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TOP FM 92.4 FM STEREO 
ΕΚΠΟΜΠΗ: TO ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ME ΤΟΝΚΩΣΤΑ ΣΠΥΡ0Π0ΥΛ0 ΚΑΙ ΤΗΝ ANNY ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΥ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ME:

ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΝΟ διευθυντή ο ι κ ο ν ο μ.ταχυδρόμου 

ΚΩΣΤΑ ΤΡΙΑΡΙΔΗ βουλευτή παςοκ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΣΠΥΡ0Π0ΥΛ0 ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΗ ΛΙΑΡΕΛΗ

ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ υπουργου παιδείας

Η ΘΕΣΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ. ΒΕΒΑΙΩΣ, ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ, ΑΛΛΑ ΟΤΑΝ ΛΕΣ "ΘΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΩ ΜΟΝΟ 

ΜΕ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑ" ΤΟΤΕ ΑΔΥΝΑΤΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΟΙΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ Η ΝΔ 

ΕΧΕΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΕΞ ΑΡΧΗΣ ΤΟΝ κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΟΚ: ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΡΟΥΤΙΝΑΣ

"ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΧΑΜΗΛΟΙ ΤΟΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.
ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΕ ΑΔΙΕΞΟΔΑ"

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σήμερα το "Μαγκαζινο της σύνταξης" θα σας παρουσιάσει μια 
συνέντευξη του υπουργού Παιδείας, Βουλευτή και μέλους του Εκτελεστικού Γραφείου 
του ΠΑΣΟΚ του κ.Κώστα Σημίτη, για την κατάσταση της οικονομίας, την πολιτική 
κατάσταση, την ιδιαίτερη εμπειρία του από τα προβλήματα της παιδείας με τα οποία έχει 
ασχοληθεί ως υπουργός τους δύο τελευταίους μήνες καθώς επίσης και σκέψεις και 
προτάσεις προσωπικές του κ.Σημίτη για την πολιτική συμμαχιών του ΠΑΣΟΚ αλλά και την 
πορεία του κόμματος προς το συνέδριό του.

Στο σημερινό “Μαγκαζινο της Σύνταξης" θα δώσουμε το λόγο στο 
διευθυντή του Οικονομικού Ταχυδρόμου συνάδελφο δημοσιογράφο κ.Γιάννη Μαρίνο, ο 
οποίος το πρωί από το δημοτικό ραδιοσταθμό της Αθήνας είχε ένα δημόσιο διάλογο με 
τον πρωθυπουργό Ξενοφώντα Ζολώτα γύρω από το θέμα του δανείου με επιτόκιο 10% και 
ρήτρα ECU που εξέδωσε πρόσφατα το ελληνικό δημόσιο.

ΓΓ αυτά τα θέματα αμέσως τώρα ο κ.Μαρίνος σε μια συνομιλία που είχαμε 
μαζί του πριν από λίγο θα μας δώσει το δικό του κλείσιμο αυτής της συζήτησης 
προσθέτοντας και τονίζοντας ότι Βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν θέλει να διαφωνήσει με 
τον πρωθυπουργό, διατηρεί βέβαια κάποιες επιφυλάξεις, ότι θέλει να στηρίξει και ο ίδιος 
το έργο της κυβέρνησης και ιδιαίτερα το έργο του πρωθυπουργού του κ.Ζολώτα, 
αναγνωρίζοντάς του τις διεθνώς βεβαίως αναγνωρισμένες και αρετές του και εμπειρίες 
του και τις υπηρεσίες του. Ας ακούσουμε το διάλογο που είχαμε με τον κ.Γ.Μαρίνο.



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΝΟ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Μαρίνο καλή σας μέρα. Το πρωί από το δημοτικό 
ραδιοσταθμό της Αθήνας ακούστηκε μια διαφωνία σας στον αέρα, αν μπορούμε να το 
πούμε έτσι, με τον πρωθυπουργό τον κ.Ζολώτα για το θέμα του δάνειου με ρήτρα ECU και 
επιτόκιο 12%. θα  θέλαμε να ξέρουμε πώς θα θέλατε να κλείσει εσείς αυτή η συζητηση η
δημόσια.

Γ ΜΑΡΙΝΟΣ: Κύριε Σπυρόπουλε ευχαριστώ που με πήρατε στο τηλέφωνο, έκτοτε με 
πήραν και άλλοι σταθμοί και αναγνώστες και ακροατές, θα ήθελα να διευκρινίσω περί 
τίνος ακριβώς πρόκειται. Χθες ακόυσα στον 98.4 το πρωί να περιγραφονται μερικά 
πράγματα που προέκυπταν από τίτλους και περιεχόμενο εφημερίδων, που έδιναν μια 
εικόνα εντελώς διαφορετική από την πραγματικότητα σε σχέση με την οικονομία μας.

Δηλαδή εγράφετο ότι το δάνειο των 700 εκατομμυρίων ECU απερροφήθη 
ολόκληρο εν μια νυκτί, ξένοι πατείς με πατώ σε ήρθαν εδώ και αγοράσανε με αποτέλεσμα 
να ανέβει και η τιμή της δραχμής, να γίνει ισχυρότερο νόμισμα και να παρεμβει η τράπεζα 
για να τη συγκροτήσει και όλα αυτά τα πράγματα. Και δόθηκε η εικόνα μιας οικονομίας 
που σφίξει από υγεία τέτοια ώστε τρέχουν όλοι και οι φτωχοί και οι πλούσιοι εδω να 
πλουτίσουν και αυτοί μαζί με μας.

Αυτό το πράγμα εμένα με ενόχλησε πάρα πολύ, διότι προδίδει και άγνοια 
του θέματος και της πραγματικότητας, αλλά το χειρότερο απ’ όλα δεν βοηθάει καθόλου 
την κυβέρνηση στο τρομερά δύσκολο έργο της. Και επειδή πονάμε ολοι, ο καθένας στο 
χώρο του, αυτό τον τόπο θέλησα να παρέμβω για να προσγειώσω κάπως το θέμα στις 
πραγματικές του διαστάσεις.

Και εξήγησα ότι κατ’ αρχήν πρόκειται περί ενός δανείου. Και όταν γίνεται 
για δάνειο και μάλιστα από το εξωτερικό είναι και ευπαθέστερο διότι τα σε συνάλλαγμα 
δάνεια είναι και εκείνα τα οποία πρέπει να εξοφλούνται και^ εξοφλούνται με 
ευπαθέστερους όρους, διότι πληρώνονται σε συνάλλαγμα κ.ο.κ. Και γι’ αυτό αισθανθηκα 
πολύ επιφυλακτικά απέναντι του ενθουσιασμού για το δανεισμό αυτό.

Εγώ υποστήριξα ότι θα είναι και επαχθέστερος από άλλες μορφές δανείων. 
Ο κ.πρωθυπουργός ο οποίος απάντησε ευθύς αμέσως μου έκανε αυτή την τιμή και 
ομολογώ ότι πολύ το εξετίμησα, υποστήριξε ότι είναι συμφέροντες οι όροι και δεν θα 
υποστεί ζημία η ελληνική οικονομία από το δανεισμό αυτό.

Το θέμα είναι αρκετά τεχνικό και η απόδειξη του ποιος έχει δίκιο και ποιος 
έχει άδικο είναι αρκετά περίπλοκη και νομίζω ότι δεν θα μπορούσαν να το καταλάβουν 
εύκολα οι ακροατές, αλλά δεν έχει για μένα σημασία. Εγώ στο τέλος-τέλος δεν είμαι και 
οικονομολόγος και ασφαλώς ο κ.Ζολώτας ο οποίος είναι διαπρεπής και επιστήμονας αλλα 
και με εξαιρετική πείρα και αποδεδειγμένα θετική εύχομαι και ελπίζω να έχει δίκιο.

