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Γ. Πσττανδρέου σε συνέντευξη στον Alpha
1 Μ αρτ ίου  2004

"Αυτό στο οποίο δεσμεύομαι προσωπικά, είναι η θέση μας να μην υπάρχουν κερδισμένοι και χαμένοι. Η έννοια της 
κοινωνικής συνοχής ότι ο άλλος μπορεί να αισθάνεται ότι η πολιτεία είναι κοντά του, τον βοηθάει, για εμένα είναι πρώτη 
προτεραιότητα. Άρα λοιπόν για τον χαμηλοσυνταξιούχο, για το άτομο με αναπηρία, για τον άνεργο, είμαστε κοντά τους. Αυτή 
είναι η πολιτική μου φιλοσοφία, αυτή είναι η παράδοση του κόμματός μου. Είναι το κόμμα μας το οποίο ουσιαστικά έφτιαξε το 
κοινωνικό σύστημα στην Ελλάδα", τόνισε σε συνέντευξη στο Alpha και τον Γ. Αυτιά ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Α. Παπανδρέου, σε συνέντευξή του σήμερα το πρω ί στο κανάλι «ALPHA» και στην 
εκπομπή «ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ» του δημοσιογράφου Γ.Αυτιά, είπε τα ακόλουθα:

Γ. ΑΥΤΙΑΙ: Καλημερίζουμε στο στούντιο τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κ. Γιώργο Παπανδρέου. Πολλά τα τηλεφωνήματα κ. Πρόεδρε απ' 
όλη την Ελλάδα. Χθες ήσαστε στην ιδιαίτερα πατρίδα μου, τη Σάμο. Σας περιποιήθηκαν;

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Πάρα πολύ. Ήμουν βέβαια για πολύ λίγο χρόνο. Η φωνή μου έχει λίγο κλείσει.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Λένε ότι σε έναν πολιτικό αυτό που έχει σημασία είναι αυτό που λέει και όχι ο τόνος της φωνής.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Πολύ σωστά.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Θυμάμαι τον πατέρα σας όταν ξεκινούσα τη δημοσιογραφική μου πορεία το 1981, όταν είχαμε τις εκλογές τις πολύ 
καθοριστικές, όλα τα δελτία εκείνη την ημέρα έλεγαν ότι θα έχουμε βροχές και καταιγίδες στην Αττική. Είχαν ετοιμάσει μια διαφορετική 
ομιλία για τον Ανδρέα Παπανδρέου, που ξεκινούσε «Λαέ της Αθήνας......

Πήρε τα χαρτιά του λοιπόν -μου το έλεγε μετά- και αντί να πει «Λαέ της Αθήνας» είπε: «Νικήσαμε και το μετεωρολογικό δελτίο». Διότι 
τότε το ραδιόφωνο μετέδιδε ότι θα έχει βροχές, θα έχει καταστροφές. ..

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Ήταν ο ήλιος του ΠΑΣΟΚ όπως φαίνεται....

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Αυτά σαν εισαγωγικό σημείωμα. Σας περιμένει ένα ζεστό τσάι για το λαιμό σας, δεν είναι καυτό το τσάι, καυτά θα είναι τα 
ερωτήματα κ. Πρόεδρε. Μαζί μας είναι και ο Καθηγητής του Εργατικού Δικαίου κ. Αλέξης Μητρόπουλος.

Πριν πάμε στα θέματα της καθημερινότητας, πώς βλέπετε το κλίμα σε όλη την Ελλάδα;

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία, υπάρχει μία ελπίδα θα έλεγα η οποία έχει αναβιώσει. Πάμε μπροστά σε μια 
διαφορετική εποχή, σε μια νέα εποχή, το Κίνημά μας φέρνει το καινούργιο, αλλά και με σιγουριά μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα 
μεγάλα προβλήματα της εποχής. Νομίζω ότι αυτός ο συνδυασμός, από τη μια μεριά, ότι ανανεωνόμαστε αλλά και από την άλλη μεριά 
ότι μπορούμε να χειριστούμε εμείς τα μεγάλα θέματα που έχουμε μπροστά μας, από το Κυπριακό μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες 
αλλά, με ανθρώπινο πρόσωπο, νομίζω είναι το μήνυμα που έχει συσπειρώσει πραγματικά μια πολύ πλατιά πλειοψηφία.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, από την Κρήτη ως τον Έβρο και από την Κεφαλονιά ως τη Σάμο, έχω πάρα πολλά ερωτήματα και έχω τη 
γνώμη ότι πρέπει να μπω κατευθείαν στα θέματά μας. Έχουμε πολλές και σημαντικές εξελίξεις. Το ασφαλιστικό είναι πολύ μεγάλο θέμα, 
αναγκάζομαι λοιπόν να βλέπω τις δικές μου σημειώσεις, γιατί είναι λεπτές περιπτώσεις, τις οποίες κ. Πρόεδρε θέλω να σας ρωτήσω.

Σήμερα θέλω να εγγυηθείτε, δε θέλω υπόσχεση κ. Πρόεδρε, γιατί υποσχέσεις δίνονται. Θέλω εγγύηση κ. Πρόεδρε. Δεν το θέλω εγώ, 
το θέλει ο κόσμος, εκτός από μένα σαν Έλληνα πολίτη, το θέλει και ο κόσμος. Αν δεν κάνω λάθος, στις αφίσες σας γράφετε 
«δεσμεύομαι». Θέλω δέσμευση κ. Πρόεδρε σήμερα σ' αυτά τα πράγματα.

Γ . ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Βεβαίως.

Γ, ΑΥΤΙΑΙ; Το πρώτο που έχουμε μπροστά μας είναι ότι οι εξελίξεις τρέχουν στην Ευρώπη. Χθες η «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» είχε ένα
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καταπληκτικό ρεπορτάζ σε ό,τι αφορά το ασφαλιστικό. Σας άκουσα να λέτε για αύξηση στα 700 ευρώ των συντάξεων. Από πού θα 
βρεθούν αυτά τα χρήματα κ. Πρόεδρε και γιατί δεν είχε γίνει μέχρι τώρα αυτό το πράγμα; αυτά τα χρήματα από πού θα βρεθούν και αν 
πράγματι θα πάμε σε αυτό το ποσό.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Πριν απαντήσω στο συγκεκριμένο θέμα, θέλω να κάνω μια γενική διαπίστωση. Εμείς έχουμε δυνατότητα, κι εγώ 
έχω μια δυνατότητα ως πρώην Υπουργός Εξωτερικών, να έχω επαφές σε όλο τον κόσμο. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε όποιο μοντέλο 
και όποια θεωρία θέλουμε για να εφαρμόσουμε οικονομική πολιτική στη χώρα μας.

Όμως αυτό στο οποίο δεσμεύομαι προσωπικά, είναι η θέση μας να μην υπάρχουν κερδισμένοι και χαμένοι. Η έννοια της κοινωνικής 
συνοχής ότι ο άλλος μπορεί να αισθάνεται ότι η πολιτεία είναι κοντά του, τον βοηθάει, για εμένα είναι πρώτη προτεραιότητα. Άρα λοιπόν 
για τον χαμηλοσυνταξιούχο, για το άτομο με αναπηρία, για τον άνεργο, είμαστε κοντά τους. Αυτή είναι η πολιτική μου φιλοσοφία, αυτή 
είναι η παράδοση του κόμματός μου. Είναι το κόμμα μας το οποίο ουσιαστικά έφτιαξε το κοινωνικό σύστημα στην Ελλάδα.

Πριν από το '81 τί είχαμε ως κοινωνικό σύστημα, ως κοινωνική πρόνοια; Ουσιαστικά ήταν μια φιλανθρωπία ή κάποια φιλανθρωπικά 
ιδρύματα, ήταν, επίσης, «άντε να βάλω το παιδί μου στο Δημόσιο» εάν είχα την κομματική σωστή θέση και πήγαινα στον τάδε 
κομματάρχη να μου βάλει το παιδί....

Α. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Και αδιαφανείς εν πολλοίς διαδικασίες....

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Και αδιαφανείς διαδικασίες. Ήταν και μια εκτεταμένη οικογένεια που σιγά-σιγά, με την αστικοποίηση έχει μειωθεί, 
έχει γίνει μικρότερη και με πολύ πιο δύσκολες συνθήκες. Ό,τι έχει γίνει στη χώρα μας έχει γίνει τα τελευταία 20 χρόνια επί κυβερνήσεως 
του ΠΑΣΟΚ. Κανένα μα κανένα μέτρο δεν πήρε η Νέα Δημοκρατία υπέρ του κοινωνικού κράτους.

Αντιθέτως, τα 3 χρόνια που ήρθε στην κυβέρνηση, αφαίρεσε, αναίρεσε, γύρισε πίσω το κοινωνικό κράτος.

Α. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εννοείτε κυρίως τους ασφαλιστικούς νόμους οι οποίοι και στα Δικαστήρια εβλήθησαν....

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Μιλώ και για το ΕΣΥ, μιλώ και για τα ολοήμερα σχολεία κτλ.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Ερχόμαστε στο διά ταύτα. Σας άκουσα να λέτε για αύξηση 700 ευρώ. Θα δοθούν τα χρήματα αυτά;

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Θα δοθούν τα χρήματα αυτά. Έχουμε πρώτα απ' όλα ως αρχή ότι το ασφαλιστικό σύστημα θα είναι και καθολικό 
και δημόσιο και θα βελτιώνεται προς το καλύτερο συνεχώς. Προς το δικαιότερο.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Και αυτό το 1 τρις που δίνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό θα συνεχιστεί κ. Πρόεδρε;

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Το 1 τρις το διασφαλίζουμε, είμαστε η χώρα στην Ευρώπη που διασφαλίζουμε με το ασφαλιστικό μας σύστημα 
τις συντάξεις μέχρι το 2030 από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Α. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι σημαντική δέσμευση αυτή.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Θέλω να ξέρει ο συνταξιούχος ότι κάθε χρόνο, εμείς έχουμε δεσμευτεί ως ΠΑΣΟΚ, 1 τρις, ένα πολύ μεγάλο ποσό, 
πηγαίνει για τη διασφάλιση των συντάξεων. Βοηθά δηλαδή τα Ταμεία για να μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα έχουν μια σίγουρη 
σύνταξη.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Θα εξοικονομήσετε και ποσό μέσω της εισφοροδιαφυγής για να πάει στις συντάξεις κ. Πρόεδρε,

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Έχοντας την ανάπτυξη την οποία έχουμε, -γιατί έχουμε ανάπτυξη-, αλλά και εισφοροδιαφυγή η οποία στην 
Ελλάδα είναι μεγάλη, -περίπου το 20-25% των εργαζομένων είναι ανασφάλιστοι-, τα τελευταία όμως δύο χρόνια έχουμε μια ουσιαστική 
μείωση της εισφοροδιαφυγής με την δική μας συστηματική δουλειά, περίπου το 10%. Αυτά τα ποσά της εισφοροδιαφυγής θα πηγαίνουν 
στον χαμηλοσυνταξιούχο.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Στην αύξηση των συντάξεων;

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Στην αύξηση των συντάξεων και ιδιαίτερα στον χαμηλοσυνταξιούχο.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Δηλαδή κ. Πρόεδρε να περιμένουμε από σας, να πείτε «αυτά τα λεφτά εξοικονομήσαμε από μείωση της 
εισφοροδιαφυγής, 700 δις για παράδειγμα, πάνε γι αυτές τις συντάξεις»; Να το περιμένουμε αυτό;

ΠΑ.ΣΟ.Κ.
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Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Οπωσδήποτε κ. Αστιά. Εγώ δεσμεύομαι ότι αυτά τα ττοσά θα -πηγαίνουν στον χαμηλοσυνταξιούχο.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Πάω σε ένα δεύτερο θέμα. Φίλες και φίλοι, θέτετε ένα μεγάλο ζήτημα. Κύριε Πρόεδρε ξέρετε ότι το ΕΚΑΣ λειτουργεί για 
όλες τις μορφές των συντάξεων. Δεν υπάρχει ΕΚΑΣ, -ειδικό επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης συνταξιούχου- για τους συνταξιούχους του 
ΟΓΑ.

A. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Για τις αγροτικές συντάξεις κ. Πρόεδρε...

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Εδώ τίθεται το θέμα μετ' επιτάσεως. Το ερώτημα το δικό μου είναι -και δε θέλω να θεωρηθεί ότι γίνεται μια πλειοδοσία 
παροχών σε επίπεδο ερωτημάτων-: Δεν είναι άδικο -πείτε ότι είμαστε στην ουρά με τον κ. Μητρόπουλο κι είμαστε και οι δυο 
συνταξιούχοι, ο κ. Μητρόπουλος είναι του ΤΕΒΕ κι εγώ είμαι του ΟΓΑ και παίρνει ο κ. Μητρόπουλος τα 140 ευρώ του ΕΚΑΣ και εγώ που 
είμαι του ΟΓΑ δεν παίρνω ΕΚΑΣ.

Κύριε Πρόεδρε, έχω τη γνώμη ότι αυτή η αδικία θα πρέπει να αρθεί σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους του ΟΓΑ και μη μου πείτε ότι τα 
200 ευρώ είναι μια σύνταξη η οποία είναι ικανοποιητική για τους ανθρώπους που έχουν μοχθήσει για εμάς. Και το ξέρετε πολύ καλά. 
Υπάρχει κάποια προοπτική προς την κατεύθυνση αυτή;

Α. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Και με δεδομένο ότι το ΕΚΑΣ είναι δικό σας κοινωνικό μέτρο, θεσπίστηκε από εσάς, επεξετάθη, διευρύνθηκαν 
τα όρια. Ήδη μισό εκατομμύριο κόσμου παίρνουν αυτή την παροχή κ. Πρόεδρε.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Η σύνταξη του αγρότη, η συνεχής αύξηση της σύνταξης που αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν πριν από το ’90 
περίπου 44 ευρώ, έχει φτάσει στα 200 ευρώ αυτή τη στιγμή και αυτές οι αυξήσεις είναι επί δικών μας κυβερνήσεων και βεβαίως το 
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το ΕΚΑΣ, είναι επίσης ένας θεσμός δικός μας.

Χαίρομαι που το ρωτήσατε για τον ΟΓΑ, γιατί αυτές τις μέρες κι εγώ συζητώ με τον αγροτικό κόσμο, μιλώ με τους αγρότες και ξέρω το 
πρόβλημά τους. Έχω κάνει μελέτη και μπορώ να σας πω ότι δεσμεύομαι και εδώ.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Θα δώσετε το ΕΚΑΣ;

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Θα δώσουμε ΕΚΑΣ στις αγροτικές συντάξεις....

Α. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι σημαντική εξαγγελία κ. Πρόεδρε...

Γ, ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Και θα διασφαλίσουμε ότι το ζευγάρι των αγροτών θα έχει το ελάχιστο 800 ευρώ σύνταξη.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Από τα 400 σήμερα, 200+200, πάμε στα 800;

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Πάμε στα 800 μέσω του συστήματος ΕΚΑΣ. Γιατί το ΕΚΑΣ όπως ξέρετε βοηθά εκείνον τον οποίο έχει ιδιαίτερη 
ανάγκη. Ο αγρότης θα ενταχθεί μέσα στο ΕΚΑΣ. Επεκτείνουμε το ΕΚΑΣ στον αγροτικό τομέα και διασφαλίζουμε 800 ευρώ για το κάθε 
ζευγάρι. Μπορεί δηλαδή να είναι ένας ασφαλισμένος, ο άλλος ανασφάλιστος. Θα έχει 800 ευρώ.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Έχω τη γνώμη ότι η πρώτη μεγάλη οικονομική είδηση σε ότι αφορά το ΕΚΑΣ στον ΟΓΑ ήδη αλιεύεται απ’ αυτή την 
συζήτηση.

