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Γ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ("ΤΑ ΝΕΑ"): Κύριε Πρόεδρε, δηλώσατε χθες κατά την ομιλία 
σας, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν φοβάται τις εκλογές. Ομως, το εύρος ποσοτικά και ποιοτικά 
των μέτρων που εξαγγείλατε, παραπέμπουν ευθέως σε προεκλογική περίοδο, σε 
παροχές προεκλογικού περιεχομένου. Αν δεν φοβάστε την πρόωρη προσφυγή 
στις κάλπες, γιατί αυτή η σπουδή και αυτές οι εξαγγελίες;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Το ερώτημα είναι τα όσα αναφέραμε ως μέτρα και ιδίως μέτρα 
κοινωνικής πολιτικής είναι προεκλογικές παροχές; Η απάντηση είναι σαφέστατα 
όχι. Εμείς, το 1996, όταν συνεχίσαμε και διαμορφώσαμε την πολιτική που είχε 
αρχίσει το 1994, είχαμε πει κάτι πολύ συγκεκριμένο, ότι αυτή η πολιτική θα 
οδηγήσει σε ορισμένα αποτελέσματα, ότι αυτή η πολιτική θα δημιουργήσει 
αποθέματα, περισσεύματα, πλεονάσματα. Ο πιο σωστός όρος είναι νέες 
οικονομικές δυνατότητες. Και αυτές τις οικονομικές δυνατότητες θα τις 
αξιοποιήσουμε.

Είχαμε πει επίσης, ότι οι οικονομικές αυτές δυνατότητες, δεν θα είναι 
μίας χρήσεως, ένα χρόνο, θα είναι αυξανόμενες. Κάθε χρόνος που περνά, θα 
ανοίγει νέους δρόμους. Και μετά την ένταξή μας στην Οικονομική και Νομισματική 
Ενωση, θα υπάρχουν ακόμα περισσότερες δυνατότητες και δρόμοι.

Αυτό το οποίο είπαμε τότε, το κάνουμε τώρα. Πολλοί δεν μας 
πίστεψαν τότε, νόμισαν ότι διαγράφουμε κάτι μελλοντικό για να χρυσώσουμε το 
χάπι. Δεν χρυσώναμε το χάπι. Απλώς, δείχναμε το σχέδιο και ας συνηθίσουν 
μερικοί ότι υπάρχει σχέδιο. Σχέδιο για μια Ελλάδα που πορεύεται μπροστά, τώρα 
και αύριο.

Οι παροχές, οι ρυθμίσεις για την ακρίβεια, είναι ρυθμίσεις που 
εντάσσονται σ' αυτό το πλαίσιο. Η πολιτική είχε ορισμένες επιπτώσεις. Η πολιτική 
δημιουργεί κάποια προβλήματα. Το είχαμε δει. Τα προβλήματα αυτά τα 
αντιμετωπίζουμε και τα αντιμετωπίζουμε βαθμιαία και κάθε χρόνο θα εντείνουμε 
την κοινωνική πλευρά της πολιτικής μας.



Είναι μια πολιτική που δεν αφορά τις εκλογές, αλλά αφορά την 
μελλοντική μας πορεία και αφορά και την νέα τετραετία της Κυβέρνησης. Είναι μία 
ένδειξη ποια θα είναι η νέα τετραετία της Κυβέρνησης.

Γ.ΚΑΡΕΛΙΑΣ ("ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ"): Περνάω σε ένα άλλο θέμα, τα 
ελληνοτουρκικά κύριε Πρόεδρε. Είναι μία ερώτηση με δύο πολύ σαφή σκέλη. 
Πιστεύετε ότι η φυσική καταστροφή που έπληξε την γειτονική χώρα, είναι μια 
ευκαιρία για την βελτίωση των σχέσεων με την Ελλάδα ή είναι κάτι παροδικό και 
επομένως σε λίγο καιρό θα ξεφουσκώσει;

Και δεύτερον, τις τελευταίες μέρες δημιουργήθηκε ένα κλίμα στην 
Ελλάδα, υπέρ της άρσεως του ελληνικού βέτο στα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα. 
Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί αφήσατε να δημιουργηθεί αυτό το κλίμα, αφού η 
απόφαση της Κυβέρνησης όπως φαίνεται είναι να μην αλλάξει πολιτική;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Οσον αφορά το πρώτο σκέλος του ερωτήματος αν οι σεισμοί δίνουν 
την ευκαιρία για μία αλλαγή πολιτικής. Οι σεισμοί είναι ένα φυσικό γεγονός το 
οποίο οδήγησε σε μία μεγάλη καταστροφή και πάγια αρχή της χώρας μας 
σύμφωνα με την ιδεολογία μας. Σύμφωνα με τις αρχές μας είναι ότι πρέπει να 
βοηθάμε τους λαούς και ιδιαίτερα τους γειτονικούς λαούς, όταν τους πλήττει μια 
καταστροφή και μάλιστα όταν η καταστροφή είναι τέτοιας εκτάσεως.

Αρχή μας είναι η φιλία και η συνεργασία των λαών και αυτό δεν είναι 
μία κουβέντα για να φαινόμαστε καλοί. Οταν υπάρχουν από την άλλη μεριά 600 
χιλιάδες άστεγοι, όταν υπάρχουν τέτοιες καταστροφές, εμείς δείχνουμε τις 
πεποιθήσεις μας, ακριβώς με τις δράσεις τις οποίες παίρνουμε αντιμέτωποι με 
τέτοια φαινόμενα.

Ο σεισμός καθόλου θα έλεγα δεν μπορεί να ιδωθεί ως ευκαιρία. Αυτό 
ευτελίζει την πολιτική μας. Η πολιτική μας είναι μία πολιτική ειρήνης και 
συνεργασίας. Το έχουμε τονίσει πολλές φορές. Η Τουρκία μπορεί να εξετάσει πάλι 
τα πράγματα. Να εξετάσει την δίκιά της γραμμή, τις δικές της απόψεις και να κάνει 
επιτέλους κινήσεις, που θα βοηθήσουν σε μία σημαντική βελτίωση του κλίματος.

Το δεύτερο θέμα. Σήμερα το πρωί συνήλθε στην Φινλανδία το άτυπο 
Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών και αποδέχθηκε τις ελληνικές προτάσεις. 
Αποδέχθηκε την πρόταση να εφαρμοστούν οι δύο εκκρεμείς κανονισμοί, ο ένας 
των 14 εκατομμυρίων ECU, ο άλλος -αν θυμάμαι καλά- των 150 εκατομμυρίων 
ECU και να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα των δύο αυτών κανονισμών και σε 
σχέση με τους σεισμούς.

Αποδέχθηκε την πρόταση να υπάρχει ένα δάνειο στην Τουρκία για 
να αντιμετωπίσει η Τουρκία τις επιπτώσεις των σεισμών και δεν τέθηκε το θέμα 
του χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου, για το οποίο η Ελλάδα είχε προβάλλει το βέτο.

Η ελληνική πολιτική είναι σαφής. Υπάρχει μια πολιτική πτυχή η οποία 
σχετίζεται με τα προβλήματα, τα οποία δημιουργεί η τουρκική πολιτική για το 
Αιγαίο. Αυτή η πολιτική παραμένει αναλλοίωτη, τη συνεχίζουμε. Θέλουμε να



ξεκαθαρίσουν τα θέματα αυτά. Και έχουμε προτείνει τη προσφυγή στο διεθνές 
Δικαστήριο.

Οσον αφορά θέματα όπως αυτό των σεισμών, τόσο για την Τουρκία, 
όσο και για οποιαδήποτε άλλη χώρα, θα συνεχίσουμε να παίρνουμε 
πρωτοβουλίες, για να διευρύνουμε τις σχέσεις μεταξύ των κρατών και των λαών.

Β.ΣΚΟΥΡΗΣ ("ΕΘΝΟΣ" - "ΗΜΕΡΗΣΙΑ"): Κύριε Πρόεδρε έχετε μιλήσει για 
εξάντληση της τετραετίας, πράγμα που συνδέεται σαφώς με την Προεδρική 
Εκλογή του Μαρτίου. Ο Συνασπισμός πρότεινε ως υποψήφιο τον κ.Λεωνίδα 
Κύρκο. Μια πρόταση που όπως λέει, ανοίγει δρόμους και προεδρικής πλειοψηφίας 
και απαρχής ευρύτερων συναινέσεων. Συζητάτε άλλον υποψήφιο, ώστε να 
επιτευχθεί η προεδρική πλειοψηφία τον Μάρτιο;

Και μιας αναφερόμαστε στην εξάντληση της τετραετίας. Την 
εξάντληση της τριετίας ως Πρόεδρος του Κινήματος θα τη εφαρμόσετε, 
ανεξαρτήτως αποτελέσματος στις εκλογές;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Η Ελλάδα έχει αυτή την στιγμή Πρόεδρο τον κ.Στεφανόπουλο. Ο 
κ.Στεφανόπουλος έχει μια ιδιαίτερα επιτυχημένη θητεία. Αποδείχθηκε ότι σέβεται 
και εφαρμόζει σωστά τις προβλεπόμενες από το Σύνταγμα διαδικασίες, εκφράζει 
τον ελληνικό λαό, βοηθά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και γι' αυτό η πολύ 
μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, όπως δείχνουν οι σφυγμομετρήσεις, 
επιθυμεί ο κ.Στεφανόπουλος να συνεχίσει να είναι Πρόεδρος.

Το ΠΑΣΟΚ εκφράζοντας αυτή τη θέληση του ελληνικού λαού, 
προτείνει πάλι τον κ.Στεφανόπουλο ως Πρόεδρο. Δεν βλέπουμε λοιπόν κανένα 
λόγο να υπάρχει αλλαγή Προέδρου. Και θα παρατηρούσα, επειδή άκουσα κάποιες 
εκφράσεις για αριστερή υποψηφιότητα, δεν καταλαβαίνω ποια αριστερή 
υποψηφιότητα μπορεί να είναι πράγματι αριστερή, όταν εξυπηρετεί τις 
μικροκομματικές σκοπιμότητες της Δεξιάς.

Οσον αφορά το ερώτημά σας. Κάθε τρία χρόνια υπάρχει Συνέδριο 
του ΠΑΣΟΚ. Στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ κρίνεται ποιος θα είναι Πρόεδρος τα 
επόμενα τρία χρόνια. Το εφαρμόσαμε. Κάναμε ανοιχτή ψηφοφορία η οποία δεν 
είχε γίνει προηγούμενα στο ΠΑΣΟΚ και πάντα κ.Σκουρή προσπαθούμε να 
διευρύνουμε τις δημοκρατικές διαδικασίες.

