
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 7/2/96

Συνάντηση πέραν των τριών ωρών (14:00-17:10) είχε σήμερα στο Μέγαρο Μαξιμου ο Πρωθυπουρ
γός κ. Κώστας Σημίτης με τον Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής και τα μέλη του Εκτελεστικού 
Γραφείου του Κινήματος. Στη συνάντηση μετείχε επίσης και ο Υπουργός Εξωτερικών κ. 
Θεόδωρος Πάγκαλος.

Μετά τη συνάντηση, ο Πρωθυπουργός κ. Κώστας Σημίτης και ο Γραμματέας της Κεντρικής 
Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ κ. Κώστας Σκανδαλίδης προέβησαν σε σύντομες δηλώσεις προς τους 
δημοσιογράφους.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Στη σημερινή συνάντηση που είχα με το Εκτελεστικό Γραφείο του ΠΑΣΟΚ 
ενημερώσαμε ο κ. Πάγκαλος και εγώ το Εκτελεστικό Γραφείο για τις τελευταίες εξελίξεις στα 
θέματα εξωτερικής πολιτικής και τους σχεδιασμούς τους οποίους έχει αποφασίσει η Κυβέρνηση.

Συζητήσαμε επίσης τις σχέσεις ανάμεσα στο κόμμα και την Κυβέρνηση. Και πιστεύω ότι υπήρξε 
σύμπτωση απόψεων, συμφωνία για το ποιος είναι ο ρόλος του κόμματος και ποιός είναι ο ρόλος 
της Κυβέρνησης.

Το κόμμα μέσα από τις προεκλογικές εξαγγελίες, μέσα από τα προγράμματα που έχει, καθορίζει 
το γενικό πλαίσιο πολιτικής.

Η Κυβέρνηση αποφασίζει και εφαρμόζει την πολιτική μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο.
Η Κυβέρνηση είναι αρμόδια και υπεύθυνη για τις αποφάσεις οι οποίες παίρνονται καθημερινά. 
Η Κυβέρνηση είναι αρμόδια και υπεύθυνη για αποφάσεις σχετικά με τις πολιτικές σε κάθε τομέα. 
Η Κυβέρνηση είναι αρμόδια και υπεύθυνη για αποφάσεις σχετικά με τα πρόσωπα.

Πιστεύω ότι όπως και στο παρελθόν, έτσι και στο μέλλον, η συνεργασία κόμματος και 
Κυβέρνησης θα είναι μια πολύ γόνιμη συνεργασία.
Η σημερινή συνεδρίαση το έδειξε.

ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Πρέπει να συμφωνήσω με τον κ. Πρωθυπουργό ότι υπήρξε μια πάρα πολύ γόνιμη 
συνεργασία.

Ενημερωθήκαμε σε όλη την έκταση για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και τις αποφάσεις 
της Κυβερνητικής Επιτροπής. Ασφαλώς είναι στη σωστή κατεύθυνση.

Και συζητήσαμε αρκετά -αναλυτικά τις σώσεις (κόμματος - Κυβέρνησης) όπως σας είπε και ο 
ίδιος ο κ.. Πρωθυπουργός?

Πιστεύω ότι όπως όλα τα προβλήματα όταν δεν συζητούνται, δεν μπορεί εύκολα κανείς να δώσει 
απαντήσεις καιδημιουργούνται ψευδείς εντυπώσεις, έτσι και σ’ αυτό υπήρξε πράγματι σύμπτωση 
απόψεων.

Και αποδείχθηκε και στην πράξη σήμερα και, στην συζήτηση ότι η πορεία είναι κοινή, η 
στράτευση είναι κοινή.
Η Κυβέρνηση είναι Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Στηρίζεται απολύτως από το ΠΑΣΟΚ.
Και το Εκτελεστικό Γ ραφείο και το κόμμα στο σύνολό του, τη στηρίζει και πολιτικά με το να 
συζητά μεγάλα θέματα και να κάνει προτάσεις. Θα την στηρίξει και στο επίπεδο της καθημερινής 
συνεργασίας, όπως έχει προσδιοριστεί από όλους μας.

