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Α.ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστούμε όλες και όλους όσους είναι σήμερα στη σημερινή συνέντευξη Τύπου. 
Θα ήθελα να υπενθυμίσω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι το θέμα αφορά την οικονομική ανάπτυξη.

Το δεύτερο είναι, ότι ασφαλώς η κα Μπακογιάννη έχει μια συγκεκριμένη προεκλογικού χαρακτήρα 
υποχρέωση, και ως εκ τούτου θα μείνει στο μεγαλύτερο διάστημα της συνέντευξης μαζί μας, αλλά κάποια 
στιγμή θα αποχωρήσει και ζητάμε απριόρι συγνώμη.
Κύριε Πρόεδρε.

Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Το μεγάλο ερώτημα των επικείμενων εκλογών, αφορά την πολιτική που χρειάζεται η χώρα 
στη μετά ΟΝΕ εποχή. Και το ερώτημα αυτό αφορά κατά κύριο λόγο την οικονομική πολιτική που 
σχεδιάζουμε.

Από την πλευρά της κυβέρνησης προβάλλεται ικανοποίηση για τα έως τώρα αποτελέσματα, και ζητείται 
ουσιαστικά εν λευκώ εξουσιοδότηση για συνέχιση της ίδιας διαχειριστικής πολιτικής. Σε καίριας σημασίας 
ζητήματα, η κυβέρνηση αρνείται να αποκαλύψει τις προθέσεις της και υποστηρίζει ότι η πολιτική της θα 
διαμορφωθεί μετά από διαπραγματεύσεις με την ΟΝΕ. Συγκεκριμένη πολιτική για καίριας σημασίας 
ζητήματα, δεν παρουσιάζει.

Από την πλευρά μας, η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει ένα συγκροτημένο πρόγραμμα, με συγκεκριμένους 
άξονες που υπηρετούν παράλληλα την ουσιαστική οικονομική, αλλά και κοινωνική σύγκλιση, την ταχύρυθμη 
ανάπτυξη σε συνδυασμό με την τόνωση της απασχόλησης. Δεν αρκούμαστε στη βελτίωση ορισμένων μόνο 
αριθμών σε βάρος όλων των άλλων, και ιδίως σε βάρος της καθημερινής πραγματικότητας του πολίτη.

Σε ό,τι αφορά την ουσιαστική οικονομική σύγκλιση, η κυβέρνηση εμφανίζεται ικανοποιημένη από την 
οικονομική πολιτική της. Για ποιά όμως οικονομική σύγκλιση μπορεί να μιλά, όταν ανάμεσα στις 25 πιο 
φτωχές περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ενωσης οι 11 είναι ελληνικές, με πιο φτωχή από όλες την Ηπειρο;

Για ποια σύγκλιση περηφανεύονται, όταν βρισκόμαστε στην προτελευταία θέση σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση 
του χάσματος πλουσίων και φτωχών όταν περίπου 2,5 εκατομμύρια Ελληνες ζουν κάτω από το όριο της 
φτώχειας;

Για ποια οικονομική επιτυχία μιλούν, όταν μέσα σε τέσσερα χρόνια διπλασιάστηκε το δημόσιο χρέος; Οταν οι 
εισαγωγές μας είναι τετραπλάσιες των εξαγωγών μας; Οταν σε μια μόνο διετία το έλλειμμα στο αγροτικό 
ισοζύγιο υπερδιπλασιάστηκε; Οταν το εισόδημα των αγροτών μειώθηκε τα τελευταία τέσσερα χρόνια κατά 
8%; Οταν μόνο τη περασμένη χρονιά έβαλαν λουκέτο 89.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις;

Για ποιο οικονομικό και κοινωνικό επίτευγμα περηφανεύονται, όταν το 1980 η ανεργία ήταν 3,5% και σήμερα 
ξεπερνά το 11,6%, με κυβερνητικά στοιχεία; Για ποια οικονομική και κοινωνική πολιτική δηλώνουν απόλυτα 
ικανοποιημένοι, όταν η Ελλάδα έχει τις χαμηλότερες συντάξεις στην Ευρώπη; Οταν οι μισθοί στη χώρα μας 
μόλις που ξεπερνούν το μισό του ευρωπαϊκού μέσου μισθού; Οταν τα τέσσερα τελευταία χρόνια επιβλήθηκαν 
περισσότερες από 80 νέες φορολογίες και η συνολική φορολογική επιβάρυνση αυξήθηκε κατά 230%;

Σε ότι αφορά την ονομαστική σύγκλιση, η εγκατάλειψη από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ του αρχικού 
προγράμματος σύγκλισης που είχε ετοιμάσει η Νέα Δημοκρατία, στοίχισε στη χώρα μας διετή καθυστέρηση. 
Είχε κόστος περίπου 1,5 τρισεκατομμύριο δραχμές για τους Ελληνες πολίτες, οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να 
καρπωθούν τα μέγιστα δυνατά οφέλη από την ένταξη στην ΟΝΕ.



Η Ελλάδα, θα κληθεί να λειτουργήσει μελλοντικά σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 
περιβάλλον, γεγονός που απαιτεί αυξημένη ανταγωνιστικότητα και ισχυρές παραγωγικές δυνάμεις. Ομως, οι 
σημαντικότερες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, οι διαρθρωτικές αλλαγές, οι αναγκαίες διαρθρωτικές τομές 
που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας του κράτους και της δημόσιας διοίκησης, την ενίσχυση του 
ανταγωνισμού, την ανεργία, το φορολογικό σύστημα, τον περιορισμό της κρατικής σπατάλης, την παιδεία, τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την περιφερειακή ανάπτυξη, την απελευθέρωση της οικονομίας, τις 
αποκρατικοποιήσεις, δεν υλοποιήθηκαν.

Η ονομαστική σύγκλιση και ένταξη στην ΟΝΕ, είναι κατά βάση το αποτέλεσμα δύο μόνο παραγόντων. Ο 
πρώτος αφορά την υπερφορολόγηση όλων των παραγωγικών τάξεων. Στην περίοδο "96- 2000 η κυβέρνηση 
Σημίτη αύξησε τη φορολογική επιβάρυνση κατά 4 τρισεκατομμύρια δραχμές. Θα μπορούσαμε να 
αναφερθούμε διεξοδικά -το έχουμε κάνει σε άλλες περιπτώσεις- στους 16 φορολογικούς νόμους και τις 
περισσότερες από 80 φορολογικές επιβαρύνσεις που επιβλήθηκαν.

Ο δεύτερος αφορά τη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους, απόρροια της προοπτικής 
ένταξης της Ελλάδας στην ΟΝΕ. Στην περίοδο "94-2000 η χώρα μας είχε καθαρό δημοσιονομικό όφελος από 
τα Κοινοτικά Ταμεία περίπου 10 τρισεκατομμύρια δραχμές, ενώ στην ίδια περίοδο εισπράχθηκαν 
περισσότερα από 52 τρισεκατομμύρια δραχμές. Δηλαδή σε αυτή την εξαετία οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ 
διαχειρίστηκαν πόρους που ισοδυναμούν περίπου με το 150% του ετήσιου εθνικού εισοδήματος. Και παρ" 
όλα αυτά, το δημόσιο χρέος στην περίοδο αυτή αυξήθηκε κατά 25 τρισεκατομμύρια δραχμές.

Σήμερα ισχυρίζεται η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ότι η κυβέρνηση πέτυχε και ότι εμείς αποτύχαμε στις εκτιμήσεις μας. 
Πρέπει να επισημάνω, πρώτον, ότι στόχος ήταν η επίτευξη των κριτηρίων του Μάαστριχτ το 1998, μαζί με 
όλες τις άλλες χώρες. Και σε αυτό δεν χρειάζεται μάρτυρες η αποτυχία της κυβέρνησης.

Δεύτερον, ότι οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ απέτυχαν σε όλα τα σχέδια που κατάρτισαν, ακόμη και στο 
τελευταίο. Και η Νέα Δημοκρατία, με μια φράση, δικαιώθηκε απόλυτα στην κριτική της για την πορεία 
σύγκλισης και το χρόνο ένταξης στην ΟΝΕ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το αρχικό πρόγραμμα σύγκλισης που υποβλήθηκε το 1994, η Ελλάδα θα 
πληρούσε τους όρους του Μάαστριχτ το 1998 και θα εντασσόταν μαζί με τις άλλες χώρες το Μάρτιο του "98, 
κάτω από την πίεση της μη επίτευξης των κριτηρίων και της συναλλαγματικής κρίσης, η χώρα μας 
αναγκάστηκε να υποτιμήσει τη δραχμή κατά 12% και να δεσμευτεί για τη λήψη μιας σειράς μέτρων που δεν 
είχαν περιληφθεί στο αρχικό πρόγραμμα.

Τον Ιούνιο του "98 αναθεώρησε το πρόγραμμα σύγκλισης. Και αυτό όμως σε μεγάλο βαθμό δεν πέτυχε. Η 
απόδειξη απεικονίζεται στα επιτόκια παρέμβασης της Τράπεζας Ελλάδας. Σήμερα θα έπρεπε να τείνουν 
προς το 4% και όχι να παραμένουν στο 8,5%. Λόγω της αδυναμίας της κυβέρνησης να προωθήσει τις 
αναγκαίες και ιδιαίτερα καθυστερημένες διαρθρωτικές παρεμβάσεις, η Τράπεζα της Ελλάδας υποχρεώθηκε 
να διατηρεί υψηλά τα επιτόκια.

Ενα ακόμη στοιχείο απόδειξης των αποτυχιών των σχεδίων της κυβέρνησης, βρίσκεται στο γεγονός ότι ο 
στόχος του πληθωρισμού δεν επιτεύχθηκε μέσα από τη πραγματική εξυγίανση της οικονομίας μας, αλλά από 
τρεις διαδοχικές παρεμβάσεις στη μείωση της έμμεσης φορολογίας, καθώς και στο πάγωμα των τιμολογίων 
των ΔΕΚΟ.

Η μεγάλη αποτυχία του τελευταίου προγράμματος σύγκλισης, βρίσκεται στον τομέα της ανεργίας. Η 
κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Το πρόγραμμα σύγκλισης του "98 προέβλεπε για το "99 μείωση της 
ανεργίας στο 9,3% που αντιστοιχούσε περίπου σε 400.000 ανέργους.

Αντί γι" αυτό, η ανεργία το "99 διαμορφώθηκε πέρα του 11% και σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο 
Απασχόλησης, κοντά στο 14%. Δηλαδή με άλλα λόγια σε απόλυτους αριθμούς, η κυβέρνηση έπεσε έξω κατά 
200.000 ανέργους μέσα σε ένα μόλις χρόνο.

Η πιο μεγάλη αποτυχία λέγεται ανεργία. Η ανεργία είναι σήμερα ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά και 
κοινωνικά προβλήματα. Και γι" αυτό είναι στις πρώτες προτεραιότητές μας, η καταπολέμησή της.

Η οικονομική μας πολιτική στο σύνολό της θα είναι προσανατολισμένη στη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας. Και σε αυτό θα συμβάλλει αποφασιστικά, η επιτάχυνση των ρυθμών ανάπτυξης.



Το πρόγραμμά μας για το σκοπό αυτό, προβλέπει προώθηση της ενεργητικής πολιτικής απασχόλησης, με 
έμφαση στη συνεχή εκπαίδευση και την κατάρτιση και εργαζομένων και ανέργων και διαρκή παρακολούθηση 
της προόδου, στις νέες τεχνολογίες.

Σχεδιάζουμε ακόμη να καταργήσουμε τα αντικίνητρα που ισχύουν σήμερα για τη δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης και κυρίως να περιορίσουμε δραστικά τη γραφειοκρατία. Σχεδιάζουμε γενικότερα μια 
ουσιαστική διοικητική μεταρρύθμιση.

Ο ρόλος του κράτους στην οικονομική ανάπτυξη είναι σημαντικός. Πρέπει να είναι όμως ρυθμιστικός κι όχι 
ρόλος παραγωγού. Το κράτος πρέπει να διασφαλίζει την εφαρμογή του νόμου, να βελτιώνει τη διανομή του 
εισοδήματος και του πλούτου και να προστατεύει τους πολίτες, στις λίγες περιπτώσεις, που δεν μπορούν να 
λειτουργήσουν οι αγορές.

Και βέβαια να εξασφαλίζει τον υγιή και θεμιτό ανταγωνισμό στην οικονομία της αγοράς. Σημαντικό ρόλο στην 
επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης, θα παίξει η απελευθέρωση των αγορών, σε συνδυασμό με την 
ενίσχυση του ανταγωνισμού και την προώθηση ουσιαστικών αποκρατικοποιήσεων.

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ επέδειξε ατολμία στον τομέα αυτό και περιορίστηκε σε μετοχοποιήσεις 
εισπρακτικού χαρακτήρα, με στόχο την ικανοποίηση των δημοσιονομικών δεικτών. Για μας, οι 
αποκρατικοποιήσεις είναι βασικός παράγοντας ανάπτυξης.

Οι αγορές τηλεπικοινωνιών, ενέργειας, μεταφορών, θα είναι στις αρχικές μας προτεραιότητες, όπως άλλωστε 
απαιτείται και από το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Στην κοινωνία της πληροφορίας που δημιουργείται, αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, η παιδεία. Είναι 
αναμφισβήτητα η ατμομηχανή της ανάπτυξης και ο μηχανισμός αναδιανομής πλούτου και εισοδημάτων.

Η κρατική παιδεία χρειάζεται μεγάλες μεταρρυθμίσεις στις οποίες θα πρέπει να επιτύχουμε τη μέγιστη δυνατή 
συμφωνία και αποδοχή, μέσα από τη διαδικασία ενός θεσμοθετημένου εθνικού διαλόγου.

Για την ενίσχυση της ζωής στην ύπαιθρο. Προχωρούμε στην παροχή του επιδόματος κοινωνικής 
αλληλεγγύης συνταξιούχων, ύψους 21.000 δραχμών, στους συνταξιούχους του ΟΓΑ που δεν έχουν άλλο 
εισόδημα. Προχωρούμε στην κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων, με μείωση 40% της 
τιμής των καυσίμων για αγροτική χρήση. Μειώνουμε κατά 50% την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για 
αγροτική χρήση. Και μειώνουμε το ΦΠΑ από 18% σε 8% για αγορά αγροτικών μηχανημάτων.

