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Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Κυρίες και κύριοι, βρίσκομαι πάλι με χαρά εδώ στη 
Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια, για τη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι, 
όπως τόνισα και σήμερα το πρωί, ένας πολύ σημαντικός θεσμός για την 
προβολή της Ελλάδας, για την προώθηση της διασύνδεσής της με τη 
διεθνή οικονομία, για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς μας.

Στην ομιλία μου της Παρασκευής και του Σαββάτου εξέθεσα το 
πλαίσιο της πολιτικής μας. Πιστεύω ότι με τις ομιλίες αυτές περιέγραψα 
αυτό το οποίο επιδιώκουμε και είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω στις 
ερωτήσεις.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρωθυπουργέ, αναφερθήκατε τόσο προχθές 
όσο και χθες στην πολιτική σας και στις στοχεύσεις της πολιτικής σας, 
πλην όμως η αντιπολίτευση στο σύνολό της εξαπέλυσε μύδρους εναντίον 
σας απορρίπτοντας συλλήβδην την πολιτική σας αυτή και κατηγορώντας 
σας ότι εμφανίσατε το μαύρο - άσπρο.

Η ερώτησή μου είναι, έως πότε ο ελληνικός λαός θα βρίσκεται σε 
τέτοια σύγχυση ακούγοντας την εκάστοτε κυβέρνηση να ομιλεί περί 
λευκού και την αντιπολίτευση να ομιλεί περί μαύρου:

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Τόνισα ορισμένα γεγονότα, τα οποία πιστεύω δεν 
επιδέχονται αμφισβήτησης. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά τη γενική πορεία 
της οικονομίας και τους δείκτες της οικονομίας.

Εχουμε, τα τρία τελευταία χρόνια αλλά σταθερά από το 1993 και 
μετά, μια θεαματική πτώση των ελλειμμάτων του Δημοσίου, έχουμε μια 
θεαματική πτώση των ρυθμών αύξησης του πληθωρισμού, έχουμε μια 
σημαντική αύξηση των επενδύσεων, έχουμε αύξηση της βιομηχανικής 
παραγωγής, έχουμε μια πτωτική πορεία του δημοσίου χρέους ως 
ποσοστού του ΑΕΠ.



Στο τέλος αυτού του χρόνου θα φτάσουμε 4 από τα 5 κριτήρια, 
τα οποία θέτει η Συνθήκη του Μάαστριχτ για να ενταχθεί μια χώρα στην 
ΟΝΕ. Ολα αυτά δείχνουν ότι η πορεία της οικονομίας αυτά τα χρόνια 
υπήρξε θετική, ότι πλησιάσαμε τις πιο ανεπτυγμένες χώρες, ότι 
βρισκόμαστε στον κύκλο των χωρών οι οποίες θα ενταχθούν ή 
εντάσσονται ή έχουν ενταχθεί στο ΕΥΡΩ.

Δεύτερο στοιχείο: είχαμε μια κρίση στο τέλος του περασμένου 
χρόνου στη Νοτιοανατολική Ασία. Η κρίση αυτή είχε επιπτώσεις στην 
ελληνική οικονομία, στο Χρηματιστήριο. Μετά την ένταξη της δραχμής στο 
μηχανισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών υπήρξε ακόμα περισσότερη 
σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας.

Η κρίση αυτών των ημερών στην παγκόσμια οικονομία, η οποία 
ήταν πολύ πιο σοβαρή από την κρίση του περασμένου έτους, δεν 
επηρέασε στον ίδιο βαθμό ή και πολύ λιγότερο την εξέλιξη της ελληνικής 
οικονομίας Εδειξε η πορεία της ελληνικής οικονομίας αυτές τις μέρες ότι 
είμαστε πιο ανθεκτικοί, πιο σταθεροί, ότι οι διεθνείς αγορές και το 
εσωτερικό της χώρας έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη στην πολιτική.

Θα συμβούλευα σε όλους, οι οποίοι ασκούν μια πρόχειρη 
κριτική, να κάνουν προτάσεις πώς να βελτιώσουμε αυτές τις επιδόσεις, 
πώς να πετύχουμε ακόμα καλύτερα επιτεύγματα και όχι να περιορίζονται 
σε μια καθολική άρνηση. Και πιστεύω ο ελληνικός λαός με τη στάση που 
ακολούθησε αυτές τις μέρες, με τη στάση όμως που έχει ακολουθήσει και 
στο παρελθόν, μας δίνει δίκιο.

Και θέλω να αναφερθώ, για παράδειγμα, στην Εθνική Συλλογική 
Σύμβαση η οποία υπεγράφη από τη ΓΣΕΕ και τον ΣΕΒ, σε σχέση με τις 
εξελίξεις των εισοδημάτων το 1998 και το 1999, δείχνει η στάση των 
εργαζομένων ότι κατανοούν τις εξελίξεις, ότι θέλουν υπεύθυνα να 
συμβάλουν κι έτσι να πετύχουμε στους χρόνους που έχουμε αποφασίσει 
το κριτήριο ιδίως του πληθωρισμού, το οποίο είναι αναγκαίο για να 
ενταχθούμε στην ΟΝΕ.

κ.ΠΟΛΙΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, η πολιτική που ακολουθείτε, ανεξαρτήτως αν 
είναι σωστή ή όχι, προκαλεί δυσφορία σε ένα κομμάτι του ελληνικού λαού 
πολλοί από τους οποίους είναι και παραδοσιακοί ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, 
πράγματα γνωστά.

Βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Αν αυτή η δυσφορία 
εκφραστεί στη λαϊκή ψήφο και κάποιοι υποψήφιοί σας, σε κεντρικούς 
δήμους ή μικρότερους, δεν έχουν την επιτυχία που αναμένετε, μήπως 
αυτό δυσκολέψει τη χρονιά που έρχεται - τη δύσκολη αυτή χρονιά - την 
εφαρμογή της πολιτικής σας;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Πρώτα απ' όλα δεν βρισκόμαστε σε εκλογική περίοδο. Η 
εκλογική περίοδος η οποία είναι καθοριστική για τις εξελίξεις είναι η 
εκλογική περίοδος η οποία θα προηγηθεί των εκλογών του 2000. Το έργο 
της κυβέρνησης κρίνεται στις εκλογές του 2000.



Στις εκλογές οι οποίες θα πραγματοποιηθούν τον Οκτώβρη, που 
είναι δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές, πρώτα απ' όλα κρίνεται η 
απόδοση των δημοτικών αρχόντων, των υπευθύνων της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης, κρίνεται από τους πολίτες τι επιδιώξεις έχουν για τις 
τοπικές κοινωνίες, ποιές πρέπει να είναι οι δραστηριότητες που πρέπει να 
αναπτύξουν οι τοπικές κοινωνίες για να ανταποκριθούν στα προβλήματά 
τους.

Προκύπτει βεβαίως και από τις εκλογές αυτές ένα πολιτικό 
μήνυμα. Μια άποψη και για το πώς θέλουν την Αυτοδιοίκηση και για το 
πώς βλέπουν κάποια γενικότερα προβλήματα.

Αυτά τα πολιτικά μυνήματα θα τα λάβουμε υπόψη μας. Αλλά 
θέλω να επαναλάβω, ότι για μας το σημαντικό, το αποφασιστικό είναι οι 
εκλογές του 2000 και γι’ αυτό εξ αρχής έχουμε προγραμματίσει την 
πολιτική μας έτσι, ώστε να πετύχουμε τα αποτελέσματα τα οποία θέλουμε 
στον τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ

Η πολιτική καθορίζεται από τους θεσμούς, από το Σύνταγμα, 
από τις διαδικασίες που ορίζει το Σύνταγμα Και το Σύνταγμα ορίζει, ότι οι 
εκλογές για την κυβέρνηση γίνονται κάθε τέσσερα χρονιά και στα τέσσερα 
χρόνια γίνεται η κρίση.

Εμείς έχουμε κάθε θέληση να ανταποκριθούμε στα προβλήματα 
όλων, αλλά έχουμε και ένα κεντρικό στόχο. Ο κεντρικός αυτός στόχος 
είναι να δημιουργήσουμε μια Ελλάδα ισχυρή, μια Ελλάδα ανταγωνιστική. 
Και πιστεύουμε ότι την Ελλάδα αυτή την ισχυρή και την ανταγωνιστική με 
μια κοινωνία συνοχής θα τη δημιουργήσουμε κυρίως με την ένταξη της 
Ελλάδας στην Οικονομική και Νομισματική Ενωση κι αυτό το στόχο 
επιδιώκουμε και θα συνεχίσουμε να τον επιδιώκουμε αταλάντευτα.

κ.ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, στην ομιλία σας χθες είπατε, ότι η 
τετραετία που διανύουμε θα είναι η πιο δημιουργική των τελευταίων 30 
ετών. Εν τούτοις, βλέπουμε ότι μια σειρά από σημαντικά, κορυφαία ίσως 
στελέχη του Κινήματος αμφισβητούν την οικονομική πολιτική - δεν ξέρω 
αν θέλετε να σας αναφέρω και παραδείγματα - που κάνουν λόγο για 
διαχειριστική πολιτική, που έχουμε ξεχάσει το λαό και όλα αυτά Θα ήθελα 
ένα σχόλιο γι' αυτά.

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Στο πρώτο σημείο που θέσατε, θέλω να αναφέρω τα εξής. 
Εάν πάρουμε και εξετάσουμε τα προγράμματα τα οποία 
πραγματοποιούνται, τα έργα τα οποία πραγματοποιούνται στη χώρα, θα 
διαπιστώσουμε ότι ο αριθμός τους είναι πρωτόγνωρα μεγάλος και το 
εύρος τους είναι επίσης πρωτόγνωρα μεγάλο.

Ποτέ άλλοτε στη χώρα δεν έχουν πραγματοποιηθεί τόσα έργα, 
ποτέ άλλοτε δεν έχουν αναπτυχθεί τόσες δράσεις που αφορούν 
διάφορους τομείς της κοινωνικής δραστηριότητας, από τον πολιτισμό 
μέχρι τις υποδομές.



Και δεν έχουμε παρά να δούμε εδώ γύρω μας στη Θεσσαλονίκη, 
να διαπιστώσουμε τι έγινε για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 
και ταυτόχρονα, να δούμε ποιά έργα βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλη την 
Βόρειο Ελλάδα, από τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
μέχρι τους οδικούς άξονες για να δούμε ότι κάτι αλλάζει και αλλάζει σε 
πάρα πολύ σημαντικό βαθμό.

Εχουμε στην κυβέρνηση καθιερώσει μια διαδικασία καταγραφής 
και παρακολούθησης των έργων. Μια διαδικασία η οποία δεν υπήρχε 
προηγούμενα και μέσα απ' αυτή τη διαδικασία προσπαθούμε να 
διαπιστώσουμε πόσο προχωρούμε. Και ο αριθμός των έργων τα οποία θα 
πρέπει να παρακολουθήσουμε κυμαίνεται γύρω στις 15.000 σε ολόκληρη 
την Ελλάδα, όσον αφορά τα πιο σημαντικά, και περίπου στις 20.000 για το 
σύνολο. Δεν νομίζω ότι στο παρελθόν υπήρχε κάτι τέτοιο.

Οσον αφορά τους συντρόφους που αναφέρατε κ.Παντελάκη, όλα 
τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ μπορεί να εκφράζουν απόψεις. Μπορεί να 
διατυπώνουν τις γνώμες τους. Πιστεύω ότι στην τεράστια πλειοψηφία 
θέλουν να συμβάλλουν στην πρόοδο του κυβερνητικού έργου και στις 
δηλώσεις τους δίνουν στις απόψεις τους τη δίκιά τους απόχρωση, 
εκφράζουν με τη δίκιά τους άποψη, με το δικό τους τροπο αυτό το οποίο 
είναι επιδιωκτέο.

Πιστεύω ότι αυτή η έκφραση γνωμών είναι κάτι πολύ θετικό και 
μας βοηθάει, ότι εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι να έχουν όλοι 
συναίσθηση της προσπάθειας η οποία γίνεται και ότι συμβάλλουν με το 
δικό τους τρόπο σ' αυτή την προσπάθεια.

Δεν πρέπει να βλέπουμε μέσα από τη συζήτηση πάντα 
οπωσδήποτε αντιπαλότητες, δεν πρέπει να βλέπουμε αντιμαχόμενα 
στρατόπεδα, γιατί αν θέλουμε σ' αυτό τον τόπο και για τα κόμματα να 
προωθήσουμε την ιδέα της δημοκρατίας, νομίζω ότι κάνουμε πολύ κακή 
εξυπηρέτηση, δεν εξυπηρετούμε αυτή την ιδέα της δημοκρατίας όταν 
προσπαθούμε από τη μια ή την άλλη παρατήρηση, από την έκφραση 
γνώμης η οποία τυχόν μπορεί να διαφέρει, να δημιουργήσουμε μια 
αντιπαλότητα και να δημιουργήσουμε την αίσθηση ότι δεν υπάρχει κοινή 
προσπάθεια, ότι δεν υπάρχει κοινός στόχος. Υπάρχει.

κ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, στο διήμερο αυτό δηλώσατε κατ' 
επανάληψη, ότι θα εμμείνετε στην ίδια οικονομική πολιτική. Θέλω να σας 
ρωτήσω, αν με εξαγγελίες όπως αυτά τα μέτρα για τους νέους ανέργους 
και την αύξηση του επιδόματος αλληλεγγύης κατά 50%, αν λύνεται μ' 
αυτού του είδους τα μέτρα το πρόβλημα των ευπαθών οικονομικά 
ομάδων.

