
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Συνέντευξη του

Πρωθυπουργού - Προέδρου του ΠΑΣΟΚ

ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ
ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ “ALPHA” 

ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΜΑΝΩΛΗ ΚΑΨΗ

ο  γ ·01 
Ο®'* 5<«

,2

L 3<
IF Δευτέρα 20 Μαρτίου 2000



ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ

ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ - ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ "ALPHA"
ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΜΑΝΩΛΗ ΚΑΨΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2000

Μ.ΚΑΨΗΣ: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, και καλό βράδυ. Απόψε ο "ALPHA" 
φιλοξενεί τον Πρωθυπουργό, Κώστα Σημίτη.

Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία εδώ, στο 
Μέγαρο Μαξίμου.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Καλησπέρα κ.Καψή. Χαίρομαι που είσαστε εδώ.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Κατεβαίνοντας για τη συνέντευξη εδώ, την Κηφισίας συγκεκριμένα, 
έβλεπα τους λεωφορειόδρομους κύριε Πρόεδρε. Κυκλοφορούν οι πάντες, εκτός 
από τα λεωφορεία. Υπουργικά αυτοκίνητα, βουλευτικά αυτοκίνητα, 
δημοσιογραφικά αυτοκίνητα, ταξί. Θα μου πείτε είναι σοβαρό; Ίσως δεν είναι πολύ 
σοβαρό αλλά είναι από τις εικόνες που βλέπουμε και λέμε: "Εμείς δεν θα γίνουμε 
ποτέ Ευρωπαίοι". Δεν σας ενοχλεί;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Με ενοχλεί, και κακώς κυκλοφορούν όσοι δεν πρέπει να 
κυκλοφορούν. Και είναι αρμοδιότητα της Τροχαίας να ελέγχει τέτοια φαινόμενα. 
Γιατί συμβαίνουν, όμως, αυτά; Συμβαίνουν επειδή υπάρχει συγκοινωνιακό 
πρόβλημα στην Αθήνα, και το ερώτημα είναι πώς ξεπερνιέται αυτό το 
συγκοινωνιακό πρόβλημα στην Αθήνα.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Μήπως είμαστε κακοί Ευρωπαίοι;
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όχι, δεν νομίζω ότι είμαστε κακοί Ευρωπαίοι. Όσοι 
κυκλοφορούν στον άξονα της Μεσογείων, αφού δουλεύει το Μετρό, θα έχουν 
διαπιστώσει ότι η κυκλοφορία των αυτοκινήτων έχει μειωθεί πολύ, γιατί πολλοί 
χρησιμοποιούν πια το Μετρό. Όταν λειτουργήσει το Μετρό σε ολόκληρη την 
Αθήνα, τότε η κυκλοφορία θα είναι πολύ πιο ελέγξιμη και θα περιοριστούν κατά 
πολύ αυτά τα φαινόμενα. Χρειάζεται να βελτιώσουμε την υποδομή. Και αυτό 
κάνουμε.

Θέλω να σας θυμίσω ότι πριν πολλά χρόνια στη Μαλακάσα ήταν το 
σημείο όπου υπήρχαν τα περισσότερα τροχαία δυστυχήματα, πολλά τροχαία 
δυστυχήματα. Από τότε που έγινε ο αυτοκινητόδρομος, δεν υπάρχουν πια 
καθόλου τροχαία δυστυχήματα εκεί. Η λειτουργία του κυκλοφοριακού συστήματος 
εξαρτάται από τη βελτίωση των υποδομών. Χρειάζεται βελτίωση των υποδομών. 
Και αυτές, προχωρούν.
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Τα φαινόμενα αυτά που επισημαίνετε είναι αρνητικά, αλλά αυτά θα 
περιοριστούν δραστικά όταν επιτέλους -και προχωρούμε σε αυτό- λειτουργήσει 
καλύτερα το σύστημα, με το Μετρό για παράδειγμα.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Ξέρετε τι ενοχλεί τους οδηγούς; Ότι τα υπουργικά αυτοκίνητα και τα 
βουλευτικά αυτοκίνητα κυκλοφορούν ελεύθερα. Οι τροχονόμοι κάνουν πως δεν 
τους βλέπουν. Υπάρχει μια ασυλία.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν έχει κανένας τροχονόμος καμία εντολή να μην βλέπει τα 
υπουργικά και τα βουλευτικά αυτοκίνητα. Να τα βλέπει, να τα επισημαίνει και εγώ 
είμαι ριζικά αντίθετος.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Να κόβει κλήσεις;
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Να κόβει κλήσεις κ.Καψή, να κόβει κλήσεις. Θα σας 
σημειώσω όμως, ότι πιστεύω δεν είναι σωστό να προσπαθούμε να απαξιώσουμε 
την πολιτική και τους πολιτικούς, επειδή ορισμένοι συμπεριφέρονται λάθος. 
Υπάρχουν και πολλοί άλλοι οι οποίοι τηρούν τους κανόνες και δεν έχουν κανένα 
λόγο οι πολίτες να διαμαρτύρονται. Σε κάθε κοινωνική κατηγορία, και στους 
πολιτικούς, υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι συμπεριφέρονται σωστά και εκείνοι οι 
οποίοι δεν συμπεριφέρονται σωστά.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Πριν από λίγο καιρό η κα Μπλερ κυκλοφορούσε στο Μετρό του 
Λονδίνου και ο υπάλληλος της έκοψε πρόστιμο. Φαντάζεσθε ποτέ Έλληνα 
υπάλληλο να κόβει πρόστιμο ή να κόβει κλήση στη σύζυγό σας; Νομίζω θα ήταν 
αδιανόητο.
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πρώτα απ' όλα η σύζυγός μου όταν πάει στο Μετρό -και έχει 
πάει αρκετές φορές στο Μετρό-, το Μετρό είναι ένα συγκοινωνιακό μέσο το οποίο 
εξυπηρετεί και είναι ευχάριστο.
Μ.ΚΑΨΗΣ: Φαντάζομαι αγοράζει εισιτήριο.
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν έχει τέτοιο πρόβλημα, γιατί κόβει βεβαίως το εισιτήριο.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Η κα Μπλερ δεν πρόλαβε. Δεν το κάνει εκ συστήματος. 
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν κόβει βέβαια με κάμερες και με δημοσιογράφους, όπως 
έτυχε στην περίπτωση της κας Μπλερ να είναι εκεί όταν πήγε στο Μετρό και δεν 
πήρε το εισιτήριο.
Μ.ΚΑΨΗΣ: Εγώ φαντάζομαι ότι αν ο προϊστάμενος του υπαλλήλου που θα 
τολμούσε να κόψει κλήση είτε στη σύζυγό σας, είτε σε έναν υπουργό, θα τον 
μετέθετε στο Σουφλί.

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Διαφωνώ ριζικά κ.Καψή, ότι επί των ημερών αυτής της 
κυβέρνησης ο οιοσδήποτε προϊστάμενος ο οποίος θα έλεγε στον υπάλληλο να 
κάνει το καθήκον του, θα είχε επίπτωση, και πολύ λιγότερο βεβαίως θα ήταν 
αντικείμενο μιας μετάθεσης. Έχετε λάθος αντίληψη για τον τρόπο λειτουργίας 
αυτής της κυβέρνησης. Είμαστε μια δημοκρατική κυβέρνηση.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Εγώ θα ήθελα πολύ πάντως, μια και συζητάμε τα της κίνησης, να σας 
δω μια μέρα στο φανάρι, κολλημένο δίπλα μου, όπως όλοι οι άλλοι. Να μην έχετε 
λάβει μέτρα για την μετακίνησή σας.
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Μα τα μέτρα κ.Καψή για τη μετακίνησή μου δεν είναι μέτρα για 
να εξυπηρετήσουν εμένα να φτάσω ταχύτερα στο στόχο. Είναι μέτρα ασφάλειας. 
Είναι μέτρα για να προστατευθεί ο οιοσδήποτε Πρωθυπουργός, επειδή ένας
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Πρωθυπουργός είναι πιο ευάλωτος. Εγώ ξέρετε πάω με τα πόδια από το γραφείο 
στο σπίτι μου, περιμένω στο φανάρι πολλές φορές της Βασιλίσσης Σοφίας και με 
έχουν δει άπειροι Αθηναίοι. Απορώ ότι δεν το έχετε μάθει.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Εγώ το ξέρω. Υπάρχει όμως αυτή η αντίληψη.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΓΓ αυτό να μην σκεπτόμαστε μονάχα ότι δεν τηρούνται κάποια 
κόκκινα φανάρια. Να σκεφτόμαστε ότι τουλάχιστον όσον αφορά εμένα, κάνω κάθε 
προσπάθεια για να ζήσω με έναν τρόπο όπως ζούνε οι πολίτες.
Μ.ΚΑΨΗΣ: Υπάρχει όμως αυτή η αντίληψη, ότι οι κρατικοί λειτουργοί είναι 
υπεράνω των νόμων. Βοηθάει και αυτή η περίφημη ασυλία. Να σας δώσω ένα 
παράδειγμα.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Η ασυλία πράγματι βοηθάει και κακώς υπάρχει αυτή η 
ασυλία. Και όσον αφορά εμένα, έχετε αντιληφθεί ποτέ ότι επικαλέστηκα.... 
Μ.ΚΑΨΗΣ: Ομολογώ, δεν θυμάμαι.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Οχι δεν θυμόσαστε. Δεν ξέρετε, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση. 
Και πιστεύω ότι αυτό είναι που πρέπει να είναι το παράδειγμα για όλους τους 
Βουλευτές. Οι Βουλευτές έχουν την ασυλία και σωστά έχουν την ασυλία όσον 
αφορά την προσπάθεια εμπλοκής τους σε πολιτικές διενέξεις μέσα από διάφορα 
αδικήματα, αλλά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επικαλούνται την ασυλία 
όσον αφορά τέτοιου τύπου αδικήματα ή οποιοδήποτε αδίκημα που δεν έχει σχέση 
με την πολιτική τους δραστηριότητα.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Να σας δώσω ένα παράδειγμα; Πριν από δύο χρόνια περίπου είναι, 
δεν είστε φίλαθλος απ' ότι ξέρω και δεν θα το θυμάστε ίσως, ένας Βουλευτής του 
ΠΑΣΟΚ ....
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Είμαι σχετικά φίλαθλος. Ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ο οποίος 
χειροδίκησε κατά του διαιτητή, πολύ άσχημα έκανε.
Μ.ΚΑΨΗΣ: Πήρατε τηλέφωνο να διαμαρτυρηθείτε, να τον επιπλήξετε; Έχετε και 
την φήμη επιεικούς ανθρώπου σε σχέση με τους συνεργάτες σας.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όχι, δεν δημοσιοποιώ κ.Καψή την αντίδρασή μου και την 
επίπληξή μου. Γιατί η δημοσιοποίηση της επίπληξης δημιουργεί την εντύπωση ότι 
το κάνω για λόγους εντυπώσεων προς τα έξω, δημοσίων σχέσεων. Εγώ θέλω 
απέναντι σε αυτόν ο οποίος δεν τήρησε τους κανόνες, να είμαι αυστηρός. Αλλά 
αυτό είναι στη μεταξύ μας σχέση. Και αυτό ισχύει για πάρα πολλούς.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Λύστε μου την απορία, του τηλεφωνήσατε του κ.Τσακλίδη να 
διαμαρτυρηθείτε, να τον επιπλήξετε;
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Έχω τηλεφωνήσει σε πάρα πολλούς Βουλευτές και 
υπουργούς κατά καιρούς, για θέματα με τα οποία δεν είμαι σύμφωνος. Και θα μου 
επιτρέψετε να μείνω εκεί, διότι έχουμε εκλογικό αγώνα.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Προ ημερών κύριε Πρόεδρε, ο Κώστας Καραμανλής σας ειρωνεύτηκε 
κατά κάποιο τρόπο, σας είπε μικρό πολιτικό και έκανε και μια κίνηση. Θυμώσατε; 
Νιώσατε προσβεβλημένος; Πως αντιδράτε σε αυτή την πολεμική; 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Νομίζω ότι αυτές οι προσωπικές επιθέσεις δεν έχουν τόπο 
στην πολιτική αναμέτρηση. Δεν θυμώνω. Δεν με ενοχλούν. Με ενοχλεί, όμως, κάτι 
άλλο. Εγώ προσπαθώ να κρατώ ψηλά το επίπεδο της πολιτικής αναμέτρησης. Η 
αναμέτρηση πρέπει να γίνεται γύρω από προγράμματα, ιδέες, κατευθύνσεις,
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στόχους, την πολιτική της χώρας. Η αναμέτρηση δεν μπορεί και δεν πρέπει να 
γίνεται σε προσωπικό επίπεδο, και μάλιστα αυτού του τύπου, "είσαι μικρός" ή όχι.

