
Κοινή είναι η αντίληψη ότι στον οικονομικό τομέα η κυβέρνηση 

πέτυχε πολλά και το ευρώ είναι πλέον ορατό. Επίσης στις διεθνείς 

σχέσεις της η Ελλάδα εμφανίζεται πλέον με σταθερή πολιτική και 

τακτική. Αλλά σε άλλους τομείς η κυβέρνηση ελάχιστα έχει 

επιτύχει. Υγεία -  περίθαλψη; Παιδεία; Ποιότητα ζωής;

Απάντηση:

1. Δεν θα συμφωνούσα καθόλου μαζί σας. Έχουμε πετύχει πολλά 

και βρίσκονται σε εξέλιξη ακόμα περισσότερα έργα και 

μεταρρυθμίσεις, σε όλους αυτούς τους τομείς.

Για παράδειγμα αυτή την στιγμή που μιλάμε έχουν ολοκληρωθεί ή 

θα παραδοθούν το αργότερο μέσα στο 2000 δεκαπέντε νέα 

νοσοκομεία στην περιφέρεια. Είναι ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα 

νοσοκομειακής υποδομής, ύψους 143 δις δρχ. Ταυτόχρονα 

εκτελούνται βελτιώσεις ή εκτάσεις σε άλλα 35 μεγάλα νομαρχιακά 

νοσοκομεία της χώρας συνολικού προϋπολογισμού 50 δις. Αυτά 

τα έργα προσθέτουν 8.000 σύγχρονες νοσοκομειακές κλίνες στο 

σύστημα υγείας. Ανανεώνουμε επίσης τον εξοπλισμό των 

νοσοκομείων και επεκτείνουμε την δημιουργία ειδικών μονάδων. 

Αυτά έχουν ήδη γίνει. Τα τελευταία χρόνια προκηρύξαμε 3.000 

θέσεις ιατρικού προσωπικού και περισσότερες από 10.000



νοσηλευτικού προσωπικού. Κάναμε ουσιαστική δουλειά στο 

ΕΚΑΒ, και ενισχύσαμε τις υπηρεσίες υγείας των ακριτικών 

περιοχών και των νησιών του Αιγαίου.

Τολμήσαμε να σπάσουμε την ακινησία και να βγάλουμε την 

εκπαίδευση από το τέλμα με μια τολμηρή εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση, ενώ τεράστιοι πόροι κατευθύνονται στον 

εκσυγχρονισμό της υποδομής της εκπαίδευσης.

Σε όλους τους τομείς αυτούς έχουμε συγκεκριμένο σχεδίασμά που 

εκτελείται αποφασιστικά. Υπάρχουν πράγματι προβλήματα, 

υπάρχουν ακόμα ελλείψεις. Ο πολίτης δεν εξυπηρετείται στο 

βαθμό που πρέπει. Αλλά αντιμετωπίσαμε ήδη αρκετά και θα 

επιτύχουμε ακόμα περισσότερα με την ολοκλήρωση των 

προγραμμάτων δράσης. Για παράδειγμα, ήδη κυκλοφορούν 150 

νέα λεωφορεία στην Αθήνα. Με την παράδοση εντός του 1999, 

άλλων 470 νέων λεωφορείων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας η 

κατάσταση στις αστικές συγκοινωνίες της πρωτεύουσας θα 

βελτιωθεί αισθητά.

Προσθέστε και την λειτουργία της πρώτης γραμμής του μετρό στο 

τέλος του έτους και θα δείτε ότι υπάρχει αρχή ενός νέου τοπίου 

στην θέση των σημερινών δυσκολιών.

Τέλος να σημειώσω, ότι πολλές από τις αλλαγές που 

προχωρούμε, συναντούν την αντίδραση κατεστημένων πρακτικών



και νοοτροπιών. Οι τελωνειακοί, για παράδειγμα, δεν ήθελαν την 

ενιαιοποίηση των επικουρικών ταμείων, που ήθελαν όλοι οι άλλοι 

δημόσιοι υπάλληλοι. Τέτοιες αντιδράσεις προκαλούν σκόπιμα την 

ταλαιπωρία του κοινού γιατί προσπαθούν να πιέσουν μέσω αυτής 

την κυβέρνηση. Όσο προχωρούμε το πρόγραμμά μας τόσο θα 

ελαχιστοποιούνται.



Ο κόσμος ανέμενε από την κυβέρνηση, το 1996, βαθιές τομές και 

ριζικές αλλαγές. Δεν έγιναν. Ιδιαίτερα στον κρατικό μηχανισμό -  

«από το κακό στο χειρότερο» είναι η λαϊκή αντίληψη. Τί εμπόδισε 

την ρήξη, τις ριζικές τομές; Μήπως οι ενδοκυβερνητικές τριβές και 

η προσπάθεια μη ανατροπής των «ισορροπιών»;

Μήπως κάνατε κάποιο σοφό υπολογισμό που «δεν το πιάνει» ο 

λαός ή μήπως οφείλετε σε ατολμία;

Απάντηση:

2. Υπάρχει πιο ριζική, πιο αποφασιστική τομή στην δομή της 

κρατικής εξουσίας από τον “Καποδίστρια”;

Έχετε συνειδητοποιήσει τί αλλαγή επιφέρει στη δομή της διοίκησης 

και τί διευκόλυνση συνιστά για τον πολίτη;

Γενικότερα, με την πολιτική της αποκέντρωσης και

αποσυγκέντρωσης της εξουσίας στην περιφέρεια έχει εκλείψει σε 

σημαντικότατο βαθμό η θλιβερότερη πλευρά μιας συγκεντρωτικής 

και απρόσωπης διοίκησης, που ήταν ο συνωστισμός των 

προβλημάτων που χρόνιζαν επί έτη, στο υδροκεφαλικό αθηναϊκό 

κέντρο.

