μας μία νέα μορφή. Αυτό είναι το σημαντικό. Και γι' αυτό και σήμερα και άλλοτε 
όταν μίλησα για τα αγροτικά θέματα, έδωσα ιδιαίτερη σημασία στις θεσμικές 
αλλαγές.

Και το τρίτο μου σημείο. Επειδή γίνεται πολλή συζήτηση ότι 
υπάρχουν δύο Ελλάδες. Αυτό είναι ένα εφεύρημα. Ένα εφεύρημα εκείνων, οι 
οποίοι κάθονται και ακούν κάποια σχόλια ή δεν κοιτάζουν ποιά είναι η 
πραγματικότητα, ποιά είναι τα στοιχεία.

Σας καλώ να κοιτάξετε τα στοιχεία όλων των ευρωπαϊκών χωρών, 
των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαπιστώσετε σε ποιές χώρες ή σε 
ποιά χώρα, οι περιφερειακές ανισότητες είναι μικρότερες. Πού υπάρχει πιο 
ισορροπημένη ανάπτυξη. Και θα δείτε, η πιο ισορροπημένη ανάπτυξη είναι στη 
χώρα μας.



Έχει σύγκριση η Ελλάδα με την Ιταλία, τη διαφορά μεταξύ Βόρειας 
και Νότιας Ιταλίας; Εχει σύγκριση η Ελλάδα με την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία 
της Γερμανίας, τη διαφορά μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής Γερμανίας;

Και αυτή η ισόρροπη ανάπτυξη, μπορεί να είναι και αποτέλεσμα 
παραδόσεων, αλλά είναι και αποτέλεσμα συγκεκριμένης πολιτικής. Η κατά κεφαλή 
δαπάνη από τα σχέδια ανάπτυξης, τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, είναι η 
μικρότερη στην Αττική και είναι η μεγαλύτερη στις περιοχές όπως Ήπειρος, 
Βόρειες Κυκλάδες, Μακεδονία και Θράκη, που έχουν προβλήματα.

Γίνεται, επίσης, λόγος και για τα έργα: Τα έργα εξυπηρετούν στο 80% 
με 85% ή και παραπάνω το σύνολο της χώρας. Ο αυτοκινητόδρομος από την 
Πάτρα που θα γίνει μέχρι την Αθήνα και απ' την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη που έχει 
προχωρήσει και ολοκληρώνεται, δεν εξυπηρετεί μονάχα το κέντρο. Εξυπηρετεί 
όλο τον άξονα της περιφέρειας.

Και στο νέο σχέδιο ανάπτυξης, υπάρχει ο δυτικός άξονας, η Ιόνια 
Οδός από την Πάτρα στην Ηγουμενίτσα. Και η γέφυρα Ρίου-Αντιρίου είναι και αυτή 
ένα μεγάλο έργο για την περιφέρεια, όπως και η Εγνατία Οδός είναι ένα έργο για 
την περιφέρεια, που κόστισε και κοστίζει πολύ περισσότερο απ' το Μετρό της 
Αθήνας.

Δεν υπάρχουν δύο Ελλάδες. Μία Ελλάδα υπάρχει με ισόρροπη 
ανάπτυξη. Και θα κλείσω λέγοντας ότι ίσως μερικοί από εσάς θυμούνται, ότι στο 
Υπουργείο Γεωργίας είχα εγκαινιάσει μία τηλεοπτική εκπομπή για τους αγρότες. 
Και το σύνθημα της εκπομπής ήταν Ή  Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα".

Μ.ΖΑΧΑΡΕΑ ("MEGA CHANNEL"): Θέλω να σας ρωτήσω για τα νοσοκομεία, 
επειδή έτυχε, πριν από πέντε μέρες, να πάω στο ΛΑΪΚΟ. Και δεν θα σας ρωτήσω, 
γιατί δεν έχουν γίνει μεγάλα πράγματα που αφορούν τη δημόσια υγεία που μπορώ 
να αντιληφθώ τις δυσκολίες.

Θέλω να σας ρωτήσω γιατί, κατά τη γνώμη σας και ποιος φταίει, που 
μέσα σε μία τετραετία δεν μπορούν να γίνουν μικρά πράγματα καθημερινής 
αισθητικής, όπως για παράδειγμα να βαφτούν πέντε τοίχοι, να φτιαχτούν πέντε 
καρέκλες που πας να καθίσεις και πέφτεις κάτω και μια πετούγια που την ανοίγεις 
και σου μένει στο χέρι. Τί θα κάνετε γι' αυτά τα μικρά πράγματα, που μπορεί να 
φαίνονται αστεία, αλλά για κάποιον που μπαίνει μέσα σε ένα νοσοκομείο έχουν 
σημασία.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν είναι καθόλου αστεία, κυρία Ζαχαρέα. Πρώτα, θέλω να 
αναφέρω και να επαναλάβω, ότι στον τομέα της υγείας έχει γίνει μια πολύ μεγάλη 
προσπάθεια με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Πάρτε π.χ. τον αριθμό των Ελλήνων 
που πήγαιναν πριν από το '96 στο εξωτερικό για θεραπεία και δέστε την εξέλιξη.

Θα διαπιστώσετε μία ραγδαία πτώση αυτού του αριθμού. Όλο και 
λιγότεροι Ελληνες και πολύ λίγοι πια πηγαίνουν στο εξωτερικό και βρίσκουν εδώ 
την ιατρική περίθαλψη, την οποία επιζητούν. Επεμβάσεις, οι οποίες άλλοτε δεν 
γίνονταν στην Ελλάδα, γίνονται σήμερα, όχι μονάχα στο κέντρο ή σ’ ένα 
νοσοκομείο, αλλά σε περισσότερα νοσοκομεία.

