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Ο Πρωθυπουργός κ.Κώστας Σημίτης, παρεχώρησε σήμερα στις 14.00, 
στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, την καθιερωμένη ετήσια συνέντευξή 
του στους Ανταποκριτές Ξένου Τύπου στην Αθήνα και τους Ελληνες 
δημοσιογράφους.

Της συνέντευξης του Πρωθυπουργού προηγήθηκε σύντομη αναφορά 
του Προέδρου της Ενωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου Ευάγγελου 
Αντώναρου, η οποία έχει ως ακολούθως:

Ε. ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ: Κυρίες και κύριοι, πριν από 8 χρόνια ακριβώς τέτοια εποχή, 
το Δεκέμβριο του 1996, η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου Ελλάδας και 
εγώ προσωπικά, είχαμε την ιδιαίτερη χαρά ν’ αποδεχθεί ο Πρωθυπουργός κ. 
Κώστας Σημίτης -τότε στο αξίωμα του Πρωθυπουργού λιγότερο από ένα 
χρόνο- μια πρόσκληση που του είχαμε απευθύνει να συμμετάσχει σε γεύμα -  
συνέντευξη Τύπου που θα παρέπεμπε και παρέθεσε τότε η Ένωση 
Ανταποκριτών Ξένου Τύπου.

Το γεύμα αυτό έγινε μια παράδοση κι έτσι 8 χρόνια αργότερα, 
επιστρέφουμε εδώ στις ρίζες μας από εδώ που ξεκινήσαμε, στο ξενοδοχείο 
που έχουμε τη χαρά να μας φιλοξενεί σήμερα, ανακαινισμένο βέβαια με την 
καινούρια του μορφή, ενόψει και των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και μια 
μέρα που κάθε άλλο παρά Δεκεμβριάτικη είναι, όπως βλέπετε έξω λάμπει ο 
ήλιος, οι δημοσιογράφοι βέβαια οι οποίοι έχουν μαζευτεί εδώ και οι φίλοι μας 
από όλους τους τομείς από τον επιχειρηματικό κόσμο, οι διπλωμάτες, από τον 
ακαδημαϊκό κόσμο, θυσιάζουν αυτή την ωραία μέρα μετά χαράς για να 
βρίσκονται εδώ μαζί μας και να ακούσουν τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας τον 
κ. Κώστα Σημίτη.

Έλεγα στον Πρωθυπουργό προ ολίγου ότι προχθές το βράδυ, 
στο Μέγαρο Μουσικής είχα τη χαρά προσωπικά να τον ακούσω να εκφωνεί 
μια πραγματικά μοναδική σε αυτό το περιεχόμενο ομιλία, για το όραμά του για 
την ενωμένη Ευρώπη και την Ελλάδα μέσα στην ενωμένη Ευρώπη. Φοβούμαι 
όμως σήμερα -και λέω φοβούμαι διότι ξέρω τους συναδέλφους μου και του 
ελληνικού και του ξένου Τύπου- ότι οι ερωτήσεις οι οποίες θα του 
απευθυνθούν, θ’ αναφέρονται σε άλλους τομείς. Άλλωστε έχει γίνει μια



προεργασία στα Μέσα, αυτή η συνέντευξη Τύπου έχει ανακοινωθεί όσο καμία 
άλλη συνέντευξη Τύπου τα τελευταία χρόνια.

Σας ευχαριστώ όλους σας και όσους μας υποστηρίζετε και μας 
ενισχύετε σε αυτές τις προσπάθειες που κάνουμε για ενημέρωση και του 
ξένου και του ελληνικού Τύπου, για την παρουσία σας εδώ σήμερα και έχω τη 
χαρά να παρακαλέσω τον Πρωθυπουργό κ. Κώστα Σημίτη να πάρει τον λόγο.

Ο Πρωθυπουργός, στην εισαγωγική παρέμβασή του, είπε τα εξής:

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κυρίες και κύριοι θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Αντώναρο 
και την Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου, που μου δίνει αυτή τη 
δυνατότητα να απαντώ σε ερωτήσεις, να διευκρινίζω θέματα, να πληροφορώ 
στο τέλος του χρόνου.

Προτού απαντήσω στις ερωτήσεις σας, θα ήθελα να κάνω μια 
μικρή εισαγωγή σε σχέση με το πώς βλέπω εγώ τα κεντρικά θέματα της 
πολιτικής επικαιρότητας αυτή τη στιγμή.

Οι εξελίξεις των τελευταίων ετών συγκλίνουν στη διαμόρφωση 
μιας γενικευμένης αίσθησης αλλά και πεποίθησης, ότι η χώρα μας ως 
κοινωνία και ως χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει δυνατότητες να 
κατακτήσει υψηλότερα επίπεδα και υψηλότερες επιδόσεις από άλλοτε. Να 
αλλάξουμε ταχύτητα. Να πάμε πιο ψηλά, πιο μπροστά.

Θα πάμε πιο μπροστά, γιατί εμείς ξέρουμε την έκταση της 
προόδου, πως την επιτυγχάνουμε, πως μπορούμε να συνεχίσουμε αυτό που 
ξεκινήσαμε τα περασμένα χρόνια. Έχουμε βέβαια και επίγνωση των 
ελλείψεων, των υστερήσεων που πολεμάμε και θα συνεχίσουμε να 
πολεμούμε.

Για παράδειγμα: ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης της χώρας 
είναι 4%, ένας από τους υψηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο 
υψηλότερος αυτή τη στιγμή. Όμως η ανεργία παρ’ ότι μειώθηκε κατά 3% τα 
τελευταία χρόνια, που αγγίζει πια το μέσο ευρωπαϊκό όρο, είναι όμως το υπ’ 
αριθμόν ένα κοινωνικό πρόβλημα, που χρειάζεται αντιμετώπιση.

Οι δαπάνες της κοινωνικής προστασίας έφτασαν με τα 
κοινωνικά μέτρα που αναγγείλαμε το Σεπτέμβριο, στο επίπεδο του μέσου 
όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως παρ’ όλα αυτά οι κατώτατες συντάξεις 
του ΙΚΑ, του ΟΓΑ, του ΤΕΒΕ και των υπολοίπων Ταμείων, όσο κι αν 
αυξήθηκαν -και αυξάνονται κάθε χρόνο περισσότερο από τον πληθωρισμό- 
παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα και δεν μας ικανοποιούν.

Το νόμισμά μας είναι το ισχυρότερο που είχε ποτέ η Ελλάδα. 
Αυτό σημαίνει πως δεν υπάρχει κίνδυνος υποτιμήσεων και διολισθήσεων, 
αυτό που ξέραμε παλιά και που οδηγούσε στην εξανέμιση του εισοδήματος 
των εργαζομένων. Όμως σε πολλά προϊόντα οι τιμές παρουσιάζουν αυξήσεις 
υψηλότερες από τον πληθωρισμό και αυτό είναι ένα φαινόμενο που βασανίζει 
τον κόσμο και η αγορά απειλείται από στρεβλώσεις με θύμα τον καταναλωτή.

?



Κεντρικός αντίπαλός μας είναι και παραμένει η ανασφάλεια του 
πολίτη, όποια κι αν είναι η προέλευσή της. Οι κοινωνικοί και οικονομικοί μας 
στόχοι όπως τους διαγράψαμε, αποτελούν απάντηση σε αυτά τα 
προβλήματα. Εμείς μπορούμε να επιταχύνουμε και επιταχύνουμε την 
προσπάθεια.

Μπορεί να ρωτήσει κανείς: «Γιατί τώρα όμως και όχι μερικά 
χρόνια πριν;». Θα φέρω ένα απλό παράδειγμα: αν χρειάζεται 6 χρόνια για να 
ολοκληρωθεί ένα έργο, για παράδειγμα η Αττική οδός που ολοκληρώθηκε 
τώρα, δεν σημαίνει πως τα 3 πρώτα χρόνια κατασκευάζεται το μισό του 
έργου, τα 3 πρώτα χρόνια κατασκευάζεται ένα μικρό τμήμα του έργου. Γιατί ο 
περισσότερος χρόνος χρειάζεται γι’ αυτό που λέγεται «η ωρίμανση του έργου, 
η προετοιμασία της κατασκευής του».

Έτσι ακριβώς και το συνολικό έργο μας της ισχυρής κοινωνίας, 
της πιο ισχυρής Ελλάδας, εξελίσσεται και έχουμε σήμερα τη δυνατότητα 
μεγαλύτερης επιτάχυνσης. Η τετραετία που διανύουμε και που κλείνει το 
2004, είναι πιο παραγωγική από την προηγούμενη τετραετία ’96 -  2000 και η 
επόμενη τετραετία μπορεί να είναι ακόμη πιο παραγωγική από αυτήν, που 
υπήρξε μια από τις πιο παραγωγικές περιόδους της μεταπολίτευσης.

Γιατί σήμερα έχουμε δομές, υποδομές, νέους θεσμούς και 
προπαντός έχουμε χάρις στην ανάπτυξη πολύ περισσότερους πόρους από 
ότι είχαμε άλλοτε. Δεν είχαμε τους ίδιους πόρους το '96, δεν είχαμε τους ίδιους 
πόρους το 2000. Αυτούς τους πόρους τους οφείλουμε στην ανάπτυξη την 
οποία δρομολογήσαμε εμείς. Γι’ αυτό πιστεύω ότι μπορεί να είμαστε 
αισιόδοξοι. Έχουμε περισσότερα και πιο αποτελεσματικά μέσα, έχουμε 
περισσότερα χρήματα, έχουμε την απαραίτητη εμπειρία και γνώση και 
μπορούμε να φτάσουμε τα επίπεδα των άλλων ευρωπαϊκών κρατών.

Η κεντρική επιδίωξή μας σας είναι γνωστή: Είναι να φτάσουμε το 
μέσο επίπεδο των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλους τους 
τομείς. Θα μπορούσα να το διατυπώσω και διαφορετικά: ν’ ανοίξουμε σε ό,τι 
αφορά όλες τις πλευρές της κοινωνικής και οικονομικής ζωής στην ομάδα των 
προηγμένων, των πιο αναπτυγμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό 
θέλουμε.

Για να πετύχουμε αυτή την ισχυρή και ισόρροπη ανάπτυξη 
επιδιώκουμε αυξημένες επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Μια οικονομία 
της γνώσης και της πληροφορίας, που θα παρέχει και εκτεταμένες 
δυνατότητες απασχόλησης. Στόχος μας και αποτέλεσμα αυτής της ισχυρής 
ανάπτυξης, είναι η οικονομική ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας, της 
υγείας, της παιδείας, η σταθερή αύξηση των συντάξεων με βάση τις 
δεσμεύσεις που έχουμε ήδη δώσει στη δημοσιότητα.

Κρίσιμος εθνικός στόχος είναι η επιτυχημένη οργάνωση της 
Ολυμπιάδας. Να προβάλλουμε την Ελλάδα σε ολόκληρο τον κόσμο, 
ανοίγοντας έτσι μια νέα αναπτυξιακή προοπτική.



Μείζον εθνικός στόχος είναι η οριστική διευθέτηση των μεγάλων 
εθνικών θεμάτων, του Κυπριακού και της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου, τα 
οποία κρίνονται στο τέλος του 2004. Από την έκβαση αυτής της προσπάθειας 
εξαρτώνται και οι αναπτυξιακοί μας στόχοι, οι κοινωνικοί μας στόχοι, η αύξηση 
των πόρων μας για τις κοινωνικές πολιτικές, η συνολική πορεία προς την 
πραγματική οικονομική και κοινωνική σύγκλιση.

Κυρίες και κύριοι, όλοι ξέρουμε ότι η διεθνής συγκυρία κρύβει 
μεγάλους κινδύνους. Από την Γιουγκοσλαβία πριν 10 χρόνια ως το Ιράκ 
σήμερα οι κίνδυνοι για τη διεθνή ασφάλεια και τη διεθνή οικονομία έχουν 
πολλαπλασιαστεί.

Η Ελλάδα και οι Έλληνες μπορούμε να προχωρήσουμε με 
ασφάλεια, με σύνεση, με αυτοπεποίθηση και με αισιοδοξία. Μπορούμε να 
προχωρήσουμε σε σημαντικές κατακτήσεις και στο οικονομικό και στο 
κοινωνικό πεδίο και στα εθνικά θέματα, για να εξασφαλίσουμε περισσότερη 
ευημερία στους Έλληνες και περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη. Σας 
ευχαριστώ.