Σε ό,τι αφορά τους πόρους, το Γ" ΚΠΣ για την περίοδο 2000-2006, το κυβερνητικό μας πρόγραμμα 
προβλέπει να κατευθυνθούν κυρίως στα επιχειρησιακά προγράμματα για την καταπολέμηση της ανεργίας, 
την αναμόρφωση της παιδείας, της υγείας και της κοινωνικής προστασίας, στην ενίσχυση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων και την επανίδρυση του κράτους.

Αν απαιτηθούν αναθεωρήσεις του υπάρχοντος σχεδίου προς τις κατευθύνσεις αυτές, δεν θα διστάσουμε να 
τις επιχειρήσουμε.

Η Νέα Δημοκρατία διαθέτει το στελεχιακό δυναμικό και το ολοκληρωμένο πρόγραμμα, για να υλοποιήσει όλες 
αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Για να κάνουμε όλες και όλοι μαζί ένα νέο ξεκίνημα, να αξιοποιήσουμε τα προσόντα 
του λαού μας και να δημιουργήσουμε μια Ελλάδα που θα αγκαλιάζει όλους τους πολίτες της.

Συνοπτικά επαναλαμβάνω: κεντρικός άξονας της πολιτικής μας είναι η δυναμική, η ταχύρυθμη, η ισόρροπη 
ανάπτυξη. Είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε ένα νέο ολοκληρωμένο οικονομικό πρόγραμμα, το οποίο αφ" 
ενός να εγγυάται ένα μεγάλο αναπτυξιακό άλμα με υψηλούς, με αυξημένους ρυθμούς ανάπτυξης και αφ" 
ετέρου να στηρίζει τη βασική μας επιδίωξη για τόνωση της απασχόλησης.

Στους βασικούς πυλώνες του σχεδίου μας, προέχουν η δημοσιονομική εξυγίανση, τέλος επιτέλους στη 
δημόσια σπατάλη, σεβασμό στον φορολογούμενο πολίτη, η φορολογική μεταρρύθμιση που δημιουργεί 
σταθερό πλαίσιο κανόνων ενισχύει και την επενδυτική δραστηριότητα, αλλά τονώνει και την απασχόληση και 
μειώνει τα βάρη για τους οικονομικά ασθενέστερους.

Η αξιοποίηση του Γ" ΚΠΣ για την ταχεία υλοποίηση των μεγάλων έργων, τη στήριξη της περιφερειακής 
ανάπτυξη«:. την ενίσγυση τηο παιδεία«:. Η θέσπιση συστήυατοο αναπτυξιακών κινήτοων και η ποοώθηση



ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, σε κάθε μια από τις Περιφέρειες της χώρας, η απελευθέρωση της οικονομίας 
από την ασφυξία και τις ζημιογόνες κρατικές κυβερνητικές παρεμβάσεις.

Ευρύ πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και απελευθέρωση αγορών. Η ουσιαστική αναβάθμιση του 
Χρηματιστηρίου και η απεξάρτησή του από επιρροές και παρεμβάσεις που προκαλούν τελικά τεράστια ζημία 
στα συμφέροντα εκατοντάδων χιλιάδων μικροεπενδυτών. Η ενίσχυση του αγροτικού κόσμου, των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της ναυτιλίας, του τουρισμού, των επικοινωνιών.

Καταλήγοντας θέλω να επαναλάβω ρητά και κατηγορηματικά, ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα 
συνεργαστεί με όλα τα ικανά και άξια στελέχη της δημόσιας διοίκησης αδιαφορώντας για τις κομματικές 
προτιμήσεις τους. Ουδόλως μας ενδιαφέρει από ποιόν και πότε τοποθετήθηκαν στις θέσεις τους. Μοναδικό 
κριτήριο είναι η ικανότητα και η εντιμότητά τους. Δεν ερχόμαστε για να γκρεμίσουμε, ερχόμαστε για να 
χτίσουμε. Δεν μας περισσεύουν οι ικανοί. Σας ευχαριστώ.

κ.ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ("ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ"): Κύριε Πρόεδρε, έχετε ανακοινώσει κατώτερη σύνταξη 150.000 
δραχμών, αλλά κατηγορηθήκατε ότι πρόκειται για ένα προεκλογικό τέχνασμα, αφού και τα χρήματα που 
απαιτούνται είναι πολλά και ταυτόχρονα ότι αλλάξατε το χρονικό ορίζοντα των υποσχέσεών σας. Λέγατε, ότι 
θα υλοποιήσετε το μέτρο άμεσα και στη συνέχεια σε βάθος χρόνου.

Πείτε μας τελικά κ.Πρόεδρε, πώς υπολογίζετε το κόστος του μέτρου, πού θα βρείτε τα χρήματα και πότε θα 
προχωρήσετε στην υλοποίηση του μέτρου;
Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Να ξεκινήσω από το δεύτερο, γιατί πράγματι έχει δημιουργηθεί, νομίζω κακοπροαιρέτως, 
αλλά εν πάση περιπτώσει μια προσπάθεια παρεξήγησης. Το μέτρο αυτό, η εφαρμογή του αρχίζει άμεσα και 
πάντως την 1η Ιανουάριου του 2001 δεν θα υπάρχει σύνταξη κάτω από 150.000 δραχμές, αυτή θα είναι η 
κατώτατη σύνταξη.

Τώρα, σε ότι αφορά το κόστος. Το κόστος το έχουμε μελετήσει πάρα πολύ καλά και δεν ξεπερνάει τα 192 
δισεκατομμύρια. Σας κουράζω ίσως με λεπτομερειακούς αριθμούς, αλλά αυτό είναι το αποτέλεσμα σειράς 
μελετών που έχουμε κάνει και σε τεχνοκρατικό και σε πολιτικό επίπεδο.

Αλλωστε, όπως ξέρετε, αυτό δεν έγινε τώρα, γιατί εμείς αποφεύγουμε και θα αποφύγουμε μέχρι τέλους τις 
προεκλογικού χαρακτήρα υποσχέσεις, στις οποίες επιδίδεται με ιδιαίτερο ζήλο και μάλιστα αυξανόμενο τις 
τελευταίες μέρες η κυβέρνηση, αυτό είναι κάτι το οποίο το μελετήσαμε στη διάρκεια όλου του καλοκαιριού και 
το ανακοινώσαμε -όπως θα θυμόσαστε- στη συνέντευξη Τύπου της Διεθνούς Εκθεσης της Θεσσαλονίκης.

Κλείνω λέγοντας, ότι και αυτό είναι μία πολιτική, μία απόφαση που οδηγεί στη μείωση, γιατί δεν μιλούμε για 
ριζική ανατροπή, αλλά στη μείωση του διευρυνόμενου χάσματος των κοινωνικών ανισοτήτων. Και εκτιμούμε 
ότι είναι επιτακτικό να γίνει.

Περιλαμβάνεται σε μία δέσμη μέτρων, που την έχουμε κοστολογήσει 600 δισεκατομμύρια δραχμές, θα σας 
έλεγα μάλιστα, ότι για την ακρίβεια, μπορώ να σας δώσω και τον κατάλογο, είναι λιγότερο από 600 δις, το 
στρογγυλεύουμε όμως για λόγους συντομίας και ευκολίας, το οποίο καλύπτεται απόλυτα από την οικονομική 
πολιτική την οποία έχουμε εξαγγείλει.

κ.ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ("ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ"): Κύριε Πρόεδρε, ο κ.Λαλιώτης σας 
κατηγορεί ότι οι δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται στο κυβερνητικό σας πρόγραμμα δεν είναι τίποτε άλλο, 
παρά προεκλογικές υποσχέσεις για ψηφοθηρικούς λόγους.

Θα ήθελα να μου το σχολιάσετε αυτό, όπως επίσης θα ήθελα να μου κάνετε μια διευκρίνιση. Μιλήσατε 
προηγουμένως για τα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης. Οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν να φοβηθούν κάτι από 
τη Νέα Δημοκρατία, γιατί εγράφησαν πολλά τελευταία για προγραφές και για λίστες διώξεων κλπ.;

Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Να ξεκινήσω με το πρώτο σκέλος. Επιτρέψτε μου να πω, ότι στο σπίτι του κρεμασμένου 
δεν μιλούν για σχοινί. Θα έπρεπε η κυβέρνηση η ίδια να απαντήσει για τις υπουργικές αποφάσεις που 
δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, στο ΦΕΚ της 24ης Μαρτίου, δηλαδή μεσούσης της 
προεκλογικής περιόδου, που δίνουν το πράσινο φως για χιλιάδες διορισμούς, παράνομους διορισμούς, αφού 
ο γνωστός νόμος Πεπονή απαγορεύει την έκδοση πράξεων που αφορούν διορισμούς ή προσλήψεις στο 
διάστημα από την προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών μέχρι την ορκωμοσία της κυβέρνησης.

Και θα θυυίσω ακόυα και την ετήσια έκθεση του ΑΣΕΠ που δηυοσιεύτηκε στιο 17 Μαοτίου. η οποία είναι



κόλαφος για την κυβέρνηση, γιατί μιλάει για προαποφασισμένους διορισμούς, για διάτρητες προκηρύξεις που 
περιλαμβάνουν φωτογραφικά προσόντα για προσλήψεις.

Να πάω και ένα βήμα παρακεί; Τις τελευταίες μέρες γίνεται κάτι, που μπορεί να ονομαστεί πολιτικό έγκλημα 
κατά της οικονομίας, της κοινωνίας και της δημοκρατίας. Είναι φανερό, ότι υπάρχει εντολή, αδειάστε τα 
ταμεία.

Μόνο από τον ΟΠΑΠ έχουν εκδοθεί χιλιάδες εντολές χορήγησης διαφόρων ποσών σε διάφορες κατευθύνσεις 
που δεν έχουν σχέση με τον αθλητισμό. Πληροφορίες μας από τον ΟΠΑΠ κάνουν λόγο για 5.000 τέτοιες 
εντολές.

Τελείως δειγματοληπτικά θα σας πω. Αθλητικός Σύλλογος Αύρας Καστανέων Εβρου 1,8 εκατομμύρια, 
Σωματείο Βυρωνική Εταιρεία Πόλεως Μεσολογγίου 3 εκατομμύρια, Ομάδα "ΘΕΑΜΑ" 8 εκατομμύρια. Δεν θα 
σας κουράσω, αλλά θα ήθελα να σας παρακαλέσω ή μάλλον να παρακαλέσω το Γραφείο Τύπου να σας 
διανείμει αυτό τον κατάλογο ο οποίος είναι εξόχως αποκαλυπτικός.

Κατά συνέπεια υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε μια λογική περίπου "του δώστα όλα" και μάλιστα 
τις τελευταίες μέρες, που είναι προφανές ότι έχει ενσκήψει η ανασφάλεια και η ανησυχία και σε ένα 
συγκεκριμένο συγκροτημένο πρόγραμμα που έχει από πολύ καιρό ανακοινωθεί.

Να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα: Οταν εμείς εξαγγείλαμε το αγροτικό μας πρόγραμμα όχι δεν ήταν η 
προεκλογική περίοδος, είναι δύο χρόνια πριν και το παρουσιάσανε έκτοτε κοστολογημένο.

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας πρέπει να σας πω πολύ - πολύ καθαρά το εξής: Εμείς 
δεν ερχόμαστε ούτε να ισοπεδώσουμε, ούτε να γκρεμίσουμε, ούτε να κάνουμε πολιτική διώξεων. Αλλωστε 
βλέπετε ότι όλη μας η προσέγγιση, όλος μας ο πολιτικός λόγος όχι μόνο στην προεκλογική περίοδο στοχεύει 
ακριβώς σε μια διαφορετική πολιτική νοοτροπία.

Και νομίζω αυτό είναι απόλυτα εναρμονισμένο με τις διαθέσεις των πολιτών. Θα σας έλεγα μάλιστα, ότι οι 
πολίτες είναι πιο μπροστά και από εμάς, εκείνοι μας το επιβάλλουν θα τολμούσα να πω. Οι πολίτες σήμερα 
θέλουν να ξεπεράσουμε τις διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος.

Κάνω αυτή την εισαγωγή, γιατί θέλω να έχετε υπόψη σας τη φιλοσοφία, το πλαίσιο που κινούμαστε.
Απορρέει αυτό νομίζω αβίαστα η λογική, ότι είναι αδιανόητο να έχει να φοβηθεί οποιοσδήποτε από τη Νέα 
Δημοκρατία είτε δημόσιος υπάλληλος ή όποιος άλλος.

Γιατί είναι προφανές, ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη και μια καινούργια κυβέρνηση που επιχειρεί ένα φιλόδοξο νέο 
ξεκίνημα, έχει ανάγκη απ" ό,τι άξιο υπάρχει στον τόπο. Σ" αυτό το ζήτημα είμαι απόλυτος. Είχα την ευκαιρία 
και χθες να το τονίσω και σας ευχαριστώ γιατί μου δίνεται η ευκαιρία να το τονίσω και πάλι.

Δεν έχει την πολυτέλεια η Ελλάδα των κομματικών ανταγωνισμών του παρελθόντος. Εχουμε διαφορετικές 
απόψεις, τα κόμματα εκθέτουν τις αντιλήψεις τους, δεν είμαστε εχθροί, είμαστε συμπολίτες και συμπατριώτες 
σε μια δημοκρατική κοινωνία, αποφασίζουμε και προχωρούμε. Και για να προχωρήσουμε καλά χρειαζόμαστε 
όλους τους ικανούς.

Η μοναδική σημείωση που θα κάνω στο θέμα αυτό, έχει να κάνει μόνο με ζητήματα που άπτονται της 
διαφθοράς, αλλά είναι καθαρό και φαντάζομαι και στις δικές σας προθέσεις, ότι δεν μιλούσαμε γι" αυτές τις 
ελάχιστες παράνομες περιπτώσεις.