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Η οικονομική μας πολιτική την οποία ακολουθούμε τώρα, 
είναι μια πολιτική την οποία αποφασίσαμε στην αρχή της τετραετίας, είναι 
μια πολιτική την οποία εκθέσαμε τον Σεπτέμβρη του 1996 προς τον 
ελληνικό λαό και την οποία εψήφισε ο ελληνικός λαός, μας έδωσε την



εντολή να την εφαρμόσουμε. Και το κεντρικό στοιχείο αυτής της 
οικονομικής πολιτικής ήταν η ισότιμη ένταξη της Ευρωπαϊκής 
Ενοποίησης.

Η ισότιμη ένταξη της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, γιατί αυτό 
συνεπάγεται μια σειρά από οφέλη για τον ελληνικό λαό. Περισσότερες 
επενδύσεις για παράδειγμα, που σημαίνει περισσότερη απασχόληση, 
περισσότερη σταθερότητα.

Είναι μια οικονομική πολιτική η οποία θα οδηγήσει τη χώρα, το 
πιστεύουμε αυτό ακράδαντα, σε περισσότερη ευημερία. Ταυτόχρονα, και 
τότε και επανειλημμένα μετά είπαμε, ότι ένα βασικό στοιχείο της πολιτικής 
μας είναι και η εξασφάλιση περισσότερης κοινωνικής δικαιοσύνης, η 
διατήρηση του κοινωνικού κράτους, η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους 
σε ορισμένες κατευθύνσεις, η κοινωνική συνοχή.

Ετσι, θα επαναλάβω αυτό που είπα και χθες στην ομιλία μου, 
δεν πιστεύουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας γρήγορα 
και αποτελεσματικά αν δεν υπάρχει η συμπαράσταση όλο και 
μεγαλύτερων τμημάτων του ελληνικού πληθυσμού. Αν ο ελληνικός 
πληθυσμός δεν κατανοήσει αυτό το οποίο επιδιώκουμε, δεν 
συμπαραταχθεί μαζί υας και δεν βλέπει ότι μέσα απ' αυτές τις διαδικασίες 
λύνονται τα προβλήματά του.

Γϊ αυτό πυρήνας της πολιτικής μας είναι τόσο η επιδίωξη της 
σταθερότητος και της ανάπτυξης, όσο και η επιδίωξη κοινωνικής 
αλληλεγγύης και κοινωνικής δικαιοσύνης. Στον κόσμο που βρισκόμαστε 
δεν μπορούμε, παρόλο που αναγνωρίζουμε μια σειρά από προβλήματα, 
να επιλύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα.

Υπάρχουν ομάδες οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε 
δύσκολη θέση: οι χαμηλοσυνταξιούχοι. οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι, 
πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Αλλά δεν πρόκειται να 
επιλύσουμε τα προβλήματα όλων αυτών αποτελεσματικά εάν αρχίσουμε 
συστηματικά σημειακές παρεμβάσεις, παρεμβάσεις στο ένα ή στο άλλο 
σημείο για να διορθώσουμε κάποια κακώς κείμενα ή να βοηθήσουμε 
κάποια άτομα, κάποιες ομάδες επειδή έχουν ειδικότερα προβλήματα.

Ο πρώτος τρόπος, ο καλύτερος τρόπος, η προϋπόθεση για τη 
βελτίωση της θέσης όλων είναι η ανάπτυξη, είναι η σταθερότητα, είναι η 
δημιουργία μιας πορείας στην οικονομία και στην κοινωνία η οποία θα 
απαντήσει στα προβλήματά τους.

Η απασχόληση εξαρτάται και από τις επενδύσεις, εξαρτάται 
κύρια από τις επενδύσεις. Και πρέπει βέβαια κοντά στις επενδύσεις να 
υπάρχουν και άλλα προγράμματα. Δεν έχουμε, λοιπόν, ούτε ξεχάσει αυτές 
τις ομάδες, ούτε αγνοούμε αυτό το πρόβλημα. Το εντάσσουμε μέσα στο 
συνολικό πλαίσιο της πολιτικής.



Και γι' αυτό χθες, όπως και προχθές αναφέρθηκα σε μια σειρά 
από μέτρα, τα οποία θα πάρουμε στη διάρκεια αυτού του χρόνου, 
δηλώνοντας όμως ταυτόχρονα, ότι δεν θεωρούμε ότι αυτά είναι 
ικανοποιητικά και λύνουν όλα τα προβλήματα. Αλλοίμονο! Αλλά είναι μέσα 
στο πλαίσιο του εφικτού, έχοντας το στόχο της συνολικής βελτίωσης και η 
συνολική βελτίωση είναι το αποφασιστικό.

ΣΤΡ.ΛΙΑΡΕΛΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, μετά την ένταξη της δραχμής στο 
μηχανισμό συναλλαγματικών ισορροπιών είχε εξαγγελθεί ένα πρόγραμμα 
διαρθρωτικών αλλαγών. Σ' αυτό το πρόγραμμα σήμερα, πέντε περίπου 
μήνες μετά, μπορούμε να δούμε ότι στην περίπτωση της Ολυμπιακής 
υπάρχει σημαντική υστέρηση ή κατά τη γνώμη ορισμένων κυβερνητικών 
στελεχών και αποτυχία ή σε άλλες παρεμβάσεις, όπως τα καταστήματα 
αφορολογήτων ειδών και η Ιονική οι διαγωνισμοί εκρίθησαν άγονοι.

Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση πρέπει να επιταχύνει τους 
ρυθμούς της, ώστε οι διαρθρωτικές αλλαγές να προχωρήσουν μέχρι τα 
τέλη του '99:

Κ.ΣΗΜ1ΤΗΣ: Κυρίες και κύριοι, είχαμε εξαγγείλλει, όχι μονάχα βέβαια μετά 
την ένταξη της δραχμής στο μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών, αλλά 
εξ αρχής μία σειρά από διαρθρωτικές αλλαγές. Και όταν είχαμε μιλήσει 
στις εκλογες του 1996 για αναγκαίο εκσυγχρονισμό της ελληνικής 
κοινωνίας εννοούσαμε μεταξύ άλλων, ότι πρέπει να υπάρξουν 
διαρθρωτικές αλλαγές σε ένα ευρύτατο φάσμα της ελληνικής οικονομίας 
και κοινωνίας για να μπορέσουμε να πετύχουμε την πρόοδο της 
οικονομίας.

Οι διαρθρωτικές αυτές αλλαγές αφορούν και το δημόσιο τομέα 
και τον ιδιωτικό τομέα. Πολλές φορές συζητώντας για αλλαγές ξεχνάμε ότι 
η οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα δεν βασίζεται μόνο στο 
Δημόσιο. Βασίζεται και στον ιδιωτικό τομέα.

Και έχουμε προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούμε, ώστε να 
προωθήσουμε, να σπρώξουμε τις επιχειρήσεις να ενδιαφερθούν 
περισσότερο για την τεχνολογία, για την έρευνα, για την καλύτερη 
οργάνωσή τους, για την ποιότητα των προϊόντων.

Ξέρετε για παράδειγμα, ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα ποιότητος 
το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και το πρόγραμμα ποιότητος αυτό στοχεύει 
να επισημάνει στις επιχειρήσεις, ότι σ' αυτό τον κόσμο της 
ανταγωνιστικότητας μπορούν να προχωρήσουν μονάχα αν προσέξουν 
αυτό το σημείο.

Ολα αυτά βρίσκονται σε εξέλιξη. Οσον αφορά το δημόσιο τομέα, 
πιστεύουμε ότι για τους πολίτες, για τους φορολογούμενους πρέπει να 
γίνει πιο αποτελεσματικός, ότι πρέπει να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες, 
ότι πρέπει να έχει στο επίκεντρο της προσοχής του τον καταναλωτή.



Και από το Μάρτη και μετά έχουν γίνει βήματα, δεν πρέπει να το 
ξεχνάμε αυτό. Προχωρήσαμε την ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας 
Μακεδονίας-Θράκης, τη μετοχοποίηση της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια, 
την ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας Κρήτης, την ιδιωτικοποίηση της 
Τράπεζας Κεντρικής Ελλάδος. Ψηφίσαμε τον νόμο για τις εργασιακές 
σχέσεις. Υπεγράφη το συμβόλαιο διαχείρισης με τους ΕΛΤΑ.

Και κάναμε και άλλα. Την ανεξαρτητοποίηση της Τράπεζας της 
Ελλάδος που ήταν κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Συζητήσαμε και αποφασίσαμε 
για τη νέα μορφή της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού στα πλαίσια της 
μεταβολής της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Οι διαρθρωτικές αλλαγές προχωρούν. Και έρχονται δύο 
παραδείγματα τώρα. Τα καταστήματα των αφορολογήτων ειδών και η 
Ιονική Τράπεζα. Υπάρχει κανένας που θέλει να διαθέσουμε μία περιουσία, 
ένα περιουσιακό στοιχείο του Δημοσίου όπως-όπως για να πούμε ότι 
πετύχαμε αυτό το στόχο; Είναι κανένας ο οποίος νομίζει ότι δεν πρέπει να 
ενδιαφερόμαστε να πετύχουμε εκείνο το οποίο συμφέρει το Δημόσιο;

Δεν είμαστε διατεθειμένοι να διαθέσουμε οποιαδήποτε 
επιχείρηση ή να κάνουμε οποιαδήποτε αλλαγή, όταν δεν έχουμε μέσα μας 
την πεποίθηση ότι αυτό είναι προς το καλό του ελληνικού λαού. Και στη 
διαδικασία αυτή θέλουμε να πετύχουμε και τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια, 
γιατί όπως ξέρετε εδώ στην Ελλάδα έχουμε μία εύκολη ροπή στη 
σκανδαλολογία, βλέπουμε πίσω από ορισμένες κινήσεις πάντα κάτι το 
ύποπτο. Και αν θέλουμε να υπάρχει εμπιστοσύνη στην πολιτική πρέπει να 
το αποφύγουμε αυτό.

Οταν μια προσφορά δεν είναι ικανοποιητική θα την 
απορρίπτουμε, όπως το κάναμε και στην Τράπεζα Κρήτης. Δύο φορές 
κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός στην Τράπεζα Κρήτης, την τρίτη ήταν 
επιτυχημένος. Και στους υπόλοιπους διαγωνισμούς, όπου είναι να γίνουν, 
θα γίνουν με τέτοιο τρόπο, ώστε να πετύχουμε αυτό το οποίο δεδομένων 
των περιστάσεων είναι το καλύτερο για το κοινωνικό σύνολο.

Εν τω μεταξύ όμως, έχουν γίνει κι άλλες δουλειές οι οποίες 
βρίσκονται σε εξέλιξη Π.χ. υπήρχε μια εκτεταμένη συζήτηση με τους 
φορείς των συγκοινωνιών, υπήρχε μια συζήτηση με τον ΟΣΕ και πιστεύω 
ότι σε μερικές εβδομάδες, σε ένα μήνα θα έχουμε καταλήξει.

Οσον αφορά την Ολυμπιακή, είχαμε θέσει ορισμένους στόχους, 
τους οποίους δεν πετύχαμε όπως θα θέλαμε. Αλλά εμείς κρίναμε ότι μέσα 
από τη συμφωνία αυτή η οποία έγινε, παρά τις δυσκολίες, παρά τις 
αρνητικές επιπτώσεις οι οποίες υπήρχαν το καλοκαίρι, μπορούμε να 
διαμορφώσουμε μια δυναμική για να δώσουμε λύση σ' αυτό το πρόβλημα, 
η οποία θα είναι συμφέρουσα για όλους.

Η διαδικασία της Ολυμπιακής δεν έχει κλείσει με την έννοια αυτή 
του τελικού αποτελέσματος. Υπήρξαν μια σειρά από αποφάσεις, 
αποφάσεις οι οποίες πάρθηκαν σε συνεργασία με τους εργαζόμενους και



τη διοίκηση της Ολυμπιακής, αποφάσεις για τις οποίες σε μερικά σημεία 
διεφώνησαν οι εργαζόμενοι, αλλά βρίσκεται σε εξέλιξη μια συνεχής 
συζήτηση για τα επόμενα βήματα και ελπίζω ότι όσο περνάει ο καιρός τα 
αποτελέσματα θα είναι πιο καλό.

κ.ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας υποβάλω μια 
ερώτηση με δύο σκέλη. Το πρώτο είναι η οικονομική πολιτική της 
κυβέρνησης, που χαρακτηρίζεται από πολλούς - από τους περισσότερους 
θα έλεγα - περιοριστική, θίγει με ανισο τρόπο ορισμένες κοινωνικές 
ομάδες και κοινωνικό στρώματα.

Θα ήθελα να μου πείτε αν υπάρχουν κοινωνικές ομάδες και 
κοινωνικά στρώματα που μπορούν να ελπίζουν σε μια πιο χαλαρή 
εφαρμογή αυτής της πολιτικής και αν αυτές οι ομάδες ή τα κοινωνικά 
στρώματα μπορούν να ονομαστούν, αν δηλαδή στο σχεδίασμά της 
κυβερνητικής πολιτικής υπάρχουν αυτές οι ομάδες και αυτά τα στρώματα.

