


DEBATE

ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΖΕΙ Ο:

ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Διευθυντής Ειδήσεων του «ΜΕΘΑ»

ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ:

- ΘΟΔΩΡΗΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
- ΕΛΛΗ ΣΤΑΗ
- ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΨΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2000

Ν.ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Η μεγάλη τηλεοπτική βραδιά, η μεγάλη πολιτική βραδιά 
αυτής της προεκλογικής περιόδου έφτασε. Εχω την χαρά και την τιμή να κάθομαι 
ανάμεσα στον Πρωθυπουργό τον κ.Κώστα Σημίτη. Καλησπέρα σας κύριε 
Πρόεδρε.

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Καλησπέρα κ.Χατζηνικολάου.
Ν.ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Και στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης τον 
Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας τον κ.Κώστα Καραμανλή. Καλησπέρα κύριε 
Πρόεδρε.
Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Καλησπέρα σας.

Ν.ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Εχω την τιμή και την χαρά να είμαι απέναντι σε τρεις 
εκλεκτούς συναδέλφους, που μετά από κλήρωση ορίστηκε η σειρά με βάση την 
οποία θα ρωτήσουν, αλλά και με βάση την οποία κάθισαν απέναντι από τους δύο 
πολιτικούς αρχηγούς. Τον κ.Θόδωρο Ρουσόπουλο. Καλησπέρα κ.Ρουσόπουλε. 
Θ.ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Καλησπέρα κ.Χατζηνικολάου.
Ν.ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Την κα Ελλη Στάη. Καλησπέρα σας κα Στάη.
Ε.ΣΤΑΗ: Καλησπέρα κ.Χατζηνικολάου.
Ν.ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κα+·τον-κ.Μανώλη4<αψή.-·Καλτισπέρα-σας~κ·-Καψή··> 
Μ.ΚΑΨΗΣ: Καλησπέρα Νίκο.

Ν .ΧΑΤΖΗ ΝIΚΟΛΑΟΥ: Θέλω ξεκινώντας να πω ότι οι τέσσερις δημοσιογράφοι 
κουβεντιάζοντας λίγο πριν αρχίσει αυτή η συζήτηση, θα θέλαμε απλώς να 
διατυπώσουμε ότι δεν υπάρχει δημοσιογράφος ο οποίος να χαίρεται όταν 
μπαίνουν κανόνες και όροι σε έναν διάλογο. Ωστόσο, δεν υπάρχει και 
δημοσιογράφος, που να προτιμά τον μη διάλογο, από έναν διάλογο οργανωμένο 
με κανόνες και με όρους, όποιοι και αν είναι αυτοί.
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Λέμε ότι θα προτιμούσαμε έναν απολύτως ελεύθερο διάλογο. 
Παρόλα αυτά, το γεγονός ότι γίνεται διάλογος ανάμεσα στους δύο πολιτικούς 
αρχηγούς είναι θετικό, είναι σημαντικό, είναι τιμή μας που βρισκόμαστε εδώ για να 
θέσουμε τις ερωτήσεις μας και ελπίζουμε κάθε φορά που ο διάλογος αυτός θα 
γίνεται, οι όροι, οι κανόνες του, να γίνονται ακόμη πιο ελεύθεροι, ακόμη πιο 
ανοιχτοί.

Μ’ αυτό το πολύ μικρό σχόλιο που εκφράζει τους τέσσερις 
δημοσιογράφους που μετέχουν στην συζήτηση, θα παρακαλέσω τον κ.Θόδωρο 
Ρουσόπουλο να κάνει την πρώτη ερώτηση, απευθυνόμενος προς τον 
Πρωθυπουργό τον κ.Σημίτη. Λέω για τους τηλεθεατές μας, ότι ο Πρωθυπουργός 
και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα έχουν χρόνο 2 λεπτών για να 
απαντήσουν. Με βάση την απόφαση των κομμάτων όταν συμπληρώνονται τα 2 
λεπτά θα πρέπει ο συντονιστής που δεν έχει δικαίωμα ερωτήσεων, δεν έχω το 
δικαίωμα να ερωτήσω, θα πρέπει να τους σταματώ. Επίσης, θα πρέπει να 
σταματώ και τους δημοσιογράφους όταν υπερβαίνει η ερώτησή τους τον χρόνο 
των 30 δευτερολέπτων.

Κύριε Ρουσόπουλε έχετε τον λόγο.
Θ.ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, την περασμένη Κυριακή δηλώσατε σε 
συνέντευξή σας, ότι η κυβέρνηση έχει διασφαλίσει ένα σωστό πλαίσιο για το 
Χρηματιστήριο. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας κατ’ επανάληψη έχει μιλήσει για 
μετοχές «φούσκες» και αναρωτιέμαι, πώς είναι δυνατόν να έχει διασφαλιστεί ένα 
σωστό πλαίσιο για το Χρηματιστήριο και να υπάρχουν ταυτοχρόνως μετοχές 
«φούσκες»;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Ενα σωστό πλαίσιο για το Χρηματιστήριο, σημαίνει ότι έχουν 
καθοριστεί κανόνες λειτουργίας, οι οποίοι εγγυώνται την μεγαλύτερη δυνατή 
διαφάνεια. Εχουν καθοριστεί κανόνες σε σχέση με τις μετοχές οι οποίες εισάγονται 
στο Χρηματιστήριο. Τους κανόνες αυτούς τους εξετάζει η Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς και παίρνει τις σχετικές αποφάσεις.

Το Ελληνικό Χρηματιστήριο ήταν ένα Χρηματιστήριο το οποίο για 
πάρα πολύ καιρό δεν είχε ανάπτυξη. Μετά την οικονομική εξέλιξη των τελευταίων 
3 ετών, κυρίως μετά την είσοδο της δραχμής στο μηχανισμό συναλλαγματικών 
ισοτιμιών, το Χρηματιστήριο αυτό γνώρισε μία άνθιση. Συμβαίνει σε αυτό το 
Χρηματιστήριο, όπως συμβαίνει και σε όλα τα Χρηματιστήρια του κόσμου, 
ορισμένες μετοχές να προσελκύουν το επενδυτικό κοινό, να υπάρχουν αγορές και 
οι τιμές τους να αυξάνονται ίσως σε βαθμό μεγαλύτερο απ’ ότι στην 
πραγματικότητα-είναι η-εσωτερική τους-αξία.------------------ - .....

Εάν δούμε σήμερα τί συμβαίνει στα Χρηματιστήρια του κόσμου, θα 
δούμε ότι στην Νέα Υόρκη υπήρξαν πτώσεις τιμών, διότι ακριβώς εκτιμήθηκε ότι 
ορισμένες μετοχές είχαν υπερβολική αξία. Αυτό σημαίνει μετοχές «φούσκες». Το 
πλαίσιο του Χρηματιστηρίου στην Ελλάδα είναι ορθό. Υπάρχει η μεγαλύτερη 
δυνατή διαφάνεια. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξασφαλίζει την σωστή λειτουργία 
τους Χρηματιστηρίου. Και όσο η οικονομία πηγαίνει καλά, τόσο και το 
Χρηματιστήριο μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα θα έχει μία επιτυχημένη 
πορεία. Συναρτώνται τα δύο μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
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Ν.ΧΑΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό, τον κ.Σημίτη. Να 
παρακαλέσω τον κ.Ρουσόπουλο να κάνει την επόμενη ερώτηση, που πρέπει να 
είναι με βάση τη συμφωνία των κομμάτων επί του ιδίου θέματος, στον αρχηγό της 
αξιωματικής αντιπολιτεύσεως.

Θ.ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ξαναδιάβασα σήμερα το κυβερνητικό σας 
πρόγραμμα στο οποίο επί λέξη αναγράφεται το εξής: "Να απαγορευτούν 
παρεμβατικές δηλώσεις κρατικών παραγόντων σχετικά με την πορεία του 
Χρηματιστηρίου". Μόλις το μεσημέρι ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας είπε 
ότι είναι αποδεκτό και αναμενόμενο να γίνονται "ενέσεις" στο Χρηματιστήριο, 
προκειμένου κάποιοι να μην χάσουν τα χρήματά τους. Ποιο από τα δύο να 
πιστέψουμε;

Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Κύριε Ρουσόπουλε, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το Χρηματιστήριο 
είναι ένας πολύ σημαντικός θεσμός, θεσμός της ελεύθερης οικονομίας και 
ταυόχρονα πολύ ευαίσθητος. Εμείς είμαστε μια παράταξη που το στηρίζουμε και 
είναι αυτονόητο αυτό, μια και πιστεύουμε στην οικονομία της αγοράς και το 
βλέπουμε σαν ένα εργαλείο και αναπτυξιακό και επενδυτικό.

Από εκεί και πέρα αυτά που ζήσαμε τους τελευταίους μήνες, 
δείχνουν ότι πρέπει να αποφεύγονται ορισμένα πράγματα. Ποια είναι αυτά τα 
πράγματα που πρέπει να αποφεύγονται. Οι παρεμβάσεις και η προσπάθεια 
πολιτικής εκμετάλλευσης. Το λέω αυτό, γιατί θέλω να θυμίσω την προσπάθεια 
που επιχείρησε η κυβέρνηση να αξιοποιήσει το Χρηματιστήριο πολιτικά πριν τις 
ευρωεκλογές με τηλεοπτικό σποτ, στη συνέχεια την ενθάρρυνση του επενδυτικού 
κοινού να εισρεύσει στο Χρηματιστήριο και μετά έντονες παρεμβάσεις πολιτικού 
περιεχομένου, οι οποίες οδήγησαν σε μια κρίση του Χρηματιστηρίου.

Στη συνέχεια πάλι, στην προσπάθεια της πολιτικής αξιοποίησης, 
άρχισαν οι προβλέψεις ότι θα φτάσει στις 7.000, στις 7.500 ο δείκτης και ακόμη 
περισσότερο. Τα λέω αυτά, γιατί επιμένουμε στο εξής: το Χρηματιστήριο έχει 
μέλλον, αλλά θα πρέπει δύο πράγματα να προσεχθούν. Το ένα είναι η θεσμική 
του θωράκιση, γιατί δεν είναι σωστή η άποψη ότι αυτή τη στιγμή το Χρηματιστήριο 
έχει την απόλυτη θωράκιση που χρειάζεται. Χρειάζεται ενίσχυση αρμοδιοτήτων η 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η ίδια να ασκεί με μεγαλύτερη προσοχή τις 
αρμοδιότητες που ήδη έχει. Και δεύτερον, την πλήρη αποφυγή οποιοσδήποτε 
πολιτικής παρέμβασης.

Αυτό που λέτε, έχει να κάνει με το γεγονός ότι ετέθη η ερώτηση, και 
μάλιστα ετέθη σε—εμένα ~η—ερώτησηΓ- κατά ~πόκ3θν~<ιυτή * τη*-στιγμή γίνονται 
προσπάθειες στήριξης. Και είπα το πολύ απλό, ότι "είναι σαφές πως γίνονται. 
Από εκεί και πέρα εκείνο που λέμε είναι όχι πολιτικές παρεμβάσεις". Εάν γίνονται 
κάποιες μικροενέσεις θα μου επιτρέψετε να πω, που έχουν σχέση περισσότερο να 
μην δουν και άλλα χαμένα χρήματα οι εκατοντάδες χιλιάδες των μικροεπενδυτών 
που θρηνούν πολύ μεγάλες απώλειες, είναι στα όρια του ανεκτού.

Ν.ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κυρία Στάη, έχετε το λόγο. Θα ξεκινήσετε από τον 
κ.Καραμανλή και στη συνέχεια θα περάσετε στον κ.Σημίτη. Δύο ερωτήσεις για ένα 
θέμα.
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Ε.ΣΤΑΗ: Κύριε Πρόεδρε, υποστηρίζετε έντονα ότι η κυβέρνηση του κ.Σημίτη, η 
σύγκλιση που πέτυχε με την ΟΝΕ, είναι ονομαστική και όχι πραγματική. Πώς 
μπορείτε να πείσετε τον Ελληνα πολίτη ότι αυτή η τοποθέτησή σας είναι 
αξιόπιστη, από τη στιγμή που είδαμε στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής της 
Λισσαβόνας κορυφαίους ευρωπαίους ηγέτες όπως ο κ.Μπλερ, ο κ.Ζοσπέν, ο 
κ.Νταλέμα, να μιλάνε με τα θερμότερα λόγια για τις πραγματικές επιτυχίες της 
οικονομίας υπό την καθοδήγηση του κ.Σημίτη;

Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Να ξεκινήσουμε από την εξής διαπίστωση: Είναι θετικό ότι 
μπαίνουμε στην ΟΝΕ και είμαστε οι πρώτοι που το επικροτούμε αυτό. Αλλωστε, 
είμαστε κόμμα ευρωπαϊκού προσανατολισμού και σε αυτό επιμένουμε. Και 
αισθανόμαστε και υπερήφανοι γιατί όχι μόνο ανοίξαμε το δρόμο στην κατεύθυνση 
του ευρωπαϊκού προσανατολισμού, αλλά και διότι με τη δημιουργική 
αντιπολίτευση που ασκήσαμε σπρώχναμε αν θέλετε ή παρωθούσαμε την 
κυβέρνηση στη σωστή κατεύθυνση. Είναι λοιπόν θετικό ότι μπαίνούμε στην ΟΝΕ.

