
Ο Πρωθυπουργός κ. Ανδρέας Γ. Παπανδρέου έδωσε σήμερα το μεσημέρι
την καθιεριομένη συνέντευξη Τύπου προς τους 'Ελληνες και ξένους
δημοσιογράφους , στο εξοχικό κέντρο "ΡΕΜΒΗ" της Θεσσαλονίκης, στα 
πλαίσια της 50ης ΔΕΘ. „
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Ο Πρόεδρος της ΔΕΘ κ. Κούρτης, απευθυνόμενος στην αρχή προς τους 
εκπροσώπους του Τύπου, είπε τα εξής:

" Αγαπητοί φίλοι, συνάδελφοι, η ΔΕΘ σας καλωσορίζει και στη 
σημερινή εκδήλωση, που είναι γνωστό, "ότι "ε ίναι εκδήλώση δική σας. 
Λοιπόν, απο σας τους δημοσιογράφους εξαρτό.ται, εάν θα βγάλετε και 
εφέτος , τη δημοσιογραφική είδηση, το "λαυράκι" που λένε.

Θα δώσω το λόγο στον Πρωθυπουργό για να σας πει δυό λόγια και στη 
συνέχεια η .ώρα είναι δική σας.".

Αμέσως μετά ο Πρωθυπουργός έί'πε:

" Κυρίες και κύριοι., δεν έχω να προσθέσω πολλά, σ'αυτό. που είπε 
ο κ. Κούρτης , ότι πράγματι αυτό το μισάωρο είναι αφιερωμένο 
στους εκπροσώπους του Τύπου. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επαναλά
βω. ' τα λίγα λόγια που είπα κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της 
Διεθνούς 'Εκθεσης Θεσσαλονίκης, ούτε και εκείνα που είπα, τα
πολλά, το βράδυ, σχετικά με την πορεία της οικονομίας μας και τις 
ευθύνες που όλοι έχουμε, κράτος και πολίτες, να προωθήσουμε τη 
χώρα μας σε μια τροχιά αυτοδύναμης οικονομικής ανάπτυξης. Αν έχω 
κάτι να προσθέσω- και αμψιβάλϊλωότι είναι προσθήκη-είναι ότι είμαι 
απόλυτα πεπεισμένος , ότι υπάρχει θέληση, ο δυναμισμός , η από
φαση όλου του λαού μας, να ξεπεράσουμε τα όποια αδιέξοδα, είτε 
οφείλονται στις εξωτερικές συνθήκες, είτε οφείλονται σε εσωτερικές 
διαρθρωτικές αδυναμίες και πραγματικά να μπορέσουμε να πάρουμε



τη σωστή θέση για τη -'χώρα μας ατο διεθνή καταμερισμό της εργασίας.

%
Ή τα ν ,πράγματι,μια πρόσκληση για εργασία και υπευθυνότητα. Και 
αυτή η πρόσκληση θα ισχύει για όλη αυτή την περίοδο , που καλύπτε
ται απο τη δεύτερη τετραετία, που μας εμπιστεύθηκε ο λαός στις 
2 του Ιούνη 1985. Και τώρα είμαι στη διάθεσή σας"

Στη συνέχεια,ο Πρωθυπουργός απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις 
των δημοσιογράφων:

ΓΑΤΟΣ (ΕΘΝΟΣ) ;__" Κύριε Πρόεδρε, χαρακτηρίσατε χθές το θέμα της
οικονομίας, θ'έμα εθνικό. Αναφερθήκατε στην ανάγκη συμβίωσης, στην 
ανάγκη συναινετικών διαδικασιών με ένα μέρος του επιχειρηματικού 
κόσμου και στην ανάγκη ενός κοινού σημείου αναφοράς και αποδοχής 
στρν τομέα.της οικονομικής πολιτικής από τα πολιτικά κόμματα.
Μέχρι σήμερα, υπάρχει επιχειρηματικός κόσμος. , που αντέδρασε 
στην οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης,· που υπονόμευσε την οικονο
μική πορεία του τόπου; Μέχρι σήμερα, υπάρχουν πολιτικά κόμματα 
τα οποία,σύμφωνα με τη δική σας έκφραση,δημαγωγήσανε πάνω στον 

οικονομικό τομέα και κάνανε ζημιά στην οικονομική πολιτική; Και 
αν ναί, τότε πως σκέφτεσθε να αντιμετωπίσετε την ενδεχόμενη άρνη
ση του επιχειρηματικού κόσμου, να συνεργαστεί για την ανόρθωση 
της οικονομίας;".

