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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ 

ΣΤΟ STAR CHANNEL

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης παραχώρησε απόψε 
συνέντευξη στη δημοσιογράφο Γκέλυ Βούρβουλη, στο Star 
Channel. Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης έχει ως εξής:

ΓΚ. ΒΟΥΡΒΟΥΛΗ: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Καλησπέρα σας.

ΓΚ. ΒΟΥΡΒΟΥΛΗ: Την Κυριακή ψηφίζουμε για την Ευρώπη. Μια 
Ευρώπη που αυτή τη στιγμή απέχει αρκετά από το αρχικό όραμα. 
Είδαμε ότι δεν μπόρεσε να αποτρέψει ένα πόλεμο μέσα στην καρδιά 
της. Βλέπουμε ότι δεν έχει μηχανισμούς άμυνας σε ένα ζήτημα τόσο 
στοιχειώδες όσο το τι τρώμε, η δημόσια υγεία.

Είδαμε πριν από λίγους μήνες την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
κατηγορείται για σκάνδαλα. Βλέπουμε το ενιαίο νόμισμα της Ευρώπης 
να χάνει αυτή τη στιγμή αξία ανάλογη τριτοκοσμικού νομίσματος. Για 
ποια Ευρώπη να ψηφίσουμε την Κυριακή, κύριε Πρόεδρε; Και γιατί να 
πάμε να ψηφίσουμε και να μην πάμε για μπάνιο;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Καλησπέρα σας, κα Βούρβουλη. Θα
παρατηρήσω εξ αρχής ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο άθλια, όσο 
φαίνονται μέσα από την ερώτησή σας.
Πρώτα απ' όλα να τονίσω ότι η Ευρώπη είναι ένας χώρος υπό 
διαμόρφωση. Αυτή η Ευρώπη δεν έχει μια οριστική δεδομένη μορφή, 
η οποία δεν πρόκειται να αλλάξει.



Εμείς τη δημιουργούμε. Εμείς θα της δώσουμε την κατεύθυνση που 
πρέπει. Εμείς θα την οδηγήσουμε στις πολιτικές που μας 
εξυπηρετούν. Γι' αυτό λέμε: Η Ευρώπη που επιδιώκουμε. Αυτός είναι 
και ο στόχος των εκλογών. Οχι, λοιπόν, αυτό που υπάρχει, αλλά αυτό 
που θα κάνουμε.

Οσον αφορά, τώρα, το υπάρχον: Υπάρχει μια Ευρώπη αναπτυγμένη, 
η οικονομική Ευρώπη. Και πάνω σ' αυτή την Ευρώπη στηριζόμαστε, 
συνεργαζόμαστε, επιδιώκουμε να έχουμε οφέλη από τη δύναμή της.

Και το ΕΥΡΩ είναι ένα πολύ δυνατό νόμισμα. Είναι ένα νόμισμα που 
έχει την ίδια περίπου δύναμη με το δολάριο. Και αυτή τη στιγμή, ας 
μην ξεχνάμε ότι προωθούνται οι εξαγωγές της Ευρώπης με αυτές τις 
κινήσεις, οι οποίες υπάρχουν σε σχέση με την αξία του νομίσματος.

Αλλά ας δούμε κάτι άλλο. Πράγματι, η Ευρώπη υστερεί όσον αφορά 
την κοινή εξωτερική πολιτική, όσον αφορά τις πολιτικές πλευρές. 
Αυτές πρέπει να ενισχύσουμε. Η Ευρώπη στο Κόσσοβο αποδείχτηκε 
εξαιρετικά αδύναμη.

Αλλά στη διάρκεια της εξέλιξης πήρε πρωτοβουλίες. Το ότι αυτή τη 
στιγμή περίπου τελειώνει η ειρηνευτική διαδικασία οφείλεται σε 
ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Αρα, μπορούμε να δώσουμε στην 
Ευρώπη μια άλλη υπόσταση.

Και πολύ σωστά είπατε ότι υπάρχει πρόβλημα, σε σχέση με την 
καθημερινότητα του πολίτη, όπως είναι η δημόσια υγεία και η 
προστασία του καταναλωτή. Δεν υπάρχουν, αυτή τη στιγμή, 
μηχανισμοί ελέγχου. Αυτούς τους μηχανισμούς ελέγχου ας τους 
δημιουργήσουμε, ας προσπαθήσουμε γι' αυτό. Είναι στο πρόγραμμά 
μας.