ίο



Οπως και οι δείκτες για πολλά πράγματα, π.χ. η παιδική θνησιμότητα 
ή η θνησιμότητα στη διάρκεια του τοκετού, έχουν βελτιωθεί αισθητά. Και ότι οι 
Ελληνες ζουν περισσότερο, οφείλεται βέβαια στη μεσογειακή δίαιτα όπως λέγεται, 
στον τρόπο ζωής, στο κλίμα, αλλά δεν θα γινόταν αυτό, αν δεν υπήρχε και μία 
περίθαλψη, η οποία συμπαραστέκεται και φροντίζει.

Η κατάσταση, όμως, δεν είναι ικανοποιητική. Και δεν είναι 
ικανοποιητική, γιατί πρέπει πρώτα απ' όλα να αξιοποιηθούν τα νέα νοσοκομεία τα 
οποία χτίσαμε. Δημιουργήσαμε μία νέα υποδομή. Στην Αλεξανδρούπολη, μπορεί ο 
καθένας να δει το νέο πανεπιστημιακό νοσοκομείο, πολύ μεγάλο. Στην Καλαμάτα, 
στη Λάρισα, στη Θεσσαλονίκη το «Παπαγεωργίου».

Αλλά υπάρχουν δυσκολίες στα θέματα λειτουργίας. Να φέρω το 
παράδειγμα της Λάρισας. Επί μήνες, δεν ξέρω αν ήταν χρόνος και, διαφωνίες εάν 
θα μεταφερθούν από το παλιό στο καινούργιο, εάν θα είναι πανεπιστημιακό σε 
όλη την έκταση ή όχι, αν θα είναι στο ΕΣΥ ή όχι. Οι ίδιες διαφωνίες και στο 
«Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη.

Αντιθέσεις συμφερόντων, απεργίες, δηλώσεις. Θα πω μία αρκετά 
μεγάλη ανευθυνότητα από μέρους διαφόρων κοινωνικών ομάδων, οι οποίες 
βλέπουν το έργο αυτό το οποίο γίνεται σαν ένα έργο δικής τους εξυπηρέτησης και 
όχι εξυπηρέτησης του ελληνικού λαού.

Εγώ δεν μπορούσα να διανοηθώ -και έρχομαι σε αυτό που 
ρωτήθηκα πριν για καθυστερήσεις και λάθη- ότι θα υπήρχαν τόσο έντονες 
αντιπαραθέσεις μεταξύ ομάδων του πληθυσμού σε μία περιοχή, για το αν θα
δουλέψει το νοσοκομείο με την α' ή β' προϋπόθεση, αντί να καθίσουν σε 24 ώρες 
αν βρουν τη λύση και να σκεφτούν τον κόσμο.

Αυτά είναι, όμως, τα προβλήματα της κοινωνίας μας και καθόμαστε 
πολλές φορές απ' έξω και λέμε "δεν έγινε". Ποιοι δεν το έκαναν; Εμείς οι ίδιοι δεν 
το κάναμε, γιατί οι πανεπιστημιακοί, για παράδειγμα, ήθελαν να είναι 
πανεπιστημιακό (το νοσοκομείο) και αρνούνται να βοηθήσουν, οι άλλοι δεν θέλουν 
να είναι πανεπιστημιακό και αρνούνται επίσης να βοηθήσουν.

Υπάρχει ένα θέμα, για να είμαι πιο συγκεκριμένος τώρα, πρώτα 
διοίκησης των νοσοκομείων και πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα διοίκησης των 
νοσοκομείων - αποτελεσματικής διοίκησης των νοσοκομείων. Υπάρχει και ένα 
θέμα λειτουργίας του ΕΣΥ. Πώς το σύστημα αυτό, το οποίο είναι μία κατάκτηση 
του ελληνικού λαού, μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματικό και να βοηθάει τον 
άρρωστο περισσότερο. Γι’ αυτό και λέω ότι χρειάζεται μία μεταρρύθμιση, 
χρειάζεται μια μεταρρύθμιση στο ΕΣΥ, στη διοίκηση των νοσοκομείων.

Αλλά, κ.Ζαχαρέα, θέλω να σας πω ότι σε ορισμένα νοσοκομεία, θα 
το έχετε δει και εσείς, έχει γίνει ένα πρόγραμμα και εκτεταμένο πρόγραμμα 
βελτίωσης και υπάρχουν πτέρυγες οι οποίες είναι σε παλιά νοσοκομεία τελείως 
καινούριες, όπως υπάρχουν και πτέρυγες που είναι σε παλιά νοσοκομεία σε μια 
κατάσταση, η οποία δεν είναι ανεκτή.



Δ.ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ (ANTENNA): Κύριε Πρόεδρε, η προεκλογική μάχη έχει 
καταλήξει σε μια προσωπική μονομαχία ανάμεσα σε εσάς και στον κ.Καραμανλή. 
Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, αν θεωρείτε ότι ο κ.Καραμανλής, σε περίπτωση 
που θα γίνει Πρωθυπουργός της χώρας, θα είναι επικίνδυνος για την Ελλάδα. Το 
λέω, επίσης, διότι υπάρχει μια έντονη επιχειρηματολογία, που λέει ότι είναι 
άπειροι, έχουν 20 χρόνια να κυβερνήσουν, οπότε και να έρθουν δεν θα 
καταφέρουν τίποτα. Το λένε άνθρωποι που έχουν ξεχάσει ότι το '81, που 
πρωτοέγιναν Υπουργοί, κανένας από αυτούς δεν είχε γίνει ούτε Γενικός 
Γραμματέας.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Διαφωνώ με την άποψή σας, ότι ο εκλογικός αγώνας είναι 
προσωπική μάχη ανάμεσα στους επικεφαλείς των δύο κομμάτων. Ο εκλογικός 
αγώνας είναι μία αντιπαράθεση ιδεών, προγραμμάτων, στελεχών, συστημάτων τα 
οποία έχουν οργανωθεί μέσα στα κόμματα και αλίμονο αν ήταν μονάχα μία 
προσωπική αντιπαράθεση. Εχουν μεγάλη σημασία τα προγράμματα, οι ιδέες, 
ποιοι τα εφαρμόζουν, πώς τα εφαρμόσανε πριν, πώς υπάρχει μια συνεργασία για 
να υπάρχει αποτέλεσμα σε κάθε παράταξη.

