
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Πέμπτη 10 Ιουνίου 1999

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης παρεχώρησε συνέντευξη σε επαρχιακά - 
περιφερειακά τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας.
Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης έχει ως ακολούθως:

Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας. Απόψε είναι η 
βραδιά της ελληνικής περιφέρειας, ή καλύτερα, η βραδιά της τηλεόρασης της 
ελληνικής περιφέρειας. Εκατό και πλέον τηλεοπτικοί σταθμοί της χώρας τοπικής 
και περιφερειακής εμβέλειας ταυτόχρονα σε μια διακαναλική σύνδεση φιλοξενούν 
απόψε τον Πρόεδρο της κυβέρνησης και Πρωθυπουργό της χώρας σε μια 
συνέντευξη εφ' όλης της ύλης, τον κ.Κωνσταντίνο Σημίτη λίγες ώρες πριν πάμε 
στις κάλπες για να ψηφίσουμε.

Μέσα από το φορέα της τηλεόρασης της ελληνικής περιφέρειας που εδώ και 
αρκετά χρόνια δίνει την δική του μάχη της επιβίωσης για την τηλεόραση της 
ελληνικής περιφέρειας, έρχεται η καταξίωση για ολόκληρη την περιφέρεια·.

Το γεγονός αυτό δε προσλαμβάνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις όταν η 
αναγνώριση αυτή έρχεται μέσα από την παρουσία, απόψε εδώ στην εκπομπή 
μας, του Πρωθυπουργού της χώρας που να σημειωθεί ότι είναι και η τελευταία 
συνέντευξη που δίνει ο Πρωθυπουργός πριν από την τελική αναμέτρηση.

Είναι πρώτη φορά επίσης που Πρωθυπουργός και Πρόεδρος Κόμματος 
φιλοξενείται σε μια τέτοια διακαναλική εκπομπή που μεταδίδεται ταυτόχρονα στο 
σύνολο των σταθμών τοπικής και περιφερειακής εμβέλειας της χώρας μας.

Αυτό'πρέπει να το ομολογήσουμε και να πούμε ότι αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για 
όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς, αλλά όχι μόνο για τα κανάλια της περιφέρειας 
και για εσάς φίλοι τηλεθεατές τους πολίτες της περιφέρειας που θεωρείτε τα 
τοπικά περιφερειακά κανάλια, ότι είναι δικά σας κανάλια, είναι αυτά που 
εκπροσωπούν την δική σας φωνή και τα θεωρείτε πιο οικεία, πιο κοντινά σε εσάς 
και δεν τα βλέπετε έτσι, όπως απρόσωπα και απρόσιτα είναι τα πανελλαδικά μέσα 
ενημέρωσης.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πρώτα απ' όλα να μου επιτρέψετε να σας καλησπερίσω 
όλους, να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και να εκφράσω και εγώ τη 
χαρά μου που έχουμε τη δυνατότητα αυτής της συζήτησης, γιατί πιστεύω ότι εσείς 
τα περιφερειακά κανάλια επιτελείτε ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Ενα σημαντικό 
ρόλο πληροφόρησης, αλλά και ένα ρόλο υποβοήθησης της πνευματικής ζωής 
στην περιφέρεια.



ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - 9/6/1999

Εμείς, η κυβέρνηση, έχει πάρει αρκετές πρωτοβουλίες -πιστεύω- για τα 
περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, γιατί πιστεύει ότι εκτός από το κέντρο πρέπει και 
σε όλη την περιφέρεια να υπάρχουν άλλα κέντρα τα οποία δίνουν τον δικό τους 
τόνο στην πληροφόρηση και στη ζωή.

Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ευχαριστούμε κ.Πρόεδρε της κυβέρνησης, αυτό 
όμως δεν σημαίνει, πως οι εκλεκτοί συνάδελφοι που θα σας "ανακρίνουν" ότι δεν 
θα είναι αυστηροί μαζί σας.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν τους ζητάω άλλωστε να μην είναι αυστηροί. Ας είναι 
αυστηροί.

Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι το δημοσιογραφικό καθήκον και το λειτούργημα 
που το επιβάλει αυτό. Κυρίες και κύριοι να σας παρουσιάσω τους εκλεκτούς και 
καταξιωμένους συναδέλφους δημοσιογράφους της περιφέρειας που είναι εδώ 
κοντά μας απόψε και θα απευθύνουν τα ερωτήματα στον Πρωθυπουργό της 
χώρας.

Είναι ο κ.Γιώργος Σαχίνης, ο κ.Γιαλένιος Παναγιώτης, ο κ.Πετρίδης Νίκος και ο 
κ.Γιουρμετάκης Ανδρέας. Αγαπητοί συνάδελφοι σας καλωσορίζω. Να μπούμε 
κατευθείαν στην διαδικασία, γιατί πάντα ο χρόνος είναι πιεστικός, ξεκινώντας με τη 
σειρά να απευθύνουμε τα ερωτήματα στον Πρωθυπουργό, από τον κ.Σαχίνη.

Γ.ΣΑΧΙΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, βρισκόμαστε λίγες ώρες πριν το τέλος της 
προεκλογικής περιόδου. Την Κυριακή ο πολίτης αποφασίζει. Τι κατά τη γνώμη 
σας είναι αυτό που θα κρίνει το αποτέλεσμα, με δεδομένο ότι όλοι, ή οι 
περισσότεροι, λένε ότι υπάρχουν δύο παράγοντες: αποχή και αναποφάσιστοι και 
ταυτοχρόνως μεγάλες συγκεντρώσεις για να περιχαρακώσουν τους ήδη 
αποφασισμένους, ή για να πείσουν τους αναποφάσιστους, θα μπορούσε να 
ρωτήσει κανείς;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πρώτα απ' όλα μια παρατήρηση και μια παράκληση- 
πρόσκληση στον ελληνικό λαό. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν πολίτες οι οποίοι θα 
απόσχουν στις εκλογές. Ολοι οι Ελληνες θα πρέπει να ψηφίσουν, γιατί σ' αυτές τις 
εκλογές θα κριθούν κρίσιμα θέματα. Θα κριθεί η θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη, 
η Ευρώπη την οποία επιδιώκουμε, ποιό ρόλο θα παίξει η Ελλάδα στην Ευρώπη.

Και πρέπει να ξέρουμε ότι οι τύχες της Ελλάδας είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι 
συνδεδεμένες με την Ευρωπαϊκή Ενωση. Το τι συμβαίνει στις άλλες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης και στο κέντρο, είναι αποφασιστικό για μας, όπως έδειξε και 
ο πόλεμος στη Γιουγκοσλαβία, όπως δείχνουν και οι αποφάσεις -για παράδειγμα- 
για τις αγροτικές επιδοτήσεις.

Ας έρθω όμως στο ερώτημά σας. Το σύνολο της αντιπολίτευσης έχει συγκροτήσει 
ένα μέτωπο άρνησης. Προσκαλεί τον ελληνικό λαό να αρνηθεί την κυβερνητική 
πολιτική στο σύνολό της. Η Νέα Δημοκρατία μιλάει για δημοψήφισμα. Ενα 
δημοψήφισμα, όπως το εννοεί, καταδίκης της κυβερνητικής πολιτικής.

Εμείς απέναντι σ' αυτή τη στάση έχουμε πει ότι η αντιπολίτευση άλλαξε τον 
χαρακτήρα των εκλογών και εμείς καλούμε τον ελληνικό λαό να κρίνει την πορεία
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του κυβερνητικού έργου. Εμείς καλούμε τον ελληνικό λαό να δώσει δύναμη στη 
συνέχιση της πορείας μας έως ότου έρθουν οι εκλογές του 2000, οπότε τότε θα 
κριθεί το έργο της κυβέρνησης.

Είναι λοιπόν το ερώτημα αυτό το οποίο τίθεται στους εκλογείς από την πλευρά της 
αντιπολίτευσης, η άρνηση του κυβερνητικού έργου, από την πλευρά της 
κυβέρνησης η ενίσχυση της προσπάθειάς της για να ολοκληρώσει αυτό το έργο. 
Εμείς το εκφράζουμε έτσι, σταθερότητα, ανάπτυξη, συνέχιση της πορείας ή όχι.

Και πιστεύω ότι κάθε πολίτης την Κυριακή όταν πάει στην κάλπη θα πρέπει να 
σκεφτεί σε ποιά κατεύθυνση θέλει να πορευτεί η χώρα. Να συνεχίσει αυτή την 
πορεία η οποία έχει αρχίσει εδώ και αρκετά χρόνια και έχει δώσει συγκεκριμένα 
οφέλη και όσον αφορά την οικονομία και όσον αφορά την κοινωνική ζωή, ή θα 
υπάρξει μετά μια διαδικασία αναθεώρησης, η οποία θα θέσει σε κίνδυνο -θα 
μπορούσα να πω κάπως έντονα- ότι θα τινάξει ίσως στον αέρα τα επιτεύγματα τα 
οποία είχαμε τα τελευταία χρόνια. Εμείς λέμε συνέχιση της πορείας. Σταθερότητα, 
ανάπτυξη.