Εγώ, σήμερα, συνάντησα τη Φιλανδή Υπουργό Εξωτερικών (η 
Φιλανδία θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ενωσης το επόμενο 
εξάμηνο) και της τόνισα ότι ένα κύριο θέμα της προεδρίας, που δεν 
προβλεπόταν αλλά θα πρέπει να είναι, είναι ακριβώς η προστασία 
του καταναλωτή. Να υπάρχουν έλεγχοι, να υπάρχει βεβαιότητα, να 
αισθάνεται ο κάθε πολίτης ότι έχει τα τρόφιμα που θέλει και ότι δεν 
τίθεται σε κίνδυνο η υγεία του.

Η Ευρώπη είναι ένας χώρος, τον οποίο εμείς θα φτιάξουμε. Και 
ζητάμε την ψήφο των πολιτών, ακριβώς για να έχουμε τη δύναμη, την 
εξουσιοδότηση, να τη φτιάξουμε έτσι, όπως την οραματιζόμαστε. 
Δηλαδή, έτσι όπως ανταποκρίνεται στις δικές μας αξίες.



ΓΚ.ΒΟΥΡΒΟΥΛΗ: Σήμερα, τρεις μέρες πριν τις Ευρωεκλογές, 
μπορούμε επιτέλους να μιλάμε για το τέλος του πολέμου.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πράγματι, ναι. Έρχεται το τέλος του πολέμου.

ΓΚ.ΒΟΥΡΒΟΥΛΗ: Είναι, πράγματι, το τέλος του πολέμου ή μήπως 
είναι η αρχή μιας νέας περιπέτειας, κύριε Πρόεδρε;

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ο πόλεμος θα τελειώσει. Αυτή τη στιγμή 
βρίσκεται υπό επεξεργασία το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ελπίζω ότι μέσα στη διάρκεια της 
ημέρας θα υπάρξει συμφωνία, θα ληφθεί η απόφαση του Συμβουλίου 
Ασφαλείας και μέσα στις επόμενες 24 ώρες, το αργότερο την 
Παρασκευή (11/6), θα έχουν τελειώσει οι εχθροπραξίες: Να το πω 
απλά: Θα έχουν τελειώσει οι βομβαρδισμοί.

Βεβαίως, παραμένουν πολλά προβλήματα προς επίλυση: Η 
ανασυγκρότηση των Βαλκανίων, η επιστροφή των προσφύγων, η 
ανάπτυξη των Βαλκανίων. Αλλά μ’ αυτόν τον πόλεμο και το τέλος του 
πολέμου, θα έχει δοθεί ένα πολύ δυνατό μήνυμα: Δεν υπάρχει μέλλον 
για τα Βαλκάνια και δεν θα υπάρχει, επίσης, μια προοπτική για την 
Ευρώπη, αν επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα.

Θα ακολουθηθούν πολιτικές -πιστεύω- στο μέλλον, οι οποίες θα 
εντείνουν κατά πολύ τη συνεργασία, την ανάπτυξη. Και εκείνο το 
οποίο εμείς ελπίζουμε -θα προσπαθήσουμε και γι' αυτό δουλεύουμε- 
είναι τα Βαλκάνια να αποτελέσουν χώρο ανάπτυξης και ειρήνης. Αν 
είναι χώρος ανάπτυξης και ειρήνης, δεν θα υπάρχουν οι εθνικισμοί, οι 
αντιθέσεις, οι διαμάχες, οι αντιπαλότητες.

Είναι ένας μακροχρόνιος στόχος, θα συμφωνήσω. Αλλά είναι ένας 
εφικτός στόχος. Και η Ελλάδα, χάρη στην πολιτική που ακολούθησε, 
θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο σ' αυτή την κατεύθυνση.