Ακολούθως ο Πρωθυπουργός, πλαισιούμενος από την πολιτική ηγεσία 
του Υπουργείου Τύπου και MME (τον Υπουργό και κυβερνητικό 
εκπρόσωπο Χρήστο Πρωτόπαπα και τον Υφυπουργό και υπεύθυνο του 
Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού Τηλέμαχο Χυτήρη), καθώς και από 
τον Πρόεδρο της Ενωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου, απάντησε στις 
ερωτήσεις των εκπροσώπων του Τύπου:

Ε.ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε σας ευχαριστώ για τις εισαγωγικές σας 
παρατηρήσεις, θα περάσουμε αμέσως στις ερωτήσεις που θέλουν να 
υποβάλλουν οι συνάδελφοι του ελληνικού και του ξένου Τύπου.

Κ. ΓΚΡΟΜΑΝ («REUTERS»): Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ξεκινήσω με μία 
οικονομική ερώτηση, έπειτα από τις αποφάσεις του ΕΚΟΦΙΝ για τη μη 
ύπαρξη κυρώσεων για τη Γαλλία και για τη Γερμανία και για διάφορες 
δηλώσεις σχετικά με το μέλλον του Συμφώνου Σταθερότητας και 
συγκεκριμένα χθεσινές δηλώσεις του Επίτροπου Solbes, ότι υπάρχουν νέες 
πρωτοβουλίες για κάποιες αλλαγές -  τροποποιήσεις για το Σύμφωνο 
Σταθερότητας, θα ήθελα τη δική σας άποψη για το πώς βλέπετε το μέλλον του 
Συμφώνου Σταθερότητας και αν χρειάζονται κάποιες αλλαγές; Και αν ναι, 
ποιες είναι αυτές; Ευχαριστώ.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Η Ελλάδα στήριξε την Επιτροπή σε όλη τη διαδικασία η 
οποία αφορούσε την εξέταση της οικονομικής εξέλιξης στη Γερμανία, την 
διαπίστωση της υπέρβασης του προβλεπόμενου από το Σύμφωνο 
Σταθερότητας ελλείμματος και τις συνέπειες αυτής της υπέρβασης.

Η Ελλάδα ψήφισε τις προτάσεις της Επιτροπής; Οι προτάσεις 
της Επιτροπής δεν έγιναν δεκτές. Και η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες, 
αναφέρω συγκεκριμένα το Βέλγιο, έπρεπε να κρίνει αν θα καταλήξει αυτή η 
διαδικασία χωρίς αποτέλεσμα ή θα έπρεπε να υπάρχει μία κοινή απόφαση, 
για να μην δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε αδιέξοδο.



Και γι’ αυτό ψήφισε την πρόταση της Προεδρίας, η οποία 
προχωρούσε στη διαπίστωση του γεγονότος, ότι υπάρχει υπέρβαση του 
ελλείμματος, ότι αυτό είναι κάτι σοβαρό, ότι θα πρέπει να δοθεί προσοχή και 
ότι θα υπάρχει και στη συνέχεια εξέταση για να αντιμετωπιστεί αυτή η 
κατάσταση.

Στηρίξαμε, λοιπόν, την Επιτροπή. Στηρίζουμε το Σύμφωνο 
Σταθερότητος, θέλουμε όμως να υπάρχει μία κοινή αντιμετώπιση αυτού του 
προβλήματος. Είχα τη Δευτέρα μια συζήτηση με τον Πρόεδρο της Επιτροπής 
κ. Prodi γύρω απ’ αυτό το θέμα. Ο κ. Prodi μου είπε, ότι βλέπει κι αυτός, ότι 
θα πρέπει να υπάρχει μία νέα συζήτηση, ένας διάλογος γύρω από το 
Σύμφωνο Σταθερότητος.

Το Σύμφωνο Σταθερότητος και συμμερίζομαι αυτή την άποψη 
είναι απολύτως αναγκαίο, αλλά υπάρχουν όμως και έκτακτες περιστάσεις, οι 
οποίες δικαιολογούν παρεκκλίσεις, προσαρμογές ή μη επιβολή των γενικά 
προβλεπομένων μέτρων εάν δεν εφαρμοστεί.

Μπορεί να υπάρχει σε μία χώρα μία φυσική καταστροφή τέτοια 
για να φέρω ένα παράδειγμα, η οποία θα απαιτήσει αυξημένες δημόσιες 
δαπάνες. Είχε γίνει παλιά μια σκέψη, ότι θα πρέπει να αναφερθούν 
κατηγορίες δαπανών, οι οποίες δεν θα συμπεριλαμβάνονται μέσα στους 
όρους του Συμφώνου Σταθερότητος. Ούτε εμείς, ούτε η Επιτροπή απ’ όσα 
μου είπε ο κ. Prodi, ασπαζόμαστε μία «καταλογοποίηση», έναν κατάλογο 
διαφόρων τέτοιων περιπτώσεων, διότι η κάθε χώρα θα προσθέτει τα δικά της 
και στο τέλος δεν θα ισχύει το Σύμφωνο Σταθερότητος.

Είναι, λοιπόν, για μας πιστεύουμε για να έχουμε ασφάλεια των 
εξελίξεων, σταθερότητα στην Ευρώπη, το Σύμφωνο Σταθερότητος μία 
κατάκτηση, μία βάση, αλλά όπως και σε όλους τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης πρέπει να δούμε πως μπορούμε να το κάνουμε πιο αποτελεσματικό 
σε ειδικές καταστάσεις, οι οποίες αφορούν μία χώρα ή αφορούν την Ένωση.

Δεν σημαίνει αυτό με κανέναν τρόπο, ότι εγκαταλείπεται. 
Σημαίνει απλώς ότι μπορούμε να το κάνουμε για ορισμένες περιπτώσεις πιο 
αποτελεσματικό, πιο προσαρμόσιμο και πιο ανταποκρινόμενο στην κοινή 
επιδίωξη για σταθερότητα και ανάπτυξη.

Γ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ («ΤΑ ΝΕΑ»): Κύριε Πρόεδρε, διερωτώμαι αν ακόμη κι 
αυτός ο μικρός απολογισμός του έργου σας που κάνατε σήμερα, όπως και οι 
κατά καιρούς εξαγγελίες που αφορούν κοινωνικά στρώματα ή ευρύτερες 
κοινωνικές ομάδες, μπορούν να ανατρέψουν αυτή την κριτική που σας 
ασκείται, ότι εξ αιτίας της πολυετούς παρουσίας σας στην διακυβέρνηση της 
χώρας έχετε πια κουραστεί, ότι δεν έχετε να προσφέρετε τίποτε καινούργιο. 
Και επίσης ότι εξ αιτίας αυτής της παρουσίας σχεδόν 18 χρόνια έχετε 
αναπτύξει καθεστωτικά χαρακτηριστικά.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ευχαριστώ κ. Παπαχρήστου. Πριν λίγες μέρες εγκαινίασα 
το τελευταίο τμήμα της Αττικής Οδού, η οποία λειτουργεί πλήρως. Πριν λίγες



μέρες επισκέφτηκα δύο καινούργια νοσοκομεία: ένα στις Σέρρες, ένα στη 
Θήβα και είχα ήδη εττισκεφτεί και αρκετά καινούργια νοσοκομεία. Λειτουργούν 
εδώ στο λεκανοπέδιο το νέο αεροδρόμιο των Σπάτων, το οποίο είναι ένα 
πολύ μεγάλο έργο, όπως και λειτουργεί και αρκετά χρόνια το ΜΕΤΡΟ.

Θα μπορούσα να πάω και σε πολλές άλλες περιοχές της 
Ελλάδος να αναδείξω μικρά και μεγάλα έργα. Η ανάπτυξη είναι στο 4% και 
όπως θα εξηγήσω -αν έχω την ευκαιρία- βεβαίως δεν οφείλεται αυτό σ’ έναν 
αυτόματο πιλότο. Οι κοινωνικές δαπάνες ξεπέρασαν με την πολιτική μας κάθε 
προηγούμενο όριο και φτάσαμε στο μέσο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είναι όλα αυτά αποτέλεσμα μιας πολιτικής κόπωσης; Είναι όλα 
αυτά αποτέλεσμα ανθρώπων οι οποίοι είναι κουρασμένοι και δεν ανέχονται, ή 
δεν μπορούν πια να ασκήσουν εξουσία; Είναι όλα αυτά αποτέλεσμα μιας 
Κυβέρνησης η οποία δεν καθοδηγεί τις εξελίξεις; Πιστεύω ότι η απλή λογική 
είναι ότι όταν αλλάζεις έτσι ραγδαία τα πράγματα, τότε ακριβώς δείχνεις ότι 
έχεις δυναμική και αισθάνεσαι ότι έχεις και μέλλον.

«Καθεστώς το ΠΑΣΟΚ». Γιατί καθεστώς το ΠΑΣΟΚ; Γιατί 
κέρδισε τις εκλογές το ’93, το ’96 και το 2000. Τρεις εκλογές! Είναι το μόνο 
Κόμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή στην Ευρώπη, που έχει κερδίσει τρεις και 
τέσσερις φορές εκλογές; Δεν υπάρχουν άλλα συντηρητικά ή σοσιαλιστικά 
Κόμματα; Το ακραίο παράδειγμα είναι η Σουηδία, όπου το σοσιαλιστικό 
Κόμμα περίπου 35 χρόνια ήταν στην Κυβέρνηση. Ήταν καθεστώς το 
σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα; Υπήρχε καθεστώς αντιδημοκρατικό στη Σουηδία;

Ο κ. Κολ κέρδισε 4 φορές αν θυμάμαι καλά. Ήταν 
αντιδημοκρατικό καθεστώς ο κ. Κολ ή το συντηρητικό Κόμμα στη Μεγάλη 
Βρετανία; Όχι βέβαια. Κανείς δεν τόλμησε εκεί να χρησιμοποιηθεί μια τέτοια 
έκφραση, η οποία υποδηλώνει με τον τρόπο που χρησιμοποιείται εδώ, ότι 
έχουμε ξεφύγει από τους κανόνες. Δεν υπάρχει Σύνταγμα; Δεν έχουν γίνει 
εκλογές; Δεν έχει ο ελληνικός λαός τη δυνατότητα της ελεύθερης επιλογής; 
Δεν επιλέγει ελεύθερα; Από πού κι ως που καθεστώς;

Υπάρχει όμως ένα άλλο ερώτημα, το οποίο θέλω να θίξω με 
αφορμή αυτό τον ισχυρισμό που προβάλλεται: Είναι αναγκαία η εναλλαγή 
στην εξουσία σε μια δημοκρατία; Βεβαίως είναι αναγκαία η εναλλαγή στην 
εξουσία. Τι θα πει όμως εναλλαγή; Ποια είναι η εναλλαγή; Είναι εναλλαγή 
στην εξουσία ένα εκκρεμές το οποίο σ’ ένα σταθερό πλαίσιο πηγαίνει στη μια 
μεριά και στην άλλη; Ακολουθούν οι κοινωνικοί σχηματισμοί, η εξέλιξη της 
κοινωνίας της δημοκρατίας το σχήμα του εκκρεμούς, τη σχηματική αυτή 
πορεία μέχρι σ’ ένα σημείο εδώ -  μέχρι σ’ ένα σημείο εκεί και πάλι πίσω;

Εμείς μπορούμε ως κοινωνία να πάμε πολύ πιο μπροστά, όπως 
μπορούμε να πάμε και πολύ πιο πίσω. Το ερώτημα είναι: υπάρχει ανανέωση 
στην Ελλάδα; Υπάρχει εναλλαγή στην Ελλάδα; Υπάρχουν νέες ιδέες, νέα 
πρόσωπα, νέες πολιτικές; Εγώ καλώ τον κάθε καλόπιστο πολίτη να δει από 
το ’90 και μετά που υπάρχει η περισσότερη αλλαγή, η περισσότερη 
ανανέωση, οι νέοι δρόμοι σε ιδέες, σε πρακτικές, σε αντιλήψεις, σε ιδεολογία, 
σε πρόσωπα.