Α. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τώρα που τον βρήκαμε την ειδική εισφορά των συνταξιούχων.

Γ, ΑΥΤΙΑΣ: Δυο λεπτά, διότι ακούει τώρα κάποιος ο οποίος είναι στον ΟΓΑ και λέει, εντάξει, με εμένα όλα καλά, ο διπλανός μου που 
είναι στο ΝΑΤ, είναι στο ΤΑΕ, είναι στο ΤΣΑ, είναι στο ΤΕΒΕ, κύριε Πρόεδρε θα έχουμε μια κοινωνία συνταξιούχων τα επόμενα 10 
χρόνια, το ξέρετε πολύ καλά.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Θα ήταν περίεργο να μιλήσουμε για ΕΚΑΣ στον ΟΓΑ και να μην μιλήσουμε και για τα άλλα ταμεία.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Τι γίνεται με τα άλλα ταμεία;

ΕΤ Είναι πολλά τα ερωτήματα κύριε Πρόεδρε.

Θα πούμε και για επόμενες κατηγορίες.
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ΓΆρα και στα άλλα ταμεία δεσμεύομαι το ίδιο, το ζευγάρι να έχει το ελάχιστο 800 ευρώ.

Α. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Και οι ελεύθεροι ετταγγελματίες κύριε Πρόεδρε.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Στους ελεύθερους ετταγγελματίες έχουμε μια άλλη κατηγορία ανθρώπων που έχουμε δώσει τη δυνατότητα 
συνταξιοδότησης στα 3,5 χιλιάδες ένσημα ή στα 11,5 χρόνια, που είναι μια ουσιαστική προσφορά σ’ αυτούς. Αλλά και αυτοί έχουν 
οικονομικά προβλήματα. Εκεί αυτό το οποίο μπορούμε να υποσχεθούμε, είναι να μην έχουν την υποχρέωση της συμμετοχής για τα 
φάρμακα.

Α. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό είναι η εξαγγελία.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Αυτό είναι σημαντικό, διότι είναι ένα κόστος γι' αυτούς τους ανθρώπους. Πολλοί απ' αυτούς έχουν 3,5 χιλιάδες 
ένσημα διότι υπήρχε η εισφοροδιαφυγή και κατά τη διάρκεια της δικιάς τους ζωής, αλλά έχουν μια ανάγκη, -έρω ότι έχουν δυσκολίες 
στη ζωή τους. Τουλάχιστον αυτό μπορούμε να το διασφαλίσουμε.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Αρα εδώ τώρα για να συνοψίσουμε τα πράγματα, έχουμε το πρώτο σημαντικό στοιχείο ότι το ΕΚΑΣ θα μπει στις 
συντάξεις του ΟΓΑ και το ζευγάρι των συνταξιούχων απ' τα 400 ευρώ πάει στα 800 ευρώ. Είναι το πρώτο στοιχείο αυτής της κουβέντας, 
αυτής της συζήτησης στην καθημερινότητα του πολίτη.

Το δεύτερο στοιχείο το οποίο μας είπε ο κ. Παπανδρέου για να συνοψίσουμε, επειδή τα κοινωνικό-οικονομικά κύριε Πρόεδρε έχουν 
μια κλιμάκωση, είναι ότι αυτοί οι οποίοι παίρνουν σύνταξη με 3,5 χιλιάδες ένσημα θα έχουν και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
δεν θα έχουν συμμετοχή στο 20% ή 15% ή 10% που είχαν ως τώρα.

Α. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή με έχει εκπλήξει με την ειδική ενημέρωση. Πείτε του τώρα τι θα κάνει, γιατί τα 3,5 χιλιάδες ένσημα 
ισχύουν μεταβατικά μέχρι το 2007. Έχει διάθεση να παρατείνει αυτή την πολύ ευνοϊκή διάταξη και μετά το 2007 ο κύριος Πρόεδρος; 
Είναι μεταβατική ρύθμιση, θα το ξέρει outó.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Θα μπορούσε να γίνει και δεσμεύομαι εφ' όσον πράγματι υπάρχει αυτή η ανάγκη, δεσμεύομαι να γίνει πάγια αυτή 
η ρύθμιση.

Α. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό είναι σημαντικό κύριε Πρόεδρε.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Αυτό έρχεται σε απόλυτη εφαρμογή κύριε Πρόεδρε μ' αυτό που χθες η «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» ανέφερε στις οικονομικές 
της σελίδες, ότι η Ευρώπη δηλαδή θέλει κατώτατες συντάξεις με ορισμένο αριθμό ημερομισθίων και ασφαλιστικών ημερών. Ήταν πρώτα 
4,5 χιλιάδες, έπεσε στις 3,5 χιλιάδες και τώρα με τα όσα μας είπατε σήμερα, θα υπάρχει και η μη συμμετοχή στα φάρμακα.

Αρα, αυτό που μας ρωτούσατε, έχω 3,5 χιλιάδες ένσημα, παίρνω μια μικρή σύνταξη και πληρώνω και φάρμακα, αυτό σύμφωνα μ’ 
αυτά που μας είπε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ο κ. Παπανδρέου, τελειώνει, δεσμεύεται ότι δεν θα ισχύει αυτή η καταβολή των χρημάτων. 
Το πρώτο ήταν το ΕΚΑΣ των αγροτών.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Θα πω μόνο κάτι. Στην Ευρώπη βεβαίως αυτό το οποίο λένε ότι ζητούν να μην υπάρχουν πρόωρες συντάξεις. 
Δεν το επιβάλει αυτό, είναι θέμα κάθε χώρας.

Α. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εθνικής νομοθεσίας.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Είναι θέμα εθνικής νομοθεσίας. Δεν μιλάμε βεβαίως για π.χ. άτομα με αναπηρία ή με χρόνιες ασθένειες ή ειδικές 
περιπτώσεις, αλλά βεβαίως και στην Ελλάδα έχουμε και άτομα που έχουν πρόωρη σύνταξη. Δεν απαγορεύεται αυτό. Θέλουμε βεβαίως 
ο άλλος να δουλέψει αρκετά για να πάρει την κανονική του σύνταξη, διότι και ο ίδιος ωφελείται και βεβαίως το γενικότερο κοινωνικό 
σύστημα ωφελείται, διότι έχει δουλέψει, έχει προσφέρει σωστά.

Αλλά επειδή υπάρχουν στη χώρα μας, λόγω του ότι δεν είχαμε ένα οργανωμένο κοινωνικό σύστημα, -έχουμε κάποιες αδυναμίες-, 
υπάρχουν άτομα τα οποία σήμερα δεν τεκμηριώνουν μια κανονική σύνταξη. Πρέπει να τους βοηθήσουμε με τέτοια μέτρα.

Α. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Πρόεδρε, υπάρχει μεγάλος φόβος ερωτώντων, ότι θα περικοπούν δραστικά οι πρόωρες συντάξεις. Άρα 
δεσμεύεστε σε ευπαθείς κατηγορίες, βαριά και ανθυγιεινά, οι μητέρες, ανάπηροι κλπ, να μην στέρξετε σε ότι έρχονται απ' την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην περικόψουμε άμεσα τις πρόωρες. Δεσμεύεστε.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Δεσμεύομαι ότι δεν αλλάζουμε τα όρια ηλικίας. Δεσμεύομαι ότι δεν θα ανεβάσουμε τις εισφορές, όχι μόνο αυτό,
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αλλά θα μειώσουμε τις εισφορές, δηλαδή με την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγήςΠ

Γ. ΑΥΤ1ΑΣ: Θα υπάρχει κοινωνικό μέρισμα;

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Θα υπάρχει οπωσδήποτε, διότι μιλάμε για πιθανώς ένα τρις εισφοροδιαφυγή που έχουμε κάθε χρόνο. Σκεφτείτε 
σιγά-σιγά αυτό να μειώνεται. Αυτό θα πηγαίνει πρώτα απ' όλα στον χαμηλοσυνταξιούχο και βεβαίως στη μείωση της εισφοροδιαφυγής.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε. Εδώ υπάρχουν 60 χιλιάδες ερωτήματα κόσμου. Ποιο θέλετε να τραβήξω, αυτό;

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Όποιο θέλετε.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Ας πάρουμε ένα. Βλέπετε εδώ πολλά ερωτήματα κόσμου, είναι τηλέφωνο, διεύθυνση, τα πάντα. Βλέπετε εδώ, για 
παράδειγμα, λέει, «κύριε Πρόεδρε, έχω πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν μου φτάνουν τα λεφτά. Παίρνω 23 έως 25 ευρώ μεροκάματο 
και είμαστε από τους χαμηλότερους μισθούς στην Ευρώπη»

Τέτοια ερωτήματα είναι πάρα πολλά από τον κόσμο. Ο Γιώργος Παπανδρέου, έχει το μαγικό ραβδάκι να πει ότι αγγίζω το μισθό και 
από 23 ευρώ γίνεται 30, γίνεται 40 όπως είναι στο Λουξεμβούργο; Με ποιο τρόπο θα αυξήσουμε τους μισθούς κύριε Πρόεδρε; Πως θα 
ξεφύγουμε απ' τις τελευταίες θέσεις, γιατί είμαστε προτελευταίοι;

Α. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Και για τη σύγκλιση τι θα κάνετε κύριε Πρόεδρε.

Γ ΑΥΤΙΑΣ: Λέει ο κόσμος κύριε Πρόεδρε και εδώ τα τηλεφωνήματα είναι πολλά, δεν μου φτάνουν τα λεφτά. Δεν ξέρω αν σας το 
είπαν στη Σάμο, στη Κεφαλονιά, στην Κρήτη, στη Θεσσαλονίκη, αν σας το λένε στην Αθήνα, αν σας το λένε στον μανάβη που πάτε και 
ψωνίζετε ή στο σούπερ-μάρκετ ή εκεί που κάνετε ποδήλατο καμιά φορά.

Πέστε μου, με ποιο τρόπο εσείς θα αυξήσετε το μισθό του Έλληνα; Γιατί η ανάπτυξη κύριε Πρόεδρε, το 4% λένε πολλοί και δεν έχουν 
άδικο, δεν πήγε στον απλό Έλληνα. Πήγε στα μεγάλα έργα. Πήρε στους ωραίους δρόμους που φτιάξαμε. Πήγε στο μετρά. Αλλά δεν 
πήγε σ’ αυτόν που έπρεπε, στο συνταξιούχο, τον εργαζόμενο, τον μισθωτό. Σας ρωτώ, θα κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση; Θα δει 
περισσότερα λεφτά στην τσέπη του ο Έλληνας;

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Η άμεση απάντηση είναι ότι ναι, θα δει περισσότερα λεφτά. Πως θα γίνει αυτό; Πρώτα απ' όλα τα λεφτά τα οποία 
πήγαν στα μεγάλα έργα, δεν μιλάμε μόνο για τα ολυμπιακά έργα, τα οποία βεβαίως θα φέρουν κέρδος στην Ελλάδα, δηλαδή θα 
υπάρξει, -όπως και σε άλλες ολυμπιακές πόλεις και χώρες-, θα έχουμε, μία ουσιαστική αύξηση του πλούτου στη χώρα μας απ' τα έργα 
αυτά.

Αυτά τα έργα θα μείνουν, θα αξιοποιηθούν, θα φέρουν χρήματα. Υπάρχει μια βιομηχανία ψυχαγωγίας, αθλητισμού παγκόσμια, την 
οποία εμείς θα αξιοποιήσουμε για δουλειές, για τα νέα παιδιά, για πλούτο στη χώρα μας. Τα έργα επίσης τα οποία έχουμε κάνει, έχουν 
και μια πολύ σημαντική κοινωνική διάσταση. Νοσοκομεία, σχολεία.

Αλλά έχουμε βάλει ένα πρόγραμμα σύγκλισης.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Το οποίο θα ακολουθήσουμε.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Το οποίο ακολουθούμε. Αυτό έχει ως στόχο να φτάσουμε πέρα του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
αρχίζουμε και το φτάνουμε. Ο Έλληνας θα παίρνει μισθό που είναι πάνω απ' τον μέσο όρο του Ευρωπαίου. Ιδιαίτερα στόχος μας είναι ο 
χαμηλός μισθός.

Στόχο έχουμε να δίνονται αυξήσεις πάνω απ’ τον πληθωρισμό και η αύξηση αυτή που γίνεται από το μέρισμα της αύξησης του 
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, ένα σημαντικό μέρος να πηγαίνει επίσης στην αύξηση των μισθών. Αυτός είναι ο βασικός μας 
στόχος και είναι κάτι το οποίο εμείς θα επιδιώξουμε.

Α. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δηλαδή δεσμεύεστε για αυξήσεις πάνω απ' τον πληθωρισμό σε κάθε περίπτωση.

Γ, ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Πάνω απ’ τον πληθωρισμό σε κάθε περίπτωση. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε, διότι έχουμε μία οικονομία η 
οποία ανθεί, με την έννοια ότι είμαστε στο 4% της αύξησης του ΑΕΠ κάθε χρόνο και αυτό θα συνεχίσει επί των ημερών μας. Το ΠΑΣΟΚ 
εγγυάται, είμαστε εγγύηση για μια σταθερή οικονομική ανάπτυξη.

Α , ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Πολύ σημαντικό.
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Γ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Είμαστε εκείνοι που καταφέραμε να φτάσουμε σ' αυτό το επίπεδο και αυτό το επίπεδο δεν σταματάει τώρα με τα 
μεγάλα έργα. Αυτά τα λεφτά που τελειώνουν οι βασικές οι μεγάλες υποδομές. Άρα, θα έχουμε πάλι νέο προϋπολογισμό. Ο νέος 
προϋπολογισμός θα έχει πάλι σημαντικότατα έσοδα λόγω της αύξησης της οικονομίας μας, της αυξητικής πορείας της οικονομίας μας.

Τα λεφτά αυτά σιγά-σιγά θα πηγαίνουν και για τους μισθούς, αλλά θα έλεγα και για τον ανθρώπινο πόρο, τους ανθρώπους, με την 
εκπαίδευση, με τη σωστή κατάρτιση, για να δώσουμε δουλειές στα παιδιά.

Α. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εξειδίκευση και προσβασιμότητα στις νέες τεχνολογίες. Δίνεται μάχη γι' αυτό.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Επιδότηση στους ανέργους, στις γυναίκες που πολλές φορές έχουν δυσκολία να βρουν δουλειά, στους 
μακροχρόνια ανέργους. Σ' αυτούς θα δώσουμε ιδιαίτερο βάρος.

Α. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Και στους δθάρηδες.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Ακριβώς. Υπάρχουν κάποιοι, ίσως οι πιο δύσκολες περιπτώσεις οι δθάρηδες άνεργοι, οι οποίοι βγήκαν στην 
ανεργία, δεν βρίσκουν εύκολα δουλειά και βεβαίως είναι στο τέλος της εργάσιμηςΠ

Α. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Και δεν καλύπτουν τα απαραίτητα.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Δεν καλύπτουν τα απαραίτητα για τις συντάξεις. Εκεί θα δώσουμε ιδιαίτερο βάρος.