Για πηγαίνετε σήμερα στα Υπουργεία να δείτε πόσο λιγότεροι είναι 

οι πολίτες από την επαρχία που συνωστίζονται στους διαδρόμους



για κάποια υπόθεσή τους....  Αυτό δεν είναι ριζική αλλαγή στην

διοίκηση; δεν είναι αποφασιστική ανακούφιση στην καθημερινή 

ζωή του πολίτη;

Κάντε επίσης μόνοι σας την δοκιμή: Πάρτε τηλέφωνο το 1502 και 

ζητήστε να σας σταλούν τα βασικά δημόσια έγγραφα που ως 

σήμερα έθρεφαν τις ουρές στις δημόσιες υπηρεσίες πιστοποιητικά 

γεννήσεως, κ.λ.π.. Νομίζω ότι θα εξυπηρετηθείτε με τρόπο 

πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα.

Τολμήσαμε και κάναμε πολλά. Υπάρχουν ακόμα προβλήματα και 

ελλείψεις. Αλλά υπάρχει και η βούληση, και η γνώση, και το 

σχέδιο, και οι πόροι ώστε κάθε μέρα, σε κάθε τομέα η κατάσταση 

να βελτιώνεται.

Δεν υπάρχει λοιπόν ούτε ατολμία, ούτε τριβές, ούτε οτιδήποτε 

άλλο. Νομίζω ότι είναι θέμα εκτίμησης και οπτικής γωνίας. Εσείς 

λέτε ότι το ποτήρι είναι μισο-άδειο και εγώ σας λέω ότι είναι μισο- 

γεμάτο και ξέρουμε ότι θα γεμίσει όλο γρήγορα.



Αν σας κατηγορήσουν ότι δεν τολμήσατε να προχωρήσετε σε 

ιδιωτικοποιήσεις που είχατε προαναγγείλει κατά καιρούς -  

Ολυμπιακή, Ταμεία κλπ.- τί θα απαντούσατε; Πιστεύετε ότι αυτό 

που οραματιστήκατε ως εκσυγχρονισμό έχει πραγματοποιηθεί, 

έστω σε μικρή κλίμακα;

Απάντηση:

3. Ο εκσυγχρονισμός στο δημόσιο τομέα της οικονομίας 

προχώρησε με άλματα τα τελευταία χρόνια.

Καταργήσαμε το πελατειακό σύστημα διορισμών που αποτελούσε 

μια βαθιά πληγή από τη σύσταση του ελληνικού κράτους. 

Εισάγουμε ισχυρά στοιχεία διαφάνειας, επιχειρηματικής λογικής 

και αντικειμενικών διαδικασιών στη λειτουργία των δημόσιων 

επιχειρήσεων και στην στελέχωση των διοικήσεων με τεχνοκρατικά 

στελέχη. Μετοχοποιήσαμε ή ιδιωτικοποιήσαμε τράπεζες, τον 

OTE, τα ναυπηγεία, το Χρηματιστήριο, προβληματικές εταιρείες, 

τα ΕΛΠΕ. Ολόκληροι τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες, τα 

ναυπηγεία, το τραπεζικό σύστημα άλλαξαν μορφή σε ελάχιστα 

χρόνια, με πολύ θετικές επιπτώσεις για την οικονομία, την 

απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα.



Προχωρήσαμε σε αναδιαρθρώσεις άλλων φορέων με πολύ 

πετυχημένα αποτελέσματα, όπως η ΕΤΒΑ, η Εθνική Τράπεζα, και 

άλλες λιγότερο γνωστές περιπτώσεις. Στο θέμα της Ολυμπιακής 

δεν έχετε δίκιο, γιατί η κυβέρνηση δεν έθεσε ως στόχο την 

ιδιωτικοποίηση αλλά την αναδιάρθρωσή της. Αυτή προχωρεί. Με 

προβλήματα αλλά προχωρεί, και μάλιστα με πρωτόγνωρα θεσμικά 

άλματα, όπως ο διορισμός manager με διεθνή διαγωνισμό. Η 

αναδιάρθρωση της Ολυμπιακής θα επιτρέψει στη συνέχεια και 

άλλα βήματα εξυγίανσης και ενσωμάτωσής της στον ανταγωνισμό 

σε μια στέρεη βάση, ώστε με τη λειτουργία των Σπάτων να 

υπάρχει μια πιο ισχυρή εταιρία.

Συνολικότερα, η ανάπτυξη της οικονομίας δεν θα είχε πάρει τη 

δυναμική και την ανθεκτικότητα που παρατηρούμε, αν δεν είχαν 

γίνει τόσο ισχυρές διαρθρωτικές αλλαγές σε λίγα χρόνια, και με μια 

στρατηγική που αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποτελεσματική.