Το πρόβλημα όμως παραμένει πρόβλημα κ.Σπυρόπουλε. Και το πρόβλημα 
είναι ότι δημιουργήθηκε έτσι η εικόνα για μια ακόμα φορά ότι η οικονομία πηγαίνει καλα. 
Και αυτοί που λένε το αντίθετο κινδυνολογούν αναισχύντως και υπονομεύουν μάλιστα και 
την κατάστασή της και χειροτερεύουν και τα πράγματα και αυτό μεν είναι μια εικόνα, στο 
τέλος-τέλος εμείς ας θεωρηθούμε όσοι υποτίθεται κινδυνολογούμε αναξιόπιστοι.

Αλλά εύλογα πια ο κόσμος ο οποίος κατεβαίνει σε απεργίες και διατυπώνει 
τα πιο πρωτοφανή και ανεκδιήγητα ενίοτε αιτήματα είναι δικαιολογημένος. Ολοι από το 
Δημόσιο πληρώνονται μέχρι τελευταία δραχμή, ούτε μια καθυστέρηση μιας ημέρας δεν 
υπάρχει. Οι πάντες βεβαιώνουν ότι μην ανησυχείτε, όλη σας η σύνταξη, ολο σας το εφ 
άπαξ, όλη σας η ΑΤΑ, τα πάντα θα σας πληρωθούν μέχρι δραχμή είτε είσαστε μονιμοι, είτε

έκτακτοι, είτε παράνομα διορισμένοι είτε νόμιμα διορισμένοι, μην ανησυχείτε, υπάογουν 
λεφτά θα τα εισπράξετε. Α Ηλ

Αυτό είναι απαράδεκτο όταν έχουμε έλλειμμα 3 τρισ. δρχ. Τι θα πει 
υπαρχουν λεφτά; Πού είναι αυτά τα λεφτά; Και το να λέγεται αυτό από ανεύθυνους ίσως 
και ορισμένους συνδικαλιστές στο τέλος-τέλος οι άνθρωποι την τάξη τους και τα 
συμφεροντά τους αγωνίζονται να εξυπηρετήσουν, μπορεί να πουν και ένα ψέμμα. Ολοι οι 
Ελληνες λεμε λίγο έως πολύ ψέμματα πια.

Αλλά το να λέγεται από υπουργούς της σημερινής κυβερνήσεως πια 
ξεπερνάει κάθε όριο. Υπάρχουν υπουργοί οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι δεν υπάρχει καμία 
οικονομική κρίση και ότι απλώς με την πάταξη της φοροδιαφυγής θα τακτοποιηθεί το 
πρόβλημα. Οι κ.υπουργοί του ΠΑΣΟΚ 8 χρόνια κυβερνούσαν. Πάταξαν τη φοροδιαφυνή· 
Αντιθετως την επηύξησαν. γ γ

Είναι κοροϊδία αυτό να λέγεται. Οτι ο κ.Ζολώτας διά της πατάξεως της 
φοροδιαφυγής, που δεν τον αφήνουν και να την εφαρμόσει οι ίδιοι οι υπουργοί, δεν εννοώ 
οι συγκεκριμένοι, όλοι του οι υπουργοί, όλων των κομμάτων τα οποία φοβούνται άλλο 
περισσότερό και άλλο λιγότερο το διαβόητο πλέον πολιτικό, εγώ το λέω κομματικό κόστος 
δεν τον αφήνουν, δεν αφήνουν να ορθοποδήσει η οικονομία.

Από τη μια δεν έχουμε έσοδα και από την άλλη όλο παροχές, άντε να 
δώσουμε και τούτο, άντε να δώσουμε και το άλλο και να προστίθενται. Ακόμα και ο 
κ.Κακλαμάνης υποστηρίζει ότι η οικονομία πάει μια χαρά όπως υποστήριξε ότι και η 
παιδεία πάει μια χαρά. Τώρα πώς πάει μια χαρά αυτό είναι κατά τη δική του αντίληψη Ισως 
εχει εκείνος πληροφορίες που δεν τις έχουμε εμείς.

Βέβαιο είναι ότι τις πληροφορίες δεν τις έχει ούτε το δημόσιο ταμείο το 
οποίο είναι άδειο. Και τον επόμενο μήνα πάλι θα χρειαστεί να γίνει κάποιο δάνειο για να 
πληρωθούν αυτά τα λεφτά και πάνω που ένας αριστερός μάλιστα υπουργός, ο 
κ.Γιάνναρος ο οποίος έχει μυαλό και είναι και οικονομολόγος και είναι και καλός 
οικονομολόγος, κάθισε ο άνθρωπος και δούλεψε, επεξεργάστηκε ένα θέμα να 
δρομολογηθεί μια λύση αυτού το φοβερού άγους των προβληματικών επιχειρήσεων τις 
οποίες πληρώνουμε διαμαντένιες, αμέσως ξεσηκώνεται ο Συνασπισμός, δηλαδή το κόμμα 
του και τον ανακαλεί στην τάξη.

Μα τι πράγματα είναι αυτά; Τι είδους κυβέρνηση επιτέλους είναι αυτή; Η 
ίδια κυβέρνηση εισηγείται και τα κόμματα των οποίων είναι μέλος ο υπουργός τον 
ανακαλούν στην τάξη; Ο κ.Κατριβάνος προσπάθησε, ήταν και γριππιών και με 40 πυρετό 
να αγωνιστεί. Αγωνίστηκε να σταματήσει αυτή η άλλη φοβερή απεργία, μονιμοποιήθηκαν 
οι έκτακτοι και αφού μονιμοποιήθηκαν μετέχουν στην απεργία των μονίμων.

Μα δεν ντρεπόμαστε και λιγάκι. Ποιόν κοροϊδεύουν πλέον όλοι αυτοί; Και 
εαν υπήρχαν λεφτά ωραία, να κοροϊδεύουμε ο ένας τον άλλο, να αρπάζει ο ένας λεφτά 
από την τσέπη του άλλου. Αλλά αφού δεν υπάρχουν; Και διαμαρτύρονται μετά γιατί μπήκε 
έκτακτη φορολογία, γιατί ανατιμήθηκε και αν ανατιμήθηκε - χαράς τα πράγματα - το 
ρεύμα, τα τηλεφωνικά τέλη, ασήμαντες αυξήσεις μπροστά στα ελλείμματα που έχουν ή 
της Ολυμπιακής τα εισιτήρια.

. ξέρετε Τ| έλλειμμα έχει η Ολυμπιακή; 110 δια. δρχ. Πώς θα καλυφθεί αυτό; 
Η ΟΑΣ πλησιάζει τα 100 δισ. Θα έπρεπε να έχει 300 δρχ. το εισιτήριο του λεωφορείου νια 
να έρθει ίσα βάρκα, ίσα νερά.

ΔΗ Μ Ο ΣΙΟΓΡΑΦΟΣ; Κύριε Μαρίνο για να δούμε και τη σκαμπρόζικη πλευρά του 
θέματος, 12% επιτόκιο σε ECU μαζί με τη διαφορά της δραχμής από την ECU στο τέλος



του χρόνου δίνει ένα πολύ καλό τόκο. Και υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας που 
παραπονέθηκαν γιατί δεν πρόφτασαν. Εχετε πληροφορίες για νεο δάνειο,

Γ ΜΑΡΙΝΟΣ: Εάν δεν έχει έσοδα ο προϋπολογισμός ως ελπίζει η κυβέρνηση κα'Μακάρι 
οι ελπίδες της να είναι βάσιμες και νέο δάνειο θα γίνει και τρίτο δάνειο θα γίνει κα _ 
ξέρω πού θα φτάσουμε. Εάν συνεχιστεί αυτό το βιολί σας βεβαιώνω οτι αλλοίμονο στη 
κυβέρνηση που θα αναλάβει, που θα προκόψει από τις εκλογές.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ; Ο κ.Μαρίνος όμως σχολιάζει και τα αιτήματα που θέτουν ορισμένοι 
υπουργοί προς τον πρωθυπουργό για να δοθούν μεγαλύτερες αυξήσεις. Ας ακουσουμ 
τη γνώμη του κ.Μαρίνου για το πώς έπρεπε να απαντάει ο πρωθυπουργός σ αυτα τα
αιτήματα.