Γ  ΑΥΤ1ΑΣ: Είναι σημαντικές οι διευκρινίσεις που δίνετε. Βέβαια εμένα η δουλειά μου είναι να σας ρωτήσω κύριε Πρόεδρε, να σας 
βάζω δύσκολες ερωτήσεις.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Αυτό θέλουμε και εμείς. Γι' αυτό ξεκινήσαμε κ. Αυτιά και τους τελευταίους δυο μήνες, δεν είναι απλώς ένας 
προεκλογικός αγώνας για μένα, είναι μια καθημερινή επαφή με τα προβλήματα, σε όλη την Ελλάδα. Έχω ανοίξει αυτό το διάλογο, για να 
μπορέσουμε αμέσως μετά τις εκλογές να πάρουμε απαραίτητα μέτρα να προχωρήσουμε πραγματικά στο να ανακουφίσουμε ιδιαίτερα 
τάξεις που έχουν προβλήματα σήμερα στη χώρα μας.

Γ. ΑΥΤΙ ΑΣ; Είναι σημαντικό αυτό το οποίο λέτε και έχω να συμπληρώσω ότι η Μεγάλη Βρετανία είχε περισσότερα έσοδα απ' την 
εξαγωγή μουσικής στο εξωτερικό, απ' ότι απ' το χάλυβα. Δηλαδή μία παραδοσιακή χώρα βιομηχανικής παραγωγής, είχε περισσότερα 
έσοδα από παροχή υπηρεσιών, παρά από ένα βιομηχανικό προϊόν.

Και ρωτάω κ. Πρόεδρε, και το ρωτάω σε όλους τους πολιτικούς. Δεν θα μπορούσε η Ελλάδα να γίνει η Ελβετία της Μεσογείου με τα 
ξενοδοχεία της, τις τραπεζικές υπηρεσίες, τις ιατρικές υπηρεσίες, να βγάλετε από τον Έλληνα αυτό το βραχνά των εγγράφων, των 
παραεγγράφων; Ένα μίνι Σούπερ Μάρκετ να κάνει κάποιος, ένα μπακαλικάκι κ. Πρόεδρε θέλει 26-30 έγγραφα, τρέχα πολεοδομία, τρέχα 
στη Νομαρχία, τρέχα στον παπά της ενορίας, τρέχα στην κουμπάρα, τρέχα από εδώ, τρέχα από εκεί, δηλαδή εξαντλείται πλήρως η 
υπομονή του Έλληνα. Και να μην σας πω για φοροελεγκτικούς μηχανισμούς, ΣΔΟΕ, ΜΟΕ, ΚΕΠ, ΚΕΚ, χίλια δυο πράγματα.

Αυτά κύριε πρόεδρε, μπορούν να εξαλειφθούν, ώστε να μπορεί ο Έλληνας να πει. ότι ξέρεις, θέλω να φτιάξω μια επιχείρηση, τραβάω 
μπροστά;

Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Ένετε πολύ δίκιο κ. Αυτιά, η νέα οικονομία στην οποία μπαίνουμε χρειάζεται ένα περιβάλλον θετικό για επένδυση 
και γι' αυτό το περιβάλλον εγώ θα μιλήσω με τρεις - τέσσερις παράγοντες που είναι σημαντικοί.

Ένα είναι μια γενικότερη ηρεμία και ασφάλεια, δηλαδή το ότι εμείς με την εξωτερική μας πολιτική έχουμε διαμορφώσει ένα κλίμα, ότι ο 
άλλος μπορεί να έρθει, ο τουρίστας να έρθει και να μην φοβηθεί μια σύγκρουση ή κάποιο πρόβλημα. Ξέρετε πόσο με μια κρίση στο Ιράκ, 
μια κρίση στο Κόσοβο, εάν είχαμε εμπλακεί τι θα σήμαινε για τη δίκιά μας τουριστική βιομηχανία.

Δεύτερον, οι καλύτερες σχέσεις με την Τουρκία. Ξέρει ο άλλος, ο ξένος επενδυτής, θα έρθω, θα επενδύσω, δεν θα χάσω τα λεφτά 
μου, θα είναι μια σημαντική επένδυση, ξέρω ότι είμαι ασφαλής εδώ, ανοίγονται νέες αγορές.

Αρα, λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε αυτή την πολιτική, να εμπεδώσουμε την πολιτική αυτή, να κλείσουμε έναν 
ιστορικό κύκλο που έχει ταλαιπωρήσει τον ελληνικό λαό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή με την επίλυση του Κυπριακού μιλάμε για 
μία άλλη περιοχή. Ο Έλληνας θα μπορεί να σκέφτεται όχι το πρόβλημα της θητείας του παιδιού στο στρατό, μήπως γίνει κάποια 
σύγκρουση □

Α. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Θα περιοριστούν και οι δαπάνες κ. Πρόεδρε.

ΠΑ.ΣΟ.Κ.
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Γ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Θα περιοριστούν και οι δαττάνες, τα λεφτά αυτά θα πάνε στην παιδεία, στις υποδομές τεράστια ποσά και βεβαίως 
θα υπάρχει και ένα κλίμα που ο άλλος θα έρχεται, θα λέει, εγώ θα επενδύσω, ακόμα και ο Ελληνας που έχει χρήματα.

Ας πάρουμε τον εφοπλιστή. Μπορεί να πει γιατί να τα βάλω στην Ελλάδα, ξέρω εγώ τι γίνεται. Όταν όμως υπάρχει αυτό το κλίμα, θα 
έρθει και θα πει εγώ επενδύω στην Ελλάδα.

Γ,ΑΥΤΙΑΣ: Σταθερό φορολογικό θα έχετε κ. Πρόεδρε, για να ξέρει ότι δεν θα του αλλάζει τα φώτα η Εφορία για 10-15 χρόνια και θα 
πει, ότι για 10 χρόνια θα ξέρω ότι θα πληρώνω αυτό το φόρο;

Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Δεύτεροο παράγοντας για να φτάσω στο φορολογικό είναι το θέμα της παιδείας. Δηλαδή, η σωστή εκπαίδευση 
των νέων, του εργαζόμενου γενικότερα, η δυνατότητα να προσαρμόζεται στις νέες τεχνολογίες, στα νέα δεδομένα.

Το τρίτο πολύ σημαντικό που δεν ταλαιπωρεί μόνο τον επιχειρηματία, αλλά είναι σχέση κράτους - πολίτη, πρέπει να 
απελευθερώσουμε τις δημιουργικές μας δυνάμεις. Έχετε απόλυτα δίκιο κ. Αυτιά έχουμε τεράστιες δυνατότητες. Εγώ έχω ζήσει τον 
Έλληνα της διασποράς, έχω πάει σε όλες τις γωνιές της γης, ξέρω ότι ο Έλληνας μπορεί εάν τον βάλεις σε ένα σωστό πλαίσιο, σε ένα 
σωστό κλίμα.

Δυστυχώς το ελληνικό κράτος, το λέμε κράτος της δεξιάς, ήμασταν κι εμείς πολλά χρόνια, έχουμε κάνει πολλά, έχουμε αποκεντρώσει, 
έχουμε βοηθήσει, αλλά θέλουν να γίνουν κάποιες ριζικές τομές. Στον τομέα αυτό θα απλοποιήσουμε τις διαδικασίες, τουλάχιστον να 
φτάσουμε στον 1/3 των διαδικασιών των αδειών κλπ. που χρειάζεται ο πολίτης γενικότερα για την επιχειρηματική του δραστηριότητα και 
γενικότερα να καταργήσουμε και αυτά τα πολλά χαρτιά, τις πολλές διαδικασίες για τον πολίτη ή τα προβλήματά του.

Βάζουμε τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, ηλεκτρονική αν θέλετε διακυβέρνηση, να μπορεί να λύνει τα προβλήματά του πιο 
γρήγορα. Για τους μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες ήδη έχουμε πει μέτρα που θα πάρουμε. Παραδείγματος χάρη φορολογικό 
σύστημα απλό, για 10 χρόνια να μην αλλάζει κάθε λίγο και λιγάκι, θα καθίσουμε με τους κοινωνικούς εταίρους να το διασφαλίσουμε και 
βεβαίως να ξέρει ο μικρός και μεσαίος επιχειρηματίας χοντρικά τι θα πληρώσει. Να μην έχει αυτή τη συναλλαγή συνεχώς με την Εφορία
□

ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Γ.ΑΥΤΙΑΣ: Κανόνες διαφάνειας δηλαδή;

Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Κανόνες διαφάνειας, απτές διαδικασίες για να μην έχουμε προβλήματα.

Γ.ΑΥΤΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, φεύγει το ΣΔΟΕ και έρχεται το ΚΕΚ, μετά το ΚΕΚ έρχεται η ΦΑΕ, μετά τη ΦΑΕ έρχεται ένα άλλο όργανο, 
μετά τη ΦΑΕ ξανάρχεται το ΣΔΟΕ πάλι από την αρχή. Δεν πρέπει όλα αυτά τα όργανα να είναι πρόληψη για μη φοροδιαφυγή, ώστε και 
ο επιχειρηματίας να αισθάνεται όμορφα και να μην μπαίνει μέσα ο Έφορος και τον πιάνει η καρδιά του και λέει, αμάν τώρα πάει 
τελείωσε.

Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Αυτά τελειώνουν κ. Αυτιά.

Γ.ΑΥΤΙΑΣ: Δηλαδή όλα αυτά θα προλαμβάνονται.

Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Και να πω κάτι. Αυτό το οποίο αλλάζει και είναι η δίκιά μου η δέσμευση, είναι ότι το κράτος δεν μπορεί να βλέπει 
τον πολίτη καχύποπτα. Πρέπει να ξεκινά με εμπιστοσύνη προς τον πολίτη. Δυστυχώς στην Ελλάδα το κράτος βλέπει τον πολίτη με έναν 
τρόπο σαν να λέει, πως θα τον πιάσω, πως θα τον κάνω και όλη αυτή η νοοτροπία έχει δημιουργήσει μια δαιδαλώδη νομοθεσία, 
πολλούς ελεγκτικούς μηχανισμούς που τελικά δεν βοηθάει, κόστος έχουν για τον πολίτη, κόστος έχουν □

Α. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Και ένα κλίμα καχυποψίας κ. Πρόεδρε.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Και ένα κλίμα καχυποψίας που αναγκάζει και τον πολίτη να αντιδρά και ο ίδιος με τον ίδιο τρόπο. Θα πρέπει να 
διαμορφώσουμε, όπως και στις άλλες χώρες της Ευρώπης, ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, αλλά με δειγματοληπτικούς ελέγχους και 

όταν βρεθεί βεβαίως κάποιος ο οποίος παρανομεί, θα πληρώνει, θα υπάρχουν ποινές.

Δεν θα υπάρχει αυτή η καθημερινή αγωνία και το άγχος που δεν επιτρέπει τις δημιουργικές δυνάμεις πραγματικά να 
απελευθερωθούν.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε απ' αυτή τη φωτογραφία θα πάω κάπου αλλού. Εδώ είστε με τον Παππού σας και τον αγαπούσατε πολύ, 
έτσι δεν είναι;
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Γ- ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Πράνιιατι. Πηγαίναμε κάθε Σάββατο στο Καστρί και μιλάγαμε και ήθελε πολύ να συζητάει μαζί μας.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Όταν έπαιρνε τη σύνταξή ο παππούς τότε, δεν μπορούσε να σας εξηγήσει πολλά πράγματα. Αν ζούσε σήμερα όμως ο 
παππούς, θα σας έλεγε: παιδί μου εδώ στα λεφτά που παίρνω έχει και 5% παρακράτηση από τα εισοδήματά μου. Είμαστε η μοναδική 
χώρα στον κόσμο κ. Πρόεδρε που ο συνταξιούχους του παρακρατούν 5% για να στηρίζει το ασφαλιστικό. Το στήριξε σε όλη του τη ζωή 
δουλεύοντας και τώρα ως συνταξιούχος το ξαναπληρώνει πάλι.

Με έχουν βρει χιλιάδες συνταξιούχοι στο δρόμο, έχει τεθεί επανειλημμένα εδώ στον Καθηγητή και στην εκπομπή, ρωτάνε οι Έλληνες 
συνταξιούχοι κ. Πρόεδρε, αυτό δεν είναι άδικο, αυτή η παρακράτηση του 5%; Θα σας το πω πολύ απλά κ. Πρόεδρε, σε μία σύνταξη 
500,00 € είναι 25,00 €. 25,00 € κ. Πρόεδρε είναι το Σούπερ Μάρκετ της εβδομάδος για ένα συνταξιούχο, είναι βασικές ανάγκες της 
εβδομάδας.

Κύριε Πρόεδρε, ευθέως το ερώτημα και εάν ο τόνος μου είναι λίγο παραπάνω απ' αυτό που πρέπει συγχωρέστε με, θα σωθεί το 
κράτος με τα 25,00 € της Κυρά Δέσποινας και της Κυρά Ντίνας και του Μπάρμπα Γιάννη; Μήπως αυτό το 5%, όπως πολύ σωστά λέει ο 
Καθηγητής, θέλω να το σκεφτείτε κ, Πρόεδρε, μήπως αυτό το 5% να το δώσουμε εμείς που δουλεύουμε κ. Πρόεδρε, να το δώσουμε οι 
σημερινοί 40άρηδες και 35άρηδες, ας το δώσουν αυτοί που έχουν κάτι παραπάνω, όχι αυτός που παίρνει τα 400,00 € και τα 500,00 € κ. 
Πρόεδρε.

Α. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε είναι μια απαράδεκτη διάταξη του Νόμου Σιούφα του '92.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Βεβαίως το θυμάμαι.

Α. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι το ειδικό χαράτσι στους συνταξιούχους. Λέει ο κ. Αυτιάς, σήμερα στην πατρίδα μας, όσοι έχουν συντάξεις 
πάνω από 1.000,00 € δεν παίρνουν καμία αύξηση για το κομμάτι πάνω από 1.000,00 €, αυτοί την ίδια στιγμή κλειδώνουν την ειδική 
εισφορά που είπε ο κ. Αυτιάς. Πρέπει να δεσμευτείτε σ' αυτό.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Έ χετε δίκιο είναι μία διάταξη που έγινε επί κ. Σιούφα, απλώς για να υπενθυμίσουμε ποια ήταν η πολιτική της Νέας 
Δημοκρατίας □

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Ναι, αλλά την κρατήσατε κι εσείς όμως.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Δεσυεύουαι μέσα στον επόμενο χρόνο να καταργήσουμε αυτή την εισφορά.

Α. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Σημαντική εξέλιξη, θα ικανοποιήσει πολλούς συνταξιούχους.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Όχι, είναι θέματα που έχουμε μελετήσει, έχω συζητήσει όλο αυτό τον τελευταίο καιρό για τα κοινωνικά θέματα και 
ήθελα στην εκπομπή σας να πω δυο - τρία πράγματα που έχουν σχέση με αυτά που θα κάνουμε αμέσως μόλις αναλάβουμε την 
εξουσία.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Τώρα κ. Πρόεδρε θα φωνάζουν οι άλλοι συνάδελφοι που στο debate δεν τα είπατε όλα αυτά και ίσως δεν πρόλαβαν να 
ρωτήσουν οι καλοί συνάδελφοι, αλλά η σημερινή σας παρουσία εδώ έχει σχέση με την καθημερινότητα.

Έχουμε, λοιπόν, ΕΚΑΣ στον ΟΓΑ κ. καθηγητά για να κάνουμε τον πρώτο λογαριασμό. Φίλες και φίλοι είστε στο «ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ», 
είστε στον «ALPHA».

Και χαίρομαι, θα κάνω μία σύνοψη των όσων μας είπε ο κ.Παπανδρέου. Όσες και όσοι ανοίξατε τώρα τους δέκτες της τηλεόρασης, 
είστε στο «ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ», σήμερα φιλοξενούμε τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Γιώργο Παπανδρέου. Κοιτάξτε να δείτε κι εγώ 
κοντεύω στα 50, σχεδόν συνομήλικοι είμαστε και αντιλαμβάνεστε ότι τα ερωτήματα, οι προσλαμβάνουσες παραστάσεις που παίρνω από 
την κοινωνία τις θέτω υπόψη και του κ. Παπανδρέου, αν και τώρα τελευταία οι νέοι πολιτικοί αρχηγοί έχουν δείξει ότι ακούνε πολύ τον 
κόσμο.

