
Συνέντευξη Τύπου Κώστα Σκανδαλίδη Γραμματέα της Κ.Ε του ΠΑΣΟΚ.

Κ.ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Θα ήθελα πριν πάμε στο κύριο θέμα, να κάνω τρεις ανακοινώσεις.
Χθες το Εκτελεστικό Γ ραφείο αποφάσισε την συγκρότηση μιας Επιτροπής που θα αρχίσει να 
ασχολείται με τα δημοτικά πράγματα συνολικά, όπως γίνεται κάθε φορά, πριν από 
διαδικασίες δημοτικών και νομαρχιακών εκλογών.
Σ' αυτή την Επιτροπή συμμετέχουν από το Εκτελεστικό Γραφείο ο Γιώργος Μοράΐτης, από 
το Κόμμα ο Γραμματέας του Τομέα Οργανωτικής Πολιτικής, ο Μιχάλη Νεονάκης, από 
ευρύτερα το κράτος ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών ο Τάκης Βασιλείου 
και από την πλευρά του Συστήματος Βουλή - Πρωθυπουργός ο Μιλτιάδης Παπαϊωάννου, ο 
υπουργός Παρά τω Πρωθυπουργώ. Και ο Θανάσης Τσούρας και η Γραμματεία του Τομέα 
Αυτοδιοίκησης του ΠΑΣΟΚ.
Νομίζω, ότι αυτή η Επιτροπή που για πρώτη φορά θα συνεδριάσει την Πέμπτη, θα κάνει μια 
πρώτη χαρτογράφηση των πραγμάτων και ενόψει της Κεντρικής Επιτροπής που θα 
συζητήσει τα θέματα της πολιτικής στρατηγικής για τις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές 
και που θα γίνει τελικά 13-14 Ιουλίου. Θα δώσω μια μάχη να την πάμε στη Ρόδο, αν και δεν 
το βλέπω να είναι πολύ εφικτό.
Δεύτερον, την άλλη εβδομάδα, 5-6 Ιουνίου γίνεται ταξίδι της αντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ 
με επικεφαλής εμένα στη Ρουμανία. Όπου το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό για τη 
βαλκανική συγκυρία και για τις βαλκανικές μας σχέσεις, πέραν από τις συναντήσεις με όλα 
τα μεγάλα κόμματα και το κυβερνητικό και τα αντιπολιτευόμενα της Ρουμανίας, και με τα 
τρία κόμματα θα έχουμε συναντήσεις. Θα υπάρχουν επαφές και σε επίπεδο κρατικών 
θεσμών και πολιτειακών θεσμών, όπως είναι ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας.
Επίσης το άλλο Σαββατοκύριακο, το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο, 9-10 Ιουνίου γίνεται η 
Πανευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ που αφορά όλες τις οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ της 
Ευρώπης και θα γίνει στην Φρανκφούρτη.
Αυτά για την μέχρι τις επόμενες 10-15 ημέρες δραστηριότητες, που έχει σχέση με τη 
καθημερινή λειτουργία του Κόμματος και τις πρωτοβουλίες του.
Θα ήθελα τώρα να έρθω στο θέμα μας. Στα χέρια σας έχετε μια πολύ σημαντική απόφαση.
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Είναι γεγονός, ότι αυτή η απόφαση διαμορφώθηκε μέσα από μία δύσκολη διαδικασία, θα 
έλεγα στη φωτιά της μάχης. Μιας μάχης που ξεκίνησε μετά τις γιορτές με επίκεντρο την 
μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.
ΕΙ πρωτοβουλία όλων αυτών των διεργασιών ανήκε στον ίδιο τον Είρόεδρο του Κινήματος. 
Διαμορφώσαμε μαζί ένα κείμενο που το συζήτησε με μέλη του Εκτελεστικού Εραφείου σε 
μια προσυνεννόηση και συζήτηση που ξεκίνησε μέσα στη διαδικασία αυτή πριν από τη 
συνεδρίαση του Εκτελεστικού Εραφείου.