γ ΜΑΡΙΝΟΣ: Το έχω πει και στον κ.πρωθυπουργό. Σ’ αυτόν που σας εισηγειτ^ και που 
είναι υπουργός σας θα έπρεπε να του πείτε γιατί να μην δώσουμε μια ΑΤΑ  ̂και να μην 
δώσουμε τρεις; Εγώ είμαι υπέρ των τριών. Γιατί να δώσουμε μονο μια Να το παίξουμε 
στην κολοκυθιά. Εσείς είστε υπουργός και μου λετε δώστε πληρη ΑΤΑ. Ωραία. 
Υπολογίσατε τι στοιχίζει για τον προϋπολογισμό η ΑΤΑ; Ποσά δισ. είναι; Ας πούμε 100. 
Ωραία. Κύριε υπουργέ από πού θα τα βρούμε αυτά τα 100;

Εάν δεν μου εισηγηθείτε από πού θα τα βρούμε τότε δεν είσαστε 
υπουργός, είσαστε ανεύθυνος δημοσιογράφος ή συνθηματολόγος κομματικός παραγων 
ο οποίος λέει να δώσουμε στους εργαζόμενους πλήρη ΑΤΑ.

Να μου εισηγπθείτε και από πού θα τα βρείτε τα λεφτά να τα δώσουμε, να 
υου πείτε ότι θα βάλουμε φορολογία στους κινηματογράφους, στα θέατρα, στους 
ϋοδοϊφαιριστές, στους τουρίστες που έρχοντα, οπό το εξωτερικό, θα μαζέψουμε τόσα 
λεφτά και θα δώσουμε την πλήρη ΑΤΑ.

Αν δεν υπάρχουν λεφτά τι θα κάνουμε; Να δανειστούμε από το εξωτερικό; 
Μα εσείς λέτε ότι είστε εναντίον της εξάρτησης από το εξωτερικό. Υπάρχει μεγαλύτερη 
εξάρτηση από το να δανείζεσαι από το εξωτερικό;

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΚΩΣΤΑ ΤΡΙΑΡΙΔΗ ΣΤΟΝ ΝΙΚ.ΖΗΡΓΑΝ0

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Φαίνεται ότι στη χώρα μας συνεχίζουμε να εκδίδουμε πόρτες σε 
άλλες χώρες που καταδιώκονται στις χώρες τους για πολίτικους λογους, για πολίτικα 
αδικήματα, πάντως για τις ιδέες και τις ενέργειές τους.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κιλκίς κ.Κώστας Τριαρίδης κατέθεσε ερώτηση
στη Βουλή για τη μη ανανέωση της άδειας παραμονής, πιο απλα Υ'° την ^ ^ υ ο ύ Γ ε ιο  
Ιρακινού πολίτη ο οποίος διαμένει μόνιμα στη στη χωρά μας. Σ τ ο ΟΤα 
βάρος του 8 δίκες για πολιτικούς λόγους. Ο Νικολας Ζηργανος μίλησε με τον κ.Κωσ
Τ ριαρίδη-

κ ΤΡΙΑΡΙΔΗΣ: Κατέθεσα μια επίκαιρη ερώτηση για το φοιτητή Φαρχάν =αιτ ο οποίας 
είναι επί πτυχίω φοιτητής του Φυσικού Τμήματος του Πανεπιστήμιου Οεσσαλονικης,. “ σ 
έγκαιρα να πάρει το Υπ.Δημόσιας Τάξης τα μέτρα για να αποτραπει η απελ° ° η 
αυτό γιατί αυτός ο φοιτητής κινδυνεύει αν απελαθεί να εχει κακή τύχη στη χωρά του στο 
Ιράκ επειδή έχει καταδικαστικές αποφάσεις για λόγους αντίθεσης του στον περσοιρα
πόλεμο.

ήΗΜΠΣίΩΓΡΑΦΟΣ: Μπορείτε να μας πείτε για ποιούς λόγους ο φοιτητής αυτός 
πρόκειται να απελαθεί από την Ελλάδα;

Ι Ι ΤΡΙΑΡΙΔΗΣ; Κατ’ αρχήν όλοι οι φοιτητές οι οποίοι έχουν στερηθεί τα διαβατήριά τους ή 
δεν ε.ναι επίσημο, υποτροφο. των χωρών τους κατά κάποιο τρόπο βρίσκονται στη 

του να παίρνουν προσωρινές άδειες από τα τμήματα αλλοδαπών. Αυτές οι
οΜτή1 ηπ,ί,ί!?Τε7ν0νΤαΐΩσυνΐΊθως μεχρι τη λήψη του πτυχίου τους και από εκεί και πέρα αυτοί αποφασίζουν τι θα κανουν. Η

α.._ ππ,χ« -7Στη συΥκεκΡ|μένη περίπτωση ο φοιτητής αυτός είναι και παντρεμένος με 
πηΑΒΧη χρονων Καΐ καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργηθεί έξω από το πολιτικό

μεΐζ° ν κοινων,κο πρόβλημα. Η λήξη της ημερομηνίας της αδείας του, που
Υ π Λ Γ ί? Ρ° τ α? ° υ εΐναΩ' ενα τυπικό πρόβλημα και πιστεύω ότι έτσι θα το αντιμετωπίσει το Υπ.Δημόσιας Τάξης και θα το ξεπεράσει.

. .  ^λπίζω ότι δεν υπάρχει πρόθεση να δώσουμε αυτό τον άνθρωπο βορά σε
θα ππ7η??οίΙΚτην,σπΟΓ1ΐμθΤηΤες με κίνδυνο τη ζωΠ του στη χώρα του. Η επίκαιρη ερώτηση 
Λη.ιΑ^5ηΤητ ε ΓΤηνΓ,ΠαρασκευΓ| το πρωι και ελπίζω ότι η απάντηση του υπουργού της
ποηιί? αζ Ταξη^ θα ειναι οτι θα Ρυθμιστεί το θέμα όπως για δεκάδες άλλους ξένους υπηκόους που μενουν στη χώρα μας. s ^ ’

· Εκε'νο που θα ήθελα να προσθέσω με αφορμή και με ευκαιρία αυτή τη 
δ ωξη, είναι οτι χρειάζεται να υπάρξει μια πάγια ρύθμιση γι’ αυτά τα θέματα ώστε να μην
περίπτωσή του 'Π ^  Π 10X0 Καθ8 υπηκόου από το αν ευκαιριακά έρθει στη δημοσιότητα η

λι ιΩ ,'θα Γ'|θ·ελα δηλαδ.Π κι αυτό είναι χρέος δικό μας στη Βουλή, να γίνουν 
ετοιες ρυθμίσεις ώστε αυτοί που σπουδάζουν ειδικά στη χώρα μας και ακόυα 

περισσότερό αυτοί που έχουν δημιουργήσει οικογένειες με Ελληνίδες ή με Ελληνες 
αντίστοιχα, να έχουν όχι απλώς μια συμπαράσταση από το ελληνικό κράτος αλλά και μια
? π ™ η ·Των δυνατοτήτων που παρέχει η εδώ παραμονή τους και η μετέπε.τα 
επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητα στη χώρα μας.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κ. ΣΗΜΙΤΗ ΣΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗ ΛΙΑΡΕΛΗ - Κ.ΣΠΥΡ0Π0ΥΛ0

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ; θα ακούσετε τη συνέντευξη του υπουργού Παιδείας, βουλευτή και 
μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του ΠΑΣΟΚ του κ.Κώστα Σημίτη, ο οποίος απαντά σε 
ρωτήματα για την πολιτική κατάσταση, ιδιαίτερα για την ατμόσφαιρα όπως αυτή 

διαμορφώθηκε μετά τη χθεσινή απόφαση του υπουργικού συμβουλίου και τις σκληρές 
ανακοινώσεις του πρωθυπουργού για τις αδικαιολόγητες απεργίες.