κ.ΤΣΙΟΔΡΑΣ ("FLASH"): Κύριε Πρόεδρε, συνήθως στις προεκλογικές περιόδους και ειδικά τις τελευταίες 
μέρες, όσο πλησιάζουμε προς τις κάλπες, ακούμε ευχάριστα πράγματα από όλα τα κόμματα. Το ζήτημα είναι 
το εξής, από τα μέτρα τα οποία εξαγγέλλετε τα οποία αφορούν μια σειρά κοινωνικές κατηγορίες και ομάδες, 
θα υπάρξουν και κοινωνικές επιπτώσεις για κάποιες ομάδες του πληθυσμού;

Να αναφέρω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα: η απελευθέρωση των αγορών, τηλεπικοινωνιών, ενέργειας, 
μεταφορών κλπ., θα δημιουργήσει προφανώς καινούργιες θέσεις εργασίας. Ομως με τον ανταγωνισμό που 
υπάρχει και με τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα στο Δημόσιο Τομέα, δεν θα υπάρξουν εκεί 
προβλήματα ανεργίας ή κάποιων απολύσεων που πιθανόν να χρειαστεί να γίνουν;

Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Ουι. Και ίεκινώ υε το ουι νια να είυαι απόλυτα aacoric και επείηνώ. Κατ" αογιίν ποέπει να



ξέρετε, ότι οι απελευθερώσεις αγορών ή, γενικότερα η τόνωση του ανταγωνισμού μέσα από τις 
απελευθερώσεις ή τις αποκρατικοποιήσεις είναι βέβαιον ότι οδηγεί σε αύξηση και μάλιστα εντυπωσιακή 
αύξηση των θέσεων εργασίας.

Σας θυμίζω, ότι η κινητή τηλεφωνία δημιούργησε τουλάχιστον 20.000 νέες θέσεις εργασίας. Με μετριοπαθείς 
υπολογισμούς λογαριάζουμε, ότι από την απελευθέρωση των αγορών στις τηλεπικοινωνίες και στην 
ενέργεια, μπορούμε να περιμένουμε -επαναλαμβάνω μετριοπαθώς- περίπου 60.000 νέες θέσεις εργασίας. 
Αρα το όφελος είναι τεράστιο και χειροπιαστό.

Τώρα μου δίνετε, όμως, την ευκαιρία να πω μια λέξη για τις υποτιθέμενες επιπτώσεις από 
αποκρατικοποιήσεις ή διαρθρωτικές αλλαγές. Ξεκαθαρίζω, λοιπόν: Για να γίνουν αυτά, για να επιτευχθούν, 
για να έχουν τα ευεργετικά αποτελέσματα και συνάμα να διατηρήσουμε την αναγκαία κοινωνική συνοχή και 
κοινωνική ειρήνη, προϋποτίθενται τρία πράγματα.

Πρώτον: Ειλικρίνεια στις προθέσεις. Εμείς δεν αιφνιδιάζουμε κανέναν. Εμείς πολύ καιρό τώρα έχουμε πει 
ποιο είναι το σχέδιό μας, ποιοι είναι οι τομείς που προγραμματίζουμε ουσιαστικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις, 
το έχουμε πει προς όλους και τους ίδιους τους εργαζόμενους.

Σας θυμίζω ότι και την "Ολυμπιακή" -παράδειγμα- για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, τις επισκέφθηκα 
σε ανύποπτο χρόνο, όχι προεκλογικό, μίλησα διεξοδικά με τους εργαζομένους, τους είπα τις δικές μας 
απόψεις.

Ενα, λοιπόν, είναι η ειλικρίνεια. Οχι αιφνιδιασμοί, όχι απότομες κινήσεις, όχι προσπάθεια δημιουργίας 
παρεξηγήσεων ή εν πάση περιπτώσει εξαπάτησης των πολιτών ή των άμεσα ενδιαφερομένων.

Το δεύτερο είναι με διάλογο. Πρέπει να σας πω ότι η εμπειρία μου λέει, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 
πολιτών, αλλά και των εργαζομένων σε αυτές τις υπερμεγέθεις και στην ουσία χρεοκοπημένες δημόσιες 
επιχειρήσεις και οργανισμούς, έχουν και εκείνες και εκείνοι βγάλει τα συμπεράσματά τους. Ξέρουν ότι δεν 
πάει το πράγμα άλλο.

Επειδή ταξιδεύω συχνά με την "Ολυμπιακή" και μάλιστα αυξημένα τις τελευταίες ημέρες για λόγους 
φαντάζομαι κατανοητούς σε όλες και όλους σας, έχω καθημερινά συζήτηση με εργαζόμενους στην 
"Ολυμπιακή" και είναι σαφές το μήνυμα. Ξέρουν και εκείνοι ότι το πράγμα έχει φτάσει στο ακρότατο όριο, ότι 
δεν έχει άλλο περιθώριο να κατρακυλήσει και ότι χρειάζεται μια τομή.

Αυτή την τομή, όμως, πρέπει να την κάνουμε, πρώτον, με ξεκαθαρισμένους όρους του παιχνιδιού, με 
διάλογο, με πειθώ και εν πάση περιπτώσει λαμβάνοντας την πρόνοια, ώστε κανείς να μην βρεθεί μετέωρος ή 
έκθετος.

Μια φιλελεύθερη πολιτική, μια πραγματικά φιλελεύθερη πολιτική, ξεκινάει από έναν όρο: Σεβασμός στον 
πολίτη. Εμπιστοσύνη στον πολίτη. Είναι προφανές ότι για να επιτύχει μια τέτοια πολιτική, δεν αφήνεις ποτέ 
ανθρώπους εκτεθειμένους. Προχωράς στις αλλαγές που χρειάζονται, έχοντας πείσει τουλάχιστον τη μεγάλη 
πλειοψηφία και λαμβάνοντας πρόνοια, με διάφορους τρόπους, για εκείνους οι οποίοι αντιδρούν ή 
ενοχλούνται από αυτό.

Με άλλα λόγια, είναι μύθος η θεωρία ότι οι διαρθρωτικές αλλαγές δεν έγιναν ή καθυστέρησαν για λόγους 
κοινωνικής ηρεμίας. Είναι και ψέμα και λάθος. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτά μπορεί να γίνουν και θα γίνουν, 
βασιζόμενα στην ωριμότητα των πολιτών, στην ωριμότητα και την υπευθυνότητα των εργαζομένων και θα 
συμφωνήσουμε από κοινού και το χρονοδιάγραμμα, αλλά και τα βήματα που πρέπει να γίνουν για να 
φτάσουμε στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

κ.ΑΜΥΡΑΣ ("ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ"): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συνεχίσω το ερώτημα του συναδέλφου. 
Από ό,τι βλέπουμε, το οικονομικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας στηρίζει πολλά στην απελευθέρωση 
των αγορών, ©α ήθελα να μας σχολιάσετε και να μας πείτε ποιος πιστεύετε ότι πρέπει να είναι ο ρόλος των 
μεγάλων δημοσίων επιχειρήσεων, του OTE, της ΔΕΗ και της "Ολυμπιακής", τα επόμενα χρόνια, με βάση την 
πολιτική σας. Πιστεύετε ότι πρέπει να παραμείνουν υπό δημόσιο έλεγχο, ή πιστεύετε ότι πρέπει να περάσουν 
σε ιδιωτικό πίθησρΘπίθηξ

Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Να ξεκινήσουμε από το εξής: Για κάποιους συγκεκριμένους τομείς, για κάποιες 
συνκεκοιυένεο επιγειοήσειο. ένουυε ίεκαθαοίσει ότι είναι ανάνκη να νίνει αποκοατικοποίηση. Και



αποκρατικοποίηση -σας θυμίζω- δεν είναι η μετοχοποίηση με κομματικές διοικήσεις.

Εχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Αποκρατικοποίηση σημαίνει συμμετοχή ιδιώτη στο μετοχικό 
κεφάλαιο, δηλαδή με άλλα λόγια στρατηγικός επενδυτής και συνάμα ιδιωτικό management. Αλλιώς δεν είναι 
αποκρατικοποίηση. Αυτό ισχύει για την "Ολυμπιακή", ισχύει για την Εμπορική Τράπεζα, κλπ.

Επειδή αναφερθήκατε σε άλλους τομείς, το κύριο που προέχει στους άλλους τομείς είναι η απελευθέρωση. 
Δηλαδή να λειτουργήσει η αγορά, ο ανταγωνισμός και στις τηλεπικοινωνίες και στην ενέργεια. Και, βεβαίως, 
να είναι πάρα πολύ προσεκτική η επόμενη κυβέρνηση στο management που θα διαλέξει.

Δεν είναι αυτή την στιγμή της άμεσης προτεραιότητας να επιχειρηθεί η ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ. Είναι της 
άμεσης προτεραιότητας να έχει καλύτερο management και να αισθανθεί και ο ΟΤΕ ότι λειτουργεί σε ένα 
ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου και άλλοι ιδιώτες μπορεί να προσφέρουν υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακές. Το 
ίδιο ισχύει στην ενέργεια με τη ΔΕΗ.

Υπάρχει, λοιπόν, η λεπτή διάκριση, αλλά έχει σημασία να το πούμε μια και το αναφέρατε, ανάμεσα στο τι 
προωθείται ως αποκρατικοποιούμενο άμεσα και στο τι είναι εκείνο στο οποίο προέχει η απελευθέρωση της 
αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται και η έκθεσή του σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, με προφανές 
αποτέλεσμα, όχι μόνο δημιουργία θέσεων εργασίας, που είπαμε πριν από λίγο, αλλά και καλύτερη ποιότητα 
υπηρεσιών και χαμηλότερο κόστος για τους χρήστες, με άλλα λόγια τους πολίτες.

κ.ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θυμάστε μια ιδιωτικοποίηση που έγινε, της Ιονικής Τράπεζας. Στην 
ιδιωτικοποίηση εκείνη θα θυμάστε ότι υπήρχαν τεράστιες αντιδράσεις και μάλιστα υπήρχαν αντιδράσεις από 
σωματεία των εργαζομένων, στα οποία κυριαρχούσαν τα στελέχη τα προσκείμενα στην κυβέρνηση, 
συνδικαλιστικά. Η αναστάτωση ήταν τεράστια.

Σας ακούω και σήμερα να μιλάτε για ένα ευρύ πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και ουσιαστικών μάλιστα. 
Σκέφτομαι πώς θα αντέξετε στις όποιες αντιδράσεις, οι οποίες μάλιστα θα γίνουν από σωματεία, τα οποία τα 
γνωρίζετε καλύτερα από εμένα και σήμερα τα στελέχη τους τουλάχιστον δεν υιοθετούν το πρόγραμμα της 
Νέας Δημοκρατίας, βρίσκονται σε άλλους χώρους.

Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Χαίρομαι που το ρωτάτε αυτό κ.Παντελάκη. Η εκτίμησή μου είναι κατ" αρχήν, μια και το 
αναφέρατε, ότι η αποκρατικοποίηση της Ιονικής, έστω με τη μεγάλη καθυστέρηση, έστω με τον άτσαλο και 
άγαρμπο τρόπο που έγινε, θυμάστε ότι έγιναν διάφορες απόπειρες μέχρι να καταλήξει να αποκρατικοποιηθεί, 
εν πάση περιπτώσει είναι ένα από τα λίγα θετικά που αναγνωρίζω και εγώ, με τις σκιές, βέβαια, που ήδη σας 
ανέφερα εισαγωγικά.

Από εκεί και πέρα, στο συγκεκριμένο του ερωτήματος σας, εγώ νομίζω ότι οι όποιες αντιδράσεις οφείλονται 
κυρίως στο εξής: Κύριε Παντελάκη, αντιδρά κάποιος και μάλιστα έντονα, όταν αισθάνεται ότι έχει εξαπατηθεί.

Θα θυμάστε, λοιπόν, ότι οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ κέρδισαν δύο εκλογές, μεταξύ των άλλων έχοντας ως 
βασική τους δέσμευση ότι δεν θα προχωρήσουν σε αποκρατικοποιήσεις. Ο τρόπος με τον οποίο έγινε μετά η 
μεθόδευση ήταν τέτοιος, που ο εργαζόμενος ή πολλοί ή κάποιοι από τους εργαζόμενους, αισθάνθηκαν ότι η 
κυβέρνηση αυτή τους κοροΐδεψε. Και εν μέρει τουλάχιστον, όχι απολύτως, αβάσιμα.

Εμείς αποδίδουμε πολύ μεγάλη σημασία στην εκπομπή καθαρών και ειλικρινών μηνυμάτων. Και βεβαίως θα 
κουβεντιάσουμε μαζί τους. Δεν θα κάνουμε τίποτα, ούτε έχουμε καμία πρόθεση, ούτε κανένα λόγο να 
κάνουμε τίποτα πίσω από την πλάτη κανενός. Αυτή είναι η πρόθεση, την έχουμε δηλώσει πολύ καιρό τώρα, 
μας δίνεται η ευκαιρία να την επαναλάβουμε σήμερα και τον ακριβή τρόπο και τις επιμέρους ρυθμίσεις θα τις 
συζητήσουμε και με τους εργαζομένους.

Κατά συνέπεια, δεν φοβούμαι καθόλου κοινωνική αναστάτωση, από την ώρα που έχουμε, και προσωπικά 
πρέπει να υπογραμμίσω, έχω την διάθεση να μιλήσω, να συνδιαλλαγώ, να βρούμε κοινούς τόπους σε μια 
κοινωνία και σε ένα χώρο εργαζομένων που σας θυμίζω οι ίδιοι πριν απ" όλους έχουν καταλάβει και θέλουν 
να γίνει κάτι καινούριο, να γίνει μια τομή.

Εκείνο για το οποίο χρειάζονται, και είναι βέβαιο, τη διαμόρφωση πεποίθησης από την πλευρά της 
κυβέρνησης, είναι ότι δεν πάει να τους αιφνιδιάσει, δεν πάει να τους αδικήσει, δεν πάει να τους 
περιθωριοποιήσει, δεν πάει να αφήσει εκτεθειμένους ανθρώπους στο δρόμο μετά από μια 20ετή για 
παοάδεινυα ή πάντωο υακοόνοονη υπηοεσία και διαυόοωωση σταδιοδοουίαο και δωήο. Αυτό σαο £αναλέω.



