
ΕΘΝΟΣ, 22 Μαρτίου 2000

Ερώτηση 1η:
Κύριε Πρόεδρε, οι πολίτες, όπως δείχνουν οι 

δημοσκοπήσεις, φαίνεται ότι δεν συμμερίζονται τον 

προβληματισμό που θέσατε για την πρόωρη προσφυγή στις 

κάλπες. Δηλαδή ποιο κόμμα θα διαπραγματευτεί με τους 

Ευρωπαίους εταίρους μας τις καλύτερες συνθήκες ένταξης 

της χώρας στην ΟΝΕ. Εκτιμάτε ότι τελικά οι πολίτες, δεν θα 

λάβουν υπόψη τους το κρίσιμο για σας δίλημμα;

Α1. Δεν συμφωνώ μαζί σας. Τον Απρίλιο και τον Μάιο θα 

υπάρξουν οι διαδικασίες συζήτησης για την πορεία της 

Ελλάδας μέσα στην ΟΝΕ. Είναι η διαδικασία προσδιορισμού 

της λεγάμενης “διατηρησιμότητας”.

Με απλά λόγια, σ’ αυτή την διαδικασία η χώρα μας πρέπει 

να αντλήσει τα μεγαλύτερα οφέλη, να πολλαπλασιάσει τα 

πλεονεκτήματα από την ένταξη μέσα στο πλαίσιο του 

Σύμφωνου Σταθερότητας.

Για κάποιες από τις χώρες που προηγήθηκαν από εμάς, οι 

διαδικασίες αυτές ήταν ιδιαίτερα δύσκολες σε ορισμένες 

περιπτώσεις.

Για να αντληθούν τα μεγαλύτερα οφέλη σ' αυτή την 

διαδικασία, χρειάζεται μια ισχυρή κυβέρνηση με νωπή λαϊκή 

εντολή, ώστε να προωθήσει αποτελεσματικά τα συμφέροντα 

της χώρας μας.



Οι πολίτες μπορούν να κρίνουν και να συγκρίνουν την 

αξιοπιστία των προτάσεων των κομμάτων όσον αφορά το 

μείζον αυτό ζήτημα.

Αξίζει μόνον να σημειώσω ότι ο κ. Καραμανλής επιμένει ότι 

δεν υπάρχει καμία διαπραγμάτευση. Μόνον αυτή η άποψη 

δείχνει πόσο διακυβεύονται ζωτικά εθνικά συμφέροντα από 

τη θέση ή την έλλειψη θέσεων από κάθε κόμμα που ζητά 

σήμερα την λαϊκή εντολή.

Ο λαός έχει απόλυτη συνείδηση της σημασίας των εκλογών. 

Γι’ αυτό είμαι βέβαιος για την νίκη του ΠΑΣΟΚ στις 9 

Απριλίου.

Ερώτηση 2η:
Πρόσφατη δημοσκόπηση έδειξε, ότι οι πολίτες στην 

πλειοψηφία τους δεν γνωρίζουν τι σημαίνει ΟΝΕ. Μόνο ένας 

στους τέσσερις πολίτες γνωρίζουν την Οικονομική και 

Νομισματική Ένωση, παρότι η ΟΝΕ αποτελεί το μεγαλύτερο 

πολιτικό στόχο της χώρας την τελευταία 25ετία, για το 

σύνολο σχεδόν των πολιτικών δυνάμεων. Πιστεύετε ότι η 

απόσταση μεταξύ της καθημερινής ζωής και της πολιτικής 

είναι τόσο μεγάλη, ώστε οι πολίτες να αγνοούν τους 

σημαντικούς στόχους που θέτει η Χώρα;

Α2. Θεωρώ ότι οι Έλληνες Πολίτες στην συντριπτική τους 

πλειοψηφία έχουν απόλυτη συνείδηση της σημασίας που 

έχει για τη χώρα μας η συμμετοχή της στην πρώτη ταχύτητα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Ο Ελληνικός Λαός έχει -πιστεύω- απόλυτη συνείδηση των 

μεγάλων και θετικών αλλαγών που έγιναν τα τελευταία 

χρόνια. Οι Έλληνες ξέρουν πολύ καλά τί σημαίνει να είσαι 

πολίτης σε μια χώρα που η οικονομία της ήταν επί δεκαετίες 

στην τελευταία θέση της Ευρώπης και τώρα έχει βρεθεί στην 

πρωτοπορία της ανάπτυξης.

Κάθε πολίτης έχει αίσθηση στην καθημερινή του ζωή της 

μεγάλης αλλαγής που έχει συντελεστεί. Θυμούνται πολύ 

καλά οι Έλληνες τις δεκαετίες που έζησαν με τις 

αβεβαιότητες της δραχμής, τα χρέη, τους δανεισμούς, τα 

θεόρατα επιτόκια που απομυζούσαν τον μόχθο του 

παραγωγού, τον πληθωρισμό που κατέτρωγε τα εργατικά 

εισοδήματα και το καλάθι της νοικοκυράς.

Βλέπουν σήμερα πόσα έχουν αλλάζει με τη σταθερότητα, το 

φθηνό χρήμα, τα μεγάλα έργα υποδομής, τις θέσεις 

απασχόλησης, την ανάπτυξη. Τα βλέπουν και αισθάνονται 

ότι μπορούμε πλέον να πετυχαίνουμε στόχους, που πριν 

δέκα μόλις χρόνια, έμοιαζαν άπιαστοι.

Ο κάθε πολίτης έχει δει αυτή την πορεία που ακολουθήσαμε, 

έχει δει τα πλεονεκτήματα που κατακτήσαμε, και γνωρίζει, ότι 

εφόσον συνεχίσουμε με σχέδιο, με γνώση, με όραμα έχουμε 

να κερδίσουμε πολύ περισσότερα στο νέο περιβάλλον της 

ΟΝΕ.

Ερώτηση 3η:
Πολλοί είναι αυτοί που φοβούνται την εντός ΟΝΕ περίοδο. Τα
κόμματα της Αριστερός σας κατηγορούν, ότι έχετε ήδη
αναλάβει δεσμεύσεις, που θα κάνουν την ζωή μας



δυσκολότερη. Από την άλλη πλευρά εσείς έχετε κατ' 
επανάληψη τονίσει, ότι η ΟΝΕ δεν είναι κόλαση ή 

παράδεισος, αλλά μια δοκιμασία, που εν τέλει θα κάνει τη 

χώρα ισχυρότερη, τελικά θα πρέπει να αναλάβει η νέα 

κυβέρνηση δεσμεύσεις και σε ποια κατεύθυνση;

Α3. Κύριε Δελατόλα δεν υπάρχουν ούτε δεσμεύσεις ούτε 

ανταλλάγματα για να μπούμε ή να παραμείνουμε στην ΟΝΕ. 

Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές.

Υπάρχει ένα πλαίσιο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και της ΟΝΕ, υπάρχουν κανόνες και στόχοι που είναι ίδιοι και 

απαράλλακτοι για όλους που συμμετέχουν στην Ζώνη του 

Ευρώ. Η κυβέρνηση καταστρώνει τα προγράμματα, θέτει 

τους στόχους για τους οποίους τους την έχει ψηφίσει ο 

Ελληνικός λαός και από κει και πέρα πρέπει να φροντίζει 

έτσι ώστε να διατηρεί η Ελλάδα την ανταγωνιστικότητά της, 

να διατηρεί τα πλεονεκτήματα τα οποία έχει μέσα στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην διάρκεια της ένταξης, η Κυβέρνηση 

διαπραγματεύεται με την ΕΕ και πείθει τα άλλα κράτη ότι έχει 

ένα σοβαρό πρόγραμμα, ότι έχει μία πολιτική, ικανή να 

δώσει στην ελληνική οικονομία εκείνο τον δυναμισμό, που 

πρέπει να έχει για να μπορεί να συνυπάρχει ισότιμα στην 

Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Η δική μας κυβέρνηση 

μπορεί να κάνει αυτή την διαπραγμάτευση με ένα τεράστιο 

πλεονέκτημα: με το πλεονέκτημα ότι εμείς είμαστε αυτοί οι 

οποίοι παραλάβαμε μία οικονομία σε συνθήκες κατάρρευσης 

και την οδηγήσαμε σε μία οικονομία που σήμερα είναι 

πρωτοπόρος στην ΕΈ. Μην ξεχνάτε ότι η Ελληνική



οικονομία σήμερα είναι η δεύτερη στην Ευρώπη σε ρυθμούς 

ανάπτυξης, είναι η πρώτη σε ρυθμούς επενδύσεων, έχει 

χαμηλό πληθωρισμό, και χαμηλά ελλείμματα, είναι μία 

οικονομία η οποία αποκαλύπτει σιγά σιγά τις μεγάλες 

δυνατότητες τις οποίες έχει και αυτό της δίνει ένα δυναμισμό 

και μία δυνατότητα να παίξει ένα σημαντικό ρόλο μέσα στην 

ΟΝΕ.

Από κει και πέρα υπάρχει το ζήτημα της αξιοπιστίας στην 

διαπραγμάτευση. Αν υποθέσουμε ότι προσέλθει η Νέα 

Δημοκρατία στην διαπραγμάτευση τί θα κάνει; Θα 

επαναλάβει στους εταίρους ότι εκπροσωπεί μια χώρα με 

“οικονομία τραβεστί” και “γυάλινα πόδια”; Αν ναι, πως θα 

διαπραγματευθεί; Θα επιμείνει ότι θα ικανοποιήσει τις 

τεράστιες υποσχέσεις που μοιράζει σήμερα δώθε κείθε; Τότε 

πράγματι, επειδή αυτές οι υποσχέσεις ανατρέπουν τα 

κριτήρια σύγκλισης, η χώρα θα οδηγηθεί εκτός ΟΝΕ.

