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Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2000

Ε.ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, με ιδιαίτερα μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε εμείς, οι 
ανταποκριτές του ξένου Τύπου που είμαστε εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, για τέταρτη 
συνεχή χρονιά στην Συνέντευξη Τύπου που οργανώνουμε προς τιμή σας.

Η παρουσία σας εδώ κοντά μας στο τέλος του χρόνου, έχει γίνει πια -ας μου επιτρέψετε, 
ξέρω ότι δεν σας αρέσουν αυτές οι λέξεις- ένας μικρός θεσμός στην μακρά ιστορία της 
Ένωσης μας, που συμπληρώνει το 2001, δηλαδή την χρονιά που μας έρχεται 85 συναπτά 
χρόνια ζωής.

Μια παρουσία που ασφαλώς δεν θα είναι αυθαίρετο να την ερμηνεύσω, ως αναγνώριση εκ 
μέρους σας της συμβολής των ανταποκριτών στην ενημέρωση πέραν των συνόρων για τα 
ελληνικά πράγματα. Μια ενημέρωση άρτια, σφαιρική και πάνω απ' όλα με πλήρη σεβασμό 
στην αντικειμενικότητα και στις βασικές αρχές της ελευθεροτυπίας.

Μια ενημέρωση που δεν έπαυσε και σε δύσκολες στιγμές που πέρασε η χώρα. Αλλά κυρίως 
μια ενημέρωση που ανθίζει σε καθεστώς πλήρους ελευθερίας και δημοκρατίας, σαν και αυτό 
που απολαμβάνει η Ελλάδα από το 1974 και μετά.

Αυτές τις μέρες που πραγματικά είμαστε έτοιμοι να μεταβούμε στην 3η χιλιετία, ο ρόλος του 
ξένου Τύπου, κυρίως όπως διαμορφώνεται με τα νέα ηλεκτρονικά μέσα και τις νέες μορφές 
πρόσβασης στη δημοσιογραφία, είναι ενισχυμένος. Και θα ενισχυθεί στη χώρα μας ακόμη 
περισσότερο, με το βλέμμα στραμμένο στο 2004, τη χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων.

Έχουν συνεπώς κάθε δικαίωμα οι ανταποκριτές και εμείς το Διοικητικό Συμβούλιο που τους 
εκπροσωπούμε, με πρόσφατη εντολή μάλιστα, να αναμένουμε από την πολιτεία, εκείνα τα 
επιβοηθητικά μέτρα και αποφάσεις, που και το ρόλο του ξένου Τύπου θα ενισχύσουν και σε 
τελευταία ανάλυση τη χώρα ασφαλώς θα ωφελήσουν.

Βρισκόμαστε ήδη σε επαφή με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Τύπου & MME, που 
θετικά αντιμετωπίζει το συνολικό πλέγμα αυτών των θεμάτων και είμαστε βέβαιοι κύριε 
Πρόεδρε ότι θα έχουμε και τη δική σας συνηγορία και υποστήριξη. Η σημερινή σας 
παρουσία εδώ κύριε Πρόεδρε, είναι σημαντική όμως και για ένα επιπρόσθετο λόγο.

Μόλις πριν από λίγες μέρες, μετείχατε στη Σύνοδο Κορυφής της Νίκαιας, τη μεγαλύτερη σε 
διάρκεια αν μη τί άλλο Σύνοδο της ενωμένης Ευρώπης στην πορεία για την Ευρωπαϊκή 
Ενοποίηση. Και ακόμα πιο σημαντικό, σε δυο εβδομάδες η Ελλάδα πραγματοποιεί ένα 
ακόμη βήμα προς τα μπρος.

Θα ανήκει και ουσιαστικά στο κλαμπ των 12 ισχυρών της Ευρώπης. Εισέρχεται στη ζώνη 
του ΕΥΡΩ. Ένας κύκλος στην μεγάλη προσπάθεια που κατεβλήθη τα τελευταία 10 χρόνια 
ολοκληρώνεται. Είναι εύλογο το ενδιαφέρον του ελληνικού και ξένου Τύπου, που έστειλε 
πολλούς εκπροσώπους του στη σημερινή μας εκδήλωση.

Αλλά και μεγάλο το ενδιαφέρον από τους παράγοντες της ελληνικής οικονομίας και τους 
εκπροσώπους του Διπλωματικού Σώματος, που μας τιμούν σήμερα με την παρουσία τους. 
Όλους τους καλωσορίζουμε κοντά μας. Σας ευχαριστώ.

Κύριε Πρόεδρε έχετε τον λόγο.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι πάλι ανάμεσά σας, για
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την καθιερωμένη συνάντηση που έχουμε για να συζητήσουμε τα θέματα της πολιτικής 
επικαιρότητας. Προτού απαντήσω στις ερωτήσεις σας, θα ήθελα με ελάχιστα λόγια να δώσω 
το πολιτικό στίγμα των ημερών της εποχής, όπως το βλέπει η Κυβέρνηση.

Η Ελλάδα, προωθεί αποφασιστικά, με βάση τον πολιτικό σχεδίασμά της κυβέρνησης, την 
ενίσχυση της οικονομίας της, τη βελτίωση της διεθνούς σχέσης της χώρας, την κοινωνική 
συνοχή. Η Ελλάδα τους μήνες που πέρασαν από τις εκλογές, έχει κάνει αποφασιστικά 
βήματα σ' αυτές τις κατευθύνσεις, παρόλο που οι καιροί ήταν δύσκολοι. Παρόλο για 
παράδειγμα, που υπήρχε η πετρελαιακή κρίση.

Ενα παράδειγμα από τον τομέα της οικονομίας. Το Ευρώ θα έχει στο τέλος του χρόνου, την 
1η του Γενάρη, την ισοτιμία που προκαθορίσαμε στις 18 Ιουνίου, όταν αποφασίστηκε η 
ένταξή μας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Δηλαδή θα ισούται με 340,75 
δραχμές.

Από τις 18 Ιουνίου και μετά, στην αγορά συναλλάγματος επεκράτησε απόλυτη ηρεμία, χωρίς 
καμία πίεση στη δραχμή, παρά το γεγονός της προσαρμογής της ισοτιμίας, παρά το γεγονός 
ότι τα επιτόκια έπρεπε να μειωθούν κατά τέσσερις ολόκληρες ποσοστιαίες μονάδες, για να 
εξισωθούν με τα επιτόκια της ευρωζώνης.

Οι αγορές συναλλάγματος έδειξαν την εμπιστοσύνη τους στην πολιτική μας, μία πολιτική 
που για εφτά χρόνια εφαρμόζουμε με επιμονή, με συστηματική προσπάθεια, με 
αποφασιστικότητα.

Σε λίγες μέρες, με το νέο χρόνο, μια σελίδα στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας γυρίζει. Το 
Ευρώ μπαίνει σταδιακά στη ζωή μας και αντικαθιστά τη δραχμή. Φτάσαμε σ' αυτό το σημείο 
από τις 18 Ιουνίου, χωρίς κραδασμούς, χωρίς αναταράξεις, χωρίς κρίσεις. Είναι μια επιτυχία.

Ας έρθω και στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και να φέρω ένα παράδειγμα. Παράδειγμα 
είναι η εταιρική σχέση της Ευρώπης με την Τουρκία, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την 
Τουρκία. Η εταιρική σχέση καταγράφει το πλαίσιο των σχέσεων και τις δεσμεύσεις των 
μερών, ακριβώς όπως διατυπώθηκαν στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής του Ελσίνκι.

Δημιουργεί η εταιρική σχέση έτσι, την αναγκαιότητα για τη Τουρκία, να προσαρμοστεί στα 
ευρωπαϊκά δεδομένα, να προσαρμοστεί στους ευρωπαϊκούς κανόνες συμπεριφοράς, τόσο 
στο εσωτερικό της, όσο και στις διεθνείς της σχέσεις. Η πορεία προς την εταιρική σχέση, απ' 
το Ελσίνκι μέχρι πρόσφατα, όταν πάρθηκαν οι αποφάσεις στις αρχές του μήνα, αναδεικνύει 
ότι εμείς, η Ελλάδα, είναι ένας πόλος σταθερότητας, μια δύναμη σταθερότητας και ειρήνης 
στην περιοχή. Διασφαλίζουμε όχι μονάχα τα εθνικά μας συμφέροντα, αλλά διασφαλίζουμε 
την ειρήνη και τη συνεργασία στη περιοχή.

Τέλος, θα έρθω στο τρίτο θέμα, την κοινωνική πολιτική. Είπαμε προεκλογικά ότι θα 
μειώσουμε τους φορολογικούς συντελεστές στους μισθωτούς και το κάναμε. Είπαμε ότι θα 
αυξήσουμε το ΕΚΑΣ και το κάναμε.

Είπαμε ότι θα ενισχύσουμε τους χαμηλόμισθους και το κάνουμε. Κάνουμε το πρώτο βήμα 
και μπήκαμε στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Τώρα, κάνουμε το δεύτερο βήμα, 
με στόχο τη σύγκλιση στο βιοτικό επίπεδο των εταίρων μας. Θέλουμε να διαχυθεί η 
ευημερία σε όλους τους πολίτες της χώρας.

Γι' αυτό και θα προχωρήσουμε -όπως κάναμε και στο παρελθόν- σε μεταρρυθμίσεις στην 
παραγωγική και κοινωνική υποδομή της χώρας, με επενδύσεις, με την απελευθέρωση των 
αγορών, με την τόνωση του ανταγωνισμού και της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, με την 
αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με την αναβάθμιση της δημόσιας 
διοίκησης, με διάφορα σχέδια δράσεις, όπως για την κοινωνία της πληροφορίας.

Η Ελλάδα τώρα αναπτύσσεται πιο γρήγορα. Η Ελλάδα γίνεται πιο ισχυρή. Είναι μια Ελλάδα 
που προχωρεί. Που προχωρεί με αυτοπεποίθηση, με σταθερότητα, με γνώση, με σοβαρότητα. 
Και γι' αυτό η Ελλάδα προχωρεί με αισιοδοξία. Είναι μια Ελλάδα που ανταποκρίνεται στις
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προκλήσεις των καιρών. Ευχαριστώ.

Ε.ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ: Ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό για τη σύντομη και περιεκτική ομιλία του, 
την εισαγωγή του στο θέμα.

Θα περάσουμε αμέσως στο σκέλος των ερωτήσεων και απαντήσεων.

K.GOND ("REUTERS"-): Κύριε Πρωθυπουργέ, μιλήσατε για μεταρρυθμίσεις. Αν δεν βρείτε 
στρατηγικό εταίρο για την Ολυμπιακή Αεροπορία, ή αν δεν βρείτε κάποιον που να προσφέρει 
το σωστό χρηματικό ποσό, τι θα κάνετε; Θα την κλείσετε;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όσον αφορά το θέμα της Ολυμπιακής Αεροπορίας, έχουμε ξεκινήσει να 
βρούμε κάποιον συνέταιρο της Ολυμπιακής, ο οποίος με τα κεφάλαιά του και με τη γνώση 
του, θα συμβάλλει στην αναδιοργάνωση και στη σωστή λειτουργία της εταιρείας.

Γιατί η εταιρεία πρέπει να εξυπηρετεί το ελληνικό κοινό, τον Έλληνα πολίτη. Η εταιρεία 
πρέπει να εργάζεται με ένα τρόπο που να μην επιβαρύνει τον Έλληνα φορολογούμενο.

Η πορεία μέχρι σήμερα μας έχει δείξει, ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Έχουμε αποκτήσει 
μια εμπειρία από προσπάθειες που δεν κατέληξαν. Γι' αυτό έχουμε την πεποίθηση ότι 
μπορούμε να οδηγήσουμε αυτή την προσπάθεια σε ένα αποτέλεσμα.

Πιστεύω ότι θα υπάρχει αποτέλεσμα. Μπορεί κάποιοι απαισιόδοξοι να βλέπουν αδιέξοδα. 
Αδιέξοδα δεν υπάρχουν. Θα βρούμε πάντα εκείνη τη λύση, η οποία θα εξασφαλίζει το 
συμφέρον του Έλληνα πολίτη και το συμφέρον του κοινού στην Ελλάδα. Θα βρούμε εκείνη 
τη λύση, η οποία εξασφαλίζει αερομεταφορές στη χώρα.

