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Ο πρωθυπουργός Κ. Σημίτης μιλάει στην «Η » για την επόμενη μέρα των εκλογών

Διαρθρωτικές αλλαγές με συναίνεση
Λ εν  θα αιψνιδιάσουμε τον κόσμο της εργασίας και των επιχειρήσεων

Ζ υναντήσαμε τον πρωθυπουργό κ. Κώστα Σημίτη, 
χθες το πρωί, στο γραφείο του στο Μέγαρο 
Μαξίμου. Αίγες ώρες μετά την πολυσυζητημένη 
τηλεοπτική αναμέτρησή του με τον αρχηγό της 

Ν.Δ κ. Κώστα Καραμανλή και λίγο πριν ξεκινήσει μία 
ακόμα προεκλογική περιοδεία στην επαρχία. Το πρώτο 
σχόλιο του πρωθυπουργού αφορούσε -π άλλο- αυτήν 
ακριβώς την αναμέτρηση: «Η  συζήτηση που έγινε δεν ήταν 
ολοκληρωμένη, δεν ήταν συνολική, κι έτσι οι ψηφοφόροι 
δεν πρέπει να κρίνουν μόνο απ’ αυτή», μας είπε.
Και δεν έκρυψε την πεποίθησή του ότι αυτές οι τελευταίες 
ημέρες πριν από την κάλπη θα σηματοδοτηθούν από μία 
σκληρή αντιπαράθεση απόψεων, προγραμμάτων και 
προοπτικής του τόπου για την επόμενη τετραεπα.

Συνέντευξη στους
Κώστα Γ. ΚΑΛΛΙΤΣΗ και Σεραφείμ ΚΟΤΡΠΤΣΟ 

•ωτό: Στέλιος ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ

Αντιπαράθεση για την έκβαση της οποίας ο κ. Κώστας 
Σημίτης δήλωσε στην «Ημερήσια του Σαββάτου» όπ είναι 
πεπεισμένος πως θα είναι νικηφόρα για το ΠΑΣΟΚ. Και 
μάλιστα, όπως είπε, με «καθαρή εντολή». Μία από πς 
πρώτες ερωτήσεις που θέσαμε στον πρωθυπουργό αφορούσε 
την πρόσφατη αντιπαράθεση μεταξύ του ιδίουκαι του 
αρχηγού της ΝΑ σχετικά με το Χρηματιστήριο και -φυσικά- 
τις αρνητικές διακυμάνσεις του Γενικού Δείκτη.
«Είναι γεγονός ότι παρουσιάστηκε μία αδικαιολόγητη 
νευρικότητα στο Χρηματιστήριο. Με την έννοια όπ δεν 
εξηγείται από την πορεία της οικονομίας, τη στιγμή που όλοι 
οι διεθνείς οργανισμοί αναβαθμίζουν διαρκώς την 
οικονομία μας σε όλα τα επίπεδα. Πιστεύω όμως όπ, ούτως ή 
άλλως, η νευρικότητα αυτή έχει ημερομηνία λήξεωςσπς 9 
Απριλίου», τόνισε ο πρωθυπουργός. Ο πρωθυπουργός 
ανακοινώνει όπ θα προχωρήσει σε μετοχοποίηση 
σημανπκού μέρους της ΔΕΗ με ταυτόχρονη προσπάθεια 
εδραίωσης του ανταγωνισμού για την προσέλκυση 
ιδιωπκών κεφαλαίων και επενδύσεων.
Δηλώνει όμωςρητώς όπ σε δημόσιες επιχειρήσεις 
στρατηγικού χαρακτήρα δεν προτίθεται να ανπκαταστήσει 
ένα δημόσιο μονοπώλιο με ένα ιδιωτικό μονοπώλιο.
«Το κράτος πρέπει να διατηρεί αποφασισηκό και 
καθορισιικόρόλο σπς δημόσιες επιχειρήσεις», αναφέρει 
χαρακτηριστικά. Στο θέμα του OTE, επισημαίνει πως «στη 
σταθερή τηλεφωνία, το κράτος θα διατηρήσει τον 
καθοριστικό του ρόλο, αλλά ταυτόχρονα η αγορά σταθερής 
τηλεφωνίας θα απελευθερωθεί, έτσι ώστε να μπορούν να 
δραστηριοποιηθούν σ ’ αυτήν ιδιωπκά κεφάλαια». Και 
απαντώντας, επί της ουσίας, στο «κοινωνικό πρόσωπο» που 
επιδεικνύει η ΝΔ δηλώνει: «Δεν πρόκειται να 
αιψνιδιάσουμε κανέναν. Διό π εμείς έχουμε συμμαχία με τον 
κόσμο της εργασίας και της παραγωγής. Και ξέρουμε όπ οι 
διαρθρωτικές αλλαγές θα πετύχουνμόνο εάν αυτοί οι 
κορυφαίοι συμμέτοχοι της οικονομικής διαδικασίας 
κατανοήσουν τη σημασία αυτών των αλλαγών». Ο 
πρωθυπουργός αναφέρεται και στο θέμα της 
διαπραγμάτευσης του φακέλου ένταξης στην ΟΝΕ 
τονίζοντας πως μία κυβέρνηση τηςΝΔ θα βάλει την 
οικονομία σε περιπέτειες, ιδιαίτερα εφόσον επιχειρήσει να 
υλοποιήσει όσα υπόσχεται. «Θα αρχίσουν να 
δημιουργούνται σενάρια, εάν θα τα Καταφέρει η οικονομία, 
π θα γίνει με το ένα μέτρο, π θα γίνει με τη δημοσιονομική 
πολιπκή κλπ. Και "εκόντες άκοντες" θα περάσουμε πάλι σε 
μία κατάσταση κατά την οποία οι άλλες χώρες της ζώνης του 
Ευρώ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα και οι Διεθνείς Οργανισμοί 
πάλ ι θα μας έχουν σε ένα διαρκές μικροσκόπιο. Να 
εξετάζουν, δηλαδή, εάν η ελληνική οικονομική πολιπκή 
είναι συμβατή με αυτή που εφαρμόζεται σπς άλλες χώρες. Η 
πολιτική τηςΝΔ θα μας οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση».
Ο κ. Σημίτης αναφέρεται και στη σύνθεση μιας νέας 
κυβέρνησής του. «Θα επιλέξω σχήματα και πρόσωπα με 
γνώμονα το γεγονός όπ η διακυβέρνηση πρέπει να είναι 
πρώτα απ’όλα αποτελεσματική.