Υπήρξε, λοιπόν, μια σημαντική προεργασία και το εισηγήθηκε ο ίδιος στη χθεσινή 
συνεδρίαση. Χθες έγινε συζήτηση σε βάθος και η ομόφωνη κατάληξή της επιβεβαιώνει για 
μια ακόμα φορά αυτό που ισχυρίζομαι εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι δηλαδή το ΠΑΣΟΚ 
είναι ένα ζωντανό Κόμμα που μπορεί και ξεπερνάει τις εσωτερικές του αντιφάσεις, 
αντινομίες και αντιπαραθέσεις, που μπορεί να συνθέτει κάθε φορά σε μια προοδευτική και 
κοινωνικά ευαίσθητη βάση απόψεις και θέσεις πάνω στα πιο κρίσιμα ζητήματα που 
απασχολούν τον πολίτη.
Είιστεύω, ότι η χθεσινή απόφαση υπήρξε μια σημαντική στιγμή για την πολιτική συγκυρία 
που περνάμε, που ανοίγει μια καινούργια σελίδα στην πορεία μας.
Σε ότι αφορά την ουσία. Με την ομόφωνη απόφαση του ΕΙροέδρου και του Εκτελεστικού 
Γραφείου, πρώτα απ' όλα το κράτος εγγυάται με την πολιτική του τις συντάξεις. Δεύτερον, 
διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και στο 
πλαίσιο της εμπεδωμένης και κατοχυρωμένης τριμερούς χρηματοδότησης ή και άλλων 
μορφών χρηματοδοτικής στήριξης, όχι μόνο διασφαλίζεται και βέβαια το σημαντικό, αλλά 
και ενισχύεται ο αναδιανεμητικός και κοινωνικός χαρακτήρας του συστήματος κοινωνικής 
ασφάλισης.
Τρίτον, εγγυόμαστέ τα σημερινά κατώτερα όρια των συντάξεων για όλους ανεξάρτητα τους 
εργαζόμενους και τους πριν και μετά το 1993. Στηρίζουμε και ενισχύουμε σταδιακά τις 
κατώτερες και κατώτατες συντάξεις και αποκαθιστούμε ταυτόχρονα στο εσωτερικό του 
συστήματος αναλογικότερες και δικαιότερες ισορροπίες.
Δεσμευόμαστε κατηγορηματικά απέναντι στους πολίτες και τους εργαζόμενους, ότι οι 
όποιες αλλαγές δεν αφορούν τους σημερινούς συνταξιούχους, δεν αφορούν τους 
δικαιούχους κατώτατων συντάξεων, δεν αφορούν τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ.
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Και τέλος διασφαλίζουμε ένα εύλογο μεταβατικό διάστημα για να νιώσουν ασφάλεια όσοι 
τώρα και στα επόμενα χρόνια κατοχυρώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα και προπαντός 
εγγυόμαστε την απρόσκοπτη καταβολή και απόδοση των συντάξεων όλων των ταμείων για 
την επόμενη χρονική περίοδο.
Νομίζω, ότι είναι μία βάση διαλόγου που δεν αφορά μια συγκεκριμένη και εναλλακτική 
πρόταση, αλλά ένα πλαίσιο αρχών, στόχων και πολιτικών με βάση το οποίο θα προσέλθουμε 
στο διάλογο και με βάση το οποίο πιστεύουμε, ότι οι τελικές ρυθμίσεις θα πρέπει να 
κατευθυνθούν στις συγκεκριμένες τους αποφάσεις και αλλαγές.
Και θα ήθελα πριν τελειώσω αυτό, να κάνω κάποια σχόλια. Πρώτα - πρώτα με την απόφασή 
μας αυτή δίνουμε τέλος σε κάθε ερμηνεία που επιχειρεί να θέσει σε αμφισβήτηση την 
καθοριστική μας συμβολή ως παράταξης στην οικοδόμηση του ελληνικού κοινωνικού 
κεκτημένου, καθώς και την ευαισθησία που έχουμε απέναντι στους εργαζόμενους όλης της 
χώρας.
Πιστεύουμε, ότι με την απόφασή μας αυτή ανοίγουμε το δρόμο σε ένα διάλογο βήμα με 
βήμα. Όπως λεει συνήθως ο Πρόεδρος, χωρίς προαπαιτούμενα και υπεκφυγές, ανοιχτοί σε 
όλες τις προτάσεις που μπορούν να κατατεθούν, με χρόνο επαρκή ώστε να διασφαλίζεται 
νηφάλια και εποικοδομητική η παράθεση όλων των απόψεων και με μια σταδιακή 
νομοθέτηση όσων συμφωνούνται σ' αυτό το διάλογο.
Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε λύση σε ένα πρόβλημα ζωής που αφορά όχι 
μόνον τους εργαζόμενους όλης της χώρας σήμερα, αλλά και τις επόμενες γενιές. Κι αυτό 
είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Τέλος μ' αυτή μας την απόφαση, απαντούμε στην υποκρισία, την ανευθυνότητα και το φτηνό 
λαϊκισμό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Περιμέναμε από μια παράταξη που φιλοδοξεί 
κάποτε να κυβερνήσει τη χώρα και για την οποία πάνω από τους μισούς Έλληνες πιστεύουν, 
ότι δεν έχει θέσεις στα προβλήματα του τόπου, περιμέναμε κάτι καλύτερο απ' αυτό που 
διαβάσαμε στο Ιηΐβτηεΐ για ένα τόσο σοβαρό θέμα.
Και ευχόμαστε να προσέλθει στο διάλογο και η Νέα Δημοκρατία καταθέτοντας τις δικές της 
προτάσεις που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καιρών.
Στην Κεντρική Επιτροπή το Εκτελεστικό Γραφείο εισηγείται ομόφωνα σε ότι αφορά το 
ασφαλιστικό αυτό το πλαίσιο. Προφανώς στην εισήγηση και στο σχέδιο απόφασης θα
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υπάρχει μια ευρύτερη αναφορά στο κοινωνικό κράτος. Μια ευρύτερη αναφορά στις 
κοινωνικές πολιτικές που ασκούμε σε όλους τους τομείς. Μια ευρύτερη αναφορά στους 
πόρους και στη δικαιότερη κατανομή του πλεονάσματος, όπως αναφέρει και η συγκεκριμένη 
απόφαση.
Μια ευρύτερη αναφορά που αφορά στο σύστημα όπως έχει σήμερα και τις αδυναμίες. Και 
ασφαλώς μια ευρύτερη αναφορά που αφορά τους ιδεολογικούς και πολιτικούς όρους της 
συνέχειας αυτής της προσπάθειας που κάνουμε στον τομέα της μεταρρύθμισης του 
ασφαλιστικού συστήματος, γιατί πιστεύουμε, ότι πρέπει να πολιτικοποιήσουμε και τις θέσεις 
και τις προτάσεις και τα προβλήματα της εποχής και να δώσουμε τη σωστή διάσταση μιας 
προοδευτικής στρατηγικής.
Εμείς ελπίζουμε, ότι η Ειδική Σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής θα αποτελέσει αφετηρία 
πραγματικής όχι μόνον αλλαγής σελίδας, αλλά πραγματικής και ουσιαστικής παρέμβασης 
στη συγκυρία και τις εξελίξεις, δείχνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα ξεκινήσει την καλοκαιρινή του 
επίθεση με έναν τρόπο που φέρνει ξανά την πρωτοβουλία στα χέρια του για όλες τις 
κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κε Γραμματέα, ήθελα να σας ρωτήσω. Επειδή είπατε και στην 
απόφαση που διατυπώνεται στο κείμενο του Εκτελεστικού Γ ραφείου, ότι το κράτος εγγυάται 
με την πολιτική του τις συντάξεις.
Αν μου επιτρέπετε η έκφραση είναι αέρας. Διότι δε διευκρινίζετε από ποιους πόρους, με 
νέους πόρους, από τους ήδη υπάρχοντες; Δε διευκρινίζετε από πού θα εξασφαλιστούν αυτά 
τα ποσά.

Κ.ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Ίσως είναι επειδή το πήρατε τώρα το κείμενο στα χέρια σας. Αυτή η 
εγγύηση του κράτους, υπάρχει σε άλλα 3 σημεία της απόφασης. Υπάρχει στην εγγύηση της 
καταβολής και απόδοσης των συντάξεων για όλα τα επόμενα χρόνια όλων των ταμείων, που 
είναι σαφές.
Υπάρχει σε αυτό το κείμενο, που αναφέρεται στην τριμερή χρηματοδότηση και στην
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ανάπτυξη και την εξεύρεση από το κράτος των πρόσθετων πόρων. Και το μόνο που 
αφήνεται ανοιχτό, είναι η έκταση αυτής της χρηματοδότησης, που είναι αντικείμενο του 
διαλόγου, είναι φανερό ότι είναι αντικείμενο του διαλόγου αυτό το πράγμα.