Εγώ θέλω, με την ευκαιρία της ερώτησής σας να επισημάνω και πάλι 
και να καλέσω ο εκλογικός αγώνας να είναι μία αντιπαράθεση προγραμμάτων και 
ιδεών. Να συζητήσουμε γύρω από πολιτικές και το μέλλον.

Ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, στο κοινοβουλευτικό 
μας σύστημα, είναι ένας πολιτικός Αρχηγός, ο οποίος μπορεί να διαχειριστεί 
κάλλιστα τα προβλήματα της χώρας. Εμείς λέμε το εξής, ότι ”το πρόγραμμα", "οι 
προτάσεις", οι οποίες παρουσιάζονται από τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, 
μπορεί να οδηγήσουν σε επικίνδυνες εξελίξεις. Θέλουμε να επισημάνουμε στον 
ελληνικό λαό αυτό το γεγονός.

Και για να είμαι συγκεκριμένος. Διάβασα ότι η Νέα Δημοκρατία είπε, 
ότι η κατώτερη σύνταξη θα είναι 150.000. Δεν άκουσα πόσο κοστολογεί η Νέα 
Δημοκρατία αυτή την πρόταση. Το ελάχιστο που κοστίζει αυτό είναι 580 
δισεκατομμύρια. Ακόυσα ότι θα δοθεί στους αγρότες το ΕΚΑΣ, δηλαδή αύξηση 
21.000 δραχμές. Δεν άκουσα πόσο κοστολογεί η Νέα Δημοκρατία την πρόταση 
αυτή. Το ελάχιστο πιστεύω που κοστίζει η πρόταση αυτή είναι 220 δισεκατομμύρια 
δραχμές. Δεν θα σας απαριθμήσω και διάφορα άλλα μέτρα, τα οποία ανεβάζουν 
το λογαριασμό στο 1 τρις.

Εκφράζω την απορία μου: Πού θα βρεθούν τα χρήματα αυτά; 
Πιστεύω ο ελληνικός λαός πρέπει να έχει μία απάντηση σε αυτό. Εκφράζω, 
επίσης, την απορία μου σχετικά με αυτό το γεγονός: Εάν έρθει κάποιος από την 
Ευρωπαϊκή Ενωση, σε μία χώρα που έχει φτάσει το έλλειμμα στο 1,4% του ΑΕΠ 
(και εμείς έχουμε φτάσει το έλλειμμα στο 1,4% του ΑΕΠ το κριτήριο του Μάαστριχτ 
ήταν 3% και το κριτήριο αυτό δεν ξεχνιέται όταν μπεις στην ΟΝΕ, προβλέπεται στο 
Σύμφωνο Σταθερότητας που υπάρχει, 3%, λοιπόν), αν είμαστε στο 1,4% και το 
κριτήριο είναι 3%, τότε μία πρόταση που οδηγεί το έλλειμμα στο 3,5% και στο 4% 
δημιουργεί προβλήματα. Γι’ αυτό λέμε ότι οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας 
δημιουργούν προβλήματα, απορίες και κινδύνους.



Τ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (ALPHA): (εκτός μικροφώνου) Κύριε Πρόεδρε, ένα από τα 
βασικά επιχειρήματα της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται πολλά 
χρόνια στην εξουσία και λέει μάλιστα ότι κουράσατε. Ηθελα να ρωτήσω αν η νέα 
τετραετία σημαίνει και ένα νέο τρόπο διακυβέρνησης αν αυτό σημαίνει νέα 
πρότυπα και ποιο θα είναι το πολιτικό στοίχημα... Και κάτι ακόμη. Αν μετά τις 
εκλογές σχεδιάζετε να απευθύνετε μια πρόταση συνεργασίας σε πρόσωπα ή 
πολιτικούς σχηματισμούς.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Το ΠΑΣΟΚ ήταν στην κυβέρνηση μέχρι το 1989 και επανήλθε 
στην κυβέρνηση το 1993. Ο ελληνικός λαός δοκίμασε τη Νέα Δημοκρατία την 
τετραετία '89 - '93. Η τετραετία της -όπως θυμόμαστε- έληξε άδοξα και 
δημιούργησε πολλά προβλήματα στη χώρα.

Δεν έχω, παρά να θυμίσω την εξέλιξη της οικονομίας. Δεν είναι, 
λοιπόν, έτσι, όπως θέλει να το παρουσιάζει η Αξιωματική Αντιπολίτευση, ότι ένα 
και μόνο κόμμα εδώ από το '81 και μετά ήταν στην κυβέρνηση. Ήταν και η 
Αξιωματική Αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία, στην κυβέρνηση και απέτυχε 
παταγωδώς. Δοκιμάστηκε και δεν πέρασε τις εξετάσεις. Πιστεύω ότι δεν έχει δώσει 
έκτοτε νέα δείγματα γραφής.

Είμαστε σε μια Κοινοβουλευτική Δημοκρατία και στην 
Κοινοβουλευτική Δημοκρατία ο λαός αποφασίζει ποιος είναι στην κυβέρνηση και 
ποιος είναι στην αντιπολίτευση. Δεν χαρίστηκε η θέση της κυβέρνησης στο 
ΠΑΣΟΚ από κάποιον τρίτον, εκτός Ελλάδος. Ο ελληνικός λαός το αποφάσισε.

Γι' αυτό δεν έχω κατανοήσει, δεν καταλαβαίνω αυτό το επιχείρημα. 
Υπάρχει Σύνταγμα, λειτουργεί το Σύνταγμα, λειτουργεί η δημοκρατία, αποφασίζει ο 
ελληνικός λαός και έχει αποφασίσει αυτά τα χρόνια, ότι είμαστε εμείς εκείνοι που 
πρέπει να κατευθύνουμε την πορεία του τόπου.