Π.ΓΙΑΑΕΝΙΟΣ: Τελικά κ.Πρωθυπουργέ, αυτή η προεκλογική περίοδος έτσι όπως 
εμφανίστηκε μέχρι σήμερα, δικαιολογεί τον τίτλο των εκλογών ως Ευρωεκλογές; 
Ασχολήθηκε με την Ευρώπη ή τελικά κινήθηκε περισσότερο στην εσωτερική 
κατανάλωση, σηματοδοτώντας μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο για τη 
χώρα με ό,τι αυτό συνεπάγεται;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αλήθεια είναι ότι η προσοχή έχει στραφεί προς τα θέματα που 
αφορούν το εσωτερικό, τις πολιτικές που εφαρμόζονται στη χώρα. Αυτά 
αναδεικνύει η αντιπολίτευση. Αλλά η αντιπολίτευση έχει τελείως ξεχάσει την 
πραγματικότητα, το γεγονός ότι έχουμε ευρωπαϊκές εκλογές.

Αλλά ο ελληνικός λαός πρέπει να ξέρει ότι πάρα πολλά πράγματα τα οποία 
κρίνονται σε αυτές τις εκλογές και έχουν σχέση με την κυβερνητική πολιτική, που 
έχουν σχέση με την πρόοδο στο εσωτερικό της χώρας, συσχετίζονται με 
ευρωπαϊκά θέματα.

Η Οικονομική και Νομισματική Ενωση. Ποιό χαρακτήρα θα έχει η Οικονομική και 
Νομισματική Ενωση, εάν θα κυριαρχήσουν απόψεις περί νομισματικής 
σταθερότητας, εάν θα υπάρξουν και σκέψεις και πολιτικές σε σχέση με την 
απασχόληση. Ή το ίδιο το θέμα της απασχόλησης. Θέλουμε μια Ευρώπη η οποία 
δίνει προσοχή στην απασχόληση; Θέλουμε μια Ευρώπη όπου είναι έντονα τα 
στοιχεία της κοινωνικής δικαιοσύνης και της κοινωνικής πολιτικής;

Ή για παράδειγμα, το θέμα της εξωτερικής πολιτικής. Θέλουμε μια Ευρώπη η 
οποία έχει δίκιά της εξωτερική πολιτική; Να επεμβαίνει, να έχει παρουσία, δίκιά 
της άμυνα για να επεμβαίνει σε ειρηνευτικές αποστολές, για παράδειγμα; Ολα 
αυτά τα θέματα κρίνονται και σ' αυτές τις εκλογές.

Θα περίμενα, η αντιπολίτευση να έχει παρουσιάσει κάποιες ιδέες σχετικά με την 
τχορείσ της Ευρώπης. Απλώς διαπιστώνει ότι η Ευρώπη δεν είναι αυτή που θα 
θέλαμε. Αυτό είναι όμως μια κοινότυπη διαπίστωση, διότι όλοι το ξέρουμε και 
εμείς έχουμε πει ότι η Ευρώπη είναι ένα πεδίο αναμέτρησης, ένα πεδίο διαμάχης,



ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - 9/6/1999

είναι ένας χώρος διαμόρφωσης. Ο καθένας πρέπει να έχει τις απόψεις του για να 
φτιάξουμε την Ευρώπη που θέλουμε, για να παλέψουμε σε μια κατεύθυνση την 
οποία θεωρούμε εμείς σωστή και ανταποκρίνεται στις δικές μας αξίες.

Οι εκλογές είναι εκλογές που έχουν σημασία για την Ευρώπη. Εχοντας σημασία 
για την Ευρώπη, έχουν σημασία για την Ελλάδα και έχουν σημασία και για την 
πολιτική που εφαρμόζουμε στη χώρα.

Ν.ΠΕΤΡΙΔΗΣ: Σε σχέση με το ερώτημα του συναδέλφου και το επεκτείνω λίγο, 
καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου είναι γεγονός πως η 
αντιπολίτευση, όλα τα κόμματα άσκησαν σκληρή κριτική όσον αφορά τους 
χειρισμούς της Κυβέρνησης στα εθνικά ζητήματα. Το έχετε ακούσει, νομίζω το 
ακούτε καθημερινά. Και για την υπόθεση των Ιμίων, παρά το ότι μεσολάβησε 
εκλογική αναμέτρηση το 1996 και για την υπόθεση Οτσαλάν και για την υπόθεση 
των ¿-300.
Από την άλλη πλευρά, και βεβαίως για τους χειρισμούς της Κυβέρνησης...

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ενα γνωστό τροπάριο θα έλεγα, το οποίο επαναλαμβάνεται.

Ν.ΠΕΤΡΙΔΗΣ: Και για τους χειρισμούς της Κυβέρνησης στον πόλεμο στη 
Γιουγκοσλαβία. Εσείς, το τελευταίο χρονικό διάστημα ως κύριο σύνθημα του 
προεκλογικού αγώνα επιλέξατε το "Πρώτα η Ελλάδα". Αυτό το μήνυμα είναι 
μήνυμα ουσίας ή το επιλέξατε για να μπορέσετε να απαντήσετε στην κριτική αυτή 
της αντιπολίτευσης;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Είναι μήνυμα ουσίας, για να χρησιμοποιήσω τον όρο σας. 
Θέλω να το εξηγήσω αυτό. Ας πάρουμε αυτό το παράδειγμα το οποίο αναφέρατε,. 
τον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία. Τι μας είπε η αντιπολίτευση; Η αντιπολίτευση σε 
διαφορετικούς χρόνους με διαφορετικούς τρόπους είπε ότι θα έπρεπε να 
αποχωρήσουμε από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ενωση, μία εκδοχή της 
αντιπολίτευσης.

Η άλλη εκδοχή είπε ότι θα έπρεπε να παρεμποδίσουμε όλες τις αποφάσεις οι 
οποίες πάρθηκαν. Μάλιστα, κάποιοι αρχηγοί της αντιπολίτευσης με καταγγελτικό 
ύφος ρωτούσαν, "υπογράψατε ή δεν υπογράψατε για τους βομβαρδισμούς". Εδώ 
θέλω να πω ότι είναι γνωστό ότι εμείς είπαμε όχι στους βομβαρδισμούς και δεν 
συμμετείχαμε στους βομβαρδισμούς.

Το ερώτημα για εμάς, για την Κυβέρνηση, ήταν και είναι πώς θα μπορέσουμε να 
ακολουθήσουμε μια πολιτική η οποία θα κάνει τη χώρα αξιόπιστη, θα δείξει την 
ιδιαιτερότητά της, δεν θα διαρρήξει τους δεσμούς με τους εταίρους, τους 
συμμάχους, με τους οποίους συμμετέχουμε σε κοινούς Οργανισμούς, και 
ταυτόχρονα όμως θα διατηρήσει τις φιλικές σχέσεις με τις χώρες των Βαλκανίων. 
Αυτό ήταν το συμφέρον της χώρας. Και γι'αυτό λέμε "Πρώτα η Ελλάδα".

Ποιό ήταν το συμφέρον το συγκεκριμένο της χώρας; Το συμφέρον το 
συγκεκριμένο της χώρας ήταν και να πορευθούμε μαζί με τους άλλους, όσο 
μπορούσαμε, και να έχουμε όμως την σχέση με τους Βαλκάνιους για να 
διατηρήσουμε τις σχέσεις γειτνίασης και να έχουμε τις δυνατότητες ανάπτυξης και 
συνεργασίας στα Βαλκάνια. Το πετύχαμε.
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Εάν είχαμε ακολουθήσει τις κραυγές της αντιπολίτευσης, τι θα είχε συμβεί; Οι μεν 
σύμμαχοι και εταίροι στους Οργανισμούς θα ήσαν αποστασιοποιημένοι από την 
Ελλάδα και η Ελλάδα θα ήταν γι' αυτούς μέρος του προβλήματος.

Μήπως νομίζετε όμως ότι οι άλλοι Βαλκάνιοι θα μιλούσαν, θα προσέτρεχαν σ’ 
εμάς, θα ζητούσαν από εμάς βοήθεια ή παρέμβαση; Ολοι ξέρουμε ότι στις 
διαπραγματεύσεις για την ειρηνευτική δύναμη στο Κόσοβο, για παράδειγμα, η 
Γιουγκοσλαβία ζήτησε να συμμετέχουν ελληνικές δυνάμεις.

Ολοι ξέρουμε επίσης για παράδειγμα, την τελευταία νύχτα των διαπραγματεύσεων 
μεταξύ Αχτισάαρι, Μιλόσεβιτς, Ευρωπαϊκής Ενωσης, ότι ζήτησαν από την Ελλάδα 
να επέμβει για να υπάρχουν συνεννοήσεις και πρόοδος στις επαφές μεταξύ ΝΑΤΟ 
και Γιουγκοσλαβίας. Θα το έκαναν αυτό αν η Ελλάδα ήταν στην γωνία, αν η 
Ελλάδα ήταν παραμερισμένη; Βεβαίως δεν θα το έκαναν.