Η αντιπολίτευση, προσωπικά ο ίδιος ο Κ. Καραμανλής, αποδίδει 

διαρκώς την «έλλειψη θάρρους» εκ μέρους σας στην επισφαλή 

ισορροπία μέσα στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. Εσείς το αρνείστε, μάλιστα λέτε ότι 

δεν πρέπει να συγκρίνουν την τακτική σας με του Ανδρέα ή του 

Καραμανλή. Αν το δεχθούμε αυτό, εσείς τί βαρύτητα δίδετε -αν 

δίδετε- στην κομματική συνοχή, στους ακροβολισμούς (αλληλο- 

μαχαιρώματα) των στελεχών του κόμματος;

Απάντηση:

4. Η χρόνια κρίση και οι επισφαλείς ισορροπίες στην Νέα 

Δημοκρατία φαίνεται ότι οδηγούν τον κ. Καραμανλή στο να κρίνει 

εξ ιδίων τα αλλότρια.

Η δική μας ενότητα προκύπτει από μία νέα συλλογικότητα, την 

οποία επιδίωξα σταθερά από το 1996 και έχει μεταβληθεί σήμερα, 

η νέα αυτή συλλογικότητα σε πλεονέκτημα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Έχουμε 

κατακτήσει καθαρές λειτουργίες και καθαρές σχέσεις, στηριγμένοι 

σε καθαρές θέσεις σε όλα τα ζητήματα.

Ορισμένες φορές, έως ότου να ωριμάσει κάποια απόφαση σε 

κάποιο θέμα, υπάρχουν ανάμεσα σε στελέχη διαφορετικές γνώμες 

και θέσεις. Αυτό είναι αναπόφευκτο, νόμιμο και θεμιτό:



Συμβαίνει σε κάθε τομέα δράσης στην ζωή. Πόσες φορές εσείς, 

στο χώρο σας δεν θα σχεδιάσατε και δεν θα ξανασχεδιάσατε, 

μέσα από έντονο διάλογο και «κόντρες», κάποια νέα έκδοση, 

ώσπου να καταλήξετε στην τελική μορφή; Ο διάλογος και οι 

διαφορετικές προσεγγίσεις δεν σημαίνουν αλληλομαχαιρώματα.... 

Οδηγούν στο σωστό αποτέλεσμα.

Αυτή η κυβέρνηση τόλμησε σε λίγα χρόνια πάρα πολλά, χωρίς να 

σταματήσει ή καθυστερήσει από το λεγόμενο «πολιτικό κόστος». 

Η σταθερή επιδίωξη των στόχων μας, η επιτυχία στη δουλειά μας 

διασφαλίζουν την ενότητα.



Ας περάσουμε σε άλλο θέμα. Γιατί μειώθηκε η δημοτικότητα του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. ενώ «το καλάθι της νοικοκυράς» είναι πιο γεμάτο 

σήμερα από το ’96. Αν πιστέψουμε τις δημοσκοπήσεις, η Ν.Δ. 

προηγείται σταθερά -  αν και μειώνεται η διαφορά. Πιστεύετε ότι 

αυτή η υπεροχή της Ν.Δ. προδικάζει το αποτέλεσμα στις 

βουλευτικές εκλογές; (και ενδεχομένως σε εκλογές τον Μάρτιο;)

Απάντηση:

5. Σας θυμίζω ότι ως το μέσο του 1996 οι δημοσκοπήσεις 

κατέγραφαν αρνητικές τάσεις για την Κυβέρνηση, αλλά ο λαός 

έδωσε και πάλι την εξουσία στο ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Το ίδιο θα συμβεί και στις εθνικές εκλογές του 2000 και στις 

εκλογές στις 13 Ιουνίου.

Οι εκλογές θέτουν ένα σαφές δίλημμα:

• Οα ψηφίσουμε σταθερότητα, ή θα θέσουμε την χώρα σε τροχιά 

περιπέτειας;

ίο



• Θα ολοκληρώσουμε όσα όλοι μαζί πετύχαμε, ή θα γκρεμίσουμε 

όσα κτίσαμε για να αρχίσει και πάλι η Ελλάδα την πορεία του 

Σίσυφου;

Λυπάμαι που το λέω, αλλά η αντιπολίτευση είναι, σε αυτή την 

κρίση, κατώτερη των περιστάσεων. Φοβάμαι ότι σε πολλά θέματα 

υπάρχει ένα επικίνδυνο μείγμα άγνοιας, υστεροβουλίας και 

κακοπιστίας από την αντιπολίτευση, που δεν επιτρέπεται σε 

κρίσιμα και ζωτικά θέματα.

Κύριε Ευσταθιάδη, όσα επιτύχουμε θα ολοκληρωθούν με επιτυχία 

το 2000, εφόσον συνεχιστεί αταλάντευτα η πολιτική που χαράξαμε 

και εφαρμόζουμε. Οι προτάσεις της αντιπολίτευσης 

αποσταθεροποιούν τις βάσεις της επιτυχίας μιας εθνικής 

προσπάθειας που καταβάλαμε από το 1994 έως σήμερα.

Ο Ελληνικός λαός θα φράξει τον δρόμο στον βερμπαλισμό, που 

θα μετέτρεπε τα εθνικά συμφέροντα, την οικονομική και κοινωνική 

σταθερότητα σε «φτερό στον άνεμο» ανιστόρητων και 

τυχοδιωκτικών προτάσεων για τη θέση, το ρόλο και το μέλλον της 

χώρας.