Όσον αφορά τα πρόσωπα, εάν κοιτάξει κανείς τα στελέχη του 
ΠΑΣΟΚ που συμμετείχαν στην πρώτη κυβέρνηση το '81 και στις μετέπειτα 
κυβερνήσεις και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που συμμετέχουν στη σημερινή 
κυβέρνηση, θα διαπιστώσει ότι έχουν αλλάξει πολλά πρόσωπα και πρόσωπα τα 
οποία ήταν τότε, παίζουν άλλο ρόλο. Είναι ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο είναι ανανεωμένο. 
Ένα ΠΑΣΟΚ επίσης το οποίο εφαρμόζει νέες πολιτικές. Ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο έχει 
ορίσει νέες κατευθύνσεις.

Η οικονομική πολιτική είναι, πιστεύω, ένα πολύ χτυπητό παράδειγμα. 
Αυτό είναι μία σημαντική αλλαγή, όπως και η προσέγγιση σε πολλά άλλα θέματα. 
Εμείς, πιστεύω, έχουμε την αποδοχή του ελληνικού λαού, επειδή καταφέραμε 
μέσα στη συνέχεια να πραγματοποιούμε και την ανανέωση. Και είναι θέλησή μας 
και είναι και θέλησή μου να υπάρχει και στο μέλλον και συνέχεια και ανανέωση.

Γιατί αυτό είναι η δύναμη, η συνέχεια και η ανανέωση, η οποία μας 
εξασφαλίζει να λύνουμε προβλήματα, να είμαστε κοντά στο λαό, να 
συσπειρώνουμε, να κινητοποιούμε. Με συνέχεια και ανανέωση θα συνεχίσουμε.

Θέλω να σας πω ότι, όπως ανέφερα στην εισήγησή μου, εμείς 
θέλουμε να εντάξουμε όσο το δυνατόν περισσότερους στην προσπάθειά μας.



Είμαι όμως αρνητικός στην αντίληψη, η οποία βλέπει αυτή την προσπάθεια των 
πολλών πάντα μέσα από στενούς κομματικούς φακούς. Δεν είναι όλοι οι Έλληνες 
με κομματική ταμπέλα. Και υπάρχουν πολλοί Έλληνες, που θέλουν να 
προσφέρουν, χωρίς να πρέπει να χρειάζεται να φορέσουν κομματική ταμπέλα.

Και θέλω πάλι να εκφράσω τη διαφορετική μου αντίληψη σε κάποια 
σχόλια, που είχαν γίνει εδώ και δύο χρόνια, όπου ειπώθηκε, «μα, εσείς 
χρησιμοποιείτε ανθρώπους, που ανήκουν σε άλλο κόμμα». Τι σημαίνει αυτό; Θα 
εισαγάγουμε πάλι στην Ελλάδα διακρίσεις, με βάση κομματικές εντάξεις και 
φρονήματα;

Εμείς θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε όλους τους Έλληνες που 
εντάσσονται στο ίδιο πλαίσιο μ' εμάς και μπορούν να βοηθήσουν. Τόσο το 
καλύτερο να είναι πολλοί και από πολλές μεριές.
Β.Γ1ΑΚΟΥΜΗΣ («STAR»): Κύριε Πρόεδρε, πριν από λίγο, σας ακούσαμε να 
κάνετε έκκληση, στην ουσία να μιλάτε για έναν ευπρεπή εκλογικό αγώνα και μία 
αντιπαράθεση σε προγραμματικές βάσεις και ιδέες. Θέλω, όμως, να σας ρωτήσω: 
Το τελευταίο διάστημα, η πολιτική αντιπαράθεση υποχωρεί και τη θέση της 
παίρνουν φαινόμενα -αν μου επιτρέπεται η έκφραση- ροζ περιεχομένων. Θα 
ήθελα την απάντησή σας παρακαλώ.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Εμείς σήμερα παρουσιάσαμε το πρόγραμμά μας. Είχα και σε 
περασμένες ευκαιρίες που μίλησα τη δυνατότητα να αναφερθώ π.χ. στα αγροτικά 
θέματα, στην εξωτερική πολιτική και σε τόσα άλλα. Πάνω στο πρόγραμμά μας θα 
εστιαστούμε. Και επαναλαμβάνω: Αυτός είναι ο σωστός εκλογικός αγώνας.

Εγώ θυμάμαι ότι στις ευρωεκλογές υπήρχε κάποια διαφήμιση στην 
τηλεόραση με ένα γυάλινο πρόσωπο. Εγώ θυμάμαι ότι είχα ακούσει για «γκρίζα 
πρόσωπα», για «λογιστές», για «γυαλάκηδες» και διάφορα άλλα τέτοια.

Πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι πολύ αρνητικό και χαίρομαι ότι έχει 
σταματήσει αυτή η τακτική. Αλλά δικαιούμαι να έχω μία απορία. Όταν βλέπει 
κανείς τα θέματα αυτά ως θέματα τακτικής, θα πει ότι δεν ανταποκρίνονται στην 
πεποίθησή του. Και η πεποίθησή μας πρέπει να είναι ότι τα πολιτικά θέματα δεν 
είναι προσωπικά. Πεποίθησή μας πρέπει να είναι ότι τα πολιτικά θέματα είναι 
θέματα προγραμμάτων και αντιπαράθεσης ιδεών.

Εάν χρησιμοποιούμε από τη μια στιγμή στην άλλη τακτικές, τότε 
δείχνει ότι δεν έχουμε πιστέψει σ' αυτή την αρχή. Στην αρχή ότι πρέπει να 
συζητάμε για την ουσία και όχι για τα πρόσωπα.
Γ.ΕΛΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ("FLASH)": Κύριε Πρόεδρε, να ξεφύγουμε λίγο από τα θέματα 
εσωτερικής επικαιρότητας. Αυτές τις μέρες πολλά ακούγονται για ένταση και πάλι 
στην περιοχή του Κοσόβου. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν έχετε κάτι υπόψη σας, 
ως τελευταίο στοιχείο, να μας δώσετε μια καλύτερη ενημέρωση δηλαδή. Αυτό είναι 
το ένα.