Ερώτηση 4η:
Το Ασφαλιστικό για παράδειγμα, που απασχολεί ούτως ή 

άλλως όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, είναι ένας τομέας για τον 

οποίο θα δεσμευτούμε ως χώρα και σε ποια κατεύθυνση; 
Κάνετε λόγο για κοινωνικό διάλογο, ο οποίος θα 

προσδιορίσει το πλαίσιο των επόμενων διαρθρωτικών 

αλλαγών. Όμως οι εργαζόμενοι βλέπουν με καχυποψία τα 

όποια αποτελέσματα του και φοβούνται κυβερνητικούς 

αιφνιδιασμούς, έχοντας υπόψη προηγούμενα παραδείγματα, 
όπως π.χ. στον χώρο της Παιδείας....



Α4. Έχουμε αποδείξει ότι δεν λειτουργούμε με αιφνιδιασμούς. 

Αντίθετα εμείς θεραπεύσαμε τις άδικες ρυθμίσεις του 

αιφνιδιασμού της Νέας Δημοκρατίας στο Ασφαλιστικό το ’90 

- ’93.

Θα υπάρξει λοιπόν διάλογος. Και μάλιστα θέλω να πω ότι 

την συζήτηση για το Ασφαλιστικό την ξεκινάμε σήμερα σε 

πολύ καλύτερο περιβάλλον απ’ ότι πριν λίγα χρόνια. Οι 

προϋποθέσεις είναι ευνοϊκότερες, γιατί φροντίσαμε να 

διαμορφώσουμε τους καλύτερους δυνατούς οικονομικούς 

όρους για την επίλυση του προβλήματος.

Πέραν από αλυσίδα μέτρων, όπως είναι η ασφάλιση των 

μεταναστών κτλ., τα τελευταία χρόνια έχουμε φροντίσει 

ώστε να ενισχυθούν τα αποθεματικά των Ταμείων μέσω της 

μεγαλύτερης ευελιξίας που έχουν σε επενδύσεις και της 

καλής πορείας των αποδόσεων ομολόγων και μετοχών. 

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η οικονομική κατάσταση των 

Ταμείων είναι πολύ πιο εύρωστη απ’ ότι στο παρελθόν και 

αυτό μας επιτρέπει να πετύχουμε την βιωσιμότητα του 

ασφαλιστικού συστήματος πολύ πιο εύκολα.

Όχι λοιπόν απλώς δεν θα θιγούν ώριμα ασφαλιστικά 

δικαιώματα, αλλά το ασφαλιστικό σύστημα θα βελτιώσει τον 

στόχο της κοινωνικής αλληλεγγύης και δικαιοσύνης.

Ερώτηση 5η:
Την περίοδο των αγροτικών κινητοποιήσεων εκτός από τα 

επιμέρους αιτήματα του αγροτικού κόσμου, είχε τεθεί το θέμα 

της μείωσης του αγροτικού πληθυσμού κοντά στον μέσο 

κοινοτικό όρο. Σήμερα το θέμα μοιάζει να αποσιωπάται. Οι



αγρότες δεν έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τι τους περιμένει
την επόμενη μέρα;

Α5. Προτεραιότητά μας είναι η ανάπτυξη της υπαίθρου. Έχουμε 

δώσει σκληρές μάχες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την 

ελληνική ύπαιθρο. Σας θυμίζω ότι η Νέα Δημοκρατία 

προφήτευε ότι θα χάσουμε τα κονδύλια της “Agenda 2000” 

και πετύχαμε στο Βερολίνο, με σκληρή διαπραγμάτευση, 9 

τρις για την ανάπτυξη της υπαίθρου το 2000 - 2006. 

Ταυτόχρονα από το Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης έχουμε 

άλλα 2 τρις δρχ. σε συνδυασμένα έργα υποδομών για την 

γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία. Έχουμε λοιπόν 

εγγυημένους πόρους και ολοκληρωμένη πολιτική για την 

ανάπτυξη της υπαίθρου. Θέμα - κλειδί είναι η ανάδειξη του 

αγρότη και ιδιαίτερα του νέου αγρότη, σε επαγγελματία 

αγρότη. Να έχει την δυνατότητα να γνωρίζει όχι μόνον την 

αγροτική παραγωγή, αλλά τις σύγχρονες εξελίξεις: να 

χειρίζεται τις νέες τεχνολογίες, να επιδιώκει την ποιότητα και 

την πιστοποίηση των προϊόντων, να αντιλαμβάνεται την 

σημασία του marketing. Να μπορεί να αξιοποιήσει το νέο 

θεσμικό πλαίσιο που δημιουργήσαμε, να οργανώνεται με 

τους άλλους παραγωγούς σε σύγχρονες μονάδες εμπορίας 

και διάδοσης των προϊόντων της ελληνικής γης, αντί να 

εξάγουμε μαζικά και να τα αγοράζουμε μετά συσκευασμένα. 

Η Ελλάδα δεν έχει το οξύ πρόβλημα υπερσυσωρευμένου 

αγροτικού πληθυσμού, όπως είχαν παλαιότερα άλλες χώρες 

της ΕΈ. Προσθέτως, έχουμε σήμερα μια ανεστραμμένη 

ηλικιακή πυραμίδα στον αγροτικό κόσμο, που σημαίνει ότι τα



επόμενα χρόνια θα υπάρξει μια φυσιολογική έξοδος του 

αγροτικού πληθυσμού προς την σύνταξη και μάλιστα με 

όρους ολοκληρωμένης κοινωνικής ασφάλισης, αφού εμείς 

μετατρέψαμε τον ΟΓΑ σε κανονικό Ασφαλιστικό Ταμείο.

Η πολιτική την οποία έχουμε για την ανάπτυξη της υπαίθρου 

σε μια σύγχρονη, ανταγωνιστική βάση, θα δώσει την 

δυνατότητα να έχουμε μια αγροτική οικονομία σύγχρονη, με 

επαρκή απασχόληση, και πάνω απ’ όλα, με ένα βιώσιμο 

μέλλον.

Ερώτηση 6η:
Που αποδίδετε την κάμψη, που εμφανίζει το ΠΑΣΟΚ στα 

προπύργια του που ήταν τα αγροτικά και ημιαστικά κέντρα; 
Στελέχη του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζουν ότι αποτελεί "εφεύρημα" 

της ΝΔ, όμως είναι ένα θέμα στο οποίο συμφωνούν όλες οι 

δημοσκοπήσεις.

Α6. Κύριε Δελατόλα διαφωνώ μαζί σας και θα το δείτε στις 9 

Απριλίου. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ ήταν και είναι το κόμμα της αγροτιάς. 

Πράγματι, παλαιότερα, σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρξαν 

προβλήματα στον αγροτικό χώρο. Τα πράγματα όμως έχουν 

βελτιωθεί πάρα πολύ. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα σε όλα 

τα επίπεδα τα οποία αφορούν τη σχέση του κράτους με τον 

αγρότη. Στο επίπεδο των αποζημιώσεων, των πληρωμών, οι 

μηχανισμοί λειτουργούν πολύ καλύτερα και πιο γρήγορα.

Η Αγροτική Τράπεζα μετατρέπεται σε ένα σύγχρονο 

χρηματοπιστωτικό σύστημα για να στηρίζει τον αγρότη, όχι 

μόνον με τα χαμηλότοκα δάνεια αλλά σε όλες τις καθημερινές



οικονομικές δραστηριότητες και συναλλαγές. Με την πολιτική 

μας δίνουμε την ευκαιρία στους αγρότες να γίνουν και οι ίδιοι 

μέτοχοι της Τράπεζας, να συμμετέχουν στα σχέδια και τις 

αποφάσεις. Αυτό θα δημιουργήσει εντελώς νέες συνθήκες και 

δυνατότητες χρηματοδότησης για την αγροτική παραγωγή.

Ερώτηση 7η:
Τελικά ο εκσυγχρονισμός αγγίζει μόνο τους αστούς;

Α7. Ο εκσυγχρονισμός του κράτους, η ισχυροποίηση της χώρας 

μας στο σημερινό διεθνές περιβάλλον, η προοπτική της 

ευημερίας που ανοίγεται, αφορούν κάθε έλληνα πολίτη. Θα 

έλεγα μάλιστα ότι αφορούν πολύ περισσότερο τους πιο 

αδύναμους. Αυτούς που είχανε μικρότερες δυνατότητες 

πληροφόρησης, αυτούς που έχουνε χαμηλότερα 

εισοδήματα, δεν έχουν άμεση πρόσβαση στην 

πληροφόρηση, στις αγορές, στο κέντρο της παραγωγής. 

Διότι αυτό το οποίο κάνουμε εμείς είναι να δημιουργούμε τις 

προϋποθέσεις για την διαμόρφωση μιας συνεκτικής 

κοινωνίας και μιας οικονομίας η οποία αγγίζει, ενδιαφέρει και 

σημαίνει κάτι θετικό για τον κάθε έλληνα πολίτη. Τα 

παραδείγματα της αποκέντρωσης, της προσπάθειας που 

κάνουμε έτσι ώστε η δημόσια διοίκηση να πάει πιο κοντά και 

να είναι πιο χρήσιμη στον πολίτη, το Πρόγραμμα των 

μεγάλων έργων της περιφέρειας, με τα οποία διασυνδέουμε 

όλες τις περιοχές της χώρας, σε ένα ενιαίο σύνολο 

ανάπτυξης, τα Προγράμματα απασχόλησης είναι απόδειξη 

ότι ο εκσυγχρονισμός της χώρας είναι για όλους.



