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Ν.ΧΑΤΖΗΝIΚΟΛAOΥ: Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας από τα στούντιο της 
δημόσιας τηλεόρασης στην Αγία Παρασκευή. Βρισκόμαστε εδώ μαζί με 
τέσσερις εκλεκτούς δημοσιογράφους, που εκπροσωπούν ισάριθμα τηλεοπτικά 
κανάλια για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, του κυρίου Κώστα Σημίτη. Τη 
διακαναλική συνέντευξη, που τα κανάλια αυτά θα μεταδώσουν, μεταδίδουν 
ήδη, απ’ ευθείας από το Ραδιομέγαρο της Κρατικής της Δημόσιας 
Τηλεόρασης.

Να καλησπερίσω τον Πρόεδρο, τον κύριο Σημίτη. Καλησπέρα 
κύριε Πρωθυπουργέ.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Καλησπέρα σε όλους.
Ν .ΧΑΤΖΗ ΝIΚΟΛΑΟΥ: Να παρουσιάσω τους συναδέλφους μου -εγώ θα 
περιοριστώ στον άχαρο ρόλο του συντονιστή- οι οποίοι θα έχουν την ουσία 
της αποψινής βραδιάς, δηλαδή τις ερωτήσεις. Τον κύριο Σταύρο Θεοδωράκη 
που εκπροσωπεί τη Δημόσια Τηλεόραση, τον κύριο Μανώλη Καψή από την 
τηλεόραση του «ALPHA», τον κύριο Τέρενς Κουϊκ από την τηλεόραση του 
«STAR» και τον κύριο Παύλο Τσίμα από την τηλεόραση του «ΑΝΤ-1» κατά 
αλφαβητική σειρά παρουσίασα τους συναδέλφους μου.

Π.ΤΣΙΜΑΣ: Ας μην πούμε ότι εκπροσωπούμε τα κανάλια, πρώτα τον εαυτό 
μας εκπροσωπούμε και τις ερωτήσεις.
Ν .ΧΑΤΖΗ ΝI ΚΟΛΑΟΥ: Να πω δυο λόγια κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι 
για τη διαδικασία. Η διαδικασία θα είναι σε κάθε κύκλο ερωτήσεων, ο κάθε 
δημοσιογράφος θα υποβάλλει ένα ερώτημα και θα έχει τη δυνατότητα να 
επανέλθει επί του ιδίου θέματος, με μια διευκρινιστική ερώτηση.



Η διαδικασία δεν θα έχει την αυστηρότητα της διαδικασίας ενός 
debate, εκεί άλλωστε το γεγονός ότι οι δύο πολιτικοί Αρχηγοί διασταυρώνουν 
τα ξίφη τους, επιβάλλει μια πιο σφιχτή διαδικασία, αλλά ούτε και την 
χαλαρότητα ενός τηλεοπτικού talk show. Θα έχει τον τύπο μιας πολιτικής 
συνέντευξης.

Νομίζω δεν χρειάζεται να πω άλλα, πέραν του ότι οι συνάδελφοί 
μου, μου επεφύλαξαν την ικανοποίηση στο τέλος να κάνω μια ερώτηση κι 
εγώ, για να νιώσω ότι δεν αποποιούμαι το ρόλο του δημοσιογράφου, και να 
δώσω αμέσως στον κύριο Σταύρο Θεοδωράκη τον λόγο, για να κάνει την 
πρώτη ερώτησή του στον Πρωθυπουργό.

ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, άκουσα με προσοχή το Σαββατοκύριακο 
τις ομιλίες σας, που αναφερθήκατε στα επιτεύγματα της Κυβέρνησής. 
Διάβασα και τις 90 τόσες σελίδες του απολογισμού των δύο ετών, που 
έγραψαν οι Υπουργοί τις επιτυχίες τους μόνο. Δεν υπάρχουν λάθη κύριε 
Πρόεδρε; Δεν παραλείψεις; Δεν υπάρχουν αδυναμίες;

Εγώ θα σας αναφέρω μόνο ένα, για να αρχίσουμε. Σύμφωνα με 
την έκθεση του 2001 του ΟΑΣΑ, η Ελλάδα είναι πρώτη μαζί με την Ιταλία, στη 
διαφθορά στο δημόσιο και στην παραοικονομία. Γιατί δεν λέτε δημοσίως τι δεν 
πήγε καλά; Γιατί δεν υποχρεώνετε τους Υπουργούς να κάνουν να αυτοκριτική, 
για να πειστεί και η κοινή γνώμη, ότι ξέρετε τι πρέπει να γίνει τα επόμενα δύο 
χρόνια, για να διορθωθούν τα προβλήματα που ζει ο πολίτης;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Μια πρώτη διαπίστωση. Αύριο κλείνουν δύο χρόνια 
θητείας αυτής της Κυβέρνησης, δυο χρόνια μετά τις τελευταίες εθνικές 
εκλογές. Στα δύο αυτά χρόνια έγινε μια συνεχής προσπάθεια, σε συνέχεια των 
όσων είχαν γίνει την προηγούμενη τετραετία, για να μπορέσει να ολοκληρώσει 
η Ελλάδα την ένταξή της στην Οικονομική και Νομισματική Ενωση. Ολοι οι 
Ελληνες ξέρουμε ότι κυκλοφόρησε το ευρώ στην Ελλάδα και κυκλοφόρησε 
χωρίς δυσκολίες.

Με τον τρόπο αυτό σταθεροποιήσαμε ακόμη περισσότερο την 
οικονομία μας και δώσαμε ακόμη περισσότερη ώθηση στην ανάπτυξη. Τα δύο 
χρόνια που έρχονται και όχι μονάχα αυτά, ανοίγει ένας νέος ιστορικός κύκλος. 
Αρχίζει μια νέα εποχή. Μια εποχή, όπου πια η επιδίωξη δεν είναι να 
συμμετάσχουμε, αλλά η επιδίωξη είναι να πετύχουμε την πραγματική 
σύγκλιση, οικονομική και κοινωνική.

Να φτάσουμε δηλαδή το βιοτικό επίπεδο των άλλων 
ευρωπαϊκών κρατών, να έχουμε το ίδιο εισόδημα περίπου, να προσφέρει το 
κράτος τις ίδιες υπηρεσίες, να έχουμε την ίδια περίπου ποιότητα ζωής όπως 
οι άλλοι Ευρωπαίοι. Θέλουμε τη σύγκλιση.

Τα δύο χρόνια που πέρασαν αφιερωθήκαμε κυρίως στην 
προετοιμασία και την προώθηση αυτού του στόχου. Και όπως επισημάνατε, 
υπάρχουν τομείς όπου υπάρχουν καθυστερήσεις, ή θα έλεγα ότι δεν έγινε 
ακόμη τόση πρόοδος, όσο θα θέλαμε.



Ενας τομέας για παράδειγμα, πέραν από αυτόν που αναφέρατε 
εσείς, είναι ο τομέας που έχει σχέση με το ΙΚΑ. Υπάρχουν ακόμη ουρές στα 
ιατρεία του ΙΚΑ, η έκδοση των συντάξεων από τον ΟΓΑ καθυστερεί πολλούς 
μήνες. Εγιναν σημαντικά βήματα για τη μεταρρύθμιση στην υγεία, δεν είναι 
όμως ακόμη τόσο απτά στα νοσοκομεία και πρέπει να γίνουν αποτελεσματικά.

Στις υπηρεσίες πρόνοιας, ορισμένες υπηρεσίες που ζητούνται 
δεν έχουν ακόμη το εύρος το οποίο είναι απαραίτητο. Η γραφειοκρατία 
υπάρχει σε πολύ μεγάλο βαθμό ακόμη. Και οι πολίτες, αν και έχουν 
διευκολυνθεί με τις μηχανογραφήσεις στις διαδικασίες, πολλές φορές ακόμη κι 
όχι τόσο στο κέντρο όσο στην περιφέρεια, καθυστερούν.

* Υπάρχει κι αυτό το φαινόμενο που είπατε, το φαινόμενο της 
διαφθοράς και θέλω να το διακρίνω αμέσως, διότι υπάρχουν μερικοί οι οποίοι 
λένε ότι «το κράτος πια είναι διεφθαρμένο, η κοινωνία είναι διεφθαρμένη». Δεν 
είναι έτσι. Σε πολλές υπηρεσίες απαιτείται αυτό που λέγεται το 
«γρηγορόσημο». Κάκιστα. Είναι καταδικαστέα πρακτική και δεν πρέπει να 
υπάρχει. Όπως σε άλλα επίπεδα, υπάρχει το οικονομικό έγκλημα, υπάρχουν 
τρόπο φοροδιαφυγής και αυτοί πρέπει να καταπολεμηθούν.

Μέσα σε αυτή την προσπάθεια που έχει αρχίσει αλλά θα 
συνεχιστεί τώρα εντατικά, όλοι αυτοί οι τομείς που αφορούν τη ζωή του 
πολίτη, την καθημερινότητά του, που αφορούν το πόσο αισθάνεται ότι το 
γύρω περιβάλλον τον βοηθά στις επιδιώξεις του, αυτοί οι τομείς θα 
αποτελέσουν αντικείμενο φροντίδας και θα πάρουμε βέβαια μια σειρά από 
μέτρα.

Ν.ΧΑΤΖΗΝIΚΟΛΑΟΥ: Ο κύριος Θεοδωράκης για διευκρινιστική ερώτηση. 
ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Λίγο να επιμείνω. Ο χρόνος θα δώσει τις λύσεις κύριε 
Πρόεδρε στα προβλήματα που έχετε επισημάνει; Δηλαδή δεν θα αλλάξετε τη 
μέθοδο; Δεν θα αλλάξετε κάποιους ανθρώπους; Γιατί για να έχουν 
παρατηρηθεί αυτά τα προβλήματα, τα οποία κι εσείς δεχτήκατε -και πιθανόν 
και κάποια άλλα, αλλά ας μην τα θέσω τώρα- κάτι φταίει. Μόνο ο χρόνος θα 
είναι η ελπίδα μας για τα επόμενα χρόνια;
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ο χρόνος σίγουρα δεν είναι η ελπίδα. Αλίμονο αν 
περιμένουμε από το χρόνο να αλλάξει τα πράγματα. Γίνονται δράσεις, 
εξελίσσονται δράσεις.

Θα σας αναφέρω για παράδειγμα ότι στο ΙΚΑ έχουνε προωθήσει 
τα τηλεφωνικά ραντεβού. Τέλος του 2003 θα πρέπει να γίνονται σε όλη την 
Ελλάδα και αυτό σημαίνει ότι οι αναμονές θα είναι ελάχιστες. Η, αυθημερόν θα 
βρίσει κανείς το γιατρό, ή την επομένη.

Οσον αφορά την έκδοση των συντάξεων του ΟΓΑ, αυτή τη 
στιγμή υπάρχει μια διαδικασία προσλήψεων υπαλλήλων, ώστε επίσης το 
2004 να μην υπάρχει η αναμονή τεσσάρων -  πέντε μηνών που υπάρχει 
σήμερα, αλλά να εκδίδονται οι συντάξεις σε ένα μήνα.

Οσον αφορά τα θέματα της υγείας που ανέφερα, υπάρχουν 
εντατικές εργασίες και ελπίζω το 2000 16 νοσοκομεία στην Αθήνα, θα είναι



νοσοκομεία τα οποία θα παρουσιάζουν μια τελείως διαφορετική εικόνα, όπως 
θα υπάρχουν και πολλά νοσοκομεία τα οποία θα αρχίσουν να λειτουργούν 
πια, αναφέρω το παράδειγμα του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, όπως 
ελπίζω κι όταν ξεπεραστούν οι αντιθέσεις με τις Πανεπιστημιακές Σχολές, το 
νοσοκομείο του Χαϊδαρίου της Δυτικής Αττικής, ένα πρότυπο νοσοκομείο να 
αρχίσει να λειτουργεί.

Τώρα μου θέτετε το πρόβλημα αν θα φύγουν κάποιοι άνθρωποι. 
Βεβαίως, όπου εντοπίζονται καθυστερήσεις οι οποίες οφείλονται σε 
αδιαφορία, σε άγνοια, ότι δεν υπάρχει η αίσθηση ότι πρέπει να επιταχυνθούν 
τα πράγματα, αυτοί οι άνθρωποι θα φύγουν. Και έχουν φύγει στο παρελθόν 
αρκετοί άνθρωποι. Δεν πρέπει κανείς να χτυπά τα τύμπανα γύρω από αυτό το 
θέμα, αλλά έχουμε βαθιά συνείδηση ότι πρέπει όλοι να δουλεύουν σκληρά για 
να πετύχουμε το αποτέλεσμα.

Ν.ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ο κύριος Καψής.
Μ.ΚΑΨΗΣ: Να μείνουμε σε αυτό το θέμα κύριε Πρόεδρε. Ξέρετε για να έρθω 
στη συνέντευξη ξεκίνησα από την Πειραιώς και για να έρθω στην Αγία 
Παρασκευή έκανα περίπου 57 λεπτά. Στη διάρκεια αυτής της διαδρομής μου 
τηλεφώνησε μια τηλεθεατής του “ALPHA” και μου αφηγήθηκε το εξής:

Πήγε σήμερα το πρωί να κάνει μια μαστογραφία στον Αγιο 
Σάββα και της έκλεισαν ραντεβού μετά από 8 μήνες. Αναρωτιέμαι δηλαδή 
κύριε Πρόεδρε αν εσείς ήσασταν ένας απλός Ελληνας πολίτης και ζούσατε 
την καθημερινότητα έτσι όπως την ζουν οι απλοί Ελληνες πολίτες, αν σας 
συναντούσα δηλαδή όπως είπατε στο ΙΚΑ με μια ουρά 350 μέτρα, όπου σας 
σπρώχνουν, όπου ο αστυφύλακας που είναι εκεί για την τήρηση των μέτρων 
σας βρίζει και σας ρωτούσα «αν είστε ευχαριστημένος από την Κυβέρνηση 
Σημίτη». Θα μου απαντούσατε «ναι είμαι ευχαριστημένος από την Κυβέρνηση 
Σημίτη;».

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κύριε Καψή, να φέρουμε τα πράγματα πρώτα στο σωστό 
τους μέγεθος. Δεν ξέρω τη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί στον Αγιο Σάββα 
είπατε ότι κάνει τόσους μήνες για μια μαστογραφία.
Μ.ΚΑΨΗΣ: Η λίστα αναμονής είναι 8 μήνες.

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αυτό βέβαια είναι ένα καθεστώς το οποίο δεν δέχομαι με 
τίποτε να υπάρχει, αλλά θέλω να σας επαναλάβω ότι από τους ελέγχους τους 
οποίους έκανα στο ΙΚΑ μετά τα τηλεφωνικά ραντεβού εκεί όπου υπάρχουν, 
δεν είναι αυτό που αναφέρατε, ότι είναι αναμονές πολλών εβδομάδων, είναι 
δυο - τριών ημερών, εκτός αν δεν υπάρχουν ορισμένες ειδικότητες 
οφθαλμίατροι, ενδοκρινολόγοι κλπ.

Πιστεύω ότι και στον Αγιο Σάββα αν έχουν έτσι τα πράγματα, θα 
διορθωθεί η κατάσταση διότι -όπως σας είπα- γίνεται μια εντατική 
προσπάθεια στα 16 νοσοκομεία της Αθήνας. Δεν πρέπει να είναι έτσι τα 
πράγματα και δεν ισχυρίστηκε ποτέ κανείς ότι είμαστε ικανοποιημένοι.

Αλλά εγώ θα σας ρωτήσω ήταν τα πράγματα καλύτερα παλιά; 
Δεν είναι τα πράγματα καλύτερα τώρα; Γιατί όλο και περισσότεροι Ελληνες και



πραγματικά πολύ λιγότεροι Ελληνες πηγαίνουν στο εξωτερικό για περίθαλψη; 
Αλλοτε για πολλών τύπων εγχειρήσεις, δεν είχες παρά μία δυνατότητα: να 
πας στην Αγγλία ή όπου αλλού. Τώρα γίνονται κι εδώ στην Ελλάδα, π.χ. οι 
καρδιοχειρουργικές και γίνονται καλά.

Αν δείτε τους αριθμούς εκείνων τους οποίους βοηθάει το ΙΚΑ, ή 
τους δίνει τα χρήματα να πάνε στο εξωτερικό, έχουν μειωθεί δραστικά. Οι 
ιατρικές υπηρεσίες είναι καλύτερες, η εξυπηρέτηση του πολίτη είναι καλύτερη, 
αλλά απέχει ακόμη από αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε και γι’ αυτό λέμε ότι 
πρέπει να παλέψουμε για την πραγματική σύγκλιση. Δεν είμαστε 
ικανοποιημένοι. Αλλά λέμε ότι έχουμε διανύσει απόσταση.

Να σας πω ένα παράδειγμα από την Κεφαλονιά όπου πήγα. 
Μου είπαν ότι «παλιά το νοσοκομείο εκεί ήταν μια παράγκα». Σήμερα δεν 
είναι παράγκα. Είναι ένα ικανοποιητικό νοσοκομείο. Αυτό κάνει τη διαφορά. 
Το νοσοκομείο λύνει τα πάντα; Σίγουρα όχι. Εχει ακόμη ελλείψεις; Σίγουρα 
ναι. Αλλά δεν είναι παράγκα και έχουμε προχωρήσει πολύ.

Γίνεται προσπάθεια, αυτό δεν θέλω να το υποτιμάμε. Αλλά εμείς 
έχουμε απόλυτη συνείδηση ότι και η λίγη βελτίωση δεν φτάνει. Χρειάζεται 
περισσότερη βελτίωση για τον πολίτη.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Πάντως από ό,τι καταλαβαίνω από την απάντηση, είναι φυσικό 
μια Κυβέρνηση να έχει να παρουσιάσει έργο, υπό το φως των προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους, καταλαβαίνω ότι 
δεν σας κάνει εντύπωση που στις δημοσκοπήσεις καταψηφίζουν το ΠΑΣΟΚ. 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Με συγχωρείτε δεν καταψηφίζουν το ΠΑΣΟΚ στις 
δημοσκοπήσεις. Αυτή είναι μια ερμηνεία των δημοσκοπήσεων με την οποία 
διαφωνώ. Στις δημοσκοπήσεις εκφράζεται ένα αίτημα για κάτι διαφορετικό, για 
κάτι καλύτερο. Περιμένουν από την Κυβέρνηση αν δεν δουν ότι η Κυβέρνηση 
αποδίδει, μεταφέρουν τη συμπάθειά τους σε ένα άλλο Κόμμα για να δώσουν 
ένα μήνυμα τι θέλουν από την κοινωνία.

Οι δημοσκοπήσεις είναι μια διαδικασία όπου κανείς πρέπει να 
πάρει σοβαρά μηνύματα για το τι πρέπει να κάνει, αλλά ούτε είναι ένα μήνυμα 
ότι πρέπει να θεωρήσουμε ότι τελείωσαν τα πράγματα, δεν προχωρούν κλπ., 
ούτε βέβαια να θριαμβολογούμε όταν είναι καλές οι δημοσκοπήσεις.

Δημοσκοπήσεις υπήρξαν πολλές στο παρελθόν κι αν 
ακολουθήσω τη δική σας λογική, θα έπρεπε το 1998 όπου οι αποστάσεις 
μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας ήταν περίπου οι ίδιες, το 
ΠΑΣΟΚ ήταν αρκετά πίσω από τη Νέα Δημοκρατία, θα έπρεπε να 
θεωρήσουμε ότι η οικονομική πολιτική, ήταν λανθασμένη, ότι ο κόσμος 
απορρίπτει την οικονομική πολιτική και θα έπρεπε το ΠΑΣΟΚ να αλλάξει την 
οικονομική πολιτική. Όμως η οικονομική αυτή πολιτική απέδωσε και 
κερδίσαμε στις εκλογές.

Οι δημοσκοπήσεις άλλωστε χρειάζονται πάντα και μια προσοχή 
στο χειρισμό τους, να μην μεγαλοποιούμε τα πράγματα, γιατί θα θυμάστε κι 
εσείς ότι και τα τηλεοπτικά κανάλια έπεσαν θύμα του γεγονότος ότι την ημέρα



των εκλογών οι περισσότερες δημοσκοπήσεις έδιναν μπροστά τη Νέα 
Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ κέρδισε.