Θα ήταν δογματικό αυτή τη στιγμή να πω ότι οπωσδήποτε θα εφαρμόσουμε το ένα, ή 
οπωσδήποτε θα εφαρμόσουμε το άλλο. Θα εφαρμόσουμε εκείνο, που συμφέρει τον τόπο.

Τ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, οκτώ μήνες μετά τις εκλογές και η εικόνα της 
Κυβέρνησης, όπως καταγράφεται σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, δεν είναι η 
καλύτερη. Θα ήθελα την εκτίμησή σας γι' αυτή την εικόνα που καταγράφηκε στις 
δημοσκοπήσεις της κοινής γνώμης, καθώς πολλοί σας κατηγορούν -και εσάς και πολλούς 
Υπουργούς- για μία αναποφασιστικότητα, σε σημαντικές αλλαγές που έχετε εξαγγείλει 
προεκλογικά και πολλοί συνδυάζουν αυτό και με τα σκαμπανεβάσματα που παρουσιάζονται 
στο Χρηματιστήριο την τελευταία περίοδο.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κύριε Κοντόπουλε, η ερώτησή σας είναι ερώτηση ποταμός. Θα 
σχολιάσω το κεντρικό σας θέμα και ελπίζω άλλοι να με ρωτήσουν για τα υπόλοιπα θέματα.

Το κεντρικό θέμα είναι η εικόνα της Κυβέρνησης, η πορεία της Κυβέρνησης. Έχουν περάσει 
οκτώ μήνες από τις εκλογές και η κυβερνητική δραστηριότητα είχε δύο φάσεις. Η πρώτη 
φάση έληξε τον Σεπτέμβρη.

Στην πρώτη φάση πήραμε μια σειρά από αποφάσεις, συζητήσεις στα κυβερνητικά όργανα για 
τη δημόσια διοίκηση, για την απασχόληση, για την υγεία, για την παιδεία. Από ό,τι θυμάμαι 
ποτέ άλλοτε κυβέρνηση στους πρώτους τέσσερις μήνες, δεν ξεκαθάρισε τις κατευθύνσεις της 
σε τόσο βασικούς τομείς.

Από το Σεπτέμβρη και μετά ακολούθησε μια δεύτερη φάση για εφαρμογή των όσων 
αποφασίσαμε. Πρώτα από όλα βέβαια, όπως γίνεται στο 2ο εξάμηνο κάθε έτους, 
αποφασίστηκε ο προϋπολογισμός και η οικονομική πολιτική, με βάση τα νέα δεδομένα, τα 
οποία προέκυψαν στις 18 Ιουνίου.

Μια υποσημείωση - παρένθεση εδώ. Ξεχνάμε ή ξεχνάτε ότι στην πρώτη φάση που ανέφερα 
βέβαια το κεντρικό θέμα ήταν η ένταξη της Ελλάδας στην Οικονομική και Νομισματική 
Ένωση, που ολοκληρώθηκε στις 18 Ιουνίου. Έγινε τόσο ομαλά, που να ξεχνιέται σήμερα και
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να θεωρείται ότι ήταν στη ρουτίνα. Αλλά δεν ήταν στη ρουτίνα. Δεν ήταν στη ρουτίνα, γιατί 
και αυτή η τελευταία φάση είχε ως προϋπόθεση συνεννοήσεις, είχε ως προϋπόθεση να 
βρούμε σωστούς τρόπους για την εξέλιξη.

Στο 2ο εξάμηνο πρώτα από όλα ο προϋπολογισμός. Μετά ένα δεύτερο κεντρικό θέμα το 
δεύτερο εξάμηνο, ήταν η συνταγματική αναθεώρηση και μετά το εργασιακό νομοσχέδιο. Με 
βάση όσα είχαν αποφασιστεί, ψηφίστηκε το εργασιακό νομοσχέδιο. Και εμείς πιστεύουμε ότι 
θα συντείνει στην καταπολέμηση της ανεργίας και στην αύξηση της απασχόλησης. Το 
νομοσχέδιο για την υγεία το οποίο κατατέθηκε.

Το νομοσχέδιο για το Τ' ΚΠΣ και η προετοιμασία του Τ' ΚΠΣ, της απορρόφησης των πόρων, 
της εφαρμογής του, δηλαδή της εκπόνησης των προγραμμάτων. Αυτό το σημείο είναι το 
βασικό για την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Όλη αυτή η δουλειά έγινε αυτούς τους μήνες.
Το φορολογικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πριν από μερικές ημέρες, σε εφαρμογή του 
προϋπολογισμού.

Επίσης θέσαμε μερικά κεντρικά θέματα μετά από προετοιμασία βέβαια. Αυτές τις ημέρες 
συζητείται στη Βουλή η μεταναστευτική πολιτική. Είναι ένα κεντρικό θέμα για την ελληνική 
κοινωνία.

Συζητήσαμε τα οικονομικά των κομμάτων και πρόκειται η Κυβέρνηση να παρουσιάσει στα 
άλλα κόμματα κάποιες νέες κεντρικές ή πρόσθετες κατευθύνσεις για τα οικονομικά των 
κομμάτων, αυξημένος έλεγχος, σχέσεις με τα Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης, για να υπάρξει 
διάλογος με τα κόμματα σε σχέση με αυτά τα θέματα.

Συζητήσαμε την πολιτική της δικαιοσύνης, γιατί υπάρχει υστέρηση σε αυτό τον τομέα. Γιατί 
οι πολίτες θέλουν γρηγορότερη απονομή της δικαιοσύνης.

Υπήρξε το θέμα της ναυτιλίας, της ακτοπλοΐας. Είχαμε ξεκινήσει τη συζήτηση πριν από τον 
Σεπτέμβρη και πήραμε αποφάσεις για την απελευθέρωση της αγοράς. Δύο χρόνια πριν από 
την προθεσμία την οποία μας είχε θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ταυτόχρονα έγιναν πολλές διεθνείς επαφές. Η Σύνοδος του Μπίαριτς, η Σύνοδος της 
Νίκαιας, η συζήτηση για την αναμόρφωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προπαντός σε αυτό 
που αναφέρθηκα πριν, η εταιρική σχέση. Νομίζετε ότι τα θέματα αυτά των σχέσεων με τους 
γείτονες, είναι θέματα της μιας μέρας ή της μιας ώρας;

Ή, κάπου φαίνεται να ξεχνούν μερικοί ότι έγιναν μετά το Σεπτέμβρη δύο Σύνοδοι Κορυφής 
των Βαλκανικών κρατών, για να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις στα Σκόπια και στο 
Ζάγκρεπ. Εκεί συζητήσαμε τη βαλκανική πολιτική, ότι προχωρήσαμε τα θέματα του 
Συμφώνου Σταθερότητας και το Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων, το οποίο 
προωθεί η Ελλάδα.

Και βέβαια είχαμε και τις επισκέψεις των ξένων ηγετών. Μέσα στο πλαίσιο αυτό της 
διεύρυνσης, ήταν ο Πολωνός Πρωθυπουργός εδώ, πήγα εγώ στην Ουγγαρία. Εγώ πιστεύω 
ότι το έργο είναι πολύ θετικό, αλλά βέβαια αφού ομαλοποιήθηκε η κατάσταση με την ένταξη 
στην ΟΝΕ, όλα μοιάζουν λίγο σαν ρουτίνα. Και η ρουτίνα μπορεί να μην κρύβει τόσες 
συγκινήσεις και γι' αυτό δεν ενδιαφέρει.

Αλλά είναι σημαντικό να κάνουμε σοβαρά και σωστά τη ρουτίνα, γιατί πάρα πολλά χρόνια σ' 
αυτό τον τόπο αυτό έλειπε, ο σωστός τρόπος αντιμετώπισης χωρίς εξάρσεις, χωρίς μεγάλα 
λόγια, χωρίς δράματα. Καταφέραμε να είμαστε σε ένα επίπεδο ανεπτυγμένης χώρας.

κ.ΗΕΙΙΜΑΝ: Κύριε Πρωθυπουργέ, σύντομα σε κανά δύο εβδομάδες θα αλλάξουν τα 
επιτόκια, αφού αυτά δεν θα είναι πλέον εργαλείο εθνικής πολιτικής και αυτή είναι μία 
προϋπόθεση για τις μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να προωθηθούν ταχύτερα. Αυτές αφορούν 
την κοινωνική ασφάλιση, τα εργασιακά κλπ.

Όμως, τον τελευταίο χρόνο δεν είδαμε να γίνονται σημαντικά βήματα στους
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προαναφερθέντες τομείς. Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα για τους επόμενους μήνες;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Μία πρώτη παρατήρηση, όπως είπα πριν, συζητήσαμε τα εργασιακά, 
ψηφίσαμε έναν εργασιακό νόμο και ρωτήσατε για τα εργασιακά και θέλω να σας 
υπενθυμίσω, ότι τα θέματα αυτά τα χειριστήκαμε στη διάρκεια του χρόνου που πέρασε.

Πρώτα απ' όλα όσον αφορά το ασφαλιστικό έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα, το οποίο έχουμε 
δηλώσει εδώ και πολύ καιρό. Έχει ανατεθεί μία μελέτη για το ασφαλιστικό σύστημα, η 
μελέτη κατά τη συμφωνία η οποία υπάρχει θα κατατεθεί τέλη Ιανουάριου ή μέσα στο 
Φλεβάρη. Μετά το Φλεβάρη θα υπάρχει διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους και όλους 
τους ενδιαφερομένους.

Και όταν τελειώσει αυτός ο διάλογος, τον Απρίλη, αρχές Μάίου πρόκειται η Κυβέρνηση να 
καταθέσει το σχετικό νομοσχέδιο και ελπίζουμε ότι το σχετικό νομοσχέδιο για την 
αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος πρόκειται να ψηφιστεί πριν να σταματήσει η 
Βουλή τις εργασίες της για το καλοκαίρι.

Οσον αφορά τώρα την Ολυμπιακή Αεροπορία, απάντησα και πριν, ότι ήδη βρίσκεται σε 
εξέλιξη η διαδικασία για να υπάρξει μία άλλη ρύθμιση, μία ιδιωτικοποίηση της Ολυμπιακής 
Αεροπορίας.

Επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη η αναζήτηση μίας στρατηγικής συμμαχίας για τον Οργανισμό 
Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, έχουν ζητηθεί από ενδιαφερομένους να εκδηλώσουν τις 
προθέσεις τους και το ενδιαφέρον τους και υπάρχουν ήδη δύο προτάσεις: η μία από την 
"ΤΕΛΕΦΩΝΙΚΑ" της Ισπανίας και η άλλη από την "ΤΕΛΕΚΟΜ" της Ιταλίας, οι οποίες 
συζητούνται.

Για τη ΔΕΗ είχαμε πει, ότι θα προχωρούσαμε στο τέλος του χρόνου αυτού, το Δεκέμβρη. 
Αυτό δεν κατέστη δυνατό, αλλά θα προχωρήσουμε στη μετοχοποίηση της ΔΕΗ μέσα στους 
δύο πρώτους μήνες του επόμενου έτους.

Η εισαγωγή της Αγροτικής Τράπεζας στο Χρηματιστήριο θα είναι σε εξέλιξη μέσα στο 
Δεκέμβρη. Όπως θα προχωρήσουμε και όλες τις άλλες διαρθρωτικές αλλαγές τις οποίες 
έχουμε αναγγείλει, ιδιωτικοποιήσεις και μετοχοποιήσεις, μέσα στον επόμενο χρόνο στο α1 
εξάμηνο. Παραδείγματος χάριν, τον Οργανισμό Λιμένα Πειραιά, τον Οργανισμό Λιμένα 
Θεσσαλονίκης, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Εδώ θέλω να παρατηρήσω το εξής και παίρνω αφορμή από το τελευταίο παράδειγμα, τη 
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έγινε ένας διαγωνισμός ο οποίος δεν κατέληξε. Όπως και σε 
σχέση με την ΕΑΒ, την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, έγινε ένας διαγωνισμός ο οποίος 
δεν είχε αποτέλεσμα.