Η εμπέδωση της τριμερούς χρηματοδότησης ή άλλων χρηματοδοτικών προτάσεων και η 
εγγύηση του κράτους και η εγγύηση ότι το κράτος θα βρει τους πρόσθετους πόρους, 
προφανώς από πόρους διαφόρων που μπαίνουν μέσα στα πλαίσια της τριμερούς 
χρηματοδότησης.
Δίνουμε την εγγύηση ακριβώς για το διάλογο και από εκεί και μετά η έκταση της 
χρηματοδότησης είναι και στοιχείο που αφορά τη συγκεκριμένη ανάλυση των στοιχείων. 
Εδώ υπάρχουν διαφορές για τις παραμικρότερες λεπτομέρειες στις εκτιμήσεις.
Ει' αυτό και το πρώτο βήμα θα έπρεπε να είναι και πρέπει να είναι η συμφωνία πάνω σε αυτό 
που λεει η απόφαση, η συμφωνία για τα δεδομένα του προβλήματος, το ρόλο του 
δημογραφικού, την επίδραση της μετανάστευσης, της απασχόλησης και άλλων παραγόντων. 
Είου σημαίνει να συμφωνήσουμε τη διάσταση του προβλήματος. Ο τρόπος όμως 
περιγράφεται με σαφήνεια.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κε Γραμματέα, δεν κατάλαβα καλά. Από τον προϋπολογισμό, από 
πόρους, από πού συγκεκριμένα θα έρθει αυτή η χρηματοδότηση, το πρώτο. Και το δεύτερο 
είναι για τα όρια ηλικίας, το άλλο θέμα, που θέτει η ΓΣΕΕ.

Κ.ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Κατ' αρχήν, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, θα επαναλάβω κάτι που 
είπα προηγούμενα, που επίσης δεν έγινε κατανοητό. Θα το πω πιο συγκεκριμένα. Αυτή τη 
στιγμή το κράτος, συμμετέχει με βάση το νόμο Σιούφα, στην τριμερή χρηματοδότηση, 
ενισχύοντας ουσιαστικά, τυπικά διαθέτοντας, ας πούμε το 80% του συστήματος.
Και ταυτόχρονα καλύπτει τα ελλείμματα των ταμείων, διαθέτοντας επίσης ένα τεράστιο 
ποσό. Ο συνδυασμός δε βάζει στην ίδια κατηγορία όλα τα ελλείμματα, όλα τα ταμεία. 
Πρέπει να γίνει μια συζήτηση, ποιο είναι το μέγεθος του προβλήματος, για να δούμε τη 
μορφή που θα πάρει η τριμερής χρηματοδότηση, είναι πολύ σαφές αυτό που λέμε.
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Δεν καλύπτεται με μια, δώστε μας 800 δις το χρόνο και λύσαμε το πρόβλημα. Μπορεί να 
χρειάζεται ένα τρισεκατομμύριο, που να μην τα δώσει όλα το κράτος, αλλά να βρεθούν και 
από άλλους πόρους.
Που μπορεί να είναι διάφορες πηγές, αυτές που συζητάτε που λετε, διάφοροι κοινωνικοί 
πόροι, φορολογίες κλπ. όλα αυτά αν τα αποκλείει ή δεν τα αποκλείει δεν το ξέρω, θα το 
δούμε στο διάλογο.
Αλλά είναι όμως η εγγύηση του κράτους, ότι θα λειτουργήσει η τριμερής χρηματοδότηση 
για να δώσει απάντηση στο πρόβλημα. Άρα είναι σαφής η διαβεβαίωση και η τοποθέτηση 
στην εμπέδωση της τριμερούς χρηματοδότησης.
Υπάρχουν επίσης, δύο θέματα τα οποία δεν έχουν θιχτεί και είναι φυσικό να μην έχουν 
θιχτεί. Τα σημερινά όρια του συστήματος, εννοώ της ηλικίας, τα όρια ηλικίας, με βάση το 
νόμο Σιούφα είναι το 65ο έτος.
Εδώ, επίσης, πρέπει να γίνει μια ανακατανομή στο σύστημα. Δε σημαίνει ότι τα βαρέα και 
ανθυγιεινά θα πάνε στο 65ο, αλλά θέλει μια συζήτηση, πάνω στο τι είναι τα βαρέα και 
ανθυγιεινά, πώς είναι σήμερα και όλα αυτά.
Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτά είναι θέματα που αφορούν πια τις συγκεκριμένες λύσεις 
που θα αναζητηθούν. Άλλοι μιλούν για κίνητρο παραμονής στην εργασία, αντί να πάρει τη 
μορφή ενός ορίου. Αυτά θα τα συζητήσουμε στο διάλογο, δε θα τα συζητήσουμε τώρα, ούτε 
μπορούσε το ΠΑΣΟΚ.