μια φιλελεύθερη κυβέρνηση δεν το κάνει ποτέ και δεν δικαιούται να το κάνει, διότι το κράτος έχει συνέχεια 
κ.Παντελάκη.

Οταν κάνεις τομές, πρέπει να αφορούν το από εδώ και μπρος. Δεν μπορεί να εκθέτεις ανθρώπους οι οποίοι 
καλώς ή κακώς, πάντως έπαιξαν με τους κανόνες που είχε θέσει το ίδιο το κράτος στο παρελθόν.

κα ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ ("ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ"): Κύριε Πρόεδρε, δώσατε μεγάλη σημασία στην ανεργία. Μάλιστα έχετε 
εξαγγείλει ότι η Νέα Δημοκρατία θα προχωρήσει αποφασιστικά, θα δώσει νέες θέσεις εργασίας και μάλιστα 
άμεσα. Διερωτώμαι αν υπάρχουν πολιτικές που μπορούν να δώσουν άμεσα θέσεις εργασίας, όταν μάλιστα 
έχετε βασίσει την απασχόληση στην ανάπτυξη, η ανάπτυξη δεν έρχεται από τη μια στιγμή στην άλλη, και που 
ένας βασικός στόχος σας είναι οι αποκρατικοποιήσεις.

Οι αποκρατικοποιήσεις, που σε πρώτη τουλάχιστον φάση θα δημιουργήσουν ανεργία, και μάλιστα ανεργία η 
οποία καλύπτεται πολύ δύσκολα. Δηλαδή ανεργία ανθρώπων που έχουν περάσει κάποιας ηλικίας και 
γυναικών. Πώς θα παράξετε εσείς αυτές τις νέες θέσεις εργασίας που επαγγέλεσθε;

Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Κατ" αρχήν να σας θυμίσω το εξής. Δεν υποσχεθήκαμε ποτέ άμεση δημιουργία 
συγκεκριμένου αριθμού θέσεων εργασίας. Και δεν το κάναμε αυτό, γιατί θέλουμε να είμαστε σοβαροί και 
υπεύθυνοι απέναντι στους συμπολίτες μας. Θέτουμε ως στόχο την κάμψη της ανεργίας, ως μείζονα 
οικονομικό και κοινωνικό στόχο. Και μπορούμε να το κάνουμε και θα το κάνουμε με σχετική συντομία, με τον 
τρόπο που θα σας πω αμέσως.

Ομως, μια και το αναφέρατε, θεωρώ παρωδία της ποιότητας της δημοκρατίας μας, αυτό που βλέπω τις 
τελευταίες μέρες κολλημένο στον τοίχο. Η κυβέρνηση μετά από περίπου 20 χρόνια στην εξουσία, υπόσχεται 
300.000 νέες θέσεις εργασίας με το εξόχως υποτιμητικό για τον πολίτη και ειδικά τον άνεργο, "Πάρε και εσύ 
μία". Είμαι υποχρεωμένος να το πω αυτό, γιατί δεν έχω λόγους να το επικρίνω αυστηρά γιατί περισσότερο 
θυμηδία δημιουργεί, αλλά είναι προσβλητικό για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν βρίσκει δουλειά και σέρνεται 
στα ταμεία ανεργίας και στον ΟΑΕΔ.

Τώρα πως πολεμιέται η ανεργία; Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το κλειδί, όχι το μόνο αλλά το κλειδί, 
δηλαδή δεν είναι από μόνη της ικανή αλλά είναι σίγουρα αναγκαία προϋπόθεση, είναι οι υψηλοί ρυθμοί 
οικονομικής ανάπτυξης. Και θέλω εδώ να σας εξηγήσω κάτι πολύ απλό.

Δεν δικαιούμαστε -και ξέρω ότι είναι αυστηρός ο όρος- να δηλώνουμε ικανοποίηση, όταν έχουμε ρυθμό 
ανάπτυξης περίπου όσο είναι ο μέσος όρος ή λίγο ψηλότερα από το μέσο όρο τον ευρωπαϊκό. Εάν το 
κάνουμε αυτό, είναι σαν να έχουμε συμβιβαστεί με τη μετριότητα. Οταν μιλούμε για ουσιαστική σύγκλιση 
οικονομική, πρέπει να στοχεύουμε -και είναι εφικτό- σε ρυθμούς ανάπτυξης που θα είναι τουλάχιστον δύο 
μονάδες υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δηλαδή, με σημερινά δεδομένα, κάτι μεταξύ 5% και 6% 
αύξηση του ΑΕΠ το χρόνο.

Για εκείνους που ίσως εθισμένοι από τη μετριότητα των τελευταίων ετών θα ξαφνιαστούν, θα τους πω ότι η 
Ιρλανδία τρέχει με 8% και 9% το χρόνο. Και η Ιρλανδία δεν έχει κανένα στοιχείο που να την διαχωρίζει 
ποιοτικά καλύτερα από εμάς. Απλώς, έκανε τη σωστή πολιτική τα τελευταία χρόνια και επέτυχε αυτό που 
επέτυχε.

Λιγότερο εντυπωσιακό είναι αυτό που έγινε και γίνεται στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Η Ελλάδα είχε 
υψηλότερο βιοτικό επίπεδο στις αρχές της δεκαετίας του "80. Μας ξεπέρασαν. Και μας ξεπέρασαν κυρίως 
διότι φρόντισαν να έχουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Αυτό είναι το κλειδί. Από εκεί και πέρα είναι μια 
σειρά από άλλα πράγματα.

Η ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχείρησης που κυρίως δημιουργεί τις πολλές νέες θέσεις εργασίας, η 
ενίσχυση και η παρότρυνση προς τις νέες τεχνολογίες, η ενίσχυση του αγροτικού κόσμου -γιατί από εκεί έχει 
αρχίσει να προέρχεται ένα μεγάλο κύμα νέας ανεργίας, από την εγκατάλειψη, την ερήμωση της υπαίθρου-, η 
ενίσχυση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων -ανταγωνιστικότερη απ" ότι είναι σήμερα- όπως η λειτουργία της 
ναυτιλίας.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι που κατάλληλα προσαρμοσμένοι μεταξύ τους, λειτουργούντες μεταξύ τους, 
οδηγούν και μπορεί να οδηγήσουν -δεν θέλω να λέω πολύ φιλόδοξα πράγματα- αλλά μπορεί να οδηγήσουν 
σε εντυπωσιακά αποτελέσματα, και μάλιστα όχι στο βάθος του χρόνου.



Αισθάνομαι όμως την ανάγκη για μια ακόμη φορά να πω ότι θεωρώ -και είμαι πεπεισμένος γι" αυτό- λάθος 
την αντίληψη ότι οι διαρθρωτικές αλλαγές αυξάνουν την ανεργία. Είναι λάθος αυτό. Οι διαρθρωτικές αλλαγές 
τονώνουν την απασχόληση. Αυτό έχει γίνει παντού, σε όλο τον κόσμο. Δείτε τις κοινωνίες που ήταν πιο 
θαρραλέες, πιο τολμηρές σε αυτή την κατεύθυνση, τα αποτελέσματα που επέτυχαν.

κ.ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε σας άκουσα και σήμερα να μιλάτε για το Χρηματιστήριο και να λέτε ότι 
θα πρέπει να αποφεύγονται οι παρεμβάσεις, ότι θα το ενισχύσετε ουσιαστικά.

Ωστόσο μου προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι εσείς μιλήσατε πριν από λίγες μέρες για μικροενέσεις στο 
Χρηματιστήριο, κάτι που εμμέσως δείχνει ότι δέχεστε τις παρεμβάσεις. Συμβιβάζεται αυτό με την φιλελεύθερη 
ιδεολογία και αντίληψη που επαγγέλλεσθε;

Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν ορισμένα πράγματα, ποιά είναι η ιστορία του Χρηματιστηρίου 
των τελευταίων μηνών και αναφέρομαι περίπου για ένα χρόνο τώρα.

Είναι θετικό ότι παρατηρήσαμε μια στροφή του κόσμου προς το Χρηματιστήριο, αυτό είναι θετικό, όπως 
επίσης δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το Χρηματιστήριο είναι ένας σημαντικός και ευαίσθητος συνάμα 
θεσμός της οικονομίας της αγοράς, άρα αυτό εννοείται ότι το στηρίζουμε.

Μια κυβέρνηση όμως που δεν πιστεύει στην οικονομία της αγοράς, ή την έχει αποδεχθεί ως αναγκαίο κακό, 
δεν αντιλαμβάνεται τη σημασία που έχει να μην παρεμβαίνει πολιτικά και μάλιστα με μικροκομματικές 
σκοπιμότητες.

Αισθάνομαι την ανάγκη να υπενθυμίσω προεκλογικά στις ευρωεκλογές ενός σποτ της κυβερνητικής πλευράς 
με προσπάθεια εκμετάλλευσης του Χρηματιστηρίου, την παρότρυνση με όλους τους τρόπους του 
επενδυτικού κοινού να συμμετάσχει σε εκείνο το κύμα των καλοκαιρινών μηνών μετά την τελείως άγαρμπη 
κυβερνητική παρέμβαση που οδήγησε στην κρίση, μετά τις προβλέψεις ότι θα φτάσει ο δείκτης στις 7.500 
και, μέχρι τα τελευταία που ζήσαμε πάλι.

Τα λέω αυτά γιατί δυο συμπεράσματα είναι σαφή. Δεν έχει νόημα να κάνουμε πολιτική κριτική τόσο πολύ, 
όσο να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας και τα συμπεράσματα είναι δυο.

Πρώτον το Χρηματιστήριο χρειάζεται θεσμική ενίσχυση, δηλαδή ουσιαστικό έλεγχο. Εγώ μια ερώτηση θα 
κάνω ρητορικά αν θέλετε, με ποιές διαδικασίες και βάσει ποιων στοιχείων εγκρίθηκαν αυξήσεις κεφαλαίου 
135 εισηγμένων εταιρειών συνολικού ύψους περίπου 4,5 δις δραχμών που σφράγισαν την αγορά;

Πως είναι δυνατόν να εγκρίνονται διαδοχικές αυξήσεις κεφαλαίου ακόμη και άνω των 100 δις δραχμών σε 
εταιρείες με χαμηλό κύκλο εργασιών και ανύπαρκτη κερδοφορία;

Τα λέω αυτά, είναι γνωστά σε όλους και σε όλες τουλάχιστον όσοι ασχολούνται ή έχουν γνώση με την 
υπόθεση του Χρηματιστηρίου, όμως πρέπει να βγει το συμπέρασμα.

Πρώτον, την ενίσχυση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και εν πάση περιπτώσει την ανάγκη να κάνει σωστά τη 
δουλειά της, γιατί σε πολλές περιπτώσεις δεν την έκανε τη δουλειά της σωστά.

Και το δεύτερο. Ποτέ καμία παρέμβαση πολιτικού περιεχομένου, αυτό απεδείχθη και έχει αποδειχθεί πάρα 
πολλές φορές στις χρηματαγορές του εξωτερικού, στα Χρηματιστήρια του εξωτερικού. Επιτέλους πρέπει να 
το κατανοήσουμε και εμείς.

Τώρα κάνατε μια αναφορά σε σχέση με μια δήλωση που έκανα πριν από λίγες μέρες. Ως ζήτημα αρχής, εμείς 
επιμένουμε στην μη παρέμβαση, όταν όμως εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας έχουν καεί και 
μεταχειρίζομαι μια λέξη σκληρή η οποία όμως ανταποκρίνεται απόλυτα στην πραγματικότητα και έχουν καεί 
από κακές παρεμβάσεις ή παραλείψεις της κυβέρνησης, τότε νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε όλες και όλοι 
μια σχετική ανοχή σ" αυτό που απεκάλεσα μικροενέσεις, κατ" εξαίρεσιν^υς ζήτημα αρχής δεν πρέπει να 
γίνεται.

Οταν όμως έχεις και το επαναλαμβάνω, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι κάηκαν, έχασαν το 
υστέρημά τους πολλοί απ" ότι έχω μάθει έχουν δανειστεί για να μπουν στο Χρηματιστήριο, γιατί αφέθηκαν 
ανενημέρωτοι, σπρώχθηκαν σ" αυτή την κατεύθυνση, χωρίς κανένας να τους εξηγήσει ούτε καν τους κανόνες 
του παιγνιδιού, τότε επιτοέιυτε υου να πω ότι υποοεί να δείίει κανέναο ι,ιια σγετική υικοή ανογή σε τέτοια
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φαινόμενα για να μη θρηνήσουμε και άλλα θύματα.

κ.ΤΖΟΑΝΟΣ: Το τελευταίο διάστημα πολλά γράφονται για το πρόγραμμα των πρώτων 100 ημερών της 
κυβέρνησης που θα σχηματίσετε σε περίπτωση που κερδίσετε τις εκλογές. Υπάρχει πράγματι κ.Πρόεδρε, ένα 
τέτοιο πρόγραμμα άμεσων επεμβάσεων σε ορισμένους τομείς που πιστεύετε ότι έχουν ανάγκη από 
επείγουσες διορθώσεις;

Ή πρόκειται να εφαρμόσετε κανονικά το πρόγραμμά σας, όπως έχει δοθεί στην δημοσιότητα;
Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Ναι είναι δυο διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι συνολικό κυβερνητικό πρόγραμμα και 
μάλιστα με χρονοδιάγραμμα ή με προτεραιότητες άμεσης εφαρμογής το οποίο μπορώ να σας πω ότι το 
δουλεύουμε εδώ και ένα χρόνο.

Επειδή μάλιστα σε μεγάλο βαθμό την ευθύνη του συντονισμού την είχε ο παρακαθήμενος ο κ.Αργυρός, 
πρέπει να σας πω ότι ξεκίνησε τον Μάρτιο του 1999 -τα λέω καλά κ.Αργυρέ;

Αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο σχετίζεται άμεσα με το πρόγραμμα που έχουμε ανακοινώσει, αλλά έχει και 
πολύ περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες, δηλαδή πως γίνεται, με ποιά ακριβώς βήματα προχωρείς στο 
άλφα, ή στο βήτα θέμα.