Και ένα δεύτερο, παίρνω ως αφορμή από μια απάντηση που 
δώσατε: Είπατε, κάποιος μπορεί να επιλέξει να μείνει ή να φύγει νωρίτερα από το 
όριο ηλικίας κλπ. Θα ήθελα να σας κάνω μια προσωπική ερώτηση: Εσείς, με το



τέλος της επόμενης τετραετίας, σκοπεύετε να φύγετε ή να μείνετε; Εάν κερδίσετε 
βεβαίως τις εκλογές.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κάπως, βιάζεστε! Η Ελλάδα είναι μία δύναμη αυτή τη στιγμή 
στα Βαλκάνια ειρήνης και συνεργασίας. Αυτό μπορεί να πούνε μερικοί, είναι μια 
κουβέντα, τη λέμε εύκολα, τι κάνουμε στην ουσία;

Θέλω να θυμίσω ότι, για παράδειγμα, όσον αφορά το Κόσοβο, 
τελευταία, εμείς προσπαθήσαμε να προωθήσουμε και στο ΝΑΤΟ και στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνεννόηση με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, το θέμα της 
λύσης και της αποκατάστασης της Ναυσιπλοΐας στο Δούναβη. Ένα μικρό θέμα.

Όπως ένα άλλο πιο μεγάλο θέμα, την άρση της απαγόρευσης 
πτήσεων προς τη Γιουγκοσλαβία και τον περιορισμό ή την άρση του εμπάργκο. 
Διότι εμείς πιστεύουμε ότι η λύση στις αναμετρήσεις αυτές δεν μπορεί να προκύψει 
με αναμετρήσεις βία, πιέσεις. Μπορεί να προκύψει από συνεννόηση από όλες τις 
μεριές.

Αυτή την πολιτική θα ακολουθήσουμε και τον επόμενο καιρό. 
Βρισκόμαστε σε επαφή με όλους, οι οποίοι παίζουν ένα ρόλο. Έχουμε επισημάνει 
τι πρέπει να γίνει, τι μπορεί να γίνει, οι προσπάθειες σε ποιά κατεύθυνση πρέπει 
να γίνουν και ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν λύσεις.

Η κατάσταση είναι μία κατάσταση δύσκολη. Νομίζω όμως ότι μπορεί 
να ελεγχθεί και να υπάρξει μία θετική εξέλιξη στο πλαίσιο των αποφάσεων του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και στο πλαίσιο μίας πολιτικής, η οποία θέλει να 
εξασφαλίσει σταθερότητα στα Βαλκάνια.
Γ.ΑΡΓΥΡΟΣ ("ΣΚΑΙ 100,4"): Κύριε Πρόεδρε, αν στο Κόσοβο υπάρξει μια 
γενικότερη εμπλοκή, τι θα κάνουν οι ελληνικές δυνάμεις; Και ένα δεύτερο, 
βλέπουμε από την Τουρκία ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει η κατάλληλη διάθεση 
για προσέγγιση. Είναι ο πρώτος στόχος της πολιτικής σας για την επόμενη 
τετραετία;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όσον αφορά το Κόσοβο, σας είπα, κάνουμε προσπάθειες 
συνεχώς να προωθήσουμε ειρηνικές λύσεις. Βρισκόμαστε σε επαφή και με το 
ΝΑΤΟ και με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τη Γιουγκοσλαβία για να 
μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες.

Δεν νομίζω ότι πρόκειται να υπάρξει μία νέα αναμέτρηση. Εμείς θα 
είμαστε πάντα πρωτεργάτες για μία ειρηνική επίλυση. Θέλω πάλι, επειδή μίλησα 
πριν για ορισμένες ενέργειες, να σας θυμίσω, με αφορμή την ερώτησή σας, ότι, για 
να ξεπεραστούν οι δυσκολίες, η Ελλάδα ήταν από εκείνες τις χώρες και είναι από 
εκείνες τις χώρες που σπρώχνει να εφαρμοστεί το Σύμφωνο Σταθερότητας.

Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέσαμε, επανειλημμένα αυτό το θέμα. 
Στην πρόσφατη Σύνοδο στο Βουκουρέστι συζητήσαμε με τους άλλους τι θα γίνει. 
Εμείς προτείναμε να κληθεί ο κ.Χόμπαχ στο Βουκουρέστι να μας πει, τι θα γίνει. 
Καθίσαμε με τους άλλους και του είπαμε να μας πει τα συγκεκριμένα 
προγράμματα, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε το Κόσοβο.



Να μην βλέπουμε σαν τη μόνη λύση την αναμέτρηση. Να βλέπουμε 
και άλλους δρόμους και αν πιστεύουμε στους άλλους δρόμους, μπορούμε να το 
πετύχουμε.

Όσον αφορά την Τουρκία: Μετά το Ελσίνκι κάποιοι είχαν την άποψη, 
ότι από τη μια μέρα στην άλλη μπορεί να αλλάξουν δραστικά τα πράγματα. Αυτή 
είναι μία εξωπραγματική άποψη. Το Ελσίνκι έθεσε ένα πλαίσιο, το Ελσίνκι όρισε 
ορισμένες συγκεκριμένες κατευθύνσεις, το Ελσίνκι έτσι βοηθάει σε μία πρόοδο.

Αλλά στις διεθνείς σχέσεις, όπως και στο εσωτερικό της κοινωνίας, 
χρειάζεται χρόνος για ωρίμανση, χρειάζεται χρόνος να αποδώσει μία κατ' αρχήν 
απόφαση για να διαμορφωθεί ένα κλίμα. Εμείς πιστεύουμε ότι με την απόφαση 
του Ελσίνκι δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για μία βελτίωση των σχέσεων.

