
Συνέντευξη τύπου

Ερώτηση 1: Κύριε Πρωθυπουργέ χρησιμοποιήσατε πρόσφατα τον όρο 

«νέα εθνική αυτοπεποίθηση». Θέλετε να μας εξηγήσετε τι 

εννοείτε, ποιο είναι το περιεχόμενο του όρου;

Αν κάνουμε μια αναδρομή στο συλλογικό παρελθόν μας, θα διαπιστώσουμε ότι 

πρωταγωνιστήσαμε σε κρίσιμες ιστορικές περιόδους μόνο όταν είχαμε ιστορική 

επίγνωση, μέτρο στις αποφάσεις μας, κοινωνική ευθύνη και βούληση. Όσες 

φορές χάσαμε το μέτρο, όσες φορές υποτιμήσαμε ή υπερτιμήσαμε τις 

δυνατότητες μας γνωρίσαμε αποτυχίες και τραγωδίες.

Για αρκετά χρόνια, ακόμη και μετά από την είσοδό μας στην Ε.Ε., 

αναπτύχθηκε μία κουλτούρα «φτωχού συγγενή» στη χώρα. Μία κουλτούρα 

που «αξιοποιούσε» υπαρκτά προβλήματα για να δημιουργήσει

γενικευμένη συνείδηση αδυναμίας.

Παρακολουθώ ορισμένες φωνές που στέκονται στα άκρα μιας άγονης 

αντιπαράθεσης για το ρόλο και τη θέση της χώρας στο διεθνές περιβάλλον. 

Ιδιαίτερα σημειώνω τη στάση της συντηρητικής παράταξης. Δεν χάνει την 

ευκαιρία να αναπαράγει αυτή την κουλτούρα του «φτωχού συγγενή», τη 

φιλολογία του μηδενισμού.

Αυτή η φιλολογία δεν κάνει κακό στην Κυβέρνηση, δεν είναι εκεί το 

πρόβλημα. Κάνει κακό στη χώρα. Ξέρετε, το πιο σημαντικό από όλα όσα 

κάναμε μέχρι σήμερα τα τελευταία χρόνια είναι ότι όλοι μαζί και ο καθένας στο 

μέτρο των δυνατοτήτων του, δώσαμε μια μάχη για να διαμορφώσουμε την 

ισχυρή Ελλάδα, την Ελλάδα που έχει φωνή και κύρος. Που έχει αξιοπιστία και 

γνώση των δυνατοτήτων της. Αυτό ονομάζω Νέα Εθνική Αυτοπεποίθηση.

Η μεγάλη, η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων, έκανε μια συνειδητή 

επιλογή: να αλλάξει η μοίρα αυτού του τόπου, να αλλάξει η δική τους μοίρα. 

Και είμαστε τώρα μπροστά στις νέες δυνατότητες που δημιουργήσαμε με κόπο 

και προσπάθεια. Στα τελευταία χρόνια, τα μεγάλα έργα αλλάζουν τη 

φυσιογνωμία της χώρας. Όσοι έρχονται τώρα στη χώρα και έχουν ξαναέλθει



στο παρελθόν, βλέπουν ότι η Ελλάδα αλλάζει από άκρη σε άκρη. Ένα νέο 

ζευγάρι μπορεί να πάρει με μεγαλύτερη ευκολία από ότι στο παρελθόν 

στεγαστικό δάνειο και φτιάξει το δικό του σπίτι.

Σε λίγες ημέρες κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα θα έχει στα χέρια του το 

Ευρώ. Το νέο ισχυρό νόμισμα της Ευρώπης. Οι πολίτες και επιχειρήσεις θα 

διευκολυνθούν στο πρακτικό επίπεδο των συναλλαγών και θα μπορούν να 

κάνουν τους σχεδιασμούς τους μέσα σε συνθήκες οικονομικής σταθερότητας 

και ισχύος.

Και ας δούμε και λίγο πιο πέρα. Το 2004 μια νέα ισχυρή Ελλάδα, θα 

συγκεντρώσει τα φώτα της ανθρωπότητας για τους Ολυμπιακούς αγώνες.

Ο πολιτισμός μας, οι υποδομές που δημιουργούμε, οι αθλητές μας και η 

φιλοξενία μας θα διαπεράσουν με μηνύματα όλη την υφήλιο.