Είναι θέμα του κ.Καραμανλή να αποφασίσει πως θέλει να κάνει την 
αναμέτρηση, αλλά εγώ θα σταθώ σταθερά στην άποψη ότι εμείς έχουμε την 
υποχρέωση να ακολουθούμε ένα πρότυπο που εξυψώνει τον πολιτικό και την 
πολιτική.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Σας έχουν ξεφύγει και εσάς όμως, κουβέντες. Έχετε μια φράση για 
παράδειγμα που είπατε τον Μιλτιάδη Έβερτ, "χοντρό".
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όχι κ.Καψή, αυτό ήταν σε μια συζήτηση που έγινε σε μια 
συγκέντρωση στη Βοιωτία, σε κάποια σχόλια που έγιναν με το κοινό. Νομίζω ότι 
αν παρακολουθήσετε όλη την κοινοβουλευτική μου συμπεριφορά, δεν θα 
μπορέσετε να βρείτε, ή θα μπορέσετε να βρείτε ελάχιστα, γιατί δεν θέλω να λέω 
ποτέ παραδείγματα προσωπικών αντεγκλήσεων σε σχέση με όσους συζητούν 
μαζί μου.

Δεν το δέχομαι, γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι μια συντηρητική, μια 
δεξιά πρακτική. Η δεξιά θέλει προσωπικές επιθέσεις. Κάποιος ο οποίος ανήκει στο 
χώρο τον ευρύτερα αριστερό, τον ευρύτερα δημοκρατικό, συγκεντρώνεται στις 
ιδέες και στα προγράμματα.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Αντέχετε την κριτική από τους συνεργάτες σας; Έχετε βρεθεί μπροστά 
σ' έναν υπουργό να λέει "Κάνατε λάθος κύριε Πρόεδρε, ήταν σφάλμα βαρύ αυτό 
που κάνατε"; Θυμώνετε μαζί του;
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κύριε Καψή, τα τέσσερα αυτά χρόνια υπήρχαν 
επανειλημμένες περιπτώσεις όπου και Βουλευτές του κόμματός μου και υπουργοί 
διαφοροποιήθηκαν από τις θέσεις της κυβέρνησης, εξέφρασαν άλλες απόψεις, 
υπήρχε μια πίεση από πολλούς ότι θα πρέπει να επέμβω, να διαγράψω, να 
απομακρύνω από το κόμμα. Εγώ δεν το έκανα αυτό, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να 
υπάρχει σύνθεση. Πιστεύω ότι οι διαφορετικές απόψεις πρέπει να ξεπερνιούνται 
μέσα από διάλογο. Και πιστεύω στην ενότητα του κόμματος.

Είναι γνωστό ότι στη Νέα Δημοκρατία διέγραψαν εκείνους που 
άσκησαν κριτική και διαφώνησαν. Στο δικό μας Κόμμα δεν πρέπει να μου φέρετε 
τέτοιο παράδειγμα.
Μ.ΚΑΨΗΣ: Την σάτιρα την αντέχετε;
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Η σάτιρα μου αρέσει όταν είναι έξυπνη. Με ενοχλεί βέβαια 
όταν δεν είναι έξυπνη. Υπάρχει και σάτιρα που είναι ευχάριστη, γιατί σου δείχνει 
μια προσέγγιση που ίσως δεν έχεις σκεφτεί και κάποιες υπερβολές. Υπάρχει και 
σάτιρα η οποία είναι ενοχλητική, γιατί είναι ανόητη.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Κάποτε ήταν πολύ της μόδας οι εκπομπές που έκαναν χιούμορ με τα 
σαρδάμ που κάνατε στις ομιλίες σας. Σας ενοχλούσε αυτό;
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Συμβαίνει. Αφού έτσι είμαι γιατί να μην το κάνουν;
Μ.ΚΑΨΗΣ: Δεν θυμώσατε.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όχι βέβαια.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Παρακολουθείτε το Χρηματιστήριο κ.Πρόεδρε; Σας ενημερώνουν 
καθημερινά, πως πάει το Χρηματιστήριο;
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ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Παρακολουθώ όλα τα θέματα τα οποία έχουν σημασία για την 
πολιτική εξέλιξη. Το Χρηματιστήριο μερικές φορές δεν έχει καμία σημασία, οπότε 
δεν ενδιαφέρομαι και τι συμβαίνει καθημερινά. Αλλά με ενδιαφέρει γενικά η πορεία 
του, όταν παίζει κάποιο ρόλο για τις καθημερινές εξελίξεις, ο αρμόδιος Υπουργός 
με πληροφορεί τι συμβαίνει.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Σας ενοχλεί που η μισή Ελλάδα κάθεται μπροστά στην τηλεόραση όλο 
το πρωί και βλέπει την κορδέλα με τις μετοχές και την εξέλιξη στη Σοφοκλέους; 
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν νομίζω ότι η μισή Ελλάδα κάθεται μπροστά.
Μ.ΚΑΨΗΣ: Καλά, το ένα τρίτο.
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν ξέρω πόσο. Εγώ θα σας επαναλάβω αυτό που έχω πει 
και σε άλλη ευκαιρία. Το Χρηματιστήριο είναι ένας θεσμός ο οποίος παίζει ρόλο 
στην οικονομία, παίζει ρόλο, γιατί βοηθάει την πραγματοποίηση επενδύσεων και 
την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Αλλά θα ήταν πολύ μεγάλο λάθος να θέσουμε το Χρηματιστήριο στο 
επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης. Και θα ήταν πολύ μεγάλο λάθος όλοι οι 
Έλληνες να ζουν σε σχέση με την εξέλιξη του Χρηματιστηρίου, να παρακολουθούν 
την εξέλιξη του Χρηματιστηρίου.

Η πολιτική ζωή, η κοινωνική ζωή έχει άλλα περιεχόμενα. Δεν είμαστε 
άνθρωποι οι οποίοι έχουμε μονάχα το χρήμα, το κέρδος στο νου μας. Είμαστε 
άνθρωποι και πρέπει να είμαστε άνθρωποι, οι οποίοι έχουν άλλες αξίες.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Υποθέτω δεν έχετε παίξει ποτέ στο Χρηματιστήριο.
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όχι δεν έχω παίξει. Δεν με ενδιαφέρει. Έχω τη δουλειά μου 
και πριν όταν δεν ήμουν πολιτικός βεβαίως, είχα τη δουλειά μου. Ήμουν 
δικηγόρος, ήμουν Καθηγητής και ό,τι κέρδιζα, το κέρδιζα με τη δουλειά μου. Και 
καλά, πιστεύω.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Φοβηθήκατε ότι μπορεί να χάσετε τις εκλογές εξαιτίας της πρόσφατης 
κρίσης του Χρηματιστηρίου;
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Τόνισα και σε άλλες ευκαιρίες, ότι το Χρηματιστήριο δεν 
πρέπει να είναι στο επίκεντρο. Και αυτό είναι μια πολιτική τοποθέτηση και θέλω 
αυτό το πολιτικό μήνυμα να το περάσω στον ελληνικό λαό, γιατί υπάρχουν άλλα 
σημαντικά.

Υπάρχει το θέμα για παράδειγμα της απασχόλησης, τι κάνουμε για 
την ανεργία, ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, ανάπτυξη. Υπάρχει το θέμα του 
κοινωνικού κράτους. Αυτά θα καθορίσουν την πορεία της χώρας για τις επόμενες 
τετραετίες, ή την επόμενη τετραετία.