Από εκεί και πέρα υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στην ονομαστική 
σύγκλιση, η οποία είχε να κάνει με τη συμπλήρωση των κριτηρίων του Μάαστριχτ, 
και την ουσιαστική σύγκλιση. Ουσιαστική σύγκλιση σημαίνει τον βαθμό που 
αναπτύσσεται μια οικονομία με τους ρυθμούς που θα έπρεπε, ειδικά όταν είναι 
εκείνη που απέχει πολύ από τις άλλες.

Ο δείκτης ανταγωνιστικότητας, ο οποίος έχει χειροτερέψει πάρα 
πολύ. Η έκρηξη της ανεργίας, το βιωτικό επίπεδο πάρα πολλών Ελλήνων, θα 
έλεγα ίσως της πλειοψηφίας. Ολα αυτά σημαίνουν ότι η οικονομία πράγματι δεν 
βρίσκεται στην κατάσταση της υγείας που θα έπρεπε να είναι. Υπάρχει μια 
διάκριση ανάμεσα στην ονομαστική σύγκλιση, δηλαδή στην επίτευξη των 
κριτηρίων, και την ουσιαστική σύγκλιση, στην οποία επιμένουμε εμείς και θα 
χρειαζόταν μια πολιτική διαρθρωτικών αλλαγών, μια τελείως διαφορετική πολιτική 
από αυτήν που ακολουθήθηκε.

Τώρα, στο συγκεκριμένο που μου είπατε. Είναι πάρα πολύ 
κατανοητό όχι μόνο για λόγους κομματικής αλληλεγγύης της ευρύτερης 
ευρωπαϊκής οικογένειας -άλλωστε όλοι οι ηγέτες που είπατε είναι σοσιαλιστές 
ηγέτες- να θέλουν να εκφράσουν μια καλή κουβέντα, ειδικά σε προεκλογική 
περίοδο. Και σε κάθε περίπτωση το να λένε καλά λόγια γιατί η Ελλάδα τελικά 
καταφέρνει να μπει στην ΟΝΕ, δεν είναι κακό.

Σκεφθείτε όμως το εξής κα Στάη: Φαντάζεσθε τους ηγέτες αυτούς να 
έρχονταν και να-ζήσουν -στην· Ελλάδθ,-την-ελληνική πραγ·μαπκότητα από κοντά; 
Να βλέπανε την πραγματική ανεργία; Να βλέπανε το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις, 
με εξαίρεση ορισμένες του ιδιωτικού τομέα, βρίσκονται σε άθλιο χάλι, ειδικά οι 
υπεργίγαντες του δημοσίου; Να βλέπανε τα τεράστια προβλήματα της 
καθημερινής ζωής;

Ν. ΧΑΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Να ευχαριστήσω τον κ.Καραμανλή. Κυρία Στάη, μπορείτε 
να απευθυνθείτε στον κ.Σημίτη.
Ε.ΣΤΑΗ: Κύριε Πρόεδρε, εσείς έχετε πει ότι αν η Νέα Δημοκρατία κερδίσει αυτές 
τις εκλογές, τότε θα υπάρχει πρόβλημα αποδοχής της από την Ευρωπαϊκή 
Ενωση, τονίζοντας ότι δεν είναι πολύ εύκολο να χειριστεί τις κρίσιμες
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διαπραγματεύσεις που χρειάζονται από τη στιγμή που δεν έχει αναγνωρίσει καν, 
τη σύγκλιση που έχει επιτευχθεί με την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Από τη δική σας την πλευρά, πως μπορείτε να πείσετε γι' αυτή σας 
την τοποθέτηση τον Ελληνα πολίτη, από τη στιγμή που το 1981 ο Ανδρέας 
Παπανδρέου με κεντρικό του σύνθημα "Εξω από την ΕΟΚ", όχι μόνο έγινε 
αποδεκτός από την ΕΟΚ, αλλά κατάφερε και μια σειρά, είχε μια σειρά από 
επιτυχίες, σημαντικές για τη χώρα μας.
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Το πρώτο από όλα που θέλω να τονίσω είναι ότι όταν προχωρεί 
κανείς τη σύγκλιση και μειώνεται το έλλειμμα, μειώνεται ο πληθωρισμός και 
υπάρχουν ρυθμοί ανάπτυξης 3,5%, αυτή η σύγκλιση δεν είναι μόνο ονομαστική, 
είναι πραγματική σύγκλιση. Η οικονομία μας βρίσκεται πιο κοντά, στο επίπεδο των 
οικονομιών των ανεπτυγμένων χωρών.

Οι ρυθμοί ανάπτυξής μας είναι μεγαλύτεροι από τους ρυθμούς 
ανάπτυξης των ανεπτυγμένων χωρών. ΓΓ αυτό και το βιοτικό επίπεδο τα χρόνια 
αυτά αυξήθηκε. Πλησίασε ακόμη περισσότερο το μέσο όρο του βιοτικού επιπέδου 
των ευρωπαϊκών χωρών.

Δεν έχουμε ένα φαινόμενο εδώ στην Ελλάδα όπου μόνο κάποιοι 
δείκτες δίνουν μια θετική πορεία. Ολόκληρη η ελληνική οικονομία, έχει πορευτεί 
ένα δρόμο που δίνει περισσότερη σταθερότητα και περισσότερη δυναμική 
ανάπτυξης.

Λέμε λοιπόν το εξής: Αυτό το πετύχαμε, τηρώντας ορισμένους 
κανόνες. Οι κανόνες αυτοί είναι γραμμένοι στη Συνθήκη του Μάστριχτ, στο 
Σύμφωνο Σταθερότητας. Οι κανόνες αυτοί πρέπει να τηρηθούν. Εάν δεν τηρηθούν 
αυτοί οι κανόνες, παραδείγματος χάρη αν το έλλειμμα αυξηθεί υπέρμετρα, θα 
υπάρχει πρόβλημα με την Ελλάδα.

Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας αυξάνει το έλλειμμα 
υπέρμετρα. Παραδείγματος χάρη προβλέπει δαπάνες 1 τρις 600 εκατομμυρίων. 
Οι δαπάνες αυτές δεν συμβιβάζονται με τη Συνθήκη του Μάστριχτ και το Σύμφωνο 
Σταθερότητας και γι' αυτό θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, εάν παρουσιαστεί από 
την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μια τέτοια προοπτική. Θα της πουν πολύ 
απλά, ότι "αυτό δεν γίνεται, φέρε κάτι άλλο" ή "μην μπεις στην Οικονομική και 
Νομισματική Ενωση".

Ν.ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο τον κ.Σημίτη. Κύριε Καψή 
θα ξεκινήσετε αντίστροφα-τίς-ερωτήσεις, από-τον-Πρωθυπουργό·αυτή-τη φορά. 
Μ.ΚΑΨΗΣ: Κύριε Πρόεδρε καλησπέρα. Εχω ένα φίλο που ακούγοντας τις 
υποσχέσεις των Υπουργών της Κυβέρνησης για ακόμη καλύτερες ημέρες στο 
Χρηματιστήριο, μπήκε στη Σοφοκλέους, επένδυσε την περιουσία του όταν ο 
δείκτης ήταν στις 5.800 μονάδες. Αυτή τη στιγμή έχει χάσει και τα κέρδη του, έχει 
χάσει και το κεφάλαιό του και είναι ένας ακόμη εγκλωβισμένος. Αυτός ο φίλος μου 
είναι οπαδός του ΠΑΣΟΚ. Ψηφίζει ΠΑΣΟΚ. Πέστε μου ένα λόγο γιατί να σας 
ξαναψηφίσει.

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Πρώτα από όλα δεν δέχομαι την άποψη ότι η εξέλιξη της ελληνικής 
κοινωνίας και η εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας, κρίνεται από το Χρηματιστήριο.
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Η εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας κρίνεται από την ανάπτυξη, κρίνεται από τις 
δυνατότητες τις οποίες δημιουργεί, από τις επενδύσεις οι οποίες γίνονται, από τις 
εξαγωγές οι οποίες γίνονται και όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι η πορεία θετική, 
γι' αυτό η οικονομία είναι δυνατή.

Για θυμηθείτε άλλοτε τι γινόταν με μια κρίση πετρελαίου. Υπήρχε 
πανικός. Ανέβηκε το πετρέλαιο αυτό τον τελευταίο καιρό από τα 16 δολάρια το 
βαρέλι στα 30 και δολάρια το βαρέλι και όμως η ελληνική οικονομία δεν 
αισθάνθηκε κλυδωνισμούς.

Εγιναν κρίσεις στη Νοτιανατολική Ασία, στη Ρωσία και όμως η 
δραχμή, συμπεριφέρθηκε με τον ίδιο τρόπο που συμπεριφέρονται και τα 
νομίσματα των ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών. Κάθε ένας που ενδιαφέρεται 
για την οικονομία, πρέπει να στηρίξει αυτή την πορεία της σταθερότητας.

Και μετά, πιστεύω ότι ο φίλος σας κ.Καψή και το ελπίζω, να έχει και 
κάποια κοινωνική ευαισθησία. Να δει αν αυξήθηκαν οι κοινωνικές δαπάνες που 
αυξήθηκαν, να δει εάν υπάρχει μια πολιτική από πλευράς της Κυβέρνησης για 
περισσότερες ανισότητες, για ανακατανομή του εισοδήματος.

Θα διαπίστωνε ότι τον Σεπτέμβρη δώσαμε περίπου 470 
δισεκατομμύρια για ανακατανομή του εισοδήματος. Θα διαπίστωνε επίσης ότι 
αυξήθηκαν στον τελευταίο προϋπολογισμό οι δαπάνες για την Παιδεία και την 
Υγεία και θα έβλεπε ότι η κοινωνία αυτή, αποκτά περισσότερη συνοχή.

Αυτό είναι το επίτευγμά μας: σταθερότητα, ανάπτυξη και ταυτόχρονα 
κοινωνική συνοχή. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να το επικροτήσει.

Ν.ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Να ευχαριστήσω τον κ.Σημίτη. Κύριε Καψή, το ερώτημα επί 
του ιδίου θέματος στον κ.Καραμανλή.
Μ.ΚΑΨΗΣ: Φανταστείτε κ.Πρόεδρε έναν υπάλληλο σε μία ιδιωτική εταιρεία. Η 
εταιρεία μπαίνει στο Χρηματιστήριο, δίνει δωρεάν μετοχές στους εργαζόμενους, οι 
υπάλληλοι τους δίνεται το δικαίωμα να αγοράσουν και μετοχές με την τιμή 
εισόδου. Να μην σας τα πολυλογώ, μέσα σε τρία χρόνια αυτός ο υπάλληλος, χάρη 
στην υπεραξία των μετοχών, αγοράζει ένα σπίτι. Αυτό δεν πιστώνεται στον 
κ.Σημίτη;

Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Οχι βέβαια κ.Καψή. Και εξηγούμαι. Το αν πηγαίνει καλά μία 
ιδιωτική επιχείρηση και πολλές πηγαίνουν καλά, γιατί πετυχαίνει η ιδιωτική 
πρωτοβουλία και <τν -αυτή-η -επιχείρηση -θέλει-να -χρησιμοποιήσει και σύγχρονες 
μεθόδους management και σχέσεων με το προσωπικό, δηλαδή μοιράζει μετοχές 
ή άλλες ευκαιρίες, αυτό δεν έχει να κάνει σε τίποτα με την κυβερνητική πολιτική 
και θέλω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.

Εγώ εκείνο που θα σας έλεγα είναι το εξής: Μια και φέρατε αυτό το 
παράδειγμα, είναι βέβαιο ότι η ατμομηχανή της ανάπτυξης και η ανάπτυξη είναι το 
μεγάλο ζητούμενο. Οταν ο δείκτης της ανάπτυξης για μας είναι 3,5%, λίγο 
περισσότερο δηλαδή από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και έχουμε να διανύσουμε 
πολύ μεγάλη απόσταση για να πετύχουμε την πραγματική σύγκλιση, όταν άλλες 
κοινωνίες, όπως η Ιρλανδία, αναπτύσσονται με 8% και 9% τον χρόνο, έχουμε ένα
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βασικό συμπέρασμα, ότι θα πρέπει να απελευθερώσουμε την οικονομία από τους 
μεγάλους φραγμούς που αυτή την στιγμή έχει. Και έχει να κάνει με τις 
δυσλειτουργίες που προξενεί κυρίως η παρέμβαση του κράτους.

Αυτό είναι άλλωστε και οι διαρθρωτικές αλλαγές. Ακούγονται συχνά 
λόγια για την οικονομία στη μετά ΟΝΕ εποχή. Το βασικό που συνιστά η ίδια η 
Ευρωπαϊκή Ενωση είναι τι; Διαρθρωτικές αλλαγές. Δηλαδή αποκρατικοποιήσεις, 
απελευθερώσεις αγορών, ένα σταθερό φορολογικό σύστημα, για να τρέξουν οι 
ιδιωτικές επιχειρήσεις προς το αύριο.

Και αυτό σημαίνει ότι ταυτόχρονα με τον τρόπο αυτό, με υψηλούς 
δείκτες δηλαδή ανάπτυξης, θα έχουμε την αυξημένη δυνατότητα να προσέξουμε 
και τα κοινωνικά ευαίσθητα θέματα, γιατί αυτά είναι που αυτή την στιγμή 
βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση.