Αυτό έχει σχέση μεν αλλά δεν ταυτίζεται απόλυτα με τις προτεραιότητες που είπατε, ή αν κατάλαβα καλά 
περιείχε η ερώτηση σας. Προτεραιότητες για παράδειγμα θα σας δώσω εγώ κάποιες που θεωρώ πάρα πολύ 
αναγκαίες.

Πρώτον, την δημιουργία του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής. Ξεφεύγω από το άμεσα οικονομικό 
περιεχόμενο, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό, ή η θεσμοθέτηση του εθνικού διαλόγου για την 
παιδεία, είναι πάρα πολύ μεγάλες προτεραιότητες οι οποίες και επειδή ακριβώς έχουν και θεσμικό 
περιεχόμενο, τίθενται σε άμεση εφαρμογή.

Από εκεί και πέρα στα πιο αυστηρά οικονομικά ζητήματα απελευθέρωση αγορών, εκκίνηση διαδικασίας 
αποκρατικοποίησης, με όρους που τους ξέρετε, γιατί έχουμε καταθέσει σας θυμίζω πρόταση νόμου για 
πλαίσιο αποκρατικοποιήσεων εδώ και 2 χρόνια, ή σχεδόν 2 χρόνια. Μάιος του 1998.

Αρα είμαστε απόλυτα σαφείς και απόλυτα διαφανείς στο πως σκοπεύουμε να προχωρήσουμε τις βασικές 
μας κινήσεις στην οικονομία και η τρίτη μεγάλη προτεραιότητα στον οικονομικό χώρο είναι η φορολογική 
μεταρρύθμιση. Βεβαίως εκεί θα χρειαστεί λίγο μελέτη για τον ακριβή χρονικό ορίζοντα, διότι αναμφισβήτητα 
είμαστε στη μέση της εκτέλεσης ενός προϋπολογισμού και όπως σας είπα εμείς δεν ερχόμαστε ως 
ανατροπείς, προέχει πάνω απ" όλα η ομαλή μετάβαση από την απερχόμενη κυβέρνηση στην επόμενη φάση.

Εμείς στοχεύουμε να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα και στην οικονομία στις κατευθύνσεις που σας παρουσίασα 
και περιττεύει να επαναλάβω, αλλά χωρίς να δημιουργηθεί οποιαδήποτε ανατάραξη στους βασικούς τομείς 
λειτουργίας.

Με άλλα λόγια. Ο,τι θετικό υπάρχει και έχει γίνει, και υπάρχουν, σας ανέφερα ήδη κάποια, δεν έχουμε λόγο 
να τα αγγίξουμε. Χτίζουμε πάνω τους. Και στους τομείς που χρειάζονται παρεμβάσεις, αλλαγές ή κάποιες 
κινήσεις πιο ριζικές διαρθρωτικές, εκεί προχωρούμε.

κα ΣΠΥΡΑΚΗ ("STAR"): Κύριε Πρόεδρε, η οικονομία ήταν ένα από τα θέματα της αντιπαράθεσης μέσω των 
σποτ που είδαμε τον τελευταίο καιρό στην τηλεόραση και σας είδαμε εκεί να εμφανίζεστε σε ένα σποτ σε 
μαύρο φόντο, μάλλον εις απάντηση όσων προηγήθηκαν από τη δική σας πλευρά για καταγγελίες για την 
ανεργία.

Σήμερα ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ο κ.Λαλιώτης εμφανίστηκε πριν από λίγο στο briefing όπως με 
ενημέρωσαν, αποφασισμένος να ρίξει τους τόνους, σας αποστέλλει μάλιστα στη Ρηγίλλης 8 τριαντάφυλλα - 
ζυγό αριθμό- κόκκινα 4 και 4 λευκά και τείνει χείρα φιλίας. Και λέει να τελειώσει εδώ το θέμα από τη δική του 
πλευρά και να σταματήσει αυτού του είδους η αντιπαράθεση.

Τι απαντά το Κόμμα σας σε αυτή την κίνηση;
Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Εγώ οικονομικά θα απαντήσω. Η οικονομία είναι πάρα πολύ φυσικό να είναι ένα από τα 
θέματα, τα επίκεντρα του ενδιαφέροντος σε μια προεκλογική περίοδο, άλλωστε όχι μόνο στην προεκλογική 
πεοίοδο. Μια από tic θασικέο uac και κοιτικέο. αλλά και σηυείο ποοτάσεων ποοο την κυθέονηση όλα αυτά τα



χρόνια, τουλάχιστον τα 3 χρόνια που έχω εγώ την ευθύνη να είμαι επικεφαλής στη Νέα Δημοκρατία, ήταν μια 
από τις πρώτες μας προτεραιότητες.

Και κυρίως στην εξής κατεύθυνση: ότι συρόμαστε σε μια ονομαστική και μόνο σύγκλιση. Καλό είναι από το 
τίποτα, καλό είναι ότι μπαίνουμε στην ΟΝΕ. Αλλά μπαίνουμε, χωρίς να έχουμε εξασφαλίσει τους όρους για 
μια πραγματική, ουσιαστική σύγκλιση οικονομική και βέβαια κατά συνέπεια και κοινωνική.

Γιατί; Γιατί η κυβέρνηση αυτή ήταν άτολμη, ήταν δειλή και δεν προχώρησε στις αναγκαίες διαρθρωτικές 
αλλαγές και γι" αυτό έχουμε όλα αυτά τα αποτελέσματα που εμείς επισημαίνουμε επικριτικά και βεβαίως η 
κυβέρνηση με τη δική της πλευρά, προσπαθεί να τα καλύψει ή εν πάση περιπτώσει κάπως να τα απαντήσει, 
να δικαιολογήσει.

Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να σας ξεκαθαρίσω εμείς σε όλες μας τις επισημάνσεις και τις κριτικές, αλλά 
και εκεί που είχαν το περιεχόμενο των προτάσεων, δεν ξεπεράσαμε ποτέ το όριο της ευπρέπειας.

Το να ανήκουμε σε διαφορετικά Κόμματα δεν σημαίνει ότι είμαστε εχθροί. Με έχετε ακούσει πολλές φορές 
άλλωστε να λέω, ότι δεν προσωποποιώ ποτέ πολιτικές διαφορές.

Γιατί ακόμη κι αν διαφωνείτε εσείς μαζί μου κι εγώ μαζί σας, είναι πάρα πολύ πιθανό, πολύ πιθανότερο από 
ό,τι μπορούμε να φανταστούμε σήμερα, να χρειαστεί να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι και να συνεργαστούμε 
αύριο. Το αύριο, στην απροσδιόριστη βέβαια μελλοντική του διάσταση, αλλά το έχουμε δει πάρα πολλές 
φορές άλλωστε στην ιστορία.

Κατά συνέπεια, εμείς δεν είχαμε κανένα λόγο και για λόγους αρχής, αλλά και για λόγους αυτής της απλής 
πρόβλεψης που σας έκανα μόλις, να μπούμε σε μια λογική οξύτητας, ύβρεων, ή και λάσπης. Η κυβέρνηση 
δυστυχώς δεν το απέφυγε αυτό.

Δεν θέλω να το επεκτείνω γιατί αν το επεκτείνω θα αρχίσω έστω και εξηγώντας, να παραβαίνω την ίδια τη 
δέσμευση τη δική μας. Εάν αποφάσιζε να αλλάξει και δούμε πράγματι ν" αλλάζει, είναι ευπρόσδεκτο.

Και να σας πω και κάτι; Αισθανόμαστε υπερήφανοι ότι επιβάλλαμε τελικά, έστω και με δυσκολίες έστω και το 
τελευταίο πενθήμερο, έστω και για λόγους που ξεφεύγουν της δικής μας αναλυτικής ικανότητας - 
υποπτευόμαστε διάφορα αν θέλετε, αλλά δεν έχουμε χειροπιαστά στοιχεία γι" αυτό- να δεχτεί αυτό που 
είπαμε πριν από δύο μήνες, όταν εξαγγέλθηκαν οι εκλογές.

Οτι είμαστε στο 2000 ότι μπορούμε και πρέπει να συζητήσουμε επί της ουσίας με σοβαρότητα και 
υπευθυνότητα, χωρίς φωνές, χωρίς κραυγές, χωρίς οξύτητες, χωρίς φανατισμούς, χωρίς διαχωριστικές 
γραμμές. Εάν η κυβέρνηση έστω και την ύστατη ώρα το αντιλαμβάνεται για τους όποιους δικούς της λόγους 
και καλό είναι και επιτρέψτε μου να πω και επιτυχία μας.

κ.ΞΕΝΑΚΗΣ ("MEGA"): Κύριε Πρόεδρε, να επανέλθω για λίγο στο Χρηματιστήριο. Εχετε πει σε πολλές 
ομιλίες σας ότι η Νέα Δημοκρατία από τις 10 Απριλίου θα εγγυηθεί την ανοδική πορεία του Χρηματιστηρίου. 
Μιλήσατε πριν από λίγο για εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας που έχουν "καεί".

Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα πάρει η Νέα Δημοκρατία -εφόσον κερδίσει τις εκλογές- από τις 10 Απριλίου;
Γιατί το μόνο που σας άκουσα να λέτε πριν από λίγο, ήταν η ενίσχυση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Αρκεί 
αυτό;
Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι για να μην δημιουργούνται παρανοήσεις. Δεν υπάρχει κανένα 
συγκεκριμένο μέτρο που να εγγυάται άμεσα την αποκατάσταση ζημιών, οποιουδήποτε επενδυτή. Θέλω να 
είμαι σαφής σε αυτό.

Ευχάριστα ή δυσάρεστα, εγώ δεν αισθάνομαι ότι δικαιούμαι να δημιουργώ σφαλερές εντυπώσεις. Οι 
συνεργάτες μου κι εγώ έχουμε μια ευθύνη απέναντι στους πολίτες. Ευχάριστα ή δυσάρεστα, να τους λέμε τα 
πράγματα ως έχουν. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο.

Από την άλλη πλευρά βεβαίως πιστεύουμε ότι μπορούμε να εγγυηθούμε την ανοδική τάση του 
Χρηματιστηρίου και εξηγούμαι πως. Οχι στην καθημερινή βάση της διακύμανσης, αυτό δεν μπορεί να το 
κάνει κανείς, ούτε πουθενά στον κόσμο, ούτε μάγος δεν μπορεί να το κάνει αυτό.

Ουωο υια οικονουία η οποία τοέγει υε υυηλούο ουθυούο και αυτό υποοούυε να το κάνουυε υε



συγκεκριμένους τρόπους -σας ανέλυσα πριν- μια οικονομία όπου λειτουργούν πραγματικά οι κανόνες της 
ελεύθερης αγοράς, μια οικονομία όπου διασφαλίζεται ο υγιής ανταγωνισμός, μια οικονομία όπου προχωρούν 
οι διαρθρωτικές αλλαγές, άρα στέλνονται και τα ανάλογα μηνύματα, μια οικονομία η οποία γίνεται επενδυτικά 
ελκυστική, γιατί σήμερα δεν είναι, μια οικονομία που σταθεροποιεί το φορολογικό της σύστημα, είναι μια 
οικονομία που εμπνέει εμπιστοσύνη.

Και μια οικονομία που εμπνέει εμπιστοσύνη, έχει εξασφαλίσει τη βασική προϋπόθεση, για την ουσιαστική και 
μεσομακροπρόθεσμη, καλή πορεία του Χρηματιστηρίου. Αυτό είναι σαφές. Αυτό μπορώ να σας το εγγυηθώ.

Και νομίζω ότι μπορεί να σας το εγγυηθεί οποιοσδήποτε οικονομολόγος, ή πολιτικός που έχει σχέση, εικόνα 
με τα οικονομικά. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε και θα το κάνουμε. Και θα το κάνουμε και για το συμφέρον 
των μικροεπενδυτών, θα το κάνουμε και για το συμφέρον των επιχειρήσεων, θα το κάνουμε και κυρίως για το 
συμφέρον του Ελληνα πολίτη, εκείνου που ψάχνει δουλειά, του νέου για να βρει ευκαιρία και του κάθε πολίτη 
για να βελτιωθεί το βιοτικό του επίπεδο.

Γιατί το Χρηματιστήριο δεν είναι ένας μηχανισμός κερδοσκοπίας. Το Χρηματιστήριο είναι ένας εξόχως 
επενδυτικός μηχανισμός, εξοικειώνει εσάς κι εμένα με την έννοια της επένδυσης, με την έννοια της 
επιχειρηματικότητας, της συμμετοχής, ότι η υπόθεση οικονομία και ανάπτυξη δεν είναι υπόθεση 50-100-1000 
ή μερικών χιλιάδων ανθρώπων, αλλά είναι υπόθεση δική σας και δική μου.

Βελτιώνει το βιοτικό επίπεδο και από την άλλη πλευρά είναι ένας χρηματοδοτικός μηχανισμός υγιούς 
χρήματος, για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τις παραπέρα επενδύσεις.

κα ΜΠΟΙΛΕ ("ALPHA"): Κύριε Πρόεδρε, οι συντελεστές στη φορολογία εισοδήματος μισθωτών και 
συνταξιούχων είναι σε υψηλά επίπεδα. Εμπεριέχεται στο πρόγραμμά σας μείωση των συντελεστών, ώστε να 
ελαφρυνθούν τα εισοδήματά τους;

Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Εχουμε μια ολόκληρη δέσμη φορολογικών μέτρων μεταξύ των οποίων σε επιμέρους 
επίπεδο, υπάρχουν και οι ελαφρύνσεις για τους εισοδηματικά ασθενέστερους. Καμία αμφιβολία γι" αυτό.

Ομως θα ήθελα να δείτε και να δούμε όλοι μαζί την πρότασή μας για τη φορολογική μεταρρύθμιση σε ένα 
γενικότερο πλαίσιο. Δηλαδή σε ένα πλαίσιο που αποσκοπεί αφ" ενός σ" αυτό που ήδη αναφέρατε, στην 
ελάφρυνση των χαμηλοσυνταξιούχων και των εισοδηματικά ασθενεστέρων, το οποίο είναι και εφικτό και 
αναγκαίο.

Σκεφτείτε ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό το βάρος της φορολογικής λαίλαπας των τελευταίων τεσσάρων - 
πέντε ετών το έφεραν ακριβώς οι ασθενέστεροι και αυτό εκτός από οικονομικά λάθος, είναι και κοινωνικά 
απαράδεκτο.

