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Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας. Είμαστε λίγες μέρες 
πριν την κρίσιμη αναμέτρηση της 9ης Απριλίου και είναι η δεύτερη φορά που στο 
Μέγαρο Μαξίμου φιλοξενείται από τον Πρωθυπουργό της χώρας και Πρόεδρο του 
ΠΑΣΟΚ, η τηλεόραση της ελληνικής Περιφέρειας.

Ο Πρωθυπουργός είχε παραχωρήσει τις παραμονές των 
Ευρωεκλογών, μια αποκλειστική συνέντευξη για όλα τα τηλεοπτικά μέσα της 
ελληνικής Περιφέρειας, με θέματα ανάπτυξης για την Περιφέρεια.

Την ίδια πρόταση της τηλεόρασης της ελληνικής Περιφέρειας, 
απεδέχθη και αυτή τη φορά και είμαστε απόψε κοντά σας για να συζητήσουμε με 
τον Πρωθυπουργό της χώρας και Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ τον κ.Κώστα Σημίτη τα 
καυτά θέματα που απασχολούν την Περιφέρεια και όχι μόνο.

Κύριε Σημίτη να σας ευχαριστήσουμε κατ' αρχήν που 
ανταποκριθήκατε και δεχτήκατε αυτή την πρόταση για την συνέντευξη στην 
ελληνική Περιφέρεια. Να πούμε ότι είναι η δεύτερη φορά που μας φιλοξενείτε εδώ, 
αλλά προηγήθηκε πριν λίγες ημέρες και η συνέντευξη σε όλα τα περιφερειακά 
μέσα -ραδιόφωνα, τηλεοράσεις και έντυπα- στο Βόλο.

Να σας ευχαριστήσουμε για την αναγνώριση του θεσμού των 
περιφερειακών μέσων.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. 
Πιστεύω ότι η ελληνική Περιφέρεια για να αναπτυχθεί χρειάζεται κοντά σε πολλά 
άλλα, υποδομές για παράδειγμα, να έχει ένα υπόβαθρο σωστής πληροφόρησης, 
να έχει πολιτιστική δραστηριότητα.

Και προϋπόθεση αυτής της πολιτιστικής δραστηριότητας, είναι να 
υπάρχουν Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης ζωντανά. Και να έχει Μαζικά Μέσα 
Ενημέρωσης τα οποία έχουν τη δική τους αυτονομία.

Εγώ σε αρκετές περιοδείες μου στο παρελθόν είχα ξεχωριστές 
συγκεντρώσεις με τα μαζικά μέσα ενημέρωσης της περιοχής που επισκέφθηκα, 
για να συζητήσω τα οικονομικά τους προβλήματα, αλλά και να δω τις προοπτικές 
τους, τι απαιτεί η ανταγωνιστικότητα και ποιά είναι η διασύνδεσή τους με το κοινό 
της Περιφέρειας.
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Είχα πάντα μια πολύ καλή άποψη για το τι υπάρχει στην Περιφέρεια 
και νομίζω, ότι πρέπει να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια, τα Μέσα 
Ενημέρωσης στην Περιφέρεια να έχουν αυτονομία και παρουσία.

Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι σας καλωσορίζω και θα 
ακολουθήσουμε τη συνηθισμένη διαδικασία.

Γ.ΣΑΧΙΝΗΣ ("ΚΡΗΤΗ Τν"): Κύριε Πρόεδρε, διατυπώνεται η άποψη, ιδίως το 
τελευταίο διάστημα, ότι μόνο μια Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ είναι ικανή να προχωρήσει 
τις διαπραγματεύσεις στην ΟΝΕ εποχή, που ήδη ζούμε. Μήπως είναι αυτό λίγο 
υπερβολικό; Γιατί η Νέα Δημοκρατία αντιτείνει ότι εξ αρχής είχε ευρωπαϊκό 
προσανατολισμό, και ότι το ΠΑΣΟΚ όψιμα ανακάλυψε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι 
λέτε;
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πρώτα από όλα το ΠΑΣΟΚ δεν ανακάλυψε όψιμα την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε στο έτος 2000 και το ΠΑΣΟΚ έχει ακολουθήσει μια 
συνεπή ευρωπαϊκή πολιτική από το 1981 και μετά.

Θέλω να θυμίσω ότι μεγάλα βήματα της σύγκλισης της Ελλάδας 
προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλονται στις Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. 
Παραδείγματος χάρη τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα. Αλλά ας 
αφήσουμε το παρελθόν.

Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια Κυβέρνηση η οποία από το 1993 και 
εντατικά από το 1996 και μετά, έχει διαπραγματευθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση 
την οικονομική της σύγκλιση, την επίτευξη των κριτηρίων του Μάαστριχτ.

Οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας συζητούν σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, εγώ ως Πρωθυπουργός της χώρας, έχω συμμετάσχει σε πάρα 
πολλές συναντήσεις κορυφής και με αντικείμενο την οικονομική εξέλιξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από αυτές τις πολλές συζητήσεις σε ανώτατο επίπεδο, αλλά και από 
τις άπειρες συζητήσεις που γίνονται σε επίπεδο διευθυντών, τεχνοκρατών, 
συμβούλων, προκύπτει μια τεράστια εμπειρία. Αυτή η εμπειρία, η ικανότητα που 
αποκτήσαμε μέσα από αυτές τις διαδικασίες, μας επέτρεψε να οδηγήσουμε τη 
χώρα σε αυτό το σημείο. Η χώρα, πρόκειται να ενταχθεί τον Ιούνιο στην 
Οικονομική και Νομισματική Ένωση.

Θέλω να αναφέρω ενδεικτικά ότι πριν λίγες ημέρες πετύχαμε και το 
κριτήριο του πληθωρισμού και το πετύχαμε θα έλεγα πολύ θεαματικά, είμαστε 
κάτω από το όριο το οποίο έθετε το Μάαστριχτ, δείχνουμε σε όλη αυτή την πορεία 
ότι ξέρουμε το πρόβλημα, έχουμε σχέδιο, έχουμε κατεύθυνση και πετυχαίνουμε.

Όταν η δραχμή μπήκε στο μηχανισμό των συναλλαγματικών 
ισοτιμιών, η αντιπολίτευση είπε ότι υποτιμήσαμε το νόμισμα και τη χώρα. 
Αποδείχτηκε ότι δεν ήξερε τι έλεγε, δεν προέβλεψε σωστά.

Ο ελληνικός λαός έχει να αποφασίσει ανάμεσα σε μια παράταξη, ένα 
κόμμα το οποίο έχει μια ιστορία τα τελευταία τέσσερα χρόνια εντατικής σχέσης με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, που οδήγησε σε ένα σημαντικό αποτέλεσμα και σε μια
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παράταξη η οποία δεν έχει δείξει ακόμη τις ικανότητες της σε αυτή την 
κατεύθυνση, αντίθετα έχει δείξει με πολλές διαπιστώσεις τις οποίες έχει κάνει, ότι 
δεν εκτιμά σωστά την κατάσταση.

Ο ελληνικός λαός θα κρίνει ποιος είναι ικανός και ποιος δεν είναι.

Π.ΓΙΑΛΕΝΙΟΣ ("TELE-TIME"): Κύριε Πρόεδρε και σε συνάρτηση και με αυτό που 
μόλις είπατε ολοκληρώνοντας την απάντησή σας στην πρώτη ερώτηση, αλλά 
αποκωδικοποιώντας και την επικοινωνιακή πολιτική των κομμάτων, έτσι όπως έχει 
εμφανιστεί, τώρα που βρισκόμαστε στην καρδιά της προεκλογικής περιόδου.

Βλέπουμε ότι κυρίως η αντιπαράθεση γίνεται γύρω από τα 
πρόσωπα: Σημίτης ή Καραμανλής δηλαδή. Από το ΠΑΣΟΚ έντονα τονίζεται η 
έλλειψη εμπειρίας από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, υπερτονίζοντας από την 
άλλη πλευρά τη μεγάλη εμπειρία των Υπουργών.

Τελικά τι συμβαίνει κ.Πρόεδρε, καταργήθηκαν οι διαχωριστικές 
γραμμές μεταξύ των ιδεολογιών και των πολιτικών;
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Οι σφυγμομετρήσεις, όπως ξέρετε, δείχνουν ότι εγώ έχω ένα 
προβάδισμα απέναντι στον κ.Καραμανλή. Και αυτό οδηγεί τη συζήτηση πολλές 
φορές στην ερμηνεία, ότι υπάρχει μια προσωπική αντιπαράθεση ή μια 
αντιπαράθεση αρχηγών. Διαφωνώ. Διαφωνώ έντονα.

Υπάρχει μια αντιπαράθεση προγραμμάτων και κατευθύνσεων. 
Πρώτα από όλα, τι θέλουμε εμείς τα επόμενα τέσσερα χρόνια; Δυο μεγάλους 
στόχους έχουμε βάλει. Ο πρώτος στόχος είναι να προχωρήσουμε το κοινωνικό 
κράτος, να προχωρήσουμε τη κοινωνική σύγκλιση, να ολοκληρώσουμε την 
προσπάθεια.

Η Ελλάδα να βρεθεί πολύ πιο κοντά, στο μέσο όρο όσον αφορά τις 
κοινωνικές παροχές, κοινωνικές υπηρεσίες, κοινωνικές δαπάνες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Ένα λοιπόν είναι το κοινωνικό κράτος. Και πάνω σε αυτό το θέμα, 
επιτρέψτε μου να τονίσω δεν έχω αντιληφθεί ποιά είναι η πρόταση της Νέας 
Δημοκρατίας.

Το δεύτερο σημείο το οποίο εμείς τονίζουμε. Η επόμενη τετραετία θα 
είναι τετραετία απασχόλησης. Θέλουμε να δημιουργήσουμε 300.000 νέες θέσεις 
απασχόλησης. Θέλουμε 300.000 άνεργοι επιπλέον να ενταχθούν στις διαδικασίες 
κατάρτισης. Να καταπολεμήσουμε την ανεργία δραστικά, αποτελεσματικά, να την 
περιορίσουμε.