Η πρώτη μεγάλη είδηση, λοιπόν, που έχουμε σήμερα από τον κ. Παπανδρέου είναι, ότι θα μπει το ΕΚΑΣ στους συνταξιούχους του 
ΟΓΑ. Μπας και μου το είπατε αυτό επειδή θα πάτε στη Λάρισα σήμερα κ. Πρόεδρε;

Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Θα το έλεγα, αλλά ήταν να έρθω στη δίκιά σας εκπομπή. Και στη Λάρισα θα το πω, βεβαίως.

Γ. ΑΥΤΙ ΑΣ: Το πρώτο στοιχείο, είναι ότι μπαίνει το ΕΚΑΣ στους συνταξιούχους του ΟΓΑ και η δέσμευση είναι 800,00 € για το ζευγάρι 
των συνταξιούχων στο επόμενο χρονικό διάστημα.

ΠΑ.ΣΟ.Κ.
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Το δεύτερο στοιχείο είναι, ότι δεν θα πληρώνουν ούτε 1,00 € ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, συμμετοχή στα φάρμακα δηλαδή, 
αυτοί οι οποίοι παίρνουν σύνταξη με 3.500 ένσημα, γιατί; Γιατί η ζωή τους έφερε προ των πυλών της ανεργίας, είχαν 3.500 ένσημα και 
μπορούν να πάνε οι άνθρωποι να πάρουν τη σύνταξή τους. Είναι που είναι σε χαμηλά επίπεδα, εξαλείφεται και η συμμετοχή τους στα 
φάρμακα.

Το τρίτο στοιχείο τώρα που έρχεται □

Α. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Η συμπληρωματική δέσμευση για μετά το 2007 να ισχύει αυτή η διάταξη. Αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό. Τα 
3.500 ένσημα και τα 11,5 χρόνια ελευθεροεπαγγελματίες, προσθέτω στον κ. Πρόεδρε, και μετά το 2007.

Γ.ΑΥΤΙΑΣ: Μάλιστα. Το τρίτο στοιχείο το οποίο έρχεται να συμπληρώσει αυτό το παζλ των καθημερινών οικονομικών εξελίξεων είναι, 
ότι αυτό το 5%, το άδικο 5% πόσες και πόσοι με έχετε συναντήσει στο δρόμο και μου έχετε πει, «κοίταξε τι πήρα σήμερα», πόσοι στην 
Τράπεζα με σταματήσατε και μου είπατε «αυτό το 5% γιατί να το πληρώνω». Είχε τεθεί εδώ, στα ερωτήματα των απλών πολιτικών, 
τίθεται συνεχώς, άδικο και από πλευράς της τότε Κυβέρνησης, αλλά και η συνέχεια του θέματος και τώρα αίρεται αυτή η αδικία, η 
κατάργηση του 5%. Και είπαμε, ότι για 500,00 € είναι 25,00 €.

Ουσιαστικά κ. Καθηγητά αυτό είναι συν μία αύξηση 5%. Ουσιαστικά κ. Πρόεδρε, πέραν της εισοδηματικής αύξησης είναι και ένα 5% 
ουσιώδες, ψαχνό δηλαδή, σε μια σύνταξη 1.000,00 € ήταν 50,00 €, σε μία σύνταξη 1.200,00 € ήταν 60,00 €.

Κύριε Πρόεδρε χαίρομαι που στην εκπομπή μου το λέτε αυτό το πράγμα και βέβαια απορώ γιατί δεν ήταν στο πρόγραμμα, εκτός αν 
μετά την ανάληψη της ευθύνης από εσάς της αρχηγίας του ΠΑΣΟΚ τα πράγματα τρέχουν γρήγορα. Δύο πράγματα συμβαίνουν: Ή τα 
καταλαβαίνετε γρήγορα, έχετε καλούς συμβούλους. Ή και τα δυο μαζί.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Ελπίζω και τα δύο και όχι μόνο αυτό. Όπως σας είπα ξεκίνησα μια ουσιαστική διαδικασία διαλόγου με τον πολίτη, 
άκουσα τα προβλήματα, μελέτησα τα προβλήματα και αυτά είναι βασικές δεσμεύσεις για την επόμενη ημέρα. Αλλά αυτό δεν είναι απλώς 
ένα δίμηνο προ των εκλογών. Είναι ο τρόπος με τον οποίο εγώ θέλω να κυβερνήσω.

Εγώ θα μιλώ με τον πολίτη, το πιστεύω αυτό, είναι το πιστεύω μου, είναι ο τρόπος μου, έτσι είμαι εγώ. Αυτό έχω ακολουθήσει σε όλη 
μου τη ζωή. Θα είμαι κοντά στον πολίτη, θα μιλώ μαζί του για να λύνουμε τα προβλήματα, μαζί με τους Υπουργούς, μαζί με τις αρμόδιες 
βεβαίως αρχές, μέσα σε ένα πλαίσιο οικονομικής πολιτικής, αλλά βασικός στόχος δικός μου είναι να αισθάνεται ο πολίτης ότι είμαστε 
κοντά του και ότι το κοινωνικό κράτος πραγματικά θα του διασφαλίζει αξιοπρέπεια και σεβασμό.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχουμε μια γυναίκα μαζί μας, είναι η Μαρία Νικόλτσιου, η συνεργάτιδά μου και δεν της έχω δώσει το λόγο 
ακόμη και αισθάνομαι πολύ άσχημα.

Μ. ΝΙΚΟΛΤΣΙΟΥ: Καθημερινά δεχόμαστε πολλά τηλεφωνήματα από γυναίκες που έχουν παράπονα, που έχουν αγωνία, που έχουν 
προβλήματα. Βγαίνουν από το Πανεπιστήμιο, συνήθως δε βρίσκουν δουλειά. Παντρεύονται και έχουν την καθημερινή αγωνία τί θα γίνει 
με το παιδί, πού θα αφήσουν το παιδί. Οι γυναίκες τελικά που σας ψηφίζουν, γιατί οι περισσότερες είναι γυναίκες, περιμένουν κάτι από 
σας. Τί θα γίνει με τις γυναίκες;

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Θέλω να τονίσω ότι στόχος μας είναι μέσα στα επόμενα χρόνια της επόμενης τετραετίας, να μην υπάρχει καμία 
γυναίκα η οποία να θέλει να δουλέψει και να μην έχει πού να αφήσει το παιδί της. Ήδη προχωρούμε στην ανάπτυξη νέων 
βρεφονηπιακών σταθμών. Τα ολοήμερα σχολεία επεκτείνονται, αυτά τα οποία κατήγγειλε παλαιότερα η Νέα Δημοκρατία ως πάρκινγκ 
των παιδιών. Πάμε στα ολοήμερα Γυμνάσια. Έχουμε εξαγγείλει ότι θα επιδοτήσουμε σε γειτονιές που υπάρχει ανάγκη, τη δυνατότητα 
μια γυναίκα σε μια γειτονιά να μπορεί και στο σπίτι της να κρατάει παιδιά....

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Ποιος θα την πληρώνει;

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Θα την πληρώνει το κράτος. Θα επιδοτήσει το κράτος, θα βοηθήσει πρώτα απ' όλα και με έναν επιπλέον μισθό 
κάποιον που μπορεί να είναι συνταξιούχος, μια γυναίκα που μπορεί να κρατήσει τα παιδιά, αλλά με αυτόν τον τρόπο είναι σίγουρο ότι θα 
υπάρχει σε κάθε γειτονιά κάποιος που μπορεί να του αφήσουν ένα παιδί αν χρειαστεί.

Μ. ΝΙΚΟΛΤΣΙΟΥ: Θα χρειαστεί. Ξέρετε ότι πάντα χρειάζεται.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Επίσης ένα μέτρο το οποίο δεσμευόμαστε να κάνουμε είναι το λεγόμενο «κουπόνι». Τί σημαίνει αυτό: Θα 
δώσουμε στην αγρότισσα μέσω της αγροτικής εστίας ή στην εργαζόμενη γυναίκα, ή και στον άντρα, ας μη μιλάμε μόνο για τις γυναίκες, 
μπορεί και ο άντρας να κρατήσει το παιδί. Π.χ. λέμε ότι κάθεται η γυναίκα στο σπίτι και ο άντρας πάει και δουλεύει. Μπορεί να γίνεται και 
το αντίστροφο.

ΠΑ.ΣΟ.Κ.
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Δίνουμε λοιπόν στους γονείς του κουπόνι και μπορούν να επιλέξουν σε ποιο βρεφονηπιακό σταθμό θα πάνε.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Το ποσό κ. Πρόεδρε περίπου;

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Θα καλύπτει το ποσό που κοστίζει ένας παιδικός σταθμός του Δημοσίου. Εάν επιλέξει ιδιωτικό σταθμό, πιθανώς 
το κόστος να είναι λίγο παραπάνω και άρα θα καλύπτει μόνο τη διαφορά.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Γιατί δεν το βάζετε στη φορολογική δήλωση; Να σας δώσω εγώ μια λύση μια και το είπατε, γιατί όσο μιλάτε το μυαλό 
πρέπει να τρέχει. Δίνετε το ποσό που αντιστοιχεί στο Δημόσιο και το υπόλοιπο να παίρνει μια απόδειξη να το βάζει στη φορολογική 
δήλωση και να οφαιρείται.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Θα μπορούσαμε και αυτό να το μελετήσουμε, αυτό θα ήθελα να το μελετήσω, το θέμα της φορολογικής δήλωσης 
νομίζω δε θα έχει καμία ιδιαίτερη επίπτωση, θέλω όμως να δώσω στους συμβούλους μου κάτι να κάνουν και αυτοί, να μην τα λύσουμε 
εμείς σήμερα.

Αλλά η νέα γυναίκα ή η μητέρα εν πόση περιπτώσει, θα μπορεί να ξέρει ότι θα έχει βρεφονηπιακούς σταθμούς για να αφήνει το παιδί, 
ή στο ολοήμερο σχολείο, θα μπορεί να αφήνει το παιδί σε μια νέα μορφή παρακολούθησης του παιδιού σε κάποια γειτονιά και μπορεί 
επίσης να επιλέγει -και αυτό θα αναπτύξει και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς- με τη δωρεάν επιχορήγηση από την Αγροτική Εστία και 
την Εργατική Εστία.

Να πω και κάτι άλλο: Μην ξεχνάμε ότι σε ό,τι αφορά την απασχόληση, υπάρχει και η μερική απασχόληση, την οποία έχουμε 
θεσμοθετήσει, που μπορεί να βοηθήσει όχι μόνο πολλές γυναίκες αλλά και άντρες, αν θέλουν να δουλέψουν. Δηλαδή 4 ώρες, με πλήρη 
ασφάλιση. Να μπορεί κάποιος να δουλέψει για μισή μέρα και να έχει ένα επιπλέον εισόδημα.

Όλα αυτά τα μέτρα είναι νομίζω σημαντικά για τη γυναίκα αλλά και για τον γονιό γενικότερα.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Τί μέτρα υπάρχουν για την πολύτεκνη οικογένεια; Ρωτά κάποιος: «Έχω 4 παιδιά και είναι όλα άνεργα». Τί γίνεται με τα 
επιδόματα; Με το επίδομα του τρίτου παιδιού για παράδειγμα; Κάποιος πολύτεκνος που έχει 4 παιδιά, ο ίδιος έχει ένα μικρό εισόδημα, 
δε μπορεί να τα βγάλει πέρα.

Χθες πήγατε στη Σάμο κι έχουμε ένα τηλεφώνημα από τον Μαραθόκαμπο της Σάμου. Οι πολύτεκνοι σήμερα έχουν διπλό πρόβλημα. 
Θα πει βέβαια κάποιος «τί τα ήθελες τα 4 παιδιά;» Ο Θεός τα έφερε, τί να κάνουμε; Λοιπόν, με 4 παιδιά τί θα κάνει; Δώσατε το επίδομα 
του τρίτου παιδιού χωρίς εισοδηματικό όριο. Ήταν μια απόφαση του κ. Σημίτη η οποία έπιασε τόπο και συμφώνησαν όλοι. Με τα 4 
παιδιά; Σκέπτεστε κάτι στην περίπτωση αυτή, πώς θα ενισχυθεί η οικογένεια;

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Οχι μόνο σκέπτομαι, αλλά θα ήθελα κι εδώ να σας ανακοινώσω και είναι από τα πρώτα μέτρα που θα πάρω μετά 
τις εκλογές ως Πρωθυπουργός, το δικαίωμα πρόσληψης στο Δημόσιο ενός παιδιού πολύτεκνης οικογένειας κατά προτεραιότητα μέσω 
βεβαίως των διαδικασιών του ΑΣΕΠ. Αρα λοιπόν θα ξέρει η πολύτεκνη οικογένεια ότι το ένα παιδί θα μπορέσει σίγουρα να το διορίσει 
στο Δημόσιο.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Μιλάμε για οικογένεια με 4 παιδιά. Το ένα παιδί κατά προτεραιότητα μπαίνει στο Δημόσιο. Οι τοπικές κοινωνίες θα 
αποφασίζουν κ. Πρόεδρε γι αυτό;

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Μέσω ΑΣΕΠ. Το ΑΣΕΠ θα έχει συγκεκριμένες διαδικασίες, θα έχει κατά προτεραιότητα τα παιδιά αυτά θα 
πηγαίνουν στο Δημόσιο.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Είστε υποψήφιος στη Αάρισα, έτσι δεν είναι;

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Βεβαίως.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Θα ξέρει για παράδειγμα ο νομός Ααρίσης ότι τόσες είναι οι οικογένειες οι πολύτεκνες με 4 παιδιά, ξέρουμε ποιες είναι οι 
ανάγκες του νομού είτε σε Δήμο είτε σε Νομαρχία είτε σε ΚΕΠ ή οπουδήποτε αλλού και ένα από τα 4 παιδιά που αποφασίζει η 
οικογένεια, κατευθύνεται στο Δημόσιο.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο θεωρούμε ότι θα βοηθήσει βεβαίως τις πολύτεκνες οικογένειες. Έχουμε και το 
πρόβλημα της υπογεννητικότητας, αλλά υπάρχει ένα οίσθημα διασφάλισης ενός παιδιού τουλάχιστον, το οποίο είναι πολύ σημαντικό.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Μήπως πρέπει να ξανατυπώσετε το πρόγραμμα του ΠΑΟΣΚ κ. Πρόεδρε;
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Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Το πρόγραμμά μας είναι -όπως σας είπα- ένα πρόγραμμα που βγαίνει από τον διάλογο, είναι ζωντανό 

πρόγραμμα.