Από την άλλη πλευρά όμως φορολογικό σύστημα σημαίνει και κάτι ακόμη. Σημαίνει μια βασική προϋπόθεση 
για να οδηγηθείς σε πολιτική οικονομικής ανάπτυξης.

Οταν το φορολογικό σύστημα αλλάζει κάθε λίγους μήνες, έστω σε επιμέρους σημασία, όταν καμιά φορά 
επιβάλλονται αιφνιδιαστικά φορολογίες, όταν καμιά φορά επιβάλλονται και αναδρομικά και από την άλλη 
πλευρά όταν το ίδιο το κράτος ομολογεί, ότι δεν μπορεί να εξασφαλίσει φορολογική δικαιοσύνη, ότι δεν 
μπορεί να εξασφαλίσει την πρώτη και βασική προϋπόθεση και συνταγματική επιταγή, ισότητα έναντι του 
νόμου και επιβάλλει αντικειμενικά κριτήρια και τα πρώην και τα σημερινά, που είναι σε πολλές περιπτώσεις 
χειρότερα των προηγουμένων, τότε είναι σαφές, ότι αυτό το καθεστώς δεν οδηγεί σε εμπέδωση 
εμπιστοσύνης και του πολίτη και του επενδυτή Ελληνα ή ξένου.

Αρα απαραίτητη προϋπόθεση είναι ένα φορολογικό σύστημα, το οποίο πριν απ" οτιδήποτε άλλο θα έχει 
σταθερότητα, όπως λέμε δηλαδή εμείς, ορίζοντα τετραετίας. Το πρώτο που οφείλουμε ως πολιτεία, ως 
κυβέρνηση είναι να δημιουργούμε την αίσθηση της σοβαρότητας και της εμπιστοσύνης στον πολίτη.

Μπορεί να μην μπορούμε να ικανοποιούμε τις απαιτήσεις του ανά πάσα στιγμή. Αυτό είναι κατανοητό 
απόλυτα. Μπορεί κατά περίπτωση να πρέπει να του πούμε και δυσάρεστα πράγματα. Πρέπει όμως να το 
πούμε και όχι να αιφνιδιάζουμε, ή να παίζουμε με καίριους θεσμούς.

κ.ΠΑΛΙΚΑΡΗΣ ("ΗΜΕΡΗΣΙΑ"): Διαβάζουμε στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας στο κεφάλαιο 
Χοηυατιστήοιο και υάλιστα ποώτο υέτοο. σαν στόνο η εισανωνή uiac εταιοείαο την ηυέοα. Αυτό, ποώτον. δεν



το ακούμε συχνά στις ομιλίες σας τελευταία.

Ηθελα να ρωτήσω, αν συμβαίνει κάτι, με δεδομένο ότι προηγουμένως επισημάνατε και τα προβλήματα από 
τις αυξήσεις κεφαλαίων που εμφανίστηκαν σε 135 εταιρείες;
Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Χαίρομαι που μου την κάνετε αυτή την ερώτηση, διότι αυτό ήταν πράγματι κάτι που είχαμε 
προτείνει και είχε σχέση κυρίως με τη φάση της έντονα ανοδικής πορείας του Χρηματιστηρίου, όπου θα 
λειτουργούσε εξυγιαντικά.

Οταν είμαστε σε μια φάση, να μην πω κρίσης, αλλά εν πάση περιπτώσει δύσκολη, είναι αναμφισβήτητη ότι 
αυτό δεν μπορεί να γίνει τουλάχιστον με την απόλυτη δέσμευση του 1 προς 1 όπως το είχαμε πει τότε. Και 
χαίρομαι που μου δίνεται η ευκαιρία να κάνω αυτή τη διευκρίνιση.

Υπήρχε μια υπερσυσσώρευση την εποχή εκείνη, την εποχή της μεγάλης, έντονης ανόδου του 
Χρηματιστηρίου, όπου αυτό το μποτιλιάρισμα αν θέλετε πολλών εταιρειών να καθυστερείται κατά πολύ η 
εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο, λειτουργούσε επιβαρυντικά στην αγορά. Οταν έχεις μια πτωτική ή εν 
πάση περιπτώσει μετέωρη αγορά, τότε πρέπει να είσαι προσεκτικός και σ" αυτό το σημείο.

Αρα αυτή είναι μια δέσμευση που αφορά τη φάση εκείνη και θέλει πάρα πολύ προσοχή σε μια φάση, όπως 
είναι η σημερινή.
κ.ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ("ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ"): Κύριε Πρόεδρε, όσες φορές κάνετε αναφορά για την οικονομία λέτε, ότι 
θέλετε να δώσετε ανάσα στην αγορά και να βοηθήσετε τους μικρομεσαίους. Κυρίως απ" ότι έχω αντιληφθεί 
αυτό σκοπεύετε να το κάνετε με δύο κυρίως μέτρα: πρώτον θα έλεγα με τη μείωση των επιτοκίων και 
δεύτερον με τη κατάργηση των αντικειμενικών κριτηρίων.

Θα ήθελα να σας ρωτήσω, σε πόσο χρόνο η κυβέρνησή σας θα φτάσει τα επιτόκια στο 4%; Και αν η 
κατάργηση των αντικειμενικών κριτηρίων θα φέρει νέους φόρους για τους μικρομεσαίους;

Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Για μεν το δεύτερο, η απάντηση είναι μονολεκτική. Οχι.

Σε ό,τι αφορά το πρώτο, αυτή είναι μια πρόβλεψη, η οποία μέχρι ενός σημείου μπορεί να γίνει με ασφάλεια. 
Κατ" αρχήν η είσοδός μας στην ΟΝΕ άμεσα οδηγεί σε μείωση επιτοκίων, σχεδόν αυτοματοποιημένα.

Από εκεί και πέρα η περαιτέρω μείωση εξαρτάται από την ορθότητα και την αποτελεσματικότητα της 
οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζεις. Το βέβαιον πάντως είναι, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε επιτόκια τα οποία 
είναι υπερδιπλάσια εκείνων που έπρεπε να είναι.

Ενα, λοιπόν, βήμα είναι η είσοδος στην ΟΝΕ, που περίπου αυτόματα οδηγεί σε περαιτέρω μείωση των 
επιτοκίων, γι" αυτό άλλωστε και στον προϋπολογισμό που έχουμε κάνει για το οικονομικό μας πρόγραμμα 
και το κοινωνικό μας πρόγραμμα, προβλέπουμε μεταξύ των άλλων και οικονομικά οφέλη, εξοικονόμηση 
δηλαδή πόρων από τη μείωση των επιτοκίων.

Από εκεί και πέρα όμως εξαρτάται από την επιτυχία της οικονομικής σου πολιτικής. Πιστεύω, ότι θα το 
πετύχουμε να φτάσουμε στα σημεία που χρειάζεται.
κ.ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ("ΚΕΡΔΟΣ"): Κύριε Πρόεδρε, δύο διευκρινίσεις θα ήθελα. Το πρώτο αφορά το 
πρόγραμμα των 100 ημερών, συγνώμη που θα επιμείνω, στις αποκρατικοποιήσεις. Επειδή η 
συγκεκριμενοποίηση των προτάσεων έχει κάποια σημασία στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Τις πρώτες 100 
μέρες της διακυβέρνησης της χώρας από εσάς, ποιές πιστεύετε ότι πρέπει να είναι οι αποκρατικοποιήσεις 
που θα προωθηθούν;

Και το δεύτερο, ένα κομμάτι από το Χρηματιστήριο πιστεύετε, ότι υπάρχει το περιθώριο για φορολόγηση των 
κερδών στο Χρηματιστήριο;
Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Να ξεκινήσω από το δεύτερο. Τουλάχιστον κάτι τέτοιο δεν είναι στο δικό μας πρόγραμμα. 
Και αν θέλετε να πάω και ένα βήμα παρακεί, έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα, όχι βέβαια. Με υπόθεση 
εργασίας τα σημερινά δεδομένα, η απάντηση είναι όχι.

Τώρα, σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος. Πρέπει να ξεκαθαρίσω κάτι. Οι διαδικασίες αποκρατικοποίησης 
εκείνων που έχουμε ανακοινώσει: Ολυμπιακή, Αστικές, Εμπορική, όπως επίσης και οι απελευθερώσεις 
αγορών, ξεκινούν άμεσα. Δεν μπορώ να σας κάνω την απόλυτη χρονική πρόβλεψη, πότε θα έχεις το 
ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.



Γιατί αυτό είναι μια διαδικασία ολόκληρη, την οποία την έχουμε ανακοινώσει μεν, όπως σας είπα και με 
σχέδιο νόμου, αλλά βεβαίως είμαστε διατεθειμένοι να τη συζητήσουμε με τους ενδιαφερόμενους και τους 
εργαζόμενους.

Πάντως σημείο εκκίνησης της διαδικασίας είναι άμεση. Δεν υπάρχει κανένας λόγος καθυστέρησης. Και θα 
σας έλεγα μάλιστα, υπάρχει κάθε λόγος αξιοποίησης του χρόνου. Είναι πολλά πράγματα και σημαντικά 
πράγματα που πρέπει να γίνονται γρήγορα.

Το γρήγορα δεν σημαίνει αιφνιδιαστικά, αλλά μήνυμα προς τις αγορές και την ελληνική, αλλά και τις διεθνείς, 
ότι έχουμε μια νέα κυβέρνηση η οποία είναι αποφασισμένη να προχωρήσει και δεν έχει κανένα λόγο να μην 
προχωρήσει, αφού αυτά τα οποία θέλει να προχωρήσει τα έχει προαναγγείλει, τα έχει ανακοινώσει, τα 
πιστεύει και όλη της η πολιτική είναι ευθυγραμμισμένη επάνω τους.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ("Η ΧΩΡΑ"): Κύριε Πρόεδρε ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Οα απαγορεύσετε στους 
υπουργούς σας να παίζουν στο Χρηματιστήριο; Γιατί σύμφωνα με δημοσιεύματα, αρκετοί υπουργοί της 
κυβέρνησης έπαιζαν συγκεκριμένες μετοχές, με αποτέλεσμα να λέγονται διάφορα στην αγορά.

Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Είναι πετυχημένη η ερώτησή σας. Πιστεύω ότι όταν είσαι στο δημόσιο βίο δεν αρκεί να 
είσαι έντιμος, αλλά πρέπει να αποδεικνύεται και στην καθημερινή συμπεριφορά. Το θεωρώ αντιδεοντολογικό 
να ασκείς κυβερνητική εξουσία και συνάμα να κερδοσκοπείς, ειδικά όταν είναι προφανές ότι έχεις αυτό που 
λέγεται inside information, δηλαδή εσωτερική πληροφόρηση.

Είναι δυνατόν ο Πρωθυπουργός της χώρας ο οποίος ξέρει ποια είναι η επόμενη οικονομική κίνηση, να έχει τη 
δυνατότητα να παίζει στο Χρηματιστήριο; Ακόμη και αν δεν έχει τη διάθεση, ακόμη και αν δεν έχει δηλαδή τη 
βούληση να το κάνει, ποιον θα πείσει ότι δεν το αξιοποίησε ο ίδιος ή κάποιο συγγενικό του πρόσωπο;

Κατά συνέπεια, πιστεύω ότι εδώ πρέπει να υπάρξει απαγόρευση. Και μάλιστα πιστεύω και κάτι ακόμη, ότι 
πρέπει να πάμε και ένα βήμα πιο μπροστά σε αυτό που γίνεται κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες με τους 
λεγάμενους "τυφλούς λογαριασμούς". Δηλαδή τη διαχείριση των χρημάτων του λογαριασμού την 
αναλαμβάνει ένα νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν σου δίνει καν λογαριασμό. Δεν σου εξηγεί ούτε τι κινήσεις 
κάνει.

Επιμένω σε αυτό, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να ξαναχτίσουμε σχέση εμπιστοσύνης πολιτικής και 
πολιτών. Αν δεν επιτευχθεί αυτό, το καλύτερο πρόγραμμα δεν θα οδηγήσει σε μεγάλα πράγματα. Και είναι η 
κατάλληλη στιγμή. Και διότι οι διαχωριστικές γραμμές έχουν πέσει, και γιατί δεν λέει τίποτα πια το ποιος είναι 
αριστερός, το ποιος είναι δεξιός κλπ., και διότι στις βασικές επιδιώξεις δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές.

Και διότι έρχεται μια νέα κυβέρνηση που στη μεγάλη της πλειοψηφία απαρτίζεται από άφθαρτα πρόσωπα, 
νέα πρόσωπα. Είναι η στιγμή να κάνουμε κάποια πράγματα που θα ξαναχτίσουν σχέσεις εμπιστοσύνης. Το 
θεωρώ καίριο αυτό. Και μία εκδοχή του μεγάλου θέματος είναι αυτό που αναφέρατε, και χαίρομαι που μου 
δώσατε την ευκαιρία να σας απαντήσω έτσι.

κα ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ("ΒΡΑΔΥΝΗ"): Κύριε Πρόεδρε δεν μπορούμε βεβαίως να ομιλούμε περί αναπτύξεως, 
όσο επί της κεφαλής χιλιάδων επιχειρηματιών επικρέμεται η δαμόκλειος σπάθη των πανωτοκίων. 
Χρησιμοποιώ δικά σας λόγια.

Θέλω να σας ρωτήσω τα εξής. Σας παρακολουθήσαμε στο τηλεοπτικό debate, να σχολιάζετε την περίπτωση 
του ξενοδόχου ο οποίος για ένα δάνειο λίγων εκατομμυρίων εκλήθη να πληρώσει ένα συνολικό ποσό 660 
εκατομμυρίων, και πλέον με την κυβερνητική ρύθμιση το χρέος αυτό περιορίστηκε στα 260 εκατομμύρια.

Είπατε ότι "αν η κυβέρνηση είχε κάνει δεκτή την πρόταση την οποία εμείς υποβάλαμε το Δεκέμβριο, θα 
πλήρωνε 70 εκατομμύρια και θα εξοφλούσε το χρέος του". Το ερώτημά μου είναι εάν άμεσα, μετά την 
ανάληψη της διακυβέρνησης, προτίθεσθε να υλοποιήσετε αυτή την δέσμευση.

Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Νομίζω ότι ήμασταν απόλυτα σαφείς σε αυτό. Και μάλιστα για ένα ζήτημα που συζητήθηκε 
σχετικά πρόσφατα στη Βουλή, δεν είναι ότι κάναμε κριτική ή αντιδράσαμε απλώς, αλλά καταθέσαμε μια 
απόλυτα σαφή και συγκεκριμένη ρύθμιση, και μάλιστα περιβεβλημένη και το νομοθετικό χαρακτήρα. Και έχω 
επαναλάβει πάρα πολλές φορές, ότι μας δεσμεύει. Που σημαίνει ότι είναι αμέσου εφαρμογής.

Θα σαο έλενα υάλιστα υια και το θίνετε. ποέπει να £έοετε ότι υπάονει υια διάσταση κοινωνική



αναμφισβήτητα, τεράστια. Χιλιάδες άνθρωποι εγκλωβισμένοι στη υπόθεση αυτή της ντροπής, τα πανωτόκια. 
Και από την άλλη πλευρά υπάρχει και μια οικονομική διάσταση. Τα κέρδη των τραπεζών ξεπέρασαν το 1 
τρισεκατομμύριο. Δεν είναι φοβερό μια ρύθμιση η οποία στο 1/5, στο 1/6 θα ελάφρυνε τόσες δεκάδες χιλιάδες 
συμπολίτες μας. Λέω δηλαδή ότι και οικονομικά είναι ευχερές. Δεν είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει 
πρόβλημα σε κανέναν.

κ.ΚΟΥΛΤΣΙΔΗΣ ("ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ"): Κύριε Πρόεδρε, εχθές ο Πρωθυπουργός από τη Νίκαια προέβη 
σε μια εξαγγελία οικονομικής ενίσχυσης των πρωτοδιοριζόμενων. Αφενός ήθελα να ρωτήσω αν με το 
οικονομικό σας επιτελείο έχετε εκτιμήσει αυτή την εξαγγελία, αφετέρου εάν σε μια δίκιά σας κυβέρνηση 
προβλέπετε ένα τέτοιο μέτρο, αν είναι εφικτό.

Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Ολα τα μελετούμε, και αυτό. Αλλά από το δικό μου στόμα δεν θα ακούσετε εξαγγελίες 
τέσσερις μέρες πριν τις εκλογές. Τα αγροτικά τα έχουμε πει δυο χρόνια τώρα. Τα φορολογικά τα έχουμε πει 
και αυτά περίπου δύο χρόνια τώρα. Τα ζητήματα των συντάξεων τα είπαμε το Σεπτέμβριο που μας πέρασε, 
τα πολυτεχνικά τα έχουμε πει από τότε που καταργήθηκαν.

Γιατί τα λέω αυτά; Διότι αρνούμαι και θα αρνούμαι μέχρι τέλους να μπω στη λογική του Τζουμπέ. Δηλαδή όσο 
πλησιάζουν οι μέρες της εκλογής, τόσο να υπερθεματίζει ο πολιτικός σε υποσχέσεις. Δεν το κάνω και το 
αρνούμαι. Και πιστεύω ότι όχι απλώς δεν έχει πολιτικό κόστος αυτό, αλλά έχει και σημαντικό πολιτικό 
όφελος.

Τώρα επειδή αναφερθήκατε στο τι είπε ο Πρωθυπουργός στη Νίκαια, το κρίσιμο ερώτημα είναι τι απ" όλα 
συμβαίνει. Ρωτά εμάς αν υπάρχουν οι πόροι για να εφαρμοστεί ένα πολύ συγκροτημένο πρόγραμμα των 600 
δις, και προβαίνει σε μια εξαγγελία τέσσερις μέρες πριν τις εκλογές, που προσεγγίζει σύμφωνα με όσα 
διάβαζα στον φιλοκυβερνητικό τύπο, τα 40 δις, μόνο αυτό. Που έπεται του πακέτου Σημίτη της 
Θεσσαλονίκης, περίπου 500 δις, και του δευτέρου πακέτου, του αναγγελθέντος προ μηνός περίπου, 1,5 
μήνα, που και αυτό ξεπέρναγε κατά πολύ τα 350 δις. Νομίζω τα συμπεράσματα είναι δικά σας.

Το συγκεκριμένο μέτρο, το συγκεκριμένο θέμα χρήζει μελέτης, αλλά δεν θα σας πω σήμερα "είναι εφικτό και 
θα το κάνουμε". Οχι γιατί πρόλαβε κάποιος άλλος να το πει πρώτος. Εχουμε ένα μήνα που το μελετούμε. Δεν 
θα ακούσετε από εμάς τίποτα στις τέσσερις μέρες πριν τις εκλογές, γιατί το θεωρούμε προσβολή προς τον 
πολίτη. Και αυτή τη στιγμή ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πιθανότατα, όπως πιστεύω εγώ 
μετά βεβαιότητος, ως αυριανός Πρωθυπουργός, δεν δικαιούμαι να προσβάλω τους συμπολίτες μου.

κ.ΠΕΚΛΑΡΗΣ ("ΑΞΙΑ"): Κύριε Πρόεδρε εγώ θα σας ρωτήσω για τα οικονομικά, αλλά κυρίως για τα 
οικονομικά του Κόμματός σας. Γνωρίζαμε μέχρι πριν από ένα χρόνο περίπου, ότι υπάρχει κάποια μαύρη 
τρύπα στο ταμείο της Ρηγίλλης. Καλύφθηκε; Εξακολουθεί να υπάρχει; Ευχαριστώ πολύ.

«ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι έχει μειωθεί. Με μια ορθολογική διαχείριση, έχει 
μειωθεί. Δεν έχει εξαφανιστεί το χρέος. Είναι μακροπροθέσμου εξυπηρέτησης. Και βέβαια όταν τυχαίνουν 
εκλογές, είναι φυσικό να αυξάνονται οι δαπάνες και κατά κάποιο τρόπο να φρενάρει για ένα διάστημα η 
περαιτέρω μείωσή του. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν έχω κανένα πρόβλημα να σας την πω.

κ.ΤΡΙΚΑΣ ("ΑΚΡΟΠΟΛΗ"): Κύριε Πρόεδρε, θα επανέλθω λίγο στο θέμα των αποκρατικοποιήσεων, χωρίς να 
είμαι ειδικός στα θέματα της οικονομίας δυστυχώς. Ελπίζω να μην είναι πολύ αφελής η ερώτησή μου.

Είπατε αν κατάλαβα καλά πριν, ότι δεν προέχει, δεν επείγει, δεν είναι επί του παρόντος στην πρώτη φάση 
τουλάχιστον, η αποκρατικοποίηση του OTE. Φαντάζομαι και της ΔΕΗ, φαντάζομαι και της ΕΥΔΑΠ. Δηλαδή 
του σκληρού πυρήνα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των ΔΕΚΟ. Προς αποκρατικοποίηση είναι η 
"Ολυμπιακή", οι αστικές συγκοινωνίες και η Εμπορική. Ενα το κρατούμενο.

Δεύτερον: Η απελευθέρωση των αγορών δεν ξέρω αν μπορεί να πιστωθεί είτε στην πολιτική του ΠΑΣΟΚ, είτε 
της Νέας Δημοκρατίας. Είναι δεδομένο να γίνει, βάσει της επιταγής της Ευρωπαϊκής Ενωσης, θα γίνει 
δηλαδή όποιος και να είναι πάνω.

Ερώτηση: Πώς θα μειωθεί το έλλειμμα, που αν έχω καταλάβει καλά, οφείλεται ακριβώς στην ευρύτητα του 
σκληρού πυρήνα, στη διόγκωσή του και στο αυξημένο του κόστος, εάν δεν προχωρήσετε σε 
αποκρατικοποίηση αυτών των μεγάλων επιχειρήσεων, που απορροφούν πολλά κεφάλαια και διογκώνουν το 
έλλειμμα;



Και εν πάση περιτττώσει, τι σας έκανε να μεταβάλλετε την πολιτική από την προηγούμενη κυβέρνηση της 
Νέας Δημοκρατίας, η οποία προχωρούσε προς αυτή την κατεύθυνση του ιδιωτικού management, 
αποκρατικοποιήσεων και μάλιστα καταγγέλθηκε από τον ίδιο τον τότε Πρωθυπουργό, ότι εξαιτίας αυτού 
έπεσε.

Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Απελευθερώσεις αγορών, είναι κάτι που έπρεπε να είχε γίνει 
χρόνια τώρα. Βαρύτατη ευθύνη της κυβέρνησης Σημίτη είναι ότι καθυστέρησε περισσότερο από τρία χρόνια. 
Ημασταν η μόνη χώρα που ζητάγαμε διαρκώς αναβολή. Υπήρξαν χώρες, αν θυμούμαι καλά ήταν η Ισπανία 
μία από αυτές, που ζήτησε επίσπευση του χρονοδιαγράμματος. Νομίζω ότι είναι το καταλληλότερο 
παράδειγμα να διαφανεί η διαφορά και νοοτροπίας και πολιτικής ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το 
ΠΑΣΟΚ.

Το ΠΑΣΟΚ φοβάται την απελευθέρωση, προσπαθούσε να την σπρώξει όσο γίνεται πιο πολύ στο μέλλον. 
Εμείς τη θέλαμε πιο νωρίς και είμαστε διατεθειμένοι να την κάνουμε άμεσα, γιατί πιστεύουμε ότι αυτό θα έχει 
ευεργετικά αποτελέσματα για το σύνολο της οικονομίας.

Τώρα μου λέτε γιατί κατ" ανάγκη δεν θέλουμε στρατηγικό επενδυτή. Γιατί προέχει η απελευθέρωση της 
αγοράς και ένα πολύ πιο αξιοκρατικό management. Δεν την αποκλείουμε ως προοπτική. Με ρωτήσανε οι 
συνάδελφοί σας ποιες είναι οι άμεσες προτεραιότητες. Σας είπα ποιες είναι οι άμεσες προτεραιότητες.

Δεν έχουμε κανένα ταμπού για να το αρνούμαστε. Λέμε τι πρέπει να γίνει άμεσα. Ο ΟΤΕ πια σε ένα πολύ 
μεγάλο ποσοστό έχει μετοχοποιηθεί άλλωστε. Εκείνο που χρειάζεται είναι ένα καλό management, το οποίο 
θα στηρίξει την επιχείρηση στη φάση της απελευθέρωσης, να δούμε τα αποτελέσματα αυτά και από εκεί και 
πέρα κρίνουμε.

Αλλά να σας πω κάτι; Σε μια απελευθερωμένη αγορά δεν θα έχει και τόσο μεγάλη σημασία, όσο κρίνεται στη 
φάση που είναι ακόμα μονοπωλιακή η αγορά. Αυτό, λοιπόν, είναι το ένα.

Το δεύτερο που θέλω να σας πω: Δεν έχει καμία σχέση αυτό με τα ελλείμματα. Εκτός αν μπαίναμε και εμείς 
στη λογική του εισπρακτικού χαρακτήρα μετοχοποιήσεων. Την αρνούμαστε.

Εμείς πιστεύουμε ότι μπορεί να εξασφαλιστεί δημοσιονομικό πλεόνασμα σε λίγα χρόνια από σήμερα. Πώς θα 
γίνει αυτό; Συγκράτηση των δημοσίων δαπανών στο όριο του πληθωρισμού. Είμαι βέβαιος ότι ξέρετε και 
εσείς πόσα πολλά παραδείγματα σπατάλης υπάρχουν και σήμερα ακόμα, παρά την υποτιθέμενη 
δημοσιονομική συμπίεση των τελευταίων ετών. Εξακολουθούν να υπάρχουν φαινόμενα σπατάλης, τα οποία 
ομολογεί η ίδια η κυβέρνηση. Σύστημα Υγείας, σας λέω ένα παράδειγμα. Ανέλεγκτες συμβάσεις του 
Δημοσίου. Υπάρχουν, λοιπόν, πάρα πολλά περιθώρια.

Και δεύτερον, βέβαια, είναι με τη λογική της οικονομικής ανάπτυξης, η οποία από μόνη της θα δημιουργήσει 
εισροή εσόδων, παρά τη φορολογική μεταρρύθμιση. Είναι σαφές ποιο είναι το πλάνο. Το θέμα είναι κατά 
πόσον το κατανοεί κάποιος και το αποδέχεται.

Εμείς πιστεύουμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία και το καταλαβαίνει και το κατανοεί και το αποδέχεται. Αλλωστε, 
θα μου επιτρέψετε να συμπληρώσω: Η έστω και δειλή στροφή της κυβέρνησης Σημίτη στην κατεύθυνση της 
πολιτικής που, παραδοσιακά τουλάχιστον εκφράζει η Νέα Δημοκρατία, τη βοηθά αυτή την υπόθεση, γιατί αν 
μη τι άλλο αποδεικνύει ότι στρατηγικά δεν υπάρχει εναλλακτική λύση.

κ.ΚΑΤΣΩΝΑΣ ("ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ"): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής: Τις τελευταίες ημέρες έχει 
αναζωπυρωθεί το θέμα με το ασφαλιστικό, μετά από μία ομιλία της Ελληνίδας Επιτρόπου, της Αννας 
Διαμαντοπούλου. Αργότερα προσπάθησε να δώσει κάποιες εξηγήσεις. Η κυβέρνησή σας η αυριανή, εσείς ως 
αυριανός Πρωθυπουργός, τι σκέφτεστε να κάνετε με το ασφαλιστικό; Θα υπάρξουν αλλαγές στις εργασιακές 
σχέσεις;

Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Στο ασφαλιστικό χρειάζεται μια πολύ μεγάλη τομή. Ξέρετε, όμως, 
ποια είναι η τομή; Η τομή είναι στο πώς λειτουργεί, ή το ευρύτερο κράτος στο χώρο αυτό και όχι ρυθμίσεις σε 
βάρος των εργαζομένων.

Εξηγούμαι. Πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί στη ρίζα του, δομικά, το ασφαλιστικό ζήτημα;
1. Υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης. Μειώστε την ανεργία, να απαλλάξετε το ασφαλιστικό σύστημα και στην 
ποοοπτική του από ένα πολύ υενάλο θάοοο.



