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Γ.ΚΑΡΕΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, το τελευταίο διάστημα -όπως θα ξέρετε κι εσείς 
πολύ καλά- κυκλος)όρησαν σενάρια διαδοχής σας στο ΠΑΣΟΚ, μάλιστα με 
εμπλοκή ορισμένων κορυφαίων στελεχών θα έλεγα. Θέλω να σας ρωτήσω 
πρώτον σας ενόχλησαν αυτά τα σενάρια; Δεύτερον, εξακολουθεί να ισχύει η 
περσινή ή προπέρσινη δήλωσή σας -δεν θυμάμαι ακριβώς- ότι θα σας 
βλέπουμε για πολλά χρόνια ακόμη; Ευχαριστώ.

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ευχαριστώ κ.Καρελιά, αυτή η ερώτηση είναι σε κάθε 
συνέντευξη εδώ στη Θεσσαλονίκη, περίπου η ίδια. Θέλω να επαναλάβω κι 
εγώ το ίδιο το οποίο έχω πει κι άλλες φορές, ότι θα ηγηθώ του ΠΑΣΟΚ στις 
εκλογές του 2004. Γιατί έχω ένα έργο να πραγματοποιήσω, γιατί υπάρχει ένα 
σχέδιο για το οποίο αισθάνομαι ευθύνη και αυτό το σχέδιο πρέπει να 
προχωρήσει.

Το θέμα της επόμενης ηγεσίας, θα το θέσω εγώ όταν πρέπει. 
Και κριτήριο είναι το συμφέρον της χώρας, το συμφέρον του τόπου. Δεν είναι 
βεβαίως κριτήριο σε καμιά περίπτωση, η κατοχή μιας θέσης, ή η απόλαυση 
κάποιων εξουσιών από τη θέση αυτή.

Κριτήριό μας είναι και για εμένα και για το ΠΑΣΟΚ, πως θα 
προχωρήσει καλύτερα ο τόπος, πως θα πραγματοποιήσουμε το σχέδιό μας.

Β.ΣΚΟΥΡΗΣ («ΕΘΝΟΣ»): Κύριε Πρόεδρε, να συνεχίσω την ερώτηση του 
συναδέλφου. Ενα χρόνο μετά τις εκλογές όμως ανοίγει και το θέμα της 
εκλογής του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας.

Πρώτο ερώτημα: Ενδιαφέρεστε για τη θέση του Προέδρου της 
Δημοκρατίας; Και δεύτερο ερώτημα: Την εντολή του ελληνικού λαού για την 
επόμενη τετραετία -εάν την πάρετε βεβαίως- θα την διαχειριστεί τι, εσείς, 
ποιος;
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κύριε Σκουρή, είμαστε 2001. Μιλάτε για το 2005. Θα σας 
πω ότι είναι πολύ πρόωρο, όπως είναι πρόωρο το 2004. Στη Θεσσαλονίκη 
του 2003 μπορεί να ξαναθέσετε ή στο 2004 την ερώτηση.

Π.ΛΑΜΨΙΑΣ («ΤΟ ΒΗΜΑ»): Κύριε Πρόεδρε, τις τελευταίες ημέρες η 
Κυβέρνησή σας δια των εκπροσώπων της, εμμέσως αλλά σαφέστατα, μίλησε 
για εμπλοκή δικαστικών 'λειτουργών σε πολιτικά παιχνίδια. Την ίδια στιγμή 
εσείς εδώ από τη Θεσσαλονίκη μιλήσατε για ανοιχτό μέτωπο με τη Δεξιά.

Θέλω να μου πείτε, αν σε αυτό το μέτωπο βάζετε απέναντι σας 
και δικαστικούς λειτουργούς, ή εν πάση περιπτώσει αν θεωρείτε ότι 
εμπλέκονται σε πολιτικά παιχνίδια κρατικοί λειτουργοί;
ΠΡΩ0ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Τις τελευταίες μέρες συνέβη το εξής: Ενα κείμενο, ένα 
πόρισμα, δεν ξέρω ακριβώς ποιος είναι ο χαρακτήρας του, το οποίο σύμφωνα 
με τους κανόνες θα έπρεπε να γνωρίζει η δικαστική Αρχή και ο Πρόεδρος της 
Βουλής, βρέθηκε προφανώς στα χέρια του κ.Εβερτ.