Δεν άλλαξε πολύ το ΠΑΣΟΚ τα χρόνια αυτά; Δεν άλλαξε στην 
πορεία του από το ’81 και μετά σε πολλά θέματα από τον τρόπο 
αντιμετώπισης της σχέσεις με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, του κόσμου; 
Από τον τρόπο αντιμετώπισης των οικονομικών προβλημάτων; Από τις 
ιεραρχήσεις τις οποίες έκανε; Από την πολιτική η οποία παλιά βασιζόταν σε 
μια αύξηση της ζήτησης, σε μια πολιτική τώρα σταθερότητας και ανάπτυξης 
την οποία πέτυχε; Δεν άλλαξε το ΠΑΣΟΚ ως προς την ιδεολογία του σε σχέση 
με τα μέσα, με το πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει την αγορά, πως μπορεί να 
συνδιαλλαγεί με τις κοινωνικές δυνάμεις;

Θέλω να ρωτήσω: από την άλλη πλευρά υπάρχει η ίδια αλλαγή; 
Αυτό που ακούγαμε πριν το ’81, το ’90 με το '93 επί Νέας Δημοκρατίας δεν το 
ακούμε πάλι σήμερα, ότι η αγορά είναι ο κύριος και μόνο μοχλός της 
οικονομικής εξέλιξης; Οι θέσεις της στα εξωτερικά θέματα δεν ήταν και δεν 
είναι πάντα τώρα: επιθετικότητα απέναντι στην Τουρκία; Δεν ήταν και δεν είναι 
πάντα τώρα: να αναβάλλουμε όσο το δυνατό γίνεται περισσότερο τη λύση του 
Κυπριακού, γιατί κάθε λύση του Κυπριακού θα είναι σε βάρος μας; Δεν ήταν 
και δεν είναι πάντα τώρα: δεν πρέπει να θίξουμε τα θέματα της 
υφαλοκρηπίδας αλλά να μείνουμε στο status quo όπως είναι; Εγώ δεν άκουσα 
τίποτε άλλο από τη Νέα Δημοκρατία, παρά για άκρα υποχωρητικότητα της 
κυβερνητικής πολιτικής, για «οσφυοκαμψία» -είναι η έκφρασή τους- της 
εξωτερικής πολιτικής. Είναι νέα τάση αυτή;

Όσον αφορά τα κοινωνικά προβλήματα. Υπάρχει κάποια 
τροποποίηση; Το ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα, είπε μετά το ’96 χρειάζονται σε 
αυτή την κοινωνία στοχευμένες πολιτικές, δηλαδή βοηθάμε μια ομάδα και γι’ 
αυτό κάναμε το ΕΚΑΣ τους χαμηλοσυνταξιούχους. Δεν άκουσα από την 
πλευρά της Νέας Δημοκρατίας να ασπάζεται μια τέτοια στοχευμένη πολιτική. 
Αντίθετα άκουσα τα παλιά: θα πρέπει να περιοριστούν οι δαπάνες (γράφε 
κοινωνικές δαπάνες) και ως εκ τούτου η πολιτική θα είναι μια πολιτική η οποία 
δεν τείνει στην αναδιανομή του εισοδήματος και δεν τείνει στην εξάλειψη 
κοινωνικών ανισοτήτων.

Ας κλείσω λέγοντας και κάτι όσον αφορά τα πρόσωπα. Πιστεύω 
ότι η Κυβέρνηση σήμερα έχει πολλά πιο νέα στελέχη, από ότι είχε άλλοτε, ότι 
στο ΠΑΣΟΚ έγιναν πολλές αλλαγές προσώπων. Πρόσωπα προσέφεραν, τα 
τιμούμε για την προσφορά τους και ήρθαν άλλοι.

Εγώ από ό,τι ακούω και διαβάζω τις εφημερίδες όταν 
παρουσιάζονται ποιοι θα διοικήσουν αύριο αυτή τη χώρα εφόσον νικήσει η 
Νέα Δημοκρατία -όπως ισχυρίζεται- η σειρά αρχίζει από αυτούς που ήταν 
ακόμη το '64 στη Βουλή, συνεχίζεται με αυτούς που ήταν το 74 στην 
Κυβέρνηση και ο κύριος όγκος είναι η Κυβέρνηση του ’91 και του ’93 η οποία 
ως γνωστόν -κατά γενική ομολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση- απέτυχε. Που 
είναι η εναλλαγή; Που είναι η ανανέωση;

Εναλλαγή στην εξουσία ναι, αλλά δείξαμε ότι μπορούμε να την 
κάνουμε εμείς και πετυχημένα και έτσι θα συνεχίσουμε. Γιατί θέλουμε την



ανανέωση σε όλα, τη μεταρρύθμιση σε όλα. Ριζική αλλαγή. Πάντα. Αυτό είναι 
το πιστεύω μας.

A.FLORES (“EFE” ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ»): Κύριε Πρόεδρε, 
ποιες πολιτικές αξίες πιστεύετε και ποια πολιτικά κριτήρια πρέπει να έχουν οι 
άνδρες και οι γυναίκες που θα αναλάβουν τα δυο κορυφαία αξιώματα στη νέα 
δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν πιστεύετε ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να 
αναζητηθούν στους σημερινούς Ευρωπαίους ηγέτες. Ευχαριστώ.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ξέρετε, είναι εξαιρετικά δύσκολο να κάνω ένα κατάλογο 
κριτηρίων και ιδιοτήτων. Θα μου επιτρέψετε να σας διηγηθώ μια εμπειρία την 
οποία είχα ως Καθηγητής του Πανεπιστημίου στο Πάντειο, όπου κάποιος 
υποψήφιος για κάποιο ακαδημαϊκό αξίωμα παρουσίασε ένα έργο, όπου είχε 
ένα κεφάλαιο «Ποιες ιδιότητες πρέπει να έχει ο Υπουργός» και είχε 32 
ιδιότητες και μετά είχε ένα κεφάλαιο «Ποιες ιδιότητες πρέπει να έχει ο 
Πρωθυπουργός» και είχε ένα σημείο που έλεγε «Πρέπει επιπλέον να έχει 
αρχηγική ικανότητα».

Δεν απαντώνται αυτά τα προβλήματα έτσι. Είναι φανερό ότι 
όποιοι είναι επικεφαλείς των ευρωπαϊκών Οργανισμών, πρέπει να έχουν μια 
εμπειρία, να έχουν γνώση και προπαντός να έχουν γνώση της ευρωπαϊκής 
πραγματικότητας των διαφόρων χωρών, να έχουν κάνει διάλογο με όλες 
αυτές τις χώρες, για να μπορούν να απαντούν στις διάφορες ευαισθησίες. 
Πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί στην Ευρώπη που έχουν αυτές τις 
ικανότητες.

Β. ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ («ANTENNA T.V.»): Κύριε Πρόεδρε, μόλις πριν 
υποστηρίξατε ότι δεν υπάρχει πολιτική κόπωση στην Κυβέρνηση και ούτε 
υπάρχουν χαρακτηριστικά καθεστωτικά. Ωστόσο την ίδια ώρα διακινούνται 
πληροφορίες και σενάρια περί της διαδοχής σας και ήθελα να σας ρωτήσω 
ευθέως: υπάρχει θέμα διαδοχής πριν ή μετά τις εκλογές; Το σκέφτεστε; 
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Το ερώτημα που μου θέσατε δεν είναι καινούριο. Έχει 
τεθεί επανειλημμένα από το 2000 και μετά ή και πριν και έχει απαντηθεί 
επανειλημμένα από τότε μέχρι σήμερα. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο όσο 
έχω αντιληφθεί και έχω πολλές επαφές, δεν απασχολεί τον κόσμο. Απασχολεί 
κατά κύριο λόγο τη Νέα Δημοκρατία, απασχολεί τον Τύπο της Δεξιάς και η 
απασχόληση αυτή δεν είναι άμοιρη μιας σκοπιμότητας: Να δημιουργήσουμε 
την εντύπωση ότι κάτι τρέχει εκεί, ότι θα αλλάξουν τα πράγματα, ότι αυτή η 
αλλαγή προδίδει ότι δεν βλέπουν τη δυνατότητα να κερδίσουν τις εκλογές.

Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα αφιερώσω όλες μου τις 
δυνάμεις για να νικήσει το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές. Θα αφιερώσω όλες μου τις 
δυνάμεις για να πραγματοποιήσουμε και τώρα και μετά τους στόχους του 
ΠΑΣΟΚ. Θα αφιερώσω τις δυνάμεις μου όπως και πριν που συμμετείχα, 
όπως και τώρα που συμμετέχω, έτσι και αύριο θα συμμετέχω και η νίκη θα 
είναι δίκιά μας.

κ. ΓΚΕΡΤΧΕΛΕΡ («ΧΑΝΤΕΣΜΠΛΑΤ»): Κύριε Πρόεδρε, θα επανέλθω στο 
Σύμφωνο Σταθερότητας, το οποίο παραβιάζεται θα έλεγα όχι μόνο από



Γερμανία και Γαλλία, αλλά και από αυτούς που δεν επιβάλουν τις κυρώσεις 
που προβλέπονται. Δεν φοβάστε ότι αυτό θα έχει αρνητικές συνέπειες για την 
εικόνα της Ε.Ε. και για την αξιοπιστία των πολιτικών;
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Η εικόνα βέβαια μετά την απόφαση η οποία πάρθηκε δεν 
είναι μια εικόνα καλή, αλλά στην Ε.Ε. υπήρχαν πάντα πολλές κρίσεις. 
Θυμάμαι κρίσεις οι οποίες αφορούσαν αγροτικά προϊόντα, συμφωνίες, κρίσεις 
θεσμικές.

Αυτές οι κρίσεις έχουν ξεπεραστεί στο παρελθόν και ούτε τις 
θυμάται κανείς. Και πιστεύω και όσον αφορά το πρόβλημα του Συμφώνου 
Σταθερότητας, υπάρχει μια κοινή θέληση να υπάρξει Σύμφωνο Σταθερότητας. 
Και επίσης υπάρχουν οι επισημάνσεις από πολλές πλευρές ότι χρειάζεται 
βελτίωση, προσαρμογή. Η λύση θα υπάρξει στα προβλήματα που τίθενται.

Η αξιοπιστία της Ένωσης εξαρτάται περισσότερο πιστεύω από 
την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα με την οποία παίρνονται οι 
αποφάσεις παρά από τις αντιθέσεις ή διαμάχες οι οποίες προκύπτουν και γι’ 
αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά τη συνταγματική διαδικασία να 
πάρουμε το δυνατόν ταχύτερα τις αποφάσεις μας, να κλείσουμε αυτό το θέμα 
του Συντάγματος μέχρι το τέλος του χρόνου.

Γ. ΚΑΡΕΛΙΑΣ («ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»): Κύριε Πρόεδρε, στην εισαγωγική σας 
τοποθέτηση περιγράψατε θα έλεγα με ακρίβεια 2-3 από τα βασικά 
προβλήματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή τον μέσο Έλληνα πολίτη. Είναι 
θα έλεγα αυτά τα προβλήματα που οδηγούν την πλειοψηφία των πολιτών να 
σας καταψηφίζουν σήμερα στις δημοσκοπήσεις.

Μέχρι τις εκλογές απομένουν 3-4, το πολύ 5 μήνες. Τι σας κάνει 
να πιστεύετε ότι μπορείτε να τους κάνετε να αλλάξουν τη σημερινή τους 
στάση όταν μάλιστα στον ίδιο τον δικό σας τον χώρο το ΠΑΣΟΚ υπάρχει 
διάχυτη απαισιοδοξία για να μην πω ηττοπάθεια; Ευχαριστώ. 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Θίγετε κ. Καρελιά δύο θέματα. Το ένα θέμα, το δεύτερο 
που θίξατε, είναι η ηττοπάθεια και το πρώτο θέμα το οποίο θίξατε ότι είπατε 
ότι πολλοί πολίτες καταψηφίζουν πια το ΠΑΣΟΚ γιατί ακολουθήσαμε μια 
πολιτική η οποία έχει προβλήματα.