Οι περιθωριοποιημένοι της ελληνικής κοινωνίας έχουν 
πολλαπλασιαστέε Χαμηλοσυνταξιούχοι, άνεργοι που ξεπερνάνε τις 600.000, 
αγρότες σε πολύ μεγάλο βαθμό και πολλές άλλες κατηγορίες πολιτών. Είναι, 
λοιπόν, αναγκαίο να γίνει μια πολιτική σε αυτή την κατεύθυνση. Εμείς την 
προτείνουμε. Είναι λάθος να λέγεται ότι είναι σε αυτό το ύψος που ακούστηκε, 
διότι εμείς έχουμε κάνει τους υπολογισμούς και δεν ξεπερνάνε τα 600 
δισεκατομμύρια δραχμές.

Ν.ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Να ευχαριστήσω τον κ.Καραμανλή. Εκλεισε έτσι ένας 
πρώτος γύρος ερωτήσεων. Τέσσερις τέτοιους γύρους προβλέπει η συμφωνία των 
κομμάτων. Μπαίνουμε τώρα κυρίες και κύριοι, στον δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Θα 
ξεκινήσουμε και πάλι με τον κ.Ρουσόπουλο, ο οποίος θα απευθυνθεί αυτή τη 
φορά πρώτα στον κ.Καραμανλή.

Θ.ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, πριν από λίγους μήνες καταγγείλατε 
διαπλεκόμενα συμφέροντα και δεν είσαστε ο πρώτος που το έκανε στην πολιτική 
σκηνή. Αναρωτιέμαι, αν αύριο γίνεται Πρωθυπουργός και κάποιος ισχυρός 
οικονομικός παράγων έρθει στο Μαξίμου και σας ζητήσει να τον βοηθήσετε να 
πάρει κάποιο δημόσιο έργο, θα τον αποπέμψετε, θα τον καταγγείλετε δημοσίως ή 
θα τον αποφύγετε απλώς;

Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Το βέβαιο κ.Ρουσόπουλε είναι ότι χρειάζονται κανόνες στο 
παιχνίδι. Εμείς δεν κυνηγάμε μάγισσες και δεν κυνηγούμε την επιχειρηματική 
πρωτοβουλία. Εκείνο που λέμε είναι ότι σε μία ελεύθερη οικονομία και μάλιστα σε

----- μία ελεύθερη και σνοιχτή-κοινωνίοτ-πρέπει-να-υπάρχουν-κανόνες,-Και,-δυστυχώς,
είδαμε πάρα πολλά παραδείγματα στημένων διαγωνισμών, απευθείας αναθέσεων 
έργων και άλλων δοσοληψιών του Δημοσίου, που αν μη τι άλλο δημιουργούσαν 
πολύ μεγάλα ερωτηματικά.

Αλλωστε, η ίδια η κυβέρνηση αναγκάστηκε σε μία κραυγαλέα 
περίπτωση, στην γνωστή περίπτωση των κουλοχέρηδων ή των Βιντεολόττο, να 
υποχωρήσει ατάκτως.
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Αρα το κρίσιμο ζήτημα είναι: Βάζουμε κανόνες και τους τηρούμε όλοι 
μαζί; Και αυτός είναι ο ρόλος της Πολιτείας. Αυτός είναι ο ρόλος πάνω από όλα 
της κυβέρνησης.

Εγώ πιστεύω ότι οικονομικά συμφέροντα πάντα υπάρχουν και θα 
διεκδικούν κάτι περισσότερο από αυτό που ήδη έχουν. Αλλά πώς συμπεριφέρεται 
η Πολιτεία; Ενδίδει; Υποχωρεί; Συναλλάσσεται; Ή τηρεί τους κανόνες;

Κατά συνέπεια, δεν έχει τόσο νόημα να σας πω εάν δημοσίως θα τα 
καταγγείλω ή απλώς θα αποπέμψω. Το βέβαιο είναι ότι θα αρνηθώ. Να σας 
δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα: Το σύστημα με το οποίο αυτή την στιγμή 
ανατίθενται και οι μελέτες, αλλά και τα δημόσια έργα. Οι ίδιοι, τα στελέχη, οι 
Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, στη Διακομματική Επιτροπή Θεσμών και 
Διαφάνειας, έχουν συμφωνήσει, ήταν ομόφωνο το πόρισμα, ότι γίνεται πράγματι 
κάτι το οποίο είναι αδιανόητο, ότι υπάρχει πάρα-πάρα πολύ μεγάλο περιθώριο για 
να εξασφαλιστούν κανόνες διαφάνειας. Η κυβέρνηση δεν θέλησε να το ακούσει.

Ο ισχυρισμός, επειδή έγινε και ανάλογη προ ημερήσιας διατάξεως 
συζήτηση στη Βουλή, ισχυρίστηκε ότι όλα πάνε καλά. Δυστυχώς, δεν πάνε όλα 
καλά. Δεν καταγγέλλω προσωπικά κανέναν, διότι δεν πιστεύω ότι ο κ.Σημίτης για 
παράδειγμα είναι ενεχόμενος με την έννοια αυτή, αλλά οφείλω να πω ότι 
χρειάζεται επιτέλους πολιτικό θάρρος για να βάλουμε κανόνες στο παιχνίδι και να 
ξαναπιστέψει ο πολίτης ότι υπάρχει διαφάνεια στο δημόσιο βίο.

Ν.ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Κύριε Ρουσόπουλε στον κ.Σημίτη θ' 
απευθυνθείτε τώρα.
Ο.ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, στα 4 χρόνια που είσθε Πρωθυπουργός 
υπήρξε έστω μια περίπτωση Ελληνα ισχυρού οικονομικού παράγοντα που να σας 
ζήτησε να τον βοηθήσετε ή να κάνετε τα "στραβά μάτια" προκειμένου να πάρει 
κάποιο δημόσιο έργο; Πόσο ελεύθερος ως Πρωθυπουργός είναι σήμερα ο 
Πρωθυπουργός της Ελλάδας;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Δεν υπήρξε καμία περίπτωση κ.Ρουσόπουλε, διότι είναι φανερό από 
την προηγούμενή μου ιστορία και από την στάση μου γενικά ότι κανένας που θα 
τολμήσει κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να βρει απήχηση. Ούτε στημένοι διαγωνισμοί 
υπάρχουν όπως ακούστηκε τώρα, ούτε γίνονται διαδικασίες με απ' ευθείας 
αναθέσεις, οι οποίες είναι παράνομες.

Εμείς έχουμε καθιερώσει ένα σύστημα, το οποίο εγγυάται την 
μεγαλύτερη δυνατή -’διαφάνεια.--Ολα - τα —έργα—ανατίθενται -  με-*δημόσιους 
διαγωνισμούς, διεθνείς διαγωνισμούς. Ολες οι συμβάσεις άνω των 500 
εκατομμυρίων ή άνω του δισεκατομμύριου για τα δημόσια έργα, ελέγχονται από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο.

Εμείς για ορισμένες συμβάσεις, οι οποίες είναι ιδιαίτερης σημασίας 
έχουμε καθιερώσει διακομματικές επιτροπές, οι οποίες λειτουργούν στην Βουλή 
και εξετάζουν τις συμβάσεις αυτές. Θέλω να θυμίσω ότι η Νέα Δημοκρατία είχε 
καταγγείλει ότι γίνονται σκάνδαλα και μετά την έντονη σκανδαλολογία ξαφνικά, 
όλη αυτή η ιστορία σκανδάλων ξεχάστηκε, εξαφανίστηκε. Διότι βεβαίως δεν 
υπήρχαν στοιχεία, δεν υπήρχαν αποδείξεις για όλους αυτούς τους ισχυρισμούς.
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Και όσον αφορά αυτές τις διακομματικές επιτροπές, θέλω να σας πω 
ότι η Νέα Δημοκρατία απέσυρε τους εκπροσώπους της και δεν τους απέσυρε 
λέγοντας ότι σε αυτή ή την άλλη περίπτωση κάτι συνέβη και δικαιολογείται η 
απόσυρση, τους απέσυρε χωρίς δικαιολογία λέγοντας ότι δεν θέλει να συμμετέχει 
σε τέτοιες διαδικασίες. Δεν θέλει να έχει ευθύνες, αυτή είναι η αιτία για να μπορεί 
να σκανδαλολογεί και να παρουσιάζει όπως παρουσιάστηκε τώρα ο 
κ.Καραμανλής να λέει ότι σε όλα υπάρχει κάτι το αδιαφανές. Δεν είναι έτσι.

Ν.ΧΑΤΖΗΝ1ΚΟΛΑΟΥ: Να ευχαριστήσω τον κ.Σημίτη, ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. 
Κυρία Στάη, μπορείτε να ξεκινήσετε αυτή την φορά από τον κ.Καραμανλή, αν δεν 
κάνω λάθος.
Ε.ΣΤΑΗ: Από τον πρωθυπουργό, από τον κ.Σημίτη. Είχα ξεκινήσει από τον 
αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα συνεχίσω με τον Πρωθυπουργό.

Κύριε Πρόεδρε, μία από τις σημαντικότερες νομοθετικές 
πρωτοβουλίες που θα κληθεί να πάρει το ΠΑΣΟΚ εάν γίνει πάλι κυβέρνηση, θα 
είναι ίσως το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Αποφεύγετε όμως μέχρι στιγμής να 
προσδιορίσετε τους βασικούς του άξονες, παρόλο που είναι ένα θέμα που είναι 
πολύ λαϊκό θα έλεγα και αφορά τον πολύ κόσμο, παρόλο που έχετε προκληθεί 
έντονα και από την αξιωματική αντιπολίτευση.

Μήπως τουλάχιστον σε βασικά σημεία όπως είναι το όριο ηλικίας ή η 
αύξηση της ανταποδοτικότητας θα μπορούσατε να μας δώσετε απόψε κάποιες 
πρώτες νύξεις, έτσι ώστε ο Ελληνας πολίτης που θα πάει στην κάλπη να ξέρει 
πώς σας ψηφίζει και γι' αυτό;
Κ.ΣΗΜ1ΤΗΣ: Εχω εξηγήσει γιατί αυτή την στιγμή δεν μπορεί να γίνει μία 
τοποθέτηση σαφής, συγκεκριμένη, για ορισμένες βασικές πτυχές τις οποίες 
αναφέρετε. Υπάρχει ανάπτυξη 3,5%. Αυτή η ανάπτυξη με το να αυξάνει τις θέσεις 
απασχόλησης ευνοεί τα Ταμεία. Στη Γαλλία με ανάπτυξη 2,5% διεπίστωσαν ότι 
άλλαξαν άρδην τα δεδομένα για τα Ταμεία.

Υπάρχουν επίσης οι ξένοι μετανάστες, οι οποίοι εισφέρουν στα 
Ταμεία, πολύ περισσότερα απ' ό,τι πριν. Υπάρχει επίσης η περιουσία των 
Ταμείων, η οποία αναβαθμίστηκε έχουν μετοχές για παράδειγμα στο 
Χρηματιστήριο, οι μετοχές όπως και τα ακίνητά τους αξίζουν περισσότερο.Τα 
Ταμεία έχουν περισσότερα χρήματα.

Το δεύτερο, το οποίο πρέπει να γίνει είναι να γίνει σε βάθος 
διερεύνηση όλων-των στοιχείων-μέσα-σε-ένα-σσγχεκριμένο-πλαίσιο π.χ. πώς 
εξασφαλίζεται η ανταποδοτικότητα των εισφορών κλπ. Αυτό έχει ανακοινωθεί εδώ 
και καιρό και γι' αυτό το ΚΕΠΕ έχει προκηρύξει μία μελέτη διεθνή για την εξέταση 
του ασφαλιστικού συστήματος και συγκεκριμένες προτάσεις.

Οταν γίνουν αυτές οι προτάσεις θα γίνει διάλογος με όλους τους 
κοινωνικούς φορείς, δεν θα παρθούν αιφνιδιαστικά μέτρα όπως πάρθηκαν επί 
Νέας Δημοκρατίας από το '90 μέχρι το '93. Εμείς θα προχωρήσουμε σε ρυθμίσεις 
με συμφωνία όλων. Θέλουμε ένα ασφαλιστικό σύστημα, το οποίο θα γίνει 
αποδεκτό απ' όλους τους εργαζόμενους, θα τους δίνει βεβαιότητα για το μέλλον
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ότι θα εισπράξουν την σύνταξή τους και επίσης θα τους δίνει μια σύνταξη, η οποία 
θα είναι ικανοποιητική για ν' αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της ζωής τους.