Ο εκσυγχρονισμός είναι κατεξοχήν η διαδικασία που 

δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση του 

κοινωνικού κράτους. Ο εκσυγχρονισμός είναι η προϋπόθεση 

για ένα κράτος αποτελεσματικό στην υπηρεσία του πολίτη. Ο 

εκσυγχρονισμός είναι κατεξοχήν αίτημα και ασπίδα των 

συμφερόντων του Έλληνα πολίτη. Είναι η αναγκαία συνθήκη 

για την ολόπλευρη ανάπτυξη της χώρας.

Ερώτηση 8η:
Ο χώρος της Υγείας θυμίζει το στίχο του Σαββόπουλου "όσο 

κι αν μετρώ κάτι περισσεύει". Κάθε χρόνο δαπανώνται 
δισεκατομμύρια και παρ' όλα αυτά η εικόνα είναι τραγική. 
Έχετε εξαγγείλει σημαντικές αλλαγές στο ΕΣΥ. Ωστόσο το 

πρόβλημα δεν είναι μόνο οι πεπαλαιωμένες ή άθλιες 

υποδομές, ούτε τα τεράστια διοικητικά και διαχειριστικά 

θέματα που αντιμετωπίζει ο χώρος της Υγείας. Το μεγάλο 

ζήτημα είναι η ενσωμάτωση της πολυδάπανης νέας 

τεχνολογίας, στο χώρο της Υγείας, που προχωράμε 

ιλιγγιώδεις ρυθμούς. Πιστεύετε, ότι είναι εφικτός στόχος να 

πετύχετε ταυτόχρονα το νοικοκύρεμα στην υποδομή, την 

αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών και την 

εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού;

Α8. Δεν εξυπηρετεί την αλήθεια ο μηδενισμός του έργου και της 

σημασίας του ΕΣΥ, ούτε των ανθρώπων του, είτε γιατροί 

είναι, είτε νοσηλευτικό προσωπικό.



Στο ΕΣΥ έχει γίνει ένα τεράστιο έργο στις υποδομές, είτε σε 

νέα Νοσοκομεία, είτε με την αναβάθμιση παλαιότερων, ένα 

έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σε πολλές περιπτώσεις έχει ενσωματωθεί στον εξοπλισμό η 

τελευταία λέξη της νέας ιατρικής τεχνολογίας. Γι’ αυτό κ. 

Δελατόλα, έχει σχεδόν μηδενιστεί η προσφυγή ασθενών στο 

εξωτερικό. Υπάρχουν και τέλεια μηχανήματα και εξαιρετικοί 

Έλληνες γιατροί στο ΕΣΥ.

Σας θυμίζω άλλωστε, ότι τα δύσκολα περιστατικά, σχεδόν 

πάντα καταλήγουν από τις ιδιωτικές μονάδες στα 

Νοσοκομεία του ΕΣΥ για να αντιμετωπισθούν. Δεν σας λέει 

κάτι αυτό;

Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι δεν πρέπει να μηδενίζεται η 

προσφορά του ΕΣΥ. Εμείς θα προασπίσουμε τη θέση μας 

ότι η Υγεία είναι δημόσιο αγαθό. Δεν συμφωνούμε με την 

ιδιωτικοποίηση της Υγείας.

Εμείς έχουμε αναγνωρίσει ότι στο χώρο της Υγείας 

χρειάζεται μια μεταρρύθμιση που θα αποσκοπεί στην 

παροχή πλήρους και αξιοπρεπούς περίθαλψης στον Έλληνα 

πολίτη.

Έχουμε καταθέσει αναλυτικά τις θέσεις μας. Πιστεύουμε 

ακράδαντα ότι στην βάση του μεγάλου έργου που 

εξελίσσεται ήδη στις υποδομές, την τετραετία 2000 - 2004, 

με τη μεταρρύθμιση του ΕΣΥ, θα έχουμε την πλήρη 

αναβάθμιση των υπηρεσιών Υγείας για τον Έλληνα πολίτη.



Ερώτηση 9η:

Οι τελευταίες εντάσεις στο χώρο της παιδείας έχουν κλονίσει 
σοβαρά την εμπιστοσύνη των πολιτών στην Δημόσια 

Εκπαίδευση. Πιστεύετε ότι θα περάσει χρόνος για να 

επουλωθούν οι πληγές;

Α9. Κανείς δεν μπορεί να πάρει την ευθύνη στον νέο αιώνα που 

μόλις χαράζει, να βρεθούν τα ελληνόπουλα πίσω από το 

ευρωπαϊκό επίπεδο εκπαίδευσης. Το ελληνόπουλο πρέπει 

να έχει τουλάχιστον τον ίδιο εξοπλισμό, τα ίδια εφόδια με το 

παιδί από την Γερμανία, την Γαλλία, την Πορτογαλία και την 

Ιρλανδία. Η μεταρρύθμιση στην δημόσια εκπαίδευση είναι 

αναγκαία ώστε να εξασφαλιστούν οι νέοι όροι για την 

καλύτερη μόρφωση των παιδιών μας, για την διεύρυνση των 

εκπαιδευτικών δυνατοτήτων και κατευθύνσεων, για 

περισσότερες θέσεις φοίτησης στα Πανεπιστήμια. Δίνουμε 

ιδιαίτερη σημασία στην ανύψωση της δημόσιας εκπαίδευσης 

γιατί θεωρούμε ότι η παιδεία είναι το εθνικό μας κεφάλαιο. Η 

δημόσια εκπαίδευση πρέπει να είναι υψηλής στάθμης αλλά 

και υψηλών απαιτήσεων. Πιστεύω ακράδαντα, ότι τώρα που 

το νέο σύστημα αρχίζει να λειτουργεί θα φανούν τα 

πλεονεκτήματα του και θα θεραπευθούν καλύτερα οι τυχόν 

αδυναμίες του. Η σωστή λειτουργία του συστήματος θα 

οδηγήσει σε νέους δεσμούς εμπιστοσύνης την εκπαιδευτική 

κοινότητα: τους γονείς, τους μαθητές, τους καθηγητές.



Ερώτηση 10η:

Οι περισσότερες ελληνικές οικογένειες ζουν με την αγωνία 

της απασχόλησης των παιδιών τους. Είναι το σημαντικότερο 

πρόβλημα, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, και εσείς 

αναφέρεστε πολύ συχνά στο θέμα. Εκτιμάτε ότι μέσα από την 

εξαγγελία προγραμμάτων κατάρτισης ή τα κίνητρα προς 

επιχειρηματίες για την πρόσληψη ανέργων "τιθασεύεται" η 

αγωνία των πολιτών;

Α10. Γνωρίζετε ότι η ανεργία είναι το πιο σύνθετο πρόβλημα που 

αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε 

υποβάλλει συγκεκριμένες προτάσεις στην Πορτογαλική 

Προεδρία για το “Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Απασχόλησης”.

Η απασχόληση είναι για μας η πρώτη και διαρκής 

προτεραιότητα. Την περασμένη τετραετία είχαμε δεσμευθεί 

ότι θα δημιουργήσουμε 180.000 θέσεις απασχόλησης. 

Δημιουργήσαμε πολύ περισσότερες.

Τώρα, για το 2000 - 2004, από καλύτερες θέσεις, με 

περισσότερα μέσα και πόρους, επεξεργαστήκαμε το “Εθνικό 

Σχέδιο για την Απασχόληση”. Δέσμευσή μας είναι ότι την 

ερχόμενη τετραετία δημιουργούνται 300.000 θέσεις 

απασχόλησης και προγράμματα κατάρτισης και 

επανακατάρτισης για άλλους 300.000 ανέργους και 

εργαζόμενους.

Το τοπίο θα αλλάξει σε θετική κατεύθυνση. Η μάχη κατά της 

ανεργίας, η μάχη για την πλήρη απασχόληση θα κερδηθεί.



Ερώτηση 11η:
Πώς μπορεί να συνδυαστεί η ανάγκη παραγωγής 

ανταγωνιστικών προϊόντων που επιβάλλει την περιστολή 

των δαπανών και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, με την 

ανάπτυξη θέσεων απασχόλησης;

Α11. Ο εκσυγχρονισμός της οικονομίας δεν είναι κίνδυνος για την 

απασχόληση. Η απασχόληση αυξάνεται μόνο αν η 

οικονομία είναι ανταγωνιστική. Η απασχόληση κινδυνεύει 

όταν μία επιχείρηση δεν εκσυγχρονίζεται όταν μία 

επιχείρηση δεν ανανεώνεται, διότι έτσι χάνει την 

ανταγωνιστικότητά της και βαθμιαία αποσύρεται από την 

σφαίρα της οικονομικής δραστηριότητας.

Πιστεύω ότι η μάχη για την ανταγωνιστικότητα, μπορεί να 

κερδηθεί και όσο βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα τόσο 

βελτιώνεται ο κύκλος δραστηριότητας της επιχείρησης τόσο 

η κάθε επιχείρηση μπορεί να δημιουργεί περισσότερες 

θέσεις απασχόλησης.

Μόνο έτσι δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και το 

εργατικό εισόδημα αυξάνεται και βελτιώνει την ευημερία και 

τις προοπτικές του εργαζόμενου. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι 

μπορεί να έχει απασχόληση σε μία οικονομία χαμηλής 

ανταγωνιστικότητας, γιατί αυτό θα οδηγήσει πρώτα στην 

εξαθλίωση των αμοιβών και αργά ή γρήγορα στην έκρηξη 

της ανεργίας. Ούτε πιστεύουμε ότι λύνεται το πρόβλημα της 

ανεργίας με την δημιουργία ενός στρατού «φτωχών 

εργαζομένων». Για μας η απασχόληση πρέπει να 

συμβαδίζει με την ευημερία του εργαζόμενου, την



ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, τον εκσυγχρονισμό των 

επιχειρήσεων.