Καταργείται το προνόμιο 
άσκησης της νομισματικής 
πολιτικής με την ένταξη της 
δραχμής στο ευρώ. Εχετε επε
ξεργαστεί ένα σχέδιο ανα
μόρφωσης της δημοσιονομι
κής πολιτικής ώστε να μπορεί 
να λειτουργήσει ως το μονα- 
δικό εργαλείο πλέον;

Το έλλειμμα το 2000 θα είναι 
στο επίπεδο του 1,14%. Αυτό 
σημαίνει όη συνεχίζουμε με 
εντατικούς ρυθμούς την προ
σπάθεια να περιορίσουμε τα 
ελλείμματα και να ελέγξουμε 
κατά πιο αποτελεσματικό τρόπο 
ης πληθωριστικές πιέσεις. Επι
σημαίνετε ένα πρόβλημα το 
οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, 
υπάρχει επίσης το θέμα πώς θα 
ανημετωπίσουμε τη θεαματική 
πτώση των επιτοκίων που θα μας 
οδηγήσει σε αύξηση της νομι
σματικής κυκλοφορίας... Αυτά 
είναι προβλήματα που πρόκειται 
να συζητήσουμε με την Ευρω
παϊκή Επιτροπή και την Ευρω
παϊκή Κεντρική Τράπεζα όταν 
γίνουν οι διαπραγματεύσεις για 
την ένταξη. Εμείς πιστεύουμε όη 
με τη δημοσιονομική πολιτική, 
όπως την έχουμε χαράξει και 
αποτυπώθηκε στο πρόγραμμα 
σύγκλισης, μπορούμε να ανημε
τωπίσουμε αποτελεσματικά 
αυτήν την κατάσταση. Αλλά

απλώς και μόνο η αναφορά 
αυτών των θεμάτων δείχνει όη η 
παρατήρηση του κ. Καραμανλή 
όη δεν πρόκειται να γίνει δια
πραγμάτευση, όη δεν θα εξετα
στεί η διατηρησιμότητα των ετη- 
δόσεών μας και δεν θα γίνει 
συζήτηση γύρω από αυτά, δεν 
στέκει. Εχουμε μπροστά μας μια 
διαπραγμάτευση η οποία έχει ως 
αντικείμενο σοβαρά θέματα.

Είστε ικανοποιημένος από τη
διοίκηση των δημοσίων επι
χειρήσεων;

Η διοίκηση των δημοσίων επι
χειρήσεων θέλει συνεχή βελτίω
ση. Και αυτό αφορά δύο θέματα. 
Στο ένα, το θέμα του τρόπου λει
τουργίας, συγκέντρωσης των 
οικονομικών στοιχείων, παρα
κολούθησης έχει επιτευχθεί 
σημαντική πρόοδος. Θυμάμαι 
όη, όταν ήμουν στο υπουργείο 
Εθνικής Οικονομίας το 1985, το 
υπουργείο δεν είχε καν στοιχεία 
για το η  συνέβαινε σπς δημόσιες 
επιχειρήσεις. Εγώ ήμουν ο πρώ
τος -ορίζοντας και υπεύθυνο 
γενικό γραμματέα για ης ΔΕΚΟ- 
που προχώρησε αυτή τη δου
λειά, συγκέντρωσης των στοι
χείων και οργάνωσης της λογι
στικής και των οικονομικών των 
δημοσίων επιχειρήσεων. Ενώ, 
όμως, σπς δημόσιες επιχειρή

σεις, που έχουν πάρει τη μορφή 
ανωνύμων εταιρειών, έχει προ
χωρήσει και τακτοποιηθεί το 
θέμα αυτό, σε άλλες επιχειρή
σεις, που δεν έχουν ακόμη αυτή 
τη μορφή, οι κανόνες που ισχύ
ουν δεν δίνουν όλα εκείνα τα

στοιχεία τα οποία θα έπρεπε 
κανείς να έχει στη διάθεσή του. 
Αρα, εκεί χρειάζεται βελτίωση. 
Και το δεύτερο είναι αυτό το 
οποίο, επισημαίνετε, η προσφο
ρά στελεχών για ης δημόσιες 
επυτειρήσεις δεν είναι πάντα 
ικανοποιητική. Κι αυτό επειδή οι 
ικανοί φοβούνται όη αναλαμβά
νοντας θέσεις σε δημόσιες επι
χειρήσεις θα «χρωμαηστούν» 
κομμαηκά και θα υπόκεινται σε 
πιθανές κυΒερνηηκές αλλαγές 
κι επίσης επειδή οι μισθοί δεν 
είναι στο ύψος των μισθών του 
ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι είναι 
πολλαπλάσιοι. Δ εν  υπάρχουν 
δηλαδή κίνητρα τόσο πεισηκά 
για να έρθει κάποιος. Χρειάζεται 
πολλές φορές αρκετή πίστη στη 
δουλειά για να αφήσει μια θέση 
στον ιδιωτικό τομέα και να ανα
λαμβάνει μια θέση σε μια δημό
σια επιχείρηση.

Τελικά, σκοπεύετε να αλλά
ξετε τον τρόπο ανάδειξης του 
μάνατζμεντ των εταιρειών 
και των τραπεζών του ευρύ
τερου δημόσιου τομέα ή είστε 
ικανοποιημένος από πς έως 
σήμερα διαδυ<ασίες και τα 
αποτελέσματα;

Νομίζω όη η απόφαση πριν 
από μερικά χρόνια για πρόσλη
ψη manager σης εταιρείες και 
ης Τράπεζες του Δημόσιου 
τομέα, ήταν μια πολύ σωστή 
κίνηση. Ανανέωσε τον τρόπο με 
τον οποίο ασκείται η διοίκηση, 
βοήθησε στο να έχουν οι δημό
σιες επιχειρήσεις μία συχνή και ►
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‘σύγχρονη παρουσία στην ελλη
νική και στις διεθνείς αγορές 
και, γενικότερα, Βοήθησε πάρα 
πολύ στη συγκρότηση επιχειρη
ματικών σχεδίων για την εξυ
γίανση και την αναβάθμιση των 
επιχειρήσεων. Από κει και πέρα, 
νομίζω ότι θα αξιολογηθεί αυτή 
η πορεία και θα δούμε εάν θα 
πρέπει να εμπλουτίσουμε με 
ακόμη πιο ανταγωνιστικούς 
όρους τη διοίκηση και το 
management των δημοσίων επι
χειρήσεων.

Είναι « ταμπού»  το όριο 49% 
για ης μετοχοποιήσεις των 
ΛΕΚΟ ή θα το αλλάξετε;

Εχουμε πει πολλές φορές ότι 
εμείς διακρίνουμε ης δημόσιες 
επιχειρήσεις σε αυτές που έχουν 
και σε αυτές που δεν έχουν στρα
τηγικό χαρακτήρα. Σε αυτές που 
δεν έχουν στρατηγυτό χαρακτή
ρα, όπως είναι οι μυτρές τράπε
ζες, τα ΚΑΕ, οι επιχειρήσεις του 
Οργανισμού Ανασυγκρότησης 
Επιχειρήσεων, προχωρήσαμε σε 
πλήρη ιδιωτικοποίηση εκχωρώ
ντας είτε την ιδιοκτησία των επι
χειρήσεων είτε την πλειοψηφία 
του μετοχικού κεφαλαίου σε 
ιδιωηκούς ομίλους. Δ εν  έχουμε 
τίποτε να φοβηθούμε από αυτή 
την πολιτική.

Εάν όμως έχει στρατηγικό 
χαρακτήρα μία δημόσια επιχεί
ρηση, τότε εμείς πιστεύουμε όη 
δεν πρέπει να αντικαταστήσουμε 
ένα δημόσιο μονοπώλιο από ένα 
ιδιωτικό μονοπώλιο. Διόη ενδέ
χεται αυτό να οδηγήσει σε περι
κοπές υπηρεσιών, σε αύξηση του 
κόστους, σε λιγότερη υτανοποίη- 
ση του καταναλωτή. Γι' αυτό 
πιστεύουμε όη στους τομείς που 
έχουν στρατηγική σημασία αυτό 
που πρέπει να προωθείται είναι 
ο ανταγωνισμός, ενώ ταυτόχρο
να το κράτος πρέπει να διατηρεί 
ένα αποφασισηκό και καθορι
στικό ρόλο σπς δημόσιες επιχει
ρήσεις.