Και το δεύτερο: αυτή η κοινωνική πολιτική, η οικονομική πολιτική 
με το λεγόμενο κοινωνικό πρόσωπο, θα είναι όπως φαίνεται μια 
διελκυστίνδα γύρω από την οποία θα συμβούν πολλές ίσως εσωτερικές 
τριβές και ανακατατάξεις μέσα στο κυβερνητικό κόμμα στην πορεία προς 
το συνέδριο Πιστεύετε ότι θα είναι το μείζον θέμα στην πορεία προς το 
συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που θα συζητηθεί στο ΠΑΣΟΚ. ή θα είναι ένα από 
τα θέματα απλώς:

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Κύριε Χατζηδημητρίου, οι όροι τους οποίους
χρησιμοποιήσατε "περιοριστική" και "χαλαρή" είναι όροι οι οποίοι 
συνήθως χρησιμοποιούνται από όλους. Πιστεύω, όμως, ότι
χρησιμοποιώντας τους όρους αυτούς μπαίνουμε σε εναν τρόπο σκέψης ο 
οποίος δεν ανταποκρίνεται στα πράγματα

Η μείωση του πληθωρισμού, την οποία επιτυγχάνουμε με μια 
περιοριστική - όπως την αποκαλείτε - πολιτική, είναι ένας στόχος ο οποίος 
βοηθά όλους πολύ περισσότερο - μα πολύ περισσότερο πρέπει να 
διαβεβαιώσω - από μια λεγάμενη χαλαρή πολιτική.

Ποιοι επωφελούνται από έναν υψηλό πληθωρισμό; Ποιοι 
επωφελούνται από μια κατάσταση όπου οι τιμές αυξάνουν, χωρίς να 
υπάρχει ανταγωνισμός, χωρίς να υπάρχει σταθερότητα: Βεβαίως εκείνοι 
οι οποίοι έχουν σταθερά περιουσιακά στοιχεία, βεβαίως τα πιο εύπορα 
στρώματα. Οσο πέφτει ο πληθωρισμός τόσο βελτιώνεται η θέση εκείνων 
οι οποίοι κερδίζουν τη ζωή τους με το μόχθο τους, οι οποίοι ζουν με το 
μεροκάματο

Η μείωση του πληθωρισμού είναι μια πολιτική η οποία στοχεύει 
στη βελτίωση του εισοδήματος της τεράστιας πλειοψηφίας του ελληνικού 
λαού Και γι' αυτό δεν θέλω να ακολουθήσω αυτή τη σκέψη. Η 
σταθερότητα και η ανάπτυξη σημαίνουν περισσότερη ευημερία, ευημερία 
για τους περισσότερους.



Είχαμε χρόνια πριν χαλαρές πολιτικές. Ολοι το ξέρουμε. Ποιο 
ήταν το αποτέλεσμα των χαλαρών αυτών πολιτικών; Δεν ήταν ρυθμοί 
πληθωρισμού διψήφιοι, δεν ήταν ελλείμματα τα οποία είχαν οδηγήσει σε 
αδυναμία του ελληνικού κράτους να ενισχύσει τομείς, όπως η υγεία και η 
παιδεία;

Εμείς με αυτή τη λεγάμενη περιοριστική πολιτική δεν δώσαμε 
στον προϋπολογισμό του 1998 περισσότερα χρήματα για την υγεία και 
την παιδεία; Δεν είναι αυτό μια έκφραση μιας κοινωνικής πολιτικής; Και 
θέλω να ρωτήσω, όλοι αυτοί οι οποίοι επισημαίνουν αυτό το δίπολο και 
δημιουργούν την αίσθηση ότι εμείς ίσως έχουμε πάρει τη μια κατεύθυνση 
ξεχνώντας την άλλη, δεν κοιτάζουν λίγο γύρω τους;

Στην Πορτογαλία έχουμε σοσιαλιστική κυβέρνηση. Γιατί 
ακολουθεί την ίδια πολιτική; Στη Μεγάλη Βρετανία ο κ.Μπλερ δεν ήρθε 
και είπε αλλάζουμε την πολιτική. Συνεχίζει κι αυτός μια πολιτική, η οποία 
στοχεύει στον έλεγχο των ελλειμμάτων και στη μείωση του πληθωρισμού. 
Στις κατ' εξοχήν σοσιαλιστικές και σοσιαλδημοκρατικές χώρες της 
Σουηδίας και της Δανίας γιατί ακολουθούν αυτή την πολιτική;

Γιατί στη Γαλλία ο κ.Ζοσπέν προσπάθησε και επέτυχε το 3% ως 
όριο των ελλειμμάτων σε σχέση με το ΑΕΠ για να ενταχθεί στην ΟΝΕ; 
Ολοι αυτοί παράλογοι είναι; Ολοι αυτοί δεν βλέπουν μια πραγματικότητα, 
την οποία κάποιοι εδώ βλέπουν;

Θα επαναλάβω αυτό που είπα χθες. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι 
καλλιεργούν χίμαιρες, αλλά αυτές τις χίμαιρες δεν τις στηρίζουν σε 
εμπειρίες. Και δεν έχουμε να ψάξουμε μακριά - όπως είπα - θα πάμε 
μερικά χρόνια πίσω, στον τόπο μας και να δούμε τι έγινε στον τόπο μας. 
Να δούμε ποιά ήταν η απόστασή μας απο τις άλλες χώρες και πού 
οδηγηθήκαμε με αυτές τις πολιτικές σε σχέση με την απόσταση αυτή κι αν 
μειώσαμε ή όχι την απόσταση με την πολιτική που ακολουθούμε εμείς.

Οσον αφορά το θέμα των διαφόρων απόψεων, σας είπα 
χρειάζονται οι διάφορες απόψεις για να διαμορφώσουμε μια γνώμη η 
οποία συσπειρώνει όσο το δυνατόν περισσότερους. Αλλά την πολιτική 
μας δεν την αποφασίσαμε ένας μικρός κύκλος προσώπων.

Η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ έχει συνέλθει και έχει 
συζητήσει για τα θέματα αυτά θα μπορούσα να πω περισσότερες φορές 
από άλλοτε. Δεν έχω τους αριθμούς, αλλά δεν νομίζω να με απατά η 
μνήμη μου. Και πάντα η τεράστια πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής 
στάθηκε σ' αυτή τη γραμμή.

Ενα συνέδριο για να είναι σωστό συνέδριο θα πρέπει να είναι 
ένα συνέδριο ιδεολογικής διερεύνησης, είναι ένα συνέδριο που 
συζητούνται πολιτικές κατευθύνσεις και δεν μας τρομάζει καθόλου να 
συζητηθούν αυτά τα θέματα.



Αλλοίμονο! Τι συνέδριο θα κάνουμε; Συνέδριο προσώπων; 
Συνέδριο ιδεολογίας, πολιτικό συνέδριο θα κάνουμε. Και γι' αυτό 
χρειάζεται συζήτηση και τη συζήτηση κάθε άλλο παρά θέλουμε να την 
αποφύγουμε, κάθε άλλο παρά τη φοβόμαστε Τη χαιρετίζουμε γιατί 
πιστεύουμε στις ιδέες μας και πιστεύουμε ότι η δική μας άποψη είναι 
εκείνη που θα οδηγήσει την Ελλάδα μπροστά.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Το τελευταίο διάστημα έχετε γίνει αποδέκτης 
αιτημάτων εκπροσώπων του βορειοελλαδικού χώρου, βιομηχάνων, 
εμπόρων, εκπροσώπων της Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, για 
περισσότερη ανάπτυξη στη Βόρειο Ελλάδα. Και στον "Αγγελιοφόρο" 
δεχόμαστε αιτήματα καθημερινά φορέων αλλά και πολιτών για να 
μειωθούν οι ρυθμοί της ανεργίας. Τι έχετε να τους απαντήσετε;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Από τα στοιχεία τα οποία διαθέτουμε προκύπτει ότι οι 
περισσότερες ενισχύσεις οι οποίες έχουν δοθεί, έχουν δοθεί στο χώρο της 
Βόρειας Ελλάδας. Κι αυτό δεν έγινε τυχαία επειδή οι φορείς νομίζουν ότι 
υστερεί η Βόρειος Ελλάδα.

Εγινε με βάση μια συγκεκριμένη άποψη πολιτικής, που θέλει και 
την ενίσχυση της Βόρειας Ελλάδας, γιατί πρέπει να ενισχυθεί ο χώρος 
αυτός μέσα στο πλαίσιο των βαλκανικών ανακατατάξεων, αλλά και γιατί 
θεωρούμε - όπως το έχουμε πει - τη Βόρειο Ελλάδα εφαλτήριο για την 
παρουσία μας στη Βαλκανική.

Οι φορείς, όπως πάντα, ζητούν κάποιες ρυθμίσεις για να 
βελτιώσουν τη θέση τους. Εμείς, όμως, πρέπει να κρατάμε ορισμένες 
ισορροπίες. Οταν οι φορείς της Θράκης θέλουν μια άλφα ρύθμιση, φορείς 
άλλων περιοχών λένε ότι έτσι μεγαλώνει η απόσταση μεταξύ μας και της 
Θράκης και οι επενδύσεις εκτρέπονται από εμάς σε άλλες κατευθύνσεις.

Υπήρχε μια μακρά συζήτηση, για παράδειγμα, στην Καβάλα σε 
σχέση με τη Δράμα. Η εάν γίνει μια ρύθμιση για ορισμένο χρόνο - π.χ. 
Θεσσαλονίκη - αμέσως οι όμορες περιοχές, το Κιλκίς αλλά και η Βέροια, η 
Νάουσα, η Ημαθία, η Πέλλα, επισημαίνουν ότι μπορεί να μπει μπροστά 
μια δυναμική η οποία θα είναι εις βάρος τους. Εκείνο το οποίο 
επιδιώκουμε είναι να υπάρχει μια ισορροπία, αλλά μια ταυτόχρονα 
συνολική πρόοδος.

Οσον αφορά το θέμα της ανεργίας, είναι γεγονός ότι στη Βόρειο 
Ελλάδα παρουσιάστηκαν θύλακες ανεργίας αλλά οι θύλακες αυτοί 
ανεργίας οφείλονται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι υπάρχει 
αναπροσαρμογή της βιομηχανικής παραγωγής.

Ξέρετε όλοι και το είχαμε συζητήσει νομίζω και πέρυσι εδώ στη 
Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης, ότι μια δραστηριότητα που ήταν εκτεταμένη 
εδω και στην Ελλάδα γενικά, η παραγωγή φασόν για τις βιομηχανίες της 
Δυτικής Ευρώπης, μετατέθηκε στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης γιατί 
το μεροκάματο εκεί είναι πολύ πιο φτηνό.

κι



Οταν το μεροκάματο εκεί είναι 1 και 2 δολάρια δεν μπορεί βέβαια 
να ανταγωνιστεί μια βιομηχανία εδώ η οποία πληρώνει το πολλαπλάσιο 
μεροκάματο. Αυτό όμως δεν συμβαίνει μόνο στη χώρα μας. Συμβαίνει και 
σε πολλές άλλες περιοχές, ακόμα και σε αναπτυγμένες χώρες Στη Γαλλία 
για παράδειγμα, όπου μεταφέρονται βιομηχανίες στην Πολωνία. Ποια είναι 
η απάντηση σ' αυτό;

Η απάντηση είναι επενδύσεις σε νέες κατευθύνσεις, είναι 
ποιότητα, είναι προϊόντα τα οποία δεν μπορούν να παραχθουν από τους 
άλλους λόγω αυτού του εργατικού δυναμικού, το οποίο δεν είναι 
εκπαιδευμένο, εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού, κατάρτιση του 
εργατικού δυναμικού και γι' αυτό όσον αφορά τα προγράμματα ανεργίας 
εμείς δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα, πράγμα που δεν γινόταν άλλοτε γιατί 
άλλοτε ήταν διαφορετικές περιστάσεις, στην εκπαίδευση και στην 
κατάρτιση του εργατικού δυναμικού.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια περίοδο προσαρμογής στη διεθνή 
οικονομία και επειδή όλα αλλάζουν έχει επιπτώσεις από αυτές τις 
αλλαγές. Αλλά νομίζω αυτές οι πολιτικές που στοχεύουν στην εκπαίδευση 
του εργατικού δυναμικού, στην ποιότητα, στην τεχνολογία, είναι πολιτικές 
οι οποίες θσ μας βοηθήσουν να εκσυγχρονίσουμε την επιχειρηματική μας 
δραστηριότητα και να φτιάξουμε καλύτερες επιχειρήσεις.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 
κ.Κλίντον επισκεπτόμενος τον ευρωπαϊκό βορρά χαρακτήρισε 4 
τουλάχιστον από τις περιοχές του πλανήτη, οι 3 εκ των οποίων είναι πάρα 
πολύ κοντά μας, ως εστίες ανάφλεξης.

Με δεδομένο ότι βρισκόμαστε στη μέση ουσιαστικά μιας 
οικονομικής κρίσης παγκόσμιας και με δεύτερο γεγονός ότι περί το 
κυπριακό υπάρχει μια ολόκληρη φιλολογία, θα ήθελα να μου πείτε ποιές 
είναι οι δικές σας εκτιμήσεις για τα πράγματα και πού βλέπετε να 
πηγαίνουν, πολύ περισσότερο μετά την επισήμανση του Αμερικανού 
προέδρου;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Είναι γεγονός ότι τα Βαλκάνια είναι μια περιοχή όπου 
παρουσιάζονται μια σειρά από προβλήματα. Πέρυσι υπήρχε το πρόβλημα 
της Αλβανίας, η αναταραχή στην Αλβανία και ο φόβος μήπως η 
αναταραχή αυτή δημιουργήσει επιπτώσεις στο Κόσσοβο και στα Σκόπια.