Αυτή είναι η Νέα Εθνική Αυτοπεποίθηση που γεννήθηκε στα χρόνια μας και 

ενισχύεται κάθε μέρα και περισσότερο. Είναι η νέα αντίληψη για το ρόλο μας 

και τις δυνατότητάς μας.

Προσερχόμαστε στη συνάντησή μας με τους άλλους λαούς 

με αξιοπρέπεια,

με σιγουριά,

με αίσθηση προοπτικής και

πνεύμα συνεργασίας και αλληλοκατανόησης.

Αυτό είναι το κεντρικό μας μήνυμα και σ' αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε : 

έχουμε μια πολιτική που απαντά στις προκλήσεις των καιρών, μια ΝΕΑ 

πολιτική που στο κέντρο της έχει τη Νέα Εθνική Αυτοπεποίθηση.

Ερώτηση 2: Κύριε Πρωθυπουργέ σε λίγες ημέρες θα κυκλοφορήσει το 

Ευρώ. Πιστεύετε ότι η Ελληνική κοινωνία στο σύνολό της 

είναι προετοιμασμένη για την αλλαγή αυτή;

Είναι αναμενόμενο να υπάρξουν προβλήματα, τουλάχιστον στο αρχικό στάδιο. 

Κυρίως στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που δεν μπορούν να προσαρμοσθούν 

στα νέα δεδομένα τόσο γρήγορα όσο οι υπόλοιποι. Ειδικά οι νέοι που 

ταξιδεύουν στο εξωτερικό, όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό και πολλές



άλλες κατηγορίες του πληθυσμού είναι ήδη αρκετά εξοικειωμένες στη χρήση 

διαφόρων νομισμάτων.

Υπάρχει ένας συντονισμός ώστε να νοιώθουν οι πολίτες ότι οι αρμόδιοι φορείς 

είναι δίπλα τους. Το Ευρώ είναι το νόμισμά μας, το δικό μας νόμισμα και 

γρήγορα θα εξοικειωθούμε στις τιμές.

(μπορεί κύριε Πρόεδρε, κάποιος να σας ρωτήσει αν γνωρίζετε πόσο κάνει 

κάποιο προϊόν σε Ευρώ. Ίσως να ήταν χρήσιμο να έχετε μαζί σας κάποιο 

μετατροπέα ισοτιμιών για να απαντήσετε, αν συμβεί τέτοιο περιστατικό. Αν δεν 

μπορούμε να αποφύγουμε τέτοιες ερωτήσεις, θα ήταν μία λύση. Θα 

μπορούσατε μάλιστα σε μια τέτοια περίπτωση να ξεκινήσετε λέγοντας ότι 

«επειδή περίμενα ότι κάποιος θα με ρωτούσε έχω μαζί μου ένα 

«μετατροπέα»...ίσως και να δημιουργούσε ένα καλό happening η όλη 

υπόθεση).

Ερώτηση 3: Κύριε Πρωθυπουργέ η ΝΔ σας κατηγορεί ότι δεν έχετε

αποφασιστικότητα και σχέδιο στην Οικονομική σας πολιτική. 

Πρόσφατα ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, ανέφερε ότι θεωρεί τις 

μετοχοποιήσεις που κάνετε κυρίως εισπρακτικού χαρακτήρα 

και άτολμες (δεν παραχωρείτε το management στους ιδιώτες 

επενδυτές κλπ.). Τι απαντάτε;

(θεωρώ ότι πρέπει να απαντηθεί από τον Πρωθυπουργό ή τον κ. 

Χριστοδουλάκη. Συμπληρωματικά...)

Η ΝΔ, το γνωρίζετε όλοι, επιχειρεί συστηματικά εδώ και μία εξαετία να ασκήσει 

αξιόπιστη κριτική στην οικονομική μας πολιτική, σημειώνοντας πλήρη 

αποτυχία. Κι αυτό γιατί επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις επιδιώξεις των 