Και υπάρχει το εύλογο ερώτημα, πού απέκτησε ο κ.Εβερτ το 
κείμενο; Περιμένω να μου απαντήσει και να μας απαντήσει, πώς υπεξαιρέθη
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Διάβασα επίσης, ότι η Διεθνής Εκθεση Θεσσαλονίκης -που 
όπως ξέρετε όλοι, έχει ζωή 66 ετών- είναι το πεδίο που θα υπάρχουν 
διαμαρτυρίες για την παγκοσμιοποίηση. Δηλαδή το Διεθνής ενοχλεί; Πρέπει 
να μην είναι πια Διεθνής η Εκθεση της Θεσσαλονίκης;

Διάβασα ότι αυτή η συνάντηση εδώ, η έκθεση η πολιτική που 
γίνεται κάθε χρόνο, μιλάει ο Πρωθυπουργός, μετά μιλάνε τα Κόμματα της 
Αντιπολίτευσης, μιλάει ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, είναι ένα 
πεδίο αναμέτρησης.

Και επειδή εγώ θεωρώ, ότι πρώτον, έχουμε όλοι ένα ενδιαφέρον 
για τη Θεσσαλονίκη. Και όσοι έχουν ενδιαφέρον για τη Θεσσαλονίκη, πρέπει 
βεβαίως να εκφράζουν την άλλη άποψη και τις γνώμες τους, αλλά κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε να αναδεικνύεται η διαφορετικότητα των απόψεων και όχι να 
αναδεικνύεται η αναμέτρηση.

Οτι και η Ελλάδα έχει συμφέρον να δείχνει, ότι τέτοιες 
διαδικασίες δεν γίνονται μέσα σε ένα πνεύμα βίας και αναμετρήσεων. Γιατί, 
αυτό το μήνυμα θέλουμε να δώσουμε στη Σύνοδο Κορυφής; Αυτό το μήνυμα 
θέλουμε να δώσουμε στους γείτονές μας; Πιστεύω όχι και δεν πρέπει να το 
δώσουμε.

Κατόπιν τούτου, εγώ,-θα σας παρακαλούσα αυτή την ερώτηση 
να την απευθύνετε σε αυτούς οι οποίοι διέδωσαν όλα αυτά ή προσπάθησαν 
όλα αυτά χωρίς επιτυχία.

κ.ΠΡΟΒΗΣ («ΚΑΡΦΙ»): Κύριε Πρόεδρε, να επανέλθω σε μία - δύο 
προηγούμενες ερωτήσεις. Αν κατάλαβα καλά αφήσατε ανοιχτό το ενδεχόμενο 
για το αν θα διαχειριστείτε εσείς ή όχι την εντολή που θα κερδίσετε ή όχι στις 
επόμενες εκλογές.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Μα σας είπα, κύριε Προβή, είναι 2001. Το 2004, το 2005. 
Γιατί δεν με ρωτάτε σας παρακαλώ για το 2007 και το 2010;

κ.ΠΡΟΒΗΣ («ΚΑΡΦΙ»): Οχι, δεν θέλω να πάω τόσα μακριά. Αλλά αν μου 
επιτρέπετε την ερώτηση, να το ρωτήσω αλλιώς. Θα είστε υποψήφιος 
Πρόεδρος και στο επόμενο Συνέδριο;
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Το είπα. Θα είμαι επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες 
εκλογές.

κ.ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ («ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»): Κύριε Πρόεδρε, για πρώτη φορά δημόσια στο μέσο της 
περασμένης εβδομάδος ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας, ο κ.Γιούγκερν Χρόμποκ απεύθυνε έκκληση στην 
ελληνική Κυβέρνηση για αποφασιστικές πολιτικές πρωτοβουλίες στο άμεσο 
μέλλον -όπως είπε- προκειμένου να διευθετηθεί το θέμα που έχει προκύψει με 
τις επανορθώσεις, το οποίο, όπως ξέρετε βεβαίως, έχει μπει σε μία τελική 
ευθεία, λόγω των εκκρεμών δικών οι οποίες γίνονται αυτές τις μέρες και λόγω 
της ημερομηνίας της 19ης Σεπτεμβρίου, η οποία έχει καθοριστεί για τα μέτρα 
εναντίον του Ινστιτούτου Γκαίτε στην Αθήνα.

23



υπάρχει ένας φορέας που εργάζεται και χωρίς να μπορώ να αναφέρω 
αριθμούς, σχεδόν το σύνολο του έργου, είναι σε μία φάση τέτοια, ώστε 
τώρα μπορούν να δοθούν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης και 
λήξης των έργων.