Καλές είναι οι δημοσκοπήσεις, μας βοηθούν στη δουλειά μας, τις 
χαιρετίζω, αλλά κι εμείς θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας γιατί πιστεύουμε σε 
αυτήν.

Ν.ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ο κύριος Κουίκ.
Τ. ΚΟΥΙΚ: Σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις και το τελικό αποτέλεσμα κύριε 
Πρωθυπουργέ, θα μπορούσε κανείς βέβαια να αναφερθεί και στο θέμα των 
παράνομων ελληνοποιήσεων, αλλά το αφήνω αυτό προς το παρόν.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κύριε Κουίκ με συγχωρείτε, τι σχέση έχουν οι παράνομες 
ελληνοποιήσεις, με το αν οι δημοσκοπούντες ή οι εταιρείες δημοσκοπήσεων... 
Τ. ΚΟΥΙΚ: Είναι θέμα μεγάλο όπως ξέρετε, το οποίο το αποφεύγετε σαν 
Κυβέρνηση να το συζητήσετε με την Αξιωματική Αντιπολίτευση. 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όχι εγώ άμα θέλετε το συζητάω, αλλά μην μπερδεύουμε 
τις δημοσκοπήσεις με αυτό.

Τ. ΚΟΥΙΚ: Αυτό το οποίο θέλω να σας πω, είναι ότι πραγματικά σας 
παρακολουθώ με πάρα πολύ προσοχή και μου δίνετε...
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ένα λεπτό κύριε Κουίκ γιατί μου αρέσει να μένουν θέματα 
εκκρεμή. Αναφερθήκατε στις παράνομες ελληνοποιήσεις και αναφερθήκατε 
στο εκλογικό αποτέλεσμα. Το θέμα αυτό έχει συζητηθεί επανειλημμένα στη 
Βουλή και τα μόνα στοιχεία τα οποία έφερε η Νέα Δημοκρατία που 
ισχυρίστηκε ότι νοθεύτηκε το εκλογικό αποτέλεσμα από τις παράνομες 
ελληνοποιήσεις, ήταν μια σειρά από διαπιστώσεις από το Προξενείο της 
Μόσχας ή όπου αλλού, ότι ένας αριθμός ελληνοποιήσεων δεν εξυπηρετούσε 
τα κριτήρια ή δεν ανταποκρινόταν στα κριτήρια.

Θέλω να θυμίσω στους ακροατές ότι οι ελληνοποιήσεις έχουν 
αρχίσει ιδίως για τους Ελληνες που ήταν στην πρώην Σοβιετική Ενωση, από 
την εποχή της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, έχουν γίνει έκτοτε κι αν 
υπήρχαν αυτά τα στοιχεία γιατί δεν πήγε η Νέα Δημοκρατία στο Εκλογοδικείο; 
Γιατί δεν πήγε; Δεν πήγε.

Εφόσον δεν πήγε, δεν μπορούμε να λέμε παράνομες 
ελληνοποιήσεις, δηλαδή δεν μπορούμε να ρίχνουμε μια μομφή στην 
Κυβέρνηση η οποία δεν επαληθεύτηκε από τα πράγματα.

Σας ακούω στην υπόλοιπη ερώτηση.

Τ. ΚΟΥΙΚ: Αυτό το οποίο θέλω να πω -και από εκεί και πέρα βεβαίως θα σας 
απαντήσει η Νέα Δημοκρατία από τη στιγμή που έχετε αυτό το ανοιχτό θέμα 
μαζί της, ή το έχει εκείνη μαζί σας- είναι ότι σας παρακολουθώ στην 
τοποθέτησή σας ότι όλα βαίνουν καλώς σε αυτόν τον τόπο, προσπαθώντας 
να πιάσουμε τους ευρωπαϊκούς ρυθμούς που έχουν επιτευχθεί πριν από μια 
εικοσαετία στην υπόλοιπη Ευρώπη και κυρίως στις χώρες του Βορρά.



Και αναρωτιέμαι πράγματι σ’ αυτά τα 21 χρόνια, με όλο το 
σεβασμό στο πρόσωπο κ.Πρόεδρε, πραγματικά ζούσατε την πραγματικότητα 
και την κατάσταση. Και πραγματικά αναρωτιέμαι γιατί αυτή τη στιγμή να 
κουβεντιάζουμε μόνο τα δύο χρόνια της Πρωθυπουργίας από τις εκλογές του 
2000, όταν το ΠΑΣΟΚ κυβερνάει 21 χρόνια, ΠΑΣΟΚ ψήφισε ο κόσμος, όχι 
Σημίτη.

Και το ΠΑΣΟΚ αυτά τα 21 χρόνια με μία παρένθεση τριετίας από 
την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν έκανε όχι τίποτα, σαφέστατα έργο 
υπήρχε, αλλά τα ράντζα εξακολουθούν να είναι στα Νοσοκομεία κ.Πρόεδρε, 
εξακολουθούμε να έχουμε θέματα, πέραν εκείνων που είχαμε ανοιχτά στην 
εξωτερική πολιτική, όπως για παράδειγμα τα Ίμια που είναι μια γκρίζα ζώνη 
και δεν μπορεί να πάει Έλλην πολίτης εκεί, ούτε καν για μπάνιο. Όταν έχουμε 
τις ουρές.

Είκοσι ένα χρόνια κυβερνάτε, 21 χρόνια ουρές; Είκοσι ένα 
χρόνια ράντζα; 21 χρόνια ο πολίτης πραγματικά να πρέπει να μπαίνει στο 
σύστημα της διαφθοράς στο δημόσιο;

Άκουγα τον κ.Σκανδαλίδη ο οποίος έδωσε στη δημοσιότητα μία 
έκθεση την οποία συνέταξε με άλλους δύο συναρμόδιους ή τρεις 
συναρμόδιους συναδέλφους του. Και το ερώτημα είναι απλό. Το κράτος αυτό 
21 χρόνια ποιος το κυβερνούσε για να είμαστε σήμερα έτσι όπως είμαστε με 
τη διαφθορά;

Ν.ΧΑΤΖΗΝIΚΟΛΑΟΥ: Θέλω όπως παρεκάλεσα πριν τον κ.Πρόεδρο για 
συντομία στις απαντήσεις προκειμένου να έχουμε περισσότερες ερωτήσεις, 
θα υποβάλω την ίδια παράκληση και στους συναδέλφους μου για σύντομες 
ερωτήσεις.

Κύριε Πρόεδρε έχετε το λόγο.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κύριε Χατζηνικολάου όμως, άμα θίγει ο καθένας μία 
τεράστια γκάμα πραγμάτων.
Ν .ΧΑΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Μα γι’ αυτό κάνω αυτή την παράκληση κ. Πρόεδρε. 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κύριε Κουίκ, με ρωτήσατε όλα βαίνουν καλώς; Είστε 
προφανώς της άποψης ότι όλα βαίνουν κακώς.

Τ.ΚΟΥΙΚ: Οχι. Απεναντίας.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Εγώ θα παρατηρήσω τα εξής. Το πρώτο τμήμα της 
ερώτησης και το σχόλιό σας. Διαβάζω σε πολλές εφημερίδες και ακούω 
πολλούς σχολιαστές, ότι η οικονομία μας βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε 
κατάσταση πτώσης, ότι έχει μαραζώσει, ότι δεν έχει προοπτική. Είναι αυτή η 
κριτική, το σχόλιο του Τύπου, τα πράγματα πάνε κακά και τα κρύβετε.

Η οικονομία μας δεν έχει ρυθμό ανάπτυξης -πέστε- 3,8%, 3,6%, 
3,5% ο οποίος είναι σχεδόν διπλάσιος ή διπλάσιος από τους ρυθμούς της 
οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης;



Εγώ ακούω, επενδύσεις δεν γίνονται. Όταν κοιτάζω όμως τα 
στοιχεία βλέπω, ότι τα τελευταία χρόνια οι επενδύσεις στην Ελλάδα είναι σε 
ρυθμό από τις μεγαλύτερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τ.ΚΟΥΙΚ: Δεν έθεσα θέμα οικονομικό κ.Πρόεδρε, με συγχωρείτε, μίλησα για 
την ευτυχία και την εξυπηρέτηση του πολίτη.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Θα έρθω και σ’ αυτά, σε όλα θα έρθω.

Δεν είναι έτσι που είπατε εσείς, ότι τα 20 χρόνια τι έγινε; Το ’91 
και το ’93 η Ελλάδα βρισκόταν σε μια πορεία πτώσης. Υπήρχε ύφεση, όχι 
ανάπτυξη, αρνητική εξέλιξη. Υπήρχε αστάθεια στην οικονομία και η Ελλάδα 
ήταν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το οποίο είναι ο όρος τον οποίον 
χρησιμοποιούσαν στις Βρυξέλλες «το μαύρο πρόβατο».

Είναι αυτή τη στιγμή στην ίδια θέση; Κανείς δεν μπορεί να το 
ισχυριστεί αυτό, δεν είναι στην ίδια θέση. Έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια 
τα 10 χρόνια για να αλλάξει η πορεία της χώρας.

Και βεβαίως όταν γίνεται αυτή η προσπάθεια δεν μπορούν 
ταυτόχρονα πολλά πράγματα να γίνουν, διότι πρέπει να επικεντρωθούμε στη 
σταθεροποίηση της οικονομίας, διότι πρέπει να επικεντρωθούμε στα 
ελλείμματα τα οποία πρέπει να περιορίσουμε, πρέπει να δημιουργήσουμε 
τους μηχανισμούς εκείνους της ανάπτυξης και της σύγκλισης. Αυτούς 
δημιουργήσαμε αυτά τα 10 τελευταία χρόνια.

Μου λέτε, υπάρχουν ακόμα ράντζα στα Νοσοκομεία. Ναι, 
υπάρχουν. Αλλά έχετε μετρήσει κ.Κουίκ πόσα καινούργια Νοσοκομεία έχουν 
γίνει;
Τ.ΚΟΥΙΚ: Βεβαίως σαν του Βόλου που είναι άδειο κ.Πρόεδρε μέσα, που δεν 
έχει ένα κρεβάτι μέσα.
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Έχετε δει, ότι σε όλη την Ελλάδα και αυτή η Κυβέρνηση 
για πρώτη φορά άλλαξε την τακτική και δεν φροντίζει μονάχα για το κέντρο, 
αλλά χτίζει περιφερειακά Νοσοκομεία, τα οποία είναι ιδιαιτέρως σημαντικά. Το 
Νοσοκομείο της Λάρισας για παράδειγμα, το Νοσοκομείο της 
Αλεξανδρούπολης ή το Νοσοκομείο της Καλαμάτας. Ή υπάρχουν άλλα 
θέματα, τα οποία υπάρχουν για πολλά χρόνια.

Υπήρχε πριν το ’81 σας παρακαλώ πολύ κ.Κουίκ στην Ελλάδα 
πολεοδομικός χωροταξικός σχεδιασμός; Δεν είναι όλες αυτές οι διαδικασίες 
που μπήκαν μπροστά; Εδώ άλλες χώρες είχαν κάνει τα βήματα που 
προσπαθούμε να κάνουμε εμείς πριν από 40 -  50 -  60 ή και 100 χρόνια. Δεν 
μπορεί να περιμένετε από μία Κυβέρνηση, η οποία όπως λέτε, ήταν από το 
1981 και μετά στην εξουσία να αλλάξει ριζικά όλα τα πράγματα.

Έγιναν όμως πολύ μεγάλες τομές και για τις τομές αυτές είμαστε 
υπερήφανοι και σας λέω, θα συνεχίσουμε στη διαδικασία της πραγματικής, 
οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης και σε όλα αυτά τα θέματα τα οποία 
αναφέρατε.

Εμείς κ.Κουίκ, να σας αναφέρω ένα παράδειγμα, είμαστε η 
χώρα αυτή τη στιγμή που μαζί με τη Σουηδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη



μεγαλύτερη αύξηση των εκπαιδευτικών δαπανών. Είναι οι εκπαιδευτικές 
δαπάνες στην Ελλάδα υψηλές; Όχι. Είμαστε τελευταίοι στην Ένωση. Αλλά 
εκείνο που έχει σημασία είναι ποια πρόοδο κάναμε.

Αυξήσαμε τις δαπάνες; Δίνουμε περισσότερα λεφτά στα 
σχολεία; Ναι, το κάναμε. Όπως είμαστε μία χώρα η οποία τα τελευταία χρόνια 
πραγματοποίησε μια θεαματική -μια που μιλάμε για την εκπαίδευση- πρόοδο 
σε σχέση με την εκμάθηση των παιδιών σε τεχνολογίες της κοινωνίας της 
πληροφορίας, από τις μεγαλύτερες προόδους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Είμαστε όμως ακόμα πολύ πίσω, γιατί ήμασταν ανέκαθεν πίσω και πότε 
αρχίσαμε.

Αυτή η 20ετία είναι μία 20ετία δημιουργίας, αλλά δεν πρέπει να 
λέμε, ότι ό,τι υπάρχει σήμερα οφείλεται στην 20ετία, γιατί έτσι αδικούμε κάθε 
κοινωνικό νόμο εξέλιξης, παραβλέπουμε ότι δεν παραλάβαμε την Ελλάδα το 
’80 ως μία ιδεώδη χώρα, την παραλάβαμε τελευταία κ.Κουίκ.

Την παραλάβαμε τελευταία και έκτοτε βελτιώσαμε κατά πολύ τις 
αποστάσεις. Με το να είμαστε μέλη τώρα της Οικονομικής και Νομισματικής 
Ένωσης το αποδεικνύουμε αυτό.
Ν.ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ο κ.Τσίμας.

Π.ΤΣ1ΜΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, επιστρέφω στην αρχική ερώτηση και στο σχήμα 
που λίγο -  πολύ μας δώσατε, ότι δύο χρόνια είχαμε κυρίως την ΟΝΕ, είχαμε 
το Ευρώ, τώρα πάμε για την πραγματική σύγκλιση.

Κινδυνεύουμε απόψε εμείς να σας ρωτάμε, τι θα κάνετε με το 
ένα, με το άλλο και εσείς να μας παρουσιάζετε στόχους, προγράμματα ή 
ευχές. Και στο πίσω μέρος του δικού μας μυαλού, ενδεχομένως και αυτών 
που μας ακούνε, να βρίσκεται το ερώτημα: Ωραία τα λέει, ενδεχομένως τα 
θέλει, αλλά μπορεί να τα κάνει ο Χριστιανός, με ποια Κυβέρνηση, με ποιους 
υπουργούς, με ποιο Κόμμα;

Αυτό δηλαδή που τίθεται εν αμφιβάλω πάλι αυτές τις μέρες, είναι 
αν υπάρχουν πολιτικές προϋποθέσεις για να λυθούν αυτά τα προβλήματα. 
Έχω στο μυαλό μου και όλοι μας νομίζω έχουμε στο μυαλό μας μια Σύσκεψη 
που έγινε τις προάλλες στα γραφεία του Κόμματός σας, όπου υπουργοί, 
βουλευτές και στελέχη του Κόμματος σχεδόν ήρθαν στα χέρια για το ποιανού 
ο προσωπικός κομματάρχης θα γίνει υποψήφιος Δήμαρχος στον Α’ ή στον Β' 
Δήμο.

Έχω υπόψη τη συζήτηση που ξανά άνοιξε, αν θα συνεχίσετε με 
το ΠΑΣΟΚ ή θα πρέπει να γίνει ένα νέο Κόμμα ή μια συζήτηση που άνοιξε για 
το αν μετά τις δημοτικές εκλογές αν ηττηθείτε, θα τεθεί θέμα Πρωθυπουργίας 
ή όχι.

Όταν βρεθήκατε στην αντίστοιχη κατάσταση πέρσι τον Ιούνιο, 
πήγατε στο Εκτελεστικό Γραφείο, συγκρουστήκατε, είπατε, δεν μ’ αφήνετε να 
κυβερνήσω και επιβάλατε ένα Συνέδριο που το Εκτελεστικό Γραφείο δεν 
ήθελε.



Έχετε αντίστοιχη πολιτική πρωτοβουλία για να μπορέσετε ή 
τουλάχιστον να είναι πειστικές οι ευχές ή οι στόχοι, ότι την επόμενη διετία 
πάμε για την πραγματική σύγκλιση; Γιατί βρισκόμαστε νομίζω πολύ κοντά στο 
κλίμα που βρεθήκατε πέρσι τον Ιούνιο.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Το ερώτημά σας κ.Τσίμα για να το συγκεκριμενοποιήσω, 
γιατί δεν μπορώ να το απαντήσω αν δεν το συγκεκριμενοποιήσω, είναι, ότι 
δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτό που λέμε, αν έχουμε αυτή τη 
δυνατότητα.

Και εγώ σας διαβεβαιώ, ότι έχουμε τη δυνατότητα, γιατί για 
κοιτάξτε κ.Τσίμα αν θέλετε να είστε αντικειμενικός, τι άνθρωποι έκαναν αυτή 
την πρόοδο από το ’96 και μετά, δεν είναι αυτοί που είναι στην Κυβέρνηση; 
Δεν είναι αυτοί που είναι στο Κόμμα; Αυτοί δεν άλλαξαν την κατάσταση από 
το ’93 -για να ακριβολογώ και να μην αδικώ κανέναν- και μετά που δούλεψαν 
γι’ αυτό το αποτέλεσμα; Γιατί αυτοί οι άνθρωποι στα ξαφνικά δεν αξίζουν 
τίποτε, πρέπει να φύγουν, να έρθουν κάποιοι άλλοι, ποιοι;

Πιστεύω, ότι πρώτα απ’ όλα έχουμε στελέχη. Δεύτερον, πιστεύω 
ότι κάναμε μία σημαντική ανανέωση. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι μέσα στην 
Κυβέρνηση. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι οι οποίοι δοκιμάστηκαν στους αγώνες 
και στην πάλη για να αλλαχθούν τα πράγματα. Από τον κ.Χριστοδουλάκη, τον 
κ.Δρυ και πολλούς άλλους από τους Υφυπουργούς και άλλους Υπουργούς, 
για παράδειγμα αναφέρω αυτά τα ονόματα.

Π.ΤΣΙΜΑΣ: Μου επιτρέπετε μια διακοπή.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ένα λεπτό, με ρωτήσατε αν εγώ μ’ αυτούς τους 
ανθρώπους μπορώ να φέρω το αποτέλεσμα. Και σας απαντάω ότι μ’ αυτούς 
τους ανθρώπους και με άλλους μπορώ να φέρω αυτό το αποτέλεσμα, γιατί μ’ 
αυτούς τους ανθρώπους κατάφερα το δρόμο μέχρι τώρα. Και οι άνθρωποι 
αυτοί δεν απαξιώθηκαν.

Μου λέτε τώρα, ότι στο ΠΑΣΟΚ προχθές εκεί για τις 
υποψηφιότητες της Β’ Περιφέρειας της Αθήνας υπήρχαν διαφορές, παρ' ολίγο 
να έρθουν στα χέρια. Σας λέω ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο, το οποίο δεν μ’ 
ικανοποιεί καθόλου, αλλά αυτά συμβαίνουν και στο ΠΑΣΟΚ και εκεί και αλλού 
και κυρίως στις συνεδριάσεις του Εκτελεστικού Γραφείου υπάρχει ελευθερία 
απόψεων.

Μετά τη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου πολλές φορές ή 
άλλες συνεδριάσεις κυβερνητικών οργάνων, λέγεται, δεν τα βρήκαν, ήρθαν 
στα χέρια όπως είπατε, ή ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους. Μα πώς θα 
συζητήσουμε σε ελευθερία, πώς θα συζητήσουμε ο καθένας με την άποψή 
του για να κάνουμε συνθέσεις και κυρίως εγώ ο επικεφαλής να κάνω τη 
σύνθεση και να κάνω τη γραμμή;

Μερικές φορές χρειάζεται περισσότερη ομόνοια; Ναι.
Μερικές φορές χρειάζεται περισσότερη ομοψυχία; Ναι.
Μερικές φορές χρειάζεται περισσότερη πάλη μαζί; Ναι.