Γι' αυτό δουλεύουμε και από το Ελσίνκι και μετά και πιστεύουμε, ότι 
θα το πετύχουμε. Πρέπει να έχει κανείς όμως υπομονή. Εάν την πρώτη κιόλας 
μέρα λέει, δεν έγινε τίποτε, τότε δεν αξίζει να κάνει ποτέ καμιά προσπάθεια. Εμείς 
είμαστε της άποψης, ότι πρέπει να κάνουμε συνεχείς προσπάθειες, μόνο έτσι 
κατοχυρώνεται η ειρήνη.

Α.ΜΟΣΧΟΒΑΣ («ΕΞΟΥΣΙΑ»): Κύριε Πρόεδρε, μιλήσατε για ανανέωση νωρίτερα 
σε πρόσωπα. Ήθελα να ρωτήσω, εάν κερδίσει το ΠΑΣΟΚ, η ανανέωση αυτή θα 
περάσει και σε θεσμικό επίπεδο; Αναφέρομαι στη δομή της ίδιας της κυβέρνησης. 
Πολλοί (και συνεργάτες σας και υπουργοί) έχουν αναφερθεί, κατά καιρούς, στο 
θέμα.

Σκέπτεστε, προσανατολίζεστε στη λογική της μείωσης των 
Υπουργείων, της καθιέρωσης θεσμικών αλλαγών, υπηρεσιακών υφυπουργών και 
μόνιμων υφυπουργών, όπως έχει προταθεί κατά καιρούς ακόμη και από 
συνεργάτες σας; Ευχαριστώ.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αυτά τα οποία έχουν γραφεί, δεν ανταποκρίνονται στις 
απόψεις μας. Βεβαίως, πρέπει κάθε κυβερνητικό όργανο να εξεταστεί σε σχέση με 
την μέχρι τώρα αποτελεσματικότητά του και να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο. Γι' 
αυτό όλα τα θέματα αυτά είναι υπό εξέταση.

Β.ΚΑΝΕΛΑΟΠΟΥΛΟΣ ("ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ"): Κύριε Πρόεδρε, μιλήσατε 
προηγουμένως για το υψηλό επίπεδο του εκλογικού αγώνα που πρέπει να 
χαρακτηρίζει τον εκλογικό αγώνα. Και πιστεύω ότι κάτι τέτοιο το εύχεται και ο 
ελληνικός λαός. Σας ακούσαμε επίσης να χαρακτηρίζετε τις προτάσεις της Νέας 
Δημοκρατίας ως προτάσεις που δημιουργούν προβλήματα και κινδύνους.

Ήθελα να σας ρωτήσω: Θα δώσετε την ευκαιρία στον ελληνικό λαό 
σε μια απευθείας τηλεοπτική συζήτηση με τον κ.Καραμανλή να κατανοήσει 
καλύτερα τις προτάσεις τις δικές σας και τις προτάσεις της Αξιωματικής 
Αντιπολίτευσης;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Εγώ έχω δηλώσει, εδώ και πολύ καιρό, ότι είμαι πρόθυμος να 
συμμετάσχω σε μία συζήτηση. Έχουμε όμως πει ότι η συζήτηση αυτή πρέπει να 
γίνει με ορισμένους κανόνες. Και οι κανόνες αυτοί δεν ορίστηκαν αυθαίρετα από



εμάς, είναι κανόνες οι οποίες κρατούν για παρόμοιες συζητήσεις και αλλού. Και οι 
κανόνες χρειάζονται, γιατί πρέπει να διαφυλάξουμε το κύρος του πολιτικού κόσμου 
και μία τέτοια συζήτηση να μην είναι μονάχα μία συνέχεια αντεγκλήσεων, κάτι που 
βλάπτει.

Β.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε υπουργέ, διευκρινιστικά, να ρωτήσω κάτι: Αν ο 
Πρωθυπουργός εννοεί κατά τα πρότυπα της συζήτησης του Debate που είχε γίνει 
το 1996 με παράλληλους μονολόγους και αν θεωρεί ότι μεταξύ δύο πολιτικών 
αρχηγών και μάλιστα των μεγαλυτέρων κομμάτων της χώρας δεν υπάρχει 
τουλάχιστον ως ευγενείς άνθρωποι να μπορέσουν να κάνουν έναν πολιτισμένο 
διάλογο.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Η συζήτηση που έγινε το 1996 ήταν μία συζήτηση, πιστεύω, 
θετική. Εξαρτάται από τους συμμετέχοντες δημοσιογράφους να μην είναι 
παράλληλοι μονόλογοι. Είναι όμως μία συζήτηση, η οποία κατοχυρώνει ένα υψηλό 
επίπεδο. Και σας επαναλαμβάνω ότι είναι χρέος δικό μου και πιστεύω και όλων 
των άλλων πολιτικών αρχηγών να δίνουν ένα πρότυπο επιπέδου.

Γιατί αν δώσουμε στον ελληνικό λαό ένα πρότυπο χαμηλό, 
αντεγκλήσεων, προσωπικών αντιπαραθέσεων και προσωπικών σχολίων, θα 
απαξιώσουμε ακόμη περισσότερο την πολιτική. Εμένα μ' ενδιαφέρει να μην 
απαξιώνεται η πολιτική.

Αν κάποιοι αντιλαμβάνονται την πολιτική ως μία προσωπική 
αντιπαράθεση, δεν συμφωνώ μαζί τους και δεν πρόκειται να ακολουθήσω αυτή 
την πορεία. Ο τόπος χρειάζεται ηγεσίες, τις οποίες να πιστεύει και όχι με τις οποίες
να γελά.