Και πιστεύω ότι μπορούμε γιατί εμείς εφαρμόζουμε για πρώτη φορά 
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και εμείς έχουμε αυξήσει τους αναπτυξιακούς 
ρυθμούς της χώρας, σε επίπεδα πρωτόγνωρα για τη χώρα. Είμαστε από τις 
χώρες εκείνες που έχουν τους υψηλότερους αναπτυξιακούς ρυθμούς στην 
Ευρώπη.

Και το τρίτο σημείο το οποίο αποτελεί και πλαίσιο των άλλων δύο, 
είναι ότι θέλουμε να εξακολουθήσουμε την πορεία σταθερότητας και ανάπτυξης. 
Αυτά τα χρόνια που πέρασαν καταφέραμε να αυξήσουμε το βιοτικό επίπεδο του
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Έλληνα στο 70% του μέσου όρου του βιοτικού επιπέδου του Ευρωπαίου. Στόχος 
μας είναι τα επόμενα τέσσερα χρόνια να φτάσουμε στο 80%. Να αυξήσουμε το 
βιοτικό επίπεδο σε σύγκριση με τους άλλους κατά 10 μονάδες.

Αυτοί είναι οι τρεις βασικοί στόχοι. Ο πρώτος, το κοινωνικό κράτος 
συναρτάται άμεσα με την ιδεολογία μας, γιατί θέλουμε κοινωνική δικαιοσύνη και 
αλληλεγγύη, ο δεύτερος συναρτάται και με την ιδεολογία μας, αλλά και με τον 
κόσμο που μας στηρίζει, τους εργαζόμενους.

Και ο τρίτος στόχος συναρτάται επίσης με την ιδεολογία μας και την 
πρόοδο της χώρας γενικότερα, γιατί βελτίωση της θέσης του εργαζόμενου 
Έλληνα, χωρίς ανάπτυξη δεν γίνεται. Και η ισχυρή Ελλάδα προϋποθέτει 
ανάπτυξη.

Αυτά είναι για μας τα τρία κεντρικά θέματα της εκλογικής καμπάνιας. 
Δεν είναι η επιλογή του προσώπου. Υπάρχουν βεβαίως και άλλα θέματα.

Ν.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ("ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ"): Κύριε Πρωθυπουργέ, ακούμε από όλα τα 
κόμματα πως η ψήφος στις εκλογές είναι κρίσιμη ψήφος. Βέβαια αυτό έχουμε 
συνηθίσει να το ακούμε σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όλοι το λένε πάντοτε. Είναι μια στάνταρτ έκφραση.

Ν.ΠΕΤΡΙΔΗΣ: Θα ήθελα να μου πείτε τί άλλαξε όμως από τον Σεπτέμβριο, όταν ο 
Υπουργός Εθνικής Οικονομίας έλεγε ότι πιθανή σκέψη για πρόωρες εκλογές θα 
ήταν καταστροφική για την πορεία της οικονομίας και την ένταξη στην ΟΝΕ. Παρ' 
όλα αυτά προχωρήσατε σε πρόωρες εκλογές.

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πρώτα από όλα να πω σε σχέση με αυτό το σχόλιό σας, το 
σωστό, ότι πάντα λέγεται ότι υπάρχουν κρίσιμες εκλογές ή υπάρχει κρισιμότητα. 
Αυτή τη φορά η Ελλάδα έχει κάνει μια προσπάθεια, έχει φτάσει στο κατώφλι της 
ΟΝΕ. Τον Ιούνιο θα παρθεί η απόφαση. Και η απόφαση αυτή, θα παρθεί μετά από 
μια σκληρή διαπραγμάτευση.

Κρίνεται σε αυτές τις εκλογές εάν η πολιτική που θα εφαρμοστεί, θα 
κατοχυρώσει την προσπάθεια των τεσσάρων ετών και αν η πολιτική που θα 
εφαρμοστεί, θα δώσει τη δυνατότητα μέσα στην ΟΝΕ τα επόμενα τέσσερα χρόνια, 
να αυξήσουμε τα οφέλη, να πολλαπλασιάσουμε τα οφέλη της χώρας, να 
ισχυροποιήσουμε τη θέση της.

Δεν είναι αυτή, η εκλογική αναμέτρηση μια εκλογική αναμέτρηση η 
οποία γίνεται μέσα σε ένα κατά άλλα ουδέτερο τοπίο, αφορά το μέλλον όπως κάθε 
εκλογική αναμέτρηση. Αυτή γίνεται μέσα σε μια συγκεκριμένη συγκυρία, που θα 
παρθούν σημαντικές αποφάσεις για τη χώρα.

Τώρα, στο ερώτημα τι άλλαξε. Πρώτα από όλα όλοι οι Έλληνες 
ξέρουν, ότι η Νέα Δημοκρατία άρχισε πολύ νωρίς την προεκλογική εκστρατεία, την 
εκλογική αναμέτρηση. Πρώτα αμφισβητώντας την εκλογή του κ.Στεφανόπουλου 
ως Προέδρου της Δημοκρατίας, μετά υπαναχώρησε, αλλά είχε ξεκινήσει αυτή η 
εκλογική καμπάνια.
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Και τον Δεκέμβριο όταν αποφάσισε τελικά να δεχτεί τον 
κ.Στεφανόπουλο, δήλωσε και πάλι ότι "για μας οι εκλογές πρέπει να γίνουν τον 
Μάρτη" αν θυμόσαστε. Μπήκαμε λοιπόν σε μια προεκλογική ατμόσφαιρα, σε ένα 
προεκλογικό κλίμα και αυτό είναι κακό για τον χειρισμό των θεμάτων της 
οικονομίας.

Το δεύτερο και σημαντικό είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν 
περιορίστηκε απλώς στο να αμφισβητεί την οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης 
εδώ στη χώρα, μετέφερε αυτή την αμφισβήτηση στο εξωτερικό.

Αυτός ο ισχυρισμός που προβλήθηκε στο εσωτερικό της χώρας για 
"λογιστικές αλχημείες", ή "δημιουργική λογιστική" -αυτή είναι η δική της έκφραση- 
είναι ένας ισχυρισμός που επαναλήφθηκε και στα όργανα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Καταλαβαίνετε, ότι για να πετύχει μια διαπραγμάτευση από μία 
χώρα, πρέπει η χώρα αυτή, οι εκπρόσωποί της να έχουν τη στήριξη σχεδόν όλου 
του πολιτισμού φάσματος. Εάν δεν έχουν αυτή τη στήριξη, αυτός που κάθεται 
απέναντι θα αμφιβάλλει αν η πολιτική αυτή την οποία υποστηρίζει ο εκπρόσωπος 
της Ελλάδας θα μπορεί να εφαρμοστεί, θα επικαλείται ή θα σκέπτεται και τις άλλες 
απόψεις, θα έχει μια θέση στη διαπραγμάτευση η οποία θα είναι ισχυρότερη.

Δεν θέλαμε -και πιστεύω ότι αυτό είναι απόλυτα σωστό για το 
συμφέρον του ελληνικού λαού- αυτός ο οποίος θα κάθεται αύριο απέναντι μας, να 
έχει την ελάχιστη αμφιβολία, ότι η ελληνική Κυβέρνηση μπορεί να 
διαπραγματευθεί, μπορεί να πάρει θέση σε όλα τα θέματα, μπορεί να χαράξει 
πολιτικές, ότι το μέτωπο είναι ενιαίο. Και το μέτωπο είναι ενιαίο, όταν υπάρχει είτε 
συμφωνία που δεν υπήρχε πια, είτε νωπή λαϊκή εντολή.

Αυτό επιδιώξαμε και επιδιώκουμε: Νωπή λαϊκή εντολή, για την 
ελληνική Κυβέρνηση που θα διαπραγματευθεί. Αυτό απαιτεί το συμφέρον του 
τόπου.

Α.ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗΣ ("TRT"): Θέλω λίγο να αλλάξω πεδίο κ. ίρόεδρε και να πάμε 
στα λεγάμενα εθνικά ζητήματα. Σε αυτή την τετραετία έγιναν τόσα πράγματα στα 
ελληνοτουρκικά και φαίνεται, ότι απουσιάζουν από την ατζέντα του πολιτικού 
διαλόγου.

Συζητάμε για την ΟΝΕ, συζητάμε για την καθημερινότητα, συζητάμε 
για την εγκληματικότητα, συζητάμε για την οικονομία, δεν.συζητάμε καθόλου για τα 
ελληνοτουρκικά. Δεν συζητάμε καθόλου για τα εθνικά θέματα, τουλάχιστον εκτιμώ 
ότι απουσιάζει από την ατζέντα του πολιτικού διαλόγου προεκλογικά.

Θέλω να σας ρωτήσω εάν αυτό είναι μια στατική αντίληψη για τα 
ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, με βάση τις παλιές ιδέες. Εάν δηλαδή οι 
συμφωνίες του Ελσίνκι που κατά κόρον συζητήθηκαν το χρονικό διάστημα πριν 
από την προεκλογική περίοδο, αποτέλεσαν απλώς το άλλοθι για την ανυπαρξία 
νέων ιδεών στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Τη στιγμή μάλιστα, που είχε 
αρχίσει να γίνεται ένας διάλογος πριν την προεκλογική περίοδο και μια νέα 
αντίληψη στην εξωτερική πολιτική.
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ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πράγματι τα θέματα εξωτερικής πολιτικής δεν είναι στο 
προσκήνιο, άλλα είναι τα θέματα.

Πιστεύω δεν είναι στο προσκήνιο γιατί η πρόοδος που επετεύχθηκε 
αυτά τα τελευταία χρόνια δεν δίνει δυνατότητες στην αξιωματική αντιπολίτευση και 
στα κόμματα της Αντιπολίτευσης, να εκμεταλλευθούν τα θέματα εξωτερικής 
πολιτικής.