Αλλά αυτή η Κυβέρνηση και αυτή η παράταξη έχουν αποδείξει 
τα τελευταία χρόνια πιστεύω, ότι έχουν τη δύναμη να προχωρήσουν.

Εγώ σας ρωτώ. Όταν έγινα εγώ το ’96 Πρωθυπουργός, θα 
ξέρετε επειδή παρακολουθείτε καλά τις εφημερίδες, ότι η πρόβλεψη ήταν σε 
τέσσερις μήνες θα πέσει αυτή η Κυβέρνηση, θα έρθει άλλη Κυβέρνηση, θα 
φαγωθούν, θα τσακωθούν. Και από τους τέσσερις μήνες πήγαμε στους 
άλλους τέσσερις και στους άλλους τέσσερις και στους άλλους τέσσερις και 
συνεχώς τέσσερις μήνες. Έχω διαβάσει άπειρες φορές «Ο Σημίτης μπροστά 
στο Γολγοθά του».

Ε, είμαι εδώ και είμαι εδώ με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι το 
αποτέλεσμα. Και είμαι εδώ γιατί η ομάδα αυτή παρά τις ελλείψεις έχει πολύ 
καλά στοιχεία.
Π.ΤΣΙΜΑΣ: Προφανώς το ΠΑΣΟΚ είναι ο Γολγοθάς.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι Γολγοθάς κ.Τσίμα. Γολγοθάς είναι 
μία έκφραση την οποία χρησιμοποιούν, γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν, ότι 
μέσα από τη διαφορετικότητα γίνεται η σύνθεση και ότι εμείς δουλεύουμε. Εγώ 
και οι άλλοι δουλεύουμε και έχουμε κοινές πεποιθήσεις παρά τις διαφορές 
μας.

Π.ΤΣΙΜΑΣ: Πάντως εγώ, η ερώτησή μου δεν ήταν αν εσείς είστε 
ευχαριστημένος από τα στελέχη σας. Το ερώτημά μου ήταν, αν στα αλήθεια 
υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να κυβερνήσετε; Όταν δεν αμφισβητούνται οι 
ικανότητες των Υπουργών σας, αλλά αν οι προσωπικοί σχεδιασμοί του κάθε 
υπουργού σας εξυπηρετούν τους δικούς σας στόχους και εναρμονίζονται μαζί 
τους;

Ο δικός σας ρόλος φοβάμαι ότι αμφισβητείται, όχι η ικανότητα 
των στελεχών σας. Αν θα είστε εκεί και μετά τις δημοτικές εκλογές, αν θα είστε 
εκεί στις εκλογές του 2004; Αν κάποιος πει ότι έχουμε περισσότερες 
πιθανότητες να κερδίσουμε τις εκλογές με κάποιον άλλον και όχι με το 
σημερινό μας αρχηγό, θα μείνετε, θα φύγετε; Αν θα μείνετε εκεί μετά τις 
εκλογές του 2004 είτε κερδίσετε, είτε χάστε;

Και όσο αυτό είναι σε εκκρεμότητα το ξέρετε καλύτερα από μένα 
η εναρμόνιση της Κυβέρνησης και η δουλειά της Κυβέρνησης υπονομεύεται 
και έχουμε φαινόμενα παραλυσίας, έχουμε φαινόμενα ασυνεννοησίας, έχουμε 
φαινόμενα δύο υπουργοί να μην μιλάνε μεταξύ τους.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κύριε Χατζηνικολάου να σας ζητήσω συγνώμη, αλλά ο 
κ.Τσίμας έθεσε πολλά ερωτήματα.
Π.ΤΣΙΜΑΣ: Να περιοριστώ σε ένα;
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όχι, θέλω να σας απαντήσω, γιατί δεν θέλουν να μένουν 
εκκρεμή αυτά τα πράγματα.
Ν.ΧΑΤΖΗΝIΚΟΛΑΟΥ: Νομίζω, ότι υπήρξε καταιγισμός ερωτημάτων. Θα 
παρακαλέσω και τους συναδέλφους μου να τηρήσουν αυτό που είπαμε, 
δηλαδή γρήγορες και κοφτές ερωτήσεις, ώστε και ο Πρωθυπουργός με 
γρήγορες και κοφτές απαντήσεις να διευκολύνει την πορεία της συνέντευξης.



Κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Με ρωτάτε, αν εγώ θα μπορώ να καθοδηγήσω αυτή την 
ομάδα, η οποία παρουσιάζει φυγόκεντρες τάσεις στο αποτέλεσμα; Η ίδια 
ομάδα περίπου ήταν και πριν, την καθοδήγησα παρά τις όποιες φυγόκεντρες 
τάσεις, μερικοί δεν συνέχισαν και φτάσαμε στο αποτέλεσμα. Και θα την 
καθοδηγήσω και την επόμενη διετία.

Μετά τις δημοτικές εκλογές δεν πρόκειται να γίνουν εκλογές. Δεν 
το προβλέπει το Σύνταγμα, δεν το προβλέπουν οι διαδικασίες οι οποίες θέλει 
το Σύνταγμα για τη σταθερότητα του τόπου. Οι εκλογές γίνονται κάθε 
τετραετία και θα γίνουν την τετραετία, δηλαδή το 2004.

Αν κάποιος μετά τις δημοτικές εκλογές αμφισβητήσει τη δίκιά 
μου εξουσία ή αρχή, δικαίωμά του είναι κ.Τσίμα. Δικαίωμά του είτε είναι μέλος 
του ΠΑΣΟΚ ή μη μέλος του ΠΑΣΟΚ να εκφράσει τη γνώμη του.

Εγώ έχω εκλεγεί από το Συνέδριο. Έχω εκλεγεί δυο φορές από 
το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ Πρόεδρος του Κόμματος. Έχω κερδίσει δύο εκλογές 
και θα οδηγήσω το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2004. Τις δυσκολίες, όπως είπα, 
τις προσωπικές, τις διαφορές πάντα προσπαθούμε να τις ξεπεράσουμε. 
Υπάρχει η θέληση για ένα κοινό αποτέλεσμα, παρά τις όποιες δυσκολίες 
μπορούν την μια ή την άλλη φορά να υπάρξουν στο να γίνει η σύνθεση.

Είναι το ΠΑΣΟΚ ένα Κόμμα και σ’ αυτό σας δίνω δίκιο ή αυτό 
που λένε μερικοί, το οποίο επειδή είναι πολλά χρόνια στην εξουσία, έχει 
ειδικούς τρόπους αντίδρασης. Μερικοί βλέπουν το προσωπικό τους μέλλον, 
τις προσωπικές τους επιδιώξεις, μερικοί αισθάνονται ότι είναι ανάγκη να 
δικαιωθεί η πορεία τους, μερικοί θέλουν να συνεχίσουν μ’ αυτό τον τρόπο. 
Αλλά αυτό δεν σημαίνει, ότι δεν θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το Κόμμα, αυτό 
το όχημα με ανανέωση, με νέα πρόσωπα, με προσπάθεια για μεταρρύθμιση 
και αλλαγή.

Ν.ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ο κ.Καψής να ξεκινήσει τον καινούργιο κύκλο 
ερωτήσεων. Θα παρακαλέσω σ’ αυτό τον κύκλο συντομότερες ερωτήσεις, όχι 
τοποθετήσεις.
Μ.ΚΑΨΗΣ: Πάω σε μια πολύ ερώτηση, που αν μπορείτε να μου την 
απαντήσετε με ένα ναι ή με ένα όχι κ.Πρόεδρε. Μπορείτε να υποσχεθείτε 
στους χιλιάδες εγκλωβισμένους του Χρηματιστηρίου, ότι τους επόμενους 
μήνες το Χρηματιστήριο θα ανέβει, θα πάρουν ένα μέρος από τις απώλειές 
τους;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κύριε Καψή, αν έδινα τέτοια υπόσχεση, δεν θα ήμουνα 
σοβαρός. Και θέλω να είμαι σοβαρός και να μην προσπαθώ να δημιουργήσω 
εντυπώσεις παρασύροντας τον κόσμο με λόγια, τα οποία δεν έχουν ουσία.

Το Χρηματιστήριο είναι μια αγορά και καθορίζεται από τις 
συνθήκες της αγοράς. Αν κοιτάζατε σήμερα το δείκτη του Χρηματιστηρίου θα 
βλέπατε, ότι ο δείκτης του Χρηματιστηρίου έπεσε 1,86 θαρρώ και σε όλα τα 
ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια έπεσε περίπου 2 μονάδες.



Αυτό δείχνει μία κοινή αντίδραση της Ευρωπαϊκής, αλλά και της 
Διεθνούς αγοράς στις εξελίξεις της Μέσης Ανατολής. Εγώ θα επαναλάβω 
αυτό το οποίο έχω πει πολλές φορές, μακροπρόθεσμα ένα Χρηματιστήριο 
πορεύεται όπως η οικονομία, βραχυπρόθεσμα καθορίζεται από τα 
συγκυριακά φαινόμενα της αγοράς. Αυτό πρέπει να ξέρουν όσοι επενδύουν.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν μπορείτε να δώσετε μια απλή 
απάντηση, ναι, θα ανέβει το Χρηματιστήριο. Εγώ έχω κάτι μετοχές, πίστεψα 
τον κ.Παπαντωνίου ...
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όχι κ.Καψή, σας λέω ότι τέτοια απάντηση κανείς 
σοβαρός άνθρωπος δεν μπορεί να σας την δώσει.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Εγώ έχω κάτι μετοχές, πίστεψα τον κ.Παπαντωνίου που δήλωνε 
το Μάρτιο του 2000 η περίοδος νευρικότητας του Χρηματιστηρίου έχει 
ημερομηνία λήξης, είναι η 9η Απριλίου, είναι η επανεκλογή του ΠΑΣΟΚ. Τον 
πίστεψα και τις κράτησα και τις κλαίω.

Π.ΤΣΙΜΑΣ: Ξέρεις Μανώλη, το είχε πει και ο κ.Σημίτης αυτό σε μια 
συνέντευξή του «ΣΤΑ ΝΕΑ» μετά τον κ.Παπαντωνίου, ότι η περίοδος 
νευρικότητα του Χρηματιστηρίου λήγει στις εκλογές. Πέσατε έξω κι εσείς 
κ.Πρόεδρε.
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Μπορεί να έπεσα έξω και πάντως θα σας συνιστούσα να 
κρατήσετε τις μετοχές σας, γιατί θα σας βγει θετικά αυτό.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Σας πιστέψαμε το 2000.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Τα παιχνίδια δεν ωφελούν. Αν θέλετε να παίζετε;
Ν.ΧΑΤΖΗΝ1ΚΟΛΑΟΥ: Ο κ.Θεοδωράκης επί του ιδίου θέματος; Ναι, 
κ.Θεοδωράκη.
ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Είδα τα στοιχεία του τριμήνου κ.Πρόεδρε στην Ελλάδα 
και στην Ευρώπη σε σχέση με τις χρηματαγορές. Σε όλη την Ευρώπη εντός 
και εκτός Ευρωζώνης παρουσιάζονται ...
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Τα Χρηματιστήρια, γιατί οι χρηματαγορές είναι κάτι 
διαφορετικό.
ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Έχετε δίκιο. Παρουσιάζονται είτε σταθεροποιητικές 
τάσεις, είτε ελαφρώς ανοδικές, είτε ελαφρώς πτωτικές. Εχουμε τη μεγαλύτερη 
πτώση. Από την αρχή του χρόνου έχουμε μία πτώση 15%, ανεξαρτήτως αν 
είναι συγκυριακό το Παλαιστινιακό ή όχι, γιατί αδυνατούμε στο βάθος χρόνου, 
των τεσσάρων αυτών μηνών, να παρακολουθήσουμε τις υπόλοιπες αγορές; 
Τι φταίει δηλαδή;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κύριε Θεοδωράκη, αν πάρετε την εξέλιξη από την 11η 
Σεπτεμβρίου και μετά, μέχρι περίπου τον Φλεβάρη, αν θυμάμαι καλά, θα δείτε 
ότι η αντίδραση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου ήταν η ανάλογη αντίδραση 
των άλλων Χρηματιστηρίων.

Το Ελληνικό Χρηματιστήριο κατέβηκε κάπως περισσότερο, μία ή 
δύο μονάδες, αλλά όλα τα Χρηματιστήρια έπεσαν κατά την περίοδο αυτή. 
Μετά άρχισαν τα Χρηματιστήρια να ανεβαίνουν, το Ελληνικό Χρηματιστήριο 
δεν ανταποκρίθηκε σ’ αυτή την ανοδική τάση και ακολούθησε με 
σκαμπανεβάσματα μία πτωτική πορεία.



Υπάρχουν διάφοροι συγκυριακοί λόγοι σε σχέση με τα ελληνικά 
δεδομένα και υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα τα οποία πρέπει να δούμε 
μακροπρόθεσμα, τα οποία σχετίζονται με το εύρος της αγοράς. Το εύρος της 
αγοράς στην Ελλάδα είναι μικρό, δεν πρέπει να ξεχνάνε οι ακροατές ή όσοι 
ασχολούνται μ’ αυτές τις σκέψεις, ότι ένα Χρηματιστήριο έχει η Γαλλία, ένα 
Χρηματιστήριο έχει η Αγγλία, ένα Χρηματιστήριο έχει η Γερμανία, δηλαδή 
πολύ μεγαλύτερες χώρες με πολύ μεγαλύτερες αγορές. Εκεί υπάρχει πολύ 
περισσότερη βάση για να αναπτυχθεί το Χρηματιστήριο και πρέπει να γίνουν 
συνεργασίες και εδώ στην Ελλάδα στην κατεύθυνση της ενισχύσεως της 
αγοράς, επεκτάσεως του εύρους της αγοράς.

Ν.ΧΑΤΖΗΝIΚΟΛΑΟΥ: Ο κ.Κουίκ.
Τ.ΚΟΥΙΚ: Εδώ όμως χωράει, επειδή αναφέρθηκε ο κ.Πρόεδρος στη λέξη 
παιχνίδια σε ότι αφορά το Χρηματιστήριο, ότι παραμονές των ευρωεκλογών οι 
12φυλλες γιγαντοαφίσες οι οποίες μιλούσαν θριαμβευτικά για το 
Χρηματιστήριο ήταν του δικού σας Κόμματος κ.Πρόεδρε. Και πρέπει να το 
υπενθυμίσω αυτό.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν θυμάμαι να υπήρχαν γιγαντοαφίσες ...
Τ.ΚΟΥΙΚ: Βεβαίως, 12φυλλα κ.Πρόεδρε.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Γιγαντοαφίσσες είπατε;
Τ.ΚΟΥΙΚ: Μάλιστα. Πόστερ στο δρόμο.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πόστερ όχι γιγαντοαφίσες. Τέλος πάντων, δεν έχει 
σημασία.
Τ.ΚΟΥΙΚ: Το ίδιο πράγμα είναι, που σημαίνει ότι στο παιχνίδι μπήκαν και 
άλλοι.

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αναφερόταν τότε το Κόμμα στην εξέλιξη η οποία υπήρχε. 
Η εξέλιξη όμως αυτή πάντα επισημάνθηκε ότι είναι μία εξέλιξη μέσα στα 
πλαίσια και στους νόμους της αγοράς.
Τ.ΚΟΥΙΚ: Δεν το θυμάμαι αυτό.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κύριε Κουίκ, να ρωτήσω όμως κι εγώ, μου επιτρέπετε; 
Τ.ΚΟΥΙΚ: Παρακαλώ.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Επειδή είναι η τρίτη ερώτηση που απευθύνεται σ’ αυτό το 
θέμα. Αυτό είναι ένα θέμα, το οποίο πραγματικά έχει δημιουργήσει και 
κοινωνικές αντιδράσεις, έχει οδηγήσει κάποιους να χάσουν χρήματα και 
πάντα είναι λυπηρό όταν χάνονται χρήματα.
Τ.ΚΟΥΙΚ: Και τη ζωή τους κ.Πρόεδρε.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Και βεβαίως πολύ πιο λυπηρό είναι όταν χάνουν τη ζωή 
τους μέσα στην απόγνωσή τους. Έχει δημιουργήσει μία αναστάτωση. Αλλά 
είναι το χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομίας, είναι εκείνο το στίγμα το 
οποίο δίνει την εικόνα της ελληνικής οικονομίας; Η ελληνική οικονομία στο 
εξωτερικό απ’ αυτό το στοιχείο κρίθηκε;

Εγώ δεν είδα καμία μα καμία έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
να αναφέρεται σ’ αυτό το πρόβλημα. Δεν είδα καμία μα καμία έκθεση του 
ΟΟΣΑ να αναφέρεται όταν μιλάει για την ελληνική οικονομία γι’ αυτό το



πρόβλημα. Δεν είδα καμία μα καμία έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου να αναφέρεται σ’ αυτό το πρόβλημα.

Και η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΟΟΣΑ και το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο επισημαίνουν άλλα πράγματα, ότι πρέπει να προσέξουμε 
τα ελλείμματα, ότι πρέπει να προσέξουμε τους ρυθμούς πληθωρισμού, ότι 
πρέπει να δούμε την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας, ότι χρειάζεται 
καλύτερο φορολογικό σύστημα, ότι χρειάζεται καλύτερη ενίσχυση των 
επιχειρήσεων.

Εκεί είναι τα κεντρικά σημεία της οικονομίας από τα οποία 
εξαρτάται η πρόοδος της ελληνικής οικονομίας και του ελληνικού λαού. Μην 
παίρνουμε μία δυσάρεστη περίπτωση, μία αρνητική περίπτωση, η οποία 
δημιούργησε πολλές αρνητικές εντυπώσεις και την κάνουμε κεντρικό θέμα για 
να σκεπάσουμε έτσι ό,τι άλλο έγινε. Ε, δεν πρέπει.

Τ.ΚΟΥΙΚ: Καμία αντίρρηση κ.Πρόεδρε.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Γιατί αυτή είναι μία εικόνα αρνητική, την οποία σωστά 
επισημαίνετε και το δέχομαι αυτό, την οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε, αλλά όχι 
να κρίνουμε από ένα μέρος το σύνολο το οποίο είναι θετικό.
Τ.ΚΟΥΙΚ: Φαντάζομαι, ότι το 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι που έχασαν τα 
λεφτά τους, δεν τους ενδιαφέρει τι λέει το ΟΟΣΑ, αλλά το τι λέει η τσέπη τους. 
Αυτή είναι η δική μου η αίσθηση, αλλά επειδή θέλω να προχωρήσω σε μία 
άλλη ενότητα ...
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ναι, αλλά να σας απαντήσω κι εγώ σ’ αυτό κ.Κουίκ, 
επειδή αυτός είναι ένας αφορισμός τον οποίον δεν δέχομαι. Γιατί πέρα από το
1.5 εκατομμύριο ανθρώπους τους οποίους πρέπει να έχουμε υπόψη μας, 
υπάρχουν και τα άλλα εκατομμύρια των εργαζομένων. Εσάς θα σας άρεσε το
1.5 εκατομμύριο να έχει κερδίσει και τα εκατομμύρια των εργαζομένων να 
έχουν χάσει τα εισοδήματα;

Τ.ΚΟΥΙΚ: Αυτό τι σχέση έχει κ.Πρόεδρε; Καμία.
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Έχει σχέση, γιατί από εκεί κρίνεται η ευρωστία και η 
ανάπτυξη της οικονομίας. Οι εργαζόμενοι πήραν περισσότερα λεφτά; Και σας 
λέω κ.Κουίκ ότι τα δύο τελευταία χρόνια οι Έλληνες εργαζόμενοι αύξησαν το 
πραγματικό τους εισόδημα κατά 5%. Κατά 5% αύξησαν το πραγματικό τους 
εισόδημα οι Έλληνες εργαζόμενοι. Το αύξησαν σε ρυθμούς οι οποίοι είναι οι 
πιο ψηλοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεν είναι ένα θετικό σημείο για το οποίο θα έλεγα, θα πρέπει να 
είμαστε ευχαριστημένοι, ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι, αυτοί που με τον 
ιδρώτα του μετώπου τους κάθε φορά παλεύουν για την επιβίωση, έχουν 
περισσότερα χρήματα στην τσέπη;
Π.ΤΣΙΜΑΣ: Να ρωτήσω κάτι;
Ν.ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΑΑΟΥ: Ναι κ.Τσίμα.