κ.ΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ("ΒΗΜΑ"): Κύριε Πρόεδρε, πέραν των όσων είπατε, είναι 
προφανές αυτή τη στιγμή ότι η παρούσα Βουλή δεν διαμορφώνει αυτό που λέμε 
προεδρική πλειοψηφία.
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Αυτή είναι υπόθεσή σας κ.Λακόπουλε. Δεν υπάρχει βεβαιότητα. 
κ.ΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως, είπα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Ταυτόχρονα χτες 
εσείς επισημάνατε με έμφαση ότι το ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις 
κάλπες, θα διαταράξει την ομαλή πολιτική πορεία και θα βλάψει τη χώρα.

Από τον συνδυασμό αυτών των δυο, είναι εύλογο ένα ερώτημα. 
Εσείς θα είσαστε διατεθειμένος να εξετάσετε μια άλλη υποψηφιότητα, πέραν αυτής 
του κ.Στεφανόπουλου, εάν επρόκειτο μ' αυτό τον τρόπο ν' αποτραπούν οι εκλογές



και να εκλεγεί Πρόεδρος; Και δεν μιλώ για την αριστερή υποψηφιότητα που 
σχολιάσατε προηγουμένως.

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Η απάντησή μου είναι η ίδια που σας έδωσα πριν. Η χώρα έχει 
Πρόεδρο. Η χώρα έχει άξιο Πρόεδρο. Και πρέπει να τιμούμε τους άξιους 
ανθρώπους. Δεν πρέπει να ευτελίζουμε τους θεσμούς, μ' αυτό που θα έλεγα 
μικροπολιτικά παζάρια, για να επιτευχθούν δήθεν πλειοψηφίες, τα οποία 
μικροπολιτικά παζάρια μόνο έχουν σκοπό να δείξουν ποιο ρόλο παίζει το ένα 
κόμμα ή το άλλο κόμμα, σε ποιον περνάει και σε ποιον δεν περνάει.

Θέλω και κάτι άλλο να πω κ.Λακόπουλε όσον αφορά το πρώτο 
σκέλος που είπατε. Είναι φανερό ότι το πρώτο εξάμηνο, τον Ιούνη του 2000, θα 
έρθει για απόφαση το θέμα της ένταξης της Ελλάδας στην ΟΝΕ. Σχεδόν το σύνολο 
του πολιτικού κόσμου, συμφωνεί ότι η Ελλάδα πρέπει να ενταχθεί στην ΟΝΕ. 
Συμφωνεί επίσης ότι είναι κάτι το ιδιαίτερα κρίσιμο. Συμφωνεί ότι αν 
καθυστερήσουμε, δημιουργούνται όλο και περισσότερες δυσκολίες και γι' αυτό δεν 
πρέπει ν' αναβάλλουμε τις διαδικασίες αυτές.

Δεν πρέπει να υπάρχουν χαμένες ευκαιρίες για τη χώρα. Και γι' αυτό 
πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σ' αυτό το στόχο, σ' αυτή την 
προσπάθεια. Οι όποιες εκλογικές διαδικασίες, λίγο ως πολύ στρέφουν αλλού την 
προσοχή, δημιουργούν δυσκολίες, δεν επιτρέπουν μια σωστή διαπραγμάτευση, 
είναι αρνητικές για τον στόχο αυτό της χώρας. Και πιστεύω οι πολιτικές δυνάμεις 
πρέπει να το καταλάβουν. Γιατί δεν μπορούν να λένε από μια μεριά, "θέλουμε να 
συνεχίσει αυτή την πορεία" και από την άλλη μεριά να παίρνουν αποφάσεις, οι 
οποίες υπονομεύουν ή καθυστερούν την πορεία.

Χρειάζεται ευθύνη. Εδώ φαίνεται η ευθύνη. Εδώ φαίνεται ποιος έχει 
για κύριο κριτήριο τα συμφέροντα της χώρας. Και ποιος δεν δίνει την πρώτη 
σημασία για τα στενά συμφέροντα του κόμματος.

Και γι' αυτό στη διαπίστωσή σας ότι αυτή η Βουλή δεν έχει 
πλειοψηφία η οποία μπορεί να δώσει Πρόεδρο, επιτρέψτε μου να αμφιβάλλω, διότι 
πιστεύω ότι τα ελληνικά κόμματα, θα συναισθανθούν την κρισιμότητα της 
απόφασής τους. Και τα καλώ να την συναισθανθούν.

κ.ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, αν τα κόμματα της αντιπολίτευσης -μιας και 
επικαλεστήκατε τις διαδικασίες ένταξης στην ΟΝΕ ως εμπόδιο για να μην γίνουν οι 
εκλογές το Μάρτιο- προτείνουν να δεσμευτείτε για εκλογές τον Ιούνιο και να 
ψηφιστεί ο κ.Στεφανόπουλος, θα το συζητήσετε;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Θα σας επαναλάβω, ότι αυτές οι διαδικασίες ευτελίζουν το θεσμό του 
Προέδρου, ευτελίζουν την προβλεπόμενη από το Σύνταγμα διαδικασία. Χρειάζεται 
ενότητα -λέει το Σύνταγμα- χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία, για να εκφράζει ο 
Πρόεδρος την μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Πουθενά δεν λέει και δεν 
πρέπει να λέει και δεν μπορεί να είναι η εκλογή Προέδρου αποτέλεσμα 
διαπραγματεύσεων για τέτοια θέματα και σ' αυτό το επίπεδο.



κ.ΠΕΤΡΙΔΗΣ: Η εβδομάδα που πέρασε με τις αλλεπάλληλες εξαγγελίες μέτρων 
από την Αθήνα, τόσο εσείς όσο και ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, σπάσατε 
μία παράδοση δεκαετιών θα λέγαμε. Αυτή η παράδοση ήθελε οι εξαγγελίες των 
μέτρων για το επόμενο έτος να γίνονται από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως 
Θεσσαλονίκης, από τη Θεσσαλονίκη δηλαδή.

Πέραν από κάθε διάθεση επίδειξης τοπικιστικού πνεύματος το 
ερώτημα που σήμερα φαίνεται να απασχοληθεί μια κατηγορία του κόσμου είναι 
ποιος ήταν ο λόγος που σας υπαγόρευσε την κατά ένα ή δύο 24ωρα επίσπευση 
των εξαγγελιών. Τί κερδίσατε δηλαδή μ' αυτό ή τί πιστεύετε πώς θα χάνατε αν 
τηρούσατε την παράδοση;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Εχω παραστεί ως Υπουργός και ως Πρωθυπουργός σε πολλέ 
Διεθνείς Εκθέσεις της Θεσσαλονίκης. Εχω μιλήσει, έχω συμμετάσχει σε 
εκδηλώσεις με τον κ.Παπανδρέου. Ο λόγος στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης 
περιγράφει το περίγραμμα, τις κεντρικές κατευθύνσεις της πολιτικής. Αυτό έγινε και 
τώρα. Οι κυβερνητικές αποφάσεις για συγκεκριμένα μέτρα ανακοινώνονται μετά 
από τις κυβερνητικές συσκέψεις όπου αποφασίζονται τα μέτρα αυτά, για να γίνουν 
γνωστά και να μην υπάρχουν απορίες και σχόλια ποιά και τί αποφαίστηκε.

Η άποψη ότι άλλαξαν οι διαδικασίες ως προς εμάς, δεν είναι μία 
άποψη η οποία είναι ακριβής. Πιστεύω, ότι η Διεθνής Εκθεση Θεσσαλονίκης 
σηματοδοτεί, όπως πάντα, την έναρξη της εφαρμογής μιας οικονομικής πολιτικής 
και σ' αυτή διαγράφεται το σύνολό της. Οπως έγινε.

κ.ΠΑΝΑΓΟΣ: Είναι η πρώτη φορά που το Χρηματιστήριο αναγάγεται σε έναν 
μάλλον από τους πιο βασικούς, τον βασικότερο πυλώνα της προσπάθειας της 
δημοσιονομικής εξυγίανσης. Λέγεται ότι ο διπλασιασμός του φόρου στο 
Χρηματιστήριο αναμένεται να αποφέρει στο δημόσιο έσοδα της τάξεως των 300 
δισεκατομμυρίων δραχμών τον επόμενο χρόνο και είναι τα μόνα νέα έσοδα που 
προστίθενται στον κρατικό προϋπολογισμό.

Δεν έχετε το φόβο, ότι μια τέτοια προσπάθεια εμπεριέχει πάρα πολύ 
σοβαρούς κινδύνους με την έννοια, ότι η πορεία του Χρηματιστηρίου δεν μπορεί να 
προεξοφληθεί με κανέναν τρόπο; Και από την άλλη πλευρά έχω και την 
εντύπωση, ότι αυτή η πλειοδοσία και η συνεχής αύξηση των υπεραξιών του 
Χρηματιστηρίου δημιουργεί και μία κοινωνική φθορά για την οποία δεν είχε γίνει 
ποτέ κανένας λόγος.

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Πρώτο σημείο και θέλω να πω με ένταση την διαφωνία μου στην 
διαπίστωσή σας, ότι το Χρηματιστήριο ανάγεται σε πυλώνα της δημοσιονομικής 
πολιτικής. Εκείνο το οποίο έχουμε εδώ και καιρό πει και κάνουμε, είναι -και το 
έχουμε πει σε μία απλή μορφή- οι έχοντες και κατέχοντες πρέπει να συνεισφέρουν. 
Και συνεισφέρουν ανάλογα βέβαια με τις περιστάσεις.

Εκεί είναι αυτή τη στιγμή τα μεγάλα κέρδη και εκείνοι οι οποίοι έχουν 
τα μεγάλα κέρδη πρέπει να δώσουν σ' εκείνους οι οποίοι δεν έχουν τα κέρδη. Δεν 
είναι ότι διαλέξαμε το Χρηματιστήριο έτσι στα τυχαία. Οι επιλογές μας και σ' αυτή



την περίπτωση, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις εκφράζουν μία κοινωνική άποψη, 
εκφράζουν μία κοινωνική πολιτική.

