
Εισαγωγή στο γεύμα των ξένων ανταποκριτών
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Κυρίες και κύριοι,
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Σας ευχαριστώ κατ’ αρχήν για την πρόσκληση με την οποία μου 
δίνετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσω μαζί σας.

Η Κυβέρνησή μας όπως γνωρίζετε επιδιώκει να διαμορφώσει νέες 
συνθήκες που θα επηρεάσουν θετικά:

1. τη θέση της Ελλάδας στο διεθνή της περίγυρο
2. την ικανότητα της ελληνικής οικονομίας να ενταχθεί στην τρίτη 

φάση της ΟΝΕ και να μπορεί να λειτουργεί ανταγωνιστικά στη 
σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη οικονομία

3. την δημιουργία εκείνων των όρων που θα επιτρέπουν στον 
πολίτη
• να διευρύνει τις δυνατότητές του και τις πρωτοβουλίες του,
• να αισθάνεται ότι ζει σε μια κοινωνία όπου

- οι δημοκρατικοί θεσμοί τον στηρίζουν και τον ενισχύουν
- όλο και περισσότερο καλυτερεύει η ποιότητα ζωής του
- επιβεβαιώνεται η κοινωνική δικαιοσύνη.

Η μετάβαση σ’ αυτή τη νέα πραγματικότητα είναι δύσκολη γιατί 

έχουμε να ξεπεράσουμε δομές και αντιλήψεις άλλων εποχών, 
αλλά και να πετύχουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα τις αναγκαίες 
επιδόσεις, που θα μας φέρουνε κοντά στους στόχους μας.

ι



Η συμμετοχή μας στις ευρωπαϊκές εξελίξεις αποτελεί, όπως 
γνωρίζετε, πρώτη προτεραιότητα. Αυτό συνεπάγεται τη μεγάλη 
προσπάθεια που καταβάλουμε στην οικονομία, προκειμένου να 
επιτύχουμε:
- τις προϋποθέσεις συμμετοχής μας στην Οικονομική και 

Νομισματική Ένωση
- την ολοκλήρωση ενός ευρύτατου προγράμματος υποδομών 

στην οικονομία, στις μεταφορές, στην ενέργεια, στις 
τηλεπικοινωνίες και την άμυνα της χώρας, σε όλους τους τομείς 
που έχουν επίπτωση στην αναπτυξιακή πορεία και την 
απασχόληση.

Η Agenda 2000 συνθέτει τις μεγάλες πολιτικές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Θεωρούμε τις κατευθύνσεις της σωστές, ωστόσο στις 
διαπραγματεύσεις που θα ξεκινήσουν είμαστε αποφασισμένοι να 
διαφυλάξουμε τη σύγκλιση ως κεντρικό γνώμονα των θέσεών μας. 
Και αυτό αφορά τους πόρους, τους μηχανισμούς κατανομής τους, 
τους οικονομικούς όρους της διεύρυνσης. Είμαστε υπέρ μιας 
γεωγραφικά ισόρροπης πολιτικής διεύρυνσης, που θα 
συμπεριλάβει και τις ένδεκα υποψήφιες χώρες σε μια ισότιμη βάση 
εκκίνησης. Τελικός στόχος της διαπραγμάτευσης για μας είναι μια 
πιο ισχυρή και μεγάλη Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα ισότιμο 
επιμερισμό των ωφελειών που θα προκύψουν.

Την Παρασκευή στο Λουξεμβούργο θα κριθεί το δεύτερο βήμα 
μετά το Amsterdam για μια πιο ουσιαστική πολιτική της Ένωσης 

κατά της ανεργίας. Είμαστε αποφασισμένοι να πιέσουμε για την 
υιοθέτηση αποτελεσματικών πολιτικών που θα ξεπερνούν το



διακηρυκτικό επίπεδο. Οι διακηρύξεις μέχρι σήμερα γεννούσαν 
ελπίδες και αναμονές δεν είχαν ωστόσο επαύριο και κλόνισαν την 
αξιοπιστία της Ένωσης.