Ερώτηση 12η:
Μπορεί οι φορολογικές ελαφρύνσεις στις επιχειρήσεις να
λειτουργήσουν ως κίνητρο για την απασχόληση;

Α12. Εφαρμόσαμε μια πολιτική κοινωνικής δικαιοσύνης στην 

φορολογική μας πολιτική. Φορολογήσαμε τα κέρδη των 

επιχειρήσεων, των Τραπεζών, την μεγάλη ακίνητη περιουσία 

κτλ., έτσι ώστε να λάβουμε από τους “έχοντες και 

κατέχοντες”, το δικό τους μερίδιο στην κοινή προσπάθεια. 

Ταυτόχρονα, δημιουργήσαμε ένα συνολικά θετικό πλαίσιο 

στην οικονομία, ώστε να υπάρξει μια υγιής ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Δίνουμε ήδη αρκετά κίνητρα στις επιχειρήσεις σχετικά με τις 

ασφαλιστικές κρατήσεις, έτσι ώστε να αυξήσουμε την 

απασχόληση όσο γίνεται περισσότερο. Θα συνεχίσουμε να 

διαμορφώνουμε κίνητρα προς την ίδια κατεύθυνση.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις με την κερδοφορία των τελευταίων 

ετών, έχουν πλέον την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν 

εκτεταμένες επενδύσεις, να δημιουργήσουν νέα προϊόντα, 

υπηρεσίες και θέσεις εργασίας. Οι επιχειρήσεις θα είναι οι 

μεγάλοι τροφοδότες της απασχόλησης.

Ερώτηση 13η:
Εκτιμάτε ότι έγιναν λάθος χειρισμοί στον τρόπο με τον οποίο
προσελκύστηκαν αμύητοι πολίτες στο Χρηματιστήριο, με



αποτέλεσμα να υπάρχει ο πανικός που ζήσαμε το τελευταίο 

διάστημα. Πολλοί είναι αυτοί που επισημαίνουν, ότι πριν τη 

γιγάντωση του Χρηματιστηρίου δεν υπήρξε το θεσμικό 

πλαίσιο για την προστασία των μικροεπενδυτών, από τους 

... μυημένους.

Α13. Έχουμε πει πολλές φορές ότι η συμμετοχή των 

επιχειρήσεων, των επενδυτών και των αποταμιευτών στις 

σύγχρονες αγορές χρήματος, κεφαλαίου και ομολόγων είναι 

ένα θετικό φαινόμενο όπως γίνεται σε μαζική κλίμακα σε όλο 

τον κόσμο. Η συμμετοχή αυτή όμως έχει κανόνες. Ο 

επενδυτής δεν μπορεί να κινείται με υπερβολικό ρίσκο και να 

θέλει να πραγματοποιήσει γρήγορα και υψηλά κέρδη και να 

πανικοβάλλεται στην παραμικρή διακύμανση. Πανικός και 

επενδυτής είναι μεταξύ τους εχθρικές έννοιες.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να φροντίζουν έτσι ώστε να 

αξιοποιούν τα αντλούμενα κεφάλαια από το χρηματιστήριο 

για την πραγματοποίηση επενδύσεων και την ενίσχυση της 

οικονομίας και της απασχόλησης. Έχουμε λάβει όλα τα 

μέτρα ώστε το ρυθμιστικό και ελεγκτικό πλαίσιο να είναι όσο 

γίνεται πιο αποτελεσματικό και διαφανές.

Έχω τονίσει επανειλημμένα, ότι παρά τις αναπόφευκτες 

διακυμάνσεις του, το Χρηματιστήριο είναι θεσμός ενταγμένος 

στην γενικότερη οικονομική λειτουργία της χώρας.

Η καλή και σταθερή πορεία της Ελληνικής Οικονομίας, είναι 

το σταθερό υπόβαθρο στήριξης της λειτουργίας και του 

Χρηματιστηρίου.



Ερώτηση 14η:
Τελικά εκτιμάτε ότι η πορεία του Χρηματιστηρίου θα 

επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα;

Α14. Ο ελληνικός λαός καλείται να αποφασίσει για την πορεία του 

τόπου όχι μόνον για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, αλλά για 

πολύ περισσότερα.

Βρισκόμαστε στην στιγμή που αν χάσουμε την ευκαιρία να 

εδραιωθούμε στην πρώτη ταχύτητα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, θα ξεκινήσουμε μετά από πολύ δυσμενέστερη θέση 

απ’ ότι προηγουμένως. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση τρέχει πιο 

γρήγορα. Δεν χάνεις απλώς έναν σταθμό. Χάνεις το τρένο 

και πρέπει να περιμένεις το επόμενο.

Στις 9 Απριλίου πρέπει να εμπεδώσουμε όσα κατακτήσαμε. 

Και να πολλαπλασιάσουμε τα οφέλη από τη νέα θέση της 

χώρας μέσα στην ΟΝΕ.

Το χρηματιστήριο από τις 1000 μονάδες του 1993 είναι 

σήμερα στις 5000 περίπου.

Η απόφαση του πολίτη διαμορφώνεται με συνολικά κριτήρια. 

Το Χρηματιστήριο μπορεί να είναι ένα από αυτά. Αλλά στο 

συνολικό του μέτρο. Από την γενική του πορεία και την 

γενική του προοπτική.

Και νομίζω, ότι παρόλο που μερικοί χαίρονται όταν πέφτει ο 

δείκτης και λυπούνται όταν ανεβαίνει, ο Έλληνας πολίτης 

έχει απόλυτη συνείδηση ότι έχουμε διασφαλίσει μια υγιή και 

σταθερή οικονομία. Άρα ένα σωστό πλαίσιο για το 

Χρηματιστήριο.



Ερώτηση 15η:
Πιστεύετε, ότι ο "ανένδοτος αγώνας κατά της διαφθοράς", 
όπως τον ονόμασε η ΝΔ, αλλά και οι επιθέσεις από τα 

μικρότερα κόμματα για το θέμα αυτό, έχουν επηρεάσει 

τμήματα της κοινωνίας ;

Α15. Νομίζω η πιο σωστή απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι 

ότι το ίδιο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας κατάλαβε πως 

αυτό ο δήθεν ανένδοτος και δήθεν αγώνας δεν είχε νόημα 

και στόχο.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια ζήσαμε μια διαρκή αλλαγή 

θέσεων της Νέας Δημοκρατίας σε όλα τα ζητήματα. Πότε 

λέει το ένα πότε το άλλο. Είναι κόμμα χωρίς σταθερές και 

υπεύθυνες θέσεις. Κορυφαία περίπτωση δεν είναι αυτή 

που αναφέρετε τα «περί ανένδοτου κατά της διαφθοράς» 

αλλά η συμπεριφορά της στο κεφαλαιώδες θέμα της 

εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Ο «ανένδοτος κατά της διαφθοράς» κατέπεσε μόνος του 

όσο εύκολα ξεκίνησε, επειδή δεν μας αγγίζει. Από το 1996 

ως σήμερα έχουμε θωρακίσει θεσμικά την διαφάνεια σε όλο 

τον δημόσιο τομέα, έτσι ώστε να μην μπορούν αλλότρια 

συμφέροντα να επηρεάσουν κυβερνητικές αποφάσεις.

Η Νέα Δημοκρατία με πολύ εύκολο τρόπο χρησιμοποιεί 

σταθερά βαριές και προσβλητικές εκφράσεις. Τελευταίο 

εφεύρημα είναι το περί «καθεστώτος». Τί θέλουν να πουν 

δηλαδή; Ότι πρέπει να καταργήσουμε την λαϊκή κυριαρχία; 

Ο λαός αποφασίζει ποιο κόμμα εκλέγει στην κυβέρνηση και 

ποιο κόμμα ορίζει στην αντιπολίτευση.



Δεν είναι ούτε σοβαρή ούτε πρέπουσα η άρνηση της 

λειτουργίας των Συνταγματικών θεσμών και της 

Δημοκρατίας από το κόμμα της Αξιωματικής 

Αντιπολίτευσης.

Ερώτηση 16η:
Η ΝΔ το τελευταίο διάστημα αυτοαττοκαλείται κόμμα του 

μεσαίου χώρου. Πιστεύετε ότι επιχειρεί να καλύψει ένα κενό, 
που εντοπίζεται σε όσους ψηφοφόρους τοποθετούνται στο 

κέντρο της πολιτικής σκηνής;

Α16. Είναι δύσκολο να παρακολουθήσει κανείς τις οβιδιακές 

μεταμορφώσεις της Νέας Δημοκρατίας. Αλλάζει διαρκώς 

πολιτικές που τις χρησιμοποιεί ως προσωπεία. Σήμερα 

φορά το ένα, άλλοτε το άλλο προσωπείο.

Σήμερα τα κόμματα, στο περιβάλλον της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης οφείλουν να έχουν συγκεκριμένες και 

αποσαφηνισμένες πολιτικές.

Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει. Το μόνο που κατανοεί κανείς 

από την άποψη της για «λιγότερο κράτος», το μόνο που 

κατανοεί από την παλαιοκομματική τακτική των διαρκών 

υποσχέσεων, είναι ότι πίσω από τα αλλεπάλλειλα 

προσωπεία υπάρχει η απομόνωση της στο άκρο του 

συντηρητικού φάσματος δυνάμεων.

Αντιστρόφως, το ΠΑ.ΣΟ.Κ., μέσα από τις καθαρές 

διαδικασίες των Συνεδρίων του, μέσα από την ανανέωση 

των λειτουργιών του, βρίσκεται σήμερα στο κέντρο της 

πολιτικής σκηνής.