Και εμείς δεν προσφέραμε σημαντική ανθρωπιστική βοήθεια; Είμαστε από τις 
πρώτες χώρες στην ανθρωπιστική βοήθεια. Γιατί μας άφησαν οι Γιουγκοσλάβοι να 
πάμε στο Κόσοβο; Μας άφησαν γιατί ήξεραν ότι και οι άλλοι συμφωνούσαν και 
εμείς είμαστε φιλικοί απέναντι σε αυτούς. Γιατί οι άλλες χώρες των Βαλκανίων, η 
Αλβανία, τα Σκόπια συνεργάστηκαν μαζί μας;

Και για να κλείσω, αυτή τη στιγμή είναι υπό συζήτηση ένα ολόκληρο σχέδιο για τη 
σταθερότητα και την ασφάλεια στα Βαλκάνια, το σχέδιο σταθεροποίησης, 
σταθερότητας που συζητείται στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Οπως είναι υπ0~συζήτηση 
και η ανασυγκρότηση των Βαλκανίων. Η Ελλάδα παίζει ρόλο σε αυτές τις 
συζητήσεις. Οχι μονάχα συμμετέχει αλλά προτείνει, έχει καταθέσει τις δικές της 
απόψεις και είναι αντικείμενο συζήτησης αυτές οι απόψεις. Οα γινόταν αυτό, εάν 
ακολουθούσαμε την αντιπολίτευση; Οχι βέβαια. Οα ήμαστε εκεί, μέρος του 
προβλήματος. Και η Ελλάδα δεν πρέπει να είναι μέρος του προβλήματος.

Οταν λέμε "Πρώτα η Ελλάδα", εννοούμε ότι γνώμονάς μας, κριτήριο μας πρέπει 
να είναι το συμφέρον της χώρας. Και αυτό πρέπει να εφαρμόζεται. Και όχι να 
ακολουθούμε δογματισμούς, όπως ακολουθούν μερικοί, ούτε να παίρνουμε μια 
αντιπολιτευτική στάση πάση θυσία και να ακολουθούμε μια τακτική κομματικής 
εκμετάλλευσης για ψηφοθηρία.

Απέναντι σε αυτές τις δογματικές πολιτικές, τις πολιτικές της εκμετάλλευσης της 
κομματικής και της ψηφοθηρίας, εμείς αντιτάσσουμε μια γραμμή που πιστεύω 
είναι παραδεκτή απ' όλους τους Ελληνες. Τι συμφέρει τη χώρα, αυτό πρέπει να 
κάνουμε.

Ν.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ολοκληρώνοντας τον πρώτο κύκλο των ερωτήσεων, το 
λόγο έχει ο συνάδελφος ο Γιουρμετάκης Ανδρέας.

Α.ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗΣ: Να μείνουμε στο θέμα της κρίσης στο Κόσοβο και να δούμε 
λίγο την επόμενη ημέρα, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει μια ασάφεια γύρω απ'το ρόλο 
της Ελλάδας στην περιοχή των Βαλκανίων, καυτό τον τελευταίο καιρό σημείο του 
πλανήτη, την επόμενη μέρα μετά την κρίση στο Κόσοβο που ήδη φαίνεται πως 
άρχισε.
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Επειδή ζούμε στην εποχή των υπεραπλουστεύσεων, κάποιοι συμπυκνώνουν το 
ρόλο αυτό της Ελλάδας στα Βαλκάνια στο ενδεχόμενο απλώς της προσπάθειας 
ανοικοδόμησης της Γιουγκοσλαβίας μέσω των κατασκευαστικών εταιρειών. Το 
ερώτημα είναι ποιο είναι το πολιτικό στίγμα του ρόλου της Ελλάδας στα Βαλκάνια 
από εδώ και πέρα.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει ασάφεια. Εκείνο το οποίο είναι 
ασαφές, είναι αυτή τη στιγμή τα σχήματα, οι πολιτικές που θα εφαρμοστούν από 
την διεθνή κοινότητα, την Ευρωπαϊκή Ενωση, την Διεθνή Τράπεζα, τον Οργανισμό 
Ηνωμένων Εθνών, για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των Βαλκανίων. Ολα αυτά 
βρίσκονται υπό συζήτηση.

Ο κ.Παπανδρέου είναι στη Γερμανία, για να συζητήσει με τους άλλους Υπουργούς 
Εξωτερικών, το σχέδιο ανασυγκρότησης των Βαλκανίων. Οταν λέμε σχέδιο 
ανασυγκρότησης, δεν εννοούμε ότι θα μοιραστούν δουλειές. Θα γίνουν 
προγράμματα για το πως θα γίνει πάλι η ανοικοδόμηση αλλά και το πως θα 
ενισχυθεί η δημοκρατία και η συνεργασία σε όλο αυτό το χώρο, πως θα υπάρξει 
μια κοινωνία πολιτών και πώς θα υπάρχει μια συνεργασία ώστε να υπάρχει 
σταθερότητα.

Το θέμα δεν περιορίζεται μονάχα σε δουλειές για τεχνικές εταιρείες, προς Θεού! 
Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο απορρέει από τη γενική πολιτική κατεύθυνση, ότι τα 
Βαλκάνια πρέπει να είναι πια ένας χώρος ανάπτυξης. Ετσι μονάχα θα 
σταματήσουν οι αντιθέσεις, οι ανταγωνισμοί, οι πόλεμοι αν το θέλετε. Εάν υπάρχει 
μια διαδικασία η οποία οδηγεί προς την ευημερία και υπάρχει ένας στόχος σε 
σχέση με την επίτευξη της ευημερίας, πιστεύω ότι θα είναι πολύ πιο εύκολο να 
ξεπεραστούν τα άλλα προβλήματα τα οποία ταλανίζουν τις Βαλκανικές χώρες και 
τους βαλκανικούς λαούς.

Ν.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εχουμε συμπληρώσει τον πρώτο κύκλο και ξεκινώντας 
τον δεύτερο πάλι από το συνάδελφο κ.Σαχίνη.

Γ.ΣΑΧΙΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πάμε λιγάκι στα ζητήματα της λεγάμενης 
περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς όλοι οι συνάδελφοι προερχόμαστε από την 
περιφέρεια. Ενα βασικό σύνθημα στην προεκλογική καμπάνια του ΠΑΣΟΚ είναι τα 
20.000 έργα και αντιτείνει η αξιωματική αντιπολίτευση, 20.000 ψέματα.

Εάν σας ρωτήσω ποιό είναι η αλήθεια και ποιό είναι το ψέμα, θα μου πείτε, αυτό 
που λέει το ΠΑΣΟΚ. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Μπαίνουμε στον 21ο αιώνα 
και στην περιφέρεια έχουμε την αίσθηση πάλι ότι, αν θέλετε και με την Ολυμπιάδα 
του 2004, τα έργα θα έρθουν στο κέντρο. Δηλαδή το αθηνοκεντρικό κράτος μπορεί 
να έχει μειωθεί αλλά υφίσταται. Μήπως πάλι η περιφέρεια δεν θα προχωρήσει 
έτσι όπως πρέπει να προχωρήσει;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πρώτα απ' όλα πρέπει να πω, κάνετε λάθος. Το δεύτερο 
σχέδιο ανάπτυξης της χώρας, το Β' ΚΠΣ προβλέπει πόρους και το 90% των 
π^ρων αυτών αφιερώνεται σε έργα τα οποία αφορούν την περιφέρεια.
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Ο αυτοκινητόδρομος από την Πάτρα στη Θεσσαλονίκη στα σύνορα, περνάει 
βέβαια από την Αθήνα, αλλά δεν είναι έργο το οποίο έχει σχέση μόνο με το 
κέντρο, είναι έργο που έχει σχέση με την ανάπτυξη όλου αυτού του άξονα, από 
την Πάτρα μέχρι τη Θεσσαλονίκη.

Οσον αφορά τα 20.000 έργα. Αυτή η Κυβέρνηση είναι η πρώτη Κυβέρνηση η 
οποία έχει προχωρήσει συστηματικά, στην καταγραφή όλων των έργων και στην 
εκπόνηση ενός συστήματος παρακολούθησης της προόδου των έργων. Δεν 
υπήρχε αυτό, γιατί πολλά δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, τα οποία υπάρχουν σε 
άλλες χώρες.

Αλλά τώρα κεντρικά, υπάρχει μια καλή εικόνα για τα περισσότερα έργα και γι' αυτό 
μιλάμε για 20.000 έργα. Ξέρουμε περί τίνος πρόκειται, τι γίνεται, πως προχωρούν. 
Αλλα έργα προχωρούν γρήγορα, τελειώνουν ή έχουν τελειώσει.

Αλλα έργα βέβαια έχουν καθυστερήσεις, έχουν δυσκολίες για διάφορους λόγους. 
Είτε γιατί ένας εργολάβος πτώχευσε ή δεν μπορεί να εκτελέσει το έργο, είτε γιατί 
βρέθηκαν δυσκολίες στο έδαφος. Θέλουμε να φτιάξουμε ένα δρόμο, το βουνό 
είναι σάπιο, διολισθαίνει, χρειάζονται άλλες μελέτες, χρειάζεται πολύ δουλειά για 
να γίνει εκεί ο δρόμος.

