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Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σημίτης, 
μετά την εισαγωγική ομιλία του, απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις 
δημοσιογράφων:

Γ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ("ΤΑ ΝΕΑ"): Κύριε Πρόεδρε, επειδή αναφερθήκατε σε θέματα 
κοινωνικής προστασίας, θα σας παρακαλέσω να δεχθείτε μια ερώτηση για το 
Χρηματιστήριο, που αφορά, κατά μία έννοια, την προστασία των μικροεπενδυτών.

Τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, δυστυχώς, δεν βλέπω μεταξύ τους 
κανέναν εδώ, όταν δεν απειλούν κυρώσεις τα διάφορα κυκλώματα που δρουν στο 
Χρηματιστήριο, υπόσχονται τη λήψη μέτρων. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή 
άκουσα τη συνέντευξή σας χθες στο MEGA, να μας πείτε τί θα γίνει επιτέλους με 
αυτό το Χρηματιστήριο, που και σήμερα είχε αυτή τη θεαματική πτώση;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κυρίες και κύριοι, ήρθα να συζητήσω εδώ την κοινωνική 
πολιτική και όχι το Χρηματιστήριο. Το Χρηματιστήριο είναι ένας τομέας της 
οικονομικής δραστηριότητας. Η κοινωνική πολιτική είναι ένα πολύ-πολύ ευρύτερο 
θέμα που αφορά όλους τους Έλληνες και είναι καθοριστικό για την ποιότητα της 
κοινωνίας μας. Αυτό είναι το καθοριστικό θέμα για την ποιότητα της κοινωνίας 
μας.

Επειδή όμως το Χρηματιστήριο, προφανώς, είναι στην πρώτη σειρά 
του ενδιαφέροντος, θα κάνω μια δήλωση για το Χρηματιστήριο, αλλά σ' αυτά που 
θα δηλώσω θα σταθώ και δεν θα υποκαταστήσω τη συζήτηση για τα κοινωνικά, 
τα σημαντικά, τα πρώτα με μια συζήτηση για το Χρηματιστήριο.

Τώρα όσον αφορά το Χρηματιστήριο, ξεκινώ από μία απλή και 
προφανή διαπίστωση για όλους. Κάποιοι, άλλοι σκόπιμα, άλλοι άθελά τους - 
υπάρχουν πολλοί που άθελά τους- επιχειρούν να αναγορεύσουν το 
Χρηματιστήριο σε πολιτικό πρόβλημα και μάλιστα σε μείζον πολιτικό πρόβλημα 
της χώρας.



Έχω τονίσει επανειλημμένα αυτές τις μέρες και θέλω να επαναλάβω 
και σήμερα, στο Χρηματιστήριο δεν ασκούνται, ούτε επιτρέπεται να ασκούνται 
κυβερνητικές και κομματικές παρεμβάσεις. Δεν επιτρέπονται κυβερνητικές και 
κομματικές παρεμβάσεις. Ούτε επιτρέπεται, κατά μείζονα λόγο, οποιαδήποτε 
επιχείρηση εκμετάλλευσης της πορείας του Χρηματιστηρίου για να αντληθούν 
εκλογικά οφέλη από τον οποιονδήποτε. Αυτό το καταδικάζει η ελληνική κοινωνία 
και πιστεύω σκληρά. Το λαμβάνει υπόψη του ο ελληνικός λαός.

Καλώ όλους να επιδείξουν τη δέουσα ευθύνη και να κρατηθεί το 
Χρηματιστήριο έξω από τον πολιτικό ανταγωνισμό. Αυτό είναι το επιβεβλημένο, 
αν ενδιαφερόμαστε για τη σωστή λειτουργία του.

Όντως αυτές τις μέρες, όπως και άλλες φορές στο παρελθόν, 
καταγράφει πτώση ο γενικός δείκτης του Χρηματιστηρίου. Καλό και αναγκαίο, 
όμως, είναι να θυμόμαστε, ότι το '93 το Χρηματιστήριο ήταν στις λιγότερες από 
1.000 μονάδες. Ο δείκτης τότε ήταν κάτω από τις 1.000 μονάδες και τώρα κινείται 
σε επίπεδα τετραπλάσια ή υψηλότερα.

Το ελληνικό Χρηματιστήριο έχει θετική και σίγουρη προοπτική, γιατί 
αυτή είναι η πραγματικότητα και η προοπτική της ελληνικής οικονομίας. Όλοι 
μπορούν να κατανοήσουν αυτή την απλή αλήθεια. Μπορούν να την κατανοήσουν 
όταν σκεφθούν τα πράγματα με ηρεμία που είναι αναγκαία για τη λήψη της πιο 
μικρής οικονομικής απόφασης, είτε αφορά την επαγγελματική δραστηριότητα, είτε 
τον οικογενειακό προϋπολογισμό του καθενός.

Η προοπτική της οικονομίας, είναι μια προοπτική που καθορίζει τις 
οικονομικές αποφάσεις. Παντού στον κόσμο, άρα και εδώ στη χώρα. Η κυβέρνηση 
εγγυάται την καλή, σταθερή, πορεία της οικονομίας. Δουλεύει γι' αυτό, το 
επιδιώκει και το έχει δείξει ότι έχει αποτέλεσμα σ' αυτή την κατεύθυνση. Η καλή 
πορεία της οικονομίας είναι η βάση στήριξης και ανάπτυξης του Χρηματιστηρίου.

Η εθνική οικονομία μπαίνει σε νέα εποχή και σε νέα τροχιά πολύ πιο 
σίγουρης εξέλιξης, σε ένα επίπεδο σαφώς υψηλότερο, σε ένα επίπεδο ίδιο με τα 
άλλα κράτη-μέλη της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Δεν είμαστε εκεί που 
είμασταν το '93, το '94, το '96, το '97. Είμαστε τώρα πια σε ένα άλλο επίπεδο. Και 
γι' αυτό οι προοπτικές είναι καλύτερες, οι εξελίξεις είναι πιο σίγουρες. Υπάρχει μια 
αβεβαιότητα, το βλέπουμε και όσον αφορά το νόμισμά μας.

Η κυβέρνηση, επομένως, στήριξε και στηρίζει το Χρηματιστήριο με τη 
θετική τροχιά της ελληνικής, οικονομίας. -Με -τη-θετική .πορεία, της ελληνικής 
οικονομίας. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση, 
παρεμβαίνει πολιτικά στο Χρηματιστήριο.

Έχει όμως την υποχρέωση και παρεμβαίνει θεσμικά. Αυτή είναι η 
δουλειά της, να διαμορφώνει το πλαίσιο της διαφανούς λειτουργίας του και να το 
διαμορφώνει έτσι για να υπάρχουν επενδυτικές πρωτοβουλίες, είτε από μεγάλους, 
είτε από μικρούς επενδυτές. Και οι μεγάλοι την ενδιαφέρουν και οι μικροί την 
ενδιαφέρουν. Και την ενδιαφέρουν και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στο 
Χρηματιστήριο, να υπάρχουν κανόνες, τα εποπτικά όργανα να δουλεύουν και να



δουλεύουν αποτελεσματικά και αυτό πράττουν με επιμονή, με συνέπεια, με 
εγρήγορση.

Καλώ όλους να διαφυλάξουμε την ηρεμία και την πολιτική 
ουδετερότητα του Χρηματιστηρίου. Εμείς έχουμε πετύχει σταθερότητα και 
ανάπτυξη. Είναι βασικές προϋποθέσεις για την υγιή πορεία του Χρηματιστηρίου 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Πάνω σ' αυτά, τη σταθερότητα και την 
ανάπτυξη, στηρίζεται τόσο μεσοπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα, η πορεία 
του Χρηματιστηρίου.

Τα συγκυριακά φαινόμενα δεν πρέπει να μας παρασύρουν και δεν 
πρέπει να πανικοβάλουν τους επενδυτές. Η εθνική οικονομία είναι όσο ποτέ 
σταθερή. Αυτό είναι το σταθερό κεφάλαιο όλων μας, του κάθε Έλληνα και 
ολόκληρης της χώρας.

Γ.ΚΑΡΕΛΙΑΣ ("ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ"): Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να ρωτήσω για το 
ίδιο θέμα ή δεν θα μου απαντήσετε;
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κύριε Καρελιά, είναι ένα θέμα βασικής υποχρέωσης απέναντι 
στο πολιτικό μέλλον της χώρας, στην πολιτική πορεία της χώρας, να στραφούμε 
σε αυτό που είναι το αντικείμενο της συνέντευξης, το οποίο είναι το πιο σημαντικό 
για τους πολίτες.