Για μας όμως τα θέματα αυτά, είναι σημαντικά και εγώ 
επανειλημμένα στις ομιλίες μου έχω αναφερθεί σε αυτά. Γιατί έχουμε πετύχει 
πρώτα απ' όλα στα Βαλκάνια μια πολύ σημαντική πρόοδο. Το εκφράζω πολύ 
απλά αλλά ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα, η Ελλάδα είναι μια 
όαση ειρήνης, ασφάλειας και συνεργασίας στα Βαλκάνια.

Δεν τυχαίο ότι ο Οργανισμός Ανασυγκρότησης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τα Βαλκάνια έχει την έδρα του στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι τυχαίο ότι 
ζήτησαν από εμάς και δεχτήκαμε βεβαίως, ελληνικός στρατός να βρίσκεται στο 
Κόσοβο, στη Βοσνία, στην Αλβανία και είναι ένας στρατός ειρήνης και 
συνεργασίας.

Δεν είναι τυχαίο ότι εμείς προωθήσαμε το Σύμφωνο Σταθερότητας 
και δεν είναι τυχαίο ότι σε όλες τις τελευταίες συναντήσεις που κάναμε είτε με τους 
Βαλκάνιους -εγώ παραδείγματος χάρη στο Βουκουρέστι- είτε στο Βερολίνο και στις 
Βρυξέλλες εμείς επαναφέρουμε φορτικά το θέμα του Συμφώνου Σταθερότητας.

Κρατώ ένα σημαντικό γεγονός ότι έχουμε μια άλλη παρουσία στα 
Βαλκάνια. Δεν έχουμε παρά να σκεφτούμε ποια ήταν η θέση της Ελλάδας το '90 
με '93. Ήταν -για να το πω απλά- τσακωμένη με όλους τους γείτονες. Δεν είμαστε 
τώρα. Σε εμάς προσβλέπουν.

Σε εμάς τηλεφωνούν -να το πω απλά- και ο Πρόεδρος της Ρουμανίας 
και ο Πρωθυπουργός της Ρουμανίας και ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας και ο 
Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας και ο Πρόεδρος της Αλβανίας και ο 
Πρωθυπουργός της Αλβανίας, όταν έχουν θέματα με άλλες χώρες ή για τα 
Βαλκάνια.

Ας έρθω τώρα και στο θέμα των ελληνοτουρκικών. Με το Ελσίνκι 
λύσαμε ένα πολύ σημαντικό θέμα: την πρόοδο των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων της Κύπρου. Η Κύπρος θα γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κι αν ακόμα δεν λυθεί το Κυπριακό.

Θέσαμε επίσης μέσα στις ευρωπαϊκές συνεργασίες, στο ευρωπαϊκό 
πλαίσιο το θέμα της υποψηφιότητας της Τουρκίας. Η Τουρκία είναι υποχρεωμένη 
πια, να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη πορεία αν θέλει να συνεργαστεί με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλει να συνεργαστεί; Τότε χάνει όλα αυτά τα δικαιώματα 
και τη θέση την οποία απέκτησε. Θέλει να συνεργαστεί; Πρέπει να συμμορφωθεί.

Κάποιοι λένε τώρα: "μα δεν έγινε τίποτε ακόμη". Μα πώς να γίνει 
μέσα σε τέσσερις μήνες; Μέσα σε τέσσερις μήνες δεν έχει ακόμη συνηθίσει η
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ηγετική τάξη της Τουρκίας, ή η τουρκική κοινή γνώμη, πέστε το στρατιωτικό 
κατεστημένο, στη νέα κατάσταση. Πρέπει να προσαρμοστεί, να εξετάσει, να δει.

Πουθενά και ποτέ δεν προχωρούν διαδικασίες οι οποίες φέρνουν 
τους λαούς κοντά, διαδικασίες οι οποίες ξεπερνούν αντιπαλότητες, με ταχύτητα. 
Χρειάζεται μια ωρίμανση. Και εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι θα έρθει η ωρίμανση, τα 
χρόνια που έχουμε μπροστά μας. Άλλωστε η συμφωνία του Ελσίνκι αναφέρεται 
στο έτος 2004 όσον αφορά την επίλυση της διαφοράς για την υφαλοκρηπίδα.

Τα θέματα εξωτερικής πολιτικής είναι πολύ σημαντικά για τη χώρα. 
Γιατί πρέπει να ξεφύγουμε από την αντίληψη ότι η Ελλάδα μπορεί να ζει μόνη της, 
απομονωμένη, όπως θέλει, να αδιαφορεί τι συμβαίνει στα Βαλκάνια, τι συμβαίνει 
στην Ευρώπη.

Η Ελλάδα είναι δεμένη μέσα σε ένα σύνολο. Και μέσα σε αυτό το 
σύνολο πρέπει να έχει φωνή, πρέπει να έχει δυνατότητες επηρεασμού, πρέπει να 
έχει παρουσία.

Και αυτό θα το πετύχουμε μονάχα, με μια εξωτερική πολιτική 
συνεργασίας, ειρήνης, παρουσίας. Εμείς λοιπόν το τονίζουμε αυτό και πιστεύω ότι 
όλοι θα πρέπει να πάρουν θέση. Δεν παίρνουν θέση γιατί ίσως δεν τους πάει, η 
εξέλιξη και το θέμα. Δικό τους θέμα.

Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κλείνοντας τον πρώτο κύκλο ερωτήσεων, μιλήσαμε για 
εξωτερική πολιτική, μιλήσαμε για εθνικά θέματα και ΟΝΕ, μιλήσαμε για την 
πολιτική αναμέτρηση και τις διαχωριστικές γραμμές. Νομίζω ήρθε η ώρα να 
μπούμε και σε θέματα Περιφέρειας.

Γ.ΣΑΧΙΝΗΣ: Περιφέρεια, γι' αυτό είμαστε εδώ άλλωστε. Κύριε Πρόεδρε, πολλοί 
λένε ότι το περίφημο Γ' ΚΠΣ με το οποίο έχουμε εξασφάλιση και μεγάλων 
κονδυλίων είναι ίσως μια από τις τελευταίες χρυσές ευκαιρίες και για την 
Περιφέρεια της χώρας, αυτό το περίφημο πακέτο.

Αλλά υπάρχει και η αντίληψη ή αν θέλετε καλλιεργείται η αντίληψη, 
ότι στην Ελλάδα έχουμε δυο ταχύτητες: την ταχύτητα της Αθήνας και την ταχύτητα 
της υπόλοιπης Περιφέρειας. Συν την Ολυμπιάδα του 2004, μήπως τα έργα 
επικεντρωθούν πάλι στην Αθήνα; Είναι ο φόβος στην Περιφέρεια αυτός. 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πρώτα από όλα θέλω να εναντιωθώ με έμφαση στην 
αντίληψη ότι υπάρχουν δυο Ελλάδες. Μια Ελλάδα ανεπτυγμένη στο κέντρο η 
Αττική, η Θεσσαλονίκη, η οποία βρίσκεται πολύ μπροστά και μια άλλη Ελλάδα η 
οποία βρίσκεται πολύ πίσω, εγκαταλελειμμένη για την οποία το κέντρο αδιαφορεί.

Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του πάνω σε αυτό το θέμα, 
αλλά εγώ θέλω να επικαλεστώ τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα στοιχεία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνουν ότι η διαφορά ανάμεσα στην ελληνική 
Περιφέρεια και στο κέντρο, όπως και οι διαφορές ανάμεσα στις ελληνικές 
Περιφέρειες, είναι μικρές. Είμαστε από τις χώρες εκείνες που έχουν τις λιγότερες 
διαφορές.
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Δεν υπάρχει σύγκριση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία. Η 
διαφορά εκεί μεταξύ βορρά και νότου είναι πολύ μεγαλύτερη. Όπως δεν υπάρχει 
και σύγκριση ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Γερμανία. Η διαφορά εκεί μεταξύ 
Δυτικής και Ανατολικής Γερμανίας, είναι πολύ μεγαλύτερη.

Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι στην Ελλάδα αυτά τα χρόνια υπήρχε 
ισόρροπη ανάπτυξη και θα συνεχίσουμε την πορεία αυτής της ισόρροπης 
ανάπτυξης.

Αναφερθήκατε στο τρίτο σχέδιο ανάπτυξης, στο Ρ ΚΠΣ. Αν δούμε 
πώς κατανέμονται οι πόροι θα διαπιστώσουμε, ότι το 80% των πόρων πηγαίνουν 
στην Περιφέρεια για το 67% του πληθυσμού. Και το 20% των πόρων που 
πηγαίνουν στο κέντρο δεν είναι μόνο πόροι που αφορούν το κέντρο.

Το αεροδρόμιο των Σπάτων βρίσκεται στην Αττική, αλλά το 
αεροδρόμιο των Σπάτων είναι ένα έργο το οποίο θα κάνει την Ελλάδα κέντρο 
μεταφορών σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και άρα εξυπηρετώντας ολόκληρη τη 
χώρα, εξυπηρετεί και την Περιφέρεια.

Κρατώ για το Γ' ΚΠΣ ότι οι πόροι για την Περιφέρεια είναι αυξημένοι. 
Αλλά και στο Β' ΚΠΣ στο δεύτερο σχέδιο ανάπτυξης, οι πόροι για την Περιφέρεια 
ήταν γύρω στο 75%, ήταν δηλαδή πόροι πολύ περισσότεροι για το κέντρο.

Υπάρχει μια λάθος αντίληψη. Η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη δεν μπορεί 
να ζήσει μόνη της. Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη μπορεί να ζήσει και ν' αναπτυχθεί 
μέσα σε ένα πλαίσιο που αναπτύσσεται συνεχώς.