Νομίζω ότι σήμερα είναι μια μέρα που μπορεί κανείς να πει ότι ξεπερνάμε και τους σκοπέλους 
των τελευταίων ημερών και προχωρούμε μπροστά.
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ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Σκανδαλϊδη, ποιοι είνα^ (ίυτοί οι σκόπελοι;

ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Τους έχετε γράψει κατ’ επανάληψη.
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* Αμέσως μετά (17:20) ο Πρωθυπουργός κ. Κώστας Σημίτης είχε ολιγόλεπτη συνεργασία με τον 
Υπουργό Εθνικής Αμυνας κ. ΓεράσιμοκΑρσένη.
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* Σε δηλώσεις τους τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου Ευάγγελος Βενιζέλος, Απόστολος 
Κακλαμάνης και Στέφανος Τζουμάκας που απεχώρησαν πριν από τη λήξη της συνάντησης του 
Εκτελεστικού Γραφείου με τον κ. Πρωθυπουργό λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεών τους, 
απάντησαν σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.
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ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Υπουργέ, είσθε ικανοποιημένος από τις εξηγήσεις που δόθηκαν από 
τον κ. Πρωθυπουργό και τον κ. Πάγκαλο στο Εκτελεστικό Γραφείο για τα όσα συνέβησαν στην 
κρίση;

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Τί θα πει "εξηγήσεις"; Εγινε μια πολύ σοβαρή συζήτηση μακροχρόνιας προοπτικής. 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ο κ. Πάγκαλος γιατί έφυγε νωρίτερα;

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Δεν έχω να πω τίποτε άλλο. Φεύγω λίγο νωρίτερα, γιατί έχω κάποιους ξένους που 
πρέπει να δω.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σχετικά με την τροπολογία για τις εταιρείες;

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: ΓΓ αυτό, να σας πω: Ως προς το θέμα της ονομαστικοποίησης των εταιρειών που 
αναλαμβάνουν έργα ή προμήθειες του Δημοσίου, όπως γνωρίζετε, συνεκλήθη μια σύσκεψη στο 
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας με τη συμμετοχή του κ. Παπαντωνίου, της κας Βάσως 
Παπανδρέου, του κ. Λαλιώτη, τη δική μου και υπηρεσιακών παραγόντων. Και αναδιατυπώθηκε η 
τροπολογία, κατατέθηκε μια νέα τροπολογία με την οποία προβλέπεται παράταση της ισχύος της 
διάταξης για τρεις μόνο μήνες χωρίς δυνατότητα περαιτέρω παράτασης. Και μια που γίνεται αυτή 
η νομοθετική παρέμβαση, αποσαφηνίζονται και ρητά τα θέματα που θα ρυθμίσει το προεδρικό 
διάταγμα, έτσι ώστε να μην υπάρχει καμμία απολύτως αμφισβήτηση, παρ’ ότι κατά τη γνώμη μου 
και κατά τη γνώμη όλων,τΓνομοθετική εξουσιοδότηση ούτως ή άλλως ήταν σαφής και ευρεία.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Γιατί υποχώρησε η Κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ;

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: -Με συγχωρείτε, εγώ είχα την ευθύνη για την εισαγωγή της ρύθμισης αυτής και πήρα 
μέρος σε μια σύσκεψη. Αυτό που έχει σημασία, είναι η τελική και επίσημη θέση της Κυβέρνησης 
την οποία σας είπα προηγουμένως και την οποία θα εξηγήσει και στη Βουλή, ως αρμόδιος 
Υπουργός, ο κ. Παπαντωνίου.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Δεν φαίνεται όμως να υποχωρεί η Κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, μετά τις 
επικρίσεις των κομμάτων της Αντιπολίτευσης;

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Η διαβούλευση δεν είναι υποχώρηση.
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ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Οι εξηγήσεις που δόθηκαν για τα εθνικά θέματα, ικανοποίησαν το 
Εκτελεστικό Γραφείο; ./.
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ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ναι, ήταν μια πάρα πολύ χρήσιμι] άϋζήτηση.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Το θέμα του κ. Καρατζά έχει λήξει, πιστεύετε;

ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Υποθέτω.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Συζητήθηκε σήμερα; 1
/

ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εγιναν πολύ καλές συζητήσεις για τις οποίες θα ενημερωθείτε. Δεν θα σας κάνω—  
briefing εγώ!

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Τί άλλα θέματα συζητήσατε εκτός από αυτά τα δύο;

ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν θα σας κάνω briefing! Αυτά τα θέματα, αυτά.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση;

ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Οχι, συνεχίζεται, αλλά εγώ πρέπει να φύγω.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Διαπιστώθηκαν ευθύνες για τους Υπουργούς που χειρίστηκαν τα θέματα, 
κύριε Πρόεδρε;

ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αυτά τέλειωσαν χθες με τις συζητήσεις (στην Κ.Ο.).

