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Γ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ("ΤΑ ΝΕΑ"): Κύριε Πρόεδρε, κάνατε λόγο χτες για 
ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού. Και αναφέρω επί λέξει το συγκεκριμένο 
απόσπασμα, μιλάτε: "για τις δυνάμεις της συντήρησης που στηρίζουν 
απολιθωμένες πολιτικές δομές και ψαντασιακές κομματικές ηγεσίες, γιατί -όπως 
λέτε- έτσι μόνο μπορούν να διασφαλίσουν την επιβίωσή τους". Θέλω να σας 
ρωτήσω αν στηρίζουν και στο ΠΑΣΟΚ ανάλογες ψαντασιακές ηγεσίες. Ποιες είναι 
αυτές και αν μπορείτε να τις κατονομάσετε.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κυρίες και κύριοι, όπως εξέθεσα τις μέρες αυτές, έχουμε ένα 
μεγάλο στόχο. Ο στόχος μας είναι να κάνουμε την Ελλάδα πιο ανεπτυγμένη. Να 
αλλάξουμε υπάρχουσες δομές. Να κινητοποιήσουμε δυνάμεις για να πετύχουμε 
υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, να προωθήσουμε την πραγματική σύγκλιση.

Πιστεύω ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, αν δεν κινητοποιηθούν 
ευρύτερα στρώματα και ευρύτερες ομάδες του ελληνικού πληθυσμού. Αν όλα τα 
Κόμματα δεν αναγνωρίσουν ότι υπάρχει μια ευθύνη για την περαιτέρω πορεία της 
χώρας. Και η ευθύνη δεν είναι μόνο ευθύνη της Κυβέρνησης.

Ότι το μέλλον της Ελλάδας αφορά όλους μας και γι' αυτό δεν 
μπορούμε να στεκόμαστε σε σχήματα, πρακτικές ή νοοτροπίες οι οποίες 
περιορίζουν. Δεν μπορεί να έχουμε συνεχώς για πρώτο θέμα τη σκανδαλολογία 
για παράδειγμα, χωρίς να κάνουμε προτάσεις.

Η, να αναφερόμαστε μετά τις εκλογές στη νοθεία, ως εάν η Ελλάδα 
είναι μια τριτοκοσμική χώρα και να εγκαταλείπεται μετά αυτό το θέμα, γιατί ήταν 
απλώς μια τακτική μάχη. Τακτικές μάχες με τέτοια θέματα δεν μπορεί να 
υπάρχουν.

Η, δεν μπορεί να γίνονται συλλαλητήρια τα οποία δήθεν θέλουν να 
εκθέσουν το τεράστιο πρόβλημα της πείνας το οποίο υπάρχει στη χώρα. Που δεν 
υπάρχει πρόβλημα πείνας στη χώρα. Μπορεί ορισμένοι να έχουν προβλήματα και 
σίγουρα υπάρχουν άτομα τα οποία ζουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες, αλλά εάν 
συγκεντρώνουμε την προσοχή σε ανύπαρκτα προβλήματα και κρύβουμε τα 
πραγματικά προβλήματα και τις πραγματικές επιδιώξεις, δεν θα μπορέσουμε να 
προκόψουμε.



Αυτό το οποίο είπα και επιμένω σε αυτό, είναι ότι πρέπει να 
κινητοποιηθούμε όλοι, να υπάρχει συναίνεση όλων για να πετύχουμε αυτούς τους 
μεγάλους στόχους, της δεκαετίας. Τώρα παίζεται το μέλλον της Ελλάδας για τα 
επόμενα πολλά χρόνια, τις πολλές δεκαετίες. Και γι' αυτό, χρειάζεται να δούμε τα 
πράγματα με έναν πιο ανοιχτό ορίζοντα.

κ.ΣΩΚΟΣ ("ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ"): Κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση περί διαπλοκής 
οικονομικών συμφερόντων και πολιτικής εξουσίας, επανήλθε στο προσκήνιο το 
τελευταίο διάστημα. Ο Τύπος γράφει και αναφέρει και ονόματα, τα Κόμματα 
καταγγέλλουν έγινε συζήτηση στη Βουλή, αλλά και κυβερνητικά στελέχη όπως 
πληροφορούμαστε, κάνουν λόγο για οικονομικά* συμφέροντα που -έχουν υψηλό 
βαθμό ασυλίας, άλλοι προτείνουν μέτωπα κατά της διαπλοκής. Υπάρχει διαπλοκή; 
Υπάρχουν κυβερνητικές ευθύνες για το φαινόμενο και τι προτίθεστε να κάνετε για 
τη διαφάνεια στο δημόσιο βίο;

Και επί τη ευκαιρία επειδή το θέμα αναφέρεται στο σημερινό Τύπο 
στην "ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ". Πρόκειται να αλλάξει το θεσμικό 
πλαίσιο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κυρίες και κύριοι, γίνεται μια προσπάθεια να δημιουργηθεί η 
εντύπωση ότι εδώ στη χώρα υπάρχουν οικονομικές εξουσίες, οι οποίες 
καθοδηγούν τα πολιτικά δρώμενα, τις κυβερνητικές δραστηριότητες, είναι εκείνες 
που αποφασίζουν. Τίποτε δεν είναι ψευδέστερο.

Δεν υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα, δεν υπάρχουν πρόσωπα 
που καθορίζουν τις αποφάσεις της Κυβέρνησης, την πολιτική της Κυβέρνησης, τι 
πράττει η Κυβέρνηση. Η Κυβέρνηση παίρνει τις αποφάσεις της με γνώμονα το 
συμφέρον του ελληνικού λαού.

Θα μου πείτε "οικονομικές εξουσίες στην κοινωνία μας δεν 
υπάρχουν;". Βεβαίως υπάρχουν. Είναι ισχυρές; Βεβαίως είναι ισχυρές. Πιέζουν; 
Βεβαίως πιέζουν. Διότι είναι το συμφέρον τους να πιέσουν.

Η Δημοκρατία μας βασίζεται ακριβώς στην προσπάθεια η οποία 
γίνεται να διευρύνουμε την αυτονομία της κοινωνίας των πολιτών, την αυτονομία 
της πολιτικής εξουσίας, απέναντι στα διάφορα οικονομικά και κοινωνικά 
συμφέροντα, μεγάλες επιχειρήσεις, μονοπώλια, ολιγοπώλια, συντεχνίες, ομάδες 
συμφερόντων.

Είναι μια συνεχής διελκυστίνδα. Και η Δημοκρατία πρέπει να έχει 
συναίσθηση αυτού του προβλήματος. Και η Κυβέρνηση έχει συναίσθηση του 
προβλήματος και έχει κατά καιρούς πάρει μια σειρά από μέτρα, για να είναι 
ελέγξιμη η κατάσταση και να επιβάλλεται το κοινό συμφέρον.

Ποια μέτρα; Ας φέρω ως παράδειγμα τα θέματα προμηθειών και 
έργων. Εμείς, αυτή η Κυβέρνηση έχει πάρει μια σειρά από αποφάσεις σε σχέση με 
νόμους και έχει εγκαθιδρύσει ένα νομοθετικό καθεστώς, το οποίο πιστεύω 
επιτρέπει τον ενδελεχή έλεγχο όλων των προμηθειών και των συμβάσεων. Εμείς



καθιερώσαμε τη νομοθεσία για την δικαστική προστασία. Και τώρα πηγαίνουν 
πολύ περισσότερες υποθέσεις στα διοικητικά δικαστήρια.

Εμείς καθιερώσαμε κοινές Κοινοβουλευτικές Επιτροπές όλων των 
Κομμάτων, για να ελέγχουν τις προμήθειες μεγάλης οικονομικής και τεχνολογικής 
αξίας. Η Νέα Δημοκρατία απεχώρησε από αυτές τις Επιτροπές, χωρίς αιτία. 
Επειδή είδε ότι δεν την συνέφερε μια τέτοια διαδικασία και δεν θα μπορούσε να 
μιλάει και να ισχυρίζεται το οτιδήποτε, εφόσον συμμετείχε.

Εμείς καθιερώσαμε μια νέα νομοθεσία σε σχέση με την ψηφιακή 
τηλεόραση. Πριν ένα χρόνο περίπου γινόταν πάλι μια τεράστια συζήτηση, ότι τα 
συμφέροντα θέλουν να πάρουν την ψηφιακή τηλεόραση, υπάρχει διαπλοκή. 
Καθιερώσαμε νόμο. Υπάρχουν διαδικασίες, υπάρχουν κανόνες.

Βεβαίως, αυτοί οι κανόνες σε μερικούς δεν είναι αρεστοί και 
συνεχίζουν τη συζήτηση για να αλλάξουν τους κανόνες. Αλλά κλείνω το πρώτο 
σημείο. Υπάρχουν κανόνες και αυτούς τους κανόνες εφαρμόζουμε, για να υπάρχει 
διαφάνεια.

Πέρα από τους εγχώριους κανόνες, υπάρχουν οι κανόνες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να προσφύγουν σε όσα θέματα συμβάσεων και 
έργων έχει ανάμιξη η Ευρωπαϊκή Ένωση με χρηματοδοτήσεις οι ενδιαφερόμενοι 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ στη Θεσσαλονίκη ξέρετε ότι επί πολύ καιρό το 
θέμα του Μετρό Θεσσαλονίκης ήταν ένα θέμα το οποίο εξήταζε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει αν κάποια προσφορά δεν καλύπτει τις 
αναγκαίες προϋποθέσεις για να προχωρήσει το έργο.

Και, τρίτον: Υπάρχουν οι θεσμοί. Υπάρχει το Εθνικό Συμβούλιο 
Ραδιοτηλεόρασης για παράδειγμα, υπάρχει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, υπάρχουν 
οι ρυθμιστικές αρχές, οι οποίες παρακολουθούν, ελέγχουν, επεμβαίνουν. Ξέρουμε 
όλοι ότι όσον αφορά την τηλεόραση και τη ραδιοφωνία υπάρχει ένας έλεγχος, 
πολύ εμπεριστατωμένος, με βάση μία νομοθεσία.

Θα πείτε και θα διαπιστώσετε και αυτό είναι αλήθεια, ότι η εφαρμογή 
αυτής της νομοθεσίας δεν έχει προχωρήσει τόσο γρήγορα όσο έπρεπε, διότι 
χρειάζονταν προσλήψεις προσωπικού πολλές και οι προσλήψεις αυτές έγιναν με 
τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ ώστε να υπάρχει και εκεί διαφάνεια και απαιτούν καιρό, 
ότι χρειάζεται συγκέντρωση στοιχείων, ότι βρισκόμαστε στην αρχή αυτής της 
διαδικασίας.

Όταν τελειώσει αυτή η διαδικασία όλα θα είναι πολύ πιο εύκολα και 
θα τρέχουνε πιο γρήγορα και θα μπορούν να υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία. 
Αλλά είμαστε μία χώρα η οποία βρίσκεται αρκετά μπροστά σε αυτά τα θέματα. 
Θέλω να αναφερθώ σε αυτή τη νομοθεσία για την ψηφιακή τηλεόραση, που είπα 
πριν. Είμαστε η πρώτη χώρα νομίζω στην Ευρώπη, η οποία καθιέρωσε τέτοια 
νομοθεσία.

Από εκεί και πέρα υπάρχουν όμως και κάποια άλλα πράγματα, τα 
οποία πρέπει να σκεφτούμε. Ελέγχους; Μπορούμε να τους πολλαπλασιάζουμε



όσο θέλουμε. Μετά και ένα θέμα αποτελεσματικότητας. Κάποιοι θα ήταν πολύ 
ευχαριστημένοι να περάσουμε μία τετραετία ελέγχοντας και να μην γίνει τίποτα.

Εμείς θέλουμε αποτελεσματικότητα. Θέλουμε να υπάρχει η αναγκαία 
διαφάνεια, ο αναγκαίος έλεγχος, αλλά από εκεί και πέρα θέλουμε να γίνουν και τα 
έργα. Δεν θα περάσουμε όλο τον καιρό μας για να μπορέσουμε να αποδείξουμε 
στον οποιοδήποτε ότι ενεργούμε σωστά. Θα κάνουμε τα έργα.

Γιατί τώρα αυτή η συζήτηση; Η συζήτηση αυτή, βέβαια, έχει και μια 
αιτία, που είπα πριν, ότι υπάρχουν οικονομικές συντεχνιακές εξουσίες, εξουσίες 
στα Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης, οι οποίες θέλουν να επηρεάσουν. Είναι φυσικό σε 
αυτού του τύπου την κοινωνία που έχουμε νά υπάρχει και μια διαδεδομένη 
νοοτροπία σε ορισμένους επιχειρηματικούς κύκλους. Είναι τόσα τα έργα, είναι το 
Γ ΚΠΣ. Να καθίσουμε -αυτή είναι η αντίληψή τους- να μοιράσουμε την πίτα, να 
πάρει ο καθένας από κάτι, να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Κάνουμε έναν 
αυτοκινητόδρομο 100 χιλιόμετρα, να πάρει κάθε εταιρεία από 10 χιλιόμετρα, για να 
μην έχει κανένας παράπονο.