Εμείς δεν έχουμε δηλώσει, ότι θα πουλάμε την όποια δημόσια επιχείρηση στο διαγωνισμό ο 
οποίος γίνεται είτε συμφέρει το αποτέλεσμα, είτε δεν συμφέρει. Εμείς έχουμε δηλώσει ως 
γραμμή, ότι η ιδιωτικοποίηση πρέπει να εξασφαλίζει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τη 
χώρα, για το δημόσιο.

Και γι' αυτό όταν το αποτέλεσμα δεν είναι καλό, δεν προχωρούμε. Και θα επαναλάβουμε 
αργότερα, όταν οι συνθήκες είναι κατάλληλες. Υπάρχει μια εμπειρία στη χώρα από 
ιδιωτικοποιήσεις που έγιναν με μια άλλη νοοτροπία, να βρούμε να τελειώνουμε. Και η 
εμπειρία αυτή τι έδειξε; Ότι πολλές επιχειρήσεις οι οποίες μεταβιβάστηκαν, μετά από λίγο 
καιρό έκλεισαν. Ε, δεν θέλουμε κάτι ανάλογο.

Θέλουμε οι ιδιωτικοποιήσεις και οι μετοχοποιήσεις να λειτουργήσουν και να λειτουργήσουν 
αποτελεσματικά. Κι αυτός είναι ο γνώμονάς μας ο πρώτος, ο κυρίαρχος γνώμονας. Δεν είναι 
το να τελειώσουμε μέσα σε ένα χρονοδιάγραμμα οπωσδήποτε όποιο και αν είναι το 
αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι το σημαντικό.

Γ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ("ΤΑ ΝΕΑ"): Κύριε πρόεδρε, σας ακούσαμε ακόμα και τώρα να
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δηλώνετε μια εμμονή στην υλοποίηση των προγραμματικών σας δεσμεύσεων και ειδικά 
αυτών που αφορούν τις διαρθρωτικές αλλαγές.

Θέλω σας παρακαλώ να μας πείτε, πώς θα το καταφέρετε αυτό, όταν η Κοινοβουλευτική 
Ομάδα του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει φαινόμενα, όπως αυτό των 61 βουλευτών οι οποίοι 
αντιτάσσονται στην ιδιωτικοποίηση της Ολυμπιακής, ή αυτή τη λεγάμενη πρωτοβουλία του 
κ.Τσουκάτου, του άλλοτε συνεργάτη σας, υπέρ του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος;

Με την ευκαιρία θέλω επίσης να σας ρωτήσω, να μας πείτε ποιά είναι η θέση σήμερα του 
κ.Τσουκάτου στον κομματικό μηχανισμό; Ευχαριστώ.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Επειδή πολύ συζήτηση γίνεται γύρω από το φαινόμενο, ότι οι 
βουλευτές έχουν γνώμη. Οι βουλευτές για να είναι βουλευτές, πρέπει να έχουν γνώμη. Οι 
βουλευτές πρέπει να συμμετέχουν. Οι βουλευτές πρέπει να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες. Οι 
βουλευτές είναι ελεύθεροι. Αλλά αυτό μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Ένα ευρύτερο πλαίσιο 
το οποίο καθορίζεται από κανόνες συνεργασίας, από κανόνες οι οποίοι καθορίζουν τη λήψη 
των αποφάσεων.

Ας πάρω ένα παράδειγμα, μία πρόταση νόμου. Μία πρόταση νόμου, όπως αυτή για το 
ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, έχει τουλάχιστον δυο προϋποθέσεις. Το Σύνταγμα λέει, ότι 
οποιοδήποτε νομοσχέδιο πρέπει πρώτα να παρουσιάζεται στο Γ ενικό Λογιστήριο του 
Κράτους και για να συζητηθεί στη Βουλή χρειάζεται μία έκθεση του Γ ενικού Λογιστηρίου 
για να είναι φανερό ποια είναι η δαπάνη. Όταν γίνεται αυτό, γίνεται και η συζήτηση με την 
Κυβέρνηση αν η δαπάνη αυτή είναι υψηλή, δικαιολογείται, μπορεί να πραγματοποιηθεί ή
όχι-

Υπάρχει επίσης μία πρακτική στο ΠΑΣΟΚ η οποία είναι πάγια και πολύ σωστή. Όλα τα 
σχέδια νόμου και της Κυβέρνησης πρέπει να συζητούνται και κατά κανόνα συζητούνται στο 
Κοινοβουλευτικό Τομέα Εργασίας για την αρμόδια περιοχή.

Μέσα από τη συζήτηση αυτή στον ΚΤΕ, τον Κοινοβουλευτικό Τομέα Εργασίας, 
εκφράζονται οι βουλευτές, γίνεται η σύνθεση των διαφόρων απόψεων, αποφασίζεται να 
επανεξεταστούν ορισμένα θέματα. Τρίτο σημείο που μπορεί να προκύψει, είναι η ανάγκη 
επαφής με το Κόμμα, συνεννόησης με τους υπευθύνους του Κόμματος για ένα θέμα.

Στο σχέδιο αυτό για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα δεν τηρήθηκαν αυτοί οι κανόνες, ίσως 
γιατί όσοι προχώρησαν δεν έχουν την πείρα αυτής της διαδικασίας, επειδή είναι πρώτη φορά 
βουλευτές, αλλά έτσι λειτουργεί η Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Όσον αφορά τώρα την επιστολή η οποία στάλθηκε στον Υπουργό Μεταφορών για την 
Ολυμπιακή, εγώ δεν βλέπω τι κακό έχει, ορισμένοι βουλευτές να θέλουν να πληροφορηθούν 
από τον αρμόδιο Υπουργό μέσα από την κοινοβουλευτική διαδικασία τι θα συμβεί σε ένα 
θέμα που ενδιαφέρει την ελληνική κοινωνία.

Το Κοινοβούλιο έχει ορισμένους κανόνες. Οι κυβερνητικοί βουλευτές οι οποίοι είναι η 
πλειοψηφία σήμερα, δεν μπορούν σύμφωνα μ' αυτούς τους κανόνες να ρωτήσουν τον 
Υπουργό για ένα θέμα και να γίνει μία συζήτηση, γιατί κατά την άποψη του κανονισμού 
επερωτήσεις γίνονται μόνο από την αντιπολίτευση. Υπάρχει αυτή η παράδοση η οποία 
προέρχεται από το αγγλικό Κοινοβούλιο, η αντιπολίτευση ελέγχει, ερωτά. Η Κυβέρνηση και 
η πλειοψηφία απαντούν.

Εγώ πιστεύω ότι σε μία σύγχρονη κοινωνία, πρέπει η συζήτηση να είναι ευρύτερη και να μην 
περιορίζεται σ' αυτό το πινγκ- πονγκ ας το πω έτσι. Και γι' αυτό έχω συζητήσει και στην 
Κοινοβουλευτική Ομάδα να υπάρχουν και άλλες διαδικασίες ερωτήσεων και συμμετοχής.

Και εμένα ούτε μ' ενοχλεί, ούτε βρίσκω τίποτε περίεργο, όταν βουλευτές ερωτούν, όπως είπα 
βέβαια, μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής που έχει αποφασίσει το Κόμμα και μέσα στις 
κατευθύνσεις της πολιτικής, οι οποίες προκύπτουν από τη λαϊκή εντολή και εφαρμόζει η 
Κυβέρνηση.
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Είχα πει και άλλοτε, όταν απάντησα σε μία ανάλογη ερώτηση σε σχέση με τις συζητήσεις 
που γίνονται στα κυβερνητικά όργανα και τότε εκφράστηκε κάποια απορία, γιατί στα 
κυβερνητικά όργανα υπάρχουν διάφορες απόψεις. Μα, είναι δυνατόν, να έχουμε μία 
αποτελεσματική κυβέρνηση, χωρίς να υπάρχουν διάφορες απόψεις στα κυβερνητικά όργανα;

Δηλαδή οι Υπουργοί πρέπει να είναι μουγκοί; Οι βουλευτές να ακολουθούν χωρίς γνώμη; Η 
πολιτική βεβαίως γίνεται δύσκολη υπό αυτές τις προϋποθέσεις. Αλλά εγώ αυτή τη δυσκολία 
την αποδέχομαι, γιατί η δύναμή μας προκύπτει από τη σύνθεση. Από τη σύνθεση, η οποία 
πηγάζει από διαφορετικότητα. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο αποδεχόμαστε, γιατί έτσι 
κερδίζουμε δυναμική και συνοχή.

κα ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Κύριε Πρόεδρε, η Ελλάδα ανήκει στις μη μεγάλες χώρες. Μετά τη Νίκαια, 
μπορείτε να μας πείτε εάν η χώρα σας δημιούργησε συμμαχίες με το γκρουπ το ανάλογο των 
μη μεγάλων χωρών, ή με μια κοινή στρατηγική για να εξασφαλίσετε κοινά συμφέροντα ίσως;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κυρία Αρβανίτη, χρησιμοποιείτε έναν πολύ διπλωματικό όρο, "μη 
μεγάλη χώρα". Ο αντίστοιχος όρος στη Σύνοδο της Νίκαιας που χρησιμοποίησαν όλοι, ήταν 
η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Σουηδία, το Βέλγιο, είναι μεσαία χώρα. Εγώ πιστεύω ότι η 
απόφαση της Νίκαιας ήταν για την Ελλάδα μία καλή απόφαση. Η συνθήκη η οποία προέκυψε 
είναι για την Ελλάδα μία καλή συνθήκη.

Η συνθήκη είναι ένα βήμα μπροστά για την Ευρώπη. Αλλά και κατά τη γνώμη μου, η 
συνθήκη δεν είναι αρκετή και χρειάζεται να γίνουν άλλα βήματα. Να εξηγήσω τώρα γιατί 
βγαίνει αυτό το συμπέρασμα με τρία κεφάλαια.

Εμείς ως μεσαία χώρα, θέλαμε να προωθήσουμε το ομοσπονδιακό πρότυπο για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ομοσπονδιακό πρότυπο σημαίνει ότι οι αποφάσεις πρέπει να 
παίρνονται και από μία πλειοψηφία κρατών-μελών, όπου κάθε κράτος-μέλος έχει μία ψήφος 
και από μία πλειοψηφία πληθυσμών.

Το πως μετράς τους πληθυσμούς μπορεί να είναι διαφορετικό, αλλά σημασία έχει μία 
πλειοψηφία του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Νίκαια για πρώτη φορά 
κατοχύρωσε την αρχή, ότι οι αποφάσεις πρέπει να παίρνονται και από μία πλειοψηφία 
κρατών-μελών. Αυτό που επεδίωκε η Ελλάδα.

Δεύτερο σημείο. Γιατί προέκυψε η Νίκαια; Προέκυψε η Νίκαια γιατί από τη στιγμή που 
ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα παλιά, οι κεντρικές 
χώρες -Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία- έχασαν σε δύναμη, σε ψήφους, στη σημασία που 
αποδίδουμε στους πληθυσμούς.

Και στη Νίκαια επρόκειτο να γίνει -έτσι ήταν η συμφωνία- μία αναστάθμιση των ψήφων, 
επανεξέταση του θέματος της πλειοψηφίας των πληθυσμών και πως θα επανέλθουν οι 
κεντρικές αυτές μεγάλες χώρες, σε ένα καθεστώς, το οποίο θα ήταν περίπου σαν το 
προηγούμενο που είχαν.

Η απόφαση της Νίκαιας τους έδωσε κάποιο μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, αλλά όμως όχι τόσο 
όσο θα ήθελαν. Δηλαδή οι μεσαίες χώρες δεν έχασαν σχεδόν καθόλου έδαφος, ούτε η 
Ελλάδα, ούτε η Πορτογαλία, ούτε η Σουηδία κλπ.

Η ειδική πλειοψηφία, με την οποία μπορεί να παίρνονται αποφάσεις και η οποία για μία 
μεσαία χώρα είναι πάντα ένας κίνδυνος, διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα, ενώ οι μεγάλες χώρες 
ήθελαν η ειδική πλειοψηφία να είναι μικρότερη, να παίρνονται πιο εύκολα οι αποφάσεις.