Π.ΤΣΙΜΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ίσως επειδή ως γνωστόν εγώ δεν παίζω στο 
Χρηματιστήριο, έχω τη δυνατότητα να το βλέπω λίγο πιο ψύχραιμα. Εσείς 
έχετε πει επανειλημμένα, ότι το Χρηματιστήριο είναι μακροπρόθεσμα ένας 
δείκτης της οικονομίας και σε μακρό χρόνο ακούει την πορεία της οικονομίας.



Το γεγονός ότι επί 30 μήνες το Ελληνικό Χρηματιστήριο πέφτει, 
δεν είναι ένας δείκτης ότι υπάρχει μια έλλειψη εμπιστοσύνης στην οικονομία; 
Το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι η τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρα 
στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων, που είναι πάλι ένας βαθμός 
εμπιστοσύνης στην οικονομία, δεν είναι ένας δείκτης χαμηλής εμπιστοσύνης 
σ’ αυτή την οικονομία;

Εσείς λέτε για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά οι επενδυτές 
δεν έχουν εμπιστοσύνη σ’ αυτή την οικονομία. Και η απάντηση, στο γιατί δεν 
έχουν εμπιστοσύνη στην οικονομία οι επενδυτές πρέπει να δοθεί. Η 
απάντηση που δίνει ο κ.Παπαδήμος στην έκθεσή του της Τραπέζης της 
Ελλάδος τελευταία είναι γιατί; Έχουμε μεν ένα ρυθμό ανάπτυξης ο οποίος 
συντηρείται σχεδόν αποκλειστικά από τα δημόσια και τα Ολυμπιακά έργα. Οι 
ιδιωτικές επενδύσεις είναι στάσιμες, οι επενδύσεις ειδικά σε τομείς νέας 
τεχνολογίας και παγίου κεφαλαίου είναι σε πτωτικούς ρυθμούς και 
κινδυνεύουμε μετά το 2004, όταν τα ολυμπιακά έργα και τα δημόσια έργα 
τελειώσουν, να μην έχουμε τις προϋποθέσεις να συνεχιστεί αυτή η ανάπτυξη. 
Να μείνουμε με τους δρόμους και τα γεφύρια.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κύριε Τσίμα, δε συμφωνώ στον τρόπο με τον οποίο 
παρουσιάζετε τα στοιχεία. Επενδύσεις υπάρχουν στην Ελλάδα και σας είπα 
εκτός από δημόσιες και οι δημόσιες και οι ιδιωτικές μαζί, υπάρχουν 
σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις, είναι σε ένα επίπεδο που είναι από τα 
υψηλότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Π. ΤΣΙΜΑΣ: Δεν είναι αλήθεια ότι οι ιδιωτικές είναι στάσιμες και με πτωτική 
τάση τα τελευταία χρόνια, ενώ οι δημόσιες αυξάνονται;
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν είναι στάσιμες και δεν είναι με πτωτική τάση τα 
τελευταία χρόνια.

Π. ΤΣΙΜΑΣ: Αυτό λένε τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας. 
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν συμφωνώ με αυτό. Εξαρτάται τι θεωρείτε ιδιωτικές 
επενδύσεις. Ιδιωτικές επενδύσεις θεωρώ όλες τις επενδύσεις που κάνουν οι 
ιδιώτες.

Όσον αφορά τις επενδύσεις, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το 
εξής, γιατί λέμε δεν έρχονται ξένοι. Αυτή είναι μια αντίληψη η οποία 
επικρατούσε στη 10ετία του ’60 που ερχόταν ο Τομ Πάπας και έχτιζε ένα 
εργοστάσιο ή έρχονταν οι Ιάπωνες και έχτιζαν ένα εργοστάσιο. Τέτοιες 
επενδύσεις υπάρχουν και στην Ελλάδα, δε γίνονται πια του τύπου αυτού οι 
επενδύσεις στο μεγαλύτερο τμήμα της Ευρώπης.

Π. ΤΣΙΜΑΣ: Γιατί γίνονται στην Ιρλανδία;
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ένα λεπτό. Είναι ιδιαίτερα σπάνιες και η εξαίρεση είναι η 
Ιρλανδία, που αναφέρατε. Αλλά για κοιτάξτε τη Γαλλία, τη Γερμανία, την 
Ισπανία. Γίνονται πάντα συμπράξεις, έρχονται ξένες εταιρείες και μπαίνουν σε 
ελληνικές εταιρείες, αγοράζουν ένα τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου, 
συμμετέχουν στα κέρδη και σε πολλές ελληνικές εταιρείες υπάρχουν τέτοιες 
συμμετοχές και συμπράξεις.



Π.χ. πήγα τελευταία σε μια ελληνική χαλυβουργία, συμμετέχει 
και μια ξένη εταιρεία. Εγώ σας καλώ να δείτε σε σχέση με την ηλεκτρική 
ενέργεια, όπου έγινε η απελευθέρωση της αγοράς βαθμιαία, αυτή τη στιγμή 
υπάρχουν προτάσεις ιδιώτες επενδυτές να χτίσουν εργοστάσια παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία θα καλύψουν περίπου το 30% των αναγκών.

Κοιτάξτε τις τηλεπικοινωνίες. Θα δείτε ότι πέρα από τον OTE, 
τον οποίο ξέρουμε όλοι ότι είναι ο οργανισμός ο οποίος φροντίζει τις 
τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στη σταθερή 
τηλεφωνία, δηλαδή το τηλέφωνο το οποίο είναι σταθερό στο τραπέζι, θα 
υπάρξουν και εταιρείες οι οποίες θα συμμετέχουν, θα εργάζονται στη σταθερή 
τηλεφωνία, θα προσφέρουν υπηρεσίες εκτός από τον OTE.

Υπάρχει η κινητή τηλεφωνία. Δεν ήρθε η TELESTET στην 
Ελλάδα και έκανε την κινητή τηλεφωνία; Δεν ήρθε η VODAFONE στην 
Ελλάδα και έκανε την κινητή τηλεφωνία; Θα υπάρχει και τέταρτη εταιρεία, 
πέρα από την COSMOTE και τις άλλες δύο, η INFOQUEST η οποία θα έρθει 
στην κινητή τηλεφωνία.

Και υπάρχουν πάνω από 260, αν θυμάμαι καλά εταιρείες και 
επενδυτές, οι οποίες θα προσφέρουν στην τηλεφωνία ειδικές υπηρεσίες στη 
σταθερή τηλεφωνία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έρχονται επενδυτές στην 
Ελλάδα.

Εδώ στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, σας ερωτώ, τα ναυπηγεία 
Σκαραμαγκά δεν αγοράστηκαν από μια γερμανική εταιρεία, η οποία πέρασε 
μετά σε ...
Π. ΤΣΙΜΑΣ: Πουλήθηκε.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πέρασε μετά σε έλεγχο των Αμερικανών. Δεν είναι ξένοι 
αυτοί, οι Γερμανοί, οι Αμερικάνοι, τι είναι δηλαδή αυτοί. Αυτοί ήρθαν και 
επένδυσαν στην Ελλάδα, αγοράζοντας τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και θα 
δουλέψουν τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Είναι ξένη επένδυση αυτή. Όπως είναι 
οι ξένες επενδύσεις που έγιναν με άλλες εξαγορές.

Ν. ΧΑΤΖΗΙΝΙΚΟΛΑΟΥ: Πάμε στον κ. Σταύρο Θεοδωράκη, για να κλείσουμε 
αυτόν, το δεύτερο κύκλο. Ο κ.Θεοδωράκης, χρησιμοποίησε το δικαίωμα που 
δεχθήκαμε όλοι ότι θα έχει ο καθένας σας μία φορά στη διάρκεια της 
συνέντευξης, να επανέλθει επί του ιδίου θέματος.
ΣΤ. ΟΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Το «έκαψα» το δικαίωμα αυτό.
Ν. ΧΑΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Το «κάψατε» κ. Θεοδωράκη.

ΣΤ. ΟΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πέρυσι την άνοιξη είχαμε τη σύγκρουση 
της Κυβέρνησης με τη διοίκηση του ΣΕΒ. Μάλιστα μου είχατε πει, σε μια 
συνέντευξη που μου είχατε παραχωρήσει, ότι η διοίκηση του ΣΕΒ έχει μια 
νεοφιλελεύθερη άποψη, μια άποψη που δε συμβιβάζεται με τις δικές μας 
απόψεις.

Πρόσφατα η Κυβέρνηση επέλεξε τον Πρόεδρο του ΣΕΒ για 
Διευθύνοντα Σύμβουλο στον OTE. Η απόφασή σας αυτή, σε συνδυασμό με



ένα άνοιγμα που φαίνεται ότι κάνετε τις τελευταίες μέρες στην κεντροαριστερά, 
εγκαινιάζει κάτι καινούριο; Είστε δηλαδή αποφασισμένος να χρησιμοποιήσετε 
πρόσωπα σε επιτελικές θέσεις, πέραν του κομματικού μηχανισμού του 
ΠΑΣΟΚ; Είτε από το κέντρο, είτε από τη φιλελεύθερη παράταξη, είτε από την 
αριστερά;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κύριε Θεοδωράκη, επειδή αναφερθήκατε σε αυτό το θέμα 
του OTE θέλω να εξηγήσω ότι ο κ.Αντωνακόπουλος ήταν στο ΣΕΒ o manager 
του ΣΕΒ, δεν ήταν εκλεγμένο μέλος. Δεν εκπροσωπούσε δια της εκλογής του 
τα μέλη.

Τον είχαν επιλέξει να διευθύνει τις εργασίες του ΣΕΒ. Manager 
ήταν, χρησιμοποιώ τον όρο τον απλό και κατανοητό και επειδή είναι ένας 
πολύ καλός manager, τον επιλέξαμε να είναι manager και δέχτηκε αυτός και 
του OTE.

Πιστεύω ότι είναι καλό αυτό. Είναι καλό διότι θέλουμε να 
χρησιμοποιήσουμε ικανούς ανθρώπους. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε 
ανθρώπους οι οποίοι είναι αποδοτικοί, οργανώνουν καλά, οδηγούν μια 
επιχείρηση να έχει κέρδη.

Δεν πρέπει η αντιπαράθεση η οποία δικαίως υπήρξε και 
υπάρχει ακόμα σε ορισμένα σημεία με το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών, 
ως προς την αντίληψή του για την οικονομική πολιτική, να χρωματίσει όλα τα 
πρόσωπα τα οποία έχουν διευθυντικές θέσεις στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί να 
μην πάρουμε ένα πρόσωπο από τον ιδιωτικό τομέα.

ΣΤ. ΟΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Εγώ δεν το είπα κ. Πρόεδρε για κακό. Ρωτώ αν είναι μια 
πολιτική η οποία θα εφαρμοστεί την επόμενη διετία. Αν δηλαδή θα 
χρησιμοποιήσετε κατά κόρον ανθρώπους της αγοράς και έξω από τον 
κομματικό σας χώρο.

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αυτό σημαίνει ότι και πριν θέλαμε και τώρα θέλουμε και 
στο μέλλον θα θέλουμε, να χρησιμοποιήσουμε ανθρώπους οι οποίοι φτάνουν 
σε ένα αποτέλεσμα, είναι καλοί στη διαχείριση των θεμάτων των 
επιχειρήσεων και των θεμάτων τα οποία έχουν σχέση με την οικονομία και 
άλλα.

Και βεβαίως και πρόσωπα της αριστερός, γιατί όχι. Εμείς 
είμαστε ανοιχτοί, θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα όσο το δυνατόν 
πλατύτερο φάσμα ανθρώπων.

Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες, οι οποίοι πιστεύουν ότι ο 
τόπος αλλάζει, ο τόπος άλλαξε, ότι προχωρούμε σε κάτι καλύτερο, ότι η 
Ελλάδα δίνει μια άλλη εικόνα στο εξωτερικό και θέλουν να συμμετάσχουν σε 
αυτή την προσπάθεια, δεν πρέπει να κλείσουμε πόρτες σε κανέναν. Εμείς 
καλούμε όλους που πιστεύουν σε αυτό το μέλλον να συνεργαστούν μαζί μας.

Π. ΤΣΙΜΑΣ: Να χρησιμοποιήσω το δικαίωμά μου;
Ν. ΧΑΤΖΗΝIΚΟΛΑΟΥ: Βεβαίως κ. Τσίμα.



Π. ΤΣΙΜΑΣ: Με αυτό που λέτε κ. Πρόεδρε, πραγματικά η σύγχυσή μου γίνεται 
ακόμα μεγαλύτερη. Ποια είναι η γραμμή σας σε σχέση με αυτό που μόλις 
περιγράψατε, τις ανοιχτές πόρτες σε όλους.

Έχω μια φράση σας από την τελευταία σας ομιλία πριν τις 
εκλογές, που λέτε: «έχω ένα όνειρο, έχω ένα όραμα για μια Ελλάδα, όπου τα 
παιδιά της θα μεγαλώνουν χωρίς τη σκιά του παρελθόντος».

Λίγους μήνες μετά πήγατε στην άλλη άκρη και εφαρμόσατε τη 
λεγάμενη γραμμή του σκληρού rock, της σκληρής, μετωπικής αντιπαράθεσης 
δεξιά και αριστερά. Μιλήσατε για κινδύνους εκτροπής, στο λόγο σας 
επαναφέρατε τα παλιά αντιδεξιά, γνωστά ρητορικά σχήματα.

Χτες στο λόγο σας στην Κεφαλονιά πάλι, έχετε, στο γραπτό 
τουλάχιστον κείμενο, μια φράση ότι: «η αντιπαράθεση δεν μπορεί να γίνεται 
με όρους δεξιά και αριστερά». Αναρωτιέμαι ποια είναι τελικά ...

Τ. ΚΟΥΙΚ: Η οποία αποσύρθηκε.
Π. ΤΣΙΜΑΣ: Δεν εκφωνήθηκε, αλλά υπάρχει γραπτή. Ποια είναι τελικά η 
πολιτική σας τακτική, απέναντι στην αντιπολίτευση; Είναι η γραμμή της 
συναίνεσης, η γραμμή των ανοιχτών θυρών, ότι το δεξιά και αριστερά, με τους 
παλιούς όρους έχει πεθάνει ή είναι η γραμμή του σκληρού rock;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κύριε Τσίμα νομίζω ότι η κατάσταση όπως την 
παρουσιάζετε δεν ανταποκρίνεται σε αυτό το οποίο εμείς πρεσβεύουμε. 
Υπάρχει μια ιδεολογική διαφορά ανάμεσα στην αριστερά και τη δεξιά.

Υπάρχει μια ιδεολογική διαφορά, ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στη 
Νέα Δημοκρατία. Διαφορετική αντίληψη της κοινωνίας έχει το ΠΑΣΟΚ και 
διαφορετική αντίληψη της κοινωνίας έχει η Νέα Δημοκρατία.

Το ΠΑΣΟΚ έχει κοινωνική ευαισθησία, το ΠΑΣΟΚ έχει μια 
πολιτική με την οποία επιδιώκει να βοηθήσει τους εργαζόμενους, η Νέα 
Δημοκρατία έχει μια νοοτροπία η οποία θέλει την αγορά κυρίαρχη και θέλει να 
εξυπηρετήσει την εξουσία, για χάρη εκείνων που έχουν την εξουσία.

Υπάρχει μια διαφορά και αυτή τη διαφορά ποτέ δεν τη 
συγκαλύψαμε, ποτέ δε θελήσαμε να την ξεπεράσουμε, τη διαφορά αυτή την 
επισημάναμε, την επισημαίνουμε και θα την επισημαίνουμε.

Όλοι οι Έλληνες έχουν ταμπέλα; Εσείς, ο κ. Κουίκ, ο κ. Καψής, ο 
κ. Θεοδωράκης, πρέπει να φέρετε ταμπέλα, εγώ είμαι αριστερός, δεξιός, 
κεντρώος, συνασπισμός, ΠΑΣΟΚ; Όχι, αν κάποιος -και αυτό δεν έχει καμία 
σχέση με την ιδεολογική διαφορά, την πολιτική αντιπαράθεση, η οποία πρέπει 
να γίνεται για να έχουμε ξεκάθαρες γνώμες- νομίζει ότι μπορεί να 
συνεργαστεί, μπορεί να προσφέρει και θέλει να προσφέρει, γιατί να μην 
προσφέρει.

Εδώ παρουσιάστηκε το εξής περίεργο και οξύμωρο. Ότι όταν 
εμείς ορίσαμε σε κάποια επιτροπή προμηθειών ένα μηχανικό, καθόλα



σημαντικό και σεβαστό, ο οποίος ανήκε σε μια άλλη παράταξη, μας έγινε μια 
επίθεση ότι παίρνουμε τα στελέχη από άλλη παράταξη.

Γιατί παίρνουμε τα στελέχη από άλλη παράταξη, αν προτείνουμε 
σε κάποιον και θέλει αυτός να συμμετάσχει σε μια υπεύθυνη θέση. Μη 
συγχέουμε την ιδεολογική διαφορά και τη θέση ως προς τα πρόσωπα. Δεν 
έχει σχέση το ένα με το άλλο. Αλλιώς θα δημιουργούσαμε ένα κράτος, όπου ο 
καθένας κινείται μονάχα με την ταμπέλα του την πολιτική, ενώ πρέπει...
Π. ΤΣΙΜΑΣ: Δεν θέλω να κάνω κατάχρηση αλλά, εγώ αναφερόμουν στον 
πολιτικό σας λόγο, στην πολιτική σας τακτική. Επειδή είπε ο Πρόεδρος ότι δεν 
περιέγραψα σωστά την κατάσταση. Κατηγορηθήκατε ότι στη συζήτηση για το 
εθνικό θέμα των Ολυμπιακών Αγώνων στη Βουλή, στην πρωτομιλία σας, 
αρχίσατε με μια επίθεση στη Νέα Δημοκρατία με όρους προϊστορίας, με όρους 
προδικτατορικής εποχής και κατηγορηθήκατε γι’ αυτό. Καταλαβαίνω ότι έχετε 
μετανιώσει και δε θα το ξανακάνετε.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όχι, δεν έχω μετανιώσει καθόλου, από πού το 
συμπεράνατε αυτό;
Π. ΤΣΙΜΑΣ: Από την απάντηση που μόλις δώσατε, αν συμπέρανα λάθος..

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Λάθος συμπεράνατε, εγώ σας είπα ότι θα συνεχίσω και 
πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε πάντα τη διαφορά, 
ανάμεσα στην αριστερά και στη δεξιά, ανάμεσα σε αυτό που θεωρούμε εμείς 
την πρόοδο και τη συντήρηση.

Σας είπα ότι τα πρόσωπα δε βαφτίζονται όλα με ορισμένο όνομα 
και εφόσον θέλουν να βοηθήσουν την προσπάθειά μας είναι ευπρόσδεκτα. 
Από εκεί και πέρα, εκείνο το οποίο λέω και είπα και στην ομιλία μου, που 
προσπαθήσατε με αυτή τη αναφορά να παρουσιάσετε ως επαμφοτερίζουσες 
στις θέσεις της, ότι δεν πρέπει μονάχα να στεκόμαστε στο ιδεολογικό, αλλά 
πρέπει να πηγαίνουμε και πέρα από το ιδεολογικό. Να δούμε τι πέρα από το 
ιδεολογικό. Να δούμε προσφέρουν λύσεις οι άλλοι, έχουν θέσεις, έχουν 
επιχειρήματα, μπορούμε να συζητήσουμε με βάσεις, θέσεις και επιχειρήματα; 
Αν οι άλλοι δεν έχουν θέσεις και δεν έχουν επιχειρήματα τόσο το χειρότερο και 
αυτό δείχνει ότι εμείς βρισκόμαστε στην σωστή γραμμή.