Γ.ΚΑΡΕΛΙΑΣ: Σας άκουσα να λέτε ότι πρώτο μέλημά σας, στην επόμενη 
τετραετία, θα είναι η ανεργία.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Και η απασχόληση.
Γ.ΚΑΡΕΛΙΑΣ: Ναι, η αντιμετώπιση της ανεργίας και η απασχόληση. Δεν σας 
άκουσα όμως να λέτε πώς θα γίνει αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω συγκεκριμένα. 
Ποιά είναι η θέση της Κυβέρνησής σας γι' αυτό που αποκαλείται «ευελιξία στην 
αγορά εργασίας» και που έχει εφαρμοστεί και σε ευρωπαϊκές χώρες;

Και δεύτερον: Ποιά είναι η θέση σας για το 35ωρο που σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες έχει ήδη εξαγγελθεί; Και τέλος, μπορείτε να μου πείτε εάν η 
Κυβέρνησή σας βλέπει θετικά το λεγόμενο αμερικανικό μοντέλο, το οποίο έχει 
οδηγήσει μεν σε εντυπωσιακή μείωση της ανεργίας, αλλά ταυτόχρονα -από ό,τι 
φαίνεται- και σε μείωση των απολαβών των εργαζομένων; Ή μήπως παραμένετε 
στο παραδοσιακό ευρωπαϊκό μοντέλο; Ευχαριστώ.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πρότυπό μας είναι το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο; Στη 
Λισαβόνα, δηλαδή τις επόμενες ημέρες, στη Σύνοδο Κορυφής, ακριβώς θα 
συζητήσουμε τη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού-κοινωνικού μοντέλου υπό τις νέες 
συνθήκες.

Ποιά είναι τα στοιχεία του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Πλήρης 
απασχόληση, μια αγορά εργασίας η οποία εγγυάται τη θέση, μια αγορά εργασίας 
η οποία δίνει στον εργαζόμενο ένα ικανοποιητικό υψηλό εισόδημα.

ΓΓ αυτό και η δημιουργία των θέσεων απασχόλησης δεν πρόκειται να 
γίνει με θεσμικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα περιορίσουν ή θα εξαφανίσουν 
δραστικά τα δικαιώματα των εργαζομένων. Έχω επανειλημμένα τονίσει ότι τα 
επόμενα χρόνια θα εφαρμόσουμε προγράμματα εδώ στη χώρα, τα οποία έχουν



ύψος πολλών τρισεκατομμυρίων δραχμών. Δεκαπέντε (15) τρις είναι τα 
προγράμματα υποδομής και υπάρχουν και προγράμματα για την ύπαιθρο. Μέσα 
από την ανάπτυξη -όπως το δείξαμε και στο παρελθόν- εξασφαλίζονται και θέσεις 
απασχόλησης.

Στο πρόγραμμά μας αναφέρεται ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια 
για πιλοτική εφαρμογή των 35 ωρών στην Ελλάδα. Έχει αυτό ξεκινήσει και 
θέλουμε να διευρύνουμε αυτή την προσπάθεια. Και πιστεύουμε ότι η αύξηση της 
απασχόλησης πρέπει να ταυτίζεται με μία βελτίωση της κοινωνικής θέσης των 
εργαζομένων. Δουλέψαμε γι' αυτό και θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση.

Β.ΣΚΟΥΡΗΣ ("ΕΘΝΟΣ"): Κύριε Πρόεδρε, αναφερθήκατε στο πρόγραμμα της 
Νέας Δημοκρατίας και στις θέσεις της για λιγότερο κράτος. Λιγότερο κράτος όμως 
ακόμη κι αν δεν το λέει έτσι, έχει ως τακτική του και στρατηγική του και το 
κυβερνών κόμμα. Βλέπουμε το θέμα στο πρόγραμμα σύγκλισης των 
ιδιωτικοποιήσεων ή σε μια σειρά άλλων μέτρων.

Θα ήθελα να ρωτήσω αν η πλειοψηφία των στρατηγικής σημασίας 
ΔΕΚΟ εξακολουθεί να παραμένει ως θέση, ότι θα παραμείνει στο δημόσιο ως 
θέση του κυβερνώντος κόμματος. Κι ένα δεύτερο, αν υπάρχει θέμα στρατηγικού 
επενδυτή στον ΟΤΕ και ανάληψη του management πάλι από ιδιώτη.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Η έκφραση «λιγότερο κράτος» από τη Νέα Δημοκρατία και τη 
φιλελεύθερη παράταξη έχει μια πολύ συγκεκριμένη έννοια. Το λιγότερο κράτος 
δεν αφορά τις δημόσιες επιχειρήσεις, αφορά κυρίως τις κοινωνικές υπηρεσίες.

Αφορά π.χ. -και μπορείτε να το διαβάσετε στο πρόγραμμα της Νέας 
Δημοκρατίας- την επέκταση της παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών, τη μεγάλη 
επέκταση της παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών στον τομέα της υγείας. Προτιμούν 
από τη δημόσια υγεία, την ιδιωτική υγεία. Ισχυρίζονται ότι αυτή παρέχει καλύτερες 
υπηρεσίες.

Λιγότερο κράτος αφορά στο ασφαλιστικό σύστημα, την οργάνωση 
όλου του ασφαλιστικού συστήματος. Η ιδέα είναι ότι ο παραδοσιακός τρόπος 
όπου Ταμεία και το δημόσιο εξασφαλίζουν τη σύνταξη στους εργαζόμενους, είναι 
μια ιδέα ξεπερασμένη και θα πρέπει να υπάρξει ιδιωτική ασφάλιση. Να πάνε να 
ασφαλιστούν σε ιδιωτικούς οργανισμούς και εταιρείες. Αυτό είναι κάτι το οποίο 
έχει προχωρήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το -ίδιο -υπάρχει και για πολλά, συστήματα πρόνοιας, όπως ξέρετε 
στη θατσερική Αγγλία έκλεισαν πολλά από τα Ιδρύματα Πρόνοιας, διότι 
θεωρήθηκε ότι δεν πρέπει να χρηματοδοτούνται άλλο, ότι τα Ιδρύματα Πρόνοιας 
αυτά συντηρούν κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι δεν θέλουν να εργαστούν, δεν 
θέλουν να προσπαθήσουν, δεν θέλουν να προσαρμοστούν και ας τους βγάλουμε 
στο δρόμο, ας τους κόψουμε τα λεφτά κι ας βρουν αυτοί άκρη. Αυτό είναι το 
λιγότερο κράτος.

Το άλλο το οποίο αναφέρεται και αναφέρεται σε σχέση με εμάς, είναι 
μια καλύτερη διοργάνωση του δημόσιου τομέα και μια διοργάνωση του δημόσιου 
τομέα, όπου η πολιτεία κρατά στα χέρια της τους μοχλούς εκείνους για να



κατευθύνει και απαλλάσσεται από εκείνα τα οποία δεν είναι αναγκαία ή οργανώνει 
αυτά τα οποία έχει στα χέρια της με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να έχουν ενδιαφέρον 
και οι πολίτες και οι ιδιώτες ή να υπάρχουν συστήματα τα οποία κατοχυρώνουν 
την αποτελεσματικότητα.

Εδώ παλιά γινόταν μια μεγάλη συζήτηση, αν η μετοχοποίηση 
δημοσίων οργανισμών είναι ιδιωτικοποίηση. Και υπήρχαν μερικοί οι οποίοι έλεγαν 
ότι οι δημόσιοι οργανισμοί δεν πρέπει να έχουν προϋπολογισμούς, δεν πρέπει να 
κάνουν ισολογισμούς, δεν πρέπει να γίνονται έλεγχοι, διότι όλα αυτά έχουν σχέση 
με ανώνυμες εταιρείες.

Αποδείχθηκε ότι αυτός είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος 
οργάνωσης του δημόσιου τομέα. Είναι κακό τα νοσοκομεία να έχουν 
διπλογραφικά συστήματα και να υπάρχουν σωστοί έλεγχοι; Είναι κακό τα 
νοσοκομεία να έχουν διοικητές οι οποίοι προσλαμβάνονται;

Είναι κακό οι δημόσιες επιχειρήσεις όπως o OTE ο οποίος είναι 
ανώνυμη εταιρεία τώρα, να έχει ένα τμήμα ιδιωτών και να έχει εισαχθεί στο 
Χρηματιστήριο, για να υπάρχει έλεγχος της πορείας του; Όχι, βέβαια. Όλα αυτά 
έχουν συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα.

Και γι' αυτό άλλωστε σε ορισμένους τομείς χωρίσαμε την περιουσία - 
πάρτε για παράδειγμα τα λιμάνια- από τη διαχείριση. Η διαχείριση μπορεί να είναι 
σε χέρια ιδιωτών, σε χέρια ιδιωτών με συμμετοχή κοινωνικών φορέων. Η 
περιουσία ανήκει στο κράτος. Είναι τελείως διαφορετική η δική μας από τη δική 
τους αντίληψη.

Π.ΛΑΜΨΙΑΣ ("ΒΗΜΑ"): Κύριε Πρόεδρε, μέχρι τώρα στη συζήτηση επισημαίνετε 
διαρκώς ότι η διαφορά η δική σας στις εξαγγελίες από εκείνη της Νέας 
Δημοκρατίας είναι ότι οι δικές σας προτάσεις είναι κοστολογημένες, ζυγισμένες και 
ξέρετε κάθε φορά από που και τι θα αντλήσετε για να πληρώσετε αυτά που έχετε 
εξαγγείλει.

