
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ

ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ NET: "ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ"
ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΣΤΑΥΡΟ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001

ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Καλησπέρα, η ώρα είναι 22.00 ακριβώς και οι 
"ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ" είναι φιλοξενούμενοι στο Μέγαρο Μαξίμου, για απόψε μόνο. 
Ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Σημίτης, είναι έτοιμος, 
εδώ, απέναντι μας, για την πρώτη του ζωντανή συνέντευξη, μετά τις εκλογές της 
9ης Απριλίου του 2000.

Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα.
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Καλησπέρα κ.Θεοδωράκη. Θέλω να παρατηρήσω ότι δεν είναι η 
πρώτη ζωντανή συνέντευξη γενικά. Είναι η πρώτη ζωντανή συνέντευξη στην 
τηλεόραση.

ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Εχω πολλά ερωτήματα γιατί είναι και πολλά τα ζητήματα είναι 
και πολλοί οι μήνες που έχουμε να βρεθούμε απέναντι σας.
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Παρακαλώ. Στη διάθεσή σας.
ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Οι δημοσκοπήσεις δεν είναι καλές για το ΠΑΣΟΚ. Δε θέλω να 
μπω σε νούμερα, θα έχετε δει κι εσείς και στις εφημερίδες και στις τηλεοράσεις. 
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Τις έχω υπόψη μου.

ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να χάνει έδαφος και αναρωτιέμαι αν 
έχετε κάποια εξήγηση γι' αυτό το γεγονός.
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Υπάρχουν πολλά θέματα, τα οποία δημιουργούν ανησυχίες στον 
κόσμο. Εχει αμφιβολίες, η εμπιστοσύνη του κλονίζεται και θέματα τα οποία τον 
αφορούν άμεσα. Ενα καλό παράδειγμα είναι το ασφαλιστικό.

Το ασφαλιστικό του θέτει το ερώτημα αν θα έχει όταν θα έρθει η ώρα 
να πάρει σύνταξη, τα χρήματα τα οποία ελπίζει. Βέβαια οι ρυθμίσεις δεν αφορούν 
όλους, δεν αφορούν για παράδειγμα τους συνταξιούχους του ΟΓΑ, δεν αφορούν 
τους συνταξιούχους, δεν αφορούν εκείνους οι οποίοι έχουν κατώτατες συντάξεις, 
αλλά είναι ένα θέμα το οποίο τον απασχολεί.



Ενα άλλο θέμα είναι το θέμα της οικονομικής του προόδου. 
Υπάρχουν περισσότερες προσδοκίες, αν θα έχει αυξήσεις ή όχι, όπως επίσης η 
ποιότητα ζωής, πρέπει να πηγαίνει με τις συγκοινωνίες, υπάρχουν ουρές, αν και 
τα λεωφορεία είναι καινούργια.

ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Γιατί να χάνει χρόνο όμως κ.Πρόεδρε;
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Επίσης στα θέματα παιδείας και υγείας. Ολα αυτά είναι υπαρκτά 
θέματα για τον πολίτη. Και ο πολίτης, όταν ρωτάται, «έχετε εμπιστοσύνη», 
«μπορεί η Κυβέρνηση να προχωρήσει σε αυτά», στέκεται αρνητικός, γιατί φοβάται 
ότι δε θα πάνε τα πράγματα καλά.

Αλλά αν δούμε το 2001 και το 1996, θα δούμε ότι τα 4-5 αυτά 
χρόνια, προχώρησαν τα πράγματα πολύ και άλλαξε άρδην η Ελλάδα. Για όλα 
αυτά τα προβλήματα που σας ανέφερα, υπάρχει σχέδιο, υπάρχει πρόγραμμα, 
υπάρχουν πόροι, υπάρχουν μηχανισμοί οι οποίοι έχουν τεθεί σε κίνηση.

Τα προβλήματα θα αντιμετωπιστούν, αντιμετωπίζονται, δίνονται 
λύσεις, π.χ. σε σχέση με την ανεργία. Υπάρχει ένα πρόγραμμα για την κατάρτιση 
εκείνων οι οποίοι τελειώνουν τα Λύκεια, πηγαίνουν στα ΙΕΚ για να βρουν γρήγορα 
δουλειά, π.χ. με την πληροφορική και βρίσκουν δουλειά.
ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Μου λέτε δηλαδή ότι είμαστε σε μια πορεία...
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Σε μια μεταβατική περίοδο. Και θα δούμε στο τέλος της 4ετίας, ότι η 
εικόνα θα είναι τελείως διαφορετική.

ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Δεν υπάρχουν λάθος χειρισμοί από την πλευρά της 
Κυβέρνησης; Δεν υπάρχουν ζητήματα που ίσως να μην έπρεπε να είχαν τεθεί ή 
τέθηκαν λαθεμένα από κάποιους Υπουργούς, από κάποια στελέχη;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Υπάρχουν χειρισμοί οι οποίοι δεν ήταν επιτυχείς. Υπήρχαν χειρισμοί 
οι οποίοι δεν είχαν την απαραίτητη ευαισθησία ή δεν έγιναν οι απαραίτητες 
προηγούμενες συνεννοήσεις. Αλλά από την άλλη μεριά, υπάρχουν και αδιάσειστα 
στοιχεία, για παράδειγμα για την οικονομία, ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Και 
ως εκ τούτου η ανησυχία σε σχέση με τις οικονομικές εξελίξεις αυτή τη στιγμή ή τα 
επόμενα χρόνια, είναι αδικαιολόγητη.
ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Να αρχίσουμε από την οικονομία;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Μάλιστα, ευχαρίστως. Γιατί αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. 
ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Είναι μείζον.
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Και θέλω να τονίσω ότι η πολλή μιζέρια φέρνει τη μιζέρια. Να 
ξέρουμε αν είναι δικαιολογημένη η μιζέρια ή είναι μια προπαγάνδα γύρω απ' αυτό 
το θέμα.

ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Να σας θέσω μερικά συγκεκριμένα ερωτήματα για την 
οικονομία. Πριν από τις εκλογές, για τους ανέργους που είπατε, είχατε εξαγγείλει 
τη δημιουργία 400.000 θέσεων εργασίας.
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Στην 4ετία.
ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Στην 4ετία βεβαίως. Είμαστε 14 μήνες μετά. Πόσες απ' αυτές 
τις θέσεις έχουν δημιουργηθεί;



Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Το 2000 έχουν δημιουργηθεί 135.000 θέσεις περίπου, θέσεις 
μόνιμης πλήρους απασχόλησης, όπως έχουν και θέσεις οι οποίες είναι είτε 
μερικής απασχόλησης είτε θέσεις οι οποίες προκύπτουν από τα προγράμματα του 
ΟΑΕΔ. Ελπίζουμε και φαίνεται από την πρόοδο, ότι και τα επόμενα χρόνια το 
αποτέλεσμα θα είναι περίπου το ίδιο, οπότε μπορούμε να πούμε ότι στο τέλος της 
4ετίας, θα έχουμε φτάσει ή ξεπεράσει το στόχο.

Και κ.Θεοδωράκη, επειδή λέγεται ότι αυξάνεται η ανεργία, όποιος δει 
τα στατιστικά στοιχεία, θα διαπιστώσει ότι η ανεργία μειώθηκε και μειώθηκε κατά 
1% περίπου το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή φτάσαμε σε μια καμπή όπου θα είναι 
ελπίζω θετική πια η εξέλιξη. Δε δικαιολογείται το επιχείρημα ότι αυξάνεται η 
ανεργία, δε γίνονται θέσεις απασχόλησης. Ισα-ίσα το αντίθετο συμβαίνει.

ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Για τη λειτουργία της αγοράς, είστε ευχαριστημένος; Εχουμε 
ένα πρόβλημα με τις αποκρατικοποιήσεις. Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ έχει καταντήσει να είναι 
σχεδόν ανέκδοτο το αν θα μπορέσουμε να τη δώσουμε, αν δεν τη δώσουμε. 
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Δεν έχουμε πρόβλημα με τις αποκρατικοποιήσεις όπως 
παρουσιάζεται, ότι δήθεν η Κυβέρνηση διστάζει, δεν προχωρεί, δεν μπορεί να 
πάρει αποφάσεις. Εγιναν ιδιωτικοποιήσεις. Ιδιωτικοποιήθηκε η ATE, 
ιδιωτικοποιήθηκε ο ΟΠΑΠ, ιδιωτικοποιήθηκε η ΕΛΒΟ, ιδιωτικοποιήθηκε η 
COSMOTE, αλλά εδώ πρέπει να προσέξουμε κάποια πράγματα. Είχαμε ξεκινήσει 
την ιδιωτικοποίηση της ΕΑΒ.

Εκεί δεν υπήρχαν κατάλληλες προσφορές, προσφορές οι οποίες να 
ανταποκρίνονταν στην αξία τους. Γιατί να δώσουμε την ΕΑΒ, για χάρη της 
ιδιωτικοποίησης, σε μια τιμή και με διαδικασίες οι οποίες δε συνέφεραν το 
δημόσιο, τον ελληνικό λαό; ΓΓ αυτό δεν έγινε.

Η ιδιωτικοποίηση της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ βρίσκεται σε εξέλιξη, έχουν 
γίνει 3 προσφορές. Το Υπουργείο Μεταφορών συζητεί με αυτούς που έκανε τις 
προσφορές, ελπίζω ότι θα αποδειχθούν αυτές οι προσφορές καλές και θα 
μπορέσουμε να πάρουμε τη σχετική απόφαση.

Ομως, εδώ να αναφέρω κάτι, ότι ξέρετε στην αγορά των 
αεροπορικών μεταφορών κλπ υπάρχει μια κρίση και αυτό δεν αφορά μόνο την 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ, αφορά και άλλες εταιρείες, τη MALEF για παράδειγμα, δε βρήκε 
αγοραστή, όπως και μέσα στα συγκροτήματα που έχουν δημιουργηθεί, π.χ. η 
SABENA έχει κι αυτή δυσκολίες.

ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Αφορά όμως ίσως το ΠΑΣΟΚ, που θα έπρεπε να φροντίσει 
να δώσει ή τέλος πάντων να δει τι θα κάνει με την ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ πριν εμφανιστεί 
αυτή η παγκόσμια κρίση. Γιατί η παγκόσμια κρίση είναι ζήτημα των 3 τελευταίων 
ετών, το πρόβλημα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ είναι πολύ παλιότερο.

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Το πρόβλημα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ είναι πολύ παλαιότερο. Η 
Κυβέρνηση αυτή του ΠΑΣΟΚ από το '96 και μετά ακολούθησε μια βαθμιαία



προσέγγιση, για να μπορέσει να λύσει το πρόβλημα πιστεύω με έναν τρόπο ο 
οποίος θα γίνει ευρύτερα αποδεχτός.

Και φτάσαμε τώρα, σε αυτό το σημείο, ώστε πράγματι η κοινή γνώμη 
να λέει ότι πρέπει να πωληθεί η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ. Τώρα, επειδή λέτε για την 
οικονομία, θα ήθελα...
ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Δε θα φύγω από την οικονομία. Υπήρξαν σημαντικές 
καθυστερήσεις, με το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Σημαντικές καθυστερήσεις 
κάποιων μηνών. Εκεί φταίνε κάποιοι Υπουργοί;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Δε νομίζω οι σημαντικές καθυστερήσεις ότι είναι κάποιων μηνών. 
Εγώ, επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα να ρωτήσω το εξής: Ακούγαμε μέχρι το 2000 
έντονα από πολλούς και από την Αξιωματική Αντιπολίτευση ότι θα χαθούν τα 
χρήματα.

ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου λέτε.
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Του Β' Κοινοτικού Πλαισίου. Δε θα απορροφηθούν. Και 
απορροφήθηκαν όλα τα χρήματα. Είναι μια διαπίστωση ότι υπάρχουν πολλές 
τυμπανοκρουσίες, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στα πράγματα.