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: " Η ερώτησή σου-είναι πολλαπλή και πολύπλοκη. Θα
κοιτάξω με λίγα λόγια να σου απαντήσω, γιατί είναι/σημανΐ^κίω^
'Οπως τόνισα χθές.το βράδυ, δεν περιμένουμε ταυτότητα απόψεων.
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Είναι σαφές, ότι ο εργαζόμενος έχει άλλη οπτική γωνία.απο τον 
εργοδότη . 'Εχει άλλη οπτική γωνία, συχνά καμιά φορά και απο την 
πολιτεία, το κράτος. Δεν προσπαθούμε να ισοπεδώσουμε τις διαφ<?- 
ρετικές αντιλήψεις και ακόμα τις διαφορετικές στρατηγικές ,εκεί
που υπάρχουν.
Τόνισα·* όμως, ότι υπάρχει ένας χώρος κοινός, που ξεπερνάει την 
πάλη των τάξεων- αν θέλετε- και τις αντιθέσεις- όχι , δεν είναι 
"Λάσκαρης" - η πάλη των τάξεων υπάρχει και είναι κάτι που αναγνω
ρίζεται απόλυτα απο το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα,που στηρί
ζεται και προωθεί τα συμφέροντα της .εργατικής τάξης, των αγροτών
και των μικρομεσαίων. Αλλά, ταυτόχρονα,τονίζουμε ότι υπάρχει ένας 
κοινός στόχος. Και αυτός είναι ο εκσυγχρονισμός της ελληνικής

/



οικονομίας , η αύληση της ανταγωνιστικότητάς της, όροι που
.

αποτελούν,πραγματικά, συνθήκη για.την επιβίωση της χιορας μας.

Υπάρχουν^χονδρικά>δύο τρόποι.0 ένας είναι να κλειστείς μέσα στα 
σύνορά σου και να επιδιώκεις'την ανάπτυξή σου , μέσα σ'αυτά τα 
σύνορα και άσχετα,βασικά , απο το διεθνή καταμερισμό της εργασίας. 
Τέτοια επιλογή , εμείς, ούτε κάναμε, ούτε πρότιθέμεθα να κάνουμε.

Ο άλλος .είναι να παραμείνεις και να αναπτύξεις - αν θέλεις- το ρό
λο σου μέσα στο διεθνή καταμερισμό της εργασίας, διεκδικώντας,όμως, 
πραγματικά, μια πρωτοποριακή θέση ή τουλάχιστον μια τέτοια θέση, 
που να μην υπονομεύει την εθνική σου υπάστάση.

Με την έννοια αυτή, τόνισα, ότι είναι εθνικό το θέμα. Και με την 
έννοια αυτή τόνισα , ότι ο εκσυγχρονισμός της οικονομ'ίας μας* ξεπερ
νά τις κομματικές τοποθετήσεις και Τα ταξικά συμφέροντα ή τά συμφέ
ροντα ομάδων,που',διακρίνονται ανάμεσά τους, απο το ρόλο που παί
ξουν στην παραγωγή.
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Τώρα, τι περιμένει κανείς απο τα άλλα κόμματα; Τα κόμματα,που 
σήμερα βρίσκονται στην Αντιπολίτευση. Δεν περιμένουμε, ασφαλώς, 
ταυτότητα θέσων. Περιμένουμε, όμως, να μην υπάρξει δημαγωγική 
εκμετάλλευση των δυσχερεκύν που υπάρχουν και τις οποίες ελεύθερα, 
και αυτόβουλα αναγνωρίζουμε, αλλά να υπάρξει θετική τοποθέτηση 
πάνω στα μέτρα που εκείνοι προτείνουν.

Δεν έχω , όχι μόνον αντίρρηση, αλλά επιθυμώ και προσκαλώ τις 
ηγεσίες των κομμάτων της Αντιπολίτευσης , διαφωνώντας μαζί μας, 
να μας προσφέρουν εναλλακτικές στρατηγικές.Και θέλω να σας δια
βεβαιώσω ότι αυτές θα τις δούμε τελείως με ανοιχτά μάτια, ανοιχτή 
καρδιά και. ανοιχτό μυαλό. Εάν^πράγματι^υπάρχουν διαζευκτικές πο
ρείες, είμαστε έτοιμοι να τις εξετάσουμε υπεύθυνα και καλόπιστα.