Αυτά είναι τα σημαντικά: η ανάπτυξη και το κοινωνικό κράτος. 
Όποιος κρίνει την πολιτική προοπτική μέσα από το Χρηματιστήριο, την κρίνει 
λάθος. Την κρίνει με βάση βραχυπρόθεσμα κριτήρια.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Η Νέα Δημοκρατία θέλει να χάσει ο κόσμος τα λεφτά, όπως 
υπαινιχθήκατε εσείς; Η Νέα Δημοκρατία θέλει να πέσει το Χρηματιστήριο; 
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Εγώ εξέφρασα την απορία μου πώς μερικοί όταν πέφτει το 
Χρηματιστήριο αγανακτούν και επίσης αγανακτούν όταν ανεβαίνει το
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Χρηματιστήριο. Δεν καταλαβαίνω αυτή τη λογική. Προφανώς θέλουν να χάσει ο 
κόσμος τα λεφτά του.
Μ.ΚΑΨΗΣ: Αυτοί ποιοι είναι; Είναι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας; 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Είναι πολλοί.
Μ.ΚΑΨΗΣ: Πού δεν θα τους ονομάσετε;
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν μου αρέσει να κατονομάζω και να καταγγέλλω. Ο κάθε 
Έλληνας πολίτης, μπορεί να διαβάζει τις εφημερίδες, μπορεί να δει τους τίτλους.

Τους τίτλους εκείνους οι οποίοι προέβλεπαν ότι θα πέσει το 
Χρηματιστήριο στις 4.000 μονάδες, τους τίτλους εκείνους που έγραψαν "Κραχ 
Σημίτη", τους τίτλους εκείνους οι οποίοι έγραφαν "καταστροφή". Ξέρει ο Έλληνας 
πολίτης αυτοί οι τίτλοι ποιούς εκπροσωπούν, σε ποιές εφημερίδες 
ανταποκρίνονται. Δεν είναι ανάγκη να τις καθορίσουμε εδώ.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Αν βγει η Νέα Δημοκρατία θα πέσει το Χρηματιστήριο; 
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν ξέρω πώς αντιδρούν αυτοί οι οποίοι είναι στο 
Χρηματιστήριο. Εγώ θέλω να επαναλάβω ότι η πορεία της ελληνικής οικονομίας 
είναι καλή.

Και μακροπρόθεσμα όταν είναι η πορεία μιας οικονομίας καλή, τότε 
είναι και η πορεία του Χρηματιστηρίου καλή. Αυτό φαίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές 
χώρες. Το αποδεικνύει η εξέλιξη. Είναι ένας κανόνας ο οποίος εφαρμόζεται, ισχύει 
και γι' αυτό όλοι οι επενδυτές μπορεί να τον έχουν υπόψη τους.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Μου είπατε ότι δεν έχετε παίξει ποτέ στο Χρηματιστήριο... 
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Βλέπω ότι εσείς κ.Καψή ζείτε κάτω από την πίεση του 
Χρηματιστηρίου.
Μ.ΚΑΨΗΣ: Για πρώτη φορά φέτος δεν σας βλέπω θυμωμένο. Συνήθως τις 
προηγούμενες φορές όταν σας ρωτούσαν για το Χρηματιστήριο θυμώνατε, είχατε 
μια οργισμένη αντίδραση.
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν θύμωνα κ.Καψή, αλλά ήθελα να επισημάνω αυτό που 
σας είπα και τώρα. Ότι η πολιτική ζωή δεν είναι το Χρηματιστήριο. Προς Θεού! 
Αλίμονο.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Μου είπατε ότι δεν έχετε παίξει ποτέ στο Χρηματιστήριο. Παίζουν 
σημαντικό ρόλο τα χρήματα στη ζωή σας;
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Νομίζω στον κάθε άνθρωπο ένα εισόδημα έχει σημασία. 
Σημαντικό ρόλο στη ζωή μου τα χρήματα δεν έπαιξαν. Σημαντικό ρόλο, ώστε να 
καθορίζομαι από αυτό το θέμα.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Αν σας ρωτούσα μια μεγάλη σπάταλη που έχετε κάνει στη ζωή σας; 
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Οι σπατάλες είναι σπατάλες ανάλογα με την ηλικία. Όταν 
ήμουν φοιτητής αγόρασα μια πολύ καλή φωτογραφική μηχανή, διότι μου άρεσαν 
οι φωτογραφίες, να τραβώ φωτογραφίες.
Μ.ΚΑΨΗΣ: Δεν ήταν ακριβώς μια πολύ μεγάλη υπερβολή.

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πολύ μεγάλη υπερβολή δεν έκανα, διότι δεν είχα και τις 
δυνατότητες να κάνω πολύ μεγάλες υπερβολές. Όταν παντρεύτηκα αγόρασα ένα 
αυτοκίνητο. Διότι ήταν σωστό, να έχω ένα αυτοκίνητο. Ήταν η εποχή τότε που τα 
αυτοκίνητα βέβαια ήταν ακριβά.
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Μ.ΚΑΨΗΣ: Δεν μου κάνει εντύπωση ότι δεν κάνατε κάποια υπερβολή κ.Πρόεδρε. 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν ξέρω τι εννοείτε εσείς υπερβολή κ.Καψή.
Μ.ΚΑΨΗΣ: Δίνετε την εντύπωση ανθρώπου που δεν κάνει υπερβολές. 
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Μέσα στον οικογενειακό προϋπολογισμό όλες αυτές οι αγορές 
ήταν μια επιβάρυνση.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Οι δημοσκοπήσεις κ.Πρόεδρε σας φέρνουν μάλλον φαβορί. Αν και το 
τελευταίο διάστημα, οι δυο τελευταίες που είδαμε, σαν να έχει μειωθεί η ψαλίδα με 
τη Νέα Δημοκρατία. Σας ανησυχεί; Σας έχει προβληματίσει; Μπορείτε να 
εξηγήσετε αυτή τη διαφορά;
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Οι δημοσκοπήσεις είναι ένα στοιχείο που πρέπει να προσέχει 
κανείς. Αλλά εμείς θα δώσουμε τη μάχη. Δίνουμε τη μάχη. Έχουμε την 
πληροφόρηση, έχουμε το έργο μας και είμαι πεπεισμένος ότι θα πάμε καλά στις 
εκλογές.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Ήταν καλό ή κακό το ότι ξεκίνησε η προεκλογική καμπάνια με το 
ΠΑΣΟΚ να έρχεται πρώτο στις δημοσκοπήσεις; Νομίζω ότι ο αδελφός σας μας 
έχει πει μια πολύ διδακτική ιστορία.
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ο αδελφός μου; Ποιά διδακτική;
Μ.ΚΑΨΗΣ: Ότι όταν ξεκινάει η καμπάνια και τα γκάλοπ δίνουν ένα κόμμα πρώτο, 
δημιουργείται εφησυχασμός και είναι επικίνδυνο.

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αυτό μου το είπε ο κ.Γκουτέρες, ο Πορτογάλος Υπουργός, ο 
οποίος μου είπε ότι είχε πάντα πολύ καλές δημοσκοπήσεις και γι' αυτό στο τέλος 
της προεκλογικής εκστρατείας, πολλοί διέρρευσαν σε μικρότερα κόμματα.

Από μια άποψη είναι καλό να αισθάνονται οι ψηφοφόροι, ότι υπάρχει 
ένα διακύβευμα, το οποίο είναι σημαντικό και πρέπει να πάρουν αποφάσεις σε 
σχέση με το διακύβευμα. Ότι δεν θα τους λύσουν άλλοι το πρόβλημα. Αυτό είναι 
κακό να νομίζουν ότι κάποιοι άλλοι, πρόκειται να πάρουν τη βασική απόφαση και 
αυτοί έχουν την πολυτέλεια μιας άλλης ψήφου.

Κάθε ψήφος έχει σημασία. Και κάθε ψήφος δίνει μια απάντηση στα 
κύρια ερωτήματα τα οποία έχει να απαντήσει μια κοινωνία.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος Πρωθυπουργός υπερισχύετε 
του Κώστα Καραμανλή, αλλά όλες οι δημοσκοπήσεις επισημαίνουν μια μεγάλη 
αδυναμία. Δίνετε την εντύπωση ανθρώπου, απομεμακρυσμένου από τα 
καθημερινά προβλήματα του απλού πολίτη. Νοιώθετε ότι σας αδικεί; Οφείλεται στο 
γεγονός ότι δίνετε την εντύπωση ενός μάλλον ψυχρού και απόμακρου ανθρώπου; 
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Η δημοσκόπηση δεν με αδικεί ούτε με δικαιώνει. Η 
δημοσκόπηση είναι μια διαπίστωση.

Εγώ θέλω να επαναλάβω και πάλι ότι δεν μου αρέσει το θέατρο, δεν 
μου αρέσει η προσποίηση, δεν μου αρέσει να πηγαίνω σε ένα καφενείο σε 
άγνωστους ανθρώπους να αγκαλιάζομαι, να φιλιέμαι, να δείχνω ενθουσιασμένος.

Μου αρέσει να είμαι φυσικός. Και να είμαι φυσικός, όπως όλοι οι 
Έλληνες. Όλοι οι Έλληνες αισθάνονται πολλές φορές συναισθηματικά,

7



ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ ΣΤΟΝ ALPHA 20/3/2000

αισθάνονται φιλικά, αλλά έχουν και μια φυσική απόσταση από ανθρώπους που 
δεν ξέρουν. Αυτή τη συμπεριφορά θέλω.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Μου δίνετε καμιά φορά την εντύπωση ανάμεσα στο πλήθος ότι δεν 
νοιώθετε ιδιαίτερα άνετα.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όχι καθόλου. Νοιώθω άνετα, μιλώ με τον κόσμο και έχω 
πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες να μιλήσω και με αγνώστους, να μιλήσω με ένα 
τρόπο φιλικό, αλλά δεν μου αρέσουν οι συμπεριφορές όπου χτυπάς την πλάτη, 
λες "α, ωραία που σε γνώρισα" και εκδηλώνεσαι με ένα τρόπο που δεν είναι 
φυσικός. Το καλύτερο είναι όταν είναι ο άνθρωπος φυσικός.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Σας έχουν δώσει συμβουλές επικοινωνιολόγοι πώς να βελτιώσετε το 
προφίλ σας;
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κατά καιρούς οι επικοινωνιολόγοι δίνουν πάντα συμβουλές. 
Αλλά έχω εγώ μια πεποίθηση για το προφίλ μου και τον εαυτό μου και η 
πεποίθησή μου είναι πρέπει να είμαι αυτός που είμαι. Και γενικά η πεποίθησή μου 
σε σχέση με την πολιτική, είναι ότι είναι κακό το θέατρο στην πολιτική.