Ακόμη δ|ερευνά τα προβλήματα συμμαχιών του ΠΑΣΟΚ με ποιό κόμυα 
μπορεί να συμμαχήσει το ΠΑΣΟΚ, με ποιό κόμμα βρίσκεται πιο κοντά, πώς πρέπει να 
ξεκινήσει αυτή η διαδικασία.

- , . Στ1 συνέχεια θα μας μιλήσει για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και πώς πρέπει το
κίνημα να πάει σ αυτό το δεύτερο συνέδριό του και φυσικά δεν ήταν δυνατόν από τη 
συνέντευξη μας, απο τη συζήτησή μας αυτή να λείψουν τα θέματα της παιδείας, τα οποία 
ο ίδιος ο κ.Σημιτης ως καθηγητής στην Πάντειο επί 15 χρόνια και ως υπουργός Παιδείας 
τώρα ασχολειται, τα πονάει και έχει καταλήξει και σε κάποια συμπεράσματα.

Λόγω φόρτου εργασίας του υπουργού Παιδείας του κ.Σημίτη, μην ξεχνάτε 
τι μόλις πριν απο 2 μέρες τελείωσε η κατάληψη που υπήρχε στο υπουργείο, ένα από τα 
ροβληματα που αντιμετωπίζει ο Στρατής Λιαρέλης κι εγώ πήγαμε στο γραφείο του 

κ.Σημίτη χθες το απόγευμα στις 5.30 και μαγνητοφωνήσαμε τη συνέντευξη.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ; Κύριε Σημίτη έχουν συμπληρωθεί δύο μήνες από την ορκωμοσία 
της κυβερνήσεως. Η κυβέρνηση βρίσκεται στα μισό του δρόμου και ήδη μετά και τις



νθεσινές δηλώσεις του πρωθυπουργού μετά το υπουργικό συμβούλιο εχει δημιουργη 
μια αίσθηση ενός κλίματος εντάσεως ανάμεσα στην κυβέρνηση απο τη μια μέρια, δη Π 
όλα τα κόμματα και τις κοινωνικές οργανώσεις.

Υπάρχει αύριο η απεργία, υπάρχουν οι σκληρές εκφράσεις του 
κ.πρωθυπουργού για αντικοινωνικές απεργίες, άγριες απεργίες. Πού βρισκόμαστε,

κ ΣΗΜΙΤΗΣ· Δεν νομίζω αυτή τη στιγμή να υπάρχει ιδιαίτερη ένταση. Απεργίες 
υπάρχουν πάντα στην αρχή του χρόνου κι αν κοιτάξει κανείς τα οταττατικα στοιχείαθ°  
διαπιστώσει ότι τα περασμένα χρόνια οι κοινωνικές αντιπαραθέσεις ησ 
εντονότερες και περισσότερες.

Το πρόβλημα νομίζω βρίσκεται αλλού. Οταν έγινε η οικουμενική κυβέρνηση
πολλοί πίστευαν ότι η κυβέρνηση αυτή θα μπορέσει να λύσει απο ‘α 
ή τα πιο σημαντικά. Η κυβέρνηση αυτή όμως δεν είχε και ούτε εχει ‘ β α τό τη τα . Τα 
βασικά προβλήματα της οικονομίας για παράδειγμα χρειάζονται χρονο εχλε μματα δε 
περιορίζονται από τη μια μέρα στην άλλη* Περιορίζονται μονο με μια συστηματ η 
προσπάθεια που διαρκεί μήνες πολλούς, χρόνια πολλά.

Το δεύτερο είναι ότι για να λυθούν προβλήματα χρειάζεται κοινή πολιτική 
και ιδεολογική θέση, ενιαία γραμμή. Τα τρία κόμματα όμως δεν εχουν σε ολα τα σημεία 
ενιαία γραμμή, έχουν μάλιστα σε σημαντικά θέματα μεγάλες διάφορες μεταξύ τους. Δεν 
μπορούν λοιπόν να χαράξουν μια κοινή πολιτική σε βασικά σημεία.

Υπάρχουν αντιφατικότητες γι’ αυτό και στις προγραμματικές δηλώσεις και 
στις προσπάθειες που γίνονται, θα  φέρω ένα χτυπητό παράδειγμα. Η κυβέρνηση θελει να 
μειώσει τα ελλείμματα, θέλει τουλάχιστον να διατηρήσει αν οχι να αυξήσει το εισόδημα 
των εργαζομένων και θέλει να πάρει και κάποια αναπτυξιακά μέτρα και να ωθήσει προς τα 
εμπρός την ανάπτυξη* Και τα τρία ταυτόχρονα δεν γίνονται.

Ο περιορισμός των ελλειμμάτων δεν μπορεί να μην έχει επίπτωση στο 
εισόδημα των εργαζομένων. Μια έντονη αναπτυξιακή προσπάθεια οδηγεί σε αύξηση του 
πληθωρισμού. Και τα τρία μπορούν να γίνουν αλλα βέβαια σε ενα μακρυτερο χρσ^ικο 
διάστημα, με κάποιο πρόγραμμα που να επεκτείνεται σε περισσότερα χρονιά. Δεν 
πραγματοποιούνται μέσα σε 4 μήνες.

λη μ ο ςιο γραφ ΟΣ: Κατά τη γνώμη σας, από πού έπρεπε να ξεκινήσει η κυβέρνηση,,Από 
τ(^  πε^ορισμότων ελλειμμάτων, μετά να πήγαινε στην αύξηση των εισοδημάτων και στην

ΚΤΗΜΠΉΣ: Νομίζω ότι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι ο περιορισμός των 
ελλειμμάτων. Γιατί τα ελλείμματα συντηρούν τον πληθωρισμό και αποσταθεροποιούν τη 
οικονομία. Να κλείσω, λοιπόν, την απάντησή μου στην πρώτη ερώτηση σας, κυρε 
Σπυρόπουλε.

Υπήρχαν πολλές ελπίδες, ελπίδες οι οποίες, σε μεγάλο βαθμό, δεν ήταν 
βάσιμες και τώρα υπάρχει συνειδητοποίηση ότι αυτά, τα οποία πεΡΙ^εν° ^ ° ^ 0'?',λ̂ ε(Υ^ 
πραγματοποιηθούν. ΓΓ αυτό υπάρχει κάποιο κλίμα απογοήτευσής η έντασης..ΔΜα θε 
αμέσως να πω ότι η οικουμενική κυβέρνηση, μέχρι στιγμής, εχει κάνει καλα τη δουλειά της 
κι έχει κάνει αρκετή δουλειά.

ΛΗΜΠΣΙΠΓΡΑΦΟΣ: θα  περιμένε, όμως, κανείς, κύριε Σημίτη, ότι θα ελάμβανε κάποιες 
αποφάσεις η οικουμενική κυβέρνηση, που σίγουρα δεν θα έλυναν μεν το 
θα έθεταν τις βάσεις για τη λύσει κάποιων προβλημάτων, κάτι άλλωστε που εχει επισημανει 
κΓο Π ρ Χ ο Γ το υ  ΠΑΣΟΚ. Την είχε χαρακτηρίσει, άλλωστε, μία "χρποη ευκα,ρ,ά . Π.χ„ 
το θέμα των προβληματικών.