Υπάρχει η επιθετικότητα της Τουρκίας, οι σχέσεις ανάμεσα στα 
Σκόπια, στην Αλβανία, στη Νέα Γιουγκοσλαβία είναι σχέσεις οι οποίες 
έχουν ορισμένα προβλήματα, ιδίως λόγω των μειονοτήτων. Εμείς σ' αυτή 
την κατάσταση έχουμε πάρει μια σειρά από πρωτοβουλίες για να 
αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και να δώσουμε στην περιοχή τη 
δυναμική της ειρήνης και της συνεργασίας.

Θέλω να θυμίσω ότι τον περασμένο Νοέμβρη διοργανώσαμε για 
πρώτη φορά τη Σύνοδο Κορυφής των βαλκανικών χωρών. Και θέλω να 
σας υπενθυμίσω ότι εκεί συναντήθηκαν αρχηγοί κρατών που δεν είχαν



συναντηθεί ποτέ. Για παράδειγμα, ο Αλβανός και ο Γιουγκοσλάβος 
πρόεδρος είχαν να συναντηθούν 37 ή 35 χρόνια.

Οπως και με τακτικές διμερείς επαφές και με συνεχείς προτάσεις 
προσπαθούμε να διευρύνουμε τη συνεργασία. Εχω επισκεφθεί τη Σόφια 
τους τελευταίους μήνες, ο κ.Κοστόφ ήταν την περασμένη εβδομάδα εδώ. 
Οσον αφορά το Κόσσοβο έχω στείλει επιστολή στον κ.Μιλόσεβιτς με 
ορισμένες απόψεις και πάνω σε μια από τις προτάσεις μας, δηλαδή τη 
διεύρυνση της δύναμης των παρατηρητών, γίνεται τώρα συζήτηση για να 
πετύχουμε αυτό το στόχο.

Ολα αυτά τα οποία επισημάνατε είναι θέματα τα οποία κι εμείς 
πρέπει να προσέξουμε και γι' αυτό είπα χθες, αν άλλες χώρες σε σχέση με 
τη διεθνή οικονομική κρίση προσέχουν εμείς πρέπει να προσέχουμε 
ακόμα περισσότερο γιατί βρισκόμαστε σε απόσταση αναπνοής από αυτές 
τις εστίες αναταραχής.

Εμείς όσον αφορά τις σχέσεις μας με την Τουρκία έχουμε κάνει 
προτάσεις, έχουμε προτείνει την βήμα προς βήμα αντιμετώπιση των 
θεμάτων, συνεργαζόμαστε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης και δεν 
θεωρώ ότι το Αιγαίο παρά την επεκτατική πολιτική της Τουρκίας, παρά τις 
εντάσεις τις οποίες δημιούργησε η Τουρκία κατά καιρούς, είναι μια 
περιοχή όπου δεν ελέγχονται τα πράγματα και πρόκειται να προκύψουν 
προβλήματσ.

Φ.ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, μια και έχουμε μπει στα εθνικά 
θέματα, θα ήθελα να σας ρωτήσω με τους πυραύλους S-300 στην Κύπρο 
τι γίνεται: Γιατί έχουμε λίγο μπερδευτεί το τελευταίο διάστημα. Τη μια 
εγκαθίστανται, την άλλη δεν εγκαθίστανται. Σε τι φάση βρισκόμαστε;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Κυρίες και κύριοι, η συζήτηση γύρω από τους S-300 και η 
πυραυλολογία γενικά σπρώχνει την προσοχή σε μια κατεύθυνση την 
οποία δεν αποδεχόμαστε. Ποιό είναι το κεντρικό θέμα στην περιοχή; Το 
κεντρικό θέμα είναι οι πύραυλοι;

Το κεντρικό θέμα είναι η εισβολή των τουρκικών δυνάμεων και η 
κατοχή ενός τμήματος της Κύπρου, η μη συμμόρφωση της 
τουρκοκυπριακής ηγεσίας και της Τουρκίας στις αποφάσεις των 
Ηνωμένων Εθνών. Και σ' αυτό το κεντρικό θέμα πρέπει να έχουμε 
διαρκώς την προσοχή μας και αυτό το κεντρικό θέμα πρέπει να 
αναδεικνύουμε.

Ποιά είναι τα μέσα για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα; Μέσα 
είναι πρώτα απ' όλα οι συζητήσεις οι οποίες γίνονται στα πλαίσια του 
ΟΗΕ. Η Τουρκία και ο κ Ντενκτάς αρνούνται. Αλλά η άρνησή τους δεν 
είναι για μας απόφαση την οποία αποδεχόμαστε. Πρέπει να πιέσουμε και 
να κινητοποιούμε τα Ηνωμένα Εθνη για συνέχιση αυτής της διαδικασίας, 
καθώς και όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.



Ενα άλλο μέσο είναι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Η ένταξη 
της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Γιατί εμείς πιστεύουμε ότι μέσα από 
τις διαπραγματεύσεις και κυρίως μέσα από την ένταξη της Κύπρου στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση θα δημιουργηθούν οι προύποθέσεις εκείνες για να 
αντιμετωπιστεί το κεντρικό πρόβλημα.

Οι άλλοι στόχοι οι οποίοι υπάρχουν, η καλύτερη άμυνα της 
Κύπρου, εντάσσονται σ' αυτό το πλαίσιο και ο χειρισμός αυτών των 
στόχων πρεπει να γίνει μέσα σ' αυτό το πλαίσιο. Τις αποφάσεις τις 
παίρνει η κυπριακή ηγεσία, ο κ.Κληρίδης και η κυπριακή κυβέρνηση. 
Συζητήσαμε το όλο θέμα κατά την παραμονή του και αποφασίσαμε ότι θα 
συνεχίσουμε αυτή την πίεση για να επανέλθει η συζήτηση στα σημαντικό 
και να μην εκτρέπεται στα δευτερεύοντα.

Διότι αυτό ακριβώς θέλει η Τουρκία. Θέλει την προσοχή στους 
πυραύλους, θέλει την προσοχή στους κινδύνους τους οποίους δήθεν 
δημιουργεί αυτή η κυπριακή πρωτοβουλία, θέλει να καλέσει χώρες να 
επέμβουν για να αποφύγουμε αυτούς τους κινδύνους. Και όταν 
αποδεχόμαστε αυτή την τακτική, ξεχνάμε ποιος δημιούργησε το 
πρόβλημα και πού είναι το πρόβλημα.

Η Κύπρος έχει το δικαίωμα να αμυνθεί, η Κύπρος έχει το 
δικαίωμα να πάρει όλα τα μέτρα για την άμυνά της και η Κύπρος θα 
αποφασίζει ποιά μέτρα πρέπει να πάρει, πότε θα τα πάρει, πώς θα τα 
πάρει μέσα οπό τα όργανα τα οποία προβλέπει η κυπριακή πολιτεία.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να σας ρωτήσω, εάν η 
στρατιωτική ισχύς επηρεάζει τις διαπραγματεύσεις ή εάν η ισχύς πρέπει 
νσ έπεται των διαπραγματεύσεων; Δηλαδή εάν η απόκτηση των 5-300 θα 
επηρέαζε υπέρ ημών την κατάσταση;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Η στρατιωτική ισχύς βαδίζει παράλληλα με τις 
διαπραγματεύσεις. Αλλά είναι πάντα ένα θέμα τακτικής, πότε 
χρησιμοποιείς το ένα χαρτί και πότε χρησιμοποιείς το άλλο. Ετσι όπως το 
θέτετε το θέμα κατά απόλυτο τρόπο, πρέπει να καθίσουμε να δούμε τι θα 
πάει πρώτο, τι θα πάει δεύτερο Δεν είναι έτσι.

Εγώ δεν το δέχομαι ότι υπάρχει πρώτο και δεύτερο. Υπάρχει 
ένας κύριος στόχος και ο στόχος είναι να λύσουμε το Κυπριακό.Και 
απέναντι στους Κυπρίους αυτή την υποχρέωση έχουμε. Οι πύραυλοι δεν 
είναι αυτοσκοπός, το έχει πει η κυπριακή κυβέρνηση, το λέμε κι εμείς.

κ.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας άκουσα σε πολλά σημεία των 
ομιλιών σας χθες και προχθές να ζητάτε τη συστρότευση όλων των 
κοινωνικών δυνάμεων και μάλιστα σε πολλά σημεία είπατε ότι η 
προσπαθειο για την ΟΝΕ δεν είναι μόνον υπόθεση της κυβέρνησης, αλλά 
όλης της κοινωνίας και της χώρας.

Το τελευταίο διάστημα έχει ξεκινήσει μια συζήτηση για την 
αμφίπλευρη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ, τη λεγάμενη εν πόση περιπτώσει, τη



συμφωνία, τη συντονισμένη προσπάθεια από πάρα πολλές δυνάμεις, 
δεξιά και αριστερά του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο 
στόχος.

Θα ήθελα να σας ρωτήσω, εάν προς αυτή την κατεύθυνση, δεν 
ξέρω βεβαίως αν η προεκλογική περίοδος, εγώ θα την χαρακτηρίσω έτσι, 
επιτρέπει τέτοιου είδους αποσαφηνίσεις, θα ήθελα πάντως να σας 
ρωτήσω, εάν θα πάρετε κάποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες σ' αυτή την 
κατεύθυνση.

Επισημαίνω, ότι πολλοί λέγουν, πως μία τέτοια πρωτοβουλία 
μπορεί να οδηγήσει εκτός ΠΑΣΟΚ παραδοσιακές δυνάμεις. Μήπως τελικά 
αυτή η διαδικασία διεύρυνσης μετεξελίσσει και αναδιαμορφώνει το μπλοκ 
των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων που υποστηρίζει την πολιτική 
σας;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Κυρίες και κύριοι, την δεκαετία του 1960 κυριαρχούσε στην 
πολιτική συζήτηση, ιδίως του '50 κατά κύριο λόγο και μετά, η συζήτηση 
πού βρίσκεται ο ένας, πού βρίσκεται ο άλλος, με ποιό κόμμα πήγε, δύο - 
τρία - τέσσερα κόμματα να βρεθούμε.

Εμείς έχουμε μία άλλη αντίληψη για την πολιτική. Εχουμε την 
αντίληψη ότι οι πολιτικές δυναμικές και ιδίως η δυναμική το ΠΑΣΟΚ 
προκύπτει από τη συστράτευση κοινωνικών δυνάμεων, προκύπτει από το 
διάλογο τον οποίον έχει κανείς με κοινωνικές ομάδες, προκύπτει από το 
πόσο μπορείς να εντάξεις στην πολιτική πορεία ευρύτερες συσπειρώσεις 
οι οποίες υπάρχουν κοινωνικά.

Εκεί είναι ο κύριος στόχος μας. Ο κύριος στόχος μας δεν μπορεί 
ποτέ να είναι να κερδίσουμε τη μία ή την άλλη προσωπικότητα, όσο και 
σημαντική να είναι. Μπορεί αυτό να σηματοδοτεί κάτι, αλλά μπορεί να μην 
έχει και κανένα αντίκρισμα.

Γι' αυτό αυτή η συζήτηση, διεύρυνση στα στελέχη στη μια 
κατεύθυνση ή διεύρυνση στα στελέχη στην άλλη κατεύθυνση, είναι μια 
συζήτηση η οποία εμένα δεν με συγκινεί. δεν μου λέει τίποτα.

Και όσον αφορά τώρα, επειδή είπατε σε δύο κατευθύνσεις και 
δεν το αναφέρατε, αλλά ίσως υπονοείτε την έννοια της κεντροαριστεράς. 
Η έννοια της κεντροαριστεράς δεν είναι μια έννοια η οποία ταυτίζεται με τη 
διεύρυνση για την ένταξη ορισμένων στελεχών. Είναι ένας πολιτικός όρος.

Είναι ένας όρος ο οποίος υποδηλώνει ότι στην επεξεργασία την 
οποία κάνουμε για τις λειτουργίες της κοινωνίας, την προσαρμογή της 
κοινωνίας, τις απαντήσεις στις νέες εποχές, πρέπει να λάβουμε υπόψη 
μας και ορισμένα στοιχεία τα οποία στην παλιά κλασική αριστερή 
ιδεολογία δεν είχαν τόση σημασία, γιατί άλλοτε ήταν άλλες οι περιστάσεις.

Ποιά είναι τα στοιχεία αυτά, για παράδειγμα; Τα στοιχεία αυτά 
είναι η σημασία την οποία πρέπει να δώσουμε στον πολίτη, η ανάγκη της



κοινωνίας πολιτών, η ανάγκη της πρωτοβουλίας με ταυτόχρονη κοινωνική 
ευθύνη, το γεγονός ότι μέσα στις εξελίξεις όπως διαμορφώνονται, θα 
πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι έχουν δημιουργηθεί και νέα κοινωνικό 
στρώματα.

Παλιά, ιδίως στις βιομηχανικές χώρες υπήρχε το προλεταριάτο 
και οι ολιγάριθμοι αστοί οι οποίοι εξούσιαζαν. Αυτό δεν υπάρχει πια έτσι. 
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεσαία στρώματα, υπάρχουν στρώματα, ομάδες 
πληθυσμού, οι οποίοι έχουν ενδιαφέροντα σε σχέση με την τεχνολογία, σε 
σχέση με νέες δραστηριότητες οι οποίες αναπτύσσονται με τη διασύνδεση 
της οικονομίας με το εξωτερικό, ομάδες οι οποίες ξεφεύγουν απ' αυτό το 
παραδοσιακό πλαίσιο. Κι αυτές πρέπει να κερδίσουμε.

Και η έννοια της κεντροαριστεράς απευθύνεται σ' αυτό το νέο 
φαινόμενο Δεν αφορά στο να συμμετάσχει ο κύριος "X" ή ο κύριος "Ψ" 
στο ΠΑΣΟΚ.