Γ. ΑΥΤ1ΑΣ: Είναι σε εξέλιξη δηλαδή, φτιάξατε τον κορμό και τώρα συμπληρώνετε μέρα με τη μέρα.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Οχι μόνο συμπληρώνουμε, αλλά θα έλεγα το εξής: Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν είναι απλώς εξαγγελίες, 
είναι η καθημερινή προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων. Είναι εύκολο να λες πολλά, αλλά εμείς έχουμε αποδείξει ότι τα κάνουμε πράξη. 
Το έχουμε αποδείξει όταν βάζουμε στόχους εμείς σαν ΠΑΣΟΚ και μπορούμε και τους κάνουμε πράξη. Και αυτές θα τις κάνουμε πράξεις.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Να σας πω κάτι που δεν κάνετε κ. Πρόεδρε; Κι όταν λέω δεν το κάνετε, δεν το κάνει η κυβέρνησή σας. Το ξέρετε κ. 
Πρόεδρε ότι κάθε τρεις μήνες και κάθε τέσσερις μήνες, άτομα με ειδικές ανάγκες υποχρεούνται σε επανεξέταση; -έρετε τί είναι κάποιος 
να μην έχει το χέρι του, να μην έχει τα μάτια του, που είναι το πιο σημαντικό στη ζωή, να έχει μια αναπηρία και να αναγκάζεται κάθε τρεις 
μήνες, κάθε πέντε μήνες, να πηγαίνει στο ΙΚΑ, στο ΝΑΤ, από δω, από κει και να τους λέει «ορίστε, δεν έχω το χέρι μου» ή «δεν έχω την 
όρασή μου;»

Έχετε ζήσει στο εξωτερικό και το σουηδικό σύστημα εκεί εφάπαξ δίνει τη δυνατότητα να πάει κάποιος μία φορά μονάχα, γιατί όταν 
λείπει από έναν άνθρωπο το χέρι κ. Πρόεδρε, λείπει, δεν ξαναποκτά χέρι. Γιατί λοιπόν τους βάζουν στην ταλαιπωρία να πηγαίνουν ξανά 
στο ΙΚΑ, ξανά στο ΝΑΤ, ξανά στο ΤΕΒΕ; Μήπως πρέπει αυτά να τα λύσουμε εφάπαξ;

Α. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ή τουλάχιστον για ειδικές κατηγορίες, για μόνιμες αναπηρίες.

Μ. ΝΙΚΟΛΤΣΙΟΥ: Είναι θέμα ευαισθησίας και αξιοπρέπειας αυτών των ανθρώπων....

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Πολύ σωστά.

Γ. Α ΥΤΙΑΣ: Τους λουφαδόρους, που κάνουν τους ανάπηρους να τους τιμωρήσετε. Γιατί είχαμε και ανάπηρους που ήταν στην 
οικοδομή κ. Πρόεδρε, το ξέρετε; Έκανε έλεγχο το αντίστοιχο ΣΔΟΕ του Υπουργείου Εργασίας και όταν εξέτασε τα βιβλιάρια, ήταν 
ανάπηροι και δούλευαν στην οικοδομή. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, δεν πρέπει να τελειώνουμε;

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Έχετε απόλυτο δίκιο. Είπατε για τη Σουηδία. Έχω ζήσει στη Σουηδία, έχω δει τί σημαίνει ένα σύστημα πρόνοιας, 
κοινωνιολόγος είμαι και ο ίδιος και είχα συνεχώς επαφή με κοινωνικούς λειτουργούς και στον Καναδά και στη Σουηδία και ξέρω ότι 
μπορούμε να φτιάξουμε ένα σύστημα αξιοπρέπειας και σεβασμού.

Μάλιστα έχω μιλήσει με τις αρχές στη Σουηδία και με τον Πρωθυπουργό τον κ. Πέρσον, είναι έτοιμοι την επόμενη των εκλογών να 
έρθουν να αξιολογήσουν όλο το σύστημά μας σε εμπειρία και τεχνογνωσία διότι εγώ θέλω την εμπειρία από μια χώρα που είναι, αν 
θέλετε, η καλύτερη χώρα στον κόσμο στα θέματα κοινωνικής πρόνοιας. Να δούμε πόσο περισσότερο μπορούμε να βελτιώσουμε τα 
πράγματα, ειδικά για τα άτομα με αναπηρία.

Μιλούσα προχθές σε μια συγκέντρωση σε άτομα με αναπηρία και έλεγα ότι είχα πάει μια φορά ένα ταξίδι με κάποιους Έλληνες και 
κάποιος Έλληνας όπως περπατούσαμε στο δρόμο μου λέει «μα εδώ είναι πάρα πολλά άτομα με αναπηρία». Και του είπα: «Δεν είναι 
περισσότερα άτομα με αναπηρία απ' ό,τι είναι στην Ελλάδα, απλώς στην Ελλάδα δε βγαίνουν, δε μπορούν να περπατήσουν, δεν έχουμε 
πεζοδρόμια, δεν έχουμε διευκολύνσεις, υπάρχει λίγο η ενοχή». Αυτό πρέπει να το σπάσουμε.

Πρέπει να σταθούμε με ιδιαίτερο σεβασμό στα άτομα με αναπηρία. Εκείνοι που έχουν αποδεδειγμένα αναπηρία δεν θα ξαναπερνούν 
εξετάσεις. Θα τελειώνουν, μια κι έξω, είναι χρόνιες παθήσεις.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Και βέβαια υιοθετείτε κι εσείς αυτό που είπε η Αξιωματική Αντιπολίτευση, ότι η οικογένεια με 3 παιδιά θεωρείτε 
πολύτεκνη.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Βεβαίως, εμείς ήδη έχουμε προχωρήσει και έχουμε αφορολόγητο όριο σε σχέση με αυτοκίνητα κτλ., έχουμε ήδη 
πάρει σειρά μέτρων για τα 3 παιδιά.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Έγουν ήδη δρομολογηθεί τα μέτρα αυτά.

Να πάμε σε περισσότερο βαθιά νερά. Τα τηλεφωνήματα είναι πάρα πολλά. «Είμαι 25 ετών είμαι άνεργος, χτύπησα πόρτες, έχω 
πτυχία Πανεπιστημίου, μιλάω Γαλλικά, μιλάω Αγγλικά, αλλά δε βρίσκω δουλειά γιατί και οι ασφαλιστικές εισφορές είναι υψηλές, ο 
επιχειρηματίας δεν με προσλαμβάνει και δεν υπάρχουν τα κίνητρα να προσληφθώ». Η ανεργία κ. Πρόεδρε είναι σκληρό πράγμα για 
έναν νέο άνθρωπο.
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Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Συμφωνώ απόλυτα και είναι πρώτη προτεραιότητα μας η δουλειά. Η δουλειά όχι μόνο για το νέο βεβαίως, αλλά 
ειδικότερα εκεί που υπάρχει το μεγαλύτερο ποσοστό είναι στους νέους ανθρώπους.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Πώς όμως κ. Πρόεδρε; Με ποιον τρόπο;

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Δύο πράγματα υπάρχουν. Το ένα είναι γενικότερο αλλά πολύ σημαντικό και το άλλο είναι ειδικότερο μέτρο. Το 
γενικότερο μέτρο έχει σχέση με το ότι συνδυάζουμε πια απασχόληση και παιδεία. Σε αυτή τη νέα εποχή που μπαίνουμε, σε αυτή τη νέα 
οικονομία που μπαίνουμε, το θέμα της γνώσης είναι κυρίαρχο. Εάν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, αν θέλουμε να έχουμε 
απασχόληση, αν θέλουμε να φέρουμε επένδυση, είναι το ανθρώπινο δυναμικό.

Είπατε πολύ σωστά, ότι στην Αγγλία η μουσική πουλάει περισσότερο ως εξαγωγικό προϊόν, πάνω απ' τον χάλυβα. Αυτό δείχνει πού 
πάμε, πάμε σε μια κοινωνία και οικονομία που χρησιμοποιεί τη γνώση, που χρησιμοποιεί την πληροφόρηση που χρησιμοποιεί σε αυτή 
την περίπτωση τη μουσική, τον πολιτισμό, ως ένα σημαντικότατο προϊόν για την αγορά, για την ανάπτυξη.

Εμείς έχουμε δυνατότητες υπηρεσιών, έχουμε τον τουρισμό, έχουμε στις τράπεζες, στον αγροτικό τομέα μπορούμε να αναπτύξουμε 
προϊόντα πρώτης κατηγορίας, ονομασίας προέλευσης όπως λέγονται και να πωλούνται λόγω της ποιότητάς τους, δηλαδή να πάμε σε 
ποιοτικά προϊόντα, το οποίο σημαίνει επένδυση ουσιαστικά στη γνώση, στην τεχνογνωσία, στην τεχνολογία. Αυτό είναι το πρώτο.

Έτσι λοιπόν μιλήσαμε για τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εργασίας στο Υπουργείο Παιδείας σε ό,τι αφορά την 
κατάρτιση και την εκπαίδευση ώστε να υπάρχει ένας συντονισμός. Ουσιαστικά χρήματα θα μπουν στην παιδεία από το μέρισμα ειρήνης 
από την εξωτερική μας πολιτική. Είναι πολύ σημαντικό θέμα τις επόμενες ημέρες αμέσως μετά τις εκλογές, η επίλυση του Κυπριακού.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Επειδή η μάνα μου δεν καταλαβαίνει τί είναι μέρισμα ειρήνης, θα της εξηγήσω ότι είναι τα λεφτά που αντί να τα δίνουμε 
για τα όπλα και τους εξοπλισμούς, τα παίρνουμε και τα πάμε στις συντάξεις, στην παιδεία και στους παιδικού σταθμούς.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Ακριβώς. Το δεύτερο είναι ότι έχω κάνει μια συγκεκριμένη πρόταση και θεωρώ ότι είναι μια πρόταση που μπορεί 
να έχει θετικά αποτελέσματα. Αμέσως μετά το Λύκειο, όταν τελειώνει κανείς, ή ΤΕΙ και ΑΕΙ, για ένα διάστημα 4 ετών να μπορεί να 
προσλαμβάνεται χωρίς να καταβάλλει ασφάλιστρα....

Α. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Η πρόταση του Λαυρίου κ. Πρόεδρε.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Ακριβώς. Θα υπάρξει ένας τρόπος ένταξης στο ασφαλιστικό σύστημα, θα διασφαλίσουμε δηλαδή τα ασφαλιστικά 
δικαιώματα με μια σταδιακή χρηματοδότηση, συνεισφορά, σε ένα επόμενο στάδιο...

Α. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Να μπορεί να αναγνωρίζει όμως τον συντάξιμο χρόνο όποτε θέλει. Και να έχουν υποχρέωση οι εργοδότες να 
μην απολύουν..

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Ακριβώς. Δηλαδή να μην έχουμε αρνητικές και άλλες επιπτώσεις. Να μην απολύει και να κρατήσει και ένα 50% 
των όσων προσλαμβάνει μετά από 4 χρόνια. Αυτό είναι ένα κίνητρο για 200.000 παιδιά, τα οποία σήμερα είναι άνεργα. Πιστεύω ότι αυτό 
θα έχει πολύ σημαντική επίπτωση στην απορρόφηση της ανεργίας.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, καθώς ερχόσασταν με το αυτοκίνητο και φορούσατε το σακάκι σας, βγαίνοντας από το αυτοκίνητο, είπατε 
στη Μαρία Νικόλτσιου ότι είχε πολλή κίνηση.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Πράγματι.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Ξέρετε πόσοι μας παρακολουθούν τώρα και λένε, κάνω δύο ώρες να πάω στη δουλειά μου και δυο ώρες κάνω να 
γυρίσω. Αλλά και αν επιλέξω δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, πρέπει να δώσω 2 ευρώ μπαίνοντας και 2 πηγαίνοντας, γιατί είναι ο 
καλύτερος δρόμος της Ευρώπης, τον πληρώνουμε, τον πληρώσαμε, αλλά από τα 23 ευρώ που παίρνει πρέπει να δίνει 4 ευρώ θα του 
μείνουν 19.

Να πιει και έναν καφέ, να πάρει και ένα σάντουιτς, θα του μείνουν 18. Στο σπίτι τον περιμένει μια γυναίκα και παιδιά. Πώς θα 
διευκολύνετε τον εργαζόμενο κ. Πρόεδρε, να φτάνει γρηγορότερα στη δουλειά του;

Α. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Και φθηνότερα και για τον άνεργο.

Γ, ΑΥΤΙΑΣ: Πάω στο δεύτερο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν δουλειά. Αυτούς τους ανθρώπους πώς σκοπεύετε 
να τους εξυπηρετήσετε. Ο άνεργος που έχει την κάρτα ανεργίας και ψάχνει για δουλειά, πληρώνει και εισιτήριο παραπάνω, πληρώνει και
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εισιτήριο για να πάει να βρει τη δουλειά. Μήπως πρέπει να σκεφτείτε περισσότερο αυτούς τους ανθρώπους;

Α. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κάτι ρηξικέλευθο κ. Πρόεδρε.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Πρώτα απ' όλα, σε ό,τι αφορά τις δημόσιες συγκοινωνίες. Έχουμε ως προτεραιότητα τη δημόσια συγκοινωνία, 
είναι μέρος της κοινωνικής πολιτικής των κυβερνήσεών μας.

Γ. ΑΥΤΙΑΙ: Τα τηλέφωνα.

Μ. ΝΙΚΟΛΤΣΙΟΥ: Τα μηνύματα.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Το ότι εμείς έχουμε δημιουργήσει υποδομές πια που δεν υπήρχαν πριν σε μια πολύ δύσκολη πόλη, πόλη που 
δεν είχε την απαραίτητη χωροταξική διευθέτηση για να μπορούμε να έχουμε χώρους ελεύθερους, για να μπορούμε να έχουμε δρόμους 
σωστούς, για να μπορούμε να έχουμε τη σωστή ρυμοτομία, παρά ταύτα έχουμε κάνει τρομερές αλλαγές στις συγκοινωνίες. Έχουμε 
δημόσιες συγκοινωνίες με ποιότητα και επεκτείνουμε τις γραμμές τόσο των λεωφορείων, όσο και του μετρό.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Θα πάει στις φτωχές περιοχές;

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Δε θα πάει στο Χαλάνδρι, θα πάει στον Αγιο Αντώνιο, θα πάει στο Περιστέρι.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Στο Κερατσίνι θα πάει, στο Πέραμα θα πάει;

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Θα πάει στο Αιγάλεω.

Α. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ο προαστιακός θα δουλέψει;

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Όλα αυτά θα είναι πολύ σημαντικά. Θα έχει πρόσβαση ο εργαζόμενος. Το δεύτερο είναι ότι σε ό,τι αφορά τους 
άνεργους, δεσμεύομαι ότι θα μπαίνει με την κάρτα του δωρεάν στις δημόσιες συγκοινωνίες.

Α . ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Όσο διαρκεί η επιδότηση;

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Όσο διαρκεί η επιδότηση θα μπορεί να μπαίνει δωρεάν. Άρα με την κάρτα ανεργίας που έχει, θα μπαίνει δωρεάν 
στις δημόσιες συγκοινωνίες.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Εδώ να συνοψίσουμε, διότι θα πρέπει να κάνουμε και το λογαριασμό μας. Πρώτον, το ΕΚΑΣ θα μπει στις συντάξεις του 
ΟΓΑ, δηλαδή θα είναι 800 ευρώ για το ζευγάρι, σύνταξη και ΕΚΑΣ του ΟΓΑ μαζί.

Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι καταργείται το 5% η ειδική εισφορά στις συντάξεις. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι το τέταρτο παιδί μιας 
πολύτεκνης οικογένειας θα διορίζεται στο δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ, θσ έχει προτεραιότητα διορισμού.

Το νέο στοιχείο το οποίο έρχεται στην επιφάνεια τώρα, μόλις αυτή τη στιγμή, είναι ότι οι άνεργοι, οι οποίοι έχουν κάρτα ανεργίας, δε 
θα πληρώνουν εισιτήριο στις αστικές συγκοινωνίες, αν δεν κάνω λάθος κ. Πρόεδρε.