Εμείς δεν καθιερώσαμε το φόρο στην μεγάλη ακίνητη περιουσία; Τον 
καθιερώσαμε, γιατί πιστεύουμε ότι αυτοί οι οποίοι έχουν μεγάλη ακίνητη περιουσία, 
πρέπει να συνεισφέρουν περισσότερο στα βάρη γιατί έχουν οφέλη. Εμείς δεν 
καθιερώσαμε ορισμένες φορολογίες σε επιχειρήσεις, όπως Τράπεζες 
παραδείγματος χάριν, γιατί θεωρούσαμε ότι οι επιχειρήσεις αυτές πραγματοποιούν 
κέρδη τα οποία δικαιολογούν τη συνεισφορά τους;

Η πολιτική μας είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένης φιλοσοφίας. Και η 
πολιτική μας αυτή βασίζεται στους υπολογισμούς τους οποίους έχουμε κάνει και 
πιστεύω τεκμηριώνονται από τις εξελίξεις. Ο τζίρος του Χρηματιστηρίου θα είναι 
υψηλός και θα αποδώσει αυτά τα οποία έχουμε σχεδιάσει, τα οποία έχουμε 
προβλέψει σε 200 δισεκατομμύρια δραχμές και όχι 300 δισεκατομμύρια δραχμές 
όπως αναφέρατε.

κ.ΜΑΡΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε με την επίσκεψή σας σήμερα στα περίπτερα των 
Βαλκανικών χωρών έχω την εντύπωση ότι σηματοδοτήσατε και το ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον το οποίο υπάρχει, που είναι και σημαντικό για την Βόρειο Ελλάδα.

Ομως σε κάποιες από τις Βαλκανικές πρωτεύουσες υπάρχει ήδη μια 
ανησυχία για καθυστέρηση στην ανασυγκρότηση, στην όλη διαδικασία. Πιστεύετε 
ότι υπάρχει αυτή η καθυστέρηση; Και αν ναι, υπάρχει η δυνατότητα να 
επιταχυνθούν οι διαδικασίες που δημιουργούν προσδοκίες και για τις ελληνικές 
επιχειρήσεις;

Κ.ΣΗΜΙΤΉΣ: Εμείς έχουμε δηλώσει ότι η ανασυγκρότηση -και αυτό είναι η πολιτική 
μας- πραγματοποιείται μέσα στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης που σχεδιάζει η 
Ευρωπαϊκή Ενωση. Ολοι ξέρουμε ότι οι ευρωπαϊκές διαδικασίες είναι αργόσυρτες. 
Ενας κανονισμός για να εγκριθεί χρειάζεται το ελάχιστο 6 μήνες. Ο κανόνας είναι 
ένα χρόνο.

Πρώτη μου διαπίστωση είναι ότι δεν υπάρχει καθυστέρηση, με την 
έννοια ότι δεν απασχολείται η Ευρωπαϊκή Ενωση με τα θέματα αυτά, δεν έχει 
ξεκινήσει διαδικασίες και γι' αυτό δεν προχωρούν τα πράγματα. Αλλά αυτή η 
εξέλιξη είναι περίπου μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια αντίδρασης της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης.

Δεύτερη μου διαπίστωση είναι -η οποία όμως συμπληρώνει την 
πρώτη- ότι βέβαια η βαλκανική ανασυγκρότηση δεν είναι πρώτη προτεραιότητα για 
τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Εμείς πιέζουμε για να είναι από τις πρώτες 
προτεραιότητες. Ο κ.Χόμπαχ επισκέφθηκε τις χώρες της Βαλκανικής, ήταν την 
περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα, μίλησα μαζί του, ήρθε εδώ στη Θεσσαλονίκη, 
συζήτησε εδώ στη Θεσσαλονίκη τις δραστηριότητες του σε σχέση με το Σύμφωνο 
Σταθερότητος και διαπίστωσε ότι έχει κάθε θέληση να προχωρήσει γρήγορα. Το 
συμπέρασμα είναι ότι θα προχωρήσει η ανασυγκρότηση αλλά βέβαια θα χρειαστεί 
κάποιο χρόνο.



Μ.ΖΑΧΑΡΕΑ ("MEGA CHANNEL"): Κύριε Πρόεδρε, με την είσοδό μας στην ΟΝΕ 
υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί το οικονομικό σας επιτελείο να πάρει μέτρα τέτοια 
που θα ακυρώσουν ενδεχομένως τον θετικό αντίχτυπο των μέτρων που 
ανακοινώσατε την Πέμπτη;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Οχι, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί γιατί έχουμε σχεδιάσει την πολιτική 
μας, την είσοδο στην ΟΝΕ την έχουμε προβλέψει. Είναι όπως σας είπα η πολιτική 
μας μια πολιτική που καλύπλτει όλη την περίοδο μέχρι το 2004 και η δίκιά μας 
πεποίθηση και βεβαιότητα, είναι ότι με την είσοδο στην ΟΝΕ θα υπάρχουν ακόμα 
μεγαλύτερες ευχέρειες.

Δ.ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ("ANTENNA"): Κύριε Πρόεδρε από τις ευρωεκλογές φάνηκε 
καθαρά ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πρόβλημα από τα αριστερά του, και μάλιστα ότι έχει 
πρόβλημα από τους παλιούς ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ οι οποίοι κυρίως πάνε 
προς το ΔΗΚΚΙ. Πώς απευθύνεσθε σ' αυτούς αυτή την περίοδο; Με το φθηνό 
αυτοκίνητο ή με τις χθεσινές αναφορές "Καραμανλής-Παπανδρέου ήταν οι 
μοναδικοί οι οποίοι έκαναν κάτι γι' αυτό τον τόπο"; Την στιγμή μάλιστα που ο 
Καραμανλής και ο Παπανδρέου ήταν αντίπαλοι.

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Εγώ έχω μία άλλη σύλληψη σε σχέση με τα πράγματα. Η οικονοική 
πολιτική, όπως την εφαρμόσαμε, δημουργεί βεβαίως αντιδράσεις. Η οικονομική 
πολιτική δημιουργεί σε κάποια στρώματα και κάποιες ομάδες απορίες, και είναι 
φυσικό να εκδηλώνουν όταν καλούνται να ψηφίσουν, αυτές τις αντιδράσεις και τις 
απορίες τους.

Η οικονομική πολιτική όμως σχεδιασμένη όπως είναι, έχει μια 
συγκεκριμένη εξέλιξη η οποία αποδεικνύει την ορθότητα της. Ολος ο ελληνικός 
πληθυσμός μπορεί να δει, και μπορεί να το δει χειροπιαστά, ότι οι τιμές δεν 
ανεβαίνουν πια όπως ανέβαιναν παλιά. Είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο. Ολος ο 
ελληνικός πληθυσμός μπορεί να δει ότι μερικά σημαντικά αγαθά γίνονται πιο 
φθηνά, και χάρη στην πρωτοβουλία της Κυβέρνησης. Το πετρέλαιο θέρμανσης, 
πέρυσι η ηλεκτρική ενέργεια.

Εμείς πιστεύουμε, ότι ακολουθώντας αυτή την πολιτική, θα 
απαντήσουμε σε απορίες, θα ξεπεράσουμε δισταγμούς, θα κερδίσουμε την ψήφο 
του ελληνικού λαού. Επειδή έχουμε εμπιστοσύνη στην πολιτική μας, γι' αυτό 
προσβλέπουμε τις εκλογές με βεβαιότητα, με σταθερότητα και με αισιοδοξία.

Α.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ: ("STAR CHANNEL"): Μέσα σ' ένα χρόνο κύριε Πρόεδρε 
είχατε δύο εκλογικές αποτυχίες. Μία στις Νομαρχιακές Εκλογές και μία στις 
Ευρωεκλογές. Είπατε και στις δύο περιπτώσεις ότι για την αποτυχία φταίει που δεν 
επιλύσατε κάποια καθημερινά προβλήματα του πολίτη. Τι έχετε κάνει από τότε 
προς αυτή την κατεύθυνση για να ελπίζετε ότι το σχετικό μήνυμα δεν θα το λάβετε 
για τρίτη φορά και ίσως για τελευταία;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Υπάρχουν προβλήματα τα οποία ταλανίζουν τον κόσμο. Ενα τέτοιο 
πρόβλημα ήταν και το θέμα της ασφάλειας. Υπήρχε η αίσθηση ότι στην χώρα δεν 
υπάρχει η απαιτούμενη ασφάλεια. Οτι υπάρχουν διάφοροι ξένοι λαθρομετανάστες 
αλλά και ντόπιοι, οι οποίοι κάνουν ότι θέλουν.



Εμείς, όπως ξέρετε, ακολουθήσαμε μία πολιτική η οποία οδήγησε σε 
σημαντική αύξηση του αισθήματος της ασφαλείας. Προσλάβαμε συνοριακούς 
φρουρούς περίπου 1.200, ενισχύσαμε την φύλαξη των συνόρων, ελέγξαμε 
καλύτερα την λαθρομετανάστευση. Αποφασίσαμε και προχωρεί η πρόσληψη και 
άλλων αστυνομικών. Αστυνομικοί που ήταν στις Σχολές ανέλαβαν υπηρεσία. 
Υπάρχουν πεζοί περίπολοι στα αστικά κέντρα και αυτό έδειξε στον πληθυσμό ότι 
έχουμε κάθε διάθεση να επιβάλλουμε, να προσέξουμε την τάξη.

Αποφασίσαμε μία πολιτική σε σχέση με την λαθρομετανάστευση, 
σαφέστατη. Οσοι έχουν δικαιολογητικά μπορούν να εργαστούν στην χώρα, όσοι 
δεν έχουν δικαιολογητικά πρέπει να αποχωρήσουν. Και φροντίσαμε γι' αυτή την 
αποχώρηση. Αυτό είναι ένα παράδειγμα, με το οποίο επισημάναμε ότι για ένα 
πρόβλημα που απασχολεί τον κόσμο, εφαρμόζουμε μέτρα τα οποία το 
αντιμετωπίζουν.

Και θα πω επιγραμματικά επίσης, ότι όπως διαπιστώσαμε όλοι το 
καλοκαίρι, η αντιμετώπιση των πυρκαγιών ήταν πολύ πιο αποτελεσματική. Και δεν 
ήταν μόνο αποτελεσματική, επειδή οι καιρικές συνθήκες ήταν ευνοϊκές. Υπήρχαν 
πάρα πολλές πυρκαγιές, αλλά η τακτική η οποία υπήρξε της άμεσης επέμβασης, η 
προετοιμασία η οποία υπήρξε, η εθελοντική προσφορά η οποία οργανώθηκε, μας 
βοήθησαν σ' αυτό το θέμα.