Επίκεντρο της προσπάθειας μας είναι βεβαίως η διεύρυνση της 
κοινωνικής μας βάσης, αλλά η διεύρυνση της κοινωνικής μας βάσης με το 
να έχουμε διάλογο με κοινωνικές ομάδες, κοινωνικά στρώματα, να δούμε 
προβλήματα όσο το δυνατόν περισσοτέρων και να εντάξουμε τη δίκιά μας 
πορεία στην πορεία την οποία ακολουθεί η νέα διαμορφούμενη κοινωνία.

κα ΧΑΤΖΗ: Κύριε Πρόεδρε, υπερασπίζεστε με πάθος μια πολιτική 
προσπάθεια για τη διαμόρφωση μιας νέας πολιτικής και κοινωνικής 
κουλτούρας. Εχετε συχνά τοποθετηθεί υπέρ της αναγκαιότητας για 
αλλαγή νοοτροπίας. Ηθελα να σας ρωτήσω, αν σας ανησυχεί καθόλου η 
συμπεριφορά, πολιτική για πολλούς, του Αρχιεπίσκοπου Χριστόδουλου:

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία αποφασίζει, κρίνει, εκφράζεται 
για τα θέματα τα οποία την αφορούν. Και σ' αυτό δεν έχει ανάμιξη η 
πολιτεία. Και η πολιτεία εκφράζεται, κρίνει και αποφασίζει για τα θέματα τα 
οποία την αφορούν ως πολιτεία. Αυτός είναι ένας καλός κανόνας κι αυτό 
τον κανόνα πρέπει να τηρούμε.

Κ.ΔΗΜΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, πρόσφατα, πριν μερικές ημέρες η πολιτική 
σας, αλλά και η παρουσία σας αμφισβητήθηκε από τον Κωνσταντίνο 
Μητσοτάκη που είπε ότι ο κ.Παπανδρέου θα πήγαινε πολύ καλύτερα, θα 
έλυνε πολύ καλύτερα τα προβλήματα απ' ό,τι εσείς

Δεν σας προβληματίζει το γεγονός ότι ένας αντίπαλος του 
κόμματός σας, αλλά και προσωπικός αντίπαλος του Ανδρέα Παπανδρέου 
αναγνωρίζει ότι υπάρχει πρόβλημα με την πολιτική σας;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Κύριε Δήμτσα έχω μία διαφορετική άποψη για την πολιτική. 
Υπάρχει μια παραδοσιακή συντηρητική πολιτική Η παραδοσιακή αυτή 
συντηρητική πολιτική, όπως εκφράστηκε από τον κ.Μητσοτάκη σ' αυτές 
τις δηλώσεις του, όσο όπως εκφράζεται συνεχώς από τον κ.Καραμανλή με 
τις δηλώσεις του, επικεντρώνει τα πολιτικά θέματα σε προσωπικά θέματα:



"Είναι καλός, είναι κακός, είναι άχρηστος, είναι χρήσιμος, μπορεί, δεν 
μπορεί" κλπ.

Ολα αυτά μου είναι ξένα. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι η πολιτική 
κρίνεται μ' αυτό τον τρόπο, ότι εκεί πρέπει να είναι το επίκεντρο της 
προσοχής μας, ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να ενδιαφέρεται γι' αυτά τα 
πράγματα, ότι αυτά είναι τα κριτήρια τα οποία πρέπει να παρουσιάσουμε 
στον ελληνικό λαό ως κριτήρια με βάση τα οποία θα κρίνει.

Η πολιτική κρίνεται από ιδέες, από προγράμματα, από 
προτάσεις, από αξίες, από τα αποτελέσματα. Εκεί πρέπει να στρέψουμε 
την προσοχή. Πάνω σ' αυτά πρέπει να συζητήσουμε. Και αν εμείς 
συμμετέχουμε στην πολιτική και έχουμε ως εκ τούτου μια υποχρέωση 
καθοδήγησης, έχουμε υποχρέωση να στρέψουμε την προσοχή απ’ αυτές 
τις προσωπικές αντιπαραθέσεις σ' αυτά που είναι τα σημαντικά.

Να καθοδηγήσουμε τον ελληνικό λαό να δει πραγματικά πού 
είναι τα προβλήματα. Και τα προβλήματα μπορεί να είναι μερικά στα 
πρόσωπα, αλλά είναι πολύ λίγο στα πρόσωπα, είναι πολύ περισσότερο 
στις αντιλήψεις για την κοινωνία, τον τρόπο οργάνωσης, τον τρόπο 
συνεργασίας.

Και υπάρχει, όπως ξέρετε, πολύ διαδεδομένη η άποψη ότι έχει 
υποβαθμιστεί η πολιτική. Εγώ ρωτάω, με ποιό τρόπο υποβαθμίζεται η 
πολιτική: Ακριβώς μ' αυτές τις προσωπικές αντιπαραθέσεις, ακριβώς μ’ 
αυτή την αντίληψη μιας συνεχούς κοκορομαχίας κάποιων 
πρωταγωνιστών. Πρέπει να την αρνηθούμε.

Και αν θέλουμε να κάνουμε κάτι για την πολιτική, πρέπει να 
δείξουμε στον ελληνικό λαό ότι δεν στεκόμαστε στα πρόσωπα. Οτι 
στεκόμαστε στις ιδέες και στις αξίες και πάνω σ' αυτές να δώσουμε τη 
μάχη.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να μου πείτε αν εν όψει 
του νέου προύπολογισμού προβληματίζει την κυβέρνηση η επιβολή νέων 
ψόρων γιατί είναι ένα κρίσιμο ζήτημα αν θα επιτευχθεί ένας 
προύπολογισμός που θα μας οδηγήσει στην τρίτη φάση της ΟΝΕ ή αν θα 
υπάρξουν αντίστοιχα - αν έχετε τέτοια εικόνα - φορολογικές ελαφρύνσεις.

Και ένα δεύτερο ερώτημα. Τελικά η ανάλυση, όπως μας την 
εξηγήσατε πριν από λίγο - για την κεντροαριστερά χωράει και στελέχη 
που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Οσον αφορά το πρώτο θέμα, μίλησα χθες για τη 
δημοσιονομική πολιτική και είπα αναλύοντας τη διεθνή κατάσταση ότι 
αυτή η δημοσιονομική πολιτική την οποία έχουμε χαράξει δεν επιδέχεται 
δεδομένης της διεθνούς κατάστασης αλλαγές.

Αυτό πιστεύω είναι μια σαφής απάντηση και έχει και ορισμένες 
σαφείς προϋποθέσεις. Μπορεί αύριο να αλλάξουν τα πράγματα άρδην -



δεν το πιστεύω - οπότε θα πρέπει να εξετάσουμε τι άλλες δυνατότητες 
υπάρχουν. Μπορεί να αλλάξουν άρδην προς το καλύτερο, μπορεί να 
αλλάξουν και προς το χειρότερο.

Οπως ξέρετε, η κατάσταση είναι ρευστή, δυστυχώς από 
εβδομάδα σε εβδομάδα προκύπτουν νέα στοιχεία. Υπάρχουν ορισμένα 
δεδομένα τα οποία δεν μπορούν να προσδιοριστούν επακριβώς ως προς 
την εξέλιξή τους, η πολιτική κατάσταση στη Ρωσία, το τραπεζικό σύστημα 
της Ιαπωνίας, η τιμή του κινεζικού νομίσματος και αυτά μπορούν αύριο να 
παίξουν ένα ρόλο.

Με ρωτάτε για σήμερα και σας απαντώ σήμερα - σας απάντησα 
ήδη χθες - ότι η δημοσιονομική μας πολιτική με τα δεδομένα της στιγμής 
δεν επιδέχεται αλλαγές. Οσον αφορά το δεύτερο ερώτημά σας πιστεύω 
απάντησα.

κ.ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή τον τελευταίο καιρό με 
πρωτοβουλία του υπουργού Δικαιοσύνης έχει ανοίξει ένας διάλογος για 
τον Τύπο, θα ήθελα να ξέρω αν υπάρχει πολιτική κάλυψη της κυβέρνησης 
με δεδομένο ότι σύσσωμος ο Τύπος, η ΕΣΗΕΑ, τα αρμόδια 
δημοσιογραφικά όργανα έχουν αντιταχθεί και έχουν εκφράσει σοβαρές 
διαφωνίες.

Εάν υπάρχει αυτή η πολιτική κάλυψη γι' αυτή την πρωτοβουλία 
και με αφορμή αυτό θα ήθελα να ξέρω και το σχόλιό σας σχετικά με τις 
σχέσεις της κυβέρνησης με τα λεγάμενα διαπλεκόμενα ή γενικότερα με το 
χώρο του Τύπου.

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Είναι γνωστό ότι τα MME, είτε η τηλεόραση, είτε το 
ραδιόφωνο, είτε ο έντυπος Τύπος, έχουν αποκτήσει στη σύγχρονη 
κοινωνία πολύ περισσότερη δύναμη απ' ό,τι είχαν παλιά, ότι έχουν 
αλλάξει οι συνθήκες.

Εάν τον περασμένο αιώνα το κύριο θέμα ήταν η εξασφάλιση της 
ελευθερίας του Τύπου και αγωνίστηκαν όλοι τότε για να υπάρχουν 
κανόνες κατά της λογοκρισίας, τη σημερινή εποχή κοντά στην ελευθερία 
του Τύπου, την ελευθερία των MME που πρέπει να διασφαλίζουμε, 
υπάρχει και το θέμα της προστασίας του πολίτη, ότι σε όλες τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης αλλά και τις ΗΠΑ είναι σε εξέλιξη μια συζήτηση, πώς 
μπορεί να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στις δύο αυτές επιδιώξεις, 
ανάμεσα στην αξία της ελευθερίας, της ελεύθερης πληροφόρησης, του 
ελεύθερου σχολίου αλλά και στην αξία της προστασίας της 
προσωπικότητας.

Αυτή η συζήτηση επειδή είναι δύσκολη, επειδή θίγονται πολλά 
θέματα, δεν μπορεί να τελειώσει από τη μια μέρα στην άλλη με μια ή άλλη 
ρύθμιση ή με μια απόφαση στη μια ή στην άλλη κατεύθυνση.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης πολύ σωστά επεσήμανε ότι υπάρχουν 
προβλήματα, ότι πρέπει να δούμε αυτά τα προβλήματα. Κι εμείς έχουμε



δηλώσει και ο υπουργός Δικαιοσύνης έχει δηλώσει ότι χρειαζόμαστε 
προτάσεις και από τους φορείς των MME σε σχέση με αυτά τα 
προβλήματα, για να επιδιώξουμε τις βέλτιστες λύσεις που θα 
εξυπηρετούν, όπως είπα, και την ελευθερία αλλά και την προστασία του 
πολίτη.

Σε καμία περίπτωση, επειδή λέχθηκε ότι έχουμε την πρόθεση να 
φιμώσουμε τα MME, δεν έχουμε τέτοια πρόθεση. Αλλοίμονο' Εμείς 
πιστεύουμε ότι έχουμε προωθήσει τα τελευταία χρόνια και ιδίως στο 
ΠΑΣΟΚ μια δημοκρατία στο χώρο των MME. Κι αυτή τη δημοκρατία 
θέλουμε να τη διαφυλάξουμε.

Δεν είναι και τόσο μακριά οι εποχές όπου υπήρχε μια κεντρική 
παρακολούθηση του τι λέγεται και πώς λέγεται. Και εμείς που έχουμε 
ζήσει και τον εμφύλιο πόλεμο και τη χούντα έχουμε πικρή ανάμνηση από 
τέτοιες εμπειρίες και είμαστε προασπιστές της ελευθερίας.

Αλλά επειδή είμαστε προασπιστές της ελευθερίας, είμαστε και 
προασπιστές του σεβασμού της προσωπικότητας του ατόμου. Γιατί αν 
δεν σεβαστούμε το άτομο τότε θα δημιουργήσουμε μια κοινωνία όπου 
κάποιοι έχουν στα χέρια τους μια ανέλεγκτη εξουσία και όλοι οι άλλοι είναι 
υποτελείς. Και υποτελείς πολίτες εμείς δεν θέλουμε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, συμπληρώνονται σε λίγες μέρες δύο 
χρόνια από τις βουλευτικές εκλογές. Από την αρχή έως τώρα παραμένετε 
με το ίδιο κυβερνητικό σχήμα με εξαίρεση κάποιες μικρές αλλαγές. Ηθελα 
να σας ρωτήσω, είστε ικανοποιημένος από τον κάθε ένα από τους 
υπουργούς προσωπικά ή σας αποτρέπει το ενδεχόμενο να προκληθούν 
τριβές από έναν ενδεχόμενο ανασχηματισμό:

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Είμαι ικανοποιημένος.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, αναφερθήκατε προηγουμένως στις 
πολιτικές των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων και μαζί του δικού σας 
κόμματος στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Νομίζω με το δικό σας τρόπο 
είπατε αυτό που αναφέρουν πολλοί, ότι στην Ευρωπαϊκή Ενωση έχουμε 
μια συντηρητική πολιτική, μια πολιτική που κινείται σε νεοφιλελεύθερες 
κατευθύνσεις.

Σ' αυτό το σημείο προσθέσατε ένα δεύτερο, ότι η πλειοψηφία 
των κυβερνήσεων στις 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης ανήκει ή 
τουλάχιστον μετέχουν σ’ αυτές σοσιαλδημοκρατικά κόμματα.