κ.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ("ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ” ): Κύριε Πρόεδρε στην 
ομιλία σας στα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης μας περιγράψατε ένα 
όραμα δεκαετίας. Σήμερα σε ερώτηση συναδέλφου σας άκουσα να λέτε ότι 
θα σας βλέπουμε εδώ για αρκετά χρόνια. Σαν Πρόεδρος από το επόμενο 
συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα είστε υποψήφιος Πρωθυπουργός στις επόμενες 
εκλογές;
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Σας απάντησα. Έχω μία ευθύνη να τελειώσω το έργο 
το οποίο έχω διαγράψει και σας επαναλαμβάνω και πάλι, θα συμμετέχω 
στην πολιτική ζωή. Δεν πρόκειται να αποχωρήσω από την πολιτική ζωή.

Δ.ΡΕΠΠΑΣ: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας.

3 *
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και αλλού, μπήκαν στα Πανεπιστήμια και μάλιστα σε πολύ καλή θέση, χωρίς 
να πάνε σε φροντιστήρια.

ΙΞάν αυτός ο κάποιος είχε τη γιαγιά του, τον παππού του ή τον 
πατέρα του κοτάκοιτο και έπρεπε να πηγαίνει στη δουλειά και δεν θα είχε 
κανέναν να τον φροντίζει, παλιά θα έπρεπε να απευθυνθεί σε μία κυρία, σε 
μία νοσοκόμα, η οποία να έρχεται να αλλάζει τον άρρωστο, να του δίνει 
φαγητό. Τώρα μπορεί να απευθυνθεί στο δήμο και να πει, έχω αυτή την 
περίπτωση και ο δήμος να του στείλει τη βοήθεια στο σπίτι, μία νοσοκόμο, μία 
κοινωνική λειτουργό κ.ο.κ. για να φροντίσει τον άρρωστο.

Και αν αυτός ο κύριος είχε ένα παιδί με ειδικές ανάγκες, το οποίο 
παλιά δεν πήγαινε στο σχολείο, το οποίο παλιά δεν είχε ειδική φροντίδα, θα 
μπορούσε να διαπιστώσει από το δήμο, ότι και τέτοιο σχολείο υπάρχει και 
τέχνη μπορεί να μάθει το παιδί του και ειδική φροντίδα μπορεί να έχει.

Θα πουν κάποιοι, μα όλα αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα 
παντού; Δεν συμβαίνουν στην Ελλάδα παντού. Η βοήθεια στο σπίτι είναι αυτή 
τη στιγμή σε 300 δήμους. Σε λίγο θα είναι σε 1.000 δήμους και στόχος μας 
είναι να είναι σε όλους τους δήμους. Υπάρχουν ακόμα πολλές περιπτώσεις 
για να βοηθήσουμε τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Αλλά σ’ αυτή τη χώρα τώρα 
έχουν πολλαπλασιαστεί τα σχολεία, τα κέντρα εκπαίδευσης, περισσότερο από 
ποτέ άλλοτε.
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Και είπα για τους μισθούς, εμείς έχουμε κάνει το ΕΚΑΣ. Τη 
φτώχεια την χτυπάμε εκεί που υπάρχει. Ήταν κάποιοι τότε που είπαν, όχι 
ΕΚΑΣ και τέτοια, αύξηση σε όλους τους συνταξιούχους τους ΙΚΑ για να πάρει 
ο καθένας ένα 500σάρικο ή χίλιες δραχμές. Είπαμε εμείς όχι. Κάποιοι δεν θα 
πάρουν. Οι περισσότεροι, αυτοί που έχουν μεγάλες συντάξεις, δεν θα 
πάρουν, για να επικεντρώσουμε.

Βεβαίως είπα και πριν, ότι ο Κηφισός είναι ένα αρνητικό 
στοιχείο, ότι εγώ, αν μου πλημμύριζε τρεις φορές το σπίτι, θα διαμαρτυρόμουν 
εντονότατα, θα ζητούσα από την πολιτεία να κάνει ό,τι είναι δυνατόν και αυτή 
είναι η εντολή για να μην υπάρξει πάλι το φαινόμενο. Θα περίμενα να μου 
έρθει μια αποζημίωση γι’ αυτό. Αλλά θα μπορούσα, πιστεύω εγώ, να διακρίνω 
απ’ αυτό το οποίο με ταλαιπώρησε και εκείνο το οποίο αφορά την πρόοδο του 
συνόλου του τόπου.