Αυτή είναι η πολιτική την 
οποία εφαρμόζουμε στη σταθερή 
τηλεφωνία, όπου το κράτος θα 
διατηρήσει τον καθοριστικό του 
ρόλο στον OTE, αλλά ταυτόχρο
να η αγορά σταθερής τηλεφω
νίας θα απελευθερωθεί έτσι ώστε 
να μπορούν να δραστηριοποιη
θούν σε αυτήν ιδιωτικά κεφά
λαια. Ενα παρόμοιο σχήμα θα 
ακολουθηθεί και στην αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας. Διατήρη
ση του κραηκού ελέγχου στη 
δημόσια επιχείρηση, απελευθέ
ρωση της ηλεκτρικής ενέργειας, 
έτσι ώστε να μπορούν να συμμε
τέχουν ιδιωηκά επενδυτικά 
κεφάλαια.

Γιατί κλείσατε τη συζήτηση 
που είχε ανοίξει για το Ασφα- 
λιστικό το 1998με την έκθεση 
του καθηγητή κ. Γ. Σπράου; Ίί 
φοβηθήκατε τότε;

Δεν κλείσαμε τη συζήτηση. 
Εμείς ξεκινήσαμε από πολύ 
νωρίς τη συζήτηση για το ασφα
λιστικό και τον κοινωνικό διά
λογο με πολλές απόψεις και 
αναλύσεις.

Και όταν τα πράγματα ήταν 
ώριμα προχωρήσαμε στο λεγό
μενο «πρώτο πακέτο του ασφα
λιστικού» με ρυθμίσεις οι οποίες 
ευνόησαν το ασφαλιστικό σύστη
μα της χώρας, βελτίωσαν τα απο- 
θεματικά των Ταμείων και δια-

αυτό έγινε με πολύ μεγάλη επι
τυχία, με αποτέλεσμα ο οργανι
σμός να μπορέσει να πραγματο
ποιήσει επενδύσεις εκατοντά
δων δισεκατομμυρίων δραχμών 
που δεν θα μπορούσε να κάνει 
μέσω του κρατικού προϋπολογι
σμού. Ταυτόχρονα ενισχύσαμε 
σημαντικά το ταμείο των ασφα
λισμένων του OTE και δημιουρ
γήσαμε και μια πρότυπη εταιρεία 
διαχείρισης κεφαλαίων με την 
οποία μπορούν να δημιουργη- 
θούν αποδόσεις υπέρ του ταμεί
ου και να ενισχυθεί έτσι η δυνα
τότητα του οργανισμού.

Εχουμε ξεκαθαρίσει απόλυτα 
όη σε δημόσιες επιχειρήσεις 
στρατηγικού χαρακτήρα εμείς 
θα διατηρήσουμε τον καθοριση- 
κό και αποφασιστικό ρόλο του 
κράτους, διότι πιστεύουμε αυτό 
είναι προς το συμφέρον του 
καταναλωτή, του πολίτη και της 
ίδιας της επιχείρησης. Θα προω
θούμε παράλληλα τον ανταγωνι
σμό, αλλά χωρίς αυτό να πλήξει 
τον καθορισηκό κραηκό ρόλο 
στη δημόσια επιχείρηση. Ετσι, 
στον OTE θα προχωρήσουμε 
στην απελευθέρωση της αγοράς 
από 1-1-2001, αλλά αυτό δεν 
σημαίνει όη θα πάψει ο καθορι
στικός ρόλος του κράτους στον 
OTE. Ανάλογα θα γίνει και στη 
ΔΕΗ, θα μετοχοποιήσουμε ένα 
σημανηκό μέρος την δημόσιας 
επιχείρησης, και ταυτόχρονα θα 
ανοίξουμε τον κλάδο στον αντα
γωνισμό για την προσέλκυση 
ιδιωτικών κεφαλαίων και επεν
δύσεων. Πρέπει να κάνουμε εδώ 
ένα σαφή διαχωρισμό με την 
πολιτική της ΝΔ. Η πολιηκή της 
ΝΔ συγχέει το θέμα του ανταγω
νισμού με το θέμα της ιδιωτικο
ποίησης των δημοσίων επιχει
ρήσεων, και έτσι φοβάμαι όη στη 
θέση ενός δημόσιου μονοπωλίου 
θα Βάλει ένα ιδιωτικό μονοπώ
λιο, το οποίο πιστεύω όη θα έχει 
πολύ λιγότερη μέριμνα για την 
πορεία την επιχείρησης, του κλά
δου και πάνω απ' όλα της εξυπη
ρέτησης του καταναλωτή. ►

Η νευρικότητα στη Σοφοκλέους τελειώνει
θέμα των ημερών, κύριε πρόεδρε, είναι το 
Χρηματιστήριο. Πολλοί υποστηρίζουν ότι θα 
κρίνει το αποτέλεσμα των εκλογών. Εκτιμάτε 
κι εσείς κάτι τέτοιο;

Οι πολίτες στις εθνικές εκλογές αποφασίζουν 
για την πορεία της χώρας. Για το ποιος θα κυβερ
νήσει τη χώρα τα επόμενα τέσσερα χρόνια, θα απο
φασίσουν για το πού θα βρίσκεται η Ελλάδα το 
2004. Σε αυτή την πορεία παίζουν ρόλο πολλοί 
τομείς και πολλές πολιπκές. Δεν υπάρχουν μονο
μερείς αποφάσεις. Πιστεύω όπ αυτό το οποίο θα 
κρίνει ο Ελληνας πολίτης είναι η επιτυχής πορεία 
της οικονομίας τα τελευταία χρόνια, η οποία επέ
τρεψε και τη δημιουργία και επέκταση των αγορών.

Η αγορά ομολόγων δημιουργήθηκε τα τελευταία 
χρόνια, η ελληνική κεφαλαιαγορά ενισχύθηκε σημα
ντικά και αναπτύχθηκε από μια πολύ περιορισμένη 
αγορά σε μια μεγάλη και σύγχρονη αγορά, η οποία 
γνώρισε μεγάλη άνοδο και φυσικά έχει μια σημα
ντική προοπτική. Πριν από ης εκλογές είναι γεγο
νός όη παρουσιάστηκε μια αδικαιολόγητη νευρικό
τητα, με την έννοια όη δεν εξηγείται από την πορεία 
της οικονομίας πι σηγμή που όλοι οι διεθνείς οργα
νισμοί αναβαθμίζουν διαρκώς την ελληνική οικονο
μία σε όλα τα επίπεδα. Τη σηγμή που δεν περνάει 
μέρα που να μην ακουστεί ένα καλό μαντάτο για την 
ελληνική οικονομία. Πιστεύω όμως ότι ούτως ή

άλλως η νευρικότητα αυτή έχει ημερομηνία λήξε- 
ως σης 9 Απριλίου.