Τα επόμενα χρόνια θα γίνει η Ιόνια Οδός, δηλαδή ένας δρόμος που 
θα συνδέει την Καλαμάτα με την Ηγουμενίτσα. Αυτό σημαίνει ανάπτυξη της 
Δυτικής Ελλάδας και με τη γέφυρα Ρίου Αντιρρίου. Σημαίνει όμως και ανάπτυξη 
όλης της χώρας.

Η Εγνατία που θα συνδέει την Αλεξανδρούπολη με την Ηγουμενίτσα, 
είναι κι αυτή ένα έργο που θα αναδείξει την Περιφέρεια και θα βοηθήσει την 
ανάπτυξη όλης της χώρας. Είμαι αντίθετος με την οποιαδήποτε .συγκέντρωση 
πόρων εδώ στο κέντρο, γιατί πρέπει να φροντίσουμε το κέντρο.

Είμαστε μια μικρή χώρα, δεν είμαστε μια μεγάλη χώρα όπως οι 
Ηνωμένες Πολιτείες το τι συμβαίνει στη Νέα Υόρκη δεν έχει σημασία στη Νότια 
Καρολίνα, ή στην Αριζόνα. Είμαστε μια μικρή χώρα και ό,τι συμβαίνει στην 
Αλεξανδρούπολη έχει επίπτωση στο σύνολο, ό,τι συμβαίνει στην Κρήτη έχει 
επίπτωση στο σύνολο και βεβαίως ό,τι συμβαίνει στην Αθήνα έχει επίσης 
επίπτωση στο σύνολο.

Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές Περιφέρειες της χώρας έχουν ανεβάσει 
τον τελευταίο καιρό το μέσο επίπεδο ανάπτυξης και επειδή έρχεστε από την 
Κρήτη, θα ξέρετε ότι στην Κρήτη υπάρχει ραγδαία εξέλιξη και θα πρέπει να το 
κοιτάξουμε έτσι ώστε να μην ξεπεράσουμε τα όρια εκείνα στην Κρήτη τα οποία 
ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ανώτατα όρια ενισχύσεως.
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Π.ΓΙΑΛΕΝΙΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε να σταθώ λίγο σε αυτό το θέμα 
του κέντρου και της Περιφέρειας και κυρίως να το θέσω από την πλευρά της 
καθημερινότητας του πολίτη.

Δυστυχώς, τουλάχιστον από πολλούς ακούγεται, ότι η ανισότητα 
στην αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων του πολίτη της Περιφέρειας σε 
σχέση με αυτόν του κέντρου, εξακολουθεί να υπάρχει. Ταυτόχρονα από πάρα 
πολλούς φορείς, αυτών που ονομάζουμε τοπικές κοινωνίες αναπτύσσεται και το 
αίτημα περισσότερης εξουσίας, περισσότερο αποκεντρωμένης εξουσίας.

Τελικά κ.Πρόεδρε, πάνω σε αυτό το θέμα και της μεγαλύτερης 
εξυπηρέτησης του πολίτη και στην πιο αποκεντρωμένη εξουσία, που θα 
απαντήσει και στο πρόβλημα της εξυπηρέτησης του πολίτη, έχετε να κάνετε 
περισσότερα πράγματα από όσα έχουν γίνει μέχρι τα σήμερα;
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Έχετε δίκιο και συμφωνώ μαζί σας ότι σε πολλά σημεία η 
Περιφέρεια ήταν υποβαθμισμένη. Να πάρουμε το παράδειγμα της υγείας, τα 
σημαντικά νοσοκομεία ήταν στο κέντρο, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Τι έκανε αυτή η Κυβέρνηση; Αυτή η Κυβέρνηση προσπάθησε να 
αναπτύξει τα περιφερειακά νοσοκομεία. Να έχει κάθε Περιφέρεια της χώρας ένα 
νοσοκομείο υψηλού επιπέδου. Και μπορείτε να διαπιστώσετε, ο καθένας μπορεί 
να το δει, ότι τώρα στην Αλεξανδρούπολη υπάρχει ένα πανεπιστημιακό 
νοσοκομείο το οποίο τελειώνει και είναι ιδιαίτερα μεγάλο, σημαντικό.

Πρόκειται σύντομα να λειτουργήσει, αν θυμάμαι καλά, το νοσοκομείο 
των Χανίων. Πρόκειται να λειτουργήσει σύντομα το νοσοκομείο της Καλαμάτας. 
Έχουν γίνει επεκτάσεις και σε πολλά άλλα νοσοκομεία και μην ξεχνάμε ότι τα 
Γιάννενα και το Ηράκλειο όπως και η Πάτρα, έχουν πανεπιστημιακά νοσοκομεία τα 
οποία όχι μονάχα είναι υψηλά σε σχέση με το επίπεδο της χώρας, αλλά σε 
ορισμένα θέματα, είναι υψηλού επιπέδου σε σχέση με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά 
νοσοκομεία.

Ποιό θα είναι το αποτέλεσμα; Το αποτέλεσμα θα είναι ότι ενώ παλιά 
όλοι έρχονταν στην Αθήνα ή στην Θεσσαλονίκη, μετά από λίγο όταν υπάρχουν 
όλα αυτά τα νοσοκομεία δεν θα προστρέχουν στο κέντρο, αλλά θα πηγαίνουν στα 
περιφερειακά νοσοκομεία. Χρειάζεται ένας χρόνος συνήθειας γι' αυτό.

Γιατί κάποτε μίλησα με μια κυρία σε ένα νοσοκομείο εδώ στην 
Αθήνα, μου είπε ότι είναι από την Κέρκυρα, της λέω "γιατί ήρθατε από την 
Κέρκυρα στην Αθήνα και δεν πήγατε στα Γιάννενα που έχει πανεπιστημιακό 
νοσοκομείο πολύ καλό", μου λέει "μα ξέρω εγώ τα Γιάννενα τι είναι; Ήρθα στην 
Αθήνα". Χρειάζεται μια ωρίμανση. Αλλά τα Γιάννενα είναι ένα πάρα πολύ καλό 
νοσοκομείο.

Ας πάρουμε και την παιδεία τώρα. Δεν έχουν γίνει περιφερειακά 
Πανεπιστήμια; Δεν υπάρχουν μερικά περιφερειακά Πανεπιστήμια τα οποία έχουν 
σημαντική συμβολή; Το Πανεπιστήμιο της Κρήτης έχει θα έλεγα εμβέλεια πολύ 
μεγαλύτερη από άλλα Πανεπιστήμια της χώρας.
Π.ΓΙΑΛΕΝΙΟΣ: Το ΙΤΕ.
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ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Το ΙΤΕ είναι συνδεδεμένο με το Πανεπιστήμιο. Σε ορισμένους 
τομείς το Πανεπιστήμιο της Κρήτης υπερτερεί του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Και 
όσον αφορά τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές υπάρχει ένα Ινστιτούτο στο 
Πανεπιστήμιο της Πάτρας το οποίο έχει βοηθήσει κατά πολύ στη ανάπτυξη της 
περιοχής.

Είδα πρόσφατα και τους αριθμούς των μαθητών ανά τάξη. Και οι 
αριθμοί των μαθητών ανά τάξη στην Περιφέρεια είναι πολύ ευνοϊκότεροι από ό,τι 
είναι στο κέντρο.

Ένα τρίτο τελευταίο σημείο είναι το εξής: μου λέτε σωστά πώς θα 
εξυπηρετηθεί ο πολίτης; Και πράγματι υπάρχουν δυσκολίες να εξυπηρετηθεί ο 
πολίτης. Αλλά θέλω να σας παραπέμψω σε ένα πρόγραμμα "ΑΣΤΕΡΙΑΣ" το οποίο 
εφαρμόζουμε στα νησιά του Αιγαίου. Η ιδέα αυτού του προγράμματος θα 
εφαρμοστεί σε όλη την Ελλάδα.

Τι λέει το πρόγραμμα, ή τι κάνουμε εκεί; Κάποιος που είναι σε ένα 
νησί δεν μπορεί να ταξιδέψει -πέστε στη Μυτιλήνη ή στη Σύρο, ή στον Πειραιά- για 
να εξυπηρετηθεί, επειδή δεν υπάρχουν στο νησί του οι δημόσιες υπηρεσίες. 
Συνδέουμε όλα τα νησιά με ηλεκτρονικούς υπολογιστές με τις δημόσιες υπηρεσίες 
και πάει στο σπίτι του πολίτη, στο νησί του, πέστε στη Σίφνο ή στη Σίκινο, ή στη 
Μήλο και από το σπίτι του πολίτη, ζητά τα πιστοποιητικά του, ζητά τις βεβαιώσεις 
του, ζητά τα χαρτιά τα οποία χρειάζεται να πάρει και αυτά του έρχονται μέσω του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή με βεβαίωση.

Η Κυβέρνηση αυτή, είναι αυτή η Κυβέρνηση η οποία προώθησε την 
αποσυγκέντρωση και την αποκέντρωση, τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, το 
πρόγραμμα "Καποδίστριας", τις Περιφέρειες οι οποίες μεταφέρουν, μπορεί να είναι 
κεντρικές υπηρεσίες με την έννοια ότι εξαρτώνται από την πολιτεία, αλλά 
μεταφέρουν τις αποφάσεις στην Περιφέρεια. Νομίζω ότι έχουμε κάνει πολλά για 
την ανάδειξη της Περιφέρειας σε διοικητικό επίπεδο.

Εγώ θα κλείσω λέγοντας το παράδειγμα θαρρώ που είπα και στο 
Βόλο όταν συζητήσαμε. Είχα πάει πριν πολλά χρόνια στην Κοζάνη κι εκεί 
συζητούσαν να φτιάξουν ένα σχολείο και μου έλεγαν "μα το σχολείο δεν γίνεται, 
γιατί το έχουν σχεδιάσει στην Αθήνα και το έχουν σχεδιάσει πάνω σε ένα γκρεμό". 
Αυτά τώρα είναι αδιανόητα πια. Έχουν ξεπεραστεί, γιατί οι σχεδιασμοί γίνονται 
επιτόπου. Ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων, ασχολείται μονάχα με τα κτίρια εδώ 
στην Αθήνα.