Τα έργα, όμως, δεν θα γίνουν έτσι. Δεν θα γίνουν με διαδικασίες οι 
οποίες έχουν σκοπό να καθησυχάσουν κάποιες επιχειρήσεις, κάποια πρόσωπα, 
για να μην υπάρχουν διαμαρτυρίες. Τα έργα θα γίνουν όπως απαιτεί το συμφέρον 
του ελληνικού λαού. Και το συμφέρον του ελληνικού λαού, μέσα στον ευρωπαϊκό 
και στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, απαιτεί -για να αναφερθώ στο συγκεκριμένο 
παράδειγμα- να υπάρχουν και μεγάλες τεχνικές εταιρείες.

Δεν θα έρχεται μόνο η ΗΟΘΗΤΙΡ να φτιάχνει τα έργα στην Ελλάδα, 
γιατί οι ελληνικές εταιρείες δεν έχουν τη δυνατότητα, επειδή είναι 
πολυδιασπασμένες, να φτιάξουν ένα έργο. Δεν θα έρχεται η ΡΗΙϋΡ ΗΟΙ_Θ8ΜΑΝ 
να επιβάλλεται στις ελληνικές αγορές ή η ΒΙΙΙΚ ή όποια άλλη εταιρεία, γιατί εμείς 
εμμένουμε σε αυτή την άποψη "μπας και πάρει ο άλλος κάτι παραπάνω από 
εμένα και θέλω και εγώ".

Εμείς θα εφαρμόσουμε τους κανόνες, όπως προβλέπονται, εμείς θα 
λειτουργήσουμε τους θεσμούς όπως προβλέπονται, για να υπάρχει αποτέλεσμα 
και να υπάρχει υπεράσπιση του συμφέροντος του ελληνικού λαού.

Τέλος, θέλω να πω, όπως είπα στην αρχή, ότι πρέπει πάντα να 
είμαστε προσεκτικοί, γιατί η σχέση οικονομικής εξουσίας - δημοκρατίας είναι μια 
πολύ λεπτή σχέση και πρέπει να κατοχυρώνουμε τις δημοκρατικές αρχές. Αλλά, 
βέβαια, δεν δεχόμαστε αυτό το θέμα να γίνει καραμέλα στο στόμα κάποιων, οι 
οποίοι, ως γνωστόν, από παλιά ήταν δεμένοι και εξακολουθούν να είναι δεμένοι με 
μεγάλα συμφέροντα.

Για την τρομοκρατία έχουμε πει εδώ και καιρό ότι θα πρέπει να 
κοιτάξουμε ορισμένες ρυθμίσεις οι οποίες είναι επιβεβλημένες για να μπορέσουμε 
να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Το θέμα αυτό το έχει αναλάβει το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως και το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης και θα παρουσιάσουμε εν καιρώ τις προτάσεις μας.



Β.ΣΚΟΥΡΗΣ ("ΕΘΝΟΣ"): Για τις σχέσεις Εκκλησίας Κυβέρνησης, ττροτίθεστε να 
συναντηθείτε με την Αρχιεπίσκοπο κ.Χριστόδουλος τις 14 Σεπτεμβρίου καθώς η 
Εκκλησία ζητάει διάλογο για το θέμα των ταυτοτήτων;

Δεύτερον, το 95% των σχέσεων Εκκλησίας Πολιτείας είπαν προχθές 
οι Υπουργοί μπορεί να ρυθμιστούν και με νόμους. Και δεν απαιτείται συνταγματική 
αναθεώρηση. Θα ανοίξετε τέτοιο διάλογο;

Και τρίτον, ο Υπουργός Δικαιοσύνης βάλλεται και από μέλη ακόμα 
του κυβερνώντος Κόμματος και στελέχη ότι έχει προσωπικές απόψεις πάνω στα 
θέματα αυτά. Έχει προσωπικές απόψεις;
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όλοι έχουμε προσωπικές απόψεις. Έτσι δεν είναι; Δεν 
είμαστε χωρίς προσωπικές απόψεις, αλίμονο μας. Δεν είμαστε μία μηχανή στην 
οποίαν μπαίνουνε κάποιες κάρτες. Αυτό ένα σχόλιο ήταν.

Κυρίες και κύριοι, η Κυβέρνηση και η Πολιτεία δεν βρίσκεται σε 
αντιπαράθεση και δεν έχει αντίθεση με την Εκκλησία. Η Κυβέρνηση παίρνει τις 
αποφάσεις οι οποίες αφορούν τα θέματα της Πολιτείας. Η Εκκλησία έχει 
αρμοδιότητα για τα θέματα τα οποία αφορούν το έργο της Εκκλησίας και κυρίως το 
πνευματικό της έργο.

Το θέμα των ταυτοτήτων και το θέμα των προσωπικών δεδομένων 
είναι ένα θέμα στην αρμοδιότητα της Πολιτείας του Κράτους. Γι' αυτό η Κυβέρνηση 
πήρε αποφάσεις. Το θέμα έχει κλείσει.

Από εκεί και πέρα υπάρχει μία σειρά από θέματα τα οποία αφορούν 
την Εκκλησία, αφορούν και την Πολιτεία και μερικά εξ' αυτών έχει ζητήσει η 
Εκκλησία να τα συζητήσει με την Πολιτεία. Παραδείγματος χάρη το θέμα της 
εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, της εκκλησιαστικής περιουσίας ή της εκκλησιαστικής 
δικαιοσύνης.

Εμείς είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Είμαστε 
ανοιχτοί σε διάλογο για τα θέματα αυτά και όχι για τις ταυτότητες. Ο Υπουργός 
Παιδείας ο κ.Ευθυμίου έχει επισκεφθεί τον Αρχιεπίσκοπο, τον Μακαριότατο στην 
Αρχιεπισκοπή. Είναι η σειρά του Μακαριοτάτου ή της εκπροσώπησης της 
Εκκλησίας να επισκεφθεί τον Υπουργό Παιδείας και να συζητήσει τα θέματα αυτά.

Και σ' αυτό το θέμα και σε άλλα εμείς είμαστε υπέρ του διαλόγου. 
Αλλά για θέματα τα οποία είναι αντικείμενο διαλόγου. Και οι ταυτότητες δεν είναι 
αντικείμενο διαλόγου.

Όσον αφορά το θέμα του "δημοψηφίσματος" θέλω να τονίσω εδώ με 
έμφαση ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα σ' αυτή τη χώρα δεν αποφασίζονται με 
δημοψηφίσματα. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων, το δικαίωμα του 
καθενός να έχει τις πεποιθήσεις του και να εκφράζεται, το δικαίωμα του καθενός 
να έχει την προσωπικότητά του και τις προσωπικές του απόψεις δεν περιορίζεται 
με δημοψηφίσματα ή με την άποψη ότι η πλειοψηφία αυτό θέλει και η μειοψηφία 
κατόπιν τούτου δεν έχει δικαιώματα. Η δημοκρατία στην Ελλάδα είναι αδιαίρετη και 
ισχύει για όλους. Αυτή είναι η αρχή μας και αυτή την αρχή εφαρμόζουμε.



Ο κ. Σταθόπουλος εξέφρασε τις απόψεις της Κυβέρνησης και 
ορισμένες στιγμές αναφέρθηκε σε ένα έργο το οποίο ο ίδιος είχε κάνει προτού 
συμμετάσχει στην Κυβέρνηση. Έχει συγγράφει άρθρα, βιβλία και τα λοιπά, αλλά ο 
Υπουργός Δικαιοσύνης εκφράζει τις απόψεις της Κυβέρνησης.

κ.ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ("ΤΟ ΒΗΜΑ"): Κύριε Πρόεδρε στις ομιλίες σας στη 
Θεσσαλονίκη περιγράψατε ένα συνολικό σχέδιο ανάπτυξης για τη χώρα. Πάνω σ' 
αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω αν είστε ικανοποιημένος από τους ρυθμούς του 
κυβερνητικού έργου μέχρι στιγμής. Ρωτώ γιατί σε επιμέρους τομείς φαίνεται ότι 
υπάρχουν καθυστερήσεις. Και ενδεικτικά μπορώ να αναφέρω πολύ γρήγορα τρία 
παραδείγματα.

Το πρώτο και αυτονόητο, αφορά τη Θεσσαλονίκη όπου τα έργα 
έχουν εξαγγελθεί αλλά καθυστερούν.

Το δεύτερο αφορά την Ολυμπιακή Αεροπορία που αναρωτιέται 
κανείς γιατί η πολιτική που ακολουθείται αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσε να είχε 
δρομολογηθεί νωρίτερα, πριν μερικά χρόνια.

Και το τρίτο, τους Ολυμπιακούς Αγώνες που αναφέρονται στην 
ομιλία σας την Παρασκευή και έχουν έντονη αναπτυξιακή διάσταση, όπου 
χρειάστηκε να περάσουν τρία χρόνια από την ανάληψή τους και να τεθείτε εσείς ο 
ίδιος επικεφαλής της διυπουργικής για να οριστικοποιηθεί το σχήμα το οποίο θα 
τους οργανώσει.

Συνοπτικά το ερώτημα είναι -το όραμα για τη χώρα υπάρχει- το 
ερώτημα είναι αν η Κυβέρνηση θα μπορέσει να το εφαρμόσει εγκαίρως. 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Θα απαντήσω στο συνοπτικό σας ερώτημα γιατί όλα τα άλλα 
θα απαιτούσαν μία πολύ μακρά ανάπτυξη. Και άμα θέλει κάποιος άλλος 
συνάδελφος με ρωτάει να πάρω θέση.

Ικανοποιημένος από την πορεία της δουλειάς μου δεν πρέπει να 
είμαι ποτέ. Γιατί πρέπει να προχωρούμε πάντα πιο γρήγορα και πρέπει να 
προχωρούμε πιο αποτελεσματικά. Υπήρξε μια άποψη ότι η Κυβέρνηση μετά τις 
εκλογές κάπου κάθισε. Εγώ θέλω να σας επισημάνω ότι -και αναφέρω το 
παράδειγμα του Υπουργικού Συμβουλίου- στο Υπουργικό Συμβούλιο συζητήσαμε 
ορισμένα μεγάλα θέματα και πήραμε αποφάσεις. Συζητήσαμε το θέμα της 
δημόσιας Διοίκησης, συζητήσαμε το θέμα της απασχόλησης, συζητήσαμε το θέμα 
της παιδείας, συζητήσαμε το θέμα της υγείας. Στο ΚΥΣΕΑ πήραμε αποφάσεις για 
το εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας.

Δεν ενθυμούμαι άλλοτε, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, 
Κυβέρνηση να έχει αποφασίσει βασικούς άξονες της πολιτικής της για την 
τετραετία. Εάν εξαιρέσω το θέμα του ασφαλιστικού συστήματος και της πρόνοιας, 
τα βασικά κεντρικά θέματα έχουν ήδη τεθεί. Υπάρχουν βέβαια και πολλά άλλα 
θέματα τα οποία πρέπει να τεθούν ή να συζητηθούν, αλλά μέσα στο διάστημα από 
τον Απρίλιο μέχρι τις αρχές Αυγούστου θέσαμε αυτά τα θέματα, πήραμε 
αποφάσεις, δώσαμε κατευθύνσεις.

Υπάρχουν όμως και θέματα τα οποία έχουν τεθεί εδώ και καιρό, 
χρειάζεται μία προσέγγιση με κάποια προσοχή, εκτίμηση των γεγονότων. 
Αναφέρατε την Ολυμπιακή Αεροπορία. Στην Ολυμπιακή Αεροπορία επιχειρήσαμε



μία λύση, η οποία θα επέτρεπε -να το εκφράσω με αυτό τον τρόπο- μία σύζευξη 
του προηγούμενου καθεστώτος με ένα νέο καθεστώς συμμετοχής και ξένης 
αεροπορικής εταιρείας, που θα κατηύθυνε την Ολυμπιακή Αεροπορία προς την 
αποτελεσματικότητα και τα κέρδη.

Η προσπάθεια αυτή δεν επέτυχε. Και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε 
εξέταση ποιό θα είναι το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα πρέπει να το πάρουμε 
με τέτοιο τρόπο, ώστε να λυθεί το πρόβλημα. Αυτή είναι η επιδίωξη. Δεν νομίζω 
ότι πρόκειται να τραβήξει αυτό το θέμα πολύ. Μέσα στους επόμενους μήνες θα 
δημοσιοποιηθούν οι αποφάσεις μας.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες, επειδή είπατε ότι τρία χρόνια σέρνονταν -δεν 
το είπατε εσείς, αλλά το λέω εγώ με βάση αυτά που είπατε- δεν είναι ακριβώς έτσι, 
γιατί για τους Ολυμπιακούς Αγώνες είχαν γίνει πολλά. Παραδείγματος χάριν οι 
χωροθετήσεις. Οι περισσότερες χωροθετήσεις είχαν γίνει. Η ίδρυση της εταιρείας 
"2004" και πολλά άλλα, για να αρχίσει να λειτουργεί το σχήμα. Το σχήμα δεν 
έτρεχε, όμως. Δεν έτρεχε γρήγορα, δεν έτρεχε αποτελεσματικά, δεν έτρεχε με τους 
ρυθμούς που έπρεπε.