Λεει ότι δεν έρχεται με μια αναλυτική και συγκεκριμένη πρόταση, έρχεται όμως να 
διασφαλίσει ένα πλαίσιο διαλόγου, που θα οδηγήσει σε μια προοδευτική μεταρρύθμιση από 
κάθε άποψη, θωρακισμένη και όχι στις λεπτομέρειές της. Αυτά θα τα συζητήσει ο διάλογος. 
Άρα λοιπόν, θα πρέπει να είμαστε σαφείς σε αυτό το πλαίσιο. Δεν αφήνει, κατά τη γνώμη 
μου, τίποτα κενό. Δε σημαίνει ότι ταυτίζεται 100% με τις προτάσεις της ΓΣΕΕ, αλίμονο. Μια 
κυβέρνηση δεν μπορεί να νομοθετήσει με βάση απλά τις προτάσεις των συνδικάτων.
Οι προτάσεις της ΕΣΕΕ έχουν ένα χαρακτήρα. Θα τις φέρει, θα τις συζητήσουμε, θα 
αποδεχτούμε τα περισσότερα απ' αυτά, κάποια άλλα μπορεί να μην μπορούμε να τα 
αποδεχτούμε. Αλλά ο διάλογος γι' αυτό θα γίνει βήμα και βήμα και γι' αυτό θεωρείται 
δύσκολος. Αν τα λύναμε τώρα τα προβλήματα όλα, δε θα είχε κανένα νόημα.
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ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Στο διάλογο θα πάρει μέρος η Κυβέρνηση, δε θα πάρει μέρος το 
ΠΑΣΟΚ, ή εν πάση περιπτώσει αυτό που με αφορά είναι η συμμετοχή της Κυβέρνησης. 
Ρωτάω αν υπάρχει κάποιο κυβερνητικό όργανο, αμιγώς κυβερνητικό όργανο, στο οποίο να 
ετέθησαν τα ζητήματα και κυρίως να κρίθηκαν όλα αυτά που αποφασίσατε χτες...

Κ.ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Είναι φανερό ότι αυτή η διεργασία συμπεριέλαβε σε πρώτη φάση, και 
από εκεί ξεκίνησε, την Κυβερνητική Επιτροπή και το Εκτελεστικό Γραφείο, στις πρώτες 
συζητήσεις που έγιναν πάνω στην αρχική δέσμη των προτάσεων.
Υπάρχει μια συζήτηση που έγινε στην Κυβερνητική Επιτροπή στο ενδιάμεσο, μετά από ένα 
Υπουργικό Συμβούλιο, που συζήτησαν αυτό το θέμα και υπάρχει η συμμετοχή του 
Υπουργού Εργασίας στη χθεσινή συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου, μέσα στην οποία 
κατοχυρώθηκε αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο.
Από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εργασίας ήταν στη χθεσινή 
συνεδρίαση και επειδή αφορά το πολιτικό μέρος, το γενικό πολιτικό μέρος και τις 
κατευθύνσεις, νομίζω ότι καλύπτεται όλη αυτή η ανάγκη.
Αν χρειαστεί να πάρει αποφάσεις επιπλέον η Κυβέρνηση, θα τις πάρει εντός αυτού του 
πλαισίου, μέσα από τα κυβερνητικά της όργανα. Γι' αυτό και το ΠΑΣΟΚ δεν μπορούσε να 
μην μπει στην ανάλυση των στοιχείων ή των δεδομένων ή να τοποθετηθεί στο πρόβλημα με 
βάση κάποια στοιχεία, που έχουν διάφορες μελέτες κλπ.
Επίσης υπάρχει η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία θα παρθεί την Παρασκευή και 
το Σάββατο, ελπίζουμε να είναι μια απόφαση σύμφωνη με αυτό το πλαίσιο, αυτό είναι 
εισήγηση στην Κεντρική Επιτροπή.
Και η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής νομιμοποιεί το πλαίσιο της πολιτικής στρατηγικής 
που πρέπει να εφαρμόσει και η Κυβέρνηση με την πολιτική της, γιατί αυτή είναι υπεύθυνη 
και για το διάλογο, αυτή θα τον κάνει κλπ.