Προβλήματα; Υπάρχουν κι άλλα και πολλά. Αλλά σε όλα θα 
δώσουμε σιγά-σιγά την απάντηση.

Π.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΣΚΑΙ"): Κύριε Πρόεδρε, με αφορμή την τελευταία σας φράση θα 
ήθελα να σας ρωτήσω το εξής: Είχατε κατά καιρούς αναφερθεί και σε άλλα 
προβλήματα της καθημερινότητας και μάλιστα είχατε εκφράσει την άποψη ότι 
πράγματι δεν αντιμετωπίζονται με τον τρόπο τουλάχιστον που εσείς θα θέλατε. 
Από τότε πιστεύετε ότι υπάρχουν βελτιώσεις;

Σε περίπτωση που η άποψή σας παραμένει ότι τα προβλήματα αυτά 
εξακολουθούν να υπάρχουν, ποιά μέτρα θα λάβετε εσείς προσωπικά για να 
αντιμετωπιστούν; Μήπως στο βάθος της σκέψης σας παραμένει πάντα και η 
αλλαγή κάποιων υπουργών;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Δεν ξέρω σε τί αποσκοπεί η ερώτησή σας. Νομίζω στο πρώτο 
σκέλος σας απάντησα. Τα προβλήματα τα οποία απασχολούν τους Ελληνες 
πολίτες είναι πολλά. Εμείς συστηματικά ποσπαθούμε να δώσουμε λύσεις. Εφερα 
δύο παραδείγματα όπου υπάρχει αισθητή βελτίωση της κατάστασης. Από εκεί και 
πέρα αν με ρωτάτε αν θα γίνει ανασχηματισμός, έχω πει επανειλημμένα ότι δεν 
πρόκειται να γίνει ανασχηματισμός κ.Ευστρατίου.

Γ.ΕΛΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ("FLASH"): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να διαψεύσω σε σχέση 
με τα πράγματα πάντα από την προσωπική μου εμπειρία και την απάντηση που 
δώσατε πριν σε σχέση με το Χρηματιστήριο. Σας λέω ότι στις διακοπές του ενός 
μηνάς, όσους γνωστούς μου βρήκα με ρώτησαν το ίδιο πράγμα: Τί θα κάνει ο 
Σημίτης με το Χρηματιστήριο; Πού θέλει να το πάει;



Πού θέλει να το φτάσει; Πότε θέλει να φτάσει με τις εκλογές το 
Χρηματιστήριο και σε ποιό ύψος το χρηματιστήριο; Επειδή προφανώς δεν θα 
μπορούσατε να δώσετε τέτοια απάντηση, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο.

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Ενα λεπτό, δεν καταλαβαίνω που με διαψεύδετε. Το ερώτημα ήταν.... 
Γ.ΕΛΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ("FLASH"): Οσον αφορά τον πυλώνα της πολιτικής που 
είπατε, αν είναι ή δεν είναι.

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Οχι, δεν είναι πυλώνας της πολιτικής μας το Χρηματιστήριο, προς 
Θεού. Πυλώνας της πολιτικής μας είναι η μακροοικονομική πολιτική μας, τα μέτρα 
τα οποία παίρνουμε σε σχέση με τα ελλείμματα, τα μέτρα τα οποία παίρνουμε σε 
σχέση με τον πληθωρισμό, τα μέτρα της νομισματικής πολιτικής.

Το Χρηματιστήριο είναι ένας θεσμός σημαντικός για την πρόοδο μιας 
οικονομίας, αλλά δεν στηρίζεται η πολιτική μας στο Χρηματιστήριο. Αυτό είναι μία 
θέση, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τα πράγματα. Διότι εμείς ξεκινήσαμε αυτή 
την μακροοικονομική πολιτική πότε; Το 1994. Και την διαμορφώσαμε και την 
συγκεκριμενοποιήσαμε το 1996.

Πότε άρχισε η "άνθιση" του Χρηματιστηρίου; Αρχισε μετά την ένταξη 
της δραχμής στο ευρωπαϊκό σύστημα συναλλαγματικών ισοτιμιών, τον Μάρτη του 
1998. Η πράξη της ένταξης ήταν μια συνειδητή πράξη για την νομισματική 
σταθερότητα στην Ελλάδα και απέφερε καρπούς για όλες τις επιχειρήσεις και για 
το Χρηματιστήριο.

Μην βλέπουμε το ένα σήμα και παραβλέπουμε την δουλειά την 
συστηματική η οποία έχει γίνει σε όλους τους τομείς και ο σχέδιο το οποίο υπάρχει.

Γ.ΕΛΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ("FLASH"): Να κάνω τώρα την ερώτηση; Θα ήθελα απλώς να 
σας πω, επειδή οι επενδυτές που έχουν μπει στο Χρηματιστήριο είναι πολλοί, από 
τη δική σας πλευρά, της Κυβέρνησης, της κυβερνητικής πολιτικής και των 
επιλογών της, ποιούς όρους διασφάλισης δίνετε σ' αυτούς, οι οποίοι είναι και λίγο 
αδαείς με το αντικείμενο θα έλεγα.

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Θέλω να επαναλάβω αυτό που είπα πριν, ότι το Χρηματιστήριο είναι 
ένας αναπτυξιακός θεσμός σε όλες τις αναπτυγμένες οικονομίες υπάρχει 
Χρηματιστήριο και είναι ένας θεσμός ο οποίος είναι απαραίτητος για την άντληση 
κεφαλαίων από τις επιχειρήσεις για να επεκτείνει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες.

Και πράγματι εδώ στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και ιδίως τον 
τελευταίο καιρό, πάρα πολλές επιχειρήσεις έχουν αντλήσει κεφάλαια. Γι' αυτό και 
πολύ περισσότερες επιχειρήσεις απ' ότι παλιά, έχουν ενταχθεί στο Χρηματιστήριο, 
οι μετοχές τους πωλούνται στο Χρηματιστήριο. Με αυτό τον τρόπο βρίσκουν 
κεφάλαια.

Το Χρηματιστήριο έχει και ορισμένες επικίνδυνες πλευρές. Υπάρχει 
τζόγος, υπάρχει η προσπάθεια κερδοσκοπίας και αυτές τις επικίνδυνες πλευρές τις



προσέχει η πολιτεία. Υπάρχει η διοίκηση του Χρηματιστηρίου η οποία 
παρακολουθεί. Υπάρχει και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία έχει αποστολή 
ακριβώς να βλέπει αυτές τις εξελίξεις και να παρεμβαίνει όταν πρέπει.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας ο κ.Παπαντωνίου. έκανε προ 
ημερών δηλώσεις, σε σχέση με τους κανονισμούς και τους όρους, οι οποίοι θα 
υπάρξουν, ή υπάρχουν για να μπορέσει να υπάρχει μια καλύτερη εικόνα σε σχέση 
με τις συναλλαγές, να υπάρχει διαφάνεια. Και κάλεσε τους επενδυτές να είναι 
προσεκτικοί.

Αυτό το έχουμε πει εξ αρχής. Οταν συμμετέχεις σε μια αγορά, πρέπει 
να είσαι προσεκτικός. Πρέπει να ξέρεις να σχεδιάζεις, να βλέπεις τις πιθανές 
εξελίξεις, τις πιθανές επιπτώσεις, για να μπορέσεις ν' αξιοποιήσεις τα χρήματά 
σου. Αυτή είναι μια αρχή, που όλοι που θέλουν να συμμετάσχουν στο 
Χρηματιστήριο, πρέπει να έχουν υπόψη τους. Δεν μπορεί να υπάρχουν πάντα και 
μόνο κέρδη. Να βάλουμε το θέμα στη σωστή του διάσταση.

Είναι ένας θεσμός χρήσιμος για την οικονομία και την ανάπτυξη, είναι 
ένας θεσμός ο οποίος εξυπηρετεί την οικονομία, αλλά όπως όλοι που 
συμμετέχουν στην αγορά και προσπαθούν να κερδίσουν μέσα από την αγορά και 
στο Χρηματιστήριο χρειάζεται προσοχή.

κ.ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ("ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ"): Κύριε Πρωθυπουργέ, το όνομα του 
επίτιμου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας του κ.Μητσοκάκη συνεχίζει να υπάρχει 
μέσα στα σενάρια που κυκλοφορούν σχετικά με την επικείμενη εκλογή Προέδρου. 
Και επειδή ακριβώς το όνομα αυτό υπάρχει μέσα στα σενάρια, θέλω να 
ξεκαθαρίσουμε κατά κάποιο τρόπο τη θέση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στο όνομα 
Κώστας Μητσοκάκης.

Και ερωτώ, διότι ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου τον είχε 
αποκαλέσει εφιάλτη, ενώ σήμερα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ιδρυτικά κιόλας, τον 
αποκαλούν άξιο πολιτικό και πολλά άλλα κοσμητικά επίθετα που τον κολακεύουν. 
Εσείς τι πιστεύετε για τον Κωσταντίνο Μητσοτάκη;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Δεν είναι ο ρόλος μου ν' απονέμω εύσημα ή ν' ασκώ κριτική σε 
πρόσωπα. Ο ρόλος μου είναι ν' ασκώ κριτική, να εξετάζω συγκεκριμένες πολιτικές, 
να δίνω απαντήσεις σε συγκεκριμένα πολιτικά προβλήματα. Δεν πρόκειται εδώ, 
προς Θεού, ν' αρχίσουμε να κάνουμε μια εκτίμηση όλων των πολιτικών 
προσώπων που συμμετέχουν στις εξελίξεις, ή έπαιξαν ένα ρόλο στην τελευταία 
ελληνική ιστορία.

Β.ΠΕΤΟΥΡΗ ("NET"): Κύριε Πρόεδρε, όταν θα διεξαχθεί η προεδρική εκλογή, 
όπως δηλώσατε και χτες και σήμερα, θα εκκρεμεί η αίτηση εντάξεως της χώρας 
στην Οικονομική και Νομισματική Ενωση. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, εάν δεν 
επιτευχθεί συναίνεση και δεν έχουμε την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, άρα 
δεν θ' αποφύγουμε τις Εθνικές εκλογές, ποιές δυσλειτουργίες θα επιφέρει στην 
ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ αυτή η εξέλιξη, όπως επανειλημμένα τονίζει το 
οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης, διότι έχει καταστεί σαφές πιστεύω στη 
συνείδηση του κόσμου -ή τείνει να καταστεί- και στη συνείδηση του πολιτικού



κόσμου επίσης και των πολιτών, ότι η είσοδος της χώρας στην ΟΝΕ είναι 
δεδομένη πλέον.