Για να πάρουμε το θέμα του ασφαλιστικού και την θέση της Νέας 
Δημοκρατίας. Ο κ.Μανώλης ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας της ΓΣΕΕ 
βγαίνει και λέει ότι όσον αφορά το ασφαλιστικό πρέπει να είμαστε αντίθετοι, 
πρέπει να γίνει απεργία, πρέπει να γίνει κινητοποίηση. Αυτό λέει ο 
εκπρόσωπος, το συνδικαλιστικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας διότι τα δικά 
μου λόγια δεν είναι τα δικά του, αυτό το ασφαλιστικό είναι σε βάρος των 
εργαζομένων, ρουφάει το αίμα των εργαζομένων.

Ο κ.Σουφλιάς ο οποίος είναι ο αρμόδιος της Νέας Δημοκρατίας 
για το ασφαλιστικό λέει το ακριβώς αντίθετο. Δεν είναι ασφαλιστικό αυτό διότι 
δεν είναι αρκετά σκληρό, διότι δεν συμπιέζει τις συντάξεις, διότι δεν ακολουθεί 
μια πολιτική μείωση των ελλειμμάτων και η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι 
αντίθετη όχι γιατί συμπιέζει τους εργαζόμενους που λέει ο κ.Μανώλης αλλά 
γιατί δεν κάνει αρκετά βήματα.



Είναι γραμμή αυτή, ο ένας στο άλφα και ο άλλος στο ωμέγα; 
Όταν ένα κόμμα παρουσιάζει αυτή την αντίθεση, τότε ένας λόγος παραπάνω 
πέρα από την ιδεολογική αντιπαράθεση να είμαστε αντίθετοι και να το 
επισημαίνουμε αυτό.

Δεν νομίζω ότι έχουμε μια θέση η οποία δεν είναι σαφής, είναι 
σαφής. Δεν μιλάω για το θέμα της εκτροπής που έθιξε ο κ.Τσίμας για να 
περιοριστώ ως προς την ώρα, αλλά έχει την καλοσύνη κάποιος άλλος από 
τους συναδέλφους να το αναφέρει.

Ν.ΧΑΤΖΗΝIΚΟΛΑΟΥ: Ηδη ο κ.Τσίμας έχει χάσει την διευκρινιστική ερώτηση 
στον επόμενο γύρο διότι εγώ θα τηρήσω την διαδικασία. Θα παρακαλέσω τον 
κ.Πρόεδρο στην υπόλοιπη ώρα που μας μένει επειδή δεν έχουμε καλύψει τα 
θέματα για ακόμα πιο σύντομες απαντήσεις. Για παράδειγμα το θέμα του 
ασφαλιστικού άνευ ερωτήματος, αξιοποιήσατε τώρα την απάντηση στον 
κ.Τσίμα και το θίξατε αλλά νομίζω ότι θα τεθεί και από τους συναδέλφους.

Μπαίνουμε σε έναν ακόμα γύρο ξεκινώντας απ’ τον κ.Κουίκ. 
Τ.ΚΟΥΙΚ: Το ερώτημα γιατί έχει σημασία εάν θα προλάβουμε να κάνουμε 
έναν ακόμα.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Σας ακούω κ.Κουίκ.
Ν .ΧΑΤΖΗ ΝI ΚΟΛΑΟΥ: Ας μην χάνουμε χρόνο.

Τ.ΚΟΥΙΚ: Οδεύουμε για τις Δημοτικές Νομαρχιακές Εκλογές κ.Πρόεδρε. Είναι 
πρόσφατες οι εκλογές στην Πορτογαλία όπου ο σοσιαλιστής Πρωθυπουργός, 
χαμογελάτε αλλά ξέρετε υπάρχουν ευαισθησίες και ευαισθησίες και γι’ αυτό 
εγώ θα την κάνω την ερώτηση.

Λοιπόν ο σοσιαλιστής Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας επειδή 
το κόμμα του δεν τα πήγε καλά παραιτήθηκε από το κόμμα του. Εσείς έχετε 
πει ότι εγώ δεν θα γίνω Γκουντέρες, καταγεγραμμένο και στις εφημερίδες. Τι 
εννοείτε ότι δεν υπάρχει περίπτωση το ΠΑΣΟΚ να βγει χαμένο από την μάχη 
των Δημοτικών-Νομαρχιακών Εκλογών, ή ότι δεν θα παραιτηθείτε εάν χάσετε 
την μάχη, ακόμα και των εντυπώσεων την μάχη, στις Νομαρχιακές Εκλογές;

Και εάν την χάσετε τι πήχη βάζετε; Δηλαδή ποιος είναι ο πήχης 
έτσι ώστε να μπορέσετε εάν χάσετε να σταθείτε μέσα στο κόμμα το οποίο 
είναι βέβαιο ότι θα αρχίσει πλέον να σας σφυροκοπεί ακόμα περισσότερο, εάν 
κρίνω δε από τις ...
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Να με σφυροκοπεί είπατε;
Τ.ΚΟΥΙΚ: Βεβαίως κ.Πρόεδρε. Ο ομοτράπεζος σας ο κ.Πάγκαλος προβλέπει, 
γιατί μορφάζετε; Προβλέπει ...
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν μορφάζω.
Τ.ΚΟΥΙΚ: Ετσι κατάλαβα ότι κάπου δυσαρεστηθήκατε από την τοποθέτηση.

Ν .ΧΑΤΖΗ ΝI ΚΟΛΑΟΥ: Κύριε συνάδελφε παρακαλώ ολοκληρώστε την 
ερώτηση.



Τ.ΚΟΥΙΚ: Προβλέπει ότι πάει για ήττα το κυβερνάν κόμμα στις Δημοτικές και 
Νομαρχιακές Εκλογές αν συνεχιστεί αυτή η εικόνα που δείχνει προς τα έξω 
και με 8 μονάδες πλέον διαφορά που δίνει και η MRB στην τελευταία 
δημοσκόπηση.

Ν.ΧΑΤΖΗΝIΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε έχετε τον λόγο.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κύριε Κουίκ θα μου επιτρέψετε με βάση την ερώτησή σας 
να σας διαφωτίσω σύντομα για το θέμα του κ.Γκουντέρες. Στην Πορτογαλία η 
κυβέρνηση ήταν κυβέρνηση μειοψηφίας. Ο κ.Γκουντέρες δεν είχε την 
πλειοψηφία και οι υπόλοιποι στην βουλή οι οποίοι τον στήριζαν καίτοι ήταν 
κυβέρνηση μειοψηφίας, είχαν δηλώσει ότι αν το αποτέλεσμα των Δημοτικών 
Εκλογών σε ορισμένους Δήμους είναι αρνητικό γι’ αυτόν δεν θα συνεχίσω να 
στηρίζω την κυβέρνηση. Ο κ.Γκουντέρες έχασε όχι την μάχη των Δημοτικών 
Εκλογών, έχασε την μάχη της πλειοψηφίας στην βουλή.

Το ΠΑΣΟΚ έχει πλειοψηφία στην βουλή, το ΠΑΣΟΚ έχει εκλεγεί 
μ’ αυτή την πλειοψηφία για μια 4ετια και γι’ αυτό θα συνεχίσει και μετά τις 
Δημοτικές Εκλογές.
Τ.ΚΟΥΙΚ: Αρα δεν βάζετε πήχη;
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Το δεύτερο, τον πήχη τον οποίο λέτε δεν κατάλαβα πως 
τον εννοείτε. Εμείς σε όλους τους Δήμους και τις Κοινότητες της χώρας θα 
έχουμε υποψήφιους, θα έχουμε υποψήφιους τους οποίους θέλουμε να είναι 
υποψήφιοι της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης. Αν δεν το επιτύχουμε 
στον πρώτο γύρο θα το προσπαθήσουμε στον δεύτερο γύρο.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Αν χάσετε όλους τους Δήμους και όλες τις Κοινότητες και όλες τις 
Νομαρχίες, καλά θα συνεχίσετε να κυβερνάτε μέχρι το 2004 χωρίς πρόβλημα; 
Τ.ΚΟΥΙΚ: Κάποιο μέτρο πρέπει να έχετε βάλει κ.Πρόεδρε.
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν θα χάσουμε όλες τις Κοινότητες, όλους τους Δήμους, 
όλες τις Νομαρχίες.
Μ.ΚΑΨΗΣ: Υποθέτω πως όχι.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Υποθέτετε πως όχι.
Τ.ΚΟΥΙΚ: Αρα ποιος είναι ο πήχης;
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ο πήχης μας είναι ο εξής, είναι η πάλη την οποία θα 
κάνουμε σε όλους τους Δήμους και τις Κοινότητες, να νικήσουμε και θα 
προσπαθήσουμε να νικήσουμε παντού. Αυτός είναι ο πήχης μας. Θα 
δώσουμε αγώνα νίκης σε όλους τους Δήμους και τις Κοινότητες.

Από εκεί και πέρα υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ η Κεντρική Επιτροπή, 
υπάρχουν τα όργανα τα οποία αποφασίζουν για την περαιτέρω πορεία και η 
θέληση αυτών των οργάνων μέχρι τώρα έτσι την ξέρω και είναι δηλωμένη, 
είναι η θέληση να δείξουμε εμείς στο τέλος της 4ετιας γιατί αυτές είναι οι 
εκλογές οι οποίες αποφασίζουν για το μέλλον της χώρας ότι 
πραγματοποιήσαμε ένα έργο. Ποιο είναι αυτό το έργο και πως θα καθοριστεί η 
πορεία για το μέλλον.

Μην προσπαθούμε να δημιουργήσουμε διάφορες διαδικασίες 
συχνά-πυκνά οι δημοσκοπήσεις, ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αρνητική 
εξέλιξη, άρα δεν μπορεί να μένει η κυβέρνηση. Τώρα είναι οι Δημοτικές 
Εκλογές οι οποίες έχουν γίνει το καθοριστικό στοιχείο για την περαιτέρω



πορεία. Το σύνταγμα προβλέπει ότι οι Δημοτικές Εκλογές αποφασίζουν για 
την κυβέρνηση; Εκλέγονται βουλευτές, εκλέγεται κυβέρνηση ή εκλέγονται 
Δήμαρχοι και Νομάρχες με τα κριτήρια των Δημάρχων και των Νομαρχών.

Επειδή αναφερθήκατε στην Πορτογαλία σας είπα ότι δεν έχει 
σχέση η Πορτογαλία.
Τ.ΚΟΥΙΚ: Νομίζω ότι ήμουν σαφής. Εάν χάσετε τους τρεις μεγάλους Δήμους 
και μείνετε μόνο με 15 ή 18 ή 20 Νομαρχίες δεν θα μπορείτε να σταθείτε μέσα 
στο κόμμα σας. Αυτό ήταν το ερώτημά μου.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κάλλιστα μπορώ να σταθώ διότι πρώτον δεν πρόκειται 
να συμβεί αυτό κ.Κουίκ και δεύτερον γιατί το κόμμα μου έχει ένα όραμα και 
έχει μια γραμμή. Το όραμα και η γραμμή λέει το 2004 θα αποδείξουμε τι 
κάναμε την 4ετια και στα εσωτερικά και στην εξωτερική πολιτική.

Ν.ΧΑΤΖΗΝIΚΟΛΑΟΥ: Ο κ.Τσίμας έχει τον λόγο. Κύριε Καψή σημειώνω 
απλώς ότι απωλέσατε και εσείς το δικαίωμα της παρεμβάσεως επί του ιδίου 
θέματος.
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αυτή ήταν εν θερμώ παρέμβαση.
Ν .ΧΑΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Εν θερμώ ή εν ψυχρώ δεν έχει σημασία.
Π.ΤΣΙΜΑΣ: Είμαι σε ένα δίλημμα αν πρέπει να επιμείνω στην ερώτηση του 
Τέρενς γιατί είναι ένα κεντρικό θέμα στην πολιτική ζωή. Ετέθη και μια και δυο 
φορές απόψε, θα διακινδυνεύσω να επιμείνω να το ξαναθέσω. Το ερώτημα 
κ.Πρόεδρε είναι, είναι και για σας, είναι και για την κοινή γνώμη, είναι και για 
τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Πώς προσδιορίζετε εσείς το δικό σας πολιτικό κύκλο 
και το τέλος του; Σας κυνηγάει μια φράση που είχατε πει ‘96-97, πως δυο 
θητείες για έναν Πρωθυπουργό φτάνουν και επειδή η δεύτερη θητεία είναι ήδη 
στα μισά της, όλοι αναρωτιούνται αν θα είστε ακόμα εκεί.

Εγώ αναρωτιέμαι εάν τις παραμονές των επόμενων εκλογών 
όποτε και αν γίνουν, εσείς ο ίδιος αισθανθείτε ή οι σύντροφοί σας, σας το 
πουν, ότι κάποιος άλλος έχει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει τις 
εκλογές παρά εσείς, θα κάνετε στην άκρη, θα του δώσετε την θέση σας ή θα 
επιμείνετε γιατί έχετε τις δικές σας θέσεις που θέλετε να επιβάλλετε;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κύριε Τσίμα έχω πει πολλές φορές ότι εγώ δεν βρίσκομαι 
σ’ αυτή την θέση επειδή αγαπάω την καρέκλα ή αγαπάω την εξουσία. Εγώ 
βρίσκομαι σ’ αυτή την θέση μετά από αγώνες και πολλούς αγώνες γιατί 
θεώρησα και θεωρώ ότι έχω να προσφέρω κάτι.

Ότι έχω ένα έργο να πραγματοποιήσω, ότι έχω μια υποχρέωση 
απέναντι στους ψηφοφόρους οι οποίοι μου έδωσαν την νίκη δυο φορές και 
στα μέλη του ΠΑΣΟΚ τα οποία με όρισαν Πρόεδρο.

Γνώμονάς μου είναι το συμφέρον της χώρας. Θα μου πείτε το 
βλέπεις υποκειμενικά πολλές φορές, έτσι το κάνει κάθε άνθρωπος, αλλά εγώ 
καθορίζομαι απ’ αυτό που κρίνω ότι θα βοηθήσει περισσότερο την χώρα σ’ 
αυτή την πορεία την οποία θεωρώ σωστή και έδειξα τα περασμένα χρόνια ότι 
έχω άποψη γι’ αυτή την πορεία και μπορώ να την πραγματοποιήσω αυτή την 
άποψη. Αυτός είναι ο γνώμονάς μου, το κεντρικό μου κριτήριο.



Το 2000 όταν έγιναν οι εκλογές, τον Σεπτέμβρη πήγα στην 
Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης και οι συνάδελφοί σας με ερώτησαν αν 
πρόκειται να αποχωρήσω ή όχι. Τους είπα ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσω 
και θα συνεχίσουν να με βλέπουν.

Στο τέλος του 2000 στην συνέντευξη των ξένων ανταποκριτών 
με ρώτησαν αν θα είμαι επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές. 
Απάντησα ότι θα είμαι επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές.

Τώρα επανέρχεστε εσείς και επανέρχονται όχι μόνο εσείς και 
πολλοί άλλοι, οι οποίοι λένε «τι θα γίνει Σημίτη, θα είσαι το 2004»; και σας 
είπα πριν ότι θα είμαι επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2004.

Από εκεί και πέρα όπως έχω δηλώσει όταν πρέπει και όπως το 
κρίνω σκόπιμο, μετά από συνεργασία με τους συναδέλφους μου στο ΠΑΣΟΚ 
και τους συναδέλφους μου στην κυβέρνηση θα αναγγείλω τις αποφάσεις. Δεν 
θα είναι σοβαρό αν αρχίσουμε να μιλάμε τώρα για το 2008 και μετά από λίγο 
να αρχίσουμε να μιλάμε για το 2012 κ.ο.κ.

Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε ένα πρόγραμμα στην ζωή, 
το πρόγραμμα στην ζωή μου σχετίζεται με αυτό που σας είπα το έργο μου και 
με την υποχρέωση να οδηγήσω το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2004, το οποίο 
και θα κάνω.

Ν.ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ναι κ.Θεοδωράκη.

ΣΤ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Έχω ένα ερώτημα 6 λέξεων και ελπίζω σε μια πολύ 
συγκεκριμένη απάντηση κ. Πρόεδρε. Ο επόμενος Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα 
εκλεγεί από το Συνέδριο ή θα εκλεγεί με καθολική ψηφοφορία όλων των 
μελών; Ποια είναι η άποψη σας;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κύριε Οεοδωράκη, όπως ξέρετε αυτό είναι ένα από τα 
θέματα που πρόκειται να τεθούν στην Οργανωτική Συνδιάσκεψη.
ΣΤ. ΟΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Ότι πείτε εσείς θα γίνει.

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Εγώ στην Οργανωτική Συνδιάσκεψη θα κάνω την 
εισήγησή μου. Οα κάνω την εισήγησή μου στην Οργανωτική Συνδιάσκεψη 
αφού τη συζητήσω στα Όργανα. Θα ήταν πολύ άτοπο σε μια συνέντευξη 
όπως η σημερινή να πάρω θέση σε ερωτήματα ή να πάρω θέση στο ερώτημα 
αυτό όπως θέσατε. Έχω υποχρέωση να το κάνω μέσα από τις διαδικασίες. 
Σέβομαι τις διαδικασίες και γι’ αυτό θα το κάνω μέσα από τις διαδικασίες.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Μάλιστα. Κύριε Καψή.
Μ. ΚΑΨΗΣ: Νομίζω ότι φτάνουν τα κομματικά. Διαβάζω μια συνέντευξη σας 
κ. Πρόεδρε πριν από ακριβώς δύο χρόνια, νομίζω ήταν στον Παύλο Τσίμα και 
στον Νίκο Χατζηνικολάου και λέτε για την ανεργία το εξής: «η επόμενη 4ετία 
θα είναι η 4ετία που θα μας επιτρέψει να κυριαρχήσουμε στο πρόβλημα».



Είμαστε η χώρα με το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας 
στην Ευρώπη. Αυτό εννοούσατε ότι θα κυριαρχήσετε του προβλήματος; 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κύριε Καψή, για να συμπληρώσετε την εικόνα γιατί 
πράγματι είμαστε η χώρα με το δεύτερο ποσοστό ανεργίας στην Ευρώπη, θα 
έπρεπε να συμπληρώσετε και θα μου επιτρέψετε να το συμπληρώσω εγώ ότι 
η ανεργία τα δύο τελευταία χρόνια μειώθηκε, ότι παρουσιάζουμε μείωση της 
ανεργίας κατά 1,5%.

Μ. ΚΑΨΗΣ: Δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά απ’ ότι ξέρω είναι στοιχεία τα 
οποία δεν τα δέχεται η EUROSTAT.
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν ξέρω αν τα δέχεται η EUROSTAT. Αυτά είναι τα 
επίσημα στοιχεία τα οποία έχω. Δεν άκουσα ποτέ ότι η EUROSTAT δεν τα 
δέχεται. Η EUROSTAT λαμβάνει υπόψη της τα στοιχεία του β' τριμήνου και τα 
στοιχεία του β' τριμήνου και του 2000 και του 2001 επιβεβαιώνουν αυτή την 
εξέλιξη. Η ανεργία μειώθηκε στην Ελλάδα.

Όπως είχαμε πει ότι θα γίνουν 300.000 ευκαιρίες απασχόλησης 
και η απάντηση σ’ αυτό είναι ότι μέχρι τις αρχές του 2002 έχουν δημιουργηθεί 
περίπου 135.000 θέσεις απασχόλησης, έχουν δοθεί 135.000 ευκαιρίες 
απασχόλησης ...
Μ. ΚΑΨΗΣ: Να σας θυμίσω τι λέγατε στις προγραμματικές δηλώσεις; 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Με συγχωρείτε, ένα λεπτό.
Μ. ΚΑΨΗΣ: Να σας θυμίσω τι λέγατε στις προγραμματικές δηλώσεις μόνο. 
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: 135.000 ευκαιρίες απασχόλησης και άρα στο τέλος της 
4ετίας προβλέπεται ότι αυτή την υπόσχεσή μας όσον αφορά τις δυνατότητες 
απασχόλησης θα την έχουμε πραγματοποιήσει. Έχουμε πει και ότι θα γίνουν 
και 300.000 θέσεις με την κατάρτιση.