Τελικά, στο Χρηματιστήριο «παίζουν» ή «επεν
δύουν», κύριε πρόεδρε;

Σε όλα τα χρημαηστήρια του κόσμου υπάρχουν 
επενδυτές με μακροχρόνιο και άλλοι με βραχυ
χρόνιο ορίζοντα. Πολλοί κάνουν πότε το ένα και 
πότε το άλλο .Το χρημαηστήριο δεν είναι στρατός 
ο οποίος λειτουργεί με διαταγές ή ένα ορισμένο 
τρόπο συμπεριφοράς.

Υπάρχει μία ελευθερία επιλογών και ο καθένας, 
ανάλογα με το ρίσκο το οποίο παίρνει και ης προσ
δοκίες ης οποίες έχει, διαμορφώνει ένα χαρτοφυ
λάκιο το οποίο του ταράζει. Εμείς έχουμε πει κατ’ 
επανάληψη, όη η διαμόρφωση του χαρτοφυλακίου 
από τους επενδυτές πρέπει να γίνεται πολύ προ- 
σεκηκά, μετά από πληροφόρηση και ενημέρωση 
για την πορεία της επιχείρησης, των μετοχών, ης 
δυνατότητες και φυσικά με πλήρη κατανόηση του 
σχετικού ρίσκου το οποίο αναλαμβάνει ο επενδυ
τής με ης επιλογές του.

Συμφωνείτε με την κρπκή που ασκείται προς 
την κυβέρνησή σας, όη δηλαδή ήταν λάθος η 
αναγόρευση του Δείκτη του Χρηματιστηρίου 
σε κεντρικό κριτήριο σξιοΓπσήας της κυβερ-

νηπκής και δη της οικονομικής πολιτικής;

θέλω να το ξαναπώ με κατηγορηματικό τρόπο. 
Εμείς δεν χρησιμοποιήσαμε το Χρημαηστήριο ως 
επιχείρημα σης ευρωεκλογές. Σης ευρωεκλογές 
δώσαμε τη μάχη με την πολιηκή μας στη χώρα και 
στην Ευρώπη. Βεβαίως, το Χρημαηστήριο το προ
βάλαμε και θα συνεχίοουμε να το προβάλλουμε 
όπως κάνουν όλες οι κυβερνήσεις των ανεπτυγ
μένων χωρών, όταν παρουσιάζουν την πορεία της 
οικονομίας της χώρας και προβάλλουν τα στοιχεία 
προόδου της, έτσι ώστε να προσελκύσουν διεθνείς 
επιχειρήσεις και επενδυτές. Το ίδιο ακριβώς 
κάνουμε στην αγορά ομολόγων. Προβάλλουμε την 
βελτίωση και την καλή λειτουργία της και αυτό έχει 
ττροσελκύσει πολλούς διεθνείς επενδυτές. Αυτό 
έγινε και θα γίνεται όπως σε οποιαδήποτε άλλη 
ανεπτυγμένη χώρα και δεν θα αφήσουμε το Χρη
μαηστήριο να γίνει ένα κομμαηκό ή αντικομματικό 
επιχείρημα.

Τα Ταμεία, κύριε πρόεδρε, ζητούσαν επί μήνες 
το δικαίωμα διαχείρισης των αποθεματικών 
τους, με μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας. 
Δεν είναι τουλάχιστον άκομψο ότι αυτό τους 
δόθηκε μόλις πρόσφατα, κατά την προεκλογι
κή περίοδο, όταν ο Δείκτης της Σοφοκλέους 
έπεφτε;

Η κυβέρνηση είναι αυτή η οποία εισήγαγε την 
αξιοποίηση με ευελιξία των αποθεματικών των 
Ταμείων, και είπαμε, όταν ξεκίνησε αυτή η διαδι
κασία πριν από περίπου δύο χρόνια, όη θα συνεχί- 
σουμε τη συζήτηση και τον διάλογο, έτσι ώστε υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις, κανόνες και πλαίσια, η 
ευελιξία αυτή να διευρυνθεί.

Σας θυμίζω όη τους τελευταίους μήνες γίνεται 
μία πολύ μεγάλη προετοιμασία για τα αμοιβαία 
κεφάλαια του ΙΚΑ, συστήθηκε η εταιρεία διαχείρι
σης κεφαλαίου για το ταμείο του ΤΑΠ-0ΤΕ, το οποίο 
θα έχει πολύ μεγαλύτερη ευελιξία, και παίρνουμε 
πολλές πρωτοβουλίες σε παρόμοια κατεύθυνση. 
Δεν είναι σωστό αυτό που λέτε, όη εμείς είχαμε 
ξεχάσει το θέμα και ξαφνικά σκεφτήκαμε να το 
ενθαρρύνουμε τώρα.

Αλλωστε και η απόφαση η οποία ελήφθη πριν 
από λίγο δεν έχει άμεση εφαρμογή διόη χρειάζεται 
προετοιμασία, χρειάζεται να συγκροτηθούν επεν
δυτικές επιτροπές, χρειάζεται να υπάρξουν διε- 
ρευνήσεις της αγοράς κ.λπ. αλλά νομίζω όη δεν 
πρέπει να χάνουμε την ευκαιρία να ανακοινώνουμε 
τις αλλαγές ης οποίες κάνουμε προς το καλύτερο, 
έτσι ώστε να προετοιμάζουμε τα ασφαλιστικά ταμεία 
να αξιοποιήσουν κάθε δυνατότητα που έχουν για να 
βελτιώσουν τα αποθεματικά τους με τον τρόπο 
αυτό, να διαμορφώσουν μία πολύ πιο υγιή οικονομι
κή κατάσταση για τους ασφαλισμένους τους.

Την απόφασή του να 
προχωρήσει η νέα 
κυβέρνηση σε 
μετοχοποίηση 
σημαντικού μέρους 
της ΔΕΗ επισήμανε ο 
πρωθυπουργός στη 
συνέντευξη που 
παραχώρησε στον 
διευθυντή της 
«Ημερήσιας» Κώστα 
Καλλίτση και στον 
διευθυντή της 
έκδοσης της 
«Ημερήσιας του 
Σαββάτου» Σεραφείμ 
Κοτρώτσο

Το σχέδιό μας για ΔΕΗ και OTE
» γ,

«Το κράτος πρέπει να διατηρεί 
αποφασιστικό και καθοριστικό ρόλο 

σης δημόσιες επιχειρήσεις»

μόρφωσαν καλύτερες συνθήκες 
Βιωσιμότητας του ασφαλισπκού 
συστήματος. Με την ίδια λογυτή 
θα πορευτούμε και στη μεγαλύ
τερη μεταρρύθμιση που έχει ανά
γκη το ασφαλιστικό σύστημα 
λαμβάνοντας υπόψη ης απόψεις 
των κοινωνικών εταίρων μέσα 
από ένα σοβαρό, συγκροτημένο 
και πλήρως ενημερωτικό κοι
νωνικό διάλογο. Σε αυτόν τον 
διάλογο θα ακουστούν όλες οι 
απόψεις, και σε κάθε περίπτωση, 
όπως έχουμε τονίσει, δεν πρό
κειται να θιγούν ώριμα ασφαλι
στικά δυταιώματα.