Κατά κοινή αντίληψη, η κυβέρνηση κέρδισε έδαφος έναντι της 

Ν.Δ. επειδή τηρεί σταθερή στάση στο θέμα του Κόσσοβου. Αλλά 

πώς εξηγείτε αυτά τα συνεχή «σκαμπανεβάσματά» της; Δείχνουν 

έλλειψη κριτικής σκέψης του λαού ή μήπως αποτυχία των 

δημοσίων σχέσεων της κυβέρνησης, της σωστής ενημέρωσης του 

λαού για το έργο της;

Απάντηση:

6. Πεποίθησή μου είναι ότι ο Ελληνικός λαός κατανοεί στην 

συντριπτική του πλειοψηφία όχι μόνον το όφελος από την στάση 

της κυβέρνησης στο ζήτημα του Κόσσοβου, αλλά τους λόγους τα 

τους οποίους επιτύχαμε να διασφαλίσουμε τα ζωτικά συμφέροντα 

της χώρας.

Τώρα η Ελλάδα κεφαλαιοποιεί όσα πετύχαμε από το 1994 ως 

σήμερα.

Αν δεν είχαμε θωρακίσει την οικονομία, αν είμασταν στην γύρα για 

δανεικά, αν είχαμε το δημόσιο χρέος που μας άφησε η Νέα 

Δημοκρατία το 1993, θα μπορούσαμε σήμερα να πατάμε τόσο



γερά, όταν λέμε στους συμμάχους ότι έχουμε μία διακριτική θέση 

σ’ αυτή την εμπλοκή;

Είναι αλήθεια ότι στο παρελθόν δεν διακριθήκαμε για την επιτυχία 

μας στο επικοινωνιακό σκέλος των πολιτικών μας.

Αλλά το έργο μας είναι η καλύτερη επικοινωνιακή μας επιτυχία.

Η Ελλάδα είναι ασφαλής -  και ο Έλληνας ξέρει γιατί. Η Ελλάδα 

είναι δύναμη σταθερότητας και ειρήνης και ο Έλληνας ξέρει γιατί.

Η Ελλάδα εξακολουθεί να αναπτύσσεται χωρίς ουσιώδεις 

οικονομικές επιπτώσεις από την κρίση και ο Έλληνας ξέρει ποιος 

εγγυάται αυτή την πορεία.

Στις εκλογές το έργο μας, της σταθερότητας, της ανάπτυξης, της 

ασφάλειας και της ειρήνης είναι η κύρια πράξη επικοινωνίας μας.



Σας ξέρει ο κόσμος κ. Πρόεδρε; Ξέρει τί σας αρέσει λ.χ. το 

χταπόδι ριγανάτο, το τσίπουρο, η ορειβασία; Ξέρει αν διαβάζετε 

λ.χ. αστυνομικά μυθιστορήματα, αν την Πρωτοχρονιά πήρατε 

κάποιο δώρο; Ο κόσμος σας έχει χαρακτηρίσει έντιμο. Μήπως 

όμως αυτό δεν αρκεί για το «ίματζ» της κυβέρνησης; Μήπως ο 

Πρωθυπουργός δεν είναι όσο πρέπει «διαφανής»;

Απάντηση:

7. Κύριε Ευσταθιάδη, η ζωή μου είναι απλή και απολύτως 

διαφανής. Αν πίστευα ότι έχει σημασία για οποιονδήποτε πολίτη 

η γνώση για το αν μου αρέσει το χταπόδι ριγανάτο, ευχαρίστως 

να απαντούσα.

Αλλά εδώ υπάρχει κάτι βασικό: Διαφανής πρέπει να είναι ο 

πολιτικός σε κάθε δημόσια πράξη του που αφορά τον δημόσιο 

χώρο. Είναι λάθος να συγχέουμε την προσωπική ζωή με 

πολιτικές θέσεις και στάσεις.



Εγώ θεωρώ λάθος όσα επικράτησαν τα τελευταία χρόνια με τα 

περίφημα «ίματζ» των πολιτικών, που υποκατέστησαν την γνώση 

και την κριτική των πολιτών στις πολιτικές τους θέσεις.

Για να γίνω πιο σαφής: Πιστεύετε ότι βοήθησε κανέναν η γνώση 

ότι ο κ. Κλίντον παίζει σαξόφωνο, στο να διαγνώσει την άποψη 

του κ. Κλίντον για ουσιώδη πολιτικά ζητήματα;

Εγώ θέλω ο πολιτικός να είναι απολύτως διαφανής στα ουσιώδη, 

κρίσιμα και αποφασιστικά για την πολιτική ζωή και δράση. Σας 

διαβεβαιώνω ότι μου αρέσει και το χταπόδι (κάποτε μάλιστα τα 

έπιανα μόνος μου) και ο περίπατος στα βουνά τον οποίο επιχειρώ 

όταν μπορώ. Μπορώ να συστήσω σε όσους ενδιαφέρονται για 

τέτοιους περιπάτους, τα Γεράνια ως μία ιδιαίτερα ωραία περιοχή.

Αλλά θεωρώ ότι ο πολιτικός που δεν είναι αυθεντικός δεν είναι ο 

εαυτός του σε ό,τι κάνει, αλλά ακολουθεί τις οδηγίες των «ίματζ 

μαίηκερς» είναι σε λάθος δρόμο. Και, πάντως, δεν είναι αυτός ο 

δικός μου δρόμος.



Μπήκαμε ήδη στον τελευταίο χρόνο, ίσως σε δέκα μόνο μήνες 

έχουμε γενικές εκλογές. Πώς θα εμφανιστεί η κυβέρνηση; Μόνο 

με την επιτυχία της νομισματικής πολιτικής της; Υπάρχει κανένα 

συγκεκριμένο σχέδιο -  όχι μόνο υψηλοί στόχοι αλλά και 

χρονοδιάγραμμα, πότε θα γίνει το ποιο; Κάτι πειστικό, φυσικά, 

γιατί έχουμε ακούσει τόσες και τόσες φορές τους ίδιους στόχους 

και οι ημερομηνίες να μετακινούνται ως κινούμενη άμμος.