Γιατί στις εκλογές ψηφίζουμε με δύο κριτήρια βέβαια: ψηφίζουμε 
και αυτό το οποίο μας αφορά προσωπικά, αλλά πιστεύω ότι ως πολίτες 
πρέπει να έχουμε και μία αίσθηση πώς θα πάει ο τόπος μπροστά. 
Προβλήματα υπάρχουν, τα παλεύουμε, θα συνεχίσουμε να τα παλεύουμε. 
Αλλά ταυτόχρονα με τις πολιτικές που εφαρμόζουμε, πιστεύω ότι έχουμε 
οδηγήσει τη χώρα σε ένα άλλο επίπεδο και αυτό θα συνεχίσουμε.

Γ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ («ALPHA» - «ALPHA NEWS»): Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε 
μου μια προέκταση της ερώτησης του κ. Καρελιά. Η εξάρθρωση της 17Ν ήταν 
και -νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό- η μεγαλύτερη 
επιτυχία της δεύτερης θητείας σας, και ίσως και η μεγαλύτερη συνολικά
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επιτυχία σας, ως Πρωθυπουργού. Ωστόσο, αν δεχτούμε τις δημοσκοπήσεις, 
έχει βελτιώσει σαφώς το κλίμα για την Κυβέρνηση, δεν το έχει αντιστρέφει.

Το ερώτημα είναι σαφές: Εάν μετά την Ελληνική Προεδρία τεθεί 
για σας κάποιο δίλημμα, τι θα αποφασίσετε: Να δώσετε τη μάχη των εκλογών, 
ίσως με πιο αρνητικές προϋποθέσεις από κάθε άλλη φορά, θα επιλέξετε την 
υστεροφημία σας να καταγραφείτε στην ιστορία ως ο μοναδικός πολιτικός 
ηγέτης, που και σε εθνικό επίπεδο και σε εσωκομματικό, έχει μόνο νίκες; 
Ευχαριστώ.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όπως μου λέει ο κ. Πρωτόπαπας, εννοείτε με απλά λόγια 
αν θα μείνω ή θα φύγω; Αυτό με ρωτάτε;

Κύριε Ευσταθίου, το 2000 στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 
μετά τις εκλογές, κάποιοι συνάδελφοί σας με ρώτησαν το ίδιο. Στην πρώτη 
συνέντευξη που έδωσα μετά το Δεκέμβριο στην Ένωση Ξένων Ανταποκριτών, 
με ρώτησαν το ίδιο. Σε τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσα το Φεβρουάριο, με 
ρώτησαν το ίδ ο. Το 2001 στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με ρώτησαν το 
ίδιο. Δεν θέλω να σας κουράσω, ότι ανά τρίμηνο περίπου απαντώ σε αυτή την 
ερώτηση, εδώ και 3 χρόνια. Νομίζω ότι έχω απαντήσει και έχω απαντήσει με 
σαφήνεια και το πολύ το «Κύριε Ελέησον το βαριέται και ο παπάς»!

Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ («STAR»): Κύριε Πρόεδρε ζητήσατε πριν από λίγο να 
κρίνει ο λαός το συνολικό σας έργο. Η κοινή γνώμη πάντως έτσι όπως 
εκφράζεται μέσα από τις δημοσκοπήσεις δίνει ένα προβάδισμα διάρκειας στη 
Νέα Δημοκρατία 6 - 7  μονάδων και θεωρεί τον Κώστα Καραμανλή εξίσου ή 
και πολλές φορές καταλληλότερο πρωθυπουργό από εσάς. Νομίζετε πως 
αυτή η άποψη της κοινής γνώμης προοιωνίζεται και την ήττα σας στις 
ερχόμενες εκλογές;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Και αυτό το θέμα το έχουμε θίξει επανειλημμένα. Οι 
δημοσκοπήσεις είναι ένας γνώμονας για τις αντιδράσεις της κοινής γνώμης. 
Οι δημοσκοπήσεις δεν είναι εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις δεν είναι στοιχείο 
καθοριστικό, για να ληφθούν αμέσως πολιτικές αποφάσεις ή να αλλάξουν 
πολιτικές εξελίξεις. Αλίμονο μας! Τότε, δεν θα είμαστε μια δημοκρατία, θα 
είμαστε ένα πολιτικό σύστημα δημοσκοπήσεων και τον κυρίαρχο λόγο θα 
είχαν οι δημοσκόποι, όποιοι κι αν είναι.