Αλλά, εάν στόχος είναι·-*απλώς η υπονόμευση της προσπάθειας της 
Κυβέρνησης για ανασυγκρότηση και για τη χάραξη μιας νέας ανοδικής 
πορείας για τον τόπο -και αυτό γίνεται στο βωμό των άμεσων 
κομματικών συμφερόντων , χωρίς αναγνώριση των επιπτώσεων , που μπορεί



.κάτι τέτοιο να έχει στην πορεία της ίδιας της οικονομίας μας και 
του έθνους μας, τότε αυτό θα θεωρηθεί απο μας δημαγωγία και έτσι 
θα χαρακτηριστεί.

Θα ήθελα να τονίσω σχετικά ότι η καταστροφολογία, είναι ακριβώς αυτό
το οποίο απορρίπτω;· Δεν είμαστε απαισιόδοξοι. Με γνώση των δυνάμεων
αυτού του λαού, με γνώση της δικιάς μας απόφασης να δουλέψουμε μέρα-
νύχτα, για την γρήγορη βελτίωση της διάρθρωσης της οικονομίας μας,
για μια πορεία που θα επιτρέψει χρόνο με χρόνο σημαντική άνοδο του - .
βιοτικού επιπέδου του λαού μας, με αυτή την απόφαση και με αυτές τις
τοποθετήσεις, θεωρούμε ότι η γενική,σε όλο^,τον ορίζοντα, επίθεση
κατά της Κυβέρνησης και η πρόβλεψη της’καταστροφής, αποτελούν,πράγμα-

£τι, ανασχετικούς παράγοντες στην εθνική μας προσπάθεια. 'Οταν και εάν 
υπεύθυνοί· ο,ρχηγοί. κομμάτων προβλέπουν ή - λένε - πως προβλέπουν,/Ηιδιαίτερα 
στο εξωτερικό , ότι η οικονομία δεν θα μπορέσει να ξεπεράσει τα αδιέξο
δο. που αντιμετωπίζει, τότε παίζουν ένα ρόλο αρνητικό και στο οικονο
μικό μα και στο εθνικό ακόμη επίπεδο.

Με αυτή την έννοια δεχόμαστε και καλωσορίζουμε κριτική, που θα συνδυά
ζεται όμως με διαζευκτικές προτάσεις. Δεν δεχόμαστε καταστροφολογία, 
η οποία υπονομεύει όχι μόνον την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ , αλλά ·< την 
ίδια τη χώρα.

Νομίζω πως επίσης, για να συμπληρώσω την απάντησή μου σε σάς, θαυ 
έπρεπε να τονίσω ότι εμείς πιστεύουμε στον συνδικαλισμό και μάλιστα 
στον ακηδεμόνευτο συνδικαλισμό, ελεύθερο απο επιρροές της εργοδοσίας 
και ακόμη απο τις επιρροές των κομμάτων και αυτού του ίδιου του κράτους 
Θέλουμε,όμως,να θυμίσουμε,σ'αυτούς που διηγούνται στους συνδικαλιστι
κούς αγώνες, είτε αναφερόμαστε στους εργάτες, στους αγρότες, ή στους 
εμπόρους, τους μικρομεσαίους, ότι πρέπει να κάνουν μια διάκριση ανά
μεσα στο σήμερα και το αύριο. 'Εχει τεράστια σημασία,αυτή την ώρα , 
για όλες τις χώρες του κόσμου, μα για τη δίκιά μας ιδιαίτερα, οι 
κινήσεις που κάνουμε σήμερα, όποιες και αν είναι αυτές, να μην υπο
νομεύουν το αύριο. Δεν ζητούμε- αλλοίμονο αν το ζητούσαμε-απο τους 
συνδικαλιστές , να παραιτηθούν απο τη διεκδίκηση, την κοινωνική και 
οικονομική διεκδίκηση,για τη βελτίωση των συνθηκιόν ζωής των εργαζομένων.