ΓΚ.ΒΟΥΡΒΟΥΛΗ: Να επιστρέφουμε στα δικά μας. Σύμφωνα με τις 
δημοσκοπήσεις, η πλειοψηφία των ψηφοφόρων, σας θεωρεί ως 
ικανότερο Πρωθυπουργό σε σχέση με τον κ.Καραμανλή. Η Ν.Δ., ως 
κόμμα, όμως, παρουσιάζεται αρκετά μπροστά από το ΠΑΣΟΚ. Πώς 
το εξηγείτε αυτό, κύριε Πρόεδρε; Φταίει η κυβέρνηση, φταίει το κόμμα;

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πρώτα απ' όλα, ο κ.Καραμανλής δεν έχει καμία 
εμπειρία σε αξιώματα, δεν υπήρξε ούτε καν υπουργός. Κι αυτό βέβαια 
επηρεάζει τους ψηφοφόρους.



Εγώ είμαι Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση είναι κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ. Εφαρμόζουμε μια πολιτική, την οποία επεξεργαζόμαστε στο 
ΠΑΣΟΚ. Μπορεί, επειδή το ΠΑΣΟΚ ήταν χρόνια στην κυβέρνηση, να 
υφίσταται μια φθορά, αλλά η πολιτική μας είναι μια πολιτική η οποία 
χαρακτηρίζεται από τις δικές μας αξίες, τις δικές μας αρχές. Είναι μια 
πολιτική για μια Ελλάδα ισχυρή, με κοινωνική αλληλεγγύη, κοινωνική 
συνοχή, ανάπτυξη και δημοκρατία.

ΓΚ.ΒΟΥΡΒΟΥΛΗ: Συνεπώς, δεν καταλήγουμε στο τι φταίει. Την ήττα 
του ΠΑΣΟΚ στους τρεις μεγάλους δήμους στις δημοτικές εκλογές, την 
αποδώσατε στο γεγονός ότι δεν δόθηκε η πρέπουσα σημασία στα 
καθημερινά προβλήματα του πολίτη, όπως π.χ. στην
εγκληματικότητα. Πιστεύετε ότι έχει αλλάξει κάτι στους 8 μήνες που 
πέρασαν από τότε, ώστε να σας ψηφίσει ο ελληνικός λαός σήμερα;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πιστεύω ότι κάθε μέρα κάτι αλλάζει. Οσον αφορά 
το συγκεκριμένο θέμα το οποίο αναφέρατε, θέλω να θυμίσω ότι αυτή 
η κυβέρνηση είναι κυβέρνηση, η οποία έκανε σημαντικές προόδους. 
Καθιερώσαμε την κάρτα εργασίας για τους αλλοδαπούς. Όσοι δεν 
έχουν νόμιμη παρουσία στην Ελλάδα απομακρύνονται, 
επαναπροωθούνται (όπως είναι ο όρος).

Συγκεκριμένα, το πρώτο τετράμηνο περίπου 45.000 αλλοδαποί 
απομακρύνθηκαν από τη χώρα. Υπάρχουν ήδη 1.500 νέοι 
αστυνομικοί, 3.000 νέοι αστυνομικοί από το 2000, υπάρχουν πεζοί σε 
περιπολίες, υπάρχει το σώμα φύλαξης των συνόρων, υπάρχει ένα 
πρόγραμμα σε εξέλιξη ύψους 30 δις δρχ για τον εξοπλισμό της 
αστυνομίας.

Προβλήματα υπάρχουν. Υπάρχουν δυσκολίες και σ' αυτό τον τομέα 
και σε άλλους τομείς. Αλλά βήματα γίνονται και θα γίνουν με όλο και 
πιο γρήγορους ρυθμούς. Γιατί εκείνο -πιστεύω- που χαρακτήρισε την 
κατάσταση ήταν ότι δεν υπήρχαν από το '90 μέχρι το '93, επί 
κυβερνήσεως Ν.Δ., σχέδια προς εφαρμογή, σε σχέση με τα 
προβλήματα της χώρας. Και χρειάστηκε κάποιος καιρός εμείς να τα 
εκπονήσουμε. Παράδειγμα, το σχέδιο ανάπτυξης στο 2ο ΚΠΣ.

