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ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ
ΣΤΗΝ 66η Δ.Ε.0.

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης παρεχώρησε σήμερα το 
μεσημέρι την καθιερωμένη συνέντευξη προς τους εκπροσώπους του 
Τύπου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της 66ης Δ.Ε.Θ.

Ο Πρωθυπουργός στην εισαγωγική παρέμβασή του είπε τα
εξής:

«Κυρίες και κύριοι παρουσίασα τις μέρες που πέρασαν, την 
πολιτική που ακολουθεί η Ελλάδα, η Κυβέρνηση για τη νέα εποχή.

Πάμε μπροστά με σταθερότητα, σχέδιο και αυτοπεποίθηση. Το 
σχέδιό μας διατυπώνεται στο σύμφωνο για μια ισχυρή κοινωνία. Σε αυτό το 
σύμφωνο, αναφέρονται οι συγκεκριμένες δράσεις που αναλαμβάνει, προωθεί 
και ολοκληρώνει η Κυβέρνηση μέχρι και το 2004 -ανακοίνωσα τις σχετικές 
γραμμές- στοχεύει στην ανάπτυξη, το νέο κοινωνικό κράτος, την ενδυνάμωση 
της διεθνούς θέσης της χώρας. Οι λεπτομέρειες του σχεδίου, θα 
δημοσιευτούν αύριο, Δεύτερα.

Παρουσίασα επίσης χτες στην οικονομική ομιλία μου, την 
οικονομική στρατηγική μας για την πραγματική και κοινωνική σύγκλιση, 
βασισμένη στη σταθερότητα, στην ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή, την 
επιχειρηματικότητα και την παραγωγικότητα. Την επιδίωξη για μια δεύτερη 
γενιά διαρθρωτικών αλλαγών με παρεμβάσεις για την επιχειρηματικότητα και 
παραγωγικότητα.

Αναφέρθηκα στο γεγονός, στη διάρκεια της εβδομάδας που 
πέρασε, ότι για πρώτη φορά επεξεργαστήκαμε ένα πρόγραμμα τριετίας, για 
την κατανομή των πόρων. Στο πρόγραμμα αυτό, διαθέτουμε σημαντικά 
περισσότερους πόρους για την κοινωνική πολιτική, από ότι είχαμε προβλέψει 
στις δεσμεύσεις μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Η Ελλάδα σήμερα διακρίνεται από πολιτική και οικονομική 
σταθερότητα. Δημιουργεί τις βάσεις για μια ανάπτυξη που είναι αυτό- 
τροφοδοτούμενη, είναι μέλος της Ευρωζώνης, ανήκει στον κύκλο των πιο 
ανεπτυγμένων χωρών της Ευρώπης. Από 1ης Ιανουάριου το νόμισμά μας, το 
Ευρώ, θα είναι ένα από τα ισχυρότερα νομίσματα στον κόσμο.



Οι προοπτικές της χώρας είναι πολύ καλές. Αυτό δεν σημαίνει 
βέβαια ότι δεν υπάρχουν πολλά προβλήματα, πάνω στα οποία σκύβουμε -και 
πρέπει να σκύβουμε- με προσοχή. Και ιδίως το πρόβλημα να περιορίσουμε 
τις ανισότητες και να ισχυροποιήσουμε την κοινωνική συνοχή και δικαιοσύνη.

Χαίρομαι που βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη. Μια πόλη, στην 
οποία είναι ορατή η αλλαγή του ρόλου της Ελλάδας. Η ανάπτυξή της, η 
μεγάλη απόστασή της από τις γειτονικές της χώρες, η παρουσία της ως 
δύναμη προόδου, σταθερότητας, ειρήνης στα Βαλκάνια.

Μια πόλη, στην οποία θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος Κορυφής 
το 2003. Θα επιβεβαιωθεί έτσι, η διεθνή της σημασία και η διεθνή της 
ακτινοβολία. Εδώ, στη Θεσσαλονίκη ακούγεται πιο δυνατά από αλλού, ότι 
διεκδικούμε ένα καλύτερο μέλλον, ότι αυτό το μέλλον εξαρτάται από εμάς και 
το κατακτούμε.

Σας ευχαριστώ και περιμένω τις ερωτήσεις σας.

Γ.ΠΑΓΊΑΧΡΗΣΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, τώρα που είστε από θέση ισχύος στο 
θέμα των ταυτοτήτων και η τακτική σας δικαιώθηκε πολιτικά από τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας, γιατί δεν καλείτε εσείς τον Αρχιεπίσκοπο σε συνάντηση; 
Γιατί επιμένετε σε μια στάση που πολλοί τη χαρακτηρίζουν ως εγωιστική; 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Το θέμα των ταυτοτήτων έχει κλείσει. Δεν υπάρχουν 
νικητές και ηττημένοι. Οσον αφορά εμάς, δεν ήταν ποτέ μια αναμέτρηση 
δύναμης.

Εμείς, η Κυβέρνηση, έχουμε υποχρέωση να προστατεύουμε τα 
συνταγματικά δικαιώματα των Ελλήνων, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σύμφωνα 
με το Σύνταγμά μας ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να πιστεύει σε ό,τι θέλει.

Υπάρχει η αρχή της ανεξιθρησκίας, της ελεύθερης επιλογής της 
πίστης. Αυτό σημαίνει ότι κανένας δεν είναι υποχρεωμένος να δηλώνει τι 
πιστεύει. Σημαίνει όμως επίσης ότι κανένας δεν μπορεί να τίθεται μπροστά 
στο δίλημμα: αν θα δηλώσει ή όχι τι πιστεύει. Και αυτή δεν είναι η άποψη 
μόνο της Κυβέρνησης, το Συμβούλιο της Επικράτειας επιβεβαίωσε αυτή την 
άποψη.

Η Εκκλησία έχει ένα πνευματικό και κοινωνικό έργο να 
πραγματοποιήσει. Είναι ελεύθερη να το πραγματοποιήσει. Και η Πολιτεία είναι 
πάντα πρόθυμη να συζητήσει με την Εκκλησία, να της συμπαρασταθεί σε 
αυτό το έργο.

Εμείς έχουμε επανειλημμένα δηλώσει ότι είμαστε στη διάθεση 
της Εκκλησίας -εφόσον πάρει την πρωτοβουλία- να συζητήσουμε τα όποια 
θέματα νομίζει ότι έχουν σημασία, τα όποια θέματα αφορούν τη σχέση 
Εκκλησίας και Πολιτείας.

Επαναλαμβάνω όμως ότι το θέμα των ταυτοτήτων έχει κλείσει 
και δεν μπορεί να είναι αντικείμενο συζήτησης.



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

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

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

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

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

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

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

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

Και υπάρχει το εύλογο ερώτημα, πού απέκτησε ο κ.Εβερτ το 
κείμενο; Περιμένω να μου απαντήσει και να μας απαντήσει, πώς υπεξαιρέθη



αυτό το κείμενο και βρέθηκε στα χέρια του. Αυτό τόνισε η Κυβέρνηση και 
τίποτα άλλο.

κ.ΤΖΙΜΑΣ («ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»): Κύριε Πρόεδρε, χθες το βράδυ, ενώ εσείς 
μιλούσατε σε αυτόν εδώ το χώρο και εξαγγέλλατε οικονομική πολιτική, τα 
Κόμματα της Αντιπολίτευσης, σύσσωμη θα έλεγα η Αντιπολίτευση, οργάνωσε 
δυναμικές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο γι’ αυτή την 
πρωτοβουλία τους;
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πρώτα, για να ακριβολογήσουμε, δεν οργάνωσαν τα 
Κόμματα της Αντιπολίτευσης, ορισμένοι φορείς οργάνωσαν τις διαδηλώσεις. 
Στην Ελλάδα η ελευθερία έκφρασης δεν έχει περιορισμούς. Ο καθένας μπορεί 
να διαδηλώνει και να εκφράζει τη γνώμη του και έτσι πρέπει να είναι.

Η ελευθερία του ενός, έχει όριο την ελευθερία του άλλου. Δεν 
μπορεί διαδηλώνοντας τη δική του άποψη, να παρεμποδίζει στον άλλον να 
διαδηλώσει κι αυτός τη δική του άποψη ή να παρουσιάσει τη δική του 
πεποίθηση.

Η άποψή μου είναι, ότι όποιος αισθάνεται ότι πρέπει να 
διαδηλώσει, να διαδηλώνει. Και βεβαίως πρέπει να σέβεται τον άλλον. Είναι 
αρχή της Δημοκρατίας μας.

Ν.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ («ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ»): Κύριε Πρόεδρε,
πληροφορούμεθα ότι η αναδόμηση του κυβερνητικού σχήματος θα γίνει από 
μηδενική βάση. Εν τούτοις η υποδοχή της υποψηφιότητας του κ.Λαλιώτη για 
τη θέση του Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, επιδέχεται 
ερμηνειών, ότι στο κυβερνών Κόμμα ισχύει μία ιδιότυπη κομματική επετηρίδα, 
την οποία η ηγεσία σας δεν αναδιάταξε.

Το ερώτημα μου είναι, εάν θεωρείτε ότι η επετηρίδα που ισχύει 
στο Κόμμα, θα πρέπει να ισχύσει και στο κυβερνητικό σχήμα; 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πρώτα θα μου επιτρέψτε ένα σχόλιο σε αυτό που 
αναφέρατε, αναδόμηση - ανασχηματισμό. Είναι ένα προσφιλές θέμα 
συζήτησης, γιατί υπάρχει πάντα ένα ενδιαφέρον γύρω από τον ποιο ρόλο θα 
παίξει το κάθε πρόσωπο, είναι όμως ένα θέμα το οποίο πιστεύω εγώ, δεν 
ενδιαφέρει τον κόσμο.

Ο κόσμος ενδιαφέρεται να κάνει η Κυβέρνηση καλά τη δουλειά 
της, να προχωρεί το έργο της και πάνω σε αυτό το θέμα κρίνεται η 
Κυβέρνηση. Και γι’ αυτό για μένα και για τους συνεργάτες μου στην 
Κυβέρνηση, το πρώτο και αποκλειστικό θέμα μας, είναι να προχωρήσει η 
δουλειά.

Οσον αφορά τώρα το ερώτημα, αν υπάρχει μία επετηρίδα στο 
ΠΑΣΟΚ, θα σας απαντήσω, δεν υπάρχει επετηρίδα στο ΠΑΣΟΚ. Εάν υπήρχε 
επετηρίδα στο ΠΑΣΟΚ, τότε θα έπρεπε στελέχη τα οποία ήταν 
προβεβλημένα, είχαν παίξει ρόλο το 75, το 76, το 77, το ‘81 να είναι σήμερα 
ακόμα στις πρώτες γραμμές. Ξέρετε, ότι αυτό δεν συμβαίνει.



Εχουμε πολλά στελέχη τα οποία έχουν προσφέρει, έχουν 
δουλέψει, έχουν δημιουργήσει, έχουν συμβάλλει στην επιτυχία του ΠΑΣΟΚ 
και τους οφείλεται αναγνώριση και σεβασμός. Αυτό είναι που γίνεται.

Οπως και αρχή μας είναι -όπως το έχω τονίσει- ότι πρέπει να 
υπάρχει πάντα μία ανανέωση στο Κόμμα. Και η ανανέωση αυτή γίνεται στα 
πλαίσια της συνέχειας. Οπως πρέπει να υπάρχει μία ανανέωση στην 
Κυβέρνηση και να υπάρχει και μία συνέχεια.