• - -  S -  ,  ,  . . VΖητούμε μονάχα να λογαριάσουν, ότι το θέμα δεν είναι να περάσουμε 
καλά το 1986 και να δυστυχήσουμε το 1987. Το θέμα είναι ποί>ς θα μπούμε 
σε μια πορεία.,όλοι μαζί , συνυπεύθυνοι, ανοδική χρόνο με χρόνο. Τους



ι ζητάμε να επχλέξουν τον ορθό ορίζοντα και να μετρήσουν τη σημασία 
των ενδιάμεσων στόχων, που οδηγούν , πραγματικά, στην ολοκλήρωση 
του μακροπρόθεαγίου και μεσοπρόθεσμου οράματός μας'.' .

ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ (ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ): " Κύριε Πρόεδρε, γενική είναι η αίσθηση 
απο τη χθεσινή σας ομιλία, ότι τα πράγματα στην οικονομία δεν είναι 
ρόδινα και εν τπάσει περιπτώσει , ότι υπάρχουν σημαντικότατα προβλή
ματα. Σ'αυτές τις περιπτώσεις, μέ εντελούς απλά λόγια λέμε ότι κάποιος 
πρέπει να πληρώσει για την κρίση που υπάρχει. Στους εργαζόμενους 
απευθύνεται η πρόσκληση να δουλέψουν υπεύθυνα και ενδεχομένους να 
υποστούν και κάποιες θυσίες. Το εροίτημα είναι πώς θα συμβάλει ο επι
χειρηματικός κόσμος* ή όπως αχλοιώς τον λέμεγ >η ολιγαρχία, στην αντι- 

ετώπιση αυτών των βαρών,δεδομένου ότι όπως έδε.ιξαν οι ισολογισμοί, μπο
ρεί η οικονομία να μην έχει ανοδική πορεία, όμως, ορισμένες επιχει- 
.ρήσεις.πραγματοποιούν εντυποχτιακά κέρδηϊ

ΠΡΩΘΥΠΟΥΤΓΟΣ: " Με ευχαρίστηση θα απαντήσω στο ερώτημά σου. Για
τους εργαζόμενους,η τοποθέτησή μας είναι, ότι με κάθε τρόπο θα προ
σπαθήσουμε νά κατοχυρώσουμε το πραγματικό τους εισόδημα. Εάν ζη
τάμε θυσίες, αυτές δεν απαιτούν και δεν οδηγούν στη μείωση του 
πραγματικού εισοδήματος των εργαζομένων, αλλά στην αύξησή του,μέσα 
στα πλαίσια, που επιτρέπουν οι αντικειμενικές συνθήκες. Αυτό,μας δια
κρίνει ,αποφασιστικά,από τις πολιτικές των συντηρητικών και αντιδρα
στικών κυβερνήσεων σε παγκόσμια κλίμακα και διαχωρίζει απόλυτα τη θέση 
μας απο τους μονεταριστές. Θέλουμε να προστατέψουμε το πραγματικό 
εισόδημα του εργαζόμενου, σ'αυτή την πορεία.μετάβασης και ταυτόχρονα, 
να αντιμετωπίσουμε στο μέτρο του δυνατού , το πρόβλημα της ανεργίας, 
στο οποίο, πράγματι, δίνουμε πρωταρχική σημασία.

Σε ό,τι αωορά την ολιγαρχία, σε δ,τι αφορά - ας το πούμε πιο συγκεκριμένα 
τον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο, πρέπει να θυμηθούμε ότι για δεκαετίες 
τώρα · αναπτύχθηκε η βιομηχανική δραστηριότητα στη χώρα μας, κάτω 
απο συνθήκες που δεν επέτρεψαν στην αγορά να αναδείξει,πραγματικά,τους 
δημιουργικούς και γνήσια πετυχημένους επιχειρηματίες, που στην πορεία 
της επιδίωξης μεγαλύτερου κέρδους, προσφέρουν επανασταχ'ΐκά στην αλλαγή 
της τεχνολογίας και ταυτόχρονα,στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
και της παραγωγικότητας της οικονομίας μας.
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'Γιατί,είχαμε δύο φαινόμενα. Το ένα,την τεράστια προστασία,δασμολογική 
και άλλης μορφής, στα εγχειρήματα της ντόπιας βιομηχανίας. Δεν έμαθαν 
να " κολυμπούν", αλλά,όμως,υποστήριζαν, την πλήρη ένταξη στην ΕΟΚ. Την' 
υποστήριξαν, παρά το γεγονός,ότι εκεί πρέπει να ξέρουν να " κολυμπούν".
Και ακόμη δεν το ξέρουν. Εμείς είχαμε προέίδει το πρόβλημα. Και καταγ
γείλαμε τη βιασύνη για ένταξη στην ΕΟΚ, καταγγείλαμε την πλήρη ένταξη · 
και στηρίξαμε την άποψη μιάς ειδικής σχέσης.