Στον προϋπολογισμό του 2000 προβλέπονται σημαντικά έσοδα για 
τις κοινωνικές δαπάνες, για τις συντάξεις των αγροτών -δεν θυμάμαι για τι άλλο-, 
περίπου 400 δισεκατομμύρια από πόρους που θα αντλήσετε από τη 
δραστηριότητα στο Χρηματιστήριο. Κινδυνεύει αυτό το πρόγραμμα με την πτώση 
του τζίρου που υπάρχει αυτές τις μέρες; Ή έχετε σκεφτεί άλλους τρόπους να 
αντλήσετε τα κεφάλαια αυτά;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν κινδυνεύει αυτό το πρόγραμμα και είναι και πολύ νωρίς 
να εκφέρουμε την οποιαδήποτε γνώμη. Είμαστε αρχές Μαρτίου. Πρέπει να σας 
πω ότι έχουμε, τα χρόνια που πέρασαν, κάνει μια σημαντική προσπάθεια για την 
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Η προσπάθεια αυτή απέδωσε. Και τους δύο 
κιόλας πρώτους μήνες αυτού του χρόνου παρατηρούμε ότι αποδίδει ακόμη 
περισσότερο και οι εισπράξεις είναι μεγαλύτερες από εκείνες τις οποίες 
προβλέψαμε. Είχαμε σχεδιάσει μέσα σε ένα λογικό πλαίσιο και αυτή τη στιγμή 
μπορώ να πω δεν κινδυνεύει το πρόγραμμά μας.



Ήθελα να σας πω όμως -επειδή είπατε- ότι αυτή είναι η διαφορά μας 
από τη Νέα Δημοκρατία, ως προς το συγκεκριμένο σημείο εννοώ. Σαφέστατα. 
Γ.ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ («ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»): Κύριε Πρόεδρε, είπατε και σήμερα για το 
σχέδιό σας για τη δημιουργία ενός δικτύου ενάντια στη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό. Μοιάζει πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέρον και φιλόδοξο σχέδιο.

Θα μπορούσατε, ωστόσο, να μας δίνατε κάποια, ένα-δυο 
συγκεκριμένα παραδείγματα της λειτουργίας αυτού του δικτύου; Πώς θα 
παρεμβαίνει; Θα υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πρόβλεψη και για τις κοινωνικές 
εκείνες ομάδες που ζουν μάλλον στο όριο της φτώχειας ή και κάτω από αυτό, με 
συντάξεις που κυμαίνονται γύρω στις 100.000 δρχ., λιγότερο ή κάπως 
περισσότερο;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Έχουμε μια σειρά από πολιτικές, επειδή αναφερθήκατε στις 
συντάξεις, οι οποίες αφορούν συγκεκριμένες ομάδες. Το ΕΚΑΣ ήταν ένα μέτρο το 
οποίο πήραμε και βοήθησε 360.000 περίπου συνταξιούχους. Βελτίωσε 
αποφασιστικά το επίπεδο του εισοδήματος τους. Υπάρχουν κάποιες άλλες 
ομάδες, οι οποίες δεν απολαμβάνουν, αυτή τη στιγμή, κάποιας στήριξης.

Υπάρχουν οι ηλικιωμένοι οι οποίοι έχουν προβλήματα, υπάρχουν 
παιδιά τα οποία δεν έχουν οικογενειακή αρωγή. Το δίκτυο ενάντια στη φτώχεια και 
τον κοινωνικό αποκλεισμό είναι ένα δίκτυο το οποίο συμπληρώνει τις υπάρχουσες 
κοινωνικές πολιτικές και στρέφεται σε κοινωνικές ομάδες, οι οποίες έχουν 
προβλήματα, τα οποία σήμερα δεν αντιμετωπίζονται. Αυτός είναι ο στόχος.

Ν.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ("ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ"): Κύριε Πρόεδρε, αναφέρεσθε συχνά - 
και αναφερθήκατε και σήμερα- στην αύξηση του ποσοστού των κοινωνικών 
δαπανών. Στην καθημερινή πραγματικότητα, στην πραγματικότητα της 
καθημερινότητας όμως, υπάρχουν, τα τελευταία χρόνια δύο φαινόμενα εξαιρετικά 
επιβαρυντικά για τα ελληνικά νοικοκυριά. Αναφέρομαι στην άνθηση της 
παραπαιδείας που υπάρχει δυσβάσταχτο οικονομικό κόστος και στην 
προβληματική παροχή υπηρεσιών στον τομέα της δημόσιας υγείας που οδηγεί το 
52% περίπου των Ελλήνων ασθενών στην ιδιωτική νοσηλεία.

Το ερώτημά μου είναι, εάν τελικά αυτά τα δύο φαινόμενα που είναι 
προβλήματα της καθημερινότητας προσδίδουν στα νούμερα που ανακοινώνετε, 
στα ποσοστά, ένα πλασμαστικό περιεχόμενο, ένα λογιστικό περιεχόμενο. 
Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: -Το -Εθνικό Σύστημα Υγείας,- αυτά-τα χρόνια που πέρασαν, 
διεύρυνε κατά πολύ -και θα μπορούσα να σας απαριθμήσω τα στοιχεία- την 
απήχησή του ή τη στήριξή του στους Έλληνες πολίτες.· Πολλοί περισσότεροι 
Έλληνες πολίτες πηγαίνουν τώρα στα κρατικά νοσοκομεία, στο σύστημα του ΕΣΥ, 
απ' ό,τι πήγαιναν τέσσερα χρόνια πριν. Πολλοί λιγότεροι Έλληνες πολίτες 
πηγαίνουν στο εξωτερικό απ' ό,τι πήγαιναν πριν.

Υπάρχουν πάρα πολύ περισσότερα μέσα στα νοσοκομεία του ΕΣΥ 
για να ανταποκριθούν στις ανάγκες απ' ό,τι υπήρχαν πριν. Και υπάρχουν πολύ 
περισσότερα κρεβάτια. Αν θυμάμαι καλά, κάπου 5.000 κρεβάτια έχουν ήδη



παραδοθεί και μέσα στον επόμενο χρόνο ή τα επόμενα δύο χρόνια πρόκειται να 
παραδοθούν άλλα 3.000 κρεβάτια.

Υπάρχει μια ανάπτυξη των νοσοκομείων στην περιφέρεια, ώστε να 
περιοριστεί η πίεση των ασθενών προς το κέντρο, και άρα, η υποδομή έχει 
σημαντικά βελτιωθεί και η παροχή υπηρεσιών έχει σημαντικά βελτιωθεί.

Όσον αφορά τα σχολεία: Αν πάρετε τους αριθμούς, θα διαπιστώσετε 
ότι υπάρχουν πολλοί περισσότεροι δάσκαλοι ανά αριθμό μαθητών. Παλιά είχαμε 
αριθμούς των 30 μαθητών ανά δάσκαλο-καθηγητή, τώρα έχουμε κατά κανόνα - 
υπάρχουν εξαιρέσεις σε κάποια σχολεία- περιορίσει δραστικά τον αριθμό, ο 
οποίος είναι γύρω στους 22-23 μαθητές και υπάρχουν περιοχές, όπου οι μαθητές 
είναι πολλοί λιγότεροι.

Υπάρχουν ολοήμερα σχολεία, δηλαδή σχολεία που πάνε τα παιδιά 
και κάθονται μετά για να κάνουν τα μαθήματα. Και Δημοτικά και σχολεία της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Υπάρχουν Κέντρα Φύλαξης και Δημιουργικής 
Απασχόλησης, όπου μπορούν να αφήσουν οι μητέρες τα παιδιά τους.

Υπάρχουν σχολεία τα οποία παρέχουν σε μεγάλη έκταση ξένες 
γλώσσες. Το εκπαιδευτικό σύστημα προσφέρει περισσότερες υπηρεσίες. Είναι 
γνωστό ότι υπήρχε μια αντιπαλότητα και αντιπαράθεση γύρω από τα θέματα της 
παιδείας. Ότι η κυβέρνηση επιχειρεί μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και η 
κυβέρνηση είναι υπερήφανη, ότι απεφάσισε να κάνει μια τομή στα εκπαιδευτικά 
πράγματα, γιατί δεν θέλει οι Έλληνες, τα Ελληνόπουλα να έχουν μια υποδεέστερη 
θέση στον ανταγωνισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση από άλλα παιδιά.

Η μεταρρύθμιση αυτή συνεπάγεται βέβαια και περισσότερη μάθηση 
και έλεγχο σε μεγαλύτερο βαθμό. Και αυτό έχει οδηγήσει σε φαινόμενα όπως τα 
αναφέρατε, επέκταση των φροντιστηριακών μαθημάτων. Αλλά εμείς καθιερώσαμε 
και την ενισχυτική διδασκαλία. Και μπορώ εγώ να σας πω με βεβαιότητα, ότι όταν 
το σύστημα δουλέψει και θα δουλέψει, γιατί σιγά-σιγά προσαρμόζεται, 
ξεπερνούνται οι δυσκολίες εφαρμογής, θα είναι πολλοί λιγότεροι εκείνοι, οι οποίοι 
θα πηγαίνουν σε φροντιστήρια για να μάθουν αυτά τα οποία προσφέρει το 
σχολείο.