Κ^ΣΗΜΠΜΣι. Σας είπα, όμως, ότι τα τρία κόμματα, τα οποία συμμετέχουν έγουν 
διαφορετικές πολίτικες εκτιμήσεις, οικονομικές εκτιμήσεις, κοινωνικές αντιλήψεις. Ας 
πάρουμε το θέμα των προβληματικών. Εκεί χρειάζεται μία ιεράρχηση ανάμεσα σε 
Γπ£ΛΡη Ι(? ^ Τες' ΠεΡ,°Ρ,ζ °υΜε τα ελλείμματα; Διατηρούμε την απασχόληση στο ίδιο
α ΐ™ ? η τ ή ^ ° υμε μ'α θυσΐα’ ως προς την απασΧόληση; Αυξάνουμε την ανεργία για να 
σταματήσουμε την αιμορραγία; Αυτά τα ερωτήματα δεν έχουν απαντηθεί ξεκάθαρα Είναι

εΠϋ κ Ζ Κ θ ο ϋ ν ΒεΡνΠση μ'°  ευΚα'Ρία να λυ®°ύ,/ Κάπο'α "ΡΟΘΛΓ,ματά . Λ » £ ε » 1 ™

Από την πλευΡά του κόμματος της Ν.Δ. και ιδιαίτερα απ’ τον κ 
Μητσοτακη, ασκείται μια κριτική στΠν κυβέρνηση, ότι δεν έχει παρουσιάσει στους πολίτες 
την πραγματ'κη κατασταση της οικονομίας. Η ότι, αντιθέτως, και με τις α υξήσ ει που’5
ν η ^ π τ ΐ Ω Πν>α,σθηση οτι η οδονομία πάει καλά και μπορεί ο κόσμος να παίρνει χρήματα. Εσείς τι θα ’χατε να πείτε γι’ αυτό; Η s μ

ΚιΣΗΜίΤΗΙΣι  Ο πρωθυπουργός έχει πει επανειλημμένα ότι η οικονομία βρίσκεται σε πάρα 
πολύ δύσκολη κατασταση, ότι η κατάσταση χρειάζεται μεγάλη προσοχή, ότι υπάογουν
κ α λ ^ η  πήΤπ 0ΩΠμαΤα' °  ?Ρ?θυπουΡΥ°ς δεν έΧει αναφέρει ποτέ ότι η οικονομία πάει 
Ώ = θεμα Τ° υ̂  °  ° \ ες τ,ς παΡεμ3όσεις του, που αφορούν την οικονομία, είναι 

ππνίτο 0Κ° μασΤε ° ε μια δυσκολΓ> περίοδο. Λοιπόν, εκείνο το οποίο πρέπει να ξέρουν οι
πώΓ θπ οτι.υπαΡΧουν δυσκολίες και υπάρχουν, βέβαια, οι διαφορέςΡγια το
πως θα ξεπεραστουν αυτές οι δυσκολίες. Διαφορές ανάμεσα στα κόμματα.

Δ Ι^Ο ΣΙΟ ΙΕ Δ ίΟ Σχ Είμαστε, λοιπόν, δυο μήνες από τότε που σχηματίστηκε η
ένα ϊό ν π ^ ™  οπΑΧ?ημΑ δκ °  μηνες αΠ0 την Ημερομηνία των εκλογών και, οπωσδήποτε, 
δοΜλ^π Γ,η?η,?τ Π διαδικα0σια των προεδρικών εκλογών. Εχετε, περίπου ένα μήνα 

™  π μεΤαοΚαΐ ν°μ °θετικο έργο δεν θα μπορεί να γίνεται και το μυαλό όλων θα 
είναι στο ποιος θα βγει Πρόεδρός και το τι θα γίνει στις εκλογές. Πιστεύετε ότι, πέραν από

κυβέρνηση της ΝΔ · εχει γίνει μια ^ μια

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ; Κύριε Σπυρόπουλε, ας πάρουμε το παράδειγμα του ΠΑΣΟΚ Το ΠΑΣΟΚ τα 
κ^ εΡνηση’ εΧει εφαρμόσει μια πολιτική, έχει δηλώσει ποιες είναι οι απόψεις 

™ " εΡ'που σ Ολους τους τομείς της κυβερνητικής πολιτικής, έχει δημοσιεύσει
αλόΟηπΐτ^Μπ εχε' προτασΓ| το ΠΑΣ0Κ- όπως έχει πρόταση και ο Συνασπισμός. Δεν είναι 
Νλ/νθ^  ° τι ^παΡΧει Κ070 μ,α κυβερνητική πρόταση, η πρόταση της Ν.Δ. Η πρόταση της
λΑθο^σπίοεΐναΐ Π προτ° σΠ εκείνη, η οποία αρνείται ό,τι υπάρχει σήμερα. Αλλά θα ’ταν 
λάθος, βέβαια, να αρνηθουμε αυτό που υπάρχει σήμερα.

^ατόσο, τα προγράμματα των κομμάτων είναι αυτά που έχετε πει 
,? ,·η πΡ0 |στορ|α του καθενός κόμματος και οι προσδοκίες που εμπνέει για το μέλλον 
διπ^0ΛΡτ.^ή „υΓ]αρζε!’ κατ°  τΛην ταπεινή μου γνώμη, ορατή μια κυβερνητική πρόταση
Σηνπηπ^ηΑ °  ·αυΤΠ Τ̂ ζ Νν'Δ'’ θα πρεπε η κατάσταση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και το Συνασπισμό να είναι πολύ καλύτερη, απ’ ό,τι είναι μέχρι τώρα.

1̂ ~*Μ ΙΤΗΣ: Δεν συμφωνώ μαζί σας. Πιστεύω ότι και τα τρία κόμματα - και το πιστεύω 
κυρ ως, οσον αφόρα το δικό μου κόμμα, το ΠΑΣΟΚ - πρέπει να επεξεργαστούν τα 
Τ Ο Γ  ΤΟυς καΐ να δημ°σιευσουνε τις θέσεις τους για τα σημερινά προβλήματα
σ ίς  εκλογές* 0ΙΚ0ν0μιας και κοινωνίας. Με βάση αυτές τις θέσεις, πρέπει να κατέβουν

„ , . . .  Στις εκλογές, θα πρέπει να εξηγήσουνε αυτά τα οποία πιστεύουν στους
εκλογείς. Και, στη διάρκεια μέχρι τις εκλογές, θα πρέπει να βρίσκονται μεταξύ τους σε 
επαφή, για να διευκρινίσουνε ορισμένα σημεία και να εξετάσουνε σε ποια σημεία μπορεί



να υπάρχει σύγκλιση προγραμμάτων.

Δεν πρέπει από τώρα κιόλας να μπουν μπροστά διαπραγματεύσεις για το τι 
θα γίνει μετά. Γιατί το μετά εξαρτάται και από τις εξελίξεις και απο το εκλογικό 
αποτέλεσμα. Πιστεύω τώρα είναι π στιγμή της προετοιμασίας, τρς καλής επεξεργασίας 
και των επαφών και των συζητήσεων, σε κάθε κατεύθυνση, αλλά δεν μπορεί, απο τώρα, να 
καθοριστεί τι θα υπάρξει μετά.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πιστεύετε, δηλαδή, κύριε Σημίτη, ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να έχει 
επαφές και αναζητήσεις και προς την πλευρά της Ν.Δ.;

Κ ΣΗΜΙΤΗΣ: Πιστεύω ότι κάθε κόμμα - κι αυτό ισχύει και για το ΠΑΣΟΚ - δεν μπορεί να 
δηλώνει εκ των προτέρων ότι θα συνεργαστώ με ένα μόνο κομμά. Κι όταν δηλώνει εκ των 
προτέρων ότι θα συνεργαστεί με ένα μόνο κόμμα, τότε κόβει κάθε δυνατότητα σωστής 
διαπραγμάτευσης. Μια διαπραγμάτευση προϋποθέτει ότι εκείνος που καθεται στην άλλη 
μεριά του τραπεζιού, στην απέναντι μεριά του τραπεζιού, πρέπει να ξέρει οτι μπορεί και να 
μην καταλήξει.