Η πορεία προς την πολιτική ένωση δεν μπορεί να παρακάμψει την 
κοινωνική διάσταση της ένωσης. Αντίθετα, μπορεί να 
ολοκληρωθεί μόνο με τη συνειδητή ενσωμάτωσή της, δηλαδή 
μέσω μιας πολιτικής που με σαφήνεια και δράση θα αντιμετωπίζει 
τη σημαντικότερη ανησυχία των πολιτών, το φόβο για τη θέση 
εργασίας τους και την επιθυμία να καθορίζουν οι ίδιοι το μέλλον 
τους, απασχολούμενοι σε μια εργασία που θα τους εξασφαλίζει 
άνετη διαβίωση.

Πρέπει ν’ ανοίξουμε το δρόμο για μια μακροπρόθεσμη 
αντιμετώπιση της ανεργίας. Τι σημαίνει αυτό: Η εποχή των δήθεν 
αλάθητων, συνολικών συνταγών έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί. 
Κανείς δεν μπορεί σοβαρά να ισχυριστεί ότι έχει τέτοιες συνταγές. 
Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε το τέλος της ανεργίας ούτε είναι 
δυνατό να προσποιούμαστε ότι μέσα σ’ ένα συγκεκριμένο και 
επακριβώς προσδιορισμένο χρονικό ορίζοντα θα δημιουργηθούν 
εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας. Όμως είναι εφικτή μια δέσμη 
μέτρων, τα οποία βήμα-βήμα θα αμβλύνουν τα προβλήματα 
απασχόλησης και θα δημιουργήσουν συγχρόνως τη βάση για 
πραγματικά ρεαλιστικές ευκαιρίες απασχόλησης.

Πρέπει γι’ αυτό να επικεντρωθούμε ιδιαίτερα στα προβλήματα των 
νέων ανέργων και των μακροχρόνια ανέργων, να ενισχύσουμε τις 
επενδύσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δημιουργούν



θέσεις εργασίας, να στηρίξουμε τη διά βίου συνεχή εκπαίδευση. 
Η επιτυχία του κοινωνικού διαλόγου στην Ελλάδα αποτελεί ένα 
επιπλέον επιχείρημα για την υιοθέτησή του, ως μέσου 
αποτελεσματικής πολιτικής στη δέσμη των μέτρων που θα πρέπει 
να αποφασισθούν.

Ο προϋπολογισμός που κατέθεσε η ελληνική Κυβέρνηση προ 
ημερών εξυπηρετεί τη σύγκλιση της ελληνικής οικονομίας 
σύμφωνα με το πρόγραμμα με το οποίο έχουμε δεσμευθεί, τη 
θωράκιση της ελληνικής οικονομίας από διακυμάνσεις στις διεθνείς 
κεφαλαιαγορές, την επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας και 
τη στήριξη των πλέον αδύναμων κοινωνικών ομάδων.

Η πολιτική που εκφράζει ο προϋπολογισμός αυτός μπορεί 
επιγραμματικά να διατυπωθεί με πέντε αναφορές:

• Δηυοσιονουική σταθεροποίηση σε επίπεδα που να 
ολοκληρώνουν την πολυετή προσπάθεια της Ελλάδας για 
επίτευξη των δημοσιονομικών προϋποθέσεων ένταξης της 
χώρας στην τελική φάση της ΟΝΕ,

• Συμπλήρωση π κ  νουισυατικήο πολιτικήο που έφερε μέχρι τώρα 
δυσανάλογο βάρος της σταθεροποιητικής πολιτικής, με τη 
δημοσιονομική και την εισοδηματική πολιτική, με στόχο την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωτερικής ισορροπίας 
της οικονομίας, και



• Σηματοδότηση προς τις αγορές της πολιτικής βούλησης για 
επίτευξη των στόχων και συνεπώς τ γ κ  αξιοπιστίας τηο 

oiKQvouiKnc πολίτικης.

• Προτεραιότητα στις επενδυτικές δαπάνεο που παράγουν 
ανάπτυξη και πραγματική σύγκλιση.

• Συνέγιση Tnc προσπάθειαο νια κοινωνική δικαιοσύνη και 
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Στόχος της οικονομικής μας πολιτικής είναι να θωρακίσουμε την 
οικονομία μας απέναντι στην αστάθεια και τις πιέσεις που 
χαρακτηρίζουν τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου στην περίοδο αυτή. 
Δεν θα δεχθούμε ανατροπή της πολιτικής μας από πρακτικές που 
λειτουργούν αποσταθεροποιητικά στις διεθνείς αγορές. Η ακόμα 
μεγαλύτερη βελτίωση των βασικών οικονομικών σχέσεων (των 
βασικών οικονομικών μεγεθών) σε συνδυασμό με το μίγμα 
πολιτικής, που προανέφερα αποτελούν την απάντηση της 
κυβέρνησής μας στις αποσταθεροποιητικής πρακτικές.