Υπάρχουν τομείς στη χώρα, όπου υπάρχουν προβλήματα. Προς 
θεού, δεν είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν τομείς που 
πρέπει να γίνουν μεγαλύτερες προσπάθειες. Αλλά είναι πολύ μεγάλο λάθος να 
παίρνουμε το δένδρο, και γα αρνούραστε το δάσος. Να,παίρνουμε το ένα ή το 
άλλο φαινόμενο και να λέμε ότι δεν έγινε προσπάθεια, δεν έγινε αλλαγή, δεν έχει 
μπει μπροστά -γιατί αυτό είναι το σημαντικό- μια διαδικασία βελτίωσης, σε μεγάλη 
έκταση, των υποδομών και των προϋποθέσεων.

Εμείς, στα τέσσερα χρόνια, κάναμε ένα σημαντικό βήμα στην 
οικονομία. Και προχωρήσαμε πολύ περισσότερο, πολύ πιο γρήγορα από άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες. Δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις για την κοινωνική πολιτική. 
Και όλοι αυτοί οι δείκτες δεν είναι πλασματικοί. Όλοι αυτοί οι δείκτες είναι 
συγκεκριμένα χρήματα και αποτελέσματα. Είναι τα λεφτά που πήρε ο



συνταξιούχος, είναι τα λεφτά που πήρε ο αγρότης του ΟΓΑ. Και θα συνεχίσουμε 
αυτή την πολιτική.

Μια πορεία δεν ολοκληρώνεται μέσα σε τέσσερα χρόνια. Χρειάζεται 
χρόνο για να δείξει το σύνολό της. Και αυτό το χρόνο ζητάμε για να δείξουμε το 
σύνολο της προσπάθειας. Και το σύνολο της προσπάθειας θα είναι πολύ 
σημαντικό για τη χώρα.

Β.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ («ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ»): Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να φύγω 
από το πνεύμα και τον χαρακτήρα της συνέντευξης, αλλά έχω μια απορία. Σας 
ακούσαμε να λέτε ότι ούτε επιτρέπεται από το Κόμμα και από την Κυβέρνηση να 
κάνει παρεμβάσεις στο Χρηματιστήριο και βεβαίως σε καμιά περίπτωση να μην 
μπει το Χρηματιστήριο στον προεκλογικό ανταγωνισμό. Αυτά τα είπατε και χτες, 
τα ακούσαμε και από τον κ.Χριστοδουλάκη να τα λέει στην τηλεόραση.

Δ.ΡΕΠΠΑΣ: Θα έλεγα κ.Κανελλόπουλε, παρακαλώ, ότι επίσης δεν επιτρέπεται να 
μεταθέσουμε το θέμα το οποίο συζητούμε σήμερα σε ένα άλλο πεδίο. Να μείνουμε 
στα θέματα της γενικής πολιτικής.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Σας παρακάλεσα, γιατί θέλω να σας επαναλάβω, ότι έχω μια - 
πέστε την- ιδεολογική και πολιτική αντίθεση, στο να βάλουμε το Χρηματιστήριο σε 
πρώτη γραμμή.
Β.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν το βάζω σε πρώτη γραμμή.

Δ.ΡΕΠΠΑΣ: Αυτή τη στιγμή συζητούμε θέματα κοινωνικής πολιτικής. Σεβαστείτε 
την πρόσκλησή μας και παρακαλώ να θέσετε θέμα, που αφορά την κοινωνική 
πολιτική.
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Το μέλλον του ελληνικού λαού θα κριθεί σε άλλα μέτωπα. Και 
αυτό πρέπει να το ξέρει ο ελληνικός λαός. Κι αν θέλουν κάποιοι να κρίνουν το 
μέλλον του ελληνικού λαού σε αυτό το μέτωπο, τότε τον οδηγούν σε λάθος 
κατεύθυνση και σε λάθος χέρια.

Β.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Λέτε όμως ότι δεν πρέπει να αποκομίσουμε προεκλογικά 
οφέλη, να μην επιχειρήσει κανείς από το Χρηματιστήριο, κάτι το οποίο κάνατε. 
Δ.ΡΕΠΠΑΣ: Κύριε Κανελλόπουλε, θέλετε να διατυπώσετε ερώτηση επί των 
θεμάτων που συζητούμε; Γιατί αντιλαμβάνεστε πως διεκδικείτε μια προνομιακή 
θέση σε σχέση με τους συναδέλφους σας, οι οποίοι σεβάστηκαν το πλαίσιο το 
οποίο θέσαμε.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ο συνάδελφός σας, ο κ.Καρελιάς, το σεβάστηκε. 
Ρ.ΚΑΜΠΟΥΡΓΙΑΝΜ ("^ΙΕΤ"): Κύριε -Πρόεδρε,--διαβεβαιώσατε·-ότι δεν θα θιγούν 
ώριμα ασφαλιστικά δικαιώματα. Μπορούμε χρονικά να πρσδιορίσουμε αυτό τον 
όρο; Δεν θα θιγούν όσοι βγουν στη σύνταξη τα επόμενα 2 ή τα επόμενα 5 χρόνια; 
Και κάτι ακόμη: Με δεδομένη την τάση στροφής προς την ιδιωτική ασφάλιση, όχι 
μόνο στην Αμερική, αλλά και στην Ευρώπη (τη Μεγάλη Βρετανία του κ.Μπλερ, για 
παράδειγμα), στα δικά σας χέρια υπάρχει χώρος για ιδιωτικές ασφαλιστικές 
εταιρείες;

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όσον αφορά το ασφαλιστικό σύστημα, το τοπίο έχει αλλάξει 
αρκετά τα τελευταία χρόνια. Εάν δείτε μια συζήτηση, η οποία εξελίσσεται, αυτή τη 
στιγμή στη Γαλλία, στη Γαλλία λένε ότι είναι άλλες οι προϋποθέσεις αντιμετώπισης



του ασφαλιστικού προβλήματος, επειδή υπάρχει ανάπτυξη επιπέδου 2% με 2,5% 
τα τελευταία 2 χρόνια και ως εκ τούτου υπάρχει μεγαλύτερη είσπραξη από τα 
ασφαλιστικά Ταμεία.

Εμείς έχουμε, τα τελευταία χρόνια και τα επόμενα χρόνια, ρυθμούς 
ανάπτυξης υψηλότερους, άρα περισσότερες εισπράξεις, περισσότερους 
εργαζόμενους. Αυξήθηκε η απασχόληση -είπαμε- κατά 210 χιλιάδες. Αυτό, 
βελτιώνει τη θέση των ασφαλιστικών Ταμείων.

Ένα δεύτερο σημαντικό σημείο. Όπως ξέρετε, τα περιουσιακά 
στοιχεία των ασφαλιστικών Ταμείων έχουν αυξήσει την αξία τους και οι μετοχές 
και τα ακίνητα. Και πολλά ασφαλιστικά Ταμεία είχαν την περιουσία τους σε 
μετοχές και την έχουν αυξήσει την αξία της.

Το τρίτο σημείο είναι ότι υπάρχουν πολλοί μετανάστες, οι οποίοι 
εισφέρουν αυτή τη στιγμή. Η εισφορά τους δεν έχει την ανταπόδοση αυτή τη 
στιγμή, διότι είναι στην αρχή της εργασιακής τους ζωής εδώ στην Ελλάδα και δεν 
έχουν ρυθμιστεί όλα τα σχετικά θέματα.

Υπάρχει ένα διαφορετικό πλαίσιο και επειδή ακριβώς υπάρχει 
διαφορετικό πλαίσιο, λέμε ότι χρειάζεται μια εκτίμηση όλων αυτών των νέων 
δεδομένων. Θα υπάρξει μια έρευνα κι έχει ανατεθεί στο ΚΕΠΕ να ορίσει τους 
όρους να προχωρήσει σε διαγωνισμό για να υπάρξει αυτή η έρευνα η οποία θα 
καθορίσει συγκεκριμένα ποιες θα είναι οι λύσεις.

Από εκεί και πέρα, εμείς λέμε ότι αυτοί που στο άμεσο προβλέψιμο 
μέλλον έχουν ν' ασκήσουν τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα, δεν πρόκειται να 
υποστούν μείωση αυτών των δικαιωμάτων.

Τώρα μου έρχεστε με τους αριθμούς. Θα επικαλεστώ κι εγώ ένα 
παράδειγμα που επικαλέστηκα σε μια άλλη συνέντευξη. Μια κοπέλα, η οποία είχε 
αρχίσει να δουλεύει και με ρώτησε όταν της είπα, "αν έχετε πρόβλημα στον 
εργασιακό χώρο", δεν είχε δουλέψει παρά 6 μήνες, μου λέει, "ποιο θα είναι το 
εφάπαξ το οποίο θα πάρω όταν θα φύγω"; Δηλαδή το 2034 ή το 2035. Υπό αυτές 
τις συνθήκες, η συζήτηση δεν είναι λογική.

Η συζήτηση είναι λογική όταν μιλάμε γι' αυτούς -όπως είπα- που σε 
προβλέψιμο χρόνο θα πάρουν τη σύνταξή τους ή θα ασκήσουν τα δικαιώματα. 
Δεν πρόκειται να αιφνιδιαστεί κανένας και πρόκειται να γίνει διάλογος.