Είπα στην εναρκτήρια μου παρέμβαση ότι πράγματι οι πολίτες 
συναντούν προβλήματα, ότι τα προβλήματα αυτά δεν μας είναι άγνωστα και 
ότι η πολιτική μας αποβλέπει στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. 
Εγώ όμως δεν συμμερίζομαι την άποψη σας ότι αυτό το οποίο εκφράζουν οι 
πολίτες αυτή τη στιγμή είναι μια άρνηση αυτής της πολιτικής.

Οι πολίτες επιδοκιμάζουν την πολιτική που ακολουθήθηκε τα 
τελευταία χρόνια, θέλουν όμως βελτιώσεις ή ισχυρές βελτιώσεις σε αυτή την 
πολιτική. Οι πολίτες εκφράζουν δυσαρέσκεια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η 
θέση τους την ημέρα των εκλογών θα είναι και μια θέση άρνησης στην 
πολιτική που ακολουθήσαμε.

Διότι σε όλη τη διάρκεια μιας 4ετίας είναι πολύ συνηθισμένο 
φαινόμενο -και δεν έχει παρά να παρακολουθήσει κανείς τις εξελίξεις στις 
σφυγμομετρήσεις- οι πολίτες να τονίζουν περισσότερο αυτό το οποίο θα



ήθελαν να γίνεται και κατά τη γνώμη τους δεν γίνεται, να επισημαίνουν τη 
δυσαρέσκεια. Την ημέρα όμως της εκλογής έχουν να πάρουν μια κρίσιμη 
απόφαση. Είναι η αποτίμηση, το τι έγινε και το μήνυμα, το τι θέλουν για το 
μέλλον.

Και οι πολίτες στην Ελλάδα ξέρουν πολύ καλά κάνοντας την 
αποτίμηση και εκφράζοντας τη θέση τους για το μέλλον ότι έχουν μια βασική 
επιλογή να κάνουν. Μια πολιτική όπως έγινε τα χρόνια που πέρασαν, με τα 
χαρακτηριστικά τα οποία ανέφερα πριν και μια τελείως διαφορετική πολιτική.

Δεν έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σ’ αυτή την πολιτική με 
κάποιες αλλαγές και σ’ αυτή την πολιτική επίσης με κάποιες άλλες αλλαγές. 
Έχουν να επιλέξουν ανάμεσα στην πολιτική με βελτιώσεις που είναι η 
σημερινή, με επιτάχυνση, με τελείως διαφορετικούς ρυθμούς και πολύ 
περισσότερα αποτελέσματα και σε μία πολιτική η οποία λέει ότι θα 
ακολουθήσουμε έναν άλλο δρόμο για να έχουμε ένα άλλο αποτέλεσμα ή αυτό 
το αποτέλεσμα που λέτε. Και επειδή είναι αυτή η βασική επιλογή ανάμεσα σε 
δύο διαφορετικές πολιτικές, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να βγάλουμε 
από τώρα συμπεράσματα.

Αυτό αφορά και τις σφυγμομετρήσεις. Ο κ. Σρέντερ θέλω να 
υπενθυμίσω ένα μήνα πριν τις εκλογές υστερούσε της Χριστιανοδημοκρατικής 
παράταξης κατά 7 μονάδες και όμως κέρδισε τις εκλογές. Πως συνέβη αυτό; 
Τυχαία; Συνέβη διότι η στάση είναι διαφορετική πριν και μπροστά στην κάλπη.

Είναι διαπιστωμένο επίσης ότι ένα μεγάλο ποσοστό 35%, 30% 
των εκλογέων, παίρνουν τις αποφάσεις τους στη διάρκεια της προεκλογικής 
περιόδου. Άρα εκεί κρίνουν. Η προεκλογική περίοδος δεν έχει αρχίσει καν. 
Έχουμε ακόμα καιρό να αρχίσει η προεκλογική περίοδος. Κάθε άλλο παρά 
έχει παιχτεί το παιχνίδι. Το παιχνίδι είναι ανοιχτό. Εμείς πιστεύουμε ότι έχουμε 
πάρα πολύ καλές δυνατότητες και θα κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι γιατί 
έχουμε παρουσιάσει και έργο και έχουμε παρουσιάσει και την καλύτερη 
προοπτική.

Τώρα βεβαίως υπάρχουν περιπτώσεις όπου υπάρχει αμφιβολία, 
υπάρχουν ερωτήματα, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι πιστεύουν ότι μήπως τα 
πράγματα δεν πάνε τόσο καλά. Αλλά, κυρίες και κύριοι, οι πολλοί, που είναι 
στην παράταξη μας, εγώ, θεωρούμε ότι όσα κατακτήσαμε μέχρι σήμερα και 
τις εκλογικές νίκες και το έργο μας το κατακτήσαμε με αγώνα, με πάλη, με 
προσπάθεια. Τίποτα δεν μας χαρίστηκε και σε όλα υπήρχαν αντιδράσεις και 
σε όλα υπήρχαν διαφωνίες.

Δεν πάμε λοιπόν στον εκλογικό αγώνα με την ελπίδα ότι θα μας 
έρθει το μάννα εξ ουρανού και όλα τα πράγματα θα τακτοποιηθούν χωρίς τη 
δίκιά μας προσπάθεια. Θέλει από μας δράση, θέλει από μας κινητοποίηση, 
θέλει από μας αγώνα.

Έτσι θα κερδίσουμε. Και θα κερδίσουμε γιατί πιστεύουμε ότι 
έχουμε να προσφέρουμε κάτι στον ελληνικό λαό. Γιατί όλα όσα κάναμε 
βασίζονταν σ’ αυτή την πίστη, ότι πρέπει να αλλάξει αυτή η κοινωνία, με



ρυθμούς, βαθμιαία, για να συγκρατήσουμε την κοινωνική συνοχή, για να μην 
υπάρχουν έντονες αντιπαραθέσεις, για να προετοιμάσουμε το επόμενο βήμα 
εξασφαλίζοντας περισσότερα μέσα.

Αλλά πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι έχουμε την ιδεολογία, έχουμε 
τις αξίες, έχουμε το σχέδιο, το πρόγραμμα για να κερδίσουμε. Και γι’ αυτό 
πιστεύουμε επίσης ότι όσοι έχουν αμφιβολίες και ερωτήματα, στο τέλος δεν 
θα έχουν πια αμφιβολίες. Θα συστρατευθούν μαζί μας στην πάλη. Στην πάλη, 
στον αγώνα, να συνεχίσουμε αυτό το έργο της αλλαγής της μεταρρύθμισης, 
του εκσυγχρονισμού της χώρας.

Ν.ΜΠΑΤΟΥΡ («HURIYET»): Κύριε Πρωθυπουργέ, είπατε, ότι ασκούν πολλοί 
μια κριτική, αλλά τη στιγμή που ψηφίζουν αντιδρούν διαφορετικά. Στις 14 
Δεκεμβρίου, πολύ σύντομα, θα γίνουν εκλογές στη Βόρεια Κύπρο. Ακόυσα 
τον Επίτροπο κ. Verheugen να λέει, ότι αν η αντιπολίτευση δεν κερδίσει τις 
εκλογές, δεν θα θεωρηθούν νόμιμες αυτές οι εκλογές στη Βόρεια Κύπρο. 
Μπορείτε να το σχολιάσετε αυτό; Και δεύτερον, θα μπορέσετε να αποδεχτείτε 
οποιοδήποτε αποτέλεσμα προκύψει απ’ αυτές τις εκλογές στη Βόρεια Κύπρο; 
Ευχαριστώ.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Για τα σχόλια του κ. Verheugen, τα οποία δεν μου είναι 
γνωστά, δεν συνηθίζω να σχολιάσω σχόλια άλλων. Και όσον αφορά το 
δεύτερο ερώτημά σας, η Ελλάδα ούτε παρακολουθεί, ούτε έχει Παρατηρητές, 
ούτε κατά κάποιο τρόπο ασπάζεται αυτές τις διαδικασίες. Δεν τις ασπάζεται. 
Είναι θέμα της Τουρκίας, είναι θέμα της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας, ο 
πληθυσμός που ζει στην Κατεχόμενη Κύπρο αποφασίζει.

Εμάς κάτι άλλο μας αφορά. Όποια και να είναι η εξέλιξη μετά τις 
εκλογές, πρέπει σοβαρά πια να υπάρξει μια συζήτηση για το Σχέδιο Ανάν και 
την εφαρμογή του. Δεν μπορεί να αναβάλλεται από την μια ημερομηνία στην 
άλλη με μία πρόφαση ή την άλλη πρόφαση, τώρα εκλογές, αύριο 
σχηματισμός κυβέρνησης, μεθαύριο μια πλειοψηφία η οποία δεν θέλει το 
Σχέδιο ή λύση του Κυπριακού.

Η Διεθνής Κοινότητα είχε αποφασίσει εδώ και πάρα πολλά 
χρόνια, ότι το Κυπριακό δεν είναι ένα θέμα των δύο Κοινοτήτων μόνον ή της 
Ελλάδας και της Τουρκίας, είναι ένα διεθνές θέμα. Η Διεθνής Κοινότητα είχε 
αποφασίσει, ότι το Κυπριακό θα πρέπει να λυθεί μέσα στα πλαίσια τα οποία 
καθορίζονται από τις δράσεις και τις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών.

Αυτό ισχύει και αυτό ισχύει και για την Τουρκική Κυβέρνηση και 
για όποια «Κυβέρνηση» εκλεγεί στα Κατεχόμενα της Κύπρου. Και θέλω να 
προσθέσω, ότι η εξέλιξη αυτή δεν θα είναι και άμοιρη όσον αφορά τη θέση 
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τις 
προοπτικές της Τουρκίας. Γιατί δεν μπορεί να μένει ένα τέτοιο θέμα ανοιχτό 
και να συζητάμε για την ένταξη της Τουρκίας, δηλαδή για τη συμμετοχή σε μία 
οντότητα, η οποία καθορίζεται από τους κανόνες της φιλίας, της συνεργασίας, 
της εφαρμογής του Διεθνούς Δικαίου.



Εάν η Ένωση είναι αυτή, τότε το πρόβλημα δεν πρέπει να 
υπάρχει πια και όσοι ασχολούνται μ’ αυτό πρέπει να το καταλάβουν. 
ΣΡ.ΛΙΑΡΕΛΗΣ («MEGA»): Κύριε Πρόεδρε, στις εκλογές του 2000 ως 
επίτευγμα της Κυβέρνησης προβάλλατε κατά βάση την τότε επικείμενη ένταξη 
στην ΟΝΕ και ως πρώτο στόχο θέτατε την αντιμετώπιση των προβλημάτων 
της καθημερινότητας. Με όσα εξαγγείλατε το Σεπτέμβριο, την Κοινωνική 
Χάρτα και το Κοινωνικό Πακέτο, δηλαδή έξι μήνες πριν τις εκλογές, με βάση 
τις δημοσκοπήσεις όπου το ΠΑΣΟΚ υστερεί σε συγκεκριμένους τομείς, αλλά 
και με όσα μας είπατε σήμερα στην εισαγωγή σας ως πρώτιστους στόχους 
θέσατε την ακρίβεια, την υγεία, την παιδεία, κατεξοχήν θέματα της 
καθημερινότητας. Αυτό πιστοποιεί κατά την άποψή σας μια έμμεση αποτυχία 
πλευρών της κυβερνητικής πολιτικής σε κυρίαρχους στόχους που θέσατε στις 
εκλογές του 2000;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Η κυβερνητική πολιτική την οποία εφαρμόσαμε τα 
τέσσερα αυτά χρόνια, ήταν μία πολιτική, η οποία λίγο ως πολύ εξασφάλισε 
τους βασικούς μας στόχους, μπορώ να πω εξασφάλισε τους βασικούς 
στόχους που είχαμε θέσει το 2000.

Διότι το επιχείρημα, ότι η καθημερινότητα πάσχει, είναι ένα 
επιχείρημα πολύ σχετικό. Θέλουμε καλύτερη υγεία; Πώς επιτυγχάνεται η 
καλύτερη υγεία; Δεν επιτυγχάνεται με το να χτίσουμε μία σειρά από 
νοσοκομεία; Δεν έχουμε νοσοκομεία; Ανέφερα πριν το παράδειγμα, στις 
Σέρρες, των Θηβών, μπορούσα να αναφέρω και το παράδειγμα της 
Αλεξανδρούπολης, της Καλαμάτας, στα Γρεβενά, στα Χανιά, στη Ρόδο.