2. Περιορισμός της τεράστιας εισφοροδιαφυγής. Ποιος φταίει για αυτό; Το κράτος φταίει. Μόνο για το ΙΚΑ η 
εισφοροδιαφυγή υπολογίζεται περίπου στα 500 δισεκατομμύρια το χρόνο.

3. Την ένταξη των εργαζομένων αλλοδαπών στο σύστημα, στην κοινωνική ασφάλιση. Εμείς υπολογίζουμε ότι 
μπορεί να έχετε εισροή περίπου 200 δισεκατομμύρια τον χρόνο από αυτό.

4. Την αξιοποίηση της περιουσίας των ταμείων όλων των οργανισμών. Ξέρετε ότι η πρόσοδος από την 
ακίνητη περιουσία δεν ξεπερνάει το 2%;

Είναι παραλογισμοί αυτοί. Και πού οφείλονται; Στην κακοδιοίκηση, στη σπατάλη, στην αδιαφορία, στον 
κομματισμό και τη μετριοκρατία που επέβαλε ο κομματισμός.

Εάν, λοιπόν, αποφασίσουμε να τρέξουμε μια οικονομία με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, εάν αποφασίσουμε 
να περιορίσουμε, δεν σας λέω να εξαλειφθεί άμεσα, αλλά να περιοριστεί το φαινόμενο της εισφοροδιαφυγής, 
εάν εντάξουμε τους αλλοδαπούς εργαζόμενους στην κοινωνική ασφάλιση, εάν αξιοποιήσουμε την περιουσία 
των ταμείων, τότε το σύστημα αποκτά βιωσιμότητα, είναι βέβαιο αυτό που σας λέω, χωρίς να θίξει κανένας, ή 
να πρέπει να θίξει τα δικαιώματα των εργαζομένων, τα δικαιώματα των ασφαλισμένων.

κ.ΖΩΝΙΟΣ ("ΕΞΟΥΣΙΑ"): Κύριε Πρόεδρε, είπατε πριν ότι οι μισθοί στη χώρα μας μόλις ξεπερνούν το μέσο 
όρο των μισθών στην Ευρώπη. Ποιά είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας για την εξέλιξη των μισθών στο 
δημόσιο τομέα; Αναφέρομαι συγκεκριμένα στο δημόσιο τομέα. Αν κερδίσετε τις εκλογές, θα υπαγορεύσετε 
πάγωμα των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων ή θα προχωρήσετε σε αυξήσεις;

Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Καθαρές κουβέντες. Στο μεν ιδιωτικό τομέα αφορά την ελεύθερη συμφωνία των 
παραγωγικών δυνάμεων. Στο δημόσιο τομέα εκείνο που μπορεί να αναλάβει μια κυβέρνηση σήμερα, θα σας 
έλεγα μάλιστα οποιαδήποτε κυβέρνηση, είναι να καλύπτει τον πληθωρισμό.

κ.ΚΑΚΑΛΗΣ ("ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ"): Κύριε Πρόεδρε, στο Συνέδριο Θέσεων της Νέας Δημοκρατίας, διακηρύξατε 
ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή πέρα από το φιλελευθερισμό. Επιλογή την οποία πολλές φορές έχετε 
καταγγείλει ότι αντιγράφει το ΠΑΣΟΚ, έστω και δειλά και ανεπαρκώς.

Επίσης διακηρύξατε τότε ότι δεν έρχεστε -και το επαναλαμβάνετε συχνά και σήμερα το είπατε- στην εξουσία 
ως ανατροπέας, αλλά θέλετε να χτίσετε πάνω στην πολιτική του ΠΑΣΟΚ με ταχύτερους ρυθμούς και νέα 
ορμή.

Το δίλημμα δηλαδή για τον ελληνικό λαό την Κυριακή είναι να αλλάξει διαχειριστή της ίδιας φιλελεύθερης 
πολιτικής, να έρθει ένας χαλίφης στη θέση του χαλίφη; Και τελικά, η καλύτερη Ελλάδα όπου όλοι θέλουμε 
που βρίσκεται, που είναι;
Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Σέβομαι απόλυτα τη διαφωνία σας, αλλά να σας ξεκαθαρίσω κάτι. Κατ" αρχήν δεν μιλούμε 
χαλίφες. Ξέρω ότι κι εσείς το αναφέρατε ως σχήμα λόγου, αλλά προς άρσιν παρεξηγήσεων ότι χαλίφες 
φεύγουν ούτε χαλίφες έρχονται.

Εκείνο που θα ήθελα να σας πω όμως με μια συνοπτική φράση, είναι ότι μπορούμε να πούμε ότι απέρχονται 
οι εξ ανάγκης απροθύμως και οψίμως μετασχηματισθέντες σε δειλούς φιλελεύθερους και έρχονται οι 
αυθεντικοί εκφραστές της φιλελεύθερης πολιτικής, του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της χώρας και της 
κοινωνικής αλληλεγγύης. Και το τονίζω αυτό.

Γιατί πρέπει να σας πω αν είσαι πραγματικά φιλελεύθερος, αν το νοιώθεις, αν βγαίνει από μέσα σου, αν είναι 
πεποίθηση πάνω στην οποία έχει διαπαιδαγωγηθεί, έχεις σμιλευτεί από τα μικρά σου χρόνια, από τα πρώτα 
σου διαβάσματα και τους πρώτους σου προβληματισμούς, ξέρεις ότι η καταξίωση μιας πραγματικά 
φιλελεύθερης πολιτικής, είναι η βελτίωση των όρων ζωής των πολλών και ειδικά ασθενεστέρων.

Τώρα, θα μου πείτε "μα δεν είναι οι διαφορές των Κομμάτων -εννοώ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ- αυτές 
που ήταν στο παρελθόν". Πράγματι δεν είναι τόσο μεγάλες. Αυτό είναι καλό. Είναι καλό, διότι, κατά την 
άποψή μας, συνιστά σταθερότητα.

Και είναι κατά δεύτερο λόγο καλό, διότι συνιστά εμμέσως, δεν είχε ποτέ την τόλμη το ΠΑΣΟΚ να το πει, αλλά 
εμμέσως το ομολόγησε, ότι η δική του πολιτική φυσιογνωμία και πολιτική ταυτότητα χρεοκόπησε και 
κατέοοευσε. Και άονισε τα δάνεια.



Το είδαμε και σε άλλες χώρες της Ευρώπης αυτό. Με άλλα λόγια αλλοτρίωσε την πολιτική του φυσιογνωμία. 
Δικαίωμα του κάθε κόμματος να το κάνει αυτό, δεν είμαι εγώ ο κριτής. Εγώ είμαι όμως ο παρατηρητής, που 
δικαιούμαι να πω ότι επιβεβαιώθηκε η ορθότητα των απόψεων που εκφράζουμε, αφού σύρθηκε ο πολέμιος 
των απόψεών μας, σε μερική έστω, υιοθέτηση και σε ανεπαρκή βέβαια εφαρμογή.

Κατά συνέπεια το συμπέρασμα είναι σαφές για σας τον τελικό κριτή. Το συμπέρασμα είναι ότι από την ώρα 
αυτή η πολιτική θα εφαρμοστεί, είναι καλύτερα να εφαρμοστεί από εκείνους που την πιστεύουν, από εκείνους 
που την έχουν δουλέψει μέσα τους, από εκείνους που είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν με γρήγορα και 
αποφασιστικά βήματα.

κ.ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ("ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ"): Κύριε Πρόεδρε, εξαγγείλατε αύξηση των συντάξεων. Παραλλήλως 
κάνατε λόγο για ανισότητα, μεταξύ φτωχών πλουσίων διεύρυνση του χάσματος. Παραλλήλως εξαγγέλλετε 
στο πρόγραμμά σας φορολογικές ελαφρύνσεις. Ολα αυτά, οδηγούν σε τόνωση της ζήτησης, στη μετά-ΟΝΕ 
εποχή.

Αν στα κριτήρια της διατηρησιμότητας είναι η σταθεροποίηση του πληθωρισμού σε ένα ποσοστό 1,5% δεν 
υπάρχει πρόβλημα αύξησης των πληθωριστικών πιέσεων, μέσω της τόνωσης της ζήτησης;

Κι ένα δεύτερο και τελευταίο. Είπατε για τις εισαγωγές -και το λέτε- ότι έχει αυξηθεί η διεύρυνση του χάσματος 
εισαγωγών - εξαγωγών. Σημαίνει αυτό -για να αυξηθούν οι εξαγωγές της ελληνικής οικονομίας- ότι υπάρχει 
περίπτωση αλλαγής της νομισματικής πολιτικής; Ειδάλλως πως θα τονωθεί η αύξηση των εξαγωγών;
Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Και στα δυο ερωτήματά σας η απάντηση είναι ανταγωνιστικότητα, με απλά λόγια.

Κατ" αρχήν πρέπει να ξέρετε ότι η νομισματική πολιτική μετά από λίγους μήνες θα πάψει να είναι εργαλείο 
της κάθε κυβέρνησης, στην ουσία. Αρα το κλειδί για να αυξήσετε τις εξαγωγές ή εν πάση περιπτώσει να 
ισορροπήσετε την πλήρη ανισορροπία εισαγωγών εξαγωγών, είναι τονίζοντας, βελτιώνοντας την 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Οπως στοχεύουν άλλωστε όλες οι διαρθρωτικές παρεμβάσεις που αναφέραμε, όπου στοχεύουν άλλωστε 
όλες οι συστάσεις που γίνονται από την Ευρωπαϊκή Ενωση, συστάσεις προς τη σημερινή κυβέρνηση, 
συστάσεις οι οποίες στην ουσία περιλαμβάνουν το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας.

Με συγχωρείτε, δεν είναι υπερφίαλο αυτό που λέω. Εάν δείτε τι συνιστά πάγια, μόνιμα, μονότονα η 
Ευρωπαϊκή Ενωση προς τη σημερινή κυβέρνηση στο επίπεδο των διαρθρωτικών αλλαγών, που σχετίζονται 
άμεσα και με τη διατηρησιμότητα της επόμενης μέρας, έχουν να κάνουν με τις διαρθρωτικές αλλαγές, που 
επισημαίνουμε εδώ και χρόνια.

Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, από την ώρα κατά την οποία βελτιώνετε την ανταγωνιστικότητα της 
οικονομίας και από την άλλη δεν αφήνετε να της ξεφύγουν οι δημόσιες δαπάνες, δεν έχετε κανένα πρόβλημα.

Σας ευχαριστώ.



κυβερνητικό σας πρόγραμμα στο οποίο επί λέξη αναγράφεται το εξής: "Να απαγορευτούν 
παρεμβατικές δηλώσεις κρατικών παραγόντων σχετικά με την πορεία του Χρηματιστηρίου". 
Μόλις το μεσημέρι ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας είπε ότι είναι αποδεκτό και 
αναμενόμενο να γίνονται "ενέσεις" στο Χρηματιστήριο, προκειμένου κάποιοι να μην χάσουν 
τα χρήματά τους. Ποιο από τα δύο να πιστέψουμε;

«.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Κύριε Ρουσόπουλε, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το Χρηματιστήριο είναι ένας 
πολύ σημαντικός θεσμός, θεσμός της ελεύθερης οικονομίας και ταυόχρονα πολύ ευαίσθητος. 
Εμείς είμαστε μια παράταξη που το στηρίζουμε και είναι αυτονόητο αυτό, μια και πιστεύουμε 
στην οικονομία της αγοράς και το βλέπουμε σαν ένα εργαλείο και αναπτυξιακό και 
επενδυτικό.

Από εκεί και πέρα αυτά που ζήσαμε τους τελευταίους μήνες, δείχνουν ότι πρέπει να 
αποφεύγονται ορισμένα πράγματα. Ποια είναι αυτά τα πράγματα που πρέπει να 
αποφεύγονται. Οι παρεμβάσεις και η προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης. Το λέω αυτό, 
γιατί θέλω να θυμίσω την προσπάθεια που επιχείρησε η κυβέρνηση να αξιοποιήσει το 
Χρηματιστήριο πολιτικά πριν τις ευρωεκλογές με τηλεοπτικό σποτ, στη συνέχεια την 
ενθάρρυνση του επενδυτικού κοινού να εισρεύσει στο Χρηματιστήριο και μετά έντονες 
παρεμβάσεις πολιτικού περιεχομένου, οι οποίες οδήγησαν σε μια κρίση του Χρηματιστηρίου.

Στη συνέχεια πάλι, στην προσπάθεια της πολιτικής αξιοποίησης, άρχισαν οι προβλέψεις ότι 
θα φτάσει στις 7.000, στις 7.500 ο δείκτης και ακόμη περισσότερο. Τα λέω αυτά, γιατί 
επιμένουμε στο εξής: το Χρηματιστήριο έχει μέλλον, αλλά θα πρέπει δύο πράγματα να 
προσεχθούν. Το ένα είναι η θεσμική του θωράκιση, γιατί δεν είναι σωστή η άποψη ότι αυτή τη 
στιγμή το Χρηματιστήριο έχει την απόλυτη θωράκιση που χρειάζεται. Χρειάζεται ενίσχυση 
αρμοδιοτήτων η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η ίδια να ασκεί με μεγαλύτερη προσοχή τις 
αρμοδιότητες που ήδη έχει. Και δεύτερον, την πλήρη αποφυγή οποιοσδήποτε πολιτικής 
παρέμβασης.

Αυτό που λέτε, έχει να κάνει με το γεγονός ότι ετέθη η ερώτηση, και μάλιστα ετέθη σε εμένα η 
ερώτηση, κατά πόσον αυτή τη στιγμή γίνονται προσπάθειες στήριξης. Και είπα το πολύ απλό, 
ότι "είναι σαφές πως γίνονται. Από εκεί και πέρα εκείνο που λέμε είναι όχι πολιτικές 
παρεμβάσεις". Εάν γίνονται κάποιες μικροενέσεις θα μου επιτρέψετε να πω, που έχουν 
σχέση περισσότερο να μην δουν και άλλα χαμένα χρήματα οι εκατοντάδες χιλιάδες των 
μικροεπενδυτών που θρηνούν πολύ μεγάλες απώλειες, είναι στα όρια του ανεκτού.