Ν.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ("ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ"): Κύριε Πρόεδρε, είπατε σήμερα, ότι η 
ένταξη είναι κλειδωμένη. Στην πρόσφατη δήλωσή σας για την προκήρυξη των 
πρόωρων εκλογών προσδώσατε στο διάστημα που ακολουθεί μεταξύ της αίτησης 
ένταξης και της τελικής απόφασης ιδιαίτερη κρισιμότητα. Μιλήσατε για σκληρές 
διαπραγματεύσεις.

Το ερώτημα είναι, τι από τα δύο συμβαίνει; Και αν συμβαίνει το 
πρώτο, δηλαδή εάν η ένταξη ...
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Και τα δύο συμβαίνουν, κα Καραγιάννη. Η ένταξη είναι 
κλειδωμένη. Σας είπα όμως και στις αρχές του Φλεβάρη και επαναλαμβάνω και 
τώρα την όλη διαδικασία: Υποβάλλουμε την αίτηση ένταξης. Εξετάζει την αίτηση 
αυτή ένταξης η Κεντρική Τράπεζα. Εξετάζει την αίτηση ένταξης και η Οικονομική 
και Νομισματική Επιτροπή. Εξετάζει την αίτηση ένταξης και η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και υποβάλλουν τις εκθέσεις τους.

Και με βάση τις εκθέσεις αυτές, οι οποίες θα συγκεντρωθούν, αρχές 
του Μάη αρχίζει μια συζήτηση. Στη συζήτηση αυτή δεν συζητιέται αν η Ελλάδα 
έφτασε το επίπεδο του πληθωρισμού 2,2% για παράδειγμα, διότι αυτό είναι 
διαπιστωμένο από το EUROSTAT, από τις ελληνικές αρχές ελεγμένο, όπως και τα 
ελλείμματα, όπως και τα επιτόκια, δεν χωράει συζήτηση πάνω σ' αυτά.



Η συζήτηση αφορά το τι θα γίνει, από εδώ και πέρα. Στη Συνθήκη 
του Μάαστριχτ υπάρχει ο όρος "διατηρησιμότητα". Ο όρος "διατηρησιμότητα" είναι 
ένας όρος που θέλει να περιγράφει κάτι πολύ ευρύτερο. Κάθονται και συζητούν, 
εάν η πορεία της οικονομίας, η οποία θα ακολουθηθεί, θα είναι μία πορεία η οποία 
εγγυάται τη συμμετοχή στην ΟΝΕ, την εφαρμογή του προγράμματος του 
Συμφώνου Σταθερότητος, τη συνέχιση των επιδόσεων.

Και στη συζήτηση αυτή, συζητιούνται και οι πολιτικές: Απασχόληση, 
διαρθρωτικές αλλαγές, νομισματικά, εφαρμογή διαφόρων αποφάσεων π.χ. τα 
επιτόκια, τα δημοσιονομικά κ.ο.κ. Η διαπραγμάτευση είναι σκληρή, διότι εκεί 
μπαίνει ένα πλαίσιο.

Και γι' αυτό χρειάζεται εκεί μία ισχυρή κυβέρνηση, διότι όταν οι 
Ευρωπαίοι διαπραγματευτές θα έχουν απέναντι τους μια κυβέρνηση, η οποία θα 
πάει σε μία εκλογική αναμέτρηση, θα σκέπτονται πάντοτε (και αυτό είναι 
ανθρώπινο), ότι η κυβέρνηση αυτή δεν μπορεί, ίσως, να εκπροσωπήσει αυτούς 
που θα έρθουν και γι' αυτό «ας τα δέσουμε έτσι, όπως μπορούμε καλύτερα και 
όπως ξέρουμε και όπως θέλουμε» και επομένως μπορεί να προκόψουν 
αποτελέσματα για τη χώρα, τα οποία δεν είναι χρήσιμα.

Μία ισχυρή κυβέρνηση για να γεννάει εμπιστοσύνη, να πει «αυτό θα 
γίνει» και να έχουν εμπιστοσύνη, ότι «αυτό θα γίνει» γιατί θα την έχουν απέναντι 
τους και τον επόμενο και το μεθεπόμενο χρόνο και τον τρίτο χρόνο.

Χ.ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ («ΑΥΡΙΑΝΗ»): Κύριε Πρόεδρε, πρόσφατα στη Συνδιάσκεψη του 
ΠΑΣΟΚ, προαναγγείλατε ότι έρχεται ένα νέο κύμα εκσυγχρονισμού. Σήμερα, 
παρουσιάζοντας το εκλογικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, μας λέτε τι αντίκτυπο θα 
έχει αυτό στην κοινωνία. Στο εσωτερικό του κόμματός σας θα έχει κάποιο 
αντίκτυπο; Και σας ερωτώ αυτό, επειδή κάπως έχει σχολιαστεί, τουλάχιστον σε 
κατ' ιδίαν συζητήσεις, από στελέχη του Κινήματος. Σας ευχαριστώ.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Θα θυμόσαστε και εσείς ότι σε όλες τις συναντήσεις που 
κάναμε στο κόμμα, η τεράστια πλειοψηφία των στελεχών απεφάνθη σχεδόν 
ομόφωνα, για τις κατευθύνσεις που πρέπει να ακολουθήσουμε. Αυτές οι 
κατευθύνσεις, όπως διατυπώνονται σήμερα, είναι προϊόν διαφόρων διαδικασιών, 
οι οποίες έχουν γίνει, εκφράζουν το κόμμα και με αυτές το κόμμα θα πολεμήσει, θα 
κατέβει στις εκλογές.

Ν.ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ («ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ»): Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας θυμίσω 
μία παλαιότερη δήλωσή σας. "Η πολιτική σας -λέγατε- αποπνέει δυσφορία 
απέναντι στα όνειρα της νεολαίας, τα προβλήματα της παιδείας και στην 
ανθρώπινη ζωή. Η κατάσταση είναι απόρροια της εγκληματικής σας αντίληψης. 
Οδηγείτε πάλι στη δημιουργία παρακράτους, οδηγείτε στο σκοταδισμό, οδηγείτε 
εκεί που οι λαϊκοί αγώνες των δεκαετιών δημιούργησαν παρελθόν. Σε μία 
δολοφονία -λέγατε- υπάρχουν οι φυσικοί αυτουργοί. Υπάρχει όμως και η ηθική 
αυτουργία. Ηθική αυτουργία είναι η νοοτροπία της βίας και του αυταρχισμού".

