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Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2001

Ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου 
του ΠΑΣΟΚ Κώστα Σημίτη στα Εγκαίνια 
της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης

Κυρίες και κύριοι,

Σε λιγότερο από τέσσερις μήνες από σήμερα, η ελληνική οικονομία θα γνω
ρίσει μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία της, καθώς ταυτόχρονα 
και από κοινού με τις ισχυρές ευρωπαϊκές οικονομίες μπαίνει στην εποχή 
του νέου νομίσματος, του Ευρώ, που θα κυκλοφορήσει για πρώτη φορά σε 
χαρτονομίσματα και κέρματα.

Τίποτα πια δεν είναι το ίδιο, όπως το είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν: 
Μακροοικονομική πολιτική, συναλλαγματική πολιτική, πληθωρισμός, τιμολό
γηση αγαθών και υπηρεσιών, συλλογικές διαπραγματεύσεις, ανταγωνιστικό
τητα, όλα αλλάζουν. Αλλάζει η σημασία τους, οι περιορισμοί στην διαμόρ
φωσή τους, το πλαίσιο και οι κανόνες της πολιτικής. Στην θέση των παλιών 
οικονομιών του κάθε κράτους, αναπτύσσεται μια νέα μεγάλη οικονομία της 
ευρωζώνης με κοινά χαρακτηριστικά για όλα τα κράτη. Με φιλοδοξίες να 
κάνει την Ευρώπη, όχι μόνο μια ισχυρή οικονομική δύναμη, αλλά κυρίως να 
επιτύχει αύξηση της ευημερίας, της απασχόλησης και της κοινωνικής ασφά
λειας για όλους του Ευρωπαίους πολίτες.

Κυρίες και κύριοι,

Η Ελλάδα, μέλος της ΟΝΕ, αντιμετωπίζει πλέον μαζί με τον κύκλο των ανε
πτυγμένων χωρών στον οποίο συμμετέχει, προβλήματα συναρτημένα με το 
υψηλό επίπεδο ανάπτυξής τους. Η εξασφάλιση της σταθερότητας και ανά
πτυξης σε εποχή που η παγκόσμια οικονομία παρουσιάζει φαινόμενα ύφε
σης, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας, η δημιουργία μιας κοινωνίας της 
γνώσης και η προσαρμογή στην κοινωνία της πληροφορίας, η πλήρης απα
σχόληση είναι μερικά από αυτά.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαμορφώσει συγκεκριμένες πολιτικές για να χει-
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ριστεί αυτά τα θέματα, όπως οι αποφάσεις της Λισσαβόνας. Στη Στοκχόλμη 
επίσης καθορίσαμε κοινούς στόχους με δείκτες προόδου. Είναι στόχοι 
στους οποίους οφείλουν να εντάσσονται οι εθνικές επιδιώξεις, όπως στό
χους ενσωμάτωσης στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά αγαθών και υπηρεσιών ή 
συμμετοχής στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Το πλαίσιο της δράσης της Ελλάδας, 
των πολιτικών της είναι κοινό με τους εταίρους μας.

Το γεγονός ότι υπάρχει ένα κοινό έδαφος πολιτικών δεν πρέπει να μας οδη
γήσει στο λάθος να πιστεύουμε είτε ότι η Ένωση μας "σώζει", είτε ότι μας 
καταστρέφει. Ας απαλλαγούμε από αυτούς τους μύθους, κατάλοιπο των ιδε
ολογιών της εξάρτησης. Ούτε κανείς πρόκειται να μας σώσει ούτε κανείς 
ενδιαφέρεται να μας καταστρέφει.

Οι σχέσεις μέσα στην Ένωση είναι σχέσεις εξελισσόμενες. Σχέσεις μετα
βαλλόμενες, σχέσεις που συνεχώς αναδιαμορφώνονται.

Εμείς οι Έλληνες, με τις δικές μας επιλογές θα καθορίσουμε αν θα επωφελη
θούμε από την Ένωση ή αν θα χάσουμε τις ευκαιρίες που μας δίνονται.

Κυρίες και κύριοι,

Φίλες και φίλοι,

Η Ελλάδα έχει κάνει μεγάλα βήματα προόδου. Δεν έχουμε παρά να συγκρί
νουμε τη χώρα μας με τις γειτονικές μας χώρες. Η Ελλάδα αποτελεί χώρα 
παράδειγμα για τις χώρες της περιοχής, που όλες επιδιώκουν να συμμετά- 
σχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Τουρκία μέχρι τις χώρες της πρώην 
Γιουγκοσλαβίας. Αποτελεί στήριγμα και σημείο πρόσβασής τους στην 
Ευρώπη. Αυτό δείχνει την πάρα πολύ μεγάλη απόσταση που έχουμε διανύ- 
σει.

Παρ' όλα αυτά, παρά την επιτάχυνση στους ρυθμούς ανάπτυξης και την 
αυξημένη κοινωνική συνοχή των τελευταίων ετών, είμαστε συγκριτικά με τις 
ανεπτυγμένες κοινωνίες ακόμη πίσω. Η χαμηλή συγκριτική θέση δεν θα εξα
φανιστεί δια μαγείας. Η σύγκλιση, που όλοι θέλουμε, το πρώτο επίπεδο που 
όλοι επιζητούμε, η διακριτή θέση και ρόλος μας, που όλοι χαιρετίζουμε 
χρειάζεται εγρήγορση, σκληρή δουλειά, ακόμα περισσότερη προσπάθεια.

Κυρίες και κύριοι,

Φίλες και φίλοι,

Ο ελληνικός λαός είναι δικαιωμένος για τους στόχους του και υπερήφανος 
για την επιτυχία του, ταυτόχρονα όμως είναι επιφυλακτικός και ανήσυχος.

Ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Σημίτη στα Εγκαίνια
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Δίπλα στην ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωζώνη, ο έλληνας πολίτης βλέπει 
την δυσκολία της συνύπαρξης και του ανταγωνισμού με τις άλλες πιο προηγ
μένες Ευρωπαϊκές οικονομίες.

Δίπλα στη μεγάλη ευρωπαϊκή αλλαγή βλέπει την πίεση για αλλαγές σε όλους 
τους τομείς και αβεβαιότητα για το μέλλον.

Δίπλα στην μεγάλη μάχη για την απασχόληση, βλέπει να ορθώνονται ολοένα 
και νέες απαιτήσεις για περισσότερη γνώση και ειδίκευση.

Δίπλα στην πρόοδο της Ελληνικής Οικονομίας, ο έλληνας εργαζόμενος βλέ
πει ότι υπολείπεται στο επίπεδο ζωής, ασφάλειας και αμοιβών του ευρω- 
παίου συναδέλφου του.

Δίπλα στην μεγάλη ευκαιρία διασταύρωσης και σύνθεσης των πολιτισμών 
της Ευρώπης για μια νέα εποχή ειρήνης, ανθρωπισμού και ελευθερίας, ο 
έλληνας πολίτης νιώθει συχνά πως η δική του ταυτότητα και ιστορική δια
δρομή κινδυνεύει να παραμεριστεί και να αλλοιωθεί.