Και θέλω να σας θυμίσω ότι επί Νέας Δημοκρατίας αιφνιδιάστηκαν οι 
εργαζόμενοι και το ΠΑΣΟΚ -να βγάλω εδώ τα σχετικά στοιχεία να σας τα πω- 
ανεκάλεσε αυτές τις νομοθεσίες, οι οποίες πάρθηκαν με αυτό το χρόνο. Αφού 
ανακαλέσαμε εκείνες, δεν πρόκειται τώρα να προσέξουμε;

Εμείς εκείνο που θέλουμε είναι ο καθένας να έχει βεβαιότητα για τη 
σύνταξή του αύριο. Και ο καθένας να έχει βεβαιότητα ότι αυτό το οποίο θα συμβεί, 
είναι κάτι το οποίο ανταποκρίνεται στην εισφορά, στην προσφορά που έδωσε.



Δ.ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ("ΑΝΤ1"): Κύριε Πρόεδρε, έχετε πει για 300 χιλιάδες θέσεις 
εργασίας κι άλλες 300 χιλιάδες θέσεις επιδοτούμενης κατάρτισης. Αυτή τη στιγμή 
υπάρχει ένα ικανό ποσοστό νέων παιδιών που είναι κυρίως στο δημόσιο και που 
είναι σε αυτά τα 5μηνα της κατάρτισης, αρκετά είναι, δεν έχω ακριβώς τον αριθμό, 
πάντως είναι πάρα πολλά, που διατυπώνουν το ερώτημα "τι θα γίνει με αυτούς".

Δηλαδή μπαίνοντας ο άλλος για 5 μήνες στο δημόσιο, αρχίζει και του 
δημιουργείται η εντύπωση ότι μπορεί κάποια στιγμή να παραμείνει. Και ξέρετε 
πολύ καλά ότι πάνε στα γραφεία των βουλευτών και ρωτούν, "με εμάς τι θα γίνει";

Δεύτερον: Αυτά τα παιδιά στη μεν ιδιωτική δουλειά που μπαίνουν σ' 
ένα μαγαζί, σε μια ιδιωτική επιχείρηση σε κάτι εκπαιδεύονται. Στο δημόσιο, τους 
βάζουν και κάνουν γραφειοκρατική δουλειά που έχει μείνει από χρόνια, τη 
βγάζουν και φεύγουν χωρίς καμία ουσιώδη κατάρτιση. Μπορεί να γίνει κάτι σε 
αυτό το συγκεκριμένο πράγμα;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Οι 300 χιλιάδες θέσεις εργασίας, ευκαιρίες απασχόλησης τις 
οποίες αναφέρω ως στόχος μας για την τετραετία, είναι θέσεις δουλειάς. 
Κανονικής δουλειάς. Είναι θέσεις αυτοαπασχολούμενες κι είναι θέσεις 
επιδοτούμενης απασχόλησης. Δηλαδή θέσεις, όπου υπάρχει μια επιδότηση για να 
απασχοληθείς. Αυτές είναι 300 χιλιάδες.

Από εκεί και πέρα, επιδίωξη είναι να υπάρχει κατάρτιση με 
απασχόληση ταυτόχρονα. Γιατί κυρίως εκείνο το οποίο επιδιώκουμε, είναι όχι 
μονάχα να μάθει κάποιος μια τέχνη ή να έχει μια γνώση, αλλά να πάει να δουλέψει 
κάπως, να την αξιοποιήσει.

Η εμπειρία δείχνει ότι πολλοί από αυτούς που πηγαίνουν σε μια 
τέτοια δουλειά -και έχω γνωρίσει εγώ αρκετούς- στο τέλος μένουν σε αυτή τη 
δουλειά. Αυτό μπορεί να μην συμβεί για όλους. Είναι καλό όμως όλοι οι εργοδότες 
και το δημόσιο να προσφέρουν τη δυνατότητα, για να μαθαίνουν δουλειά.

Στο δημόσιο η πρόσληψη κ.Καμπουράκη, γίνεται με κανόνες. 
Υπάρχει ο 2190 και σε αυτό τον κανόνα του 2190 θα σταθούμε. Δεν πρόκειται να 
επανέλθουμε σε κανένα προηγούμενο καθεστώς, όπου η πρόσληψη θα εξαρτάται 
από παρεμβάσεις, πιέσεις, φιλικές ρυθμίσεις κ.λ.π.

Όλοι οι Έλληνες πρέπει να είναι ίσοι. Και για να είναι όλοι οι Έλληνες 
ίσοι, πρέπει να ισχύουν οι ίδιες διαδικασίες για όλους.

Από εκεί και πέρα, εάν η μόρφωση η οποία τους προσφέρεται, η 
γνώση, δεν είναι ικανοποιητική, θα πρέπει οι αρμόδιες Υπηρεσίες, το Υπουργείο 
Εργασίας να φροντίσει και το δημόσιο να παρέχει μία υψηλής ποιότητας 
κατάρτιση.

Γιατί η εμπειρία μου είναι ότι όποιος έχει μια καλή κατάρτιση, η οποία 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς, βρίσκει δουλειά.

Γ.ΕΥΣΤΑΟΙΟΥ ("ALPHA"): Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου μια προέκταση της 
ερώτησης της κας Καμπουργιάννη. Στον κοινωνικό διάλογο, όπως επαναλάβατε,



θα οδηγηθεί η κυβέρνηση, με ποιες θέσεις θα πάει; Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το 
θέμα της ενοποίησης των ασφαλιστικών ταμείων.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν θα πάει. Είπα θα γίνει μελέτη, θα γίνει μια συζήτηση και 
μετά θα διαμορφώσουμε τις θέσεις μας. Αλλά βεβαίως υπάρχουν μερικές βασικές 
θέσεις οι οποίες αφορούν την ασφάλιση κ.Ευσταθίου.

Για παράδειγμα, η δική μας βασική θέση είναι ότι συνεισφέρει και το 
δημόσιο στη σύνταξη. Είναι μια κοινωνική προσφορά την οποία οφείλει το κράτος 
να κάνει. Άλλο ένα τμήμα της σύνταξης, βεβαίως εξαρτάται από το τί θα 
προσφέρεις και από την ανταποδοτικότητα. Αυτές είναι δύο βασικές αρχές.

Γ.ΕΥΣΤΑΟΙΟΥ: Επειδή κάνατε κουβέντα και για τις δημόσιες εκείνες επιχειρήσεις, 
μέρος των οποίων μετοχοποιούνται. Δηλαδή θα ανοίγει κάποιο παράθυρο σ' 
αυτές τις εταιρείες για προσλήψεις έξω από το Νόμο που προαναφέρατε; 
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κανένα παράθυρο. Είπα ότι ο Ν.2190 ισχύει σε όλη του την 
έκταση.

Γ.ΕΥΣΤΑΟΙΟΥ: Και εάν στις ίδιες επιχειρήσεις, θα αποτελέσουν ίσως κάποιο 
πιλότο για το θέμα της μονιμότητας, ή μη, των δημοσίων υπαλλήλων. 
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων ισχύει για τους 
δημόσιους υπάλληλους και για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων δεν 
υπάρχει θέμα.

Β.ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ("STAR"): Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να σας ρωτήσω με βάση τις 
δημοσκοπήσεις που υπάρχουν του τελευταίου διαστήματος, δείχνουν ότι οι 
αγρότες κυρίως δεν έχουν μείνει ικανοποιημένοι από την εφαρμοσμένη πολιτική 
σας. Και ήθελα να σας ρωτήσω, εάν εκλεγείτε και πάλι στην κυβέρνηση, ποιά θα 
είναι η κοινωνική προστασία των αγροτών που θα δείξετε, γιατί όπως ξέρετε και 
εσείς, οι υπηρεσίες του ΟΓΑ δεν είναι και οι πλέον κατάλληλες.

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ας κάνουμε μια σύντομη αναδρομή στα περασμένα χρόνια. Η 
σύνταξη του ΟΓΑ ήταν κάποτε στις 15.000 -αν θυμάμαι καλά- γύρω στο '93 και ο 
πληθωρισμός ήταν 14%. Η σύνταξη του ΟΓΑ είναι τώρα στις 43.000 δρχ. με 
πληθωρισμό 2%. Πιστεύω ότι είναι μια σημαντική βελτίωση.

Το 1996 δεν υπήρχε κύριος φορέας ασφάλισης των αγροτών. Όπως 
θυμόσαστε, η σύνταξη εξαρτιόταν από προεκλογικές υποσχέσεις. Εμείς 
δημιουργήσαμε τον ΟΓΑ φορέα κύριας ασφάλισης των αγροτών.

Αυτό σε ένα μικρό τομέα-, Να-αναφέρω ότι τελευταία αυξήσαμε και 
την πρόωρη συνταξιοδότηση, νομίζω κατά ποσοστό 75%. Ότι πήραμε μια σειρά 
από μέτρα που αφορούν τους νέους αγρότες, ότι υπήρξαν αλλαγές στα θέματα 
της μεταβίβασης των αγροτικών ακινήτων και της φορολογίας των δωρεών, ότι 
όσον αφορά την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο, 
αυξήσαμε την επιστροφή.