Η Κυβέρνηση, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
και τις διαδικασίες, είχε υποβάλλει μια σειρά από Τομεακά Προγράμματα. 
Εγκρίθηκαν όλα, εκτός από το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος, που θα εγκριθεί τους 
επόμενους 2-3 μήνες. Εγκρίθηκαν όλα και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης εγκρίθηκαν περίπου στα ίδια διαστήματα.

Δεν υπάρχει μία ιδιαίτερη καθυστέρηση της Ελλάδας. Οπως άκουσα 
ότι δεν έχουν γίνει Διαχειριστικές Επιτροπές. Οι Διαχειριστικές Επιτροπές έχουν 
γίνει.
ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Εχουν γίνει τώρα.
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Εχουν γίνει τώρα. Το Π Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ξεκίνησε το 
2000 .

ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Θα μπορούσαμε πιθανώς να τις έχουμε κάνει και το 2000 τις 
Διαχειριστικές Επιτροπές.

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Με συγχωρείτε όμως, το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης είναι κάτι το 
ριζικά τελείως διαφορετικό από το Β' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Είναι πιστεύω 
επίτευγμα της Κυβέρνησης, ότι μπορέσαμε να στήσουμε ένα μηχανισμό, ο οποίος 
χρειάζεται ολοκλήρωση, χρειάζεται ακόμα και άλλες προεκτάσεις και λειτουργίες, 
ο οποίος να διαχειριστεί αυτό το τελείως διαφορετικό.

Και για να το πω απλά, ποια είναι η διαφορά; Πριν ήταν η 
Ευρωπαϊκή Ενωση μέσα στο πρόγραμμα και ενέκρινε πριν. Τώρα είναι εκτός 
προγράμματος και θα εγκρίνει εκ των υστέρων. Και πρέπει να κάνουμε εμείς όλη 
τη δουλειά. Και έχουμε πάρει τα λεφτά, την προκαταβολή γι' αυτά τα Τομεακά 
Προγράμματα, όπως έχουμε πάρει διάφορα χρήματα για τα έργα-γέφυρα. Τρέχει 
το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για πολλά προγράμματα και για άλλα θα αρχίσει 
να τρέχει. Δε νομίζω ότι μπορεί να μιλάει κανείς για σημαντική καθυστέρηση.



ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Το χρηματιστήριο σήμερα είχε πτώση 3,3%. Δεν είναι το 
σοβαρότερο ζήτημα της οικονομίας, είναι ενδεικτικό όμως.
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Οχι, δεν είναι καθόλου ενδεικτικό για την οικονομία.

ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Μου επιτρέπετε να σας πω; Τα αποτελέσματα των 
επιχειρήσεων το α' τρίμηνο ήταν μέτρια. Δε βοηθάει και η διεθνής πραγματικότητα. 
Στην ανταγωνιστικότητα είμαστε από τους τελευταίους της Ευρώπης.

Η αισιοδοξία, σε σχέση με τη λειτουργία της αγοράς, μπορείτε να 
μου πείτε ποια βάση έχει; Ανεξαρτήτως του Κοινοτικού Πλαισίου, ανεξαρτήτως 
των κινήσεων στην αποκρατικοποίηση, που λέτε ότι εσείς θα συνεχίσετε να 
κάνετε. Δεν υπάρχει πρόβλημα με την λειτουργία της αγοράς;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Δεν συμφωνώ καθόλου. Οσον αφορά το Χρηματιστήριο, όπως 
ξέρουμε όλοι στις 31 Μάίου μετατάχτηκε το Χρηματιστήριο στις ώριμες αγορές. 
Δεν έχουμε να δούμε παρά σε άλλα Χρηματιστήρια τι συνέβη όταν έγινε αυτή η 
μετάταξη. Επειδή κάποιοι πρέπει να φύγουν γιατί ασχολούνται με τις ανώριμες 
αγορές και κάποιοι πρέπει να έρθουν που ασχολούνται με τις ώριμες αγορές, 
υπάρχει μία μεταβατική περίοδο. Φεύγουν και δεν έχουν έρθει ακόμα.

Και γι'αυτό, ας πάρουμε το παράδειγμα της Πορτογαλίας. Υπήρχε 
ένα σκαμπανέβασμα ή μία ασάφεια για την εξέλιξη για δυο περίπου μήνες, όπως 
και αλλού. Πιστεύω ότι αυτά τα οποία χαρακτήρισαν αυτές τις ημέρες το 
Χρηματιστήριο, δεν είναι ενδεικτικά της πορείας του Χρηματιστηρίου. 
ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Μου επιτρέπετε μία λέξη για το Χρηματιστήριο κ. Πρόεδρε; 
Μπήκαν κάποιοι άνθρωποι στην φυλακή για το Χρηματιστήριο. Και μπήκαν για 
ιστορίες που είχαν να κάνουν με παιχνίδια, ας το πω έτσι, της εποχής της ανόδου.

Δεν υπήρχαν εισαγγελείς; Δεν υπήρχαν ελεγκτικοί μηχανισμοί; Δεν 
υπήρχαν Υπουργοί για τότε; Γιατί δηλαδή να 'ρχομαστε τώρα και να λέμε για τα 
παιχνίδια εκείνης της εποχής, τώρα που έχουν καεί -αν μου επιτραπεί- πολλοί 
περισσότεροι από την υπόθεση του Χρηματιστηρίου.

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Κύριε Θεοδωράκη, εμείς στήσαμε ελεγκτικούς μηχανισμούς γι' αυτό 
το Χρηματιστήριο οι οποίοι δεν υπήρχαν πριν. Εμείς τους στήσαμε τους 
ελεγκτικούς μηχανισμούς. Η Επιτροπή της Κεφαλαιαγοράς παρέπεμψε αυτούς 
που παρέπεμψε και αυτοί μπήκαν στην φυλακή και θα μπουν και άλλοι ίσως στην 
φυλακή, επειδή ακριβώς ενεργοποιήθηκε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ολο αυτό 
το πλέγμα των ρυθμίσεων ήταν καινούργιο στην Ελλάδα.

ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Δεν θα έπρεπε να γίνει νωρίτερα;
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Μα, το στήσαμε με την πορεία του Χρηματιστηρίου και πιστεύω ότι 
εκεί που έλεγαν, "μα δεν μπαίνει κανείς στην φυλακή", τώρα όταν είδαν ότι μπήκαν 
κάποιοι στην φυλακή, λένε, "μα, όλα αυτά θα έπρεπε να έχουν γίνει νωρίτερα".

Πράγματι σας λεω εγώ, θα ήταν πολύ πιο ωραίο αυτοί οι μηχανισμοί 
να δούλευαν στην εντέλεια από την πρώτη στιγμή. Μη ξεχνάμε όμως τι ήταν το



Ελληνικό Χρηματιστήριο. Το Ελληνικό Χρηματιστήριο ήταν ένα Χρηματιστήριο, το 
οποίο ήταν πάρα πολύ χαμηλά, με υποτυπώδεις θεσμούς, υποτυπώδεις 
λειτουργίες και τώρα εντάχθηκε στις ώριμες αγορές.

Βεβαίως και λυπάμαι ότι μερικοί εκάηκαν σ'αυτήν την δουλειά. 
Λυπάμαι που μερικοί δεν επρόσεξαν και έχουμε υποχρέωση να φροντίσουμε να 
μην ξανασυμβούν τέτοια φαινόμενα. Αλλά νομίζω ότι παραβλέπουμε τη δουλειά... 
ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Ευθύνη η Πολιτεία έχει γι' αυτήν την υπόθεση; Εσείς ήσασταν 
πάντα διατακτικός για την υπόθεση του Χρηματιστηρίου και αυτό το αναγνωρίζουν 
ακόμα και οι αντίπαλοι σας. Και στις προεκλογικές συνεντεύξεις ήσασταν 
διατακτικός. Δεν ήταν όλοι οι πολιτικοί του ΠΑΣΟΚ διατακτικοί σε σχέση με την 
υπόθεση του Χρηματιστηρίου.

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Κύριε Θεοδωράκη όμως θέλω να σας θυμίσω ότι όταν εκτοξεύτηκε 
το Χρηματιστήριο και ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και ο Υπουργός 
Εθνικής Οικονομίας και ο Διοικητής της Εθνικής Τράπεζας, έκρουσαν τον κώδωνα 
του κινδύνου. Και τότε εγώ διάβασα τίτλους στις εφημερίδες ότι παρεμβαίνουν, ότι 
δεν πρέπει να επισημαίνουν, ότι παρεμποδίζουν την εξέλιξη του Χρηματιστηρίου 
και τα λοιπά.

Ευθύνες βέβαια υπάρχουν σε όλους οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτή 
την διαδικασία. Αλλά φτιάξαμε κάτι καινούργιο που δεν υπήρχε στην Ελλάδα σ' 
αυτό το βαθμό και αυτό το καινούργιο είναι κάτι το οποίο και αυτό στηρίζει την 
ελληνική οικονομία. Είπα και πριν ότι λυπάμαι, ότι έπρεπε το πράγμα να δουλεύει 
καλύτερα, δουλεύει καλά, αρκετά καλά και θα δουλέψει καλύτερα.

Ερχομαι τώρα στην ανταγωνιστικότητα, αν δείτε κάποιους διεθνούς 
δείκτες, παραδείγματος χάριν το World Economic Forum του Νταβάς δημοσίευσε 
μία στατιστική και εκεί αναβαθμίζει την Ελλάδα ως προς την ανταγωνιστικότητα. 
Εγώ το άκουσα και αυτό που μου λέτε εσείς.

Ηρθε μάλιστα κάποιος γνωστός μου στο γραφείο, μου είπε "κρίση 
στην αγορά, δεν υπάρχουν πωλήσεις" και κοίταξα τα στατιστικά στοιχεία. Τα 
στατιστικά στοιχεία των λιανικών πωλήσεων είναι πολύ θετικά, πολύ αυξημένα τον 
πρώτο τρίμηνο, όπως επίσης και πολύ αυξημένα είναι τα δάνεια που παίρνουν οι 
επιχειρήσεις για να επεκταθούν, οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί και η άποψη που 
σχημάτισα είναι ότι τα πράγματα πάνε καλά.

Αυτό μου το είπε και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, έστω πέστε 
το λέει δι' ίδιους λόγους, μου το είπε και η Τράπεζα της Ελλάδος που είναι πιο 
προσεκτική. Αλλά μίλησα και με ανθρώπους της αγοράς οι οποίοι έχουν 
επιχειρήσεις οι οποίες στέκονται στα πόδια τους.

Δεν μπορεί να κρίνουμε την εξέλιξη της αγοράς, επειδή κάποιο 
κατάστημα στο Κολωνάκι ή στην Ομόνοια που περίπου μπορεί να μην έχει 
κατάλληλα προϊόντα, δεν πάει καλά. Αλλά λεω και οι πτωχεύσεις έχουν μειωθεί. 
Εχει εξυγιανθεί η αγορά. Και οι διαμαρτυρήσεις ακαλύπτων επιταγών και 
συναλλαγματικών έχουν μειωθεί.



Οι ενδείξεις από αυτά τα στοιχεία της αγοράς που λέτε, είναι ότι η 
αγορά πάει καλά. Και πως να μην πάει καλά κ.Θεοδωράκη, όταν ο ρυθμός 
ανάπτυξης είναι πάνω από το 4%. Δεν μπορεί ίσως να φτάσει στο τέλος του 
χρόνου το 5% το οποίο ελπίζαμε γιατί υπάρχει διεθνής ύφεση.

Αλλά εγώ ερωτώ, όσο βλέπουμε τα πράγματα μαύρα, πότε η 
Ελλάδα είχε επί επτά, επτά τονίζω συνεχή χρόνια υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης; 
Πότε η Ελλάδα ήταν πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο επί πολλά χρόνια; Πότε 
είχαμε ένα ρυθμό ανάπτυξης που με διεθνή ύφεση είναι πάνω από το 4%, μπορεί 
να είναι 4,5%, τελευταίες προβλέψεις λένε 4,7%. Αλλά σας λεω εγώ δεν τις 
λαμβάνω αυτές τις τελευταίες προβλέψεις.

ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Πότε αποδίδει αυτό κ. Πρωθυπουργέ, για τον πολίτη; 
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Αμεσα αποδίδει. Εγώ που ήμουν στην δουλειά θυμάμαι, όταν έκανα 
και εγώ τον επαγγελματία, ήμουν δικηγόρος, ο τζίρος στην οικονομία φαινόταν. 
Γιατί υπάρχουν περισσότερες δουλειές και για τον εργαζόμενο και για τον 
συνταξιούχο. Αυτό σημαίνει σταθερότητα, ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει 
περισσότερους πόρους. Αυτό σημαίνει ότι και οι εργοδότες είναι σε θέση να 
πληρώσουν περισσότερους μισθούς, αλλά και το δημόσιο να δώσει υψηλότερους 
μισθούς και οι συνταξιούχοι να πάρουν υψηλότερη σύνταξη. Αν αυτό ενδιαφέρει.

Αλλά όλο το οικονομικό περιβάλλον αναβαθμίζει την πορεία της 
χώρας. Αυτή η μεμψιμοιρία είναι μία σκόπιμη μεμψιμοιρία. Υπάρχουν κάποια 
άλλα θέματα. Τα ελλείμματα. Μα, και τα έσοδα πάνε καλά και τα έξοδα είναι μέσα 
στα πλαίσια. Δεν είναι η χώρα μας μία χώρα η οποία βρίσκεται έξω από αυτό που 
γίνεται στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Μερικοί λένε, "τότε είναι μία ιδεώδης περίπτωση". Οχι, δεν λεω αυτό 
το πράγμα. Λεω και είπα στην αρχή, ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Οτι 
πρέπει οι κοινωνικές παροχές να γίνουν καλύτερες, ότι χρειάζεται να εντείνουμε 
την κοινωνική πολιτική. Οτι υπάρχει σωρεία προβλημάτων. Αλλά είμαστε σε 
σωστό δρόμο να τα λύσουμε. Πρέπει να έχουμε αυτοπεποίθηση. Παλεύουμε και 
πετυχαίνουμε.

ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Πείτε μου κάτι. Την Παρασκευή είπατε ότι δεν σας αρκεί η 
ΟΝΕ και βεβαίως δεν αρκεί ούτε σε μας. Το θέμα είναι ποιος είναι ο επόμενος 
στόχος. Δηλαδή, θα μπορούσατε να δώσετε ένα σύνθημα, μία λέξη, για το 
επόμενο σημαντικό σκαλοπάτι της Ελλάδας;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Το έχω πει πολλές φορές. Ελλάδα πιο ανεπτυγμένη, πραγματική 
σύγκλιση, κοινωνική σύγκλιση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, γιατί τι θέλει ο 
πολίτης; Θέλει να ζει σε καλύτερο περιβάλλον, σε καλύτερες συνθήκες ζωής με 
καλύτερο εισόδημα.

ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Τι ημερομηνία έχει αυτό κ.Σημίτη; Η ΟΝΕ έχει μία 
συγκεκριμένη ημερομηνία. Αυτό που μου λέτε τι ημερομηνία έχει;



Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Κάθε 3-4 χρόνια όπως το είδαμε πριν, θα υπάρχει μία σημαντική 
αισθητή βελτίωση. Τώρα, ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία; Εξαρτάται πόσο 
θα τρέξουμε και πόσο θα τρέξουν οι άλλοι. Αυτή την στιγμή εμείς τρέχουμε 
γρηγορότερα από τους άλλους. Δεν είναι γεγονός ότι κάποτε που ήμασταν κάτω 
από το 60% του μέσου ευρωπαϊκού εισοδήματος έχουμε φτάσει κοντά το 70% και 
θέλουμε να φτάσουμε το 80% μέχρι το 2004;

Δεν είναι γεγονός ότι έχουμε αυξήσει τις κοινωνικές μας δαπάνες σ' 
ένα ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος που φτάνει το μέσο όρο της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης;
ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Οπως είναι γεγονός ότι έχουμε δημόσια υγεία και δημόσια 
παιδεία, αλλά είμαστε και η πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε ιδιωτικές δαπάνες στην 
υγεία και την παιδεία. Από τα φροντιστήρια, από τους ιδιωτικούς γιατρούς. Μην 
πούμε για τα φακελάκια.

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Αυτό είναι μέσα στα προβλήματα που σας ανέφερα. Και τα 
φακελάκια είναι ένα πολύ δυσάρεστο φαινόμενο που πρέπει να έχουμε υπ' όψιν 
μας. Αλλά εδώ γίνεται ένα τρυκ, για να εμφανιστεί η κατάσταση στην Ελλάδα ότι 
είναι μία αρνητική κατάσταση.

Αυτή τη στιγμή μέσα στους επόμενους μήνες, θα υπάρξουν τρία νέα 
νοσοκομεία στη χώρα που θα λειτουργούν. Εχουμε ανοίξει τους τελευταίους μήνες 
δύο νοσοκομεία καινούργια στη χώρα που θα λειτουργούν. Ολα αυτά είναι μία 
βελτίωση. Είναι η υγεία καλή; Δεν είναι καλή. Αν πάτε στα νοσοκομεία εδώ στην 
Αθήνα, θα δείτε πτέρυγες οι οποίες έχουν εκσυγχρονιστεί.

ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Και πτέρυγες που είναι δραματικές.
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Δραματικές οι συνθήκες. Δεν υπάρχει αρκετό προσωπικό. Ναι, δεν 
υπάρχει. Θα προσλάβουμε 5.600 προσωπικό για τις υπηρεσίες υγείας. Είναι 
αρκετό; Σας λέω εγώ όχι, αλλά τόσο μπορούμε σήμερα και θα μπορέσουμε 
περισσότερο αύριο, αν καταφέρουμε αυτή την πορεία της οικονομίας να τη 
διατηρήσουμε. Και αυτός είναι ο αγώνας μου και ο αγώνας της κυβέρνησης, να 
διατηρήσουμε αυτή την πορεία της οικονομίας.

ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Μου λέτε δηλαδή ότι λέξεις που είχαν τεθεί στο παρελθόν, 
λιτότητα, στενωπός, σφιγμένα ζωνάρια, προσπάθεια για την ΟΝΕ, τέτοιες σκληρές 
εκφράσεις δεν θα ακουστούν πια απ' τον κυβερνήτη σ' αυτή τη χώρα; Δηλαδή τα 
πράγματα έχουν δρομολογηθεί ώστε το 2000 να είναι καλύτερο, το 2001, το 2003 
να είναι ακόμα καλύτερο και το 2004 να έχουμε προσεγγίσει αυτά που θέλουμε;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Δεν θα υπάρχουν, αλλά δεν συμφωνώ καθόλου ότι αυτές οι λέξεις 
περιέγραφαν μία πραγματικότητα των τριών τελευταίων ετών, τη σημερινή 
πραγματικότητα. Εγιναν θυσίες. Υπήρχε μία προσοχή, αλλά εκείνο το οποίο 
πρέπει να ξέρουμε και πιστεύω ότι πρέπει να ξέρουν όλοι οι Ελληνες, είναι 
προϋπόθεση για μία επιτυχή οικονομική και κυρίως κοινωνική πορεία, να 
βελτιωθεί το επίπεδο των κοινωνικών υπηρεσιών, είναι να υπάρχει σταθερότητα 
και ανάπτυξη.



Δεν γίνεται μία κοινωνική πολιτική ή να το πω σε ιδεολογικούς 
όρους, δεν υπάρχει σοσιαλισμός με ύφεση. Σε καμιά χώρα με ύφεση δεν μπόρεσε 
να αποκατασταθεί, να γίνει ένα καθεστώς, το οποίο μειώνει τις ανισότητες. Η 
ύφεση αυξάνει τις ανισότητες.

Πρέπει να εξασφαλίσουμε το οικονομικό υπόβαθρο και χρειάζεται 
δουλειά ακόμα στο οικονομικό υπόβαθρο, για να μπορέσουμε ταυτόχρονα να 
βελτιώσουμε τις κοινωνικές λειτουργίες, να υπάρχει περισσότερη πρόνοια, 
περισσότερη συμπαράσταση στο συνταξιούχο, στον ηλικιωμένο, στην παιδεία, 
στην υγεία.

ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Δεν ξέρω αν είδατε πρόσφατα, ο Συνήγορος του Πολίτη 
διαπίστωσε πληθώρα περιπτώσεων κακοδιοίκησης στους Δήμους, στις Εφορίες, 
στις Πολεοδομίες και στα Ταμεία για τις συντάξεις. Εκεί που καθημερινά 
αναστενάζουν οι συνταξιούχοι, οι ηλικιωμένοι, οι φτωχοί άνθρωποι που πάνε να 
πάρουν ένα χαρτί.

Αυτή η διαπίστωση ήταν σχεδόν ομοιόμορφη και πέρσι. Δεν με 
ενδιαφέρει αν ήταν 3.000 οι αιτήσεις ή 5.000. Δεν μπορεί να σταματήσει αυτό. 
Δηλαδή απλώς θα επαναλαμβάνει κάθε χρόνο ο Συνήγορος του Πολίτη ή μια άλλη 
αρχή, το πρόβλημα που έχω ζήσει εγώ; Θα το βλέπω δηλαδή σε μια μελέτη;

Δεν μπορεί να γίνει κάτι από την Κυβέρνηση, από το Υπουργείο 
Εσωτερικών, από το οποιοδήποτε Υπουργείο, για να σταματήσει αυτή η υπόθεση 
που ταλαιπωρεί;
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Το πρώτο που θέλω να σημειώσω είναι ότι ο Συνήγορος του Πολίτη 
είναι μία αρχή που την καθιερώσαμε εμείς και την καθιερώσαμε για να υπάρχει 
έλεγχος από έναν τρίτο ανεξάρτητο, να υπάρχει διαπίστωση του τι συμβαίνει και 
να υπάρχει μετά παρότρυνση στις υπηρεσίες να διορθώσουν τα πράγματα.

ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Τα οποία δεν διορθώνονται.
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Οχι, διορθώνονται. Δεν το δέχομαι αυτό.
ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Στις Πολεοδομίες διορθώνονται τα πράγματα;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Θα δείτε στις Πολεοδομίες, το πρόβλημα είναι η πρόσληψη 
προσωπικού. Η πρόσληψη προσωπικού έχει ξεκινήσει. Πρόκειται μέσα στους 
επόμενους 2-3 μήνες να προσληφθεί αυτό το προσωπικό, να τελειώσει αυτή η 
διαδικασία, να αυξηθούν κατά πολύ οι υπάλληλοι της Πολεοδομίας και ως εκ 
τούτου να υπάρχει πολύ λιγότερη δυνατότητα από εκείνους οι οποίοι εκβιάζουν, 
να εκβιάζουν.

Οπως και η μηχανογράφηση είναι ένα σύστημα. Εγινε όπως ξέρουμε 
όλοι μηχανογράφηση της πληρωμής των συντάξεων του ΙΚΑ. Τον Μάρτη η εικόνα 
η οποία παρουσιάστηκε ήταν πράγματι μία εικόνα αρνητική, άσχημη. Υπήρχαν 
συνταξιούχοι που περίμεναν στις ουρές, που δεν ξέρανε αν θα πάρουν σύνταξη.

Η εικόνα αυτή δεν παρουσιάστηκε τον Απρίλη, δεν παρουσιάστηκε 
τον Μάη, δεν θα παρουσιαστεί σήμερα, τον Ιούνη, διότι ολοκληρώθηκε αυτή η



διαδικασία και έχουμε κέρδος. Πρώτα απ' όλα οι συνταξιούχοι παίρνουν τα λεφτά 
τους στην τράπεζα. Αμα θέλουν να τα πάρουν στο σπίτι τους μπορούν να τα 
πάρουν.