Ο προϋπολογισμός δίνει στη σημερινή συγκυρία λύσεις που 
εξασφαλίζουν ισορροπία μεταξύ δημοσιονομικής σταθεροποίησης, 
επενδυτικής ανάπτυξης και αντιμετώπισης πιεστικών κοινωνικών 
αναγκών. Πολιτικά αποτελεί μια επιλογή σύμφωνη με τον 
ιδεολογικό προσανατολισμό της κυβέρνησής μας και την εντολή 
του ελληνικού λαού για την ένταξή μας στην ΟΝΕ. Θέλουμε να 
ανταποκριθούμε στις ανάγκες του πληθυσμού για καλύτερες 
βιοτικές συνθήκες.



Θέλουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες ελκυστικές για μεγάλες 
ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα, για περαιτέρω ανάπτυξη της 
οικονομικής συνεργασίας όχι μόνο με τους εταίρους μας στην 
Ένωση, αλλά και με τις γειτονικές χώρες και τις χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης (όπως και τις Παραευξείνιες). Θέλουμε να 
καταφέρουμε ένα πλήγμα στην ανεργία.

Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής θεωρούμε ότι ξεκινάει μια 
μεγάλη περίοδος για τις χώρες της Νοτιανατολικής Μεσογείου, 
όπου μπορούμε όλοι ισότιμα να κάτσουμε σ'ένα τραπέζι και να 
διαγράψουμε μαζί την πορεία που θέλουμε ν’ ακολουθήσουμε, 
σεβόμενοι τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου, αναγνωρίζοντας την 
εύλογη επιθυμία όσων επιδιώκουν την προσέγγισή τους στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, παρέχοντας τη στήριξή μας 
σ’ όσους το ζητούν κι αυτό δεν αφορά μόνο τις χώρες των 
Βαλκανίων, αλλά και τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου. Η 
συνάντηση Κορυφής της Κρήτης ήταν ιδιαίτερα σημαντική, γιατί 
επιβεβαίωσε αυτή την πολιτική μας και πέτυχε να διαμορφώσει μια 
κοινή βούληση στην κατεύθυνση αυτή. Πεποίθησή μας είναι ότι 
στην προσπάθεια για συνεργασία, ανάπτυξη, προσαρμογή, ο 
στόχος της δημιουργίας ενός περιβάλλοντος ειρήνης και 
σταθερότητας στην περιοχή έχει πρώτη προτεραιότητα, το 
υποστηρίζουμε σε κάθε κατεύθυνση, είτε προς τους φίλους 
γείτονές μας, είτε στα όργανα των διεθνών οργανισμών που 
μετέχουμε.



Γνωρίζετε πολύ καλά τη σημασία που έχουν για την Ελλάδα οι 
ελληνοτουρκικές σχέσεις και η επίλυση του Κυπριακού. Είναι δυο 
ζητήματα, που θα έπρεπε στο ξεκίνημα το επόμενου αιώνα, να 
έχουν δρομολογηθεί σε άλλη κατεύθυνση. Επιδιώκουμε τη δίκαιη 
και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, την ακώλυτη πορεία της 
Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη δημιουργία σχέσεων φιλίας 
και συνεργασίας με την Τουρκία, πράγματα αυτονόητα, που 
προϋποθέτουν όμως αλλαγή πολιτικής εκ μέρους της Τουρκίας. 
Θέλουμε να στηρίξουμε τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της 
Τουρκίας, αλλά συγχρόνως πρέπει κι εκείνη να δεσμευθεί και να 
σεβασθεί το σύστημα των αξιών και των αρχών πάνω στις οποίες 
είναι οικοδομημένη η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Σας περιέγραψα σε γενικές γραμμές την πολιτική μας, τις 
προτεραιότητές μας. Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις.



'98 στη Βουλή, βρισκόμαστε τώρα στ ις  παραμονές της έκτακτης Συνόδου 
Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ενωσης στο Λουξεμβούργο.