Ολοι αυτοί, τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα και τα φιλελεύθερα, 
όλοι μαζί ψηφίζετε, εφαρμόζετε, υλοποιείτε πολιτικές, μέτρα στα πλαίσια 
μιας Ευρωπαϊκής Ενωσης που σύμφωνα με τη ρήση του Ανδρέα 
Παπανδρέου "Είναι το δημιούργημα της βαριάς μπότας των τραπεζιτών 
και των πολυεθνικών".

Γεγονός που οδηγεί σε πολιτικές λιτότητας, σε άκρατες 
ιδιωτικοποιήσεις και όλοι αυτοί θεωρούν αυτές τις πολιτικές ότι συνιστούν
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νεοφιλελευθερισμό. Μάλιστα σε ό,τι αφορά τη δική σας πολιτική επιφανείς 
εκπρόσωποι του νεοφιλελευθερισμού στη χώρα μας τη θεωρούν τόσο 
συνεπή απέναντι στην οικονομία της αγοράς, ώστε δηλώνουν ότι μόνο σε 
σας ελπίζουν. Επί παραδείγματι αναφέρω τον κ.Ανδρέα Ανδριανόπουλο.

Ολα αυτά δεν δημιουργούν μια αντίφαση και δεν συνιστούν 
τελικά άρνηση των αναφορών σας περί κοινωνικού προσώπου και περί 
διαφορών μεταξύ σοσιαλδημοκρατίας και νεοφιλελεύθερης πολιτικής;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Δώσατε μια πολύ ωραία ερμηνεία των δικών σας απόψεων 
για τις εξελίξεις. Εγώ δεν συμφωνώ με τη δική σας ερμηνεία. Θα σταθώ σε 
δύο θέματα. Το πρώτο θέμα, παρουσιάσατε τη μια πολιτική και την 
πολιτική αυτή την οποία ακολουθούν οι κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση την παρουσιάσατε ως ίδια στο σύνολό της σε όλες τις χώρες και 
υπονοήσατε ότι υπάρχει μια δεύτερη πολιτική αντίθετη.

Αυτή τη δεύτερη πολιτική εγώ δεν την έχω διαπιστώσει, εγώ δεν 
έχω βρει ψήγματα αυτής της πολιτικής να εφαρμόζονται από κάποιες 
χώρες με κάποια επιτυχία, εγώ έχω διαπιστώσει μονάχα ότι μετά το 1920, 
όπου υπήρχαν στον κόσμο αυτό δύο διακριτές πολιτικές, θα πω 
δυστυχώς η μία πολιτική απέτυχε και το δυστυχώς το λέω διότι η 
αποτυχία της δημιούργησε έναν κόσμο όπου δεν υπάρχουν ισορροπείς, 
ότι θα ήταν ευχής έργο να υπήρχε περισσότερη ισορροπία στον πλανήτη 
απ' ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή.

Μια πολιτική η οποία οδήγησε σε αποτυχία και μετά ένας άλλος 
χώρος - κι αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε - που αύξησε την ευημερία 
όλων αυτών που ζούσαν σ' αυτό το χώρο. Με αλλοτρίωση πολλές φορές, 
με άγχη, με εργασία η οποία καταπιέζει, με συνθήκες ζωής οι οποίες δεν 
είναι ευχάριστες, αλλά ποιος μπορεί να πει ότι σήμερα σε ορισμένες 
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης - γιατί δεν θέλω να αναφερθώ 
ονομαστικά - οι συνθήκες ζωής είναι καλύτερες;

Δεν υπάρχει περισσότερη ανεργία, δεν υπάρχει περισσότερη 
δυστυχία, δεν υπάρχει περισσότερη αβεβαιότητα για το αύριο, δεν 
υπάρχει αυτό το οποίο όλοι φοβούμαστε, η αίσθηση ότι δεν έχουμε 
μέλλον; Ενώ εδώ παρόλα όσα μπορούμε να διαπιστώσουμε και το 
διαπιστώνουμε ελεύθερα, υπάρχει κατά βάθος η αίσθηση ότι προχωρούμε 
προς κάτι καλύτερο. Υπάρχει αισιοδοξία.

Το δεύτερό μου σημείο: δεν είναι όλες οι πολιτικές ίδιες. Υπάρχει 
μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη μια ή την άλλη πολιτική. Ο 
κ.Ανδριανόπουλος - επειδή τον αναφέρατε - μπορεί να πιστεύει ότι αυτή η 
πολιτική τον εκφράζει. Το θέμα είναι αυτή η πολιτική ακολουθεί αρχές οι 
οποίες βασίζονται στο νεοφιλελευθερισμό;

Είναι μια πολιτική η οποία λέει "ό,τι πει η αγορά" κι 'εμείς δεν 
κάνουμε καμία παρέμβαση; Μα ό,τι πει η αγορά, πριν κάποιος 
συνάδελφος είπε "δεν πουλήσαμε την Ιονική", θα έπρεπε να πουλήσουμε 
την Ιονική, αυτό είπε η αγορά.



Ο,τι πει η αγορά δεν θα έπρεπε να υπάρχει καμία προσπάθεια 
ελέγχου ή συζήτησης για τις τιμές. Οπου είναι να πάνε οι τιμές. Ο,τι πει η 
αγορά; Δεν α έπρεπε να υπάρχει καμία πολιτική κοινωνικής πρόνοιας. Οχι 
πολιτικές για την ανεργία, όχι πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας, όχι πολιτικές 
για τους ηλικιωμένους, όχι πολιτικές για τους νέους, όχι πολιτικές για τις 
γυναίκες. Αυτά δεν γίνονται;

Εάν γίνονται αυτά, τότε πού βλέπετε εσείς την αρχή ότι εμείς 
λέμε ό,τι πει η αγορά; Δεν κάνουμε περιφερειακές πολιτικές; Δεν 
δαπανήθηκαν εδώ στη Θεσσαλονίκη πάνω από 90 δις δρχ. για την 
Πολιτιστική Πρωτεύουσα; Δεν είναι μια παρέμβαση; Δεν θα έπρεπε 
νεοφιλελεύθερα τότε να πούμε ό,τι βγει, ας οργανωθούν οι επιχειρηματίες, 
να γίνουν περισσότερα disco, να γίνουν περισσότερα σκυλάδικα. Αυτό 
θέλει η αγορά κι αυτός είναι ο πολιτισμός.

Te μουσεία τα οποία έγιναν, οι Λαζαριστές οι οποίοι έγιναν είναι 
έκφραση της νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας: Και όσον αφορά την αγροτική 
πολιτική είναι ό,τι λέει η αγορά; Ενα πάρα πολύ μεγάλο τμήμα του 
εισοδήματος των αγροτών αν θυμάμαι καλά γύρω στο 42%-44%, 
προκύπτει από ενισχύσεις. Είναι αυτό ό,τι θέλει η αγορά, είναι αυτό 
νεοφιλελεύθερη ιδεολογία;

Νομίζω, ότι προσπαθείτε να ισοπεδώσετε τα πράγματα για να 
κερδίσετε ένα επιχείρημα υπέρ μιας μεγάλης αποτυχίας. Πιστεύω ότι η 
εξέλιξη η ιστορική καταδίκασε ένα πείραμα το οποίο υπερασπίζεστε. Και 
το καταδίκασε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε πάρα πολλοί επλήρωσαν γι' αυτό 
και ο ελληνικός λαός πλήρωσε γι' αυτό.

Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Πλήρωσε και ο 
ελληνικός λαός μετά τον παγκόσμιο πόλεμο με τον εμφύλιο και πληρώνει 
και τώρα μέσα από τις διεθνείς συνθήκες οι οποίες έχουν διαμορφωθεί. 
Μην ξεχνάτε ότι η αναταραχή τις τελευταίες ημέρες προήλθε από τη 
Ρωσία.

κ.ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αναφερθήκατε προηγουμένως στο θέμα 
του συνεδρίου του κόμματός σας και είπατε, ότι επιζητείτε ένα συνέδριο 
ανοιχτό, δημοκρατικό και εντέλει δεν σας τρομάζει.

Θα ήθελα την εκτίμησή σας, εάν εκτιμάτε ότι πέραν φυσικά από 
τη δική σος υποψηφιότητα, αν βλέπετε ότι θα υπάρξει και δεύτερη 
υποψηφιότητα στο ΠΑΣΟΚ στο Συνέδριο;

Κ.ΣΗΜΙΤΉΣ: Κάθε ένας στο ΠΑΣΟΚ είναι ελεύθερος να υποβάλλει 
υποψηφιότητα σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού. Εγώ εκείνο το 
οποίο θέλω να τονίσω από τώρα για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις στο 
μέλλον, είναιότι πιστεύω σύμφωνα με τις δημοκρατικές διαδικασίες και για 
το αξίωμα του Προέδρου πρέπει να υπάρχουν ψηφοφορίες.



Γ.ΑΜΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, μια παρατήρηση κατ' αρχήν. Εάν κάνατε κι 
εσείς μια βόλτα χθες το βράδυ στα στενά της Θεσσαλονίκης θα βλέπατε 
ότι σε αρκετές και σε αρκετά σκυλάδικα, εκτός από την αγορά το 
προτιμούν και αρκετά μέλη της κυβέρνησης.

Και θα ήθελα να κάνω την ερώτησή μου σε ό.τι αφορά το θέμα 
της οικονομίας. Είπατε ότι το βασικό μέτωπο που έχει να αντιμετωπίσει 
τώρα η κυβέρνηση, είναι το μέτωπο του πληθωρισμού. Από τις 
απαντήσεις έως τώρα διαπιστώνουμε ότι τη μάχη του πληθωρισμού 
επιχειρείτε να την δώσετε μέσω μίας έκκλησης προς επιχειρηματίες, για το 
θέμα της μείωσης των τιμών, αλλά και προς τους εργαζόμενους 
διαπιστώνουμε ότι η εισοδηματική πολιτική θα είναι αρκετά σφιχτή, ίσως 
κάτω από τον πληθωρισμό του 2%, ενώ επίσης εγκαταλείπονται όλα τα 
σχέδια για φοροαπαλλαγές, ελαφρύνσεις, τιμαριθμοποίησης της 
φορολογικής κλίμακας κλπ.

Θα περιμέναμε από εσάς μια και κοντεύει ο καιρός που θα 
κριθούμε για την ένταξή μας στην ΟΝΕ. περιμέναμε κάποια βασικά και 
καποια σημαντικά βήματα σε ο.τι αφόρα το δημόσιό τομέα Οι δημόσιες 
δαπάνες εξακολουθούν και φέτος να αυξάνονται με ένα ρυθμό γύρω στο 
12% .

Τελικά μήπως όλες οι θυσίες του ελληνικού λαού διαχεονται στο 
σπάταλο, όπως ακούγεται και όπως διασπιστώνουμε από τα νούμερα, 
κράτος;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Οσον αφορά την πρώτη παρατήρηση σας να μου επιτρέψτε 
να πω ότι και τα μέλη της κυβέρνησης καλό είναι να διασκεδάζουν, καλό 
είναι να αναπαύονται, καλό είναι να είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν 
πολλές πλευρές. Δεν θέλουμε μονοδιάστατους ανθρώπους, δεν θέλουμε 
μονόχνωτους ανθρώπους, γιατί οι μονοδιάστατοι άνθρωποι δεν μπορεί να 
κανουν καλά τη δουλειά τους.

Οσον αφορά τώρα τις παρατηρήσεις σας. νομίζω ότι δεν έχετε 
παρακολουθήσει από κοντά την οικονομική μας πολίτικη. Χθες πράγματι 
έκανα μια έκκληση, παρατήρησα βέβαια ότι έχουμε μία αρνητική εμπειρία 
από τις εκκλήσεις, αλλά καλό είναι να σκεφτούν όλοι ότι έχουμε ένα 
μεγάλο στοχο να πετύχουμε και πρέπει να βοηθήσουν σ’ αυτό το στόχο.

Αλλά η καταπολέμηση του πληθωρισμού γίνεται ήδη από καιρό 
με διάφορα μέσα. Γίνεται με έλεγχο των ελλειμμάτων, γίνεται με 
προσπάθεια συμφωνιών, γίνεται με τη νομισματική πολιτική και πιστεύω 
ότι αυτά τα μέσα έχουν αποδώσει κι αυτά τα μέσα θα εξακολουθήσουμε 
να εφαρμόζουμε.

Οι δαπάνες του Δημοσίου είναι ένας κανόνας τα τελευταία 
χρόνια ή πάντα, ότι οι δαπάνες λίγο ξεφεύγουν απ' αυτό που έχει 
προϋπολογιστεί. Απέναντι σ' αυτό το φαινόμενο καλό θα ήταν να πάρουμε 
τους προϋπολογισμούς όπως εκτελέστηκαν και να δούμε ποιά χρόνια 
εκτελέστηκε ο προϋπολογισμός έτσι, ώστε η πραγματικότητα να ήταν πιο



κοντά στο σχεδίασμά. Δηλαδή πότε είμαστε πιο κοντά στον 
προϋπολογισμό. Και θα διαπιστώσετε ότι τα τελευταία χρόνια όλο και 
βελτιώνουμε την επίδοσή μας, ότι οι διαφορές έχουν ελαχιστοποιηθεί σε 
σχέση μ' αυτό που γινόταν παλιά.

Οσοι μιλάνε για άκριτες δαπάνες του Δημοσίου ή δεν έχουν 
υπόψη τους ότι μειώθηκε δραστικά το έλλειμμα ή δεν έχουν υπόψη τους 
αυτό το γεγονός.