Η Ελλάδα στη διαπραγμάτευση αυτή, ήθελε σε ορισμένα γι' αυτήν βασικά θέματα, στη 
σημερινή συγκυρία, να διατηρηθεί η αρχή της ομοφωνίας. Διατηρήθηκε. Π.χ. στο θέμα εάν 
μπορούν να αποφασιστούν αλλαγές στην πολιτική σε σχέση με τη συνοχή, το Ταμείο 
Συνοχής ή τα διαρθρωτικά προγράμματα, γιατί η Ελλάδα ήθελε να αποκλείσει τη δυνατότητα 
με ειδική πλειοψηφία να παρθεί μία απόφαση η οποία περιορίζει τους πόρους, οι οποίοι της
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είχαν δοθεί. Το πέτυχε αυτό. Πέτυχε στα θέματα που την ενδιέφεραν την ομοφωνία.

Τέλος, η Ελλάδα ήθελε να υπάρξει δυνατότητα της λεγάμενης ενισχυμένης συνεργασίας, 
δηλαδή ένα τμήμα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μπορεί να αποφασίσει να 
ακολουθήσει μία κοινή πολιτική, χωρίς να συμμετέχουν όλοι, γιατί είναι εύκολα κατανοητό, 
ότι σε μία Ευρωπαϊκή Ένωση των 27, δεν θα συμφωνούν πάντα όλοι να εφαρμόσουν μια 
ειδική πολιτική.

Όπως είναι για παράδειγμα τώρα, είτε η Οικονομική και Νομισματική Ένωση, είτε η 
Συνθήκη του Σένγκεν για τον έλεγχο των συνόρων και τον περιορισμό της λαθραίας εισόδου 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εια την Ελλάδα, ξαναλέω, γι' αυτούς τους λόγους που ανέφερα, το αποτέλεσμα είναι καλό. 
Για την Ευρώπη είναι ένα βήμα, διότι η Ευρώπη είχε να αντιμετωπίσει ένα μεγάλο 
πρόβλημα, πώς θα λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις νέες χώρες που έρχονται. 13. Θα 
γίνουμε 27.

Για τους 27 χρειάζονται κάποιοι κανόνες. Αποφασίστηκαν οι κανόνες και έτσι, ανοίγει η 
διεύρυνση. Η διεύρυνση εμάς δεν μας συμφέρει άμεσα. Μας συμφέρει όμως πολύ έμμεσα.
Γιατί εντάσσονται οι χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης, εντάσσεται η 
Βουλγαρία και η Ρουμανία και ίσως αργότερα κάποιες άλλες χώρες, όπως η Κύπρος για 
παράδειγμα, που εκπληρούν τις οικονομικές προϋποθέσεις.

Αλλά όμως, εφόσον συμμετάσχουν στον ευρωπαϊκό χώρο, θα ακολουθούν ίδιους κανόνες, 
θα είναι πολύ πιο εύκολη η συνεννόηση, η συνεργασία στον οικονομικό και πολιτικό τομέα 
μαζί τους. Και επιπρόσθετα, μας ενδιαφέρει η διεύρυνση, διότι εμείς πιστεύουμε ότι αν η 
Ευρωπαϊκή Ένωση αγκαλιάσει ολόκληρη την Ευρώπη, θα υπάρχει περισσότερη ασφάλεια 
και σταθερότητα σε όλη την περιοχή.

Η Ευρώπη έκανε ένα βήμα. Το βήμα όμως αυτό δεν είναι αρκετό. Δεν είναι αρκετό, διότι οι 
κανόνες οι οποίοι αποφασίστηκαν για τις πλειοψηφίες, για τις ειδικές πλειοψηφίες, για τον 
τρόπο της λειτουργίας του όλου συστήματος. Αφήνουν ακόμα ασαφές ποια είναι η τελική 
επιδίωξη.

Είναι ένα ομοσπονδιακό σχήμα ή είναι ένα σχήμα διακυβερνητικό, δηλαδή όπου θα 
συνεννοούνται κυρίως οι κυβερνήσεις και κυρίως οι κυβερνήσεις ορισμένων χωρών; Εμείς, 
πιστεύουμε, όπως είπα πριν, στο ομοσπονδιακό σχήμα.

Επίσης, επειδή η Μεγάλη Βρετανία δεν θέλει να υπάρχει μία κοινή πολιτική στα θέματα 
κοινωνικής πολιτικής, αλλά και φορολογίας, υπάρχουν ορισμένοι τομείς, στους οποίους είναι 
φανερό αυτή τη στιγμή ότι δεν θα προχωρήσει η ενοποίηση. Εμείς για παράδειγμα, 
πιστεύουμε, ότι το ισχυρό Ευρώ απαιτεί μία κοινή φορολογική ή δημοσιονομική πολιτική.

Άρα, αυτή η ένσταση της Μεγάλης Βρετανίας, δεν ενισχύει την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
κυρίως την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Και σ' αυτό τον τομέα χρειάζονται 
αλλαγές.

Στη Νίκαια αποφασίστηκε -επειδή αυτά που λέω είναι πασιφανή- ότι θα υπάρχει και το μετά 
τη Νίκαια. Ότι θα αρχίσει μια συζήτηση ευρύτερη, γύρω από το ερώτημα, "ποιά η μορφή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ομοσπονδιακή οργάνωση, διακυβερνητική οργάνωση".

Θέλω να σας θυμίσω ότι κάτι είπαν ο Πρόεδρος της Γαλλίας στη συζήτηση η οποία είχε γίνει 
εδώ και μήνες, ότι χρειάζεται ένας πυρήνας, ο οποίος θα είναι η εμπροσθοφυλακή. Το 
ερώτημα, αν αποδεχόμαστε αυτή την ιδέα ενός πυρήνα ο οποίος είναι εμπροσθοφυλακή.

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας κ.Φίσερ είχε μιλήσει για ένα περισσότερο 
ομοσπονδιακό σχήμα. Αυτά θα συζητηθούν. Και αφού θα συζητηθούν για δύο χρόνια 
περίπου και στα Κοινοβούλια -που είναι σημαντικό- των κρατών-μελών, τότε θα 
αποφασιστεί να υπάρχει μία νέα συζήτηση, για το Σύνταγμα της Ευρώπης.
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Για να δοθεί ένα Σύνταγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου θα ρυθμίζονται και αυτά τα 
θέματα και άλλα θέματα, όπως οι σχέσεις ανάμεσα στο κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα 
κράτη-μέλη και τις περιφέρειες.

Συνολικά όμως, η Σύνοδος της Νίκαιας παρά τις ελλείψεις αυτές, σηματοδοτεί ένα νέο βήμα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για μία Ευρωπαϊκή Ένωση ευρύτερη, μία Ευρωπαϊκή Ένωση που 
αγκαλιάζει όλη την Ευρώπη.

κ.ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, στις 18 Ιουνίου ήσασταν εξαιρετικά συγκεκριμένος. 
Είχατε πει τότε ότι "η Ελλάδα ποτέ πια έξω από την πρώτη ταχύτητα". Θα ήθελα να σας 
παρακαλέσω ως συμπλήρωμα της ενδιαφέρουσας ανάλυσης που κάνατε, να μας πείτε σε 
ποιά ταχύτητα είναι πλέον η Ελλάδα μετά τη Σύνοδο της Νίκαιας;

Και θα παρακαλούσα κι ένα δεύτερο πιο προσωπικό ερώτημα. Στις διαπροσωπικές σχέσεις 
των ηγετών τι ρόλο παίζει για σας ο τρόπος εκλογής του συνομιλητή σας; Γιατί σε λίγο 
διάστημα ο κ.Μπους θα είναι συνομιλητής σας. Ευχαριστώ.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όσον αφορά το πρώτο θέμα. Είναι η Ελλάδα στην πρώτη ταχύτητα; Η 
Ελλάδα είναι στην πρώτη ταχύτητα. Διότι είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι στην 
Οικονομική και Νομισματική Ένωση, είναι στο Σένγκεν και της είναι ανοιχτή η δυνατότητα 
να συμμετάσχει στις διαδικασίες διευρυμένης συνεργασίας, στην εξωτερική πολιτική και σε 
όλα τα άλλα θέματα.

Εδώ, θέλω να είμαι ακριβής γιατί βέβαια κι εσείς ξέρετε ότι η Ελλάδα δεν έχει την ίδια 
οικονομική δύναμη με τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Αγγλία. Άρα το θέμα είναι συμμετέχουμε 
στο κύκλο εκείνο των χωρών, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι καθοριστικός για την πορεία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης; Συμμετέχουμε.

Η Νίκαια δεν άλλαξε τίποτα σε αυτό. Υπάρχουν κάποιοι και διάβασα ένα σχόλιο στην 
εφημερίδα: "μα, τι αποτέλεσμα είναι η Νίκαια, όταν η Ελλάδα δεν έχει την ίδια θέση με τη 
Γερμανία". Είπαμε σε ένα ομοσπονδιακό κράτος παίζουν ρόλο και οι πληθυσμοί. Είναι 
λογικό. Μπορεί 90 εκατομμύρια να έχουν οπωσδήποτε την ίδια φωνή με 10 εκατομμύρια; Η 
ισορροπία γίνεται με τις δύο πλειοψηφίες. Και πλειοψηφία κρατών και πλειοψηφία 
πληθυσμών. Πρέπει να αναζητείται το μέτρο. Και αυτό που ισχύει στην Ελλάδα, ισχύει και 
για τις άλλες χώρες του ίδιου μεγέθους.

Το Βέλγιο δεν ήταν εξ αρχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Η Ολλανδία δεν ήταν εξ αρχής στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση; Διαφέρουν το Βέλγιο, η Ολλανδία από την Ελλάδα ως προς τη θέση 
τους στο σχήμα; Όχι βέβαια. Η Ολλανδία μονάχα κατά ένα ψήφο επειδή έχει περισσότερο 
πληθυσμό από την Ελλάδα, 16 εκατομμύρια σε σχέση με τα 10 εκατομμύρια τα δικά μας.

Σε αυτό θα προσθέσω και το εξής: διάβασα επίσης στο σχόλιο ότι κριτική σε κάποιες χώρες 
επειδή δεν προωθήθηκε η αρχή της πλειοψηφίας και κάπου διατηρήθηκε η ομοφωνία. Μα 
εδώ εμείς λέγαμε π.χ. ότι επ' ουδενί λόγο δεν πρέπει να υπάρχει πλειοψηφία στο θέμα της 
ναυτιλίας, για να προστατεύσουμε τα ελληνικά συμφέροντα.

Άμα έρχεται η Ελλάδα και λέει ότι "δεν θέλω ομοφωνία, δεν θέλω πλειοψηφία στο θέμα της 
ναυτιλίας", τότε βέβαια και η Γερμανία θα πει τα δικά της και η Αγγλία θα πει τα δικά της, 
έτσι προχωρεί μια ομοσπονδιακή οργάνωση.

Ο καθένας προβάλλει τα συμφέροντα. Δεν μπορούμε να τα βλέπουμε διαρκώς από τη δική 
μας σκοπιά και μόνο σαν να είμαστε οι μόνοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είμαστε οι μόνοι. 
Και θα πρέπει να βρίσκουμε πάντα συμβιβασμούς με μέτρο και λογική. Και η Νίκαια έχει 
μέτρο και λογική. Και άλλες ρυθμίσεις έχουν μέτρο και λογική. Μπορούν να βελτιωθούν, 
μπορούν να γίνουν βήματα παραπάνω. Και θα γίνουν.

Την ερώτησή σας για τον κ.Μπους δεν την κατάλαβα. Εγώ χαιρετίζω την εκλογή του 
Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Έστειλα σήμερα το πρωί συγχαρητήριο τηλεγράφημα
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στον κ.Μπους που εξελέγη Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες 
έχουμε πολύ καλές σχέσεις, διμερείς και συνεργαζόμαστε στα πλαίσια των Διεθνών 
Οργανισμών.