Είπατε ότι επελήφθην εγώ. Αλλά θα προσέθετα ότι καταφέραμε να το 
βάλουμε πάλι σε μία σειρά, ότι κατά την τελευταία επίσκεψη της αντιπροσωπείας 
της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ρύθμιση σχετικά 
με τα περισσότερα προβλήματα, τα οποία είχαν επισημανθεί. Εγώ θα είμαι ο 
τελευταίος που θα πω, επειδή το παρακολουθώ το θέμα, ότι μπορούμε να 
εφησυχάσουμε. Χρειάζεται συνεχής εργασία και πρέπει να έχουμε συναίσθηση ότι 
οι χρόνοι είναι πολύ περιορισμένοι και θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη πίεση για να 
τελειώνουμε. Αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε.

Και με τους Ολυμπιακούς Αγώνες - θα επαναλάβω- δεν κρίνεται 
μονάχα η τεχνική μας ικανότητα ή η οργάνωσή τους δεν αφορά ένα γεγονός, όπου 
θα πρέπει να αποδεικνύεται η τεχνική αρτιότητα των ελληνικών μηχανισμών. Οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες και η οργάνωσή τους αφορούν την εικόνα της Ελλάδας ως 
αναπτυγμένης χώρας.

κ.ΤΖΙΜΑΣ ("ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ"): Θα μου επιτρέψετε κ.Πρωθυπουργέ να μεταφέρω 
για λίγο τη συζήτηση στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Τελευταία εμφανίζονται 
κάποια σύννεφα στις σχέσεις της Ελλάδας με τις γύρω χώρες. Είναι γνωστά τα 
προβλήματα που ανέκυψαν σε σοβαρές ελληνικές επενδύσεις στην Αλβανία.

Να σας αναφέρω ότι σε συνέντευξή του σήμερα σε εφημερίδα της 
Θεσσαλονίκης, ο υπουργός Εξωτερικών της Γιουγκοσλαβίας, ο κ.Γιοβάνοβιτς, 
βάλλει ευθέως εναντίον της Ελληνικής Κυβερνήσεως, υποστηρίζοντας ότι η 
πολιτική που ακολουθεί στο Γιουγκοσλαβικό είναι καθ' υπαγόρευση των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Θα μπορούσα να παραθέσω και άλλα 
παραδείγματα, τα οποία δημιουργούν την εικόνα ότι κάτι δεν πάει καλά με την 
ελληνική εξωτερική πολιτική στα Βαλκάνια.

Εσείς είστε ικανοποιημένος από τους σχεδιασμούς και από την 
πορεία εφαρμογής αυτής της πολιτικής; Και αν νομίζετε ότι υπάρχουν κάποια 
προβλήματα, σχεδιάζετε κάποιες κινήσεις για τη βελτίωση του κλίματος;



ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πρώτα από όλα να διαχωρίσουμε την περίπτωση της 
Γιουγκοσλαβίας από τις περιπτώσεις των άλλων χωρών. Πράγματι, όπως 
επισημαίνετε, υπήρχαν κάποια θέματα, τα οποία μας απασχόλησαν, 
απασχόλησαν τους ελληνικούς οικονομικούς κύκλους, την ελληνική κοινωνία, 
έφυγαν οι στρατιώτες μας από την Αλβανία, κάποια ελληνική επιχείρηση δεν πήρε 
το διαγωνισμό στη Βουλγαρία.

Εγώ θα έλεγα, όμως, ότι όλα αυτά είναι φυσιολογικά συμπτώματα ή 
φαινόμενα μέσα σε μία μακρόχρονη πορεία εξέλιξης των σχέσεων. Ποιος είναι ο 
στόχος μας στη Βαλκανική; Ο στόχος μας είναι να πάρει η Εθνική Τράπεζα μία 
άλλη τράπεζα, ή o OTE να πάρει τον βουλγαρικό OTE; Ο στόχος μας σίγουρα δεν 
είναι αυτός. Σίγουρα δεν είναι να προωθήσουμε τα συμφέροντα της μιας ή της 
άλλης επιχείρησης και με κριτήριο το αν προωθήθηκαν ή όχι να πούμε ότι 
πετύχαμε.

Ο στόχος μας είναι πολύ ευρύτερος και η στρατηγική μας αποβλέπει 
στο να διαμορφώσουμε τις σχέσεις μας με τους γείτονές μας με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να προωθούνται και οι οικονομικές ανταλλαγές και οι οικονομικές συνδέσεις 
και γενικά οι επενδύσεις και μία σχέση φιλίας, συνεργασίας και κοινών 
αντιλήψεων.

Το μέλλον μας δεν κρίνεται από τη μία ή την άλλη περίπτωση που 
επισημαίνει ένας ενδιαφερόμενος και φωνάζει "καταστροφή". Το μέλλον μας 
κρίνεται αν συνολικά η χώρα στο χώρο των Βαλκανίων έχει περισσότερη 
παρουσία, έχει περισσότερη συμμετοχή στις εξελίξεις, έχει περισσότερη 
δυνατότητα συνεννόησης με τους άλλους βαλκανικούς λαούς.

Θα πω χωρίς κανένα δισταγμό, ότι η θέση μας είναι πολύ καλύτερη 
από ό,τι ήταν τα προηγούμενη χρόνια, ότι έχουμε μπει σε μία σωστή πορεία, ότι η 
στρατηγική αυτή δείχνει αποτελέσματα, όχι μονάχα γιατί συναντιόμαστε πολύ 
συχνά με τους Πρωθυπουργούς των άλλων χωρών, ή οι υπουργοί μας με τους 
υπουργούς, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τους Προέδρους των άλλων χωρών, 
αλλά υπάρχουν δεκάδες και εκατοντάδες συναντήσεις όπου αντιμετωπίζονται τα 
κοινά προβλήματα.

Υπάρχει μία αίσθηση κοινής αποστολής. Υπάρχει μία αίσθηση από 
όλους και κυρίως από τους άλλους, ότι πάνω στην Ελλάδα μπορούν να βασίζονται 
για την πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη συμμετοχή τους σε αυτές τις 
διαδικασίες.

Βεβαίως και αυτοί έχουν τα συμφέροντά τους, βεβαίως και εκεί 
υπάρχουν εξουσίες οι οποίες θέλουν ρυθμίσεις με διαφορετικό τρόπο από ό,τι θα 
θέλανε κάποιες ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά να βλέπουμε το δάσος και να μην 
βλέπουμε τα δένδρα.

Γι’ αυτό και στα όσα παραδείγματα υπαρκτά θα μπορούσατε να μου 
αναφέρετε, θα σας πω ότι αν βλέπουμε πιο μακροπρόθεσμα θα μπορούμε να 
δουλέψουμε καλύτερα.



Όσον αφορά τώρα τη Γιουγκοσλαβία. Η Γιουγκοσλαβία είναι ένα 
ιδιαίτερο πρόβλημα στη Βαλκανική. Η Γιουγκοσλαβία είναι μία πηγή εντάσεων. Η 
Γιουγκοσλαβία είναι μία χώρα, η οποία λόγω της πολιτικής που ακολουθεί δεν 
βοηθάει αυτή την ειρηνική εξέλιξη. Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει επισημάνει ότι θέλει 
μια δημοκρατική Γιουγκοσλαβία, ότι θέλει μια Γιουγκοσλαβία η οποία εντάσσεται 
και αυτή μέσα στις κοινές διαδικασίες της Βαλκανικής και της Ευρώπης. Το οποίο 
δεν συμβαίνει σήμερα.·

Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει επισημάνει ότι θα πρέπει να 
ξεπεραστούν προβλήματα όπως αυτό του Μαυροβούνιου και του Κοσόβου. Γιατί 
οι επισημάνσεις αυτές είναι αμερικανική πολιτική; Οι επισημάνσεις αυτές είναι 
ελληνική πολιτική, γιατί την Ελλάδα τη συμφέρει πολύ περισσότερο από τις 
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και από οποιονδήποτε, να υπάρχει συνεργασία 
στα Βαλκάνια.

Και εγώ θα πω στον κ.Γιοβάνοβιτς η Ελλάδα δεν ήταν εκείνη η οποία 
προώθησε και προωθεί την άρση του εμπάργκο; Δεν πέτυχε σε ορισμένο βαθμό 
την άρση του εμπάργκο; Και δεν συνεχίζει να κάνει αυτή τη συζήτηση; Κι ενώ εμείς 
ήμασταν παλιά οι μόνοι, τώρα έχουμε κερδίσει -θα έλεγα- ένα μεγάλο αριθμό 
χωρών σε αυτή την άποψη.

Η Ελληνική Κυβέρνηση δεν ήταν εκείνη η οποία υποστήριξε πως η 
άποψη ότι θα αποκλείσουμε τη Γιουγκοσλαβία, είναι μια άποψη η οποία δεν 
βοηθά να ξεπεράσουμε το πρόβλημα. Και αυτό έχει γίνει συνείδηση στους 
περισσότερους.

Νομίζω ότι η γιουγκοσλαβική πολιτική ηγεσία θα πρέπει να δει τη 
δημιουργική μας συμβολή στην αντιμετώπιση του προβλήματος και κυρίως να 
συνεισφέρει επιτέλους και αυτή, στο να υπάρχει μια καλύτερη σχέση στα 
Βαλκάνια.

Β.ΠΕΤΟΥΡΗ ("NET"): Κύριε Πρόεδρε, όταν το 1996 κερδίσατε τις εκλογές, θέσατε 
ένα στόχο στρατηγικής σημασίας για τη χώρα και αναφέρομαι στην ένταξή της 
στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Στην παρούσα τετραετία μήπως 
εμφανίζεται κάποιο κενό, όχι διαχειριστικού, όχι καθημερινού στόχου, αλλά 
στρατηγικού αντίστοιχης εμβέλειας με εκείνο του 1996;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Έδωσα την απάντησή μου προχθές, την επαναλαμβάνω. 
Κανένα κενό. Η ΟΝΕ ήταν ένας ορατός στόχος. Είχε ορισμένες συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις, μετρήσιμες προϋποθέσεις με αριθμούς. Μπορούσε να διαπιστώσει 
ο καθένας, φτάσαμε το στόχο ναι ή όχι. Αλλά στις εξελίξεις των εθνών, των 
κρατών, στην οικονομική και κοινωνική εξέλιξη σπάνια υπάρχουν τέτοιοι στόχοι.

Συμφωνώ ότι χρειάζεται κάποιος άλλος στόχος. Αλλά το στόχο αυτό 
τον έχουμε: Πετύχαμε την ονομαστική σύγκλιση. Στην πορεία προς την 
ονομαστική σύγκλιση προχωρήσαμε και την πραγματική σύγκλιση. Το βιοτικό 
επίπεδο στη χώρα ανέβηκε, έχει φτάσει κοντά το 70% του μέσου όρου του 
Ευρωπαίου πολίτη. Υπάρχει απόσταση μέχρι το 100%.



Υπάρχει απόσταση στα θέματα υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, 
παιδείας. Υπάρχει απόσταση στα θέματα υποδομών. Αυτή την απόσταση πρέπει 
να την καλύψουμε. Δεν μπορεί να ησυχάσουμε, επειδή φτάσαμε το μετρήσιμο
στόχο.

Η Ελλάδα, για να συνεχίσει να έχει παρουσία, πρέπει να κάνει κι 
άλλα βήματα. Να μην είμαστε τόσο πίσω. Υπάρχει η αίσθηση ότι τώρα πια όλα 
τελείωσαν, είμαστε εντάξει, να δούμε άλλα πράγματα. Μα δεν τελείωσαν.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ήμασταν μια υποανάπτυκτη χώρα και 
βγήκαμε από την υποανάπτυξη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε στην ίδια 
γραμμή όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, την-κοινωνική πολιτική, την παιδεία, 
την ποιότητα της κοινωνίας, τη λειτουργία της κοινωνίας με τις άλλες χώρες.

Ο στόχος μας είναι σαφής: η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή. Για να το 
πω απλά, η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή σε όλα.

Αυτό θα μας δώσει τις δυνατότητες. Και αυτό, θα μας δώσει την 
ελευθερία. Γιατί όσο έχεις περιορισμούς, τόσο καταναγκάζεσαι. Να μην έχουμε 
περιορισμούς για να θέλουμε να κάνουμε αυτό που φανταζόμαστε, επιδιώκουμε, 
μας απελευθερώνει.