Η πολιτική μας εντάσσεται στο μεγάλο ρεύμα της 

σύγχρονης ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας και εκφράζει 

μια νέα κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία στην Ελλάδα 

που ζητά την προοδευτική εξέλιξη της χώρας στο νέο 

ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Ερώτηση 17η:
Κύριε Πρόεδρε εύλογη είναι η απορία όλων, για τις 

πρόσφατες δηλώσεις Τζεμ, όσον αφορά στην μουσουλμανική 

μειονότητα της Θράκης. Θα περίμενε κανείς μετά το Ελσίνκι 

μια άλλη συμπεριφορά της Τουρκίας, αφού ο ευρωπαϊκός της 

δρόμος περνάει και από την Αθήνα. Μήπως δικαιώνονται 

έτσι οι σκεπτικιστές της απόφασης του Ελσίνκι;

Α17. Το Ελσίνκι είναι μια απόφαση που διασφαλίζει τα ελληνικά 

εθνικά συμφέροντα. Το Ελσίνκι δεν είναι μια διαδικασία στο 

πλαίσιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, αλλά είναι μια 

απόφαση των “15”, που προσδιορίζει την σχέση της 

Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εμείς θεωρούμε ότι το πλαίσιο του Ελσίνκι είναι μια θετική 

πρόκληση για την Τουρκία ώστε να προσεγγίσει το κοινοτικό 

κεκτημένο.

Είναι στο χέρι της Τουρκίας να αποφασίσει για τον ρυθμό, 

την ταχύτητα και την πληρότητα με την οποία θα 

ανταποκριθεί στην προσαρμογή της στο νέο πλαίσιο που 

έχει αποφασίσει να ενταχθεί.

Εμείς έχουμε κάνει τα βήματα μας. Περιμένουμε από την 

Τουρκία και τα δικά της.
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Ερώτηση 1η:

Κύριε Πρόεδρε, οι πολίτες, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, 
φαίνεται ότι δεν συμμερίζονται τον προβληματισμό που θέσατε για 
την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Δηλαδή ποιο κόμμα θα 
διαπραγματευτεί με τους Ευρωπαίους εταίρους μας τις καλύτερες 
συνθήκες ένταξης της χώρας στην ΟΝΕ. Εκτιμάτε ότι τελικά οι 
πολίτες, δεν θα λάβουν υπόψη τους το κρίσιμο για σας δίλημμα;

Α1. Οι πολίτες έχουν δει τα τελευταία χρόνια τις μεγάλες προσπάθειες 
που έχουν γίνει, τις δύσκολες αποφάσεις που έχουμε λάβει, την 
διαδικασία που ακολουθήσαμε για να πετύχουμε την ένταξή μας 
στην ΟΝΕ.
Γνωρίζουν πολύ καλά ποια είναι εκείνη η πολιτική με την οποία 
φτάσαμε στην επιτυχία του στόχου, και ποια είναι η πολιτική 
εκείνη η οποία αρνήθηκε, υπονόμευσε και αμφισβήτησε αυτή την 
διαδικασία. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ποιο κόμμα εργάσθηκε να 
πετύχει την προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας στις δύσκολες 
ευρωπαϊκές απαιτήσεις και ποιο κόμμα περιφρονούσε την πρόοδο 
την οποία σημείωνε η ελληνική οικονομία. Με βάση αυτές τις δύο 
στάσεις και συμπεριφορές, είναι εύκολο να καταλάβει ο πολίτης, 
ποιος είναι πιο εξοπλισμένος, ποιος πιστεύει πραγματικά σε αυτήν 
την πορεία της χώρας και ποιος είναι σε καλύτερη θέση να 
διαπραγματευθεί την ένταξη στην ΟΝΕ.

Ερώτηση 2η.

Πρόσφατη δημοσκόπηση έδειξε, ότι οι πολίτες στην πλειοψηφία τους 
δεν γνωρίζουν τι σημαίνει ΟΝΕ. Μόνο ένας στους τέσσερις πολίτες 
γνωρίζουν την Οικονομική και Νομισματική Ενωση, παρότι η ΟΝΕ 
αποτελεί το μεγαλύτερο πολιτικό στόχο της χώρας την τελευταία 
25ετία, για το σύνολο σχεδόν των πολιτικών δυνάμεων. Πιστεύετε ότι 
η απόσταση μεταξύ της καθημερινής ζωής και της πολιτικής είναι 
τόσο μεγάλη, ώστε οι πολίτες να αγνοούν τους σημαντικούς στόχους 
που θέτει η Χώρα;

Α2. Οι πολίτες δεν αγνοούν καθόλου τους πολιτικούς στόχους και την 
σημασία τους. Ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει να είσαι πολίτης σε 
μία χώρα που η οικονομία της επί δεκαετίες ήταν στην τελευταία 
θέση της Ευρώπης και τώρα έχει βρεθεί στην πρωτοπορία της



ανάπτυξης. Κάθε πολίτης έχει συνειδητοποιήσει στην καθημερινή 
του ζωή την μεγάλη αλλαγή που έχει συντελεστεί εξαιτίας της 
πολιτικής μας. Θυμούνται πολύ καλά τις δεκαετίες που έζησαν με 
την αβεβαιότητα της δραχμής, τα χρέη, τα θεόρατα επιτόκια που 
απομυζούσαν τον μόχθο του παραγωγού, τον πληθωρισμό που 
κατέτρωγε τα εργατικά εισοδήματα. Βλέπουν σήμερα πόσα έχουν 
αλλάξει με την σταθερότητα, το φθηνό χρήμα, τα μεγάλα έργα 
υποδομής, τις θέσεις απασχόλησης, την ανάπτυξη. Τα βλέπουν και 
αισθάνονται ότι μπορούμε πλέον να πετυχαίνουμε στόχους που 
πριν δέκα χρόνια φάνταζαν άπιαστοι.
Ο κάθε πολίτης έχει δει αυτήν την πορεία που ακολουθήσαμε, έχει 
δει τα πλεονεκτήματα που κατακτήσαμε, και φυσικά τα πολύ 
περισσότερα τα οποία θα έρθουνε μετά την πλήρη ένταξή μας στην 
ΟΝΕ.

Ερώτηση 3η.

Πολλοί είναι αυτοί που φοβούνται την εντός ΟΝΕ περίοδο. Τα 
κόμματα της Αριστερός σας κατηγορούν, ότι έχετε ήδη αναλάβει 
δεσμεύσεις, που θα κάνουν την ζωή μας δυσκολότερη. Από την άλλη 
πλευρά εσείς έχετε κατ' επανάληψη τονίσει, ότι η ΟΝΕ δεν είναι 
κόλαση ή παράδεισος, αλλά μια δοκιμασία, που εν τελεί θα κάνει τη 
χώρα ισχυρότερη, τελικά θα πρέπει να αναλάβει η νέα κυβέρνηση 
δεσμεύσεις και σε ποια κατεύθυνση;

A3. Δεν υπάρχουν μυστικές δεσμεύσεις για να μπούμε ή για να 
παραμείνουμε στην ΟΝΕ. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. 
Υπάρχει ένα πλαίσιο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της 
ΟΝΕ, υπάρχουν κανόνες και στόχοι που είναι ίδιοι και 
απαράλλακτοι για όλους που συμμετέχουν στην Ζώνη του Ευρώ. 
Η κυβέρνηση καταστρώνει τα προγράμματα τα οποία έχει 
σχεδιάσει, θέτει τους στόχους για τους οποίους τους την έχει 
ψηφίσει ο Ελληνικός λαός και από κει και πέρα πρέπει να 
φροντίζει έτσι ώστε να διατηρεί την ανταγωνιστικότητά της, να 
διατηρεί τα πλεονεκτήματα τα οποία έχει μέσα στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση. Στην διάρκεια της ένταξης. η Κυβέρνηση 
διαπραγματεύεται με την ΕΕ και πείθει τα άλλα κράτη ότι έχει ένα 
σοβαρό πρόγραμμα, ότι έχει μία πολιτική, ικανή να δώσει στην 
ελληνική οικονομία εκείνο τον δυναμισμό, που πρέπει να έχει για 
να μπορεί να συνυπάρχει ισότιμα στην Οικονομική και 
Νομισματική Ενωση. Η δική μας κυβέρνηση μπορεί να κάνει αυτή 
την διαπραγμάτευση με ένα τεράστιο πλεονέκτημα: με το 
πλεονέκτημα ότι εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι παραλάβαμε μία



οικονομία σε συνθήκες κατάρρευσης και την οδηγήσαμε σε μία 
οικονομία που σήμερα είναι πρωτοπόρος στην ΕΕ. Μην ξεχνάτε 
ότι η Ελληνική οικονομία σήμερα είναι η δεύτερη χώρα στην 
Ευρώπη σε ρυθμούς ανάπτυξης, είναι η πρώτη χώρα σε ρυθμούς 
επενδύσεων, έχει χαμηλό πληθωρισμό, και ελλείμματα είναι μία 
οικονομία η οποία αποκαλύπτει σιγά σιγά τις μεγάλες δυνατότητες 
τις οποίες έχει και αυτό της δίνει ένα δυναμισμό και μία 
δυνατότητα να παίξει ένα σημαντικό ρόλο μέσα στην ΟΝΕ.
Από κει και πέρα εάν κάποιος άλλος αναλάβει την 
διαπραγμάτευση θα πρέπει πρώτα να υπερασπιστεί κάτι το οποίο 
υπονόμευε, και μετά να πείσει ότι θα εφαρμόσει πολιτικές τις 
οποίες ούτε έχει πει, ούτε τις πιστεύει, ούτε τις έχει ποτέ 
δοκιμάσει.

Ερώτηση 4.