Γιατί ακριβώς αυτό το θέατρο, δημιουργεί την εντύπωση στους 
πολλούς πολίτες ότι οι πολιτικοί δεν είναι ειλικρινείς. Εάν οι πολιτικοί 
ακολουθούσαν μια πιο κανονική συμπεριφορά, θα τους θεωρούσαν και πιο 
ειλικρινείς και η πολιτική θα είχε ένα καλύτερο επίπεδο, θα είχε μια καλύτερη 
απήχηση στην Ελλάδα.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Τώρα τελευταία σας έχω δει στις ομιλίες σας και στις συνεντεύξεις 
σας, θυμώνετε πιο εύκολα. Είναι η κούραση της καμπάνιας; Είναι ο πραγματικός 
Σημίτης; Είναι συμβουλή των ειδικών;
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν νομίζω να θυμώνω. Σπανίως θυμώνω σε λόγους και 
ομιλίες. Ανεβάζω μερικές φορές τους τόνους. Υπάρχει ένα ακροατήριο, το οποίο 
θέλει να ακούσει ορισμένες εξηγήσεις, κάνω μια ανάλυση και λέω και μερικά 
συμπυκνωμένα συνθήματα, ή λέω μερικά συνθήματα που είναι η συμπύκνωση 
μιας σκέψης, για να περάσω το μήνυμά μου.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Προχθές στο Ηράκλειο είπατε: "θα φάει πόρτα η Νέα Δημοκρατία". 
Είμαι βέβαιος ότι δεν χρησιμοποιείτε αυτή την έκφραση.
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πώς; Χρησιμοποιώ κι εγώ εκφράσεις. Πριν καιρό στον Βόλο 
είπα μια έκφραση και μερικοί...
Μ.ΚΑΨΗΣ: "Στου διαβόλου τη μάνα" είπατε. Και μάλιστα έκανε σε πολλούς 
εντύπωση.
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Μερικοί απόρησαν γιατί χρησιμοποίησα αυτή την έκφραση. 
Μιλάω κι εγώ στην καθημερινή μου ζωή, όπως μιλάνε όλοι οι Έλληνες.

Εκεί ήθελα να επισημάνω ότι όταν λες πράγματα τα οποία δεν είναι 
πραγματοποιήσιμα, ή πράγματα εξωφρενικά, τότε θα υπάρχει και η αντίδραση 
από την άλλη πλευρά. Θα υπάρχει αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση από 
αυτούς που κάνουν τη διαπραγμάτευση.

Δεν βρισκόμαστε εδώ σε μια κλειστή γυάλα όπου ο καθένας μπορεί 
να λέει ό,τι θέλει. Βρισκόμαστε σε ένα χώρο ο οποίος παρακολουθείται. Σε ένα 
χώρο όπου ό,τι συμβαίνει καταγράφεται.
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Μ.ΚΑΨΗΣ: Φαντάζομαι και στις Βρυξέλλες κ.Πρόεδρε, που γνωρίζουν από 
προεκλογικές εκστρατείες και ενδεχόμενες υπερβολές.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Με συγχωρείτε, στις Βρυξέλλες γνωρίζουν από προεκλογικές 
εκστρατείες, αλλά ενδεχόμενες υπερβολές τί θα πει. Δηλαδή ο καθένας εδώ στην 
Ελλάδα μπορεί να λέει ό,τι θέλει και αύριο δεν μετράει;

Αυτό ακριβώς θέλω να καυτηριάσω. Αυτό το οποίο επισημαίνετε, 
πως ό,τι και να πούμε εδώ, δεν έχει σημασία, αύριο το αλλάζουμε. Πώς το 
αλλάζουμε; Είναι σοβαρή η εικόνα μιας χώρας, όπου οι επικεφαλείς λένε, 
υπόσχονται και μετά θα πουν "ε, εκλογές ήταν".

Γι' αυτό ακριβώς το κύρος της Ελλάδας δεν ήταν πολύ υψηλό. 
Επειδή αυτό είναι μια συνήθεια. Και γι' αυτό ακριβώς αλλάξαμε εμείς την εικόνα 
της χώρας. Γιατί αυτά τα οποία είπαμε, τα κάναμε.

Και δεν έχετε παρά να ρωτήσετε στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αν η 
φωνή της Ελλάδας τώρα έχει περισσότερο κύρος. Η απάντηση θα είναι ναι. Ναι, 
επειδή ακολουθήσαμε αυτή την τακτική. Μια τακτική, η οποία κάπως ξενίζει. Αλλά 
αυτή είναι η τακτική η οποία προάγει την εικόνα της χώρας.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Κι όμως, η καμπάνια δίνει την εντύπωση να είναι σχεδόν απολιτική. Το 
μόνο δίλημμα που φαίνεται να υπάρχει σε αυτές τις εκλογές είναι Σημίτης ή 
Καραμανλής. Οι πολίτες δυσκολεύονται να δουν διαφορές μεγάλες, ουσιώδεις 
στην πολιτική των δυο μεγάλων κομμάτων.
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Υπάρχουν όμως ουσιώδεις διαφορές. Πρώτα από όλα στην 
οικονομία, το κεντρικό θέμα της Νέας Δημοκρατίας είναι ο ρόλος της αγοράς, οι 
ιδιωτικοποιήσεις, αν η αγορά θα είναι ο μοχλός εξέλιξης.

Αυτή δεν είναι δική μας άποψη. Η αγορά είναι ένα μέσο, αλλά εμείς 
δεν θέλουμε μια κοινωνία της αγοράς. Όσον αφορά το κοινωνικό κράτος... 
Μ.ΚΑΨΗΣ: Μήπως οι διαφορές είναι οριακές; Μετοχοποιήσεις κάνει το ΠΑΣΟΚ, 
ιδιωτικοποιήσεις κάνει η Νέα Δημοκρατία. Ελαφρύνσεις υπόσχεστε εσείς, 
ελαφρύνσεις υπόσχεται και η Νέα Δημοκρατία.
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όποιος βλέπει το πρόβλημα με αυτό τον τρόπο, δεν βλέπει 
την ουσία του προβλήματος.

Ποιος είναι ο μοχλός της κοινωνίας; Για μας μοχλός της κοινωνίας 
δεν είναι η αγορά. Για μας υπάρχει η αγορά ως μέσο, αλλά η πολιτεία πρέπει να 
παίζει ρόλο, να παρακολουθεί, να ελέγχει.

Άλλη είναι η άποψη της Νέας Δημοκρατίας. Όπως άλλη είναι η 
άποψη για το κοινωνικό κράτος. Λένε λιγότερο κράτος. Λιγότερο κράτος σημαίνει 
ότι θα περιοριστεί ο δημόσιος τομέας στην υγεία, στην παιδεία, στην κοινωνική 
πρόνοια. Είναι δυο σημαντικές διαφορές.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Λιγότερο κράτος -αν δεν κάνω λάθος- είναι μέσα στις ιδέες που έχει 
και το ΠΑΣΟΚ στο οπλοστάσιό του.
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ναι, αλλά εμείς δεν έχουμε πει ότι θα καταργήσουμε το 
δημόσιο τομέα υγείας, ότι εμείς βασιζόμαστε στην ιδιωτική υγεία...
Μ.ΚΑΨΗΣ: Δεν νομίζω να είναι στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας.
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ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αυτό υπονοούν όμως. Και μετά τις συγκοινωνίες. Για να μην 
ξεχνάμε τι έγινε. Οι συγκοινωνίες εδώ στην Αθήνα δεν έγιναν ιδιωτικές;

Και το τρίτο που θέλω να σας πω, υπάρχει και μια διαφορά στην 
πολιτική αντίληψη. Η διαφορά στην πολιτική αντίληψη είναι ότι η Νέα Δημοκρατία 
συνεχίζει τα παλιά ταμπελώματα, τους παλιούς διαχωρισμούς, τους δικούς μας, 
τους άλλους...
Μ.ΚΑΨΗΣ: Και εσείς νομίζω πρόσφατα και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, 
λέτε για ταμπέλες. Χαρακτηρίσατε το λόγο του 'κ.Καραμανλή "παλαιοκομματικό 
λόγο της Δεξιάς". Μου δώσατε την εντύπωση ότι υπάρχει και προσωπική 
αντιπαλότητα με τον κ.Κώστα Καραμανλή.
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όγι με συγχωρείτε, ο κ.Καραμανλής δεν είχε πει ότι "έρχεται η 
εποχή των καθαρών Ελλήνων;". Τι είναι αυτό; Το ξεχάσαμε αυτό; Δεν ήταν μια 
φραστική υπερβολή. Αυτό ξεπηδά από κάποιες πεποιθήσεις. Είναι οι σωστοί και 
είναι οι μη σωστοί.

Και ζήσαμε στην Ελλάδα αυτό τον διαχωρισμό, ανάμεσα στους 
σωστούς και μη σωστούς. Εμείς δεν θέλουμε διαχωριστικές γραμμές. Εμείς δεν 
θέλουμε πολιτικές, οι οποίες διαχωρίζουν τους πολίτες.

Εγώ μπορώ να σας φέρω δημοσιεύματα, τα οποία αποτυπώνουν 
δηλώσεις του κ.Καραμανλή και της Νέας Δημοκρατίας, ότι "όταν έρθουμε εμείς 
στην κυβέρνηση θα φροντίσουμε για αυτούς που πάλεψαν για μας". Τι θα πει 
αυτό; Θα πει, αυτό λέει η κοινή λογική, κατάργηση των νόμων που προβλέπουν 
διαδικασίες προσλήψεων, να μπουν τα παιδιά μας και μετά βλέπουμε.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Με δυο λόγια, αισθάνεστε ακόμη αριστερός, σε πείσμα των καιρών 
που θέλουν να εξαφανίζονται οι έννοιες Αριστερά και Δεξιά. Αισθάνεστε ακόμη 
αριστερός;

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Οι έννοιες αυτές δεν εξαφανίζονται. Και αισθάνομαι κ.Καψή. 
Αλλά θέλω να προσθέσω το εξής σε αυτό: Ότι εγώ έχω ένα όραμα, μαζί και το 
Κόμμα μου και ένα όραμα πρώτα της ανάπτυξης της χώρας, μίας ανάπτυξης 
γοργής και για αυτό είμαι ενάντια στο κράτος παροχών, είμαι ενάντια στις 
υποσχέσεις για να ικανοποιηθεί η μία ή η άλλη κοινωνική ομάδα, είμαι για 
πρόγραμμα, σχέδιο, κράτος - επιτελείο. Το δεύτερο είναι ότι θέλω ένα κοινωνικό 
κράτος που να στηρίζεται στους πολίτες. Και το τρίτο είναι ότι θέλω μία πολιτική 
και πολιτισμική δραστηριότητα, μια δραστηριότητα η οποία ανεβάζει το επίπεδο 
του πολίτη.