Ι.ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ("MEGA"): Κύριε Πρόεδρε, είπατε δυο φορές εδώ στη 
Θεσσαλονίκη στις ομιλίες σας ότι η Κυβέρνηση επιδιώκει το διάλογο και τη 
συναίνεση, αλλά αφήσατε να εννοηθεί ότι θα προχωρήσετε και χωρίς αυτά όπου 
χρειαστεί σε πολλούς τομείς.

Ήθελα να σας ρωτήσω έχετε αποφασίσει να προχωρήσετε δηλαδή 
σε αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, χωρίς τη συναίνεση της ΓΣΕΕ, ακόμη κι αν 
δεν δώσει τη συναίνεση η ΓΣΕΕ; Σε αλλαγή του ασφαλιστικού συστήματος; Σε 
αλλαγή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, χωρίς την κοινωνική συναίνεση;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν θα είμασταν Κυβέρνηση αν καταθέταμε προτάσεις και 
λέγαμε στους διάφορους φορείς "συμφωνείτε ή όχι" κι αν δεν συμφωνούσαμε 
σταυρώναμε τα χέρια. Εκείνο το οποίο θα κάνουμε -και κάνουμε- είναι να υπάρξει 
διάλογος. Να δούνε τις απόψεις μας, να δούμε τις απόψεις τους. Να 
αποφασίσουμε από κοινού, να διαπιστώσουμε εάν οι ενστάσεις που υπάρχουν, ή 
πολύ καλύτερα οι προτάσεις οι οποίες υπάρχουν -γιατί μπορεί να υπάρχουν και 
προτάσεις πολύ θετικές- οδηγούν στο στόχο.

Πιστεύω όλη η ελληνική κοινωνία αποδέχεται το στόχο να αυξηθεί η 
απασχόληση και να μειωθεί η ανεργία. Η Κυβέρνηση έχει ορισμένες σκέψεις. Τις 
εξέθεσε, θα τις εκθέσει ο Υπουργός Εργασίας τη Δευτέρα στη ΓΣΕΕ. Να δούμε, 
γίνονται δεκτές; Έχει κάτι καλύτερο η ΓΣΕΕ;

Ένα δεν μπορούμε να κάνουμε: να πούμε "μένουμε εκεί, δεν 
προχωρούμε". Αυτή η χώρα πρέπει να προχωρήσει. Και σε αυτό είμαστε 
αποφασισμένοι.



Δ.ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ("ΑΝΤ1"): Κύριε Πρόεδρε, να πάμε λίγο στο Κόμμα. Να σας 
ρωτήσω αν σκοπεύετε και πότε και με ποιο τρόπο να ανοίξετε επιτέλους το 
παιχνίδι -όπως λέγεται- διότι κάτω από σας συνωστίζονται πολλά, μα πάρα πολλά 
κορυφαία στελέχη τα οποία και αυτά θέλουν να λειτουργήσουν.

Και θα ήθελα να σας ρωτήσω σε συνέχεια το εξής: Έχετε εκλεγεί ήδη 
τρεις φορές Πρωθυποϋργός, είστε την αρχή της τρίτης θητείας. Θεωρείτε ότι μία 
τέταρτη υποψηφιότητά σας υπηρετεί το στόχο της ανανέωσης για τον οποίο τόσο 
πολύ είχατε μιλήσει όταν πρωτοβρεθήκατε στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν συμφωνώ με τη διαπίστωσή σας και πιστεύω ότι 
προέκυψε από τη ρύμη του λόγου όπως λέγεται, ότι τα κορυφαία στελέχη δεν 
λειτουργούν. Τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ εργάζονται. Εργάζονται στην 
Κυβέρνηση, εργάζονται στο Κόμμα και επιδιώκουν τους κοινούς σκοπούς. Έχω 
πάρει μια εντολή από τον ελληνικό λαό με βάση ένα πρόγραμμα. Αυτό το 
πρόγραμμα, αυτή την εντολή θα εκτελέσω. Και θα με βλέπετε ακόμα αρκετά 
χρόνια εδώ.

Γ.ΕΥΣΤΑΟΙΟΥ ("ALPHA"): Κύριε Πρόεδρε, εάν μου επιτρέπετε να επανέλθουμε 
στα θέματα της Βαλκανικής. Προσφάτως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε 
έναν προβληματισμό για τα ελληνοτουρκικά, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι 
"ενδεχομένως μια τακτική παραχωρήσεων να μην έχει φέρει αποτελέσματα". Και 
σε αυτό, θα ήθελα να ζητήσω τον προβληματισμό σας και εν όψει της εταιρικής 
σχέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία.

Και ένα δεύτερο, επιτρέψτε μου, συμπληρωματικό ερώτημα για τη 
Γιουγκοσλαβία. Έχουν εκλογές σε λίγο. Η Ελλάδα θα αναγνωρίσει το αποτέλεσμα; 
Ευχαριστώ.
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όσον αφορά τις σχέσεις Ελλάδος και Τουρκίας. Έχουμε μία 
στρατηγική για τις σχέσεις μας με την Τουρκία. Η Τουρκία έχει ορισμένες απόψεις, 
για το Αιγαίο, για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Θέτει απαιτήσεις και ερωτήματα τα 
οποία δεν είναι αποδεκτά με κανέναν τρόπο από την Ελλάδα. Εμείς θέλουμε την 
ειρήνη στην περιοχή. Θέλουμε τη συνεργασία στην περιοχή.

Για να λύσουμε αυτό το θέμα, εντάξαμε την Τουρκία σε μία 
διαδικασία η οποία από μόνη της δημιουργεί πιέσεις για να ξεπεραστούν τα 
προβλήματα αυτά. Εντάξαμε την Τουρκία σε μία διαδικασία η οποία από μόνη της 
ωθεί την Τουρκία να πάρει αποφάσεις τις οποίες τόσο καιρό ήθελε να πάρει. Η 
οποία επιβάλλει στην Τουρκία να αναγνωρίσει κανόνες του διεθνούς δικαίου. Η 
οποία επιβάλλει στην Τουρκία να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Το Ελσίνκι αυτή την έννοια έχει. Και το Ελσίνκι λειτουργεί σε αυτή την 
κατεύθυνση. Η Τουρκία πρέπει να δώσει λόγο για τη μη εφαρμογή των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για τη μη συνεργασία της στη διευθέτηση διαφορών, 
για τη μη αντιμετώπιση προβλημάτων της περιοχής κ.ο.κ.

Βεβαίως η Τουρκία δεν πρόκειται από τη μία μέρα στην άλλη να 
αλλάξει στάση. Αντιδρά. Αρνείται. Δεν συμφωνεί. Μάχεται. Αυτό είναι 
αναμενόμενο. Γι' αυτό χρειάζεται υπομονή.



Υπάρχουν κάποιοι που αφού υπογράφηκε το Ελσίνκι -δεν θυμάμαι, 
11 ή 12 Δεκεμβρίου ήταν- ήδη την επόμενη είπε δεν έγινε τίποτε διότι δεν 
ακολούθησαν δηλώσεις από την άλλη πλευρά, μετάνοιας ή συμμόρφωσης. Δεν 
πρόκειται να υπάρξουνε τέτοια. Αυτές είναι βραδείς διαδικασίες. Και χρειάζεται 
υπομονή. Και χρειάζεται και εμμονή σε αυτή την προσπάθεια.

Είναι λοιπόν ένας μακρύς δρόμος. Και σε αυτό το μακρύ δρόμο θα 
υπάρξουν και από τους ετέρους μας δισταγμοί, θα υπάρξουν και κάποιες 
ερμηνείες. Θα χρειαστεί και πάλι και πάλι εμείς να σπρώξουμε στην κατεύθυνση 
της διευθέτησης του προβλήματος για να πετύχουμε τελικά την υπεράσπιση των 
εθνικών μας συμφερόντων.

Και θέλω να επαναλάβω, ένα πρόβλημα έχουμε: το πρόβλημα της 
υφαλοκρηπίδας. Θέλω να επαναλάβω ότι όπλο μας είναι η επικοινωνία. Και γι' 
αυτό έγιναν όλες αυτές οι συζητήσεις, υπέγραψαν συμφωνίες και σε αυτή την 
κατεύθυνση θα εξακολουθήσουμε.

Θέλω επίσης να επαναλάβω ότι η ευρωπαϊκή προοπτική της 
Τουρκίας, είναι ένα μέσο να θέτουμε την άλλη χώρα προ των ευθυνών της. Θα 
πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις τους. Ή πάνε μαζί, ή μένουν στην άκρη. Και δεν 
πιστεύω ότι θα μείνουν στην άκρη.

Εάν δούμε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κάτω από αυτό το πρίσμα, θα 
πρέπει να εξετάζουμε κάθε μικροεξέλιξη ή κάθε αντίδραση η οποία υπάρχει, με το 
πως εντάσσεται σε αυτή την πορεία. Δεν θα πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη σημασία 
όπως είπα πριν σε κάποιες αντιδράσεις, σχόλια, άρθρα, το ένα ή το άλλο. Και 
χρειάζεται μία συνεχής υπόμνηση στην Τουρκία ότι θα πρέπει να κάνει βήματα. 
Και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πολύ σωστά έκανε αυτή την υπόμνηση.

Με ρωτήσατε για τις εκλογές στην Γιουγκοσλαβία. Να δούμε πως θα 
είναι οι εκλογές και μετά θα κρίνουμε. Εκ των προτέρων δεν πρέπει.

Α.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ("STAR"): Είπατε πριν από λίγο κ. Πρόεδρε ότι δεν πρέπει 
να είστε ικανοποιημένος από την αποτελεσματικότητα της Κυβέρνησης. Και στην 
τελευταία Κυβερνητική Επιτροπή ζητήσατε από τους Υπουργούς σας περισσότερο 
αποτέλεσμα. Κάποια μάλιστα εφημερίδα έγραψε ευφυώς για "μουρμούρα Σημίτη 
προς τους Υπουργούς του". Και θέλω να ρωτήσω τι είναι πιο αποδοτικό, η 
μουρμούρα ή η αλλαγή των Υπουργών;
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν υπάρχει καμιά μουρμούρα. Με τους συναδέλφους 
συζητάμε ανοιχτά. Επισημαίνω τα προβλήματα που νομίζω, ακούω τις γνώμες 
τους και βρίσκουμε κοινούς δρόμους.

Έχει διαμορφωθεί γύρω από τις συνεδριάσεις των κυβερνητικών 
οργάνων ένα κλίμα, μία άποψη. Υποστηρίζει ο ένας συνάδελφος μία άποψη, 
υποστηρίζει κάποιος άλλος συνάδελφος μία κάπως διαφορετική άποψη, αμέσως 
αυτό ανάγεται σε μεγάλο θέμα και σε θέμα κυβερνητικών διαφωνιών.

Τα κυβερνητικά όργανα για να αποφασίζουν σωστά, να συνθέτουν, 
να προωθούν την αποτελεσματικότητα, χρειάζονται μία γκάμα γνωμών. 
Χρειάζονται διαφορετικές παρεμβάσεις. Δεν θα πηγαίνουν οι συνάδελφοι όλοι μας



στο Υπουργικό Συμβούλιο, στην Κυβερνητική Επιτροπή, στο ΚΥΣΕΑ, όπου αλλού 
μουγκοί με το να μην εκφράζουν απόψεις. Υπουργοί με σελοτέιπ στο στόμα δεν 
γίνονται.

Εγώ χαιρετίζω το γεγονός ότι υπάρχει συζήτηση. Χαιρετίζω το 
γεγονός ότι μερικές αποφάσεις προκύπτουν από βάσανο. Ότι χρειάζεται κάποιος 
χρόνος. Ότι δεν βγαίνουν οι αποφάσεις δέκα λεπτά αφού μπήκαμε. Αυτό δείχνει 
ότι το κυβερνητικό σχήμα δουλεύει και δείχνει προπαντός ότι η Δημοκρατία μας 
δουλεύει. _____________ _

Γ.ΕΑΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ("FLASH"): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να έρθω σε μια 
συζήτηση που είχαμε κάνει πέρσι και αφορούσε το Χρηματιστήριο. Πέρσι το 
Χρηματιστήριο, από ότι από το σημείο που βρίσκεται σήμερα, ήταν περίπου 3.000 
μονάδες επάνω και το είχατε συνδέσει ευθέως με την καλή πορεία της οικονομίας. 
Μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, ένα από τα μέτρα που είχατε ανακοινώσει ήταν και 
κάποια φορολόγηση του Χρηματιστηρίου, για τα μέτρα κοινωνικού χαρακτήρα.