Βεβαίως έχω επανειλημμένα τονίσει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα σε 
σχέση με την προσαρμογή της ελληνικής γεωργίας στα δεδομένα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και του παγκόσμιου ανταγωνιστικού συστήματος. Αλλά, ούτε εκεί 
αδιαφορήσαμε. Πήραμε το Μάρτη του 1999, 7 τρισεκατομμύρια δραχμές και



εξασφαλίσαμε έτσι το εισόδημα του Έλληνα αγρότη, όσον αφορά τις κοινοτικές 
επιδοτήσεις για τα επόμενα έξι χρόνια. Και το ποσό αυτό που πήραμε εμείς είναι 
το μεγαλύτερο ποσό, αναλογικά βέβαια, που δόθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Όπως εξασφαλίσαμε και άλλα 2 τρισεκατομμύρια δραχμές για πολιτικές υπαίθρου 
και πολιτικές προσαρμογής των αγροτών.

Πιστεύω λοιπόν ότι μέσα σε μια αρνητική συγκυρία παγκόσμια, που 
ήταν ιδιαίτερα έντονη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και θυμίζω π.χ. στη Δανία μια κατ' 
εξοχήν χώρα με ανεπτυγμένη γεωργία η μείωση του εισοδήματος ήταν 20%, αυτή 
η κυβέρνηση και συγκρότησε τα πράγματα και πήρε μέτρα, τα οποία πρόκειται να 
βελτιώσουν στα επόμενα χρόνια κατά πολύ την ανταγωνιστικότητα και την 
αποδοτικότητα της ελληνικής γεωργίας.

Δεν πρέπει να βλέπουμε πάντα το σημείο της κρίσης, αλλά πρέπει 
να βλέπουμε και την προοπτική που ανοίγεται. Και αυτή τη στιγμή η προοπτική 
για τη γεωργία -γιατί υπάρχουν πόροι, γιατί έγιναν θεσμικές αλλαγές, γιατί 
υπάρχουν αλλαγές στις αγορές- είναι καλή. Δεν αυξάνονται οι βιολογικές 
καλλιέργειες στη χώρα; Δεν υπάρχουν μερικά προϊόντα, όπου η χώρα έχει 
αναπτύξει κατά πολύ την παρουσία στις ευρωπαϊκές αγορές; Το αίτημα για 
ποιότητα δεν έχει γίνει πια αποδεκτό και δεν έχουμε καλύτερη ποιότητα;

Εγώ θα έλεγα -και έχω εμπειρία από τον αγροτικό τομέα- ότι οι 
προοπτικές είναι καλές.

Δ.ΜΠΟΤΩΝΗΣ ("ALTER-5"): Κύριε Πρόεδρε, πριν από μερικές ημέρες ο 
Πρόεδρος της Ν.Δ. ανακοινώνοντας το πρόγραμμα του κόμματός του για την 
κοινωνική πολιτική είπε ότι το ΕΚΑΣ θα επεκταθεί και στους αγρότες, ενώ για τη 
σύνταξη -όταν και εφόσον κερδίσει τις εκλογές- θα αυξηθεί στις 150.000 δραχμές 
η κατώτερη. Τί απαντάτε;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Εγώ απάντησα, ότι ο κ.Πρόεδρος της Ν.Δ. προχωρεί σε 
υποσχέσεις, τις οποίες δεν έχει κοστολογήσει. 150.000 κατώτατη σύνταξη, μας 
δίνει 580 δισεκατομμύρια δραχμές κόστος, το ελάχιστο. Επιπλέον, η αύξηση κατά 
21.000 της σύνταξης του ΟΓΑ, μας δίνει κόστος το οποίο φτάνει τα 230-250 
δισεκατομμύρια.

Ταυτόχρονα, ο κ.Καραμανλής έκανε μια σειρά από άλλες 
υποσχέσεις. Εγώ θα αναφέρω τα μισθολόγια των στρατιωτικών. Και εκεί έρχεται 
ένα κόστος 80-100 δισεκατομμυρίων, θα μπορούσα να σας πω τα συγκεκριμένα 
στοιχεία. Δηλαδή μόνο-με τα τρία αυτά μέτρα -kgu -ένα ή άλλο, πλησιάζει το 1 
τρισεκατομμύριο δραχμές.

Εγώ απορώ πού θα βρει αυτά τα λεφτά! Και απορώ πώς δεν 
αντιλαμβάνεται ότι η δαπάνη αυτή θα οδηγήσει στο να ξεπεράσουμε κατά πολύ το 
όριο το οποίο θέτει η Συνθήκη του Μάαστριχτ, όσον αφορά το έλλειμμα. Δεν 
πρέπει να ξεπερνά το 3% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Θα φτάσουμε 
στο 4% και, περίπου.

Δηλαδή οι υποσχέσεις αυτές δεν μπορούν να εκπληρωθούν, εάν ο 
κ.Καραμανλής συνεχίσει την οικονομική πολιτική και την πολιτική ένταξης στην



Οικονομική και Νομισματική Ένωση ή παραμονή στην Οικονομική και 
Νομισματική Ένωση. Και γι' αυτό επειδή πιστεύω ότι θέλει να συνεχίσει αυτή την 
πολιτική και δεν θέλει να την αλλάξει, είναι επιταγές χωρίς αντίκρυσμα.

Γ.ΕΛΕΝΟΠΟΥΑΟΣ ("FLASH"): Κύριε Πρόεδρε, προσπάθησα να καταλάβω το 
περιεχόμενο της πολιτικής σας, τουλάχιστον σε δύο από τα τέσσερα επίπεδα στα 
οποία αναφερθήκατε. Για παράδειγμα, στο ασφαλιστικό και το θέμα του 
συστήματος υγείας.

Και εάν κάποιος αποδεχθεί ότι για το ασφαλιστικό είναι νωρίς ακόμη 
να μιλήσει κάποιος, λέτε ότι θέλετε να περιμένετε τα στοιχεία πρώτα που έχετε 
ανάγκη για να προχωρήσετε σε κάποιες προτάσεις, να πάμε λίγο στο σύστημα 
υγείας.

Πριν από λίγα χρόνια ήταν η ίδια περίοδος, το '96 προεκλογικά σας 
είχα ρωτήσει τότε για τα νοσοκομεία και σας είχα πει ότι το βασικό τους 
χαρακτηριστικό είναι η αναξιοπρέπεια από την οποία χαρακτηρίζεται ο 
επισκέπτης, ο ασθενής δηλαδή. Τότε μου είχατε πει, ότι το αντίδοτο θα είναι οι 
managers.

Δυστυχώς φαίνεται ότι το όλο πλαίσιο απέτυχε και το ερώτημα που 
τίθεται σήμερα είναι το εξής: Μας μιλάτε για μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας. 
Θα μπορούσαμε να έχουμε το περιεχόμενό του: Τα βασικά του στάδια; Τις 
επιλογές του; Ποιές επιλογές θα κάνετε δηλαδή και πώς θα προχωρήσετε τα 
επόμενα τέσσερα χρόνια; θα κάνετε μία-δύο-τρεις-τέσσερις-πέντε κινήσεις; Δύο- 
δέκα. Δεν ξέρω πόσες. Αλλά ποιές είναι αυτές;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όπως είπα και στην εισήγησή μου, με τα καινούρια 
νοσοκομεία τα οποία χτίζονται, προστίθενται περισσότερες από 8.000 σύγχρονες 
νοσοκομειακές κλίνες στο ΕΣΥ. Και αυτό συντελεί ώστε να μειωθεί κατά πολύ η 
πίεση στα νοσοκομεία τα οποία υπάρχουν στο κέντρο.

Πρόκειται μέσα στο 2000 να τεθούν σε πλήρη λειτουργία τα νέα 
νοσοκομεία Ρόδου, Χανίων, Καλαμάτας, Σερρών και Αλεξανδρούπολης. Δεν έχει 
παρά να πάει κανείς στην Αλεξανδρούπολη να δει αυτό το νοσοκομείο, το 
μέγεθος, όπως έχει να πάει εδώ στο Χαϊδάρι να δει το νέο νοσοκομείο. Γίνονται 
και νέες πτέρυγες στη Σπάρτη, στην Τρίπολη, στην Κόρινθο, στο Ψυχιατρικό 
Νοσοκομείο της Αθήνας. Αυτό το χρόνο θα λειτουργεί σχεδόν ένα νέο νοσοκομείο 
κάθε μήνα.

Υπήρχαν προβλήματα σε μερικά νοσοκομεία, το "Παπαγεωργίου" 
της Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστημιακό της Λάρισας, οφειλόμενα προβλήματα σε 
αντιπαραθέσεις, οι οποίες υπήρχαν σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας. Τα 
ξεπεράσαμε και έχουν αρχίσει να λειτουργούν.