Κύριε Πρόεδρε, όλα αυτά καλά, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν σπίτι. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή περίπου 300.000 
συνάνθρωποί μας που δεν έχουν σπίτι και λένε πληρώνω ενοίκιο, πώς μπορώ να αποκτήσω κι εγώ σπίτι;

Α. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Παρόλο που στην ιδιοκατοίκηση στην Ευρώπη είμαστε 80%, να το πούμε και αυτό, αλλά υπάρχουν και κάποιοι 
που δεν έχουν.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Ρωτάει και λέει, θέλω να πάρω ένα σπίτι, αλλά πάω και μου λένε, έχει 100 εκατομμύρια, έχει 50 εκατομμύρια, έχει 80 
εκατομμύρια, έχει 60 εκατομμύρια.

Βέβαια ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας δίνει με 0 επιτόκιο δάνειο σε αυτούς που έχουν 3 και 4 παιδιά. Για τον υπόλοιπο κόσμο, 
για το νιόπαντρο ζευγάρι κ. Πρόεδρε, θέλει να στήσει μια οικογένεια, θέλει να φτιάξει ένα σπίτι και να βάλει τα παιδιά του μέσα.

Πώς το φαντάζεστε αυτό, γιατί δόξα τω Θεώ εμείς όλοι οι υπόλοιποι κάτι βρήκαμε από τη μάνα μας, τον πατέρα μας, τη γυναίκα μας. 
Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν τίποτα.
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Ένα νέο ζευγάρι που μόλις ξεκινάει τη ζωή του.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Τι σκέφτεστε κ. Πρόεδρε; Και δεν ξέρω αν σας τα λένε έτσι οι άνθρωποί σας που είναι κοντά σας.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Βεβαίως και μου τα λένε και βεβαίως έχω και άμεση εικόνα. Συζητάω ιδιαίτερα με τους νέους.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Αυτά θα σας τα δώσω τα τηλεφωνήματα, είναι δικά σας αυτά. Είναι όνομα, επώνυμο και τηλέφωνα. Δηλαδή μπορείτε να

βαρέα; Θα ενταχθούν γιατί υπάρχει σχέδιο της ΑΔΕΔΥ.

Ρωτάει για παράδειγμα, δε σας διακόπτω τώρα, ρωτάει ένας άλλος, θα με κυνηγάει η Εφορία, ο κ. Καραγιαννίδης Ιωάννης από τη 
Δράμα, θα με κυνηγάει η Εφορία συνεχώς;

Εδώ θα υπάρχει ένα σύστημα αξιοκρατικό, ότι τόσος είναι ο φόρος και τόσο θα πληρώσεις. Και ξέρετε κάτι άλλο; Εγώ αστό το βίντεο 
θα το κρατήσω κ. Πρόεδρε. Ξέρετε γιατί;

Μ. Ν1ΚΟΛΤΣΙΟΥ: Για μετά τις εκλογές.

Α. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Για επαλήθευση.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: (Μιλάει χωρίς μικρόφωνο). Μια φορά στα 4 χρόνια.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Όχι, πολύ περισσότερο. Και να κάνουμε και μια αξιολόγηση μετά από ένα χρονικό διάστημα, τι έχω πει και τι έχω 
κάνει.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Λέγαμε για το σπίτι. Τι σκέφτεστε προς αυτή την κατεύθυνση; Το νέο ζευγάρι θα αποκτήσει σπίτι, θα φτάσουμε σε βατά 
στοιχεία απόκτησης σπιτιού;

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Να θυμηθούμε λίγο πού βρισκόμασταν πριν από λίγα χρόνια. Τα επιτόκια επί Νέας Δημοκρατίας ήταν 
απαγορευτικά, για έναν άνθρωπο, ένα νέο άνθρωπο, ένα νέο ζευγάρι για να αγοράσουν σπίτι ή να φτιάξουν ένα σπίτι με ένα δάνειο.

Σήμερα τα επιτόκια έχουν πέσει πολύ χαμηλά, ίσως είναι και τα χαμηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς θα συνεχίσουμε να 
βοηθούμε ώστε το νέο ζευγάρι να μπορεί να παίρνει φθηνά το χρήμα που χρειάζεται για να μπορεί να δημιουργεί το σπίτι του.

Ουσιαστικά δηλαδή το νοίκι που θα πλήρωνε θα το δίνει στην αποπληρωμή του δανείου, αυτή είναι η λογική και αυτός είναι ο στόχος 
και θα έλεγα ότι ήδη έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια και υλοποιείται με τη μείωση των επιτοκίων.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Αντί να πληρώνει ένα ενοίκιο σήμερα που πάει στο βρόντο, που είναι χαμένα λεφτά, μένει σε ένα σπίτι, αυτό το ποσό 
προσαρμοσμένο στα εισοδηματικά του κριτήρια, θα είναι η χορήγηση, θα είναι ο τόκος ενός δανείου.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Θα είναι η χορήγηση ενός δανείου και θα μείνουν ιδιαίτερα χαμηλά τα επιτόκια.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Εγγυάστε γ ϊ αυτό.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Εγγυώμαι γι' αυτή την πολιτική. Είναι μια πολιτική που ούτως ή άλλως εμείς θα την ακολουθήσουμε εντός των 
πλαισίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θέλουμε να βοηθήσουμε ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους.

Έχουμε στο πρόγραμμά μας την επιδότηση του ενοικίου που θα συνεχίσουμε. Μπορεί κάποιος να μη θέλει να φτιάξει σπίτι ή να μην 
έχει για κάποιους λόγους, αλλά από την άλλη μεριά, αν θέλει να φτιάξει, να έχει ιδιοκατοίκηση, να μπορεί με χαμηλούς τόκους να παίρνει 
δάνειο.

Επίσης θέλω να πω, ότι στο πρόγραμμα της η Νέας Δημοκρατία, εξαγγέλλει ότι θα επιβαρύνει με επιπλέον φόρους το σπίτι. Εμείς 
δεν το έχουμε κάνει αυτό, δηλαδή θέλουμε να βοηθήσουμε την ιδιοκατοίκηση.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Μην πάμε στους φόρους, γιατί κι εσείς διατηρήσατε τους 34 φόρους στα ακίνητα, θα σας τους πω μια άλλη ώρα. Θα 
επανέλθουμε με τα νέα στοιχεία, να κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα, έχουμε καταιγισμό ειδήσεων σήμερα εδώ, από τον Πρόεδρο του 
ΠΑΣΟΚ τον κ. Παπανδρέου, ίδια μεθοδολογία και με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, ό,τι ρωτάτε τα θέτουμε υπόψη του κ. 
Παπανδρέου.

πάρετε τον κ. Γιώργο Παπαδάκη στην Πετρούπολη, τυχαίο είναι αυτό που λέει για παράδειγμα. Οι τραυματιοφορείς θα ενταχθούν στα
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Είμαστε εδώ μια όμορφη παρέα. Και αυτή η παρέα αποτελείται απ ’ τον Πρόεδρο του ΠΑΙΟΚ τον κ. Γιώργο Παπανδρέου. -έρετε 
κύριε Πρόεδρε, όταν συζητούνται τα θέματα με τη μορφή της παρέας, υπάρχει και η καλοπιστία, αλλά υπάρχει και η εμμονή στις θέσεις.

Μαζί μας είναι και ο Αλέξης Μητρόπουλος ο καθηγητής του Εργατικού Δικαίου, η Μαρία Νικόλτσιου και επειδή κάποιοι ενδεχομένως 
άνοιξαν τώρα τις τηλεοράσεις, αν και είναι ανοιχτές από νωρίς το πρωί γιατί ξέρανε ότι θα είστε εδώ, 8α μου επιτρέψετε να συνοψίσω τις 
κυριότερες ειδήσεις που μας έδωσε σήμερα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με απόλυτη σαφήνεια, σε ότι αφορά τα καθημερινά θέματα.

Πρώτον. Το ΕΚΑΣ μπαίνει στις συντάξεις του ΟΓΑ. Μας είπε ο κύριος Πρόεδρος ότι σήμερα ένα ζευγάρι συνταξιούχων του ΟΓΑ 
παίρνει σύνταξη 400 ευρώ και αυτή η σύνταξη πάει πλέον στα 800 ευρώ. Μπαίνει το ΕΚΑΣ στις συντάξεις του ΟΓΑ.

Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι αίρεται αυτή η αδικία η οποία απ' το 1992 έχει επιβληθεί σε όλους τους Έλληνες συνταξιούχους. Ποια 
είναι αυτή η αδικία. Υπάρχει μία φορολογία της τάξεως του 5%, εισφορά 5% σε όλες τις συντάξεις. Αυτό σημαίνει ότι σε μια σύνταξη 500 
ευρώ έχουμε 25 ευρώ παρακράτηση. Σε μια σύνταξη 1.000 50 ευρώ. Αστό τελειώνει, αυτό τερματίζεται.

Το τρίτο στοιχείο για το οποίο δεσμεύτηκε σήμερα ο κ. Παπανδρέου, είναι ότι άτομα τα οποία παίρνουν την κατώτατη σύνταξη με 
3.500 ένσημα και οι περιπτώσεις αυτές είναι ΙΚΑ, είναι ΤΕΒΕ, είναι αυτοαπασχολούμενοι, αυτοί δεν θα έχουν καμία απολύτως 
συμμετοχή σε ότι αφορά την αγορά των φαρμάκων. Είναι που είναι χαμηλοσυνταξιούχοι, δεν θα έχουν καμία εισφορά σε ότι αφορά την 
εξέλιξη αυτή.

Η τέταρτη είδηση που μας έδωσε ο κ. Παπανδρέου, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε γι 'αυτό σήμεραΠ

Γ. ΑΥΤ1ΑΣ: Η τέταρτη είδηση είναι ότι παιδί πολύτεκνης οικογένειας με τέσσερα παιδιά, γιατί ούτως ή άλλως εξήγησε ο κ. Πρόεδρος 
ότι μία οικογένεια με 3 παιδιά εδώ και ένα χρόνο είναι πολύτεκνη, αν έχουμε 4 παιδιά, ένα απ' αυτά τα παιδιά έχει προτεραιότητα 
πρόσληψης στο δημόσιο είτε είναι δήμος, είτε είναι κοινότητα, είτε είναι κεντρική διοίκηση, OTA κ.ο.κ. Στο δημόσιο τομέα.

Τώρα κύριε Πρόεδρε δεν θα ξαναπάω στους φακέλους, γιατί θα το δείτε γραμμένο εκεί.

Μ. ΝΙΚΟΛΤΣΙΟΥ: Είναι τόμοι, κυριολεκτικά τόμοι.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Αν είχε ασύρματο καλώδιο, αν ήταν με ασύρματο μικρόφωνο ο κ. Πρόεδρος, θα σας έλεγα να ανοίξετε μόνος σας ένα απ' 
αυτά, είναι 60.000 τηλεφωνήματα και παρατηρήσεις πολιτών κύριε Πρόεδρε, με τη διεύθυνσή τους, το τηλέφωνο, τα πάντα. Και εσείς 
είστε κοινωνιολόγος και μπορείτε κάλλιστα, ρωτάει για παράδειγμα εδώ, είχα 17 χρόνια ΤΕΒΕ, 15 χρόνια ΙΚΑ, 12 χρόνια ΝΑΤ.

Α. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Η διαδοχική ασφάλιση.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Και πάω σε ένα ταμείο και με στέλνουν απ' τον Άννα στον Καϊάφα και το ένα ταμείο με στέλνει στο άλλο. Και περιμένω να 
πάρω σύνταξη και δεν παίρνω σύνταξη. Ένα απ' αυτά τα γράμματα κύριε Πρόεδρε είναι μιας γυναίκας με 4 παιδιά, που πέθανε ο 
άνδρας της και για 12 μήνες δεν έχει πάρει τη σύνταξη.

Κύριε Πρόεδρε προς αυτή την κατεύθυνση ο πολίτης θα μπορέσει κάποτε να χτυπάει μια πόρτα και να του λένε αυτός είναι ο 
άνθρωπος ο οποίος θα σου λύσει το θέμα, η Μαρία Νικόλτσιου στο ΙΚΑ, ο Γιώργος Αυτιάς στο ΝΑΤ, ο Αλέξης Μητρόπουλος στο ΤΕΒΕ, 
ο Γιώργος Παπανδρέου στο X ταμείο.

Θα υπάρξει μία ομάδα συμβούλων, δεν ξέρω πως θα το ονομάσετε, για να λέει στον πολίτη τόσα ένσημα έχεις, αυτή τη σύνταξη θα 
πάρεις. Όταν έχουμε πολλά ταμεία.

Α. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε ζητάει απλούστευση ο κόσμος και σύντμηση. Δηλαδή γρήγορες συντάξεις και ευγένεια προς τον 
κόσμο, από τους υπαλλήλους κλπ. Εκεί πρέπει να περάσετε ένα νέο πνεύμα.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Έχετε απόλυτα δίκιο. Είναι ένα απ' τα πολλά παραδείγματα δυστυχώς της πολυνομίας και του δαιδαλώδους της 
γραφειοκρατίας, το οποίο ταλαιπωρεί ιδιαίτερα τους ανθρώπους που έχουν μια ανάγκη, βρίσκονται σε μια δύσκολη θέση. Δηλαδή να 
πάρουν τη σύνταξή τους.

Ειδικά γι' αυτούς τους ανθρώπους θα δημιουργήσουμε το «σύμβουλο του ασφαλισμένου», ο οποίος μαζί με την επιτροπή θα 
μπορούν να βοηθούν στη σωστή επιλογή και τη σωστή διαδικασία χορήγησης σύνταξης, να μην υπάρχει δηλαδή πρόβλημα και 
δεύτερον, δεσμεύομαι ότι με την μηχανογράφηση πια που γίνεταιΟ

3Υ: Να είστε καλά.
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Α- ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Έχει θεσπιστεί και πρόσφατα κύριε Πρόεδρε απ' το νόμο.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Έχει θεσπιστεί ότι μέσα σε λίγους μήνες, δύο-τρεις το πολύ, να παίρνει ο συνταξιούχος τη σύνταξή του, διότι 
ξέρω ότι πάει 12 μήνες, 17 μήνες, μπορεί να ταλαιπωρείτε κάποιος πάρα πολύ καιρό. Αυτό είναι ένα πραγματικά θέμα που θα πρέπει να 
χτυπήσουμε. Τη γραφειοκρατική λογική και νοοτροπία και αυτή την αλληλοεπικάλυψη ή την ανευθυνο-υπευθυνότητα που πολλές φορές 
υπάρχει απ' τον ένα στον άλλο. Και αυτό θα το λύσουμε απ' τα πρώτα μέτρα που θα πάρουμε αμέσως μετά τις εκλογές.

Γ. ΑΥΤΙ ΑΣ: Άρα αυτός ο «σύμβουλος του ασφαλισμένου», ο σύμβουλος του ατόμου που θέλει να βγει στη σύνταξη, θα είναι ένα 
κεντρικό πρόσωπο σε κάθε ταμείο, μια υπηρεσία, που θα πηγαίνει ο πολίτης με τα χαρτιά του και θα λέει είμαι ασφαλισμένος σε τρία 
ταμεία και θα του απαντά αυτή η υπηρεσία, πόση σύνταξη θα πάρεις με βάση τα ένσημα που έχεις.