Εάν έχεις δηλώσει εκ των προτέρων ότι μόνο με σένα μπορώ να κάνω κάτι, 
τότε δίνεις στον απέναντί σου όλα τα χαρτιά στο χέρι. Εχει το πάνω χέρι. Με μια τέτοια 
τακτική δεν συμφωνώ. Πρέπει, βέβαια, να πω ότι το ΠΑΣΟΚ εχει πολύ περισσότερα κοινά 
σημεία με το Συνασπισμό, απ’ ό,τι έχει με τη Ν.Δ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει οτι πρεπει να 
διατηρεί, τώρα, κάθε διαπραγματευτική δυνατότητα ανοιχτή.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πέρα από διαπραγματευτική ικανότητα, αυτό μπορεί να 
μετεξελιχθεί και σε μια ενδεχόμενη συνεργασία μετεκλογική μεταξύ των δυο κομμάτων, 
του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ.; Εάν υπάρξει σύγκλιση;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Με συγχωρείτε, τώρα θέλετε να με δεσμεύσετε σε μία κατεύθυνση, που 
σας εξήγησα πριν ότι δεν μπορεί να καθοριστεί από τώρα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Στο πρώτο μέρος της συζήτησής μας,λοιπόν· ^  τ°
προβλήματα ή τα θέματα ή τις προοπτικές συμμαχιων του ΠΑΣΟΚ με τ αλλα κόμματα και,
ιδού, πώς ο κ. Σημίτης συνοψίζει τη θέση του.

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Η θέση μου είναι πως το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι ανοιχτό σε κάθε δυνατή 
συνεργασία. Δεν μπορεί να δεσμευθεί, εκ των προτέρων, χωρίς να υπάρξουν σοβαρές 
συζητήσεις για τα προγράμματα, για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει μετά.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Σημίτη, λίγο - πολύ, φαντάζομαι ότι τα τρία κόμματα θα 
κατέρθουν προς τις εκλογές με τις ίδιες θέσεις, δεδομένου ότι, όπως είπατε κι εσείς, δεν 
μπορούν ν’ αλλάξουν πολλά από το Νοέμβριο μέχρι τον Απρίλιο, λόγω της οικουμενικής 
κυβέρνησης και της ιδιάζουσας κατάστασης. Τι πιστεύετε ότι πρεπει ν αλλαξει για το
ΠΑΣΟΚ, ας πούμε;

Κ ΣΗΜΙΤΗΣ: Δεν μπορεί να είναι, όμως, ακριβώς οι ίδιες θέσεις που είχαν στις 
προηγούμενες εκλογές, διότι εν τω μεταξύ έχουν προχωρήσει κάποια πραγματα η εχει 
βαθύνει η κρίση. Ο κόσμος, για παράδειγμα, ακριβώς, ξέρει οτι υπάρχει ενα οικονομικο 
πρόβλημα και θέλει να ακούσει κάπως πιο συγκεκριμένες προτάσεις απ αυτές που 
λέγονταν παλιά ή, για να πάρω το δικό του τομέα, της Παιδείας, ξέρουμε ολοι οτι 
υπάρχουν κάποια προβλήματα στον τομέα της Παιδείας. Λοιπόν, εκεί, θα πρεπει να 
γίνουμε πιο συγκεκριμένοι.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Σημίτη, πολλοί συνάδελφοί σας ή πρώην υπουργοί Παιδείας 
πιστεύουν ότι παρουσιάζετε την εικόνα της Παιδείας, σήμερα, γενικότερα της

εκπαίδευσης, με περισσότερο μελανά χρώματα, απ’ ό,τι είναι στην πραγματικότητα.

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ, Δεν το πιστεύω αυτό. Οσοι το ισχυρίζονται δεν έχουν να ρωτήσουν τι λέει η 
κοινή γνώμη για την Παιδεία. Εάν η κοινή γνώμη είναι ευχαριστημένη από την Παιδεία, 
τότε θα έχουν δίκιο. Νομίζω η κοινή γνώμη κάθε άλλο παρά ευχαριστημένη είναι με την 
κατασταση της Παιδείας. μ '

Θέλω αμέσως να πω ότι δεν είναι ευθύνη των συναδέλφων ή συγκεκριμένων 
ατόμων. Υπαρχουν κάποιες κοινωνικές - οικονομικές εξελίξεις, οι οποίες επηρεάζουν την 
κατασταση. Η κατάσταση της Παιδείας είναι, επίσης, συνάρτηση της όλης ανάπτυξης της 
ελληνικής κοινωνίας, των δυσκολιών ένταξής της στο διεθνές περιβάλλον, των δυσκολιών 
αφομοίωσης της τεχνολογικής εξέλιξης.

Ισως πάντα κάποιοι σκέπτονται ατομικές ευθύνες, αλλά δεν είναι μόνο θέμα 
ατομικών ευθυνών. Είναι κυρίως θέμα ταχύτητας προσαρμογής σ’ ένα περιβάλλον 
οιεθνες, το οποίο αλλάζει, και ταχύτητας προσαρμογής στις εσωτερικές εξελίξεις. Το 
σύστημα μας δεν εχει αυτή την ταχύτητα προσαρμογής, την ικανότητα προσαρμογής κι 
αυτό δημιουργεί μεγάλα προβλήματα. Η μμ ν ^

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ; Το σύστημά μας, επίσης, είναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό, δημόσιο 
εκπαιδευτικό σύστημα, με όλες τις δυσκολίες που δημιουργεί αυτό και, ταυτόχρονα 
υπάρχει ενα ιδιωτικό κομμάτι, ένα τμήμα ιδιωτικής εκπαίδευσης, που είτε είναι πολύ φθηνή 
η εκπαίδευση που παρέχεται είτε εκπαίδευση για πάρα πολύ λίγους. Εχετε κατά νου, από 
τη διμηνη εμπειρία σας ως υπουργός, αλλά και από την εμπειρία σας ως Καθηγητής, έχετε 
κατα νου κάποιες βασικές γραμμές μεταρρύθμισης του εκπαιδευτικού συστήματος νια 
να αποκτήσει αυτή την ευελιξία, όπως είπατε;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ; Οπως ανέφερα και στην αρχή της συζήτησής μας, αυτή η κυβέρνηση δεν 
είναι κυβέρνηση που θα κάνει μακροπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις. Δεν έχει το χρόνο για 
κάτι τέτοιο. Και θα είχα ακολουθήσει λάθος δρόμο, αν ξεκινούσα τον περασμένο Νοέμβρη 
μια προσπάθεια ριζικής μεταρρύθμισης - ας χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο - μέσα στους 
λίγους μήνες. Η προσπάθεια, την οποία κάνουμε, είναι πολύ συγκεκριμένη.

Πρώτα απ’ όλα, υπάρχουν διάφορα εκκρεμή θέματα. Π.χ., δεν έχουν 
ρυθμιστεί ο τρόπος οργάνωσης των σχολείων, με σχετικές νομικές διατάξεις. Σε 
συμφωνία με τη Ν.Δ. και το Συνασπισμό, προσπαθούμε να ρυθμίσουμε αυτά τα εκκρεμή 
θέματα, να βάλουμε τάξη, δηλαδή. Γιατί πολλές από τις προηγούμενες νομοθετικές 
ρυθμίσεις είχαν μείνει εκκρεμείς, επειδή δεν είχαν ακολουθήσει πολιτικές αποφάσεις και 
διαταγματα. θέλουμε να ολοκληρώσουμε αυτό το πλαίσιο, το οποίο υπάρχει. Ενα λοιπόν 
και πιστεύω αρκετά σημαντικό, είναι να μπει τάξη.

Το δεύτερο είναι ότι έχουν εντοπιστεί κι από τα τρία κόμματα διάφορα 
προβλήματα. Αλλα μεγάλα, άλλα μικρά. Σε ορισμένα απ’ αυτά τα προβλήματα, μπορεί να 
υπάρχει άμεση λύση, είτε με μία νομοθετική ρύθμιση, είτε με κάποιο διάταγμα είτε με 
καποια υπουργική απόφαση. Εχουμε, λοιπόν, προχωρήσει σε καταγραφή κάποιων 
προβλημάτων και θα προσπαθήσουμε, μέσα στο Φλεβάρη, να πραγματοποιήσουμε όλες 
τις αναγκαίες ρυθμίσεις, ώστε να ξεπεραστούν αυτά τα λίγα, έστω, που μπορούν να 
ξεπεραστούν, προβλήματα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ; Ιδού πώς προσδιορίζει ο κ.Σημίτης τα καθήκοντα - ας το πούμε έτσι 
της ηγεσίας του Υπ.Παιδείας στο υπόλοιπο διάστημα της θητείας αυτής της 

κυβέρνησης. ^ ^ ^

Κ .Σ Η Μ ΙΤΗ Σ; θ α  πρέπει να δημοσιοποιήσουμε κάποιους προβληματισμούς, να 
ξεκινήσουμε κάποιες συζητήσεις, να θέσουμε τις βάσεις για κάποιες μελλοντικές λύσεις.