Για αυτό πολλές από αυτές τις πρακτικές και τις πρακτικές των 
εικόνων που αναφέρετε, δεν τις αποδέχομαι. Οι εικόνες καλές είναι, γιατί δίνουν 
μια εντύπωση, αλλά μην περιορίσουμε τώρα την πολιτική στις εικόνες.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Αναρωτιέμαι, λοιπόν, ένας αριστερός Πρωθυπουργός πώς αισθάνεται, 
κ.Πρόεδρε, με μια σύνταξη 120.000 δραχμών; Έχετε σκεφτεί πώς τα βγάζει πέρα 
ένας χαμηλοσυνταξιούχος;

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Επειδή ακριβώς το έχουμε σκεφτεί, εμείς καθιερώσαμε το 
ΕΚΑΣ, το επίδομα αλληλεγγύης για τους χαμηλοσυνταξιούχους.
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Μ.ΚΑΨΗΣ: Παραμένει στις 120.000.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αλλά αυξήσαμε δραστικά τις συντάξεις οι οποίες ήταν κάτω 
των 100.000 δραχμών και θα συνεχίσουμε αυτή την πορεία. Το έχουμε διαγράψει 
στα οικονομικά μας μέτρα. Η Ελλάδα μπορεί μέσα σε ένα πλαίσιο να εφαρμόσει, 
γιατί εγώ θέλω να σας ρωτήσω και όποιον φέρνει αυτό το επιχείρημα που φέρνετε 
εσείς:

Ο συνταξιούχος της όποιας σύνταξης με 20% πληθωρισμό 
αισθάνεται καλύτερα, ή αισθάνεται καλύτερα με ένα πληθωρισμό 2%, όταν δεν 
απαξιώνονται τα λίγα χρήματα που παίρνει; Ο συνταξιούχος ο οποίος παίρνει 
αυτή τη σύνταξη, αισθάνεται καλύτερα με ύφεση, όταν υπάρχει οικονομική κρίση;

Μ.ΚΑΨΗΣ: Η ερώτησή μου, πάντως, δεν ήταν ρητορική. Έχετε σκεφτεί πώς τα 
βγάζει πέρα ένας συνταξιούχος;
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ούτε η ερώτησή μου είναι ρητορική. Αλλά ξεχνάτε να 
σταθμίσετε, το πρώτο, ότι για να τα βγάλει πέρα κάποιος ο οποίος είναι 
χαμηλόμισθος, πρώτα από όλα εκείνο το οποίο χρειάζεται, είναι να είναι το 
οικονομικό περιβάλλον τέτοιο ώστε να τον βοηθάει με τα λίγα χρήματα. Και 
δεύτερον: Να υπάρχει και ένα δίκτυο κοινωνικού κράτους να του συμπαραστέκεται 
καλύτερα σε κρίσιμες περιστάσεις.

Εγώ να σας φέρω ένα παράδειγμα, επειδή το λέτε. Αυτή η 
κυβέρνηση καθιέρωσε ένα θεσμό πολύ σημαντικό, Βοήθεια στο σπίτι για τους 
ηλικιωμένους και προφανώς για τους συνταξιούχους. Πάει από το Δήμο κάποιος 
και όταν είναι άρρωστος κάποιος στην οικογένεια, τον βοηθάει νοσοκόμος, 
ψυχολόγος.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Η σύνταξη παραμένει στις 120.000 δραχμές.
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ναι, αλλά η σύνταξη των 120.000 δραχμών έχει επιπλέον 
αυτή τη βοήθεια, την οποία αλλιώς δεν θα μπορούσε να έχει. Είναι και αυτό ένα 
μέτρο. Υπάρχουν και άλλα μέτρα, υπάρχουν επιδόματα, κλπ, ανάλογα με τις 
περιστάσεις, τα οποία βοηθούν αυτή τη σύνταξη.

Εμείς αυξήσαμε τις κοινωνικές δαπάνες σε μία περίοδο 
σταθερότητας. Σε καμιά άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αυξήθηκαν οι 
κοινωνικές δαπάνες την περίοδο της σταθεροποίησης. Είναι και αυτό ένα 
επίτευγμα.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Έχετε φίλο συνταξιούχο του δημοσίου, που να ζει με 140.000, 
160.000, 170.000 δραχμές το μήνα;
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Βεβαίως, ξέρω πολλούς. Φίλους με την έννοια αυτή δεν έχω, 
διότι είμαστε σε μία διαφορά ηλικίας. Αλλά ξέρω ανθρώπους που ζουν από τη 
σύνταξή τους και έχω μιλήσει. Είναι δύσκολα και για αυτό έχουμε έγνοια για 
αυτούς. Αλλά έχουμε έγνοια, η οποία αποδίδει. Δεν θα κάνουμε παροχές, δεν θα 
δώσουμε επιταγές χωρίς αντίκρισμα κ.Καψή.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Ο κ.Καραμανλής, πάντως, επειδή τον χαρακτηρίσατε δεξιό πολιτικό, 
δηλώνει κεντρώος. Εσείς, στην κλίμακα 1 άκρα Αριστερά - 10 άκρα Δεξιά, που θα 
τοποθετούσατε τον εαυτό σας;
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ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν μου αρέσουν οι αριθμοί. Δεν θα πω δεν είμαι στο 4, στο 
5, στο 3, στο 2, στο 1. Εγώ σας δήλωσα την πεποίθησή μου. Και εγώ ήμουν από 
μικρός σε μία παράταξη, η οποία έδωσε τη μάχη για τη δημοκρατία και την 
πολιτική και την κοινωνική δημοκρατία.

Και δεν την έδωσα μόνο φραστικά και κυνηγήθηκα και φάκελο είχα 
και στον στρατό ταλαιπωρήθηκα και εξορία πήγα και όταν γύρισα το 74, μετά τη 
μεταπολίτευση, με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πάλι είχα κάποιους από 
πίσω μου, οι οποίοι με παρακολουθούσανε και όπως δείχνουν τα χαρτιά έλεγαν 
ότι εμφορούμαι από κομμουνιστικά φρονήματα.

Κ.ΚΑΨΗΣ: Στο ΠΑΣΟΚ πάντα είχατε τη φήμη, πάντως, του δεξιού πολιτικού. 
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ναι, αλλά τα χαρτιά της ασφάλειας άλλα λένε και αυτό δείχνει 
ποιά είναι η αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας. Και όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, εγώ 
πιστεύω ότι η Αριστερά -και δεν είμαι ο μόνος- χρειάζεται νέους στόχους, νέους 
δρόμους, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στα προβλήματα της εποχής. Έχω και 
άλλους στην παρέα αυτή, από τον κ.Ζοσπέν, τον κ.Νταλέμα, τον κ.Μπλερ, τον 
κ.Σρέντερ, τον κ.Μπραντ, όταν ήταν επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος της 
Γερμανίας.

Εάν τώρα κάποιοι δογματικοί βάζουν έναν πήχη και μετράνε τον 
όποιο με κάποιες αντιλήψεις του '50, εγώ θα έλεγα ότι κάνουν μεγάλο λάθος και 
δεν βλέπουν ότι ο κόσμος αλλάζει. Το πρώτο και σημαντικό σε μια προοδευτική 
τοποθέτηση είναι να έχεις την αίσθηση ότι οι αξίες σου εφαρμόζονται σε ένα 
περιβάλλον συνεχώς διαφορετικό.

Για αυτό, αν θέλεις να πραγματοποιήσεις αυτές τις αξίες, πρέπει και 
εσύ να βρεις άλλους δρόμους. Αλλιώς μένεις πίσω, στο περιθώριο. Έχουμε δει 
πολλά κόμματα τα οποία είχαν μεγάλη απήχηση, τα οποία μείνανε στο περιθώριο.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Για να ξαναγυρίσουμε, όμως, στον κ.Καραμανλή. Ο κ.Καραμανλής 
σας είναι συμπαθής σαν άνθρωπος;
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όλοι οι άνθρωποι μου είναι συμπαθείς και δεν θα κρίνω τον 
κ.Καραμανλή ως άνθρωπο. Εγώ τον κρίνω ως πολιτικό, ο οποίος είναι απέναντι 
μου. Ο κ.Καραμανλής για μένα είναι ένας συντηρητικός πολιτικός.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Θα είναι κακός Πρωθυπουργός ο κ.Καραμανλής;
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αυτό ας το κρίνει ο ελληνικός λαός κ.Καψή.
Μ.ΚΑΨΗΣ: Είναι πλεονέκτημα το ότι είναι νεότερος; Και εσείς θα αναζητάτε νέους 
ανθρώπους για συνεργάτες σας. Δεν αναζητάτε νέους σε ηλικία ανθρώπους;

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ο κόσμος μπορεί να κρίνει εάν αυτή τη δουλειά μπορεί να την 
κάνει κάποιος, ο οποίος έχει εμπειρία ή δεν έχει εμπειρία, αν μπορεί να την κάνει 
κάποιος ο οποίος έχει γνώσεις ή δεν έχει γνώσεις, κάποιος που έχει δουλέψει σε 
αυτά τα θέματα ή δεν έχει δουλέψει, αν έχει ηλικία ή δεν έχει ηλικία, αν έχει το α' ή 
β' περιβάλλον.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Είναι πλεονέκτημα το νεαρό της ηλικίας;
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν θέλω να μπω σε κρίσεις σε σχέση είτε με την ηλικία, είτε 
με το πρόσωπο του κ.Καραμανλή. Δεν συμφωνώ με αυτή την προσέγγιση κ.Καψή.
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Ο ελληνικός λαός έχει την ελευθερία να αποφασίσει. Δεν θα του πω εγώ αυτή την 
στιγμή είτε για την ηλικία, είτε για το οτιδήποτε άλλο.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Επιμένετε. Δεν θέλετε να μπείτε σε κανενός είδους αντιπαράθεση 
προσωπική με τον κ.Καραμανλή.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Με συγχωρείτε, γιατί εγώ πιστεύω ότι έχω χρέος και ας 
κάνουν οι άλλοι ό,τι θέλουν, είναι το δικαίωμά τους, εγώ έχω χρέος να τηρήσω 
κανόνες ευπρέπειας και να τηρήσω τέτοιους κανόνες οι οποίοι δεν υποβιβάζουν 
τον αντίπαλο, γιατί δεν είμαι απλώς ένας πολίτης ο οποίος κρίνει, είμαι ο 
Πρωθυπουργός της χώρας και έχω ευθύνη για την εικόνα που δίνει η χώρα.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Γίνεται πολύς λόγος για τα επικοινωνιακά τρικ της καμπάνιας. Οι 
συνεργάτες σας ειρωνεύτηκαν τον κ.Καραμανλή που πήγε σε ένα μπαρ στη 
Θεσσαλονίκη, νέος άνθρωπος είναι και προσέφερε ποτά στους φίλους του. Ήταν 
τόσο τραγικό;