Ποτέ η Ελλάδα τα τελευταία 50 χρόνια δεν βρέθηκε με τέτοια πρόοδο, αλλά 
και ανησυχία. Με τόσες ευκαιρίες να ξεδιπλώνονται μπροστά της αλλά και 
τόσο μεγάλες απαιτήσεις προσαρμογής στο νέο περιβάλλον. Ποτέ δεν ήταν 
τόσο ισχυρή, αλλά συνάμα και σκεπτική για το πώς οι κατακτήσεις θα συνε
χιστούν, θα διευρυνθούν και θα γίνουν προσιτές σε όλους τους πολίτες.

Οι αμφιβολίες και οι δισταγμοί δεν μας ταιριάζουν. Τα θεμέλια της ισχυρής 
Ελλάδας έχουνε μπει. Έχουμε μια οικονομία με επιδόσεις σταθερότητας και 
ανάπτυξης άγνωστες μέχρι σήμερα στην ελληνική ιστορία. Έχουμε μια νέα 
θέση στη διεθνή σκηνή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με κύρος, με δυνατό
τητα επιρροής των εξελίξεων. Είμαστε συντελεστής ειρήνης και ασφάλειας. 
Έχουμε μια Ελλάδα με υποδομές πρωτόγνωρες στη χώρα μας για την ανά
πτυξη, για την βελτίωση της καθημερινής ζωής. Έχουμε μια πολιτεία όσο 
ποτέ δημοκρατική με σύγχρονους θεσμούς. Αυτή η Ελλάδα δημιουργεί μια 
νέα εθνική αυτοπεποίθηση. Μια νέα αυτοπεποίθηση για την ατομική και συλ
λογική προοπτική μας στα χρόνια που έρχονται.

Κυρίες και κύριοι,

Φίλες και φίλοι,

Έχουμε όραμα για την αυριανή κοινωνία. Δράσεις και πολιτικές που το καθι
στούν εφικτό.

Δική μας επιδίωξη είναι μια κοινωνία της ελευθερίας, της δημιουργίας και



της συμμετοχής. Μια κοινωνία που διανοίγει όλο και περισσότερες δυνατό
τητες για τους πολίτες της, που τους δίνει εφόδια για τις επιλογές τους. Μια 
κοινωνία της ευημερίας, που διαχέει τον πλούτο που παράγει σε όλο και πιο 
πολλούς. Μια κοινωνία που εξασφαλίζει μια όλο και πιο ανθρώπινη καθημε
ρινότητα, που κατακτά ολοένα καλύτερα επίπεδα ζωής. Μια κοινωνία που 
κάνει πραγματικότητα αυτό που ορίζει η ίδια ως πρόοδό της.

Δική μας επιδίωξη είναι μια κοινωνία της αλληλεγγύης. Μια κοινωνία της 
συνοχής, που σκύβει στα προβλήματα αυτών που έχουν πράγματι ανάγκη, 
που στηρίζεται σ' ένα σύγχρονο, βιώσιμο, δίκαιο και αποτελεσματικό κοινω
νικό κράτος. Μια κοινωνία που αναπνέει μέσα σε κλίμα ασφάλειας για το 
σήμερα, το αύριο, για τις προοπτικές της γενιάς που έρχεται.

Δική μας επιδίωξη είναι η κοινωνία των πολιτών, η ανοιχτή κοινωνία. Μια κοι
νωνία της ευθύνης, όπου ο πολίτης αξιοποιεί την ελευθερία του δημιουργικά 
και για το κοινωνικό σύνολο. Μια κοινωνία όπου κάθε πολίτης με αίσθηση 
ευθύνης επηρεάζει όλο και περισσότερο αποφάσεις κι εξελίξεις. Η κοινωνία 
που προσέρχεται με αυτοπεποίθηση στο διάλογο με άλλους πολιτισμούς. 
Είναι ανοιχτή στην αλλαγή, στην προσαρμογή. Μια κοινωνία στην οποία δεν 
έχουν θέση οι διακρίσεις, ο ρατσισμός, η ξενοφοβία.

Δική μας επιδίωξη είναι μια κοινωνία με τη δική της ταυτότητα στην ευρω
παϊκή οικογένεια. Μια κοινωνία που ακτινοβολεί με τις αξίες της, τις συμπε
ριφορές της, την οργάνωσή της, τις επιδόσεις της και επικοινωνεί και συνερ
γάζεται με τους άλλους λαούς και ιδίως τις γειτονικές της κοινωνίες στη Ν.Α. 
Ευρώπη.

Οι επιδιώξεις μας αυτές συνθέτουν το όραμά μας για την αυριανή κοινωνία. 
Μαζί με την ισχυρή Ελλάδα θέλουμε την ισχυρή κοινωνία. Το μεγάλο πολι
τικό ζητούμενο στη νέα εποχή είναι η πορεία της χώρας για την ισχυρή 
Ελλάδα, για τη δημιουργία μιας ισχυρής κοινωνίας. Το στοίχημα αυτό είναι 
δικό μας, του ΠΑ.ΣΟ.Κ., της κυβέρνησης, αλλά και προπαντός στοίχημα 
ολόκληρης της κοινωνίας.

Κυρίες και κύριοι,

Φίλες και φίλοι,

Κάποιοι σε τέτοιες ιστορικές στιγμές επιλέγουν την παραίτηση από τις εξε
λίξεις. Ξεχνούν ότι φτάσαμε μέχρις εδώ επειδή ανατρέψαμε την μοιρολα
τρία, αγωνιστήκαμε σωστά, δουλέψαμε με αποτέλεσμα, είχαμε σχέδιο με 
στόχους. Αυτοί που διστάζουν και φοβούνται επιχειρούν είτε συνειδητά 
είτε μοιρολατρικά, να συνδυάσουν τις επιφυλάξεις και τις αβεβαιότητες των
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πολιτών σε μια νέα ιδεολογία εγκλεισμού.

Προσπαθούν να σπρώξουν τους πολίτες να ταμπουρωθούν πίσω από τα 
τείχη του παρελθόντος για να διατηρήσουν αυτό που σβήνει και όχι για να 
κερδίσουν αυτό που έρχεται. Βλέπουμε καθημερινά αυτή την συμπεριφορά 
να ανακυκλώνεται και να αυτοσυντηρείται σαν εργολαβία μιας αδιάλειπτης 
καταστροφολογίας. Το παραμικρό πρόβλημα της καθημερινότητας να παίρ
νει διαστάσεις εθνικής συμφοράς. Να ανασύρονται χρόνιες φοβίες για να 
εμποδίσουν την πρόοδο. Να προτάσσονται και να εξωραΐζονται τα πιο αντι
κοινωνικά μικροσυμφέροντα, για να καθυστερήσει η εξέλιξη στη χώρα μας, 
στην κοινωνία.