Εχω την τιμή να παρακαλέσω τον κ.Πρόεδρο να προσέλθει στο 
βήμα. Σας ευχάριστά.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κύριε Αντώναρε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την 
τιμή που μου κάνετε. Ευχαριστώ όλους τους παρόντες για τη συμμετοχή. 
Προτού απαντήσω στ ις  ερωτήσεις, θα ήθελα με δυο λόγια να αναφερθώ σε 
ορισμένα θέματα τα οποία, αυτή τη στιγμή, αποτελούν κεντρικά θέματα 
συζήτησης και έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον όλων.

Πρώτα απ' όλα, θέλω να τονίσω ότι η κυβέρνησή μας, με την 
πολιτική της, επιδιώκει να επηρεάσει θετικά ορισμένες εξελ ίξ ε ις .

Πρώτη επιδίωξή μας ε ίνα ι  να αναβαθμίσουμε τη θέση της 
Ελλάδας στο διεθνή περίγυρο.

Δεύτερη επ ιδ ίωξή  μας ε ί ν α ι ,  να δημιουργήσουμε τ ι ς  
προϋποθέσεις εκε ίνες  ώστε η Ελλάδα, η ελληνική οικονομία να μπορεί να 
ενταχθεί στην ΟΝΕ και να λειτουργήσει ανταγωνιστικά στην παγκόσμια 
οικονομία.

Τρίτη επιδίωξη σημαντική για μας ε ίνα ι  να αλλάξουμε τ ις  
λε ιτουργ ίες  της κοινωνίας μας ώστε οι πολίτες να έχουν περισσότερες 
δυνατότητες, περισσότερες ευκα ιρ ίε ς ,  οι δημοκρατικοί θεσμοί να 
λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά, να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής και 
κυρίως να υπάρχει περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη και μεγαλύτερη 
κοινωνική συνοχή.

Η μετάβαση σ' αυτό το στάδιο που επιδιώκουμε ε ίνα ι  μια 
μετάβαση δύσκολη γιατ ί υπάρχουν πρακτικές και νοοτροπίες οι οποίες έχουν 
διαμορφωθεί εδώ και πολλές δεκαετ ίες,  οι οποίες δεν βοηθούν νέες 
αντιλήψεις ,  δεν βοηθούν την εφαρμογή νέων πολιτικών, δεν βοηθούν την 
αντίληψη του τί συμβαίνει στον κόσμο γύρω μας.

Πρώτη προτεραιότητά μας, όπως ξέρετε, είναι  η συμμετοχή στις 
ευρωπαϊκές ε ξ ε λ ί ξ ε ι ς .  Αυτό συνεπάγεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια σε 
σχέση με την οικονομία μας ως προς τ ις  προϋποθέσεις συμμετοχής στην ΟΝΕ 
και ταυτόχρονα ως προς την ολοκλήρωση ενός ευρύτατου προγράμματος για 
την αναμόρφωση της ελληνικής οικονομίας, ενός προγράμματος που αφορά 
στις υποδομές, στην οικονομία, στ ις μεταφορές, στις τηλεπικοινωνίες και 
σε όλους τους τομείς που έχουν επίπτωση στην αναπτυξιακή πορεία της
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- χωράς.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα 
που γνώρισε η Ελλάδα για τη δημιουργία υποδομών, για τη δημιουργία των 
προϋποθέσεων εκείνων, ώστε να μπορούν να υπάρξουν επενδύσεις και να 
αναπτυχθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα και να καταπολεμηθεί, βέβαια, 
η ανεργία. *

Στην Ευρωπαϊκή Ενωση ξεκ ινά, στο τέλος του χρόνου, η 
συζήτηση με αφορμή την "Ατζέντα 2000". Σε αυτή τη συζήτηση, η οποία θα 
ε ίνα ι  καθοριστική γ ια το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ενωσης, εμε ίς  θέλουμε, 
πρώτα απ' όλα να διαφυλάξουμε τη σύγκλιση, ως κεντρικό γνώμονα της 
εξέλιξης της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Ολα τα προγράμματα που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ενωση και 
εξυπηρετούν τη σύγκλιση θα πρέπει, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και με 
τ ι ς  προϋποθέσεις οι οποίες προκύπτουν από τ ι ς  νέες συνθήκες, να 
συνεχιστούν. Και δεν νοείται για μας ο περιορισμός των πόρων σ' αυτή την 
κατεύθυνση.