Εμάς μας ενδιαφέρει να έχουμε καλή συνεργασία με όποια κυβέρνηση των Ηνωμένων 
Πολιτειών. Όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδιαφέροντα!, φαντάζομαι -και έτσι είναι- να 
έχουν καλή συνεργασία με όποια ελληνική κυβέρνηση. Δεν έχουμε προτιμήσεις για τις άλλες 
χώρες και ανάλογα με τις προτιμήσεις αυτές, καθορίζουμε τις συνεργασίες μας. Δεν κάνω 
λοιπόν επιλογές, με βάση πεποιθήσεις, ή πολιτικές ρίζες. Είναι δεδομένο ότι θα 
συνεργαστούμε.

κα ΜΠΑΤΟΥΡ: Κύριε Πρωθυπουργέ, περίπου πριν από ένα έτος η Τουρκία και η Ελλάδα 
υπέγραψαν εννέα συμφωνίες συνεργασίας. Όμως παρήλθε ένα έτος και δεν φαίνεται ότι 
έχουν εγκριθεί από το Κοινοβούλιο αυτές οι συμφωνίες. Θα ήθελα να ακούσουμε τη δική 
σας γνώμη, προκειμένου για την έγκριση αυτών των συμφωνιών, ίσως και με το πέρας του 
έτους αυτών των συμφωνιών από το Κοινοβούλιο.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Οι συμφωνίες θα κυρωθούν από τη Βουλή, όπως κυρούνται όλες οι 
συμφωνίες τις οποίες υπογράφει η Ελλάδα, με τους ρυθμούς οι οποίοι υπάρχουν συνήθως.

Υπάρχουν πάντα πολλές συμφωνίες οι οποίες πρέπει να κυρωθούν και μερικές φορές 
καθυστερούν, περισσότερο από ό,τι πρέπει. Δεν πρόκειται να υπάρχει καμία δυσμενή 
μεταχείριση σε σχέση με τις συμφωνίες οι οποίες υπεγράφησαν με την Τουρκία. Αντίθετα 
μας ενδιαφέρει να τελειώσουμε πολύ σύντομα.

Επειδή με ρωτήσατε στο τέλος του χρόνου δεν μπορεί να κυρωθούν, διότι άλλωστε η Βουλή 
πρέπει να συζητήσει τον προϋπολογισμό και δεν έχει άλλα περιθώρια να συζητήσει 
οποιοδήποτε θέμα. Και η ημερήσια διάταξη της Βουλής καθορίζεται και από εσωτερικές 
ανάγκες, δηλαδή ιδιαίτερα τις ανάγκες για ν' αντιμετωπιστούν τα θέματα της τρέχουσας 
πολιτικής.

κ,ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα επανέλθω στο δεύτερο σκέλος της 
ερώτησης του συναδέλφου κ.Παπαχρήστου δεν απαντήσατε και θα ήθελα να ξέρω αν είστε 
ενοχλημένος από την ενέργεια του κ.Τσουκάτου για την πρόταση νόμου και ποιος είναι ο 
ρόλος του στον κομματικό μηχανισμό σήμερα;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Είπα πριν τη θέση μου και την άποψή μου για το πως πρέπει να 
εργάζονται οι Βουλευτές. Όταν εργάζονται σε αυτό το πλαίσιο, δεν είμαι καθόλου 
ενοχλημένος. Δεν μου πάει η λέξη "ενόχληση". Εγώ όπως σας είπα, αποδέχομαι και δέχομαι 
ενέργειες και πρωτοβουλίες, τις θεωρώ σημαντικές και τονίζω ότι πρέπει να εντάσσονται 
πάντα στο πλαίσιο με το οποίο λειτουργεί το Κόμμα.

Οσον αφορά τον κ.Τσουκάτο, ο κ.Τσουκάτος είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και 
μέλος της Συντονιστικής Γραμματείας.

κ.ΜΑΖΙΙΙ: Κύριε Πρωθυπουργέ, αφορά τον τομέα της δικαιοσύνης η ερώτησή μου, καθώς 
πρόκειται για τομέα τον οποίο κι εσείς αναφερθήκατε, τον αναφέρατε στις προτεραιότητές 
σας για την Κυβέρνηση.

Οπως μπορούν να δουν όλοι, είναι πρόδηλο πως η δικαιοσύνη στην Ελλάδα είναι σε μάλλον 
άσχημη κατάσταση, είναι βραδύς οι ρυθμοί της, υπάρχουν κάποιες προκαταρτικές έρευνες, οι 
οποίες πράγματι διεξάγονται, όμως φαίνεται ποτέ να μην φτάνουν σε συμπεράσματα, να μην 
καταλήγουν.

Θα ήθελα να ξέρω τι είδους μεταρρυθμίσεις προτίθεστε να υλοποιήσετε;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Η διαπίστωση ότι η δικαιοσύνη απονέμεται με πολύ βραδύς ρυθμούς, 
είναι μια διαπίστωση η οποία είναι ακριβής. Η διαπίστωση όμως ότι δεν υπάρχει 
αποτέλεσμα, δεν είναι καθόλου ακριβής. Υπάρχει αποτέλεσμα. Μπορεί να αργεί, μπορεί να
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κάνει τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, επτά χρόνια, αλλά υπάρχει αποτέλεσμα, υπάρχει απόφαση.

Όμως το παραδειγματικό αποτέλεσμα αυτής της απόφασης, ή ο παραδειγματικός ρόλος 
αυτής της απόφασης, μετά από τόσο καιρό, χάνεται. Ιδίως όσον αφορά την ποινική 
δικαιοσύνη εκεί πρέπει να υπάρξει αυτός ο παραδειγματικός ρόλος.

Θα πάρουμε μία σειρά από μέτρα. Ένα μέτρο όσον αφορά την ποινική δίκη έχει σχέση με τη 
διεξαγωγή της προεργασίας, για να εξεταστεί μία υπόθεση από το δικαστήριο. Χωρίς να μπω 
σε τεχνικές λεπτομέρειες, η ελληνική νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα στον κατηγορούμενο, 
προτού παραπεμφθεί μια υπόθεση και δικαστεί στο δικαστήριο, να υποβάλλει ενστάσεις, 
εφέσεις στο διάστημα της προδικασίας.

Αυτό οδηγεί σε μεγάλη καθυστέρηση. Αυτή η προδικασία σε ορισμένες άλλες χώρες δεν 
υπάρχει κι εμείς θα την περιορίσουμε αισθητά, ώστε να έρχεται πολύ πιο γρήγορα η υπόθεση 
στο δικαστήριο.

Οσον αφορά τα θέματα της πολιτικής δικαιοσύνης, όσοι έχετε ασχοληθεί ξέρετε ότι η 
αποδεικτική διαδικασία στην Ελλάδα, δηλαδή οι καταθέσεις μαρτύρων, η συγκέντρωση 
εγγράφων κλπ., μπορούν να διαρκέσουν πάρα πολύ καιρό και δύο χρόνια.

Θα κάνουμε μια νέα διαδικασία, η οποία θα συντμήσει αυτό το χρονικό διάστημα στο 
ελάχιστο. Θέλω να θυμίσω ότι όσον αφορά ορισμένες υποθέσεις δημόσιου ενδιαφέροντος, 
ψηφίσαμε πρόσφατα μια διάταξη, ότι με πρωτοβουλία του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, οι 
υποθέσεις αυτές εξετάζονται κατά προτεραιότητα, για να υπάρχει πολύ σύντομα το 
αποτέλεσμα.

Ι.ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να σας ρωτήσω αν μελετάτε να κάνετε 
αλλαγές στο οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης, με αφορμή και τη δήλωση του 
κ.Παπαντωνίου πριν από λίγες βδομάδες, ότι έχει κλείσει τον κύκλο του στο Υπουργείο 
Εθνικής Οικονομίας.

Και επ' ευκαιρία να σας ρωτήσω αν πιστεύετε, όπως λέει ο κ.Παπαντωνίου, ότι τον 
κατηγορούν, ότι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας ο σημερινός, είναι ανασταλτικός 
παράγοντας για την πορεία του Χρηματιστηρίου.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δε μελετώ να κάνω αλλαγές στο οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης. 
Ο κ.Παπαντωνίου ρωτήθηκε κατά τη συνέντευξη, αν έκλεισε έναν κύκλο δουλειάς. Ο 
κ.Παπαντωνίου είναι 7 χρόνια Υπουργός, θα ήταν αφύσικο να απαντήσει ότι στα 7 χρόνια 
δεν έκλεισε τίποτα, είναι όλα ανοιχτά.

Ο κ.Παπαντωνίου, δεν είναι βέβαια ανασταλτικός παράγοντας στο Χρηματιστήριο και δε 
συμμερίζομαι την πεποίθηση ότι το πρόσωπο του Υπουργού καθορίζει την πορεία του 
Χρηματιστηρίου.

Αλίμονο, έτσι θα τους αλλάζαμε συνεχώς, για να ανεβαίνει το Χρηματιστήριο. Το 
Χρηματιστήριο είναι μια αγορά, μια αγορά ανεβαίνει και κατεβαίνει, ανάλογα με τις 
συγκυριακές συνθήκες, ανάλογα με συγκυριακές εξελίξεις.

Υπάρχει κρίση στην Ασία; Πέφτει o Dow Jones; Αυτό επηρεάζει το Χρηματιστήριο. Σε μια 
χώρα όπως η Ελλάδα, όπου η χρηματιστηριακή αγορά δεν έχει ωριμάσει στο ίδιο σημείο που 
έχει ωριμάσει σε χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία ή οι Ηνωμένες Πολιτείες, επηρεάζεται και 
από το γεγονός ότι οι επενδυτές δεν ερευνούν σωστά τις τοποθετήσεις τους, επηρεάζονται 
από τις εξελίξεις, επιδιώκουν το κέρδος.

Η πορεία του Χρηματιστηρίου όμως είναι μια πορεία, η οποία μακροπρόθεσμα, καθορίζεται 
από την πορεία της οικονομίας. Η πορεία της οικονομίας είναι θετική. Υπάρχει σταθερότητα, 
υπάρχουν υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης και γι' αυτό η πορεία του Χρηματιστηρίου στην Ελλάδα, 
μακροπρόθεσμα, μεσομακροπρόθεσμα, είναι θετική.
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ΜΠΕΡΜΠΕΡΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το θέμα της ευρωπαϊκής άμυνας και του ευρωπαϊκού 
στρατού. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, σε σημερινές δηλώσεις του είπε ότι "αυτό δεν 
είναι κοινή αγροτική πολιτική, δεν είναι κάτι το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να το 
κάνει από μόνη της, χωρίς το ΝΑΤΟ.

Θα ήθελα την άποψή σας επ' αυτού και παρεμφερώς, αν είστε υπέρ ή όχι της συμμετοχής της 
Τουρκίας σε αυτό, αν είστε υπέρ ή όχι της συμμετοχής της Κύπρου σε αυτό το σχηματισμό. 
Και επίσης, αν δεν είστε υπέρ της συμμετοχής της Τουρκίας και, φυσικά, ο ευρωπαϊκός 
στρατός θα κάνει χρήση των δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ, πώς βλέπετε το status της Τουρκίας, 
σε όλο αυτό το οικοδόμημα.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει να έχει δική της αμυντική 
πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει να αναλαμβάνει στρατιωτικές δράσεις, ως 
Ευρωπαϊκή Ένωση, για θέματα ανθρωπιστικά, για θέματα τα οποία έχουν σχέση με ασφάλεια 
πληθυσμών, τα λεγάμενα "betersburk tasks", αυτός είναι ο όρος.

Έχει επίσης αποφασίσει, ότι για να πραγματοποιήσει αυτούς τους στόχους, θα κάνει μια δική 
της δύναμη. Θα έχει το δικό της τον στρατό. Στον ευρωπαϊκό στρατό, όταν γίνει, στην 
ευρωπαϊκή άμυνα, παίρνουν μέρος τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όποια είναι. Η Τουρκία 
αυτή τη στιγμή δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα δεν μπορεί να συμμετέχει.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει επίσης, ότι αν δεν επαρκούν οι δικές της δυνάμεις, ή 
αν το θεωρεί σκόπιμο, θα συνεργάζεται με το ΝΑΤΟ, για την επιδίωξη αυτών των σκοπών.
Η συνεργασία με το ΝΑΤΟ, σημαίνει ότι όταν είναι να αποφασιστεί μια τέτοια ενέργεια, θα 
υπάρχει χωριστά από την Ευρωπαϊκή Ένωση μια προηγούμενη συνεργασία με τις χώρες οι 
οποίες δε συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Σε αυτές τις 
χώρες συμμετέχει και η Τουρκία.