Πώς επιτυγχάνεται η καθημερινότητα; Δεν επιτυγχάνεται 
καλύτερη καθημερινότητα όταν ο πολίτης δεν χρειάζεται να ταλαιπωρείται με 
γραφειοκρατίες μακρόσυρτες για να πάρει μία ελάχιστη πληροφορία και τώρα 
δεν μπορεί να πάει σε ένα Κέντρο Πληροφόρησης του Πολίτη; Νομίζω είναι 
πια 700-800-1.000, δεν θυμάμαι πόσα ακριβώς, από χωριά απομονωμένα 
πάνω στην Πίνδο μέχρι εδώ στους Δήμους της Αθήνας και μπορεί να πάρει τα 
πιστοποιητικά τα οποία θέλει;

Πώς βελτιώνεται η καθημερινότητα σε σχέση με την φορολογική 
αρχή; Δεν μπορεί τώρα να υποβάλλει τις φορολογικές δηλώσεις του και 
νομίζω είναι πάνω από 325.000-400.000 δηλώσεις που υποβάλλονται μέσα 
από το Internet χωρίς ουρά στις Εφορίες;

Πώς βελτιώνεται η καθημερινότητα; Με το να έχει καινούργια 
λεωφορεία για παράδειγμα εδώ στην Αθήνα και δεν υπάρχουν, σχεδόν όλα τα 
λεωφορεία έχουν αλλάξει. Δεν βελτιώνεται η καθημερινότητα με καινούργιους 
δρόμους. Δεν είναι η Αττική Οδός βελτίωση της καθημερινότητας από σήμερα 
και μπρος. Δεν είναι βελτίωση της καθημερινότητας ο νέος αυτοκινητόδρομος 
που κατασκευάστηκε στον Υμηττό.

Δεν είναι βελτίωση της καθημερινότητα και συγχρόνως και 
πορεία προς την ανάπτυξη αυτό το οποίο γίνεται Άκτιο -  Πρέβεζα για 
παράδειγμα, η Εγνατία Οδός. Δεν είναι βελτίωση της καθημερινότητας η 
Βοήθεια στο Σπίτι. Πότε άλλοτε υπήρχαν στην Ελλάδα υπηρεσίες στους



Δήμους που να πηγαίνουν ψυχολόγος, να πηγαίνει νοσοκόμα, να πηγαίνει 
κάποιος που φροντίζει τα καθημερινά προβλήματα στους ηλικιωμένους στο 
σπίτι τους; Ποιος φρόντισε την τρίτη ηλικία σε τέτοιο βαθμό;

Δεν είναι βελτίωση της καθημερινότητας τα όλο και περισσότερα 
ΚΑΠΗ τα οποία ισχύουν; Σας είπα πριν, πήγα στη Θήβα, δίπλα στο 
νοσοκομείο ήταν ένα Κέντρο για τα παιδιά με αναπηρίες, όπως και στις 
Σέρρες ήταν ένα Κέντρο για τα παιδιά για αναπηρίες. Και καλώ όποιον θέλει 
να πάει στο Κέντρο για την αποκατάσταση Τυφλών στην Καλλιθέα, να δει τι 
ήταν πριν και τι είναι τώρα. Δεν είναι κι αυτοί πολίτες οι οποίοι συμμετέχουν 
στην καθημερινότητα;

Βεβαίως υπάρχουν ακόμα συγκοινωνίες οι οποίες δεν είναι 
ικανοποιητικές. Βεβαίως τα ραντεβού στο ΙΚΑ που γίνονται τώρα τηλεφωνικά 
σε ορισμένες ειδικότητες και όχι όλα καθυστερούν για μία εβδομάδα. Βεβαίως 
τα νοσοκομεία δεν παρουσιάζουν την εικόνα που θα έπρεπε να 
παρουσιάζουν. Γιατί δεν παρουσιάζουν την εικόνα; Διότι ενώ απασχολούν 
έναν αριθμό προσωπικού, πρέπει να απασχολούν δυο φορές αυτό το 
προσωπικό, 10.000 παραπάνω προσωπικό.

Μα 10.000 παραπάνω προσωπικό μπορούμε να πάρουμε 
όποτε θέλουμε, το ξεχάσαμε και δεν το πήραμε; Δεν είχαμε τους πόρους και 
γι’ αυτό λέω, τώρα έχουμε τους πόρους και προβλέπεται στο πρόγραμμα ότι 
θα πάρουμε το προσωπικό αυτό. Όπως και σε πολλά άλλα, τώρα έχουμε 
τους πόρους για να κάνουμε αισθητές βελτιώσεις.

Και στην καθημερινότητα είναι και η απασχόληση. Δεν θέλω να 
σας κουράσω με αριθμούς που έχουμε πει, το στόχο που είχαμε θέσει για την 
απασχόληση τον πετύχαμε, προσφέραμε αυτές τις θέσεις, τις ευκαιρίες για 
απασχόληση τις οποίες είχαμε πει, όπως προσφέραμε και τις ευκαιρίες για 
κατάρτιση.

Τι σημαίνει αυτό; Λέει συνήθως η αντιπολίτευση, η Νέα 
Δημοκρατία, μας περιγράφετε έναν κόσμο ο οποίος είναι ιδεώδης και όλοι οι 
Έλληνες ξέρουν ότι αυτά δεν συμβαίνουν. Δεν περιγράφω έναν κόσμο που 
είναι ιδεώδης και ξέρω, ότι πάρα πολλά δεν είναι έτσι, όπως θα έπρεπε να 
είναι. Αλλά θέλω να δείξω την πρόοδο, θέλω να δείξω, ότι δεν σταθήκαμε και 
επαναπαυτήκαμε στις δάφνες μας, ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει στην 
Ελλάδα και έχουν αλλάξει σημαντικά και αυτή η αλλαγή έχει μία δυναμική.

Και η καθημερινότητα, κυρίες και κύριοι, θέλω να πω, 
βελτιώνεται με μία βασική προϋπόθεση. Και η βασική προϋπόθεση είναι, ότι 
να έχουμε περισσότερους πόρους και περισσότερες δυνατότητες. Και η 
ανάπτυξη του 4% εξασφαλίζει περισσότερους πόρους και περισσότερες 
δυνατότητες. Και γι’ αυτό μπορώ να πω με πολύ πεποίθηση, ότι τα επόμενα 
χρόνια θα είναι ακόμα καλύτερα.

κ. ΜΠΟΥΒΙΕ («ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ»): Κύριε 
Πρωθυπουργέ, αντιλαμβάνομαι απολύτως ότι δεν σκοπεύετε να χάσετε τις 
εκλογές. Επειδή όμως η ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων θα είναι ένα



είδος εθνικής υπόθεσης και επειδή τα πάντα σχεδιάζονται, μήπως θα 
θεωρούσατε σκόπιμο η Κυβέρνηση να συμπεριλάβει την Αντιπολίτευση στο 
σχεδίασμά των θεμάτων ασφαλείας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες; 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν κατάλαβα τι εννοείτε με την έκφραση του “associate 
our position”. Δεν έχουμε ανάγκη κάτι τέτοιο. Πρώτα από όλα θέλω να 
διαβεβαιώσω ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα είναι ασφαλείς. Έχουμε ένα 
κριτήριο στην προετοιμασία των Ολυμπιακών Αγώνων: να κάνουμε ό,τι είναι 
δυνατό, για να προλάβουμε ό,τι κι αν συμβεί.

ΓΓ αυτό στο ερώτημα «Αλλάζουν τα σχέδιά μας μετά την 11η του 
Σεπτέμβρη, ή αλλάζουν τα σχέδιά μας μετά τα γεγονότα της Τουρκίας;», η 
απάντηση είναι όχι. Γιατί στα σχέδιά μας πρέπει να προβλέπουμε κάθε 
δυνατότητα. Δεν μπορεί να υπάρχει εξαίρεση π.χ. ν’ αφήσουμε αυτό τον 
κίνδυνο κατά μέρος.

Βεβαίως τα νέα γεγονότα μας δείχνουν ορισμένους δρόμους. 
Αλλά η αρχή είναι ότι πρέπει να αποκλείσουμε οτιδήποτε θα δημιουργήσει 
πρόβλημα. Για να αποκλείσουμε οτιδήποτε δημιουργήσει πρόβλημα, κάνουμε 
μια εντατική προσπάθεια εδώ στην Ελλάδα, αλλά δεν αρκούμαστε σε αυτό. 
Όπως ξέρετε υπάρχει μια διεθνής συνεργασία γύρω από αυτό το θέμα. 
Υπάρχει μια ομάδα από 7 χώρες (η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία, η Γαλλία, 
οι ΗΠΑ, η Ισπανία, το Ισραήλ και η Αυστραλία) που έχουν συγκροτήσει με 
εμάς μια ομάδα δουλειάς. Η ομάδα αυτή εργάζεται συστηματικά, δίνει γνώμες, 
η κατεύθυνση είναι δική μας, παρατηρούν, σχολιάζουν. Δεν είχαμε κανένα 
πρόβλημα μέχρι σήμερα στη συνεργασία μας με οποιονδήποτε.

Βεβαίως θέλουμε τη διεθνή συνεργασία, θέλουμε να έχουμε με 
όλες τις χώρες μια επαφή, να έχουμε και τη γνώμη τους. Γι’ αυτό αυτή τη 
συνεργασία την έχουμε και θα συνεχίσουμε πιστεύω να την έχουμε με πολύ 
καλό τρόπο μέχρι τέλους και οι Αγώνες θα είναι ασφαλείς.

Β. ΣΚΟΥΡΗΣ («ΕΘΝΟΣ»): Κύριε Πρόεδρε, στις 18 Ιανουάριου 
συμπληρώνονται 8 συνεχόμενα χρόνια ως Πρωθυπουργός, γίνεστε ο 
Πρωθυπουργός με τη μακροβιότερη συνεχόμενη θητεία. Θα ήθελα να σας 
ρωτήσω: αν γυρίζατε πίσω, τι θα αλλάζατε, ποιο θεωρείτε ότι ήταν το μεγάλο 
σας λάθος αυτά τα χρόνια; Αν θα είστε υποψήφιος στο επόμενο Συνέδριο του 
ΠΑΣΟΚ.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όσον αφορά τη δεύτερη ερώτηση νομίζω ότι σας 
απάντησα με την προηγούμενη ερώτηση που μου τέθηκε και θέλω να τονίσω 
ότι εγώ θα τιμήσω την εντολή του ελληνικού λαού, που ελπίζω να έχω και 
γενικά θα τιμήσουμε την εντολή του ελληνικού λαού που θα πάρουμε στις 
εκλογές γιατί θα νικήσουμε και αυτές τις εκλογές.

Από εκεί και πέρα θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι έχω ζήσει 
τέτοιες ερωτήσεις «και τι θα γίνει το 2004» και «τι θα γίνει το 2008» και «τι θα 
γίνει το 2012» κ.ο.κ. Ας είμαστε σοβαροί. Το πλαίσιο είναι το πλαίσιο των 
εκλογών που καθορίζει και την πορεία μετά και γι’ αυτό σας απάντησα.

Από εκεί και πέρα είναι ίσως νωρίς να αποτιμήσει κανείς τα 8 
χρόνια που θα κλείσουν στις 18 του Γενάρη. Εγώ εκείνο το οποίο πιστεύω



είναι ότι θα έπρεπε να γίνει πιο εντατικά μια επισήμανση σε όλη την ελληνική 
κοινωνία ότι υπάρχουν υστερήσεις στις νοοτροπίες, ότι υπάρχουν απόψεις οι 
οποίες δεν διευκολύνουν την προσαρμογή της χώρας, ότι θα έπρεπε πιο 
δυνατά εμείς να παρουσιάζουμε τα μηνύματά μας για να κερδίσουμε έτσι 
χρόνο. Γιατί θα μπορούσαμε ίσως να τρέξουμε πιο γρήγορα αν δεν είχαμε 
μπροστά μας πολλές φορές νοοτροπίες οι οποίες παρεμπόδιζαν τη δουλειά 
και αντιστέκονταν σε παρωχημένες αντιλήψεις.