Αυτά τα λέγατε στις 16 Γενάρη του 1991. Τα λέγατε από το βήμα της 
Βουλής, απευθυνόμενος στην τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με Υπουργό 
Παιδείας τον κ.Κοντογιαννόπουλο. Ήθελα να ήξερα τι έχει αλλάξει 9 χρόνια μετά -



και "το μέλλον ξεκίνησε", όπως γράψει το σύνθημά σας πίσω από την καρέκλα 
σας- με τον κ.Κοντογιαννόπουλο.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όπως και στην εισήγησή μου τόνισα, χρειαζόμαστε, για να 
πετύχουμε τους στόχους μας, να συστρατεύσουμε όλο και περισσότερες δυνάμεις. 
Ο κ.Κοντογιαννόπουλος και δεν είναι μόνο αυτός και πολλοί άλλοι, εδώ και αρκετό 
χρονικό διάστημα, έχουν συμφωνήσει με τις γενικές κατευθύνσεις, τις οποίες 
ακολουθούμε. Εμείς δεν κρατάμε διαχωριστικές γραμμές, εμείς δεν τυποποιούμε 
τους χαρακτηρισμούς σε πρόσωπα, δεν αποκλείουμε. Αυτοί οι οποίοι μπορούν να 
συνεργαστούν μαζί μας και αποδέχονται το πλαίσιό μας, είναι ευπρόσδεκτοι.

κα ΧΑΤΖΗ (ΑΥΓΗ): Κύριε Πρόεδρε, ο Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε 
προεκλογικό ανυπόστατο επιχείρημα την τοποθέτηση των τριών μικρών 
κομμάτων, του ΣΥΝ, του ΚΚΕ και του ΔΗΚΚΙ, υπέρ των κυβερνήσεων 
συνεργασίας. Ήθελα να ρωτήσω αν συμμερίζεστε αυτή την άποψη.

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Το εκλογικό μας σύστημα, ως γνωστόν, εξασφαλίζει τη 
δυνατότητα ένα κόμμα το οποίο είναι πρώτο και έχει ορισμένη πλειοψηφία, να 
δημιουργεί κυβέρνηση. Αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε. Από εκεί 
και πέρα, εμείς, όπως είπα και πριν, μπορούμε σε πολλά θέματα να 
συνεργαστούμε και με άλλους. Δεν έχουμε την πρόθεση να χαράζουμε την 
πολιτική μας χωρίς συνεννόηση με τα άλλα κόμματα, ούτε το κάναμε στο 
παρελθόν όταν μπορέσαμε.

Θέλω να θυμίσω ότι όσον αφορά π.χ. τις μονιμοποιήσεις, κάναμε μία 
προσπάθεια να υπάρχει μια κοινή συμφωνία και η κοινή αυτή συμφωνία 
τορπιλίστηκε από την Αξιωματική Αντιπολίτευση, που είχε συμφωνήσει στην 
Επιτροπή. Δεν είναι από εμάς που δεν γίνεται η συνεργασία. Προκύπτει από μία 
αντίληψη, ότι εφόσον καλλιεργούμε την άρνηση, θα κερδίσουμε στον ελληνικό λαό 
πόντους. Κανένας δεν κερδίζει με την άρνηση πόντους και αυτό είναι θετικό για 
την ελληνική πολιτική εξέλιξη.

Δ.ΜΠΟΤΩΝΗΣ («ALTER 5»): Κύριε Πρόεδρε, χθες από τη Ρόδο ο κ.Καραμανλής 
σας κατηγόρησε ότι συνεργάζεστε με οργανωμένα συμφέροντα, στηρίζουν 
μάλιστα και την κυβέρνησή σας, αυτά τα συμφέροντα διαπλοκής, όπως τα 
ονόμασε. Έχετε κάποιο σχόλιο:

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αυτός είναι ένας ισχυρισμός, τον οποίο η Αξιωματική 
Αντιπολίτευση κατά καιρούς θυμάται, φέρνει χωρίς αποδείξεις. Εγώ θέλω να 
τονίσω και πάλι ότι το 1993, το 1996, το ΠΑΣΟΚ κέρδισε τις εκλογές με την ψήφο 
του ελληνικού λαού, ότι κέρδισε τις εκλογές μετά από δύσκολο αγώνα, από μάχη 
δύσκολη και ότι στις εκλογές εκείνες συζητήθηκαν όλα τα θέματα και ο ελληνικός 
λαός είχε τη δυνατότητα να κρίνει.

Και αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός έχει τη δυνατότητα να κρίνει το 
έργο μας, το αν πραγματοποιήσαμε αυτό το οποίο είπαμε, έχει να κρίνει το τι 
συνεισέφεραν τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε αυτή την προσπάθεια για τη 
χώρα, έχει να κρίνει αν οι προτάσεις τους είναι εφικτές, ρεαλιστικές και 
δημιουργούν πραγματικά προοπτικές για τη χώρα, έχει να κρίνει εάν και ποιος



μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα στα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει η 
Ελλάδα τα επόμενα χρόνια.

Δεν νομίζω ο ελληνικός λαός να επηρεάζεται από τις δυνάμεις αυτές 
τις σκοτεινές, τις οποίες επικαλούνται, κατά καιρούς, τα κόμματα της 
αντιπολίτευσης. Ο ελληνικός λαός έχει δείξει ότι έχει κρίση και ότι έχει τη 
δυνατότητα να βλέπει την πραγματικότητα.

Ευχαριστώ.