Είμαστε μια δημοκρατία και ο λαός αποφασίζει στις εκλογές. Οι 
δημοσκοπήσεις -όπως είπα- πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Μια κακή 
δημοσκόπηση δεν πρέπει να δημιουργεί πανικό ή δεν πρέπει να σε τυφλώνει, 
σε σχέση με το τι επιδιώκεις. Γιατί, αν είναι έτσι, δεν θα επιδιώξεις ποτέ 
τίποτα. Μια καλή δημοσκόπηση δεν πρέπει να σε κάνει να θριαμβολογείς και 
δεν πρέπει επίσης να σε παρασύρει ότι ό,τι έχει προχωρήσει, προχωρεί 
σωστά.

Εΐπαναλαμβάνω, αφού εκτιμηθούν τα στοιχεία, ένα κριτήριο 
υπάρχει. Και αυτό το κριτήριο είναι και το βασικό πολιτικό κριτήριο που 
πρέπει να έχει η Κυβέρνηση, η όποια Κυβέρνηση, το όποιο Κόμμα: Το
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υπάρξουν από την τουρκοκυπριακή πλευρά θεαματικές κινήσεις, οι οποίες θα 
αλλάξουν τα δεδομένα.

Η Τουρκία, επίσης, έχει πει ότι σε περίπτωση ένταξης της 
Κύπρου στην Εϊυρωπαϊκή Ένωση, θα αντιδράσει. Το πώς θα αντιδράσει, είναι 
ασαφές. Κάποιοι δηλώνουν ότι θα προσαρτηθεί το τουρκοκυπριακό τμήμα της 
Κύπρου. Κάποιοι άλλοι ότι θα ενταχθεί η τουρκοκυπριακή πλευρά στην 
τουρκική οικονομία κ.ο.κ.

Και αυτά όλα δεν τα θεωρώ σοβαρά, με την έννοια ότι είναι 
διαπραγματευτικές απειλές, είναι προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων. 
Αλλά, από την άλλη πλευρά, δεν μπορώ να αποκρύψω ότι σίγουρα υπάρχουν 
και άνθρωποι οι οποίοι θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν ένα αρνητικό 
κλίμα για την ένταξη, για να πιέσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θέλω να προσθέσω, επίσης, ότι η Τουρκία ζητά να 
προσδιοριστεί ημερομηνία έναρξης των διαπραγματεύσεών της για να 
ενταχθεί αργότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι ημερομηνίες αυτές που 
έχουν ακουστεί από την τουρκική πλευρά είναι οι ημερομηνίες εντός του 2003.

Όπως ξέρουμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρχε μία μεγάλη 
αλλαγή, όσον αφορά τις κυβερνήσεις των κρατών - μελών. Υπάρχουν τώρα 
κυβερνήσεις, οι οποίες είναι επιφυλακτικές απέναντι στη διεύρυνση γενικότερα 
και ειδικότερα, όσον αφορά τις σχέσεις με την Τουρκία και τον προσδιορισμό 
μιας ημερομηνίας ένταξης. Και γι’ αυτό, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι κάτι το 
οποίο ίσως δεν θα προσέκρουε σε μεγάλες αντιρρήσεις πριν την αλλαγή 
αυτών των κυβερνήσεων, τώρα μπορεί να βρει κάποιους ριζικά αντίθετους.

Έχουμε και δύο εκλογές το Σεπτέμβρη: στις 15 του μηνός στη 
Σουηδία και στις 22 του μηνός στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 
Γερμανίας, το αποτέλεσμα των οποίων μπορεί επίσης να οδηγήσει σε 
σχηματισμό κυβερνήσεων, οι οποίες θα έχουν και διαφορετικές απόψεις από 
τις υπάρχουσες.

Όλα αυτά συνιστούν ένα περιβάλλον, όπου η ενταξιακή πορεία 
της Κύπρου, η οποία μέχρι τώρα θέλω να τονίσω έχει προχωρήσει απόλυτα 
ομαλά, μπορεί να συναντήσει δυσκολίες. Εμείς έχουμε προετοιμαστεί γι’ αυτή 
την περίπτωση και θα δώσουμε μία σκληρή μάχη. Όπως είπα και την 
Παρασκευή, η Κύπρος θα είναι στην πρώτη ομάδα που θα ενταχθεί στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Γ.ΕΛΕΝΟΠΟΥΛΟΣ («FLASH»): Κύριε Πρόεδρε, επειδή επί της ουσίας του 
περιεχομένου δηλαδή της πολιτικής σας έχουμε λάβει απαντήσεις για όλο το 
φάσμα, αναγκάζομαι να επανέλθω σε μία ερώτηση, η οποία κατά το ήμισυ 
έχει μείνει αναπάντητη, του κ. Λάμψια: Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των 
δημοτικών εκλογών, σκέπτεσθε να προχωρήσετε σε κάποιες αλλαγές στην 
Κυβέρνησή σας αμέσως μετά; Και να σας θυμίσω ότι πέρσι ή πρόπερσι, δεν 
θυμούμαι καλά, μας είχατε πει, ότι ακόμα δεν είσαστε έτοιμος να μας 
απαντήσετε, αν σκοπεύετε να διεκδικήσετε την Προεδρία το 2005. Μήπως το 
έχετε σκεφτεί καλύτερα;
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ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν σκέπτομαι να διεκδικήσω την Προεδρία το 2005 και 
δεν πρόκειται να κάνω ανασχηματισμό.