Ν.ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Στον κ.Καραμανλή η κα Στάη. 
Ε.ΣΤΑΗ: Κύριε Πρόεδρε, εσείς από τη δική σας την πλευρά τηρείτε την τακτική 
της κριτικής της άλλης πλευράς. Θα ήθελα με τη σειρά σας, να μας 
αποσαφηνίσετε τις δικές σας θέσεις, ακριβώς στο ίδιο θέμα. Εάν γίνεται 
κυβέρνηση, εάν στις 10 Απριλίου είστε κυβέρνηση, θα αυξήσετε τα όρια ηλικίας 
συνταξιοδότησης και τα ποσοστά ανταποδοτικότητας στις εισφορές εργοδοτών ή 
εργαζομένων;

Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Σας λέω ευθέως όχι, γιατί δεν χρειάζεται. Και εξηγούμαι: 
Πρώτα από όλα με τις νομοθετικές παρεμβάσεις της Κυβέρνησης της Νέας 
Δημοκρατίας, για πρώτη φορά δημιουργήθηκαν ο περίφημες "άσπρες τρύπες". 
Διασώθηκε δηλαδή και απέκτησε μια σημαντική χρονικά βιωσιμότητα το συνολικό 
ασφαλιστικό σύστημα.

Από εκεί και πέρα υπάρχουν αυτή τη στιγμή σημαντικές δυνατότητες 
αρκεί να αξιοποιηθούν. Δηλαδή, το ζήτημα το ασφαλιστικό σχετίζεται άμεσα με 
τους ρυθμούς ανάπτυξης, δηλαδή με τον περιορισμό της ανεργίας, με την αύξηση 
της απασχόλησης. Σχετίζεται άμεσα με τον περιορισμό της τεράστιας 
εισφοροδιαφυγής. Υπολογίζεται ότι μόνο το ΙΚΑ χάνει το χρόνο γύρω στα 500 
δισεκατομμύρια δραχμές από την εισφοροδιαφυγή.

Τρίτον, με τη συμμετοχή των μεταναστατών, δηλαδή των 
αλλοδαπών εργαζομένων, που είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός και μπορεί να 
εκτιμηθεί ότι θα μπορούσαν να συνεισφέρουν περίπου 200 δισεκατομμύρια το 
χρόνο.

Τέταρτον, με την αξιοποίηση της περιουσίας. Αυτή τη στιγμή η 
πρόσοδος από την ακίνητη περιουσία των ασφαλιστικών ταμείων, δεν ξεπερνάει 
το 2% το χρόνο. Ακόυσα και από τον Πρωθυπουργό να τα αναφέρει αυτά, το 
ζήτημα όμως είναι γιατί υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, τι κάνει η Κυβέρνηση και 
τα άφησε να βρίσκονται σε αυτό το στάδιο, τούτη την ώρα.

Και αν προσθέσετε σε αυτό και την κακοδιοίκηση, τη σπατάλη, τον 
κομματισμό που σε μεγάλο βαθμό υπάρχει στις υπηρεσίες αυτές, υπάρχουν πάρα 
πολύ μεγάλα περιθώρια χωρίς να θιγούν τα δικαιώματα των ασφαλισμένων, να 
προχωρήσουμε σε μια ουσιαστική εξυγίανση.

Και πρέπει να σας πω μάλιστα, ότι για μας, είναι καίρια σημασίας να 
προχωρήσουμε σε μια σχετική ελάφρυνση των συνθηκών κάτω από τις οποίες 
ζουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Γι' αυτό έχουμε δεσμευτεί για κατώτατη σύνταξη των
150.000 δραχμών. Το θεωρούμε το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε στους 
συμπολίτες μας, οι οποίοι προσπαθούν να επιβιώσουν καμιά φορά με 80.000-
90.000 ή 110.000 δραχμές και είναι οξύμωρο να ακούει κανείς συζητήσεις περί 
του που θα βρεθούν τα λεφτά, μια και μιλούμε για μια δαπάνη που δεν ξεπερνάει 
τα 192 δις. Και αυτό, είναι μια απόφαση και δέσμευσή μας να το προχωρήσουμε.
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Ν.ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε σας ευχαριστώ. Ο κ.Καψής έχει τώρα τον 
λόγο για να κάνει την πρώτη του ερώτηση στον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας 
τον κ.Καραμανλή.
Μ.ΚΑΨΗΣ: Εχω μπροστά μου τη διαφήμιση της Νέας Δημοκρατίας κ.Πρόεδε "Η 
Ελλάδα σήμερα, οι δείκτες της απελπισίας". Αυτή είναι η Ελλάδα; Η πιο φτωχή 
χώρα της Ευρώπης με τους περισσότερους ανέργους, με τους πολίτες στα όρια 
της φτώχειας, με εγκληματίες να μας απειλούν από παντού, με ναρκωτικά, με 
νοσοκομεία υπό κατάρρευση;

Δεν μπαίνουμε στην ΟΝΕ; Δεν πέφτει ο πληθωρισμός; Δεν γίνονται 
έργα; Δεν έγινε το Μετρό; Δεν αναπτύσσεται η οικονομία; Μήπως ζούμε σε μια 
διαφορετική χώρα;
Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Θέλετε να σας πω ότι έχουν γίνει και θετικά; Δεν υπάρχει καμία 
αμφιβολία. Αλλωστε θα πρέπει να ξέρετε κ.Καψή, ως αυριανή κυβέρνηση εμείς 
δεν ερχόμαστε ούτε να ισοπεδώσουμε, ούτε να γκρεμίσουμε τα όποια θετικά 
έγιναν. Και έγιναν θετικά. Βεβαίως είναι θετικό ότι η Κυβέρνηση έστω και οψίμως 
αναθεώρησε τις αρχικές της απόψεις του Κόμματός της και ακολούθησε τον 
ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Γι' αυτό και είπα πριν ότι είναι θετικό ότι μπαίνουμε 
στην ΟΝΕ.

Είναι θετικό ότι απεδέχθη τελικά, έστω και απροθύμως τους κανόνες 
της ελεύθερης οικονομίας. Είναι θετικό ότι αποκρατικοποιήθηκε αν θέλετε η Ιονική 
Τράπεζα, έστω κι αν χρειάστηκε τόσος χρόνος και δύο απόπειρες.

Ομως αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε εκεί που θα έπρεπε να είμαστε. 
Και επειδή αναφερθήκατε σε κοινωνικούς δείκτες, ναι, είναι μη ικανοποιητικοί, σε 
αρκετές περιπτώσεις ανησυχητικοί.

Εμείς δεν είπαμε ότι είμαστε η χώρα με τους περισσότερους 
ανέργους στην Ευρώπη, αλλά είμαστε η χώρα στην οποία η ανεργία αυξάνει και 
μάλιστα αλματωδώς, ενώ σε όλες τις άλλες έχει αρχίσει να κάμπτεται.

Εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι οι Ελληνες είναι σε κατάσταση 
απόγνωσης. Κρίνουμε όμως ότι έχουν αυξηθεί και μάλιστα σημαντικά, οι 
κοινωνικές ανισότητες και οι περιφερειακές ανισότητες. Και αυτά είναι 
συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία δεν μπορεί να τα διαψεύσει κανείς.

Αρα, εκείνο που λέμε είναι ότι αυτή την ώρα έχουμε μια κατάσταση 
που έχει πολλές σκιερές πλευρές, πολλές μίζερες πλευρές, μια κατάσταση 
μετριότητας. Και λέ-με- -είμαστε- στο -2000. -Εμείς-πιστεύοιψε-·-ότ4 μπορούμε 
καλύτερα, ότι μπορεί η ελληνική κοινωνία να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα.

Μπορούμε να αυξήσουμε τους ρυθμούς ανάπτυξης, μπορούμε να 
εξορθολογικεύσουμε το κράτος, πως λειτουργεί δηλαδή το κράτος, μπορούμε να 
κάνουμε ένα σταθερό φορολογικό σύστημα, μπορούμε να έχουμε υψηλότερο 
δείκτη επενδύσεων. Μπορούμε να φτιάξουμε μια Ελλάδα που θα έχει 
περισσότερη κοινωνική αλληλεγγύη και περισσότερη ανθρωπιά.

Κύριε Καψή, είμαι φιλελεύθερος. Η καταξίωση του φιλελευθερισμού 
είναι να βελτιώνονται οι όροι ζωής για τους πολλούς. Και αυτό, στη δική μας
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τουλάχιστον εκτίμηση, είναι ο κανόνας με τον οποίο πολιτευόμαστε και σήμερα ως 
Αντιπολίτευση και αύριο ως Κυβέρνηση.

Ν.ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Να ευχαριστήσουμε τον κ.Καραμανλή. Κύριε Καψή έχετε το 
λόγο για την επόμενη ερώτηση.
Μ.ΚΑΨΗΣ: Εχω δει και τα προεκλογικά σποτ του ΠΑΣΟΚ κύριε Πρόεδρε. Αλογα 
τρέχουν, τρένα υπερσύγχρονα διασχίζουν καταπράσινα λιβάδια, ευτυχισμένοι 
αγρότες μαζεύουν μια πλούσια συγκομιδή, χαρούμενα παιδάκια πηγαίνουν με 
πούλμαν σε πανέμορφα σχολεία. Αυτή είναι η κατάσταση της Ελλάδας; Μήπως 
ζούμε σε μια διαφορετική χώρα;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Εμείς είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι έχουμε θέσει τα προβλήματα του 
τόπου. Γίνεται π.χ. λόγος για την καθημερινότητα. Ο όρος "καθημερινότητα" είναι 
ένας όρος ο οποίος χρησιμοποιήθηκε από εμένα, για να παροτρύνω τους 
υπουργούς μου και όλη την κυβέρνηση να κοιτάξουν θέματα που αφορούν τον 
πολίτη. Και ακριβώς το πρόγραμμά μας για την επόμενη τετραετία είναι ένα 
πρόγραμμα που θέλει να λύσει προβλήματα τα οποία ταλανίζουν την ελληνική 
κοινωνία, θέλει να προχωρήσει μπροστά την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική 
αλληλεγγύη.

Εμείς, λέμε, ότι η επόμενη τετραετία θα είναι μια τετραετία 
απασχόλησης. Θα αυξήσουμε τις θέσεις εργασίας κατά 300.000 για να περιοριστεί 
δραστικά η ανεργία. Θα είναι μια τετραετία κοινωνικού κράτους, για να υπάρχει 
περισσότερη ασφάλεια και πρόνοια σε αυτούς που είναι αδύνατοι.

Εμείς, έχουμε εντοπίσει μια σειρά από προβλήματα, σε όλους τους 
τομείς, π.χ. την υγεία, την παιδεία, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αλλά 
είμαστε αντίθετοι με τον αρνητισμό ο οποίος επικρατεί στην αντιπολίτευση. Ολα 
είναι λάθος, και αυτό το λάθος τεκμηριώνεται από την αντιπολίτευση με στοιχεία 
τα οποία δεν είναι αληθή.

Δεν είναι αληθή τα στοιχεία τα οποία ανέφερε ο κ.Καραμανλής σε 
σχέση με την ανεργία. Δεν είναι αληθές ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που 
αυξάνεται η ανεργία. Αυξάνεται και στην Ιταλία και στο Βέλγιο. Δεν είναι αληθές ότι 
εμείς είμαστε η χώρα η οποία έχει τη χαμηλότερη κοινωνική προσφορά. Εμείς, 
στο Νότο της Ευρώπης, είμαστε πιο ψηλά από την Ιταλία και την Πορτογαλία. 
Πρέπει να βλέπουμε τα σωστά, την κατάσταση όπως έχει, για να μπορούμε να 
δράσουμε με αποτέλεσμα.

Ν·ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: -Κύριε-Πρόεδρε,-€υχαριστώ.-Να·-μπούμε-στον τρίτο γύρο 
της συζήτησής μας. Θα ξεκινήσουμε και πάλι με τον κ.Ρουσόπουλο, ο οποίος θα 
απευθύνει το πρώτο του ερώτημα στον Πρωθυπουργό.

Θ.ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, στο Λαϊκό Νοσοκομείο υπάρχει αξονικός 
τομογράφος και δεν υπάρχει άνθρωπος να τον χειριστεί. Στη Σύμη πρόσφατα οι 
άνθρωποι δήλωσαν ότι δεν θα ψηφίσουν, γιατί δεν έχουν γιατρό και έχουμε 3.000 
κατοίκους εκεί. Σε ακριτικές περιοχές της Ελλάδας δεν υπάρχουν γιατροί. Γιατί να 
εμπιστευθώ το ΕΣΥ εν έτι 2000, έτσι όπως είναι;
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Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Η κριτική η οποία ασκείται στο ΕΣΥ είναι μία μηδενιστική κριτική, 
στέκεται σε ορισμένα περιστατικά, στέκεται σε υπηρεσίες οι οποίες δεν είναι 
ικανοποιητικές, αλλά ξεχνάνε το γεγονός ότι όλοι οι Ελληνες έχουν ένα σύστημα 
υγείας το οποίο τους παρέχει ιατρικές υπηρεσίες πολύ καλού επιπέδου και τους 
παρέχει τις υπηρεσίες αυτές χωρίς οι ίδιοι να εκταμιεύουν υπερβολικά ποσά.

Το ΕΣΥ παρέχει σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα πολύ καλύτερες 
ιατρικές υπηρεσίες και θέλω να σημειώσω, ότι πολύ λιγότεροι Ελληνες πηγαίνουν 
στο εξωτερικό, τα ταξίδια στο Λονδίνο μαζικά για λόγους υγείας είναι παρελθόν, 
πολύ περισσότεροι Ελληνες πηγαίνουν τώρα στις κλινικές του ΕΣΥ και σε 
ολόκληρη την Ελλάδα υπάρχουν πολύ περισσότερες κλίνες και νοσοκομεία και 
πολυιατρεία από ότι υπήρχαν πριν.

