
Υπάρχει γραφειοκρατία, ταλαιπωρία του πολίτη στις εφορίες, τα 

νοσοκομεία έχουν προβλήματα, οι συγκοινωνίες δεν λειτουργούν 

ικανοποιητικά. Γι’ αυτό και η αρνητική γνώμη στις δημοσκοπήσεις. 

Όμως μηχανοοργανώνται οι εφορίες, χτίζονται νέα νοσοκομεία, θα 

λειτουργήσει το Μετρό, έχουν αγορασθεί νέα λεωφορεία, θα 

ισχύσει ένας νέος δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας πιο απαιτητικός 

για τους δημοσίους υπαλλήλους. Ο χρόνος θα δείξει το θετικό 

αποτέλεσμα της προσπάθειάς μας.

Από πολλές πλευρές κατηγορείσθε εσείς προσωπικά και η 

κυβέρνηση γενικά ότι αποτύχατε στο χειρισμό μεγάλων 

κρίσεων, όπως τα Ίμια, οι πύραυλοι 8-300 και η υπόθεση 

Οτσαλάν. Που το αποδίδετε;

Υπάρχουν ριζικά διαφορετικές απόψεις για το χειρισμό των 

κρίσεων. Μερικοί πιστεύουν, ότι μπορούμε να επιδιώξουμε μιά 

πολεμική αναμέτρηση με την Τουρκία και να της επιβάλουμε την 

άποψή μας μέσα από την αναμέτρηση. Κάνουν μεγάλο λάθος. Στη 

σύγχρονη εποχή, στην Ευρώπη, μιά αναμέτρηση δεν θα διαρκέσει 

παρά ελάχιστο χρόνο και θα οδηγήσει στο τραπέζι των 

διαπραγματεύσεων. Αυτό θέλουν οι Τούρκοι. Γιατί πιστεύουν ότι 

εκεί θα έχουν πια τα άλλοθι να θέσουν πολιτικά θέματα που 

σήμερα δεν δικαιούνται να θέσουν. Αυτό δεν θέλει η Ελλάδα. Γιατί 

θεωρεί ότι το ένα ανοικτό θέμα, η υφαλοκρηπίδα, μπορεί να λυθεί 

με νομικές διαδικασίες. Οι υπόλοιπες αξιώσεις τις Τουρκίας δεν 

είναι διαπραγματεύσιμες. Η ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμης 

των ενόπλων δυνάμεων σήμερα εντάσσεται σ' αυτό το πλαίσιο. 