Αλλά τα έργα προχωρούν. Και υπάρχουν μερικά έργα τα οποία είναι ορατά, ο 
καθένας μπορεί να πάει να δει, εδώ κοντά στην Αθήνα το αεροδρόμιο των 
Σπάτων. Οπως μπορεί να πάει και στον Ισθμό της Κορίνθου, να δει τη νέα γέφυρα 
του Ισθμού της Κορίνθου. Μπορεί να πάει και στην Πρέβεζα και να δει τη σήραγγα 
μεταξύ Πρεβέζης και Ακτίου που κατασκευάζεται.

Υπάρχουν βέβαια και πολλά άλλα έργα μικρά, τα οποία είναι άγνωστα. Εγώ πριν 
μερικές μέρες πήγα στην Γκούρα της Κορινθίας, είναι ένα ορεινό χωριό, πολύ 
ωραίο χωριό, πολύ ωραία περιοχή, εκεί υπάρχει το φράγμα της Δόξας. Εγινε το 
φράγμα, και τώρα οι διαδικασίες έχουν προχωρήσει για να υπάρξει υδροδότηση 
της περιοχής μετά η άδρευση της περιοχής. Ποιος το ξέρει το φράγμα της Δόξας; 
Κι όμως εκεί για την τοπική κοινωνία, είναι ιδιαίτερα σημαντικό.

Η, το Πάσχα, για να φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Πήγα πάνω στα σύνορα 
Ελλάδας Αλβανίας και εκεί στο Αώο πάνω, στο τέλος της Ελλάδας, στο σύνορο 
υπήρχε ένας καινούργιος δρόμος, ο οποίος οδηγούσε στα χωριά, ένας 
πραγματικά πολύ καλός δρόμος. Ανοιξε η περιοχή στον τουρισμό, υπήρχαν 
πολλοί επισκέπτες. Αυτό είναι ένα έργο που έγινε, με τα 20.000 αυτά έργα.

Αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία προέρχεται από μια διάθεση όπως είπα, 
συνολικής άρνησης. Και δεν θέλει να λάβει υπόψη της την πραγματικότητα. Η 
πραγματικότητα είναι ότι η δουλειά γίνεται, ότι υπάρχουν δυσκολίες, αλλά τις 
δυσκολίες τις ξεπερνάμε.

Ενα έργο στην Ελλάδα έχει μια περίοδο ωρίμανσης. Περίοδο ωρίμανσης η οποία 
μπορεί να φτάνει τα 6 χρόνια. Αυτό, δείχνει ακόμα ότι η Ελλάδα δεν έχει φτάσει σ' 
ένα επίπεδο που μπορεί να προχωρεί πολύ γρήγορα. Αλλά την περίοδο 
ωρίμανσης αυτή, τη μειώσαμε εμείς και θα τη μειώσουμε κι άλλο, για να 
ολοκληρώνονται τα έργα πιο γρήγορα.
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Πάντως θέλω να σας διαβεβαιώσω επειδή υπάρχει αυτό το επιχείρημα της Νέας 
Δημοκρατίας ότι δεν απορροφούνται οι πόροι, τέλος του 2000 που τελειώνει η 
προθεσμία για το Β' ΚΠΣ στο Σχέδιο Ανάπτυξης, οι πόροι θα έχουν απορροφηθεί.

Ν.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Γιαλένιο.

Π.ΓΙΑΑΕΝΙΟΣ: Κύριε Πρωθυπουργέ και παίρνοντας αφορμή από την τελευταία 
σας επισήμανση που έχει να κάνει με την απορροφητικότητα των κονδυλίων. 
Ειδικά για τα κοινοτικά κονδύλια που αφορούν την Περιφέρεια, εξασκείται ένας 
έντονος αντιπολιτευτικός λόγος, για τη χαμηλή του απορροφητικότητα.
Εσείς πώς απαντάτε σ' αυτό;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Σας είπα και πριν ότι το 90% των πόρων, πάει στην 
Περιφέρεια. Αυτή τη στιγμή η απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων, είναι 
περίπου στο 63% αν θυμάμαι καλά. Και είναι στο 63% επειδή τα δύο τελευταία 
χρόνια, '99 και 2000 απορροφούνται οι περισσότεροι πόροι, γιατί έχουν μπει τα 
έργα μπροστά, έχουν ωριμάσει, έχουν αρχίσει να κατασκευάζονται και τελειώνουν. 
Θα απορροφηθούν οι πόροι.

Η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει το πρόβλημα αυτό, σαν ένα μεγάλο πρόβλημα, 
στην Ελλάδα συμβαίνει κάτι, το οποίο δεν συμβαίνει πουθενά αλλού. Για να δούμε 
όμως τι λένε οι διαπιστώσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης; Οι διαπιστώσεις της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης λένε ότι η Ελλάδα όσον αφορά την απορροφητικότητα είναι 
στην τέταρτη ή πέμπτη θέση από τις 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.^'

Και μέχρι σήμερα, ακόμα και στην τελευταία Επιτροπή Παρακολούθησης, η 
Ευρωπαϊκή Ενωση έδωσε στην Ελλάδα τα συγχαρητήριά της, ανεγνώρισε -για να 
το πω πιο απλά- ότι πραγματικά, προχωρούμε σωστά μέσα σ' αυτό το πλαίσιο 
που είναι η Ευρώπη.

Αυτές οι ιστορίες της Νέας Δημοκρατίας, είναι ιστορίες οι οποίες ενέχουν μεγάλη 
δόση υπερβολής. Και δεν είναι καλή η υπερβολή, για να βοηθάμε τους πολίτες να 
αντιμετωπίζουν καταστάσεις, γιατί έτσι καλλιεργείται το πνεύμα ότι κάποιοι άλλοι 
θα τα κάνουν ως εκ θαύματος, αμέσως. Κανένας δεν μπορεί να κάνει αμέσως. Και 
θαύματα δεν γίνονται. Κι εμείς σύμφωνα με τις συνθήκες που επικρατούν στη 
χώρα', έχουμε προχωρήσει πολύ καλά.

Ν.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πετρίδη.

Ν.ΠΕΤΡΙΔΗΣ: Θα παραμείνω κύριε Πρωθυπουργέ στο θέμα. Για την 
απορροφητικότητα είπατε πως είναι πάρα πολύ υψηλή. Μιλήσατε για το σύστημα 
παρακολούθησης προόδου των έργων. Οπως αντιλαμβάνεστε δημιουργούνται 
εύλογα ερωτήματα στον απλό πολίτη, όταν ακούει την Κυβέρνηση να λέει πως τα 
έργα προχωρούν, υλοποιούνται, φτάνουν προς το τέλος τους, τα περισσότερα 
από αυτά.

Και υπάρχουν έργα βεβαίως τα οποία είναι έργα πνοής για ολόκληρη την Ελλάδα, 
αλλά και για ιδιαίτερες περιοχές. Η Βόρεια Ελλάδα περιμένει την Εγνατία. Υπάρχει 
το αίτημα για τη σιδηροδρομική Εγνατία. Ο κύριος κορμός της χώρας περιμένει 
την εθνική οδό...

8



ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - 9/6/1999

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Η σιδηροδρομική Εγνατία δεν είναι όμως μέσα στα έργα.

Ν.ΠΕΤΡΙΔΗΣ: Σαφώς και δεν είναι, λέω παραμένει το αίτημα. Υπάρχει το ζήτημα 
του ΠΑΘΕ. Υπάρχει το ενεργειακό πρόβλημα της Κρήτης.

Πολλά ζητήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα όπου η αντιπολίτευση λέει πως δεν 
προχωρούν. Επανέρχομαι, αντιλαμβάνεστε πως δημιουργούνται εύλογα 
ερωτηματικά στον απλό πολίτη. Τί γίνεται τελικά;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αναφέρατε διάφορα, τα οποία δεν εντάσσονται στις ίδιες 
κατηγορίες. Να πάρω το ενεργειακό πρόβλημα της Κρήτης και με βάση αυτό, να 
επισημάνω επίσης ένα γεγονός. Αποφασίστηκε και προχωρεί το έργο κατασκευής 
ενός εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στην Κρήτη στον 
Αθερινόλακο.

Για να γίνει η ανάπτυξη πρέπει να συνεργάζονται οι φορείς. Πρέπει να το πούμε 
αυτό, για να μην κρύβουμε τα προβλήματα. Δεν είναι όλα θέματα της Κυβέρνησης, 
είναι και πάρα πολλά θέματα της κοινωνίας. Η κοινωνία πρέπει να συνεργάζεται.

Ας πάμε τώρα στα άλλα θέματα, επειδή είπατε την Εγνατία. Είπα ότι κάθε έργο 
έχει μια περίοδο ωρίμανσης, ότι η Εγνατία είναι ένας δρόμος, ένας 
αυτοκινητόδρομος από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Ηγουμενίτσα, περνάει όλη 
την ορεινή Ελλάδα, με πάρα πολλά προβλήματα.

Αυτή τη στιγμή μονάχα για ένα μικρό τμήμα όπου υπήρχε μια απόφαση του 
Συμβουλίου Επικράτειας, υπάρχει ακόμα αβεβαιότητα πως θα γίνει. Ολα τα άλλα 
τμήματα είτε βρίσκονται υπό κατασκευή, είτε βρίσκονται υπό δημοπράτηση και 
κάπου 120 χιλιόμετρα βρίσκονται υπό μελέτη. Οι περισσότερες μελέτες 
τελειώνουν και θα δημοπρατηθούν.