Πώς νιώθετε φέτος με το Χρηματιστήριο 3.000 μονάδες κάτω; Πώς 
σχολιάζετε το γεγονός; Και τι βλέπετε να γίνεται;
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Θα σας επαναλάβω, πρώτα από όλα ως αρχή: Η υγιής 
πορεία της οικονομίας αποτελεί και τη βάση για μία υγιή πορεία του 
Χρηματιστηρίου. Όταν η οικονομία αναπτύσσεται, τότε υπάρχει ζήτηση για 
κεφάλαια, τότε υπάρχει ανάγκη επενδύσεων, τότε οι επιχειρήσεις καταφεύγουν στο 
Χρηματιστήριο, το Χρηματιστήριο έχει προοπτική. Η οικονομία μας έχει 
σταθερότητα, έχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, θα φτάσει το 5%. Το 
Χρηματιστήριο έχει προοπτική.

Το Χρηματιστήριο είναι μία αγορά. Μία αγορά επηρεάζεται από 
διάφορους παράγοντες: Πληροφορίες για το τι συμβαίνει στη Νοτιοανατολική Ασία, 
στη Wall Street, στην Φραγκφούρτη, για επενδύσεις που θα γίνουν ή δεν θα 
γίνουν, για προοπτικές κέρδους, κ.ο.κ.. Γι’ αυτό το Χρηματιστήριο γνωρίζει άνοδο, 
γνωρίζει και κάθοδο.

Σε καμιά περίπτωση, όμως, η άνοδος ή η κάθοδος του 
Χρηματιστηρίου δεν είναι κριτήριο για την πορεία μίας οικονομίας. Τα κριτήρια του 
Μάαστριχτ είναι γνωστά σε όλους. Στο Μάαστριχτ δεν αναφέρονται οι πορείες των 
χρηματιστηρίων. Εάν εξετάσετε τις εκθέσεις για την πορεία της ελληνικής 
οικονομίας ή όποιας άλλης οικονομίας, οι εκθέσεις αυτές δεν υπεισέρχονται στην 
πορεία των χρηματιστηρίων, γιατί είναι μία αγορά και ως μία αγορά έχει έναν 
τομέα διαφορετικό από τη μακροοικονομική πολιτική. Η εξέλιξη της 
μακροοικονομικής πολιτικής είναι η βάση για την ανάπτυξη και αυτής και άλλων 
δραστηριοτήτων. Αλλά, αντίστροφα, δεν ισχύει το γεγονός ότι η άνοδος ή η πτώση 
του Χρηματιστηρίου καθορίζει τη μορφή μιας οικονομίας.

Από εκεί και πέρα πρέπει, επειδή θίξατε το θέμα, να ξεκαθαρίσουμε 
το εξής: Το κράτος έχει ευθύνη για το Χρηματιστήριο ως προς το εξής σημείο Να 
είναι η λειτουργία του Χρηματιστηρίου διαφανής, να υπάρχουν έλεγχοι, να υπάρχει 
εποπτεία, ώστε οι συναλλαγές να γίνονται με ένα τρόπο τέτοιο, ώστε να λειτουργεί 
η αγορά χωρίς εμπόδια.



Αυτή η Κυβέρνηση έχει πάρει μία σειρά από μέτρα στο παρελθόν για 
τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου. Και σε ορισμένα σημεία, αν ρωτήσετε τους 
ειδικούς, θα διαπιστώσετε ότι η λειτουργία αυτού του Χρηματιστηρίου των Αθηνών 
είναι πιο διαφανής από τη λειτουργία άλλων χρηματιστηρίων.

Τις επόμενες μέρες πρόκειται να συζητηθεί ένας νέος νόμος, για να 
αυξηθούν οι δυνατότητες ελέγχου, εποπτείας και παρακολούθησης. Εμείς έχουμε 
εξασφαλίσει ένα θεσμό, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει ένα καλό επίπεδο εποπτείας 
και ελέγχου και θα συνεχίσουμε να παίρνουμε τα μέτρα τα οποία είναι αναγκαία.

Το δεύτερο σημείο, επειδή είπα πριν ότι το Χρηματιστήριο είναι μία 
αγορά, η Κυβέρνηση δεν πρέπει να παρεμβαίνει στη λειτουργία της αγοράς. Είναι 
αρνητικό αυτό. Δημιουργεί δυσλειτουργίες στην αγορά. Η αρχή μας είναι: Η 
Κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει.

Γι’ αυτό και μπορώ να σχολιάσω ότι η εντατική ενασχόληση της Νέας 
Δημοκρατίας περί του Χρηματιστηρίου δεν βοηθάει την εξέλιξη αυτής της αγοράς. 
Είναι αρνητική για τη λειτουργία της. Είναι αρνητική σε σχέση με την εξέλιξη των 
τιμών. Δημιουργεί φοβίες, δημιουργεί αντιδράσεις, δημιουργεί ένα κλίμα το οποίο 
δεν βοηθάει αυτούς που πρέπει να πάρουν ανεπηρέαστοι τις αποφάσεις τους.

Από εκεί και πέρα θέλω να διαβεβαιώσω ότι η Κυβέρνηση νοιάζεται 
για τους επενδυτές, τους έχει στο νου της και για αυτό θέλει να εξασφαλίσει και 
σωστή λειτουργία της αγοράς και σωστούς ελέγχους και σωστή εποπτεία.

κ.ΑΡΓΥΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον τελευταίο καιρό οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η 
Ελληνική και η Κυπριακή Κυβέρνηση δέχονται πιέσεις από τον διεθνή παράγοντα 
για ουσιαστικές υποχωρήσεις και η ενταξιακή πορεία της Κύπρου από 
πλεονέκτημα χρησιμοποιείται πλέον ως μοχλός πίεσης για νέες υποχωρήσεις. 
Υπάρχουν τέτοιες πιέσεις; Είστε αισιόδοξος εν όψει και του νέου γύρου 
συνομιλιών που αρχίζει σε λίγες μέρες;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Στο Ελσίνκι αποφασίσαμε ότι η επίλυση του πολιτικού 
προβλήματος στην Κύπρο δεν είναι προϋπόθεση της ένταξης της Κύπρου στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρει επίσης το Ελσίνκι ότι όλες οι πλευρές, άρα και η 
ελληνοκυπριακή πλευρά, πρέπει να πάρουν πρωτοβουλίες και να κάνουν κάθε 
προσπάθεια για την επίλυση του ζητήματος.

Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξελίξεις οι διαπραγματεύσεις στα 
Ηνωμένα Έθνη. Οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι οι πολλοστές διαπραγματεύσεις 
και θα έλεγα ότι θα πρέπει κανείς με προσοχή να δει τις εξελίξεις. Πρέπει να 
υπάρχουν κινήσεις από την τουρκοκυπριακή πλευρά. Αλλά πρέπει να επιμείνουμε 
στη διαπραγμάτευση. Πρέπει να επιμείνουμε να θέσουμε το θέμα. Υπάρχουν 
κάποιοι οι οποίοι λένε "μα δεν κινείται ο Ντενκτάς" ή "ο κ.Ντε Σότο εξέφρασε αυτή 
την άποψη" ή "κάποιος άλλος είπε κάτι, να σηκωθούμε να φύγουμε".

Αυτό, το "να σηκωθούμε να φύγουμε", θα ήταν η χειρότερη υπηρεσία 
-έτσι όπως έχουν σήμερα τα πράγματα- που θα μπορούσε να προσφέρει κανείς 
στο Κυπριακό. Γιατί πρέπει να δείξουμε ότι εμείς πραγματικά θέλουμε να



συμβάλλουμε στη λύση και όχι ότι απλώς παίζουμε θέατρο. Θέατρο παίζει ο 
Ντενκτάς και αυτό πρέπει να αποκαλύψουμε.

κ.ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ ("PLANET"): Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου μια υποθετική 
ερώτηση. Αν σήμερα ήσασταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης... 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν απαντάω σε υποθετικές ερωτήσεις. Εάν ήμουν αρχηγός! 
Δεν είμαι. Ο ελληνικός λαός έκρινε ότι δεν πρέπει να είμαι.

κ.ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ: Υπάρχουν, ωστόσο, κάποια θέματα, για τα οποία 
συγκεκριμένα θα ελέγχατε τη σημερινή Κυβέρνηση; Για ποιούς τομείς, για ποιά 
ζητήματα, αποφάσεις ή επιλογές θα την επικρίνατε;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κύριε Μπουρδάρα, είπα και πριν .ότι δεν μπορώ να είμαι 
ικανοποιημένος. Δεν επιτρέπεται να είμαι ικανοποιημένος. Σε όλους τους τομείς 
έχουν να γίνουν ακόμα πράγματα. Σε όλους τους τομείς χρειάζεται 
αποτελεσματικότητα. Υπάρχουν κεντρικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, 
για τα οποία χρειάζεται εντατική παρέμβαση.

Σας είπα πριν ότι συζητήσαμε ορισμένα θέματα. Η Κυβέρνηση 
ανταποκρίνεται. Η Κυβέρνηση δουλεύει. Η Κυβέρνηση πέρα και από τον τομέα της 
οικονομίας και στους άλλους τομείς προχωρεί και θα προχωρήσει.

κα ΚΑΡΑΓ1ΑΝΝΗ ("ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ"): Κύριε Πρόεδρε, μια από τις συχνές 
σας προεκλογικές σας αναφορές, ήταν ότι τα δύσκολα πέρασαν. 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Τα πολύ δύσκολα πέρασαν.

κα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ: Προχθές είπατε ότι "η ΟΝΕ δεν είναι Ιθάκη και ότι δεν θα 
πρέπει να υπάρξει καμία χαλάρωση". Θα σας παρακαλούσα να προσδιορίσετε 
ποια είναι αυτά τα λιγότερο δύσκολα -για να μην πω εύκολα- που έπονται για 
κοινωνικές ομάδες που σήκωσαν το βάρος της σύγκλισης.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Νομίζω ότι σε μια ερώτηση που μου τέθηκε προηγούμενα, 
ανέπτυξα το τι έχουμε να κάνουμε τώρα. Έχουμε να προχωρήσουμε την 
πραγματική σύγκλιση σε όλους τους τομείς, στην κοινωνική πολιτική, την υγεία, 
την απασχόληση, την πρόνοια, την πραγματική σύγκλιση στον τομέα της παιδείας, 
την πραγματική σύγκλιση στον τομέα των υποδομών κ.ο.κ.

Η Ελλάδα, έχει αυτή τη στιγμή έναν αυτοκινητόδρομο που λειτουργεί 
σχεδόν πλήρως. Δεν είναι αρκετό αυτό. Έχουμε πει ότι θα πρέπει να γίνει και η 
Ιόνια Οδός. Πρέπει να τελειώσει και η Εγνατία. Δεν έχουμε ακόμη μια 
σιδηροδρομική γραμμή η οποία ηλεκτροκινείται και όπου το τρένο θα κινείται με 
μεγάλη ταχύτητα, στον κύριο άξονα στην ανατολική χώρα.

Αυτό το καλοκαίρι διαπιστώθηκε ότι η ανάπτυξη του στόλου της 
Ακτοπλοΐας, τα πλοία γίνονται πιο μεγάλα προϋποθέτει κι άλλα λιμάνια για να 
μπορούν να ελλιμενίζονται, να πιάνουν αυτά τα πιο μεγάλα πλοία.

Αυτή τη στιγμή γΐ αυτά τα έργα και για πολλά άλλα, έχουμε το Γ' 
ΚΠΣ. Και επειδή αναφερθήκατε σε αυτά που είπα άλλοτε, θα πω πάλι αυτό που 
είπα άλλοτε, ότι ποτέ άλλοτε στη χώρα, δεν υπήρχαν τόσοι πόροι κι ένα 
αναπτυξιακό πρόγραμμα, ένα επενδυτικό πρόγραμμα τέτοιου μεγέθους.



Με τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα χρήματα των 
ιδιωτικών φορέων, με τα χρήματα του ελληνικού προϋπολογισμού το πρόγραμμα 
για τις υποδομές και για όλες τις άλλες δράσεις, ανέρχεται σε 17,5 
τρισεκατομμύρια δραχμές περίπου.

Είναι ένα στοίχημα για μας, μια πρόκληση, να μπορέσουμε να 
απορροφήσουμε αυτά τα χρήματα και να κάνουμε τα έργα. Και αυτό είναι μια πολύ 
δύσκολη και μεγάλη δουλειά. Και πρέπει εκεί να στρέψουμε την προσοχή μας. 
Αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα. Και να συζητήσουμε δημιουργικά πως θα το 
κάνουμε.

Και όχι με παραπολιτική και μικροπολιτική, η οποία πολλές φορές 
καθορίζει την εικόνα μέσα από τις πρωτοβουλίες διαφόρων οι οποίοι δεν 
καταλαβαίνουν το μέγεθος του προβλήματος της χώρας. Το μέγεθος του 
προβλήματος για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και να είναι μια χώρα οπό ίδιο 
επίπεδο με τις άλλες ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης.

κ.ΚΑΝ ΕΛΛΟΠΟ ΥΛΟΣ: ("ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ"): Κύριε Πρόεδρε, στο θέμα του 
Χρηματιστηρίου θέλω να επανέλθω. Παλαιότερα ακούγαμε ότι η πορεία του 
Χρηματιστηρίου αντανακλά την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Σήμερα δεν 
ακούσαμε κάτι τέτοιο. Είπατε, μάλιστα, ότι η Κυβέρνηση δεν πρέπει να 
παρεμβαίνει στη λειτουργία του.