Α. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Στα πλαίσια και με τη συνδρομή των ασφαλιστικών ταμείων εννοείτε κύριε Πρόεδρε.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Ακριβώς. Θα είναι τα ασφαλιστικά ταμεία που θα αναλάβουν αυτή τη δουλειά.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Ακριβώς.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Και βεβαίως οπωσδήποτε και με τη συνεργασία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, μπορεί πολλά απ' αυτά να 
γίνουν και με πολύ πιο απλό τρόπο.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, πριν από 3 μέρες έπεσα σε μια παρέα παιδιών, Μιλάω με τα παιδιά πολύ, γιατί έχω και εγώ παιδιά. Και 
εσείς αγαπάτε τα παιδιά, το ξέρω. Και ο κ. Καραμανλής αγαπάει τα παιδιά. Και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Και αλίμονο σ' αυτόν που δεν 
αγαπάει τα παιδιά, έτσι δεν είναι; Ξέρετε τι με ρώτησαν όταν μάθανε ότι θα είστε εδώ;

Να διαβάσω ή να μη διαβάζω αφού ο Γιώργος Παπανδρέου θα φέρει τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια; Γιατί να διαβάσω αφού θα μπορέσω 
να πάω στο ιδιωτικό Πανεπιστήμιο; Με ρώτησαν. Και τους είπα, θα ρωτήσω τον κύριο Πρόεδρο, θα έρθουν τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια 
στην Ελλάδα; Και σας ρωτώ κύριε Πρόεδρε, πάμε και προς αυτή την κατεύθυνση; Θα έχουμε και κρατικά Πανεπιστήμια και ιδιωτικά;

Σημειώνω κύριε Πρόεδρε ότι δαπανάμε τεράστια ποσά στο εξωτερικό και δεν κατάλαβα ποτέ το λόγο γιατί να πηγαίνουν τα παιδιά 
στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στην Τσεχία, στο Ουζμπεκιστάν, στην Ουκρανία και δεν ξέρω που, να δίνουμε το ωραίο μας συνάλλαγμα 
και να μην έχουμε και στην Ελλάδα ιδιωτικά Πανεπιστήμια και να έρχονται οι ξένοι να μας φέρνουν τα λεφτά και να μην φεύγουν και τα 
παιδιά στο εξωτερικό.

Θα δημιουργηθούν και νέες θέσεις εργασίας και θα δημιουργηθούν και νέες επιχειρήσεις. Πως το φαντάζεστε αυτό;

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Πρώτα απ' όλα, να πω, ότι θεωρώ ότι το βασικό για να διατηρήσουμε μια σωστή παιδεία και να μπορέσουμε να 
δώσουμε σε όλα τα παιδιά ευκαιρίες, είναι η επένδυση στο δημόσιο σύστημα. Αυτή είναι η άποψή μου.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Το καλό Πανεπιστήμιο δηλαδή.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Το καλό Πανεπιστήμιο. Το πρόβλημα βεβαίως είναι ότι το σημερινό Πανεπιστήμιο ως έχει, θέλει ριζικές αλλαγές. 
Το δημόσιο Πανεπιστήμιο. Θέλει να αποκεντρωθεί, να είναι πιο ευέλικτο, να μπορεί να λειτουργήσει σύμφωνα με τις ανάγκες της 
αγοράς. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Σήμερα, δεν ξέρω αν το συνειδητοποιεί ο Έλληνας πολίτης, αλλά ουσιαστικά βγάζουμε τον ίδιο 
αριθμό σε κάθε επάγγελμα κάθε χρόνο.

Μαθηματικό. Θα βγάλουμε τον ίδιο αριθμό Μαθηματικών κάθε χρόνο, διότι είναι ανελαστικό το σύστημα. Έχουμε καθορίσει τόσους, 
άντε να βάλουμε και λίγους παραπάνω, αλλά τόσους βγάζουμε. Αν δεν τραβάει ο Μαθηματικός, θα πρέπει κανονικά να μην βγάζουμε 
τόσους κάθε χρόνο. Ποιος θα το επιλέξει αυτό;

Δεν είμαστε ένα κεντρικό σύστημα σοβιετικό, που θα το επιλέξει κάποια κεντρική κυβέρνηση. Αυτό πρέπει ο νέος άνθρωπος να το 
επιλέξει. Δηλαδή να δώσουμε ευκαιρίες να επιλέξει ότι νομίζει ότι θα έχει ζήτηση στην αγορά και ότι του αρέσει. Βεβαίως με κάποιες 
αξιολογήσεις, διότι δεν μπορεί όλοι να γίνουν γιατροί, δεν μπορούν όλοι να κάνουν το ίδιο επάγγελμα.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Σωστή η παρατήρηση.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Όμως αυτό σημαίνει να αλλάξουμε το σύστημα και να μπορεί ο νέος άνθρωπος, π.χ. να αλλάξει και το σύστημα 
εξετάσεων, αντί να πάει - λέμε για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο - στο Τμήμα Διοίκησης, να μπει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, δηλαδή 
να δίνει εξετάσεις για το Πανεπιστήμιο. Αυτό τι σημαίνει; Μπαίνω στο Πανεπιστήμιο, δεν έχω ακόμα αποφασίσει ποιο επάγγελμα θα
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ακολουθήσω και δοκιμάζω τις δυνάμεις μου. Δοκιμάζω τι υπάρχει.

Βλέπω. Μπορεί να θέλω να κάνω και έναν συνδυασμό. Να μάθω διοίκηση και να είμαι και λογιστής. Να μάθω διοίκηση, να είμαι και 
οικονομολόγος. Να κάνω διοίκηση, γιατί όχι καί ψυχολογία. Άρα βγαίνω εγώ με ένα πτυχίο που έχει ιδιαίτερη σημασία.

Γ. ΑΥΤΙΑ !: Βαρύτητα.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Και μια βαρύτητα. Πρώτα απ' όλα διότι είναι κάτι που εγώ έχω επιλέξει, είναι πάνω στις δικές μου δυνατότητες και 
δεύτερον, έχει ζήτηση στην αγορά. Δεν είμαι ομογενοποιημένος ώστε να είναι τόσοι με το ίδιο επάγγελμα, τις ίδιες γνώσεις και να μην 
έχουν κάποια ιδιαιτερότητα, κάτι που να βοηθάει στην αγορά.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Να είναι και πιο ανταγωνιστικό το πτυχίο.

Γ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Όταν θα αρχίσει αυτό το μέτρο, θα υπάρχει μικρότερη πίεση στο γονιό και στο παιδί να πάνε στα φροντιστήρια, 
για να μπουν στο συγκεκριμένο τμήμα. Γιατί θα ξέρει το παιδί, ότι θα μπει στο Πανεπιστήμιο και θα βρει το δρόμο του.

Α. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Και μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Τώρα λέει πρέπει να μπω στο τάδε τμήμα. Θα κάνω το φροντιστήριο και μάλιστα το φροντιστήριο που σίγουρα 
δεν του δίνει τις γνώσεις για το σήμερα. Θέλει να βάλει έναν άνθρωπο να σκέφτεται, να αναλύει. Όπως ξέρετε εσείς των μέσων 
ενημέρωσης, υπάρχει άφθονη πληροφόρηση πια στον κόσμο, με το κομπιούτερ, με το διαδίκτυο.

Δεν είναι η πληροφόρηση που μας λείπει, δηλαδή να μάθουμε απ' έξω το κείμενο.

Α. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αλλά η προσβασιμότητα.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Ναι, η πρόσβαση στην πληροφόρηση και η δυνατότητα να αναλύσω την πληροφόρηση. Άρα πρέπει να 
αλλάξουμε.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Πάμε στα ιδιωτικά τώρα.

Γ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε αρνητικοί στα μη κρατικά Πανεπιστήμια; Καθόλου, Εγώ δεν τα φοβάμαι. Λένε 
πολλοί, εφ' όσον είμαστε υπέρ του δημοσίου, δεν πρέπει να μην έχοσμε και τα μη κρατικά. Αντιθέτως, θεωρώ ότι θα είναι μια θετική 
εξέλιξη.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Θα είναι και ανταγωνιστικά κ. Πρόεδρε.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Τα οποία θα πρέπει να πιστοποιούνται, θα πρέπει να ελέγχονται, όπως γίνεται στην Κύπρο. Βέβαια δεν είναι 
μόνο στην Κύπρο, είναι σε πολλές χώρες, αλλά παίρνω την Κύπρο, που είναι μια χώρα, που είναι πολύ κοντά σε εμάς από πλευράς 
πολιτισμού κλπ.

Έχουν κι αυτοί ένα σήμα που πιστοποιεί τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Εγώ δεν μιλάω για ιδιωτικά με την έννοια του κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, μιλάω για μη κρατικά. Που έρχεται και λέει, για να δούμε τι μαθήματα κάνεις, τι υποδομές έχεις, τι καθηγητές έχεις και άρα 
λοιπόν εγώ πιστοποιώ, ώστε εσύ να μπορείς να γνωρίζεις ότι δίνεις πτυχίο διετούς ή τετραετούς φοίτησης.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ; Δηλαδή ένας Δήμος, ο ΣΕΒ για παράδειγμα ή η ΓΕΣΕΒΕ ή η ΓΣΕΕ θα μπορούν να φτιάξουν δικό τους Πανεπιστήμιο 
Εργατολόγων, ειδικών στο manageoient κλπ., και ιδιωτικοί φορείς αυτής της μορφής θα μπορούν να δημιουργούν πανεπιστήμια.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Ναι και ιδιωτικοί φορείς. Υπάρχει ένα συνταγματικό ζήτημα, αλλά εντός του πλαισίου του Συντάγματος μπορούμε 
νομίζω να το αντιμετωπίσουμε. Ας δούμε μια περίπτωση. Μάλιστα στο debate με ρώτησαν, αλλά μέσα σε 1,5 λεπτό βεβαίως δεν μπορεί 
κανείς να το εξηγήσει σε όλες τις λεπτομέρειές του. Άρα θα πάρω λίγο παραπάνω από 1,5 λεπτό για να σας το απαντήσω.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Βεβαίως - βεβαίως.

Γ, ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Πάμε, ας πούμε, στη ΓΕΣΑΣΕ, που είναι αγροτικός φορέας, να μπορεί να φτιάξει πανεπιστήμιο ή τριτοβάθμιο 
ίδρυμα. Πανεπιστήμιο σημαίνει και πολλές επιστήμες, όχι αναγκαστικά λοιπόν πανεπιστήμιο, αλλά ένα τριτοβάθμιο ίδρυμα ειδικά για τον 
αγροτικό χώρο.
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Βεβαίως και το θέλουνε και μάλιστα pou είπαν, εμείς θέλουμε να συνεργαστούμε με ξένο φορέα, με ξένα πανεπιστήμια για να 
φτιάξουμε ένα πολύ καλό τριτοβάθμιο ίδρυμα για τους αγρότες.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Αγροτική οικονομία.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Τι σημαίνει αυτό; Πρώτα απ' όλα κατά τεκμήριο η ΓΕΣΑΣΕ ξέρει το αγροτικό πρόβλημα, ξέρει το αντικείμενο. Άρα, 
λοιπόν, η εκπαίδευση που θα κάνει, θα είναι πάνω στο αντικείμενο. Τι χρειάζεται σήμερα ο αγρότης, ποια είναι η πληροφόρηση που 
θέλει, ποια είναι η εκπαίδευση που θέλει, τι είδους manager διαχειριστής της αγροτικής οικονομίας χρειάζεται στο συνεταιρισμό, στο 
χωράφι, στο εμπόριο κλπ.

Α. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Στους κλάδους γεωπονίας □

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Γεωπονίας, στην τυποποίηση κλπ. Δεύτερον, αυτοί θα έχουν γνώση όχι μόνο των προβλημάτων, αλλά θα 
μπορούν να απευθυνθούν και σε αγρότες μια άλλης ηλικίας. Εγώ δεν σπούδασα, είμαι αγρότης, τέλειωσα το Λύκειο ή ακόμα δεν 
τέλειωσα καν το Λύκειο, αλλά θέλω σιγά - σιγά να μάθω και να πάρω ένα πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επειδή δεν θα εντάσσεται 
στο γενικό σύστημα εισαγωγής, θα μπορεί το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο ή Ιδρυμα να λέει ότι εγώ θα βάλω αυτά τα κριτήρια για να 
ενταχθείς. Αρα ένας 30ντάρης αγρότης □

Μ. ΝΙΚΟΛΤΣΙΟΥ: Θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία.

r  ΠΑΠΑΝΛΡΕΟΥ: Θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία, θα μπορεί να εισαχθεί. Γιατί να μην του δώσουμε αυτή την ευκαιρία;

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Που δεν μπόρεσε στα 20 λόγω οικονομικών δυσκολιών να μπει.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Ακριβώς. Και τρίτον, θα απευθύνεται μόνο στον Έλληνα; Μπορεί να απευθύνεται και στον Έλληνα, που αντί να 
πάει στο εξωτερικό, θα μείνει εδώ όπως πολύ σωστά είπατε.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Αλλά και στον ξένο να έρθει στην Ελλάδα.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Ναι, μπορεί να έρθει κάποιος από τα Βαλκάνια, από τη Μεσόγειο. Γιατί, λοιπόν, να μην γίνουμε εμείς, είπατε ας 
πούμε, για τη νέα οικονομία, γιατί να μην γίνει η Ελλάδα το κέντρο εκπαίδευσης; Να πουλάμε εμείς αυτή την υπηρεσία. Και τι πιο ωραίο 
από το να είναι η παιδεία και ο πολιτισμός μας σε όλα τα Βαλκάνια, σε όλη την Μεσόγειο, στον Καύκασο που έχουν πολύ μεγάλη αγάπη 
αυτοί οι λαοί να έρθουν στην Ελλάδα, -οι περισσότεροι από τους λαούς αυτούς-.

Και μάλιστα σε μια χώρα που θεωρείται πρότυπο. Εάν πάτε στις διπλανές χώρες και στην Τουρκία ακόμα, η Ελλάδα θεωρείται πια 
πρότυπο. Λένε, μας πως εσείς οι Βαλκάνιοι, οι Έλληνες, μας έχετε ξεπεράσει όλους, είσαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είσαστε 
στον σκληρό πυρήνα, θέλουμε να μάθουμε από εσάς.

Θέλουν, λοιπόν, να έρθουν και να μάθουν, γιατί εμείς ξέρουμε και τη δίκιά τους κουλτούρα, τη δίκιά τους παράδοση, γιατί ζούμε στα 
Βαλκάνια, ξέρουμε πως είναι, αλλά έχοσμε και την εμπειρία πια για το πώς μέσα στην Ευρώπη έχουμε πετύχει αυτά που έχουμε 
πετύχει.

Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό, ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει ένα κέντρο πολύ ουσιαστικό. Και ακόμη όταν τελειώνει ένας φοιτητής από 
την Ελλάδα μαθαίνοντας τα ελληνικά, τον έχουμε πια φίλο για πάντα. Αρα, λοιπόν, είναι και η καλύτερη διασφάλιση για την εξωτερική 
μας πολιτική, για την ανάπτυξη του εμπορίου, για την ανάπτυξη των οικονομικών μας σχέσεων με όλες αυτές τις χώρες.

Α. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ο κ. Πρόεδρος δεν έκανε λόγο για κατάργηση του δημόσιου πανεπιστήμιου ή για αποδυνάμωση, αλλά 
παράλληλη και λειτουργική συνύπαρξη.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Λειτουργική συνύπαρξη και μάλιστα θα μπορούσαμε να δώσουμε και σ’ ένα δημόσιο πανεπιστήμιο τη δυνατότητα 
να φτιάξει ένα Παράρτημα μη κρατικό. Δηλαδή σε μια περιοχή, σε μια περιφέρεια αν δώσουμε ευελιξία στο δημόσιο πανεπιστήμιο να 
πούμε, ή βρίσκεις τα λεφτά από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, βρίσκεις τα λεφτά από την περιφέρεια και φτιάξε. Θέλεις να φέρεις 
Απόδημο Ελληνισμό για το καλοκαίρι, ας το πούμε έτσι, φτιάξε εσύ ένα Παράρτημα, δούλεψέ το με δικούς σου κανόνες, -θα υπάρχει 
νόμος βεβαίως που θα διέπει όλα αυτά τα μη κρατικά πανεπιστήμια- εμείς σου δίνουμε ευελιξία, σου δίνουμε δυνατότητες.