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Είπα και πριν ότι η ένταξη στην ΟΝΕ είναι μια διαδικασία. Στη 
διαδικασία αυτή χρειάζονται κινήσεις, χρειάζονται διαπραγματεύσεις, χρειάζονται 
συζητήσεις για τις εκτιμήσεις οι οποίες θα γίνουν για την οικονομία. Δεν είναι 
εύκολο δυνατόν να γίνουν όλα αυτά, όταν υπάρχει στη χώρα η διαδικασία των 
εκλογών.

Και όποια διαδικασία εκλογών, οδηγεί σε καθυστερήσεις, το λέει η 
απλή λογική. Να μην δημιουργήσουμε προϋποθέσεις, όρους καθυστερήσεων και 
δυσκολιών. Ο στόχος μας είναι αυτό το θέμα να το κλείσουμε όσο το δυνατόν 
γίνεται πιο γρήγορα και πιο καλά. Οι εκλογές δεν εξυπηρετούν.

Ν.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ("ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ"): Κύριε Πρόεδρε αναφέρονται 
πληροφορίες ότι μέχρι την άνοιξη του 2000 θ' ακολουθήσει ανακοίνωση κι άλλου 
πακέτου παροχών. Και το ερώτημα είναι εάν οι πληροφορίες αυτές αληθεύουν. Κι 
αν μου επιτρέπετε ένα δεύτερο διευκρινιστικό ερώτημα σε ό,τι αφορά την 
προεδρική εκλογή. Εχει διασφαλιστεί από μέρους σας ότι ο κ.Στεφανόπουλος θ' 
αποδεχτεί την πρόταση υποψηφιότητας για επανεκλογή του από ένα μόνο κόμμα;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Δεν πρόκειται να υπάρξει άλλο πακέτο παροχών. Οπως δήλωσα την 
περασμένη Πέμπτη, το φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει τις 
μεταρρυθμίσεις στη φορολογία και το νέο φόρο ή την αύξηση του φόρου στις 
χρηματιστηριακές συναλλαγές πρόκειται να κατατεθεί την εβδομάδα που έρχεται.

Δήλωσα επίσης ότι θα ολοκληρωθεί η επεξεργασία του 
προϋπολογισμού και θα κατατεθεί ο προϋπολογισμός, όπως κάθε χρόνο. Στον 
προϋπολογισμό προβλέπονται μια σειρά από ρυθμίσεις, που προβλέπονται κάθε 
χρόνο. Παραδείγματος χάρη, σε σχέση με την εισοδηματική πολιτική στο δημόσιο.

Την Πέμπτη ανέφερα, ότι όσον αφορά τους συνταξιούχους, οι 
αυξήσεις οι οποίες θα υπάρξουν, θα είναι ουσιαστικές. Δηλαδή θα ξεπερνούν την 
εισοδηματική πολιτική. Ο προϋπολογισμός συνήθως προβλέπει -κι αυτή τη φορά 
θα προβλέψει επίσης- κάποιες ρυθμίσεις. Τη μία ή την άλλη ρύθμιση για μια ομάδα 
η οποία εκκρεμεί, υπάρχουν συζητήσεις.

Αυτά όλα όμως είναι μέσα στο περιορισμένο αυτό πλαίσιο και δεν 
έχουν σχέση με νέα πακέτα, νέες ρυθμίσεις, νέες παροχές. Ο,τι έγινε, έγινε. Γι' 
αυτό το δηλώσαμε από τώρα, για να είναι ξεκάθαρο. Αυτό είναι το πλαίσιο της 
πολιτικής μας. Προτού συζητήσω το θέμα δημόσια της υποψηφιότητας του 
κ.Στεφανόπουλου ως Προέδρου της Δημοκρατίας, ανακοίνωσα αυτή την απόφασή 
μας στον κ.Στεφανόπουλο. Ο κ.Στεφανόπουλος με ευχαρίστησε. Αυτή υπήρξε η 
συζήτησή μας.

Γ.ΜΑΚΡΥΓ1ΑΝΝΗΣ ("ΕΞΟΥΣΙΑ"): Κύριε Πρόεδρε, πολλές φορές τα προβλήματα 
για την άσκηση του κυβερνητικού έργου προέρχονται από τις εσωκομματικές 
τριβές και τις αντιπαραθέσεις ακόμη και κορυφαίων στελεχών.



Θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν σας ενόχλησε η τελευταία 
αντιπαράθεση του Θεόδωρου Πάγκαλου με τον Γιώργο Παπανδρέου και τι 
προτίθεστε να κάνετε στην πορεία για την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων 
που ενδεχομένως δημιουργήσουν προβλήματα στην πορεία σας προς τις εκλογές;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Ο κ.Πάγκαλος συναντήθηκε με τον κ.Παπανδρέου και ήσαν 
σύμφωνοι για την πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί. Ο καθένας έχει τον τρόπο 
του να εκφράζεται, βάζει τους τόνους του, χρωματίζει τις εκφράσεις του. Αυτό 
πιστεύω ότι προσφέρει στην εικόνα μιας πολιτικής που είναι ζωντανή.

Οσον αφορά τις συζητήσεις στο ΠΑΣΟΚ, έχω επανειλημμένα 
αναφέρει, ότι ένα Κόμμα το οποίο εκπροσωπεί ένα τόσο μεγάλο τμήμα του 
ελληνικού πληθυσμού δεν μπορεί παρά να έχει πολλές απόψεις, ότι οι συζητήσεις 
είναι χρήσιμες, ότι οι συζητήσεις συμβάλλουν και η λειτουργία του Κόμματος είναι 
να πραγματοποιεί συνθέσεις.

Θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε όμως -όπως το δείξαμε- με 
πνεύμα ενότητας. Θα συνεχίσουμε με ομοψυχία και το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να 
δώσει τις εκλογές, είναι σίγουρο για τις εκλογές και βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον.

κ.ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ("ΑΘΗΝΑΪΚΗ"): Κύριε Πρόεδρε, επειδή σε λίγες ημέρες έρχεται 
και στη χώρα μας ο Αμερικανός Πρόεδρος, κ.Κλίντον. Θα ήθελα, πρώτον, να μας 
σχολιάσετε για το τι κομίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος μιας και είναι η πρώτη φορά 
που θα έρθει στη χώρα μας και επίσης αν υπάρχουν κάποιες εξελίξεις όσον αφορά 
γενικότερα τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και ειδικότερα το Κυπριακό.

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Ο κ.Κλίντον βολιδοσκόπησε την ελληνική κυβέρνηση σε σχέση με 
την επίσκεψή του. Εμείς είπαμε, ότι είναι ευπρόσδεκτος να έρθει. Θέλουμε να 
αναπτύξουμε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, όπως θέλουμε να αναπτύξουμε και 
τις σχέσεις με τις άλλες χώρες.

Δεν προσδιορίσαμε ακόμα τα θέματα συζήτησης. Η συζήτηση βέβαια 
θα στραφεί γύρω από θέματα όπως τα αναφέρατε, το Κυπριακό, τις 
ελληνοτουρκικές σχέσεις, την Ευρωπαϊκή Ενωση, τα ελληνοαμερικανικά. Δεν ξέρω 
και δεν πιστεύω, ότι ο κ.Κλίντον θα είναι κομιστής ενός ιδιαίτερου μηνύματος. Τα 
προβλήματα βρίσκονται διαρκώς σε συζήτηση μεταξύ μας και περίπου ξέρουμε τις 
αμοιβαίες απόψεις.

Α.ΧΑΤΖΗ ("ΑΥΓΗ''): Κύριε Πρόεδρε, με ανοιχτό το ενδεχόμενο εκλογών το Μάρτιο 
ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί δεν προετοιμάζετε τη χώρα καταλλήλως, ώστε να 
πραγματοποιήσουμε την ένταξή μας στην ΟΝΕ στη Σύνοδο Κορυφής του 
Μαρτίου;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Τα κριτήρια τα οποία θα ληφθούν υπόψη για την απόφαση της 
ένταξης της χώρας μας στην ΟΝΕ, είναι κριτήρια τα οποία έχουμε εκπληρώσει 
μέχρι στιγμής, εκτός από το κριτήριο του πληθωρισμού. Το κριτήριο του 
πληθωρισμού, υπολογίζουμε ότι θα το εκπληρώσουμε στις αρχές του επόμενου 
χρόνου. Ακολουθεί η αίτηση. Η αίτηση δεν είναι μία αίτηση που παίρνει αμέσως 
απάντηση. Δεν παίρνουμε ένα πιστοποιητικό οικονομικής πολιτικής. Απαιτεί



διαδικασίες, εκτίμηση από τη Νομισματική Επιτροπή, εκτίμηση από την Επιτροπή, 
εκτίμηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Ολα αυτά συνήθως διαρκούς τρεις μήνες 
το λιγότερο.

Επομένως δεν θα ήταν δυνατόν στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής του 
Μαρτίου να εξεταστεί η ελληνική αίτηση. Αλλωστε η πρακτική μέχρι σήμερα ήταν, 
ότι ή γίνεται μία έκτακτη Σύνοδος γι’ αυτό το θέμα ή εξετάζεται το θέμα σε μία 
τακτική Σύνοδο. Τακτική Σύνοδος Κορυφής υπάρχει τον Ιούνιο. Δεν υπάρχει καμία 
καθυστέρηση, πορευόμαστε όπως ακριβώς το είχαμε σχεδιάσει.

Φ.ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κάθε χρόνο μετά την Εκθεση 
Θεσσαλονίκης συνήθως γυρνάμε στην Αθήνα και μας περιμένουν οι 
κινητοποιήσεις των μαθητών. Θέλω να σας ρωτήσω, φέτος που έχει αλλάξει και το 
σύστημα των εξετάσεων, την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, σας φοβίζει ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο και τι θα κάνετε προκειμένου να αντιμετωπίσετε και να προλάβετε 
κινητοποιήσεις και κοινωνικές αναταραχές στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Είχα μία συζήτηση με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, 
εξετάσαμε την πρόοδο της προετοιμασίας για την έναρξη των μαθημάτων. Η 
προετοιμασία πιστεύω είναι καλή. Εχουν αντιμετωπιστεί σχεδόν όλα τα 
προβλήματα και δεν υπάρχει λόγος κινητοποιήσεων.