Τώρα τρέχουν, όμως, τα πράγματα και πιστεύω ότι η καθημερινότητα 
του πολίτη βελτιώνεται. Ας πάρω ένα πολύ απτό παράδειγμα: Η 
καθαρότητα της θάλασσας, ο Σαρωνικός. Παλιά ο Σαρωνικός δεν 
ήταν καθαρός, τώρα δουλεύει η Ψυτάλλεια, ο βιολογικός καθαρισμός 
της Ψυτάλλειας, κάνουν μπάνιο στον Πειραιά. Αυτό είναι κάτι που δεν 
θα το πίστευε κανείς λίγο καιρό πριν, είναι όμως πραγματικότητα.

ΓΚ.ΒΟΥΡΒΟΥΛΗ: Κι εγώ κάνω μπάνιο στο Παλαιό Φάληρο.



ΓΚ.ΒΟΥΡΒΟΥΛΗ: Μια που μιλήσαμε για έργα και ευρωπαϊκή 
χρηματοδότηση, διαφημίζετε στην προεκλογική σας εκστρατεία 
20.000 έργα τα οποία γίνονται σ' ολόκληρη τη χώρα.

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Μεγάλα - μεσαία - μικρά.

ΓΚ.ΒΟΥΡΒΟΥΛΗ: Μερικά από αυτά, όμως, έχουν πλέον καταντήσει 
συνώνυμα του γεφυριού της Αρτας.

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν το πιστεύω αυτό καθόλου.

ΓΚ.ΒΟΥΡΒΟΥΛΗ: Οπως, για παράδειγμα, η Εγνατία Οδός.

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Για την Εγνατία Οδό, αυτή τη στιγμή, όλα τα 
τμήματα βρίσκονται υπό κατασκευή ή υπό δημοπράτηση και 
ορισμένα, περίπου 120 χλμ., ακόμα υπό μελέτη, αλλά οι μελέτες είναι 
σε προχωρημένο στάδιο. Αρα, τελειώνει και η μελέτη και θα γίνει 
δημοπράτηση. Μονάχα ένα τμήμα, για το οποίο υπήρχε μια απόφαση 
του Συμβουλίου της Επικράτειας ότι πρέπει να αλλάξει η μελέτη, είναι 
αυτό το οποίο βρίσκεται υπό καθυστέρηση.

Θα πω ότι άργησε, αλλά θα πω ταυτόχρονα ότι τα δύο τελευταία 
χρόνια υπάρχει μια θεαματική απογείωση. Προχωρεί αυτό το έργο και 
προχωρεί τώρα πια με γρήγορους ρυθμούς. Οπως γίνονται και τα 
άλλα έργα. Λίγες μέρες πριν δόθηκε στην κυκλοφορία η 
παρακαμπτήριος της Λάρισας, που ήταν κάτι σημαντικό.

Οποιος πάει στην Πελοπόννησο περνάει από την καινούργια γέφυρα 
του Ισθμού. Οποιος πάει στην Πρέβεζα θα δει ότι η υπόγειος 
σήραγγα μεταξύ Πρέβεζας και Ακτίου έχει σχεδόν τελειώσει και θα 
δοθεί στην κυκλοφορία. Και το Ρίο-Αντίρριο που είναι μια γέφυρα που 
χρειάζεται καιρό ακόμα έχει μπει μπροστά.

Και στα Σπάτα μπορούμε να πάμε και να δούμε το αεροδρόμιο. Είπα 
πριν για το βιολογικό καθαρισμό στην Ψυτάλλεια, δουλεύει. Δεν 
μπορούμε να πούμε σε καμία περίπτωση ότι αυτά τα έργα είναι ένα 
όραμα και δεν πραγματοποιούνται. Πραγματοποιούνται, άλλα 
τελειώνουν, άλλα θα τελειώσουν. Ολα έχουν μπει σε μια σειρά.

Πρέπει να ξέρουμε, όμως, ότι στην Ελλάδα η περίοδος ωρίμανσης, η 
περίοδος προετοιμασίας, οι θεσμοί, οι διαδικασίες δεν βοηθούσαν σε



μια γρήγορη αντιμετώπιση. Τα ξεπεράσαμε, όμως, αυτά και μπορώ 
να πω ότι αυτό φαίνεται και θα φανεί όλο και περισσότερο τον 
επόμενο καιρό.