Χωρίς ανανέωση, κανένας οργανισμός και καμιά Κυβέρνηση δεν 
μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά νέα προβλήματα, νέες καταστάσεις, 
να έχει νέους ρυθμούς. Χωρίς συνέχεια δεν μπορεί να δεθεί με την 
προηγούμενη δουλειά της κι αυτό είναι απαραίτητο.

Β.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ («ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ»): Κύριε Πρόεδρε, σας ακούσαμε 
πριν από λίγο να μιλάτε για το θέμα των ταυτοτήτων και να λέτε, ότι είναι 
υποχρέωσή σας να προστατεύετε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η αναγραφή του 
θρησκεύματος στις αστυνομικές ταυτότητες συνιστά παραβίαση ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, σας ακούγαμε να λέτε εδώ και 1,5 χρόνο, αλλά και η 
Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων το ίδιο υποστήριζε.

Ηθελα να σας ρωτήσω, αν ισχύει το ίδιο για όλα τα δημόσια 
έγγραφα; Εχω εδώ μπροστά μου κ.Πρόεδρε, ένα απολυτήριο Λυκείου με 
ημερομηνία 11 Ιουλίου του 2001, πρόκειται για ένα απολυτήριο το οποίο 
αναγράφει και το στοιχείο του θρησκεύματος. Ηθελα να σας ρωτήσω, εάν θα 
καταργήσετε την αναγραφή σε όλα τα δημόσια έγγραφα, όπως και στα 
απολυτήρια των Σχολείων, στα παιδιά;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Θέλω να σας επαναλάβω, όπως δείχνει το παράδειγμα 
των ταυτοτήτων, ότι το θέμα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
είναι ένα θέμα πάντα ανοιχτό, ότι χρειάζονται συζητήσεις, διερευνήσεις για να 
δούμε πως θα κάνουμε πιο ουσιαστική τη Δημοκρατία μας.

Γι’ αυτό και καθιερώσαμε δύο θεσμούς: Ενας είναι ο θεσμός του 
Συνηγόρου του Πολίτη και ένας είναι ο θεσμός της Επιτροπής, της Αρχής για 
την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Ιδίως η δεύτερη, έχει 
υποχρέωση μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει, μέσα σε ένα κόσμο που 
καταγράφονται συνεχώς νέα στοιχεία, να εξετάσει αν εφαρμόζεται αυτό το 
οποίο λέει το Σύνταγμα και οι διεθνείς υποχρεώσεις, οι Διεθνείς Συμβάσεις 
που έχει υπογράψει η Ελλάδα.

Και αυτό το θέμα το οποίο αναφέρετε, είναι θέμα και αυτής της 
Αρχής, η οποία θα γνωμοδοτήσει και η Κυβέρνηση θα πάρει τις αποφάσεις 
της. Δεν κάνουμε συμβιβασμούς σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Θέλω τέλος να σας υπενθυμίσω, ότι υπάρχει Παρά τω 
Πρωθυπούργώ μία Επιτροπή για την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, επειδή δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στο θέμα αυτό. Και αυτή η 
Επιτροπή επίσης γνωμοδοτεί τι χρειάζεται για να προστατεύσουμε 
ουσιαστικότερα τα ανθρώπινα δικαιώματα.



Ι.ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ («MEGA»): Κύριε Πρόεδρε ήθελα να σας ρωτήσω, τι 
είναι αυτό που σκεφτήκατε όταν ακούσατε για πρώτη φορά τον 
κ.Γ.Παπανδρέου, να λέει ότι «φιλοδοξεί ότι θέλει να ηγηθεί του ΠΑΣΟΚ». 
Πιστεύετε ότι όποιος έχει τέτοιες φιλοδοξίες, πρέπει να τις εκφράζει ή η 
διαδοχολογία κάνει κακό στο κυβερνητικό έργο;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ο κ.Γ.Παπανδρέου είναι ένα προβεβλημένο στέλεχος. 
Ενα στέλεχος, το οποίο έχει προσφέρει πολλά και δικαιολογείται να έχει 
φιλοδοξίες, όπως δικαιολογούνται να έχουν φιλοδοξίες και όλα τα στελέχη του 
ΠΑΣΟΚ, τα οποία έχουν δουλέψει, έχουν προσφέρει, έχουν προωθήσει το 
έργο του ΠΑΣΟΚ και έχουν συμβάλει στην εφαρμογή της πολιτικής.

Ολα τα στελέχη αυτά και ο κ.Γ.Παπανδρέου, στη συνέντευξη 
που έδωσε -και στην οποία, πιθανώς αναφέρεσθε- δήλωσε σαφέστατα ότι το 
θέμα αυτό, είναι ένα θέμα για άλλη εποχή. Και είπα και εγώ πριν, ότι το θέμα 
αυτό, δεν είναι του παρόντος, είναι ένα θέμα για μια άλλη εποχή.

Δ.ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ («ΑΝΤΕΝΝΑ»): Κύριε Πρόεδρε, σας είδαμε κυρίως την 
άνοιξη, αλλά και στις αρχές του καλοκαιριού να διαμαρτύρεστε, εν πάση 
περιπτώσει, είδαμε τις πολιτικές σας ενέργειες, διότι κάποιοι -ενώ είσαστε 
εκλεγμένος Πρωθυπουργός από το λαό- σας υπονομεύουν μέσα από ένα 
μηχανισμό, που είναι το Κόμμα.

Και αναρωτιέμαι μερικές φορές, αν καμιά φορά, το σκέπτεστε, 
γυρίζετε λίγο πίσω τα χρόνια και εσείς υπονομεύατε τον Ανδρέα Παπανδρέου 
από το Κόμμα, ενώ ήταν εκλεγμένος από τον ελληνικό λαό. Γιατί 
διαμαρτύρεστε τώρα, τη στιγμή μάλιστα που κατά πάσα πιθανότητα, αυτοί 
που υπονομεύουν το σημερινό, θα κερδίσουν το Κόμμα και όχι αυτοί που τον 
στηρίζουν;
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κύριε Καμπουράκη έχω μια τελείως διαφορετική άποψη 
από εσάς, για τις εξελίξεις στο παρελθόν και τώρα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, 
ήταν ηγέτης του ΠΑΣΟΚ, εγώ εξέφρασα σε αρκετές περιπτώσεις και 
δημοσίευσα τις απόψεις μου. Πάντα όμως στήριξα την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και 
πάντα στήριξα τις αποφάσεις των Οργάνων και μέσα στα Οργανα, εξέφρασα 
τις απόψεις μου.

Οσον αφορά τα όσα υπονοείτε, σε σχέση με τις εξελίξεις πριν 
από μερικούς μήνες. Θέλω και πάλι να τονίσω ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, 
βρίσκεται μπροστά σε σημαντικές εξελίξεις. Σημαντικές εξελίξεις που 
προκύπτουν από την συμμετοχή της στην Ευρωζώνη, που προκύπτουν από 
το γεγονός ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή πολιτική με ένα σταθερό πλαίσιο, που 
προκύπτουν από την κοινωνική εξέλιξη στην Ελλάδα και τα αποτελέσματα της 
σταθεροποίησης.

Υπάρχουν εισοδηματικές ανισότητες, υπάρχει ανάγκη για 
περισσότερη κοινωνική πολιτική, μπροστά σε εξελίξεις, γιατί όπως ανέφερα 
και στην ομιλία μου την Παρασκευή, υπάρχουν δισταγμοί, υπάρχουν απορίες, 
υπάρχουν διλήμματα.



Είναι φυσικό μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, τα στελέχη του 
ΠΑΣΟΚ να προβληματίζονται. Εχουν υποχρέωση να προβληματίζονται. Τα 
στελέχη του ΠΑΣΟΚ είναι στελέχη ενός Κόμματος ζωντανού, που θέλει να 
χαράξει δρόμους, να δείξει λύσεις.

Το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα πραγματοποιείτο το Μάρτιο. Το 
Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, είναι το κατάλληλο βήμα, να παρουσιάσουμε τις όποιες 
απόψεις έχουμε, γι’ αυτά ακριβώς τα προβλήματα, να διαμορφώσουμε τις 
κατευθύνσεις μας, τις γραμμές μας.

Γι’ αυτό, επέμενα ότι θα πρέπει το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ -για να 
μην υπάρχει ένα κλίμα, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε χαλάρωση της 
προσπάθειάς μας- να γίνει νωρίτερα. Και πράγματι, όπως θα είδατε, στην 
Κεντρική Επιτροπή, εγκρίθηκε η εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου, 
εισήγηση για τις θέσεις, η οποία περιέχει μια λεπτομερέστατη ανάλυση των 
προβλημάτων και των κατευθύνσεων που πρέπει να δώσουμε σε αυτά τα 
προβλήματα.

Είναι τμήμα της δημοκρατικής διαδικασίας της Πολιτείας, η 
διαμόρφωση γνώμης και άποψης μέσα στα Κόμματα. Ετσι όπως άκουσα 
μερικά σχόλια και το δικό σας σχόλιο, μοιάζει ότι τα Κόμματα είναι έξω από τη 
Δημοκρατία. Τα Κόμματα είναι όμως μέρος της Δημοκρατίας, συμβάλλουν στη 
διαμόρφωση της Δημοκρατίας. Πρέπει να έχουν τα Συνέδριά τους. Πρέπει να 
έχουν τα Οργανά τους, τα οποία συζητούν και αποφασίζουν. Γιατί να μας 
ξενίζει αυτό;

Γιατί να μας φαίνεται περίεργο, ότι όταν υπάρχουν διαφορές 
απόψεων, κάποιοι από εμάς, οι περισσότεροι λέμε να πάμε να δούμε μέσα 
στα Οργανά μας, στο Κόμμα μας, πως θα διαμορφώσουμε την πολιτική μας. 
Αν πάρετε το εκλογικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ κι αν πάρετε τις θέσεις του 
ΠΑΣΟΚ, θα διαπιστώσετε ότι σε πάρα πολλά σημεία συμπίπτουν.

Για να το εκφράσω με ένα διαφορετικό τρόπο έχουμε ένα κοινό 
πλαίσιο, το οποίο είναι το ίδιο. Δεν υπάρχει αλλοίωση της λαϊκής εντολής. 
Αλλά, αλίμονο μας, αν λέγαμε ότι γίνονται οι εκλογές, η κοινωνική και 
οικονομική εξέλιξη είναι στάσιμη, δεν χρειάζεται μετά καμία σκέψη, δεν 
χρειάζεται κανένας προβληματισμός, δεν χρειάζεται καμία συζήτηση και από 
εκεί και πέρα, κατεβάζουμε την αυλαία σε οποιαδήποτε πολιτική συζήτηση ή 
σε οποιαδήποτε διαδικασία προσαρμογής, αναμόρφωσης νέων
κατευθύνσεων.

Εμείς πάντως στο ΠΑΣΟΚ, δεν θα το κάνουμε και εγώ 
προσωπικά, δεν θα το κάνω, γιατί εγώ πιστεύω -όπως το έχω δείξει και με την 
έννοια του εκσυγχρονισμού- ότι εκείνος που οδηγεί την κοινωνία, ασπάζεται 
συνεχείς διαδικασίες αναπροσαρμογής, αλλαγής και νέων κατευθύνσεων.