Μ. ΝΙΚΟΛΤΣΙΟΥ: Χωρίς ανατροπές όμως όλα αυτά, γιατί ήμουνα πρόσφατα φοιτήτρια και πάντα έχουμε το άγχος μήπως αλλάξει το 
σύστημα τον άλλο χρόνο, μήπως αλλάξει τον παρ' άλλο χρόνο, τι να κάνουμε.
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Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Για τις εξετάσεις, εττειδή έχω περάσει από το Υπουργείο Παιδείας και είναι πολύ ευαίσθητο θέμα γι' αυτό και δεν 
έκανα εξαγγελίες λεπτομερείς γύρω από το θέμα της εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Πρέπει να γίνουν με πολύ λεπτότητα για να μην 
δημιουργήσουν άγχος και προβλήματα στα παιδιά και στις οικογένειές τους.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Έτσι ακριβώς είναι.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Αρα θα το κάνουμε σε συνεργασία με τους γονείς, σε συνεργασία με τα παιδιά, με τους εκπαιδευτικούς φορείς, 
έτσι ώστε να έρθει ομαλά, αλλά και να βοηθήσουμε να φύγει αυτό το μεγάλο βάρος, γιατί μιλάμε για δωρεάν παιδεία. Δωρεάν παιδεία 
που θέσπισε ο Γεώργιος Παπανδρέου. Κατάφερε τότε και έδωσε μια ώθηση στα φτωχά παιδιά της χώρας μας που είχαν την σφραγίδα 
της δωρεάς, όπως έλεγε ο ίδιος.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Το ξέρετε κ. Πρόεδρε, ότι ο παππούς σας τις παραμεθόριες περιοχές είχε συσσίτιο για τα δημοτικά σχολεία ανεξαρτήτως 
εισοδηματικών κριτηρίων;

Α. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εμείς το προλάβαμε Γιώργο, εμείς στην επαρχία το προλάβαμε.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Και στη Σάμο, το θυμάμαι εγώ.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Εγώ το θυμάμαι, γιατί πήγαινα επάνω στα χωριά της Αχαϊας στα βουνά και πηγαίναμε και βλέπαμε τα συσσίτια.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Στη Σάμο μάλιστα κάθε Πέμπτη φτιάχνανε πλιγούρι και δεν άρεσε και λέγαμε, Παναγία μου βοήθα. Σας λείπει ο πατέρας 
μας κ. Πρόεδρε, δηλαδή □

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Έγετε την αίσθηση, όταν είστε στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στη Σάμο, στην Κεφαλονιά ή οπουδήποτε αλλού, ότι από 
κάπου σας βλέπει ή σας λείπει η συμβουλή του αυτές τις ώρες, ότι Γιώργο .. συγκινηθήκατε;

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Ναι.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Γιώργο κάνε κι αυτό, δηλαδή είστε πολύ δεμένος με τα αδέλφιά σας, το ζούμε όλοι, το βλέπουμε, η μητέρα από κοντά, η 
συμβουλή του Ανδρέα του Παπανδρέου που είχε άλλη αίσθηση της κοινωνίας, ο Ανδρέας Παπανδρέου με μία λέξη μπορούσε να 
χαλάσει τον κόσμο, αυτό ή όταν ανατρέχετε στο παρελθόν τι σας λείπει κ. Πρόεδρε;

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Μου λείπει η παρέα, πολλές φορές, η ανθρώπινη παρέα, η κουβέντα, οι ιστορίες, πολλές ιστορίες από τη ζωή του 
που μας έλεγε, από τη ζωή των δικών του παιδικών ετών ή μια εμπειρία, αλλά και η ανάλυση. Πολλές φορές θυμάμαι ότι από τις πιο 
ωραίες στιγμές ήταν τότε που ήμασταν εξορία στον Καναδά και είχαμε το όραμα ποια θα είναι η αυριανή Ελλάδα. Και στην εξορία 
γίνεσαι πιο Έλληνας, διότι την πονάς, δεν την έχεις κοντά, δεν μπορείς να πηγαίνεις και την αισθάνεσαι πραγματικά με τον ελληνισμό, 
ότι δένεσαι μ' αυτή την παράδοσή σου.

Εκεί, λοιπόν, θυμάμαι ταξίδευε σε πάρα πολλές περιοχές στη γη και πάλευε για την ανατροπή της δικτατορίας. Γυρνούσε, λοιπόν, στο 
σπίτι μας στον Καναδά και καθόμασταν στο τραπέζι και έλεγε «και τώρα θα σας πω τι ακριβώς είδα». Και μάλιστα βάζαμε και ένα 
μαγνητόφωνο, -τις περισσότερες απ' αυτές τις κασέτες τις έχουμε μάλιστα για την ιστορία- και μας έλεγε, και κάναμε ανάλυση. Είδα τον 
Β. Μπραντ, είδα τον τάδε ηγέτη, τον Πάλμε □

Α. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Είχε παρουσιάσει μια ωραία συλλογή ο Νίκος πρόπερσι στον Υμηττό.

Γ, ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Μπράβο, ναι. Κουβέντιαζε και ανέλυε την προσωπικότητα του κάθε ηγέτη και βεβαίως τον αγώνα που έκανε για 
την δικτατορία και μας ρωτούσε και λέγαμε και εμείς την άποψή μας. Ήταν ένα μικρό σχολειό.

Τέτοιες πολύ σημαντικές στιγμές, βεβαίως μου λείπουν παρότι η παρουσία του είναι υπαρκτή σε κάθε συγκέντρωση, διότι βλέπει 
κανείς στα μάτια του κόσμου που έχουν παλέψει -άλλοι μάλιστα με τον Γεώργιο Παπανδρέου- και αισθάνονται □

Α, ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι η διαχρονικότητα του ονόματος και της συμβολής Πρόεδρε.

Και ο Παππούς και ο Πατέρας βεβαίως.

Είναι θα έλεγα μία διαχρονικότητα κάποιων αξιών που υπηρετούμε για τη δημοκρατία, για το κοινωνικό σύστημα, 
για την εθνική μας περήφανη πολιτικήΟ
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Α. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μην τον συγκινείς περαιτέρω τον Πρόεδρο. 

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Αυτές οι επιστολές σας θυμίζουν τίποτα κ. Πρόεδρε; '

έχει συνεγερθεί ο Πρόεδρος τώρα μ' αυτά που λέει.

Α. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Με έχει τιμήσει ο Πρόεδρος με επιστολές και για τα οράματα για την αυτοδιαχείριση κ. Αυτιά. Το επανέφερε με 
τη συμμετοχική δημοκρατία, θα δούμε τώρα πως θα το πολεμήσει, αλλά είχαμε προβληματιστεί.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: 1980.
ί

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω δύο ερωτήματα. Το ένα είναι γιά την Καλαμάτα. Είχαμε σεισμό νωρίς το πρωί σήμερα. Και έμαθα ότι 
αμέσως δώσατε εντολή να φύγει ομάδα ειδικών για να δει το πώς και το γιατί;

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Έχω ζητήσει να πάνε να δουν ακριβώς ποια είναι η κατάσταση, αν έχουμε κάποια ζημιά, δεν έχω πληροφορηθεί 
γιατί είμαστε εδώ. I

Μ. ΝΙΚΟΛΤΣΙΟΥ: Κυρίως υλικές μικροζημιές.
I

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Μόνο υλικές ζημιές, για να υπάρχει μια άμεσέ) ενημέρωσή μου.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε τώρα προς το τέλος, εάν θελήσει ο λαός και ο Θεός, γιατί δύο πρέπει να θελήσουν για να είστε 
Πρωθυπουργός την Κυριακή το βράδυ, ο λαός με την ψήφο και να θέλει και ο Θεός, γιατί πιστεύετε, έτσι δεν είναι;

!
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Μάλιστα. !

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Ποια είναι τα τρία, τα δύο ή το ένα μέτρο, τα 'πρώτα τρία μέτρα που θα λάβετε την επομένη που θα εκλεγείτε 
Πρωθυπουργός, ποια είναι αυτά τα στοιχεία που λέτε □ ;

ί
Μ. ΝΙΚΟΛΤΣΙΟΥ: Αύριο το πρωί. ·

:

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Αύριο το πρωί πρέπει να το κάνω.
!

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Πρώτα απ' όλα άμεσα το ζήτημα του «Συμβούλου του Ασφαλισμένου» και της άμεσης συνταξιοδότησης χωρίς 
ταλαιπωρία. Δεύτερον την προώθηση της κατάργησης της εισφοράς Σιούφα, όπως τη λέμε.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Άμεσο δηλαδή αυτό: Ί
.ί

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Άμεσα προχωράει η νομοθέτηση γι' αυτή τήν υπόθεση. Τρίτον είναι η θεσμοθέτηση για την πολύτεκνη οικογένεια 
του διορισμού του ενός παιδιού στο δημόσιο. Και το τέταρτο μέτρο ¡που μπορεί να θεσμοθετηθεί άμεσα είναι.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Του ΟΓΑ;

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Του ΟΓΑ θα προχωρήσει, όλα αυτά θα πρρχωρήσουν άμεσα. Για τους ανέργους η δωρεάν μεταφορά. Από εκεί 
και πέρα, το ΕΚΑΣ, μέσα στο επόμενο διάστημα θα θεσμοθετηθεί γι’ αυτές τις κατηγορίες τις οποίες είπαμε.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε σας ευχαριστώ πάρα πολύ που σήμερα ήσασταν μαζί μας.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Εγώ ευχαριστώ που μιλήσαμε σήμερα για την κοινωνική πολιτική. Ισως δεν συζητήθηκε όσο θα έπρεπε κατά τη 
διάρκεια του προεκλογικού αγώνα □

Α. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ήταν απαραίτητο κ. Πρόεδρε.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: =έρετε τι διερωτώμαι, μεταξύ Κόφι Ανάν, Κυπριακού, Γιουγκοσλαβίας, Ιράκ κλπ., βλέπω ότι υπάρχει υποδομή από κάτω.I

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Μην ξεχνάτε ότι στην πολιτική είμαι αρκετά χρόνια, έχω περάσει από όλα τα στάδια της πολιτικής ζωής, από τη 
Βουλή, το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Πολιτισμού και βεβαίως και ο ίδιος έχω ασχοληθεί με τα κοινωνικά θέματα, διότι είναι το 
επάγγελμά μου, είναι τα κοινωνικά θέματα με τα οποία ασχολούμαι.
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Άρα, λοιπόν, όχι μόνο δεν είμαι μακριά από τα θέματα αυτά, αλλά πάντα αυτά τα θέματα με απασχολούν. Θέλω να πω και κάτι άλλο. 
Όταν ταξιδεύω σε άλλες χώρες, κουβαλώ μαζί μου πάντα την Ελλάδα. Πρώτα απ' όλα εκπροσωπούσα και εκπροσωπώ την Ελλάδα και 
είμαι περήφανος γι' αυτή τη χώρα, αλλά παράλληλα μπορούσα να δω και να συγκρίνω.

Έψαχνα από το Περού μέχρι την Κίνα, από την Αμερική μέχρι τη Σουηδία και από την Αφρική μέχρι την Αυστραλία ποιες είναι οι 
διαφορετικές μας αντιλήψεις ως προς το κοινωνικό και οικονομικό σύστημα. Πως αντιμετωπίζουμε τα οικολογικά προβλήματα, πως 
αντιμετωπίζουμε το θέμα των μεταναστών, το θέμα των ναρκωτικών, τα κοινωνικά ζητήματα.

Τα κοινωνικά ζητήματα με έχουν απασχολήσει και θα μ' απασχολήσουν ως πρώτο μέλημά μου, διότι αυτό είναι -αν θέλετε- η 
καταγωγή μου, η σοσιαλιστική μου πεποίθηση, η δημοκρατική μου πεποίθηση. Είναι πρώτο μέλημα μου αυτό το κοινωνικό κράτος να το 
κάνουμε το σύγχρονο.

Μην ξεχνάμε ότι οι άλλες χώρες στην Ευρώπη είχαν 100 χρόνια για να φτιάξουν το κοινωνικό κράτος, εμείς 20 χρόνια το παλεύουμε 
και πάλι έχουμε φτάσει αρκετά ψηλά. Θα είναι το πρώτο μέλημά μου. Κι εγώ σας ευχαριστώ.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Κι εγώ ευχαριστώ κ. Πρόεδρε, δεν σας πήγα στα πολιτικά, είναι αρμοδιότητα του Νίκου Χατζηνικολάου στο κεντρικό 
δελτίο, που πιστεύω αυτή την εβδομάδα να σας έχουμε κ. Πρόεδρε με το χρόνο σας.

Έτσι λοιπόν, τα πολιτικά στο Νίκο Χατζηνικολάου, τον καλό μου φίλο και συνάδελφο εδώ στην τηλεόραση του «ALPHA». Κύριε 
Πρόεδρε, δεν έχω παρά να επισημάνω καθ' όλη τη διάρκεια των επόμενων ημερών όλα αυτά τα οποία μας είπατε, τα χρηστικά θέματα 
που μας είπατε. Και σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά που ακούσατε τον κόσμο.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Να σας συγχαρώ, πρώτα απ’ όλα γι' αυτό που κάνετε, πως συζητάτε με τον κόσμο, μαζεύετε τα προβλήματα και 
τα κουβεντιάζετε. Νομίζω ότι αυτός είναι ο ρόλος των Μέσων Ενημέρωσης, που εμβαθύνει τη δημοκρατία, εμβαθύνει ακριβώς την 
ουσιαστική πολιτική συζήτηση.

Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εγώ βλέπω ότι η σχέση πολιτείας - πολιτικού με τα Μέσα Ενημέρωσης θα πρέπει ακριβώς να 
είναι μια σχέση, -πέραν της ανεξαρτησίας που υπάρχει και της αυτοτέλειας-, συνεργασίας ώστε να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε το 
διάλογο και τη συζήτηση για τα μέτρα, τα προβλήματα, τη δική μας διαπαιδαγώγηση, αλλά και του πολίτη επάνω σε αυτά τα θέματα.

Μ. ΝΙΚΟΛΤΣΙΟΥ: Γι' αυτό τα ερωτήματα πρέπει να τα δώσουμε σ' εσάς κ. Πρόεδρε.

Γ, ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Γι' αυτό θέλω αυτή τη δουλειά να τη συνεχίσουμε και να βρούμε ακόμα πιο στενούς τρόπους συνεργασίας.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Βεβαίως - βεβαίως. Σας ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Εγώ ευχαριστώ.

Γ. ΑΥΤΙΑΣ: Ευχαριστώ κ. Καθηγητά. Ευχαριστώ Μαρία. Φίλες και φίλοι ολοκληρώθηκε μία εκπομπή που νομίζω, ότι έφτασε στο όριο 
πλέον της επίλυσης θεμάτων που έχουν σχέση με την καθημερινότητα. Την ίδια μεθοδολογία θα ακολουθήσω και με τους υπόλοιπους 
ηγέτες των κομμάτων: Νέας Δημοκρατίας, Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Συνασπισμού, ΔΗΚΚΙ και με τον Πρόεδρο του ΛΑ.Ο.Σ.

Αυτά σε ότι αφορά εμάς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ κ. Πρόεδρε για τις λύσεις που δώσατε στον κόσμο. Καλή σας μέρα.

Μ. ΝΙΚΟΛΤΣΙΟΥ: Και κάθε επιτυχία.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Να είστε καλά.

Α. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κάθε επιτυχία κ. Πρόεδρε.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Ευχαριστώ πολύ.
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