Πρόκειται να προσληφθούν -όπως είπα- 10.000 περίπου άτομα για 
να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία αυτά. Ενισχύσαμε τις μονάδες οι οποίες 
προβλέπονται (τα αγροτικά ιατρεία κλπ.) στην ύπαιθρο. Προχωρούμε την 
τηλεϊατρική τεχνολογία. Και θα υπάρχει και νέα αναβάθμιση των μονάδων 
εντατικής θεραπείας και ειδικών μονάδων με διάφορα μηχανήματα τα οποία



παίρνουμε. Γίνεται δηλαδή ένα βήμα, έχει προχωρήσει ένα σημαντικό βήμα στην 
αναβάθμιση των υποδομών.

Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια, όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό 
του ΕΣΥ, ώστε να υπάρχει βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, με αποδοτική 
αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων, υλικών και ανθρώπινων. Εκείνο το οποίο 
επιδιώκουμε είναι σε όλα τα νοσοκομεία να υπάρχει καλύτερη διοίκηση. Και αυτή 
η πολιτική των managers σε πρώτη φάση δεν οδήγησε, επειδή έγινε μια 
προσπάθεια για όλα τα νοσοκομεία. Θα αποδώσει σε δεύτερη φάση, γιατί 
ξεκινήσαμε με λιγότερους manages και θα τους προσλάβουμε και θα δούμε πως 
αποδίδει αυτή η προσπάθεια.

Θα προχωρήσουμε στην αξιολόγηση των νοσοκομείων, στον έλεγχο 
κάθε νοσοκομείου των υπηρεσιών υγείας, ώστε να ξέρουμε πού κολλάει η παροχή 
των υπηρεσιών, τι πρέπει να διορθώσουμε. Θα αναβαθμίσουμε την πρωτοβάθμια 
φροντίδα υγείας. Είχαμε πει ότι ένα θέμα το οποίο θέλουμε να προχωρήσουμε 
είναι ο οικογενειακός γιατρός. Αυτό δεν προχώρησε, γιατί διαπιστώσαμε ότι 
υπάρχουν διαφορετικά Ταμεία, τα οποία δεν μπορούν να συνεργαστούν.

Είμαστε αποφασισμένοι τώρα να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα, 
ώστε να υπάρξει μια εξέλιξη σε αυτή την κατεύθυνση. Θα προχωρήσουμε την 
τηλεϊατρική και θα επιδιώξουμε με τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία να έχουμε 
ένα σύστημα το οποίο είναι πιο αποδοτικό. Ένα σύστημα, το οποίο να είναι πιο 
κοντά στον πολίτη.

Πιστεύω ότι εκείνο το οποίο χρειάζεται το σύστημα, είναι 
περισσότερα νοσοκομεία -θα την έχουμε-, περισσότερο προσωπικό -θα το 
έχουμε- καλύτερη οργάνωση -θα το έχουμε-, μια καλύτερη προσέγγιση του 
ασθενή στο πρώτο στάδιο -θα το επιδιώξουμε-, και μια καλύτερη οργάνωση 
ανάμεσα στις διάφορες ομάδες μέσα στο νοσοκομείο, καλύτερη αξιολόγηση για να 
μπορεί το νοσοκομείο να αποδίδει καλύτερα. Εάν τα κάνουμε αυτά, το ΕΣΥ θα 
δουλέψει καλύτερα.

Φ.ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ («ΑΔΕΥΣΜΕΥΤΟΣ ΡΙΖΟΥ»): Κύριε Πρόεδρε από το '96
και μετά σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις σας, ομιλίες σας, παρεμβάσεις σας, 
αναφέρεστε στην ύπαρξη των λεγάμενων καθημερινών προβλημάτων και ζητάτε 
μάλιστα από τους υπουργούς σας να λυθούν. Τέσσερα χρόνια μετά παραδέχεστε 
και εσείς ότι είχαμε παραλείψεις, προβλήματα, λάθη.

• Σήμερα -εξαγγείλατε το -πρόγραμμα της κοινωνικής σας πολιτικής. 
Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί ο ελληνικός λαός να σας πιστέψει σήμερα ότι θα 
εφαρμόσετε την επόμενη τετραετία αυτό το πρόγραμμα και θα λυθούν τα 
προβλήματά του;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ο ελληνικός λαός μπορεί να με πιστέψει, γιατί εμείς δείξαμε 
στον ελληνικό λαό ότι πετύχαμε την οικονομική ανόρθωση και την οικονομική 
ανάκαψη. Ότι αυτό που ήταν όνειρο μακρινό, η ένταξη στην Οικονομική και 
Νομισματική Ένωση, είναι πραγματικότητα. Ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή 
σταθερότητα, ανάπτυξη, ότι βελτιώθηκε το εισόδημα, ότι γενικά η οικονομική 
κατάσταση είναι καλύτερη.



Και είχαμε πει το '96, αυτός είναι ο κύριος στόχος μας. Σε αυτόν θα 
συγκεντρώσουμε τις προσπάθειές μας. Και επειδή πετύχαμε αυτό το στόχο 
έχουμε τώρα τις προϋποθέσεις να πετύχουμε το δεύτερο μας στόχο. Το δεύτερο 
μας στόχο, που αφορά όλα τα προβλήματα του κοινωνικού κράτους.

Και επειδή είπατε τη λέξη "παραδεχθήκατε", θα διαφωνήσω μαζί 
σας. Εμείς πρώτοι έχουμε τονίσει ότι υπάρχουν ελλείψεις. Εμείς πρώτοι λέμε ότι 
χρειάζονται πολλά ακόμη να γίνουν. Και εγώ αναφέρθηκα σε αυτά που έγιναν, ότι 
έχουν γίνει αλλαγές. Αλλά την καθημερινότητα δεν την έβαλε στην ατζέντα η 
αντιπολίτευση. Εγώ την έβαλα στην ατζέντα, για να παρακινήσω όλους να 
προσέξουν αυτό το πρόβλημα. Και όταν τη βάζω εγώ στην ατζέντα, ξέρω πολύ 
καλά ότι έχω εγώ ευθύνη να δώσω την απάντηση. Και επειδή δώσαμε την 
απάντηση τα προηγούμενα χρόνια, θα δώσουμε την απάντηση και σε αυτά τα 
χρόνια.

Ν.ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΑΟΣ ("ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ"): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κατ' αρχήν 
κάνοντας χρήση και όχι κατάχρηση της ευγένειας που σας διακρίνει, να πω ότι 
εκπλήσσομαι από το γεγονός ότι σε μια συνέντευξη Τύπου και μάλιστα σε 
προεκλογική περίοδο προχωρήσατε σε απαγόρευση ερωτήσεων, αυτών δηλαδή 
που αφορούν το Χρηματιστήριο.

Δ.ΡΕΠΠΑΣ: Γνωρίζετε, κ.Μπογιόπουλε, θα μου επιτρέψετε να πω, ότι ήταν 
συγκεκριμένο το θέμα για το οποίο κληθήκατε εδώ να συζητήσουμε και επί του 
οποίου θέτετε ερωτήσεις. Το σεβάστηκαν όλοι οι συνάδελφοι σας. Λυπούμαι, γιατί 
με αυτό τον τρόπο θέλετε να δείξετε ότι εσείς είστε περισσότερο ευσυνείδητος από 
τους συναδέλφους σας. Και με αυτή την έννοια πιστεύω. κ.Μπογιόπουλε, ότι 
διαπράττετε μια απρέπεια σε βάρος των συναδέλφων σας, πρώτα και κύρια.

Ν.ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΑΟΣ ("ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ"): Σας έχω πει επανειλημμένως, ότι δεν 
πρέπει να προχωράτε στην τακτική του «διαιρεί και βασίλευε» μεταξύ των 
δημοσιογράφων. Και έχω να σας θυμίσω ότι πριν από 8 μήνες ο εκπρόσωπος του 
Κόμματός σας αναφερόμενος στο Χρηματιστήριο, μιλούσε για ένα φαινόμενο το 
οποίο έχει κοινωνικές αναφορές.

Δ.ΡΕΠΠΑΣ: Κύριε Μπογιόπουλε, παρακαλώ να κάνετε την ερώτησή σας επί του 
θέματος. Όλα τα άλλα σχόλια τα διαβάζουμε καθημερινώς στην εφημερίδα σας. 
Όπως περίπου γνωρίζουμε τι θα γράψετε αύριο στην εφημερίδα σας. Παρά ταύτα, 
θα σας απαντήσουμε.
Ν.ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΑΟΣ -{-'^ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ"): Χαίρομαι- ιδιαίτερα που διαβάζετε τον 
"ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ".
Δ.ΡΕΠΠΑΣ: Ενα φύλλο το μήνα, την πρώτη του μήνα. Και γνωρίζω τι γράφετε όλο 
το μήνα κ.Μπογιόπουλε, γιατί γνωρίζετε ποιες είναι οι συζητήσεις που έχουμε 
καθημερινά στο όΓθθίίηρ.