Θέλω να θυμίσω ότι παλαιότερα είχαμε πολλές δηλώσεις 
κυβερνητικών παραγόντων και κρατικών λειτουργών, ενώ στις Ευρωεκλογές 
είχαμε δει και σχετικό διαφημιστικό σποτάκι, στο οποίο είχε ενταχθεί στην 
προεκλογική καμπάνια του Κόμματός σας και το Χρηματιστήριο. Τότε, λοιπόν, 
ακούγαμε την Κυβέρνηση να επαίρεται.

Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, αλλά τουλάχιστον μία αυτοκριτική δεν θα 
έπρεπε να είχε γίνει κ.Πρόεδρε για το ζήτημα αυτό, όταν δεκάδες, εκατοντάδες 
ίσως μικροεπενδυτές αυτή την στιγμή έχουν εγκλωβιστεί στο Χρηματιστήριο;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αυτή την άποψη, την οποία σας εξέθεσα λίγο πριν, την είχα 
εκθέσει και ένα χρόνο πριν, εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μπορώ να 
σας παραπέμψω στα πρακτικά της τότε συνέντευξής μου, για να δείτε ότι δεν 
άλλαξα καθόλου την γνώμη μου. Αυτή ήταν η πάγια γνώμη μου.

Αναφέρεστε τώρα στο διαφημιστικό, το οποίο έγινε στη διάρκεια των 
Ευρωεκλογών. Τι έλεγε αυτό το διαφημιστικό; Το διαφημιστικό αυτό έλεγε ότι ο 
θεσμός του Χρηματιστηρίου είναι ένας θεσμός, ο οποίος άρχισε να λειτουργεί και 
να εξασφαλίζει κεφάλαια για επενδύσεις σε ελληνικές επιχειρήσεις. Το 
αμφισβητείτε;

Γιατί αν το αμφισβητείτε, συνωθούνται οι επιχειρήσεις να μπουν στην 
χρηματιστηριακή διαδικασία; Γιατί τους εξασφαλίζει κεφάλαια. Γιατί μπορούν να 
πάρουν χρήματα να κάνουν δουλειές. Εκεί βεβαίως, υπάρχουν προβλήματα. 
Παίρνουν τα χρήματα. Πώς τα επενδύουν;



Εμείς έχουμε αποφασίσει -και θα λειτουργήσει αυτό- να υπάρχουν 
έλεγχοι και σε αυτό το θέμα. Να υπάρχει δημοσιοποίηση των επενδύσεων οι 
οποίες γίνονται. Να υπάρχει δημοσιοποίηση του τρόπου με τον οποίο 
αξιοποιούνται τα χρήματα.

Αυτό, το ότι ο θεσμός συμβάλλει στην επένδυση και στην ανάπτυξη, 
όταν λειτουργεί, είναι κάτι αναμφισβήτητο. Και δεν έχουμε παρά να δούμε τη 
λειτουργία του Χρηματιστηρίου τα 2 - 3 τελευταία χρόνια και να ενθυμηθούμε πώς 
ήταν 10 ή 20 χρόνια πριν. Είχε την ίδια ζωτικότητα;

Δεν πρέπει επειδή η αγορά ανεβαίνει και κατεβαίνει, η πτώση της 
αγοράς να μας κάνει να αγνοούμε τη μακροπρόθεσμη λειτουργία της. Η 
μακροπρόθεσμη λειτουργία της είναι θετική για την οικονομία.

Όσον αφορά τη συμμετοχή στην αγορά, πιστεύουμε ότι χρειάζεται 
προσοχή. Το έχουμε πει επανειλημμένα. Κάθε συμμετοχή σε μία αγοραία 
διαδικασία χρειάζεται και γνώσεις και προσοχή.

κ.ΜΟΣΧΟΒΑΣ ("ΕΞΟΥΣΙΑ"): Κύριε Πρόεδρε, επειδή η σημερινή μέρα είναι 
ξεχωριστή για το ΠΑΣΟΚ, είναι η 3η του Σεπτέμβρη και επειδή εσείς πριν από 26 
χρόνια ως συνιδρυτής -όπως είπατε- με τον Ανδρέα Παπανδρέου ανακοινώνατε 
την ίδρυση του νέου Κόμματος, τότε ως συνιδρυτής και σήμερα ως Πρόεδρος του 
Κινήματος από το '96 και εντεύθεν, ήθελα να σας ρωτήσω εάν και κατά πόσο το 
σημερινό ΠΑΣΟΚ ικανοποιεί τις ανάγκες της νέας εποχής. Έχετε εκφράσει κατά 
καιρούς την επιθυμία να υπάρξουν αλλαγές. Σε ποιο βάθος θα φτάσουν αυτές οι 
αλλαγές; Το ένα ερώτημα.

Και το δεύτερο ερώτημα είναι εάν θα σφιχτεί -ας χρησιμοποιήσω μια 
έκφραση αν μου επιτρέπετε- κι άλλο το ζωνάρι του Έλληνα πολίτη, έχει 
δημιουργηθεί -κατά την γνώμη μου- αυτή η εντύπωση, ακόμη και μετά την ένταξη 
στην ΟΝΕ.

Σε τι θα συνίστανται οι προσπάθειες αυτές για την πραγματική 
σύγκλιση; Θα επιβαρυνθεί και άλλο ο μέσος εργαζόμενος; Ευχαριστώ. 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Σας ευχαριστώ που μου θυμίσατε το γεγονός. Είχα αναφερθεί 
και χθες, όταν συνάντησα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ της Βόρειας Ελλάδας. Σήμερα 3 
του Σεπτέμβρη 2000 είναι 26 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ.

Το ΠΑΣΟΚ άλλαξε το 74 ριζικά το πολιτικό σκηνικό. Η Ελλάδα ήταν 
τότε η μόνη χώρα στην οποία δεν υπήρχε ένα συγκροτημένο σοσιαλιστικό κόμμα. 
Σε άλλες χώρες, η Γερμανία, η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία, υπήρχαν σοσιαλιστικά 
ή σοσιαλδημοκρατικά κόμματα από τις αρχές του αιώνα.

Εδώ, λόγω της κοινωνικής μορφής, της κοινωνικής δομής, λόγω των 
πολιτικών εξελίξεων, της αντίθεσης γύρω από τα πολιτειακά θέματα, της διαμάχης 
η οποία υπήρχε σε σχέση με την πολιτική που ακολουθήθηκε κατά τον Α' 
Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Βενιζέλος, ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος τότε, δεν μπόρεσε να 
στεριώσει ένα σοσιαλιστικό κόμμα.



Το σοσιαλιστικό κόμμα, όμως, ήταν μεγάλη ανάγκη. Γιατί στην 
ελληνική πολιτική σκηνή κυριαρχούσαν θέματα κυρίως δημοκρατίας, θέματα στενά 
πολιτικής οργάνωσης και πολιτικής λειτουργίας και ήταν υποβαθμισμένα τα 
θέματα κοινωνικής πολιτικής, ήταν υποβαθμισμένα τα θέματα τα οποία σχετίζονται 
με το κοινωνικό κράτος και το κοινωνικό πρόβλημα.

Το ΠΑΣΟΚ έθεσε πρώτα το θέμα της εξάρτησης και της ανάγκης η 
Ελλάδα να έχει τη δική της πολιτική και σε δεύτερο βαθμό το εξίσου σημαντικό 
θέμα: Πώς σβήνουμε το κοινωνικό πρόβλημα. Πώς προωθούμε την κοινωνική 
ένταξη των ομάδων του πληθυσμού που τόσα χρόνια είναι στο περιθώριο. Γι' αυτό 
και επέτυχε.

Γι' αυτό το 1981 κέρδισε τις εκλογές και για αυτό η τότε Ένωση 
Κέντρου -η οποία είχε ένα πολύ πιο περιορισμένο φάσμα πολιτικών και 
κοινωνικών προβληματισμών- εξαφανίστηκε. Πιστεύω -και έτσι είναι- η ίδρυσή του 
υπήρξε μία τομή.

Η νίκη τους στις εκλογές σηματοδότησε μία νέα εποχή στην ελληνική 
πολιτική ζωή. Δημιουργήθηκε και εδώ στην Ελλάδα το ίδιο σχήμα κομμάτων, 
όπως και σε άλλες προηγμένες χώρες: η συντηρητική παράταξη, η σοσιαλιστική, η 
σοσιαλδημοκρατική παράταξη. Και δεν είναι τυχαίο ότι από το 1981 και μετά το 
ΠΑΣΟΚ κέρδισε σε πολλές εκλογικές αναμετρήσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι έβαλε την 
σφραγίδα του στην εξέλιξη της πολιτικής και κοινωνικής ζωής τα 20 τελευταία 
χρόνια. Δεν είναι τυχαίο, διότι το κοινωνικό πρόβλημα υπήρχε και υπήρξε το 
πρώτο Κόμμα το οποίο έδωσε μακροπρόθεσμες απαντήσεις.

Η δημιουργία του, λοιπόν, δεν ήταν -όπως κάποιοι θέλησαν τότε να 
το παρουσιάσουν- δημιουργία ενός μικρού κομματιδίου προσωπικού χαρακτήρα, 
επειδή ο επικεφαλής του Ανδρέας Παπανδρέου δεν μπορούσε να τα βρει με τους 
άλλους αρχηγούς της Ένωσης Κέντρου και επειδή ήταν πιο ικανός, γι’ αυτό και 
επικράτησε. Αυτή είναι μια πολύ στενή αντίληψη.

Ο Ανδρέας Παπανδρέου εξέφρασε ένα αίτημα της ελληνικής 
κοινωνίας, για μια διαφορετική λειτουργία της κοινωνίας. Η επιτυχία του ΠΑΣΟΚ 
ήταν γιατί ανταποκρίθηκε σε αυτό το αίτημα.

Το ΠΑΣΟΚ είναι, με όποια συν και πλην και με όποια ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του, ένα Κόμμα Σοσιαλιστικό, ένα Κόμμα που έχει ως κεντρικό 
στοιχείο της πολιτικής του την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Εμείς 
πιστεύουμε ότι την επιτυγχάνουμε αυτή την κοινωνική δικαιοσύνη με το να 
εξασφαλίζουμε ένα επίπεδο ανάπτυξης, το οποίο επιτρέπει την αναδιανομή του 
εισοδήματος.

Ένα σοσιαλιστικό κόμμα είναι ένα κόμμα το οποίο πρέπει συνεχώς 
να αλλάζει προσεγγίσεις. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά του από τη συντηρητική 
παράταξη. Είναι μέσα στις αρχές του, στη λογική του, στο σύστημα σκέψης του, 
ότι πρέπει να βλέπει τις τάσεις της κοινωνίας, προς τα πού κατευθύνεται η 
κοινωνία και να εκμεταλλεύεται αυτές τις τάσεις για να επιτυγχάνει τις αξίες του.



Μία σοσιαλιστική παράταξη, η οποία στέκεται στο τι λέχθηκε πριν 20, 
30 ή 50 χρόνια, δεν είναι ένα δογματικό κόμμα, που δεν είναι σοσιαλιστική 
παράταξη.

Το ΠΑΣΟΚ, αν δεν θέλει να γίνει δογματικό κόμμα, πρέπει συνεχώς 
να αλλάζει. Πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια δείξαμε ότι παίρνουμε τα μηνύματα 
των καιρών, ότι με βάση αυτά τα μηνύματα των καιρών θέλουμε να 
μεταμορφώσουμε την ελληνική κοινωνία, για την κοινωνία της γνώσης, την 
κοινωνία της πληροφορίας, για μία κοινωνία όπου υπάρχει σταθερότητα 
οικονομική και έτσι δικαιότερη κατανομή του εισοδήματος.

Σε αυτή την πορεία πρέπει να συνεχίσουμε. Με τις ιδέες μας, με τις 
προτάσεις μας, να καθορίζουμε την πολιτική συζήτηση και την πορεία της 
Ελλάδας. Αυτή είναι η επιδίωξή μας και αυτό θα κάνουμε.

κ.ΜΟΣΧΟΒΑΣ: Συγγνώμη, δεν απαντήθηκε το δεύτερο σκέλος της ερώτησης. Σε 
τι θα συνίσταται αυτή η πραγματική σύγκλιση που είπατε. Αν θα επιβαρυνθούν και 
άλλο οι εργαζόμενοι και αν θα επιβληθούν νέοι φόροι;
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Νομίζω ότι από όλα όσα έχω πει σήμερα στη συνέντευξη, έχει 
απαντηθεί αυτό. Γιατί νομίζετε ότι η πραγματική σύγκλιση σημαίνει μείωση του 
εισοδήματος; Δεν καταλαβαίνετε εσείς ο ίδιος ότι είναι μία αντίφαση στη σκέψη 
σας;

Λέμε ότι θα φτάσουμε το υψηλότερο επίπεδο και εσείς μου λέτε "θα 
χαμηλώσετε το επίπεδο για να φτάσετε το υψηλότερο επίπεδο". Πώς γίνεται αυτό; 
Δεν σας καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να σας παρακολουθήσω λογικά και νοητικά. 
Εμείς λέμε ότι θα πάμε στο 80%, θα πάμε στο 90%, θέλουμε να φτάσουμε το 
100% και εσείς μου λέτε "θα φτάσετε στο 0% για να το κάνετε αυτό". Να συζητάμε 
εδώ με λογική, σας παρακαλώ.