Η Περιφέρεια πρέπει να έχει αυτονομία, πρέπει να έχει πόρους, 
πρέπει να βρούμε όμως και τις ισορροπίες. Γιατί ξέρετε τη συζήτηση είμαστε σε 
μια διαδικασία όπου πιστεύω ότι βρίσκουμε σιγά-σιγά ένα σωστό δρόμο, εν πάση 
περιπτώσει η υποβάθμιση αυτή η οποία υπήρχε, είναι μια υποβάθμιση η οποία 
ανήκει όλο και περισσότερο στο παρελθόν.

Ν.ΠΕΤΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρωθυπουργέ, παίρνω αφορμή από όσα είπατε 
προηγουμένως για την υγεία και τα περιφερειακά νοσοκομεία για την επόμενη 
ερώτησή μου. Ο χώρος της υγείας ήταν παλιά ένα από τα όπλα του ΠΑΣΟΚ και
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από ό,τι φαίνεται εξακολουθεί να είναι, αφού το ΠΑΣΟΚ μιλάει για σημαντική 
βελτίωση των υποδομών στο χώρο της υγείας.

Γιατί τότε γίνεται λόγος για ανασυγκρότηση του ΕΣΥ; Όπως επίσης 
θα μπορούσα να σας πω πως -φαντάζομαι το γνωρίζετε, το έχετε διαπιστώσει- σε 
ολόκληρη την Περιφέρεια, ξεφυτρώνουν συνέχεια ιδιωτικά Ιατρικά Κέντρα και σε 
πολλές περιπτώσεις προτιμώνται από τον κόσμο αυτά, παρά τα δημόσια 
νοσοκομεία.

Δεν σας λέει αυτό κάτι για το επίπεδο της δημόσιας υγείας; 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αυτή τη στιγμή ασκείται μια μηδενιστική κριτική κατά του ΕΣΥ 
και των υπηρεσιών υγείας. Την κριτική αυτή δεν την αποδέχομαι. Γιατί όχι μονάχα 
σας ανέφερα, ότι έχουμε φτιάξει, ή φτιάχνουμε καινούρια νοσοκομεία, υπάρχουν 
και πάρα πολλά άλλα τα οποία έχουν γίνει.

Έχουν προστεθεί για παράδειγμα 8.000 κλίνες ή προστίθενται στις 
υπάρχουσες κλίνες. Βρίσκονται στη διαδικασία πρόσληψης 10.000 άτομα για 
υγειονομικό προσωπικό. Έχουν γίνει επενδύσεις πολλών δισεκατομμυρίων για 
νέα μηχανήματα, για εντατικές θεραπείες στα νοσοκομεία.

Το αποτέλεσμα ποιό είναι; Το αποτέλεσμα είναι αν δείτε τους 
αριθμούς, ότι πολύ λιγότεροι Έλληνες πηγαίνουν στο εξωτερικό για να κοιτάξουν 
τα προβλήματά τους. Ενώ παλιά πήγαιναν πολλοί. Έχει πέσει δραστικά ο 
αριθμός.

Θα μου πείτε "πηγαίνουν στα ιδιωτικά νοσοκομεία" έτσι λέγεται. Μα 
αν δείτε τους αριθμούς θα διαπιστώσετε επίσης ότι πολύ περισσότεροι Έλληνες 
πηγαίνουν στα κρατικά νοσοκομεία, προστρέχουν στη δημόσια υγεία. Η δημόσια 
υγεία έχει ένα υψηλό ιατρικό επίπεδο.

Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Εγώ, όπως ξέρετε, έκανα πριν 
μερικά χρόνια όταν πρωτοέγινα Πρωθυπουργός μια εγχείρηση χολής στο 
Ιπποκράτειο. Και τις προάλλες μου τηλεφώνησε κάποιος από το εξωτερικό, ξένος 
και με ρώτησε για το Ιπποκράτειο, γιατί του είχαν συστήσει στην Αμερική την 
κλινική αυτή του Ιπποκρατείου, για εγχείρηση χολής, ως ιδιαίτερα .καλή και με 
ρώτησε αν αυτό αληθεύει.

Αυτό δείχνει ότι έχουμε ένα υψηλό επίπεδο. Σωστά λέτε τι συμβαίνει. 
Συμβαίνει το εξής, ότι η λεγάμενη ξενοδοχειακή υποδομή δεν είναι καλή, ότι 
υπάρχουν πολλά κρεβάτια μέσα στους θαλάμους.

Συμβαίνει ότι οι υπηρεσίες όσον αφορά αυτό που προσφέρει το 
προσωπικό δεν είναι ικανοποιητικές, δεν υπάρχουν νοσοκόμοι για το βράδυ, 
χρειάζεται να παίρνεις αποκλειστική νοσοκόμα, δεν υπάρχει πληροφόρηση, 
βρίσκεσαι σε ένα θάλαμο όπου έρχονται διάφοροι συγγενείς την οποιαδήποτε 
ώρα.

Συμβαίνει υπάρχουν δυστυχώς πολλοί γιατροί οι οποίοι ζητούν 
"φακελάκια" για να εξυπηρετήσουν τον πολίτη. Συμβαίνει ότι τα νοσοκομεία είναι
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δαπανηρά και θα μπορούσαμε να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα με λιγότερα 
χρήματα.

Συμβαίνει ότι τα νοσοκομεία είναι δαπανηρά και θα μπορούσαμε να 
πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα με λιγότερα χρήματα. Το σύστημα δεν δουλεύει 
ακόμα ικανοποιητικά.

Και γι' αυτό εμείς λέμε μεταρρύθμιση και μεταρρύθμιση ριζική, ώστε 
να εξαλείψουμε και όλα αυτά τα φαινόμενα που υποβιβάζουν την αξιοπρέπεια του 
ανθρώπου. Το ότι λέμε ότι βελτιώσαμε κάτι, δεν σημαίνει ότι φτάσαμε σε ένα 
ιδεώδες σημείο, πόρρω απέχουμε από το ιδεώδες σημείο.

Αλλά δεν πρέπει να μηδενίζουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας για να το 
αντικαταστήσουμε με ένα ιδιωτικό σύστημα. Εγώ είμαι αντίθετος με αυτό. Πρέπει 
να δώσουμε τη πάλη, όλο το νοσοκομειακό προσωπικό, οι γιατροί, οι νοσοκόμες, 
το βοηθητικό προσωπικό να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες, να είναι 
καλύτερος ο ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Να αισθάνονται οι Έλληνες στο 
νοσοκομείο χωρίς κανένα πρόβλημα.

Είπα ότι η επόμενη τετραετία θα είναι η τετραετία του κοινωνικού 
κράτους. Και το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει ακριβώς, θα πω, μια επίθεση σε 
αυτό το σημείο.

Α.ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗΣ: Εγώ επειδή προέρχομαι από τη Θεσσαλία, επειδή και στις 
Ευρωεκλογές σας είχα ρωτήσει κάτι ανάλογο και αργότερα, όταν είδαμε τα 
αποτελέσματα διαπιστώθηκε ένα πρόβλημα στις σχέσεις ΠΑΣΟΚ και αγροτικού 
κόσμου, θα επανέλθω λίγο στο ζήτημα των σχέσεων του κυβερνώντος κόμματος 
με τον αγροτικό κόσμο.

Και θα ρωτήσω εάν εκτιμάτε ότι αληθεύει αυτό που λέει η Νέα 
Δημοκρατία και μας πείθουν οι αναλυτές πως επιβεβαιώνουν οι δημοσκοπήσεις 
που έγιναν μέχρι τώρα, ότι το ΠΑΣΟΚ υπολείπεται της Νέας Δημοκρατίας στην 
ύπαιθρο, σε ό,τι αφορά την προτίμηση των πολιτών της υπαίθρου.

Λέει μάλιστα η Νέα Δημοκρατία ότι οι αγρότες έχουν, γυρίσει την 
πλάτη στο ΠΑΣΟΚ. Το ερώτημα είναι εάν από τις Ευρωεκλογές μέχρι σήμερα, 
αυτό το οποίο δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, μπορεί να ανατραπεί στο διάστημα 
που έμεινε.

Εάν δηλαδή έχει κάποιο λόγο ο αγρότης να ξαναγυρίσει στο ΠΑΣΟΚ, 
εφόσον το εγκατέλειψε κι εκείνη εγκατάλειψη οφείλονταν μάλλον στον τρόπο με 
τον οποίο το ΠΑΣΟΚ αντιμετώπισε όχι τόσο τα αγροτικά προβλήματα, όσο τα 
αιτήματα που έθεταν οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις.

Την Κυριακή έρχεστε στη Λάρισα. Κοιτάτε τον αγρότη με καθαρό 
βλέμμα; Είστε σίγουρος ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να απευθυνθεί στον αγρότη κατά 
τον τρόπο που απευθυνόταν κάποτε, όταν ο αγροτικός χώρος αποτελούσε 
προνομιακό πεδίο αναφοράς για το ΠΑΣΟΚ;
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο είναι πολύ συνδεδεμένο 
με τον αγροτικό κόσμο της χώρας.
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Και γιατί; Το 1981 όταν το ΠΑΣΟΚ ήρθε στην κυβέρνηση ο αγρότης 
ήταν στη γωνιά. Εγώ θέλω να σας θυμίσω ότι οι Συνεταιρισμοί για παράδειγμα, 
λειτουργούσαν υποτυπωδώς, ότι ο Νομάρχης είχε τη δυνατότητα να αντικαθιστά 
τις διοικήσεις Συνεταιρισμών και οι Συνεταιρισμοί ήταν απόλυτα εξαρτώμενοι από 
την εκάστοτε διοίκηση της Αγροτικής Τράπεζας.