Απέναντι σε αυτή την ιδεολογία του εγκλεισμού και της ανησυχίας, εμείς 
οικοδομούμε την "εθνική αυτοπεποίθηση". Πιστεύουμε ότι η ελληνική κοι
νωνία μπορεί να προοδεύει, να πετυχαίνει τους στόχους της, γιατί υπάρχει 
σχέδιο και πολιτική βούληση, που βασίζεται στα προτάγματα της κοινωνικής 
αλληλεγγύης και δικαιοσύνης, στις αξίες του πολιτισμού μας.

Όμως, την πορεία της χώρας προς την πρόοδο, δεν την υπονομεύει μόνο η 
"ιδεολογία του εγκλεισμού". Άλλο τόσο την διαβρώνει η αντίληψη ότι για να 
πετύχουμε δεν χρειάζεται ούτε προσπάθεια, ούτε σχέδιο. Ό τι όλα τα καλά 
θα έρθουν μόνα τους εύκολα και ωραία, ενώ τα κακά θα μας προσπεράσουν.

Ξέρουμε όμως ότι η ευημερία του έθνους, η απασχόληση των εργαζομένων, 
η αλληλεγγύη της κοινωνίας δεν χτίζονται με δημαγωγικά υλικά, ούτε πάνω 
στην αμεριμνησία, στον σπάταλο καταναλωτισμό, στην λογική της ήσσονος 
προσπάθειας. Δεν προωθείται η κοινωνική δικαιοσύνη με την εκταμίευση 
"εδώ και τώρα" όσων κατακτήσαμε. Έτσι θα ξαναζήσουμε με πολύ μεγαλύ
τερη ένταση τα προβλήματα του πληθωρισμού, της στασιμότητας και της 
υπερχρέωσης, από τα οποία με τόση δυσκολία ξεφύγαμε τα προηγούμενα 
χρόνια.

Απέναντι στις σειρήνες του υπερκαταναλωτισμού και της επανάπαυσης, 
εμείς αντιτάσσουμε την υπευθυνότητα προς την σημερινή κοινωνία και τις 
αυριανές γενιές. Δηλώνουμε την ευθύνη μας να περιφρουρήσουμε τις κατα
κτήσεις του ελληνικού λαού. Να τις διευρύνουμε και να τις κάνουμε κτήμα 
κάθε έλληνα πολίτη.

Κυρίες και κύριοι,

Φίλες και φίλοι,

Το κεντρικό ζήτημα που τίθεται στην Ελλάδα και σε κάθε Έλληνα είναι το



πώς θα προχωρήσουμε:

- θα πάμε μπροστά, με σταθερότητα, σχέδιο και αυτοπεποίθηση;

- ή θα εγκαταλειφθούμε μοιραίοι και άβουλοι στα βολέματα του χθες;

- θα δώσουμε απαντήσεις στα σημερινά προβλήματα και τις προκλήσεις του 
μέλλοντος;

- ή θα αδρανήσουμε επιστρέφοντας σε διαρκείς αυτοσχεδιασμούς, σε επι- 
κοινωνιακά "τρικ" και σε πολιτικές του παρελθόντος;

Πιστεύω, και μαζί μου το πιστεύουν όλοι οι Έλληνες ότι η Ελλάδα μπορεί να 
πάει μόνον μπροστά, με νέες πολιτικές για τη νέα εποχή.

Η πολιτική για τη νέα εποχή απαντά δυναμικά στο ιδεολόγημα του εγκλει
σμού. Αντιτάσσει το οργανωμένο σχέδιο στις πιέσεις της οικονομικής δημα
γωγίας. Περιφρουρεί τις κατακτήσεις μας, αλλά ανοίγει νέες ευκαιρίες ανά
πτυξης και απασχόλησης. Προωθεί την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, 
αλλά θέτει ως ίση προτεραιότητα την αλληλεγγύη της κοινωνίας. Απαντά στις 
απαιτήσεις της νέας εποχής και θέτει τα θεμέλια για την επιτάχυνση της ανά
πτυξης.

Κυρίες και κύριοι,

Φίλες και φίλοι,

Η πολιτική για τη νέα εποχή θεμελιώνεται σε βασικά αξιώματα και παραδο
χές:

Η ισχυρή Ελλάδα που θεμελιώσαμε εξαρτά την επιβίωσή της μες στο χρόνο 
από το κατά πόσο θα διαμορφώσουμε και την ισχυρή κοινωνία. Στόχος μιας 
σύγχρονης προοδευτικής πολιτικής είναι η ταυτόχρονη ικανότητα να δημι
ουργείς κοινωνικό πλεόνασμα και να το διανέμεις με όρους κοινωνικής απο- 
δοτικότητας και δικαιοσύνης. Η οικονομική πολιτική οφείλει να δημιουργεί 
τις προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, για 
παροχή ολοένα και πιο ικανοποιητικών υπηρεσιών υγείας, παιδείας, κοινωνι
κής στήριξης και αλληλεγγύης. Τις προϋποθέσεις για κοινωνική άνοδο στα 
πλατιά λαϊκά στρώματα.

Ο αγρότης, ο χαμηλοσυνταξιούχος, ο χαμηλόμισθος, ο άνεργος, ευπαθείς 
ομάδες πληθυσμού διαθέτουν σήμερα χρηματικές ή άλλες υποστηρικτικές 
δυνατότητες, που ποτέ στο παρελθόν δεν υπήρχαν σε τέτοια έκταση. 
Παρόλα αυτά η ανάγκη για ισχυρότερη κοινωνική αλληλεγγύη και για νέες 
μορφές στήριξης είναι επίσης έντονη. Ένας ολόκληρος κόσμος στη χώρα

Ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Σημίτη στα Εγκαίνια
της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης

μας, ιδιαίτερα στις περιφέρειες, στις φτωχές αστικές συνοικίες, σε ειδικές 
περιοχές ανεργίας, κόσμος με προβλήματα που συνδέονται με τα ναρκω
τικά, με αναπηρίες, περιμένει από μας στήριξη.

Το πλέγμα των δράσεών μας σκοπό έχει να εξασφαλίσει ένα επίπεδο δια
βίωσης και δυνατοτήτων διαρκώς βελτιούμενο, που επιτρέπει στον κάθε 
πολίτη να συμμετέχει, να εξασφαλίζει συμπαράσταση, να στηρίζεται σε 
συστήματα αλληλεγγύης, να έχει ένα "ελάχιστο κοινωνικό εισόδημα" που 
εγγυάται το κράτος με τις διάφορες παρεμβάσεις του. Η πολιτική μας δεν 
είναι ούτε μονόπλευρα οικονομική ούτε μονόπλευρα κοινωνική. Είναι συνο
λική πολιτική, που βλέπει την Ελλάδα ως ένα πόλο συνοχής, ευημερίας και 
κοινωνικής δικαιοσύνης.