Δεν νομίζω ότι δικαιολογούνται αυτή τη στιγμή οποιεσδήποτε 
κινητοποιήσεις. Ισως κάποιες πολιτικές δυνάμεις, κάποια κόμματα, θελήσουν με 
κινητοποιήσεις να δημιουργήσουν ένα αρνητικό πολιτικό κλίμα, για να 
δικαιολογήσουν και τις μετέπειτα πολιτικές τους ενέργειες. Αλλά οι προσπάθειες 
αυτές δεν έχουν σχέση με την εκπαίδευση, έχουν σχέση με τις γενικότερες 
πολιτικές επιδιώξεις.

Κ.ΔΗΜΤΣΑΣ ("ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ-ΜΗΤΣΗΣ"): Κύριε Πρόεδρε καθώς προχωράμε 
προς τις εκλογές, είναι θεμιτό ο στόχος σας να είναι ο διεμβολισμός και προς τα 
κεντροδεξιά και προς τα κεντροαριστερά. Η σχέση με την κεντροαριστερά που 
πολλά επενδύσατε, φαίνεται δεν προχωράει. Για να την τονώσετε είναι πιθανό να 
προχωρήσετε σε ένα αναλογικότερο εκλογικό σύστημα; Και η σχέση με τα 
κεντροδεξιά μήπως ξεκινά από τη χθεσινή αναφορά στον Κωνσταντίνο Καραμανλή 
που έγινε με εμφατικό τρόπο ή ήταν μόνο μια αναγνώριση της προσφοράς του;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Πρώτα απ' όλα δεν δέχομαι τον όρο "διεμβολισμό”. Αυτός είναι ένας 
όρος πολεμικός. Εμείς δεν έχουμε πόλεμο με τα άλλα κόμματα. Το κάθε κόμμα 
συμβάλει στον πολιτικό προβληματισμό. Εκείνο το οποίο επιδιώκουμε, και 
πιστεύω επιδιώκει κάθε κόμμα όπως εμείς, είναι να στρατεύσουμε όσο το δυνατόν 
περισσότερες δυνάμεις, ζωντανές δυνάμεις, να στρατεύσουμε πρόσωπα τα οποία 
συμβάλλουν και δεν μας ενδιαφέρει η πολιτική ταμπέλα την οποίαν έχει ο καθένας, 
εφόσον συμπίπτουν οι απόψεις τους με το δικό μας πρόγραμμα, τις δικές μας 
αξίες και τις δικές μας ιδέες.

Δεν συμφωνώ επίσης με την άποψή σας ότι η προσπάθειά μας σε 
σχέση με την κεντροαριστερά έχει εγκαταλειφθεί ή την έχουμε αφήσει, έχει



βαλτώσει κλττ. Αυτό προέρχεται από μια στενή αντίληψη ότι υπήρχε κάποιος 
χώρος τον οποίο εμείς θέλαμε να εντάξουμε ή θέλαμε ιδιαίτερα να αναδείξουμε.

Εγώ θέλω και πάλι να τονίσω ότι εμείς θεωρούμε ότι υπήρχαν 
μερικές αξίες της Αριστεράς οι οποίες ήταν ευρύτερα αποδεκτές, όπως υπήρχαν 
και μερικές αξίες που υπερασπιζόταν ένας χώρος όπως ήταν ο κεντρώος χώρος, 
ιδίως σε θέματα δημοκρατίας. Αυτές οι αξίες είχαν συσπειρώσει κάποιο κόσμο και 
πρέπει να δημιουργήσουμε μια διαδικασία για να μπορούν να συμβάλλουν όλοι 
αυτοί με τις ιδέες τους και τις προσφορές τους στη διαμόρφωση του ιδεολογικού 
γίγνεσθαι στην Ελλάδα.

Αυτή την διαδικασία ξεκινήσαμε, αυτή η διαδικασία υπάρχει και όταν 
έχουμε ευκαιρίες θα την συνεχίσουμε. Εχω για παράδειγμα παρακαλέσει τον 
κ.Νταλέμα να έρθει εδώ, στην Ελλάδα, για να μας μιλήσει για τις εξελίξεις στην 
Ιταλία σε σχέση με αυτό το θέμα. Οπως θα έρθει και ο Σουηδός Πρωθυπουργός 
για να μας μιλήσει για τις εξελίξεις στη Σουηδία σε σχέση με το ρόλο της 
σοσιαλδημοκρατίας, του σοσιαλισμού, της κεντροαριστεράς.

Κάποιος συνάδελφός σας ρώτησε στην αρχή σε σχέση με τον 
Κωνσταντίνο Καραμανλή, και θέλω με αφορμή τη δίκιά σας ερώτηση να 
ξεκαθαρίσω την θέση μου. Η Ελλάδα έχει μια ιστορία και κανένας δεν μπορεί να 
αγνοεί την ιστορία αυτή. Δεν μπορούμε επειδή έχουμε ορισμένοι κομματική 
ιδιότητα και έχουμε δώσει αγώνες και μάχες απέναντι σε ορισμένες αντιλήψεις που 
αρνούμαστε, να παραβλέπουμε και τη συμβολή των άλλων.

Το 1974 έγινε η αποκατάσταση της δημοκρατίας, πρωταγωνίστησε ο 
τότε Πρωθυπουργός, Κωνσταντίνος Καραμανλής, και το 1981 εντάχθηκε η Ελλάδα 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση, πρωταγωνίστησε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Εμείς 
τότε είχαμε μια διαφορετική αντίληψη για τον τρόπο ένταξης της Ελλάδας στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση. Πιστεύουμε ότι οι μετέπειτα εξελίξεις έδειξαν ότι ο τρόπος 
ένταξης είχε μεγάλες αδυναμίες, γι' αυτό το μνημόνιο και η προσπάθεια η οποία 
έγινε από το '81 και μετά για να βελτιωθούν πολύ οι όροι. Αλλά η συμβολή του 
υπήρξε σημαντική για την χώρα.

Οταν λοιπόν βλέπουμε πίσω μας, πρέπει να βλέπουμε την ιστορική 
πραγματικότητα. Δεν είναι αυτό αλλαγή απόψεων ή αλλαγή πολιτικής. Κάθε άλλο 
μάλιστα. Η δίκιά μας πολιτική υπήρξε σταθερή, η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ενωση, 
με όρους τέτοιους που μπορεί να επιζήσει. Και η μεγάλη συμβολή του Ανδρέα 
Παπανδρέου μετά το '81, ήταν ότι εξασφάλισε ακριβώς αυτούς τους όρους ώστε 
να μπορεί να επιζήσει.

κ.ΚΟΝΤΟΒΟΥΛΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, μετά από τον Δημήτρη Τσοβόλα, ιδρυτή 
του Δημοκρατικού Κοινωνικού Κινήματος, ένα ακόμα ιστορικό στέλεχος της 
παράταξής σας, ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης, προχωρά στην δημιουργία ενός νέου 
κόμματος. Μέσα στο φθινόπωρο μάλιστα θα ανακοινωθεί η διακήρυξη. 
Προβληματίζεσθε από το ενδεχόμενο διαρροών ενόψει της κρίσιμης εκλογικής 
αναμέτρησης;



Και κάτι ακόμα. Στην ομιλία σας στα εγκαίνια της 64ης Διεθνούς 
Εκθέσεως, είπατε ότι πρέπει να βρεθεί επιτέλους μια λύση στο θέμα της ονομασίας 
των Σκοπιών και ότι αυτό αποτελεί την μόνη εκκρεμότητα στις διμερείς σχέσεις 
ανάμεσα στις δύο χώρες. Μήπως μπορείτε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος; Για 
ποιό όνομα συζητάτε συγκεκριμένα με τον κ.Γκεοργκιέφσκι;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Το θέμα της ονομασίας των Σκοπιών δεν είναι ένα θέμα που 
βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση. Και όσο διαρκεί η διαπραγμάτευση αυτή, δεν 
μπορούμε να κάνουμε δηλώσεις. Εχω επισημάνει στον κ.Γκεοργκιέφσκι ότι πρέπει 
να συντομεύουμε. Αρκετά έχει κρατήσει αυτή η ιστορία και γι’ αυτό χρειαζόμαστε 
κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις. Οσον αφορά το πρώτο σας ερώτημα, εάν με 
προβληματίζει η ίδρυση κόμματος από τον κ.Χαραλαμπίδη, να σας πω ότι δεν 
προβληματίζει καθόλου.

Ν.ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ("ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ:"): Κύριε Πρόεδρε θέλω να επανέλθουμε 
στο χώρο της παιδείας, όπου λέτε ότι δίνετε έμφαση με την πολιτική σας. Ωστόσο 
σε ό,τι αφορά το οικονομικό μέρος του θέματος, τα χρήματα τα οποία διατίθενται ¡ί 
στην παιδεία, δεν αντιστοιχούν παρά στον τζίρο δυο-τριών ημερών του II 
Χρηματιστηρίου και αναφέρομαι ετησίως. Και αναφέρομαι στο παράδειγμα γιατί ι 
συνηθίζεται να μιλάμε για «φούσκες» το τελευταίο διάστημα.

Υπάρχουν όμως απογοητευτικά στοιχεία το τελευταίο διάστημα, που 
έχουν σχέση με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, όσο και παράδοξα. Παράξοδο 
είναι το γεγονός ότι μεθαύριο ξεκινούν τα σχολεία, αλλά οι εξετάσεις των 
ανεξεταστέων τελειώνουν τέσσερις μέρες μετά.

Απογοητευτικά το γεγονός ότι το 30% των μαθητών της Β' Λυκείου 
κόπηκαν. Κι αν δεν τους είχατε παραχωρήσει το δικαίωμα μετά τις κινητοποιήσεις 
να δώσουν εξετάσεις, θα είχαν κοπεί εντελώς. Θα μπορούσα ν' αναφέρω πολλά 
παραδείγματα. Θα προσθέσω μόνο το γεγονός της εκτίναξης της εισαγωγής στα 
φροντιστήρια μέχρι και παιδιών του Δημοτικού πια.