Δηλαδή και η Εγνατία προχωρεί. Κάποιοι δεν τη βλέπουν. Γιατί να τη δουν; Γιατί η 
Εγνατία είναι μέσα στα βουνά και στα λαγκάδια, να το πω έτσι και θα τη δουν 
μονάχα, όταν ολοκληρωθούν κομμάτια τέτοια, ώστε να συνδέουν δυο πόλεις.

Μου είπατε τον ΠΑΘΕ. Κάποιοι λένε δεν γίνεται τίποτε στον ΠΑΘΕ. Μα τώρα που 
άνοιξε η εξωτερική οδός, η παρακαμπτήριος της Λάρισας, φαίνεται ότι γίνεται ο 
ΠΑΘΕ. Δεν θυμάμαι κατά πόσα χιλιόμετρα περιορίζεται η διαδρομή, εν πάση 
περιπτώσει δεν περνάνε πια τα αυτοκίνητα μέσα από τη Λάρισα. Και αυτό είναι 
σημαντικό.

Οπως είπα πριν για τη γέφυρα του Ισθμού άλλαξε η κατάσταση άρδην στη γέφυρα 
του Ισθμού. Δεν υπάρχουν πια αυτές οι τεράστιες ουρές, οι χρόνοι αναμονής, 
περνάει κανείς γρήγορα. Φαίνεται αυτό. Υπάρχουν χιλιόμετρα τα οποία έγιναν 
όσον αφορά τον ΠΑΘΕ μεταξύ Αθηνών και Λαμίας.

Και όσον αφορά τα ενεργειακά έργα απορώ δηλαδή γιατί έχει αρχίσει να 
φτιάχνεται το εργοστάσιο στη Κομοτηνή, το εργοστάσιο του Φυσικού Αερίου. 
Γίνονται οι εργασίες για το εργοστάσιο της Φλώρινας. Γίνονται πράγματα, τα 
οποία άλλοτε δεν γίνονταν στην Ελλάδα. Και η έκφραση ότι αλλάζει πρόσωπο η 
Ελλάδα, δεν έχει υπερβολή μέσα της. Αλλάζει πράγματι πρόσωπο η Ελλάδα.
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Α.ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗΣ: Να περάσουμε σε ένα άλλο σημείο τριβής της Κυβέρνησης 
με την κοινωνία των πολιτών στις αγροτικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών. 
Επειδή αναφερθήκατε μάλιστα στην Εθνική Οδό θα έλεγε κανείς ότι τις σχέσεις 
πλέον της κυβέρνησης με την Εθνική Οδό μέχρι τώρα τις καθόριζαν οι αγροτικές 
κινητοποιήσεις.

Θέλω να σας ρωτήσω, δοκιμάστηκαν εντονότατα οι σχέσεις της κυβέρνησης την 
τελευταία τριετία με τον αγροτικό κόσμο. Μάλιστα στον πυρήνα της διαμαρτυρίας 
των αγροτών βρέθηκε κυρίως η ευρωπαϊκή πολιτική και η θέση της Ελλάδας 
έναντι αυτής της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Εσχάτως λένε, δημοσιεύματα αναφέρουν, ότι το επιτελείο της Ν.Δ. εκτιμά πως οι 
θέσεις του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης διεμβόλισαν την καλή σχέση 
που υπήρχε πάντα μεταξύ ΠΑΣΟΚ και κόμματος των αγροτών. Υπάρχει και το 
κόμμα των αγροτών πέρα από το κόμμα του Χρηματιστηρίου.

Εκτιμάτε ότι η κυβέρνηση μπορεί να τιμωρηθεί σ' αυτή την εκλογική διαδικασία 
εξαιτίας των τριβών που ανέπτυξε με τον αγροτικό κόσμο την τελευταία τριετία;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Το ΠΑΣΟΚ είχε, έχει και θα έχει μια πολύ καλή σχέση με τους 
αγρότες. Γιατί είναι μια παράταξη η οποία στηρίζεται στην αγροτιά και το ΠΑΣΟΚ 
από το 1981 και μετά έχει κάνει πάρα πολλά για τους Ελληνες αγρότες. Εχει 
αυξήσει θεαματικά το εισόδημά τους.

Το 40% περίπου του εισοδήματος των Ελλήνων αγροτών προέρχεται από 
ενισχύσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Αυτές οι ενισχύσεις δεν μας χαρίστηκαν. 
Αυτές οι ενισχύσεις είναι αποτέλεσμα διεκδικήσεων, διαπραγματεύσεων, μάχης 
που δόθηκε στις Βρυξέλλες. Και τη μάχη αυτή την έκανε το ΠΑΣΟΚ.

Επίσης, έχουν γίνει πολλά έργα. Εργα τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί από τα 
σχέδια ανάπτυξης, με πόρους τους οποίους εξασφάλισε το ΠΑΣΟΚ.

Και θέλω με την ευκαιρία αυτή να πω και πάλι, ότι στο Βερολίνο τον περασμένο 
Μάρτιο στη διαπραγμάτευση σε σχέση με τα αγροτικά εξασφαλίσαμε 9,5 
τρισεκατομμύρια δραχμές για το 2000 μέχρι το 2006 για τους Ελληνες αγρότες. 
Ενα - τρισεκατομμύριο για ενισχύσεις και επιδοτήσεις το χρόνο και 2,5 
τρισεκατομμύρια περίπου για μια πολιτική της υπαίθρου, που αφορά όλη την 
περιφέρεια.

Εχουμε εξασφαλίσει δηλαδή τους πόρους εκείνους για να συνεχιστεί η ενίσχυση 
της ελληνικής αγροτιάς και η ανάπτυξη της υπαίθρου. Τι έλεγαν οι αγρότες οι 
οποίοι πήγαιναν στη ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ, οι αγρότες του ΚΚΕ, οι αγρότες του ΔΗ.Κ.ΚΙ. 
όσοι υπάρχουν και οι αγρότες της Ν.Δ. μαζί, καίτοι δεν συμβιβάζονται πολιτικά οι 
θέσεις τους;

Ελεγαν μαζί τιμές Αθηνών και όχι τιμές Βρυξελλών, επανεθνικοποίηση της 
αγροτικής πολιτικής, δώστε λεφτά στο βαμβάκι ήταν το κύριο αίτημα. Είπα πριν 
ότι το 40% του ελληνικού αγροτικού εισοδήματος προέρχεται από την Ευρωπαϊκή
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Ενωση. Τιμές Αθηνών σημαίνει ότι το 40% αυτό δεν θα το παίρναμε πια. Ποιος θα 
πλήρωνε αυτά τα 800 τόσα δις στους αγρότες;

Μπορεί να τα πληρώσει ο υπόλοιπος ελληνικός λαός; Θα βάζαμε νέους φόρους; 
Αυτό το οποίο ζητούσαν δεν ήταν δυνατό. Και η κυβέρνηση βέβαια επέμενε και 
επέμενε πολύ σωστά και γι' αυτό θα συνεχίσει να υπάρχει μια σταθερή βάση για 
το εισόδημα των αγροτών.

Τώρα ξέρουμε όλοι το εισόδημα - για να είμαστε σωστοί, αντικειμενικοί - εξαρτάται 
και από διεθνείς συνθήκες, εξαρτάται και από τις καιρικές συνθήκες. Τα τελευταία 
χρόνια υπάρχει μια πτώση των τιμών παγκόσμια και αυτό επιδρά και γι' αυτό 
υπάρχει κάποια πίεση στους αγρότες.

Αλλά ας δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα και ας δούμε τι γίνεται σε άλλες χώρες. Και 
θα διαπιστώσουμε ότι στην Ελλάδα τα πράγματα σε σχέση με άλλες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης ήταν και είναι πολύ καλύτερα.

Δεν θέλω να μπω τώρα σε θέματα τα οποία αφορούν το τι έκανε αυτή η 
κυβέρνηση για τους αγρότες, για τους νέους αγρότες, για τα χρέη, για τα επιτόκια, 
αλλά εμείς έχουμε δουλέψει για την αγροτιά και γι' αυτό πιστεύουμε ότι η αγροτιά 
θα συνεχίσει να μας στηρίζει.

Γ.ΣΑΧΙΝΗΣ: Κύριε Πρωθυπουργέ για τους αγρότες αυτό που λέγατε. Παίρνετε 
αποφάσεις, έρχονται χρήματα επιπρόσθετα. Υπάρχει όμως μια καθυστέρηση στις 
αποζημιώσεις των αγροτών. Προβλήματα ακόμη κι όταν παίρνετε αποφάσεις για 
ρυθμίσεις δανείων ή χρεών με την Αγροτική Τράπεζα, με τον ΕΛΓΑ. Αυτά δεν 
δημιουργούν μια τριβή μεταξύ αγροτών και κυβέρνησης;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ναι, δημιουργούν τριβή.