Αυτά άλλαξαν ριζικά. Οι Συνεταιρισμοί έχουν ακόμα προβλήματα και 
γι' αυτό υπάρχει μια νέα νομοθεσία τώρα για τους Συνεταιρισμούς. Αλλά κανένας, 
μα κανένας, δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι οι Συνεταιρισμοί είναι εξαρτήματα ή 
υποχείρια του κεντρικού κράτους.

Επίσης αυξήσαμε θεαματικά -δεν έχω τους αριθμούς- το αγροτικό 
εισόδημα από το '81 και μετά. Αυξήσαμε κατά πολύ τις ενισχύσεις, επιδοτήσεις 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλάξαμε το επίπεδο ζωής του αγρότη. Αυτή είναι η 
πραγματικότητα.

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική η οποία είναι καθοριστική τώρα για την 
ύπαιθρο και τον αγρότη, βρίσκεται σε μια φάση αναμόρφωσης. Υπάρχει τρικυμία 
μεγάλη. Διότι θέλουν οι τρίτες χώρες να καταργήσει τα τελωνειακό σύνορά της η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, να έρχονται προϊόντα. Θέλουν οι Ευρωπαίοι να περιορίσουν 
τις επιδοτήσεις, θέλουν μια άλλη αγροτική πολιτική.

Και εμείς καταφέραμε -και δεν έχει παρά να δει κανείς τα στατιστικά 
στοιχεία, διάβαζα εχτές για παράδειγμα τα στοιχεία του '99- να κρατήσουμε το '99 
το αγροτικό εισόδημα περίπου στο ίδιο επίπεδο που ήταν πριν. Σε άλλες χώρες 
είχε θεαματική πτώση 15%-20%-30%. Και παλέψαμε για τον αγρότη αυτά τα 
χρόνια.

Επίσης εξασφαλίσαμε και τους πόρους για τη μελλοντική ενίσχυσή 
του. Έχω κατά κόρον τονίσει, ότι πέρσι στο Βερολίνο εξασφαλίσαμε 7 
τρισεκατομμύρια δραχμές, πρωτόγνωρο ποσό για το εισόδημα του αγρότη, 2 
τρισεκατομμύρια για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Και από το σύνολο των 
προγραμμάτων για τις υποδομές, προκύπτουν και άλλα τρισεκατομμύρια για 
υποδομές στην αγροτική παραγωγή.

Έχουμε πάρει μέτρα για τους νέους αγρότες. Περιορισμό της 
φορολογίας, περιορισμό της φορολογίας κληρονομιών, της φορολογίας 
εισοδήματος, χαμηλότερα επιτόκια. Έχουμε μειώσει τα επιτόκια για τους αγρότες. 
Κάποτε τα επιτόκια για τους αγρότες ήταν στο 25%, τώρα έχουν πέσει κάτω από 
το 10% και στο τέλος του χρόνου θα πέσουν περίπου στο 5%.

Κοντολογίς, κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι αυτή η κυβέρνηση 
δεν έχει κάνει πολλά για τον αγροτικό κόσμο.

Το ερώτημα είναι: πρέπει να χαράξουμε μαζί με τους αγρότες μια νέα 
πορεία; Υπάρχουν -επειδή προέρχεστε από τη Θεσσαλία- αγρότες στη Θεσσαλία, 
θα έλεγα ενταγμένοι σε κομματικά σχήματα, οι οποίοι λένε "έτσι όπως είμαστε, 
πάντα το ίδιο δεν αλλάζει τίποτε, δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει
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επιδότηση για το βαμβάκι ή για οτιδήποτε άλλο, θα δώσει το ελληνικό κράτος". 
Αυτό θα είναι καταστροφή.

Γιατί η ελληνική αγροτική πολιτική στηρίζεται στην αρχή, ότι οι πόροι 
οι οποίοι δίνονται δεν είναι εθνικοί. Αυτό θέλουν και οι μεγάλοι, οι Γερμανοί, οι 
Γάλλοι να μην δώσουμε λεφτά για τους άλλους, θα τα δίνουμε εμείς στους δικούς 
μας μόνο. Και βεβαίως εμείς δεν έχουμε τόσα λεφτά, όσα έχουν αυτοί.

Αυτή είναι μια αρνητική στάση στην ανάγκη προσαρμογής. 
Χρειάζεται η ανάγκη προσαρμογής. Και πώς θα γίνει αυτό; Θα γίνει με 
τυποποίηση, θα γίνει με βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, με μεγαλύτερη 
ανταγωνιστικότητα. Έχουμε τις δυνατότητες.

Εγώ πρόσφατα ήμουν στη Βραζιλία και στην Αργεντινή. Τι συζήτησα 
στη Βραζιλία και στην Αργεντινή με αυτούς; Συζήτησα, για παράδειγμα, τις 
εξαγωγές των κονσερβοποιημένων ροδάκινων της Ελλάδας. Η Ελλάδα είναι από 
τις πρώτες χώρες στον κόσμο στην εξαγωγή, ή αν όχι η πρώτη, σε 
κονσερβοποιημένα ροδάκινα. Άρα μπορούμε. Αλλά εκεί πάσχει ακόμη, η 
τυποποίηση, πάσχουν τα σήματα. Μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα.

Ή, όταν εγώ ήμουν στο Υπουργείο Γεωργίας το '81 -'85 δεν είχε 
αναπτυχθεί στην Ελλάδα καθόλου η ιχθυοκαλλιέργεια. Ξέρετε ότι τώρα είμαστε 
πρώτοι στους Ευρωπαίους σε ιχθυοκαλλιέργειες;

Υπάρχουν προοπτικές για τον αγρότη. Υπάρχουν προοπτικές για την 
ύπαιθρο, υπάρχουν πόροι. Αλλά θα πρέπει να δουλέψουμε σε νέες κατευθύνσεις. 
Και πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι αν σταθούμε σε αυτό που υπάρχει ή υπήρχε, 
τότε θα χάσουμε το τρένο.

Εμείς είμαστε της άποψης ότι πρέπει να είμαστε μπροστά. Και γι' 
αυτό να κοιτάξουμε μέσα από τους Συνεταιρισμούς, μέσα από τις κοινές 
Οργανώσεις προϊόντων, μέσα από τις Οργανώσεις παραγωγών, πώς θα 
εκμεταλλευθούμε τη νέα κατάσταση.

Και για να κλείσω, επειδή είπατε ότι υπάρχει μια διαφορά στην 
αγροτική ψήφο, εγώ θα επικαλεστώ τα στοιχεία όλων των εκλογικών 
αναμετρήσεων μέχρι τώρα. Σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις το επίπεδο 
υπερψήφισης ή αποδοχής του ΠΑΣΟΚ σε όλη τη χώρα ήταν περίπου το ίδιο. Δεν 
υπάρχει αυτή η διαφορά. Υπάρχουν κάποιες διαφορές φυσιολογικές, το ΠΑΣΟΚ 
παίρνει στην Κρήτη περισσότερους ψήφους από ό,τι παίρνει στις Σέρρες. Αλλά 
αυτό δεν σημαίνει όμως ότι υπάρχει διαφορά.

Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΑΟΣ: Πάντως φαντάζομαι κ.Πρωθυπουργέ, ότι συμφωνείτε 
ότι θέλει περισσότερη ενημέρωση ο αγρότης και μάλιστα ο νέος αγρότης; 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Συμφωνώ και εμείς είχαμε κάνει το πρόγραμμα για τους νέους 
αγρότες και διαπίστωσα από επισκέψεις που είχα κάνει στην Περιφέρεια, ότι δεν 
ήταν αυτό το πρόγραμμα γνωστό. Γι' αυτό παρεκάλεσα το Υπουργείο Γεωργίας 
και ο κ.Ανωμερίτης ανταποκρίθηκε αμέσως, δημιούργησε Γραφεία ενημέρωσης για 
τους νέους αγρότες και πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά.
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Το πιο γνωστό φαινόμενο είναι ότι οι γεωπόνοι κάθονται στα γραφεία 
τους, ότι γίνονται προσπάθειες χρόνια για να τους βγάλουμε έξω, αλλά δεν το 
έχουμε καταφέρει στο μέτρο που πρέπει.

Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τελευταίος κύκλος ερωτήσεων, γιατί μας πιέζει ο 
χρόνος για την αναχώρηση του κ.Πρωθυπουργού για τη Λισαβώνα.

Γ.ΣΑΧΙΝΗΣ: Θα κλείσω τουλάχιστον από την πλευρά μου κ.Πρόεδρε με ένα 
ερώτημα που είναι της τρέχουσας αν θέλετε πολιτικής επικαιρότητας. Είστε 
ικανοποιημένος από το επίπεδο αυτού του προεκλογικού αγώνα, την ποιότητά 
του, την κουλτούρα του αν θέλετε, 17 ημέρες πριν τις εκλογές; Ήδη έχουμε και τη 
διαφημιστική καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας, ως απάντηση.

Υπάρχει ένα σχόλιο δικό σας;
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Εγώ θεωρώ κάθε αρνητική διαφήμιση, αρνητική για το 
πολιτικό σύστημα. Θεωρώ κάθε προσωπική αναφορά και προσωπική επίθεση, 
αρνητική για το πολιτικό σύστημα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει 
αντιπαράθεση προγραμμάτων, ιδεών, να γίνονται συζητήσεις για τα έργα. Πρέπει 
η πολιτική αναμέτρηση να ανεβάζει το επίπεδο. Η κρίση μου είναι σε σχέση με 
αυτόν τον εκλογικό αγώνα, ότι η Νέα Δημοκρατία πορεύεται τους ίδιους, τους 
παλιούς δρόμους.

Τι έκανε το '96; Είχε επικεντρωθεί στο πρόσωπό του. Τι έκανε στις 
Ευρωεκλογές; Με παρουσίασε ως γυάλινο πρόσωπο, μη υπογράφοντας καν τη 
διαφήμιση που έκανε στην τηλεόραση. Τι κάνει τώρα; Πάλι αρνητικά σποτ, για την 
πολιτική του ΠΑΣΟΚ.