φυσικών πολιτικών συμμάχων της (που είναι μία μικρή μερίδα του 

επιχειρηματικού κόσμου η οποία επιθυμεί να επιβιώσει οικονομικά όχι μέσω 

της υγιούς επιχειρηματικής δράσης αλλά μέσω της νομής της δημόσιας 

περιουσίας χωρίς όρους και προϋποθέσεις) και τις επιδιώξεις ενός τμήματος 

του κομματικού της ακροατηρίου που ενδιαφέρεται μόνο για την εξουσία, 

αλλά μια εξουσία που δεν θα είναι «αδειανό πουκάμισο» - μια εξουσία που θα 

ελέγχει τις δημόσιες επιχειρήσεις και θα τις νέμεται προς όφελος της



κομματικής πελατείας. Πιο απλά: δεν έχει αποφασίσει αν θα ικανοποιήσει τους 

...οιωνεί επιχειρηματίες -με τις πλάτες του Ελληνικού λαού - φίλους της, ή 

τους κατά τόπους κομματάρχες της δεξιάς που θέλουν να έρθουν κάποτε στα 

πράγματα για να βρουν την ...πίττα ολόκληρη και να την νέμονται προς 

εξυπηρέτηση των κομματικών «πελατών».

Αποτέλεσμα αυτής της δομικής αντίφασης που τη διατρέχει, είναι να 

διαμορφώνει ένα δημόσιο λόγο-εκκρεμές, που δεν μπορεί να ισορροπήσει 

πουθενά και να πείσει κανένα.

Οι αντιφάσεις της παράγουν αναξιοπιστία και η αναξιοπιστία παράγει 

ανασφάλεια.

Ο Ελληνικός λαός εμάς μας ασκεί κριτική και αρκετές φορές δικαίως. 

Υπάρχουν και λάθη και παραλείψεις. Αλλά αυτούς δεν τους εμπιστεύεται και 

δεν θα τους εμπιστεύεται για όσο χρόνο θα θεωρούν ότι η εξουσία αποτελεί 

κληρονομικό τους δικαίωμα.

Ας συνεχίσουν να ασκούν τα κληρονομικά τους δικαιώματα «στα του οίκου 

τους, στο κόμμα τους», στην Ελληνική κοινωνία αυτοί οι καιροί έχουν 

παρέλθει.

Ερώτηση 4: Τρομοκρατία (τρομοκρατικές οργανώσεις, λίστες κλπ.)

Το θέμα της τρομοκρατίας ήρθε στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων, με 

τρόπο τραγικό. Τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου έδειξαν ότι η τρομοκρατία 

όχι μόνο είναι μια οδυνηρή πραγματικότητα αλλά και ότι οι τρομοκράτες 

επιδιώκουν να επιχειρηματολογήσουν, να δημιουργήσουν ερείσματα, να 

παρακινήσουν και άλλους να ακολουθήσουν το δρόμο τους. Επιδιώκουν να 

κάνουν δήθεν «πολιτικό διάλογο», επιδιώκουν να νομιμοποιήσουν τις 

ενέργειές τους με αναφορές σε θρησκείες και σε ιδεολογίες. Επιδιώκουν με 

άλλα λόγια να μαζικοποιηθούν.

Ας έρθουμε τώρα στην Ελλάδα. Τι δεν πετύχαμε τόσα χρόνια είναι γνωστό σε 

όλους μας. Οι υπεύθυνοι για μια σειρά από εγκληματικές ενέργειες δεν έχουν 

λογοδοτήσει ακόμη. Πιστεύω όμως ότι θα έρθει η στιγμή που θα δώσουν λόγο 

για τις πράξεις τους και τις ενέργειές τους στην Ελληνική δικαιοσύνη και τον 

Ελληνικό λαό.



Πετύχαμε όμως κάτι στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας; Οι περισσότεροι λένε 

όχι. Αλλά αν δούμε την εξέλιξη του φαινομένου στην Ελλάδα πιο προσεκτικά, 

η απάντηση είναι πως πετύχαμε κάποια πράγματα.

Σήμερα στην Ελλάδα, η τρομοκρατία έχει ηττηθεί ηθικά και πολιτικά. Γι αυτό 

δεν μαζικοποιήθηκε ποτέ το φαινόμενο στη χώρα μας. Παραμένει περιορισμένο 

σε μία κλειστή ομάδα συνωμοτών.

Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε ικανοποιημένοι. Το αντίθετο. Παρέχουμε όλες 

τις απαραίτητες υποδομές στην ΕΛΑΣ προκειμένου να εξαρθρωθεί πλήρως το 

φαινόμενο από τη χώρα μας και συνεργαζόμαστε σε διεθνές επίπεδο ώστε να 

είμαστε πιο αποτελεσματικοί.