Τ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ («ALPHA ΤΛΛ»Ϊ: Κύριε Πρόεδρε στην απάντησή σας, σε 
προηγούμενη ερώτηση, προσδιορίσατε τα χαρακτηριστικά ενός
ανασχηματισμού, που μπορεί να γίνει μετά το Συνέδριο. Συνέπεια και 
ανανέωση.



ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Με συγχωρείτε, εγώ δεν προσδιόρισα κανένα 
χαρακτηριστικό. Είπα ότι όλη αυτή η συζήτηση, είναι μια συζήτηση, η οποία 
αυτή τη στιγμή, δεν προσφέρει τίποτα και επιπρόσθετα -και θέλω να το 
επαναλάβω- είναι αντιπαθές στον κόσμο. Διότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται 
τόσο για πρόσωπα, ή ελάχιστα για πρόσωπα, ενδιαφέρεται για το τι γίνεται, 
για το έργο και αυτό είναι το κεντρικό μας θέμα.

Τ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Με αφορμή αυτή την απάντησή σας, θα ήθελα να 
ρωτήσω το εξής: Αν κατά τη γνώμη σας, υπάρχουν αποτυχημένοι Υπουργοί 
στην Κυβέρνηση, πρόσωπα δηλαδή τα οποία, έχουν προσωπικές πολιτικές 
ευθύνες και για την άσχημη κατάσταση και την άσχημη εικόνα της 
Κυβέρνησης και για το γεγονός, ότι δεν επιλύονται επί έτη, προβλήματα της 
καθημερινότητας του πολίτη, τα οποία και εσείς έχετε θέσει στο στόχαστρό 
σας, αρκετές φορές;

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ολοι οι Υπουργοί δουλεύουν, όλοι οι Υπουργοί 
προσφέρουν και όταν έρθει η ώρα -όπως είπα- επειδή υπάρχουν νέες 
καταστάσεις, νέες ανάγκες, θα εξετάσω πως θα κάνω ένα ακόμα πιο 
αποτελεσματικό, ή αποτελεσματικό για τις περιστάσεις Υπουργικό Συμβούλιο.

Οσον αφορά την άποψή σας, ότι τα προβλήματα σέρνονται και 
δεν αντιμετωπίζεται η καθημερινότητα, θα διαφωνήσω μαζί σας και θα σας 
πω, ότι σε πάρα πολλούς τομείς αν κοιτάξετε θα δείτε, ότι υπάρχουν 
σημαντικές βελτιώσεις.

Να αναφέρω σε ένα γεγονός και μόνο το οποίο συνέβη εδώ στη 
Θεσσαλονίκη. Χθες, το Σάββατο το πρωί εγκαινίασα ένα Κέντρο 
Εξυπηρέτησης του Πολίτη, είναι το δεύτερο στη χώρα μετά την Αθήνα. Εκεί ο 
κάθε πολίτης μπορεί να πάει και να ζητήσει ορισμένα πιστοποιητικά. 
Διεκπεραιώνεται αυτή η διαδικασία εκεί, χωρίς να τρέχει σε υπηρεσίες, να 
περιμένει ουρές, να τον παραπέμπουν αλλού, να περιμένει μέρες.

Θα υπάρξουν 1.000 τέτοια Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη 
μέχρι και το 2004. Είναι ένα πρόβλημα της καθημερινότητας, η καλύτερη 
σχέση του πολίτη με τη Δημόσια Διοίκηση που αντιμετωπίζεται με αυτό τον 
τρόπο πιστεύω πολύ καλά.

Α.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ («βΤΑΠ»1: Μετά από πέντε μήνες αφ’ ότου ξέσπασε 
κ.Πρόεδρε η κρίση του ασφαλιστικού, δηλώνετε τώρα -δηλώσατε χθες 
δηλαδή- ότι θα πρέπει μεν να το λύσετε, αλλά δεν πιέζεστε ούτε οικονομικά, 
ούτε πολιτικά. Αυτή η κρίση όμως προκάλεσε ζημιά και στο Κόμμα και στην 
εικόνα της Κυβέρνησης και προσωπικά σ’ εσάς τον ίδιον, όπως δείχνουν και 
οι δημοσκοπήσεις.

Με πιο ψύχραιμο μάτι τώρα, νομίζετε ότι τότε κάνατε ένα μεγάλο
λάθος;
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Σε όλα τα προβλήματα γίνονται λάθη. Οποιος παίρνει 
αποφάσεις, κάνει και λάθη. Αλάθητοι είναι εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν γνώμη 
και δεν αποφασίζουν ποτέ.



Οσον αφορά το ασφαλιστικό. Το σημαντικό είναι -πιστεύω- ότι 
μετά τη συζήτηση που έγινε, υπάρχει ένα σημείο το οποίο έχει φτάσει η 
διαμόρφωση άποψης και στην Κυβέρνηση και στο Συνδικαλιστικό Κίνημα.

Εμείς έχουμε ήδη αρχίσει μία προεργασία, υπάρχει μία 
Επιτροπή η οποία συγκρίνει τα διάφορα στοιχεία, έχει καλέσει και τους 
εκπροσώπους του Συνδικαλιστικού Κινήματος να συνεισφέρουν τα δικά τους 
τα στοιχεία. Τέλος Σεπτεμβρίου θα υπάρχει Συνδιάσκεψη της ΓΣΕΕ για το 
ασφαλιστικό.

Και εμείς ελπίζουμε και πιστεύουμε, ότι αμέσως μετά θα αρχίσει 
ένα διάλογος. Θα επιδιώξουμε τη λύση, όπως το έχω τονίσει επανειλημμένα 
μέσα από έναν κοινωνικό διάλογο για να επιτύχουμε τη δυνατόν ευρύτερη 
συναίνεση γύρω από τη λύση η οποία πρέπει να υπάρξει.

Δεν προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να αναβάλουμε. Απλώς 
εκείνο το οποίο κάνουμε είναι να ετοιμάσουμε καλύτερα, την αντιμετώπιση 
αυτή του εξαιρετικά σημαντικού ζητήματος.

Φ.ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ («ALTER»): Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να σας ρωτήσω, 
εάν στο Συνέδριο το ποσοστό εκλογής σας στην εκ νέου Προεδρία -υποθέτω 
ότι θα εκλεγείτε- είναι χαμηλότερο από το ποσοστό που είχατε λάβει στο 
προηγούμενο Συνέδριο, αν θα είναι μικρότερο του 65%, θεωρείτε ότι θα 
υπάρχει πρόβλημα; Ευχαριστώ.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Το πρώτο σημείο που θέλω να υπενθυμίσω, ότι η εκλογή 
του Προέδρου με ψηφοφορία στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ μετά το Συνέδριο του 
’96, είναι μία διαδικασία στην οποία επέμενα εγώ προσωπικά, γιατί πιστεύω 
ότι η διαδικασία εκλογής, είναι μία διαδικασία η οποία νομιμοποιεί την ηγεσία, 
τον ηγέτη, την Κεντρική Επιτροπή, της δίνει περισσότερη πολιτική εξουσία.

Εκείνο το οποίο θα επιδιώξω και ελπίζω να έχω στο Συνέδριο, 
είναι μία καθαρή εντολή, μία δυνατή εντολή να πραγματοποιήσω το έργο μου.

κ.ΠΙΤΑΡΑΣ /«TEMPO»): Κύοιε Πρόεδρε, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής: Τι 
νόημα έχει ένα Συνέδριο από τη στιγμή που οι όποιες πολιτικές θέσεις 
ψηφιστούν, δεν θα συνιστούν και κυβερνητικό πρόγραμμα;
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κάνετε μεγάλο λάθος. Μίλησα πριν για τη διασύνδεση 
όλων των Κομμάτων με τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, στη δημοκρατική 
διαδικασία.

Σας είπα επίσης, ότι το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και 
με το οποίο πήρε το ΠΑΣΟΚ τη λαϊκή εντολή, έχει το ίδιο πλαίσιο με τις θέσεις 
τις οποίες ενέκρινε και τέθηκαν προς συζήτηση, από την Κεντρική Επιτροπή 
και πρόκειται να συζητηθούν και στο Συνέδριο.

Ούτε το κυβερνητικό πρόγραμμα, ούτε το οποιοδήποτε 
πρόγραμμα που αποφασίζεται ορισμένη στιγμή είναι ένα θέσφατο, ένα δόγμα, 
μία καταγραφή η οποία δεν επιδέχεται αλλοίωση. Οα ήμασταν εκτός 
κοινωνίας και εκτός πραγματικότητας αν δεν δούμε, ότι η πολιτική είναι μια



ζωντανή διαδικασία, ότι χρειάζονται πάντα προσαρμογές, ότι χρειάζεται να 
δούμε κάποια προβλήματα και διαφορετικά, γιατί οι προηγούμενες πολιτικές 
δεν ήταν αρκετά αποτελεσματικές, γιατί χρειάζεται περισσότερη ταχύτητα, 
γιατί προστίθενται άλλοι στόχοι ή γιατί δημιουργούνται νέα προβλήματα.

Λοιπόν, αυτό σημαίνει, ότι πρέπει να είμαστε -και το 
επαναλαμβάνω- σε μία διαρκή διεργασία προσαρμογής, με βάση τις ίδιες 
αρχές, με βάση το ίδιο πλαίσιο, με βάση τις ίδιες κατευθύνσεις, σε μία 
διεργασία η οποία εξασφαλίζει αυτό που θέλουμε να κάνουμε, να έχει τη 
μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα.

Γ.ΕΛΕΝΟΠΟΥΛΟΣ («FLASH»): Κύριε Πρόεδρε, επειδή θέλετε να ρίξετε το 
βάρος σας στην πολιτική, ήδη απαντήσατε πολλές φορές σε αυτό, πέραν από 
ανασχηματισμούς, Προεδρία της Δημοκρατίας κλπ.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Με συγχωρείτε, εσείς με ρωτάτε.

Γ.ΕΛΕΝΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως. Παίρνω αφορμή ακριβώς από αυτό για να σας 
ρωτήσω, πώς νιώσατε χθες, όταν οι φορείς της πόλης σας έδωσαν το ίδιο 
υπόμνημα που σας είχαν δώσει και πέρσι;
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ενιωσα ότι οι φορείς της πόλης δεν έχουν ακριβή γνώση 
των προβλημάτων και των προσπαθειών που γίνονται.

Να φέρω ένα απλό παράδειγμα. Πάρτε τα Σπάτα, το 
Αεροδρόμιο ή πάρτε το ΜΕΤΡΟ ή πάρτε τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου. Υπάρχει 
κανένας μέσα σε αυτή την αίθουσα ο οποίος πιστεύει ότι η γέφυρα Ρίου- 
Αντιρρίου σχεδιάστηκε από τη μία μέρα στην άλλη; Από Δευτέρα μέχρι 
Τετάρτη και από την Τετάρτη την Πέμπτη άρχισε η κατασκευή της; Τα Σπάτα 
χρειάστηκαν πάνω από 15 χρόνια. Το ΜΕΤΡΟ περίπου τόσο. Η γέφυρα Ρίου- 
Αντιρρίου επίσης άλλο τόσο.