Το Ασφαλιστικό για παράδειγμα, που απασχολεί ούτως ή άλλως όλες 
τις ευρωπαϊκές χώρες, είναι ένας τομέας για τον οποίο θα 
δεσμευτούμε ως χώρα και σε ποια κατεύθυνση; Κάνετε λόγο για 
κοινωνικό διάλογο, ο οποίος θα προσδιορίσει το πλαίσιο των 
επόμενων διαρθρωτικών αλλαγών. Όμως οι εργαζόμενοι βλέπουν με 
καχυποψία τα όποια αποτελέσματα του και φοβούνται
κυβερνητικούς αιφνιδιασμούς, έχοντας υπόψη προηγούμενα 
παραδείγματα, όπως π.χ. στον χώρο της Παιδείας....

Α4. Έχω πει πολλές φορές ότι οι αιφνιδιασμοί δεν είναι για μας το μέσο 
με το οποίο σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε την πολιτική μας. Η 
πρακτική μας τα προηγούμενα χρόνια έδειξε ότι όχι μόνο δεν 
προβαίνουμε σε αιφνιδιασμούς αλλά όπου υπήρχαν μέτρα και 
πολιτικές οι οποίες εφαρμόστηκαν με αιφνιδιαστικό τρόπο από 
προηγούμενες κυβερνήσεις, εμείς δεν διστάζουμε να τις αλλάξουμε. 
Εμείς πιστεύουμε βαθιά στο διάλογο με όλους τους 
ενδιαφερομένους, πάνω απ'όλα γιατί η δική μας πολιτική εκφράζει 
τα συμφέροντα και τα οράματα του κόσμου της εργασίας και της 
παραγωγής.
Το ίδιο θα γίνει και για το ασφαλιστικό που θα το αντιμετωπίσουμε 
με το τρίπτυχο: Διάλογος -  Βιωσιμότητα -  Δικαιοσύνη. 
Ταυτόχρονα φροντίζουμε να διαμορφώσουμε τους καλύτερους 
δυνατούς οικονομικούς όρους για την επίλυση του προβλήματος. Τα 
τελευταία χρόνια έχουμε φροντίσει να ενισχυθούν τα αποθεματικά 
των ταμείων μέσω της μεγαλύτερης ευελιξίας που έχουνε σε 
επενδύσεις και της καλής πορείας αποδόσεων ομολόγων και 
μετοχών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η οικονομική κατάσταση των 
ταμείων είναι πολύ πιο εύρωστη απ' ότι στο παρελθόν και αυτό μας



επιτρέπει να πετύχουμε την βιωσιμότητα του ασφαλιστικού 
συστήματος πολύ ευκολότερα.
Το ασφαλιστικό σύστημα πρέπει εκτός από την βιωσιμότητα, να 
βελτιώσει τον στόχο της κοινωνικής αλληλεγγύης και 
δικαιοσύνης. Να δώσει μία σιγουριά στον εργαζόμενο ότι δεν θα 
αμφισβητηθεί η σύνταξή του, να του εξασφαλίσει την αίσθηση 
ότι οι ασφαλιστικές του αποταμιεύσεις θα «πιάσουν τόπο».

Ερώτηση 5.

Την περίοδο των αγροτικών κινητοποιήσεων εκτός από τα επιμέρους 
αιτήματα του αγροτικού κόσμου, είχε τεθεί το θέμα της μείωσης του 
αγροτικού πληθυσμού κοντά στον μέσο κοινοτικό όρο. Σήμερα το 
θέμα μοιάζει να αποσιωπάται. Οι αγρότες δεν έχουν δικαίωμα να 
γνωρίζουν τι τους περιμένει την επόμενη μέρα;

Α5. Προτεραιότητα είναι η ανάπτυξη της υπαίθρου με ένα 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάδειξης της ελληνικής περιφέρειας. 
Κλειδί για την ανάπτυξη της υπαίθρου είναι η ανάδειξη του αγρότη 
και ιδιαίτερα του νέου αγρότη σε επιχειρηματία. Να έχει τη 
δυνατότητα να γνωρίζει όχι μόνο την αγροτική παραγωγή, αλλά τις 
σύγχρονες δυνατότητες, να χειρίζεται τις νέες τεχνολογίες, να ξέρει 
πιστοποίηση, marketing. Να μπορεί να οργανώσει με τους άλλους 
παραγωγούς σύγχρονες μονάδες εμπορίας και διάδοσης των 
προϊόντων της ελληνικής γης, που θα έπρεπε να είναι περιζήτητα 
σε όλο τον κόσμο αντί να τα εξάγουμε μαζικά και να τα 
αγοράζουμε μετά συσκευασμένα από ξένους. Ο έλληνας αγρότης 
μπορεί πλέον να έχει μία ολοκληρωμένη παραγωγική και 
επιχειρηματική παρουσία στην ύπαιθρο.
Ο αγροτικός πληθυσμός είναι αλήθεια ότι μειώνεται, αλλά η 
Ελλάδα δεν έχει οξύ πρόβλημα υπερσυσσωρευμένου αγροτικού 
πληθυσμού όπως είχανε παλαιότερα άλλες χώρες της ΕΕ. Η 
Ελλάδα έχει σήμερα μία αντεστραμμένη ηλικιακή πυραμίδα στον 
αγροτικό κόσμο. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τα επόμενα χρόνια 
θα υπάρξει μία φυσιολογική έξοδος του αγροτικού πληθυσμού 
προς την σύνταξη και μάλιστα με όρους ολοκληρωμένης 
κοινωνικής ασφάλισης, αφού έχουμε φροντίσει να μετατρέψουμε 
τον ΟΕΑ σε κανονικό ασφαλιστικό ταμείο. Ετσι, η βαθμιαία 
προσαρμογή του αγροτικού πληθυσμού στα ευρωπαϊκά δεδομένα, 
δεν θα δημιουργήσει κανένα σοβαρό πρόβλημα αγροτικής 
μετανάστευσης και έξαρσης της ανεργίας, όπως αυτό 
παρατηρήθηκε παλαιότερα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η πολιτική 
την οποία έχουμε για την ανάπτυξη της υπαίθρου σε μία σύγχρονη



ανταγωνιστική βάση, πιστεύω ότι θα δώσει την δυνατότητα να 
έχουμε μία αγροτική οικονομία σύγχρονη με επαρκή απασχόληση 
και πάνω απ' όλα με ένα βιώσιμο μέλλον.

Ερώτηση 6.

Που αποδίδετε την κάμψη, που εμφανίζει το ΠΑΣΟΚ στα προπύργια 
του που ήταν τα αγροτικά και ημιαστικά κέντρα; Στελέχη του 
ΠΑΣΟΚ υποστηρίζουν ότι αποτελεί "εφεύρημα" της ΝΑ, όμως είναι 
ένα θέμα στο οποίο συμφωνούν όλες οι δημοσκοπήσεις.

Α6. Είναι γνωστό ότι σε ορισμένες περιπτώσεις παλαιότερα υπήρξαν 
προβλήματα στον αγροτικό κόσμο και καμιά φορά έντονα. Υπήρξαν 
αβεβαιότητες, υπήρξαν καθυστερήσεις στην εφαρμογή αρκετών 
πολιτικών, παρά το γεγονός ότι τις είχαμε σχεδιάσει και τις είχαμε 
διακηρύξει. Νομίζω όμως ότι τα πράγματα έχουν βελτιωθεί πάρα 
πολύ. Εχουν γίνει σημαντικά βήματα σε όλα τα επίπεδα τα οποία 
αφορούν την σχέση του κράτους με τον αγρότη. Στο επίπεδο των 
αποζημιώσεων, των πληρωμών, οι μηχανισμοί λειτουργούν πολύ 
καλύτερα και γρήγορα. Η Αγροτική Τράπεζα μετατρέπεται σε ένα 
σύγχρονο χρηματοπιστωτικό σύστημα για να στηρίζει τον αγρότη 
όχι μόνο με τα δάνεια, αλλά σε όλες τις καθημερινές οικονομικές 
δραστηριότητες και συναλλαγές. Με την πολιτική μας δίνουμε την 
ευκαιρία στους αγρότες να γίνουν και ίδιοι μέτοχοι της Τράπεζας, 
να συμμετέχουν στα σχέδια και τις αποφάσεις. Αυτό θα 
δημιουργήσει εντελώς νέες συνθήκες και δυνατότητες 
χρηματοδότησης για την αγροτική παραγωγή.
Πάνω απ' όλα όμως, για την προετοιμασία του μέλλοντος, έχουμε 
εξασφαλίσει 9 τρισ. δρχ. την επόμενη επταετία με τα οποία θα 
χρηματοδοτηθεί η ανάπτυξη της υπαίθρου. Με τον τρόπο αυτό 
μπορούμε να λύσουμε πειστικά και οριστικά το μεγάλο πρόβλημα 
της ανταγωνιστικότητας το οποίο βασάνιζε τον αγροτικό πληθυσμό 
της χώρας και δημιουργούσε αβεβαιότητες και αμφισβητήσεις. 
Σήμερα έχουμε την δυνατότητα μιας ολοκληρωμένης αγροτικής 
ανάπτυξης σε μία σύγχρονη Ευρώπη και αυτό δεν πρέπει να το 
διακυβεύσουμε με τους άσκοπους και αδέξιους πειραματισμούς των 
παχυλών υποσχέσεων.

Ερώτηση 7.