Να διστάσει η Τουρκία να προχωρήσει σε οποιαδήποτε



αναμέτρηση. Και αν υπάρξει αναμέτρηση να έχουμε εξασφαλίσει 

πλεονεκτική θέση στη διαπραγμάτευση. Με αυτά τα δεδομένα 

πολιτική επιδίωξή μας είναι να αναγκάζουμε την Τουρκία να 

αποδέχεται το πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και να την 

απομονώνουμε όταν δεν το κάνει. Αυτό πετύχαμε με το χειρισμό 

του θέματος των Ίμια. Όπως με τον χειρισμό του θέματος των β- 

300 πετύχαμε όχι μόνο να επαναφέρουμε στο προσκήνιο το 

πολιτικό πρόβλημα της Κύπρου αλλά και να θέσουμε το θέμα της 

αποστρατικοποίησης του νησιού, θέμα ζωτικό για την ασφάλειά 

του. Όσον αφορά την υπόθεση Οτσαλάν: ένα μεγάλο τμήμα της 

κοινής γνώμης δεν θέλει να παραδεχθεί μιά πικρή αλήθεια. Σε 

περίπτωση που ο Οτσαλάν γινόταν δεκτός στην Ελλάδα, με η 

χωρίς άσυλο, το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωση θα 

«ένιπτε τας χείρας» του, θα μας παρότρυνε να παραδώσουμε τον 

Οτσαλάν στην Τουρκία και θα ανεχόταν τις όποιες επιθετικές 

πράξεις της Τουρκίας. Δεν θα μας συμπαραστεκόταν αλλά θα ήταν 

απέναντι μας Διεθνές δικαστήριο κατά το πρότυπο των 

δικαστηρίων της Βοσνίας και της Ρουάντα που είχε εισηγηθεί η 

Ιταλία θα συναντούσε την άρνηση των ΗΠΑ άρα σχετική απόφαση 

του ΟΗΕ δεν θα ήταν δυνατή. Υπερεθνικιστές - Παρακράτοι και 

Τουρκία θα είχαν επιτύχει να κουρδοποιήσουν τις ελληνοτουρκικές 

σχέσεις. Θα είχαμε εμπλέξει τα δίκαιά μας για τα οποία καμιά 

αμφισβήτηση δεν χωρεί με το πολύπλοκο και αμφισβητούμενο 

κουρδικό πρόβλημα. Η Ελλάδα θα είχε καταστεί ένα από τα 

προβλήματα συγκρούσεων της περιοχής. Όπως το Κόσσοβο ή η 

Βοσνία. Οι επιπτώσεις για την Ευρωπαϊκή πορεία μας θα ήταν 

άμεσες. Εξωπραγματικά σενάρια; Δεν έχουμε παρά να 

θυμηθούμε, ότι η Ιταλία έδιωξε τον Οτσαλάν στη Ρωσία μετά από



ένα μήνα παραμονή ώστε να αποφύγει προβλήματα στις διεθνείς 

σχέσεις. Μία ήταν η λύση. Αυτή που είχε εφαρμοσθεί και 

παλαιότερα. Να πάει ο Οτσαλάν σε άλλη χώρα που δεν είχε τα 

δικά μας προβλήματα. Το θέμα της τραγικής κατάληξης της 

υπόθεσης είναι τελείως διαφορετικό. Γι’ αυτό το χειρισμό έχει 

αναλάβει η κυβέρνηση τις ευθύνες της.

Πως κρίνετε τις αντιδράσεις στην υπόθεση Οτσαλάν;

Η αγανάκτηση, ο θυμός και η πικρή αίσθηση για την αποτυχία να 

συμπαρασταθούμε σε κάποιον που διώκεται είναι δικαιολογημένα. 

Θα σταθώ σε μερικές πλευρές που χρειάζονται προσοχή. Μερικοί 

συνειδητά αγνόησαν το τι διακυβεύεται, με ορισμένες πρακτικές 

που κρίνουν το καθετί με κριτήριο προωθεί ή όχι την 

αντιπολιτευτική ή την αντικυβερνητική τους τακτική. Αν την 

προωθεί την χαιρετούν αμέσως και χωρίς ενδοιασμούς. 

Παράδειγμα: Όλα τα πολιτικά κόμματα απορρίπτουν την ανάμιξη 

ξένων στα εσωτερικά πράγματα της χώρας. Όταν όμως οι 

Κούρδοι στους οποίους δώσαμε άσυλο, κατήγγειλαν την 

κυβέρνηση και ζήτησαν την παραίτησή της, η αντιπολίτευση 

χαιρέτισε με δυνατή φωνή και μεγάλη χαρά αυτό το γεγονός. Ούτε 

στο ελάχιστο δεν αναλογίστηκαν, ότι αυτή η παρέμβαση στην 

εσωτερική πολιτική όχι μόνο ήταν αντίθετη με την αλληλεγγύη που 

επέδειξε απλόχερα και παρά τους κινδύνους ο ελληνικός λαός 

αλλά και ασυμβίβαστη με την αρχή ότι εκπρόσωποι τρίτοι δεν 

μπορούν να αποφασίζουν για το ποιος κυβερνά την Ελλάδα. Δεν 

σκέφτηκαν αυτό που τόσο παραστατικά τους επεσήμανε ο Μ. 

Θεοδωράκης. Η όποια ελληνική κυβέρνηση εκπροσωπεί τη χώρα



και δεν μπορεί άκριτα και ατεκμηρίωτα να τίθεται σε αμφιβολία το 

κύρος της ίδιας της χώρας. Επρόκειτο ελάχιστα για αλληλεγγύη 

και κατά κύριο λόγο εκμετάλλευση των γεγονότων και δηλώσεων 

για κομματικές σκοπιμότητες.

Έχετε αναφέρει στην ομιλία σας στην Κ.Ε. το Γενάρη ότι το 

2000 θα είναι ο χρόνος νέων πρωτοβουλιών στη φορολογική 

πολιτική. Τί σχεδιάζετε;

Είναι τώρα η στιγμή να προχωρήσουμε σε ορισμένες τομές στο 

φορολογικό σύστημα. Ο Κοινωνικός Διάλογος για τη 

μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος άρχισε με 

πρωτοβουλία της Κυβέρνησης.

Θα επιδιώξουμε να κάνουμε το φορολογικό σύστημα δικαιότερο με 

τη φορολογική ελάφρυνση των χαμηλών και μεσαίων 

εισοδημάτων. Το αφορολόγητο όριο θα αυξηθεί, θα βελτιωθούν οι 

συντελεστές και τα κλιμάκια για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα 

και θα αυξηθούν οι εκπτώσεις για όσους έχουν παιδιά. 

Προϋπόθεση βέβαια είναι να συνεχισθεί η σταθερή πορεία 

αύξησης των εσόδων και να μην υπάρξουν έκτακτα γεγονότα, που 

θα απορροφήσουν τους πόρους, τους οποίους εξασφαλίζει η 

πολιτική μας και σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε για τις 

φορολογικές ελαφρύνσεις.