Υπάρχει μία στατιστική στην Ελλάδα, ότι η ωρίμανση κάθε 
έργου παίρνει έξι τουλάχιστον χρόνια. Αν παίρνει η ωρίμανση ενός έργου 6 
χρόνια και των μεγάλων έργων 10 με 15 χρόνια, τότε εγώ αν θέλω να κάνω 
μία τακτική εντυπωσιασμού μπορώ σε κάθε χρόνο από τα 15 χρόνια αυτά, να 
γράφω σε ένα χαρτί Σπάτα, να γράφω σε ένα χαρτί Ρίο-Αντίρριο, να γράφω 
σε ένα χαρτί ΜΕΤΡΟ. Το θέμα είναι πού βρίσκεται ένα θέμα. Πώς προχωρεί 
ένα θέμα. Τι δουλειά γίνεται.

Επειδή με ρωτήσατε, να σας αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο 
θέμα, το θέμα της υποθαλάσσιας αρτηρίας. Είχαμε συμφωνήσει πέρσι όταν 
ήρθαμε εδώ, ότι θα γίνουν μελέτες για τη βιωσιμότητα, μελέτες που έχουν 
σχέση για την κατασκευή. Τελείωσαν οι μελέτες της α’ φάσης και αρχίσουν οι 
μελέτες της β’ φάσης.

Ακόυσα τον εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου, ο οποίος 
επανέλαβε τον κατάλογο έκπληκτος να λέει: «ν’ αρχίσει το έργο αμέσως, 
υπάρχει προμελέτη». Σας διαβεβαιώνω, ότι σε άλλα έργα -το έχω ζήσει- όπου 
υπήρχε όχι προμελέτη, αλλά προχωρημένη μελέτη. Και ξεκίνησαν τα έργα με 
προχωρημένες μελέτες, για να κερδηθεί χρόνος, σκόνταψαν μετά.



Γιατί ένα έργο βασίζεται στο να έχουν διερευνηθεί όλα τα 
δεδομένα. Η κατασκευή τρέχει πολύ πιο γρήγορα από τον σχεδίασμά. Δεν 
μπορούμε για χάρη εντυπωσιασμού να τα κάνουμε όλα στο πόδι. Κι αυτό 
είπα εχθές, σε αυτούς, οι οποίοι ισχυρίσθηκαν ότι έτσι στα γρήγορα να 
αρχίσουμε.

Και η Θεσσαλονίκη έχει ένα κακό παράδειγμα. Είναι το ΜΕΤΡΟ 
με την αρχή του, την τρύπα την οποία έκανε ο κ.Κούβελας και το παρουσίασε 
μεν ως ΜΕΤΡΟ και μετά όλα γύριζαν γύρω από αυτή την τρύπα. Δεν γίνονται 
έτσι τα έργα.

Τα έργα θα προχωρήσουν, γιατί είναι θέληση αυτής της 
Κυβέρνησης, να γίνουν τα έργα αυτά και αυτή η Κυβέρνηση, έχει αναδείξει τη 
Θεσσαλονίκη, ως κέντρο ανάπτυξης και ως πόλη μητροπολιτικό κέντρο, το 
οποίο παίζει ρόλο στα Βαλκάνια και στην Ελλάδα, περισσότερο από κάθε 
άλλη Κυβέρνηση.

κ.ΑΡΓΎΡΟΣ («ΣΚΑΪ»): Κύριε Πρόεδρε, πόσο αισιόδοξος είσαστε για την 
πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων και την πορεία ένταξης της Κύπρου, 
παρά την ελληνοτουρκική προσέγγιση, δεν έχει γίνει μια κίνηση καλής 
θέλησης, που τόσες φορές έχετε πει ότι είναι απαραίτητη;
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Οσον αφορά τα ελληνοτουρκικά και την Κύπρο, είναι 
γνωστό ότι στην Ευρωπαϊκή Ενωση, στο Ελσίνκι, αποφασίσαμε ένα ορισμένο 
πλαίσιο σχέσεων.

Είναι επίσης γνωστό, ότι στη Συμφωνία η οποία έγινε μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης για την πορεία ένταξης της Τουρκία, εφαρμογή της 
Απόφασης του Ελσίνκι, παραμένει αυτό το πλαίσιο άθικτο και είναι ένα 
πλαίσιο, το οποίο είναι υποχρεωτικό για την Τουρκία.

Αν θυμηθούμε λίγο καιρό πριν, θα δούμε ότι ο κ.Ντενκτάς, 
υποστηριζόμενος από την Τουρκία, αρνείτο διαρρήδην να συναντήσει το 
Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να συμμετάσχει σε όποιες 
συνομιλίες. Τις τελευταίες ημέρες αρνήθηκε και πάλι, αλλά αυτή την άρνησή 
του, αφού συνάντησε τον κ.Ανάν, τη διάνθισε με ορισμένα «μεν αλλά», 
κάποιες προϋποθέσεις, γιατί δεν ήθελε να δείξει ότι παραμένει στη σκληρή και 
άτεγκτη στάση του.

Θέλω να επαναλάβω ποια είναι η στρατηγική μας. Η στρατηγική 
μας είναι να υποχρεώσουμε την Τουρκία, μια που θέλει την ένταξη στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση, μια που θέλει καλύτερες σχέσεις με τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης, ν’ ακολουθήσει μια πορεία σύμφωνα με τους κανόνες 
που ισχύουν στην Ενωση, να επιλύσει ειρηνικά τις διαφορές, να εφαρμόσει το 
Διεθνές Δίκαιο, να συμβάλλει στο Κυπριακό.

Δεν είναι θέμα αισιοδοξίας ή απαισιοδοξίας, από τη δική μας τη 
μεριά. Είναι έΥα θέμα, να εφαρμόσουμε πιστά και χωρίς παρεκκλίσεις, αυτή τη 
στρατηγική. Κι εγώ πιστεύω, ότι αν την εφαρμόσουμε, θα πετύχουμε σε όλα 
τα θέματα.



κ.ΜΑΝΤΗΣ («ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Τ.ν.»): Κύριε Πρόεδρε σ’ ένα χρόνο ακριβώς, 
λήγει η ενδιάμεση Συμφωνία με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, εάν πιστεύετε ότι οι τελευταίες 
εξελίξεις στη γειτονική χώρα, φέρνουν πιο κοντά ή πιο μακριά, την 
ολοκλήρωση του τελευταίου θέματος της Συμφωνίας.

Και κάτι για τη Σύνοδο του 2003, τη Σύνοδο της Θεσσαλονίκης. 
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν η γενική σας κατεύθυνση, θα είναι να μην 
ζητήσουν οι Ελληνικές Αρχές, στοιχεία για τα άτομα τα οποία, μπορεί να 
έλθουν στη Θεσσαλονίκη να διαδηλώσουν εναντίον της Συνόδου τότε. 
Ευχαριστώ.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Οσον αφορά το πρώτο θέμα, εμείς συνεχίζουμε να 
επιδιώκουμε και πιέζουμε να υπάρξει τακτοποίηση και αυτού του θέματος, 
πριν από τη λήξη της ενδιάμεσης Συμφωνίας. Τα γεγονότα τα οποία 
συνέβησαν στα Σκόπια, είναι γεγονότα βέβαια, τα οποία δημιουργούν σε μια 
τέτοια διαδικασία, δυσκολίες γιατί μια χώρα σε πόλεμο, σε εμφύλιο πόλεμο, 
αντιδρά διαφορετικά, ή προσέχει άλλες δυσκολίες, για να είναι πιο ακριβής, 
από ότι θέματα τα οποία, έχουν υπάρξει για καιρό.

Ομως θέλω να τονίσω -επειδή δημιουργείται μια εντύπωση, ότι 
το θέμα δεν μας ενδιαφέρει, σε κάποιους εδώ στην Ελλάδα- ότι το θέμα μας 
ενδιαφέρει πολύ, γιατί το θέμα αυτό πρέπει να τακτοποιηθεί. Το έχουμε 
επισημάνει πολλές φορές στη Σκοπιανή πλευρά και θα συνεχίσουμε να 
επιμένουμε.

Οσον αφορά το δεύτερο σκέλος του ερωτήματος, τη Σύνοδο του 
2003. Εμείς θέλουμε να εξασφαλίσουμε μια Σύνοδο, η οποία να είναι χωρίς 
προβλήματα τάξης. Και πιστεύω ότι όλος ο Ελληνικός λαός και όλη η 
Θεσσαλονίκη, είναι μαζί μας, σε αυτό το στόχο. Γιατί εμείς, θέλουμε να 
αναδείξουμε μέσα από τη Σύνοδο το ρόλο της Θεσσαλονίκης στα Βαλκάνια 
και θέλουμε να αναδείξουμε επίσης, το ρόλο της Ελλάδας και στην περιοχή 
και ευρύτερα, στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Αν κάποιοι δεν ενδιαφέρονται γι’ αυτό, εμείς θα πρέπει να 
φροντίσουμε, ώστε να διασφαλίσουμε η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη να 
αναδειχθούν, να διασφαλίσουμε την επιτυχία των πολιτικών μας. Και πιστεύω 
ότι ο ελληνικός λαός με αυτό είναι σύμφωνος. Το ζητά από εμάς θα έλεγα.

κ.ΚΑΜΙΛΑΛΗΣ («ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ»): Κύριε Πρόεδρε, θα διαβάζετε και θα 
ακούτε ρεπορτάζ, για το πολιτικό κλίμα που αλλάζει υπέρ σας. Αλλο ήταν 
πριν κάποιους μήνες, άλλο λένε τώρα τα πράγματα, υπάρχει και μια σχετική 
δημοσκόπηση.

Τι κατά τη γνώμη σας, συνετέλεσε στο να αλλάξει το πολιτικό 
κλίμα υπέρ του Κόμματος και υπέρ προσωπικά σας;
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Υπήρχε αυτή η συζήτηση πως είναι το πολιτικό κλίμα. 
Είναι αρνητικό, μπορεί να εξελιχθεί σε θετικό, πρέπει να προσέξουμε εκείνο. 
Εγώ θέλω να τονίσω το εξής, το οποίο υπήρξε κριτήριο και γνώμονας σε όλη 
την πορεία της Πρωθυπουργίας μου, από το 1996 και μετά.



Εκείνο που είναι καθοριστικό για τον ελληνικό λαό είναι αν 
αλλάζεις πράγματα, αν πραγματοποιείς έργο. Μέσα σε αυτή την πορεία 
υπάρχουν γεγονότα, τα οποία είναι και αρνητικά. Παραδείγματος χάρη παλιά 
ήταν το επεισόδιο Οτσαλάν ή τον περασμένο Απρίλιο - Μάιο υπήρξε η εξέλιξη 
αυτή για το Ασφαλιστικό, η οποία κρίθηκε από την κοινή γνώμη αρνητικά.

Αλλά όμως εάν έχεις σχέδιο, εάν ξέρεις πως θέλεις να 
προχωρήσεις για την ανάπτυξη και συμβάλλεις στην ανάπτυξη, αν ξέρεις πως 
θέλεις να αναδείξεις το χώρα και συμβάλλεις σε αυτό, εάν έχεις πολιτικές 
καθημερινές για την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, τότε η πολιτική σου 
ξεπερνά αυτά τα εμπόδια. Μπορεί να είναι ισχυρά εμπόδια, μπορεί να 
δημιουργούν ανωμαλία, αλλά εάν έχεις μια αποτελεσματική πολιτική η οποία 
δείχνει ότι αλλάζεις τη χώρα, τότε δεν είναι σε θέση να σε σταματήσουν.

κ.ΚΑΛΟΣ («ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΟΡΡΑΣ»): Κύριε Πρόεδρε, το ζήτημα των 
παράνομων ελληνοποιήσεων απασχόλησε το τελευταίο διάστημα τον Τύπο, 
την τελευταία εβδομάδα που μας πέρασε, με αφορμή αυτό το πόρισμα της 
ένορκης διοικητικής εξέτασης που έγινε στην Ελληνική Πρεσβεία στη Μόσχα.