Πρόσφατα είχα μία συζήτηση με τον Δήμαρχο της Χάλκης. Ο 
Δήμαρχος της Χάλκης μου είπε ότι τώρα υπάρχει εκεί ένα πολυιατρείο με 
επιμελητή και βοηθό και η περίθαλψη είναι καλύτερη. Στη Σύμη που αναφέρατε, 
εν τω μεταξύ έχει πάει γιατρός.

Πιστεύω, λοιπόν, ότι υπάρχουν προβλήματα και το ανέφερα και 
πριν, αλλά δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά με το 
πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία προβλέπει την ιδιωτικοποίηση της 
υγείας. Δηλαδή δεν θα υπάρχει πια το δημόσιο σύστημα, αυτό θέλουν να 
καταργήσουν και θέλουν να περάσει η υγεία στα ιδιωτικά χέρια.

Νομίζουμε ότι αυτό θα είναι κάτι πολύ αρνητικό για την Ελλάδα. Και 
νομίζουμε ότι, αντίθετα, πρέπει να κάνουμε μία προσπάθεια οι υπηρεσίες υγείας 
που προσφέρονται στον πολίτη να είναι όλο και καλύτερες. Και θα το 
καταφέρουμε, διότι αυτή την στιγμή τελειώνουν πολλά νοσοκομεία, 
προσλαμβάνεται προσωπικό και έτσι το σύστημα θα λειτουργεί σωστά.

Ν.ΧΑΤΖΗΝ1ΚΟΛΑΟΥ: Να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, τον κ.Σημίτη. Το επόμενο 
ερώτημα του κ.Ρουσόπουλου στον Πρόεδρο κ.Καραμανλή.
Θ.ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, έψαξα στο αρχείο μου πολλούς μήνες πριν 
και όταν χτυπήσατε το πόδι σας στο ποδόσφαιρο πήγατε σε ιδιωτική κλινική για 
να νοσηλευτείτε. Δεν έχετε εμπιστοσύνη στα δημόσια νοσοκομεία;

Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Εχω. Τυχαίο ήταν το γεγονός, γιατί ο γιατρός ο οποίος εκλήθη 
έτυχε να δουλεύει εκεί. Ομως, μια και θίγετε αυτό το ζήτημα, είναι τεράστιο και 
θέλω να σας πω δυο λέξεις. Αυτή την στιγμή προσβάλλεται η ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια στα-περίσσότερα’ τουλάχιστον των*δημοσίων·νοσΘκομε4ων. -- -

Αναφερθήκατε στο Λαϊκό. Πήγα την περασμένη εβδομάδα, πριν από 
δέκα μέρες και η κατάσταση, τουλάχιστον σε ότι αφορά την ξενοδοχειακή 
περίθαλψη, είναι άθλια. Ράντζα σε όλους τους διαδρόμους. Υπάρχουν 
περιπτώσεις όπου στα εξωτερικά ιατρεία πλέκονται ανθρώπινα δράματα. Δεν είναι 
δυνατόν αυτά να τα εξωραΐζουμε και να κάνουμε ότι δεν τα βλέπουμε και απλώς 
να λέμε, "την επόμενη τετραετία θα τα κάνουμε καλύτερα".
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Εμείς εκείνο το οποίο πιστεύουμε είναι το εξής: Χρειάζεται μια βαθιά 
τομή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Χρειάζεται ένα άλλο σύστημα υγείας. Οχι με 
ιδιωτικοποιήσεις και τέτοιες διαστρεβλώσεις.

Εμείς πιστεύουμε ότι τα δημόσια νοσοκομεία εκείνο που χρειάζονται 
είναι να γίνουν ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και να απαλλαγούν από 
τις κομματικές διοικήσεις και τον κομματισμό. Χρειάζονται manager, δηλαδή γενικό 
διευθυντή εξειδικευμένο, χρειάζονται μηχανοργάνωση, χρειάζονται τη σύνδεση 
όλων των γιατρών της περιοχής και πάνω από όλα χρειάζονται την 
αποσυμφόρηση των εξωτερικών ιατρείων, με την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας 
υγείας, για αυτό έχουμε προτείνει τον οικογενειακό προσωπικό γιατρό. Και τα 
Κέντρα Υγείας αστικού τύπου και την ενίσχυση των άλλων.

Ομως, πρέπει να σας πω κάτι, επειδή άκουσα αυτά που ελέχθησαν 
για την υγεία. Είναι λιγάκι περίεργο, μετά από τόσα πολλά χρόνια στην εξουσία, 
να υπόσχεται κανένας βελτιώσεις στο σύστημα υγείας ή να υπόσχεται 300.000 
νέες θέσεις εργασίας. Αυτή την υπόσχεση την είχαμε ακούσει και στο 
προηγούμενο debate του '96 και είδαμε την αύξηση της ανεργίας κατά 
τουλάχιστον 200.000 ανθρώπους.

Αρα το ερώτημα είναι: Υπάρχει ή δεν υπάρχει αλαζονεία της 
εξουσίας, όταν βλέπει κανείς ότι όλα εξωραΐζονται και μένουμε απλώς σε 
υποσχέσεις για την επόμενη φορά;

Ν.ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ευχαριστώ. Η κα Στάη έχει το λόγο για να ξεκινήσει με τον 
κ.Σημίτη, με τον Πρωθυπουργό.
Ε.ΣΤΑΗ: Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσω από τον κ.Καραμανλή.
Ν .ΧΑΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Πάλι λάθος έκανα; Τα έχω μπερδέψει εντελώς. Κυρία Στάη, 
ξεκινήστε με τον κ.Καραμανλή. Δεν είμαι συνηθισμένος βλέπετε σε αυτό το ρόλο. 
Είμαι συνηθισμένος να ρωτώ. Το γεγονός όμως ότι ο ρόλος μου απόψε είναι τόσο 
βαρετός, κάνει και τους πέντε από τους συμμετέχοντες στη συζήτηση να 
ξεχωρίζουν σήμερα.

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Είναι και κρίσιμος.
Ν.ΧΑΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Είναι βαρετός κ.Πρόεδρε σε σχέση με το προηγούμενο 
debate, και είμαι ευτυχής γι' αυτό. Κυρία Στάη.
Ε.ΣΤΑΗ: ΓΓ αυτό είμαστε εμείς εδώ, να συμπληρώνει ο ένας τον άλλον 
κ.Χατζηνικολάου.

Να-*-πάμε-*<πον-τομέα*-της-εξωτερ^κής-πολπικής^-Μέχρι στιγμής 
περιορίζεστε συνήθως σε κριτική των πράξεων της κυβέρνησης. Ακούσαμε έντονη 
κριτική για την υπόθεση Οτσαλάν, έντονη κριτική για την επίσκεψη Κλίντον, έντονη 
κριτική για το Ελσίνκι. Για το Ελσίνκι μάλιστα ακούσαμε και μια πανσπερμία 
απόψεων των στελεχών σας.

Με δεδομένο ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι μείζον θέμα για τη 
χώρα μας, θα ήθελα να μας διευκρινίσετε κύριε Πρόεδρε τουλάχιστον απόψε, τις 
θέσεις σας για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις με βάση το πλαίσιο του Ελσίνκι, αν 
γίνετε κυβέρνηση.



Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Χαίρομαι που το ρωτάτε αυτό κα Στάη. Πρέπει να σας πω ότι 
είναι σαφές ότι όλοι οι Ελληνες πιστεύουμε ότι μπορούμε να βρούμε κάποια 
στιγμή τον τρόπο να εξομαλύνουμε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και όλοι θα 
είμαστε ευτυχέστεροι, όταν και εάν αυτό επιτευχθεί. Οπως επίσης ενθαρρύνουμε 
και την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας.

Εκεί που είναι οι διαφωνίες μας, είναι ότι με την πολιτική που 
ακολουθήθηκε σε πολλές περιπτώσεις στείλαμε στην άλλη πλευρά τα λάθος 
μηνύματα. Δηλαδή παρατηρούμε μία αδιαλλαξία από την άλλη πλευρά, δεν 
μετακινείται από τις πάγιες θέσεις. Θυμίζω ότι οι πάγιες θέσεις συμπεριλαμβάνουν 
καμία κίνηση στο Κυπριακό, όπου παραμένει βεβαίως το καθεστώς της 
παράνομης εισβολής και κατοχής σχεδόν του μισού νησιού.

Παραμένει το γεγονός ότι εγείρει η Τουρκία διεκδικήσεις σε βάρος 
κυριαρχικών δικαιωμάτων. Κατά συνέπεια, υπάρχει μια αναντιστοιχία μεταξύ 
εκείνων που θέλουν, εκείνων που πράγματι πρέπει αν θέλετε να πετύχουμε για το 
καλό και των δύο λαών, και εκείνων που αυτή τη στιγμή εμφανίζεται διατεθειμένη 
η Τουρκία να κάνει. Και πιστεύω ότι σε αυτό έχει συμβάλλει και η συμπεριφορά 
της ελληνικής κυβέρνησης που έδωσε πολλές φορές την αίσθηση, την εικόνα, ότι 
δεν είναι διατεθειμένη να σταθεί στα πόδια της και είναι εύκολο να κάνει 
υποχωρήσεις σε μείζονα ζητήματα.

Εκείνο που λέμε εμείς, είναι βεβαίως να γίνει διάλογος, βεβαίως να 
αναζητηθούν οι τρόποι για καλυτέρευση των σχέσεων αλλά τρία πράγματα είναι 
απαραίτητα: ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου, ο σεβασμός των Διεθνών 
Συνθηκών και η μη χρήση βίας και η μη απειλή χρήσης βίας. Αυτά δεν 
εξασφαλίστηκαν στο Ελσίνκι.

Το Ελσίνκι είχε και θετικές αναφορές, για παράδειγμα η αναφορά 
που κάνει στην Κύπρο. Δεν το δένει τελείως το θέμα αλλά εν πάση περιπτώσει 
ήταν μια θετική αναφορά. Σε σχέση όμως με τα ελληνοτουρκικά, με τις διμερείς 
σχέσεις, υπήρχε πολύ μεγάλο περιθώριο. Σε κάθε περίπτωση εμείς πιστεύουμε 
ότι η εξωτερική πολιτική είναι κάτι πολύ σημαντικό και δεν μπορεί να γίνεται στο 
πόδι. Να βλέπουμε δηλαδή τον πρώην υπουργό συχνά-πυκνά να επικρίνει, και 
μάλιστα σφοδρότατα, τον νυν Υπουργό.

Εμείς πιστεύουμε σε ένα εθνικό συμβούλιο εξωτερικής πολιτικής, 
που θα χαράξει επιτέλους εθνική στρατηγική. Αυτό το απεδέχθη ο νυν Υπουργός 
των Εξωτερικών αλλά προφανώς με παρέμβαση του Πρωθυπουργού αρνήθηκε η 
κυβέρνηση να προχωρήσει-σε-κάτι που το θεωραύμε-αναγκαια---------- ------

Ν.ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, τον κ.Καραμανλή. Η κα 
Στάη, στον κ.Σημίτη.
Ε.ΣΤΑΗ: Κύριε Πρόεδρε, το Ελσίνκι θεωρήθηκε μια μεγάλη επιτυχία της 
κυβέρνησής σας. Εχουν περάσει όμως τρεις μήνες από τότε και δεν έχουμε δει 
ούτε μια χειρονομία καλής θέλησης από την πλευρά της Τουρκίας, έτσι ώστε να 
αποδειχθεί ότι αποδέχεται εμπράκτως τις αρχές του Ελσίνκι.

Σας άκουγα προχθές στη Συνέντευξη Τύπου που δώσατε για θέματα 
εξωτερικής πολιτικής και σας άκουσα κάπως δυσαρεστημένο. Είπατε ότι "θα
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πρέπει να αποφασίσει κάποτε η Τουρκία αν θα ακολουθήσει τελικά το πλαίσιο του 
Ελσίνκι ή όχι". Πιστεύετε ότι βρισκόμαστε σε αδιέξοδο, όπως έχει συμβεί πολλές 
φορές, στον τομέα των ελληνοτουρκικών σχέσεων;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Καθόλου κα Στάη. Πρώτα απ' όλα θέλω να διευκρινίσω επειδή 
λέχθηκε ότι το Ελσίνκι δεν προβλέπει την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου, των 
Διεθνών Συνθηκών και τη μη χρήση βίας, ότι αυτές είναι πάγιες αρχές οι οποίες 
προβλέπονται στη Συνθήκη του Αμστερνταμ, σε όλες τις Συνθήκες της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης και εφαρμόζονται και σε αυτή την περίπτωση. Δεν θα 
επαναλαμβάνονται κάθε φορά στα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ενωσης αυτά τα 
οποία είναι αυτονόητα.

Εκείνο το οποίο έχω εξηγήσει είναι ότι η αντίληψη ότι επειδή 
συμφωνήσαμε το Δεκέμβρη πως θα είναι η πορεία της Τουρκίας προς την 
Ευρωπαϊκή Ενωση, ήδη το Γενάρη, το Φλεβάρη, το Μάρτη θα έχουν λυθεί όλα τα 
προβλήματα. Η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία είναι πολύ καθυστερημένη και 
πολιτικά και κοινωνικά και οικονομικά. Είναι μια χώρα η οποία είναι εκτός 
ευρωπαϊκών διαδικασιών και η οποία πρέπει σιγά-σιγά να συνηθίσει και να 
ενταχθεί σε αυτές τις ευρωπαϊκές διαδικασίες.