Ν.ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΑΟΣ ("ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ"): Χαίρομαι ιδιαίτερα. Θα ήθελα, κύριε 
Πρόεδρε, να σας ρωτήσω το εξής. Είπατε προηγουμένως ότι ο κ.Καραμανλής 
προχωράει σε μια παροχολογία αναφερόμενος στο ότι η κατώτατη σύνταξη θα 
φτάσει στις 150.000 δρχ. το μήνα για τους συνταξιούχους, η οποία κινείται πέραν 
των κριτηρίων του Μάαστριχτ.
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ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κατώτατη σύνταξη; Δεν είπα τέτοιο πράγμα. 
Ν.ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΑΟΣ ("ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ"): Όχι εσείς. Ο «.Καραμανλής. 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Εγώ είπα ότι αν αθροίσουμε όλα αυτά τα ποσά, θα φτάσουμε 
ένα έλλειμμα το οποίο είναι πάνω από το 3% του Ακαθάριστου Εγχώριου 
Προϊόντος και άρα, δεν θα είναι πια η Ελλάδα μέσα στο πλαίσιο το οποίο 
καθορίζει η Συνθήκη. Αυτό είπα.

Ν.ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΑΟΣ ("ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ"): Αυτό ακριβώς λέω και εγώ. 
Συμφωνούμε ότι στο πλαίσιο του Μάαστριχτ και των κριτηρίων της ΟΝΕ οι 
συνταξιούχοι τα επόμενα χρόνια δεν θα έχουν ούτε καν το πενιχρό εισόδημα 
σύνταξης 150.000 δρχ. το μήνα, ότι δεν θα έχουν καν αύξηση 21.000 δρχ. οι 
αγρότες. Συμφωνούμε. Τα κριτήρια του Μάαστριχτ δεν το επιτρέπουν αυτό.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν συμφωνούμε με αυτά που λέτε. Διότι αυτή είναι μια 
διαστρέβλωση των όσων είπαμε. Πρέπει να σας πω ότι οι συνταξιούχοι και γενικά 
οι εργαζόμενοι όταν ζουν με πληθωρισμό, χάνουν κάθε μέρα. Ποιος χάνει από τον 
πληθωρισμό; Χάνει εκείνος ο οποίος έχει μετρητά. Ποιος κερδίζει από τον 
πληθωρισμό; Εκείνος ο οποίος έχει περιουσιακά στοιχεία, ακίνητα, μηχανές, 
εγκαταστάσεις κλπ.

Είναι λάθος η αντίληψη ότι πρέπει να μοιράζουμε λεφτά και αυτό 
δείχνει την κοινωνική μας ευαισθησία. Η κοινωνική μας ευαισθησία φαίνεται από 
το αν αυξάνουμε το εισόδημά τους. Και το ΕΚΑΣ αύξησε το πραγματικό εισόδημα 
των συνταξιούχων, και μάλιστα αύξησε το πραγματικό εισόδημα των 
χαμηλοσυνταξιούχων, στο επίπεδο εκείνο το οποίο είχαν θέσει ως αίτημα οι 
συνταξιούχοι.

Ν.ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΑΟΣ («ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ»): Ολοκλήρωσα. Δεν κατάλαβα. 
Ευχαριστώ.
Δ.ΡΕΠΠΑΣ: Την ερώτησή σας αν δεν καταλάβατε εσείς αν την ολοκληρώσατε, 
είναι δικό σας πρόβλημα.

Ν.ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ("ΗΜΕΡΗΣΙΑ"): Κύριε Πρόεδρε, μια ερώτηση που κατά τη 
γνώμη μου είναι σημαντική: Είπατε προηγουμένως ότι οι προοπτικές της 
αγροτικής οικονομίας είναι σημαντικές, είναι καλές. Χθες σε μια τηλεοπτική σας 
συνέντευξη υποστηρίξατε ότι ο αγροτικός μας τομέας είναι εκτεταμένος στο 19% 
περίπου του συνολικού πληθυσμού, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
είναι στο 6% περίπου.

Και συμπληρώσατε ότι υπάρχουν ακόμη πολλοί--οι οποίοι θέλουν 
από τον αγροτικό τομέα να φύγουν, να πάνε να βρουν δουλειές στις πόλεις, ή να 
βρουν δουλειές που να συμπληρώνουν το αγροτικό εισόδημα. Το ερώτημα μου 
είναι, αυτή η διαφορά, τα 2/3 δηλαδή του αγροτικού πληθυσμού σε σχέση με την 
Ευρωπαϊκή Ενωση θα πρέπει να βρουν καινούρια δουλειά ή να συμπληρώσουν 
το εισόδημά τους; Είναι μια διευκρίνιση νομίζω που πρέπει να γίνει.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Εγώ ανέφερα το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 
ποσοστό στην Ελλάδα. Υπάρχουν άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 
οποίες είναι με πιο έντονο αγροτικό χαρακτήρα, όπως η Ιταλία, όπου ο αγροτικός 
πληθυσμός είναι υψηλότερος.



Δεν συνεπάγεται το γεγονός, επειδή ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση είναι έτσι χαμηλός, πως όλοι οι οποίοι βρίσκονται μεταξύ του 19% και του 
6% πρέπει να φύγουν από το γεωργικό τομέα. Απλώς το ανέφερα αυτό, ως 
ένδειξη, γιατί υπάρχει ζήτηση μεγαλύτερη στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα, από 
άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όσο περισσότερες δυνατότητες υπάρχουν στην ύπαιθρο, τόσο 
λιγότεροι αγρότες φεύγουν. Και γι' αυτό μας ενδιαφέρει αυτό. Γι' αυτό μας 
ενδιαφέρει να αναπτύξουμε τους συνεταιρισμούς. Γι' αυτό μας ενδιαφέρει ν' 
αναπτύξουμε τα δίκτυα εμπορίας. Γι' αυτό μας ενδιαφέρει ν' αναπτύξουμε νέες 
καλλιέργειες. Γι' αυτό μας ενδιαφέρει να ενισχύσουμε την ποιότητα. Γι' αυτό μας 
ενδιαφέρει να υπάρχει περιφερειακή ανάπτυξη.

Και έχουμε πετύχει χάρη στη δική μας πολιτική -κι αυτό θα το 
τονίσουμε και τις επόμενες ημέρες-, η Ελλάδα να είναι από τις χώρες εκείνες, 
όπου υπάρχουν λιγότερες ανισότητες ανάμεσα σε κέντρο και σε περιφέρεια. Και 
θα συνεχίσουμε αυτή την πολιτική, ακριβώς για να συγκρατήσουμε τον κόσμο 
στην ύπαιθρο.

Δ.ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ («ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»): Κύριε Πρόεδρε, δώσατε κάποια 
στοιχεία για την επιδιωκόμενη μεταρρύθμιση του ΕΣΥ στην επόμενη τετραετία, αν 
εκλεγείτε. Θα ήθελα να μου πείτε τι απαντάτε στον κάτοικο της Χίου ή της Σύμης, 
που στερούνται σήμερα και ενός απλού γιατρού. Ευχαριστώ.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Οι θέσεις οι οποίες είναι κενές έχουν προκηρυχθεί 
επανειλημμένα. Είμαστε μια κοινωνία, όπου πρέπει να υπάρχει και ατομική και 
κοινωνική πρωτοβουλία για να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες της κοινωνίας.

Υπάρχουν πολλοί γιατροί οι οποίοι δεν έχουν δουλειά στο κέντρο, 
αρνούνται όμως να πάνε στην περιφέρεια. Εμείς για να ξεπεράσουμε αυτό το 
φαινόμενο, δώσαμε -αποφασίσαμε- ειδικά κίνητρα για την περιφέρεια. Αλλά δεν 
πρέπει να φτάσουμε στο σημείο του καταναγκασμού, ώστε να πηγαίνουν οι 
γιατροί και σε πιο απόμερα σημεία. Δίνουμε κίνητρα. Πιστεύω ότι και οι Έλληνες 
πολίτες αν θέλουν η χώρα να αντιμετωπίσει τα προβλήματά της, πρέπει να 
συμβάλλουν και σε αυτό.

Λ.ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ("ΑΥΡΙΑΝΗ"): Κύριε Πρόεδρε, ακούμε καθημερινά από τα Μέσα 
Ενημέρωσης, τα ηλεκτρονικά κυρίως, στελέχη των κομμάτων της Αντιπολίτευσης 
και κυρίως της Νέας Δημοκρατίας, να-υποστηρίζουν-ότι. το ΠΑΣΟΚ εάν διατηρηθεί 
στην εξουσία, μέσα στις προοπτικές του είναι η κατάργηση του εφ' άπαξ και η 
κατάργηση του Μου μισθού, κυρίως στο Δώρο του Πάσχα κ.-λ.π. είκοσι πέντε 
ημέρες πριν από τις εκλογές, εσείς μπορείτε να δεσμευτείτε ότι εάν επανεκλεγεί το 
ΠΑΣΟΚ και διατηρηθεί στην εξουσία, δεν θα συμβούν αυτά; Ευχαριστώ.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πρώτα μπορώ να εγγυηθώ ότι όσοι τα γράφουν αυτά, έχουν 
υπέρμετρη φαντασία. Μπορούν να στήσουν και πολλές άλλες τέτοιες ιστορίες. Και 
το δεύτερο βέβαια είναι ότι ούτε το εφ' άπαξ πρόκειται να καταργηθεί ούτε ο 14ος 
μισθός.

Ευχαριστώ.