Γ. ΑΡΓΥΡΟΣ [«ΣΚΑΪ»): Κύριε Πρόεδρε, πρόσφατα κάνατε τη φορολογική 
μεταρρύθμιση και σας κατηγόρησαν ότι δεν ήσασταν τολμηροί, δεν 
προχωρήσατε σε δραστικές αλλαγές για το αφορολόγητο της οικογένειας. Και 
από εκεί και πέρα, δεν υπήρχε αναπτυξιακός χαρακτήρας και ακόμη, ότι 
κάποιοι τομείς της οικονομίας, ενώ η οικονομία μας βεβαιώνετε ότι πάει καλά, 
το Χρηματιστήριο για παράδειγμα παραμένει καθηλωμένο για τέταρτη χρονιά.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πρώτα απ’ όλα, να σας πω για το Χρηματιστήριο. Εάν 
δούμε τους δείκτες του Χρηματιστηρίου Αθηνών και τους συγκρίνουμε με τους 
δείκτες των ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων, θα διαπιστώσουμε ευκολότατα ότι, 
μετά από μία ορισμένη ημερομηνία, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς, αλλά όχι 
πρόσφατα, αυτό ισχύει για ένα χρόνο ή και περισσότερο, όταν στην Ελλάδα οι 
τιμές των μετοχών ήρθαν στο επίπεδο της ζήτησης της αγοράς, το 
Χρηματιστήριο Αθηνών ακολούθησε την ίδια περίπου πορεία. Θα μπορούσα 
να πω και ακριβώς την ίδια πορεία, που ακολούθησαν και τα Χρηματιστήρια 
της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως ξέρετε, λόγω του θέματος του ENRON, λόγω πρόσφατα 
του φόβου για την ανατίμηση του πετρελαίου, λόγω της πτώχευσης της 
WORLD COM, λόγω του ότι η VIVENTI μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις 
στον κόσμο έχασε το 85% της αξίας της, λόγω της μεγάλης κρίσης στις 
μετοχές της Πληροφορικής, τα Χρηματιστήρια διεθνώς έπεσαν. Και η πτώση 
αυτή είναι αντίστοιχη στο Χρηματιστήριο Αθηνών στο ίδιο περίπου επίπεδο. 
Λέω μετά την ημερομηνία εκείνη η οποία σηματοδότησε το τέλος της ειδικής 
συμπεριφοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Αρα, το συμπέρασμα είναι ότι και στο μέλλον οι εξελίξεις στο 
Ελληνικό Χρηματιστήριο θα είναι συνδεδεμένες με τις εξελίξεις στα διεθνή 
Χρηματιστήρια. Το Ελληνικό Χρηματιστήριο ίσως λόγω του υψηλότερου 
ρυθμού ανάπτυξης που έχει η χώρα, μπορεί να έχει κάποιες διαφορετικές 
καλύτερες αντιδράσεις. Ίσως.

Η φορολογική μεταρρύθμιση δεν είναι άτολμη. Ακόυσα αυτό το 
«άτολμη», γιατί υπήρχε το ερώτημα «πού κάνουμε την μείωση των 
συντελεστών;» Μία σχολή, μία άποψη η οποία έχει βέβαια και πολιτικό 
περιεχόμενο, λέει ότι «τη μείωση των συντελεστών, θα έπρεπε να την κάνετε 
στα υψηλά κλιμάκια και ιδίως στη φορολογία των επιχειρήσεων, των νομικών 
προσώπων δηλαδή, γιατί εκείνες θέλουν ενίσχυση, περισσότερα κέρδη, 
μεγαλύτερο πεοιθώριο για την ανταγωνιστικότητα».