Τι έγινε στο Ελσίνκι; Στο Ελσίνκι λέχθηκαν δυο σημαντικά πράγματα 
για την Τουρκία. Το πρώτο, ότι θα πρέπει να προσαρμοστεί στο ευρωπαϊκό 
κεκτημένο εάν θέλει να έχει συνέχεια η υποψηφιότητά της. Και το δεύτερο, ότι θα 
πρέπει επίσης να ξεκαθαρίσει τις όποιες διαφορές νομίζει ότι έχει αυτή με τις 
γειτονικές της χώρες ή άλλες χώρες για να μπορέσει να συμμετάσχει στην πορεία 
ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Αυτό πρέπει να το κάνει η Τουρκία, αν θέλει να είναι υποψήφια χώρα 
και να απολαμβάνει των προτερημάτων της υποψήφιας χώρας. Στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση υπάρχει μια διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου. Συνέρχεται το 
Συμβούλιο Σύνδεσης, διαπιστώνει αν προχώρησε μια χώρα στην κατεύθυνση που 
έχει συμφωνηθεί ή όχι. Εάν δεν έχει προχωρήσει η χώρα στην κατεύθυνση που 
έχει συμφωνηθεί, τότε παύουν οι χρηματοδοτήσεις. Παύει η λειτουργία της 
υποψηφιότητας. Αυτό το ξέρει η Τουρκία και πρέπει να κάνει χειρονομίες.

Ν.ΧΑΤΖΗΝ1ΚΟΑΑΟΥ:0α περάσουμε στον κ.Καψή τώρα, θα ξεκινήσει από τον 
Πρωθυπουργό.
Μ.ΚΑΨΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα σας διηγηθώ μια ιστορία, την ιστορία του
ξενοδόχου κ.Μαλτέζου.-Είναι-πραγματικ^-·ιστορία,~Το-~'85·~πήρε-ένα-δάνειο 65 4
εκατομμύρια και μέχρι το 1990 πλήρωνε κανονικά τις δόσεις του. Το 1991 είχε
πρόβλημα, σταμάτησε, δεν πλήρωσε τις δόσεις, καταγγέλθηκε η σύμβαση. Το
χρέος του τότε -πλήρωνε κανονικά μέχρι την εποχή- είχε φτάσει αισίως τα 101
εκατομμύρια.

Συνέχισε να πληρώνει ο άνθρωπος όποτε είχε χρήματα, έδωσε άλλα 
24 εκατομμύρια και το χρέος του μέχρι χθες ήταν 656 εκατομμύρια. Με την 
ρύθμιση που περάσατε έπεσε στα 279 εκατομμύρια. Εχει λόγο να ψηφίσει 
ΠΑΣΟΚ;
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Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Νομίζω ότι κάθε ένας έχει λόγο να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ, βλέποντας την 
μακροπρόθεσμη εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας και βλέποντας τί έκανε το 
ΠΑΣΟΚ τα 4 αυτά τελευταία χρόνια για ν' αλλάξει την πορεία της χώρας. Εκανε 
σημαντικά. Πάρτε το δικό σας το παράδειγμα. Αναφερθήκατε στο '85, 
αναφερθήκατε στο '90 και στο '91. Πόσο ήταν ο τόκος τον οποίο τότε πλήρωνε 
αυτός ο ξενοδόχος; Ο τόκος τότε επειδή ο πληθωρισμός κυμαινόταν σε πολύ 
υψηλά επίπεδα θα ήταν γύρω στο 20-25%. Πόσο θα είναι ο τόκος τον οποίο θα 
πληρώνει ένας ξενοδόχος μετά την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ στο τέλος του 
έτους; Ο τόκος αυτός θα πέσει περίπου στο 5%. Από 20%-25% θα πάμε στο 5%. 
Αυτό διευκολύνει όλες τις επιχειρήσεις.

Εμείς κάναμε επιπρόσθετα -όπως εσείς ο ίδιος αναφέρατε- αυτή την 
ρύθμιση σε σχέση με τα πανωτόκια και από τους αριθμούς τους οποίους 
αναφέρατε προκύπτει ότι σαφώς περιορίστηκε το χρέος του. Πρέπει να λάβετε 
όμως υπόψη, για να μην δημιουργούν εντυπώσεις οι αριθμοί, ότι άλλη αξία είχε η 
δραχμή τότε, άλλη αξία έχει η δραχμή σήμερα, διότι εν τω μεταξύ λόγω 
πληθωρισμού η αξία της δραχμής είναι μικρότερη, αλλά έχει σταθεροποιηθεί -και 
το λέω αυτό για να μην προκληθούν παρεξηγήσεις και- άρα τα χρήματα αυτά ως 
προς την ουσία είναι λιγότερα.

Πιστεύω αν ο ξενοδόχος θέλει ανάπτυξη τουρισμού, θέλει μια 
οικονομία εύρωστη, θέλει μια οικονομία όπου το νόμισμα έχει αξία, τότε έχει κάθε 
λόγο να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ.

Ν.ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ:Να ευχαριστήσω τον κ.Σημίτη. Κύριε Καψή το επόμενο 
ερώτημα στον κ.Καραμανλή.
Μ.ΚΑΨΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ας πούμε ότι είσθε ένας μικρομεσαίος επιχειρηματίας. 
Τα τελευταία χρόνια είδατε το κόστος του χρήματος να πέφτει, τον πληθωρισμό να 
πέφτει, την οικονομία ν' αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, την χώρα να 
μπαίνει στην ΟΝΕ. Εχετε κανένα λόγο να ρισκάρετε και να ψηφίσετε Καραμανλή;

Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Ειδικά αν είμαι μικρομεσαίος πάρα πολύ έντονο. Οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις κ.Καψή τα τελευταία χρόνια ετέθησαν υπό διωγμό. 
Απόδειξη είναι ότι στις δύο που ανοίγουν τρεις κλείνουν. Και αυτά είναι στοιχεία 
του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Πρέπει να σας πω το εξής: Οτι η φορολογική επιδρομή που 
εξαπολύθηκε εις βάρος πολλών στρωμάτων του Ελληνικού λαού, έπληξε καίρια 
τους μικρομεσαίους. Τα αντικειμενικά κριτήρια που αν θέλετε είναι και η απόδειξη 
μιας όχι μόνο ανεντιμότητας,- αλλά και ανηθικότητας-του-κράτους—δεν μπορώ να 
ελέγξω, δεν μπορώ να έχω ένα σωστό, ορθολογικό φορολογικό σύστημα και γι' 
αυτό ισοπεδώνουν και εξομοιώνουν ανόμοιες καταστάσεις- οδήγησαν στην 
απόγνωστη πάρα πολλούς μικρομεσαίους. Και θυμίζω ότι οι μικρομεσαίοι και η 
δραστηριότητά τους είναι άμεσα συνδεδεμένη με την απασχόληση ή από την άλλη 
πλευρά με την ανεργία. Ενας από τους λόγους για τους οποίους βλέπουμε τέτοια 
έξαρση της ανεργίας είναι ακριβώς επλήγησαν οι μικρομεσαίοι, τους οποίους 
πρέπει πράγματι να ενισχύσουμε.

Θέλω όμως να πω και κάτι ακόμα, οι μικρομεσαίοι είναι το κλειδί, ένα 
από τα κλειδιά για μια ταχύρυθμη οικονομική ανάπτυξη και αυτή η οικονομική
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ανάπτυξη πάνω απ' όλα στοχεύει στην βελτίωση των όρων ζωής των πολλών. Και 
ταυτόχρονα των υπηρεσιών που προσφέρει το κράτος στους πολίτες. Υγεία 
είπαμε πριν, παιδεία είναι άλλο κύριο θέμα που σχετίζεται με τους νέους 
ανθρώπους. Τους νέους ανθρώπους που θέλουμε να τους δούμε να μπαίνουν και 
σε μια λογική επιχειρηματικότητας, νέας επιχειρηματικότητας.

Οταν βλέπουν την μικρομεσαία επιχείρηση να συνθλίβεται το μόνο 
μήνυμα που παίρνουν είναι ότι έχουν απέναντι τους ένα κράτος και μια κυβέρνηση 
αν θέλετε, που δεν είναι φιλική, αλλά είναι εχθρική απέναντι τους.

Κάνατε ένα σχόλιο για τα πανωτόκια. Πρέπει να σας πω ότι αυτό 
είναι σύγχρονη ντροπή, είναι άγος. Εμείς έχουμε προτείνει μια ρύθμιση, την 
οποίαν την απέκλεισε η κυβέρνηση και προτίμησε την δική της, η οποία δεν 
απάλλαξε στην ουσία τους πολίτες αυτούς από το πρόβλημα που έχουν. 
Πρόβλημα τεράστιο και πρέπει να σας πω ότι τα κέρδη φέτος των τραπεζών 
ξεπερνούν το 1 τρισεκατομμύριο δραχμές. Θα ήταν φοβερό δηλαδή να υπάρξει 
μια ελάφρυνση, η οποία δεν θα ξεπέρναγε τα 200 δισεκατομμύρια για κάτι που 
απασχολεί τόσες δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας;

Ν.ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Να πάμε στον τελευταίο γύρο ερωτήσεων, είναι η τέταρτη 
ερώτηση που θα κάνουν οι τρεις δημοσιογράφοι κυρίες και κύριοι προς τους δυο 
πολιτικούς αρχηγούς. Ο κ.Ρουσόπουλος θα ξεκινήσει με τον Πρόεδρο της Νέας 
Δημοκρατίας.
Θ.ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρότι κ.Χατζηνικολάου θα ήθελα να είχαμε και μια πέμπτη 
όπως είχαμε το '96.

Ν.ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Πρέπει να σας πω ότι πριν ξεκινήσει η συζήτηση, ζήτησα 
από τους εκπροσώπους των δυο κομμάτων να κάνουν αυτή την αλλαγή στις 
ρυθμίσεις, στη συμφωνία, που το 1966 είχε γίνει την τελευταία στιγμή και μου το 
αρνήθηκαν.

Θ.ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν πειράζει, θα διαλέξω λοιπόν μια ερώτηση. Ας 
υποθέσουμε κ.Πρόεδρε ότι είμαι 20 χρόνια νεότερος, κοντεύω να μπω στο 
Πανεπιστήμιο και δεν ξέρω τι να σπουδάσω. Μου λέτε σας παρακαλώ τι να 
σπουδάσω, τι να γίνω όταν μεγαλώσω για να βρω δουλειά και να μην μοιράζω 
πίτσες τα βράδια;
Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Θα σας έλεγα ότι μια πολύ-πολύ καλή ευκαιρία, θα ήταν να 
προσανατολιστείτε προς τις νέες τεχνολογίες. Το πιστεύω πάρα πολύ αυτό. 
Πιστεύω ότι η εποχή στην οποία έχουμε μπει, είναι η εποχή της γνώσης.

Η γνώση έχει γίνει συνώνυμη με τον πλούτο. Η γνώση σήμερα -κι 
όταν λέω γνώση εννοώ βεβαίως και τις νέες τεχνολογίες στην κοινωνία της 
Πληροφορίας- είναι το κλειδί για την ανάπτυξη, αλλά και την ατομική πρόοδο.

Βεβαίως όμως είναι και το νέο κριτήριο ανισοτήτων. Εκείνοι που θα 
έχουν πρόσβαση, θα είναι αν θέλετε οι προνομιούχοι του αύριο. Εκείνοι που δεν 
θα έχουν γιατί κάποιο κράτος παραμέλησε να τους δώσει τα εφόδια, θα είναι οι 
περιθωριοποιημένοι του αύριο.
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Αυτή τη στιγμή κ.Ρουσόπουλε είμαστε η χώρα που έχει τον 
χαμηλότερο δείκτη επένδυσης στις νέες τεχνολογίες, το μικρότερο ποσοστό 
αναλογικά με τον πληθυσμό ηλεκτρονικών υπολογιστών, η έρευνα είναι 
εγκαταλελειμμένη.

Τα λέω αυτά, γιατί είναι καίριο να πιστέψουμε και να καταλάβουμε 
όλοι μαζί ότι Παιδεία, Νέες Τεχνολογίες είναι ο τομέας στον οποίο μπορούμε να 
διακριθούμε στο αύριο. Κι όταν λέω αύριο, το αύριο είναι εδώ, είναι σήμερα, είναι 
η ώρα να δείξουμε εμπιστοσύνη στους ανθρώπους μας.

Ποιά είναι η δύναμη της Ελλάδας; Η δύναμη της Ελλάδας δεν ήταν 
ποτέ οι αριθμοί. Ηταν το ανθρώπινο δυναμικό. Οι άνθρωποι. Και μια και μιλάμε 
για μέλλον; Κυρίως οι νέοι άνθρωποι. Σε αυτούς πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη 
και σε αυτούς να επενδύσουμε.