Είχαμε πάντα απέναντι μας παρωχημένες αντιλήψεις στο να μην 
αλλάξουν τα πράγματα, στο να μην διορθωθεί η οικονομική πορεία με αυτό 
τον τρόπο. Είχαμε κινητοποιήσεις επί κινητοποιήσεων και εκεί θα έπρεπε να 
δουλέψουμε πιο δυνατά, για να έχουμε πιο έντονα την κοινωνία μαζί μας. 
Αλλά αυτά τα θέματα είναι περισσότερο θέματα ιστορικών και όχι αυτής της 
στιγμής.

κ. ΑΡΓΥΤΗΣ («Βί-υΜΒΕΡΘ»): Χρησιμοποιείτε τη λέξη Δεξιά για τη Νέα 
Δημοκρατία. Τι σημαίνει να είσαι Δεξιός στην Ελλάδα σήμερα; 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Χρησιμοποιώ τη λέξη Δεξιά -και αυτό ίσως ενοχλεί- διότι 
η ίδια η Νέα Δημοκρατία λέει δεν είναι Δεξιά. Εάν δεν υπήρχε Δεξιά, γιατί η 
Νέα Δημοκρατία λέει ότι δεν είναι Δεξιά. Δεν θα έθετε κανένας το θέμα της 
Δεξιάς. Χρησιμοποιώ τη λέξη Δεξιά, διότι όπως είπα πριν, η Νέα Δημοκρατία 
έχει αντιλήψεις οι οποίες είναι συντηρητικές και είναι υπερβολικά συντηρητικές 
μερικές φορές.

Ποιες είναι οι συντηρητικές αντιλήψεις; Θα έρθω σ’ ένα πρώτο 
θέμα που αφορά την πορεία της κοινωνίας. Έχετε ακούσει επανειλημμένα κι 
εσείς ότι η πορεία αυτά τα τελευταία χρόνια δεν οφείλεται σε κάποια 
κυβερνητική πολιτική, οφείλεται σ’ ένα αυτόματο πιλότο, δηλαδή υπάρχει μια 
πορεία της κοινωνίας η οποία τρέχει χωρίς να επεμβαίνει η πολιτική 
διαδικασία. Αυτή είναι μια συντηρητική αντίληψη.

Προοδευτική αντίληψη είναι ότι οι δυνάμεις της κοινωνίας 
αλλάζουν την πορεία της κοινωνίας, ότι δεν υπάρχουν αυτοματισμοί στην 
κοινωνία.

Μια άλλη αντίληψη είναι για παράδειγμα: «Τώρα είτε το ΠΑΣΟΚ, 
είτε η Νέα Δημοκρατία τα ίδια θα γίνουν, διότι όλες τις αποφάσεις τις παίρνει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τρέχει η εξέλιξη με βάση τις αποφάσεις αυτές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης». Παίρνει όλες τις αποφάσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση; 
Αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση αν θα μειωθεί η φορολογία των 
επιχειρήσεων ή των μισθωτών; Αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση αν θα 
υπάρχει αφορολόγητο εισόδημα στους μισθωτούς ή όχι; Αποφασίζει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση τι ποσοστό θα πάει σε κοινωνικές δαπάνες; Αποφασίζει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση ποιες ενισχύσεις και για ποιους λόγους μπορούν να 
δίνονται μέσα στο γενικό πλαίσιο στις επιχειρήσεις; Αποφασίζει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση ποιες δαπάνες θα περικοπούν; Όχι βέβαια. Αυτά είναι αποφάσεις των 
Εθνικών Κυβερνήσεων.

Όταν λέμε ότι «Όλα αποφασίζονται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση» πάλι επανερχόμαστε στη βολική για την αποσιώπηση της όποιας



πολιτικής πρόθεσης, άποψη ότι όλα τρέχουν αυτόματα στην κοινωνία και δεν 
παίζει κανένα ρόλο η Κυβέρνηση και πάντως αυτή η ΠΑΣΟΚική Κυβέρνηση. 
Δεν είναι έτσι.

Αλλά ας έρθω και σε ορισμένα άλλα πράγματα, στο γιατί πρέπει 
να χρησιμοποιώ τη λέξη Δεξιά. Ποια είναι η τακτική αυτής και κάθε 
προηγούμενης Νέας Δημοκρατίας; Η τακτική είναι η υπερβολή. Μια 
αντιπαράθεση η οποία δεν στηρίζεται σε μια ουσιαστική συζήτηση.

Ακούσαμε στη Βουλή και πριν από τη Βουλή ότι πρόκειται να 
εξοικονομηθούν δαπάνες 10 δις ευρώ, διότι τόσο είναι -από κάποια έκθεση 
που δεν ξέρω πως προέκυψε- αυτό το οποίο σπαταλάται στη χώρα. Είναι 
αυτό σοβαρό επιχείρημα; 10 δις ευρώ είναι και ο προϋπολογισμός του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας 
και ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας. 10 δις ευρώ σημαίνει ότι 
καταργούμε τα 3 Υπουργεία! Θα διώξουμε όλους τους υπαλλήλους; Θα 
σταματήσουμε όλες τις πολιτικές; Μπορούν να βρεθούν 10 δις ευρώ; Το λέει 
κανείς σοβαρά; Είναι πολιτική αυτή;

Μετά, η Δεξιά κατέχεται από ένα πνεύμα πελατειακής 
νοοτροπίας. Η Δεξιά ήταν στην Ελλάδα το κατ’ εξοχήν Κόμμα. Εγκαταλείφτηκε 
αυτό; Ακούσαμε για την επανίδρυση του κράτους. Ερωτώ τον οποιονδήποτε 
που το άκουσε αυτό. Τι θα πει επανίδρυση του κράτους; Εγώ ως νομικός, 
όταν λες επανίδρυση του κράτους σημαίνει ότι τα αλλάζεις όλα εκ βάθρων, 
δεν υπάρχει τίποτα το ίδιο.

Επανιδρύω το κράτος. Ποια είναι η αλλαγή των εκ βάθρων που 
είπε η Νέα Δημοκρατία; Το μόνο που συγκρότησε είναι ότι θα καταργήσει το 
ΑΣΕΠ, το ΑΣΕΠ που είναι κατάκτηση του ελληνικού λαού. Θα υπάρχει ένα 
ανώτατο Συμβούλιο Δημόσιας Διοίκησης.

Πως και τι θα λειτουργεί σε σχέση με αυτό το πρόβλημα που 
βασάνισε επί 100 τόσα χρόνια την ελληνική Πολιτεία των προσλήψεων στο 
Δημόσιο, δεν ακούσαμε τίποτα. Άρα ούτε επανίδρυση του κράτους βέβαια 
είναι, αλλά είναι μια λύση η οποία πάει να εξυπηρετήσει κάποιον κόσμο.

Ακόυσα έκπληκτος στη Βουλή από τον κ. Καραμανλή ότι δεν 
είπε ποτέ ότι θα καταργήσει το ΑΣΕΠ. Όλη η Ελλάδα βούιζε ότι θα καταργήσει 
το ΑΣΕΠ. Λάθος κατάλαβε; Όλες οι εφημερίδες αυτό έγραφαν. Γιατί δεν το 
δήλωσε τότε και το δηλώνει τώρα στη Βουλή;

Θα φέρω ένα παράδειγμα επίσης των τελευταίων ημερών. 
Ξαφνικά θα πρέπει να αναγνωριστούν τα διπλώματα όλων των κολεγίων που 
υπάρχουν στην Ελλάδα για να εξυπηρετήσουμε 25.000 παιδιά που φοιτούν.

Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση, κυρίες και κύριοι, γύρω από το 
πώς οργανώνονται τα Πανεπιστήμια. Εγώ, που ήμουν πανεπιστημιακός και 
στο εξωτερικό, δεν ξέρω πολλές χώρες όπου υπάρχουν πραγματικά ιδιωτικά 
Πανεπιστήμια. Διότι η Οξφόρδη δεν είναι ιδιωτικό Πανεπιστήμιο με την έννοια



του κολεγίου. Ανήκει στην Εκκλησία της Αγγλίας, ανήκει σε θεσμούς, από 600 
χρόνια και. Είναι δημόσιο Πανεπιστήμιο.

Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο είναι το Πανεπιστήμιο που δουλεύει με 
κέρδος. Που είναι αυτά τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια; Ποια εμπειρία υπάρχει να τη 
δούμε συγκεκριμένα, γιατί θέλω να είμαι αντικειμενικός, για να δω πως θα 
δουλεύει αυτό; Ή, θα κατακλύσουμε την Ελλάδα με λογιστές; Αυτό είναι το 
ιδιωτικό Πανεπιστήμιο;

Και τα κολέγια. Καλό είναι που υπάρχουν, καλό είναι που παιδιά 
πηγαίνουν, ακούν. Αλλά το θέμα δεν είναι εκεί. Έχουμε τα Πανεπιστήμια, 
έχουμε το Σύνταγμα μας. Το αφήνω αυτό κατά μέρος. Έχουμε διπλώματα 
ορισμένης αξίας. Θα κάνουμε όλα τα διπλώματα σκουπιδόχαρτα για να το πω 
με υπερβολή; Να μην ξέρει κανένας τι αξίζει τι;

Τα διάφορα απίθανα κολέγια από απίθανους ανθρώπους θα 
βγάζουν κι αυτά διπλώματα, όπως του Πανεπιστημίου; Τότε βέβαια δεν θα 
υπάρχει καμία δυνατότητα αξιολόγησης, ιεράρχησης, επιλογής. Είναι αυτός 
στόχος; Και αν είναι στόχος, πρέπει να εξηγηθεί για να καταλάβει η κοινωνία τι 
συμβαίνει.

Και έρχομαι από αυτό και θέλω να πω ότι και η θέση της Νέας 
Δημοκρατίας ως προς την ιδιωτική υγεία είναι ασαφής. Το ΕΣΥ έχει 
ελλείμματα. Το ΕΣΥ χρειάζεται βελτίωση. Είναι όμως κατάκτηση του ελληνικού 
λαού και δεν είμαστε οι μόνοι οι οποίοι έχουμε ΕΣΥ. Και στη Μεγάλη Βρετανία 
υπάρχει ΕΣΥ. Και αλλού υπάρχει ΕΣΥ.

Όταν λέμε ότι θα ενισχύσουμε την ιδιωτική υγεία, τι σημαίνει 
αυτό; Δηλαδή θα πάνε ιδιωτικά νοσοκομεία παντού στην Ελλάδα; Και ποιος 
θα πληρώνει; Γιατί οι κεφαλαιούχοι θέλουν κέρδος, δικαίως. Θα απαιτούν από 
τα Ταμεία. Τα Ταμεία ποιος τα πληρώνει;

Ας έρθω και σε δυο θέματα. Πρώτα απ’ όλα την εθνοκαπηλία, η 
οποία διακρίνει την Δεξιά. Είπα πριν ότι λένε για άκρα υποχωρητικότητα στην 
Κυβέρνηση. Οσφυοκαμψία. Κίνδυνος από την Τουρκία. Σταμάτησε αυτό; Δεν 
σταμάτησε. Συνεχίζεται η ίδια αντίληψη τακτικής.

Ο απομονωτισμός, η ξενοφοβία. Ποιος έθεσε το θέμα της 
σημαίας κατά τις παρελάσεις των σχολείων; Και ενώ η τεράστια πλειοψηφία 
της ελληνικής κοινωνίας ήταν αντίθετη με το να τεθεί αυτό το θέμα, διότι είναι 
άνθρωποι που θέλουν να ενταχθούν οι ξένοι στην ελληνική κοινωνία, διότι 
συμφέρει να ενταχθούν, διότι τα παιδιά είναι παιδιά και όταν πηγαίνουν στο 
ελληνικό σχολείο δεν πρέπει να έχουν μια σφραγίδα πάνω τους ότι δεν τα 
θέλουμε.