Μ. ΚΑΨΗΣ: 600.000.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Για την κατάρτιση μιλάμε.
Μ. ΚΑΨΗΣ: 300.000 νέες ευκαιρίες απασχόλησης λέτε στις προγραμματικές 
δηλώσεις.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Γι’ αυτό μιλάω. Νέες ευκαιρίες απασχόλησης.

Μ. ΚΑΨΗΣ: Συν 300.000 αμειβόμενης κατάρτισης συν 300.000 θέσεις 
κατάρτισης και παρακατάρτισης. 900.000 θέσεις.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Άλλο κατάρτιση, άλλο επανακατάρτιση. Γι’ αυτό δεν έχω 
τα στοιχεία να σας τα δώσω. Αυτά προχωρούν κανονικά με τα προγράμματα 
του ΟΑΕΔ, αλλά όσον αφορά τις θέσεις απασχόλησης, σας είπα 134.000 μου 
είπαν, σας λέω εγώ περίπου 134.000, 135.000 στα δύο χρόνια.

Αυτό δείχνει ότι στην 4ετία περίπου θα έχουμε πλησιάσει, αν όχι 
φτάσει ή ξεπεράσει αυτόν τον στόχο. Δεν πάμε άσχημα ούτε στην 
καταπολέμηση της ανεργίας ούτε στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης. 
Αυτή είναι η αλήθεια.

Τ. ΚΟΥΙΚ: Αλλά - συγνώμη, γιατί θέλω να κάνω κι εγώ χρήση του 
δικαιώματος μου σας παρακαλώ πολύ -  τα πάτε όμως εξαιρετικά άσχημα κ. 
Πρόεδρε στην περιφέρεια με τους αγρότες.



Εγώ δεν θα σταθώ μόνο στο ότι έχουν βγει στον δρόμο, κάνουν 
τα μπλόκα, ανεξάρτητα με το αν ο κ. Πρωτότταττας σήμερα είπε ότι καμία 
κινητοποίηση δεν μπορεί να στρέφεται σε βάρος της κοινωνίας και του πολίτη, 
μεθοδεύσεις οι οποίες εδώ που τα λέμε πιο πολύ από το δικό σας Κόμμα 
στην δεκαετία του ’80 και πέρα αναπτύχθηκαν. Δεν θα μείνω σ’ αυτό το 
σημείο.

Αυτό το οποίο όμως θέλω να πω είναι ότι κατηγορείτε τους 
μισούς ως κλέφτες, οι άνθρωποι επειδή τους είδα χτες στο μπλόκο ... 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Τους μισούς;
Τ. ΚΟΥΙΚ: Βεβαίως. Το 45% ότι είναι κλέφτες, των αγροτών που ζητούν την 
επιδότηση. Τους είδα χτες στην Κεφάλωση, πήγα στο μπλόκο της Κεφάλωσης 
και μου είπαν ότι εμείς που είμαστε εδώ πέρα είμαστε καθαροί σαν τζάμι 
έλεγαν οι αγρότες.

Δώστε τα ονόματα να ησυχάσουμε ποιοι είναι αυτοί οι κλέφτες, 
μη μας λέτε ότι θα σας δώσουμε μια τιμή 210 δρχ. τον Δεκέμβριο για να 
λύσουμε τα μπλόκα μας και τώρα λέτε πάρτε μεν, αλλά θα πάρετε για 
συγκεκριμένες ποσότητες από τη μια πλευρά και από την άλλη, επιτρέψτε μου 
κ. Πρόεδρε διότι μ’ αρέσει να λειτουργώ ως ενδιάμεσος μεταξύ του πολίτη και 
της εξουσίας, ο οποίος πολίτης πολύ δύσκολα σας βρίσκει μέσα στο Μαξίμου, 
δεν είστε από κείνους που δέχεστε αντιπροσωπείες.

Μ. ΚΑΨΗΣ: Εδώ σπανίως τον συναντάμε εμείς πόσο μάλλον ο πολίτης.
Τ. ΚΟΥΙΚ: Όχι, θέλω να το πω αυτό, ότι συνήθως οι συνταξιούχοι συναντούν 
τα ΜΑΤ και γενικώς αυτή η κατάσταση επικρατεί. Αλλά ένα ερώτημα πολύ 
απλό. Παρίσης Βιδούρης όνομα. Κάτοικος Πηλίου, 67 ετών, κτηνοτρόφος και 
αγρότης, το ερώτημα που σας υποβάλλει.

«Από τον Νοέμβριο περιμένω την επιδότηση για τα ζώα μου. 
Από πέρυσι τον Μάιο περιμένω την επιδότηση για την ξηρασία. Από τον 
Οκτώβριο περιμένω τους γεωπόνους για τις ζημιές στα μήλα. Τα έξοδα μου 
τρέχουν, τα χρέη μου τρέχουν, έχω οικονομικές υποχρεώσεις. Γενικά γιατί το 
κράτος πρέπει να με παιδεύει κ. Πρόεδρε;».
ΣΤ. ΟΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Γιατί οι κτηνοτρόφοι δεν έκλεισαν την Εθνική.

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πρώτα απ’ όλα να ξεκαθαρίσουμε το εξής γιατί μιλάτε για 
αγρότες. Η κινητοποίηση γίνεται από τους βαμβακοπαραγωγούς που είναι ένα 
τμήμα αγροτών, οι οποίοι καλλιεργούν ένα ορισμένο προϊόν. Υπάρχουν 
95.000 αγρότες, οι οποίοι ασχολούνται με το βαμβάκι και όχι όλοι κατά κύριο 
επάγγελμα με το βαμβάκι.

Συνήθως ένα 10% μονάχα ασχολείται κατά κύριο επάγγελμα. 
Έχουν κι άλλες ασχολίες. Υπάρχουν πολύ περισσότεροι αγρότες. Θέλω να 
σας αναφέρω ότι υπάρχουν 700.000 για παράδειγμα ελαιοπαραγωγοί. Οι 
ελαιοπαραγωγοί πήραν τις επιδοτήσεις τους, δεν άκουσε κανείς για 
κινητοποιήσεις.

Αυτοί που παράγουν εσπεριδοειδή πήραν τα χρήματα, δεν 
άκουσε κανείς για κινητοποιήσεις. Αυτοί που παράγουν καπνό, που είχαν



κινητοποιηθεί στην αρχή της περιόδου για τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης είδαν ότι οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης ήταν θετικές μέχρι 
το 2006 και δεν συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις.

Η ταύτιση της ομάδας αυτής των παραγωγών με τους αγρότες 
γενικά δεν είναι ακριβής. Υπάρχουν πολλοί άλλοι αγρότες οι οποίοι έχουν μια 
ομαλή σχέση με τις επιδοτήσεις, την κοινή αγροτική πολιτική, εισπράττουν 
πάνω από το 40% του εισοδήματος τους από τις κοινοτικές επιδοτήσεις, είχαν 
μια αύξηση του εισοδήματος το 2000 περίπου 2% και το 2001 1,5% ή 2%, δεν 
θυμάμαι ακριβώς.

Τώρα τι έγινε με το βαμβάκι. Με το βαμβάκι έγινε το εξής: 
έχουμε ένα πλαφόν. Δεν πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό το ανώτερο επίπεδο 
παραγωγής. Τι έκανε η Κυβέρνηση; Είπε για να μην ξεπεράσουμε αυτό το 
ανώτατο επίπεδο παραγωγής ο Παύλος, ο Τέρενς, ο Μανώλης, ο Σταύρος, θα 
παράγουν τόση ποσότητα βαμβακιού.

Και μετά υπήρχε και ο Κώστας που άρχισε να φυτεύει κι αυτός 
βαμβάκι ενώ δεν είχε μπει στον κατάλογο ή είχε μπει στον κατάλογο ή είχε 
δηλώσει στον κατάλογο και εκεί που ήταν να παράγει 10 μονάδες ας το πω 
έτσι παράγει 30, 40 κ.ο.κ. μονάδες. Τι συμβαίνει με αυτή τη διαδικασία; 
Συμβαίνει ότι με το σύνολο αυτών των ποσοτήτων που παρήχθησαν εκτός 
διαδικασίας ξεπερνάμε το πλαφόν.

Τι λένε τώρα οι κινητοποιούμενοι; Δεν μας νοιάζει, θα μας 
δώσετε τα λεφτά για την παραγωγή που κάναμε και άστε την Ευρωπαϊκή 
Ενωση να πει ότι θέλει ή δώστε τα λεφτά από τον προϋπολογισμό.

Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι το Ελληνικό κράτος από - αν 
θυμάμαι καλά -  τα 400 δις που πρέπει να εισπράξει θα εισπράξει μόνο 200 
δις γιατί θα έχουμε υπερβεί το πλαφόν και οι αγρότες που θα εισπράξουν 
περίπου 280 δρχ. με 300 δρχ. για το κιλό το βαμβάκι θα εισπράξουν 130 δρχ. 
για το κιλό το βαμβάκι.

Μισά λεφτά στην Ελλάδα, μισά λεφτά στους αγρότες, αν 
αναγνωρίσουμε την υπέρβαση που έγινε. Μέσα σ’ αυτούς που έκαναν την 
υπέρβαση βεβαίως υπάρχουν και άνθρωποι που είτε δεν ήξεραν τις 
διαδικασίες, είτε δεν πρόσεξαν, είτε δεν δήλωσαν κλπ. Υπάρχει πρόβλημα σ’ 
αυτούς.

Αλλά εγώ κ. Κουίκ θα ρωτήσω και θα ρωτήσω όλους τους 
Έλληνες. Πρέπει ή όχι να εφαρμόζουμε τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης για να πάρουμε τα λεφτά; Να πάρουμε τα μισά λεφτά; Και αυτή η 
ιδέα να δώσει ο προϋπολογισμός τα χρήματα είναι σοβαρή ιδέα και μπορεί να 
υποστηρίζεται από οιονδήποτε που έχει κάποια αμυδρά γνώση της κοινής 
αγροτικής πολιτικής;

Θα γίνει χάος μετά. Θα έρθει η Ευρωπαϊκή Ενωση και θα 
σταματήσει παντού σε όλα τα ελληνικά προϊόντα τις επιδοτήσεις αν γίνει αυτό 
το πράγμα. Διότι αυτό απαγορεύεται από την Ένωση. Πως θέτουν αυτοί το



θέμα το οποίο απαγορεύεται από την Ένωση; Θα μου πείτε ότι πρέπει να 
επισημαίνουμε; Σωστά, να επισημαίνουμε, να οργανώσουμε καλύτερα το 
σύστημα. Αλλά έτσι έχει η κατάσταση.

Και θα μου επιτρέψετε στο τέλος να παρατηρήσω σε σχέση με 
αυτούς, ότι εγώ άκουσα, γιατί έλειπα στο εξωτερικό, ότι επικεφαλής των 
αγροτών που ήθελαν να μπουν στο Μέγαρο Μαξίμου σπώντας τους 
αστυνομικούς κλοιούς, ήταν ο κ. Αλέξανδρος Λυκουρέζος, δικηγόρος, 
βουλευτής της Α’ Αθηνών και δεν ξέρω ο κ. Λυκουρέζος είναι αγρότης του 
Κολωνακίου και διαμαρτύρεται για τα βαμβάκια;

Όσον αφορά τις αντιπροσωπείες των συνταξιούχων κάνετε 
λάθος κ. Κουίκ, τις έχω δεχτεί πάντα στο Μαξίμου. Κάθε χρόνο τις δέχομαι και 
κάθε χρόνο συζητάω με αυτές. Δεν είμαι όμως ένας Πρωθυπουργός ο οποίος 
θέλει να δημιουργεί εντυπώσεις με το να δέχεται την κα Μαρία ή τον κ. Γιάννη, 
να χτυπάει στην πλάτη του, να λέει τι κάνεις κ. Γιάννη, τι κάνεις κα Μαρία, 
πάνε τα πράγματα καλά στο Μαξίμου και τελείωσε το πράγμα.

Έχω δουλειά να κάνω και έχω σοβαρή δουλειά να κάνω και 
νομίζω ότι τα προβλήματα αυτών των ανθρώπων εγώ από κει που βρίσκομαι 
δεν μπορώ να τα αντιμετωπίσω έτσι καλά. Γιατί δεν θα πάρω εγώ το 
τηλέφωνο στους Γαργαλιάνους να δω αν πλήρωσαν ή δεν πλήρωσαν. Σε 
κάποιον άλλον θα το δώσω. Κι αν δεν κάνει καλά αυτή την δουλειά του, θα 
τον κοροϊδέψω.

Δίκιά μου αποστολή ως Πρωθυπουργού είναι να κατευθύνω τα 
πράγματα για να μην έχουν τέτοια προβλήματα και όχι να τα λύνω ατομικά ως 
Χαρούν Ελ Ρασίντ. Αυτό δεν γίνεται. Και όσον αφορά αυτόν τον αγρότη τον 
οποίο αναφέρατε, εγώ μπορώ να πω ότι βεβαίως για να το αναφέρει 
συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Κατά κανόνα δεν είναι οι καθυστερήσεις 
αυτές.

Εγώ άκουσα π.χ. στην Μεσσηνία, ήταν μια μεγάλη συζήτηση για 
την μεγάλη καθυστέρηση των επιδοτήσεων στο λάδι. Τι είχε γίνει όμως κ. 
Κουίκ; Στην καθυστέρηση των επιδοτήσεων το λάδι ήταν το ίδιο με το 
βαμβάκι. Η Ελλάδα παράγει συνήθως 300.000 τόνους λάδι και ξαφνικά 
βρέθηκαν 500.000 τόνοι. Δεν θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος για να μην 
γίνουμε ρεζίλι;

Τ.ΚΟΥΙΚ: Ηταν το δικαίωμα που είχα επάνω στην ερώτηση του κ. Καψή, να 
προσθέσω κάτι που αφορούσε ..
Ν.ΧΑΤΖΗΝ1ΚΟΛΑΟΥ: Ναι αλλά ο κύκλος έχει...
Τ.ΚΟΥΙΚ: Οχι, όχι με συγχωρείτε, φτάναμε στο τέλος....
Ν .ΧΑΤΖΗ ΝI ΚΟΛΑΟΥ: Οχι τώρα, ο προηγούμενος κύκλος ξεκίνησε από 
εσένα Τέρενς.
Τ.ΚΟΥΙΚ: Α, ναι, έχετε δίκιο.

Ν .ΧΑΤΖΗ ΝI ΚΟΛΑΟΥ: Αυτός ο κύκλος θα ξεκινήσει από τον Παύλο Τσίμα.



Π.ΤΣΙΜΑΣ: Λοιπόν, αναφερθήκατε στο ασφαλιστικό και θα ήταν παράλειψη 
να κάνουμε αυτή την συζήτηση χωρίς να σας ζητήσει κάποιος, κάποιες 
περισσότερες εξηγήσεις για το ασφαλιστικό.

Επειδή ο κ. Κουίκ αναφέρθηκε σε ένα παράδειγμα, να 
αναφερθώ και εγώ σε ένα που μου είπανε. Στην Κοζάνη, τρεις άνθρωποι 
πηγαίνουν κάθε πρωί στην δουλειά με τα φτυάρια και φτυαρίζουν για την ΔΕΗ 
κάρβουνο. Ο ένας είναι μόνιμος της ΔΕΗ, θα πάρει σύνταξη στα 55 του, και η 
σύνταξή του θα είναι περίπου 600.000 τον μήνα. Ο διπλανός του είναι 
υπάλληλος ενός από τους πολλούς εργολάβους που χρησιμοποιεί η ΔΕΗ, θα 
πάρει σύνταξη στα 65 και η σύνταξή του θα είναι 120.000. Και ο τρίτος είναι 
Αλβανός μετανάστης και δεν θα πάρει ποτέ του καμία σύνταξη. Αυτή, νομίζω, 
ότι είναι η εικόνα του ασφαλιστικού συστήματος στην Ελλάδα.

Είναι η τρίτη φορά επί των ημερών σας, που το ασφαλιστικό 
έρχεται για μεταρρύθμιση ή για συζήτηση αλλαγών. Εχω την έκθεση του κ. 
Σπράου, ο οποίος έλεγε «το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι πρόβλημα 
χρηματοδότησης, είναι πρόβλημα δημογραφικό. Πρέπει σε βάθος χρόνου 
λιγότεροι εργαζόμενοι να πληρώνουν περισσότερους συνταξιούχους». Το ίδιο 
λέγατε και πέρυσι τέτοιο καιρό, με την πρόταση του κ. Γιαννίτση και ξαφνικά 
φέτος αναρωτιέμαι τι έγινε.

Δεν άλλαξε το δημογραφικό στην Ελλάδα, γιατί τώρα δεν 
χρειάζεται μεταρρύθμιση και αρκεί να βγάλει ο κ. Χριστοδουλάκης, μερικά 
ομόλογα για να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος 
και να μην έχουμε κανένα πρόβλημα στο μέλλον; Πως να το πιστέψει αυτό 
ένας νέος άνθρωπος, που μπαίνει τώρα στην δουλειά;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κύριε Τσίμα τα παραδείγματα που φέρνετε, δείχνουν 
ακριβώς ότι υπάρχει πρόβλημα. Και δείχνουν ακριβώς ότι πρέπει να 
εννιαιοποιήσουμε τους κανόνες για όλους. Το μόνο στο οποίο διαφωνώ, 
είπατε ότι ο μετανάστης από την Αλβανία δεν πρόκειται ποτέ να πάρει 
συντάξεις. Αν έχει εγγράφει στο ΙΚΑ...
Π.ΤΣΙΜΑΣ: Τον μισθό του δεν παίρνει.

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Τον μισθό του δεν πιστεύω από την ΔΕΗ να μην τον 
παίρνει. Αν έχει εγγράφει στο ΙΚΑ, τότε όταν έρθει η ώρα θα πάρει την 
σύνταξη, ή εάν έχει πάει στην Αλβανία, γιατί θα υπάρξουν διμερείς συμβάσεις 
ώστε να πάρει τις συντάξεις.

Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Χρειάζεται ενιαιοποίηση. Αυτό 
πρέπει το πρώτο απ’ όλα να κάνουμε και αυτό θέλουμε να κάνουμε. Είναι για 
όλους τους μισθωτούς, είτε είναι στο δημόσιο, είτε είναι στις δημόσιες 
επιχειρήσεις, είτε είναι στην ιδιωτική οικονομία και κυρίως οι μισθωτοί του ΙΚΑ 
να υπάρχουν ενιαίοι κανόνες. Μία προσπάθεια λοιπόν, να υπάρχουν ενιαίοι 
κανόνες.

Τι έγινε τον περασμένο χρόνο. Τον περασμένο χρόνο όταν ο κ. 
Γιαννίτσης, η σημερινή προσπάθεια είναι η δεύτερη προσπάθεια για την 
επίλυση του ασφαλιστικού, η πρώτη που είχαμε κάνει με τον νόμο του κ.



Παπαϊωάννου δεν ήταν για την επίλυση του ασφαλιστικού, ήταν για την 
επίλυση ορισμένων θεμάτων. Είχαμε πει ότι είναι ειδικές ρυθμίσεις, το σύνολο 
της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης θα έρθει μετά.

Στην περασμένη προσπάθεια το πρώτο το οποίο δεν είχαμε 
παρουσιάσει είναι ένα σύστημα χρηματοδότησης. Και αυτή την φορά 
παρουσιάζουμε ένα σύστημα χρηματοδότησης και εξηγήσαμε πως ακριβώς 
θα χρηματοδοτηθεί το ασφαλιστικό και αυτό δείχνει και περισσότερη 
βεβαιότητα και δείχνει τι ακριβώς θα γίνει.