Γι' αυτό πιστεύουμε ότι είναι η ώρα για μια μεγάλη μεταρρύθμιση, 
ουσιαστική στην Παιδεία. Αλλά μια μεταρρύθμιση που δεν θα γίνεται στο πόδι, όχι 
από υπουργό σε υπουργό, ή από κυβέρνηση σε κυβέρνηση. Αλλά που θα 
προκύψει από έναν ουσιαστικό εθνικό διάλογο, που τον έχουμε προτείνει 
δυστυχώς η Κυβέρνηση τον απέρριψε και μάλιστα με πρόταση νόμου τον είχαμε 
προτείνει, ώστε να εξασφαλίσουμε ένα σύστημα Παιδείας, το οποίο θα έχει 
ορίζοντα μακρόπνοο. Εμείς φιλόδοξα λέμε, ορίζοντα εικοσαετίας.

Γιατί λέω τη λέξη «φιλόδοξο» κ.Ρουσόπουλε, γιατί είναι η ώρα να 
σκεφτούμε λίγο πιο ψηλά. Εγώ αρνιέμαι τη νοοτροπία του να βάζουμε τον πήχη 
χαμηλά για να εθίζουμε τους πολίτες στη μετριότητα. Πιστεύω ότι ήρθε οι Ελληνες 
και ιδίως οι νέοι Ελληνες, να σκεφτούμε ψηλά.

Ν.ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Να ευχαριστήσω τον κ.Καραμανλή. Ο κ.Ρουσόπουλος θα 
ρωτήσει τώρα τον κ.Σημίτη.
Θ.ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Το ίδιο ερώτημα ουσιαστικά. Ο κ.Καραμανλής μου πρότεινε 
να σπουδάσω Νέες Τεχνολογίες και στο πρόσωπό μου στον κάθε 18ρη, γιατί εκεί 
θα βρω δουλειά. Εσείς τι μου λέτε να κάνω; Ποιό κλάδο να ακολουθήσω για να 
μην είναι ένας άνεργος με πτύχιο;
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Πρώτα από όλα θέλω να παρατηρήσω το εξής: Ακούστηκε, ότι 
αρνιόμαστε να βάλουμε τον πήχη χαμηλά. Συμφωνώ απόλυτα. Ο πήχης πρέπει 
να είναι ψηλά. Αλλά ακούσαμε πριν λίγο καιρό ότι θα καταργηθούν οι εξετάσεις 
στη Β' Λυκείου.

Αυτό-είναι ένα-^έτρο για -να -ικανοποιηθούν- κάποιοι·-κι-ένα μέτρο το 
οποίο δεν έχει και σχέση με την πραγματικότητα. Γιατί οι εξετάσεις της Β' Λυκείου, 
είναι εξετάσεις οι οποίες λαμβάνονται υπόψη μονάχα εφόσον είναι υπέρ του 
μαθητή. Αν δεν είναι υπέρ του μαθητή, δεν λαμβάνονται υπόψη.

Ακούσαμε επίσης σε σχέση με αυτά που ανέφερε για την τεχνολογία 
ο κ.Καραμανλής, ότι θα ενισχυθεί η αγορά computer κ.λ.π., με μείωση του φόρου 
προστιθέμενης αξίας, αυτή είναι η εξαγγελία. Φαίνεται η Νέα Δημοκρατία αγνοεί το 
σύστημα το οποίο ισχύει για το ΦΠΑ, το οποίο είχε συμφωνήσει η ίδια. Δεν μπορεί 
να μειωθεί ο ΦΠΑ, είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Γι' αυτό η Κυβέρνηση έχει
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πάρει μια σειρά από μέτρα, τα οποία διευκολύνουν την αγορά ηλεκτρονικών 
υπολογιστών.

Συμφωνώ ότι πρέπει η νέα εξέλιξη, να είναι μια εξέλιξη η οποία έχει 
στο επίκεντρό της τη γνώση, ότι πρέπει εμείς οι Ελληνες να αποκτήσουμε όλα τα 
εφόδια για την κοινωνία της Πληροφορίας, αλλά πρέπει να αποκτήσουμε τα 
εφόδια, όπως και πρέπει να αποκτήσουμε τη γνώση, με τρόπο, με τον οποίο θα 
μπορούμε να εφαρμόζουμε. Με τρόπο με τον οποίο τα παιδιά μας θα μπορούν να 
γίνουν ανταγωνιστικά στην Ευρώπη.

Γι' αυτό χρειάζεται η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Να μην έχουμε 
παιδιά απλώς διδάσκονται και είναι ικανοποιημένα επειδή διδάχτηκαν. Να έχουμε 
παιδιά τα οποία μπορούν να πάνε στο εξωτερικό. Και όταν πάνε στο εξωτερικό, 
να πάρουν θέση. Κι όταν έρθουν ξένοι εδώ, να μπορούν και οι Ελληνες να πάρουν 
τη θέση.

Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση και σ’ αυτή την πρόκληση θα 
ανταποκριθούμε με τη συνέχεια της μεταρρύθμισης.

Ν.ΧΑΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Να ευχαριστήσω τον κ.Καραμανλή. Κυρία Στάη, με τον 
Πρωθυπουργό θα ξεκινήσετε.
Ε.ΣΤΑΗ: Είναι η τελευταία μου ερώτηση και για τους δύο. Θα ήθελα, λοιπόν, παρ' 
όλο που έχουμε αποδεχθεί τους κανόνες αυτού του διαλόγου, δεν πρόκειται να 
τους ανατρέψω κ.Χατζηνικολάου, μην ανυσηχείτε.

Ν .ΧΑΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Μην το κάνετε στο '90 κα Στάη.
Ε.ΣΤΑΗ: Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Θα ήθελα, όμως, με έναν άλλο τρόπο, 
θέτοντας τα ερωτήματά μου, να επικοινωνήσουν οι δυο τους. Κύριε Πρόεδρε, 
βρισκόμαστε στις τελευταίες μέρες της προεκλογικής αντιπαράθεσης, το 
θερμόμετρο ανεβαίνει και εσείς και η Νέα Δημοκρατία και μέσω των διαφημίσεών 
σας, αλλά και μέσω των δηλώσεών σας, κλιμακώνετε και τις προσωπικές σας 
αντιπαραθέσεις. Εσείς επιτίθεστε κατά του κ.Καραμανλή, τον χαρακτηρίζετε 
μόνιμο αρνητή των πάντων, πολιτικό γυρολόγο, συλλέγω κάποια από αυτά τα 
οποία λέτε.

Τώρα που τον έχετε δίπλα σας και βρισκόμαστε λίγο πριν από τις 
εκλογές, θα ήθελα στα δύο λεπτά που έχετε για να απαντήσετε, να μας πείτε γιατί 
δεν πρέπει να τον προτιμήσει ο ελληνικός λαός.

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Κυρία* Στάη-,-κάνετε-λάθος.-Εγώ αναφέρομαι-στην-πολπική της Νέας 
Δημοκρατίας και στην πολιτική την οποία εκφράζει ο κ.Καραμανλής. Ο 
κ.Καραμανλής, για παράδειγμα, ισχυρίστηκε -και το ακούσαμε και απόψε- ότι θα 
αυξήσει τη σύνταξη στις 150.000 στις 10 Απριλίου και μετά όταν ρωτήθηκε για τη 
δαπάνη, είπε "όχι, δεν θα γίνει αυτό στις 10 Απριλίου, αλλά σε βάθος χρόνου".

Τον ακούσαμε απόψε ότι αυτή η αύξηση κοστίζει μονάχα 200 
δισεκατομμύρια, ενώ, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους, η αύξηση αυτή κοστίζει τουλάχιστον 600 δισεκατομμύρια.
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Γι’ αυτό λέμε εμείς ότι είναι υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Γι’ αυτό 
λέμε ότι αυτή η πολιτική είναι μία πολιτική η οποία επιλέγεται για να δημιουργήσει 
εντυπώσεις, για να τραβήξει τη μία ή την άλλη ομάδα, ώστε να ψηφίσει αυτή η 
ομάδα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Δεν είναι μία πολιτική η οποία στηρίζεται σε πρόγραμμα, σε σχέδιο, 
σε μακροπρόθεσμο στόχο. Εμείς αυτό το οποίο πιστεύουμε είναι, ότι αυτή την 
στιγμή η Ελλάδα αυτό το οποίο χρειάζεται είναι ακριβώς το πρόγραμμα, το όραμα 
και τον δρόμο προς το όραμα αυτό. Χρειάζεται μία πολιτική η οποία έχει διαγράψει 
τα μέτρα και έχει καθορίσει πώς θα φτάσουμε τον στόχο.

Εμείς έχουμε σε πολλούς τομείς, αναφέρω π.χ. το Γ' Σχέδιο 
Ανάπτυξης, κάνει ήδη μία σημαντική προεργασία για τα έργα που θα γίνουν σε 
όλη την Ελλάδα. Υπάρχει το πρόγραμμα, υπάρχει το σχέδιο. Και επειδή ακριβώς 
υπάρχει αυτό, για αυτό πιστεύουμε ότι στις εκλογές αυτές ο ελληνικός λαός 
πρέπει να σταθεί σε μία παράταξη, η οποία και την εμπειρία έχει και την γνώση, 
αλλά ταυτόχρονα έχει κάνει την προετοιμασία και έχει και τον προγραμματισμό να 
φέρει την Ελλάδα πιο μπροστά.

Ν.ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κυρία Στάη, στον κ.Καραμανλή.
Ε.ΣΤΑΗ: Κύριε Πρόεδρε, εσείς λέτε από την πλευρά σας πολλά για τον 
Πρωθυπουργό και την κυβέρνησή του. Ενα από αυτά είναι ότι ηγείται μιας 
επικίνδυνης και αλαζονικής κυβέρνησης. Τώρα που τον έχετε δίπλα, θα ήθελα να 
πείτε στον ελληνικό λαό γιατί κατά την γνώμη σας δεν πρέπει να τον ψηφίσει.

Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εχω πει πολλές φορές και θέλω να το 
επαναλάβω στην ερώτησή σας: Δεν προσωποποιώ ποτέ πολιτικές διαφωνίες. Δεν 
έχω τίποτα εγώ προσωπικά με τον κ.Σημίτη. Τον θεωρώ έναν ευπρεπή άνθρωπο.

Εκείνο, όμως, το οποίο πρέπει να τονίσω είναι, ότι έχω πολλές 
διαφωνίες με την πολιτική που ακολουθεί αυτή η κυβέρνηση και νομίζω ότι τις έχω 
κάνει πάρα πολύ φανερές και στη σημερινή συζήτηση.

Για παράδειγμα, το ζήτημα της οικονομικής ανάπτυξης, που δεν 
πρέπει να αρκούμαστε σε ρυθμούς μετριότητας, όπως σήμερα. Το ζήτημα της 
κοινωνικής αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς. Ακόυσα να επικρίνεται πάλι η 
δέσμευσή μας για μια σχετική -δεν είναι φοβερή- αύξηση των χαμηλοτέρων 
συντάξεων. Να κρίνω δηλαδή ότι είναι ικανοποιητική σήμερα η κατάσταση. Αυτό 
θα πρέπει να το πει η κυβέρνηση σε εκείνους που προσπαθούν να τα βγάλουν 
πέρα σήμερα, με-80.-000«ή-90·.000-δραχμές. - —  -----  — ·.·*-*— .... ,·- ·

Θέλω να πω, λοιπόν, το εξής: Εχουμε πολλά να κάνουμε, τα οποία 
αυτή την στιγμή δεν έχουν γίνει. Χάθηκε χρόνος για την Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν 
έχει κανένα λόγο να είναι ουραγός της Ευρώπης, μπορεί να είναι πραγματικά, 
στην ουσία, ισότιμη και ίσως μια μέρα σε κάποιους τομείς να πρωταγωνιστήσει.

Και, ταυτόχρονα, θα ήθελα να πω και κάτι ακόμα κυρία Στάη. Η πολύ 
μακρά παραμονή στην εξουσία φθείρει. Εχουμε ένα κόμμα στην εξουσία το οποίο 
σχεδόν ολοκληρώνει 20 χρόνια. Αυτό εκτρέφει την αλαζονεία. Αλαζονεία της
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εξουσίας, η οποία εκπέμπεται από πάρα πολλές πλευρές. Εκπέμπεται από τη 
λογική, ότι όλα είναι τέλεια, όλα έχουν γίνει καλά.

Δεν βλέπουμε δηλαδή, δεν θέλουμε να δούμε, τα πολλά αρνητικά 
που υπάρχουν, τις πλευρές με τις σκιές που αφορούν τους πολλούς Ελληνες. Ή 
αυτή η νοοτροπία ότι μόνο εμείς μπορούμε να κυβερνήσουμε, όλοι οι άλλοι είναι 
ανίκανοι. Ή την αντίδραση που υπάρχει όταν γίνεται διάλογος και κριτική.

Αντιπολίτευση είναι. Η αντιπολίτευση και κριτική θα κάνει και 
προτάσεις θα καταθέσει. Η κυβέρνηση αντιδρά με μια υπερευαισθησία, με μια 
νοοτροπία δηλαδή αλαζονείας περίπου καθεστωτικής αντίληψης. Ή να 
επικαλεστώ συγκεκριμένες τοποθετήσεις επιφανών στελεχών της κυβέρνησης, 
που μίλησαν για καθεστώς.