Δεν το έθεσε ο Νομάρχης της Νέας Δημοκρατίας, ο 
Υπερνομάρχης της Νέας Δημοκρατίας; Και τι είπε το επίσημο Κόμμα; Πως 
συμπεριφέρθηκε απέναντι σ' αυτούς; Δεν συμφωνεί; Φτάνει αυτό; Και τι 
σημαίνει αυτό;



Κυρίες και κύριοι, όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν μια 
Ακροδεξιά. Και στη Γερμανία υπάρχει το λεγόμενο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα 
και στη Γαλλία υπάρχει το Κόμμα του κ. Λεπέν. Δεν είδα ποτέ τους 
Χριστιανοδημοκράτες να συνεργαστούν με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Δεν 
είδα τον κ. Σιράκ να συνεργαστεί με τον κ. Λεπέν. Εδώ όλα καλύπτονται κάτω 
από την ίδια ομπρέλα. Και οι μεν και οι δε. Και έτσι δημιουργείται μια 
σύγχυση. Αλλά αυτή είναι μια παλιά τακτική.

Ίσως με ρωτήσει κάποιος «μα σε απασχολεί κι αυτό το θέμα; 
Εννοείς σοβαρά ότι πρόκειται η Νέα Δημοκρατία να ακολουθήσει κάποιες 
τέτοιες ακραίες θέσεις;» Κι εγώ θέλω να ρωτήσω. Αν αύριο ο κ. Τάτσης ή ο 
άλλος Νομάρχης ή ο οποιοσδήποτε δημιουργήσει τέτοια θέματα, ποια θα είναι 
η θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης; Θα διαχωρίσει ευθέως τη θέση της;

Ο κ. Καρατζαφέρης δεν εκλέχτηκε βουλευτής στα ψηφοδέλτια 
της Νέας Δημοκρατίας; Άλλαξε στα ξαφνικά ο κ. Καρατζαφέρης; Το ίδιο ήταν. 
Είναι συνεπής στις θέσεις του. Πως λοιπόν τον διαλέγουν για βουλευτή, 
συνεδριάζει για πολύ καιρό με αυτούς και τώρα έχει ένα άλλο Κόμμα;

Εντάξει, αλλά αυτή η σύγχυση είναι μια σύγχυση που δείχνει την 
ίδια τακτική, την παλιά τακτική. Και ακρότητες και απομονωτισμούς και 
καταστροφολογία και εθνοκαπηλία. Αυτή είναι μια άκρως συντηρητική 
παράταξη. Και θέλω να πω ότι βεβαίως στην Ε.Ε. τέτοιου τύπου πολιτικές 
είναι σχεδόν παρελθόν. Και σ’ αυτό θα πρέπει να υπάρξει σύγκλιση.

Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ: Σας άκουσα προηγουμένως να περιγράφετε τα 
χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχουν κατά την άποψη σας οι υποψήφιοι γι’ 
αυτούς τους υπό διαμόρφωση νέους ρόλους στην Ε.Ε. Μιλήσατε για εμπειρία, 
γνώση της ευρωπαϊκής πραγματικότητας, δυνατότητα επικοινωνίας με όλους. 
Όταν βάλατε τελεία, σκέφτηκα όπως εσείς. Το ερώτημα είναι αν θα 
αποδεχόσασταν εσείς πρόταση υποψηφιότητας.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κυρία Καραγιάννη, επειδή διαβάζω κι εγώ τον Τύπο, 
διαπιστώνω ότι από σας και από ορισμένο προς τη Δεξιά φιλικό Τύπο 
επανέρχεται και επανέρχεται αυτό το θέμα. Θα φύγω, θα πάω που; Και όλα 
αυτά λέγονται με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι κατανοητός. Να το πω απλά, 
αυτός ο άθλιος που δεν κάνει για τη χώρα, πρέπει να πάει εκεί ή θέλει να πάει 
εκεί. Πως τώρα συμβιβάζονται αυτά τα δύο μου είναι ακατανόητο.

Έρχεστε πάλι στο ερώτημα και επειδή σας απάντησα και στη 
Θεσσαλονίκη, δεν με ενδιαφέρει να πάω στην Ε.Ε., γιατί με ρωτάτε για τη 
θέση του κ. Πρόντι προφανώς, άλλες θέσεις δεν υπάρχουν. Εγώ θα μείνω στη 
χώρα μου.

Ν. ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ («ΒΗΜΑ»): Κύριε Πρόεδρε, μιλήσατε πριν από λίγο για 
την προεκλογική περίοδο. Είπατε ότι αργεί πολύ ακόμα να αρχίσει η 
προεκλογική περίοδος. Ωστόσο είσαστε το μόνο Κόμμα που έχετε δώσει τους 
εκλογικούς συνδυασμούς 5 μήνες πριν από τις εκλογές. Πριν από λίγο 
καλέσατε τα στελέχη για άλλη μια φορά για κινητοποίηση και αγώνα. Έχετε 
ήδη αρχίσει τις ανοιχτές συγκεντρώσεις. Χθες ακόμα ο Γραμματέας του



Κόμματος από τα Καμίνια κάλεσε τους πάντες σε εκλογική ετοιμότητα, σε 
διάταξη εκλογικής μάχης.

Ένα ερώτημα που φαντάζομαι απασχολεί όλο τον κόσμο, 
απασχολεί τα στελέχη σας και κυρίως τους πολιτικούς. Πότε θα γίνουν οι 
εκλογές κ. Πρόεδρε; Πότε θα αρχίσει αυτή η προεκλογική περίοδος; Μήπως 
μπορείτε να μας πείτε ακριβώς την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών; 
Ευχαριστώ.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κύριε Χασαπόπουλε, έχουμε πει επανειλημμένα ότι οι 
εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, Απρίλη ή Μάη. Από κει και πέρα εμείς έχουμε 
χρέος να προετοιμαστούμε. Είπαμε ότι πρέπει να μεταφέρουμε τα μηνύματα 
μας, να εξηγήσουμε το έργο μας, να είμαστε παρόντες. Και αν διαλέγουμε 
τους υποψήφιους, είναι ακριβώς για να υπάρξουν άνθρωποι να μεταφέρουν 
τα μηνύματα. Να μην υπάρχουν αμφιβολίες ποιος θα πάει, να μην υπάρχουν 
αντιδικίες.

ΓΓ αυτό το λόγο πηγαίνουν και τα στελέχη μας στην περιφέρεια 
και πηγαίνουν κάθε μήνα πολλά στελέχη. Γι’ αυτό το λόγο όσο περνάει ο 
καιρός θα εντείνουμε την κινητοποίηση. Άλλωστε έχουμε ακόμα δουλειά να 
κάνουμε μέχρι τις εκλογές και αυτή τη δουλειά θα την κάνουμε.

Κάποιοι θέλουν ενόψει της προεκλογικής περιόδου να μην 
τρέχει πια τίποτε, να κυριαρχήσει μια ατζέντα απραξίας. Δεν κάνει γιατί 
πλησιάζουν οι εκλογές. Εγώ δεν ξέρω που λέει το συνταγματικό κείμενο ότι 
όταν πλησιάζει το τέλος της 4ετίας υπάρχει μια πλήρης αποστράτευση της 
κυβέρνησης, η κυβέρνηση αποσύρεται, εξαφανίζεται, δεν κάνει πια καμιά 
δουλειά, δεν περνάει νομοσχέδια, δεν προχωρεί το έργο της.

Η κυβέρνηση θα συνεχίσει μέχρι την τελευταία στιγμή να 
δουλεύει και η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να ολοκληρώσει όσο το δυνατόν 
περισσότερα από αυτά τα οποία έχει σχεδιάσει μέχρι τις εκλογές.

Β. ΚΟΡΙΔΗ («ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΑΘΗΝΑ» ΚΥΠΡΟΥ»): Κύριε 
Πρόεδρε, η Τουρκία συμμορφώθηκε με το πρώτο σκέλος της απόφασης του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατέβαλλε το πρόστιμο που της 
επιβλήθηκε για την κα Λοϊζίδου. Τι γίνεται όμως με το δεύτερο σκέλος για την 
αποκατάσταση της περιουσίας της; Ποια θέση θα τηρήσει η Ελληνική 
Κυβέρνηση γι’ αυτό το θέμα;
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όπως ξέρουμε όλοι στη χτεσινή ψηφοφορία η Κυπριακή 
Δημοκρατία και η Ελλάδα διαφώνησαν με την απόφαση που πάρθηκε, διότι 
υποστήριξαν απόλυτα σωστά ότι θα έπρεπε να εφαρμοστεί πλήρως και σε 
όλα τα σημεία η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα.

Η απόφαση όμως αυτή που πάρθηκε και η καταβολή της 
αποζημίωσης στην κα Λοϊζίδου δείχνει ότι η Τουρκία αποδέχεται στην πράξη 
την ευθύνη της για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο 
κατεχόμενο μέρος της Κύπρου. Δείχνει επίσης -και το τόνισε αυτό η Κυπριακή 
Κυβέρνηση πολύ σωστά- ότι η αποσχιστική οντότητα -είναι ο όρος που



χρησιμοποίησε ο εκπρόσωπος της Κυπριακής Κυβέρνησης- είναι υποτελής 
διοίκηση στην Τουρκία. Η απόφαση έχει αυτά τα θετικά σημεία.

Η αναφορά όσον αφορά την εφαρμογή των υπολοίπων σημείων 
όπως είπα, δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Όμως θέλω να επισημάνω ότι με την 
ημερομηνία του 2005 δίνεται ένα μήνυμα προς την Τουρκία ότι πρέπει να 
εκκαθαρίσει αυτά τα θέματα το 2004, αυτό συνδυάζεται με την προσπάθεια 
επίλυσης του Κυπριακού. Ένα μήνυμα ότι κι αυτά τα εκκρεμή θέματα των 
περιουσιών είναι σημαντικά και γι’ αυτό περιμένουμε από την Τουρκία να 
κινηθεί και αυτό είναι το σωστό μήνυμα. Περιμένουμε από την Τουρκία να 
κινηθεί για να κλείσει επιτέλους αυτό το θέμα.

Κ. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ («ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας 
ρωτήσω με δεδομένο ότι τα ολυμπιακά έργα σε λίγο ολοκληρώνονται και 
απασχολούνται γύρω στις 50.000 άτομα στον συγκεκριμένο τομέα, πως είστε 
αισιόδοξος ότι η ανεργία θα μειωθεί περαιτέρω τα επόμενα χρόνια; 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Εγώ θα εντάξω την ερώτησή σας σ’ ένα γενικότερο 
πλαίσιο και θ’ απαντήσω μετά ειδικά. Η Αξιωματική Αντιπολίτευση 
υποστηρίζει -όπως ξέρουμε όλοι- ότι το 2004 θα σημάνει την κατάρρευση της 
οικονομίας, ότι όλη η ανάπτυξη αυτή τη στιγμή στηρίζεται στους πόρους των 
Ολυμπιακών Αγώνων, στα ολυμπιακά έργα και όταν σταματήσουν τα 
ολυμπιακά έργα και γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, δεν θα εξελίσσεται τίποτα 
πια στην Ελλάδα και σε αυτό προβάλλουν επίσης το επιχείρημα ότι οι 
κοινοτικοί πόροι τελειώνουν, το 2004 μέχρι το 2006 εξαντλούνται και τι θα 
γίνουμε χωρίς λεφτά.

Η αλήθεια βέβαια είναι τελείως διαφορετική. Πρώτα από όλα οι 
πόροι για τα ολυμπιακά έργα δεν μας χαρίστηκαν από κανέναν. Οι πόροι για 
τα ολυμπιακά έργα είναι πόροι ελληνικοί, προέρχονται από το ελληνικό 
δημοσιονομικό σύστημα. Είναι πόροι από τους φόρους που πληρώνει ο 
ελληνικός λαός. Γιατί αυτοί οι πόροι το Σεπτέμβριο του 2004 θα εξανεμιστούν 
και δεν θα υπάρχουν πια; Η απλή λογική λέει ότι αυτούς τους πόρους που 
κατευθύναμε στα ολυμπιακά έργα, θα τους κατευθύνουμε μετά αλλού και 
έχουμε πει ότι θα τους κατευθύνουμε στην περιφέρεια.