%
Ενα, επίσης, σημαντικό σημείο είναι  μια γεωγραφικά ισόρροπη 

πολιτική διεύρυνσης. Εμείς θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ενωση να διερυνθεί, κατά 
τέτοιο τρόπο, ώστε να δημιουργηθούν οι δυνατότητες συνεργασίας με όλες 
τ ις  χώρες, οι οποίες θέλουν να συμμετάσχουν. Είμαστε κατά μιας 
επιλεκτικής διεύρυνσης.

Και τέλος, θέλω να πω ότι η συζήτηση πρέπει να καταλήξει στο 
να υπάρξουν περισσότερες πολιτ ικές στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Και η Ευρωπαϊκή 
Ενωση να γ ίνε ι  πιο ισχυρή, πιο μεγάλη, να έχει περισσότερες δυνατότητες 
δράσης και στον ευρωπαϊκό χώρο και παγκόσμια.

Ξέρετε ότι την Παρασκευή (21/11) πρόκειται να συνέλθει στο 
Λουξεμβούργο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με αντ ικε ίμενο  την πολ ιτ ική  
απασχόλησης. Εχουν υπάρξει στο παρελθόν πάρα πολλές δ ιακηρύξεις.  Οι 
διακηρύξεις αυτές δεν ακολουθήθηκαν στον ίδιο βαθμό με πράξεις κι αυτό 
βέβαια έχει κλονίσει την αξ ιοπιστία της Ενωσης.

Και τώρα στο Λουξεμβούργο θα πρέπει να υπάρξουν αποφάσεις οι 
οποίες θα βοηθήσουν την καταπολέμηση της ανεργίας και την προώθηση της 
απασχόλησης. Είμαστε της άποψης ότι η πορεία προς την πολιτική ένωση δεν 
μπορεί να παρακάμψει την κοινωνική διάσταση της Ενωσης.

Αντίθετα, εάν θέλουμε να ολοκληρωθεί η ευρωπαϊκή πορεία



πρέπει η κοινωνική διάσταση να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Η αντιμετώπιση 
της ανεργίας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με ένα μόνο μέτρο, δεν 
υπάρχει μέτρο πανάκεια. Και γ ι '  αυτό η συζήτηση πρέπει να έχει ως 
αντικείμενο μια πλειάδα μέτρων, μια πλειάδα δράσεων, οι οποίες θα πρέπει 
να εφαρμοστούν.

Και θα πρέπει να εφαρμοστούν ανάλογα με τ ι ς  συνθήκες κάθε 
χώρας, γ ιατ ί  αυτό το οποίο στη μια χώρα οδηγεί σε αποτέλεσμα μπορεί να 
μην έχει την ίδ ια αποτελεσματικότητα σε άλλες χώρες. Αυτή θα είναι  μια 
θέση μας στις διαπραγματεύσεις.

Εμείς πιστεύουμε ότι πρώτη προτεραιότητα πρέπει να δοθεί 
στον περιορισμό της ανεργίας στους νέους. Τα προβλήματα των νέων ανέργων 
ε ίνα ι ιδ ια ίτερα σημαντικά.

Επίσης, τα προβλήματα των μακροχρόνια ανέργων μας απασχολούν 
ιδ ια ίτ ερα .  Και πιστεύουμε ότι μια αποτελεσματική πολιτ ική χρειάζεται 
πόρους, χρε ιάζετα ι επενδύσεις. Ιδίως στον τομέα των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων πρέπει να γίνουν βήματα, αλλά βεβαίως να γίνουν βήματα 
-όπως είπα και πριν- προσαρμοσμένα στ ις  ε ιδ ικ έ ς  συνθήκες κάθε χώρας. 
Δ ιότ ι  οι όροι και οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τ ι ς  μ ι κρομεσα ί ες 
επ ιχε ιρήσεις  στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας δεν μπορούν να 
ισχύουν, στον ίδ ιο  βαθμό, στην Ελλάδα. Είναι διαφορετικές εδώ οι 
μι κρομεσαίες επ ιχε ιρήσεις .