Δύο από τα μεγάλα επιτεύγματα της περασμένης 4ετίας, η είσοδός μας στην 
ΟΝΕ και οι πόροι του Γ' Κ.Π.Σ. δημιούργησαν προσδοκίες, συχνά δικαιολο
γημένες. Όμως όλα δεν είναι δυνατά. Οι πόροι πάντα υπολείπονται των επι- 
διώξεών μας. Οι νέες δράσεις και πολιτικές που επιθυμούμε ως κοινωνία 
δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν σε όλο τους το εύρος. Κανόνας της 
πολιτικής μας είναι ότι για ό,τι σχεδιάζουμε και αποφασίζουμε πρέπει να 
έχουμε γνώμονα τις πραγματικές δυνατότητές μας, την ανάγκη ισόρροπου 
και δίκαιου επιμερισμού, την αποτελεσματικότητα της πολιτικής σε βάθος 
χρόνου. Να μη διαμορφώσουμε και πάλι ένα φαύλο κύκλο πιέσεων, παρο
χών και οικονομικής αδυναμίας εκπλήρωσής τους. Η κυβέρνηση είναι απο
φασισμένη να αντισταθεί σε τέτοιες εξελίξεις.

Η άποψη ότι μπήκαμε στην ΟΝΕ και άρα ολοκληρώσαμε την όποια προσπά- 
θειά μας στον οικονομικό τομέα είναι μεγάλη πλάνη. Όπως είναι πλάνη η 
άποψη, ότι εμείς μόνοι μπορούμε να καθορίσουμε τις πολιτικές μας αλλάζο- 
ντάς τις όπως και προς όποια κατεύθυνση θέλουμε. Όχι μόνο πρέπει να 
συνεχίσουμε να προχωρούμε με οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη για 
να πετύχουμε την ισχυρή κοινωνία, αλλά οφείλουμε να ακολουθούμε συγκε
κριμένη κατεύθυνση, που προκύπτει από την κοινή πορεία μας στην Ευρω
παϊκή Ένωση.

Η ένταξη στην ΟΝΕ αποτελεί απόδειξη ότι έχουμε φτάσει ένα ορισμένο 
οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Σημαίνει όμως ταυτόχρονα ότι πολλά 
από τα προβλήματά μας είναι ευρύτερα και κοινά σε όλους. Έχουν παύσει 
να είναι αποκλειστικά εθνικά. Αντίθετα, έχουν υπερεθνικό χαρακτήρα. Και 
αυτό αφορά, τόσο την οικονομική πορεία μας όσο και την αγορά εργασίας, 
τις συντάξεις, το περιβάλλον, την εκπαίδευση και άλλα πάρα πολλά. Σε κάθε 
μια από τις περιπτώσεις αυτές οι τρόποι επίλυσης που αναζητούνται προκύ-



πτουν υπό το πρίσμα κοινών εμπειριών και κοινών κανόνων. Οι τρόποι σκέ
ψης, τα επιχειρήματα και οι λύσεις διεθνοποιούνται.

Μεγάλοι στόχοι, εγχειρήματα που αφορούν και αλλάζουν την κοινωνία δεν 
μπορούν να προχωρήσουν χωρίς τη συμπαράταξη και τη συσπείρωση της 
κοινωνίας. Οι απαντήσεις δεν μπορούν να δοθούν από την κυβέρνηση και 
μόνο. Είναι αναγκαίο να δώσουμε πολύ μεγαλύτερη προσοχή στον κοινω
νικό διάλογο, τη συνεννόηση με τους ενδιαφερομένους, την ενημέρωση των 
εμπλεκομένων. Να εμπνεύσουμε σε κάθε γωνιά της χώρας δυνάμεις σε μια 
προσπάθεια συνεργασίας και ευρύτερης δικτύωσης για πολλαπλασιασμό 
των αποτελεσμάτων. Θέλουμε συμπαράταξη και συμμετοχή στην ανατροπή 
των εμποδίων που μπαίνουνε μπροστά μας. Ο κοινωνικός διάλογος, η 
συνεννόηση θα είναι όλο και πιο έντονα στοιχείο του τρόπου διακυβέρνη
σής μας.

Κυρίες και κύριοι,

Φίλες και φίλοι,

Η περασμένη τετραετία σφραγίστηκε από την ένταξή μας στην ΟΝΕ. 
Πιστεύω, ότι δεν μας αρκεί. Σας μίλησα για το όραμά μας. Θέλω γι' αυτό να 
προχωρήσω αποφασιστικά εκείνες τις πολιτικές που θα βάλουν την ελληνική 
κοινωνία οριστικά και αμετάκλητα στο δρόμο της ισχυρής κοινωνίας. Για να 
επιτύχουμε την ισχυρή Ελλάδα και την ισχυρή κοινωνία οφείλουμε να προω
θήσουμε ένα σχέδιο σύγκλισης της ελληνικής πραγματικότητας στα αντί
στοιχα επίπεδα που καταγράφονται στις κοινωνίες των χωρών της Ένωσης. 
Να προχωρήσουμε ένα σχέδιο που θα στηρίζεται σε τρεις καθαρούς στό
χους: Την ανάπτυξη, τη δημιουργία ενός νέου κοινωνικού κράτους, την ολό
πλευρη ενδυνάμωση της διεθνούς θέσης της χώρας.

Ένα σχέδιο που έχει πρώτο σταθμό την Ελλάδα του 2004. Η Ελλάδα του 
2004, η ελληνική κοινωνία, να έχουν τότε καινούργια κεκτημένα. Κεκτημένα 
μεγαλύτερης ελευθερίας, νέων δυνατοτήτων, μιας ευρύτερης ευημερίας, 
μιας ουσιαστικής κοινωνικής ασφάλειας και αλληλεγγύης. Ενός νέου περιβάλ
λοντος σε θεσμούς και υποδομές. Μιας καλύτερης ποιότητας ζωής. Μιας 
νέας προοπτικής ως κοινωνίας στην Ευρώπη και στον διεθνή περίγυρό μας. 
Το Σχέδιο αυτό είναι το "Σύμφωνο για μια Ισχυρή Κοινωνία".

Δεσμεύομαι σ' αυτό.

Κυρίες και κύριοι,

Φίλες και φίλοι,

της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης

Η Κυβέρνηση έχει εκπονήσει για το σκοπό αυτό ένα συνολικό σχέδιο δρά
σης και πολιτικών για την Ελλάδα του 2004 αλλά και τα χρόνια μετά το 2004 
σε κάθε τομέα της κυβερνητικής πολιτικής. Θα δημοσιευτεί. Θέλω ωστόσο 
να σταθώ σε μερικά ζητήματα για την Ελλάδα του 2004, για την ισχυρή κοι
νωνία που θέλουμε να οικοδομήσουμε.