Γ.ΣΑΧΙΝΗΣ: Δηλαδή εσείς λέτε ό,τι είπαμε το κάναμε, αλλά όταν έρχεται η ώρα να 
εφαρμοστεί η απόφαση κάποιοι άλλοι δεν την εφαρμόζουν.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δημιουργούν τριβές, αλλά θέλω να σας εξηγήσω κάτι. 
Πράγμάτϊ υπάρχει γραφειοκρατία, πράγματι υπάρχουν καθυστερήσεις, πράγματι 
τα θέματα δεν τρέχουν τόσο γρήγορα όσο θα έπρεπε. Ομως, πρέπει να βλέπουμε 
αυτό το θέμα στη σωστή του διάσταση.

Ερχεται η κυβέρνηση και λέει ότι θα ρυθμίσω έτσι κι έτσι τα αγροτικά χρέη. Λέει 
ορισμένα πράγματα, υπάρχει μια διαδικασία, εγκρίνεται αυτό στη Βουλή από την 
Αγροτική Τράπεζα. Ωσπου να γίνει πράξη αυτό πρέπει να γίνουν οι εγκύκλιοι, 
πρέπει να πάνε στις τράπεζες κλπ. Δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη.

Οσον αφορά τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, επειδή οι αποζημιώσεις αυτή τη χρονιά 
ήταν πάρα πολλές, υπήρχε μια καθυστέρηση να εξευρεθούν τα χρήματα, το θέμα 
όμως τακτοποιήθηκε.

Από την περασμένη εβδομάδα τα λεφτά έχουν πάει στους αγρότες και πιστεύω ότι 
όλοι οι αγρότες ή σχεδόν όλοι οι αγρότες, γιατί δεν θέλω να είμαι απόλυτος αλλά
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με έχουν διαβεβαιώσει όλοι, οι αγρότες αυτή την εβδομάδα θα έχουν εισπράξει τα 
χρήματα.

Εάν αρνιόμουν ότι υπάρχουν προβλήματα δεν θα κάναμε κάτι το οποίο έχουμε 
αποφασίσει. Το ένα είναι να αναμορφώσουμε τον ΕΛΓΑ για να τρέχουν τα 
πράγματα πιο γρήγορα και το δεύτερο, να φτιάξουμε έναν οργανισμό πληρωμών 
για όλες τις ενισχύσεις, ο οποίος με άλλες διαδικασίες θα προχωρεί αυτές τις 
πληρωμές.

Πρέπει να κάνουμε σωστή μηχανογράφηση σε όλη τη χώρα. Θα γίνει αυτό, όπως 
το κάναμε σιγά-σιγά στις εφορίες και γίνεται. Θα γίνει και για τους αγρότες. Θα 
υπάρχουν τέτοιες ρυθμίσεις ώστε να μην παρατηρούνται καθυστερήσεις.

Π.ΓΙΑΑΕΝΙΟΣ: Σε μια κρίσιμη περίοδο που ολόκληρη την Ευρώπη την ταλανίζει 
το γνωστό σκάνδαλο των τροφίμων και με δεδομένο το πρόβλημα που κι εσείς 
λίγο πριν αναφέρατε των χαμηλών τιμών των αγροτικών προϊόντων, ορισμένων 
τουλάχιστον, που όμως αφορούν μεγάλα τμήματα του αγροτικού πληθυσμού κι 
εμείς οι άνθρωποι που εκπροσωπούμε εδώ την τηλεόραση της ελληνικής 
περιφέρειας και ειδικότερα στη Δυτική Ελλάδα.

Για παράδειγμα, αγρότες που καλλιεργούν πατάτα, ή που καλλιεργούν λεμόνι ή 
πορτοκάλι και έχουν σοβαρότατο πρόβλημα απορρόφησης των προϊόντων τους 
λόγω των χαμηλών τιμών. Εσείς για όλα αυτά σκέφτεστε κάτι ιδιαίτερο που 
μπορείτε να κάνετε γι' αυτά τα προβλήματα;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Εφαρμόζεται μια κοινή αγροτική πολιτική. Η κοινή αγροτική 
πολιτική, προβλέπει ορισμένες τιμές για προϊόντα. Η χώρα δεν μπορεί να δώσει 
επιπρόσθετα λεφτά. Δεν μπορεί, όχι γιατί δεν θέλει, γιατί δεν επιτρέπεται να δώσει 
πρόσθετα λεφτά. Αυτό είναι κανόνας στην κοινή αγροτική πολιτική.

Εμείς γι’ αυτό προσπαθούμε με το να βοηθήσουμε την εμπορία, τη διάθεση των 
προϊόντων, με συμφωνίες να διαθέσουμε αυτά τα προϊόντα, σε ικανοποιητικές 
τιμές. Θα πρέπει όμως και οι φορείς, οι συνεταιρισμοί εξαγωγής να κάνουν μια 
δουλειά η οποία ν' αναβαθμίζει το προϊόν.

Κι επειδή μου δίνετε την ευκαιρία με την ερώτησή σας, θα πω το χιλιοειπωμένο 
παράδειγμα και πάλι, του ελληνικού λαδιού. Το ελληνικό λάδι, το καλύτερο λάδι 
στον κόσμο, δεν τυποποιείται σε όλη την έκταση. Αγοράζεται από ξένους, 
τυποποιείται στο εξωτερικό και πωλείται αναμεμιγμένο με λάδι άλλων χωρών.

Γιατί. Γιατί δεν έχουμε καταφέρει να προχωρήσουμε αυτή την τυποποίηση και την 
εξαγωγή. Εμείς θέλουμε να συμπαρασταθούμε μέσα στο πλαίσιο του 
επιτρεπομένου από την Ευρωπαϊκή Ενωση, για τις τιμές και για τις εξαγωγές. 
Αλλά από την άλλη μεριά, χρειάζεται και πρωτοβουλία. Και όταν λέω μέσα στο 
πλαίσιο του επιτρεπομένου, γιατί όταν μας δίνουν και μας δίνουν όπως είπα το 
40%, μπορούν και να πάρουν και να πουν "εφόσον εσείς δεν εφαρμόζετε τους 
κανονισμούς, δεν υπάρχουν τα λεφτά εκεί και εκεί".

Δεν είναι απλώς το να πούμε "εντάξει, εδώ αδιαφορούμε και δεν εφαρμόζουμε 
τους κανονισμούς". Αν δεν τους εφαρμόσουμε εδώ, θα έχουμε αντίκτυπο εκεί.
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Πρέπει να ξέρουμε ότι δένεται το σύνολο. Αλλά αυτό το σύνολο πρέπει να το 
εφαρμόσουμε.

Θέλω όμως να πω επιπρόσθετα ότι εμείς πήραμε και διάφορα μέτρα. 
Παραδείγματος χάρη το επιτόκιο τώρα για τους αγρότες, είναι αρκετά πιο φθηνό 
από ό,τι ήταν πριν. Αν θυμάμαι καλά, το ’93 ήταν γύρω στο 23% το 
μακροπρόθεσμο επιτόκιο και τώρα έχει πέσει στο 13% περίπου και σε ορισμένες 
περιπτώσεις στο 8%. Αυτή είναι μια πιστεύω μεγάλη ενίσχυση -10 μονάδες κάτω- 
στο εισόδημα του αγρότη.

Οπως ενισχύουμε το πετρέλαιο με περίπου 50% για τον αγρότη. Οπως έχει 
μειωθεί και η τιμή του ρεύματος για τον αγρότη αρκετά σημαντικά. Δηλαδή 
ενισχύεται από το Κράτος αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 30%. Και επίσης σε σχέση 
με τα φάρμακα για παράδειγμα, έχουν παρθεί κάποια μέτρα.

Να βλέπουμε και τα άλλα, γιατί εφαρμόζεται μεν μια πολιτική, αλλά εκεί που 
μπορούμε, κάνουμε ενέργειες για να βοηθήσουμε. Και νομίζω βοηθάμε.

Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ο κ.Πετρίδης.

Ν.ΠΕΤΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρωθυπουργέ μεγάλο ζήτημα το αγροτικό, ©α μου 
επιτρέψετε για την τελευταία μου ερώτηση ν' αλλάξω θεματολογία. Ξέφραγο 
αμπέλι η Ελλάδα, λέει η Νέα Δημοκρατία, όσον αφορά την εγκληματικότητα και 
την αστυνόμευση. Αμέσως βγαίνει το ΠΑΣΟΚ με δικό του διαφημιστικό σποτ η 
Ελλάδα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν είναι ξέφραγο αμπέλι.

Ν.ΠΕΤΡΙΔΗΣ: Και προτάσσει πεζές περιπολίες, ενίσχυση προσωπικού της 
Αστυνομίας, το Σώμα Φρουρών Συνόρων. Πρώτο ζήτημα. Επειδή υπήρχαν 
δεσμεύσεις προηγουμένων Υπουργών Δημόσιας Τάξης, θα υπάρχει επέκταση 
των φρουρών του Σώματος, Φρουρών Συνόρων και στις υπόλοιπες παραμεθόριες 
περιοχές της χώρας;

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αυτό θα υπάρξει. Σιγά-σιγά να λειτουργήσει εκεί και θα 
υπάρξει. Το έχουμε πει αυτό.