Είχαμε δίκιο, εκατό φορές δίκιο. Αλλά, αφού μπήκαμε και κλείνουμε τόσα 
χρόνια μέλος, πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι η αποχώρηση απο την ΕΟΚ 
θα επιφέρει πολλά δεινά στη χώρα μας. Δεν είνάι το ίδιο πράγμα να μη μπείς 
και να απο χωρήσεις, είναι τελείως διαφορετικά από κάθε άποψη. 'Εγινε' 
αυτό, "ό γέγονε , γέγονε". ο

Το δεύτερο πολύ σημαντικό, είναι ότι το τραπεζικό σύστημα,στα πλαίσια 
κλικών , φιλιών, καλών σχέσεων , καθιέρωσε - θα έλεγα- έναν αριθμό οι

κογενειών , πενήντα - εξήντα, οι οποίες δικαιούντο όλα τα δισεκατομμύρια, 
που μπορούσε να προσφέρειιΐο τραπεζικό σύστημα και κανείς άλλος. Εάν 
δείτε την κατανομή των πιστώσεων στο παρελθόν, θα δείτε πραγματικά,ότι 
το τεράστιο κομμάτι των πιστώσεων πήγαινε στις ίδιες περίπου βιομηχανίες, 
οι οποίες δεν αξιοποιούσαν - δεν είναι κατηγορία ποινική αυτή, είναι 
μια παρατήρηση οικονομική- αυτούς τους πόρους αμέσως και στη χώρα μας, 
αλλά τους διοχέτευαν στο εξωτερικό με πολλούς τρόπους, έτσι ώστε να έχου
με το περίεργο φαινόμενο , οι μέν βιομηχανίες να είναι άρρωστες , οι δε 
οικογένειες να ευημερούν.

'Εχουμε λοιπόν αυτά τα δύο χαρακτηριστικά του παρελθόντος. Τέτοια βιομη
χανία δεν πρόκειται να επιζήσει, με κανένα τρόπο, στα πλαίσια της σημερι
νής πραγματικότητας. Καλούμε την επιχειρηματική τάξη - δεν της αρνούμαστε 
επιχειρηματικές ικανότητες -την καλούμε σε μια νέου τύπου εθνική προσπά - 
θεία, χωρίς προνόμια, με κίνητρα , εκεί, όπου, πράγματι, είναι δυσχερές, 
να αναλάβουν όλο τον κίνδυνο της επιχείρησης. Τους καλούμε,στα πλαίσιαν ■
ενός εκσυγχρονισμού της χώρας, να συμμετάσχουν ενεργά, όχι για προνόμια, 
αλλά, για ανάπτυξη, ιδιαί.τερα σε κλάδους που ανήκουν στη νέα επαναοτα- ’ 
τική τεχνολογία. Και τους διαβεβαιώνουμε., ότι θα βρούν τη στήριξη και 
του πιστωτικοί) συστήματος, μα και της ίδιας της Κυβέρνησης. Τους καλούμε 
και αυτούς να εργαστούν δίπλα στον εργάτη/Κτ’ον αγρότη και τον βιοτέχνη
>. ο. ι



και τον μικρομεσαίο , για να κερδίσουμε αυτή τη μεγάλη μάχη για το 
έθνος και το λαό μας."

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ (ΣΠΗΓΚΕΛ):"Κυριε Πρόεδρε, χθες το βράδυ τα είπατε αρκετά 
καθαρά με τη γλώσσα της αλήθειας που χρησιμοποιήσατε.Και δώσατε και μια 
πρόγευση για το προσεχές μέλ.λον. Το ερώτημα είναι, πόσο πικρή θα είναι 
η γεύση; Και πότε προβλέπετε να γίνει η εξαγγελία των μέτρων, το τελείώ- 
μα των οποίων , προδιαγράφατε χθες το βράδυ;".

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: " Θα αρχίσω απο το τελευταίο. Θα υπάρξει σταδιακή εξειδί- " £
κευση των μέτρων απο τώρα το Σεπτέμβρη μέχρι και την κατάθεση του προϋ
πολογισμού του 1986 , που μπορείτε να πείτε ότι.θα γίνει το Νοέμβρη. 'Αρα, 
είναι μία περίοδος, στην οποία εξειδικεύονται οι συγκεκριμένοι στόχοι.
Και νομίζω, ότι αξίζει κάποια αργοπορία στο βωμό μιας πολύ ώριμης και 
μελετημένης συνολικής, σφαιρικής πρότασης.