Η βάση της ισχυρής κοινωνίας είναι η ισχυρή οικονομία. Αυτή την ισχυρή 
οικονομία χτίζουμε μεθοδικά τα τελευταία χρόνια. Μια οικονομία που στα
θεροποιήσαμε, βάζοντας τάξη στα δημόσια οικονομικά, μειώνοντας τον 
πληθωρισμό, και ξεκινώντας τις διαρθρωτικές αλλαγές. Και όλα αυτά, με 
ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Φέτος εκπονήσαμε για πρώτη φορά ένα οικονομικό πρόγραμμα 3ετίας με 
κύριο χαρακτηριστικό τη συνεχή πτώση του λόγου του δημόσιου χρέους 
προς το ΑΕΠ. Στοχεύουμε σε πληθωρισμό που θα συγκλίνει στον ευρω
παϊκό μέσο όρο. Κατοχυρώνουμε τη σταθερότητα, παρά το γεγονός ότι 
συγχρόνως υλοποιούμε τις προηγούμενες δεσμεύσεις μας για μείωση της 
φορολογίας και αύξηση των κοινωνικών δαπανών, για περαιτέρω εμβάθυνση 
του κοινωνικού κράτους.

Κατακτήσαμε τη βεβαιότητα για τους ρυθμούς ανάπτυξής μας, παρά την 
παρατηρούμενη διεθνή ύφεση. Κι αυτό γιατί οι αναπτυξιακές μας δαπάνες, 
οι πόροι για τις επενδύσεις μας, είναι δεδομένοι. Οι εισροές του ΚΠΣ θα 
πραγματοποιηθούν, τα Ολυμπιακά έργα θα γίνουν. Στην επόμενη τριετία θα 
έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης τουλάχιστον δυο ποσοστιαίες μονάδες πάνω 
από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, απόδειξη της σύγκλισης που προωθούμε.

Εμβαθύνουμε τις διαρθρωτικές αλλαγές με περαιτέρω ιδιωτικοποιήσεις, 
μετοχοποιήσεις ή σύναψη στρατηγικών συμμαχιών. Εταιρείες του Δημοσίου, 
όπως η ΕΤΒΑ, τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, η Ολυμπιακή, η ΔΕΗ, τα Ελληνικά 
Πετρέλαια, η ΔΕΠΑ, η Αγροτική Τράπεζα, ο ΟΤΕ, η ΕΥΔΑΠ, η ΕΥΑΘ ανα
διοργανώνονται, εκσυγχρονίζονται, ακολουθούν το κριτήριο της οικονομι
κής αποτελεσματικότητας, παράγουν ποιοτικές υπηρεσίες σε ανταγωνιστι
κές τιμές. Οι εταιρείες γίνονται βιώσιμες, κατοχυρώνονται οι θέσεις εργα
σίας, αλλά συγχρόνως μεγιστοποιείται και το κοινωνικό όφελος. Και προχω
ρούμε μια δεύτερη γενιά διαρθρωτικών αλλαγών που αφορούν την επιχειρη
ματικότητα και την παραγωγικότητα.

Στις αγορές ήρθε η ώρα των μεγάλων αλλαγών. Στην αγορά ενέργειας απε
λευθερώθηκε ήδη το 33% της παραγωγής και διανομής της ηλεκτρικής ενέρ
γειας, επεκτείνεται η χρήση του φυσικού αερίου σε όλες τις μεγάλες πόλεις
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της Ελλάδας, ενώ δημιουργούνται νέοι αγωγοί πετρελαίου και φυσικού 
αερίου που μας συνδέουν με γειτονικές χώρες.

Κύριο μέλημά μας είναι η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, 
αλλά και η δημιουργία νέων μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αυτών 
που δημιουργούν ταχύτερα νέες, ποιοτικές θέσεις εργασίας. Ενισχύουμε 
την παραγωγικότητα με προγράμματα κατάρτισης και δια βίου μάθησης των 
εργαζομένων, και διευκολύνουμε τις επενδύσεις μειώνοντας τη γραφειοκρα
τία, παρέχοντας κίνητρα, φορολογικές διευκολύνσεις και μια νέα αναπτυ
ξιακή υποδομή. Το 2003 ολοκληρώνουμε τη φορολογική μεταρρύθμιση με 
γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη, την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότη
τας, την απλοποίηση του συστήματος.

Μια νέα πραγματικότητα με χιλιάδες μικρά και μεγάλα έργα ολοκληρώνεται 
μέχρι το 2004. Μια άλλη ξεκινάει με τους σχεδιασμούς και τα έργα του Γ' 
ΚΠΣ. Έργα υποδομών που αλλάζουν την ταυτότητα της Ελλάδας, των ανα
πτυξιακών της δυνατοτήτων, την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας. Για 
παράδειγμα, η ολοκλήρωση της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου μέχρι και το 2004 
και στη συνέχεια ο Δυτικός Άξονας θα αλλάξουν τους ρυθμούς ζωής στη 
Δυτική Ελλάδα, θα ενδυναμώσουν την οικονομικής της ανάπτυξη. Το ίδιο τα 
570 χλμ. της Εγνατίας οδού που θα έχουν δοθεί στην κυκλοφορία, ή ο 
βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης. Το ίδιο συμβαίνει με τ ’ άλλα οδικά 
δίκτυα, με λιμάνια, αεροδρόμια, με ενεργειακές υποδομές, με υποδομές 
μεταφορών, με αναπλάσεις και παρεμβάσεις απ' άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα. 
Με την ολοκλήρωση χωροταξικών σχεδίων των περιφερειών, την κατάρτιση 
ειδικών χωροταξικών μελετών για την προστασία ευπαθών περιοχών, τη 
δέσμη πολιτικών για την αναβάθμιση του περιβάλλοντος όπως την επέκταση 
των βιολογικών καθαρισμών και την απορρύπανση των ακτών. Ανοίγονται 
δυνατότητες ανάπτυξης νέων πρωτοβουλιών και ευημερίας, προοπτικές μιας 
καλύτερης ποιότητας ζωής. Με το 80% των πόρων του Γ ΚΠΣ στην περιφέ
ρεια η Ελλάδα σε τίποτα δεν θα θυμίζει την υστέρηση, την υποβάθμιση του 
χθες. Θα είναι μια άλλη Ελλάδα.

Ένα μεγάλο μέρος αυτού του εγχειρήματος το αναλαμβάνει η Αυτοδιοί
κηση. Εμείς από πλευράς μας θα συνεχίσουμε να την στηρίζουμε με 
πόρους, με ενίσχυση ανθρώπου δυναμικού, με αναβάθμιση αρμοδιοτήτων 
της, με την προώθηση της διαδημοτικής συνεργασίας. Από τους λειτουρ
γούς της Αυτοδιοίκησης ζητάμε ενεργοποίηση, ορθολογική αξιοποίηση των 
πόρων, επιμέλεια και διαφάνεια στη διαχείρισή τους. Μαζί μόνο μαζί, μπο
ρούμε να πετύχουμε το μεγάλο άλμα της ανάπτυξης της περιφέρειας.

Ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Σημίτη στα Εγκαίνια
της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης

Το 2004 φιλοξενούμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η διοργάνωσή τους απο
τελεί μια μεγάλη ευκαιρία για τη διεθνή προβολή της χώρας, της Ελλάδας της 
δημιουργίας. Δεν είναι υπόθεση μόνο της Αθήνας, δεν είναι υπόθεση ενός 
καλοκαιριού. Πάνω από 400 δις θα διατεθούν για αθλητικές υποδομές στην 
περιφέρεια. Μαζί με αυτές εκτελούνται άλλα έργα, που προωθούν υψηλότε
ρους ρυθμούς ανάπτυξης στη χώρα. Προσβλέπουμε σ' ένα νέο ρεύμα του
ριστικής εισροής διάρκειας πολλών ακόμη χρόνων, αλλά και σε διεύρυνση 
των δυνατοτήτων για εμπορικές συναλλαγές με πολλά κράτη σε όλη την 
υφήλιο. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες αποτελούν μοχλό ανάπτυξης για όλη την 
Ελλάδα.

Για την διαμόρφωση της ισχυρής κοινωνίας πρέπει να αξιοποιήσουμε, να 
ενσωματώσουμε στα εφόδιά μας, στη δουλειά μας, στον τρόπο ζωής μας, τα 
μέσα που προσφέρει η κοινωνία της πληροφορίας. Στόχος δικός μας, να 
δώσουμε τα μέσα αυτά σε όλο και πιο πολλούς. Να διευρύνουμε τις δυνα
τότητες κάθε πολίτη, του εργαζόμενου, του άνεργου, του μαθητή, αλλά και 
του επιχειρηματία. Να διευκολύνουμε τη ζωή κάθε πολίτη με νέους τρόπους 
παροχής υπηρεσιών. Να αναπτύξουμε γι' αυτό την κοινωνία της πληροφο
ρίας σε όλο και πιο πολλούς τομείς. Με την ενίσχυση των τηλεπικοινωνιακών 
υποδομών. Με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Με τη σύνδεση των σχολείων με το 
διαδίκτυο και την επιμόρφωση 75.000 εκπαιδευτικών στην πληροφορική και 
τις νέες τεχνολογίες. Με τα δίκτυα τηλεϊατρικής σε απομακρυσμένες και 
νησιωτικές περιοχές. Με τη διασύνδεση μέχρι το 2004 50.000 επιχειρήσεων 
και την εκπαίδευση των εργαζομένων τους στο διαδίκτυο. Με την ενσωμά
τωση της κοινωνίας της πληροφορίας στις δημόσιες υπηρεσίες και στην εξυ
πηρέτηση του πολίτη.

Από τα πιο πιεστικά προβλήματα της κοινωνίας μας είναι η απασχόληση. Στη 
χώρα μας όλο και περισσότερο προσφέρεται απασχόληση με υψηλότερες 
προδιαγραφές ικανοτήτων και ανταμοιβής. Ολο και περισσότερες γυναίκες 
θέλουν να δουλέψουν και αυτές. Απασχολούμενοι στην ύπαιθρο ζητούν 
δουλειά εκτός γεωργίας. Η ανεργία που προκύπτει από τις αλλαγές στις 
παραγωγικές δομές, η δομική ανεργία, είναι υψηλή. Ρίχνουμε όλες τις δυνά
μεις μας στον αγώνα αυτόν με το "Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχό
ληση". Για παράδειγμα. Έχουμε στόχο μέχρι και το 2004 τη δημιουργία
300.000 νέων θέσεων εργασίας, την κατάρτιση και την δια βίου μάθηση
600.000 ανέργων και εργαζομένων. Παρεμβαίνουμε σε 7 κρίσιμες περιοχές 
ανεργίας. Εφαρμόζουμε ενεργητικές πολιτικές, όπως για παράδειγμα για την 
αύξηση δυνατοτήτων εργασίας για τις γυναίκες, για την δημιουργία 35.000 
θέσεων κοινωνικής εργασίας, για την εξατομικευμένη προσέγγιση του ανέρ-



γου από τα νέα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης που θα ανέλθουν μέχρι 
το 2004 σε 80. Η πολιτική αυτή θα οδηγήσει σε μείωση της ανεργίας.

Χρειαζόμαστε ένα νέο κοινωνικό κράτος. Σύγχρονο, βιώσιμο, πιο δίκαιο, πιο 
αποτελεσματικό. Δημιουργούμε έναν ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό 
κοινωνικό ιστό ασφάλειας. Προωθούμε γι' αυτό το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 
για την Κοινωνική Ενσωμάτωση και ειδικότερα το Δίκτυο Κοινωνικής Αλλη
λεγγύης. Για παράδειγμα μέχρι το τέλος του 2004: Ενισχύουμε το δίκτυο 
προστασίας σε μόνιμους κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, σε 
μακροχρόνια ανέργους και σε οικογένειες με παιδιά. Επεκτείνουμε τα προ
γράμματα κοινωνικής φροντίδας για ηλικιωμένους, παιδιά και νήπια. Δημι- 
ουργούνται 1.000 νέες μονάδες "Βοήθεια στο Σπίτι", 80 Κέντρα Ημερήσιας 
Φροντίδας Ηλικιωμένων, 30 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 
με Αναπηρίες, 200 νέοι Παιδικοί Σταθμοί και Κέντρα Δημιουργικής Απασχό
λησης Παιδιών.

Συγχρόνως επιδιώκουμε καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών υγείας για όλους. 
Προωθούμε γι' αυτό μια μεγάλη μεταρρύθμιση στην υγεία. Βελτιώνεται η λει
τουργία των υπηρεσιών υγείας του ΕΣΥ, δικτυώνονται νέες υπηρεσίες, ενι- 
σχύεται το ανθρώπινο δυναμικό, διευρύνονται οι υποδομές. Για παράδειγμα, 
στόχος μας για το 2004 είναι να λειτουργούν πλήρως τα 9 νέα νοσοκομεία, 
που θωρακίζουν υγειονομικά την περιφέρεια. Άλλα 4 νοσοκομεία, στην 
Καβάλα, τη Χαλκίδα, το Αγρίνιο και τη Ζάκυνθο, θα έχουν ανεγερθεί και θα 
ετοιμάζονται να λειτουργήσουν μέσα στο 2005.

Το ασφαλιστικό είναι ένα κοινό πρόβλημα σε όλες τις χώρες της Ένωσης. 
Όλες ανεξαίρετα σχεδιάζουν νέους τρόπους αντιμετώπισής του.

Στόχος μας ν' αλλάξουμε, μέσα από διάλογο και με συναίσθηση ευθύνης το 
ασφαλιστικό σύστημα με πρόσθετους πόρους, στο πλαίσιο της τριμερούς 
χρηματοδότησης και χωρίς να θίγονται τα σημερινά κατώτατα όρια των 
συντάξεων. Θέλουμε ένα σύστημα βιώσιμο, ένα σύστημα πιο δίκαιο. Το 
ασφαλιστικό είναι κυρίως πρόβλημα σταθερότητας, μακροχρόνιας ανάπτυ
ξης, κοινωνικής δικαιοσύνης και συνοχής.