Η άλλη άποψη, η δική μας άποψη ήταν ότι, τον τελευταίο καιρό, 
όσες παρεμβάσεις μπορέσαμε να κάνουμε στους φορολογικούς συντελεστές 
των επιχειρήσεων, τις κάναμε. Μειώσαμε αισθητά τα περασμένα χρόνια τους 
συντελεστές για τις επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα. Δημιουργήσαμε 
καλύτερες συνθήκες γι’ αυτούς. Γι’ αυτό, αυτή η παρέμβαση θα πρέπει να
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ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κυρία Καραγιάννη, όπως έχω πει επανειλημμένες 
φορές οι δημοσκοπήσεις είναι ενδείξεις και γι αυτό με απασχολούν. 
Αλίμονο να μην λάμβανα υπόψη μου τις ενδείξεις. Αλλά εάν ελάμβανα 
υπόψη μου μόνο τις δημοσκοπήσεις, το 1998 που όπως σας είπα οι 
δημοσκοπήσεις ήταν στο ναδίρ, ήταν χειρότερες από σήμερα, θα έπρεπε 
να είχα εγκαταλείψει την πολιτική ένταξη της Ελλάδος στην Οικονομική 
και Νομισματική Ένωση.

Αν λάβω και υπόψη μου τις δημοσκοπήσεις όπως ερμηνεύονται σήμερα 
από πολλούς και όχι ως ένδειξη αναμονών, δυσαρέσκειας, έκκλησης 
προσοχής, αλλά ως αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής, θα έπρεπε να 
έχω σταματήσει και την οικονομική μου πολιτική και τις άλλες 
πολιτικές. Δεν πρόκειται να το κάνω, διότι θέλω να σας επαναλάβω ότι 
δεν εκλέχθηκα για να παρακολουθώ τις δημοσκοπήσεις. Εκλέχθηκα για 
να χαράζω μία πολιτική, να εφαρμόζω ένα πρόγραμμα και να κρίνω την 
πολιτική μου, '■ πορεία με βάση τις πεποιθήσεις μου και όχι τις 
δημοσκοπήσεις.

κ. ΚΟΥΛΕΪ: Πρωθυπουργέ, αναφέρατε τα θέματα ασφαλείας σχετικά με 
τις συνθήκες τις δεκαετίας του '60 σχετικά με το Κυπριακό.,Υπάρχουν , ' 
άλλες πτυχές που θα πρέπει να αναθεωρηθούν ή να τροποποιηθούν 
όπως εδαφικά θέματα, διατάξεις για,^ςι εδάφη και τα όρια μεταξύ του 
τουρκοκυπριακού και ελληνοκυπριακού εδάφους;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ξαναρωτήθηκά το ίδιο ερώτημα και ήδη απάντησα 
πως δεν μπορώ να επεκταθώ πάνω σε αυτό το ζήτημα, διότι αυτό θα 
σήμαινε ότι εγώ και όχι η Κυπριακή πλευρά θα έκρινα τα κρίσιμα 
ζητήματα που πρέπει να τεθούν υπό διαπραγμάτευση. Αυτοί έχουν την 
πρωτοβουλία, αυτοί πρέπει να αποφασίσουν, αυτοί ξέρουν τι είναι 
σημαντικό γι αυτούς και__τι δεν η'νοα-—Δεν, εξπρτπτπι από μένα. Δεν 
εξαρτάται από^^τηΛΓ^ΈΙλλάδα. Είναι μία συζήτηση '~ηιετβξύΐ^ της 
Ελληνοκυμρτάκής και Τουρκοκυπριακής Κοινότητας.

Π./^ΑΑΜΨΙΑΣ («ΒΗΜΑ>): Κύριε Πρόεδρε, πολλοί ερμήνευσαν τις 
ηλώσεις σας στην Κοπεγχάγη και τα σχόλιά σας για τον κύριο 

Παπανδρέου ως μία κίνηση -ας που επιτραπεί η έκφραση- δαχτυλίδι για 
την προσεχή όποια στιγμή προκόψει αλλαγή εξουσίας στην ηγεσία του 
ΠΑΣΟΚ. Θέλω να μου πείτε καταρχήν αν σας ερμήνευσαν σωστά και 
δεύτερον, αν προτίθεστε σε όποια φάση εσείς κρίνετε σκόπιμο ή κριθεί 
σκόπιμο να κάνετε μια τέτοια κίνηση. Αν δηλαδή με κάποιο τρόπο θα 
υποδείξετε τον διάδοχό σας. Κι ένα τελευταίο. Αν αυτά που είπατε πριν 
τα ερμηνεύω σωστά, άτι δεν προτίθεστε να κάνετε ανασχηματισμό στην 
κυβέρνηση.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κύριε Αάμψια όταν με χαιρέτησε ο κύριος 
Ιντώναρος και τον χαιρέτησα κι εγώ, ο κύριος Αντώναρος είπε ότι 
-χομαι 7 χρόνια εδώ κι εγώ είπα ότι η συνάντησή μας εξελίσσεται σε 

:ό. Σκέφτηκα εκείνη την στιγμή να πω και δεν το είπα, σε θεσμό
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έχουν εξελιχθεί ορισμένες ερωτήσεις και τείνετε κι εσείς με την ερώτησή 
σας να γίνετε θεσμός.