Δεν μας λένε τι θα κάνουν στο θέμα της υγείας. Δεν μας λένε τι θα 
κάνουν στο θέμα της εγκληματικότητας και της ασφάλειας. Απλώς δημιουργούν 
φοβία και κινδύνους. Γι' αυτό λέμε εμείς ότι ένα κόμμα το οποίο ζει στην άρνηση 
και ζούσε τα τέσσερα χρόνια στην άρνηση, δεν είναι σε θέση να κάνει θετικό έργο.

Π.ΓΙΑΛΕΝΙΟΣ: Θα μου επιτρέψετε η τελευταία δική μου ερώτηση να αφορά το 
μέλλον. Εάν κ.Πρωθυπουργέ το ΠΑΣΟΚ κερδίσει τις εκλογές και ευρισκόμενοι πια 
εντός της ΟΝΕ, όπως κι εσείς αρέσκεστε και όχι στη μετά-ΟΝΕ εποχή, 
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Εντός της ΟΝΕ, ναι.
Π.ΓΙΑΛΕΝΙΟΣ: Όπου θα είναι μια εποχή έντονων και συνεχών διεργασιών, που 
θα καθορίζουν σημαντικά το μέλλον και την πορεία της χώρας.

Η ερώτησή μου είναι εάν εσείς βλέπετε σε αυτή την πορεία να 
υπάρχουν ευρύτερες πολιτικές συνεργασίες, ώστε -όπως πάρα πολλές φορές 
έχετε αναγνωρίσει, ότι το μέλλον θα είναι πάρα πολύ έντονο και θέλει επιθετικές 
κινήσεις- όλη η χώρα να συστοιχηθεί περί αυτό το μέλλον.
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Εγώ θέλω τις συνεργασίες, θέλω τη δυνατόν ευρύτερη 
συμπαράταξη. Στην Ελλάδα εις τον πολιτικό κόσμο, υπάρχει μια πολύ στενή 
άποψη. Τι θα πει συνεργασία; Συμμετέχει κανείς στους εκλογικούς συνδυασμούς; 
Συνεργάζεται. Δεν συμμετέχει στους εκλογικούς συνδυασμούς; Δεν υπάρχει 
συνεργασία. Δεν είναι αυτή η συνεργασία.
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Πρώτα από όλα υπάρχει συνεργασία ιδεών, προγραμμάτων, να 
καθίσουμε μαζί να δούμε κάποια προβλήματα. Εγώ πριν μερικές ημέρες 
συνάντησα τους εκπροσώπους διαφόρων ομάδων, όπως της Παρέμβασης, του 
ΟΠΕΚ κ.λ.π.

Είναι ομάδες οι οποίες συμβάλλουν στην ευρύτερη κοινωνική και 
πολιτική συζήτηση. Γιατί θέλουν να αναπτύξουν προβληματισμούς και θέλουν να 
αναπτύξουν λύσεις. Αυτή είναι μια συνεργασία πολύ αναγκαία.

Συνεργασία υπάρχει κι όταν απευθύνεσαι σε ανθρώπους οι οποίοι 
δεν είναι στενά στο χώρο σου και τους λες "έλα, να βοηθήσεις". Το κάναμε. Και το 
κάναμε πολύ τα περασμένα τέσσερα χρόνια.

Υπήρξε κι ένα σχόλιο σε αυτό. Το σχόλιο από κάποιο κόμμα ότι "δεν 
μπορείτε να απευθύνεστε σε στελέχη δικά μας, για να αναλάβουν θέσεις σε 
δημόσιες επιχειρήσεις, στον κρατικό μηχανισμό" κ.λ.π. Εγώ όταν το άκουσα αυτό 
έμεινα άναυδος.

Οι Έλληνες έχουν ταμπέλες και ο καθένας έχει ένα χρώμα; Μπλε; 
Κόκκινο; Πράσινο; Κίτρινο, ή οτιδήποτε άλλο; Και εμείς, το ΠΑΣΟΚ μπορούμε να 
απευθυνόμαστε μονάχα σε αυτούς που έχουν πράσινο χρώμα; Όχι. Αλίμονο, 
προς Θεού θα έλεγα.

Δεν υπάρχουν αυτά τα χρώματα για μας. Εμείς απευθυνόμαστε σε 
όλους που θεωρούμε ικανούς να βγάλουν τη δουλειά. Σε όλους που έχουν την ίδια 
κατεύθυνση πλεύσης σε ένα ευρύτερο σχέδιο για την Ελλάδα. Απευθυνόμαστε σε 
όλους που μπορούν να συμβάλλουν. Τους θέλουμε. Τους θέλουμε από όπου και 
να προέρχονται.

Και γι' αυτό και αυτή την πολιτική θα συνεχίσω. Άλλωστε εγώ 
προσωπικά έχω μια πολύ θετική εμπειρία από μια τέτοιου τύπου πολιτική 
συμπεριφορά. Γιατί όταν στη δεκαετία του '60 ίδρυσα τον Όμιλο Παπαναστασίου, 
δεν τον ίδρυσα με κάποιους οι οποίοι ήταν στενά στην Ένωση Κέντρου ή στενά 
στην τότε ΕΔΑ.

Πήραμε από όλο το χώρο. Και αυτό ήταν και το μεγάλο επίτευγμα. 
Και εκεί οφείλεται και η εμβέλειά του εκείνη την εποχή. Και αυτό για εμένα ήταν 
πάντα ένα παράδειγμα, ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να περιορίζεται σε ένα στενό 
κύκλο. Η Ελλάδα πρέπει για να προχωρήσει, να έχει ανοιχτούς τους δρόμους σε 
όλους.

Ν.ΠΕΤΡΙΔΗΣ: Πολιτική θα είναι και η δική μου τελευταία ερώτηση. Βρισκόμαστε 
δυο εβδομάδες κ.Πρωθυπουργέ πριν από τις εκλογές. Παρά τις αρχικές εκτιμήσεις 
που υπήρχαν μέχρι πριν από λίγους μήνες, πρόσωπα και κινήσεις που ανήκουν 
στο λεγόμενο συντηρητικό χώρο, τελικά επανέκαμψαν στη Νέα Δημοκρατία, εκτός 
ελάχιστων εξαιρέσεων. Αυτό, δεν δυσχεραίνει το λεγόμενο άνοιγμα του ΠΑΣΟΚ 
στην κεντροδεξιά;
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Ταυτόχρονα υπάρχει και κάτι άλλο. Από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, 
τουλάχιστον δυο κινήσεις, προχωρούν αυτόνομα στις εκλογές, το ΔΗΚΚΙ και η 
Δημοκρατική Περιφερειακή Ένωση του Μιχάλη Χαραλαμπίδη.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Είπατε ότι η Νέα Δημοκρατία μπόρεσε και συσπείρωσε τον 
κόσμο της, εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων. Αυτές οι εξαιρέσεις όμως είναι οι πιο 
σημαντικές. Ο κ.Σουφλιάς και ο κ.Αβραμόπουλος. Αυτό δείχνει ότι δεν έχει 
καταφέρει να εμφυσήσει στο δικό της χώρο την πεποίθηση ότι αυτό το οποίο 
υποστηρίζει εκπροσωπεί όλο το χώρο.

Όσον αφορά το χώρο του ΠΑΣΟΚ αναφέρομαι σε αυτό που είπα 
πριν για τις συνεργασίες. Εμείς προσπαθήσαμε να εντάξουμε και στα ψηφοδέλτια 
και πέρα από τα ψηφοδέλτια, στην κοινή προσπάθεια και από τους δυο χώρους.

Αναφέρομαι και στον κ.Κοντογιαννόπουλο για παράδειγμα όσον 
αφορά τα ψηφοδέλτια και τον κ.Βούγια. Και αναφέρομαι και σε αυτές τις κινήσεις 
με τις οποίες συνεργαζόμαστε, γύρω από ιδεολογικά και πολιτικά προβλήματα.

Βεβαίως το ΔΗΚΚΙ προέρχεται από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Το ΔΗΚΚΙ 
όμως απεχώρησε. Ο κ.Τσοβόλας απεχώρησε -θέλω να θυμίσω- επί των ημερών 
του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο κ.Τσοβόλας διαφώνησε με τον Ανδρέα Παπανδρέου. 
Θεώρησε την πολιτική του Ανδρέα Παπανδρέου, ως πολιτική η οποία δεν 
συμβιβάζεται με τις αρχές του ΠΑΣΟΚ. Και σε αυτό δεν έχω να προσθέσω τίποτε. 
Ο καθένας μπορεί να κρίνει.

Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, επειδή είναι κρίσιμη η αναμέτρηση, όλοι 
πρέπει να συσπειρωθούν στη δική μας παράταξη, στο δικό μας μέτωπο. Γιατί 
κρίνεται, αν θα συνεχίσουμε αυτή την πορεία, η οποία έκανε την Ελλάδα δυνατή.

Α.ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗΣ: Να κλείσω με το κύριο σημείο της αντιπαράθεσης όπως 
γίνεται σε αυτή την προεκλογική αναμέτρηση, ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και 
στο ΠΑΣΟΚ. Εσείς λέτε περίπου "ψηφίστε έμπειρα στελέχη, ψηφίστε ανθρώπους 
οι οποίοι διαχειρίστηκαν"....
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Με συγχωρείτε, είπα υπάρχουν θέματα βασικά, το κοινωνικό 
κράτος, η απασχόληση, η ανάπτυξη.
Α.ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗΣ: Βεβαίως. Αναφέρομαι στο επιχείρημα εκείνο που αφορά τα 
πρόσωπα που συμβολίζουν τις πολιτικές.