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Επανέρχεστε τώρα στο ίδιο θέμα. Ο κ.Καραμανλής επέλεξε 
μια παρουσίαση μέσα από εικόνες. Αυτός αποφάσισε έτσι, κρίσεις γίνονται, δεν 
εκφράζομαι σ' αυτό.
Μ.ΚΑΨΗΣ: Φαντάζομαι, εσείς δεν θα το κάνατε ποτέ.
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Εγώ δεν συμφωνώ με μία πολιτική, η οποία βάζει εικόνες μιας 
καθημερινής ζωής στο επίκεντρο της πολιτικής διαμάχης. Γιατί άλλα είναι τα 
διακυβεύματα. Τα διακυβεύματα αφορούν την πορεία της κοινωνίας, αφορούν τη 
σημασία που δίνουμε στη σχέση ανάπτυξη - κοινωνική πολιτική, αφορούν το πώς 
θα ενισχύσουμε τη θέση της Ελλάδας.

Κάποιοι ίσως προσπαθούν να περάσουν αυτά τα προβλήματα να τα 
βάλουν στην άκρη, να ξεχαστούν, μετά να δίνουν πρώτη σημασία στις εικόνες. 
Εγώ δεν συμφωνώ.
Μ.ΚΑΨΗΣ: Είναι το ανθρώπινο πρόσωπο της πολιτικής το οποίο αξιοποιείται σε 
όλη την Ευρώπη. Ο κ.Αθνάρ χρησιμοποίησε, αξιοποίησε τη σύζυγό του. Ο 
Καραμανλής επίσης αξιοποιεί την σύζυγό του. Είναι κακό να δούμε και το 
ανθρώπινο πρόσωπο ενός πολιτικού;

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όχι, καθόλου. Εγώ συμφωνώ να δούμε το ανθρώπινο 
πρόσωπο ενός πολιτικού και γι' αυτό άλλωστε δίνουμε και την συνέντευξη. Αλλά 
από την άλλη, μεριά δεν συμφωνώ να παραμερίσουμε κάθε πολιτική και να 
εστιαστούμε σε ένα "ανθρώπινο πρόσωπο" που είναι στημένο πρόσωπο πολλές 
φορές.

Και όσον αφορά τον κ.Αθνάρ επειδή ξέρω τον κ.Αθνάρ, γιατί ήταν 
Πρωθυπουργός αρκετά χρόνια έχουν πάει επίσημη επίσκεψη στην Ισπανία, σας 
διαβεβαιώνω ότι ο κ.Αθνάρ έθεσε και μερικά πολύ σημαντικά προβλήματα 
πολιτικής και πάνω σ' αυτά απεφάσισε ο ισπανικός λαός.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Μιλάτε με πολύ συμπάθεια για τον κ.Αθνάρ, έστειλε μήνυμα χθες στη 
Νέα Δημοκρατία, κανονικά θα έπρεπε να μιλάτε με συμπάθεια για τον ηττημένο 
των εκλογών.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Έχω απόλυτη συμπάθεια στον κ.Αλμούνια και στους 
Σοσιαλιστές, αλλά δεν συμφωνώ με την άποψη που παρουσιάσατε για τον
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κ.Αθνάρ, ότι είναι ένας πολιτικός της εικόνας. Δεν είναι. Και έδωσε μάλιστα μία 
σκληρή μάχη σε σχέση ξέρετε με την τρομοκρατία, τους Βάσκους κλπ., το οποίο 
ήταν επικίνδυνο.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Εσείς απολαμβάνετε την προεκλογική καμπάνια κύριε Πρόεδρε, τις 
σημαίες, τις φωνές, τα βεγγαλικά, σας αρέσουν;
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν μ' αρέσει η έκφραση απολαμβάνω. Άμα βλέπεις μια 
υποδοχή ...
Μ.ΚΑΨΗΣ: Συνήθως οι πολιτικοί υποτίθεται ότι ενθουσιάζονται με τα πλήθη που 
τους επευφημούν.

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Οι πολιτικοί -τουλάχιστον όσον αφορά εμένα- έχουν 
συναίσθηση και πρέπει να έχουν συναίσθηση των προβλημάτων που έχουν να 
αντιμετωπίσουν. Δεν είναι για να δέχονται χειροκροτήματα. Δουλεύουν για 
ορισμένους στόχους.
Μ.ΚΑΨΗΣ: Δεν σας αναζωογονεί αυτή η επαφή με τον κόσμο;
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Και αυτούς τους στόχους πρέπει να έχουν υπόψη τους. 
Βεβαίως και έχει κάποια σημασία, έχει μεγάλη σημασία να υπάρχει αποδοχή. 
Βεβαίως χαίρεσαι όταν βλέπεις, ότι αυτό που κάνεις έχει ανταπόκριση. Χαίρεσαι 
όταν βλέπεις, ότι πολλοί στοιχίζονται μαζί σου. Χαίρεσαι όταν αισθάνεσαι, ότι είσαι 
επικεφαλής ενός ρεύματος.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Όταν δεν σας ακούνε και φωνάζουν συνθήματα και ακούγονται οι 
καραμούζες, πέφτουν τα βεγγαλικά και κανένας δεν προσέχει το λόγο σας και όλοι 
φωνάζουν συνθήματα, στενοχωριέστε, θυμώνετε;
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Μία προεκλογική συγκέντρωση γιατί γι' αυτές μιλάμε, ξεκινάει 
με κάποιο θόρυβο. Στη διάρκεια αυτού του θορύβου ...
Μ.ΚΑΨΗΣ: Εσείς κατακρίνατε τη Νέα Δημοκρατία για το σόου. Χθες το Ηράκλειο 
είχε στοιχεία σόου.
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν επιθυμώ να αναπτύξω. Αλλά όταν μιλάω 40-45 λεπτά, 
αυτό το κομμάτι είναι γύρω στα 5-6 λεπτά. Εγώ προσπαθώ να αναλύσω και στη 
διάρκεια των ομιλιών μου υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι προσέχουν, οι οποίοι 
θέλουν ν' ακούσουν επιχειρήματα, οι οποίοι θέλουν από το λόγο να κερδίσουν 
κάτι, για να μπορέσουν να σκεφτούν και να αναπτύξουν. Και προσπαθώ πάντα 
μέσα σε ορισμένο πλαίσιο, το οποίο επιτρέπει η συγκέντρωση αυτή, να είμαι 
ουσιαστικός, δηλαδή να τους μεταφέρω κάτι για να κρίνουν.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Σας έχει τύχει ποτέ να ακούσετε, να μιλήσετε με έναν οπαδό του 
ΠΑΣΟΚ στη διάρκεια της καμπάνιας και να σας πει κάτι που να σας 
προβληματίσει και να γυρίσετε στο γραφείο, να σηκώσετε το τηλέφωνο και να 
ζητήσετε από τον υπουργό να βρει λύση σ' αυτό το πρόβλημα;

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Βεβαίως μου έχει τύχει. Παραδείγματος χάριν όταν ήμουνα 
στην Ημαθία συζήτησα εκεί με αγρότες και μου είπαν για κάποιες καθυστερήσεις 
που υπάρχουν σε σχέση με ενισχύσεις για τα ροδάκινα κλπ. Και αμέσως μετά 
μίλησα με τον κ.Ανωμερίτη σε σχέση μ' αυτό το πρόβλημα.

Υπάρχουν και πολίτες βέβαια οι οποίοι έρχονται για τα προσωπικά 
τους θέματα, συνήθως είναι θέματα που αφορούν διορισμούς.
Μ.ΚΑΨΗΣ: Σας ζητάνε εσάς προσωπικά διορισμό;
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ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ήμουνα σε ένα ξενοδοχείο στο Βέρμιο, καθόμουνα εκεί στο 
σαλόνι του ξενοδοχείου, ήρθαν διάφοροι πελάτες με χαιρέτησαν, ήρθε και μια 
συμπαθέστατη κυρία, η οποία με ρώτησε αν μπορεί να καθίσει δίπλα μου. Της 
είπα, βεβαίως και με παρακάλεσε να φροντίσω για το διορισμό της κόρης της.

Της είπα, ότι κάτι τέτοιο δεν μπορώ να το κάνω, ότι εάν της το 
υποσχεθώ θα την κοροϊδέψω, δεν μ' αρέσει να την κοροϊδεύω και εν πάση 
περιπτώσει έχουμε διαδικασίες πρόσληψης και εγώ πρώτος απ' όλους τους 
Έλληνες πρέπει να στέκομαι στις διαδικασίες πρόσληψης.