ΓΚ.ΒΟΥΡΒΟΥΛΗ: Η αντιπολίτευση, πάντως, σας κατηγορεί για πολύ 
χαμηλή απορροφητικότητα των κοινοτικών κονδυλίων. Τι απαντάτε σ' 
αυτό, κύριε Πρόεδρε;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Απαντώ ότι η αντιπολίτευση δεν έχει γνώση του 
θέματος, διότι άσχετα του τι λέει η κυβέρνηση, ας πάρει να δει το τι 
λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει 
διαπιστώσει ότι όσον αφορά την απορρόφηση, η Ελλάδα είναι στην 
5η θέση μεταξύ των κοινοτικών χωρών, ότι η απορρόφηση τα 
τελευταία χρόνια είναι μεγαλύτερη. Οταν χτίζουμε ένα σπίτι ξοδεύουμε 
τα περισσότερα, όταν η οικοδομή βρίσκεται στην τελευταία φάση. Σας 
διαβεβαιώ ότι δεν πρόκειται να χαθεί ούτε ένα ecu μέχρι το 2000, που 
τελειώνει η προθεσμία. Γιατί η προθεσμία συμπεριλαμβάνει και το 
2000.

ΓΚ.ΒΟΥΡΒΟΥΛΗ: Καθημερινά, μας λέτε στην προεκλογική σας 
καμπάνια ότι αν χάσει το ΠΑΣΟΚ τις εκλογές, η χώρα θα μπει σε 
περιπέτειες, θα επικρατήσει αστάθεια. Τι ακριβώς θα μας συμβεί, 
κύριε Πρόεδρε, εάν το ΠΑΣΟΚ χάσει τις εκλογές;

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αυτή είναι μια ερώτηση, η οποία απευθύνεται και 
στην αντιπολίτευση, που ισχυρίζεται ότι οι εκλογές αυτές είναι ένα 
δημοψήφισμα για την κυβερνητική πολιτική.

Αρα, αν η ψήφος είναι αρνητική, απορρίπτεται συλλήβδην, καθολικά η 
κυβερνητική πολιτική. Το έχει πει και με άλλα λόγια η αντιπολίτευση - 
όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης- ότι πρέπει στις εκλογές αυτές να 
αρνηθούμε την κυβερνητική πολιτική.

Αρα, μπορεί να πει αύριο ότι αυτή η πολιτική που ακολουθήθηκε 
μέχρι τώρα έχει ανατραπεί, πρέπει να σταματήσουμε. Και ρωτάω, να 
σταματήσουμε τι; Να πέφτει ο πληθωρισμός, να μειώνονται τα 
ελλείμματα, να κατεβαίνουν τα επιτόκια, να υπάρχει σταθερότητα;

Οταν λέει, για παράδειγμα, η αξιωματική αντιπολίτευση ότι εμείς 
κάνουμε - έτσι λέει - λογιστικές προσαρμογές, θα βγει και θα πει μετά 
ότι ο ελληνικός λαός αυτό λέει και πρέπει να αλλάξουμε τους 
λογαριασμούς τους οποίους έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ενωση, έχει 
αποδεχθεί η Ευρωπαϊκή Ενωση για να μην μπούμε στην ΟΝΕ;



Νομίζω ότι η αντιπολίτευση θέλει σ' αυτές τις εκλογές να 
παρεμποδίσει την κυβέρνηση να κάνει το τελευταίο βήμα, να 
παρεμποδίσει τον ελληνικό λαό να κάνει το τελευταίο βήμα για την 
ένταξη στην ΟΝΕ, για την ισότιμη συμμετοχή στην Ευρώπη.

Και πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να αρνηθεί μια τέτοια 
πολιτική. Γιατί η συμμετοχή στην ΟΝΕ και η ισότιμη ένταξη στην 
Ευρώπη δεν είναι κάτι που αφορά μονάχα το ΠΑΣΟΚ. Αφορά όλους 
τους Ελληνες, αφορά το μέλλον της χώρας, αφορά τη δυνατότητα η 
Ελλάδα να παίξει ένα μεγαλύτερο ρόλο και όλοι μας να έχουμε 
περισσότερες ευκαιρίες.

Αυτή τη δυνατότητα δεν πρέπει να τη χάσουμε. Και γι' αυτό πρέπει να 
ψηφίσουμε για μια πολιτική σταθερότητας, ανάπτυξης και ειρήνης, 
όπως έδειξε και η περίπτωση του Κοσσόβου.