Δηλαδή θα πρέπει από το πλήθος των προβλημάτων τα οποία υπάρχουν να ξεκαθαρίσουμε 
τι είναι το σημαντικό, να το επισημάνουμε δημόσια και να προτείνουμε εμείς κατα την 
άποψή μας τι θα πρέπει να γίνει.

Αν καταφέρουμε αυτά τα τρία πράγματα πιστεύω ότι θα έχουμε κάνει πάρα 
πολλά στους 4 αυτούς μήνες.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Σημίτη έχουμε περάσει σε καινούργια εποχή. Τώρα που σας 
παρακολουθώ αυτή την ώρα, εδώ στο γραφείο σας στο Υπ.Παιδειας ακούω εναν πολίτικο 
να μιλά σε πολύ χαμηλούς τόνους, να εξηγεί ότι θεωρεί μεγάλη υπόθεση να καταΦερει να 
επιβάλει, να φέρει τάξη στα σχολεία και αναρωτιέμαι στις εκλογες που έρχονται, εκλογες 
που ο κόσμος θα πάει σε συγκεντρώσεις, θα ακούσει, με τόσο μετρημένα λόγια, τέτοιο 
σφίξιμο μπορεί να εμπνεύσει ελπίδα;

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Η να προσαρτήσει και ψήφους;
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Κύριε Σπυρόπουλε νομίζω ότι πολλοί έχουν μια λάθος αντίληψη για το τ 
θέλει να ακούσει ο κόσμος και ποιά είναι τα προβλήματα του κόσμου. Εχω μιλήσει σε 
πολλές περιοχές της χώρας και στην εκλογική μου περιφέρεια σχεδόν παντού.

Νομίζω ότι ο κόσμος είναι δεκτικός σε αναπτύξεις ή σε λόγους που είναι 
πολύ συγκεκριμένοι, δεν έχουν φραστικές εξάρσεις, δεν υπόσχονται το κάθε τι, αλλα 
προσπαθούν να αναλύσουν και να δώσουν να καταλάβουν που είναι τα προβλήματα. Δεν 
είναι αλήθεια ότι χρειάζονται για την πολιτική μόνο μεγάλα λόγια.

θα έλεγα ότι πάρα πολλοί, η μεγάλη πλειοψηφία θέλουν οι πολιτικοί να τους 
προσφέρουν έναν ουσιαστικό προβληματισμό και τις απόψεις τους γι αυτό τον 
ποοβληματισμό. Οι χαμηλοί τόνοι λοιπόν μπορεί και πολιτικά να είναι αποδοτικοί και κατα 
τη δίκιά μου γνώμη χρειάζονται αυτή την εποχή οι χαμηλοί τονοι, χρειάζονται 
συγκεκριμένοι προβληματισμοί, χρειάζονται αναλύσεις γιατί πάρα πολύ καιρό υπήρξα 
άλλοι τρόποι προσέγγισης και αυτοί οι τρόποι προσέγγισης μας δημιούργησαν αρκε α 
αδιέξοδα.

Το άλλο σημείο που θίξατε, το θέμα της ελπίδας, βεβαίως για να υπάρξει 
ελπίδα χρειάζεται να υπάρχει ένα όραμα, να διαγράφεται κάποιο μέλλον, μια κατεύθυνση- 
Και σε κάθε πολιτικό λόγο πρέπει να διαφαίνεται η ελπίδα, το όραμα, η κατεύθυνση, η
γραμμή.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αξίζει τον κόπο που λέει ο πολύς κόσμος.
κ ΣΗΜΙΤΗΣ: Ναι. βεβαίως. Πρέπει να ξέρει γιατί παλεύει, γιατί αγωνίζεται. Πρεπει να 
ξέρει ότι δεν είναι μόνο τεχνικά περιορισμένα τα προβλήματα αλλά η άλη προσπάθεια 
νίνεται μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Συμφωνώ λοιπόν ότι ο πολίτικος πρεπει να το 
διαγράφει αυτό το πλαίσιο, πρέπει να διαγράφει τι θέλει. Και αυτό προσπαθούμε να το
διαγράψουμε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Να αναμένουμε δηλαδή στις προσεχείς εκλογές μια αλλαγή του 
πολιτικού λόγου του ΠΑΣΟΚ; Διότι δεν θα έλεγα ότι μέχρι τα τώρα δεν ήταν οξυ και το 
ΠΑΣΟΚ.

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Μιλάω εγώ για τον εαυτό μου. Με ρωτήσατε προσωπικά και σας απάντησα 
για τον εαυτό μου.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ναι αλλά είσαστε και μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του ΠΑΣΟΚ 
και μάλιστα ένα από τα επιφανή μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου.

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Τη δίκιά μου άποψη και για τον πολιτικό λόγο και για την αντιμετώπιση των

πολίτικων προβλημάτων την υποστηρίζω και μέσα στα όργανα του ΠΑΣΟΚ και βέβαια 
νομίζω οτι πρεπει να υπάρξουν κάποιες νέες προσεγγίσεις και ως προς τον τρόπο 
παρουσίασης των προβλημάτων και ως προς τον τρόπο ανάλυσης.

ΠΛν η ι/ χ, - Καΐ γ1' αυτό το πΡάΥΜα, γι’ αυτή τη νέα προσέγγιση προσπαθώ μέσα στο 
ι ίΑΣϋΚ. Υπαρχουν και άλλοι συνάδελφοι που έχουν και τις ίδιες και διαφορετικές απόψεις 
απο μένα και νομίζω ότι καλό είναι αυτό γιατί έτσι βρίσκεται μια ισορροπία.

ΔΗΜ ΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ; Κύριε Σημίτη οι Ελληνες πολίτες όταν συζητούν για το ΠΑΣΟΚ και 
για καποια ππιότητα συνήθως πηγαίνει ο νους τους ότι πρέπει να καταγγείλει και να
οιαρρηξει το ΠΑΣΟΚ τις σχέσεις του με το λεγόμενο αυριανισμό. Μήπως εννοείτε κι εσείς 
το ιοιο; ^

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ, Δεν μίλησα πάνω σ αυτό το θέμα καθόλου. Εγώ μίλησα γενικά για τον 
τροπο πολιτικού λόγου και νομίζω ότι περιορίζεται πολύ το πρόβλημα, αναφερόμενος μόνο 
σε ενα φαινόμενό. Η υπερβολή στην πολιτική ή αυτό που είπα πριν, οι υψηλοί τόνοι τα 
μεγαλα λόγια υπήρχαν στην Ελλάδα από πάρα πολλά χρόνια.

Δ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ; θα έλεγα λοιπόν ότι θα πρέπει να περάσουμε ίσως στο συνέδριο 
ταυτότητα Π Καλυτερα σε μ,α πΡ°σπάθεια του ΠΑΣΟΚ να αναζητήσει τη χαμένη του

Απ’ ό,τι έχουμε διαβάσει οι εισηγήσεις τόσο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ όσο 
και πολλών μελών του Εκτελεστικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής στο συνέδριο, 
οποτε γίνει, να διατυπωθεί ένα νέο μανιφέστο, ίσως επαναπροσδιοριστεί και ο ρόλος η 
στρατηγική και συνεπώς και η τακτική του ΠΑΣΟΚ. Ποιά είναι η γνώμη σας;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ; Πρώτα δεν συμφωνώ με την έκφρασή σας ότι το ΠΑΣΟΚ έχει χάσει την 
ταυτότητα του. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει χάσει την ταυτότητά του αλλά το ΠΑΣΟΚ, όπως και 
ολοι οι ζωντανοί οργανισμοί έχει ένα πρόβλημα προσαρμογής.