Αντίθετα απ' ότι λέτε, πιστεύω, ότι η κυρία εκτίμησε αυτή τη στάση
μου.
Μ.ΚΑΨΗΣ: Την προσωπική ζωή των πολιτικών έχουμε δικαίωμα να την ξέρουμε 
κ.Πρόεδρε;
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Έχουμε δικαίωμα να την ξέρουμε όλοι, εφ' όσον έχει σχέση με 
την πολιτική τους δραστηριότητα, με την προσωπικότητά τους σε σχέση με την 
πολιτική. Αλλά εγώ δεν συμφωνώ ότι οι πολιτικοί πρέπει να έχουν μίά τηλεοπτική 
κάμερα μέσα στο σπίτι τους, η οποία να τους παρακολουθεί σε κάθε στιγμή της 
ιδιωτικής τους ζωής.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Εσείς μήπως είστε ακραίο παράδειγμα, δεν σας έχουμε δει ποτέ 
φωτογραφία με τις κόρες σας, ποτέ.
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Μα οι κόρες μου έχουν μία ορισμένη ηλικία, αποφασίζουν οι 
ίδιες αν θέλουν δημοσιότητα ή όχι. Δεν είναι δικό μου θέμα και δεν θέλω να είναι 
δικό μου θέμα. Τα παιδιά μου έχουν τη δίκιά τους προσωπικότητα και χαίρομαι 
ιδιαίτερα γι' αυτό και χειρίζονται οι ίδιες τη δική τους ζωή. Δεν είναι εξαρτήματα της 
πολιτικής μου καριέρας.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Αναρωτιέμαι όμως, πού είναι το όριο της προσωπικής ζωής και της 
ζωής που έχει να κάνει με την πολιτική δραστηριότητα.
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν υπάρχει κανένα σταθερό όριο. Αυτό το κρίνουν οι 
πολίτες, το κρίνουν και οι ενδιαφερόμενοι. Το κρίνουν οι ενδιαφερόμενοι, γιατί 
βεβαίως π.χ. επειδή αναφερθήκατε στις κόρες μου, τί σχέση έχουν οι κόρες μου μ' 
αυτό που κάνω εγώ. Έχουν τις δικές τους δουλειές, τις δικές τους φροντίδες, δεν 
ασχολούνται με την πολιτική.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Θα σας δώσω ένα παράδειγμα πρόσφατο. Όταν ο ελληνικός Τύπος 
ανακάλυψε τη νόθα κόρη του Ανδρέα Παπανδρέου, ήταν εισβολή στην 
προσωπική, την ιδιωτική ζωή του Ανδρέα Παπανδρέου, ή ήταν κάτι που οφείλαμε 
να ξέρουμε για τον Πρωθυπουργό;

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν μπορώ να κρίνω αν οφείλαμε να ξέρουμε για τον 
Πρωθυπουργό. Ήταν μία πληροφόρηση επιπλέον. Αλλά είναι αυτό ένα ακραίο 
παράδειγμα κ.Καψή.
Μ.ΚΑΨΗΣ: Και έχει συμβεί και στη Γαλλία, στο τέλος της δεύτερης θητείας του 
Φρανσουά Μιτεράν, οι Γάλλοι μάθανε ότι υπήρχε μια νόθα κόρη.

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Εντάξει, αυτά είναι όμως ακραία παραδείγματα και δεν μιλάμε 
γι' αυτά τα παραδείγματα και τα Μέσα Ενημέρωσης δεν επικαλούνται αυτά τα
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παραδείγματα. Τα Μέσα Ενημέρωσης επειδή ζουν από τις εικόνες, ιδίως οι 
τηλεοράσεις, θέλουν συνεχώς εικόνες. Θέλουν συνεχώς εικόνες το πρωί, το 
μεσημέρι, το βράδυ, στον περίπατο.

Αυτό έχει βέβαια και ένα όριο, γιατί και για την πολιτική δεν είναι καλό 
και όμως μεταβάλλει και τον πρωταγωνιστή της πολιτικής σε ένα άνθρωπο ενός 
θεάτρου, που δεν πρέπει να είναι. Δεν είναι το κρίσιμο, το πώς θα σταθείς στη 
καθημερινή σου ζωή, τι θα φας, πώς θα πιεις, σε ποιά ταβέρνα θα πας, με ποιόν 
θα μιλήσεις και πώς θα μιλήσεις.

Το κρίσιμο είναι οι ιδέες που πρεσβεύεις, πώς τις εφαρμόζεις, πώς 
ανταποκρίνεσαι στις ανάγκες του κόσμου. Μην πάρουμε τα δευτερεύοντα και τα 
κάνουμε πρωτεύοντα, επειδή υπάρχει η μορφή πια αυτής της δημοσιότητας, η 
οποία έχει στο επίκεντρο την εικόνα.

Πρέπει κι εμείς να προσαρμοστούμε στην εικόνα, αλλά με έναν 
σωστό τρόπο.
Μ.ΚΑΨΗΣ: Υποθέτω, ότι τα διαρκή πάρτι των υποψηφίων βουλευτών του ΠΑΣΟΚ 
σας έχουν κουράσει και σας έχουν ενοχλήσει.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν νομίζω, ότι ο καλύτερος τρόπος προεκλογικής 
εκστρατείας είναι τα πάρτι.
Μ.ΚΑΨΗΣ: Έχουμε χορτάσει τον τελευταίο καιρό, το ξέρετε.

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Είναι ένας τρόπος επαφής, είναι ένας τρόπος να 
συνδιασκεδάσουν με τον συνυποψήφιο οι φίλοι του, αλλά βέβαια αυτό έχει πολύ 
δεύτερη σημασία σε σχέση με το μήνυμα.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Η Νέα Δημοκρατία σας κατηγορεί για περίπου καθεστωτική 
νοοτροπία. Θεωρείτε αδιανόητο να χάσει το ΠΑΣΟΚ τις εκλογές. Δεν είναι 
ανθυγιεινό να παραμένει ένα κόμμα πάρα πολύ καιρό στην εξουσία; Έτσι δεν 
δημιουργούνται οι σχέσεις διαπλοκής;

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όχι. Υπάρχουν κόμματα που έχουν μείνει στην εξουσία, όπως 
το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Σουηδίας, 26 συναπτά χρόνια. Στη Γερμανία οι 
Χριστιανοδημοκράτες μείνανε θαρρώ 16, οι Συντηρητικοί στην Αγγλία μείνανε 18 ή 
και αυτοί 16. Οι Ισπανοί...
Μ.ΚΑΨΗΣ: Αυτό είναι το πλάνο σας;
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όχι, δεν μιλάω για το πλάνο. Επειδή το παρουσιάσατε λίγο 
όπως το παρουσιάζει η Νέα Δημοκρατία, ως μια αντιδημοκρατική κατάσταση. Ο 
ελληνικός λαός αποφασίζει.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Με μια παρένθεση. Από το '81 είναι στην εξουσία το ΠΑΣΟΚ. Μια 
μικρή παρένθεση.
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όχι, δεν είναι μικρή παρένθεση. Ήταν μια τετραετία, μια 
τετραετία καταστροφής. Δεν έχετε παρά να δείτε τα οικονομικά στοιχεία, δεν έχετε 
παρά να δείτε τα κοινωνικά στοιχεία και ο ελληνικός λαός απέπεμψε....
Μ.ΚΑΨΗΣ: Αν δεν κάνω λάθος, και εσείς με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης 
Παπανδρέου ήσασταν αυστηρός.
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ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Απέπεμψε τη Νέα Δημοκρατία. Όταν αποπέμπεται κάποιο 
κόμμα, το κόμμα αυτό δεν μπορεί να έρχεται μετά και να λέει ότι "μείνατε τόσα 
χρόνια". Ήσουνα στην εξουσία και απέτυχες. Αυστηρός ήμουνα, πράγματι. 
Αυστηρός.
Μ.ΚΑΨΗΣ: Μου δίνετε την εντύπωση ώρες-ώρες ότι για όλα τα προβλήματα 
φταίει η παρένθεση της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Υπήρχε ένα βαρύ παρελθόν, το 
γνωρίζετε και το έχετε στηλιτεύσει.

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Υπήρχε ένα παρελθόν, δεν συμφωνώ με την έκφραση 
"στηλιτεύσει". Έχω επισημάνει κάποιες αρνητικές πλευρές, αλλά εμείς εκλεγήκαμε 
το 1993, εκλεγήκαμε το 1996. Ο ελληνικός λαός μας έδωσε εντολή και σε αυτές τις 
εκλογές πάλι την εντολή του ελληνικού λαού ζητάμε.

Και τη ζητάμε με το έργο μας, τη ζητάμε γιατί πραγματοποιήσαμε 
τους οικονομικούς στόχους που είχαμε θέσει, πραγματοποιήσαμε τους στόχους 
που είχαμε θέσει σε σχέση με τη θέση της Ελλάδας στα Βαλκάνια και στην 
Ευρώπη, γιατί προχωρήσαμε σημαντικά τα έργα υποδομής και γίνανε αλλαγές και 
μεταρρυθμίσεις σε πολλούς άλλους τομείς.

Τι το πιο δημοκρατικό, να κάνεις ένα έργο και να πεις στον ελληνικό 
λαό να κρίνει. Πού μπαίνει η έννοια του καθεστώτος; Θα κρίνουμε τώρα τα 
κόμματα με επετηρίδα;
Μ.ΚΑΨΗΣ: Υπάρχουν εκβιαστικά διλήμματα, όπως τα θέτει για παράδειγμα ο 
κ.Παπαντωνίου, ότι η Ευρώπη δεν εμπιστεύεται τη Νέα Δημοκρατία.

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Έχω απαντήσει σε αυτό. Ο κ.Παπαντωνίου δεν εκφράστηκε 
με αυτό τον τρόπο. Και εν πάση περιπτώσει οι Έλληνες αποφασίζουν με κριτήριο 
το συμφέρον της χώρας. Δεν αποφασίζουν με βάση το τι λέει ο ένας και ο άλλος. 
Αλίμονο μας! Και γι' αυτό απευθυνόμαστε στον ελληνικό λαό. Αλλιώς θα 
απευθυνόμασταν στους ξένους. Το κριτήριο είναι τι συμφέρει...
Μ.ΚΑΨΗΣ: Θυμώνετε πολύ όταν σας κατηγορούν ότι είσαστε η επιλογή της 
Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Σας εκνευρίζει.
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Η επιλογή; Και που φάνηκε αυτό, ότι είμαι η επιλογή της 
Ευρώπης;
Μ.ΚΑΨΗΣ: Σίγουρα δεν απειλεί πια το ΠΑΣΟΚ, έτσι δεν είναι;

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Με συγχωρείτε, υπάρχει καμία ένδειξη; Εδήλωσαν αυτοί; Μην 
χρησιμοποιούμε όρους οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Είναι 
κακό η Ελλάδα να έχει καλές σχέσεις με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή με 
τις Ηνωμένες Πολιτείες; Είναι κακό ότι έχουμε αναπτύξει τις σχέσεις συνεργασίας;