Αρα, δεν είναι ανάγκη να στέκονται οπουδήποτε ουρά και να 
πηγαίνουν να τα παίρνουν, ούτε ανάγκη είναι να καταβάλλουν σε κάποιους για να 
τους φέρουν τη σύνταξη λεφτά. Αλλά και κέρδος υπάρχει στο ΙΚΑ, το οποίο 
βέβαια δεν μπορεί να ελέγξει ποιους ακριβώς πληρώνει και πως πληρώνει.

Το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα 
ΠΟΛΙΤΕΙΑ. Μέσα σ' αυτό το πρόγραμμα μπορεί το θέμα ας πούμε ΑΣΤΕΡΙΑΣ. Τι 
είναι αυτός ο ΑΣΤΕΡΙΑΣ; Το έχετε ακούσει. Υπάρχουν τα νησιά -για να φέρω αυτό 
το παράδειγμα- μπορεί ο κάθε πολίτης για να μη ταξιδεύει απ' την Κίμωλο στη 
Σύρο, να πάει στην Κίμωλο στο Δημαρχείο να ζητήσει τα πιστοποιητικά ή να 
ζητήσει ορισμένα στοιχεία απ' τη Νομαρχία της Σύρου.

Οπως τώρα μπορούμε περισσότεροι από το τηλέφωνο να παίρνουν 
πιστοποιητικό. Να παραγγέλνουν το πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 
απ' το τηλέφωνο. Κάποιος μου είπε, "μα, τώρα αργεί τρεις μέρες, ενώ τις πρώτες 
μέρες το έπαιρνες σε μία μέρα". Ναι, αλλά την πρώτη μέρα ήταν μόνο χίλιοι, ενώ 
τώρα είναι δέκα χιλιάδες, θα πάμε στους δεκαπέντε, στους είκοσι χιλιάδες.

Εξυπηρετούνται οι πολίτες. Ομως, επειδή δεν θέλω να δημιουργηθεί 
καμία εντύπωση ότι εγώ δεν ξέρω τι συμβαίνει, ξέρω ότι υπάρχει διαφθορά και γι' 
αυτό ιδρύσαμε το Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο και θα 
βελτιώσουμε στη λειτουργία του. Ξέρω ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, 
γραφειοκρατία και έχουμε ανοιχτό μέτωπο μ' αυτό το κράτος της αδιαφορίας προς 
τον πολίτη. Είναι πρόβλημά μας και αυτό το πρόβλημα το πολεμάμε.

ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Πάμε στο ασφαλιστικό; Το ΠΑΣΟΚ απ' τα τελευταία 20 
χρόνια κυβερνά 17. Το ασφαλιστικό είναι ένα μείζον θέμα, ένα μεγάλο πρόβλημα, 
το αναγνωρίζουν όλοι και χρειάστηκε να βγει ο αρμόδιος υπουργός ο κ.Γιαννίτσης 
να πει την άποψή του για το ασφαλιστικό, να βγουν τα μισά στελέχη του ΠΑΣΟΚ 
απέναντι του, να βγουν οι συνδικαλιστές σας απέναντι σας και να χρειαστεί η δική 
σας πυροσβεστική ενέργεια για να πάει το ασφαλιστικό πίσω, να ξαναρχίσουμε 
απ' την αρχή.

Δικαιολογείται το ΠΑΣΟΚ μετά από 17 χρόνια στην Κυβέρνηση, να 
μην έχει αποφασίσει στις λεπτομέρειές του τι θα κάνει μ' αυτό το μείζον πρόβλημα 
της χώρας, το ασφαλιστικό;
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Δεν είναι έτσι εύκολο κ.Οεοδωράκη. Αν δείτε, σε όλες τις ευρωπαϊκές 
χώρες, να φέρουμε το παράδειγμα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Το λύσανε με διάλογο. Το λύσανε στη Γερμανία.
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Οχι, δεν το λύσανε. Στη Γερμανία λύσανε ένα τμήμα. Αποφάσισαν 
και στη Γερμανία και στη Γαλλία και σε άλλες χώρες, να προχωρήσουν σταδιακά, 
αυτό που είπαμε εμείς βήμα με βήμα. Γιατί; Γιατί το ασφαλιστικό είναι πολύπλοκο 
και αλλάζει ανάλογα με τις συνθήκες.



Εγώ ήθελα να σας θυμίσω ότι η κυβέρνηση η δίκιά μου το '96-Ό7 
είχε παρακαλέσει τον κ.Σττράου και μία σειρά από εμπειρογνώμονες να κάνουν 
μία έκθεση για το ασφαλιστικό. Εγινε αυτή η έκθεση. Διαπιστώθηκε όμως, ότι με 
την πορεία των πραγμάτων, τα στοιχεία αυτής της έκθεσης άλλαζαν, διότι ήρθαν 
πολλοί μετανάστες στην Ελλάδα, υπήρχαν νέοι εργαζόμενοι, αυξήθηκε η αξία των 
αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων, άλλαξαν τα δημογραφικά δεδομένα.

Και γι' αυτό, εμείς παραγγείλαμε νέες μελέτες, νέες έρευνες. Και όταν 
πρωτοπαρουσιάσαμε τις προτάσεις, δηλώσαμε και το δηλώσαμε ρητά και 
κατηγορηματικά, ότι θα γίνει διάλογος εφ' όλης της ύλης. Και τότε υπήρξαν οι 
αντιδράσεις. Εμείς δεν θέλουμε σε καμιά περίπτωση αυτό το θέμα που αφορά 
πολλές γενιές, να είναι ένα θέμα το οποίο θα κριθεί με αντιδικίες.

Πρέπει να υπάρχει μία συμφωνία και σε βασικά θέματα. Αλλά όπως 
σε βασικά θέματα σε κάθε τομέα της κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής 
υπάρχουν διαφωνίες, το ΠΑΣΟΚ καλύπτει περίπου ένα 50% του πληθυσμού για 
να το πω χονδρικά.
ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Υπερβάλλετε λίγο.

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Στις τελευταίες εκλογές πήραμε 44%.
ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: 43,7%.
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Το 43,7% καλύπτει το ΠΑΣΟΚ και μέσα στο 43,7% του ελληνικού 
πληθυσμού όπως ξέρετε μπορεί να υπάρχουν πολλές απόψεις. Χρειάζεται 
διάλογος και ο διάλογος αυτός πρέπει να γίνει. Θα γίνει, είμαι βέβαιος γι' αυτό.

ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Είναι σήμα αδικίας δηλαδή οι 63 που βγαίνουν εναντίον του 
Υπουργού Εργασίας για το ασφαλιστικό; Γιατί πολλές απόψεις μπορεί να 
υπάρχουν και να συζητάμε επιμέρους ζητήματα, αλλά εάν το ασφαλιστικό είναι 
ένα πρόβλημα το οποίο χρειάζεται τη λύση και περίπου οι λύσεις του είναι αυτές, 
θα πρέπει μάλλον να το έχουν αποφασίσει.

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Δεν είναι περίπου οι λύσεις του αυτές, γιατί υπάρχουν διάφορα 
θέματα που μπορούν να κριθούν. Να σας αναφέρω για παράδειγμα το πρόβλημα 
με τις γυναίκες. Οι γυναίκες σωστά λένε ότι εμείς πρέπει να έχουμε νωρίτερα 
σύνταξη. Οπως θα διαβάσατε στις εφημερίδες υπήρχε μία απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που λέει ίση μεταχείριση σε ίσες περιπτώσεις. 
Χρειάζεται μια πολιτική απόφαση σ' αυτό.

ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Εάν οι συνδικαλιστές δεν προσέλθουν στο διάλογο, παρά τις 
προσπάθειες του κ.Γιαννίτση, θα αφήσετε το ασφαλιστικό για την επόμενη 
κυβέρνηση ή θα προχωρήσετε σε κάποιες λύσεις;
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Νομίζω ότι βιάζεστε. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην πρώτη φάση. 
Πρώτη φάση και με συμφωνία των συνδικαλιστών, είναι να υπάρχει μία επιτροπή 
κύρους την οποία θα διορίσει η Κυβέρνηση, θα διερευνήσει όλα τα στοιχεία.

ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Δεν θα είναι κοινή επιτροπή όμως.



Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Οχι-όχι, είπαμε δεν θα είναι, θα διορίσει η Κυβέρνηση σας είπα. Θα 
καταθέσουν οι συνδικαλιστές τα δικά τους τα στοιχεία, θα υπάρχει συζήτηση με 
τους συνδικαλιστές για τα στοιχεία αυτά και θα τελειώσει αυτή η πρώτη φάση. Θα 
υπάρξουν κάποια συμπεράσματα ως προς τα δεδομένα, τα οποία θα συζητηθούν 
και μετά θα αρχίσει ένας διάλογος γύρω από τα επιμέρους ζητήματα.

Να κρίνουμε από τώρα ότι δεν πρόκειται οι συνδικαλιστές να 
συμμετάσχουν.
ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Το θέμα είναι ποια είναι η απόφαση της Κυβερνήσεώς σας. 
Δηλαδή θεωρείτε ότι το θέμα είναι τόσο σημαντικό ώστε πρέπει να προχωρήσετε 
έτσι κι αλλιώς.
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Εμείς θέλουμε διάλογο για όλα τα πράγματα.

ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Η ΓΣΕΕ λέει όχι, δεν θα θέλει να κάνει διάλογο αύριο. 
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Εγώ δεν αποδέχομαι όμως τη γνώμη σας, διότι η ΓΣΕΕ είναι ένας 
φορέας ο οποίος έχει κοινωνική ευθύνη.

ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Αν διαβάσετε τις δηλώσεις των περισσοτέρων 
συνδικαλιστικών στελεχών, μάλλον είναι απίθανο να προσέλθουν σε ένα διάλογο. 
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Ας το δούμε πρώτα και τότε θα πρέπει να σας πω ότι η Κυβέρνηση 
έχει ευθύνη και θα αντιμετωπίσει με ευθύνη αυτό το θέμα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ο 
διάλογος αυτός θα γίνει, γιατί όλοι μας ανεξαίρετα ενδιαφερόμαστε να υπάρχουν 
λύσεις, οι οποίες βοηθούν τη χώρα. Δεν μπορεί κανένας να κάθεται στην άκρη και 
να λέει, εγώ δεν συζητάω.

Και οι εργαζόμενοι έχουν ευθύνη, έχουν συναίσθηση της ευθύνης
τους.

ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Το ασφαλιστικό θα λυθεί από τη δική σας Κυβέρνηση; 
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Εμείς θα επιδιώξουμε να λυθεί από τη δική μας Κυβέρνηση το 
ασφαλιστικό. Βεβαίως.
ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Προ των εκλογών του 2004.

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Δε θέλουμε να μεταθέσουμε σε άλλους τα προβλήματα. Κύριε 
Θεοδωράκη γιατί εμείς ανοίξαμε αυτό το θέμα; Μπορούσαμε κάλλιστα να πούμε 
ότι δεν ασχολούμαστε με το θέμα. Εγώ θα μπορούσα να πω, ας έρθει μετά το 
2004 η επόμενη Κυβέρνηση να ασχοληθεί με αυτά τα κάρβουνα, τα οποία καίνε.

Δεν το είπα. Γιατί δεν το είπα; Δεν το είπα, γιατί έχω μια μονομανία, 
για πράγματα με δυσκολίες; Δεν το είπα γιατί η χώρα ζητά, η οικονομία, η 
κοινωνία της χώρας, η πρόοδος της χώρας, απαιτεί να λύσουμε γόρδιους 
δεσμούς, για να το πω έτσι.

ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Πώς τα έχετε καταφέρει ως Κυβέρνηση αυτή την εποχή και 
είναι εναντίον σας και η ΓΣΕΕ και ο ΣΕΒ, δύο εταίροι που συνήθως επιλέγουν 
ξεχωριστά στρατόπεδα.
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Πρώτα απ' όλα θέλω να διευκρινίσω ότι η Κυβέρνηση, αλλά ούτε και 
το ΠΑΣΟΚ, έχει τίποτα με τους επιχειρηματίες.



ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Υπάρχει μια σύγκρουση με το ΣΕΒ όμως, υπήρξε μια 
σύγκρουση με αφορμή...
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Θα έρθω σε αυτό. Πήγα κι εγώ στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ και 
είπα τη γνώμη μου. Ο ΣΕΒ δεν ταυτίζεται με τους επιχειρηματίες. Οι 
επιχειρηματίες είναι μια ολόκληρη κοινωνική ομάδα, εκπροσωπούν παραγωγικές 
δυνάμεις, ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη της οικονομίας και ενδιαφερόμαστε να 
τους στηρίξουμε για τις δραστηριότητές τους.

Η διοίκηση του ΣΕΒ έχει μία άποψη, η οποία δε συμβιβάζεται με τη 
δική μας πολιτικοοικονομική άποψη. Η άποψή της είναι μια νεοφιλελεύθερη 
άποψη. Ακούσαμε και στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ ότι πρέπει να φτάσουμε το 
επίπεδο της Ιρλανδίας, δηλαδή για τις επιχειρήσεις να καταργήσουμε ένα τεράστιο 
ποσοστό των φόρων. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, δε θέλουμε να το 
κάνουμε. Διότι οι φόροι είναι αναγκαίοι, για να ενισχύσουμε τις κοινωνικές 
πολιτικές, να προχωρήσουμε μια κοινωνία συνοχής και αλληλεγγύης.

Και η μεγάλη διαφορά του ΠΑΣΟΚ με την Αξιωματική Αντιπολίτευση, 
είναι ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να πετύχει τη συμπόρευση για μια κοινωνία 
αλληλεγγύης των κοινωνικών δυνάμεων. Και αυτό δε γίνεται βέβαια με το να 
καταργήσουμε τους φόρους και να καταργήσουμε τις κοινωνικές παροχές.

Οσον αφορά τη ΓΣΕΕ, επειδή αναφερθήκατε στο ΣΕΒ και λέω 
διαφωνούμε με το ΣΕΒ, γιατί έχει μια άλλη ιδεολογική, πολιτική, οικονομική 
προσέγγιση στα πράγματα απ' ότι έχει η Κυβέρνηση.

Η ΓΣΕΕ -και είναι κατανοητό από τη δική της μεριά- θέλει πολλές 
φορές να επισπεύσει ορισμένες κοινωνικές διαδικασίες, κοινωνικές παροχές, 
κοινωνική πολιτική, αλλά όπως σας είπα πριν, πρέπει πάντα η κοινωνική πολιτική 
να συμβαδίζει και να είναι αλληλένδετη με την οικονομική σταθερότητα και την 
ανάπτυξη. Διότι αν σκοτώσουμε την ανάπτυξη δεν υπάρχει κοινωνική πολιτική. 
Εκεί διαφωνούμε κι εγώ πιστεύω ότι καλά κάνουμε και διαφωνούμε. Γιατί, για να 
φέρω ένα παράδειγμα, έγινε πολλή συζήτηση για το εγγυημένο εισόδημα.

Αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλύτερα οι πόροι να πάνε σε αυτούς που 
έχουν πραγματικά ανάγκη και βοηθάμε, παρά να διαχυθούν σε έναν αμέτρητο 
αριθμό προσώπων, που δεν ξέρουμε αν πραγματικά έχουν ανάγκη όλοι ή όχι.

ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Οι τελευταίες σας εμφανίσεις, στη Βουλή, στο Συνέδριο της 
Νεολαίας, στην Κεντρική Επιτροπή προσφάτως, ενθουσίασαν του κομματικούς, 
τους συντρόφους σας, αλλά δυσαρέστησαν ίσως ορισμένους πολίτες, που δεν 
πολυενδιαφέρονται για τις διαφορές του παρελθόντος, ας το πω έτσι. Γράφτηκαν 
πολλά, κατηγορηθήκατε για παρελθοντολογία, εσείς που υποτίθεται ότι το '96 
ήρθατε να φέρετε το «νέο» στο ΠΑΣΟΚ.

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Το ερώτημα ποιο ήταν στη συζήτηση της Βουλής και στις μετέπειτα 
συζητήσεις. Εμείς έχουμε πει ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να φέρει μια πρόταση 
και θα πρέπει να κρίνουμε αυτή την πρόταση. Η Νέα Δημοκρατία είχε πρόταση και



για το ασφαλιστικό, την οποία απέσυρε, γιατί απεδείχθη ότι η πρόταση την οποία 
είχε δημοσιεύσει, δεν ήταν αυτή την οποία υποστήριζε η ηγεσία της μέσα στην 
κρίση του ασφαλιστικού, γιατί δεν ήταν η ίδια.

Η ηγεσία ήθελε να καλοπιάσει, ενώ άλλα πίστευε και άλλα είχε 
δημοσιεύσει. Και όσον αφορά την οικονομία, είπε ότι θα πρέπει να εφαρμόσουμε, 
για το μέλλον της χώρας -θέλω να το τονίσω- η πρότασή της για το μέλλον της 
χώρας, ήταν η οικονομική πολιτική που εφαρμόστηκε από το '51 μέχρι το '81. 
Δηλαδή η οικονομική πολιτική του παρελθόντος. Τι είπα εγώ και τι είπαμε εμείς; 
Είπα, για να δούμε, αν αυτή η πολιτική '51-'81 μπορεί να είναι η πολιτική που θα 
εφαρμόσει η Νέα Δημοκρατία ή οποιοδήποτε κόμμα από το 2004 και μετά.

ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Αυτό είναι μόνο κ.Πρόεδρε;
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Αυτό είναι βεβαίως. Αυτό είναι το κύριο θέμα. Διότι από το '51 μέχρι 
το '81 η δημοκρατία ήταν υπό επιτήρηση. Γίνεται τώρα πρόοδος, μέσα στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση, με τη δημοκρατία υπό επιτήρηση; Ηταν ορισμένα κοινωνικά 
στρώματα, πολλά κοινωνικά στρώματα, στο περιθώριο. Είναι τώρα δυνατόν να 
είναι πολλά οικονομικά στρώματα στο περιθώριο; Υπήρχε κρατική παρέμβαση, 
δεν υπήρχε ανταγωνισμός, όλα αυτά τα γνωστά φαινόμενα.

Πώς λέει κάποιος στα σοβαρά, ότι μπορεί να εφαρμόσει στο μέλλον, 
αυτή την πολιτική του παρελθόντος. Και να σας ρωτήσω εγώ κάτι. Πάτε εσείς να 
πιάσετε μια δουλειά κ.Θεοδωράκη. Ο εργοδότης σας, όποιος και να είναι, δε θα 
σας ζητήσει ένα βιογραφικό σημείωμα; Δε θα του δώσετε εσείς, πού σπουδάσατε, 
τι κάνατε, ποιες είναι οι προσφορές σας;

ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Μα δε σας λέει κανείς να ξεχάσετε την ιστορία σας.

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Μα εμείς ως κοινωνία, εμείς ως πολιτικά κόμματα, ζητάμε από τη 
Νέα Δημοκρατία το βιογραφικό της. Γιατί θέλει με το βιογραφικό το οποίο έχει, να 
διοικήσει τον τόπο αύριο. Η Δεξιά δε θέλει να λέγεται Δεξιά. Η Δεξιά θέλει να 
ξεχνάτε το βιογραφικό της. Δεν το ξεχνάμε εμείς. Δεν είναι σωστό να το ξεχνάμε 
στην κοινωνική εξέλιξη. Αλλά με όποιες ιδέες έχει, οι οποίες αφορούν το μέλλον, 
είτε είναι παλιές είτε καινούργιες, εμείς θα κάνουμε αντιπαράθεση, θα κάνουμε 
συζήτηση.

ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Είστε έτοιμος κ.Σημίτη να απολογηθείτε για ολόκληρο το 
βιογραφικό του ΠΑΣΟΚ του παρελθόντος; Γιατί υπήρξαν και σε σας σημεία του 
παρελθόντος που είχατε διαφωνήσει. Δεν θέλω να αναφερθούμε τώρα. Μπορεί να 
δικαιωθήκατε από τα πράγματα και να κάνατε μια άλλη πολιτική σίγουρα, αλλά 
δεν μπορεί να πει κανείς ότι με όλο το παρελθόν του ΠΑΣΟΚ είχατε ταυτιστεί. 
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Ωραία. Γιατί δεν το λέτε αυτό σε αυτούς που είπαν συλλήβδην ότι 
από το '51 μέχρι το '81 όλο αυτό το παρελθόν είναι αυτό που αξίζει και να 
εφαρμόσουμε στο μέλλον; Αυτή είναι η μεγάλη αντίφαση. Με το παρελθόν για το 
μέλλον. Δεν γίνεται αυτό.

ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Χρησιμοποιούσατε πολύ συχνά το '96, τους πρώτους μήνες 
κυρίως, τη λέξη εκσυγχρονισμός.



Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Μάλιστα.
ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Οπου είναι και μια πολύ δημοφιλής λέξη και στους πολίτες. 
Είδα μια έρευνα ότι είναι η πιο δημοφιλής πολιτική λέξη. Την οποία δεν 
χρησιμοποιείτε πολύ συχνά πλέον.

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Οχι, την χρησιμοποιώ και την χρησιμοποιώ αρκετές φορές, αλλά 
όπως ξέρετε στην πολιτική αντιπαράθεση ...
ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Είναι το σύνθημα ο εκσυγχρονισμός σήμερα;
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Βεβαίως, είναι σύνθημα ο εκσυγχρονισμός. Αλλά στην πολιτική 
αντιπαράθεση ορισμένοι όροι, ορισμένες έννοιες, γίνονται αντικείμενο διαφόρων 
σχολίων και αν στεκόμαστε εμείς και στέκομαι εγώ σε έναν μόνο όρο για να δείξω 
τον στόχο της προσπάθειας, τότε μπορεί να περιορίσω την εμβέλεια του λόγου 
μου και δεν θέλω να την περιορίσω.

Ο εκσυγχρονισμός είναι ένας μόνιμος στόχος και είναι μία διαρκής 
διαδικασία. Είναι μία άλλη έκφραση για την αλλαγή, την αλλαγή με προσαρμογή 
στα διεθνή δεδομένα, για να μπορέσει η χώρα να αντιμετωπίσει τις διεθνείς 
εξελίξεις. Ο εκσυγχρονισμός είναι ένας στόχος, τον οποίον πάντα η ελληνική 
κοινωνία θα πρέπει να επιδιώκει. Δεν μπορούμε να πούμε εδώ ήρθαμε, φτάσαμε, 
τελείωσε.

Η μεταρρύθμιση, όπως την καταλαβαίνουμε εμείς, η προοδευτική 
παράταξη, μια σοσιαλιστική παράταξη, δεν είναι μία διαδικασία η οποία έχει ένα 
ορατό τέλος. Η ΟΝΕ είναι ένα βήμα. Από κει και πέρα υπάρχει ένα τεράστιο πεδίο 
ακόμα να παλέψουμε για να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα.

ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Αυτοί που δηλώνουν ότι θέλουν Πρωθυπουργό τον Κώστα 
Σημίτη είναι 10% παραπάνω από αυτούς που δηλώνουν αυτή τη στιγμή ότι θα 
ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ. Αν σεβαστούμε τις περισσότερες δημοσκοπήσεις, αυτό το 
συμπέρασμα θα βγάλουμε.

Είναι μάλλον αυτοί που σας δίνουν και τη νίκη και σας δώσανε τη 
νίκη στις δύο προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, το 1996 και το 2000. Ολοι 
αυτοί δεν ξέρω αν ενδιαφέρονται γι' αυτή τη συζήτηση που αφορά είτε το '50 είτε 
το '60 είτε το 70, αλλά ακόμα και το βιογραφικό του ΠΑΣΟΚ. Δεν έχετε μια 
παραπάνω υποχρέωση σ' αυτόν τον κόσμο να αναφέρεστε ...
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Γιατί; Εγώ δεν το νομίζω. Κύριε Θεοδωράκη, διαφωνώ ότι οι Ελληνες 
δεν ενδιαφέρονται για το ποιος είναι ο καθένας μας, ποια προοπτική, τι 
υποστηρίζουν.

ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Αυτό είναι γνωστό. Αλλά είναι τόσο μεγάλα τα σημερινά 
προβλήματα ...
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Αν αποδέχονται εμένα και το γεγονός ότι έχω μία υψηλότερη 
αποδοχή από το Κόμμα μου, αυτό οφείλεται στο ότι είμαι Πρωθυπουργός. Ως 
Πρωθυπουργός μιλάω για το όνομα όσο το δυνατόν περισσότερων στρωμάτων, 
για τη χώρα ανοίγω προοπτικές. Αν αποδέχονται εμένα αυτοί ως Πρωθυπουργό, 
δεν μ' αποδέχονται γιατί είμαι κάτι το οποίο τώρα εμφανίστηκε, δεν έχει τίποτα 
πίσω.



Ξέρουν ότι έχω αγώνες. Ξέρουν ότι έχω δουλειά πίσω μου. Ξέρουν 
ότι εδώ που έφτασα, έφτασα γιατί προσέφερα κάτι. Δεν είμαι τυχαίος. Ολα αυτά 
έχουν σημασία. Αλλιώς θα δεχτούμε ότι κάποιος έρχεται, λέει κάποια ωραία 
πράγματα και τελείωσε. Δεν είναι έτσι.

ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Να σας το πω διαφορετικά. Διακρίνω κάποιες φορές μία 
αγωνία για να πειστούν οι κομματικοί και ότι έχετε ένα λόγο σε ένα κομματικό 
ακροατήριο, που δεν είναι ο λόγος που μετά έχετε στο εκλογικό σώμα. Δεν είναι 
δεδομένη η στήριξη του Κόμματος στις αποφάσεις του Πρωθυπουργού; Υπάρχει 
κάποιος λόγος να γίνει μια παραπάνω προσπάθεια να πειστεί το Κόμμα να 
ακολουθήσει τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Η στήριξη του Κόμματος είναι δεδομένη. Είμαι Πρόεδρος του 
Κόμματος, είμαι επικεφαλής του Κόμματος και σε όλες τις συναντήσεις των 
κομματικών οργάνων κάνω εισηγήσεις και οι εισηγήσεις αυτές γίνονται αποδεκτές. 
ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Η συζήτηση για την αντιμετώπιση του ασφαλιστικού δεν έχει 
γίνει αποδεκτή από το Εκτελεστικό Γραφείο. Οχι προσφάτως, η συζήτηση η 
προηγούμενη.

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Δεν υπήρχε μια ομόφωνη απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου και 
μετά μία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής με μερικές διαφωνίες για το πλαίσιο 
του ασφαλιστικού; Εσείς εννοείτε τη συζήτηση η οποία έγινε πως θα 
οργανώσουμε την συζήτηση για το ασφαλιστικό. Τι είπε όμως το Εκτελεστικό 
Γραφείο; Είπε ότι ανέθεσε σε μένα να χειριστώ το θέμα. Αυτό ήταν η ουσία. Το 
χειρίστηκα. Πήγα στο Εκτελεστικό Γραφείο, πήγα στην Κεντρική Επιτροπή και θα 
το χειριστώ και στη συνέχεια.

Κάθε ακροατήριο έχει και τον λόγο του. Ενα ακροατήριο, όπως το 
ακροατήριο του ΠΑΣΟΚ, έχει κάποιες ευαισθησίες και πρέπει να του μιλάς με έναν 
τρόπο ο οποίος ανταποκρίνεται στο πρίσμα που έχει. Οπως όταν μιλάω ως 
καθηγητής σε ένα ακαδημαϊκό ακροατήριο δεν μιλάω όπως μιλάω στο ΠΑΣΟΚ.

Μερικές φορές μου λένε στο ΠΑΣΟΚ ακαδημαϊκή η ομιλία, επειδή το 
στυλ μου είναι ένα στυλ καθηγητού. Αλλά και στα ακαδημαϊκά ακροατήρια έχω 
ακούσει την έκφραση πολιτική η ομιλία. Προσπαθώ -επειδή μου είπατε πως 
προκύπτει αυτό το στυλ- να δώσω αυτό που αισθάνομαι.

ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Δέχεστε ότι σε πολλά θέματα υπάρχουν δύο απόψεις στο 
ΠΑΣΟΚ. Το θέμα των ταυτοτήτων, το θέμα των σχέσεων με την Τουρκία, το 
ασφαλιστικό μέχρι να παρθεί η τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. 
Πολλές φορές είναι σαν να υπάρχουν δύο γραμμές. Και υπάρχουν κάποιοι που 
σχεδόν μονίμως από το '96 και μετά διαφωνούν.

Θεωρείτε ότι είναι αυτοί που δεν σας συγχωρούν ότι κερδίσατε το 
ΠΑΣΟΚ και δεν το κληρονομήσατε; Θεωρείτε δηλαδή ότι υπάρχει και μια 
αντιπαλότητα στο πρόσωπο του Σημίτη σε μέρος της κομματικής βάσης, σε μέρος 
της κομματικής νομενκλατούρας του ΠΑΣΟΚ;



Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Ο όρος νομενκλατούρα δεν μου αρέσει. Δεν ξέρω αν υπάρχει 
προσωπική αντιπαλότητα. Ελπίζω όχι. Υπάρχουν όμως διαφορετικές απόψεις. 
Στο ΠΑΣΟΚ -επειδή αναφερθήκατε όσον αφορά στα Ελληνοτουρκικά- υπάρχει μια 
άποψη που είναι η άποψη η δίκιά μου, είναι η άποψη της πολιτικής της 
Κυβέρνησης, του κ.Παπανδρέου, ότι εκείνο το οποίο έχουμε να κάνουμε με την 
Τουρκία δεν είναι να καλλιεργήσουμε την αντιπαλότητα και την αντιπαράθεση, 
αλλά να βάλουμε την Τουρκία σε μία ρότα, να της ασκήσουμε πίεση ώστε να 
ακολουθήσει ένα δρόμο. Να είναι αναγκασμένη να ακολουθήσει έναν δρόμο.

Κάποιοι διαφωνούν. Σου λέει η Τουρκία δεν έχει δώσει εγγυήσεις, η 
Τουρκία θα σας διαψεύσει, η Τουρκία θα κάνει πίσω.
ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Είναι αυτοί όμως που διαφωνούν και για το ασφαλιστικό, 
είναι αυτοί που διαφώνησαν και για το θέμα των ταυτοτήτων κατά μία έννοια. 
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Δεν είναι πάντα όλοι ίδιοι.

ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Είναι αυτοί που διαφώνησαν με την περικοπή των 
στρατιωτικών δαπανών.
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Οσον αφορά τις ταυτότητες, επειδή αναφέρατε τις ταυτότητες, 
υπήρχαν και άλλοι οι οποίοι είπαν ότι η κίνηση αυτή ήταν μια κίνηση λάθος. Αλλά 
η κίνηση αυτή ήταν μία κίνηση, η οποία ανταποκρίνεται στο Σύνταγμά μας, 
ανταποκρίνεται στον σεβασμό του άλλου. Εκείνο που είναι κάτι που πρέπει να 
προωθήσουμε και έχουμε προωθήσει μία διαφορετική σχέση της κοινωνίας του 
κράτους με τον πολίτη. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Προσπαθούμε να 
συνθέτουμε.

Υπάρχουν πλειοψηφίες, υπάρχουν μειοψηφίες. Είμαστε ένα μεγάλο 
Κόμμα. Πρέπει να υπάρχει μια συζήτηση για να κάνουμε εξέταση κριτική της 
πολιτικής μας και να προχωρούμε. Εμένα δεν μ' ενοχλεί αυτό, γιατί πολλοί εδώ 
στην Ελλάδα σ' αυτές τις αντιπαραθέσεις δίνουν μία ευρύτερη διάσταση. 
Τρώγονται. Χαμός γίνεται. Δεν έχουν ενιαία άποψη. Μα ,αλίμονο αν είμαστε όλοι 
το ίδιο. Δεν θα ήταν δυνατόν να είμαστε δημιουργικοί.

Εγώ χαιρετίζω και διαφορετικές απόψεις. Βεβαίως πρέπει να 
ακολουθούνται οι διαδικασίες συζήτησης, για να καταφέρουμε να έχουμε ένα 
δημιουργικό αποτέλεσμα.

ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Εχετε σημειώσει ως εκκρεμότητα στο μπλοκάκι σας το όνομα 
του Αρχιεπισκόπου; Θα τον συναντήσετε;
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Εγώ κ.Θεοδωράκη, έχω δηλώσει ότι το θέμα των ταυτοτήτων έχει 
κλείσει. Και έχει κλείσει, διότι η Κυβέρνηση πήρε τις αποφάσεις της. 
ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Ακόμα κι αν η Εκκλησία αποφασίσει να είναι απέναντι σας 
στις εκλογές;
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Το Συμβούλιο της Επικράτειας έβγαλε την απόφαση του και είπε ότι 
καλώς η Κυβέρνηση πήρε την απόφαση και δεν συμβιβάζεται με το Σύνταγμα η 
άποψη ότι μπορεί να είναι προαιρετική η αναγραφή. Το θέμα έκλεισε.



Υπάρχουν μια σειρά από άλλα θέματα, τα οποία έχει θέσει η 
Εκκλησία ή θέλει να θέσει το Κράτος ή θέτει το Κράτος, για παράδειγμα η 
εκκλησιαστική παιδεία, η εκκλησιαστική δικαιοσύνη. Η Εκκλησία είναι πάντα 
ευπρόσδεκτα δεκτή να συζητήσει τα θέματα αυτά με τον Υπουργό Παιδείας ή αν 
θέλει ο Αρχιεπίσκοπος να τα συζητήσει μαζί μου, ευχαρίστως, αυτά τα θέματα. 
Οχι τις ταυτότητες, αυτά τα θέματα.
ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Μου λέτε ότι για όλα τα άλλα θέματα θα μπορεί να υπάρξει 
μια συνάντηση.

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Πάντα, με όλους συζητάω γιατί να μην συζητήσω με τον 
Αρχιεπίσκοπο. Προς Θεού. Οσον αφορά τώρα το θέμα αν τους έχω στις εκλογές 
απέναντι μου. Δεν ξέρω ποιες είναι οι σκέψεις της Εκκλησίας.
ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Ούτε εγώ μπορώ να ξέρω, αλλά θα τα είδατε και εσείς. Οτι 
πήραν κάποιες ανακοινώσεις, ότι το θέμα των ταυτοτήτων θα ανακινηθεί και λίγο 
πριν τις εκλογές και όποιος δεν πάρει την θέση που η Εκκλησία θα ήθελε, θα 
έρθει αντιμέτωπος με αυτούς που υπέγραψαν.

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Νομίζω ότι εδώ στην Ελλάδα, η Εκκλησία έχει μία αποστολή η οποία 
αφορά τις μεταφυσικές ανησυχίες του ανθρώπου, αφορά το Πιστεύω του μέσα 
στον κόσμο, έχει μία αποστολή η οποία έχει σχέση με την κοινωνία, να βοηθάει 
τους φτωχούς, τους ανήμπορους, να συμπαραστέκεται σε όσους θέλουν 
συμπαράσταση.

Η Εκκλησία δεν έχει αποστολή στην πολιτική διαμάχη. Η καθολική 
Εκκλησία επειδή κάποτε ήταν κράτος όπως είναι και κράτος το Βατικανό, αλλά 
ήταν διαφορετικό κράτος, έχει βέβαια μία ενεργή ανάμειξη στα πολιτικά πράγματα. 
Νομίζω ότι η δίκιά μας Εκκλησία δεν πρέπει να ακολουθήσει αυτό το κακό 
παράδειγμα.

ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Σκέφτεστε το ενδεχόμενο ενός δομικού ανασχηματισμού; Δεν 
θέλω τα ονόματα των Υπουργών, αυτό που θέλω να μου πείτε, είχατε παλιότερα 
υποστηρίξει την άποψη...
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Θα σας πω πρώτα επειδή θέσατε κάποιο θέμα σε σχέση με τον 
ανασχηματισμό, τις πρωτοβουλίες και τα λοιπά. Υπάρχουν δυσκολίες. Οταν 
υπάρχουν λοιπόν δυσκολίες, πολλοί έχουν πρόχειρη την λύση ότι θα πρέπει να 
γίνει αυτό ή εκείνο σαν να είναι οι λύσεις αυτές μαγικές και μπορεί να ξεπεραστεί 
το πρόβλημα. Τα προβλήματα όμως είναι υπαρκτά και δεν είναι προβλήματα 
σχημάτων.

ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Δεν έχουν σχέση με την απόδοση των προσώπων, τα 
προβλήματα;
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Εχουν και σχέση με την απόδοση των προσώπων αλλά τα 
προβλήματα έχουν κυρίως ουσία. Το ασφαλιστικό δεν είναι ένα θέμα το οποίο αν 
αλλάξει ο Α ή ο Β έχει λυθεί.

ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Αλλά σε κάποιους τομείς η Κυβέρνησή σας δεν πάει το ίδιο 
καλά με άλλους τομείς. Δεν θέλω να μπούμε σε λεπτομέρειες.



Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Σ' αυτό δεν θα συμφωνούσα με τον τρόπο που εκφράζεστε. Εν 
πάση περιπτώσει θέλω -και θα επανέλθω- να τελειώσω τον συλλογισμό μου σ' 
αυτό. Δεν υπάρχουν μαγικοί χειρισμοί. Οτι πρέπει να γίνει, θα το κάνω, όταν 
πρέπει να το κάνω.

ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Δομικά; Δηλαδή είχατε πει παλιότερα "ένα ευέλικτο μικρό 
Κυβερνητικό σχήμα που θα' ναι πιο αποτελεσματικό, θα συντονίζεται πιο εύκολα". 
Επιμένετε σ' αυτή την άποψη;
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Εγώ θέλω να σας πω όμως, επειδή αυτό το είχα πει προτού κάνω 
αρκετές αλλαγές στο σχήμα του Υπουργικού Συμβουλίου και έχω κάνει. Το 
Υπουργεί Ανάπτυξης από την συγχώνευση του Υπουργείου Βιομηχανίας και του 
Υπουργείου Εμπορίου είναι δίκιά μου απόφαση, όπως και τώρα η συνεργασία του 
Υπουργείου Οικονομικών με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας που θα οδηγήσει 
στο να υπάρξει ένα Υπουργείο, είναι επίσης δίκιά μου απόφαση. Για να αναφέρω 
δύο σημαντικές δομικές αλλαγές.

Και επειδή επιμένετε στα δομικά, ακούγονται διάφορα πράγματα 
περίεργα και θα έλεγα με τα οποία δεν συμφωνώ καθόλου, δηλαδή κάθε 
περιφέρεια να έχει τον Υπουργό της. Υπάρχουν κάποια θέματα, π.χ. εάν το 
Υπουργείο Μεταφορών θα πάρει και το Υπουργείο Δημοσίων Εργων όπως ήταν 
παλιά. Ετσι είναι σε ορισμένες Ευρωπαϊκές χώρες.

ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Αρα θα συνεχίσουμε να είμαστε η μόνη χώρα με το 
Υπουργείο Δημοσίας Τάξης...
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό -θα σας πω και σ'αυτό- διότι έχει μία 
ιδιομορφία και το Υπουργείο Χωροταξίας Δημοσίων Εργων και Περιβάλλοντος και 
το Υπουργείο Μεταφορών και αυτή την στιγμή τρέχουμε για να μπορέσουμε να 
είμαστε στη συνάντησή μας έγκαιρα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και στη 
συνάντησή μας έγκαιρα και με το Ρ Κ.Π.Σ.

Δεν είναι τώρα η στιγμή να σταματήσουμε το αυτοκίνητο και να 
καθόμαστε να σκεπτόμαστε πως μπορούμε να πάμε με την μηχανή και τα λοιπά. 
Το σχήμα αυτό το δομικό, όπως λέτε εσείς, όπως υπάρχει, επαρκεί για να 
κάνουμε αυτό που θέλουμε. Μπορούμε να το τρέξουμε.

ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Μια και είπατε την μαγική λέξη "Ολυμπιακοί Αγώνες". Θα 
κάνετε Υπουργείο Ολυμπιακών Αγώνων; Το λεω γιατί και οι Αυστραλοί κάπως 
έτσι ξεκίνησαν όπως εμείς και μετά κατέληξαν σε ένα Υπουργείο Ολυμπιακών 
Αγώνων. Τέλος πάντων ένα κέντρο που θα συντονίζει όλα τα πράγματα από την 
πλευρά της Κυβέρνησης.

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Αυτή την στιγμή υπεύθυνος για την παρακολούθηση των 
Ολυμπιακών Αγώνων είναι ο Υπουργός Πολιτισμού. Και υπάρχει και Διυπουργική 
Επιτροπή. Τα έργα τα οποία αφορούν τους Ολυμπιακούς Αγώνες γίνονται από το 
ΥΠΕΧΩΔΕ και την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Ναι, είναι τα μοιρασμένα τα πράγματα.



Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Είναι μοιρασμένα. Μα, ακριβώς γι' αυτό όμως εάν θέλετε να κάνετε 
ένα Υπουργείο Ολυμπιακών Αγώνων, γιατί δεν καταλαβαίνω τι άλλο μπορεί να 
εννοούν, πρέπει να πάρω από τα Υπουργεία αυτά και να πάρω και από άλλα 
Υπουργεία. Παραδείγματος χάριν το Υπουργείο Αμυνας να πάρω την βάση του 
Ελληνικού και να την πάω στο Υπουργείο Ολυμπιακών Αγώνων για να φύγει η 
βάση του Ελληνικού και να γίνουν εκεί οι χώροι Αθλημάτων;

Είναι ένα σχήμα το οποίο δεν συμβιβάζεται με τα σχήματα τα δικά 
μας. Οα οδηγήσει σε καθυστερήσεις και δεν θα κάνουμε καλά την δουλειά μας. 
Από τώρα μέχρι την τελευταία ημέρα των Ολυμπιακών Αγώνων δεν μπορώ να 
προβλέψω αν και κάποιες αλλαγές άλλες πρέπει να γίνουν. Αλλά δεν συμφωνώ 
με αυτή την πρόταση.

ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Μας στοιχίζουν τελικά οι Ολυμπιακοί Αγώνες πολύ 
περισσότερο από αυτό που είχαμε υπολογίσει; Τα κόστη ανεβαίνουν σε σχέση με 
τα έργα.
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Εδώ υπάρχει μία φιλολογία η οποία δεν λαμβάνει το εξής υπ' όψιν 
της: Υπάρχουν τα έργα τα οποία αφορούν τους Αγώνες καθεαυτούς, ο Ιππικός 
χώρος στο Μαρκόπουλο για παράδειγμα ή κάποια στέγαστρα για να γίνουν 
κάποια αθλήματα στο Ελληνικό, στο Φάληρο ή όπου αλλού.

Υπάρχουν όμως και πολλά άλλα έργα, το Τραμ, ο Προαστιακός, η 
διάφοροι δρόμοι, τα οποία έργα πρέπει να γίνουν για τους Ολυμπιακούς γιατί θα 
εξυπηρετήσουν τους Ολυμπιακούς, αλλά δεν είναι έργα των Ολυμπιακών 
Αγώνων. Οπως εμείς έχουμε πει ότι θα υπάρχει ένα πρόγραμμα νομίζω 300 
δισεκατομμύρια δραχμές, θα σας γελάσω δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, για 
όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, το λέμε "ΕΛΛΑΔΑ 2004", για να γίνουν προπονητήρια, 
αθλητικοί χώροι και άλλες δραστηριότητες.

Αυτά δεν έχουν σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εντάσσονται 
όμως στο πλαίσιο για μας των Ολυμπιακών Αγώνων. Αν βλέπουμε κάποιους 
προϋπολογισμούς πρέπει να ξεχωρίσουμε τι είναι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. 
ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Ναι, αλλά με την πίεση ότι κάποια έργα πρέπει να 
τελειώσουν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι εργολάβοι θα απαιτήσουν 
περισσότερα λεφτά. Απλός ο συλλογισμός και ήδη -δεν είναι δικός μου- 
προσφάτως άκουσα και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας που λέει ότι το κόστος 
θα είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχαμε υπολογίσει.

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Το κόστος για το σύνολο.
ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Ναι, για το σύνολο των Ολυμπιακών Αγώνων.
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Γιατί το κόστος για τα έργα είναι κάπως αυξημένο σε σχέση με τα 
έργα τα αθλητικά τα καθεαυτά. Είναι αυξημένο σε σχέση με τις πρώτες 
προβλέψεις, αλλά δεν είναι ένα κόστος το οποίο αλλάζει τους υπολογισμούς. Αλλά 
επειδή θέλουμε και για την Ελλάδα και για την Αθήνα και για το μέλλον, να 
κάνουμε κάποια πράγματα, πρέπει να τα κάνουμε τώρα...
ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Θα τα πληρώσουμε λίγο παραπάνω.



Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Θα δώσουμε περισσότερα χρήματα. Δεν θα τα πληρώσουμε λίγο 
παραπάνω. Δεν καταλαβαίνω αυτή την έκφραση. Διότι εμείς ελέγχουμε να 
υπάρχει το φθηνότερο δυνατό κόστος. Αν το πετυχαίνουμε, δεν είναι πάντα 
δυνατό.

ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Οι περικοπές περίπου 1 τρις από τις στρατιωτικές δαπάνες, 
σχετίζονται με τα αυξημένα έξοδα της Ολυμπιάδας;
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Εδώ υπάρχει πάλι μία λάθος αντίληψη γύρω από το θέμα. Αυτή η 
Κυβέρνηση ήταν μία Κυβέρνηση η οποία για πρώτη φορά κάνει έναν 
προγραμματισμό τριετίας. Δηλαδή, βλέπει τι θα ξοδέψει στα επόμενα 3 χρόνια. 
Εκείνο το οποίο γινόταν συνήθως μέχρι τώρα, γιατί δεν είχαμε κάποια 
πλεονάσματα, δεν είχαμε άλλους πόρους, ήταν ο προγραμματισμός για τον 
επόμενο χρόνο, μέσα σε ένα ασφυκτικό πλαίσιο.

Ξεφύγαμε επιτέλους από αυτό και είπαμε ότι εφ' όσον θα πάρουμε 
πρωτοβουλίες και οι ενέργειες οι οποίες κάνουμε θα έχουν και άλλες επιπτώσεις, 
πρέπει να δούμε και αυτές τις άλλες επιπτώσεις, πως θα μπορέσουμε να 
βελτιώσουμε την απόδοση, να λειτουργήσουν για παράδειγμα τα νοσοκομεία, να 
λειτουργήσουν τα σχολεία, να προωθήσουμε και άλλα προγράμματα στην 
κοινωνική πολιτική, στήνοντας αυτούς τους μηχανισμούς.

Καθόμαστε και κοιτάζουμε τα τρία χρόνια και βάζοντας κάτω τους 
λογαριασμούς για τα τρία -και όχι μονάχα για τα τρία- είπαμε ότι για να κάνουμε 
αυτά που θέλουμε, δεν μας φτάνουν τα χρήματα και είναι λογικό. Γιατί ζητάμε και 
υπάρχουν προσδοκίες για πολλά περισσότερα. Δεν πέσαμε έξω. Δεν είναι ότι ο 
προϋπολογισμός δεν λειτούργησε και έχουμε λιγότερα χρήματα.