Ιδρύθηκε το 1974 σε μια τελείως διαφορετική εποχή για τη χώρα, με 
προβλήματα, κοινωνικά μεν, οικονομικά περίπου τα ίδια αλλά που τα έβλεπε ο κόσμος 
κάτω απο μια διαφορετική προοπτική.

Ηταν τότε κόμμα της αντιπολίτευσης, μετά ήρθε στην κυβέρνηση, 
απέκτησε εμπειρίες και θα πρέπει τον αρχικό του λόγο να τον προσαρμόσει στη σημερινή 
κατασταση. Αυτό είναι πάντα δύσκολο γιατί και ο λόγος δεν είναι απλώς κάποιος λόγος.

Είναι συνδεδεμένος με συγκεκριμένα συμφέροντα, με συγκεκριμένες 
κοινωνικές καταστάσεις και χρειάζεται και τα συμφέροντα αυτά να ξεπεραστούν και οι 
κοινωνικές καταστάσεις να λυθούν και να αντιμετωπιστούν.

Το ΠΑΣΟΚ θα έλεγα πρέπει να έχει στόχο να αναμορφώσει την ιδεολογία 
του και να προσαρμόσει το λόγο του και την πολιτική του πρακτική στις νέες εξελίξεις. Το 
συνέδριο είναι κάτι πολύ χρήσιμο σ’ αυτή τη διαδικασία. Το συνέδριο όμως βέβαια, επειδή 
αυτό είναι μια διαδικασία συνεχής και αρκετά μακρά, δεν θα δώσει μια οριστική απάντηση 
σε ολα αυτα. 11

Το συνέδριο μπορεί να λειτουργήσει πολύ θετικά εάν υπάρξει μια 
εκτεταμένη συζήτηση μέσα στο κόμμα, υπάρξει βέβαια ελευθερία τοποθετήσεων, 
διακίνηση ιδεών, κείμενα τα οποία θα γίνουν προσιτά σε όλους. Αν είναι ένα συνέδριο με 
ανοιχτές διαδικασίες συζήτησης, ένα συνέδριο όπου θα κυριαρχεί η διαφάνεια.

Τα ελληνικά κόμματα κι αυτό ισχύει και για το ΠΑΣΟΚ δεν έχουν δυστυχώς



παράδοση τέτοιων συνεδρίων. Και θα πρέπει να γίνει από μεριάς του ΠΑΣΟΚ μια πολύ 
μεγάλη προσπάθεια για να γίνει ένα συνέδριο πραγματικά πετυχημένο που να το βοηθήσει 
να βελτιώσει τη συνολική του ποιότητα και να μην είναι απλώς ένα συνέδριο ρουτίνας ή 
ένα τυπικό συνέδριο που δεν θα ξεπεράσει τα προβλήματα αλλά απλώς θα τα σκεπάσει.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Σημίτη δύο μήνες πριν τις εκλογές μεσολαβούν κάποιες 
άλλες εκλογές. Η εκλογή για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εχετε συζητήσει μέχρι 
στιγμής στο ΠΑΣΟΚ για τον υποψήφιο που πιθανόν θα υποδείξει το κόμμα σας για τη θέση 
του Προέδρου της Δημοκρατίας;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Δεν έχουμε συζητήσει μέχρι στιγμής για πρόσωπα.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Υπάρχει όμως ένα θέμα που αιωρείται. Αν δεν προκύψει λύση από 
τις διαδικασίες στις τρεις ψηφοφορίες στη Βουλή το θέμα θα παραμείνει ανοιχτό για να 
λυθεί από τις εκλογές. Σας ερωτώ λοιπόν, συμφέρει στο ΠΑΣΟΚ να μείνει ανοιχτό το θέμα 
και ενδεχομένως στις εκλογές να βρει απέναντι του όχι μόνο τον κ.Μητσοτάκη αλλά και 
τον κ.Καραμανλή ως υποψήφιο πρόεδρο;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Κύριε Σπυρόπουλε με ενοχλεί ο όρος συμφέρει δεν συμφέρει. 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Γιατί; Πολιτική είναι.

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Και στην πολιτική μερικές φορές με όρους συμφέρει δεν συμφέρει 
παρασύρεται κανείς σε τόσες πολλές σκοπιμότητες ώστε χάνει τη γραμμή του. Το ΠΑΣΟΚ 
πρέπει να έχει μια άποψη για το θεσμό, την έχει και πρέπει να έχει και μια άποψη για το 
ποιό μπορεί να είναι το κατάλληλο πρόσωπο.

Αυτό το κατάλληλο πρόσωπο θα πρέπει εξ αρχής πιστεύω να το προτείνει να 
το υποστηρίξει.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ; Δεν μου απαντήσατε όμως σ’ αυτό που σας ρώτησα.
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Σας απάντησα πιστεύω. Συμφέρει, δεν συμφέρει το ΠΑΣΟΚ πιστεύω πρέπει 
να έχει μια άποψη για το κατάλληλο πρόσωπο και αυτό το κατάλληλο πρόσωπο να το 
προτείνει εξ αρχής και να το υποστηρίξει.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πρόσωπο που μπορεί να συγκεντρώσει τουλάχιστον 180 ψήφους.

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Πρόσωπο το οποίο να έχει εκείνα τα χαρακτηριστικό τα οποία έχει ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δηλαδή να έχει ένα ευρύτερο κύρος, μια ευρύτερη γνώση, 
να μπορεί να συσπειρώσει κόσμο, να μπορεί να χειριστεί αυτό τα θέματα τα οποία 
χειρίζεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με ικανότητα και να μπορεί να συσπειρώνει την 
ελληνική κοινωνία.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Σημίτη έχει διακηρυχθεί σε πολλούς τόνους ότι είναι πιθανόν 
να υπάρξει σύμπτωση απόψεων μεταξύ των τριών κομμάτων για την επιλογή ενός 
προσώπου για τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Με δεδομένη την μέχρι στιγμής 
θέση του κ.Μητσοτάκη ότι η ΝΔ θα προτείνει τον κ.Καραμανλή θεωρείτε εφικτή μια τέτοια 
πιθανότητα;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Οτι μπορεί να υπάρξει σύμπτωση απόψεων των τριών κομμάτων πάνω σε ένα 
πρόσωπο αυτό είναι δυνατό. Αλλοίμονο αν δεν ήταν δυνατόν να συμφωνήσουν τα τρία 
κόμματα για ένα πρόσωπο, θεωρητικά είναι δυνατό. Πρακτικά δεν πιστεύω όμως ότι είναι 
δυνατό όταν η ΝΔ ήδη, χωρίς προηγούμενη καμιά συνεννόηση έχει κάνει μια πρόταση.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Σημίτη σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρουμε ότι σε λίγα 
λεπτά πάτε σε μια συνεδρίαση.

^ υζητήσ ^μ^ζ^σας^ κ'Σπυρόπουλε ευΧαΡ'στώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να

·ΣΤ°  ,?ημείο αυτό ολοκληρώθηκε το σημερινό "Μαγκαζίνο της 
— ^ π το υ  κ.Κ,Σημιτη. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για αύριο σε 

ενα Μαγκαζίνο εξίσου ενδιαφέρον αφού θα έχει δύο βαρυσήμαντες συνεντεύξεις
Σ ΪΓ Ζ η Γ λσηΤ τ ^ ν τ ωτ 7 Κ0μμάτων· Απ0 Τ0ν κ ·Σ™Ρ°"ουλο την Α.Βπσέντζου, τον 
απόγευμα^’ Στ Τζανακπ, τον Νικ.Ζηργάνο και την Αλκ.Ψιλοπούλου καλό σας