Πολλοί αναρωτιούνται π θα 
γίνει με το ασφαλιστικό, την 
ιδιωτικοποίηση OTE και 
ΔΕΗ, υπάρχουν καθαρές απα
ντήσεις;

Το ΠΑΣΟΚ μιλά πάντα με 
καθαρές θέσεις, και πιστεύω 
άλλωστε όπ αυτό υπήρξε και το 
σημαντικό μας πλεονέκτημα 
στην οικονομυτή πολιτική που 
ασκήσαμε τα τελευταία χρόνια. 
Με καθαρές θέσεις προχωρήσα
με στην προσαρμογή της ισοτι
μίας της δραχμής και τη συμμε
τοχή της στον Μηχανισμό 
Συναλλαγματικών Ισοτιμιών, με 
καθαρές θέσεις προχωρήσαμε 
σης διαρθρωπκές αλλαγές, με 
καθαρές θέσεις προχωρήσαμε 
σπς αποκρατικοποιήσεις κάι

σπς ιδιωτικοποιήσεις, με καθα
ρές θέσεις κάναμε το λεγόμενο 
μικρό πακέτο του ασφαλιστικού 
και της αγοράς εργασίας.

Ταυτόχρονα με την καθαρότη
τα των θέσεων επιμείναμε πολύ 
στον διάλογο με όλες πς ενδια- 
φερόμενες κοινωνικές ομάδες. 
Εμείς έχουμε ένα χαρακτηρισπ- 
κό, δεν αιφνιδιάζουμε. Και γιατί 
δεν αιφνιδιάζουμε; Διόπ  εμείς 
έχουμε συμμαχία με τον κόσμο 
της εργασίας και τον κόσμο της 
παραγωγής και ξέρουμε όπ οι 
διαρθρωτικές αλλαγές θα πετύ-

χουν μόνον εάν αυτοί οι κορυ
φαίοι συμμέτοχοι της οικονομι
κής διαδικασίας κατανοήσουν 
τη σημασία των διαρθρωτικών 
αλλαγών, την ενστερνιστούν, 
την υιοθετήσουν, δουλέψουν για 
την επιτυχία της. Σε αντίθεση 
βέβαια με την πολιτική η οποία 
ακολουθήθηκε επί Νέας Δημο
κρατίας.

Στα θέματα τα οποία λέτε 
έχουμε απαντήσει ξεκάθαρα. 
Οσον αφορά τον ΟΤΕ καταρχήν, 
εμείς απορρίψαμε τη λύση της 
εκχώρησης του management σε 
στρατηγυτό επενδυτή, όπως Βια- 
σηκά και φτηνά θα έλεγα, επι
χείρησε να κάνει η ΝΔ το 1993. 
Προχωρήσαμε σε μια σταδιακή 
μετοχοποίηση μέχρι το 49% 
έπειτα από διάλογο, συναίνεση 
και συμμετοχή, και νομίζω όπ



Με ποια κριτήρια θα επιλέξω
Ελσίνκι σε πράξη. Να ολο
κληρώσουμε την ένταξη της 
Κύπρου στην Ενωση, να πιέ
σουμε για μια δίκαιη και βιώ
σιμη λύση του Κυπριακού 
σύμφωνα με τις αποφάσεις 
του ΟΗΕ, να συμβάλουμε 
αποφασιστικά στο να κατα
στούν τα Βαλκάνια περιοχή 
ειρήνης, συνεργασίας και 
προκοπής. Να ολοκληρώσου
με την οικοδόμηση του κοι
νωνικού κράτους και να 
πολεμήσουμε την ανεργία και 
τον κοινωνικό αποκλεισμό. 
Να αναπτύξουμε όλες εκεί
νες  τις πολιτικές που έχουν 
στο επίκεντρό τους τον πολί
τη, τα ζω τικά  του συμφέρο
ντα, το μέλλον τω ν  παιδιών 
μας. Ν ’ ανοίξουμε νέους ορί
ζοντες για τη γενιά που έρχε
ται, δίνοντας δύναμη, ικανό
τητες και εφόδια στους νέους. 
Μπορούμε να τα πετύχουμε 
και θα τα πετύχουμε.

Τι θα σημάνει για σας, 
κύριε Πρόεδρε, μια εκλογι
κή νίκη; Ποιο θα είναι το 
μήνυμα;

Το μήνυμα θα είναι μια 
δικαίωση για όσα προσπαθή
σαμε αυτή την τετραετία.

Το μήνυμα θα είναι συγ
χρόνως και μια ευθύνη για 
την επιτυχία τω ν  στόχων που 
σας ανέφερα. Το μήνυμα, 
τέλος, θα είναι ότι η ελληνική 
κοινωνία θέλει πράγματι μια 
νέα Ελλάδα το 2004 στην 
κατεύθυνση που σας περιέ- 
γραψα. Και τα τρία μηνύματα 
θα μας εμψυχώσουν να 
κάνουμε καλά και αποτελε
σματικά τη δουλειά μας.

Και το μήνυμα μιας εκλο
γικής ήττας;

Δ ε ν  πιστεύω ότι θα ηττη- 
θούμε. Πιστεύω στο ένστικτο 
και στην κρίση της ελληνικής 
κοινωνίας, ότι θα μας δώσει 
και πάλι μια καθαρή εντολή.

Συμμερίζεστε την κριτική 
που σας ασκείτε ότι, κατά 
την περίοδο 1996-2000, 
καθυστερήσατε να λάβετε 
ριζοσπαστικά μέτρα, ιδιαί
τερα στην αρχή της θητείας 
σας; Εφόσον κερδίσετε πς 
εκλογές, κύριε πρόεδρε, 
έχετε σκεφθεί να προχω
ρήσετε αμέσως σε κάποιες 
σημαντικές αποφάσεις, να 
δώσετε ένα ευκρινές στίγ
μα προθέσεων για την επό
μενη τετραετία; Θα θέλατε 
να μας πείτε σε ποιους 
τομείς θα εστιαστεί το 
κυβερνητικό πρόγραμμα 
των πρώτων μηνών; Θα 
είναι απλώς η συνέχεια του 
προηγούμενου ή θα έχει 
ένα δυναμικότερο, αποφα
σιστικότερο, ας πούμε, πιο 
ρηξικέλευθο χαρακτήρα;

Νομίζω ότι σε πολλές περι
πτώσεις δώσαμε το στίγμα 
τω ν  προθέσεών μας πολύ 
νωρίς. Σας θυμίζω ξεκινήσα
με αμέσως μετά τις εκλογές

Κύριε πρόεδρε, διχάζονται 
σήμερα τα πρωτοσέλιδα 
των εφημερίδων σχετικά 
με το ποιος νίκησε στην 
τηλεοπτική αναμέτρησή 
σας με τον αρχηγό της 
Νέας Δημοκρατίας. Τελι
κά, ποιος κέρδισε; Εκτιμά
τε ότι θα επηρεάσει αυτή η 
αναμέτρηση στο εκλογικό 
αποτέλεσμα;

Οπως μπορεί να διαπιστώ
σει κανείς, η συζήτηση που 
έγινε δεν ήταν ολοκληρωμέ
νη, δεν ήταν συνολική, και γ ι’ 
αυτό πιστεύω ότι δεν πρέπει 
οι ψηφοφόροι να κρίνουν 
μόνο από την αναμέτρηση. 
Πάντως είδαν τους πρωταγω
νιστές και μπορούν να εκτι
μήσουν εάν υπερασπίστηκαν 
τις  θέσεις τους, εάν έδωσαν 
μία σωστή εικόνα της πολιτι
κής τους, εάν κέρδισαν ή δεν 
κέρδισαν.