Οι πόροι, για όλα τα άλλα έργα δεν είναι πόροι μονάχα της 
Κοινότητας. Ξέρετε φαντάζομαι όλοι ότι η Κοινότητα πληρώνει αλλού το 35% 
ενός έργου, αλλού το 40%, αλλού το 50% χονδρικώς είναι περίπου το 1/3 ή 
κάπως παραπάνω το οποίο δίνεται από την Κοινότητα. Τα άλλα 2/3 ποιανού 
πόροι είναι; Δεν είναι ελληνικοί πόροι; Δεν θα συνεχίσουν να υπάρχουν;

Αισθάνομαι σε δύσκολη θέση γιατί μπροστά σε αυτούς τους 
ισχυρισμούς, πρέπει να λέω αυτά τα απλά και αυτονόητα πράγματα, τα οποία 
θα έπρεπε να είναι κτήμα της ελληνικής κοινωνίας.

Επιπλέον από την αναπτυξιακή δυναμική θα υπάρχουν 
περισσότεροι πόροι. Αναπτυξιακή δυναμική, από την εξέλιξη αυτά τα χρόνια 
από τις υποδομές που κατασκευάζονται και βεβαίως από τη δυναμική που θα 
δημιουργηθούν και από αυτά τα ολυμπιακά έργα.



Εάν έχουμε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης δεν θα έχουμε και 
περισσότερες θέσεις εργασίας; Δεν θα υπάρχουν περισσότερες ανάγκες σε 
διάφορες κατευθύνεις; Πάντα βέβαια -γιατί θέλω να είμαι ακριβής- σε τέτοιες 
στιγμές υπάρχει η ανάγκη μιας προσαρμογής της κατάστασης όπως 
εξελίχθηκε με τη νέα κατάσταση που δημιουργείται. Αλλά γιατί να φοβόμαστε 
αυτή την προσαρμογή; Γιατί να επισύρουμε από τώρα τον κίνδυνο της 
ανεργίας; Γιατί να λέμε ότι θα πάει η οικονομία χάλια και θα υπάρχουν 
δεκάδες χιλιάδες άνεργοι; Είναι αυτή μια σωστή αντιμετώπιση σε μια χώρα 
που είχε τόσες κατακτήσεις αυτά τα χρόνια;

Ρωτήθηκα για την ηττοπάθεια του ΠΑΣΟΚ και απάντησα. Εγώ 
επισημαίνω ότι υπάρχει ηττοπάθεια εδώ στη Δεξιά. Καλλιεργημένη 
ηττοπάθεια. Συνειδητή ηττοπάθεια. Ηττοπάθεια για να εξυπηρετήσει τους 
πολιτικούς της στόχους. Αλλιώς θα έπρεπε να βγει και να πει: «Θα 
παλέψουμε γι’ αυτό, προτείνουμε γι’ αυτό». Τι έχει προτείνει; Έχει προτείνει 
τίποτε για το μετά; Το μόνο που λέει είναι «Δεν είστε προετοιμασμένοι. 
Ανεργία. Δεν θα έχετε πόρους». Ποιος είναι ο ρόλος της; Ο ρόλος της είναι 
μονάχα η καταστροφολογία; Δεν ξέρω εγώ κανένα Κόμμα στις άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες το οποίο δεν κάνει δικές του προτάσεις.

Να τα σταθμίσουμε αυτά. Να δούμε ότι δεν μπορεί να είμαστε 
μια κοινωνία όπου καλλιεργείται συστηματικά ο φόβος. Αν θέλουμε η Ελλάδα 
-με όποια Κυβέρνηση γιατί δεν με ενδιαφέρει η Κυβέρνηση, με ενδιαφέρει η 
χώρα- να έχει προοπτική, όλοι πρέπει να συμβάλλουμε στη δημιουργία της 
και κανένας στο φόβο.

Δ. ΡΙΖΟΣ («ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ»): Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να 
διαμαρτυρηθώ κατ’ αρχήν για τη μορφή που πήρε αυτή η συνέντευξη. Έχει 
πάρει μορφή ατέλειωτων μονολόγων, αλλά εν πάση περιπτώσει... 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κύριε Ρίζο, μπορεί να μην σας πηγαίνουν οι μονόλογοι, 
αλλά εσείς μου δίνετε αφορμή να πω μερικές αλήθειες και θα λέω τις αλήθειες. 
Αυτός είναι ο σκοπός μιας συνέντευξης και αυτό αισθάνομαι ότι είναι η 
αποστολή μου. Γιατί πολύ διαστρέβλωση κυριάρχησε.
Δ. ΡΙΖΟΣ: Γιατί δεν υπάρχει αντίκρουση από πουθενά και έρχομαι τώρα στην 
ερώτηση. Πολύ κουβέντα γίνεται τελευταία κ. Πρόεδρε για την ποιότητα του 
προεκλογικού αγώνα. Εσείς ο ίδιος έχετε κατηγορήσει τον Πρόεδρο και τα 
στελέχη της Νέας Δημοκρατίας της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, για 
υποτιμητικές εκφράσεις εναντίον του ΠΑΣΟΚ και της Κυβέρνησης.

Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής: εγκρίνετε το ήθος, το ύφος και 
τη φρασεολογία του συντονιστή του εκλογικού σας αγώνα του κ. Πάγκαλου, 
όταν αίφνης δηλώνει προχθές και δημοσιεύεται στα πρωτοσέλιδα των 
φιλοκυβερνητικών εφημερίδων, ότι «Η Νέα Δημοκρατία είναι παράσιτο στο 
σώμα του ΠΑΣΟΚ»; Αυτή η μεγάλη παράταξη είναι παράσιτο στο σώμα του 
ΠΑΣΟΚ! Ήθελα να σας ρωτήσω εγκρίνετε αυτή τη μορφή του προεκλογικού 
αγώνα;
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Επειδή είπατε ότι διαφωνείτε με το στιλ της συνέντευξης 
και της συνομιλίας, θα σας πω ότι ρίχνετε λάδι στη φωτιά.



Θα σας απαντήσω. Θα ήθελα να δω τι γράψατε εσείς όταν 
αποκλήθηκα εγώ ως «Αρχιερέας της διαφθοράς». Θέλω να μάθω αν 
διαμαρτυρηθήκατε εσείς ή οι συνάδελφοί σας όταν λέχθηκε ότι είμαι «Ο 
άνθρωπος που δέχεται τη διαφθορά, ως καθεστώς γύρω του», εάν εσείς 
σχολιάσατε ότι εγώ είμαι «Ο αγαπημένος των διαπλεκομένων», εάν βρήκατε 
ότι είναι υποτιμητικό για την παράταξή σας, την οποία προφανώς 
υποστηρίζετε, ότι είμαι ένας «Λογιστής με γυαλάκια και μαύρα περιβραχιόνια» 
και δεν με διακρίνει τίποτα άλλο.

Δεν άκουσα τίποτε εσάς και συνάγω σε τούτο ότι αυτά όλα τα 
αποδέχεστε ασμένως και κατόπιν τούτου περιττεύει να συνεχίσω.

κα ΤΟΠΑΛΟΒΑ («ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ»): Η ερώτησή 
μου αφορά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες. 
Εμείς περιμένουμε πλήρη δέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποιο 
χρηματοοικονομικό πλαίσιο που θα επιτρέψει στη χώρα μας να ολοκληρώσει 
τις διαπραγματεύσεις για να γίνουμε μέλος το 2004. Θα ήθελα ν’ ακούσω την 
άποψή σας επί του θέματος. Ευχαριστώ.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Η Ελλάδα έχει υποστηρίξει την προσπάθεια της 
Βουλγαρίας να κλείσουν οι διαπραγματεύσεις το 2004. θέλω να προσθέσω ότι 
η ένταξη της Βουλγαρίας προβλέπεται για το 2007 και βέβαια μέσα στο 
πλαίσιο αυτό υποστηρίζει και ό,τι πρέπει να γίνει για να μπορέσει και η 
Βουλγαρία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της και να ενταχθεί το 2007.

ΧΡ. ΠΟΥΛΙΔΟΥ («ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ»: Το
Σαββατοκύριακο διαμορφώθηκε η εντύπωση ότι θα προχωρούσε η πρόταση 
για τη διαμόρφωση ευρωπαϊκής άμυνας. Αυτή η εντύπωση μετά τις χτεσινές 
δηλώσεις του κ. ΡθοιείθΙά αρχίζει και συσκοτίζεται και ορισμένες ευρωπαϊκές 
χώρες υπενθυμίζουν ότι υπάρχει και η παράπλευρη λειτουργία για τη 
διαμόρφωση της ευρωπαϊκής άμυνας. Ήθελα να ρωτήσω αν η Ελλάδα θα 
συμμετείχε σε μια παράπλευρη λειτουργία και όχι θεσμική επ’ αυτού. 
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία ετοίμασαν 
ένα κοινό σχέδιο για την ευρωπαϊκή άμυνα. Επεξεργάστηκαν αυτό το σχέδιο 
για την κοινή άμυνα με την Ιταλική Προεδρία και η Ιταλική Προεδρία κατέθεσε 
το σχέδιο αυτό στη Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών της Νάπολης, όπου έγινε 
μια σύντομη συζήτηση και η εντύπωση η οποία επικράτησε είναι ότι γίνεται 
κοινά αποδεκτό.

Βεβαίως πρέπει να υπάρξουν ακόμη συζήτησης για την 
εφαρμογή του σχεδίου αυτού και δεν έχει κλείσει το θέμα. Εάν υπάρξει το 
σχέδιο αυτό δεν βλέπω γιατί θα υπάρξει αυτό που αποκαλείται «η 
παράπλευρη συνεννόηση ανάμεσα σε κάποιες χώρες». Η Ελλάδα έχει 
δηλώσει -και το δήλωσα και στον \Zerhofstat τη Δευτέρα που συναντηθήκαμε- 
ότι εμείς θέλουμε να συμμετάσχουμε σε όποια προσπάθεια γίνεται, για να 
υπάρξει ευρωπαϊκή άμυνα. Γιατί πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει 
να έχει αμυντικές δυνατότητες, αμυντική πολιτική και ότι βεβαίως αυτές οι 
δυνατότητες και η πολιτική πρέπει να συμβιβάζεται και με τις άλλες 
υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή των χωρών -  μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως προκύπτουν από τα διάφορα Σύμφωνα.



Νομίζω ότι το θέμα βρίσκεται σε μια πορεία εξέλιξης η οποία 
κατά τη δική μου άποψη από τις συζητήσεις που είχα, θα είναι θετική.

Θα μου επιτρέψετε με αφορμή αυτή την ερώτηση που έθεσε η 
κα Πουλίδου, να διευκρινίσω κι ένα θέμα το οποίο διάβασα με κάποια 
έκπληξη ότι πρόκειται να επισκεφθώ εκτάκτως τον κ. Berlusconi. Ο κ. 
Berlusconi Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν έκανε τον γύρο των 
πρωτευουσών. Κάλεσε όποιους Πρωθυπουργούς θέλει να συζητήσουν μαζί 
του να πάνε στη Ρώμη και πολλοί Πρωθυπουργοί έχουν πάει στη Ρώμη. 
Θεώρησα κι εγώ σωστό για να παρουσιάσω τις θέσεις της Ελλάδας, να 
κανονίσω ένα ταξίδι στη Ρώμη, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την επόμενη 
Τρίτη.

Το αναφέρω αυτό επειδή για λόγους που σχετίζονται με τις 
ευρωπαϊκές εξελίξεις και το θέμα της άμυνας, συμφώνησα με τον κ. Blair να 
τον συναντήσω τη Δευτέρα μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Λονδίνο, για 
να συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Δεν είναι κάποιες μυστηριώδεις, υπόγειες 
διεργασίες, είναι πράγματα τα οποία είναι μέσα στη δουλειά που πρέπει να 
κάνω ως Πρωθυπουργός.

Σας ευχαριστώ.

Ε. ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ: Και εγώ σας ευχαριστώ κ. Πρόεδρε για το χρόνο που 
βρήκατε να είστε μαζί μας. Ευχαριστώ επίσης και τον Υπουργό Τύπου και 
MME κ. Χρήστο Πρωτόπαπα και τον Υφυπουργό κ. Τηλέμαχο Χυτήρη καθώς 
και όλους όσους συνέβαλλαν στην επιτυχία αυτής της συγκέντρωσης.

Ο πρωθυπουργός παρεκάθισε σε γεύμα που του παρέθεσε η Ενωση
Ανταποκριτών Ξένου Τύπου