Σε ό,τι αφορά τη συμβολή του Κόμματος, θέλω να είμαι σαφής. Το ΠΑΣΟΚ έχει όλο το 
δικαίωμα και όλη την πρωτοβουλία, σε χρόνο που το ίδιο θα κρίνει κατάλληλο, να πάρει την
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πρωτοβουλία να κάνει ημερίδες ή οτιδήποτε άλλο, προκειμένου να υπάρξει μια ευρύτερη 
συζήτηση και προβληματισμός γύρω από το θέμα.
Και σκοπεύουμε να το κάνουμε, πρώτον και σε περιφερειακό επίπεδο, μετά την Κεντρική 
Επιτροπή, σε περιφερειακές εκδηλώσεις, αλλά και σε μια κεντρική πολιτική ημερίδα, που θα 
αποφασίσουμε το χρόνο της, μετά την Κεντρική Επιτροπή, την οποία ανακοίνωσα ήδη από 
την περασμένη βδομάδα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αν μου επιτρέπετε μια διευκρίνιση. Οταν έλεγα Κυβέρνηση, 
εννοούσα κυρίως το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης. Το οποίο βλέπω ότι απουσιάζει 
και από τις διαδικασίες. Και επειδή ως τώρα το πλαίσιο αυτής της εισήγησης το έθετε το 
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, μου κάνει εντύπωση αυτή η απουσία του Υπουργείου 
Εθνικής Οικονομίας.

Κ.ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Θα απαντήσω πολύ ευθέως. Στην Κυβερνητική Επιτροπή συμμετέχει ο 
Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, σε όλες τις συνεδριάσεις και στις συνεδριάσεις του 
Υπουργικού Συμβουλίου που συζητάει αυτά τα θέματα και ασφαλώς προϋπήρξαν οι 
προϋποθέσεις του πλαισίου υπάρχουν για να τεθεί αυτό το πλαίσιο, από το οικονομικό 
επιτελείο της Κυβέρνησης.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πριν από 15 μέρες περίπου, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ είχε ζητήσει 
καθαρές κουβέντες. Αυτή τη φράση, στο πλαίσιο της τριμερούς χρηματοδότησης, την είχατε 
χρησιμοποιήσει τότε για πρώτη φορά.
Το ερώτημα της ΓΣΕΕ και το δικό μου είναι το εξής. Αποδέχεστε ως αρχή την επέκταση της 
τριμερούς χρηματοδότησης στους παλιούς ασφαλισμένους, πριν το '93; Και από εκεί και 
πέρα, όπως λέτε να συζητήσουμε τους αναγκαίους πρόσθετους όρους και τις άλλες 
χρηματοδοτικές μορφές.
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Κ.ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Τώρα μου θυμίζετε μια συζήτηση που κάναμε στα φοιτητικά μας 
χρόνια, όταν ήταν η ΓΊΑΣΠ και η ΚΝΕ στο ίδιο τραπέζι και προσπαθούσε κάθε φορά, ο 
καθένας από μας, να πει με άλλα λόγια αυτά που είπε στην προηγούμενη ερώτησή του.
Είναι φανερό ότι απάντησα, ότι δεν μπορείς με ένα ναι ή ένα όχι να απαντήσεις σε ένα 
τέτοιο ερώτημα. Πρώτον, τι σημαίνει επέκταση της τριμερούς χρηματοδότησης για τους πριν 
το '93. Τι σημαίνει οικονομικά.
Συμφωνούμε; Θα πάει μέχρι τα ταμεία και τα ελλείμματα των ταμείων και τη χρήση των 
αποθεματικών στα πρώτα 30 χρόνια εφαρμογής του συστήματος; Πού θα πάει; Τι είναι αυτό, 
μπορεί κάποιος να απαντήσει με ένα ναι ή ένα όχι;
Η τριμερής χρηματοδότηση, είναι η κατευθυντήρια γραμμή. Ισχύει η τριμερής 
χρηματοδότηση. Η έκταση της κρατικής συμμετοχής, θα εξαρτηθεί από την αντιμετώπιση 
και τη λύση του προβλήματος και τις δυνατότητες τις υπαρκτές της οικονομίας.
Και εγώ το ίδιο θα έλεγα αν ήμουν ΓΣΕΕ. "Επέκτεινε τή για όλους και παλιά την τριμερή 
χρηματοδότηση και δώστε και τα ελλείμματα καλύψτε και τη συμμετοχή σας -που δεν 
γίνεται πάντα με ευθύνη του κράτους- στην τριμερή χρηματοδότηση όπως προβλέπεται από 
το νόμο Σιούφια".