Ποια μέτρα θα ληφθούν, εάν διαπιστωθεί ότι πράγματι υπήρξαν 
κάποιες παραβάσεις αυτού του τύπου και αν πρόκειται τελικά να υπάρξει 
ξεκαθάρισμα των εκλογικών καταλόγων που ζητάει η Αντιπολίτευση; 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Απ’ ό,τι έχω πληροφορηθεί και διάβασα στις εφημερίδες, 
έγινε μία έρευνα στην Πρεσβεία της Μόσχας, ίσως και σε κάποιες άλλες 
Πρεσβείες, και διαπιστώθηκαν μία σειρά από παρατυπίες.

Η Διοίκηση έχει επιληφθεί και η απάντηση τι θα γίνει μετά, 
βεβαίως όσοι δεν τήρησαν τους νόμους θα πρέπει να παραπεμφθούν στη 
Δικαιοσύνη και να κρίνει η Δικαιοσύνη και αν παρανόμησαν, πρέπει να 
τιμωρηθούν. Αυτό είναι το ένα κεφάλαιο.

Το άλλο κεφάλαιο είναι το θέμα της νοθείας όπως λέει η Νέα 
Δημοκρατία. Ενα θέμα το οποίο άρχισε να αναπτύσσει αμέσως μετά τις 
εκλογές, για άλλοθι και για να δικαιολογήσει την ήττα της. Οι ελληνοποιήσεις 
πήραν μία τεράστια διάσταση και η Νέα Δημοκρατία ξέχασε, ότι πολλές απ’ 
αυτές έγιναν και επί εποχής της Νέας Δημοκρατίας. Και μία πολιτική η οποία 
ήταν αποφασισμένη από όλα τα Κόμματα και στην οποία συμφωνούσαν όλα 
τα Κόμματα, έγινε ξαφνικά μία πολιτική ανατροπής της θέλησης της 
πλειοψηφίας του ελληνικού λαού.

Αυτά είναι αστεία πράγματα και λυπάμαι -και θέλω να το πω με 
έμφαση- ότι σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία έχει κατακτήσει με σκληρό 
αγώνα τη Δημοκρατία, λυπάμαι ότι με διαδικασίες τις οποίες έχουμε 
καθιερώσει για να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια στις εκλογικές 
αναμετρήσεις και στις οποίες συμμετέχουν όλα τα Κόμματα δημιουργούνται 
τέτοια θέματα. Φαίνεται τη Νέα Δημοκρατία, την βασανίζει το παρελθόν της 
του 1961 και δεν μπορεί να αποστεί από τις μνήμες της ΕΡΕ.

κ.ΑΟΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ («ΕΤ-3»1: Θα ήθελα να ρωτήσω, ένα θέμα το οποίο 
αφορά τη Θεσσαλονίκη και κυρίως τους Θεσσαλονικείς. Η αγωνία το αν στους



Ολυμπιακούς Αγώνες θα πάρουν ένα μερίδιο από έργα απ’ όλο αυτό το 
μεγάλο γεγονός; Και επίσης αν η υποψηφιότητα του κ.Λαλιώτη, ίσως ανοίξει 
ένα δρόμο για μια δημιουργία ενός ξεχωριστού -θα λέγαμε- Υπουργείου για 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Οσον αφορά το πρώτο θέμα, βεβαίως και θα υπάρχει ένα 
σημαντικό ποσό για έργα στη Θεσσαλονίκη αθλητικά και πολιτιστικά. Θα 
χάσω κάποιο καιρό να ψάξω να βρω το ακριβές ποσό, ο κ.Βενιζέλος που λέει 
160 δισεκατομμύρια. 160 δισεκατομμύρια για τη Θεσσαλονίκη για αθλητικά και 
πολιτιστικά έργα με αφορμή του 2004.

Με την ευκαιρία αυτή, θέλω να θυμίσω ότι στη Θεσσαλονίκη 
υπάρχουν τρία γεγονότα τα οποία θα χαράξουν εδώ τις εξελίξεις: Το ένα είναι 
η Σύνοδος Κορυφής του 2003. Το δεύτερο είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες με το 
ποσό αυτό, γιατί θυμίζω είναι το ίδιο ή περισσότερο από τα ποσά τα οποία 
δαπανήθηκαν για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα. Και το τρίτο είναι η 
υποψηφιότητα για την EXPO του 2007 και εκεί θα υπάρξει μια σημαντική 
παρέμβαση.

Οσον αφορά το Υπουργείο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σας 
έχω επαναλάβει, ότι έχοντας ζήσει τη δομή της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης 
και τον τρόπο λειτουργίας της, την κατανομή όλων των δραστηριοτήτων σε 
περισσότερα Υπουργεία.

Είμαι της πεποίθησης ότι ένα Υπουργείο Ολυμπιακών Αγώνων 
θα σημάνει μια μεγάλη καθυστέρηση, γιατί θα οδηγήσει σε ανακατατάξεις και 
προσαρμογές οι οποίες θα πάρουν πολύ καιρό, από το ουσιαστικό έργο θα 
αφιερωθούμε όλοι στις διοικητικές διαδικασίες. Δεν χρειάζεται. Η Διυπουργική 
Επιτροπή με τα όργανά της, πραγματοποιεί έναν καλό συντονισμό.

κ.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ («ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»): Κύριε Πρόεδρε, να 
επανέλθουμε λίγο στο θέμα του Συνεδρίου. Ζητήσατε την επίσπευσή του. 
Αυτό σημαίνει, ότι έχετε διαγνώσει πρόβλημα. Θα ήθελα αν είναι δυνατόν να 
γίνετε πιο συγκεκριμένος στα προβλήματα τα οποία σας οδήγησαν στην 
απόφαση αυτή; Και τι σας κάνει να πιστεύετε, ότι από το Συνέδριο και την 
αναδόμηση ή ανασχηματισμό θα μπορέσετε να φέρετε σε πέρας το έργο σας;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Μίλησα πιστεύω διεξοδικά, γιατί χρειάζεται κατά 
περιόδους σε κάθε δημοκρατικό Κόμμα να υπάρχει μία εξέταση της πολιτικής, 
να υπάρχει μία συζήτηση για τις προοπτικές, να υπάρχει ανανέωση των 
ηγεσιών και νομίζω ότι στο ΠΑΣΟΚ μια που έχουμε καθορίσει καταστατικά, ότι 
κάθε τρία χρόνια γίνεται Συνέδριο, αυτό το Συνέδριο λίγους μήνες πριν από το 
τακτικό Συνέδριο του Μαρτίου όπως θα ήταν, εντάσσεται μέσα σε αυτή τη 
διαδικασία της ενίσχυσης της πολιτικής μας θέσης, της στράτευσης των 
δυνάμεων, του καθορισμού των προτεραιοτήτων, για να μπορέσει το ΠΑΣΟΚ 
να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά τα προβλήματα.

Πιστεύω, ότι μέσα από τη διαδικασία αυτή, θα υπάρχει μία 
δυναμική στο Κόμμα, θα υπάρχει μία δυναμική στην Κυβέρνηση, που θα 
ενισχύσει εμάς όλους για μία πορεία τα επόμενα χρόνια, που θα μας δώσει τη



δυνατότητα να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα στις Δημοτικές και Νομαρχιακές 
Εκλογές και να νικήσουμε και στις Εκλογές του 2004.

Κ.ΚΟΝΤΟΒΟΥΛΙΔΗΣ («ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ») : Από την απάντηση που δώσατε 
στο ερώτημα συναδέλφου, για τα όσα σας είπαν χθες οι φορείς της πόλης, 
εγώ τουλάχιστον κατάλαβα ότι πρέπει να περιμένουμε καμιά δεκαριά ακόμα 
χρόνια για να δούμε ΜΕΤΡΟ, αν δούμε ΜΕΤΡΟ.

Για το θέμα της Εκθεσης όμως, νομίζω ότι μπορείτε να δώσετε 
κάποια απάντηση πιο συγκεκριμένη. Είπατε χθες στους φορείς, ότι θα δοθεί 
ένα επιπλέον 12% στο θέμα του μετοχικού κεφαλαίου της ΗΕΙ_ΕΧΡΟ. Γιατί 
δεν δίνετε στη δημοσιότητα συγκεκριμένα την Εκθεση της ΕΙΙΚΟΒΑΝΚ και 
γιατί δεν δεσμεύεστε για τη συμμετοχή των Φορέων στο Διοικητικό Συμβούλιο;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Οσον αφορά το σχόλιό σας, επειδή ήταν ειρωνικό, θα 
σας απαντήσω όμως, ότι εγώ έβγαλα άλλο συμπέρασμα. Προβλέπεται ότι θα 
είμαστε Κυβέρνηση τα άλλα δώδεκα χρόνια και μετά από δώδεκα χρόνια, θα 
σας αναγγείλω το αποτέλεσμα. Σας διαβεβαιώ ότι θα σας το αναγγείλω πολύ 
νωρίτερα, θα το δείτε πολύ νωρίτερα.

Οσον αφορά το 10% το οποίο έγινε 22%, είχαμε δηλώσει και 
πιστεύω ότι έτσι είναι επιβεβλημένο, πρέπει να υπάρξουν συνεννοήσεις των 
αρμοδίων Υπουργών, του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του 
κ.Πασχαλίδη, Υπουργού Μακεδονίας και Θράκης, για τους φορείς, πως θα 
γίνει αυτή η κατανομή των ποσοστών. Αυτή ήταν η απόφαση και σε αυτή την 
απόφαση στεκόμαστε.

Δεν βλέπω ότι κάνει μεγάλη διαφορά, εάν το ανακοινώσουμε 
μετά από λίγο καιρό. Ολοι μιλάμε για κοινωνικό διάλογο, για συνεννοήσεις και 
όταν το κάνουμε αυτό, εσείς βλέπετε καθυστερήσεις.

Ν.ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ («ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ»): Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν σας 
κολακεύει η υποδοχή που είχαν οι εξαγγελίες του λεγάμενου Κοινωνικού 
Πακέτου, που κάνατε την Τρίτη, αλλά εγώ διάβασα στις εφημερίδες και σε 
αναλύσεις με όχι κακή διάθεση απέναντι στην Κυβέρνηση, με φιλική διάθεση 
και σχόλια, με χαρακτήρα και φράσεις όπως, ότι: «λίγα ήταν τα τσιγάρα στο 
πακέτο Σημίτη», «για επιδόματα-ψίχουλα, για ευκαιριακά μέτρα.

Αναλύοντας δε, τα νούμερα για τις κοινωνικές δαπάνες που 
εξαγγείλατε, βλέπει κανείς ότι η αύξηση παραδείγματος χάρη, του 
πεντοχίλιαρου, για τον ΟΓΑ και το ΕΚΑΣ ισούται με ένα ποσό, που ημερησίως 
δεν ξεπερνά τις εκατόν εβδομήντα δραχμές.