Είναι κακό για παράδειγμα ότι το Γενάρη ήρθε εδώ ο Πρωθυπουργός 
της Ιταλίας, ο κ.Νταλέμα, ότι ήρθε ο Πρωθυπουργός της Σουηδίας, ο κ.Γκέρλαντ 
Πέρσον, ότι ήρθε ο Πρωθυπουργός της Ολλανδίας, ο κ.Βιμ Κοκ και συζητήσαμε 
για το μέλλον της Ευρώπης; Είναι αρνητικό αυτό; Αντί να βλέπουμε αυτά τα 
θετικά, καλλιεργούμε την ιδέα ότι κάποιος επηρεασμός ή κάποια επιθυμία 
υπάρχει. Έχουμε πολύ καλύτερες σχέσεις. Ήρθαν στην Ελλάδα, με δυο εξαιρέσεις 
θαρρώ μονάχα, όλοι οι Πρωθυπουργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Μ.ΚΑΨΗΣ: Οι εξαιρέσεις είναι ο κ.Μττλερ αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος δεν έχει 
και πολύ καλή φήμη στην Ελλάδα.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ο κ.Μπλερ και ο Δανός Πρωθυπουργός. Ήρθαν όλοι οι 
Πρωθυπουργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα. Υπήρχε άλλη περίοδος 
που είχαν έρθει όλοι οι Πρωθυπουργοί; Με μερικούς από αυτούς όχι μονάχα 
συζητήσαμε, αλλά και είδαμε τη χώρα. Με τον κ.Κλίμα, τον Πρωθυπουργό της 
Αυστρίας, πήγαμε στο Άγιον Όρος, όπως και με τον κ.Κουντέρες, τον 
Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας. Και εκεί δημιουργήσαμε μια άλλη σχέση. Γι' αυτό 
και η Ελλάδα και η φωνή της ελληνικής κυβέρνησης είναι πιο δυνατή.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Σας απασχολεί η υστεροφημία σας κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν με απασχολεί κύριε Καψή. Θέλω να κάνω την δουλειά 
μου καλά.
Μ.ΚΑΨΗΣ: Αν χάσετε τις εκλογές δεν θα είστε άνθρωπος που θα υπογράψει την 
είσοδο της Ελλάδας στην ΟΝΕ.

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι η ελληνική κυβέρνηση που θα 
κάνει τη διαπραγμάτευση τον Μάιο και τον Ιούνιο πρέπει να έχει νωπή εντολή, να 
είναι ισχυρή, να μπορέσει να παρουσιάσει πρόγραμμα. Αυτό είναι το συμφέρον 
της χώρας. Το ποιος θα υπογράψει και αν θα είμαι εγώ, είναι μπροστά στο 
συμφέρον της χώρας πραγματικά δευτερεύον.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Πάντως αν δεν είστε εσείς, θα οφείλεται στο γεγονός ότι κάνατε 
πρόωρες εκλογές. Αν δεν είχατε κάνει πρόωρες εκλογές...
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Τι να κάνουμε; Θα είναι καλύτερο όμως για τον τόπο να έχει 
μια κυβέρνηση η οποία θα μπορεί να πάει εκεί να διαπραγματευτεί, να αναλάβει 
δεσμεύσεις, να αναλάβει να αποκτήσει δικαιώματα, να καθορίσει μια πορεία. 
Πάντως, νομίζω ότι θα κερδίσω τις εκλογές.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Έχετε σκεφθεί το ενδεχόμενο της ήττας; Την ιδέα ότι μπορεί να χάσετε 
τις εκλογές;
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Σας είπα ότι πιστεύω ότι θα κερδίσω τις εκλογές. Και επειδή η 
έννοια της ήττας είναι....
Μ.ΚΑΨΗΣ: Δεν θέλετε να συζητάτε το ενδεχόμενο της ήττας, γιατί; Δημιουργεί 
ηττοπάθεια στους οπαδούς;

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όχι. Η έννοια της ήττας είναι μια έννοια η οποία συνδέεται με 
θέσεις. Εγώ έχω στη ζωή μου υποστεί "ήττες". 'Ήττες" όταν με κυνήγησε η χούντα 
να με πιάσει, διότι δεν τα κατάφερα στον αντιστασιακό αγώνα. 'Ήττες" όταν μέσα 
στο ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, δεν πέρασε η δίκιά μου γραμμή. 'Ήττες" όταν 
παραιτήθηκα από την κυβέρνηση.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Αυτές είναι όμως μικρές "ήττες".
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Με συγχωρείτε, δεν είναι καθόλου μικρές "ήττες". Γιατί το '87 
άλλαξε η οικονομική πολιτική. Σημασία έχει, έχεις μια αντίληψη γι' αυτό που θέλεις 
να κάνεις; Έχεις μια πεποίθηση γι' αυτό που πρέπει να γίνει στον τόπο; Ε, λοιπόν 
αυτή την πεποίθηση την έχω. Για αυτή την αντίληψη παλεύω και για αυτό πιστεύω 
ότι θα κερδίσω. Αλλά θα συνεχίσω, γιατί πιστεύω ότι είναι σωστό. Αυτό είναι το 
κριτήριό μου.
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Μ.ΚΑΨΗΣ: Μου δίνετε την εντύπωση, πάντως ανθρώπου που μπορεί να ζήσει και 
χωρίς πολιτική εξουσία και χωρίς πολιτική δράση. Θα είστε ευτυχισμένος και αν 
δεν είστε Πρωθυπουργός.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Είμαι ένας άνθρωπος που έχει τις πεποιθήσεις μου έχει τις 
επιδιώξεις μου. Και αυτό έχει σημασία, να παλεύω για τις ιδέες μου. Από κάθε 
μετερίζι.
Μ.ΚΑΨΗΣ: Μπορείτε να ζήσετε όμως και χωρίς εξουσία.
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Από κάθε μετερίζι. Έζησα πολλά χρόνια χωρίς εξουσία. 
Ήμουνα μάλιστα αρκετά χρόνια στη γωνιά. Δεν έχω τέτοιο πρόβλημα.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Έτσι χαρακτηρίζετε τα χρόνια που ήσασταν στο ΠΑΣΟΚ με Πρόεδρο 
τον Ανδρέα Παπανδρέου; Στη γωνία ήσασταν;
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όχι μονάχα στο ΠΑΣΟΚ. Το 1975 όταν γύρισα από την εξορία 
στο εξωτερικό, όπως σας είπα, ήμουν πάλι υπό παρακολούθηση. Ήμουν ένα 
πρόσωπο του οποίου την ομιλία στην τηλεόραση το '75 λογόκρινε η τότε 
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που δεν έχει συμβεί ποτέ άλλοτε. Έχουμε 
εμπειρία από καταπίεση, έχουμε εμπειρία από ένα περιβάλλον το οποίο είναι 
αρνητικό και γι' αυτό έχουμε και το θάρρος να παλεύουμε πάντα για τις ιδέες μας.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Τελειώνοντας αυτή τη συνέντευξη κύριε Πρόεδρε, έχετε διαβάσει το 
βιβλίο του Μίμη Ανδρουλάκη;
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Οχι, έχω ρίξει μια ματιά στο βιβλίο του.
Μ.ΚΑΨΗΣ: Από περιέργεια περισσότερο, παρά από ενδιαφέρον. Να δείτε για τι 
συζητάει;

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν προφταίνω. Ξέρω αυτή τη συζήτηση σε σχέση με αυτό το 
βιβλίο.
Μ.ΚΑΨΗΣ: Θα το διαβάσετε;
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Άμα έχω καιρό, βεβαίως θα το διαβάσω. Θα το διαβάσω 
δηλαδή κανονικότατα.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Σας εξέπληξαν οι αντιδράσεις, το ότι εν έτη 2000...;
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν συμφωνώ με όλες αυτές τις αντιδράσεις. Έχουμε εδώ 
στην Ελλάδα μια ιστορία γύρω από αυτά τα θέματα. Και ο Καζαντζάκης κρίθηκε 
παράνομος ή καταδικάστηκε από την Εκκλησία.
Μ.ΚΑΨΗΣ: Μπήκατε στον πειρασμό να υποστηρίξετε τον κ.Ανδρουλάκη; 
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πιστεύω ότι οι απόψεις της Εκκλησίας κερδίζουν πολύ 
περισσότερο χωρίς δικαστικές απαγορεύσεις, χωρίς διώξεις, χωρίς καψίματα 
βιβλίων.

Η Εκκλησία έχει τη δυνατότητα, την πειθώ και βεβαίως έχει όλη την 
ιστορία για να πείσει τον κόσμο με διαφορετικά μέσα. Όλη αυτή η στάση απέναντι 
στο όποιο δημοσίευμα θίγει, ή δεν θίγει, ή κρίνει κάποια θέματα θρησκευτικά, είναι 
μια στάση η οποία δεν προάγει το συμφέρον της Εκκλησίας.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Φαντάζομαι ότι τώρα με την προεκλογική καμπάνια δεν προλαβαίνετε 
να διαβάσετε, γιατί ήθελα να σας ρωτήσω τι διαβάζετε αυτή την εποχή, αλλά 
φοβάμαι ότι δεν προλαβαίνετε να διαβάσετε τίποτα.
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ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όχι, δεν προλαβαίνω αλλά προσπαθώ πάντα να έχω μια 
γκάμα από βιβλία ώστε κάποιες ώρες να ξεφεύγω από την πίεση της πολιτικής, 
είτε αστυνομικά μυθιστορήματα, είτε κοινωνικά.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Δεν το πιστεύω ότι διαβάζετε αστυνομικά μυθιστορήματα. 
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Γιατί;
Μ.ΚΑΨΗΣ: Φανταζόμουν ότι θα διαβάζατε πάντα κάτι πιο βαρύ και πιο σοβαρό. 
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όχι, γιατί; Υπάρχουν και ξένα και ελληνικά καλά 
μυθιστορήματα. Του κ.Μάργαρη για παράδειγμα.

Μ.ΚΑΨΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είκοσι μέρες μείνανε για τις εκλογές. Σας εύχομαι καλό 
κουράγιο, γιατί είναι μια ταλαιπωρία, φαντάζομαι, ταυτόχρονα η προεκλογική 
καμπάνια.
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Σας ευχαριστώ και πιστεύω ότι με τη συζήτηση αυτή 
φωτίσαμε ορισμένες πλευρές των θεμάτων που μας απασχολούν. Εγώ θα 
συνεχίσω με κέφι, πρέπει να σας πω, να δίνω αυτό τον εκλογικό αγώνα. Γιατί 
πιστεύω στη νίκη, πιστεύω στη δουλειά μας. Και πιστεύω προπαντός, ότι πρέπει 
να δώσουμε στην Ελλάδα μια προοπτική.
Μ.ΚΑΨΗΣ: Σας ευχαριστούμε πολύ που μας δεχτήκατε εδώ στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κυρίες και κύριοι, εδώ η συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό, Κώστα Σημίτη, 
φτάνει στο τέλος της. Καλό σας βράδυ.
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