Ερώτηση: Στις εκλογές του '96 κύριε Πρωθυπουργέ, είχατε πει ότι αν 
υπόσχεστε ένα πράγμα, είναι ότι υπόσχεστε καλύτερο μέλλον για τους νέους. 
Φτάνουμε στο τέλος σχεδόν της θητείας σας, εάν σας ζητήσουν απολογισμό οι 
μαθητές και οι γονείς τους, τί θ' απαντήσετε.

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Θέτετε με τον τρόπο αυτό της ερώτησης, το πρόβλημα της 
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και έχουμε επανειλημμένα εκφραστεί σ' αυτό το 
θέμα. Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ήταν αναγκαία. Υπήρχαν αγκυλώσεις στο 
εκπαιδευτικό σύστημα, οι οποίες δεν επέτρεπαν ν' αναπτυχθεί το σχολείο, να 
διαμορφώσουμε ένα σωστό σχολείο και μια σωστή σχέση ανάμεσα στη 
δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Και τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αγκυλώσεων, ήταν η 
επετηρίδα και η έλλειψη οποιοσδήποτε αξιολόγησης. Η μη πραγματοποίηση του 
Ενιαίου Λυκείου που ήταν εξαγγελία του ΠΑΣΟΚ. Προχωρήσαμε στη 
μεταρρύθμιση. Η μεταρρύθμιση παρουσιάζει ορισμένα προβλήματα εφαρμογής. 
Το αναφέραμε αυτό.



Ο κύριος Αρσένης έχει συστήσει ήδη μια ομάδα εργασίας, μια 
Επιτροπή από τον περασμένο χρόνο, που εξετάζει οικονομικά και κοινωνικά 
προβλήματα ή προβλήματα σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς. Η Επιτροπή αυτή 
θα δώσει τις απαντήσεις της τον Οκτώβρη περίπου. Ο κύριος Αρσένης θα 
συστήσει μια Επιτροπή για ν' αξιοποιήσει τις εμπειρίες του περασμένου χρόνου σε 
σχέση με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Και όπου είναι αναγκαίο να υπάρξουν 
αλλαγές θα υπάρξουν αλλαγές.

Επειδή ακούστηκε το 30% της αποτυχίας. Πρέπει να δούμε τα 
πράγματα όπως είναι. Πρέπει να δούμε την ποιότητα του σχολείου που υπάρχει. 
Πρέπει να δούμε πώς διορθώνουμε αυτό το πρόβλημα. Το ότι υπήρχε μεγάλη 
αποτυχία, είναι για μας ένα μήνυμα. Χτυπάει ένα καμπανάκι, υπάρχει κίνδυνος. 
Πρέπει να διορθώσουμ£._τα πράγματα. Γι' αυτό ακριβώς γίνεται η μεταρρύθμιση.

Και τέλος, στην πρώτη απαξιωτική σας παρατήρηση ότι ξοδεύουμε 
για την παιδεία όσο είναι ο τζίρος δυο ή τριών ημερών στο Χρηματιστήριο. Πρώτη 
φορά ακούω να μετράται η δαπάνη η οποία γίνεται σε ορισμένους τομείς με τον 
τζίρο του Χρηματιστηρίου. Θα μπορούσατε να εισαγάγετε έτσι και τον τζίρο της 
αγοράς και οτιδήποτε άλλο.

Είναι γεγονός, ότι οι δαπάνες της παιδείας αυτά τα χρόνια αυξήθηκαν 
σταθερά. Οτι η παιδεία αποτελεί -όπως προκύπτει από την αύξηση την οποία 
έχουμε δώσει-, πρώτη προτεραιότητά μας στο Γ ΚΠΣ. Οτι στην παιδεία έχουμε 
διευρύνει κατά πολύ τη χρηματοδότηση, τόσο για κτίρια, αίθουσες, μέσα 
διδασκαλίας, όσο και για διαδικασίες με τις οποίες θ' αναβαθμίσουν και το 
εκπαιδευτικό προσωπικό και τους μαθητές.

κ.ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ("ΒΡΑΔΥΝΗ"): Κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: 
Δέχεστε ή όχι εισηγήσεις από κορυφαία στελέχη της Κυβέρνησης για πρόωρη 
προσφυγή στις κάλπες τον προσεχή Οκτώβριο ή Νοέμβριο; Και κάτι ακόμα. Σας 
προβλημάτισαν καθόλου οι χτεσινές και προχθεσινές κινητοποιήσεις έξω από τη 
ΔΕΘ;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Κανένα στέλεχος της Κυβέρνησης δεν μου έχει κάνει εισήγηση για 
πρόωρες εκλογές. Οι πρόωρες εκλογές είναι αντίθετες με τους στόχους μας. 
Στόχος μας είναι να εντάξουμε τη χώρα στην Οικονομική και Νομισματική Ενωση, 
όχι γιατί είναι πανάκεια, αλλά γιατί έτσι θα κερδίσουμε ένα βάθρο σταθερότητας, θα 
κερδίσουμε ένα επίπεδο το οποίο θα μας επιτρέψει να κάνουμε όλες τις άλλες 
πολιτικές που ανέφερα πριν τις κοινωνικές. Την πρόοδο σε μία δικαιότερη κοινωνία 
και σε καλύτερες λειτουργίες της κοινωνίας.

Κινητοποιήσεις. Κινητοποιήσεις είχαμε τα τρία αυτά χρόνια πάρα 
πολλές. Νομίζω ότι σπάσαμε ρεκόρ στις κινητοποιήσεις. Κινητοποιήσεις οι οποίες 
ήθελαν να ματαιώσουν αυτή την πολιτική, η οποία τώρα αποδίδει. Και γι' αυτό 
προβλέπω, όσοι διαψεύδονται από την πολιτική μας, όσοι βλέπουν τον κίνδυνο να 
αποδειχθεί η δίκιά τους πολιτική αδύναμη, η δίκιά τους πολιτική αδιέξοδη, θα 
συνεχίσουν και θα εντείνουν τις κινητοποιήσεις. Δεν μας φοβίζουν.



κ.ΑΓΓΕΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε να επανέλθω στο θέμα της 
οικονομίας. Οπωσδήποτε κανείς δεν μπορεί να σας κατηγορήσει ότι δεν έχετε 
μακροπρόθεσμο σχεδίασμά της οικονομίας. Αλλά είναι σαφές ότι τα τελευταία δύο 
χρόνια, γιατί μιλήσατε για το 1998 και μετά, δύο δείκτες είναι αυτοί οι οποίοι έχουν 
σταθερά ανοδική πορεία: Εκείνος του Χρηματιστηρίου και της ανεργίας.

Πώς θεωρείτε, ότι η άντληση φτηνών κεφαλαίων μέσω του 
Χρηματιστηρίου μπορεί να διοχετευθεί προς τις επενδύσεις όταν μέχρι σήμερα, 
δυο χρόνια τώρα, η άντληση αυτών των κεφαλαίων απ' ότι φαίνεται από την 
ανεργία με κανένα τρόπο δεν διοχετεύεται προς τις επενδύσεις.

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Βγάζετε ένα λάθος συμπέρασμα, όταν λέτε, ότι δεν πηγαίνουν λεφτά 
στις επενδύσεις. Ολα τα στοιχεία δείχνουν ότι και. οι δημόσιες και οι ιδιωτικές 
επενδύσεις αυξάνονται. Εχουμε κάθε χρόνο περισσότερες επενδύσεις. Και οι 
επενδύσεις αυτές, δημόσιες και ιδιωτικές, επέτρεψαν να δημιουργήσουμε πάρα 
πολλές θέσεις απασχόλησης.

Περισσότερες θέσεις απασχόλησης δημιουργούνται τώρα απ’ ότι τα 
προηγούμενα χρόνια. Ενας ρυθμός ανάπτυξης του επιπέδου του 3.5% που είναι 
ρυθμός ανάπτυξης από τους υψηλότερους στην Ευρώπη, οδηγεί πάντα σε 
περισσότερες θέσεις εργασίας.

Ταυτόχρονα εδώ στην Ελλάδα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ζήτηση για 
εργασία απ' ότι υπάρχει σε άλλες χώρες, γιατί υπάρχουν δύο ομάδες του 
πληθυσμού, οι οποίες μέσα στην μεταλλαγή της οικονομίας και της κοινωνίας 
ζητάνε δουλειά στα αστικά κέντρα. Είναι οι αγρότες και οι γυναίκες. ΓΓ αυτό 
παρατηρείται αύξηση της ζήτησης, γι' αυτό και αυξάνονται ελάχιστα οι δείκτες όσον 
αφορά την ανεργία.

Την περασμένη εβδομάδα στη Γαλλία υπήρξε μεγάλη χαρά με την 
διαπίστωση, ότι η ανεργία έχει πέσει γύρω στο 11,5%. Εμείς δεν έχουμε φτάσει 
αυτό το επίπεδο. Είμαστε χαμηλότερα απ' αυτό το επίπεδο, θέλω να το τονίσω 
αυτό. Είμαστε, παρ' όλη την κοινωνική εξέλιξη η οποία υπάρχει και χάρη στις 
θέσεις εργασίας οι οποίες δημιουργούνται από τις επενδύσεις, από τις 
δραστηριότητες, μία χώρα η οποία αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό αρκετά καλά.

Εχουμε δημιουργήσει και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την 
απασχόληση. Για πρώτη φορά εφαρμόζονται από την κυβέρνηση αυτή ενεργητικές 
πολιτικές για την απασχόληση, δημιουργούμε προϋποθέσεις για να αυξηθεί η 
απασχόληση και με τον τρόπο αυτό ελέγχουμε θα έλεγα ένα πρόβλημα, το οποίο 
υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε να πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις.

Θα ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο, επειδή σήμερα το πρωί είδα εδώ 
στις εφημερίδες μία ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας. Πρώτα θα παρατηρούσα 
ως προς τα φραστικά, ότι η Νέα Δημοκρατία μιλάει για μια «ισχυρή οικονομία». 
Αυτό είναι ένα επίθετο το οποίο είχαμε χρησιμοποιήσει εμείς. Ενα τρίπτυχο: 
«Ισχυρή Ελλάδα, ισχυρή οικονομία, ισχυρή κοινωνία» και έχει ορισμένη σημασία το 
«ισχυρή οικονομία και ισχυρή κοινωνία» διότι δείχνει δυο πλευρές της ίδιας 
προσπάθειας.