Το σχήμα λοιπόν, είναι καθαρό. Διαδικασία αποφάσεων στο ΝΑΤΟ, διαδικασία 
συνεννόησης μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωριστή διαδικασία στα πλαίσια 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου συμμετέχουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ούτε η Κύπρος είναι κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν γίνει η Κύπρος, όταν γίνει, 
γιατί θα γίνει, θα συμμετέχει και αυτή στις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Π,ΛΑΜΨΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, πριν από ένα μήνα είχατε στείλει μια επιστολή στα μέλη του 
Εκτελεστικού Γ ραφείου του ΠΑΣΟΚ, με την οποία τους καλούσατε να δηλώσουν 
τουλάχιστον τη συμμετοχή τους σε 3 πρωτοβουλίες, για τη στήριξη του κυβερνητικού έργου.

Επειδή συμβαίνει τα μέλη του Εκτελεστικού Γ ραφείου, οι περισσότεροι εξ αυτών, να είναι 
και μέλη της Κυβέρνησης, θα ήθελα να μου πείτε τι απέγινε αυτή η πρωτοβουλία σας και, θα 
παραβώ τη σύσταση της συναδέλφου, να ρωτήσω αν έχετε κάποιο σχόλιο για τις μετρήσεις 
που δίνουν ένα υψηλό ποσοστό στο υπό συζήτηση Κόμμα του Δημάρχου Αθηναίων.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα. Κύριε Λάμψια δώσατε μια διάσταση 
σε ένα θέμα, το οποίο είναι τελείως συνηθισμένο. Όπως ξέρετε, από καταβολής του ΠΑΣΟΚ, 
μπορώ να κάνω εδώ και μία ιστορική αναφορά, εγώ ήμουν ο πρώτος στο ΠΑΣΟΚ, εκτός 
βέβαια από τον Πρόεδρό του τον Ανδρέα Παπανδρέου τότε, ο οποίος πήγε στην ελληνική 
περιφέρεια και μίλησε.

Ήμουν ο πρώτος στο Εκτελεστικό Γραφείο του ΠΑΣΟΚ το 74, ο οποίος υποστήριξε την 
άποψη ότι τα μέλη του Εκτελεστικού Γ ραφείου πρέπει να έχουν παρουσία στην ελληνική 
περιφέρεια, κάτι το οποίο τότε ήταν αποκλειστικό προνόμιο των Βουλευτών.

Διότι έτσι ήταν η παράδοση από την Ένωση Κέντρου, μιλάνε οι Βουλευτές και όσοι δεν είναι 
Βουλευτές, δεν έχουν δικαίωμα λόγου. Αυτό, από το 74 και μετά δεν υπάρχει πια στο 
ΠΑΣΟΚ και είναι πολύ λογικό αυτό, να μην υπάρχει πια και έτσι τα μέλη του Εκτελεστικού 
Γ ραφείου, από τότε, πηγαίνουν στην περιφέρεια.
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Εν έτη 2000, αυτό το οποίο γίνεται για 26 χρόνια για την ακρίβεια, πρέπει επίσης να γίνει. 
Οπως έγινε το 1999. Έγινε λοιπόν μια συζήτηση, για το ποιος θα πάει πού. Το ποιος θα πάει 
πού, εκλήφθηκε από ορισμένους ως υπόδειξη συμμετοχής.

Είναι μια συνηθισμένη πρακτική ρουτίνας. Και στη συνηθισμένη αυτή πρακτική ρουτίνας 
ανταποκρίνονται τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου. Αν θέλετε τα στοιχεία να 
απευθυνθείτε σας παρακαλώ στην Επιτροπή Οργανωτικού, διότι εγώ δεν παρακολουθώ αυτά 
τα θέματα. Απλώς φρόντισα για να γίνει και το δεύτερο εξάμηνο αυτή η παρουσία, η οποία 
έχει ήδη γίνει και κατά κόρο το πρώτο εξάμηνο και ιδίως κατά τη διάρκεια των εκλογών.

Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, το οποίο είναι κάπως πιο ενδιαφέρον, θα έλεγα, 
παρά τις προσπάθειες από το μηδέν, να δημιουργηθούν θέματα, το εξής: Κάθε Έλληνας 
πολίτης νομιμοποιείται να ιδρύσει ένα κόμμα. Είναι ελεύθερη η ίδρυση κομμάτων και τα 
κόμματα κρίνονται από τα προγράμματά τους, από τις θέσεις τους, από τις λειτουργίες τους, 
κρίνονται από τη συνολική παρουσία την οποία έχουν.

Κρίνονται επίσης, από το αν και σε ποιο μέτρο εκφράζουν κοινωνικές ομάδες, αν και σε ποιο 
μέτρο έχουν μια δυναμική, η οποία είναι σε αντιστοιχία με ορισμένα τμήματα του 
πληθυσμού.

Αυτή τη στιγμή, όσον αφορά το κυοφορούμενο Κόμμα, δεν υπάρχουν στοιχεία για να κρίνει 
κανείς, τα στελέχη, τα προγράμματα, τις λειτουργίες, τις κοινωνικές αναφορές, τον τρόπο 
οργάνωσης. Αυτά θα τα δούμε αργότερα και αργότερα θα κρίνουμε.

Υπάρχει το ερώτημα, συναφές με το πρώτο, μα μήπως αλλάζει το πολιτικό σκηνικό; Μήπως 
δημιουργείται για το ΠΑΣΟΚ και για την Κυβέρνηση, ένα νέο σκηνικό;

Εγώ θέλω να υπενθυμίσω και να τονίσω, ότι η επιτυχία του ΠΑΣΟΚ από το 1974 και μετά 
οφείλεται σε αυτά που είπα, θέσεις, προγράμματα, στελέχη. Οφείλεται όμως και στο γεγονός 
ότι μπόρεσε, κατά την περίοδο της δράσης του από το 1974 και μετά, να πιάσει πάντα τα 
μηνύματα των καιρών, να προσαρμοστεί, να παρουσιάσει νέες θέσεις, να παρουσιάσει νέα 
προγράμματα, νέες δράσεις.

Οτι το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα Κόμμα αλλαγής και μεταρρύθμισης. Ότι πήρε αποφασιστικές 
πρωτοβουλίες και μετά το '81, π.χ. τα Μεσογειακά Προγράμματα, σε σχέση με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και την ένταξη ευρύτερων ομάδων του πληθυσμού, ιδίως των αγροτών 
και των εργαζομένων στις πολιτικές και κοινωνικές διεργασίες και, τελευταία, με την 
πραγματοποίηση της συμμετοχής της Ελλάδας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση.

Άρα, εμείς έχουμε μια παράδοση στο να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις των καιρών. Αυτό 
υποδηλώνει τη λέξη εκσυγχρονισμός. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και τώρα και θα 
κάνουμε και γι' αυτό δεν φοβόμαστε καμιά εξέλιξη. Βλέπουμε με ηρεμία και πιστεύουμε ότι 
έχουμε τα μέσα να διατηρήσουμε, προσαρμοζόμενοι και ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις 
των καιρών, στις ανάγκες της χώρας και στα αιτήματα του ελληνικού λαού, να 
αντιμετωπίσουμε την οποιαδήποτε εξέλιξη.

ΚΟΥΛΕΪ: Κύριε Πρόεδρε, αναφερθήκατε στις μελλοντικές σας σχέσεις με τον εκλεγέντα 
Πρόεδρο. Αναφερθήκατε στο συγχαρητήριο τηλεγράφημα που στείλατε. Μετά την 20η 
Ιανουάριου, ποιες περιμένετε ότι θα είναι οι νέες πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν σε 
συνεργασία με την νέα κυβέρνηση;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Θέλουμε προπαντός να συνεχίσουμε τη διμερή συνεννόηση, αλλά όπως 
ανέφερα και στο τηλεγράφημά μου, η Ελλάδα ενδιαφέρεται ιδίως για τις εξελίξεις στη 
Βαλκανική και στην περιοχή, ενδιαφέρεται για την προώθηση του κυπριακού θέματος και 
αυτά τα προβλήματα-θέματα, θέλουμε να συζητήσουμε και θέλουμε να υπάρχουν βήματα και 
πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών, τα οποία θα βοηθήσουν και την επίλυση του Κυπριακού 
και την προώθηση της συνεργασίας στη Βαλκανική και ιδίως μία πολιτική, η οποία θα 
κατοχυρώνει την ειρήνη, δηλαδή τη διατήρηση των συνόρων για παράδειγμα.
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Β.ΠΕΤΟΥΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να παραμείνω στο κυοφορούμενο όπως το 
χαρακτηρίσατε κόμμα του Δημάρχου Αθηναίων. Είναι άλλωστε το θέμα των ημερών. 
Αναφέρατε ότι η επιτυχία του ΠΑΣΟΚ μεταξύ άλλων, οφείλεται στο γεγονός ότι προκάλεσε 
μεταρρυθμίσεις από το 74 έως σήμερα στην πολιτική ζωή της χώρας.

Το ΠΑΣΟΚ όμως όταν εμφανίστηκε, δικαίωσε και τη θεωρία του ντόμινο. Προκάλεσε 
δηλαδή αλυσιδωτές πολιτικές εξελίξεις. Θα ήθελα να σας ζητήσω την εκτίμησή σας, αν 
πιστεύετε ότι υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Πιθανό κόμμα Αβραμόπουλου, να προκαλέσει 
αλυσιδωτές εξελίξεις στην πολιτική ζωή της χώρας.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ξεχνάτε όμως, ότι το ΠΑΣΟΚ, το 1974 εκπροσωπούσε δύο αιτήματα. 
Πρώτα απ' όλα εκπροσωπούσε ένα τμήμα του πληθυσμού και ιδίως μετά το 77 προς το '81. 
Εκπροσωπούσε τμήματα του ελληνικού πληθυσμού, τα οποία αισθάνονταν στο περιθώριο 
και ήταν στο οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό περιθώριο.

Ισως πολλοί από εσάς απορήσουν, αλλά τότε, πάρτε για παράδειγμα τις συνεταιριστικές 
οργανώσεις στον αγροτικό τομέα. Ήταν συνεταιριστικές οργανώσεις κλεισμένες σε μεγάλο 
τμήμα των αγροτών και δεν επιτρεπόταν ή δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί η 
συνδικαλιστική εκπροσώπηση των αγροτών, δεν υπήρχαν οι λεγόμενοι Αγροτικοί Σύλλογοι.

Και οι εργαζόμενοι ήταν καθεστώς μέχρι το 74, οι εργαζόμενοι να έχουν μία εκπροσώπηση 
η οποία έπρεπε να είναι φιλική προς την κυβέρνηση. Και ήταν πράγματι μία εκπροσώπηση, 
από την οποία ή εις την οποία δεν συμμετείχαν, εκείνοι οι οποίοι είχαν πολιτικές 
πεποιθήσεις, αντίθετες με την κυβερνητική πλειοψηφία, παρά σε μικρό ποσοστό.

Ολα αυτά, με βοήθεια του ΠΑΣΟΚ και βέβαια της Ένωσης Κέντρου, αλλά με πρωτεργάτη το 
ΠΑΣΟΚ, άλλαξαν. Εντάχθηκαν αυτές οι ομάδες πληθυσμού στην πολιτική και κοινωνική 
διαδικασία. Και ταυτόχρονα, έγιναν οικονομικές αλλαγές απ' το '81 και μετά υπό την πίεση 
αυτών των στρωμάτων, επειδή το ΠΑΣΟΚ τους εκπροσωπούσε και υπήρχε μια δικαιότερη 
κατανομή εισοδήματος.

Δηλαδή επισημαίνω, ότι το πολιτικό κλίμα ήταν φορέας, εκφραστής, μίας επιδίωξης 
κοινωνικής αλλαγής. Γι' αυτό και το ντόμινο. Η Ένωση Κέντρου τότε, δεν εξέφραζε αυτές τις 
δυνάμεις, παρά περιορισμένα. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή να υπάρχουν τέτοιες αντιστοιχίες. 
Μπορεί να προκύψουν, είπα δεν ξέρουμε ακόμα, δεν βλέπουμε στον ορίζοντα.