Πάντως, ο κ. Καραμανλής 
εστίασε στην προβολή, εκ 
μέρους του, ενός «κοινωνι
κού προσώπου», ενώ σας 
κατηγόρησε (κάτι που 
έπραξε και σε άλλες περι
πτώσεις) για καθεστωτική 
αντίληψη και φαινόμενα 
αλαζονείας. Λέει ότι εδώ 
και 20 χρόνια κυβερνά το 
ίδιο κόμμα, τα ίδια πρόσω
πα...

Κοιτάξτε. Η έννοια  του 
καθεστώτος παραπέμπει σε 
μία αντίληψη ότι η κυβέρνη
ση αυτή δεν είναι εκλεγμένη 
από τον ελληνικό λαό και σε 
άλλες αδιαφανείς διαδικα
σίες. Γ ι’ αυτό και όσα λέγει ο 
κ. Καραμανλής υποκρύπτουν 
μία έμμεση αμφισβήτηση της 
δημοκρατικής διαδικασίας. 
Αλλά  θα σας πω την άποψή 
μου.

Η νέα εποχή απαιτεί κάτι 
διαφορετικό, και το ΠΑΣΟΚ 
κάνει ακριβώς αυτό το  δια
φορετικό. Οσον αφορά τα 
πρόσωπα, δ εν  έχει παρά να 
δει κανένας ποιοι συμμετέ
χουν σήμερα στην κυβέρνη
ση, να συγκρίνει τα πρόσωπα 
αυτά με εκείνα που ήσαν στην 
κυβέρνηση πριν το  1989 και 
να διαπιστώσει ότι υπάρχει 
μία πολύ μεγάλη αλλαγή, ότι 
αρκετά από τα στελέχη δεν 
έχουν μακρά κυβερνητική 
θητεία και γ ι ’ αυτό μπορούν 
να προσφέρουν αυτό ακριβώς 
που θέλει και ο κόσμος από 
νέα στελέχη: Κινητικότητα, 
δραστηριότητα και φρεσκάδα 
ιδεών. Η ένσταση του κ. 
Καραμανλή, το εφεύρημά του 
για την ακρίβεια, δεν ανταπο- 
κρίνεται στα πράγματα.

Η Νέα Δημοκρατία παρα
μένει στις ίδιες παλιές της 
θέσεις, κυρίως σε σχέση με 
ένα κράτος το  οποίο είναι 
κράτος παροχών και εξυπη
ρέτησης ορισμένων συμφερό

ντων. Θέλω να θυμίσω 
ότι δεν έχει περάσει 
πολύς καιρός που από 
πλευράς του αρχηγού

Από μια σκληρή αντιπαράθεση απόψεων και προγραμμάτων πρόκειται - σύμφωνα 
με τον πρωθυπουργό - να σηματοόοτηθούν οι τελευταίες ημέρες πριν από την κάλπη

της Ν Δ  δηλώθηκε ότι, Βεβαί
ως, μετά τις εκλογές πρόκει
ται να εξυπηρετηθούν όσοι 
εργάστηκαν για την εκλογική 
επιτυχία. Π ώς θα εξυπηρετη
θούν και π  σημαίνει αυτό; 
Σημαίνει απλούστατα ότι θα

αυτών των εκλογών;

Στην τετραετία που πέρασε 
έγινε μια μεγάλη προσπάθεια 
να ανορθώσουμε την οικονο
μία, να τη Βάλουμε σε νέους 
ρυθμούς ανάπτυξης, να πετύ-

θεμέλια ενός νέου κο ινωνι
κού κράτους, βιώσιμου και 
δίκαιου γ ι’ αυτούς που πράγ
ματι έχουν ανάγκη. Οι στόχοι 
αυτοί αποτελούν σήμερα ένα 
κεκτημένο για την Ελλάδα 
και αυτό το κεκτημένο πρέπει

«Η  Νέα Δημοκρατία παραμένει 
στις ίδιες παλιές θέσεις, κυρίως σε σχέση 

με ένα κράτος το οποίο είναι κράτος παροχών 
και εξυπηρέτησης ορισμένων συμφερόντων»

μπούμε πάλι στο παλιό φαύλο 
καθεστώς κομματικών διορι
σμών και του κομματικού 
κράτους. Τέλος, μπορώ να 
παραπέμψω -όσον αφορά τα 
πρόσωπα- και στο ψηφοδέλ
τιο Επικράτειας της ΝΔ. Μπο
ρεί να το συγκρίνει κανείς με 
το ψηφοδέλτιο Επικράτειας 
του ΠΑΣΟΚ για να δει ποιος 
προτείνει νέους ανθρώπους.

*

Κύριε Πρόεδρε, απομέ
νουν μόνο λίγες μέρες 
μέχρι τις εκλογές της 9ης 
Απριλίου. Εκλογές που 
από πολλούς χαρακτηρίζο
νται ως οι κρισιμότερες 
εδώ και πάρα πολλά χρό
νια. Τελικά τί κρίνεται, 
κατά τη γνώμη σας, σ’ αυτή 
την εκλογική αναμέτρηση; 
Ποιο είναι το διακύβευμα

χουμε τον στόχο της ένταξής 
μας στην Οικονομική και 
Νομισματική Ενωση με όλες 
τις οικονομικές και πολιτικές 
συνέπειες μιας τέτοιας έντα
ξης. Δεύτερον, να αναδείξου
με τον ρόλο της Ελλάδας στην 
Ευρώπη και την ευρύτερη 
διεθνή σκηνή ω ς συνδιαμορ- 
φωτή εξελίξεων, ω ς παράγο
ντα ειρήνης και συνεργασίας 
με κύρος, με φωνή, με αρχές 
και αξίες. Τρίτον, ν ’ αλλάξου
με το πρόσωπο της Ελλάδας 
μ’ ένα πρωτόγνωρο πρόγραμ
μα χ ιλ ιάδων μικρών και 
μεγάλων έργων, με τη δημι
ουργία σύγχρονων υποδο
μών και σύγχρονων θεσμών 
αποκέντρωσης της κεντρικής 
εξουσίας. Στην προσπάθειά 
μας αυτή είχαμε παράλληλη 
προτεραιότητα να θέσουμε τα

να το  διασφαλίσουμε για να 
μπορέσουμε να οικοδομή
σουμε πάνω σ’ αυτό, ώστε στο 
τέλος της επόμενης τετραε
τίας να ολοκληρώσουμε τη 
στρατηγική για μια Νέα 
Ελλάδα. Στη νέα εποχή μέσα 
στην ΟΝΕ θα κριθεί η συνέχι
ση της πορείας της οικονο
μίας μας, αν θα καταφέρει η 
Ελλάδα να παράγει ακόμη 
περισσότερη ευημερία για 
ακόμη πιο πολλούς και ο τρό
πος κατανομής και ανακατα
νομής της. Μέσα στην Ευρώ
πη θα δοθούν μάχες με σκλη
ρές διαπραγματεύσεις για την 
Ευρώπη που θέλουμε να 
δημιουργήσουμε, για το κοι
νωνικό της πρόσωπο και για 
την ανεργία. Θα πρέπει με 
σταθερά βήματα και συνετή 
πολιτική να μετατρέψουμε το