Τελικά ο εκσυγχρονισμός αγγίζει μόνο τους αστούς;



Α7. Ο εκσυγχρονισμός του κράτους, η ισχυροποίηση της χώρας μας 
στο σημερινό διεθνές περιβάλλον, η προοπτική της ευημερίας που 
ανοίγεται, αφορούν κάθε έλληνα πολίτη. Θα έλεγα μάλιστα ότι 
αφορούν πολύ περισσότερο τους πιο αδύναμους. Αυτούς που 
είχανε μικρότερες δυνατότητες πληροφόρησης, αυτούς που έχουνε 
χαμηλότερα εισοδήματα, δεν έχουν άμεση πρόσβαση στην 
πληροφόρηση, στις αγορές, στο κέντρο της παραγωγής. Διότι αυτό 
το οποίο κάνουμε εμείς είναι να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις 
για την διαμόρφωση μιας συνεκτικής κοινωνίας και μιας 
οικονομίας η οποία αγγίζει, ενδιαφέρει και σημαίνει κάτι θετικό 
για τον κάθε έλληνα πολίτη. Τα παραδείγματα της αποκέντρωσης, 
της προσπάθειας που κάνουμε έτσι ώστε η δημόσια διοίκηση να 
πάει πιο κοντά και να είναι πιο χρήσιμη στον πολίτη, το 
Πρόγραμμα των μεγάλων έργων της περιφέρειας, με τα οποία 
διασυνδέουμε όλες τις περιοχές της χώρας, σε ένα ενιαίο σύνολο 
ανάπτυξης, τα Προγράμματα απασχόλησης είναι απόδειξη ότι ο 
εκσυγχρονισμός της χώρας είναι για όλους.

Ερώτηση 8.

Ο χώρος της Υγείας θυμίζει το στίχο του Σαββόπουλου "όσο κι αν 
μετρώ κάτι περισσεύει". Κάθε χρόνο δαπανώνται δισεκατομμύρια 
και παρ όλα αυτά η εικόνα είναι τραγική. Εχετε εξαγγείλει 
σημαντικές αλλαγές στο ΕΣΥ. Ωστόσο το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι 
πεπαλαιωμένες ή άθλιες υποδομές, ούτε τα τεράστια διοικητικά και 
διαχειριστικά θέματα που αντιμετωπίζει ο χώρος της Υγείας. Το 
μεγάλο ζήτημα είναι η ενσωμάτωση της πολυδάπανης νέας 
τεχνολογίας, στο χώρο της Υγείας, που προχωράμε ιλιγγιώδεις 
ρυθμούς. Πιστεύετε, ότι είναι εφικτός στόχος να πετύχετε 
ταυτόχρονα το νοικοκύρεμα στην υποδομή, την αναβάθμιση των 
παρεχομένων υπηρεσιών και την εγκατάσταση σύγχρονου 
εξοπλισμού;

Α8. Είναι αλήθεια ότι στην υγεία, πολλά πράγματα θέλουν 
μεταρρύθμιση. Στην υγεία έχουν γίνει σημαντικά βήματα στον 
τομέα των υποδομών. Η χώρα μας διαθέτει σήμερα πολλά 
σύγχρονα και καλά εξοπλισμένα νοσοκομεία, τα έχει στελεχώσει 
με υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό, έχει καταφέρει να 
λύσει χρόνια προβλήματα περίθαλψης που πριν απαιτούσαν για 
συνηθισμένες περιπτώσεις να πάει ο ασθενής στην Αθήνα και για 
σοβαρές στο εξωτερικό. Συχνά όμως το αποτέλεσμα το οποίο 
αφορά τον έλληνα πολίτη, δεν ανταποκρίνεται ούτε στις 
δυνατότητες τις οποίες έχουμε, ούτε στο κόστος το οποίο



καταβάλουμε. Εμείς έχουμε εξαγγείλει μία μεταρρύθμιση του ΕΣΥ 
με στόχο να κάνουμε το χώρο της υγείας να είναι 
αποτελεσματικός, να μπορεί να προσφέρει εκείνα τα οποία έχει 
πραγματικά την δυνατότητα να κάνει για τον πολίτη χωρίς 
αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και αδυναμίες. Στόχος μας είναι να 
διαμορφώσουμε ένα σύστημα υγείας που παρέχει υπηρεσίες με 
αξιοπιστία και αξιοπρέπεια στον πολίτη. Εξαγγείλαμε και θα 
προχωρήσουμε στην δημιουργία του «Συνηγόρου υγείας του 
πολίτη», ο οποίος θα μπορεί να μεσολαβεί και να εξετάζει όλα 
εκείνα τα θέματα τα οποία ταλαιπωρούν καμιά φορά τους πολίτες 
στον χώρο της υγείας.

Ερώτηση 9.

Οι τελευταίες εντάσεις στο χώρο της παιδείας έχουν κλονίσει σοβαρά 
την εμπιστοσύνη των πολιτών στην Δημόσια Εκπαίδευση. Πιστεύετε 
ότι θα περάσει χρόνος για να επουλωθούν οι πληγές;

Α9. Όπως κάθε μεταρρύθμιση έτσι και η μεταρρύθμιση στην δημόσια 
εκπαίδευση απαιτούσε να διαμορφωθούν νέοι όροι οι οποίοι θα 
εξασφάλιζαν καλύτερες προϋποθέσεις μόρφωσης των παιδιών μας, 
περισσότερες δυνατότητες εκπαίδευσης και περισσότερες θέσεις 
φοίτησης στα Πανεπιστήμια.
Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην ανύψωση της δημόσιας 
εκπαίδευσης, γιατί αυτή αποτελεί τον καλύτερο τρόπο να 
μορφωθούν όλοι και ιδιαίτερα όσοι δεν έχουν τα οικονομικά μέσα 
για άλλες επιλογές. Το ελληνικό δημόσιο σχολείο πρέπει να 
κερδίσει την εμπιστοσύνη του μαθητή, του γονέα, του 
εκπαιδευτικού και να ξαναγίνει πρότυπο μόρφωσης και 
πολιτισμού.

Ερώτηση 10.

Οι περισσότερες ελληνικές οικογένειες ζουν με την αγωνία της 
απασχόλησης των παιδιών τους. Είναι το σημαντικότερο πρόβλημα, 
όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, και εσείς αναφέρεστε πολύ συχνά 
στο θέμα. Εκτιμάτε ότι μέσα από την εξαγγελία προγραμμάτων 
κατάρτισης ή τα κίνητρα προς επιχειρηματίες για την πρόσληψη 
ανέργων ’’τιθασεύεται" η αγωνία των πολιτών;

Α10.Η απασχόληση είναι για μας η πρώτη και διαρκής προτεραιότητα 
Την περασμένη τετραετία είχαμε δεσμευτεί ότι θα δημιουργήσουμε 
180.000 θέσεις απασχόλησης, δημιουργήσαμε πολύ περισσότερες και θα



επιταχύνουμε ακόμα πιο πολύ στο άμεσο μέλλον. Στόχος μας είναι να 
συρρικνώσουμε την ανεργία, να δώσουμε ευκαιρίες και θέσεις 
απασχόλησης, να δημιουργήσουμε μία κοινωνία που δεν σπαταλά το 
ανθρώπινο δυναμικό της.

Δεν δικαιολογείται σήμερα η ελληνική οικονομία να προοδεύει με 
τους ρυθμούς τους οποίους έχουμε, και να υπάρχουν τόσες θέσεις 
ανεργίας. Βέβαια πρέπει να ξέρετε, ότι η απασχόληση είναι ένα 
κοινωνικό φαινόμενο δεν είναι μόνο ευθύνη της κυβέρνησης. Είναι 
ένα φαινόμενο το οποίο απαιτεί μία συλλογική υπευθυνότητα απ' 
όλους. Είρώτα-πρώτα βέβαια από την Κυβέρνηση, η οποία 
προωθεί την ανάπτυξη, δίνει κίνητρα για επενδύσεις και θέσεις 
απασχόλησης, οργανώνει την διαρκή κατάρτιση σε νέες 
ειδικότητες. Όμως πρέπει να συμβάλουν και οι επιχειρήσεις. Οι 
επιχειρήσεις πρέπει να κατανοήσουν και αυτές, ότι η αύξηση της 
απασχόλησης είναι μία σημαντική παράμετρος όχι μόνον στην 
δική τους παραγωγή αλλά στην συνολική πορεία ευημερίας της 
κοινωνίας, πράγμα το οποίο δημιουργεί νέες δυνατότητες για 
όλους.

Ερώτηση 11.

Πώς μπορεί να συνδυαστεί η ανάγκη παραγωγής ανταγωνιστικών 
προϊόντων που επιβάλλει την περιστολή των δαπανών και την 
υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, με την ανάπτυξη θέσεων απασχόλησης;

A ll. Ο εκσυγχρονισμός της οικονομίας δεν είναι κίνδυνος για την 
απασχόληση. Η απασχόληση αυξάνεται μόνο αν η οικονομία 
είναι ανταγωνιστική. Η απασχόληση κινδυνεύει όταν μία 
επιχείρηση δεν εκσυγχρονίζεται όταν μία επιχείρηση δεν 
ανανεώνεται, διότι έτσι χάνει την ανταγωνιστικότητά της και 
βαθμιαία αποσύρεται από την σφαίρα της οικονομικής 
δραστηριότητας.
Πιστεύω ότι η μάχη για την ανταγωνιστικότητα, μπορεί να 
κερδηθεί και όσο βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα τόσο 
βελτιώνεται ο κύκλος δραστηριότητας της επιχείρησης τόσο η 
κάθε επιχείρηση μπορεί να δημιουργεί περισσότερες θέσεις 
απασχόλησης.
Μόνο έτσι δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και το εργατικό 
εισόδημα αυξάνεται και βελτιώνει την ευημερία και τις 
προοπτικές του εργαζόμενου. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι μπορεί 
να έχει απασχόληση σε μία οικονομία χαμηλής 
ανταγωνιστικότητας, γιατί αυτό θα οδηγήσει πρώτα στην 
εξαθλίωση των αμοιβών και αργά ή γρήγορα στην έκρηξη της



ανεργίας. Ούτε πιστεύουμε ότι λύνεται το πρόβλημα της ανεργίας 
με την δημιουργία ενός στρατού «φτωχών εργαζομένων». Για μας 
η απασχόληση πρέπει να συμβαδίζει με την ευημερία του 
εργαζόμενου, την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, τον 
εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων.