κ.ΚΑΜΙΛΑΑΗΣ ("ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ"): Κύριε Πρόεδρε, μιλήσατε χθες για τον 
ορίζοντα που έχετε για τα μεγάλα, τα υψηλά. Υπάρχει όμως και η καθημερινότητα. 
Να σας πω κάτι από αυτό. Στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και σε 
πάρα πολλές περιπτώσεις, υπάρχει έντονο πρόβλημα σχολικής στέγης και, 
μάλιστα, λειτουργούν σχολεία προκατασκευασμένα από το 1978, από τους 
σεισμούς. Αυτό έχει και σαν αποτέλεσμα μια τεράστια στροφή στην ιδιωτική 
εκπαίδευση.

Τελευταία οι τοπικοί φορείς ζήτησαν περίπου 60 δισεκατομμύρια για 
να το αντιμετωπίσουν. Τους υποσχέθηκαν γύρω στο 1,300 δις. Σας ρωτώ: 
Υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού; Και αν ναι, με ποιο 
χρονικό ορίζοντα;

Και κάτι ακόμη σχετικό με την εκπαίδευση. Έχει αποφασιστεί τελικά 
σε ποια εκπαιδευτική βαθμίδα θα τοποθετηθούν τα ΤΕΙ;
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Στο πρώτο ερώτημα. Αυτή είναι μία συζήτηση η οποία έχει 
γίνει επανειλημμένα και θέλω να επισημάνω το εξής: Ότι στη Θεσσαλονίκη υπήρχε 
κάποτε μία περίοδος, όπου πάρα πολλά σχολεία λειτουργούσαν μονάχα με μία 
βάρδια. Μετά άλλαξαν τα πράγματα. Υπήρχαν σχολεία με δύο βάρδιες και τώρα 
υπάρχουν και κάποια σχολεία φαίνεται -μου είπε ο κ.Νομάρχης- με τρεις βάρδιες.



Κλείσανε τα σχολεία; Όχι. Αυξήθηκε ο πληθυσμός. Υπάρχει μία 
αλλαγή στην πληθυσμιακή σύνθεση της πόλης, έρχονται πολλοί περισσότεροι και 
εγκαθίστανται στην πόλη και αυτό αυξάνει τις ανάγκες για σχολεία. Είναι ένα 
φαινόμενο καινούριο, ένα φαινόμενο τωρινό, που πρέπει, συμφωνώ μαζί σας, να 
αντιμετωπιστεί. Δεν είναι, λοιπόν, ότι είχε αδιαφορήσει η Πολιτεία από παλιά. 
Αλλαξαν τα δημογραφικά δεδομένα, ταχύτατα την τελευταία περίοδο.

Ο Υφυπουργός Παιδείας κ.Πετσάλνικος ήταν πριν λίγες μέρες εδώ. 
Έχουν διατεθεί -δεν έχω εδώ τα στοιχεία- αν θυμάμαι καλά κάπου 3 
δισεκατομμύρια στη Νομαρχία και έχει συμφωνηθεί να υπάρξει ένα πρόγραμμα 
για να αντιμετωπιστεί σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το πρόβλημα αυτό της 
σχολικής στέγης στη Θεσσαλονίκη.

Θέλω να σας βεβαιώσω ότι με ενδιαφέρει και εμένα προσωπικά, 
πρώτα από όλα να μην υπάρχουν σχολεία με τριπλή βάρδια, αυτό είναι 
απαράδεκτο και να περιοριστούν όσο το δυνατόν γίνεται τα σχολεία με διπλή 
βάρδια.

Το θέμα τώρα με τα ΤΕΙ έχει ως εξής: Εμείς θέλουμε τα ΤΕΙ να είναι 
τμήμα της ανωτάτης εκπαίδευσης. Επειδή γίνεται μία συζήτηση εάν είναι αυτό 
σωστό, υπήρχε μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας, θα καλέσω όλους 
να κοιτάξουν τις εξελίξεις στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί θα 
διαπιστώσουν, στη Γερμανία, στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γαλλία, ότι τα ΤΕΙ έχουν 
αλλάξει χαρακτήρα και γίνονται και αυτά Ιδρύματα, αλλού τα λένε Πανεπιστημιακά, 
αλλού τα λένε Ιδρύματα Ανωτάτης Εκπαίδευσης, ότι οι πτυχιούχοι των ΤΕΙ 
αποκτούν δικαιώματα, τα οποία παλιά δεν είχαν και αντιστοιχούν σε ορισμένα ή 
περισσότερα δικαιώματα των πτυχιούχων των πανεπιστημίων.

Το παλιό το σχήμα, όπου το πανεπιστήμιο ή το Πολυτεχνείο ήταν η 
πυραμίδα και κάτω πιο βαθιά, ήταν οι εφαρμογές, ΤΕΙ τότε ίσως δεν υπήρχαν καν, 
αλλά αυτές οι Σχολές Εφαρμογών -μιλάω στο εξωτερικό- έχει εγκαταλειφθεί.

Τώρα γίνονται νέες μορφές Ιδρυμάτων Ανωτάτων Πανεπιστημιακών. 
Εξισώνονται προς τα άνω όλα αυτά τα Ιδρύματα και οι βαθμίδες παιδείας, γιατί η 
κοινωνία της γνώσης απαιτεί πολύ περισσότερες γνώσεις και πολύ περισσότερους 
φορείς.

Δεν μπορούμε εδώ, λοιπόν, στην Ελλάδα να θέλουμε αυτό το οποίο 
υπήρχε πριν και να ακούμε από ορισμένους ενδιαφερομένους και φορείς ότι θα 
πρέπει να διατηρηθούν τα παλιά σχήματα. Η Ελλάδα έχει καταδικαστεί από το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γιατί κάτω από την οργανωμένη αυτή εκστρατεία 
ορισμένων δεν προχώρησε όσο γρήγορα θα έπρεπε στην αναγνώριση των 
διπλωμάτων των ΤΕΙ, των σχολών αυτής της μορφής.

Λοιπόν, είναι απόφασή μας, τα ΤΕΙ θα είναι τμήμα της ανωτάτης 
εκπαίδευσης. Αυτό είναι σήμερα το ευρωπαϊκό τοπίο.

κ.ΜΑΝΤΗΣ ("ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ"): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σταματήσω σε δύο 
αναφορές δικές σας σε χθεσινές σας ομιλίες. Μιλώντας στους φορείς της



Θεσσαλονίκης είπατε ότι οι πόροι μπορεί να είναι τώρα πάρα πολλοί, αλλά δεν 
φτάνουν για όλα τα έργα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν αυτό σημαίνει ότι κάποια 
από τα συνχρηματοδοτούμενα έργα, τα οποία δεν θα εξασφαλίσουν τραπεζικές 
χρηματοδοτήσεις, θα ακυρωθούν ή θα ενταχθούν στον προϋπολογισμό.

Και η δεύτερη αναφορά σας ήταν αυτή που κάνατε μιλώντας στα 
στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπου είπατε ότι ο δυναμισμός που εκφράζεται στην κοινωνία 
δεν έχει βρει ακόμα αντιστοίχηση στο πολιτικό σύστημα. Σημαίνει πρακτικά αυτό 
ότι προβλέπετε αλλαγές στο πολιτικό σύστημα σύντομα; Εννοείτε στους θεσμούς 
ή και στα κόμματα ακόμα;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όσον αφορά το πρώτο σας ερώτημα. Εάν συγκεντρώσει 
κανείς τα αιτήματα, τα οποία υποβλήθηκαν από τις Περιφέρειες και τους Νομούς 
της χώρας, για να ικανοποιηθούν από το Γ' ΚΠΣ, το οποίο -όπως σας είπα πριν- 
φτάνει το πρωτοφανές ύψος των 17,5 τρισεκατομμυρίων δραχμών, θα 
διαπιστώσει ότι οι Περιφέρειες και οι Νομοί ζητάνε πάνω από 50 τρις. Δεν 
μπορούν να ικανοποιηθούν αυτά τα αιτήματα. Χρειάζονται ιεραρχήσεις και πρέπει 
να κάνουμε τα σημαντικά πρώτα.

Τώρα ποιά είναι τα σημαντικά; Τα σημαντικά προκύπτουν από 
διεργασίες, οι οποίες έχουν γίνει στις Περιφέρειες, από συνεννοήσεις με τους 
Νομούς. Υπάρχουν σχέδια κατά Περιφέρεια και σχέδια κατά τομείς. Έχουν 
υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν ξέρω αν έχουν εγκριθεί όλα, αλλά η 
πλειονότητα έχει εγκριθεί και αρχίζει να εφαρμόζεται το Γ’ ΚΠΣ τώρα.

Πέστε ότι υπάρχει ένα έργο, ας πάρουμε το παράδειγμα της 
υποθαλάσσιας αρτηρίας, η οποία ίσως σας απασχολεί, πρέπει προτού ενταχθεί 
στο Π ΚΠΣ με μία δυνατότητα χρηματοδότησης, να γίνει μία μελέτη και ο 
προσδιορισμός όλων των δεδομένων ώστε να προκύπτει το οικονομικό κόστος 
του έργου.

Το Γ' ΚΠΣ προβλέπει κάποιες ευέλικτες διαδικασίες όπως το Β', ή 
έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε τέτοιες διαδικασίες, ώστε κάποια έργα που στην 
πορεία θα αποδειχθούν ώριμα και είναι αναγκαία να ενταχθούν. Αλλα έργα τα 
οποία είναι ανώριμα, δεν μπορούν να ενταχθούν.

Γιατί θέλω να σας εφιστήσω την προσοχή ότι ισχύουν άλλες 
διαδικασίες. Ότι τώρα όταν βάζεις ένα έργο πρέπει στο χρονοδιάγραμμα το οποίο 
επίσης είναι απαραίτητο, να απορροφήσεις τα χρήματα. Αν δεν τα απορροφήσεις 
τα χάνεις.

Θα ήταν πολύ λάθος, όταν δεν έχουμε ολοκληρώσει μία δουλειά, να 
εξασφαλίζουμε τα χρήματα και να νομίζουμε ότι λύσαμε το πρόβλημα. Χάσαμε τα 
χρήματα. Και δεν θέλουμε να χάσουμε χρήματα. Εγώ θα σας πω, μην ανησυχείτε. 
Αν είναι κάτι αναγκαίο, επιβεβλημένο θα υπάρξουν οι πόροι.

Και όσον αφορά το θέμα της δυναμικής, εγώ αντιλαμβάνομαι το εξής: 
σήμερα στην ελληνική κοινωνία υπάρχουν πολλές δυνάμεις οι οποίες εντάσσονται 
μέσα σε αυτή τη διαδικασία της κοινωνίας της πληροφορίας, της κοινωνίας της



γνώσης, του ανοίγματος των αγορών, της διασύνδεσης της Ελλάδας με τις 
ευρωπαϊκές χώρες, στη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης.

Υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες έχουν ένα άλλο πνεύμα σε σχέση με τη 
θέση της Ελλάδας, την απόδοση των ελληνικών επιχειρήσεων, τις απαιτήσεις που 
έχουν απέναντι στην ελληνική οικονομία. Και αυτό δεν εκφράζεται στον ίδιο βαθμό 
στο ελληνικό πολιτικό σύστημα σε όλα τα Κόμματα.

Είπα και πριν ότι πολλές φορές επικρατεί η μικροπολιτική, η 
μικροκομματική, ποιος έφαγε με ποιον -αυτό είναι το θέμα- ποιος είδε ποιον, που 
συναντήθηκαν κλπ.

Αντί να συζητάμε τα κύρια προβλήματα. Τον πυρήνα των 
προβλημάτων. Να δίνουμε ευκαιρίες στους νέους, σε νέα στελέχη, σε νέες 
γυναίκες να συμμετέχουν στην πολιτική διαδικασία. Σε αυτούς οι οποίοι έχουνε 
γνώση ή συμμετέχουν σε αυτές τις καινούργιες διαδικασίες. Και όχι στον παλιό 
παράγοντα ο οποίος έχει φτάσεις κάποιες μεγάλες ηλικίες και επειδή άλλοτε έκανε 
μία σημαντική συνεισφορά, νομίζει ότι εσαεί, θα πρέπει να είναι αυτός ο οποίος 
καθορίζει τα πράγματα.