Εσείς λέτε "ψηφίστε έμπειρα και ικανά στελέχη, που ήδη 
διαχειρίστηκαν σωστά τα πράγματα μέχρι την ένταξή μας στην ΟΝΕ". Και επειδή 
είναι κρίσιμο το διάστημα από. εκεί και πέρα, όπως μας είπατε, αυτά τα ίδια 
έμπειρα και ικανά στελέχη, μπορούν να μας οδηγήσουν στην εποχή της ΟΝΕ. 
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Εγώ πάντως προσωπικά δεν αναφέρθηκα σε αυτό, αλλά... 
Α.ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗΣ: Διότι το αντεπιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας πάνω σε αυτό 
που περνάει από το ΠΑΣΟΚ, είναι ότι και το ΠΑΣΟΚ το 1981 όταν ανέλαβε να 
διαχειριστεί τις τύχες του κράτους, είχε στελέχη άπειρα από κυβερνητική θητεία, 
αλλά τα δοκίμασε και ενδεχομένως για να τα ξαναψηφίζει άλλες τρεις φορές 
έκτοτε, σημαίνει ότι τα έκρινε ικανά, γι' αυτό που έκαναν.
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Γιατί το επιχείρημα εναντίον της αλλαγής κυβερνήσεως, σε ό,τι 
αφορά τουλάχιστον το ενδεχόμενο ερχομού της Νέας Δημοκρατίας, είναι "μην 
ψηφίζετε άπειρους και μη ικανούς" ενδεχομένως;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Το πρώτο σε σχέση με αυτή τη συζήτηση που θέλω να 
αναφέρω είναι το εξής: αν πάρετε τη σύνθεση αυτής της κυβέρνησης, σήμερα του 
ΠΑΣΟΚ το έτος 2000 και τη συγκρίνετε με τις συνθέσεις των κυβερνήσεων του 
ΠΑΣΟΚ πριν από το 1996, θα διαπιστώσετε ότι πάρα πολλά στελέχη -δεν έχω 
κάνει τη στατιστική- είναι στελέχη τα οποία ανέλαβαν κυβερνητικά πόστα από το 
1996 και μετά.

Εμείς κάναμε μια πολύ μεγάλη ανανέωση. Στο Υπουργείο Εθνικής 
Οικονομίας, ο κ.Πάχτας δεν ήταν στην προηγούμενη κυβέρνηση, ήταν για λίγο και 
αντικαταστάθηκε. Ο κ.Χριστοδουλάκης είναι καινούριος, ο κ.Δρυς καινούριος. Στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος οι Υφυπουργοί ο κ.Βερελής και ο κ.Κολιοπάνος επίσης 
καινούριοι, στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, στο Υπουργείο Μεταφορών.

Ας μην καθίσουμε να απαριθμήσουμε τις περιπτώσεις, υπάρχει μια 
πάρα πολύ σημαντική ανανέωση. Υπάρχει μια σημαντική ανανέωση με στελέχη 
που έχουν δουλέψει στο χώρο.

Τώρα το επιχείρημα ότι πρέπει να εξετάσουμε τους άφθαρτους. Εγώ 
διερωτώμαι: η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν στην κυβέρνηση '90 με '93; Πολλά από 
αυτά τα πρόσωπα τα οποία παρουσιάζονται σήμερα ως μη έχοντα εμπειρία δεν 
ήταν τότε στην κυβέρνηση;

Ο κ.Μεϊμαράκης δεν ήταν τότε Υφυπουργός; Η κα Μπακογιάννη δεν 
ήταν Υπουργός; Ο κ.Δήμας δεν ήταν Υπουργός; Αυτοί που ήταν στο ψηφοδέλτιο 
Επικράτειας, ο κ.Μολυβιάτης δεν ανήκει στη Νέα Δημοκρατία από τη δεκαετία του 
'50; Ο κ.Έβερτ δεν ήταν επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας; Όλοι αυτοί έχουν 
κάποια εμπειρία, έχουν δώσει πιστοποιητικά γραφής. Και έχουν δώσει 
πιστοποιητικά γραφής, τα οποία πολλές φορές ήταν αρνητικά.

Θέλω να σας θυμίσω ότι το '90 με '93 η Νέα Δημοκρατία άλλαξε τρεις 
Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας. Πρώτα ο κ.Χριστοδούλου τον άλλαξε, μετά ήρθε 
ο κ.Σουφλιάς τον άλλαξε, μετά ήρθε ο κ.Μάνος τελευταία στιγμή, ο οποίος θυμάστε 
πήρε κάποια μέτρα που εκτίναξαν τον πληθωρισμό στα ύψη.

Δεν προέρχεται η Νέα Δημοκρατία από ένα χώρο ο οποίος δεν είχε 
καν σχέση με τη διοίκηση και την πολιτική ζωή. Προέρχεται από ένα χώρο που 
είχε πολύ μεγάλη σχέση και έχει δώσει δείγματα γραφής. Και εμείς πιστεύουμε 
αρνητικά δείγματα γραφής.

Πράγματι το '91 ο Ανδρέας Παπανδρέου ο επικεφαλής, ο 
Πρωθυπουργός ήταν αυτός ο οποίος είχε κυβερνητική εμπειρία. Ο επικεφαλής ο 
Πρωθυπουργός, υπήρξε για χρόνια πολλά επικεφαλής του πολιτικού αγώνα του 
κόμματος. Είχε καταθέσει μια σειρά από προτάσεις, προγράμματα, λύσεις. 
Ερχόταν με μια ομάδα, η οποία είχε ζυμωθεί στην προετοιμασία αυτών των 
προτάσεων και των θέσεων.
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Όπως θυμάστε τότε υπήρχε ένα θέμα γύρω από την ευρωπαϊκή 
πολιτική. Εγώ από το 1976 και μετά, είχα δουλέψει μέσα στο ΠΑΣΟΚ, μέσα στο 
πλαίσιο αυτό το οποίο έθετε η πολιτική του ΠΑΣΟΚ, για τα ευρωπαϊκά 
προβλήματα.

Είχα ταξιδέψει στις Βρυξέλλες, είχα μιλήσει με υπευθύνους, είχα 
γυρίσει τη χώρα και είχα συζητήσει τα θέματα αυτά. Μπορεί να μην ήμουν 
υπουργός πριν, αλλά είχα μια πολύ μεγάλη τριβή με τα θέματα με τα οποία μου 
είχαν αναθέσει τότε.

Κάθε νέος μπορεί να προσφέρει. Και είναι σωστό να έχουμε στην 
πολιτική νέους. Και εγώ είμαι της άποψης -το έδειξα το '96- ότι πρέπει να έχουμε 
νέους. Αλλά βέβαια έχει και κάποια σημασία, τι υποστηρίζει, ποιό είναι το 
πρόγραμμά του, ποιές είναι οι θέσεις, πού κατευθύνει τα πράγματα. Δεν αρκεί να 
είσαι μονάχα μικρός στην ηλικία και αυτό σου δίνει το οποιοδήποτε προτέρημα.

Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο το '81 είχε αρκετή εμπειρία. 
Είναι ένα κόμμα το οποίο έκανε την ανανέωσή του σταδιακά και το '96 πολύ 
δραστικά. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο μέσα από τις διαδικασίες της 
ανανέωσής του, ανανέωσε και τις θέσεις του, τις προσεγγίσεις του, τις 
αντιμετωπίσεις, τα προβλήματα της κοινωνίας.

Εγώ δεν πιστεύω ότι έγινε το ίδιο με τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί τα 
πρόσωπα να μην είναι τόσο γνωστά, αλλά είναι πρόσωπα του παρελθόντος.

Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κλείνοντας να σας κάνω κι εγώ μια προσωπική 
ερώτηση κ.Πρόεδρε και να σας τη μεταφέρω όπως ακούγεται στο καφενείο, όπως 
ακουγόταν μάλιστα και από στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Όταν ήταν να πάρετε την 
απόφαση αν θα κάνετε πρόωρες εκλογές ή αν θα εξαντλήσετε την τετραετία, ένα 
από τα βασικά επιχειρήματα ή σενάρια ήταν, ότι ο κ.Σημίτης δεν θα πάρει 
απόφαση για πρόωρες εκλογές, θα εξαντλήσει την τετραετία, μόνο και μόνο για να 
βάλει την υπογραφή του στην ένταξή της ΟΝΕ.

Να συνδέσει την υστεροφημία του και το όνομά του με την ένταξη της 
χώρας μας στην ΟΝΕ, αφού έχει προσπαθήσει τόσο γι' αυτό. Και. με έκπληξη 
μερικοί διαπίστωσαν, ότι κάνατε πρόωρες εκλογές. Εκλογές είναι, κάλπη είναι, 
μπορεί και να τις χάσετε και να μην συνδέσετε το όνομά σας με αυτό.

Πώς πήρατε αυτή την απόφαση;
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν θα τις χάσω τις εκλογές. Αλλά θα σας πω το εξής πάνω 
στο ερώτημά σας: εμένα δεν με ενδιαφέρει να βάλω την υπογραφή μου εάν η 
διαδικασία αυτή οδηγήσει σε ένα αποτέλεσμα που δεν είναι καλό για τη χώρα.

Είμαι σε αυτή τη θέση, γιατί πρέπει να έχω ως κύριο κριτήριο τα 
συμφέροντα του τόπου. Η εξέλιξη απέδειξε ότι το συμφέρον του τόπου απαιτεί μια 
δυνατή κυβέρνηση. Αυτό έπρεπε να κάνω. Και αυτό και έκανα. Αλίμονο, αν 
σκεπτόμουν ποιος θα βάλει την υπογραφή.

Το πρώτο είναι η Ελλάδα στη διαδικασία αυτή, να έχει μια δυνατή
θέση.
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Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Να σας ευχαριστήσουμε.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτή τη συζήτηση. Νομίζω 
ότι ήταν ικανοποιητική, γιατί έδωσε πολλές πληροφορίες και ανταλλάξαμε και 
απόψεις.
Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και σε όλους τους 
αρχηγούς των κομμάτων γι' αυτή την κρίσιμη, όπως, είπατε εκλογική αναμέτρηση. 
Να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους.

Κυρίες και κύριοι να ευχαριστήσουμε και εσάς.
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