Ν.ΠΕΤΡΙΔΗΣ: Εσείς προσωπικά είστε ευχαριστημένος από το επίπεδο της 
δημόσιας τάξης; Είναι γεγονός πως στην Περιφέρεια τόσες κλειδωμένες πόρτες 
και παράθυρα, δεν είχαμε συνηθίσει.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν είμαι ευχαριστημένος, δεν είμαι ικανοποιημένος και δεν 
μπορώ να είμαι ικανοποιημένος, όσο δεν είναι και ο κόσμος ικανοποιημένος. Αν ο 
κόσμος αισθάνεται ασφαλής, τότε κι εγώ θ' αισθανθώ ότι υπάρχει ασφάλεια στη 
χώρα. Για μένα είναι κριτήριο η αντίδραση του κόσμου.

Αλλά θέλω να θυμίσω. Εμείς έχουμε ένα πρόβλημα και το πρόβλημα αυτό, 
προέρχεται σε πάρα πολύ μεγάλη έκταση από τη λαθρομετανάστευση, από τους 
λεγάμενους οικονομικούς μετανάστες, οι οποίοι μπήκαν στη χώρα χωρίς άδεια, 
παράνομα.
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Πότε έγινε το πρώτο μεγάλο κύμα λαθρομετανάστευσης; Εγινε από το ΌΟ μέχρι το 
'93 επί Νέας Δημοκρατίας, τότε ήταν κι ένα τμήμα πολιτικής απέναντι στην 
Αλβανία, να βοηθήσουμε την τότε αλβανική κυβέρνηση του κ.Μπερίσα, για να 
φύγει από εκεί κόσμος, να έρθει εδώ.

Εμείς προτού ξεκινήσει όλη αυτή η συζήτηση πήραμε αυτά τα μέτρα, που είπατε. 
Δηλαδή, το Σώμα. Αποφασίσαμε να υπάρχει Πράσινη Λευκή Κάρτα για να 
ελέγξουμε όσους είναι εδώ στην Ελλάδα και όσοι δεν έχουν άδεια παραμονής, 
τους διώχνουμε.

Και από εκεί και πέρα ενισχύσαμε την Αστυνομία, περισσότεροι αστυνομικοί 
πεζοί, περιπολίες, νέα μέσα κ.λ.π. Για μας η ασφάλεια του πολίτη, είναι κάτι 
σημαντικό και γι' αυτή την ασφάλεια του πολίτη, θα κάνουμε κάθε τι το δυνατό, 
μέσα στις νέες συνθήκες.

Η Ελλάδα -εάν πάρετε την εικόνα όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης- έχει 
επίπεδο εγκληματικότητας πολύ πιο κάτω από το μέσο επίπεδο στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση. Υπάρχουν δυο τρεις χώρες αν θυμάμαι καλά, οι οποίες έχουν χαμηλότερο 
από μας, είναι η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Ισπανία.

Αυτό το παράδειγμα δείχνει ότι η ιδιαίτερη θέση μας δημιουργεί το πρόβλημα, 
διότι εκείνες οι άλλες χώρες είναι στην άκρη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, δεν έχουν 
λαθρομετανάστευση, δεν έχουν σύνορα με τρίτες χώρες όπου υπάρχει πείνα, 
δυστυχία και έρχονται. Πρέπει να ελέγξουμε αυτό το φαινόμενο.

Παίρνουμε αυτά τα μέτρα και θέλω επίσης να τονίσω ότι στην τελευταία 
Συνάντηση Κορυφής που είχαμε στο Αμστερνταμ σε σχέση με τα θέματα 
ασφάλειας κ.λ.π. και στο Βερολίνο επίσης συζητήσαμε αυτά τα θέματα, θα τα 
ξανασυζητήσουμε στη Φινλανδία και αποφασίσαμε να υπάρχει μια πολιτική 
ασφάλειας για τα σύνορα.

Για να κλείσουν οι Ευρωπαίοι, να ελέγξουν οι Ευρωπαίοι και βοηθώντας εμάς και 
με δική μας συμβολή, με συνεργασία, τα σύνορα και ιδίως τα θαλάσσια σύνορα. 
Εχουμε τα μεγαλύτερα θαλάσσια σύνορα στην Ευρώπη. Μπορεί να έρχονται 
βάρκές, δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τα πάντα. Πρέπει να υπάρχουν 
περισσότερα μέσα. Γι' αυτό προωθήσαμε και αυτό το θέμα στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση.

Είπατε αν είμαι ικανοποιημένος. Δηλώνω ότι δεν είμαι ικανοποιημένος, ότι 
υπάρχει ακόμα δουλειά να γίνει, ότι πρέπει να προσπαθήσουμε, ότι το πρόβλημα 
είναι γνωστό, έχουν γίνει προσπάθειες και, θα συνεχίσουμε. Και επειδή έχουμε 
πετύχει σε αρκετά, πιστεύω ότι και εδώ θα πετύχουμε.

Α.ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗΣ: Να κάνω το τελευταίο ερώτημα κύριε Πρόεδρε, επειδή είπατε 
πριν ότι για σας κριτήριο είναι η αντίδραση του κόσμου. Και φαντάζομαι ότι αυτό 
ακουμπά και στην κοινωνική ευαισθησία που πρέπει να επιδεικνύει η Κυβέρνησή 
σας. ..
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Υπάρχει ένας υπερθεματισμός τον τελευταίο καιρό, σε ό,τι αφορά τα επιτεύγματα 
της Κυβέρνησης, στον τομέα της οικονομίας. Και θα έλεγε κανείς, ότι το δέχεται με 
ευχαρίστηση ο ελληνικός λαός, μετά από τα χρόνια που πέρασαν και ήταν άσχημα 
για την ελληνική οικονομία.

Η αντίθετη πλευρά του ιδίου νομίσματος ωστόσο, είναι η αύξηση του ποσοστού 
της ανεργίας, που διαμορφώνει ένα εφιαλτικό θα έλεγε κανείς τοπίο για τον 
πολίτη. Θα ήθελα να σας πω κλείνοντας αυτή τη συνέντευξη ότι ερχόμενοι εδώ, 
για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη, τόλμησα να ρωτήσω τον ταξιτζή που μας 
έφερε στο Μέγαρο Μαξίμου "τι θα ήθελε να ρωτήσει τον Πρωθυπουργό της 
χώρας". Και μου είπε "για την ανεργία".

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Θα σας δώσω αμέσως την απάντηση. Αν πάρετε τους 
αριθμούς, γιατί και εσείς σε αριθμούς βασίζεστε πέρα από τις προσωπικές 
εμπειρίες, ο καθένας μας έχει τις προσωπικές εμπειρίες και ιδίως οι πολιτικοί γιατί 
σε αυτούς στρέφονται πολλοί και τους ζητάνε δουλειά.

Οι αριθμοί δείχνουν ότι η ανεργία στην Ελλάδα έκανε ένα θεαματικό άλμα επί 
Νέας Δημοκρατίας. Από 7% και κάτι που ήταν περίπου, έφτασε στο 10% και κάτι. 
Και έκτοτε, από το '93, βρίσκεται περίπου στα ίδια επίπεδα. Είτε αυξάνεται οριακά 
κατά 0,1%, 0,2%, 0,3%, είτε μειώνεται κατά 0,1%, 0,2%, 0,3% Δηλαδή όλα αυτά 
τα χρόνια έχουμε καταφέρει να κρατήσουμε το επίπεδο της ανεργίας περίπου 
σταθερό.

Εμείς είμαστε η πρώτη Κυβέρνηση η οποία σε τέτοια έκταση έκανε ή εφάρμοσε τις 
λεγάμενες ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Δηλαδή δεν είπαμε απλώς, 
όποιος είναι άνεργος παίρνει ένα επίδομα για να καλύψει τις ανάγκες του, αλλά 
πρέπει να προλάβουμε την ανεργία και πρέπει να εκπαιδεύουμε τον κόσμο σε 
νέες δουλειές.

Πρέπει να ενισχύουμε επιχειρήσεις όταν προσλαμβάνουν ανέργους, πρέπει να 
φροντίζουμε, ώστε ιδίως οι γυναίκες και οι μακροχρόνια άνεργοι να βρίσκουν 
δουλειά, και έχουμε κάνει μια σειρά από προγράμματα. Πάνω από 530.000 
άνθρωποι πρόκειται τα χρόνια αυτά που τελειώνουν το 2000, από το 1998 
νομίζω, να περάσουν από τα διάφορα προγράμματα ή να ενισχυθούν με τα 
διάφορα προγράμματα.

Εγώ “για παράδειγμα, πήγα στην Ελευσίνα πριν μερικές μέρες, σ' ένα εργοστάσιο 
το οποίο φτιάχνει εξαρτήματα μηχανών πλοίου. Το εργοστάσιο αυτό ενισχύεται 
από την Κυβέρνηση μέσα από τα προγράμματα αυτά και εκπαιδεύει προσωπικό. 
Εκεί συνάντησα έναν εργάτη, ο οποίος είχε πάει στο εξωτερικό και είχε 
εκπαιδευτεί στον χειρισμό μηχανημάτων, είχε εκπαιδευτεί και στην Ελλάδα και 
άλλοι είχαν εκπαιδευτεί στην Ελλάδα, και μπόρεσαν να εφαρμόσουν τις νέες 
τεχνολογίες, τις νέες μηχανές. Ετσι δεν έχασαν τη δουλειά τους ή βρήκαν δουλειά 
και δουλεύουν εκεί.