Τώρα στο δεύτερο. Πρέπει να πώ ότι δεν περιμένω να υπάρξει πολύ πίκρα. 
Ειλικρινά, μίλησα την αλήθεια, αλλά πιστεύω , ότι η χώρα μα.ς , πράγματικά, 
παρά αυτές τις σοβαρότατες διαρθρωτικές αδυναμίες και περιορισμούς, βρί
σκεται σε μια πορεία θετική και δεν έχω παρά να ζητήσω να συγκρίνετε 
τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες δυτικοευρωπαϊκών χωρών σε ό,τι αςοορά 
τους εργαζόμενους με αυτές της χώρας μας. Μπορεί, βέβαια^και το κλίμα μας' 
να είναι· ένας σημαντικός παράγοντας για το κέφι μας και τη χαρά μας στη 
ζωή.' Αλλά, πιστεύω, ότι όσο πάτε προς Βορρά , τόσο πιο σκυθρωπά τα 
πρόσωπα που θα βλέπετε!".

ΦΑΤΣΕΣ (ΝΕΑ): " Κύριε Πρόεδρε, να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα.Σ°βεί αυτό 
τον καιρό μια κρίση στη "Νέα Δημοκρατία".Υπάρχει μια κινητικότητα,αυτές 
τις μέρες,στον ευρύτερο χώρο της Δεξιάς. Πώς εκτιμάτε εσείς τις διεργα
σίες που γίνονται αυτό τον καιρό στο χώρο της Δεξιάς και τί νομίζετε 
ότι θα είναι οι επιπτώσεις τους στην πολ,ιτική ζωή; Και αν. μου επιτρέ
πετε μια προέκταση στο ερώτημά μου «Κατά την κορύφωση της κρίσης, ο σημε
ρινός αρχηγός της "Νέας Δημοκρατίας" χαρακτήρισε το ΠΛΣΟΚ " αδίστακτο· 
αντίπαλο και επικίνδυνο για τον τόπο". Αν θέλατε·να δώσετε και εσείς 
μια προέκταση σ'αυτό το ερώτημα, τί σημαίνει η "Νέα Δημοκρατία" για το 
ΠΑΣΟΚ και για τον τόπο ;



■ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: " Αυτό το ερώτημα με ξαναφέρνει στη "Ρέμβη" ένα χρ νο
!πρίν' Αλλά, υπάρχει μια διαφορά.: Ότι τότε προέβλεπα, τώρα διαπιστώνω, 
ί · ■.
,Θά έλεγε κανείς,βέβαια, ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο,που αφορά το 
ίδιο το κόμμα της "Νέας Δημοκρατίας" και/έδτ^ δεν επιβάλει από μέρους 
ενός άλλου κόμματος,του ΠΑΣΟΚ, κάποιο ειδικό σχολιασμό.

Όμως, αυτό θα ήταν κοντόφθαλμο , γιατί η "Νέα Δημοκρατία" , σαν το
κόμμα της συντήρησης και πολλές φορές της αντίδρασης, έχει κυβερνήσει ■
αυτή τη χο'κχχ με άλλα ονόματα ίσως, αλλά το ίδιο επι δεκαετίες και
περνά για πρώτη φορά μια κρίση εσωτερική που;στο παρελθόν^χαρακτήριζε,
κατά κύριο λόγο,αυτό που ονομάζουμε δημοκρατικό χώρο, το χώρο είτε. >
τον κεντρώο, είτε τον κεντροαριστερό,είτε τον αριστερό.

Πιστεύω, ειλικρινά, ότι ύστερα απο την εξέλιξη , σύμφωνα με την οποία 
δεν υπάρχει πια "μπάρμπας στην Κορώνη" , γιατί κάπου πάντοτε για δεκαε
τίες υπήρχε. Το ποιος ήταν , σας αφήνω να το βρείτε μόνοι σας, δια->
■βάζοντας τις εγκυκλοπαίδειες και την ιστορία της χώρας. Αλλά, υπήρχε 
πάντα "μπάρμπας στην Κορώνη". Τώρα δεν υπάρχει. Είναι, όπως λέμε ,μό
νοι τους και απροστάτευτοι, παρά το μέγεθος τους.