Εγώ νομίζω ότι αυτή είναι μία συζήτηση η οποία θέλει πολλά στοιχεία για να γίνει. Αλλά η 
αποδοχή και η εμπέδωση της τριμερούς χρηματοδότησης, η δυνατότητα αναζήτησης κι 
άλλων χρηματοδοτικών ενισχύσεων, είναι φανερό ότι ανοίγει ένα δρόμο της πραγματικής 
εγγύησης από το κράτος για τις συντάξεις και αυτή είναι η ουσία του προβλήματος.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Για το Ασφαλιστικό δεν καλύφθηκα. Υπάρχει κάποια σαφής ένδειξη 
ότι ο κ. Παπαντωνίου συμφωνεί με αυτή την πρόταση; Αυτή η πρόταση που κατατίθεται 
τώρα λύνει το ίδιο καλά το ασφαλιστικό, σε βάθος χρόνου, όπως και η προηγούμενη της 
Κυβέρνησης;

Κ.ΣΚΑΝΔΑΑΙΔΗΣ: Επαναλαμβάνω ότι χτες εδώ δεν ήταν μόνο ο Πρόεδρος του Κινήματος 
αλλά και ο Πρωθυπουργός της χώρας. Ασφαλώς στην Κυβέρνησή του έχει συζητήσει και
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έχει φέρει μία πρόταση ώριμα, μετά από συζήτηση με όλους τους αρμόδιους παράγοντες που 
συντελούν στην επίλυση του προβλήματος. Είναι προφανές αυτό.

ΔΗΜΟΣΙΟΕΡΑΦΟΣ: Κύριε Εραμματέα, πολύς λόγος γίνεται περί Δημοτικών Εκλογών και 
ονομάτων. Πριν από λίγο ο κ. Βρετός είπε να μην ασχολείστε με το Μενίδι, αλλά πρωτίστως 
με τα προβλήματα της περιοχής, που είναι άλυτα.

Κ.ΣΚΑΝΔΑΑΙΔΗΣ: Με συγχωρείτε, κατ' αρχήν δεν μίλησα απαξιωτικά για το Μενίδι και 
αυτό είναι σαφές. Είναι πρωτοφανής η έκφραση μιας ατάκας όπως τη λετε που είχε σχέση με 
καλαμπούρι να γίνει το μεγάλο θέμα, είτε γιατί θίχτηκε το Μενίδι, είτε γιατί έχει φίλους ο κ. 
Πάγκαλος στο Μενίδι.
Εν πάση περιπτώσει εγώ θα πω μια τελευταία κουβέντα όχι στα πρόσωπα, αλλά σε αυτό το 
θέμα. Είναι φανερό ότι δεν είναι ο χρόνος να συζητήσουμε για πρόσωπα. Το ΠΑΣΟΚ δεν 
συζητάει τώρα για πρόσωπα. Προθέσεις και δημοσιότητα των απόψεων μπορεί να υπάρχουν 
όσες θέλει ο καθένας.
Τα πρόσωπα, δεν αφορούν τώρα το ΠΑΣΟΚ. Θ' αποφασίσει πρώτα τη στρατηγική του, την 
πολιτική του, θ' αναδείξει τα προγράμματα στις τοπικές κοινωνίες και θα καλέσει τις τοπικές 
κοινωνίες ν' αναδείξουν τα πρόσωπα. Αυτή είναι η γραμμή για όλους τους Δήμους και τους 
νομούς της χώρας. Με τα πρόσωπα το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται ν' ασχοληθεί, εννοώ για την 
επιλογή προσώπων, πριν από το τέλος αυτού του χρόνου, του 2001. Άρα να σταματήσει 
αυτή η συζήτηση, αρκετά τράβηξε. Νομίζω ότι ωραία είναι να κάνει ο καθένας ό,τι πρόταση 
νομίζει, να συνεχίσει να γίνεται, το ΠΑΣΟΚ δεν θα απαντά σε αυτά, διότι δεν τα θεωρεί 
σοβαρά.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Εσείς παίρνετε πίσω την πρόταση;

Κ.ΣΚΑΝΔΑΑΙΔΗΣ: Για το Μενίδι; Εξάλλου ο κ. Πάγκαλος που είναι πάρα πολύ έξυπνος
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