Στους ανθρώπους που υπέστησαν τις θυσίες για την είσοδο, 
στην Οικονομική και Νομισματική Ενωση, τι απαντάτε; Θεωρείτε 
αδικαιολόγητη την απορία τους, όταν βλέπουν σε ανταπόδοση θυσιών 
χρόνων, να εισπράττουν σαν αντάλλαγμα, το αντίτιμο των εκατόν εβδομήντα 
δραχμών; Ευχαριστώ.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αν διαβάσετε τις ανακοινώσεις μου, την περασμένη 
Τρίτη, θα διαπιστώσετε ότι στις ανακοινώσεις αυτές, υπάρχει μονάχα μια



ενδεικτική αναφορά, στις συντάξεις και δεν υπάρχουν άλλες αναφορές, σε 
συγκεκριμένα μέτρα.

Εκείνο το οποίο παρουσίασα την Τρίτη, είναι το εξής: Για πρώτη 
φορά, η Κυβέρνηση αυτή επεξεργάσθηκε ένα πρόγραμμα τριετίας, όσον 
αφορά τους πόρους. Ότι στο Σύμφωνο Σταθερότητας, το οποίο είχε 
υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Ενωση, υπήρχε ορισμένη κατανομή πόρων. Την 
κατανομή πόρων αυτήν, την αλλάξαμε και βελτιώσαμε αισθητά, τις κοινωνικές 
παροχές και τους κοινωνικούς πόρους.

Αυξήσαμε τις κοινωνικές δαπάνες για την τριετία, από δέκα 
τρισεκατομμύρια, σε δεκατέσσερα τρισεκατομμύρια. Είναι μια αύξηση 40% και 
όταν τα τρία αυτά χρόνια, ο σωρευτικός πληθωρισμός θα είναι 11% εάν 
συγκρίνουμε το 40% με το 11% κι ο πιο κακόπιστος βλέπει ότι δεν 
αναπροσαρμόζουμε απλώς, με βάση τον πληθωρισμό, αλλά υπάρχει μια 
ουσιαστική και σημαντική αύξηση. Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμά μας: 
θέλουμε και αφιερώνουμε περισσότερους πόρους στις κοινωνικές δαπάνες.

Τι θα κάνουμε τους πόρους αυτούς; Υπάρχει μια σειρά από 
αποφάσεις. Θ’ αναφέρω για παράδειγμα. Υπάρχει το Δίκτυο Αλληλεγγύης, 
που είναι ένα δίκτυο για να περιορίσει τον αποκλεισμό, τη φτώχεια, να 
αντιμετωπίσει τη βοήθεια σε ανθρώπους που έχουν ανάγκες και αναφέρεται 
σε συγκεκριμένα μέτρα.

Ενισχύουμε οικογένειες στις μειονεκτικές περιοχές. Ενισχύουμε 
φτωχά αστικά νοικοκυριά. Ενισχύουμε τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Εκεί θα 
πάνε τα χρήματα. Και αν τα χρόνια που έρχονται υπάρχουν άλλες ανάγκες, 
που νομίζουμε ότι πρέπει να χρηματοδοτηθούν, θα τις χρηματοδοτήσουμε με 
αυτούς τους πόρους.

Εσείς προσπαθείτε τώρα να γελοιοποιήσετε αυτήν την 
προσπάθεια. Εδώ θέλω να αναφέρω το εξής: Το 1993, όταν η Κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ ανέλαβε, η σύνταξη του ΟΓΑ ήταν 13.000 δρχ. το μήνα. Αυτή τη 
στιγμή, είναι 48.000 η κατώτατη σύνταξη του ΟΓΑ -γιατί υπάρχουν κι άλλες 
συντάξεις του ΟΓΑ, οι οποίες είναι πολύ περισσότερες- και θα αυξηθεί το 
μήνα κατά 5.000 δρχ. και θα πάει πάνω από τις 60.000 δρχ. στο τέλος της 
τετραετίας. Δεν είναι αυτό μια αύξηση, η οποία είναι σημαντικά επάνω από 
τον πληθωρισμό;

Μονάχα είπα σωρευτικός πληθωρισμός 11%, τρία χρόνια, τον 
ένα χρόνο σχεδόν δίνεται η αύξηση που προκύπτει από τον πληθωρισμό 
αυτόν, για τα τρία χρόνια. Φαίνεται πολύ υψηλότερη από τον πληθωρισμό, θα 
είναι επάνω από τις 60.000 -63.000, 64.000, 65.000, 66.000 δρχ. δεν ξέρω 
πόσο αυτή τη στιγμή- δεν μπορώ, δεν θέλω να το καθορίσω, γιατί θα 
χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες, αλλά είναι μια θετική πορεία.

Όπως και η κατώτατη σύνταξη του ΙΚΑ, ήταν την ίδια εποχή, το 
1993, 75.000 δρχ. Και αυτή τη στιγμή, με το ΕΚΑΣ (το Επίδομα Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης) ξεπερνά τις 152.000 δρχ.



Ο κ.Καραμανλής και η Νέα Δημοκρατία, υποσχέθηκαν στις 
εκλογές, ότι η σύνταξη θα φθάσει στις 152.000 δρχ. Αυτό όμως έγινε 
αυτόματα, από τη δική μας την πολιτική, όπως τη σχεδιάσαμε και την 
εφαρμόζουμε. Και θα ανεβεί και άλλο, τα επόμενα χρόνια.

Είναι όλα καλά; Γιατί λένε μερικοί, επειδή παρουσιάζουμε αυτή 
την εικόνα, όλα είναι καλά και σπουδαία. Αυτό λένε. Δεν λέμε ότι είναι όλα 
καλά και σπουδαία. Λέμε ότι υπάρχουν πολλές ανάγκες. Λέμε ότι υπάρχουν 
πολλά προβλήματα, ότι υπάρχουν ανισότητες, ότι χρειάζονται παρεμβάσεις. 
Αλλά λέμε και κάτι άλλο: Θα πετύχουμε, εάν πορευθούμε με σταθερότητα και 
συνέπεια.

Αν αρχίζουμε και για να εντυπωσιάσουμε να ξεπεράσουμε αυτό 
το οποίο λέγεται, το κλίμα, να έχουμε καλές εντυπώσεις γιατί πλησιάζει το 
Συνέδριο, οι εκλογές και αρχίζουμε και μοιράζουμε επιταγές δεξιά-αριστερά, 
τότε θα πάμε πίσω. Αυτή η πόρτα του πίσω έχει κλείσει, θα προχωρήσουμε 
πάντα με σχέδιο και με πρόγραμμα.

Γι’ αυτό βελτιώσαμε τα πράγματα. Διότι δεν ακολουθήσαμε τις 
σειρήνες του πολιτικού κόστους, αλλά ακολουθήσαμε την πεποίθηση ότι και η 
Ελλάδα μπορεί να προχωρήσει, όταν έχει πρόγραμμα, όταν βλέπει μακριά και 
εξετάζει κάθε βήμα για το πώς θα φθάσει στο μέλλον της.

Α.ΧΑΤΖΗ («ΑΥΓΗ»): Κύριε Πρόεδρε, είχατε εξαγγείλει πρωτοβουλίες για το 
πολιτικό χρήμα και το εκλογικό σύστημα. Ηθελα να ρωτήσω, πότε θα 
καλέσετε τα Κόμματα της Αντιπολίτευσης σε αυτή την κατεύθυνση και αν 
εξετάζετε θέμα αλλαγής του εκλογικού νόμου;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πράγματι έχουμε δηλώσει ότι και στα δύο αυτά θέματα θα 
υπάρχουν συζητήσεις και θα επιδιώξουμε αλλαγές. Το Υπουργείο Δημόσιας 
Διοίκησης έχει ολοκληρώσει πιστεύω έναν κύκλο συζητήσεων γύρω από τα 
οικονομικά των Κομμάτων και το πολιτικό χρήμα και θα ανοίξουμε με βάση 
αυτές τις προεργασίες που έχουν γίνει, τη συζήτηση σύντομα.

Εχουμε κάθε ενδιαφέρον να υπάρξει ακόμα περισσότερη 
διαφάνεια γύρω από το πολιτικό χρήμα. Εχουμε κάθε ενδιαφέρον να υπάρξει 
διαφάνεια στην πολιτική ζωή στη χώρα, να μην επηρεάζονται οι πολιτικές 
δραστηριότητες από οικονομική εξουσία, να υπάρχει μία σαφής διαχωριστική 
γραμμή ανάμεσα σε πολιτική και οικονομική εξουσία και όταν υπάρχει 
υπέρβαση αυτής της γραμμής, αυτό όχι μονάχα να είναι δύσκολο, αλλά να 
γίνεται φανερό.

Λέω, ότι είναι κάτι δύσκολο, κάτι ιδιαίτερα δύσκολο. Αλλά πρέπει 
να το προσπαθήσουμε. Και θέλω να θυμίσω, ότι στο Σύνταγμα ψηφίσαμε μία 
διάταξη η οποία προβλέπει ρυθμίσεις για τη σχέση Μαζικών Μέσων 
Ενημέρωσης, Προμηθευτών και Εργολάβων του Δημοσίου και του Κράτους.

Η διάταξη αυτή ψηφίστηκε με αντιδράσεις αρκετές, με 
διαμαρτυρίες πολλές φορές, αλλά επιμείναμε. Οπως θα επιμείνουμε για να 
υπάρχουν ρυθμίσεις σε εφαρμογή της, ρυθμίσεις οι οποίες θα εξασφαλίζουν



να υπάρχει μια πολιτική ζωή, η οποία να μην υπόκειται σε εντολές ή 
χειραγωγήσεις από οικονομικές εξουσίες.

Εχουμε επίσης πει, ότι το θέμα του εκλογικού νόμου θα το 
συζητήσουμε. Και είχαμε δηλώσει, ότι αυτό θα γίνει μετά την ψήφιση και την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας του Συντάγματος που έγινε φέτος, αργά το 
καλοκαίρι. Αρα τους επόμενους μήνες που έρχονται.

κα ΠΟΥΛΙΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε και χθες υποστηρίξατε με μεγάλη έμφαση, ότι 
η ελληνική οικονομία παρουσιάζει επιταχυνόμενους ρυθμούς ανάπτυξης. Από 
την αντιπολίτευση υποστηρίζεται, ότι αυτό το αποτέλεσμα οφείλεται στους 
επηυξημένους πρόσθετους πόρους και συγκεκριμένα στα κοινοτικά κονδύλια. 
Πώς απαντάτε σε αυτό το επιχείρημα;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αν εξετάσει κανείς πόσο είναι οι χρηματοδοτήσεις από τα 
Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης και την Ευρωπαϊκή Ενωση διαχρονικά θα 
διαπιστώσει, ότι οι χρηματοδοτήσεις αυτές κυμαίνονται στο 3%-4% του 
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Δηλαδή πέρσι, πρόπερσι είναι αυξημένες, 
αλλά και δεν ήταν και τόσο αυξημένες, γιατί παίζει όπως σας είπα, στο 3%-4% 
σε σχέση με αυτό που υπήρχε το ‘92 και το ‘93.

Ο ρυθμός ανάπτυξης, όπως ξέρετε, αυτή τη στιγμή είναι πάνω 
από το 4%. Ο ρυθμός ανάπτυξης από το ‘90 μέχρι το ‘93 -δεν θυμάμαι καλά- 
ήταν σχεδόν μηδενικός. Αρα παρά τα λεφτά τότε υπήρχε μηδενική ανάπτυξη. 
Με τα λεφτά τώρα υπάρχει υψηλός ρυθμός ανάπτυξης, ο οποίος βαίνει 
αυξανόμενος.