Ερώτηση 12.

Μπορεί οι φορολογικές ελαφρύνσεις στις επιχειρήσεις να 
λειτουργήσουν ως κίνητρο για την απασχόληση;

Α12. Εμείς δίνουμε ήδη αρκετά κίνητρα στις επιχειρήσεις σχετικά με τις 
ασφαλιστικές κρατήσεις, έτσι ώστε να αυξήσουμε την απασχόληση 
όσο γίνεται περισσότερο. Θα συνεχίσουμε να διαμορφώνουμε 
κίνητρα προς την ίδια κατεύθυνση.
Οι ελληνικές επιχειρήσεις με την κερδοφορία των τελευταίων 
ετών, έχουν πλέον την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν 
εκτεταμένες επενδύσεις, να δημιουργήσουν νέα προϊόντα, 
υπηρεσίες και θέσεις εργασίας. Οι επιχειρήσεις θα είναι οι μεγάλοι 
τροφοδότες της απασχόλησης.

Ερώτηση 13.

Εκτιμάτε ότι έγιναν λάθος χειρισμοί στον τρόπο με τον οποίο 
προσελκύστηκαν αμύητοι πολίτες στο Χρηματιστήριο, με 
αποτέλεσμα να υπάρχει ο πανικός που ζήσαμε το τελευταίο διάστημα. 
Πολλοί είναι αυτοί που επισημαίνουν, ότι πριν τη γιγάντωση του 
Χρηματιστηρίου δεν υπήρξε το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία 
των μικροεπενδυτών, από τους ... μυημένους.

Α13. Εχουμε πει πολλές φορές ότι η συμμετοχή των επιχειρήσεων, των 
επενδυτών και των αποταμιευτών στις σύγχρονες αγορές 
χρήματος, κεφαλαίου και ομολόγων είναι ένα θετικό φαινόμενο 
όπως γίνεται σε μαζική κλίμακα σε όλο τον κόσμο. Η συμμετοχή 
αυτή όμως έχει κανόνες. Ο επενδυτής δεν μπορεί να κινείται με 
υπερβολικό ρίσκο, να θέλει να πραγματοποιήσει γρήγορα κέρδη 
και αν κάτι δεν πάει καλά να ζητά την κρατική προστασία και να 
πιστέψουν πραγματικά στην θετική πορεία και εξέλιξη της 
ελληνικής οικονομίας. Πανικός και επενδυτής είναι μεταξύ τους 
εχθρικές έννοιες.
Οι επιχειρήσεις πρέπει να φροντίζουν έτσι ώστε να αξιοποιούν τα 
αντλούμενα κεφάλαια από το χρηματιστήριο για την



πραγματοποίηση επενδύσεων και την ενίσχυση της οικονομίας και 
της απασχόλησης. Η πολιτεία φρόντιζε και θα φροντίζει το 
ρυθμιστικό πλαίσιο να είναι όσο γίνεται πιο αποτελεσματικό.

Ερώτηση 14.

Τελικά εκτιμάτε ότι η πορεία του Χρηματιστηρίου θα επηρεάσει το 
εκλογικό αποτέλεσμα;

Α14. Πιστεύω ότι η κρίση του κάθε πολίτη, διαμορφώνεται με πολλά 
κριτήρια, και δεν νομίζω ότι μία συγκυρία σε ένα τομέα που 
εκδηλώθηκαν ορισμένες αψυχολόγητες συμπεριφορές θα 
αποτελέσει το κρίσιμο σημείο της επιλογής. Θα ήτανε σαν κανείς 
να παίρνει τις αποφάσεις του με βάση ορισμένες πρόσκαιρες 
εντυπώσεις οι οποίες μεγενθύνονται και διαδίδονται. Αυτό αδικεί 
τους πολίτες. Εμείς πιστεύουμε ότι ο πολίτης στις εκλογές κρίνει 
συνολικά την πορεία της χώρας, κρίνει την δική του πορεία μέσα 
στην γενική πρόοδο και βλέπει τις δυνατότητες και τις προοπτικές 
οι οποίες ανοίγονται.

Ερώτηση 15.

Πιστεύετε, ότι ο ’’ανένδοτος αγώνας κατά της διαφθοράς”, όπως τον 
ονόμασε η ΝΔ, αλλά και οι επιθέσεις από τα μικρότερα κόμματα για 
το θέμα αυτό, έχουν επηρεάσει τμήματα της κοινωνίας ;

Α15. Νομίζω η πιο σωστή απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι ότι το 
ίδιο το κόμμα της ΝΔ κατάλαβε πως αυτός ο δήθεν ανένδοτος και 
δήθεν αγώνας δεν είχε νόημα και στόχο. Όσον αφορά τις 
επιθέσεις από τα μικρότερα κόμματα και την ΝΔ αυτό δεν απέδειξε 
τίποτε άλλο παρά μόνο την απουσία μιας δικής τους στρατηγικής 
σε κρίσιμα θέματα της ελληνικής κοινωνίας. Επιχειρήθηκε να 
χρησιμοποιηθούν οι επιθέσεις ως υποκατάστατο αυτής της 
πολιτικής. Ο έλληνας πολίτης όμως δεν ενέδωσε σε αυτή την 
επιχείρηση χειραγώγησης, διότι πιστεύει στην πρόοδο που έχει 
συντελεστεί, πιστεύει στο μέλλον του τόπου του.
Όταν είδαν ότι η επιχείρηση αυτή απέτυχε να στρέψει την προσοχή 
του έλληνα πολίτη από τα πραγματικά ζητήματα που τον 
απασχολούν, οργάνωσαν την δεύτερη επιχείρηση περί 
«καθεστώτος» του ΠΑΣΟΚ, υβρίζοντας ουσιαστικά τον ελληνικό 
λαό επειδή ψήφισε σε πολλές εκλογικές αναμετρήσεις με ένα 
τρόπο που δεν άρεσε στην ΝΔ.



Όταν και αυτή η προσπάθεια δεν έπιασε, άρχισαν να λανσάρουν 
ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ «ό,τι ήταν να δώσει το έδωσε» και 
τώρα πλέον κουράστηκε. Αυτοί είναι που θα κουραστούν να 
ψάχνουν για παραπολιτικές μεθόδους, αντί της αντιπαράθεσης των 
θέσεων και των ιδεών.

Ερώτηση 16.

Η ΝΔ το τελευταίο διάστημα αυτοαποκαλείται κόμμα του μεσαίου 
χώρου. Πιστεύετε ότι επιχειρεί να καλύψει ένα κενό, που εντοπίζεται 
σε όσους ψηφοφόρους τοποθετούνται στο κέντρο της πολιτικής 
σκηνής;

Α16. Η ΝΔ έχει αλλάξει πολλές φορές την γνώμη που έχει για τον εαυτό 
της στην προσπάθειά της να προσελκύσει την προσοχή και το ενδιαφέρον 
του πολίτη. Κουράζονται πολύ να ψάχνουν για την εμφάνιση του 
κόμματος, επειδή δεν μπορούν να αλλάξουν τις χρεωκοπημένες πολιτικές 
τους. Θυμάστε παλιά ότι έβαζε και έβγαζε την φιλελεύθερη ταμπέλα σαν 
φλας που αναβοσβύνει. Τώρα εμφάνισε διαφορετική ταμπέλα, ως το 
κόμμα του "μεσαίου χώρου", προσπαθώντας να απογαλακτισθεί από τις 
βεβαρημένες παραδόσεις της Δεξιάς.

Εγώ πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει 
δεσμούς με όλα τα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Είναι ένα 
κόμμα το οποίο έχει πάνω απ' όλα δεσμούς με τον κόσμο της 
εργασίας, με τον αγροτικό κόσμο, με τις παραγωγικές δυνάμεις, με 
τις δυνάμεις του πολιτισμού και της σκέψης, με τους νέους, με 
όλες τις γενεές. Είναι ένα κόμμα με ιστορικές διαδρομές. Το πώς 
αποκαλεί κάθε κόμμα τον εαυτό του έχει μικρή μόνο σημασία. 
Αυτό που έχει σημασία είναι το ποιούς εκφράζει το κάθε κόμμα 
και αυτό είναι αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας πορείας μέσα στην 
ιστορία, στην διάρκεια της οποίας ο κάθε πολίτης βλέπει και 
κρίνει. Θα έλεγα ότι η Ν.Δ. έχει μία ιστορική διαδρομή ενός 
βαθειά συντηρητικού κόμματος το οποίο ακόμα δεν μπορεί να 
απαλλαγεί από ορισμένες ακραίες και επικίνδυνες εκφράσεις της 
Δεξιάς. Τα βλέπουμε αυτά ακόμα και τώρα.

Ερώτηση 17.
Κύριε Πρόεδρε εύλογη είναι η απορία όλων, για τις πρόσφατες 
δηλώσεις Τζεμ, όσον αφορά στην μουσουλμανική μειονότητα της 
Θράκης. Θα περίμενε κανείς μετά το Ελσίνκι μια άλλη συμπεριφορά 
της Τουρκίας, αφού ο ευρωπαϊκός της δρόμος περνάει και από την 
Αθήνα. Μήπως δικαιώνονται έτσι οι σκεπτικιστές της απόφασης του 
Ελσίνκι;