ΓΚ. ΒΟΥΡΒΟΥΛΗ: Είναι γεγονός ότι αυτές τις μέρες περισσότερος 
λόγος γίνεται για το Χρηματιστήριο έξω στον κόσμο, παρά για τις 
Ευρωεκλογές.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αυτό είναι ένα μόνιμο φαινόμενο στην Ελλάδα τα 
τελευταία χρόνια. Το Χρηματιστήριο έλκει το ενδιαφέρον, είναι 
σημαντικό, αλλά όχι βέβαια και το πιο σημαντικό.

ΓΚ.ΒΟΥΡΒΟΥΛΗ: Λένε, λέτε κι εσείς ο ίδιος ότι αν κερδίσετε τις 
εκλογές αυτή η ανοδική πορεία θα συνεχιστεί. Ανεξάρτητα από το 
αποτέλεσμα των εκλογών, έχετε δημιουργήσει την υποδομή για να 
συνεχιστεί αυτή η θετική πορεία;

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Το Χρηματιστήριο είναι ένας θεσμός
προσέλκυσης κεφαλαίων για επενδύσεις. Είναι ένας μηχανισμός 
προσέλκυσης ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και έχει δουλέψει 
πάρα πολύ καλά τα τελευταία χρόνια σ' αυτή τη γραμμή, σ' αυτή την 
πορεία.

Δύο τρισεκατομμύρια δραχμές πήγαν από αποταμιεύσεις, μέσω του 
Χρηματιστηρίου, σε επενδύσεις σε επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις 
βρήκαν λεφτά να κάνουν δουλειές, θέσεις απασχόλησης, νέες 
εργασίες. Κι αυτό ήταν χρήσιμο, όπως ιδιαίτερα χρήσιμο ήταν ότι 
πολλοί ξένοι επενδυτές ήρθαν και τοποθέτησαν τα χρήματά τους εδώ 
σε ελληνικές επιχειρήσεις και βοηθούν την ανάπτυξη του τόπου.

Εμείς, τα τελευταία χρόνια, έχουμε κάνει μια σειρά από νομοθετήματα, 
έχουμε πάρει μια σειρά από μέτρα για να λειτουργήσει το 
Χρηματιστήριο πιο αποτελεσματικά, να υπάρχει έλεγχος των



εξελίξεων, να υπάρχει διαφάνεια στις εξελίξεις, να είναι -και είναι- ένα 
Χρηματιστήριο ανάλογο των Χρηματιστηρίων της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης.

Για μας, είναι ένα μέσο με το οποίο προωθούμε τη σταθερότητα και 
τις επενδύσεις μαζί με άλλα μέσα και θα το προσέξουμε, όπως 
προσέχουμε και τα άλλα μέσα. Και νομίζω ότι μια οικονομία 
αναπτυγμένη πια όπως η ελληνική, χρειάζεται αυτό το μέσο. Και γι' 
αυτό όσο περισσότερο καλά πηγαίνει η ελληνική οικονομία, τόσο καλά 
θα πηγαίνει και το Χρηματιστήριο. Το ένα είναι συνάρτηση του άλλου.

Θέλω να θυμίσω ότι ο δείκτης ήταν το 1993 κάπου στις 900 μονάδες. 
Είναι σήμερα γύρω στις 4.000 μονάδες. Αυτό δείχνει την ανοδική 
πορεία, όχι μόνο του Χρηματιστηρίου, που δεν ενδιαφέρει τόσο, αλλά 
την ανοδική πορεία της ελληνικής οικονομίας που ενδιαφέρει πάρα 
πολύ. Κι αυτή την ανοδική πορεία πρέπει να την εξασφαλίσουμε, 
πρέπει να της δώσουμε νέα ώθηση. Πρέπει η δυναμική, την οποία 
αποκτήσαμε, να συνεχιστεί χωρίς κανένα εμπόδιο. Κι αυτό είναι ένα 
θέμα στις εκλογές στις 13 Ιουνίου.
ΓΚ.ΒΟΥΡΒΟΥΛΗ: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κι εγώ σας ευχαριστώ.