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Δηλαδή, σήμερα ποιό ήταν το θέμα;

‘ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Συζητήσαμε γενικά για τα θέματα της εξωτερικής μας πολιτικής και το πώς 
στηρίζεται η Κυβέρνηση και το έργο της. Αλλά - επαναλαμβάνω - θα σας πουν, θα σας κάνει - 
υποθέτω - ανακοινώσεις και ο Πρωθυπουργός.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Για το θέμα της τροπολογίας για τα Μ.Μ.Ε., της ονομαστικοποιησης των 
μετοχών, κ. Πρόεδρε;

ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν συνεζητήθη αυτό. Αύριο αυτό θα συζητηθεί στη Βουλή.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Η δική σας άποψη, επειδή έχετε μια ευαισθησία...
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ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ως προς«?* έχω;
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ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Εχετε μια ευαισθησία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Πράγματι, έχω ευαισθησία. Εγώ βλέπω με ενδιαφέρον τη λειτουργία των Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης. Το ότι επισημαίνω κάποιες ευθύνες, δεν είναι από κακή πρόθεση. Δεν 
αποδίδω δόλο σε κανέναν. Και επίσης δεν αναφέρομαι σε ορισμένο ή ορισμένα Μέσα. Ομιλώ 
γενικώς για το ρόλο των Μέσων. Και λυπάμαι, γιατί κάπου δόθηκε η εντύπωση ότι αναφέρομαι σε 
ορισμένα. Γενικά θεωρώ ότι τα Μέσα και όλοι μας δηλαδή πρέπει να γίνουμε περισσότερο 
υπεύθυνοι. Οχι μόνο τα Μέσα, όλοι μας.
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ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Είσασταν ένας απ’ αυτούς που ασκήσατε κριτική για τους χειρισμούς της 
Κυβέρνησης στο εθνικό θέμα. Οι εξηγήσεις που δόθηκαν, σας έπεισαν; Ηταν ικανοποιητικές;

ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ: Λοιπόν, κατ’ αρχήν έγινε μια πάρα πολύ ουσιαστική συζήτηση γύρω από τα θέματα
·/·



της εξωτερικής πολιτικής και της στρατηγικής που δρέπει να έχει η Κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ. 
Ανταλλάχθηκαν απόψεις. Εγινε ενημέρωση τόσον απο τον κ. Πρωθυπουργό όσο και από τον 
Υπουργό των Εξωτερικών. Και έγινε μια πάρα πολύ ουσιαστική συζήτηση και υπήρξαν ορισμένα 
συμπεράσματα και ορισμένες προτάσεις.
Στη συνέχεια έγινε μια εισήγηση από τον Πρωθυπουργό, ένα πλαίσιο και μια επίσης παρουσίαση 
από τον Γραμματέα του κόμματος, σχετικά με την πολιτική συνεργασία, τις πολιτικές σχέσεις και 
τις δραστηριότητες και τις αρχές που πρέπει να διέπουν τη διαδικασία λειτουργίας τόσο της 
Κυβέρνησης που πρέπει να έχει πρωτοβουλίες και να κυβερνά και να έχει τη δική της αυτονομία, 
όσο και τις σχέσεις που πρέπει να· έχει το κόμμα με την Κυβέρνηση, γιατί είναι κόμμα που 
εκφράζει την πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Και η κοινή κατεύθυνση είναι η πολιτική συνεργασία, 
η πολιτική συνεννόηση, η στήριξη της Κυβέρνησης και η συνεργασία με το κόμμα και την πορεία 
του ως σοσιαλιστικού κόμματος.
Η συζήτηση συνεχίζεται, γιατί υπάρχει ένα θέμα σχετικά με το ότι έχω εγώ κάποια μεγάλη 
υποχρέωση κυβερνητική και αποχώρησα από τη συνεδρίαση. Είναι πάρα πολύ ουσιαστική η 
συζήτηση και πολύ καλή η συνεργασία σε όλα τα επίπεδα.
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ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Δεσμεύθηκε ο Πρωθυπουργός να συνεργάζεται στο μέλλον καλύτερα με το 
κόμμα, κύριε Υπουργέ;

ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ: Θεωρώ αυτή την ερώτηση απαράδεκτη. Υπάρχει πολιτική συνεργασία ανάμεσα 
στην Κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό που τόσα χρόνια είναι ηγετικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και το 
ΠΑΣΟΚ.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Υπουργέ, συζητήθηκε το θέμα Καρατζά;

ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ: Ως ένα θέμα σχετικά με την συνεργασία για τη στελέχωση της Κυβερνήσεως που 
τον πρώτο λόγο έχει η Κυβέρνηση.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Τελικά ποιά λύση επελέγη;

ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ: Τί θα πει αυτό;

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θα παραμείνει; Υπήρχε ένα πρόβλημα.

την ερώτηση απαράδεκτη.
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ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ: Θεωρώ και αυτή