Ενα τρίτο σημείο που θέλω να θίξω ε ίνα ι  ο προϋπολογισμός. 
Καταθέσαμε την περασμένη εβδομάδα τον προϋπολογισμό. Και ο 
προϋπολογισμός εξυπηρετεί τη σύγκλιση της ελληνικής οικονομίας σύμφωνα 
με το πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζουμε και για το οποίο έχουμε δεσμευτεί. 
Εξυπηρετεί τη θωράκιση της ελληνικής οικονομίας από τ ις  διακυμάνσεις 
στ ις δ ιεθνε ίς  κεφαλαιαγορές. Εξυπηρετεί την επιτάχυνση της αναπτυξιακής 
δ ιαδ ικασ ίας .  Εξυπηρετεί την ανάπτυξη των πλέον αδύνατων κοινωνικών 
ομάδων. Η πολ ιτ ική  που εκφράζει αυτός ο προϋπολογισμός μπορεί 
επιγραμματικά να διατυπωθεί με 5 αναφορές.

Πρώτο σπάει ο ε ίναι η δημοσιονομική σταθεροποίηση σε επίπεδα 
τέτοια, ώστε να βοηθήσουν και να προωθήσουν την πολυετή προσπάθεια της 
Ελλάδας για επίτευξη της ένταξης στην ΟΝΕ.

Αεύτεοο σπυε ίο  ε ί ν α ι  η συμπλήρωση της νομ ισματ ικής  
πολιτικής, η οποία έφερε μέχρι τώρα το κύριο βάρος της σταθεροποιητικής 
πολ ιτ ικής με τη δημοσιονομική και εισοδηματική πολ ιτ ική. Στόχος: Η 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.



Τρίτο σημείο ε ίνα ι η σηματοδότηση προς τ ις  αγορές ότι θα 
εφαρμόσουμε πιστά αυτή την πολιτική, την οποία εφαρμόζουμε εδώ και καιρό 
και οτι η οικονομική μας πολιτική έχει και θα έχει α ξ ιοπ ιστ ία .  Οι 
στόχοι, τους οποίους έχουμε θέσει, είναι στόχοι οι οποίοι θα καθορίζουν 
απαρέγκλιτα τ ις  δράσεις μας.

■φ

Εχουμε ένα πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων το οποίο ε ίναι το 
μεγαλύτερο το οποίο υπήρξε στη χώρα και θέλουμε με τ ις  επενδύσεις αυτές 
να προωθήσουμε την ανάπτυξη και να οδηγηθούμε στην πραγματική σύγκλιση.

Και τέλος, θέλω να αναφέρω τη συνέχιση της προσπάθειας για 
κοινωνική δικαιοσύνη και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Επαναλαμβάνω: 
Στόχος της οικονομικής μας πολιτικής είναι να θωρακίσουμε την οικονομία 
μας απέναντι στην αστάθεια και στ ις π*ιέσεις, που χαρακτηρίζουν τ ις  
δ ιεθνε ίς  αγορές κεφαλαίου αυτή την περίοδο.

Δεν θα δεχτούμε ανατροπή της πολιτικής μας από πρακτικές οι 
οποίες δρουν αποσταθεροποιητικά αυτή την εποχή στις παγκόσμιες αγορές. 
Για να το πετύχουμε αυ ό̂ χρειάζεται βελτίωση των βασικών οικονομικών 
σχέσεων, των βασικών οικονομικών μεγεθών, σε συνδυασμό με ένα "μίγμα" 
πολ ιτ ικής  που ανέφερα: νομισματική πολιτ ική, δημοσιονομική πολ ιτ ική, 
εισοδηματική πολιτική.

Αυτή η πολιτική βελτίωσης των βασικών οικονομικών σχέσεων 
και το "μίγμα" δ ίνε ι  το μήνυμα ότι επιδίωξή μας ε ί ν α ι ,  παρά το πιθανό 
δημοσιονομικό κόστος, παρά τ ις  πιθανές αντιδράσεις, παρά τ ι ς  πιθανές 
διαμαρτυρίες, να έχουμε μια σταθερή αναπτυσσόμενη οικονομία.

ανάπτυξής 
πει σουμε 
Δυσκολίες 
δεν πρόκει

Η σταθερότητα της οικονομίας μας και η συνέχιση της 
μας πρέπει να ε ίνα ι  τα κύρια χαρακτηριστικά και γ ια  να 

τ ι ς  δ ιεθνε ίς  αγορές και για να συμμετάσχουμε στην ΟΝΕ. 
υπάρχουν. Δεν τ ις  είχαμε αποσιωπήσει αυτές τ ις  δυσκολίες και 
ται να τ ις  αποσιωπήσουμε.