Απάντηση:

8. Η επιτυχία της νομισματικής πολιτικής είναι ένα μικρό τμήμα της 

συνολικής επιτυχίας της πολιτικής μας. Πίσω από τους αριθμούς 

υπάρχει η αλήθεια ενός πρωτόγνωρου έργου.

Αυτή τη στιγμή, 20.000 μικρά και μεγάλα έργα βρίσκονται σε 

εξέλιξη σε όλη την χώρα. Αλλάζει ο χάρτης της χώρας. Αν για 

όλους είναι η κατανοητή η σημασία του αεροδρομίου των Σπάτων, 

σας διαβεβαιώ, ότι ο πολίτης σε κάθε πόλη της Ελλάδας γνωρίζει 

απτά, από την καθημερινή του πείρα, πόσα μεγάλα, μεσαία ή 

μικρά έργα πραγματοποιούνται.

Δεν είναι επιτυχία ότι αυξήσαμε τις κοινωνικές δαπάνες στο 26,3 

του προϋπολογισμού το 1997 και τις αυξάνουμε κάθε χρόνο;



Οι 360.000 δικαιούχοι του ΕΚΑΣ είναι αριθμοί ή συνάνθρωποί μας 

στους οποίους υπάρχει πρόσθετη μέριμνα κοινωνικής 

αλληλεγγύης;

Είναι αριθμοί ή άνθρωποι πίσω από τους αριθμούς ότι το ’97 -  

’98 επιδοτήσαμε την δημιουργία 104.000 νέων θέσεων εργασίας 

για νέους, γυναίκες και μακροχρόνια ανέργους ενώ επιδοτούμε για 

το 1999 76.000 νέες θέσεις εργασίας;

Από το σύνολο των προγραμμάτων μας για την απασχόληση -  

ανεργία του ’97 -  ’98 ωφελούνται 532.000 πολίτες, εκ των οποίων 

327.000 άνεργοι και 205.000 εργαζόμενοι.

Αυτά τα προγράμματα έφτασαν τα 460 δις. Εγώ δεν βλέπω 

αριθμούς, αλλά τον άνθρωπο. Τον νέο, τον μακροχρόνια άνεργο, 

την γυναίκα, που κερδίζει το δικαίωμα της δουλειάς και την 

προσωπική του αξιοπρέπεια.

Εκεί είναι το βάρος των πολιτικών μας: οι άνθρωποι και όχι οι 

αριθμοί.

Πετύχαμε στους αριθμούς για να δώσουμε προοπτική και 

ασφάλεια στους πολίτες. Υπάρχει σε όλους τους τομείς 

συγκεκριμένο σχέδιο που ακολουθείται σε γενικές γραμμές με 

συνέπεια. Σε ορισμένους τομείς παρουσιάστηκαν πράγματι 

δυσκολίες και υστερήσεις που δεν αλλάζουν την γενική εικόνα:



«Πάμε μπροστά». Όσο για το σχέδιο για το μέλλον θα μου 

επιτρέψετε να απαντήσω συνολικά στο τέλος της συνέντευξης μας.



Αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση ότι τον λαό πού λίγο τον ενδιαφέρει 

αν θα μπούμε στην ΟΝΕ ενώ κυριολεκτικά «τον σφάζει» που δεν 

έχει συγκοινωνίες;

Απάντηση:

Ο λαός έχει απόλυτη συνείδηση, στην συντριπτική του πλειοψηφία 

ότι το μέλλον, η ευημερία, η ασφάλεια, τα μείζονα συμφέροντα της 

χώρας συνδέονται με την ισότιμη ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση.

Για μας, η ΟΝΕ είναι το μέσον και όχι ο στόχος. Όποιος αδιαφορεί 

για την ΟΝΕ δεν κατανοεί ότι οι καλύτερες συγκοινωνίες, η 

καλύτερη ποιότητα ζωής, συνδέονται στενά με την ένταξή μας στην 

Ένωση.

Πετύχαμε, μέσα από σκληρές διαπραγματεύσεις, στην “Agenda 

2000”, ώστε το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, μαζί με του 

εθνικούς πόρους, να φθάσει τα 15 τρις δρχ. που θα διατεθούν όλα 

στην ολοκλήρωση των αναπτυξιακών υποδομών της χώρας. Οι 

συγκοινωνίες, είναι κομμάτι αυτών των χρηματοδοτήσεων και 

νομίζω ότι ο λαός έχει συνείδηση ότι η ολοκλήρωση γιγαντιαίων 

έργων, όπως το ΜΕΤΡΟ, απαιτεί τη συγχρηματοδότηση της 

Ένωσης.



Παρέχουν κακή υπηρεσία, όσοι επιχειρούν να παρουσιάσουν την 

ΟΝΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν κάτι απόμακρο από τα 

συμφέροντά του πολίτη και την καθημερινή του ζωή.

Το ίδιο θέλω να επισημάνω και για τους αγρότες. Πετύχαμε στη 

διαπραγμάτευση, ώστε την περίοδο 2000 -  2006 να διατεθούν 

συνολικά 9,5 τρις για την αγροτική ανάπτυξη, την αναδιάρθρωση 

του γεωργικού τομέα, την ανταγωνιστικότητα της αγροτικής 

παραγωγής.