Εάν δει κανένας και τις επενδύσεις στη χώρα, θα διαπιστώσει 
ότι οι επενδύσεις έχουν αυξανόμενο ρυθμό. Αν θυμάμαι καλά αυτή τη στιγμή ο 
ρυθμός αύξησης είναι γύρω στο 6% κάθε χρόνο. 10%. Είναι ένας αριθμός ο 
πιο μεγάλος που γνωρίσαμε τα τελευταία χρόνια.

Πώς, λοιπόν, στην μία περίοδο με τα ίδια λεφτά και στην άλλη 
περίοδο με τα ίδια περίπου λεφτά, εμείς έχουμε ανάπτυξη και επενδύσεις και 
τότε δεν υπήρχε ανάπτυξη και δεν υπήρχαν επενδύσεις; Η απάντηση για μας 
είναι απλή, έχουμε πάρει τα χρήματα και τα έχουμε αξιοποιήσει. Εχουμε 
δημιουργήσει διαδικασίες ανάπτυξης, έχουμε σπρώξει τις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις και τις δημόσιες επιχειρήσεις να επενδύσουν. Είναι σε εξέλιξη 
περισσότερα έργα. Τα χρήματα πιάνουν τόπο. Αυτή είναι η απάντηση.

Είπα και χθες στην ομιλία μου και προχθές στην ομιλία μου, ο 
σκοπός δεν είναι ταμειακός σε σχέση με τα Κοινοτικά Πλαίσια. Η Νέα 
Δημοκρατία είχε επικεντρώσει πάντα τη συζήτηση «απορροφάτε, δεν 
απορροφάτε». Αλλά αυτό είναι ένα δεύτερο θέμα.

Το πρώτο και κυρίαρχο θέμα είναι γιατί απορροφούμε, πού 
πάνε τα χρήματα. Βοηθούν την ανάπτυξη; Και εμείς δίνουμε την απάντηση, 
ότι όπως δείχνουν οι αριθμοί, βοηθούν την ανάπτυξη, πετυχαίνουμε, 
προχωρούμε την αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη και τις επενδύσεις.



κ.ΠΑΛΙΚΑΡΗΣ («ΗΜΕΡΗΣΙΑ»): Πολλά ακούμε και διαβάζουμε για σχέδια 
επιστροφής του τέως Βασιλιά στην Ελλάδα. Ερώτημα, κινδυνεύει η Ελληνική 
Δημοκρατία -όπως την περιγράψατε κιόλας- από τυχόν επιστροφή; Και θα 
υπήρχε πρόβλημα, θα έκλεινε το ζήτημα εάν παραιτείτο από τις αξιώσεις του;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν γνωρίζω τις προθέσεις του κ.Γλύξμπουργκ. Εκείνο το 
οποίο γνωρίζω ότι αυτή τη στιγμή ζητά από το Ελληνικό Δημόσιο, δηλαδή 
από τον ελληνικό λαό ένα ποσό γύρω στα 200 δισεκατομμύρια δραχμές για 
την περιουσία του. Οσον αφορά τα άλλα θέματα θα εφαρμοστεί η νομοθεσία 
της χώρας. Είναι σαφής η νομοθεσία της χώρας και η νομοθεσία αυτή είναι 
και σύμφωνη με το ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απεφάσισε το 1998, ότι ο 
κ.Γλύξμπουργκ είναι υποχρεωμένος να επιλέξει ένα επώνυμο και μ’ αυτό το 
επώνυμο να εκδώσει το διαβατήριο με το οποίο ταξιδεύει. Εμείς δεν πρόκειται 
να επιτρέψουμε στο επίπεδο των συμβολισμών και των εντυπώσεων να 
δημιουργηθεί οποιαδήποτε σύγχυση για ζητήματα τα οποία έχει λύσει 
οριστικά, αμετάκλητα και για πάντα ο ελληνικός λαός.

Ε.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ («ALPHA NEWS»!: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το 
σχόλιό σας για την υποψηφιότητα του κ.Λαλιώτη στη θέση του Γραμματέα. 
Και θα ήθελα να μου πείτε, αν πιστεύετε, ότι για το καλό της δημοκρατίας στο 
Κόμμα σας θα πρέπει να υπάρξουν και άλλες υποψηφιότητες τόσο για τη 
θέση του Προέδρου, όσο και για τη θέση του Γραμματέα.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ο κ.Λαλιώτης είναι ένα στέλεχος με μεγάλη και 
δημιουργική προσφορά στο ΠΑΣΟΚ. Εχει συνεισφέρει στη διαμόρφωση των 
πολιτικών, έχει συνεισφέρει στο κυβερνητικό έργο. Είναι από τα πιο παλιά 
στελέχη και έχει πολύ καλή γνώση του Κινήματος, του Κόμματος, των 
διαδικασιών του, του τρόπου με τον οποίον μπορεί να κινητοποιηθεί και να 
έχει αποτελεσματικότητα. Γι’ αυτό χαιρετίζω την υποψηφιότητά του.

Το ποιος θα είναι Γραμματέας θα αποφασιστεί στο Κόμμα με 
δημοκρατικές διαδικασίες, τον εκλέγει η Κεντρική Επιτροπή. Επειδή είμαστε 
ένα δημοκρατικό Κόμμα, θα χαιρετίσω και κάθε άλλη υποψηφιότητα και για τη 
θέση του Γραμματέα και βεβαίως για τη θέση του Προέδρου.

κ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ («ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ»): Διάβασα με πάρα πολλή 
προσοχή τα όσα είπατε και στα εγκαίνια και στο δείπνο χθες και θα ήθελα να 
μας ενημερώσετε πως συμβιβάζονται τα στοιχεία που δώσατε, για την 
πραγματική σύγκλιση και συνοχή, όταν σύμφωνα με την έρευνα της ΓΣΕΕ, το 
10%, το πλουσιότερο τμήμα, απολαμβάνει το 26,36 του διαθέσιμου εθνικού 
εισοδήματος και το φτωχότερο 10%, το 2,2.

Σας άκουσα και ειλικρινά σας το λέω, όλα αυτά τα οποία μας 
είπατε, αναρωτιέμαι αν είναι κτήμα του ελληνικού λαού, αν προβάλλονται και 
αν τα υπερασπίζονται τα στελέχη και οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Με τις στατιστικές μπορεί κανείς να φτιάξει εικόνες, 
θετικές, αρνητικές. Είναι γνωστή η ρήση, ότι και η στατιστική αποτελεί, πολλές 
φορές, το πιο μεγάλο ψέμα.



Υπάρχουν όμως, ορισμένα αδιαμφισβήτητα γεγονότα. Η Ελλάδα 
αναπτύσσεται με ρυθμούς επάνω από το 4% και αυτό δεν το διαπιστώνει η 
Κυβέρνηση, το διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Ενωση, το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο, ο ΟΣΑ.

Αναμφισβήτητο είναι επίσης και επίσης αυτά διαπιστώνονται, 
από τους Διεθνείς Οργανισμούς, ότι ο ρυθμός αυτός ανάπτυξης, έχει οδηγήσει 
στην αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων, για τους εργαζόμενους, για τον 
Ελληνα πολίτη.

Αναμφισβήτητο είναι επίσης, ότι ανάμεσα στο εισόδημα του 
Ελληνα και στο εισόδημα του Ευρωπαίου, υπάρχει απόσταση, υπάρχει 
μεγάλη διαφορά. Είμαστε πίσω. Μερικοί απορούν. Εγώ απορώ γιατί 
απορούν. Η Ελλάδα, ήταν μπροστά από τη Γερμανία, την Αγγλία, τη Γαλλία 
ποτέ και έπεσε τώρα με την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ πίσω; Η Ελλάδα δεν 
ήταν πάντα πίσω; Δεν ήταν πάντα πολύ πίσω; Το ερώτημα είναι, όχι ότι είναι 
πίσω, αλλά τι κάνουμε, για να μειώσουμε αυτή την απόσταση.

Αναμφισβήτητο επίσης είναι, από τις στατιστικές των Διεθνών 
Οργανισμών και όχι της Κυβέρνησης, ότι το βιοτικό μας επίπεδο έχει ανεβεί. 
Ότι με τους ρυθμούς αυτούς ανάπτυξης, θα ανεβεί και θα πλησιάσει ακόμα 
περισσότερο. Ότι κάθε ημέρα με το 4 - 4,5 - 4,6 - 5%, πραγματοποιούμε την 
πραγματική σύγκλιση, αυτή είναι η αλήθεια.

Από εκεί και πέρα, αν υπάρχουν ανισότητες στην Ελλάδα; 
Βεβαίως υπάρχουν ανισότητες στην Ελλάδα. Αν υπάρχει φτώχεια στην 
Ελλάδα; Βεβαίως και υπάρχει φτώχεια στην Ελλάδα. Αλλά αν θέλουμε να 
είμαστε ψύχραιμοι και να κάνουμε καλά τη δουλειά μας, πρέπει να δούμε 
κάποιοι αριθμοί που παρουσιάζονται, ανταποκρίνονται σε πραγματικά 
γεγονότα, ή μεταφέρονται χωρίς έναν έλεγχο, του τι συμβαίνει εδώ στη χώρα;

Εχω μιλήσει στη Βουλή, σχετικά με αυτό το θέμα και θα ήθελα 
να επαναλάβω πολύ σύντομα αυτό που είπα. Εδώ στην Ελλάδα, όπως 
ξέρουμε όλοι μας, οι Ελληνες έχουν κατά κανόνα, δικό τους σπίτι. Η 
στατιστική λέει, ότι επάνω από το 75-80% έχουν ιδιοκατοίκηση. Πολλοί έχουν 
και δύο σπίτια χωρίς να είναι πλούσιοι, έχουν ένα στο χωριό και κάθονται και 
σ’ ένα διαμέρισμα στην πόλη.

Θα ξέρετε επίσης ότι η ιδιοκατοίκηση δεν είναι κάτι, που 
χαρακτηρίζει τις οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Και γι’ αυτό δεν 
λαμβάνεται καθόλου υπ’ όψιν στη στατιστική της ευπορίας, ή της φτώχειας. 
Δεν μετρά, δεν ενδιαφέρει. Αλλά εκεί πληρώνουν όλοι ενοίκιο. Ενώ στην 
Ελλάδα, κάθονται και σε δικά τους σπίτια. Δεν κάνει αυτό, διαφορά όσον 
αφορά το επίπεδο ή τη σημασία του εισοδήματος;

Η, να αναφέρω ένα άλλο παράδειγμα. Δεν μετριόνται στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση, οι ενισχύσεις που δίνονται στους αγρότες, στις αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις. Και δεν μετριόνται, γιατί όταν έχει κάποιος μια εκμετάλλευση



150 στρεμμάτων με 200-300 ζώα, η εξισωτική ή όποια αποζημίωση παίρνει, 
είναι επιχειρηματική ενίσχυση βέβαια.

Αλλά στην Ελλάδα στο χωριό, η εξισωτική αποζημίωση που 
παίρνει ένας αγρότης με δύο ή τρία ζώα, είναι μια συνεισφορά στο εισόδημα. 
Παίζει και αυτό ρόλο στο εισόδημα, όπως για παράδειγμα, το επίδομα 
θέρμανσης, δεν μετράται σύμφωνα με τους στατιστικούς κανόνες της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης. Εδώ μετράται.

Το συμπέρασμα; Το συμπέρασμα είναι ότι χρειαζόμαστε για να 
μετρήσουμε σωστά αυτά τα στοιχεία, μια προσαρμογή των μεθόδων 
μέτρησης, τι θα δώσει αυτή η προσαρμογή; Θα δώσει, ότι οι αριθμοί είναι 
διαφορετικοί.