Πιστεύω ότι όλοι στην Ελλάδα έχουν χρέος ε ιλ ικρ ίν ε ια ς .  Και 
δεν ε ίνα ι ε ιλ ι κ ρ ιν ε ί ς  εκείνοι που καλλιεργούν τ ις  ψευδαισθήσεις ότι μέσα 
σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον το οποίο σας είναι  γνωστό ε ίνα ι δυνατόν να 
επιτευχθούν οι βέλτιστες δυνατές λύσεις για τον πληθυσμό, για τ ις  
επ ιχε ιρήσεις ,  για όλους, χωρίς φόρους, με άφθονες παροχές, με αύξηση των 
εισοδημάτων.



Αυτές' οι αντιλήψεις οι οποίες καλλιεργούνται αυτές τ ις  μέρες 
ε ίνα ι  αντιλήψεις δημαγωγικές και πιστεύω ότι έχουμε υποχρέωση σε 
σοβαρότητα, αν θέλουμε να οδηγήσουμε τον τόπο μπροστά.

Τελευταίο σημείο είναι  η εξωτερική πολιτική. Αυτή η περίοδος 
έδειξε ότι βρισκόμαστε στην αρχή μιας εποχής η οποία θα διαμορφώσει νέες 
σχέσεις στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Η συνάντηση της Κρήτης έδειξε ότι 
μπορούμε να καθίσουμε ισότιμα σε ένα τραπέζι, να συζητήσουμε και να 
προσπαθήσουμε να διαμορφώσουμε από κοινού την πορεία  που θα 
ακολουθήσουμε.

Υπάρχουν προϋποθέσεις. 0 σεβασμός του Διεθνούς Δ ικαίου, η 
τήρηση των Διεθνών Συνθηκών και, επίσης, βέβαια το να λάβει κανείς υπόψη 
του τ ι ς  επ ιθυμίες των χωρών εκείνων που επιδιώκουν τη συμμετοχή τους 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση και στο ΝΑΤΟ.

Εμείς έχουμε ως κύριο γνώμονα της πολ ιτ ικής  μας τη 
συνεργασία, τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ειρήνης και φιλίας. Εμείς 
θέλουμε, προς κάθε κατεύθυνση, να υποβοηθήσουμε εκείνες τ ις  πολιτ ικές , 
οι οποίες θα δημιουργήσουν σταθερότητα και συνεργασία στην περιοχή.

Ιδ ια ίτερη σημασία έχουν οι σχέσεις της Ελλάδας με την 
Τουρκία και η επίλυση του Κυπριακού. Είναι δύο ζητήματα που θα έπρεπε 
στο ξεκ ίνημα του επόμενου αιώνα να έχουν δρομολογηθεί σε άλλη 
κατεύθυνση. Επιδιώκουμε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, την 
απρόσκοπτη πορεία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ενωση, τη δημιουργία σχέσεων 
φιλίας και συνεργασίας με την Τουρκία. Ολα αυτά πράγματα αυτονόητα. Και 
αυτά τα αυτονόητα πράγματα προϋποθέτουν, βεβαίως, μια άλλη πολιτική και 
μια άλλη αντίληψη των πραγμάτων εκ μέρους της Τουρκίας.

θέλουμε -και το έχουμε επανειλημμένα δηλώσει- να στηρίξουμε 
τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Τουρκίας. Αλλά, ταυτόχρονα, πρέπει και 
η Τουρκία να δεσμευτεί, να σεβαστεί το σύστημα αξιών και αρχών, το 
σύστημα δικαίου πάνω στο οποίο είναι χτισμένη η ευρωπαϊκή ενοποίηση και 
η ειρήνη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Αυτές ε ίνα ι  μερικές γραμμές της πολιτ ικής μας. Είμαι στη 
διάθεσή σας να απαντήσω σε όποιες ερωτήσεις. Ευχαριστώ.

Β.ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ: Ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό για τ ις  σύντομες αλλά πολύ 
περιεκτ ικές επισημάνσεις του.
ΤΖΕΝΗ ΠΑΡΙΣ (Α .Ρ . ): Κύριε Πρωθυπουργέ, ήθελα να ρωτήσω, με αφορμή την 
πρόσφατη κρίση που πέρασε η νομισματική αγορά στην Ελλάδα, πιστεύετε ότι
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