Αυτό είναι ένα παράδειγμα, όπως υπάρχει και άλλο παράδειγμα, που ξέρω ένα 
συνεργείο για μοτοσικλέτες και δίκυκλα. Το άνοιξαν δύο άνθρωποι οι οποίοι 
ενισχύθηκαν απ' αυτά τα προγράμματα. Επειδή ακριβώς γίνονται αυτά τα
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προγράμματα, αλλά επειδή ακριβώς υπάρχει και αυτή η οικονομική εξέλιξη και 
γίνονται επενδύσεις στη χώρα.

Λέμε το αεροδρόμιο των Σπάτων. Αυτή τη στιγμή δουλεύουν 3.000 άνθρωποι στο 
αεροδρόμιο των Σπάτων. Δεν δούλευαν πριν σε αυτή τη δουλειά. Και κάμποσοι 
από αυτούς ίσως ήταν άνεργοι. Οταν δουλέψει το αεροδρόμιο των Σπάτων, θα 
δουλεύουν 20.000 άνθρωποι εκεί. Νέες θέσεις εργασίας είναι, προστίθενται στις 
υπάρχουσες.

Η οικονομική ανάπτυξη φέρνει νέες δουλειές. Με αυτές τις δουλειές από την 
οικονομική ανάπτυξη, με τις δουλειές τις οποίες διασφαλίζουμε με τα 
προγράμματα ενεργητικής απασχόλησης, έχουμε καταφέρει αυτό το αποτέλεσμα, 
να κρατήσουμε περίπου σταθερή την ανεργία. Και είναι περίπου η ανεργία στην 
Ελλάδα στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Δεν είναι πιο ψηλή απ' ότι είναι 
στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ενωση.

Εχουμε και ένα πρόβλημα, που δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Εμείς έχουμε ακόμα 
ένα μεγάλο αγροτικό τομέα, είναι περίπου 19% του ελληνικού πληθυσμού στον 
αγροτικό τομέα ακόμα ενεργοί. Στις άλλες χώρες είναι 8%, 3%, 5%, 6% και όσο 
αναπτύσσεται η γεωργία βέβαια υπάρχουν άλλοι οι οποίοι ψάχνουν δουλειά έξω 
από την γεωργία. Υπάρχει λοιπόν μια πίεση.

Οπως στην Ελλάδα έχουμε πολύ περισσότερες γυναίκες που ψάχνουν δουλειά. 
Θα έλεγα στον ταξιτζή, επειδή σας ρώτησε, ότι πράγματι στην Ελλάδα είναι ένα 
πρόβλημα αυτό αλλά υπάρχουν πολιτικές οι οποίες έχουν συγκρατήσει αυτό το 
πρόβλημα, αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αυτό. Υπάρχει η οικονομική ανάπτυξη η 
οποία θα βοηθήσει στην αντιμετώπισή του.

Και για να κλείσω, να έρθω στο αρχικό σας ερώτημα. Το αρχικό σας ερώτημα 
ήταν τι σημασία έχει η ευρωπαϊκή προοπτική, οι ευρωεκλογές για εμάς στη χώρα. 
Ενα πολύ σημαντικό θέμα είναι αν θα υπάρχει μια εκτεταμένη πολιτική 
απασχόλησης και καταπολέμησης της ανεργίας στην Ευρώπη. Αυτό θα κριθεί και 
την Κυριακή, γιατί το ΠΑΣΟΚ και οι Σοσιαλιστικές δυνάμεις ήταν εκείνες οι οποίες 
απαιτούσαν και απαιτούν να υπάρχει μια πολιτική κατά της ανεργίας στην 
Ευρώπη.

Εμείς προωθήσαμε το εθνικό σχέδιο δράσης για την απασχόληση στην Ελλάδα, 
βάσει του ευρωπαϊκού πλαισίου. Εμείς συνεργαστήκαμε να υπάρχουν συμφωνίες 
για την απασχόληση στην Ευρώπη, και αυτή την πολιτική θα ακολουθήσουμε. Και 
θέλω να ξέρει ο ελληνικός λαός ότι σε αντίθεση με εμάς, το ΠΑΣΟΚ και τους 
Σοσιαλιστές, τα ευρωπαϊκά συντηρητικά κόμματα μεταξύ των οποίων και η Νέα 
Δημοκρατία, ήταν πάντα κατά της πολιτικής η οποία προωθεί μέσα για την 
απασχόληση.

Εναντιώθηκαν στα διευρωπαϊκά δίκτυα, εναντιώθηκαν στα ομόλογα της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για να υπάρξουν έργα στην Ευρώπη ώστε 
να μειωθεί η ανεργία. Εναντιώθηκαν σε οποιαδήποτε παρέμβαση, γιατί 
ακολουθούν τη φιλοσοφία ότι η αγορά πρέπει να λύνει μόνη της τα προβλήματα.
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Εμείς δεν το πιστεύουμε αυτό. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει ενεργητική 
πρέμβαση από το κράτος. Αυτό κάνουμε. Και γι' αυτό απέναντι σε αυτό το 
φαινόμενο που θίγει την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, που θίγει τον εργαζόμενο 
και το αναγνωρίζουμε αυτό, εμείς παλεύουμε. Και παλεύουμε με μέσα 
αποτελεσματικά, με μέσα που στηρίζονται στην ιδέα ότι χρειάζονται ενισχύσεις και 
έργα και όχι απλώς με μια φιλοσοφία ότι η αγορά θα τα λύσει, όπως κάνει η 
συντηρητική παράταξη.

Γι' αυτό έχει σημασία στις ευρωεκλογές να ενισχύσουμε μια παράταξη, όπως το 
ΠΑΣΟΚ, να του δώσουμε δύναμη για μια πολιτική και στην Ευρώπη, που θα 
καταπολεμήσει την ανεργία.

Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρωθυπουργέ ήδη έχουμε ξεπεράσει το χρόνο. 
Θα μου επιτρέψετε όμως και σ' εμένα μια τελευταία ερώτηση, να ευλογήσουμε και 
λίγο τα γένια μας ή το σπίτι μας όπως λέμε, γιατί θα πέσει να μας πλακώσει, για 
την περιφερειακή τηλεόραση.

Κατ' αρχήν καλός δημοσιογράφος είναι αυτός που κάνει αυστηρή κριτική αλλά λέει 
και την αλήθεια. Το καλό ή το κακό. Πρέπει να πούμε και ως Γενικός Γραμματέας 
της ΤΕΠ, σαν τοποθέτηση, ότι επί των ημερών σας και το Υπουργείο Τύπου, ο 
κ.Ρέππας, ξεκαθάρισε πάρα πολλά πράγματα στην αναρχία που υπήρχε στα 
ηλεκτρονικά μέσα στην περιφέρεια, είτε αυτό λέγεται ραδιόφωνο, είτε τηλεόραση, 
και επήλθε η νομιμοποίηση αν θέλετε τοπικών και περιφερειακών τηλεοπτικών 
σταθμών. Εγιναν θετικά βήματα.

Μιλήσαμε εδώ για περιφερειακή ανάπτυξη και θα ήθελα να μου πείτε την δική σας 
άποψη για το μέλλον της περιφερειακής τηλεόρασης, μέσα από την ανάπτυξη της 
περιφέρειας, πως βλέπετε το μέλλον της περιφερειακής τηλεόρασης και τον ρόλο 
που μπορεί να παίξει και αν θα συνεχιστεί αυτή η θετική αντιμετώπιση προς την 
κατεύθυνση των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Είπα και στην αρχή ότι εμείς θεωρούμε τα περιφερειακά μέσα 
ενημέρωσης ως ένα πόλο για την πληροφόρηση του κοινού, ως ένα κέντρο 
πολιτιστικό, ένα κέντρο που βοηθάει στην ανύψωση της πνευματικής 
δραστηριότητας στην περιφέρεια και θέλουμε να συνεχίσουμε να ενισχύουμε αυτή 
την δραστηριότητα.

Οπως τα ενισχύσαμε μέχρι τώρα, θα τα ενισχύσουμε και μελλοντικά. Είπατε και 
εσείς ότι βοηθήσαμε αρκετά. Θα βοηθούμε και στο μέλλον αρκετά, γιατί 
πιστεύουμε ότι όλη η Ελλάδα πρέπει να ζει στον ίδιο παλμό ανάπτυξης, και αυτό 
σημαίνει ότι και τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης πρέπει να ζουν στον ίδιο 
παλμό και με την ίδια προοπτική με τα κεντρικά.

Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλω να σας ευχαριστήσω κύριε Πρωθυπυργέ.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας.

Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τους εκλεκτούς 
συναδέλφους από την περιφέρεια, απ' όλη την Ελλάδα, μα πάνω απ' όλα θέλω να 
ευχαριστήσω εσάς φίλες και φίλοι τηλεθεατές που απόψε εδώ κοντά μας σε μια
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τόσο μεγάλη διακαναλική πανελλαδική μετάδοση της συνέντευξης του 
Πρωθυπουργού, την τελευταία συνέντευξη πριν από την τελική αναμέτρηση της 
Κυριακής.

Να σας ευχηθώ καλή ψήφο την Κυριακή, να είστε καλά και στο επανιδείν.