τους υπουργούς της νέας κυβέρνησης
«Θ α  επιλέξω πρόσωπα και σχήματα με γνώμονα το γεγονός 

ότι η κυβέρνηση πρέπει να είναι πρώτα απ’ όλα αποτελεσματική»

του 1996 το Πρόγραμμα 
«Καποδίστριας», το  οποίο 
ήταν μια σημαντική θεσμική 
τομή. Ξεκινήσαμε το πρό
γραμμα τω ν διαρθρωτικών 
αλλαγών και την προετοιμα
σία της χώρας για την ένταξη 
στον Μηχανισμό Συναλλαγ
ματικών Ισοτιμιών, πράγμα 
που έγινε ενάμιση χρόνο 
μετά, και αμέσως ύστερα από 
ιην ένταξή μας επιταχύναμε 
τις διαρθρωτικές αλλαγές της 
οικονομίας, που έφεραν ένα 
πολύ υψηλό ρυθμό ανάπτυ
ξης. Από την πρώτη στιγμή 
δώσαμε μεγάλη σημασία στην 
απορρόφηση τω ν  κοινοτικών 
πόρων και στην προώθηση 
τω ν  μεγάλων έργων.

Οπως και σε άλλους τομείς, 
τις μετοχοποιήσεις, π.χ. του 
OTE, καθώς και την εξυγίαν
ση τω ν δημοσίων επιχειρήσε
ων. Δ ε ν  διστάσαμε να πούμε 
τις απόψεις μας από την 
πρώτη στιγμή.

Απλώς έπρεπε να είναι 
καλά σχεδιασμένες, να υπάρ
ξει διάλογος, συναίνεση, και 
συμμετοχή,. Δ ιότι εμείς, όπως 
σας είπα προηγουμένως, 
κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις 
μαζί με τον κόσμο της εργα
σίας, μαζί με τον κόσμο τω ν  
επιχειρήσεων, έτσι ώ στε να 
έχουνε μία μεγάλης έκτασης 
υιοθέτηση συνεργασίας και 
κοινής πορείας.

Ενα θέμα που πολλοί συζη
τούν, κύριε πρόεδρε, είναι 
πώς θα είναι το σύστημα, το 
μοντέλο διακυβέρνησης

της επόμενης τετραετίας. 
Να περιμένουμε μια άλλου 
τύπου διακυβέρνηση εφό
σον κερδίσετε τις εκλογές, 
με νέα πρόσωπα ακόμα και 
εκτός των στενών κομματι
κών ορίων του ΠΑΣΟΚ;

Η διακυβέρνηση πρέπει 
πρώτα απ’ όλα να είναι απο
τελεσματική.

Τα σχήματα και τα πρόσω
πα να επιλέγονται πρωτίστως 
με το ν  γνώμονα αυτό. Συγ
χρόνως πρέπει να υπακούει

στην ανάγκη της συνέχειας 
αλλά και της ανανέωσης. Με 
αυτά τα κριτήρια θα προχω
ρήσω και την επομένη τω ν  
εκλογών εφόσον πάρω εντο
λή.

Μεγάλη συζήτηση γίνεται 
και για τον μεσαίο χώρο. Η  
Νέα Δημοκραήα τον 
«φλερτάρει», και δικά σας 
στελέχη μιλούν για το κοι
νωνικό ή το νέο κέντρο. 
Τελικά, εσείς η αισθάνε
στε; Σοσιαλιστής, σοσιαλ

δημοκράτης, κεντρώος;

Στην κοινωνία μας την 
τελευταία ΙΟετία έχει διαμορ
φωθεί μια νέα αντίληψη για 
το ποια πρέπει να είναι τα 
χαρακτηριστικά της στη 
σημερινή εποχή. Μια αντίλη
ψη που θέλει περισσότερη 
ελευθερία, περισσότερες 
δυνατότητες, περισσότερες 
ικανότητες. Μ ια αντίληψη 
που μιλάει για περισσότερη 
ανταγωνιστικότητα και επι
χειρηματικότητα, αλλά συγ

χρόνως κοινωνική δικαιοσύ
νη και συνοχή. Μια αντίληψη 
που μιλάει για την ισχυρή 
κοινωνία, τους δυνατούς 
πολίτες με αξιοπρέπεια, με 
δικαιώματα, αλλά και με 
ευθύνες. Μια κοινωνία που 
όσο κι αν βλέπει ξεπερασμέ
νο  τον ρόλο του κράτους 
όπως τον είχαμε γνωρίσει, 
θέλει το κράτος ω ς  επιτελικό 
στρατηγείο που δίνει κατευ
θύνσεις, νιώθει την ανάγκη 
παρεμβατικών πολιτικών 
εκεί που η αγορά αν αφηνό

ταν ελεύθερη να επικυριαρ- 
χήσει με τους μηχανισμούς 
της, θα μπορούσε να προκα- 
λέσει στρεβλώσεις, ανισορρο
πίες, αδικίες.

Μια αντίληψη που θέλει 
ειρήνη, ανάπτυξη και προκο
πή, καλύτερες μέρες για 
όλους και όχι για τα 2/3 της 
κοινωνίας μας. Αυτή η κοι
νωνία  που δεν είναι μόνο ο 
μεσαίος ή ο κεντρώος χώρος, 
θέλει μία κυβέρνηση που να 
νοιάζεται για όλα αυτά και να 
έχει αποδείξει ότι είναι σε 
θέση να τα πετυχαίνει.

Ορισμένοι λέγουν πως η 
μεγαλύτερη αδυναμία ιου 
ΠΑΣΟΚ είναι τα φαινόμε
να αλαζονείας. Συμμερίζε
στε αυτές τις κριτικές ή και 
φιλικές φωνές; Τις θεω
ρείτε βάσιμες;

Πιστεύω ότι πολύ συχνά 
συγχέουμε την αλαζονεία, 
την οποία και καταδικάζω, με 
την αυτοπεποίθηση που έχου
με όλοι μας για την ορθότητα 
τω ν κεντρικών επιλογών μας 
για το πού πρέπει να πάει η 
Ελλάδα. Με την ανυπόκριιη 
συχνά χαρά που κρύβει καθέ
νας μέσα του όταν βλέπει ότι 
η προσπάθεια που έκανε στον 
τομέα του αυτά τα χρόνια, οι 
κόποι του λαού δεν πήγαν 
χαμένοι, δώσαν καρπούς, 
γίναν πραγματικότητα. Ας 
μην παρεξηγούμε κάθε φορά 
αυτές τις εκδηλώσεις που 
είναι ανθρώπινες και δεν 
έχουν σχέση με αλαζονεία.