Αλλά θέλω πάλι να επαναλάβω, για να μην υπάρχει καμία 
διαφορετική ερμηνεία, ότι έχουμε ανισότητες και στα εισοδήματα και στις 
Περιφέρειες, έχουμε και κόσμο ο οποίος, έχει πολύ μεγάλη δυσκολία, στην 
καθημερινή ζωή και αυτά τα προβλήματα τα αντιμετωπίζουμε και θέλουμε να 
τα αντιμετωπίσουμε, ακόμα πιο αποτελεσματικά.

Δ.ΜΠΟΤΩΝΗΣ ί«ΑίΤΕΡ-5»): Κύριε Πρόεδρε σας ακούσαμε νωρίτερα, σε 
απάντησή σας για την υπόθεση ΔΕΚΑ (Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών) 
να λέτε με έμφαση μάλιστα ότι: «Θέλω να μάθω πως έφθασε αυτό το έγγραφο 
στα χέρια του κ.Εβερτ». Αυτό είναι το πρόβλημα; Δεν απασχολεί την 
Κυβέρνηση και το περιεχόμενο;

Να προσθέσω δε, ότι η Νέα Δημοκρατία, κάνει λόγο για το 
μεγαλύτερο κόλπο των τελευταίων ετών, που έχει στηθεί εις βάρος των 
μικροεπενδυτών, οι οποίοι, έχουν χάσει αρκετά τρισεκατομμύρια δραχμές, 
πως απαντάτε;
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Απάντησα όπως απάντησα πριν, γιατί αυτό ερωτήθηκα. 
Δεν ερωτήθηκα για την ουσία της υπόθεσης και σας ευχαριστώ, γιατί μου 
δίνετε τη δυνατότητα να προσθέσω δύο-τρία σχόλια.

Όπως ξέρετε, υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία 
ισχύει σχετικά με μηνύσεις που γίνονται και αφορούν έναν αριθμό ατόμων, οι 
μηνύσεις για ορισμένα γεγονότα και για γεγονότα τα οποία μπορεί να έχουν 
σχέση και μέλη της Κυβέρνησης. Η μήνυση διαβιβάζεται χωρίς εξέταση, χωρίς 
να γίνει προανάκριση, από τον Εισαγγελέα στον Πρόεδρο της Βουλής. Η 
διαβίβαση του εγγράφου, η οποία έγινε -του εγγράφου το οποίο μου είναι 
άγνωστο, ως προς το περιεχόμενο, γιατί θα το σχολίαζα διαφορετικά- δεν 
σημαίνει τίποτα σε σχέση με πολιτικά πρόσωπα.

Μπορεί να σημαίνει απλά, ότι μέσα σ’ αυτή τη διαδικασία, 
πρέπει να εξεταστούν και ορισμένα πολιτικά πρόσωπα. Ούτε προδικάζει 
ευθύνες, ούτε σημαίνει ότι κάποιοι συμμετείχαν, ή ότι έκαναν κάτι, το οποίο 
είναι μεμπτό. Αρα το γεγονός αυτό καθεαυτό δεν πρέπει να δημιουργεί την 
εντύπωση, ότι εδώ κάτι τρέχει.



Το δεύτερο. Όπως ίσως θυμάστε, στην αρχή του χρόνου και στο 
τέλος του περασμένου χρόνου, υπήρξαν διεξοδικές συζητήσεις, στη Βουλή γι’ 
αυτά τα θέματα. Υπήρξαν ακροάσεις, ιδίως για το θέμα της ΔΕΚΑ και για το 
Χρηματιστήριο ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και διαφάνειας της Βουλής, 
στις 26 Οκτωβρίου του 2000 και στις 9 Νοεμβρίου του 2000.

Εγινε συζήτηση και για την πρόταση δυσπιστίας της Νέας 
Δημοκρατίας κατά του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας στις 30-31 Ιανουάριου 
και 1 Φεβρουάριου του 2001. Από όλες αυτές τις συζητήσεις, όπου 
εξαντλήθηκε το θέμα, δεν προέκυψε τίποτα.

Δεν ξέρω τι καινούριο υπάρχει στο πόρισμα και τι επικαλείται ο 
κ.Εβερτ. Αλλά δεν υπήρχαν αυτά τα στοιχεία, τον περασμένο Νοέμβριο και 
τον περασμένο Ιανουάριο, στη συζήτηση της Βουλής; Προφανώς υπήρχαν. 
Σαφέστατα υπήρχαν. Αρα δεν είναι τίποτε καινούριο.

Τι είναι; Είναι μια προσπάθεια υπονόμευσης της πορείας της 
εθνικής οικονομίας, μια προσπάθεια να δημιουργηθεί πάλι τζόγος γύρω από 
το θέμα, συζήτηση, να επηρεαστεί το Χρηματιστήριο, να δημιουργηθεί ένα 
αρνητικό κλίμα. Να τρέχουν εισαγγελικές έρευνες. Δεν έκανε η ΔΕΚΑ καλά τη 
δουλειά της, δεν έκαναν οι Υπουργοί καλά τη δουλειά τους.

Εδώ θέλω να εκφράσω την πεποίθησή μου, ότι η ΔΕΚΑ 
λειτούργησε και λειτουργεί, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Ότι η 
λειτουργία της όπως αποδείχθηκε κατ’ αυτές τις συζητήσεις στη Βουλή, είχε 
αποδεδειγμένο όφελος για το κράτος. Και ότι λειτούργησε μέσα στα πλαίσια 
των κανόνων και αντίστοιχα θα έλεγα, όπως λειτουργούν και άλλοι φορείς στο 
εξωτερικό, αντίστοιχοι φορείς.

Εμένα δεν μου αρέσουν να υπάρχουν σημεία τα οποία 
προκαλούν απορίες ή ερωτήματα. Γι’ αυτό ζήτησα από τον Πρόεδρο της 
Βουλής, τον κ.Κακλαμάνη, να συνεννοηθεί με τα άλλα κόμματα, ώστε παρά 
τον κανονισμό της Βουλής ο οποίος προβλέπει, ότι το κείμενο αυτό θα 
δημοσιευτεί στην Ολομέλεια, δηλαδή αρχές Οκτωβρίου, να το δημοσιεύσει το 
ταχύτερο για να υπάρχει ουσιαστική συζήτηση και ουσιαστική απάντηση επί 
του αγνώστου αυτού κειμένου.

κ.ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ («ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ»): Κύριε Πρόεδρε, είστε ένας 
βαθιά δημοκράτης πολιτικός. Θα μπορούσατε για να σας χειροκροτήσουν οι 
Θεσσαλονικείς να δώσετε την υπόσχεση-υπέρβαση, ότι του χρόνου που θα 
έρθετε στο τριήμερο θα ακολουθεί το αυτοκίνητό σας την κυκλοφορία της 
πόλης και δεν θα υπάρχει αυτή η πρωτοφανής αστυνομοκρατία;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Εγώ κ.Παντελίδη διάβασα πριν 15 μέρες, ότι πρόκειται η 
πόλη της Θεσσαλονίκης να δώσει μηνύματα στην Κυβέρνηση και στην 
κυβερνητική πολιτική, θα υπάρχει ξεσηκωμός, θα υπάρχει μία σειρά από 
διαμαρτυρίες, ότι οργανώνονται οι φορείς, ότι σηκώνονται σημαίες, ότι αυτό το 
οποίο είναι μία συνηθισμένη διαδικασία για να αναδείξει την ελληνική 
οικονομία, θα γίνει πεδίο αναμέτρησης απέναντι στην Κυβέρνηση και στην 
Αντιπολίτευση και διάφορους φορείς.



Διάβασα επίσης, ότι η Διεθνής Εκθεση Θεσσαλονίκης -που 
όπως ξέρετε όλοι, έχει ζωή 66 ετών- είναι το πεδίο που θα υπάρχουν 
διαμαρτυρίες για την παγκοσμιοποίηση. Δηλαδή το Διεθνής ενοχλεί; Πρέπει 
να μην είναι πια Διεθνής η Εκθεση της Θεσσαλονίκης;

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

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

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

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

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

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

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



Στη Γερμανία γίνονται ταυτόχρονα και από επίσημους φορείς 
σχόλια του τύπου, ότι εάν η Ελληνική Κυβέρνηση σε συνεργασία με τη 
Γερμανική Κυβέρνηση δεν βρουν μία πολιτική λύση στο θέμα, ενδέχεται να 
υπάρξει και μποϊκοτάζ των επισήμων γερμανικών αρχών στην επικείμενη 
Διεθνή Εκθεση Βιβλίου της Φρανκφούρτης, όπου τιμάται η Ελλάδα.

Θα ήθελα σας παρακαλώ να σχολιάσετε αυτές τις εξελίξεις. 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Οπως είναι γνωστό αυτή τη στιγμή υπάρχει μία απόφαση 
του Αρείου Πάγου, η οποία επιδικάζει στα θύματα του Διστόμου αποζημίωση 
και οι ενδιαφερόμενοι έχουν προσφύγει στα δικαστήρια για να εκτελέσουν τις 
υπάρχουσες αποφάσεις σε περιουσιακά στοιχεία, τα οποία είναι: ένα σχολείο, 
το Πολιτιστικό Κέντρο του Γκαίτε και αν θαρρώ προσπάθησαν και στην 
Πρεσβεία. Γύρω από το θέμα αυτό αν μπορεί να γίνει η εκτέλεση υπάρχει σε 
εξέλιξη μία δικαστική διαδικασία.

Οπως επίσης σε σχέση με την απόφαση του Αρείου Πάγου 
υπάρχει η απόφαση άλλου τμήματος του Αρείου Πάγου και θα αποφασίσει 
τελικά πάνω στο θέμα το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο.

Εκκρεμεί, λοιπόν, στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο πρώτα απ’ 
όλα το βασικό θέμα. Και εκκρεμεί στα υπόλοιπα δικαστήρια το θέμα της 
εκτέλεσης. Η Ελληνική Κυβέρνηση είναι της άποψης, ότι όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι πρέπει να περιμένουν την εξέλιξη αυτών των δικαστικών 
διαδικασιών για να δούμε ποια είναι η εικόνα.

Το δεύτερο και ανεξάρτητο με το πρώτο είναι, ότι η Ελληνική 
Κυβέρνηση και εγώ προσωπικά έχω αναφέρει, ότι υπάρχουν κάποια θέματα 
ανοιχτά, ή τουλάχιστον κατά την Ελλάδα ανοιχτά για να είμαι σαφής. Το 
περίφημο θέμα του κατοχικού δανείου. Αυτά τα θέματα δεν μπορούμε να τα 
συζητήσουμε όμως, όσο υπάρχουν αυτές οι διαδικασίες. Διότι είναι κατανοητό 
από την άλλη πλευρά, θέλουν να ξέρουν πως έχει ακριβώς η κατάσταση για 
να τα χειριστούν.

Θα πρέπει να περιμένουμε να κλείσει δικαστικά το θέμα των 
επανορθώσεων, όπως έχει εξελιχθεί και να δούμε μετά πώς θα συνεχίσουμε 
το πρόβλημα ή πώς θα επιδιώξουμε την απάντηση στο πρόβλημα όπως το 
είχε θέσει από πολύ παλιά η Ελληνική Κυβέρνηση.

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