Πιστεύετε εσείς ότι υπάρχει Έλληνας αγρότης που δεν κατανοεί 

την σημασία της ένταξής μας στην Ένωση και την αξία του 

ενδιάμεσου στόχου, της ΟΝΕ, για την δική του ατομική μοίρα, το 

δικό του προσωπικό συμφέρον;

Εγώ πάντως έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στο κριτήριο του Ελληνικού 

λαού. Και πιστεύω ακράδαντα ότι κατανοεί απολύτως και εγκρίνει 

την πολιτική που ακολουθούμε, πολιτική που αποδίδει απτούς 

καρπούς για την καθημερινή του ζωή και τα συμφέροντά του.



Ας μιλήσουμε και για τα Βαλκανικά. Μπορείτε να με διαβεβαιώσετε 

ότι όλη αυτή η κατανόηση των ετέρων μας για την «ειδική θέση» 

της Ελλάδας είναι ουσιαστική διασφάλιση των συμφερόντων μας, 

των συνόρων μας κ.λ.π. και όχι ευσεβείς πόθοι μας;

Απάντηση:

Την τωρινή θέση της Ελλάδας στην κρίση, τη διασφαλίσαμε επειδή 

είχαμε εξαρχής ξεκάθαρες θέσεις στους κόλπους της συμμαχίας. 

Εξηγήσαμε εξαρχής την ανάγκη για αναζήτηση πολιτικών και όχι 

στρατιωτικών λύσεων. Εξηγήσαμε με σαφήνεια την ιδιαιτερότητα 

μιας χώρας που ανήκει ταυτόχρονα στην συμμαχία και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλοι γεωγραφικοί οικονομικοί και ιστορικοί 

λόγοι, καθώς και η μελλοντική διαμόρφωση των Βαλκανικών 

συσχετισμών επιβάλλουν μια διαφορετική θέση στην συγκεκριμένη 

περίπτωση. Είπαμε ένα καθαρό «όχι» στο αίτημα εμπλοκής της 

Ελλάδας στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Δεν ακούσαμε τις κραυγές της αντιπολίτευσης και δεν διαρρήξαμε 

τις σχέσεις μας με την Συμμαχία και τους οργανισμούς που 

ανήκουμε.

Μας ζητούν να καταγγείλουμε, να καταδικάσουμε, να φύγουμε από

το ΝΑΤΟ, από την Ένωση, ακούς το καθετί.



Αλλά δεν μας λένε καλά, να τα σπάσουμε, αλλά να πάμε που και 

με ποιούς;

Δεν είναι εποχή για εξυπνακισμούς. Ό,τι λέει σήμερα μια χώρα το 

εισπράττει ή το πληρώνει στο ακέραιο.

Χάρη στην στάση μας έχουμε διασφαλίσει αυτή την στιγμή τα 

μείζονα και ζωτικά εθνικά συμφέροντα: είμαστε αξιόπιστα μέλη 

της Συμμαχίας και της ένωσης και αξιόπιστοι συνομιλητές με όλες 

τις χώρες των Βαλκανίων.

Κινούμαστε επίμονα με πρωτοβουλίες ειρηνευτικές, σε όλα τα 

επίπεδα. Οι συνεχείς επαφές του Υπουργού Εξωτερικών κ. 

Παπανδρέου εγγράφεται σε μία συστηματική προσπάθεια 

διευκόλυνσης της συνεννόησης προς μια πολιτική λύση.

Αλλά τονίζω και πάλι κ. Ευσταθιάδη. Διασφαλίσαμε την ειδική 

θέση της χώρας με ένα συνδυασμό διπλωματικών και πολιτικών 

κινήσεων που είχαν όμως πίσω τους την πειθώ και την δύναμη της 

συνολικά επιτυχημένης πολιτικής μας. Επειδή ακριβώς κάνουμε 

την Ελλάδα ισχυρή, μπορούμε να καθιστούμε ευδιάκριτη την φωνή 

της και σεβαστή σε τρίτους τα συμφέροντά της.

Η Ελλάδα θα έχει κεντρικό ρόλο σε κάθε πολιτική 

ανασυγκρότησης των Βαλκανίων όχι γιατί κανείς θα μας χαρίσει



αυτή την θέση αλλά γιατί ήδη αποδείξαμε με την όλη πολιτική μας 

τα προηγούμενα χρόνια, ότι έχουμε ρόλο και έργο στην περιοχή.



Η υπόθεση Οτσαλάν ασφαλώς άφησε βαθιές πληγές. Δύο σχετικά 

ερωτήματα: Αν δεν ευθύνεται η κυβέρνηση γι’ αυτό τότε γιατί οι 

τρεις αποδιοπομπαίοι τράγοι; Δεύτερη ερώτηση: Τί δίδαγμα πήρε 

η κυβέρνηση από αυτή την περιπέτεια;

Απάντηση:

11. Η υπόθεση Οτσαλάν ξεκαθάρισε, νομίζω, απολύτως στην 

Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, την συγκρότηση της οποίας, 

σας θυμίζω, εμείς ζητήσαμε και επιβάλαμε.

Η διαδικασία της Εξεταστικής Επιτροπής απέδειξε ξεκάθαρα ότι 

όσα είπαμε από την πρώτη στιγμή στον ελληνικό λαό ήταν η μόνη 

αλήθεια επί του θέματος.