/ -

Οι διαδικασίες , οι οποίες λαμβάνουν χώρα μέσα στη "Νέα Δημοκρατία", 
στη συντηρητική μέχρι αντιδραστική παράταξη, πιστεύω ότι είναι πολύ ση
μαντικές για τη χώρα μας. Είχα προβλέφει στις εκλογές, τις τελευταίες 
εκλογές της 2αςτου Ιούνη, ότι η παράταξη αυτή, πράγματι, θα οδηγηθεί σε 
αποσύνθεση. Η αποσύνθεση, η οποία προχωρεί με γρήγορο ρυθμό όμως, ίσως, 
είναι και όρος ιστορικός για τη διαμόρφωση νέων’πολιτικών ρευμάτων 
στο χώρο της συντήρησης,που να έχουν κάποια ανταπόκριση στα προβλήματα 
της χώρας μας και να συμβάλουν με τον τρόπο τους στην ανάπτυξη την 
κοινωνική και οικονομική αυτής της χώρας. Δεν μονοπωλούμε εμείς τη 
χώρα. Είμαστε σοσιαλιστές. Σε μια πλουραλιστική κοινωνία που έχουμε 
και επιδιώκουμε πάντα να έχουμε, ασφαλώς, πρέπει να υπάρχει και ο 
συντηρητικός αντίλογος, αλλά θα πρέπει αυτός να είναι υπεύθυνος και 
άσχετος με τα αμαρτήματα, τα οποία επισσώρευσαν τόσες ς δεκαετίες’.’

ΣΤΡΑΤΑΚΚΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ): ” Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω 
κάτι τοπικό, σχετικά με· το ρόλο του Υπουργείου Βόρειας Ελλάδας. Ο λαός 
της Βόρειας Ελλάδας έχει σημειώσει τις πρόσφατες διαβεβαιώσεις σας,για 
την αναβάθμιση του Υπουργείου. Και θέλω να σας ρωτήσω , το θέμα της κατά,ρ 
τισης του Προεδρικού Διατάγματος, σε ποιο στάδιο βρίσκεται;".



ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: "Προχωρούμε, θα ήθελα να απαντήσω σε μια σημαντική ερώτηση 
που acpopd και τη Βόρεια Ελλάδα και το Αιγαίο. Τα ίδια θα ισχύσουν. 'Εχω 
καταστήσει σαφές , ότι το Προεδρικό Διάταγμα που θα καθόριζε ι 'τι ς αρμο
διότητες, θα είναι τέτοιο, ώστε να δίνει στον υπουργό της Βόρειας Ελ
λάδας , τις δυνατότητες ενεργού·; συμμετοχής στην όλη αναπτυξιακή προσπά
θεια της Βόρειας Ελλάδας, όχι με την έννοια ενός εισηγούμενου στα άλλα 
Υπουργεία, αλλά ενός συναρμόδιου Υπουργού για τα μεγάλα αναπτυξιακά θέ
ματα της περιοχής.

Είπα στο Υπουργικό Συμβούλιο^μάλιστα το διευκρίνισα, ότι ο υ πουργός 
Βόρειας Ελλάδας και ο υπουργός Αιγαίου, είναι^ ισότιμοι υπουργοί και 
σε ό,τι αφορά τους χώρους, για τους οποίους είναι υπεύθυνοι, η άποψή 
τους έχει το ίδιο βάρος , που έχει του καθ'ύλην αρμόδιου Υπουργού.
Αυτό είναι πρώτη φορά που γίνεται. Πιστεύω, ότι είναι πάρα πολύ σημα
ντικό. Θα'απόδωσει πολύ γρήγορα και^ίσως,γίνει και ένα πρότυπο για 
κάποια γενίκευση. Δεν είμαι όμως ώριμος ή έτοιμος να μιλήσω γι'αυτό.
Δεν πρόκειται να φτιάξουμε ένα νέο επίπεδο, ανάμεσα στο Νομάρχη και 
την Κυβέρνηση. Αυτό ήθελα να το τονίσω. Ο υ'πουργός Εσωτερικών είναι 
υπεύθυνος για τους Νομάρχες. Δεν παρεμβάλουμε μεταξύ του υπουργού 
Εσωτερικών και του Νομάρχη,το νέο Υπουργείο. Το νέο Υπουργείο είναι 
στο ίδιο επίπεδο με το Υπουργείο Εσωτερικών και όλα τα'άλλα Υπουργεία 
και μαζί επιλύουν τα θέματα που αφορούν/τέ>υςυ?^σο ξωτικούς, για το 
έθνος,χώρους, όπως είναι η Βόρεια Ελλάδα και το Αιγαίο. Και χαίρω- 
που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να το τονίσω ξανά'.'

ΑΓΑΠΗΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ):"κύριε Πρόεδρε,από αφορμή έναν υπαινιγμό στη 
χθεσινή σας ομιλία: Όταν γύρισα σπίτι μου- με συγχωρείτε για την 
απλοϊκότητα- με ρώτησε η γυναίκα μου , " τι καινούργιο είπε ο Ανδρέας;". 
Λέω, " πείτε σε ορισμένους , καθέίστε φρόνιμα, μη φωνάξω το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο!". Θα ήθελα να σας ρωτήσω , κατά πόσο ανταποκρί- 
νε caí  ̂εΛ̂τι̂πωσ]«| μου στην πραγματικότητα;"

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: " Ναί, είναι αλήθεια ότι αναφέρθηκα στους εξωτερικούς 
παράγοντες,που μπορούν να υποχρεώσουν τη χώρα. Πώς έχει το πράγμα 
σήμερα; Σήμερα, ευτυχώς, παρά τις δυσχέρειες τις οποίες έχουμε αντιμετω
πίσει, τι δανειοληπτική ικανότητα της χώρας μας είναι ικανοποιητική.
Εμείς προβλέπουμε, όχι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εμείς προβλέπουμε, 
ότι μια συνέχιση δανεισμού απο το εξωτερικό , στα σημερινά επίπεδα,



σε κάποια χρονική περίοδο, θα δημιουργήσει πρόβλημα. Δεν-υπάρχει σήμερα. 
Και πρόθεσή μας-.ε ίναι, να μην υπάρξει.Και αυτή την πρόθεσή μας,ακριβώς, 
την εκφράξουμε με την πολιτική , την οποία έχουμε επιλέξει, τις γενικές 
γραμμές και κατευθύνσεις της οποίας , είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω 
χθες. Αλλά, θα ήθελα να προσθέσω και κάτι άλλο.
I ,|
Δεν νομίζω,ότί © οποιοσδήποτε Πρωθυπουργός της Ελλάδας,ποτέ , θα καλούσε 
το ΔΝΤ. Εμείς έχουμε τις πόρτες μας ανοικτές , για να μας κοιτάξει,όποτε 
θέλει. Αλλά, δεν είναι ποτέ στις προθέσεις μας,να καλέσουμε κανένα πα
ράγοντα από το εξωτερικό,να καθορίσει τουλάχιστον η δίκιά μας Κυβέρνη
ση,την πορεία μας. Και αυτό που είπα χθές , είναι τούτο: 'Οτι, ακριβώς, 
επειδή είμαστε μια Κυβέρνηση δεσμευμένη με τον αγώνα για την εθνική 
ανεξαρτησία της χώρας μας, που είναι πολυδιάστατη υπόθεση- δεν είναι 
μόνο στρατιωτική - είναι και οικονομική, επειδή είμαστε δεσμευμένοι, 
επειδή θεωρούμε ότι η εθνική ανεξαρΐησία είναι η προϋπόθεση και της
δημοκρατίας και της λαϊκής κυριαρχίας και της σωστής κοινωνικής και 
οικονομικής ανάπτυξης, γι'αυτό κάνουμε,ό,τι είναι δυνατό -και αυτό είναι 
.το βαθύτερο νόημα της έκκλησής μας προς το λαό- να προχωρήσουμε^στη- 
ριζόμενοι στις δικιές μας δυνάμεις και να μη δώσουμε την ευκαιρία σε 
όργανα. - θα έλεγα- παγκόσμιας συντήρησης , γιατί τη συντήρηση εκπρο
σωπούν, να παίξουν αποφασιστικό ρόλο στη χώρα μας και ουσιαστικά να καταρ
γήσουν την ελληνική φωνή. Αυτό είναι το βαθύτερο νόημα της πρόσκλησής μου 
προς όλους για δουλειά,για αφοσίωση , στο έθνος και στα πραγματικά μακρο
πρόθεσμα συμφέροντα του λαού μας1.'