Τι λέμε. Λέμε πολύ απλά, ότι 1% του ακαθάριστου εγχώριου 
προϊόντος, θα καταβάλλεται για τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και για την 
κάλυψη των αναγκών του ασφαλιστικού συστήματος μέχρι το 2022 -  ’25, θα 
σας γελάσω, εν πάση περιπτώσει η πρόβλεψη αυτή ισχύει για όλη την 
διάρκεια που θέλουμε να ρυθμίσουμε και η διάρκεια αυτή είναι μέχρι το 2030.

Λέμε επίσης, για να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα, επειδή 
αναφερθήκατε σε ομόλογα, κάπως περιπαικτικά, αν μου επιτρέπετε να πω, 
ότι τα χρήματα αυτά θα δίνονται σε μετρητά κ. Τσίμα, πριν από το χρόνο όπου 
θα πρέπει να πληρωθούν και μονάχα εφόσον, γιατί θα υπάρξουν 
πλεονάσματα, από το 1%, αυτά τα πλεονάσματα που δεν θα χρειαστούν για 
πληρωμές θα δίνονται σε ομόλογα. Τα άλλα θα δίνονται σε μετρητά, για να 
είναι κατοχυρωμένη η πληρωμή των συντάξεων.

Και θέλω να εξηγήσω στους ακροατές σας, ότι το 1 % του ΑΕΠ 
είναι περίπου σήμερα 450 δισεκατομμύρια, μετά από 5, 10, 15 χρόνια, δεν θα 
είναι βέβαια 450 δισεκατομμύρια, και το ΑΕΠ αυξάνεται και αυξάνεται σε 
γρήγορους ρυθμούς, θα είναι πολύ περισσότερα χρήματα, 550 -  600 κ.ο.κ..

Λοιπόν αυτό το σύστημα παρουσιάζει μία συγκεκριμένη 
χρηματοδότηση. Το δεύτερο το οποίο παρουσιάζει αυτό το σύστημα, και ήταν 
η διαφορά με το προηγούμενο, είναι ότι έγιναν δύο βασικές αλλαγές. Στην 
προηγούμενη πρόταση δεν υπήρχε αλλαγή στο θέμα των κατώτατων 
συντάξεων. Οι κατώτατες συντάξεις ήταν γύρω στις 45.000 δραχμές, με το 
ισχύον καθεστώς του Νόμου Σιούφα, έγιναν μετά 70.000 και με την δική μας 
πρόταση θα γίνουν 130.000 χωρίς το ΕΚΑΣ. Το ΕΚΑΣ έρχεται επιπλέον. 
Βελτιώνουμε καθοριστικά τις κατώτατες συντάξεις.

Και επίσης όσον αφορά τον χρόνο αναπλήρωσης, τον χρόνο 
δηλαδή ο οποίος λαμβάνεται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό της σύνταξης, εμείς 
στην προηγούμενη πρόταση ήταν 60% εμείς ορίσαμε ότι τώρα θα είναι 70%. 
Παρουσιάζει λοιπόν, αυτή η πρόταση πέρα από την χρηματοδότηση και αυτά 
τα δύο θετικά σημεία. Γιατί και πως, βλέπε πως τα βρήκατε τα χρήματα και 
είναι δημογραφικό και λοιπά, εγώ θα σας υπενθυμίσω....
Π.ΤΣΙΜΑΣ: Θα δώσετε στην δημοσιότητα την περυσινή έκθεση των 
Βρετανών, ώστε να κρίνουν όλοι αν αυτά που λετε σήμερα έρχονται να 
καλύψουν αυτά που...
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Θα δώσουμε όλα αυτά τα στοιχεία και θα φαίνεται ότι τα 
καλύπτουν. Διότι απλούστατα μέσα σ’ αυτή την πρόταση που έκανε πέρυσι η 
Κυβέρνηση με πρωτοβουλία του κ. Γιαννίτση, κάναμε διάφορες ανακατανομές



οι οποίες οδήγησαν να μετατεθούν οι πόροι σε κατεύθυνση, όπως και έγινε 
μία προσπάθεια να ρυθμιστούν ορισμένα θέματα που αφορούν το ΙΚΑ και 
όσον αφορά τους άλλους Οργανισμούς θα δούμε στο μέλλον.

Αφορά η ασφαλιστική μεταρρύθμιση, το θέμα των μισθωτών. 
Και πιστεύω ότι προέκυψε -  όχι πιστεύω, έτσι είναι η αλήθεια -  προέκυψε 
από εξαντλητικό κοινωνικό διάλογο. Συναντήθηκαν επανειλημμένως οι 
κοινωνικοί εταίροι και συζήτησαν, δεν είχε γίνει -  κακώς αυτό -πριν. Και γι’ 
αυτό πιστεύω ότι αυτή η λύση ικανοποιεί και την απαίτηση να έχουμε ένα 
βιώσιμο σύστημα και την απαίτηση να έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα 
συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη.

Ν.ΧΑΤΖΗΝIΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Θεοδωράκη.
Σ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Για να καταλάβω καλά, δεσμεύεστε ότι στην παρούσα 
θητεία της Κυβερνήσεως, θα λυθεί το ασφαλιστικό πρόβλημα και όποιες 
εκκρεμότητες υπάρχουν είτε για την χρηματοδότηση είτε για τα όρια ηλικίας, 
ανεξαρτήτως της πορείας του διαλόγου με τις κοινωνικές δυνάμεις;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Εγώ πιστεύω ότι η πορεία του διαλόγου με τις κοινωνικές 
δυνάμεις υπήρξε μέχρις στιγμής θετική, και κατόπιν αυτού το σχέδιο είναι όσο 
το δυνατόν ταχύτερα εφ’ όσον υπάρχει με τις περισσότερες μία συμφωνία, να 
ρυθμίσουμε αυτό το θέμα με Νόμο. Θα θελήσουμε όμως να ολοκληρώσουμε 
τον κοινωνικό διάλογο.

Σ.ΟΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Επειδή είναι σύντομες οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις, 
παρακαλώ ένα μικρό ερώτημα ακόμα.

Σημαντικό τμήμα του εθνικού εισοδήματος, προέρχεται από τα 
κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ολα αλλάζουν σιγά -  σιγά όμως, κ. 
Πρόεδρε, τώρα με την διεύρυνση προς την Ανατολική Ευρώπη, μάλλον τα 
κονδύλια του Νότου θα πάνε προς την Ανατολική Ευρώπη. Είμαστε 
προετοιμασμένοι γι’ αυτό ή έρχονται τα δύσκολα σε ότι αφορά το εθνικό 
εισόδημα που τόσο καιρό ενισχυόταν από την Ευρωπαϊκή Ενωση;

Ν .ΧΑΤΖΗ ΝI ΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Θεοδωράκη, θα επιτρέψω να απαντήσει ο 
Πρωθυπουργός, είστε εκτός διαδικασίας πάντως, κάνετε δεύτερη ερώτηση για 
άλλο θέμα και όχι διευκρινιστική ερώτηση. Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, 
παρακαλώ κ. Πρόεδρε.
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Οι πόροι τους οποίους έχουμε εξασφαλίσει, είναι πόροι 
τους οποίους έχουμε εξασφαλίσει μέχρι το 2006. Και έχουμε επιπλέον 
εξασφαλίσει ότι θα υπάρχει μετά το 2006 μία διαδικασία μετάβασης σε ένα νέο 
καθεστώς, facing outing, ο τεχνικός όρος τον οποίο χρησιμοποιούν στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση. Αυτό είναι το πρώτο.

Το δεύτερο είναι, αυτό το οποίο αναφέρατε ως προϋπόθεση, ότι 
έχουμε ανάπτυξη γιατί έρχονται τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ενωσης, δεν είναι 
απολύτως ακριβές. Η εικόνα είναι διαφορετική. Εχουμε ανάπτυξη, διότι τα 
λεφτά της Ευρωπαϊκής Ενωσης, τα χρόνια που πέρασαν και τα χρόνια που 
έρχονται προάγουν μία δυναμική στην Ελληνική οικονομία.



Οι στατιστικές δείχνουν από την αύξηση του 3,5% ή του 4% που 
είχαμε πέρυσι, ένα ποσοστό, μόνο περί το 1,5% προέρχεται απευθείας από 
τους πόρους τους Ευρωπαϊκής Ενωσης. Το άλλο είναι αποτέλεσμα της 
δύναμης που απέκτησε η Ελληνική οικονομία, δουλεύει και αποδίδει.

Δεν πρέπει να έχουμε την άποψη θα σταματήσουν τα λεφτά και 
ότι θα σταματήσουν σύντομα, και μετά θα κλείσουν όλα. Δεν πρόκειται να 
κλείσουν, διότι θα έχουμε μπει ήδη σε μία διαδικασία, επιταχυνόμενων 
διαδικασιών ανάπτυξης.

Ν.ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ο κ. Καψής.
Μ.ΚΑΨΗΣ: Νομίζω πρέπει να ανοίξουμε λίγο και το θέμα των Ολυμπιακών 
αγώνων. Την ιστορία του Παναθηναϊκού σταδίου την ξέρετε κ. Πρόεδρε; Είναι 
καταπληκτική ιστορία. Λοιπόν, το Παναθηναϊκό στάδιο έχει υποστεί ζημιές 
από τους σεισμούς και πρέπει να γίνουν εργασίες. Σύμφωνα λοιπόν, κ. 
Πρόεδρε, με τον Υπουργό Πολιτισμού -  αν τουλάχιστον τον πιστέψουμε -  το 
έργο που είναι απαραίτητο και για την τοξοβολία και για τον Μαραθώνιο, θα 
είναι έτοιμο στις 31/7/2004, δηλαδή 13 ημέρες πριν από την έναρξη των 
αγώνων.

Πείτε μου σας παρακαλώ, αν ήσασταν εσείς μέλος της Διεθνούς 
Ολυμπιακής Επιτροπής, αν θα εμπιστευόσασταν Ελληνα εργολάβο να σας 
παραδώσει το έργο 13 ημέρες πριν από τους αγώνες.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κύριε Καψή, η Ολυμπιακή Επιτροπή δεν μένει στην 
Λοζάννη και περιμένει από εμάς να τελειώσουμε τα πράγματα και να έρθει 13 
ημέρες πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες να διαπιστώσει αν τα κάναμε 
καλά ή όχι. Η Ολυμπιακή Επιτροπή είναι σε τακτά χρονικά διαστήματα εδώ, 
και στέλνει αντιπροσώπους της, αντιπροσώπους της οι οποίοι είναι ειδικοί 
εμπειρογνώμονες περί όλα τα θέματα, ανά μήνα -  πολλές φορές -  και ανά 
15νθήμερο για να ελέγξουν την πρόοδο των έργων. Τι συμβαίνει στην 
Ελλάδα, που ανησυχούν όλοι έτσι;

Συμβαίνει κάτι το αντίστοιχο που συνέβη και σε άλλες 
Ολυμπιακές πόλεις. Στο Σίδνεϋ για παράδειγμα, όταν είναι να ξεκινήσει ένα 
έργο, χρειάζονται μελέτες, υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με την 
χωροθέτηση λόγω περιβάλλοντος, λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων εδώ στην 
Ελλάδα, υπάρχουν καθυστερήσεις, δεν τακτοποιούνται σύμφωνα με τα 
χρονοδιαγράμματα, μπαίνουν μετά τα έργα σε μία πορεία και προχωρούν 
κανονικά.

Και προσπαθούμε να εκτελεσθούν κανονικά, την ημέρα που 
πρέπει και την ημέρα που έχει συμφωνηθεί. Εδώ ήταν ο κ. Οσβαλντ, πριν 
από μερικές ημέρες. Την προηγούμενη επίσκεψη, που είχε έρθει ο κ. Οσβαλντ 
και παρετήρησε ότι υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, υπήρχε μία γενική 
κατακραυγή για τις καθυστερήσεις. Αυτή την φορά ο κ. Οσβαλντ δεν είπε για 
καθυστερήσεις και ως εκ τούτου δεν υπήρχαν και σχόλια.

Μα, αυτό δείχνει ότι η αντίδραση η δίκιά μας, είναι μία αντίδραση 
πολλές φορές η οποία είναι κάτω από το κράτος των εντυπώσεων ή έχει



αιχμές οι οποίες δεν αφορούν τους ίδιους τους Ολυμπιακούς αγώνες. Και 
καθυστερήσεις θα υπάρχουν τις οποίες θα διορθώσουμε και δυσκολίες θα 
υπάρχουν, διότι εγώ σας λεω, εάν τώρα π.χ. εκεί στο Ελληνικό που πρόκειται 
να γίνουν τα διάφορα έργα, βρεθεί ένα μεγάλο αρχαιολογικό εύρημα, είδατε 
στον Μαραθώνα, ότι βρέθηκε ένα ολόκληρο άγαλμα.

Λοιπόν, δεν μπορείς να είσαι 100% βέβαιος για το τι, ιδίως στον 
Αττικό χώρο, μπορεί να συμβεί. Αλλά εγώ μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι 
μέσα σ’ αυτό το γενικό πλαίσιο δουλεύουμε και δουλεύουμε με μεγάλη 
προσοχή για να εκτελέσουμε τις υποχρεώσεις μας.

Τ. ΚΟΥΙΚ: Μου έχει μείνει να κάνω μια τελευταία ερώτηση, απ’ ό,τι 
καταλαβαίνω, συν μία που έχουν πριμοδοτήσει τον κ. Χατζηνικολάου και είναι 
τόσα πολλά τα θέματα που πραγματικά πιστεύω ότι θα έπρεπε να 
συζητηθούν απόψε, ξεκινώντας ακόμα και από τη διαφθορά στο ποδόσφαιρο, 
που είναι θέμα μεγάλο, τη διαφθορά στην κοινωνία μέσα, όπως με τα 
φρουτάκια.

Αλλά λυπάμαι ειλικρινά που η συνέντευξη αυτή γίνεται 
διακαναλικά, ανεξάρτητα με το αν ο κ. Πρετεντέρης υπενθύμισε ότι αυτό, την 
τελευταία φορά που έγινε, έγινε στη Ρουμανία επί Τσαουσέσκου...
Π. ΤΣΙΜΑΣ: Να είμαστε ακριβείς, στη Ρουμανία επί Τσαουσέσκου ένα κανάλι 
υπήρχε όλο κι όλο.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κύριε Κουίκ αν σας ενοχλεί αυτό, ότι βρισκόσαστε σε 
καθεστώς Τσαουσέσκου, τότε να μην έρθετε. Γιατί αυτή τη στιγμή 
χαρακτηρίζετε όλους εμάς και ιδίως εμένα, ότι είμαστε σε ένα αντιδημοκρατικό 
καθεστώς, το οποίο δεν ασπάζεστε.

Τ. ΚΟΥΙΚ: Δεν είπα αυτό κ. Πρόεδρε αλλά να με αφήσετε να ολοκληρώσω το 
λόγο μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό το οποίο λέει είναι ότι επειδή από 
τα 36 μου χρόνια δουλεύω 32 και σε εφημερίδες, πραγματικά αισθάνομαι την 
υποχρέωση, μάλλον αισθάνομαι ότι δεν έχουμε καλύψει ερωτήσεις που 
ενδεχομένως θα μπορούσαν να γίνουν από εκπροσώπους εφημερίδων... 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Σωστό. Να συζητήσουμε 6 ή 10 ώρες.
Τ. ΚΟΥΙΚ: Αυτό ακριβώς εννοώ και ότι σκόπιμο θα ήταν ακριβώς για να 
δίνουμε και την εικόνα...
Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Πάντως ήθελα να παρακαλέσω να κάνουμε 
ερωτήσεις. Δηλαδή θα ήθελα να παρακαλέσω να μην κάνουμε τοποθετήσεις 
και να μη σχολιάσουμε τη συνέντευξη.

Τ. ΚΟΥΙΚ: Εγώ απλά ήθελα να κάνω αυτή την τοποθέτηση, θεωρώντας ότι 
υπάρχουν και άξιοι συνάδελφοι στον Τύπο που θα μπορούσαν να είναι εδώ. 
Αλλά ας κάνω την ερώτηση.
Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Κουίκ, θέλω να σας παρακαλέσω ειλικρινά να 
τηρήσουμε τη διαδικασία της συνέντευξης.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Συμφωνώ ότι υπάρχουν και άλλοι.
Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα μπούμε σε διαδικασία σχολιασμού 
της συνέντευξης; Διότι θα κάνω κι εγώ σχόλια, θα σας παρακαλέσω όλους να 
μείνουμε στη διαδικασία που συμφωνήσαμε.



Τ. ΚΟΥΙΚ: Η τελευταία ερώτηση λοιπόν έχει να κάνει με τη συμπεριφορά και 
τη στάση της Κυβέρνησης κ. Πρόεδρε, απέναντι στο έργο της δικαιοσύνης. 
Θεωρείται κατά τεκμήριο ότι η δικαιοσύνη είναι ένα από τα σημεία εκείνα του 
ελληνικού δημοσίου, που δουλεύει κατά τον ικανοποιητικότερο και 
αποτελεσματικότερο τρόπο.

Άλλες φορές παραπέμπετε τα θέματα στη δικαιοσύνη λέγοντας 
ότι εκείνη είναι ικανή να αποφασίσει, εκείνη είναι η οποία θα βγάλει άκρη σε 
μια δαιδαλώδη υπόθεση, άλλες φορές όμως επιτίθενται στελέχη σας εναντίον 
της δικαιοσύνης.

Να υπενθυμίσω την υπόθεση Λαλιώτη, ο οποίος επιτέθηκε στον 
κ. Γεράκη για το κτηματολόγιο, τις επιθέσεις που δέχτηκε ο κ. Ασπρογέρακας 
για το Χρηματιστήριο και τη ΔΕΚΑ.

Ακόμα ο κ. Πρωτόπαπας, αν θυμάμαι καλά, ως Κυβερνητικός 
Εκπρόσωπος, έκανε και αυτός την κριτική επίθεση εναντίον εισαγγελικών 
λειτουργών και μάλιστα στελέχη σας συνέδεσαν ορισμένους εισαγγελικούς 
λειτουργούς, με πολιτικές και κομματικές σκοπιμότητες.

Αναρωτιέμαι λοιπόν, σε ένα χώρο όπου τα πράγματα δεν είναι 
τόσο ρόδινα, δουλεύουν κάτω από αντίξοες συνθήκες, δεν είναι δα και τόσο 
καλά οργανωμένη η δικαιοσύνη στην Ελλάδα για να μπορούν να ασκούν οι 
άνθρωποι αυτοί αποτελεσματικά το έργο τους, ποια είναι η θέση σας, εσάς 
του Πρωθυπουργού, έναντι των επιθέσεων, έστω και φραστικών, που 
δέχονται οι λειτουργοί της Θέμιδος, από τους Υπουργούς και τα στελέχη σας. 
Εσείς, σαν Σημίτης, τι λέτε.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κύριε Κουίκ, σέβομαι τη δικαιοσύνη και σέβομαι τους 
δικαστές. Πιστεύω ότι πρέπει να εκτελούν ανενόχλητα την αποστολή τους, 
πρέπει να εκτελούν την αποστολή τους σύμφωνα με τους κανόνες οι οποίοι 
ισχύουν, τους νόμους, τους κανόνες δεοντολογίας και τις πρακτικές οι οποίες 
υπάρχουν στα δικαστήρια.

Αν πάρετε ένα νομικό περιοδικό, π.χ. το «ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ» που 
εκδίδει ο Δικηγορικός Σύλλογος, θα δείτε ότι ένα μεγάλο τμήμα αυτού του 
περιοδικού, αφιερώνεται σε σχολιασμούς δικαστικών αποφάσεων. Λέγεται ότι 
αυτό κρίθηκε σωστά ή δεν κρίθηκε σωστά. Είναι λάθος διότι δεν λήφθηκε 
υπόψη αυτή η διάταξη. Είναι λάθος διότι παραβλέφτηκε η προηγούμενη 
απόφαση κ.ο.κ.

Ο σχολιασμός, η έκφραση γνώμης για δικαστικές ενέργειες, είναι 
στον τόπο μας καθιερωμένος και ελεύθερος. Η δικαστική εξουσία δεν έχει 
δικαίωμα ή δεν έχει ένα καθεστώς που δεν υπάγεται σε σχολιασμό και κριτική.