Αλλαγές όμως αυτής της μορφής, δεν γίνονται μονάχα με καλές δημόσιες σχέσεις ή μία καλή 
παρουσία. Άλλωστε σε όλες τις αναπτυγμένες κοινωνίες, υπάρχουν δύο πόλοι. Ένας 
συντηρητικός και ένας προοδευτικός. Ένας φιλελεύθερος, νεοφιλελεύθερος και ένας 
σοσιαλιστικός.

Και στην Ελλάδα υπάρχουν αυτοί οι πόλοι. Πως ανάμεσα σ' αυτούς τους δύο πόλους μπορεί 
να δημιουργηθεί κάποιος τρίτος, θέλω να το δω αυτό. Πρώτο. Και το δεύτερο, επειδή είπα 
ήταν δύο σημεία το 74, το δεύτερο ήταν το θέμα της δημοκρατίας και το θέμα της πολιτικής 
λειτουργίας.

Θα αναφερθώ πάλι σε ένα γεγονός, το οποίο βεβαίως δεν θυμάμαι ίσως κανένας. Όταν έγινε 
η συζήτηση για το δημοψήφισμα και τη μορφή του πολιτεύματος, εγώ εξεφώνησα στην τότε 
τηλεόραση τον λόγο με τον οποίο παρουσίασα την άποψη του ΠΑΣΟΚ, ότι θα πρέπει να 
υπάρξει δημοκρατία στην Ελλάδα και να καταργηθεί η βασιλεία.

Το μήνυμά μου λογοκρίθηκε. Έγινε ολόκληρη συζήτηση πόσο θα κοπεί και κόπηκε ένα 
κομμάτι, μετά από συζήτηση έμειναν δυο-τρεις φράσεις. Αυτό δεν είναι αδιανόητο σήμερα; 
Είναι αδιανόητο, επειδή το ΠΑΣΟΚ πολύ πιο ριζοσπαστικά από την Ένωση Κέντρου τότε, 
υπερασπίστηκε θεσμούς και αρχές δημοκρατίας.

Υπάρχουν δυναμικές πίσω από κάθε κόμμα. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Το 74 
εξακολούθησε να υπάρχει ο λεγόμενος εθνικός διχασμός. Τότε πολύ σωστά ο Καραμανλής,
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αναγνώρισε το ΚΚΕ και ξεπέρασε σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό το διχασμό.

Όμως, η Εθνική Αντίσταση, δηλαδή η άλλη πλευρά στον αγώνα της απελευθέρωσης και στον 
εμφύλιο πόλεμο, έμενε πάντα στο σκοτάδι και το ΠΑΣΟΚ ήταν εκείνο, εκφράζοντας ένα 
λαϊκό αίτημα, που έφερε το θέμα και αναγνώρισε και την προσφορά εκείνων που 
αγωνίστηκαν στην άλλη παράταξη.

Και αυτό είναι ένα κοινωνικοπολιτικό στοιχείο, το οποίο καθόρισε την εξέλιξη. Ας 
αναζητήσουμε πρώτα τα κοινωνικά πολιτικά στοιχεία, να τα δούμε και μετά θα μπορούμε να 
πούμε αν θα υπάρχει ντόμινο ή θα μείνουν απλώς στυμμένα τα πιόνια χωρίς να πέσουν.

κ.ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, πώς επηρεάζεται η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, 
έχοντας έναν Αμερικανό Πρόεδρο εσωστρεφή, ελάχιστα ταξιδεμένο, ο οποίος εκφράζει την 
πρόθεση να συρρικνώσει την αμερικανική παρουσία στην περιοχή. Ποιές είναι οι 
πιθανότητες τώρα για το κυπριακό, τα βαλκανικά προβλήματα στη Γιουγκοσλαβία και 
ευρύτερα;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ακόμα δεν τον είδαμε και τον καταδικάσαμε. Ο Αμερικανός Πρόεδρος 
ο κ.Μπους, μπορεί να είναι αυτός ο οποίος τον περιγράψατε. Η αμερικανική κυβέρνηση 
σίγουρα έχει πολλά στελέχη. Ο κ.Πάολο όπως έχω ακούσει θα είναι Υπουργός Εξωτερικών, 
το έχετε διαβάσει και εσείς, τα οποία έχουν ταξιδέψει, ξέρουν τον κόσμο, ξέρουν τις διεθνείς 
συνθήκες.

Αλίμονο. Υπάρχουν πάντα άνθρωποι, με τους οποίους μπορεί κανένας πολύ καλά να 
συνομιλήσει.

κ.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρωθυπουργέ, επειδή εκαλύφθη το κυρίως ερώτημά μου, θα 
μου επιτρέψετε ένα δεύτερο μικρού διαμετρήματος, παρόλο ότι αναφέρεται σε άνθρωπο 
μεγάλου διαμετρήματος. Μετά τις εν θερμώ λύσεις που εδόθησαν προ μηνός, σας λείπει 
καθόλου κ.Πάγκαλος;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ένας φίλος και ένας συνεργάτης πάντα λείπει. Αλλά υπάρχουν κανόνες 
στη λειτουργία μιας κυβέρνησης. Και ένας κανόνας στη λειτουργία μιας κυβέρνησης είναι 
ένας υπουργός να χαρακτηρίζει αρνητικά έναν άλλο υπουργό. Ένας υπουργός, όταν έχει 
άλλη άποψη για την κυβερνητική πολιτική, την εκφράζει πρώτα στα κυβερνητικά όργανα, τη 
συζητεί εκεί.

Και τέλος, αν δεν του αρέσει η κυβέρνηση, φεύγει. Αυτά εφαρμόζονται για όλους, είτε 
φίλους, είτε συνεργάτες. Και φίλους μάλλον και συνεργάτες.

κ.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Θα σας παρακαλούσα κύριε Πρόεδρε αν θέλετε να κάνετε μία 
εκτίμηση, αν μπορεί αυτή την επιτυχή πορεία όπως λέτε της Κυβέρνησης, να την ανακόψει 
γεγονός, όπως μια πράξη τρομοκρατίας.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Η κυβέρνηση είναι σταθερή. Η κυβέρνηση έχει την πλειοψηφία της 
Βουλής και εντολή του ελληνικού λαού και πράξη τρομοκρατίας ή οποιαδήποτε άλλη 
ενέργεια, δεν πρόκειται να ανακόψει τη σταθερή της πορεία. Όμως, με αφορμή αυτή την 
ερώτηση, θα ήθελα να τονίσω ότι η κυβέρνηση έχει ανοιχτό μέτωπο κατά της τρομοκρατίας.

Καταδικάζουμε την τρομοκρατία και θα κάνουμε κάθε τί το δυνατό, να την εξαλείψουμε από 
τη χώρα. Γιατί η τρομοκρατία δεν συμβιβάζεται με τη δημοκρατία. Γιατί η τρομοκρατία είναι 
πράξη αυθαιρεσίας και πράξη βίας και δεν αναγνωρίζουμε τις πράξεις βίας και τις πράξεις 
αυθαιρεσίας σε ένα δημοκρατικό καθεστώς.

Γιατί η τρομοκρατία, αδιαφορεί για τον άνθρωπο. Και επίκεντρο της πολιτικής μας είναι ο 
άνθρωπος. Η Κυβέρνηση έχει προβεί σε αναδιοργάνωση των υπηρεσιών που ασχολούνται με 
αυτό το θέμα και πιστεύουμε τώρα ότι οι υπηρεσίες αυτές λειτουργούν καλύτερα και 
ελπίζουμε ότι θα δείξουν αποτελέσματα.
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Επίσης, μια Επιτροπή όπως ξέρετε εξετάζει την αναθεώρηση της νομοθεσίας και στο τέλος 
του μήνα ή στις αρχές του επόμενου μήνα, θα παρουσιάσει ένα σχέδιο νόμου. Ένα σχέδιο 
νόμου το οποίο δεν θα θίγει τα δικαιώματα του πολίτη, θα εξασφαλίζει όμως όσον αφορά 
ορισμένες διαδικασίες, ταχύτητα. Γιατί υπάρχει και το δικαίωμα του πολίτη για ασφάλεια. 
Υπάρχει και το δικαίωμα του πολίτη για προστασία της ζωής του.

Τέλος, θέλω να πω ότι όσον αφορά την τρομοκρατία η Ελλάδα συνεργάζεται με άλλες 
χώρες, π.χ. με τη Μεγάλη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες και η συνεργασία αυτή είναι 
πολύ καλή.

Εκφράστηκαν κάποιες απόψεις στο εξωτερικό αν είναι ασφαλής η χώρα για τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες. Στη Βαρκελώνη οι Ολυμπιακοί Αγώνες έγιναν με απόλυτη ασφάλεια, 
παρ' όλο που όπως γνωρίζετε, υπάρχει ένα πρόβλημα στη χώρα αυτή. Στις Ηνωμένες 
Πολιτείες που δεν υπάρχει πρόβλημα τρομοκρατίας, υπήρχε μια τρομοκρατική ενέργεια 
στους Αγώνες της Ατλάντα. Δεν μπορεί να βγάζει κανείς πρόχειρα συμπεράσματα, από 
κάποια δεδομένα.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα γίνουν στη χώρα, με απόλυτη ασφάλεια.

κα ΣΟΥΡΜΕΛΗ: Κύριε Πρωθυπουργέ, πριν από 2 ημέρες έγινε στη Θεσσαλονίκη μία δίκη 
16 εκπροσώπων μη ορθοδόξων δογμάτων, αθωώθηκαν οι εκπρόσωποι γιατί είχαν τις άδειες 
που απαιτούντο από ένα νόμο που ανάγεται στον Μεταξά. Ο εισαγγελέας της έδρας, 
ζητώντας την αθώωσή τους είπε ότι είναι αντισυνταγματικός ο νόμος. Ωστόσο δικαστικές 
πηγές έλεγαν ότι υπάρχει νομολογία του Αρείου Πάγου από το 1991 που θεωρεί 
συνταγματικό αυτό το νόμο.

Σκέπτεται η Κυβέρνησή σας κάποια στιγμή να φέρει στη Βουλή νόμο που να καταργούνται 
αυτοί οι νόμοι. Ευχαριστώ.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Η Κυβέρνησή μου θα εξετάσει όλες τις τέτοιες περιπτώσεις, για να 
καταργήσει κάθε ρύθμιση, η οποία είναι αντίθετη και με το Σύνταγμα και με την ευρωπαϊκή 
Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Χρειάζεται μια συζήτηση γύρω από αυτά τα θέματα, αλλά έχουμε κάθε θέληση να 
εφαρμόσουμε τις αρχές αυτές οι οποίες ισχύουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

κα ΠΑΠΠΑ; Κύριε Πρόεδρε, το 1993 είχα παρακολουθήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία 
σας στον ΟΠΕΚ αν θυμάμαι καλά, με θέμα την ιδιωτική χρηματοδότηση των Κομμάτων. 
Λέγατε τότε ότι το θέμα είναι πολιτικό και όχι νομικό, ότι θα πρέπει να υπάρχει πλήρη 
διαφάνεια και πάντως τα κόμματα θα πρέπει να αναφέρουν τους μεγάλους χρηματοδότες.

Διάγετε ήδη τη δεύτερη τετραετία της διακυβέρνησής σας και θα ήθελα να σας ρωτήσω, 
πρώτον, αν έχετε κάποια αυτοκριτική για καθυστερήσεις όσον αφορά αυτό το θέμα. 
Δεύτερον, αν στο πλαίσιο της Αναθεώρησης του Συντάγματος, σκέφτεστε να κινηθείτε προς 
αυτή την κατεύθυνση.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Υπάρχει ένας νόμος σε σχέση με τη χρηματοδότηση των Κομμάτων, αν 
θυμάμαι καλά είναι από το 1995. Υπάρχουν επίσης νόμοι οι οποίοι αφορούν την παρουσία 
των Κομμάτων στην τηλεόραση και ρυθμίζουν τα σχετικά θέματα. Υπάρχουν και 
κυβερνητικές αποφάσεις πριν από κάθε εκλογή, για την παρουσία των Κομμάτων στην 
τηλεόραση. Δεν λοιπόν υπάρχει ολιγωρία.