Και θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί αν συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με 

επιμονή και μέθοδο. Η αναπαραγωγή φημολογιών, η ανεύθυνη διασπορά 

«ειδήσεων και δήθεν πληροφοριών» δεν βοηθά.

Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις που είναι επιφορτισμένες με το 

καθήκον της αντιμετώπισης του προβλήματος. Πρέπει όλοι να βοηθήσουμε και 

να συμπαρασταθούμε στην Αστυνομία ώστε να πετύχει το σκοπό της και η 

Κυβέρνηση αυτό κάνει.

Ερώτηση 5: Λέτε ότι η οικονομία πηγαίνει καλά. Αλλά οι πολίτες και ειδικά 

οι ασθενέστερες τάξεις δεν τα βγάζουν πέρα. Τι απαντάτε;

Το ότι η Οικονομία πηγαίνει καλά δεν το λέμε εμείς. Είναι η πραγματικότητα. Ο 

χαμηλός πληθωρισμός, τα χαμηλά επιτόκια, οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι μια 

πραγματικότητα που τη ζει ο κάθε Έλληνας πολίτης. Όποιον και να ρωτήσετε 

που είμαστε σήμερα και που ήμασταν πριν από 10 πριν από 20 χρόνια, θα 

απαντήσει ότι σήμερα είμαστε καλύτερα. Η πρόοδος που έχουμε κάνει δεν 

αμφισβητείται σχεδόν από κανένα.

Σίγουρα σε μια οικογένεια με παιδιά, υπάρχουν προβλήματα. Αλλά εμείς 

πιστεύουμε ότι τα προβλήματα αυτά σταδιακά μειώνονται και η οικογένεια 

ελαφρύνεται. Πάρτε παράδειγμα μια οικογένεια που έχει ένα παιδί και το 

στέλνει στο φροντιστήριο. Αυτό δημιουργεί ένα σοβαρό οικονομικό κόστος για 

το νοικοκυριό. Τι κάναμε εμείς γι αυτό; Καθιερώσαμε την ενισχυτική 

διδασκαλία στο σχολείο. Η οικογένεια σήμερα μπορεί να εξοικονομήσει 50.000



και 100.000 το μήνα αν εμπιστευθεί την ενισχυτική διδασκαλία στο σχολείο. 

Δεν είναι σημαντικό όφελος αυτό για κάθε νοικοκυριό;

Και επειδή αναφερθήκαμε στην παιδεία, θέλω να επισημάνω εδώ και μια 

ουσιαστική μας διαφορά με τη ΝΔ. Εμείς θέλουμε δημόσια και δωρεάν παιδεία 

και κάνουμε κάθε προσπάθεια για να αναβαθμίσουμε την παιδεία σε όλες τις 

βαθμίδες της.

Ο Ελληνικός λαός γνωρίζει ότι η ιδιωτικοποίηση της Παιδείας που επαγγέλλεται 

η ΝΔ θα αυξήσει το κόστος εκπαίδευσης, αλλά και τις εκπαιδευτικές 

ανισότητες.

Το ίδιο ισχύει και για την Υγεία. Προσπαθούμε με το θεσμό του απογευματινού 

ιατρείου, να μειώσουμε το κόστος που δαπανά το νοικοκυριό για την 

Περίθαλψη και ταυτόχρονα να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες προς τον ασθενή 

που παρέχει το Νοσοκομείο.

Ολα αυτά είναι πολιτικές κοινωνικές προσανατολισμένες στα χαμηλά και 

μεσαία εισοδήματα και μειώνουν ουσιαστικά τις δαπάνες του νοικοκυριού.

Αλλά και με την αύξηση του αφορολόγητου ορίου, με τη νέα φορολογική μας 

πολιτική ενισχύουμε ακόμη περισσότερο το εισόδημα των νοικοκυριών.

Η πολιτική μας έχει σαφή προσανατολισμό: ενισχύουμε την ανάπτυξη, 

αυξάνουμε τις ευκαιρίες και ταυτόχρονα επιδιώκουμε την αναδιανομή των 

εισοδημάτων ώστε να ενισχύονται τα μικρά και μεσαία εισοδήματα.