Απλώς στο σχεδίασμά μας βάλαμε προτεραιότερες. Και είπαμε: Ποια 
είναι η πρώτη προτεραιότητα; Η πρώτη προτεραιότητα την οποία έχουμε θέσει, 
είναι η σταθερότητα και η οικονομική ανάπτυξη. Η δεύτερη προτεραιότητα 
συνδεμένη, είναι η κοινωνική πολιτική. Η τρίτη προτεραιότητα είναι οι Ολυμπιακοί 
Αγώνες. Και θα μοιράσουμε τα χρήματα ή τα μοιράζουμε, σύμφωνα με αυτές τις 
προτεραιότητες.

Δεν έγινε το εξής, ότι πέσαμε έξω, άρα κόψε από τις αμυντικές 
δαπάνες. Αυτό είναι ένα παραμύθι. Εκείνο το οποίο κάναμε, είπαμε κάποια 
πράγματα που θα παίρναμε τώρα, θα τα πάρουμε μετά, γιατί προέκυψαν άλλα 
δεδομένα και οι Ολυμπιακοί Αγώνες και η κοινωνική πολιτική.

ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Αποφασίζετε περισσότερο βούτυρο -για να το πω με τους 
λόγους εκείνων των ημερών- και λιγότερα όπλα.
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Δεν μου αρέσει αυτή η έκφραση "βούτυρο ή όπλα". Αποφασίζουμε, 
επειδή έχουμε ακολουθήσει μια πολιτική που έχει κάνει την Ελλάδα ισχυρή, ότι 
έχουμε τη δυνατότητα να ανασχεδιάσουμε τις προτεραιότητές μας, κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε να πετύχουμε τη νέα εθνική μας στρατηγική: Την κοινωνική πολιτική.

ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Ο Δήμαρχος Αθηναίων -μιλάγαμε για την Ολυμπιάδα- θα 
μπορούσε να είναι μια υπερκομματική προσωπικότητα; Λέω, γιατί θα είναι ο



Δήμαρχος που θα διαχειριστεί και την υπόθεση της Ολυμπιάδας, είναι αυτός που 
φιλοξενεί τους Αγώνες.
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Ο νυν Δήμαρχος εννοείτε;
ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Οχι.
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Ο όποιος Δήμαρχος. Εγώ νομίζω ότι ο όποιος Δήμαρχος Αθηναίων, 
πρέπει να είναι ένα πολιτικό πρόσωπο, με πολιτική άποψη και πολιτικό 
πρόγραμμα. Δεν σημαίνει αυτό ότι πρέπει να είναι οπωσδήποτε του ΠΑΣΟΚ. 
Οπως ξέρετε την περασμένη φορά υποστηρίξαμε την υποψηφιότητα της κας 
Δαμανάκη.

ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Θα κληθούν Υπουργοί; Θα κληθούν κορυφαίοι;
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Αλλά υποψήφιοι Δήμαρχοι οι οποίοι δεν έχουν χρώμα, δεν μου πάνε 
και πιστεύω ότι δεν πάνε και στο ΠΑΣΟΚ.

Οσον αφορά τις υποψηφιότητες, επειδή λέγονται διάφορα ονόματα. 
Εχουμε ορισμένες διαδικασίες. Θα αποφασίσουμε πως θα τις εφαρμόσουμε τον 
επόμενο Ιούλιο και σύμφωνα με αυτές τις διαδικασίες, θα πάρουμε τις αποφάσεις. 
Ολα τα άλλα είναι χάριν εντυπωσιασμού. Λέω εγώ τον Α για να γράφουν οι 
εφημερίδες, ο άλλος λέει τον Β και γίνεται μια συζήτηση. Δεν είναι σοβαρά 
πράγματα αυτά.

ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Εχετε πει ότι δεν αναγνωρίζετε την κομματική επετηρίδα, μου 
το είχατε πει και πέρσι στη συνέντευξη. Στις Κυβερνήσεις σας όμως, πέντε χρόνια 
τώρα, σέβεστε μια επετηρίδα. Υπάρχει δηλαδή μία ομάδα Υπουργών, στα βασικά 
Υπουργεία, που είναι τα ίδια πρόσωπα, σχεδόν δεν αλλάζουν και οι υπόλοιπες 
αλλαγές είναι σκαλί-σκαλί σε δευτερεύοντα Υπουργεία ή σε Υφυπουργεία. 
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Δεν θα δεχτώ την παρατήρησή σας ότι έχω επετηρίδα. Δεν υπάρχει 
καμία επετηρίδα. Θέλω όμως να πω, γιατί γίνεται πολύ αυτή η συζήτηση, ότι 
υπάρχουν κάποια πρόσωπα τα οποία είναι μπροστά, είναι σε θέσεις κλπ.

Υπάρχουν κάποια πρόσωπα, τα οποία συμμετέχουν εξ αρχής στο 
ΠΑΣΟΚ, έχουν μια τεράστια πολιτική εμπειρία, έχουν μια μεγάλη ικανότητα, 
μπορούν να χειρίζονται καταστάσεις και είναι πιο αποτελεσματικοί. 
ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Μου λέτε ότι είναι μια καλή ομάδα που κερδίζει και δεν την 
αλλάζεις;
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Εσείς αν έχετε μία ομάδα, δεν θα χρησιμοποιήσετε τους καλύτερους 
παίκτες σας για να παίξει αυτή η ομάδα; Κι εγώ χρησιμοποιώ τους καλύτερους 
παίκτες. Χρησιμοποιώ και αυτούς οι οποίοι αποκτούν εμπειρία, χρησιμοποιώ και 
αυτούς που έχουν κάποια κοινωνική προσφορά κι έχουν δουλέψει μέσα στην 
κοινωνία κι έχουν αποδώσει, για να μπορέσω να έχω το καλύτερο αποτέλεσμα.

Δεν μπορεί να ισχύει ο κανόνας ότι "δούλεψες δύο χρόνια φύγε, ό,τι 
και να έκανες, για να έρθει κάποιος άλλος και ο άλλος δύο χρόνια και φύγε για να 
έρθει κάποιος άλλος". Υπάρχει κάποια κρίση για την απόδοση, για την 
αποτελεσματικότητα, αλλά υπάρχει προπάντων το ένα κριτήριο: Τι θέλει ο 
κόσμος;



Ο κόσμος θέλει αποτέλεσμα. Θέλει να δουλεύει καλά η Κυβέρνηση. 
Η Κυβέρνηση δεν είναι για να ικανοποιεί διάφορες φιλοδοξίες. Η Κυβέρνηση είναι 
για να βλέπει ο κόσμος δουλειά και αυτό προσπαθώ να έχω. Να έχω μια 
Κυβέρνηση η οποία παράγει δουλειά.

ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Αν δεν αλλάξουν τα βασικά πρόσωπα, αν δεν αλλάξουν οι 
θέσεις που μου λέτε ότι δεν υπάρχει λόγος ν' αλλάξουν γιατί είμαστε σε μια σωστή 
ρότα, αν δεν αλλάξει και ο ρυθμός, πως θα έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα; 
Γιατί δέχεστε ότι αυτή τη στιγμή και μετά από ένα χρόνο...
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Βάζετε μια σειρά από προϋποθέσεις αν, αν, αν. Εγώ θέλω να σας 
πω: Εκείνο το οποίο έχει σημασία, είναι οι αποφάσεις για τις πολιτικές. Επειδή θα 
μου πείτε τον ένα χρόνο, πρώτα λένε κάποιοι "η Κυβέρνηση έχει καθίσει". Εγώ 
θέλω να σας πω ότι η Κυβέρνηση δεν έχει καθίσει και δεν το ασπάζομαι αυτό.

Γιατί μπορούσα να σας αναφέρω για την παιδεία για παράδειγμα. 
Είχαμε πει στις Εκλογές ότι θα κάνουμε διάφορες προσαρμογές. Τις κάναμε. 
Πήραμε το μεγάλο βήμα που έπρεπε να πάρει αυτή η Κυβέρνηση για να 
εντάξουμε τα ΤΕΙ στο σύστημα, έτσι όπως είναι ενταγμένα και στην υπόλοιπη 
Ευρώπη. Ασχετα αν κάποιοι διαφωνούν ή όχι, άσχετα αν είναι συζητήσιμες 
κάποιες ειδικές ρυθμίσεις.

Θα μπορούσα ν' αναφερθώ και στο θέμα της εργασίας και της 
κοινωνικής πρόνοιας. Υπάρχει τώρα το πρόγραμμα ενάντια στον κοινωνικό 
αποκλεισμό και στη φτώχεια, το οποίο προβλέπει μια σειρά από ενισχύσεις, για 
πρόσωπα που έχουν ανάγκη.

Δεν έχει κάτσει η Κυβέρνηση. Αλλά επειδή βλέπουμε ότι υπάρχουν 
αντιμαχόμενες απόψεις, διαφορές κλπ, δεν καταλαβαίνουν ότι η πολιτική 
χρειάζεται χρόνο ν' αποφασιστεί και η απόφαση για την πολιτική έχει και ως 
συνέπεια να υπάρχουν τριβές.

Εκείνο το οποίο γίνεται, πρέπει να ενταθεί και θα γίνεται όλο 
ταχύτερο, είναι αυτές τις πολιτικές αποφάσεις, τα ξεκαθαρίσματα -να τα πω έτσι- 
να τα παίρνουμε πιο γρήγορα, να τα παίρνουμε χωρίς χρονοτριβές και να 
εφαρμόζονται. Και αυτό θα το φροντίσω.

ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Θα μου επιτρέψετε να κάνουμε ένα άλμα στο χρόνο και να 
τελειώσουμε με αυτό. Εκλογές θα έχουμε μάλλον το 2004. Ετσι δεν είναι; 
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Μάλιστα.
ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Ή τις χάνετε ή τις κερδίζετε. Ετσι γίνεται πάντα με τις 
Εκλογές.
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Ναι.

ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Εάν τις κερδίζετε παραμένετε μέχρι τέλους ή πάτε για 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας το 2006; Αν τις χάνετε παραμένετε Αρχηγός της 
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης;
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Κύριε Θεοδωράκη, υπάρχει πάντα στην ελληνική πολιτική ζωή μια 
τάση να συζητάμε για το απώτερο μέλλον. Η συζήτηση αυτή, για το απώτερο



μέλλον, θέλει να θέσει στο επίκεντρο της σημερινής πολιτικής αυριανά 
προβλήματα. Εγώ στις επόμενες εκλογές θα ηγηθώ του ΠΑΣΟΚ. Εγώ δεν είμαι 
ένας άνθρωπος εξουσιομανής, που δεν θέλει να φύγει από την καρέκλα που έχει, 
ή από οποιαδήποτε άλλη καρέκλα, να είναι συνεχώς παρών.

Εχω κάνει ήδη μια προσφορά, θέλω -όπως είπα- να προσφέρω, 
ιδίως για να μπορέσει η Ελλάδα να προχωρήσει ταχύτατα, όσο το δυνατόν 
γρηγορότερα μπορεί, την πραγματική σύγκλιση. Να γίνει η Ελλάδα μια χώρα η 
οποία συμμετέχει με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες στο ίδιο επίπεδο στις διεργασίες 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Αλλά από εκεί και πέρα δεν έχω την πρόθεση και δεν αρμόζει 
πιστεύω σ' έναν πολιτικό ο οποίος παίρνει την πολιτική σοβαρά, να είμαι αιωνίως 
παρών, γιατί ένας πολιτικός δεν έχει τι άλλο να κάνει. Εχω πολλά να κάνω, έχω 
πολλά ενδιαφέροντα να κάνω.

ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Μου λέτε ότι θ' ανοίξετε εσείς την κουβέντα δηλαδή μετά τις 
Εκλογές του 2004.
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Βεβαίως. Θα την ανοίξω εγώ την κουβέντα.
ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε σας ευχαριστώ που είσασταν απόψε εδώ 
Πρωταγωνιστής.
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.

ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Ως εδώ ήταν κυρίες και κύριοι. Είναι 23.08 υπερβήκαμε κατά 
8 λεπτά τον καθιερωμένο χρόνο της εκπομπής, νομίζω ότι άξιζε. Καλό ξημέρωμα 
θα ξαναβρεθούμε σε 23 ώρες.