Το ασφαλιστικό παραπέμπει στο δημογραφικό πρόβλημα. Στο ερώτημα πως 
εξασφαλίζουμε μια λειτουργία της κοινωνίας, που βοηθάει την οικογένεια, 
απαντάμε με δράσεις στο χώρο της προσχολικής φροντίδας, της σχολικής 
εκπαίδευσης, στους τρόπους απασχόλησης, με εναλλακτικές λύσεις στις 
παραδοσιακές δομές λειτουργίας της οικογένειας.

Αλλά και ως προς την αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων δεν αρκεί μια
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απλή ενίσχυση ορισμένων προγραμμάτων, όπως τα ΚΑΠΗ. Προωθούμε μια 
ευρύτερη πολιτική για την Τρίτη ηλικία.

Το πρόβλημα της μετανάστευσης είναι ορατό παντού στη χώρα μας. Είναι 
ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα γιατί η χώρα μας είναι και χώρα διέλευσης και 
τελικός προορισμός. Είναι όμως συγχρόνως εθνικό και κοινωνικό πρόβλημα, 
γιατί συνδέεται με θέματα κοινωνικού αποκλεισμού, ένταξης, εκπαίδευσης, 
εγκληματικότητας, ανεργίας. Αγκαλιάζουμε τον κόσμο αυτό με αντίστοιχες 
πολιτικές ενσωμάτωσής του στην ελληνική κοινωνία.

Όλες οι δράσεις, τα σχέδια, οι πολιτικές μας έχουν στόχο την εμπέδωση 
μιας νέας αίσθησης ασφάλειας για κάθε πολίτη, που θα δυναμώνει τη 
συνοχή της κοινωνίας μας.

Θέλουμε η ελληνική ύπαιθρος να μπει σε μια τροχιά ολοκληρωμένης και 
βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό σημαίνει να κατακτήσει καλύτερα επίπεδα αντα
γωνιστικότητας, δυνατότητες αυτόνομης ανάπτυξης, υψηλότερα εισοδή
ματα,, καλύτερη ποιότητα ζωής. Για το σκοπό αυτό για παράδειγμα, μέχρι το 
2004 εκσυγχρονίζονται περισσότερες από 15.000 αγροτικές εκμεταλλεύ
σεις, υλοποιούνται πάνω από 20 ολοκληρωμένα προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης. Προωθούμε για τους αγρότες την "Αγροτική Εστία" ένα θεσμό 
ανάλογο της "Εργατικής Εστίας". Στηρίζουμε, συγχρόνως, αυτούς που βρί
σκονται πράγματι σε ανάγκη, όπως με την ενίσχυση 180.000 περίπου δικαι
ούχων σε περιοχές με ειδικά φυσικά μειονεκτήματα. Η περιφερειακή μας 
πολιτική και η πολιτική μας για την ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη της 
υπαίθρου θα δώσουν μια νέα ταυτότητα δυνατοτήτων, ποιότητας ζωής και 
προοπτικών για τον κόσμο της υπαίθρου.

Η νέα γενιά ανησυχεί για το αύριο. Η νέα τεχνολογική εποχή απαιτεί όλο και 
περισσότερες γνώσεις και ικανότητες. Παραδοσιακά συστήματα, με προκα
θορισμένους ρόλους και εξελίξεις έχουν ξεπεραστεί. Η τεχνολογική εκπαί
δευση, αλλά και η πανεπιστημιακή εκπαίδευση παίρνουν νέες μορφές. Χρει
άζονται βαθιές αλλαγές.

Στόχος μας, μέχρι το 2004 να έχουμε βάλει το εκπαιδευτικό μας σύστημα 
σε μια νέα πορεία. Να διαμορφώσουμε ένα σύστημα ανταγωνιστικό προς το 
σύστημα των αναπτυγμένων χωρών. Ένα σύστημα που θα δίνει στη νέα 
γενιά εφόδια για να σταθεί στις σύγχρονες παραγωγικές συνθήκες, αλλά και 
να διαμορφώνει πολίτες με ολοκληρωμένες προσωπικότητες, με κριτική 
σκέψη. Μια παιδεία μοχλό ανάπτυξης και ισχυροποίησης της κοινωνίας. Γι' 
αυτό ολοκληρώνουμε παρεμβάσεις στη δομή, τη λειτουργία και τις υποδο-



μες του εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς και στο περιεχόμενο της παρε
χόμενης γνώσης. Κεντρικός στόχος, η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών σε 
όλες τις βαθμίδες και έμφαση στην ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Παράλληλα προωθούμε ένα σύγχρονο πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπου
δές και για την έρευνα στα πανεπιστήμια. Κι εδώ στόχος είναι η ανταγωνιστι
κότητα, η συμπόρευση της πρωτοπορίας του επιστημονικού μας δυναμικού 
με το αντίστοιχο εκείνων από τις ανεπτυγμένες χώρες, στην κοινωνία της 
γνώσης. Καμαρώνουμε ως Έλληνες για τα επιτεύγματα μας στον αθλητισμό. 
Θέλω να καμαρώνουμε και για το επίπεδο της παιδείας μας, για τα επιτεύγ
ματα των Ελλήνων επιστημόνων, για την μόρφωση και την κατάρτιση που 
δίνουμε στα παιδιά μας.

Αποφασιστικό στοιχείο στην προσπάθεια είναι η δημόσια διοίκηση. Μια 
διοίκηση που δεν αρκείται στο να διεκπεραιώνει προσχεδιασμένες γραφειο
κρατικές διαδικασίες, αλλά παίρνει διαρκώς πρωτοβουλίες που ενισχύουν 
τις δυνατότητες του πολίτη, σέβονται την αξιοπρέπειά του. Μια διοίκηση 
που παρέχει καλύτερες υπηρεσίες, πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά. Γι' 
αυτό προωθούμε, την εφαρμογή κριτηρίων ποιότητας και μετρήσιμους δεί
κτες αποτελεσματικότητας, που θα δεσμεύουν τη Διοίκηση. Καθιερώνουμε 
νέο μισθολόγιο και συνδέουμε τις αποδοχές των υπαλλήλων με την παραγω
γικότητα. Δημιουργούμε συγχρόνως σ' όλη την επικράτεια 1.000 κέντρα 
πληροφόρησης και εξυπηρέτησης, απλοποιούμε διαδικασίες. Το Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Πολιτών Θεσσαλονίκης είναι ήδη πραγματικότητα.

Έχουμε ανοιχτό μέτωπο με τη διαφθορά. Αναβαθμίζουμε μεταξύ άλλων με 
συγκεκριμένα μέτρα το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. 
Αλλά η αποτελεσματικότητά μας προϋποθέτει και τη συνέργεια των πολιτών.