Θα Βελτιώσουμε την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση
Να πάμε και στην Παιδεία κύριε πρό
εδρε. Μαθητές, γονείς και εκπαιδευ
τικοί συνεχίζουν να αντιδρούν για 
πτυχές της εκπαιδευτικής μεταρ
ρύθμισης, και εδώ δεν έχουμε να 
κάνουμε με υποκινούμενους, η αγω
νία είναι πραγματική και απ’ ό, τι φαί
νεται έχουν γίνει λάθη από την πλευ
ρά της κυβέρνησης. Θεωρείτε ότι 
μετά τις εκλογές πρέπει να γίνει 
ευρεία συζήτηση και να προωθηθούν 
ρυθμίσεις που θα άρουν ενδεχομέ
νως κάποιες αδικίες του νέου συστή
ματος;

Η μεγαλύτερη επένδυση μιας κοινω-

Η μεγαλύτερη 
επένδυση

μιας κοινωνίας είναι 
σας νέες γενιές

νίας, αλλά και μιας πολιτικής είναι η 
επένδυση στη γενιά  που έρχεται, στο 
μέλλον τω ν  παιδιών μας.

Δ ε ν  μπορούμε να  ανεχτούμε πια να 
βλέπουμε τα Ελληνόπουλα στο τελευ
ταίο θρανίο γνώσης και δεξιοτήτων σε 
σύγκριση με τα άλλα παιδιά της Ευρώ

πης. Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 
είναι εγχείρημα μακράς πνοής.

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της 
είναι όχι μόνο λογικό αλλά και επιβε
βλημένο να γίνονται Βελτιωτικές 
παρεμβάσεις υπό τον όρο ότι δεν θα 
ανατρέπουν τη βασική φιλοσοφία και 
τον στόχο της. Η διάθεσή μας να κάνου
με Βελτιώσεις στη μεταρρύθμιση απο
δείχτηκε στην πράξη, και στη χρονιά 
αυτή πήραμε πολλά μέτρα για την καλύ
τερη εφαρμογή της.

Αυτό ισχύει και για το  μέλλον. Θα 
είναι λάθος όμως, λάθος με εθνικές 
συνέπειες, εάν αποφασίζαμε την ανα
τροπή της.

Επικίνδυνη η πολιτική της Ν Δ  για την οικονομία

«Η  νέα εποχή απαιτεί κάη διαφορετικό κατ το ΠΑΣΟΚ 
κάνει ακριβώς αυτό το διαφορετικό»

Καθ’όλη τη διάρκεια της προεκλογικής 
περιόδου μέχρι σήμερα, αρκετές φορές, 
τόσο εσείς όσο και κορυφαία στελέχη 
του ΠΑΣΟΚ, έχετε επισημάνει σε υψη
λούς τόνους πως μία εκλογυαί νίκη της 
ΝΔ θα ζημιώσει τον τόπο. Είπατε πως 
μία τέτοια εξέλιξη θα θέσει σε κίνδυνο 
ακόμα και τον στόχο της ΟΝΕ. Πιστεύ
ετε αλήθεια πως μία κυβέρνηση υπό τον 
κ. Κ. Καραμανλή είναι επικίνδυνη για 
τη χώρα;

Αυτό το οποίο συμβαίνει στον τόπο μας 
τα τελευταία χρόνια είναι η ριζική μετα
μόρφωση της ελληνικής οικονομίας.

Από μία οικονομία που είχε τεράστια 
ελλείμματα, πληθωρισμό, χρέη, υψηλά 
επιτόκια και ανύπαρκτη ανάπτυξη, έχει 
γίνει μία οικονομία η οποία βρίσκεται στην 
πρωτοπορία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με 
υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, με επενδύ
σεις, με τεράστια έργα υποδομής, με δημι
ουργία θέσεων απασχόλησης, Βελτιώνει 
ταχύτατα το βιοτικό επίπεδο, έχει πιάσει το 
70% του ευρωπαϊκού μέσου όρου και γενι
κά αναβαθμίζεται σε όλα τα επίπεδα.

Αυτό είναι πολύ καλό για την ελληνική 
οικονομία και για τον τόπο και πάνω απ’ 
όλα για τον κάθε Ελληνα πολίτη χωριστά.

Σκέφτομαι, λοιπόν, ότι η μεγάλη έγνοια 
του ελληνικού λαού είναι «πώς αυτή η 
πορεία όχι μόνο θα συνεχισθεί αλλά θα 
επιταχυνθεί», χωρίς να ξαναπέσουμε σε 
πειραματισμούς, αβεβαιότητες, και εφαρ
μογές μιας πολιτικής η οποία απεδείχθη

Στην περίπτωση 
που εφαρμοστεί μία 
οικονομική πολιτική 

που αγνοεί τους κανόνες 
και τις απαιτήσεις 

της ΟΝΕ, τότε 
κινδυνεύουν να χαθούν 

όλοι οι κόποι 
του ελληνικού λαού

ατελέσφορη και με υψηλό κοινωνικό και 
οικονομικό κόστος.

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΠΑ ΤΗΝ ΟΝΕ

Οταν γίνει η διαπραγμάτευση για την 
ΟΝΕ είναι φυσικό αυτοί οι οποίοι θα 
πάρουν την απόφαση, να εξετάσουν όχι 
μόνο τα μέχρι τώρα επιτεύγματα της ελλη
νικής οικονομίας, αλλά αυτό που σας 
έλεγα πριν.

Την ικανότητά της να τα διατηρήσει και 
να τα βελτιώσει ακόμη περισσότερο. Αυτό 
είναι το περίφημο θέμα της «διατηρησιμό- 
τητας».

Εάν υπάρχει μία οικονομική πολιτική η

οποία αγνοεί τους κανόνες, αγνοεί τις 
απαιτήσεις μιας χώρας στην Οικονομική 
και Νομισματική Ενση, αγνοεί την ευρω
παϊκή πρακτική που ακολουθούν άλλες 
χώρες σε θέματα οικονομίας, τότε είναι 
πολύ πιθανό να υπάρχουν συστάσεις και 
προειδοποιήσεις τόσο γραπτές όσο και 
προφορικές, οι οποίες φυσικά θα δημο
σιοποιηθούν και θα δημιουργήσουν μία 
εικόνα η οποία δεν θα είναι κολακευτική 
για την πορεία της ελληνικής οικονομίας 
τα επόμενα χρόνια.

Αυτό αμέσως θα έχει μία αντανάκλαση 
στη λειτουργία της οικονομίας.

Αυτομάτως θα αρχίσουν να δημιουρ- 
γούνται διάφορα σενάρια, εάν θα τα κατα
φέρει στο τέλος του χρόνου, π θα γίνει με 
το ένα μέτρο, τι θα γίνει με τη δημοσιονο
μική πολιτική κ.λπ. και «εκόντες - άκο- 
ντες» θα περάσουμε πάλι σε μία κατάστα
ση καΓά ιην οποία οι άλλες χώρες της 
ζώνης του Ευρώ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
και οι Διεθνείς Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί 
πάλι θα μας έχουν σε ένα διαρκές μικρο
σκόπιο να εξετάζουν εάν η ελληνική οικο
νομική πολιτική είναι συμβατή με αυτήν η 
οποία εφαρμόζεται σπς άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες.

Η πολιτική της Ν Δ  θα οδηγήσει σε αυιή 
την κατάσταση. Και εάν συμβεί αυτό, θα 
είναι κρίμα για τις θυσίες, τον μόχθο και 
την προσπάθεια την οποία κάναμε όλα τα 
τελευταία χρόνια, για να ξαναπεράσουμε 
πάλι μία περίοδο αμφισβήτησης και αβε
βαιότητας.