Σε σχέση με την ανακοίνωση αυτή, ττρώτη παρατήρηση. Και μου 
έδωσε η ερώτηση του συναδέλφου σας αφορμή. Εδώ στην ανακοίνωση αυτή, δεν 
υπάρχει καθόλου το θέμα της απασχόλησης, της αντιμετώπισης της ανεργίας, δεν 
αναφέρεται καθόλου στο επίδομα ανεργίας, στην ενίσχυσή του. Δεν αναφέρεται 
καθόλου σε μέτρα, όπως αυτό που πήραμε, την μείωση των εισφορών στα Ταμεία 
κατά την δημιουργία των θέσεων εργασίας. Λείπει παντελώς όλος αυτός ο 
προβληματισμός.

Ο προβληματισμός αυτό φαίνεται για τους μισθωτούς, γι' αυτούς που 
θέλουν να βρουν δουλειά, γι’ αυτούς που χάνουν την δουλειά δεν απασχολεί τη 
Νέα Δημοκρατία. Αναφέρονται και πολλά άλλα. Ούτε το εθνικό σχέδιο δράσης για 
την απασχόληση αναφέρεται.

Το δεύτερο, φορολογική μεταρρύθμιση είναι ο τίτλος και αν κοιτάξει 
κανένας στα επιμέρους κεφάλαια θα διαπιστώσει ότι εκείνο το οποίο ενδιαφέρει 
κυρίως τη Νέα Δημοκρατία, είναι η κατάργηση ορισμένων φόρων οι οποίοι 
επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις και τους έχοντες. Κατάργηση Ειδικού Φόρου 
Τραπεζικών Υπηρεσιών, κατάργηση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, εξομοίωση 
φορολογίας εισηγμένων και μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Ανωνύμων 
Εταιρειών στο 35% κ.ο.κ.

Δεν υπάρχει πρόβλεψη για φορολόγιση των κερδών του 
Χρηματιστηρίου. Αυτό δείχνει που είναι η κατεύθυνση της πολιτικής της Νέας 
Δημοκρατίας και πως αντιλαμβάνεται την κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει 
επίσης καμία αναφορά σε σχέση με τους συνταξιούχους, το ΕΚΑΣ, τους 
χαμηλοσυνταξιούχους. Και η αναφορά όσον αφορά τον ΟΓΑ είναι κάπως ασαφής, 
δεν μπορεί να καταλάει κανείς περί τίνος πρόκειται.

Αυτά, ως μία παρατήρηση γενικά στην ουσία του θέματος. Αλλά 
υπάρχει και μία πιο πιστεύω σημαντική παρατήρηση. Εάν δείτε τη συζήτηση η 
οποία γίνεται τώρα στη Γερμανία ή στην Γαλλία όπου συζητιέται ο 
προϋπολογισμός για τον επόμενο χρόνο επειδή θα συνταχθεί τώρα, κάθε κόμμα 
έρχεται με μια πρόταση και δίνει αριθμητικά στοιχεία για την πρόταση αυτή. Πόσο 
θα κοστίσει αυτή η πρόταση. Τί θα πρέπει να πληρωθεί για να επιτύχουμε αυτό το 
αποτέλεσμα. Εχουμε αυτούς τους πόρους; Από πού θα τους πάρουμε και πώς θα 
τα καταφέρουμε. Αυτό, απουσιάζει παντελώς εδώ.

Αυτή είναι μια ασαφής διακήρυξη, η οποία δεν στηρίζεται σε αριθμούς 
και δεν στέκεται δυστυχώς οικονομικά. Επαναλαμβάνει η Νέα Δημοκρατία τη 
γνωστή της τακτική, υποσχέσεις, λόγια, μια πολιτική η οποία διαγράφει όλα ως 
δυνατά και δεν έχει κανένα στέρεο υπόβαθρο. Εμείς όταν κάναμε τις ανακοινώσεις 
αναφέραμε συγκεκριμένα τί θα κοστίσει και πώς θα τα καλύψουμε.

Μας έγινε κριτική και μας λέχθηκε ότι η οικονομία πάει χάλια. Το έχετε 
ακούσει. Μας λέχθηκε, ότι κάνουμε λογιστικά τεχνάσματα για να επιτύχουμε αυτό 
το έλλειμμα το οποίο παρουσιάζουμε. Αυτό θα πει με άλλο τρόπο ότι το έλλειμμα 
είναι πολύ μεγαλύτερο.



Εάν η οικονομία πάει χάλια, αν το έλλειμμα είναι πολύ μεγαλύτερο, 
τότε πού βρίσκονται αυτά τα λεφτά τα οποία η Νέα Δημοκρατία θέλει να χαρίσει 
στους κατόχους των μεγάλων ακινήτων ή σε αυτούς οι οποίοι κάνουν τραπεζικές 
υπηρεσίες ή στους άλλους οι οποίοι έχουν επιχειρήσεις εισηγμένες και μη 
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας;

Ενας πρόχειρος υπολογισμός που κάναμε δείχνει ότι αυτό το πακέτο 
κοστίζει 700 δισεκατομμύρια περίπου. Πού καλύπτονται αυτά τα 700 
δισεκατομμύρια; Πώς καλύπτονται; Αυτός ο τρόπος πολιτικής είναι ανεύθυνος. 
Είναι ένας τρόπος πολιτικής ο οποίος συνεχίζει την παλιά παράδοση. Δεν 
πρόκειται για νέο ξεκίνημα, πρόκειται για ένα κλασικό πισωγύρισμα της κλασικής 
Δεξιάς.

κ.ΒΕΝΙΕΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αλλάξουμε λίγο το κλίμα στην κουβέντα 
και να θέσω κάτι το οποίο δεν συζητήθηκε αλλά έχει δημιουργήσει έντονους 
προβληματισμούς στην κοινή γνώμη. Το τελευταίο διάστημα έχει δημιουργηθεί 
ένας ισχυρός πόλος γύρω από το πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου, ο οποίος έχει 
ισχυρά λαϊκά ερείσματα, έτσι φαίνεται, και οι συχνές-πυκνές παρεμβάσεις του 
δημιουργούν προβληματισμούς.

Προχθές μάλιστα ξεσπάθωσε εναντίον ανθρώπων, παραγόντων του 
Υπουργείου Παιδείας και όχι μόνο, τους οποίους μάλιστα δεν δίστασε να 
χαρακτηρίσει ως ευρωλιγούρηδες. Επίκειται η επίσκεψη του Πάπα στη χώρα μας. 
Υπάρχει το αίτημα για μουσουλμανικό τέμενος στην Αθήνα. Είναι ζητήματα στα 
οποία η Εκκλησία παίρνει θέση. Η Κυβέρνηση ποιά θέση παίρνει και αν διακρίνετε, 
αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στις σχέσεις Πολιτείας-Κράτους με αυτά τα 
δεδομένα;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Η Εκκλησία ασχολείται με τα εκκλησιαστικά θέματα, η Πολιτεία 
ασχολείται με τα θέματα τα οποία αφορούν την Πολιτεία. Η Εκκλησία παίρνει τις 
αποφάσεις της για θρησκευτικά, εκκλησιαστικά προβλήματα. Η Πολιτεία παίρνει τις 
αποφάσεις της για θέματα τα οποία αφορούν την Πολιτεία. Αυτή είναι η γραμμή 
μας, αυτή την γραμμή θα εφαρμόσουμε.

Το Υπουργείο Παιδείας για παράδειγμα, αποφασίζει ποιο θα είναι το 
περιεχόμενο των βιβλίων. Το Υπουργείο Παιδείας πολύ σωστά ζητά γνώμες, 
εκτιμά γνώμες, αλλά η απόφαση ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας.

Οσον αφορά το Τέμενος -ένα άλλο παράδειγμα- η απόφαση ανήκει 
στην Πολιτεία. Η Πολιτεία σύμφωνα με τη νομοθεσία ζητά γνώμη, παίρνει αυτή τη 
γνώμη και παίρνει την απόφαση, θα παίρνουμε τις αποφάσεις οι οποίες ανήκουν 
σε εμάς. Και η εκκλησία θα ρυθμίζει τα δικά της.

Και όσον αφορά την επίσκεψη του Πάπα. Ο Πάπας είναι αρχηγός 
κράτους, είναι ευπρόσδεκτος όπως είναι ευπρόσδεκτοι όλοι οι αρχηγοί κράτους.

κ.ΠΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω δυο ερωτήσεις. Είπατε ότι το Χρηματιστήριο των 
Αθηνών δεν είναι πυλώνας της οικονομικής σας πολιτικής, αλλά από την άλλη 
πλευρά τα μόνα έσοδα τα οποία αντισταθμίζουν το πακέτο των παροχών το οποίο



κάνετε, προσφέρετε είναι από το Χρηματιστήριο. Κάνατε μια παρατήρηση στην 
οποία είπατε ότι ο τζίρος θα είναι μεγάλος. Θα ήθελα να ρωτήσω σ' ένα ορίζοντα 
ενός χρόνου πώς μπορείτε να το προβλέπετε αυτό; Πώς ξέρετε ότι ο τζίρος θα 
είναι μεγάλος μέσα στο επόμενο χρόνο;

Και το δεύτερο ερώτημα αφορά τις πιθανές εκλογές τον Μάρτιο. 
Είπατε ότι δεν θέλετε εκλογές. Το πολιτικό σας αισθητήριο τι λέει, θα υπάρξουν 
εκλογές το Μάρτιο ή όχι;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Οσον αφορά το πρώτο ερώτημα. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι 
σχεδιάζουν την οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης, οι οποίοι παρακολουθούν τις 
εξελίξε.ις στην οικονομία και μπορεί να έχουν πιστεύω μια βάσιμη γνώμη για 
μελλοντικές εξελίξεις. Η γνώμη τους είναι ότι ο τζίρος του Χρηματιστηρίου θα είναι 
τέτοιος, ώστε ο στόχος ο οποίος έχει τεθεί δημοσιονομικά θα επιτευχθεί.

Εμείς είμαστε έτοιμοι για εκλογές όποτε κι αν γίνουν. Επαναλαμβάνω, 
ότι οι εκλογές με αφορμή την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, είναι 
αντίθετες προς το πνεύμα του Συντάγματος και στη συγκεκριμένη στιγμή, λόγω 
των οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων, δεν εξυπηρετούν το συμφέρον της 
χώρας.

Δ.ΡΕΠΠΑΣ: Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.