Στην πρώτη τετραετία αφού ο νόμος ήταν του '95 παρακολουθήσαμε τη λειτουργία του και 
διαπιστώσαμε βέβαια όπως το ανέφερε και η κα Παππά που ρώτησε, ότι η λειτουργία αυτού 
του νόμου, δεν είναι ικανοποιητική. Δεν είναι ικανοποιητική, διότι δεν εξασφαλίζει επαρκή 
διαφάνεια. Το όλο σύστημα δεν εξασφαλίζει τον έλεγχο των οικονομικών εξουσιών πάνω 
στην πολιτική εξουσία, κατά τρόπο ικανοποιητικό.
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Γι' αυτό και όπως ανέφερα στην πρώτη ερώτηση, η Κυβέρνηση συζήτησε το θέμα των 
οικονομικών των Κομμάτων και η κα Παπανδρέου έχει αναλάβει να παρουσιάσει στα 
Κόμματα μια πρόταση σε σχέση με τα οικονομικά των Κομμάτων, σε σχέση με το θέμα 
Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης - Κόμματα - χρηματοδότηση, για να γίνει ένας ευρύς διάλογος 
με τα Κόμματα γύρω από αυτά τα θέματα και να παρθούν μετά αποφάσεις.

Η Αναθεώρηση του Συντάγματος είναι μια διαδικασία η οποία κατοχυρώνει αρχές. Μέσα 
στο Σύνταγμα δεν μπορεί να υπάρχουν λεπτομερειακές ρυθμίσεις. Πιστεύω ότι οι αρχές είναι 
σαφείς. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και πρέπει να υπάρχει έλεγχος. Οι πολίτες πρέπει να 
ξέρουν ποιος χρηματοδοτεί ποιον. Πρέπει να είναι δυνατό, αυτό να διαπιστώνεται και πρέπει 
όπως ανέφερα και πριν, να κατοχυρώνεται η αυτονομία της πολιτικής, απέναντι σε άλλες 
εξουσίες.

Από εκεί και πέρα -και εκεί είναι κυρίως το θέμα- χρειάζεται μια λεπτομερειακή ρύθμιση η 
οποία θα γίνει από το νόμο.

κα ΠΑΠΑΜΙΛΤΙΑΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα ήθελα το σχόλιό σας για δημοσιεύματα 
τουρκικού Τύπου που ανέφεραν ότι η Ελλάδα ήταν η μοναδική χώρα, που επεδίωξε να 
συμπεριληφθεί η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, στα συμπεράσματα κορυφής της Νίκαιας, 
καθώς και για το πως προτίθεστε εσείς, η ελληνική Κυβέρνηση, να γεφυρώσετε τη διαφορά 
αντίληψης και υιοθέτησης που φαίνεται στην ορολογία "πολιτικός διάλογος και πολιτικά 
κριτήρια από την Ελλάδα και την Τουρκία αντίστοιχα".

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Μένω έκπληκτος. Στη Νίκαια δεν συζητήθηκε καν το θέμα της 
υποψηφιότητας της Τουρκίας και της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας. Ούτε ο κ.Ετσεβίτ το 
έθεσε. Πως θα το έθετα εγώ και η Ελλάδα;

Οσον αφορά το δεύτερο θέμα που θίξατε, είναι το γνωστό θέμα, εάν κατοχυρώνεται μέσα 
από την εταιρική σχέση η Συμφωνία του Ελσίνκι, η ενασχόληση της Τουρκίας με το 
Κυπριακό, τις σχέσεις της με την Ελλάδα και όσες άλλες χώρες έχουν προβλήματα με την 
Τουρκία, συνοριακές διαφορές και αν προωθείται από την εταιρική σχέση η επίλυση αυτών 
των θεμάτων.

Πρώτα από όλα θέλω να κάνω μία διαπίστωση. Πριν από το Ελσίνκι ποια ήταν η κατάσταση; 
Υπήρχε καμιά υποχρέωση, έστω ηθική, της Τουρκίας να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα; 
Υπήρχε κάποιο κείμενο, το οποίο να δίδει κάποια τέτοια κατεύθυνση; Προέκυπτε από κάποια 
διαδικασία ότι η Τουρκία θα πρέπει να ασχοληθεί, να λάβει υπόψη της, να δώσει ενδιαφέρον 
γι' αυτά τα θέματα; Όχι. Τίποτε δεν υπήρχε.

Ηρθε μετά το Ελσίκνι. Και το Ελσίνκι είπε, όσον αφορά την Κύπρο, ότι η επίλυση του 
πολιτικού προβλήματος δεν είναι προϋπόθεση της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Ένα θέμα.

Το δεύτερο θέμα, όσον αφορά το καθεαυτό Κυπριακό, το Κυπριακό πρόβλημα το Ελσίνκι 
λέει, ότι θα πρέπει να στηρίξει η Τουρκία τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των 
Ηνωμένων Εθνών και των Ηνωμένων Εθνών για την επίλυση του Κυπριακού. Και το 
δεύτερο, ότι πρέπει να λύσει τις όποιες διαφορές της αν έχει με τους γείτονές της ή με 
όποιους τρίτους, να κάνει μία προσπάθεια στο πλαίσιο των διεθνών κανόνων, εάν δεν τα 
καταφέρει να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και το 2004 θα γίνει 
επανεκτίμηση της κατάστασης.

Τα συμπεράσματα του Ελσίνκι είναι ένα γενικό πολιτικό πλαίσιο, είναι η πολιτική 
κατεύθυνση. Για κάθε υποψήφια χώρα με βάση το οποίο πολιτικό πλαίσιο υπάρχει, γίνεται 
μία συμφωνία που αποκαλείται εταιρική σχέση, συμφωνία μεταξύ των χωρών-μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τί θα θέσουν, τί θα ζητήσουν, ποιές κατευθύνσεις θα απαιτήσουν να 
εφαρμοστούν.

Δεν είναι συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτης χώρας, Ευρωπαϊκής Ένωσης και
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Τουρκίας. Είναι συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι θα συζητάμε, τί θα λέμε, τί θα 
απαιτούμε. Κι αυτό δίνεται μετά στην τρίτη χώρα και της λέγεται, αυτές είναι οι υποχρεώσεις 
σου, εδώ θα πρέπει να συμμορφωθείς.

Τί λέει η εταιρική σχέση τώρα; Η εταιρική σχέση αφού επαναλαμβάνει κατά λέξη το τι λέει 
το Ελσίνκι, εκτός βέβαια από το θέμα της επίλυσης του πολιτικού προβλήματος της Κύπρου, 
γιατί αυτό δεν αφορά καθόλου την Τουρκία, είναι ένα εσωτερικό θέμα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αφού λέει κατά λέξη τις γενικές αρχές και στους σκοπούς τα όσα αναφέρονται στο 
Ελσίνκι, στις πολιτικές προτεραιότητες τα πολιτικά κριτήρια τα βραχυπρόθεσμα αναφέρει το 
τμήμα αυτό των συμπερασμάτων του Ελσίνκι που αφορούν την Κύπρο, την βοήθεια, τη 
στήριξη των προσπαθειών του Γ ενικού Γ ραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Και στα πολιτικά κριτήρια τα οποία είναι μεσοπρόθεσμα αναφέρει την επίλυση των 
διαφορών που ανέπτυξα πριν. Αναφέρει και στον τίτλο και σ' αυτά τα δύο σημεία ως μέσο 
αυτής της προώθησης των θεμάτων τον πολιτικό διάλογο που θα γίνει με την Ευρωπαϊκή 
Ενωση.

Πολιτικός διάλογος υπήρχε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πολιτικός αυτός διάλογος θα 
συνεχιστεί, γιατί μόνον μέσω του διαλόγου η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζεται. Πώς θα 
εκφραστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση; Χρειάζεται ο πολιτικός διάλογος να εκφραστεί. Υπάρχει ο 
πολιτικός διάλογος και πέρα από τον πολιτικό διάλογο, ταυτόχρονα με τον πολιτικό διάλογο, 
υπάρχει και η υποχρέωση εκπλήρωσης της βραχυπρόθεσμης προτεραιότητας και της 
μεσοπρόθεσμης προτεραιότητας.

Μην διυλίζουμε τον κώνωπα γύρω από όρους, πολιτικά κριτήρια, πολιτικός διάλογος, το ένα 
αναιρεί το άλλο, υπάρχει, δεν υπάρχει κλπ. Μία χώρα στην οποία έχει τεθεί ένα πλαίσιο 
αυτής της μορφής, πρέπει αργά ή γρήγορα να ακολουθήσει αυτό το πλαίσιο. Γι' αυτό δεν 
υπάρχει αμφιβολία.

Μπορεί να μην θελήσουν στην αρχή. Μπορεί να μην συμφωνήσουν. Μα τότε δεν θα 
προχωρήσει και η υποψηφιότητα. Μπορεί να φέρουν αντιρρήσεις, μπορεί να έχουν 
φραστικές εξάρσεις, να λένε δεν θα πάμε, δεν συμφωνούμε, δεν θα κάνουμε. Αυτό δεν 
αποκλείεται.

Κάποιοι το βλέπουν το έτσι, ότι μόλις υπογράφτηκε αυτό, λύθηκαν όλα τα θέματα.
Δεκέμβρης στο Ελσίνκι, πώς δεν έχουν λυθεί όλα τα θέματα. Ούτε καν φτάσαμε το 
Δεκέμβρη, μέσα σε ένα χρόνο.

Μα αυτή είναι τελείως εξωπραγματική η αντίληψη διεθνών σχέσεων και εξέλιξης μιας χώρας 
και μιας κοινωνίας. Χρειάζεται χρόνο προσαρμογής, χρειάζεται χρόνο ωρίμανσης, χρειάζεται 
μία χώρα και μια κοινωνία να αντιληφθούν για να προσαρμοστούν.

Η Ρουμανία η οποία είναι υποψήφια χώρα για την ένταξη, για την οποία υπάρχει εταιρική 
σχέση, δεν έχει προχωρήσει ρούπι -για να πω έτσι- την οικονομική της δομή, την οικονομική 
της προσαρμογή. Δεν είναι ασυνήθιστο κάποιος να μην συμμορφώνεται αμέσως. Θέλουν 
όμως να το κάνουν. Ήταν κεντρικό θέμα τώρα στις εκλογές τους, ότι πρέπει να γίνει αυτό.

Εμείς πρέπει να έχουμε υπομονή και επιμονή, πρέπει να έχουμε κατεύθυνση και προπαντός 
να βλέπουμε μακροπρόθεσμα και να βλέπουμε ότι κερδίζουμε με το να εντάσσουμε την 
Τουρκία σε ένα σύστημα το οποίο αναπόδραστα οδηγεί σε συνεργασία και ειρήνη.

Έτσι κερδίζουμε. Δεν κερδίζουμε με φωνές, δεν κερδίζουμε με όποιου τύπου απειλές και δεν 
κερδίζουμε καταδικάζοντας δεξιά ή αριστερά μία δήθεν υποχωρητικότητα και μη 
προσφέροντας τίποτε άλλο. Εδώ τώρα υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και αργά ή 
γρήγορα ή θα φέρει αποτέλεσμα ή η Τουρκία θα βρεθεί εκτός της τροχιάς που τέθηκε.

Ε.ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μας 
παραχωρήσατε σήμερα και τις εκτενείς, λεπτομερειακές και to the point απαντήσεις τις 
οποίες δώσατε στα θέματα που ετέθησαν.
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Μου είπατε μια λέξη κλειδί προηγουμένως, η καθιερωμένη συνάντηση με τους ανταποκριτές 
ξένου Τύπου. Εγώ το κρατάω αυτό, δεν θέλω να μιλήσουμε για του χρόνου. Αλλά ελπίζω να 
έχουμε τη χαρά στις 17 Ιανουάριου εάν το επιτρέπει το πρόγραμμά σας και είστε στην 
Αθήνα, θα κάνουμε την καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη γιορτή μας, να σας έχουμε κοντά 
μας.

Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
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