κ.ΠΑΡΗΣ: Κύριε Πρωθυπουργέ, ο αρχικός στόχος του πληθωρισμού γι' 
αυτό το χρόνο - αν θυμάμαι καλό - ήταν γύρω στο 2,5% στο τέλος αυτού 
του έτους. Μετά την υποτίμηση της δραχμής το Μάρτιο, μέλη της 
κυβέρνησής σας, στελέχη της κυβέρνησης σας έλεγαν η επίπτωση του 
πληθωρισμού θα είναι γύρω στη μία μονάδα. Χθες μας είπατε ότι ο 
πληθωρισμός θα κλείσει γύρω στο 4,5%.

Θα ήθελα να σας ρωτήσω για του χρόνου, πόσο ρεαλιστικά είναι 
εφικτός ο στόχος του 2% και αν δεν επιτευχθεί, αν θα υπάρξει κάποια 
αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα για την ένταξη στην ΟΝΕ;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Οταν εντάχθηκε η δραχμή στο μηχανισμό των ευρωπαϊκών 
συναλλαγματικών ισοτιμιών η εκτίμηση ήταν ότι η επίπτωση στον 
πληθωρισμό θα ήταν 1,5-2%. Αυτό είχαμε υπολογίσει κι αυτό είχαμε 
αναφέρει.

Και απέναντι σ' αυτή μας την εκτίμηση η αξιωματική 
αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία είχε προβάλλει την δίκιά της εκτίμηση, 
μιλούσε ότι ο πληθωρισμός θα έφτανε το 6.5% και το 7% και θεωρούσε το 
7% πιθανότερο.

Εμείς καταφέραμε ο πληθωρισμός να αυξηθεί μόνο κατά 1% και 
όπως είχαμε προβλέψει. η κορύφωση του πληθωρισμού θα ήταν το Μάιο 
- Ιούνιο και μετά θα άρχιζε μία πτωτική πορεία, η οποία άρχισε και πάλι.

Εμείς θεωρούμε το στόχο τον οποίο έχουμε θέσει για το 1999 
εφικτό, θεωρούμε ότι το στόχο αυτό πρέπει να τον παλέψουμε, γιατί δεν 
αφορά μονάχα την επίτευξη ορισμένου σημείου πτώσης στον 
πληθωρισμό, κατά τα άλλα σημείου όχι τόσο πολύ σημαντικού, αφορά την 
εκπλήρωση ενός κριτηρίου για την ένταξη της Ελλάδος στην ΟΝΕ.

Και νομίζω, όπως εξέφρασα χθες, ότι και εμείς θα κάνουμε κάθε 
προσπάθεια, αλλά και η ελληνική κοινωνία πρέπει να συνειδητοποιήσει 
ότι έχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό να κερδίσει, πολύ πιο σημαντικό από 
το ελάχιστο που ίσως χάσει μη ανεβάζοντας τις τιμές ορισμένες δεκάρες ή 
μία δραχμή και γι' αυτό όλοι πρέπει να συνστρατευτούμε στην επίτευξη 
αυτού του στόχου.

κ.ΜΠΕΡΜΠΕΡΑΚΗΣ: Κύριε Πρωθυπουργέ, αν μπορείτε να μας 
πληροφορήσετε αν αληθεύει αυτό που λέγεται, ότι το θέμα των 
πυραύλων, η τυχόν αναβολή τους ή εγκατάστασή τους θα ξεκαθαρίσει



από τις διαβουλεύσεις που θα λάβουν χώρα στη Νέα Υόρκη στα πλαίσια 
του ΟΗΕ; Και δεύτερον, εάν προσβλέπετε σε κάποια συνάντηση με τον 
Τούρκο ομόλογό σας στην Αττάλεια, στη Διάσκεψη των Βαλκανικών
Χωρών;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Για το θέμα των πυραύλων σας απήντησα Την 
πρωτοβουλία την έχει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο 
κ.Κληρίδης, ο οποίος συνεργάζεται μαζί μας. Ο κ Κληρίδης θα αποφασίσει 
τι πορεία θα ακολουθήσει με βάση τα όποια βήματα εχουμε συζητήσει και 
έχει επιλέξει.

Οσον αφορά την Αττάλεια - το λέω για όλους τους κυρίους που 
είναι εδώ - όπως θυμόσαστε τον περασμένο Νοέμβρη συνήλθε στην 
Κρήτη η Βαλκανική Σύνοδος Κορυφής, είχαμε συμφωνήσει τότε ότι η 
επόμενη Σύνοδος θα συνέλθει στην Τουρκία. Η Τουρκία όρισε ως 
ημερομηνία Συνόδου την 12η Οκτωβρίου και ως τόπο Συνόδου την 
Αττάλεια.

Στις 12 Οκτωβρίου θα μεταβώ στην Αττάλεια και είναι φυσικό 
όπως ο κ.Γιλμάζ τότε συνάντησε εμένα, να συναντήσω κι εγώ τον 
κ.Γιλμάζ. Κάθε συνάντηση είναι σωστή και κάθε συζήτηση είναι σωστή.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, την Παρασκευή το βράδυ στα 
εγκαίνια της ΔΕΘ μας είπατε ότι ασχοληθήκατε κι εσείς προσωπικά με τα 
προβλήματα της Περιφέρειας για να βοηθήστε περισσότερο στην 
ανάπτυξη. Θέλω να ρωτήσω, για την ασφάλεια του πολίτη, για την 
προστασία του πολίτη που είπατε νωρίτερα, ότι πρέπει να τον 
προφυλάξετε από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Με συγχωρείτε. αυτή η έκφραση είναι δίκιά σας, ότι πρέπει 
να τον προφυλάξω. Η έκφραση αυτή δεν ήταν δίκια μου έκφραση.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Εκτιμώ εγώ. παρακαλώ.
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Γιατί δεν έχω αυτή την άποψη. Εχω την άποψη ότι μέσα από 
τις διαδικασίες λειτουργίας προκύπτουν προβλήματα και για τον πολίτη 
και πρέπει να τα προσέξουμε Δεν θεωρώ τα Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης 
αντίπαλο, εχθρό ή κάτι τέτοιο, κάθε άλλο μάλιστα, τον θεωρώ συνεργάτη 
για την πληροφόρηση

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ερωτώ για το διασυνοριακό σώμα, αυτή την 
αστυνομία τελικά που θα μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι εμείς στην 
επαρχία, αλλά και ειδικότερα οι αγρότες οι οποίοι είναι επισκέπτες των 
χωραφιών τους, κινδυνεύουν κ.Πρωθυπουργέ και θέλω να μου 
απαντήσετε πότε τελικά θα αρχίσει να λειτουργεί αυτό το σώμα, πότε 
εκτιμείτε εσείς τη λειτουργία του, για να μπορούν επιτέλους οι κάτοικοι της 
υπαίθρου να πάνε άφοβα στις δουλειές τους;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Οπως θυμόσαστε, τον περασμένο Μάρτη υπήρχε μια 
έξαρση εγκληματικότητας και η έξαρση αυτή εγκληματικότητας αποδόθηκε 
- μερικά σωστά - στο γεγονός, ότι υπήρχαν πάρα πολλοί οικονομικοί



μετανάστες και η οικονομική τους κατάσταση ήταν τέτοια, οι πρακτικές 
στις οποίες είχαν συνηθίσει στις χώρες προέλευσης, τους οδηγούσε σε 
εγκληματικές ενέργειες.

Εκτοτε πήραμε μια σειρά από μέτρα τα οποία οδήγησαν σε 
θεαματική μείωση των περιπτώσεων εγκλημάτων. Και μέσα στα μέτρα 
αυτά ήταν και η χρησιμοποίηση ορισμένων μονάδων του στρατού για τη 
φύλαξη των συνόρων, η χρησιμοποίηση και μονάδων του Ναυτικού και 
του Λιμενικού Σώματος για τη φύλαξη των διαθαλασσίων προσβάσεων 
και η χρησιμοποίηση πολύ περισσοτέρων αστυνομικών για τη φύλαξη 
ολόκληρης της παραμεθορίου περιοχής.

Αυτό είχε μεγάλη απόδοση όπως δείχνουν οι στατιστικές. 
Επίσης, από τη στιγμή που τελείωσε η καταγραφή των αλλοδαπών, που 
είχαμε προβλέψει με ειδικά διατάγματα για να προχωρήσουμε στη 
νομιμοποίηση της παραμονής τους, άρχισε πάλι η συστηματική απέλαση 
εκείνων οι οποίοι δεν είχαν δηλώσει την παρουσία τους εδώ στην Ελλάδα 
για να πάρουν την πράσινη κάρτα. Και αυτό είχε θετικό αποτέλεσμα.

Πιστεύω η κατάσταση έχει βελτιωθεί κατά πολύ, παρόλο που το 
περιστατικό το οποίο συνέβη χθες μπορεί να δημιουργήσει μια αντίθετη 
εντύπωση, αλλά τα στοιχεία δεν επιβεβαιώνουν αυτή την αντίθετη 
εντύπωση. Επιβεβαιώνουν τη βελτίωση η οποία υπήρχε από τον 
περασμένο Μάρτιο.

Και το σώμα φύλαξης των συνόρων πρόκειται να λειτουργήσει 
μέσα στους επόμενους μήνες, γιατί έχει ολοκληρωθεί όλο το θεσμικό 
πλαίσιο. Θέλω να σας αναφέρω, επίσης, ότι η Ελλάδα έχει το μικρότερο 
ποσοστό εγκληματικότητας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ενωση.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, πριν από λίγες ώρες, δηλαδή χθες,ο 
υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο κ.Παπαντωνίου, ήταν κατηγορηματικός 
όταν έλεγε ότι στον καινούργιο προϋπολογισμό δεν θα υ πάρξει ούτε ένας 
νέος φόρος. Εσείς σήμερα αφήνετε αυτό το θέμα ανοιχτό και το εξαρτάτε 
από τις εξελίξεις που θα υπάρχουν.

Επειδή είναι μοιραίο να προσωποποιούμε κάποια πράγματα, το 
έκανε εδώ και ο Ανδρέας Παπανδρέου πριν από δύο χρόνια, είπε ότι 
υπάρχει αποτυχία στη βιομηχανική πολιτική που ακολουθείται, μήπως 
υπάρχει τελικά σήμερα πρόβλημα με τον κ.Παπαντωνίου; Γιατί εκτός από 
αυτή τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις δικές σας εκτιμήσεις και του 
ίδιου υπάρχει και κάτι άλλο, μια είδηση έχουμε. Οτι την εποπτεία για τη 
ΔΕΘ τη δίνετε πια στο Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης.

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Οσον αφορά το πρώτο θέμα σας, τον κ.Παπαντωνίου τον 
βλέπω πάρα πολύ καλά και στην υγεία του και σε όλα και πρόβλημα δεν 
υπάρχει. Νσ πω πιο σοβαρά κάτι. Μην προσπαθούμε να δημιουργούμε 
θέματα από εκεί που δεν υπάρχουν. Πιστεύω σας απάντησα με 
ειλικρίνεια.



Και πρέπει όλοι απέναντι σ' αυτή την πραγματική περιγραφή των 
γεγονότων να σταθούμε υπεύθυνα. Είπα ότι σήμερα έχουμε μια 
παγκόσμια εξέλιξη η οποία έχει πολλά ρευστά στοιχεία, με βάση αυτή την 
παγκόσμια εξέλιξη προβλέπουμε αυτό, αύριο μπορεί να αλλάξει προς το 
καλύτερο, αύριο μπορεί να αλλάξει προς το χειρότερο.

Ανάλογα με αυτή την εξέλιξη θα πάρουμε τα μέτρα. Πιστεύω ότι 
αυτό το οποίο ανέφερα είναι το επιβεβλημένο που πρέπει να κάνουμε, το 
λέει η λογική. Δεν καταλαβαίνω πού εσείς διακρίνετε διαφορές ανάμεσα 
στις τοποθετήσεις μας. Το λέει - όπως είπα - η λογική.

Για τη Διεθνή Εκθεση: όταν το ανέφερα αυτό υπήρχε στο 
Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Εκθεσης μια γενική αποδοχή. Τώρα 
απορώ εσείς γιατί διαμαρτύρεστε ή γιατί βλέπετε ένα πρόβλημα: Είναι ένα 
βήμα να κάνουμε την αποκέντρωση πραγματικότητα.

Δεν είναι πιο σωστό εδώ, στον τόπο που είναι η έκθεση, να 
παίρνονται οι αποφάσεις που αφορούν την έκθεση:

κ.ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να ρωτήσω, τόσο το ΠΑΣΟΚ 
όσο και η κυβέρνηση, εξίσου όμως και η αξιωματική αντιπολίτευση, 
δηλώνετε κατά κόρον ότι οι δημοτικές εκλογές είναι το προκριμα των 
πολιτικών εξελίξεων στην Ελλάδα. Και επειδή έχετε προγράψει πριν 6 
μήνες περίπου η κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ κάποιους αντάρτες που 
συνεργάζονται ή με άλλα κόμματα ή μεμονωμένα. Πότε υπολογίζετε να 
τους διαγράψετε: Μετά ή πριν τις εκλογές;

Κ.ΣΗΜ1ΤΗΣ: Τη θέση του κόμματος σ' αυτό το θέμα την εκφράσαμε πριν 
μερικές εβδομάδες, εξετάζουμε κάθε περίπτωση και ανάλογα με την 
περίπτωση θα πάρουν τα όργανα του κόμματος τα μέτρα που πρέπει.