Εκείνο, λοιπόν, που λέμε είναι, ότι αυτή η κυβέρνηση ό,τι είχε να 
δώσει το έδωσε και είναι η ώρα να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα.

Ν.ΧΑΤΖΗΝ1ΚΟΛΑΟΥ: Να ευχαριστήσω τον κ.Καραμανλή. Θα πάμε τώρα στον 
κ.Καψή. Κύριε Καψή ξεκινάτε από τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, την 
τελευταία σας ερώτηση.
Μ.ΚΑΨΗΣ: Εχω μια δήλωση κ.Πρόεδρε δική σας της 6.5.99, δήλωση που 
ανακάλυψε ο κ.Λαλιώτης κι έδωσε στη δημοσιότητα: "αν είναι να κάνουμε 
μαϊμουδιά για να μπούμε στην ΟΝΕ, κομμάτια να γίνει". Κάναμε "μαϊμουδιά"; 
Γιατί αν κάναμε "μαϊμουδιά" θέλουμε να μας πείτε, που έγινε, πότε έγινε, πως 
έγινε. Αν δεν κάναμε, γιατί κάνατε αυτή τη δήλωση, που μόνο κακό έκανε στην 
εθνική προσπάθεια.

Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Κύριε Καψή κανένα κακό δεν έκανε. Εμείς έχουμε στηρίξει 
την προσπάθεια για την ΟΝΕ, με όλους τους τρόπους. Και αυτό το ξέρουν όλες 
οι Ελληνίδες και όλοι οι Ελληνες. Αναφέρεστε σε μια δήλωση, η οποία είχε να 
κάνει και την επανέλαβα με άλλα λόγια ίσως, την επανέλαβα επανειλημμένα, 
ιδίως στις συζητήσεις για τον προϋπολογισμό.

Είναι βέβαιο ότι έγινε κάποιο μαγείρεμα αριθμών κυρίως σε ό,τι 
αφορά το έλλειμμα. Βεβαίως υπάρχει αντίλογος και τον ξέρουμε, τον είχα πει 
και τότε. Το έκαναν κι άλλες χώρες. Γι' αυτό και ποτέ δεν το κάναμε αυτό αιχμή 
της κριτικής μας.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος δεν πειράζει, ας γίνουν και 
δυο τρία τέτοια:~Κινδυνε·ύαμε-όμως*-από -την-σλαζσνική--συμπεριφορά της 
Κυβέρνησης, να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι όλα πάνε καλά. Εμείς 
πιστεύουμε και το είπα πολλές φορές και σήμερα,,ότι στην οικονομία πάρα 
πολλά πράγματα δεν πάνε καλά.

Συμπεραίνω: Κύριε Καψή εμείς θεωρούμε θετικό ότι μπαίνουμε 
στην ΟΝΕ. Αλλά βλέπουμε πάρα-πάρα πολλά άλλα τρωτά και στην οικονομία 
και στην κοινωνία και στον τρόπο που λειτουργεί το κράτος και συμπεριφέρεται 
στους πολίτες. Και λέμε το εξής: ότι εν πάση περιπτώσει ό,τι καλό έχει γίνει, 
πάνω σε αυτό θα οικοδομήσουμε. Αλλά έχουμε πολλά να αλλάξουμε και πολλά 
να συμπληρώσουμε με νέα αρχή. Και μάλιστα θα σας έλεγα ότι αυτό πρέπει να
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το κάνει και μπορεί να το κάνει μόνο μια κυβέρνηση που έχει φρέσκους 
ανθρώπους, που έχει νέες ιδέες, που δεν έχει φθαρεί από τον πολύ χρόνο 
άσκησης εξουσίας.

Γιατί ο πολύς χρόνος, μοιραία δημιουργεί και την αλαζονεία της 
εξουσίας, αλλά δημιουργεί και εκφυλιστικά φαινόμενα. Αυτό δεν είναι 
προσωπική αιχμή κατά κανενός. Και επιμένω σε αυτό. Γιατί ποτέ, δεν 
προσωπικές αιχμές.

Η παιδεία μου κι αν θέλετε και η πολιτική σχολή από την οποία 
προέρχομαι, δεν μου το επιτρέπει αυτό. Σέβομαι όλους όσους είναι στο 
δημόσιο βίο και πάνω από όλα εκείνους με τους οποίους βρισκόμαστε σε 
πολιτική αντιπαράθεση. Άλλο αυτό όμως και άλλο η αυστηρή κριτική, ότι είναι η 
ώρα στο 2000 να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα, χωρίς διαχωριστικές γραμμές, 
χωρίς αναφορές στο παρελθόν, αλλά κοιτάζοντας μόνο μπροστά, για μας και 
τις νέες γενιές.

Ν.ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε ο χρόνος τελείωσε. Σας ευχαριστώ. 
Κύριε Καψή θα απευθυνθείτε στον κ.Σημίτη τώρα.
Μ.ΚΑΨΗΣ: Στη θέση μου το 1996 ήταν κ.Πρόεδρε ο Παύλος Τσίμας. Σας είχε 
ρωτήσει τότε ως ένα νέο παιδί που θέλει να του δώσετε ελπίδες, τι υπόσχεστε 
εφόσον εκλεγείτε. Και είχατε μιλήσει αρκετά συγκινητά. Ο νεαρός αυτός 
μεγάλωσε, πέρσι ήταν στη Β' Λυκείου. Κόπηκε. Και έζησε και την πρώτη του 
απογοήτευση. Τώρα είναι σε ένα Τεχνικό Λύκειο δεν είναι πολύ ευχαριστημένος 
και φοβάται την ανεργία. Τώρα, τι του υπόσχεστε;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Πρώτα από όλα επειδή η ερώτηση τότε ήταν πως αλλάζει η 
Ελλάδα, σε αυτό τον νέο, αν θέλω να του δείξω την πορεία της χώρας, θα του 
έδειχνα ό,τι συμβαίνει στην χώρα από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη, 
από τα νέα Πανεπιστήμια, τα Νοσοκομεία, τα μεγάλα έργα όπως είναι η Εθνική 
Οδός, το Μετρό. Θα του έδειχνα επίσης την προσπάθεια η οποία γίνεται για την 
κατάρτιση ανέργων, τα νέα Νοσοκομεία που χτίζονται.

Και θα του έλεγα το Εξής: είμαστε μια χώρα η οποία έχει ρυθμούς 
ανάπτυξης 3,5%. Στο πρόσφατο Συμβούλιο Κορυφής της Λισαβόνας, η 
Ευρωπαϊκή Ενωση αποφάσισε για να περιορίσει την ανεργία, για να αυξήσει 
την απασχόληση και να έχουν όλοι περισσότερες δυνατότητες και ευκαιρίες, να 
αυξήσει τους ρυθμούς ανάπτυξης σε 3%.

Η -Ελλάδα-είναι-πάνω από το -ρυθμό-ανάπτυξης-στόχο που έβαλε 
η Ευρωπαϊκή Ενωση. Τα επόμενα χρόνια θα είναι 4%. Στο Τεχνικό 
Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο, στο σχολείο το οποίο βρίσκεται ο νεαρός, θα 
αποκτήσει ένα δίπλωμα, το οποίο του επιτρέπει να κάνει ορισμένες δουλειές. 
Μπορεί να πάει μετά στο ΙΕΚ, μπορεί να πάει στο ΤΕΙ και μπορεί και με τον 
ΟΑΕΔ, να βρει τη δυνατότητα μιας κατάρτισης, η οποία συνδέεται με πρακτική 
άσκηση, η οποία θα του δώσει δουλειά.

Εχει δρόμους. Και θα δημιουργούμε όλο και περισσότερους 
δρόμους. Η Ελλάδα, είναι μια χώρα η οποία τώρα δεν κοιτάζει τις άλλες χώρες 
και παρακολουθεί από μακριά τι συμβαίνει εκεί. Η Ελλάδα σήμερα είναι μια
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χώρα η οποία μπορεί να αντιμετωπίζει τα δικά της προβλήματα. Εχουμε 
πόρους. Εχουμε τα 15 τρις του Τρίτου Σχεδίου Ανάπτυξης, έχουμε για τη 
γεωργία 9,5 τρις. Μπορούμε να κάνουμε πολλά. Και γι’ αυτό, κάθε Ελληνας 
αύριο θα έχει μια καλύτερη δυνατότητα.

Ν.ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Να ευχαριστήσω θερμά τον Πρωθυπουργό, τον κ.Κώστα 
Σημίτη, τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας τον κ.Κώστα Καραμανλή, τους 
συναδέλφους μου δημοσιογράφους, τον κ.Θ.Ρουσόπουλο, την κα Ε.Στάη και 
τον κ.Μ.Καψή που κατέστησαν το ρόλο μου βαρετό απόψε. Είμαι πανευτυχής 
γι' αυτό, διότι αυτό αποδεικνύει κύριε Πρόεδρε ότι έγινε ένας διάλογος στον 
οποίιο τηρήθηκαν με θρησκευτική ευλάβεια από όλους όσοι μετείχαν αυτά που 
συμφωνήθηκαν από τα δύο μεγάλα κόμματα. Αυτό είναι η ευτυχέστερη στιγμή 
για κάποιον που αναλαμβάνει να συντονίσει.

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Μου επιτρέπετε -εντός ή εκτός κανόνων- να ευχαριστήσω και εγώ 
εσάς, να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους δημοσιογράφους για τη συμβολή 
τους, τη συμμετοχή τους και γι' αυτή την πιστεύω πολύ ωραία συζήτηση. Και 
βεβαίως να ευχαριστήσω και τον κ.Καραμανλή.
Θ.ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Αν μας ευχαριστείτε, αρχίζω να ανησυχώ κ.Πρόεδρε. 
Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να σας ευχαριστήσω όλους. 
Και να ευχαριστήσω και τον Πρωθυπουργό, γιατί νομίζω η συζήτηση είχε 
πράγματι ένα υψηλό επίπεδο.

Ν .ΧΑΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Νομίζω πως ήταν μια συζήτηση υψηλού επιπέδου, σε 
άριστο κλίμα. Μια συζήτηση που μου επιτρέπει κλείνοντας κυρίες και κύριοι, να 
διατυπώσω την ευχή μετά τις εκλογές τα δύο μεγάλα κόμματα και ανεξάρτητα 
από το αποτέλεσμα των εκλογών, να ξανασυζητήσουν το θέμα των 
τηλεοπτικών αυτών συζητήσεων, να τις απελευθερώσουμε από τον βραχνά 
κάποιων όρων οι οποίοι δυσκολεύουν την επικοινωνία και οι οποίοι αν δεν 
υπήρχαν νομίζω ότι θα έδιναν τη δυνατότητα να απογειωθεί ο αποψινός 
διάλογος.
Ε.ΣΤΑΗ: Και εμείς συνυπογράφουμε από εδώ.

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Κύριε Χατζηνικολάου, επειδή είναι η δεύτερη φορά που κάνετε το 
σχόλιο αυτό...
Ν.ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ευχή είναι κύριε Πρόεδρε.
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Μου επιτρέπετε να κάνω και εγώ μια παρατήρηση. Εγώ έχω μια 
επιδίωξη: Να κρατάω το επίπεδο ψηλά. Το επίπεδο της πολιτικής ζωής, των 
πολιτικών προσώπων. Και πιστεύω ότι το επίπεδο κρατιέται ψηλά όταν δεν 
γίνονται κοκορομαχίες, προσωπικές αντιπαραθέσεις,“όταν ̂ ενυπάρχουν τριβές 
και αντιπαλότητες οι οποίες εκθέτουν τους συμμετέχοντες στο κοινό, ώστε το 
κοινό μετά να τις κοιτάζει με περιφρόνηση.

Εάν το κόμμα μου, η παράταξη μου ήθελε κανόνες, ήθελε κανόνες 
ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Γιατί θέλουμε να προασπίσουμε το επίπεδο της 
πολιτικής, να το κρατήσουμε ψηλά και ο Ελληνας πολίτης να εκτιμά τους 
πολιτικούς. Οχι να γελάει με αυτούς.

Ν.ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Είμαι υποχρεωμένος να σας δώσω τον ίδιο χρόνο για 
σχόλιο.
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Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Κύριε Χατζηνικολάου δεν θα απαντήσω σε αυτό, δεν θα 
μπω σε αντιπαράθεση, θα πω μόνο το εξής: Νομίζω δώσαμε καλές εξετάσεις 
σήμερα και ότι αυτού του είδους οι συντηρητικές φοβίες δεν χρειάζονται πια. 
Την επόμενη φορά μπορεί να είναι πολύ πιο ελεύθερος ο διάλογος.

Ν.ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Και πάντως, ένας τηλεοπτικός διάλογος -και με αυτό το 
σχόλιο ας κλείσουμε- δεν είναι ούτε η αρχή, ούτε το τέλος του κόσμου, ούτε η 
αρχή, ούτε το τέλος μιας προεκλογικής περιόδου. Εχουμε ακόμη δρόμο μέχρι 
την ώρα της κάλπης. Να ευχηθώ και στους δυο πολιτικούς αρχηγούς καλή 
συνέχεια και καλή επιτυχία.

Ευχαριστώ τους συναδέλφους, ευχαριστώ εσάς κυρίες και κύριοι 
που μας τιμήσατε απόψε με την προσοχή σας. Καλή σας νύχτα.
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