Εδώ και 7 χρόνια, απαντάω την ίδια ερώτηση. Δεν ξέρω πια τι να σας 
απαντήσω. Θα σας υποβάλω ίσως μία δήλωση του Νόμου 105 για να 
έχετε και να την ανασύρετε.

κα ΚΟΡΙΔΗ («ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ ΓΑ»»1: Είναι
γεγσνοςκ. Πρωθυπουργέ ότι με τη συντονισμένη'"'στρατηγική τοσο της
Ελληνικής όσα—και rnc Κυπριακά^—Κυβέρνησης καθώς και των
Κομμάτων, επετεύχθη θα έλεγα εγώ μια νίκη με την ένταξη της Κύπρου 
στην Ε.Ε. Απ’ ότι γνωρίζω είναι προγραμματισμένη μια οικονομική 
ενίσχυση για τους Τουρκοκυπρίους από την Ε.Ε. του ποσού των 200 εκ. 
ευρώ. Δεδομένου ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά και η ελληνική δεν 
υπάρξει λύση μέχρι την 28*ι Φεβρουάριου θα ισχύει αυτή η οικονομική 
ενίσχυση; Ευχαριστώ.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Η οικονομική ενίσχυση δίνεται για να αναβαθμιστεί, 
να βοηθηθεί το βόρειο τμήμα του νησιού όπου κατοικεί ο 
τουρκοκυπριακός πληθυσμός. Δεν εξαρτάται η ενίσχυση από τη λύση 
του Κυπριακού. Δεν είναι όρος. * ~

3 V ‘»♦ν* .
Πιστεύω ότι θα ήταν άδικο και πο£υ αντιπαθητικό απέναντι στον 
τουρκοκυπριακό πληθυσμό μια βοήθεια την οποία κρίνει η Ε.Ε. ότι 
είναι αναγκαία, να μη δίνεται για να λυθεί το Κυπριακό. Αλλά είναι 
επίσης βέβαιο ότι αν λυθεί το Κυπριακό θα υπάρχει και συνέχεια και θα 
υπάρχουν και πολλές άλλες πολιτικές, οι οποίες θα αναβαθμίσουν την 
περιοχή και θα εξυπηρετήσουν πολύ πιο αποτελεσματικά και πολύ 
περισσότερο την τουρκοκυπριακή κοινότητα.

κ. ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να σας ρωτήσω ένα άλλο 
κεφάλαιο, εσωτερικό βέβαια, το θέμα της τρομοκρατίας. Απ' ότι φαίνεται 
στο θέμα αυτό αμέσως μετά τις γιορτές θα υπάρξουν οι ακροαματικές 
διαδικασίες. Ήθελα να ρωτήσω το εξής: Γιατί δεν θέλει η Κυβέρνηση να 
υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη στις δίκες αυτές της τρομοκρατίας; Φοβάται 
κάτι; Ευχαριστώ.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Με έκπληξη ακούω ότι η Κυβέρνηση φοβάται. Η 
Κυβέρνηση δεν φοβάται τίποτα. Η Κυβέρνηση πιστεύει ότι η τηλεοπτική 
κάλυψη των δικών αυτών που αφορούν εγκλήματα τα οποία 
συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον ή άλλων δικών που συγκεντρώνουν το 
ενδιαφέρον του κοινού, δεν επιτρέπει τη σωστή διεξαγωγή της δίκης.

Διότι οι παράγοντες της δίκης ιδίως όταν εξαρτάται η απόφαση από τη 
συμπάθεια ή την αντιπάθεια του κοινού, προσπαθούν μέσα από την 
επικοινωνία τους με τα μαζικά μέσα ενημέρωσης να επηρεάσουν το 
περιβάλλον και έτσι την κρίση του δικαστηρίου. Ποιο είναι το ερώτημα; 
Είναι η δίκη ανοιχτή στα κοινό; Μπορεί η δίκη να παρακολουθηθεί;
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