κ.ΣΧΟΙΝΑΣ: Κύριε Πρωθυπουργέ, θα μου επιτρέψετε να επιμείνω λίγο 
στο θέμα του προϋπολογισμού Από τις απαντήσεις σας και τη σημερινή 
συνέντευξη Τύπου και στη χθεσινή σας ομιλία αφήνετε ανοιχτό όχι το 
θέμα των στόχων του προϋπολογισμού, αυτοί είναι δεδομένοι, είναι οι 
στόχοι που οδηγούν τη χώρα στην ΟΝΕ. είναι οι στόχοι του 
προγράμματος σύγκλισης.

Αφήνετε ανοιχτό όμως το θέμα των πολιτικών που θα 
οδηγήσουν στον επιθυμητό στόχο, αναφερόμενος βεβαίως δικαίως στη 
ρευστή διεθνή κατάσταση. Δεδομένου ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή 
πολλοί έγκυροι διεθνείς αναλυτές και διεθνείς οργανισμοί, που πιστεύουν 
ότι οι πλέον ανεπτυγμένες χώρες με την εξέλιξη αυτής της κρίσης, οι ΗΠΑ 
και οι χώρες της Ευρώπης, απειλούνται να εισέλθουν σε φάση ύφεσης και 
δεδομένου οτι η ύφεση θα δημιουργήσει προβλήματα και στους ρυθμούς 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, εάν θεωρήσουμε δεδομένη ή σχεδόν 
δεδομένη τη χειροτέρευση των όρων μέσα στους οποίους θά πρέπει η 
Ελλάδα να πορευθεί προς την ΟΝΕ, η κυβέρνησή σας αυτή τη στιγμή πού 
θσ ρίξει το βάρος, σε πολιτικές περικοπής των δαπανών ή σε πολιτικές 
αύξησης των δημοσίων εσόδων:



Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Το θέμα της εξέλιξης της κρίσης συζητήθηκε στα αρμόδια 
όργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αυτές τις μέρες συζητήθηκε στη 
Νομισματική Επιτροπή και συζητήθηκε, επίσης, στη Σύνοδο των 
προέδρων των κεντρικών τραπεζών των χωρών μελών.

Και στις δύο αυτές συναντήσεις η εκτίμηση ήταν ότι η κατάσταση 
είναι ρευστή, ότι δεν μπορεί να υπάρξει αυτή τη στιγμή μια ακριβής 
πρόβλεψη για το τι θα συμβεί και ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για 
το τι αποφάσεις θα παρθούν.

Δεν έγινε δεκτή η άποψη ότι η κρίση πρόκειται οπωσδήποτε να 
οδηγήσει σε ύφεση. Και γι' αυτό δεν έγινε, επίσης, δεκτή η άποψη ότι θα 
πρέπει να υπάρξει αυτή τη στιγμή μείωση των επιτοκίων. Εκείνο, όμως, το 
οποίο τονίστηκε είναι ότι οι οικονομικές πολιτικές όπως έχουν 
διαμορφωθεί και εγκριθεί από το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών, θα 
πρέπει να τηρηθούν και να εφαρμοστούν.

Και χθες στην ομιλία μου και προχθές είπα, οτι και στη 
δημοσιονομική πολιτική που έχουμε χαράξει θα εξακολουθήσουμε στον 
ίδιο δρόμο και εξήγησα ότι αυτό λέει σαφώς τι θα κάνουμε με τις 
φορολογίες και είναι η απάντηση στο ερώτημά σας και όσον αφορά τη 
νομισματική και την εισοδηματική πολιτική είπα ότι θα ακολουθήσουμε το 
δρόμο τον οποίο προβλέπει το πρόγραμμα σύγκλισης.

Αυτή τη στιγμή εκείνο το οποίο πρέπει να προσέξουμε είναι να 
μην ξεφύγουμε από αυτή την πορεία, διότι κάθε βήμα σε μια κατεύθυνση η 
οποία δεν είναι καλά μελετημένη μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. 
Μέσα σ' αυτή την πορεία, όμως, έχουμε πάρει ήδη μια σειρά από μέτρα σε 
σχέση με το θέμα της κοινωνικής δικαιοσύνης κι αυτά το μέτρα θα 
εφαρμόσουμε.

κ.ΠΑΠΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρωθυπουργέ, τόσο εσείς όσο και ο 
υπουργός Εθνικής Οικονομίας έχετε προτάξει στο πρόγραμμα 
συγκλίσεως το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων. Είναι, όμως, γεγονός ότι στην 
περίπτωση της Ιονικής κατά ένα τρόπο που προσωπικά εγώ τουλάχιστον 
δεν μπορώ να καταλάβω, η κυβέρνηση προέταξε την ιδιωτικοποίηση αυτή 
ενώ η Ιονική δεν είναι περιουσία του Δημοσίου, υπήρξε μια αποτυχία και 
αυτό είναι πλέον πασιφανές.

Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιά διδάγματα - δεδομένου κι εσείς 
προχθές στην ομιλία σας είπατε ότι εδώ στην Ελλάδα ορισμένα πράγματα 
δεν τα γνωρίζουμε - η κυβέρνησή σας έχει αντλήσει απο αυτή την 
περιπέτεια της Ιονικής, η οποία είτε το θέλουμε είτε όχι, αφορά κάπου 
300.000 με 350.000 ανθρώπους οι οποίοι αγόρασαν μετοχές της Ιονικής 
ελπίζοντας σε μια υπεραξία αυτής της ιδιωτικοποιήσεως και αυτή τη 
στιγμή βρίσκονται πραγματικά μπροστά σε σοβαρά προβλήματα:

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Κυρίες και κύριοι, η ερώτηση αυτή μου δίνει αφορμή να 
επαναλάβω κάτι το οποίο είπα χθες και θέλω να τονίσω Η



ιδιωτικοποίηση, δηλαδή η μεταβίβαση μιας επιχείρησης η οποία ανήκει 
κατά κυριότητα στον ιδιωτικό τομέα είναι ένα από τα πολλά μέσα τα οποία 
χρησιμοποιούμε για τις διαρθρωτικές αλλαγές.

Δική μας επιδίωξη είναι οι διαρθρωτικές αλλαγές. Και 
διαρθρωτικές αλλαγές μπορούν να γίνουν με άλλους τρόπους. Αυτό το 
οποίο κάνουμε αυτή τη στιγμή π.χ. στα Ελληνικό Ταχυδρομεία, είναι μια 
διορθωτική αλλαγή. Αυτό το οποίο επιδιώκουμε σε σχέση με τους 
σιδηροδρόμους και τις συγκοινωνίες είναι επίσης μια διαρθρωτική αλλαγή.

Είναι η καλύτερη διοργάνωση των επιχειρήσεων αυτών, η 
ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων ώστε οι επιχειρήσεις αυτές να έχουν 
μεγαλύτερη οικονομική αποτελεσματικότητα και η βελτίωση του 
αποτελέσματος για να μην βαρύνουν τα ελλείμματα τους 
φορολογούμενους.

Οπως διαρθρωτικές αλλαγές είναι και οι προσπάθειες τις οποίες 
κάνουμε, οι δράσεις που έχουμε αποφασίσει στον τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας με βάση τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Αυτό είναι ένας τομέας όπου θα υπάρχει διαχωρισμός των 
διαφόρων δραστηριοτήτων, διαχωρισμός της παραγωγής από τη 
μεταφορά και της μεταφοράς από τη διανομή και κάθε ένας τομέας θα 
διοργανωθεί σε αυτοτελή βάση και θα έχει μια αυτοτελή λογιστική 
παρακολούθηση για να μπορεί να εκτιμήσει κανείς αν είναι αποδοτικός ή 
δεν είναι και τι χρειάζεται.

Διαρθρωτική αλλαγή είναι και η μετοχοποίηση η οποία γίνεται, 
π χ στον OTE, γιατί με τον τρόπο αυτό εξαναγκάζονται οι επιχειρήσεις να 
παρακολουθούν ορισμένους κανόνες οι οποίοι εξασφαλίζουν μεγαλύτερη 
διαφανεια.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπήρχε μια πρακτική στην Ελλάδα επί 
παρα πολλά χρόνια, που ήθελε οι δημοσίες επιχειρήσεις πολλές φορές να 
μην έχουν προύπολογισμούς, να μην κανουν ισολογισμούς, να μην 
τηρούν με τον ίδιο τρόπο που τηρούν οι επιχειρήσεις οι οποίες ελέγχονται 
από την εφορία βιβλία κι έτσι δεν υπήρχε εικόνα του τι ακριβώς 
συνέβαινε.

Η μετοχοποίηση εντάσσει αυτές τις επιχειρήσεις σε ένα πλαίσιο 
το οποίο έχει δοκιμαστεί, επιβάλλει την τήρηση ορισμένων κανόνων οι 
οποίοι έχουν επί δεκαετίες, επί μισό αιώνα και παραπάνω, εφαρμοστεί για 
να εξασφαλίζουν διαφάνεια κι έτσι δίνουν στην κοινή γνώμη και σε όλους 
εμάς τη δυνατότητα να παρακολουθούμε από κοντά την εξέλιξή τους.

Εκείνο που επιδιώκουμε είναι διαρθρωτικές αλλαγές και η 
ιδιωτικοποίηση είναι ένα τμήμα αυτών των διαρθρωτικών αλλαγών και δεν 
είναι το κύριο ή το μοναδικό μέσο το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας για να 
αναμορφώσουμε τις επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα. Εχουμε και άλλα 
και για το Δημόσιο και είπα και πριν για τον ιδιωτικό τομέα.



Οσον αφορά την Ιονική Τράπεζα δεν συμμερίζομαι την έκφρασή 
σας "αποτυχία". Είπα και πριν ότι δεν πρόκειται να πουλήσουμε 
οποιαδήποτε επιχείρηση σε οποιαδήποτε τιμή για να επιτύχουμε ένα 
αποτέλεσμα. Οτι εμείς θέλουμε να κατοχυρώσουμε διαδικασίες διαφάνειας 
και θέλουμε να κατοχυρώσουμε διαδικασίες τέτοιες ώστε η κοινή γνώμη 
να ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει.

Γι' αυτό και η σύνδεση της μετοχής της Ιονικής με τη σύνδεση της 
αξίας της Ιονικής με την τιμή της μετοχής στο Χρηματιστήριο. Οπως 
επισημάνατε πολύ σωστά αυτό οδήγησε σε κερδοσκοπία Ετρεξαν 
χιλιάδες άνθρωποι και είπαν μέσα σε ένα πνεύμα το οποίο υπάρχει, εδώ 
ευκαιρία μεγάλων κερδών.

Εγώ χθες στην ομιλία μου στάθηκα απέναντι σ' αυτή τη 
νοοτροπία και είπα ότι η νοοτροπία της ανάπτυξης δεν απορρέει από μια 
νοοτροπία κερδών στο Χρηματιστήριο, δεν συνδυάζεται με τη νοοτροπία 
κερδών στα Χρηματιστήρια. Ανεβαίνουν οι μετοχές, κατεβαίνουν οι 
μετοχές, γίνονται κέρδη, χάνονται κέρδη.

Εμείς θέλουμε μια σταθερή πορεία και γι' αυτό την ανάπτυξή μας 
τη βασίζουμε στην ενδυνάμωση του παραγωγικού δυναμικού. Ο 
κ Γεωργουτσάκος, που είναι ο πρόεδρος της Εμπορικής Τράπεζας, θα 
εισηγηθεί τα μέτρα τα οποία θα πάρει για να προχωρήσει η πώληση της
Ιονικής.

Σημασία δίνουμε στην πώληση της Ιονικής όχι γιατί θέλουμε να 
πουλήσουμε μια τράπεζα, να δείξουμε ότι πουλάμε μια τράπεζα. Διότι έχει 
σημασία για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα, γιατί έχει σημασία 
να έχουμε μονάδες στον τραπεζικό τομέα οι οποίες είναι ανταγωνιστικές. 
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάποτε η Εθνική και ο όμιλος της Εμπορικής 
έλεγχαν - όσον αφορά τις εργασίες και τις χρηματοδοτήσεις - αν θυμάμαι 
κσλα πάνω από το 85% της αγοράς.

Κι αυτό το 85% έχει μειωθεί τώρα σε κάτω από το 50%. 
Κυμαίνεται γύρω στο 40%. Εχασαν δηλαδή οι δύο δημόσιοι όμιλοι γύρω 
από το 40% του μεριδίου της αγοράς. Και ποιοι πήραν αυτό το μερίδιο; Το 
πήραν μικρές τράπεζες και οι πολλές ξένες τράπεζες που ανοιξαν 
υποκαταστήματα στην Ελλάδα.

Δεν έχουμε υποχρέωση να ενισχύσουμε τον τραπεζικό τομέα ως 
σύνολο, να ενισχύσουμε τις ελληνικές τραπεζικές δραστηριότητες, να 
δημιουργήσουμε ελληνικές τράπεζες οι οποίες ανθίστανται στον 
ανταγωνισμό; Η θα πορευθούμε μακάριοι με τους κανόνες τους οποίους 
είχαμε στη δεκαετία του '60 και του 70;

Η Ιονική δεν είναι ένα τεστ ιδιωτικοποιήσεων. Καθόλου μάλιστα. 
Η Ιονική είναι μια προσπάθεια να κάνουμε τον ελληνικό τραπεζικό τομέα 
πιο ανταγωνιστικό.

:χ



Και επειδή είναι μια τέτοια προσπάθεια κι αυτό είπα και χθες και 
επαναλαμβάνω και σήμερα, παρά τις κερδοσκοπίες οι οποίες υπάρχουν ή 
θα υπάρξουν ή υπήρξαν, θα προχωρήσει η διάθεση της Ιονικής γιατί 
θέλουμε να έχουμε ανταγωνιστικό ελληνικό τραπεζικό τομέα. Αυτό είναι σε 
όφελος όλων.