Νέο αίμα θέλουμε. Νέους ανθρώπους. Νέες διαδικασίες. Γιατί έτσι θα 
προχωρήσουμε. Βέβαια, αυτοί που θα μπουν, αυτοί που μπαίνουν καθορίζουν τις 
μορφές των Κομμάτων, τις μορφές των πολιτικών συσχετισμών.

Αλλά εγώ διαπιστώνω και το θεωρώ αναγκαίο να δώσουμε μία άλλη 
μορφή στην ελληνική πολιτική ζωή. Μία μορφή η οποία θα επιτρέπει να 
συγκεντρωνόμαστε στα ουσιώδη και να έχουμε νέες συνεισφορές. Να μην 
στεκόμαστε στα ίδια τα παλιά. Σκανδαλολογίες, νοθείες και τέτοια πράγματα τα 
οποία θυμίζουν το '60, το '50 ή πιο παλιές εποχές.

κ.ΜΑΚΡΗΣ ("ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ"): Κύριε Πρόεδρε θα μου επιτρέψετε να επιμείνω 
λιγάκι σε ότι αφορά τα έργα της Θεσσαλονίκης. Διάβασα τις δηλώσεις του 
Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, του κ.Λαλιώτη στα 
εγκαίνια του περιπτέρου του Υπουργείου στην έκθεση.

Σε κάποιο σημείο λοιπόν αναφέρει ότι για την Κυβέρνηση παραμένει 
ο στόχος ο μητροπολιτικός χαρακτήρας της πόλης και πρέπει μάλιστα να 
σχεδιαστεί η προοπτική της. Αναρωτιέμαι, αν θα σχεδιαστεί η προοπτική της 
Θεσσαλονίκης, αφού έχει ολοκληρωθεί η κατανομή των έργων του Γ' ΚΠΣ.

Αν υπάρχει δηλαδή στο μυαλό της Κυβέρνησης το τι πρόκειται να 
γίνει η Θεσσαλονίκη στο μέλλον. Γιατί ήδη υπήρξαμε μάρτυρες εδώ στην πόλη 
διαφωνίας κυβερνητικών ή κομματικών στελεχών του ΠΑΣΟΚ, για το αν η 
Θεσσαλονίκη θα έχει τρία εκατομμύρια στο μέλλον, μάλιστα με πολυεθνική 
προέλευση. Αναρωτιέται κανείς αν η Κυβέρνηση γνωρίζει τι πρόκειται να γίνει.

Και πριν μου απαντήσετε θετικά αν γνωρίζει, να χρησιμοποιήσω ένα 
παράδειγμα, την περίπτωση του ΜΕΤΡΟ. Ενός μεγάλου έργου για την 
Θεσσαλονίκη, το οποίο αποφασίστηκε πριν ολοκληρωθεί η μελέτη για το τι 
κομμάτι του κυκλοφοριακού προβλήματος της Θεσσαλονίκης θα επιλύσει. Και



διαπιστώθηκε -αν δεν κάνω λάθος- ότι θα είναι αρκετά μικρότερο από αυτό που 
προέκυψε από μόλις μία βελτίωση της αστυνόμευσης της κίνησης στο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης.

Κλείνοντας την ερώτησή μου με μία -αν επιτρέπετε- μία ερώτηση που 
είναι σχετική, αν βλέπετε ότι ίσως πρέπει να υπάρξει στη Θεσσαλονίκη ένας 
φορέας στον οποίον θα μπορούσε να έχει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο το 
Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης -αναβαθμισμένο φαντάζομαι- το οποίο ακριβώς 
να καθορίζει και να αποφασίζει ποια έργα και πως θα κατανέμονται τα κονδύλια τα 
οποία έρχονται για τη Θεσσαλονίκη, σε ποια έργα πρέπει να κατανέμονται. Και 
είναι μία πρόταση νομίζω που με επιστολή λάβατε και από τοπικούς Βουλευτές 
της πόλης εδώ.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πρώτα από όλα στην ερώτηση τι πρόκειται να γίνει θα σας 
απαντήσω γενικά, αλλά μετά πεποιθήσεως, ότι η Θεσσαλονίκη θα είναι μία πόλη η 
οποία τα επόμενα χρόνια θα αναπτύσσεται και θα αναπτύσσεται ραγδαία.

Μία ένδειξη είναι αυτό που είπαμε πριν για τη Σχολική Στέγη. 
Υπάρχει κόσμος που έρχεται. Και θα είναι όλο και περισσότερο ένα οικονομικό 
κέντρο της ευρύτερης περιοχής. Όλο και περισσότεροι θα έρχονται εδώ να 
αναπτύσσουν δραστηριότητες για τη Βόρεια Ελλάδα ή τα Βαλκάνια.

Μετατίθεται -αυτή είναι η αλήθεια, η πραγματικότητα- το κέντρο 
βάρους της ελληνικής ανάπτυξης από το νότο που ήταν κάποτε προς το βορρά, 
όχι βέβαια σε μία μέρα, ούτε σε έξι μήνες, ούτε σε έναν χρόνο. Αυτή είναι μία 
βαθμιαία οικονομική και κοινωνική εξέλιξη. Αν μία πόλη στην Ελλάδα μπορεί να 
είναι βέβαιη ότι έχει μέλλον, είναι η Θεσσαλονίκη.

Και όταν μιλάω για Θεσσαλονίκη και φαντάζομαι όταν μιλάτε κι εσείς 
για Θεσσαλονίκη, βλέπουμε τον ευρύτερο χώρο. Γιατί ξέρετε ότι οι μεγάλες 
βιομηχανικές επενδύσεις γίνονται στο Κιλκίς. Αλλά το Κιλκίς είναι και αυτό 
Θεσσαλονίκη. Είναι η ευρύτερη περιοχή.

Αν στη διαδικασία αυτή θα έχει 2,5-3-3,5 εκατομμύρια, δεν μπορεί 
αυτή τη στιγμή να το πει κανείς. Αλλά είπαμε χθες που κάναμε αυτή τη συζήτηση, 
ότι πρέπει να καθίσουμε να κάνουμε κάποιους υπολογισμούς.

Πρέπει να δούμε προοπτικά αυτή την εξέλιξη. Διότι ο κ. Λαλιώτης 
είπε πολύ σωστά, ότι θα γίνει ένα μητροπολιτικό κέντρο. Ότι είναι ήδη ένα 
μητροπολιτικό κέντρο και θα εξελιχθεί σε αυτή την κατεύθυνση.

Και εδώ υπάρχει μια νέα πρόκληση. Δεν είναι μονάχα το θέμα να 
χτίσουμε ένα θέατρο ή να βάλουμε μία γραμμή ΜΕΤΡΟ ή ένα τραμ παραπάνω. 
Είναι να έχουμε μία συνολική άποψη πως διαμορφώνεται όλος αυτός ο χώρος.

Διότι όπως ξέρετε όλοι σας, παλιά έμπαινε ένα εργοστάσιο στη Σίνδο 
και μετά πήγαιναν όλοι και ο οικιστικός ιστός ήταν γύρω από το εργοστάσιο. Αυτά 
πρέπει να τα προλάβουμε. Αυτά τα οποία χάλασαν τις δυτικές συνοικίες εδώ και 
αυτά τα οποία χάλασαν επίσης πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου της Αττικής.



Είναι μία πρόκληση και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δήμου και Νομαρχίας και της 
Περιφέρειας και γενικά της Κυβέρνησης. Θα ασχοληθούμε.

Σας είπα και πριν -επειδή μου είπατε ότι άμα είναι αυτή η εξέλιξη 
πως θα δούμε τα έργα- ότι υπάρχει περιθώριο να ενταχθούν έργα και αργότερα 
στο Γ' ΚΠΣ. Αλλά θέλω να σας σημειώσω, και φαντάζομαι θα συμφωνείτε, ότι αυτή 
τη στιγμή αυτά τα έργα τα οποία θεωρούνται αναγκαία και από τους φορείς της 
πόλης, έχουν επισημανθεί και είναι υπό επεξεργασία η ένταξή τους στο Γ' ΚΠΣ, ο 
σχεδιασμός τους, η εφαρμογή τους.

Καθυστερεί το ΜΕΤΡΟ ή αναφερθήκατε στο ΜΕΤΡΟ ότι κάπου έχει 
ξεπεραστεί, αν μπορώ να σας ερμηνεύσω. Το Μ'ΕΤΡΟ -και πιστεύω ότι θυμάμαι 
πολύ καλά- αποφασίστηκε στην περίοδο 1990- '93, διαμορφώθηκε, πάρθηκαν οι 
σχετικές αποφάσεις και προκηρύχθηκε τότε. Τότε έγινε ο διαγωνισμός.

Δεν ήταν αυτή η Κυβέρνηση η οποία έκανε το διαγωνισμό. Τότε 
κατακυρώθηκε η διαδικασία. Τότε έγινε ο διαγωνισμός. Δεν θυμάμαι αν 
κατακυρώθηκε και τότε, αλλά πάντως τότε έγινε ο διαγωνισμός, οπότε το παιχνίδι 
πια ήταν κλειστό. Είχε όλες αυτές τις εξελίξεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιοι 
θέλουν να ανοίξει πάλι το θέμα.

Σας είπα πριν -αν θυμάμαι καλά ή μπορεί να γελιέμαι σε αυτό- ότι 
αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό εξέλιξη η συζήτηση για τη χρηματοδότηση του έργου 
με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τις άλλες Τράπεζες. Η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων ή κάποια Τράπεζα, θα χρηματοδοτήσει όποιο έργο αν 
ταυτόχρονα διαβάζει ή ακούει ότι αμφιβάλλουμε αν θα γίνει αυτό το έργο; Αν είναι 
σωστό το έργο; Ότι πρέπει να το αλλάξουμε; Οα πει όπως θα έλεγα κι εγώ 
"βρέστε τα και ελάτε αφού τα βρείτε".

Θέλουμε το ΜΕΤΡΟ; Εμείς το θέλουμε. Υπάρχει αυτό το σχήμα, με 
αυτό το σχήμα θα γίνει η διαπραγμάτευση, με αυτό το σχήμα θα γίνει η 
χρηματοδότηση, με αυτό το σχήμα θα ξεκινήσει το έργο και στην πορεία -όπως το 
κάναμε και στο ΜΕΤΡΟ της Αθήνας που επεκτείνεται- μπορούμε να δούμε 
επεκτάσεις, μπορούμε να δούμε βελτιώσεις. Αλλά κάποτε πρέπει ξέρουμε ότι οι 
αποφάσεις πρέπει να είναι οριστικές, για να γίνεται ένα έργο.

Διάβασα αυτή την πρόταση, την οποίαν αναφέρατε, να υπάρχει ένας 
φορέας ο οποίος απασχολείται με όλα τα έργα στη Θεσσαλονίκη. Συζήτησα την 
πρόταση αυτή με τους συναδέλφους μου. Και η απάντησή μου είναι αρνητική.

Γιατί κοινή πεποίθησή μας είναι ότι το μόνο αποτέλεσμα θα είναι να 
επεκτείνουμε ακόμη περισσότερο την γραμμή των αποφάσεων και να οδηγηθούμε 
σε μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Δεν χρειάζεται ένας ενιαίος φορέας. Οι φορείς που 
υπάρχουν να δουλεύουν γρήγορα και αποτελεσματικά.

Και σας διαβεβαιώ ότι όπως το κυνηγήσαμε τα περασμένα χρόνια, 
έτσι θα το κυνηγήσουμε και τα επόμενα. Και το "κυνηγήσαμε" δεν είναι μία 
έκφραση μονάχα για να δείχνουμε ότι κάτι κάνουμε χωρίς να υπάρχει πράξη.



Εγώ θέλω να σας παραπέμψω στην Εγνατία που στην αρχή 
υπήρχαν καθυστερήσεις, υπήρχαν συζητήσεις πως θα γίνει. Και τώρα υπάρχει 
ένας φορέας που εργάζεται και χωρίς να μπορώ να αναφέρω αριθμούς, σχεδόν το 
σύνολο του έργου, είναι σε μία φάση τέτοια, ώστε τώρα μπορούν να δοθούν 
συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης και λήξης των έργων.

κ.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ("ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ"): Κύριε Πρόεδρε στην ομιλία 
σας στα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης μας περιγράψατε ένα όραμα δεκαετίας. 
Σήμερα σε ερώτηση συναδέλφου σας άκουσα να λέτε ότι θα σας βλέπουμε εδώ 
για αρκετά χρόνια. Σαν Πρόεδρος από το επόμενο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα είστε 
υποψήφιος Πρωθυπουργός στις επόμενες εκλογές;
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Σας απάντησα. Έχω μία ευθύνη να τελειώσω το έργο το 
οποίο έχω διαγράψει και σας επαναλαμβάνω και πάλι, θα συμμετέχω στην 
πολιτική ζωή. Δεν πρόκειται να αποχωρήσω από την πολιτική ζωή.

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