Η πολιτική μας επιλογή ήταν απόλυτα σωστή και στα δύο σκέλη: 

Πρώτον, όλοι είναι σύμφωνοι σήμερα πως η μόνη χώρα στην 

οποία δεν έπρεπε να ήταν εγκατεστημένος ο Οτσαλάν, ήταν η 

Ελλάδα;

Δεύτερον. Ο Οτσαλάν ήρθε στην Ελλάδα για δικούς του λόγους 

σε συνεργασία με ιδιώτες που αποφάσισαν όσα έκαναν για λόγους 

που θα εξετάσει. Από τη στιγμή αυτή η χώρα μας, η κυβέρνησή 

μας, ήταν η μόνη Ευρωπαϊκή κυβέρνηση που έπραξε το



ανθρωπιστικό της χρέος, επιχειρώντας να εξασφαλίσει στον 

Οτσαλάν ασφαλές τελικό κρησφύγετο.

Δεν επιτύχομε σ’ αυτό το σκέλος και εκεί αναλάβαμε τις ευθύνες 

μας.

Ζήτησα την παραίτηση τριών διακεκριμένων στελεχών, όπως ο κ. 

Πάγκαλος, ο κ. Παπαδόπουλος, ο κ. Πετσάλνικος, ακριβώς για να 

διευκολύνω την ανάδειξη της αλήθειας, ώστε κανείς να μην 

τολμήσει να ισχυρισθεί ότι η υπουργική ιδιότητα συνεχίζει να 

χρησιμεύει προς τυχόν συγκάλυψη ευθυνών ή παραλείψεων.

Το δίδαγμα από αυτή την υπόθεση αφορά όλους η ανευθυνότητα 

και ο τυχοδιωκτισμός σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής κρύβουν 

βαθείς κινδύνους για τη χώρα.

Εγώ ήδη από την πρώτη μου δήλωση για το θέμα είχα τονίσει ότι 

η υπόθεση Οτσαλάν κρύβει πολλές παγίδες για την χώρα μας.

Θα ζητούσα λοιπόν από όλους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. 

Γιατί η δίκη Οτσαλάν δεν έχει καμία σχέση με την δίκαιη δίκη, 

όπως την γνωρίζουμε στην Ευρώπη. Και κανένας δεν γνωρίζει τί 

μπορεί να έχει σχεδιαστεί από τους σκηνοθέτες αυτής της 

υπόθεσης.

Γι’ αυτό χρειάζεται μεγάλη ευθύνη, περισυλλογή και περίσκεψη 

από όλες τις πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα για όσα τυχόν άλλοι,



αλλού, έχουν προεργαστεί. Η υπόθεση Οτσαλάν από αυτή την 

άποψη έχει κλείσει. Δυστυχώς παραμένει ανοιχτή στη Τουρκία.



Τί περιμένετε από τα νέα Ευρωκαινσβαύλισ και, ευρύτερα, τί θα 

επιδιώξσυμε μακραπραθέσμως από την Ευρωπαϊκή Ένωση; 

Βλέπετε να πραχωρεί η ιδέα της καινής εξωτερικής πσλιτικής και 

πσλιτικής άμυνας;

Απάντηση:

12. Όλη η πσλιτική μας απσσκαπεί στην παλιτική ενδυνάμωση της 

Ευρώπης. Στόχας μας είναι η ισχυρή Ελλάδα στην ισχυρή 

Ευρώπη.

Η πσλιτική ενσπσίηση της Ένωσης, ειδικότερα στα θέματα της 

καινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής άμυνας θα αποδειχθεί 

το πιο ουσιώδες -και το πιο ακανθώδες- ζήτημα. 

Διασταυρώνονται εδώ κατάλοιπα των λογικών ηγεμονίας των 

μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών και διαφορετικές παραδόσεις και 

επιδιώξεις των μικρών χωρών.

Η σύνθεση είναι δύσκολη, καθώς οι αφετηρίες είναι διαφορετικές. 

Το ζήτημα της άμυνας είναι αλληλένδετο, τόσο με την πολιτική 

ενοποίηση όσο και με την αποσαφήνιση του πλαισίου σχέσεων 

της Ένωσης με τις ΗΠΑ.

Δεν θα κάνω τώρα εκτιμήσεις. Οπωσδήποτε ο δρόμος είναι 

μακρύς και δύσκολος.



Τονίζω όμως ότι μακροπρόθεσμό, παράγοντας παγκόσμιας 

ειρήνης και ισορροπίας θα είναι, όταν οι δύο όχθες του Ατλαντικού 

συνεργάζονται ισότιμα η μία με την άλλη στο πλαίσιο των κοινών 

αξιών και των κοινών συμφερόντων. Η μια και μόνη υπερδύναμη 

συνιστά παράγοντα ανισορροπίας στο διεθνές σύστημα.



Στις διεθνείς σχέσεις πάντοτε: Πώς εξηγείτε τη στάση σοσιαλιστών 

ηγετών ως ο Μπλαίρ, ο Σρέντερ, ο Ντ’ Αλέμα, κ.ά στο ζήτημα των 

βομβαρδισμών της Σερβίας; Και κάτι άλλο, σχετικό. Πολύ

τελευταία, με τη συνέχιση των βομβαρδισμών, δίνετε την 

εντύπωση ότι σαν να συνέβη κάτι που σας ανησυχεί εντελώς 

ιδιαίτερα. Λάθος; Αν όχι, ποιό είναι αυτό;

Απάντηση:

13. Σας θυμίζω ότι όλη η Ευρωπαϊκή αριστερά έχει μία βαθιά 

σύγχυση για την κατάσταση στα Βαλκάνια.