Υπάρχει σήμερα ένα καθεστώς. Σύμφωνα με το καθεστώς αυτό, 
κάθε μήνυση, ή κάθε θέμα που αφορά έναν Υπουργό της Κυβέρνησης, 
πρέπει να έρχεται στη Βουλή και να αποφασίζει η Βουλή αν θα δοθεί 
συνέχεια.



Κάποιος τρελός, πέστε, κάνει μια μήνυση σε έναν Υπουργό, 
γιατί νομίζει ότι θίχτηκε. Η μήνυση αυτή έρχεται οπωσδήποτε στη Βουλή. Ο 
δικαστικός λειτουργός δεν έχει το δικαίωμα να κοιτάξει, στέκεται, είναι τρέλα ή 
όχι. Όταν έρχεται στη Βουλή βεβαίως και απορρίπτεται.

Αλλά αυτό δημιουργεί μια αίσθηση, με τη σειρά διαφόρων 
ενεργειών οι οποίες φτάνουν στη Βουλή, ότι τρέχουν πολλές φορές 
πράγματα, τα οποία δεν έχουν ουσία.

Από εκεί και πέρα υπάρχουν ορισμένοι δικαστικοί λειτουργοί οι 
οποίοι, επειδή δεν μπορούν να εξετάσουν τους Υπουργούς, διεκπεραιώνουν 
αυτή την υποχρέωση της μεταβίβασης, συλλέγοντας τα στοιχεία όλα εκείνα τα 
οποία καταθέτει κάποιος, χωρίς αντίστοιχα να κάνουν, γιατί δεν μπορούν να 
το κάνουν, αλλά το καθεστώς δεν είναι σωστό.

Ή εν πάση περιπτώσει θα μπορούσαν να το κάνουν αν ήθελαν, 
μέσα σε ορισμένο μέτρο, να πάνε στις υπηρεσίες και να διαπιστώσουν, 
συμβαίνει αυτό, συμβαίνει εκείνο, ποια είναι η άποψη της υπηρεσίας; Είναι μια 
μονομερής μεταβίβαση γνωμών στη Βουλή για να αποφασίσει.

Κάθε μονομερής μεταβίβαση γνωμών, από όποιον και να 
γίνεται, μπορεί να έχει μεγάλα σφάλματα. Γι’ αυτό όταν έρχεται ένας φάκελος 
στη Βουλή, έρχεται με μια διαδικασία που δεν υπάρχει ο προηγούμενος 
έλεγχος και γι’ αυτό δεν είναι εκείνο το οποίο είναι επιθυμητό και βεβαίως δεν 
μπορεί κανείς να ζητήσει από εκείνους οι οποίοι εμφανίζονται 
κατηγορούμενοι, να μην έχουν και αυτοί άποψη αν κατηγορούνται σωστά ή 
όχι.

Σεβόμαστε τη δικαιοσύνη, σεβόμαστε τους δικαστικούς 
λειτουργούς, πρέπει να τηρούν κανόνες και υπάρχει και η ελευθερία της 
κριτικής στη χώρα και σε όλες τις χώρες του κράτους δικαίου.

Π. ΤΣΙΜΑΣ: Με συγχωρείτε αλλά όλες οι υποθέσεις που έχουν φτάσει στη 
Βουλή και για καμία δεν έχει αρθεί η ασυλία, όλες είναι τρέλες; 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν είπα αυτό κ. Τσίμα. Με συγχωρείτε, μην 
διαστρεβλώνετε αυτά που είπα. Σας λέω ότι στο παρόν καθεστώς, αν 
καταθέσει κάποιος μια μήνυση, πάει στη Βουλή. Δεν είπα ότι όλες είναι 
τρέλες.

Π. ΤΣΙΜΑΣ: Γιατί δεν έχει αρθεί λοιπόν ποτέ καμία ασυλία; Γιατί ποτέ δεν έχει 
ψηφίσει η Βουλή υπέρ της άρσης της ασυλίας ενός μέλους της; 
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Η άποψή μου είναι ότι θα έπρεπε 
να αίρεται η ασυλία, να υπάρχει σε πάρα πολλούς Βουλευτές η άποψη, ότι μια 
τέτοια τακτική θα οδηγούσε σε περιορισμό των δικαιωμάτων και των 
ελευθεριών τους. Εγώ δεν το ασπάζομαι.

Ν. ΧΑΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Να κλείσω με ένα ερώτημα. Θέλω να ρωτήσω, κ. 
Πρόεδρε ακούγοντας τη συνέντευξη, σχημάτισα την εντύπωση, ότι 6 χρόνια 
τώρα που είστε Πρωθυπουργός, αν και έχετε αντιμετωπίσει μεγάλες κρίσεις, 
κρίσεις τις οποίες συνήθως υπερβαίνετε με την τακτική των πολιτικών



διλημμάτων, έχετε θέσει και το λαό και το Κόμμα σας μπροστά σε τέτοια 
πολιτικά διλήμματα, εσείς αισθάνεστε ότι έχετε προχωρήσει χωρίς προσωπικά 
λάθη. Αυτή την αίσθηση συγκρότησα.

Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως και να κλείσουμε έτσι, με μια 
προσωπική αυτοκριτική, αν αισθάνεστε ότι κατά τη διάρκεια της άσκησης των 
καθηκόντων σας, υπήρξαν λάθη ή παραλείψεις, που συνετέλεσαν στην 
καθυστέρηση του κυβερνητικού έργου.

Δηλαδή σε ποια λάθη θα λέγατε mea culpa, ποια είναι αυτά που 
προσωπικά, σαν Πρωθυπουργός, θα διορθώνατε κατά το διάστημα της 
επόμενης διετίας.

Και ένα δεύτερο σκέλος στο ερώτημά μου. Είπατε -απαντώντας 
στο συνάδελφο, τον κ. Τσίμα- γνώμονας της πορείας μου, είναι το συμφέρον 
του τόπου, δεν είμαι δεμένος, δεν είμαι ερωτευμένος με την καρέκλα μου.

Αν λοιπόν κριθεί, από τα άλλα στελέχη του Κόμματός σας, ότι 
στις επόμενες εθνικές εκλογές, με έναν άλλο Αρχηγό, η παράταξή σας έχει 
μεγαλύτερες πιθανότητες νίκης απ’ ότι με εσάς, θα επιμείνετε στην απόφασή 
σας να ηγηθείτε εσείς στις εκλογές του 2004 ή θα θυσιάσετε το προσωπικό 
σας συμφέρον, μπροστά στο παραταξιακό;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κύριε Χατζηνικολάου, όσον αφορά την πρώτη ερώτησή 
σας. Η επιτυχία της Κυβέρνησης αυτής και η επιτυχία η δική μου, οφείλεται σε 
ένα συγκεκριμένο έργο. Το έργο αυτό, το βλέπει ο ελληνικός λαός και μπορεί 
να το κρίνει.

Έχω εδώ έναν πίνακα, τον οποίο νόμιζα ότι θα συζητήσουμε και 
για τις οικονομικές εξελίξεις και το εργατικό εισόδημα. Αυτός ο πίνακας, τον 
οποίο παρουσιάζω εδώ, δείχνει πώς η αύξηση της παραγωγικότητας στην 
Ελλάδα, στην παραγωγή, μεταφέρεται στο εισόδημα του εργαζόμενου, τι 
κερδίζει ο εργαζόμενος, από την αύξηση της παραγωγικότητας.

Η γραμμή αυτή που βλέπετε κάτω, είναι το κέρδος, η 
πραγματική αποζημίωση του εργαζόμενου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 
γραμμή αυτή είναι το κέρδος, η παραγωγική αποζημίωση του εργαζόμενου 
στην Ελλάδα.

Θα παρατηρήσετε ότι από το έτος ’96 και μετά, δηλαδή από τότε 
που ανέλαβα την ευθύνη της Κυβέρνησης, κάθε χρόνο ο εργαζόμενος παίρνει 
μεγαλύτερο ή το σύνολο της παραγωγικότητας στην αποζημίωσή του και ίσως 
και κάτι παραπάνω. Γι’ αυτό και η καμπύλη αυξάνει και θα αυξάνει τα επόμενα 
χρόνια.

Στην Ευρωπαϊκή Ενωση μένει περίπου σταθερή γι’ αυτό και ο 
μισθός, το εισόδημα του εργαζόμενου στην Ελλάδα πλησιάζει περισσότερο το 
μέσο εισόδημα του εργαζόμενου στην Ευρωπαϊκή Ενωση παρ’ ότι το βιοτικό 
επίπεδο διαφέρει.



Τ.ΚΟΥΙΚ: Αυτές είναι απόλυτες τιμές ή ποσοστιαία αύξηση; 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Οχι απόλυτες τιμές.
Τ.ΚΟΥΙΚ: Δηλαδή περισσότερα ευρώ παίρνει ο Ελληνας από τον Ευρωπαίο; 
Αυτό μας λέτε.
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όχι δεν σας είπα αυτό. Ότι από την αύξηση της 
παραγωγικότητας στην Ευρωπαϊκή Ενωση επωφελείται πολύ λιγότερο ο 
Ευρωπαίος εργαζόμενος απ’ ό,τι επωφελείται ο Ελληνας εργαζόμενος από 
την αύξηση της παραγωγικότητας.

Αυτό δείχνει αυτός ο πίνακας, ότι η οικονομική πολιτική και οι 
συνθήκες εδώ στην Ελλάδα, οδηγούν τον εργαζόμενο να κερδίζει πολύ 
περισσότερα απ’ ότι κερδίζει ο Ευρωπαίος από την αύξηση της 
παραγωγικότητας. Δεν έχει σχέση με τους μισθούς. Το επίπεδο των μισθών 
είναι χαμηλό.

Π.ΤΣΙΜΑΣ: Η παραγωγικότητα στην Ελλάδα αυξάνει με χαμηλότερο ρυθμό 
απ’ ότι στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ενωση;
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Η παραγωγικότητα στην Ελλάδα αυξάνει με υψηλούς 
ρυθμούς τα τελευταία χρόνια και ο εργαζόμενος απ’ αυτή την παραγωγικότητα 
εισπράττει τα περισσότερα.

Το έφερα αυτό σαν παράδειγμα επειδή με ρώτησε ο 
κ.Χατζηνικολάου κατά κάποιο τρόπο τι συμβαίνει από το ’96 και μετά και 
κερδίζουμε τις εκλογές, είμαι εγώ Πρωθυπουργός κ.ο.κ.
Ν.ΧΑΤΖΗΝ1ΚΟΛΑΟΥ: Δεν ρώτησα αυτό κ.Πρωθυπουργέ.
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αυτό συμβαίνει. Ετσι το κατάλαβα.

Ν.ΧΑΤΖΗΝIΚΟΛΑΟΥ: Εγώ ρώτησα και υπενθυμίζω το ερώτημά μου .. 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αυτός είναι ο λόγος. Ο λόγος είναι η επιτυχία της 
οικονομικής πολιτικής ότι ο κόσμος είδε ότι έχει περισσότερα λεφτά στην 
τσέπη και θα έχει περισσότερα λεφτά στην τσέπη. Λάθη σ’ αυτή την πορεία; 
Εκανα και εγώ βεβαίως. Μιλήσαμε πριν για το ασφαλιστικό.

Την περασμένη φορά με τον κ.Γιαννίτση που συνεννοηθήκαμε, 
δεν επέμενα όσο θα έπρεπε, να υπάρχει προηγούμενα κοινωνικός διάλογος. 
Να βρεθεί ο Υπουργός Εργασίας με τους συνδικαλιστές, να συζητήσει όλα 
αυτά τα σχέδια προτού δημοσιοποιηθούν.

Πιστέψαμε τότε ότι θα γίνει ο κοινωνικός διάλογος μετά την 
δημοσιοποίηση. Ηταν λάθος αντίληψη αυτή διότι θεωρήθηκε ότι το θέμα είναι 
κλειστό και γι’ αυτό υπήρχαν αντιδράσεις. Αν έγιναν λάθη; Δεν θα πω την λέξη 
λάθη, δεν μ’ αρέσει. Αλλά θα μπορούσαν να γίνουν διάφορες εκτιμήσεις.

Ν .ΧΑΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ούτε στον Ανδρέα Παπανδρέου άρεσε. Ελεγε mea 
culpa για να μην πει την λέξη λάθος.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν είναι γι’ αυτό. Είναι τις περισσότερες φορές, είναι 
εκτιμήσεις οι οποίες θα έπρεπε να έχουν γίνει διαφορετικά.

Ν .ΧΑΤΖΗ ΝIΚΟΛΑΟ Υ: Δεν μπορεί ένας Πρωθυπουργός να λέει «έκανα 
λάθος»;



ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Μπορεί.
Ν.ΧΑΤΖΗΝIΚΟΛΑΟΥ: Γιατί λέτε ότι δεν μ’ αρέσει η λέξη λάθος; 
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κύριε Χατζηνικολάου, διότι οδηγεί τις σκέψεις σε λάθος 
κατεύθυνση. Σας είπα τι θα έπρεπε να έχει γίνει με τον κοινωνικό διάλογο. Σας 
λέω ότι σε ορισμένα άλλα θέματα θα έπρεπε να είχε δοθεί μια μεγαλύτερη 
εκτίμηση από μέρους μου σε συνεργασία με τους Υπουργούς π.χ. η 
αποτελεσματικότητα των μηχανισμών του ΙΚΑ που ασχολήθηκα τώρα και 
πρόκειται να αποδώσουν, όπως και η αποτελεσματικότητα των μηχανισμών 
της υγείας που ασχολούμαστε γιατί είναι ακόμα ανοιχτό το μεγάλο θέμα της 
περίθαλψης, του πρώτου βαθμού ο οικογενειακός γιατρός.

Η εξέλιξη είναι ότι όποιος τολμά κάνει λάθη, όποιος τολμά και 
αλλάζει πολλές φορές παίρνει κάποιες κατευθύνσεις οι οποίες πρέπει να 
διορθωθούν.

Το σημαντικό όμως για μένα και για μας είναι ότι πρέπει να 
τολμάμε, να αλλάζουμε, να δημιουργούμε το καινούριο και να διορθώνουμε 
βεβαίως ό,τι πρέπει.

Τώρα σε αυτή την πορεία μου λέτε, εάν όλα τα στελέχη του 
ΠΑΣΟΚ έρθουν και μου πουν «Σημίτη ..
Ν.ΧΑΤΖΗΝ1ΚΟΛΑΟΥ: Αν το συμφέρον της παράταξης έρχεται σε αντίθεση με 
την προσωπική σας απόφαση; Το λέω επειδή με μεγάλη βεβαιότητα λέτε ότι 
θα ηγηθείτε στις εκλογές του 2004. Αν οι μετρήσεις δείξουν ότι η παράταξή 
σας έχει συμφέρον να πάει με άλλη ηγεσία;

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν με ρωτήσατε γι’ αυτό. Με ρωτήσατε εάν τα στελέχη 
του ΠΑΣΟΚ, όχι για τις μετρήσεις, γιατί οι μετρήσεις είναι υπό εκτίμηση.
Ν .ΧΑΤΖΗ ΝI ΚΟΛΑΟΥ: Μα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ με βάση το κλίμα το 
πολιτικό και τις μετρήσεις θα έρθουν να σας το πουν.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Τέλος πάντων, εγώ θα σας πω απλά, εγώ δεν είμαι 
κολλημένος σε καμιά εξουσία. Εάν τα όργανα του ΠΑΣΟΚ πιστεύουν ότι 
πρέπει να πάνε με κάποιον άλλο ηγέτη στις επόμενες εκλογές, βεβαίως και 
πρέπει να αποχωρήσω.

Εγώ έχω -σας είπα- εκλεγεί δυο φορές από το Συνέδριο 
Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, η Κεντρική Επιτροπή επικρότησε πάντα την πολιτική 
μου και γι’ αυτό θεωρώ ότι το ερώτημά σας, είναι ένα ερώτημα το οποίο έχει 
κάποια λογική αξία διότι πρέπει να υποθέτουμε και πολλές άλλες περιπτώσεις 
οι οποίες πρόκειται να παρουσιαστούν. Αλλά δεν έχει πραγματική αξία, διότι 
το ΠΑΣΟΚ είναι δεμένο στην κατεύθυνση να πραγματοποιήσουμε το έργο. Με 
έχει επικεφαλής και καθοδηγώ αυτή την διαδικασία ως επικεφαλής και θα είμαι 
επικεφαλής και το 2004 κ.Χατζηνικολάου.

Ν .ΧΑΤΖΗ Ν1 ΚΟΛΑΟΥ: Να ευχαριστήσω θερμά τον Πρωθυπουργό, τον 
κ.Κώστα Σημίτη και τους συναδέλφους, τον κ.Θεοδωράκη, τον κ.Καψή, τον 
κ.Κουίκ και τον κ.Τσίμα.

Ως συντονιστής σας ευχαριστώ που διευκολύνατε αυτή την 
διαδικασία. Νομίζω ότι ήταν ζωηρή, έντονη και έδωσε την ευκαιρία να τεθούν



αρκετά όχι όλα -έχετε δίκιο κ.Κουίκ, θα έπρεπε να μιλούμε ώρες- αλλά αρκετά 
και σημαντικά ερωτήματα.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κύριε Χατζηνικολάου και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. 
Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους κυρίους οι οποίοι συμμετείχαν στην 
εκδήλωση. Ισως πολλές φορές μίλησα με πάθος αλλά έχω το πάθος της 
υπόθεσης.

Εχω το πάθος εκείνου ο οποίος αισθάνεται ότι έχει ευθύνη, 
πρέπει να δείξει ότι χαράζει δρόμους, πρέπει να κερδίζει ανθρώπους και 
αισθάνεται βεβαίως παρ’ όλο το πάθος, ότι όλοι που συμμετέχουν σε μια 
τέτοια συζήτηση, είναι συνεργάτες τους οποίους και εκτιμά και θέλει να έχει ως 
συνεργάτες στην ενημέρωση του ελληνικού λαού.

Ν.ΧΑΤΖΗΝIΚΟΛΑΟΥ: Να ευχηθώ να είναι τακτικότερη αυτή σας η 
επικοινωνία με τους εκπροσώπους του Τύπου;
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Μάλιστα.
Μ.ΚΑΨΗΣ: Είναι μια απορία μας πάντως κ.Πρόεδρε, γιατί δεν νιώθετε εσείς 
την ανάγκη να επικοινωνείτε πιο συχνά με τους δημοσιογράφους μέσω της 
τηλεόρασης.

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Εγώ έδωσα μια συνέντευξη.
Μ.ΚΑΨΗΣ: Τελευταία αν θυμάμαι καλά ήρθατε στον Σταύρο Θεοδωράκη πριν 
από ένα χρόνο.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όχι κάνετε λάθος.
Τ.ΚΟΥΙΚ: Στην Εκθεση της Θεσσαλονίκης ήταν.
Μ.ΚΑΨΗΣ: Εχετε το χαμηλότερο ρεκόρ στην Ευρώπη.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όχι δεν συμφωνώ καθόλου. Πάρτε για παράδειγμα τον 
κ.Σρέντερ ή τον κ.Ζοσπέν, θα δείτε ότι δίνουν ήδη λιγότερες συνεντεύξεις απ’ 
ότι δίνω εγώ.

Έδωσα και τον Δεκέμβρη στην Συνέλευση των ξένων 
ανταποκριτών. Δεν έχω κανένα λόγο να μην δίνω συνεντεύξεις, σε σας, σε 
όποιον άλλον. Νομίζω όμως ότι αυτό χρειάζεται σε ορισμένα τακτά χρονικά 
διαστήματα, για να μπορούμε να παρουσιάζουμε κάποιο έργο και να 
συζητάμε επί της ουσίας. Πάντως σας ευχαριστώ πολύ.

Ν .ΧΑΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ευχαριστούμε και εμείς. Κυρίες και κύριοι 
ευχαριστούμε και εσάς που παρακολουθήσατε αυτή την συνέντευξη. Από τα 
στούντιο της δημόσιας τηλεόρασης την οποία ευχαριστούμε για την φιλοξενία, 
καλή σας νύχτα.