Θεωρούν ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να αδρανήσει τώρα, όπως 

αδράνησε το 1933 έναντι του Χίτλερ και όπως άφησε μόνους τους 

τους Ισπανούς δημοκρατικούς έναντι του φασισμού το 1936. 

Νομίζω ότι λείπει η γνώση και η εμβάθυνση στο πολύπλοκο 

σκηνικό της περιοχής μας, που θα απέτρεπε τέτοιες 

απλουστεύσεις των όσων συμβαίνουν στην βαλκανική.

Όπως έχω τονίσει η Ελλάδα είναι θωρακισμένη απέναντι σε κάθε 

ενδεχόμενο, εφόσον βέβαια συνεχίσει να ακολουθεί την πολιτική 

που εμείς τώρα εφαρμόζουμε.



Ακόμα και παράταση των συγκρούσεων δεν θα βλάψει την 

οικονομία πέραν της επιβράδυνσης του 0,5 στον προσδοκώμενο 

ρυθμό ανάπτυξης.

Αλλά βεβαίως, μία εμπλοκή που βαθαίνει, πολλαπλασιάζει τα 

αδιέξοδα και δυσχεραίνει τις λύσεις. Γι αυτό τονίζουμε: ειρήνη 

τώρα, συνεννόηση τώρα, διάλογος τώρα, πολιτική λύση τώρα.

Εκεί αφιερώνουμε όλες τις δυνάμεις μας. Οι εξελίξεις των 

τελευταίων ημερών δικαιολογούν την ελπίδα, ότι θα βρεθεί λύση.



Και μία τελευταία ερώτηση: Ποιό είναι το όραμά σας για τα αμέσως 

επόμενα λίγα χρόνια; Έχουν πραγματοποιηθεί οι επιδιώξεις και οι 

επιθυμίες σας του παρελθόντος;

Απάντηση:

Το όραμά μου είναι η πραγματικότητα της ισχυρής Ελλάδας.

Η χώρα μας από την απελευθέρωσή της μετά το 1821, είχε μια 

αξιοθαύμαστη διαδρομή. Σκεφθείτε από το μικρό κράτος της 

Ρούμελης του Μωρηά και των νησιών, από μια χώρα ερημωμένη, 

πόσα καταφέραμε σε 170 χρόνια.

Η Ελλάδα είναι, σήμερα, μέσα στα 25 πλέον ευημερούντα κράτη 

του κόσμου και ανήκει στους πιο ισχυρούς διεθνείς οργανισμούς. 

Αλλά γνώρισμα της ιστορίας μας, γνώρισμα του λαού μας, είναι οι 

παλινδρομήσεις, τα πισωγυρίσματα.

Έτσι, ενώ έπρεπε να είμαστε στο τραπέζι των νικητών του β’ 

παγκοσμίου πολέμου, κλωτσήσαμε τόσες θυσίες και 

παλινδρομήσαμε σε έναν καταστροφικό εμφύλιο.

Τώρα, μετά την δικτατορία που αποτέλεσε μια τραγική 

οπισθοδρόμηση έχουμε κάνει, συνολικά, σημαντικά βήματα 

ανάπτυξης και ευημερίας. Οι κόποι, οι προσπάθειες, οι επιτεύξεις



αυτών των 25 χρόνων και ιδίως των έξη τελευταίων ετών δεν 

πρέπει να χαθούν.

Είμαστε δίπλα στο πηγάδι να πιούμε νερό. Δεν πρέπει με 

επιπόλαιες και πρόχειρες κινήσεις να τινάξουμε στον αέρα τις 

προσπάθειες μιας γενιάς.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. με αποφασιστικότητα, όραμα και σχέδιο, επιτάχυνε 

τα τελευταία έξι χρόνια την ανάπτυξη της χώρας. Ο σχεδιασμός 

μας για το 2000 - 2004 ολοκληρώνει και διευρύνει αυτό το έργο. 

Έχουμε πλήρες πρόγραμμα για την ολοκλήρωση του 

εκσυγχρονισμού της οικονομίας και για να συνεχίσουμε μια 

αναπτυξιακή και εισοδηματική πολιτική που θα κατανέμει τον 

παραγόμενο πλούτο όλο και πιο δίκαια.

Έχουμε το σχέδιο και το πρόγραμμα για την ολοκλήρωση του 

κοινωνικού κράτους.

Έχουμε το σχέδιο και το πρόγραμμα για την ολοκλήρωση της 

περιφερειακής ανάπτυξης. Για την ακόμα μεγαλύτερη διεύρυνση 

μαζί με τους σοσιαλιστές της Ευρώπης των πολιτικών 

απασχολήσεων και του αγώνα κατά της ανεργίας.

Να συνεχίσουμε πιο αποτελεσματικά την βελτίωση της ποιότητας 

ζωής, της καθημερινότητας του πολίτη.

Είμαι βέβαιος, ότι καλύτερος σύμμαχός μας θα αποδειχθεί το 

έργο μας. Η διαφάνεια της πολιτικής μας. Το αποτέλεσμα της



πολιτικής μας που είναι σήμερα η Ελλάδα, μια όαση ειρήνης και 

ασφάλειας στα Βαλκάνια.

Το όραμά μου, το όραμα της ισχυρής Ελλάδας θα το επικυρώσει ο 

λαός στις 13 Ιουνίου και στις εκλογές του 2000.

Αυτή είναι η επιδίωξή μου για το μέλλον και αυτή θα είναι και η 

δικαίωση όλων μας, δική μου, της κυβέρνησης και του Ελληνικού 

λαού.