Η καταπολέμηση της εγκληματικότητας είναι και θα είναι ένας διαρκής αγώ
νας, όπως είναι σ' όλες τις σύγχρονες κοινωνίες. Στον αγώνα αυτό εντεί
νουμε τις προσπάθειές μας. Για παράδειγμα, μέχρι το τέλος του 2004 και ο 
τελευταίος οικισμός της χώρας θα καλύπτεται από πεζή ή εποχούμενη περι
πολία σε μόνιμη βάση και θα έχει ολοκληρωθεί το σχέδιο φύλαξης των 
συνόρων.

Οργανώνουμε την Πολιτιστική Ολυμπιάδα, με στόχο την ανάδειξη της πολι
τιστικής διάστασης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Ταυτόχρονα, μέχρι 
το τέλος της τετραετίας ολοκληρώνουμε τις εργασίες σ' ένα πλέγμα πολιτι
στικών υποδομών όπως π.χ. η Ενοποίηση των Αρχαιολογικών Χώρων της 
Αθήνας, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, η ανέγερση του Νέου
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Μουσείου της Ακρόπολης. Βήμα-βήμα κάνουμε την Ελλάδα επικράτεια πολι
τισμού.

Κρίσιμος συντελεστής στη θετική πορεία της Ελλάδας ήταν και είναι η συμ
μετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτή η συμμετοχή γίνεται ακόμη πιο κρίσιμη, πιο σημαντική με ορίζοντα το 
2004. Σύντομα θα κληθούμε να αποφασίσουμε μαζί με τους άλλους Ευρω
παίους "ποια Ευρώπη θέλουμε". Η ισχυρή κοινωνία, το όραμά μας, θα απα
ντηθεί και μέσα από τις αποφάσεις που θα ληφθούν για το μέλλον της Ευρώ
πης. Εμείς θα αγωνισθούμε για μια πιο κοινωνική Ευρώπη, με ενδυναμωμένες 
αναδιανεμητικές πολιτικές, για πραγματική σύγκλιση και συνοχή. Με ολοκλη
ρωμένη οικονομική πολιτική, ισότιμη της νομισματικής της. Με πολιτικές πιο 
αποτελεσματικές για τα καθημερινά προβλήματα του πολίτη. Με ενισχυμένη 
κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Για μια Ευρώπη πιο ισχυρή 
στο διεθνές σύστημα, πιο ικανή να ανταποκρίνεται στα αιτήματα των κοινω
νιών της. Η προοπτική της Ελλάδας, η διαμόρφωση της ισχυρής κοινωνίας 
θα κριθεί και από την έκβαση αυτής της διαπραγμάτευσης.

Πηγαίνοντας προς το 2004 έχουμε ως στόχο εθνικό την ένταξη της Κύπρου 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την επίλυση του Κυπριακού. Έχουμε συγχρόνως ως 
στόχο στρατηγικό να εμπεδώσουμε το ρόλο της Ελλάδας ως εγγυητή της 
σταθερότητας και της ειρήνης στα Βαλκάνια. Να αντισταθούμε σε σχέδια 
αλλαγής συνόρων. Να επιμείνουμε στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Να 
διασφαλίζουμε συνεχώς την αποτρεπτική ικανότητα των ενόπλων μας δυνά
μεων.

Ελληνίδες, Έλληνες,

Φίλες και φίλοι,

Το σχέδιό μας αυτό συνθέτει την ισχυρή Ελλάδα του αύριο, την πορεία για 
την ισχυρή κοινωνία.

Ας προχωρήσουμε μαζί.

Ας δουλέψουμε μαζί.

Ας κάνουμε μαζί πραγματικότητα το όραμα μιας καλύτερης Ελλάδας. Μια 
Ελλάδα όπως την ονειρευτήκαμε όλοι οι Έλληνες για γενιές ολόκληρες και 
τώρα μπορούμε να κάνουμε τα όνειρά μας πράξη.



8 Σεπτεμβρίου 2 0 0 1

Ομιλία του Πρωθυπουργού
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Κυρίες και κύριοι,

Το 2001 αποτελεί σταθμό στην οικονομική ιστορία της χώρας μας. Είναι η 
πρώτη χρονιά που η Ελλάδα συμμετέχει ως πλήρες μέλος στην Ευρωζώνη,
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στη ζώνη 12 κρατών της Ε.Ε. που έχουν ως κοινό τους νόμισμα το ευρώ. 
Μάλιστα, σε 4 μήνες από σήμερα, το ευρώ θα αντικαταστήσει τη δραχμή.

Το ευρώ ανοίγει για τη χώρα ένα νέο κεφάλαιο. Σηματοδοτεί την ευρωπαϊκή 
προοπτική της Ελλάδας. Μια προοπτική που κινητοποιεί το σύνολο των κοι
νωνικών δυνάμεων για την εδραίωση μιας καθοριστικής αλλαγής, για την 
πραγμάτωση ενός μεγάλου εθνικού στόχου: Μια Ελλάδα σταθερή και ισχυρή 
στην Ευρώπη στα χρόνια και στις δεκαετίες που έρχονται.

Αλλά και η ίδια η Ευρώπη αλλάζει. Τίποτα δεν θα είναι το ίδιο όπως πριν. Στη 
θέση των εθνικών οικονομιών του κάθε κράτους αναπτύσσεται η οικονομία 
της Ευρωζώνης, με κοινά χαρακτηριστικά για όλα τα κράτη. Με φιλοδοξία να 
κάνει την Ευρώπη μια ισχυρή οικονομική δύναμη και να επιτύχει την ευημε
ρία, την κοινωνική ασφάλεια και την πλήρη απασχόληση για όλους τους 
ευρωπαίους πολίτες.

Στο ξεκίνημα αυτό της Ευρωζώνης, η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά. Η ελληνική 
οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται με επιταχυνόμενο ρυθμό. Για 6η 
συνεχή χρονιά είναι μεγαλύτερος του ευρωπαϊκού μέσου όρου, και φέτος 
είναι ο τρίτος υψηλότερος στην Ευρώπη. Οι προοπτικές διαγράφονται 
ακόμα καλύτερες στα χρόνια που έρχονται. Η ψαλίδα στο βιοτικό επίπεδο 
με το μέσο Ευρωπαίο κλείνει σταδιακά.

Αυτή η μεγάλη ευρωπαϊκή αλλαγή, που συνοδεύεται από την παγκοσμιοποί
ηση, τη νέα οικονομία, την κοινωνία της πληροφορίας και τον αυξημένο 
ανταγωνισμό είναι μια μεγάλη πρόκληση για να πετύχουμε καλύτερες επιδό
σεις και να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο το επίπεδο της ζωής μας. Συγ
χρόνως, όμως, απαιτεί περισσότερη γνώση και εξειδίκευση, μεγαλύτερη 
κινητικότητα και προσαρμοστικότητα. Απαιτεί μεγαλύτερη τόλμη και συνέ
πεια στην οικονομική μας πολιτική. Απαιτεί μεθοδικότητα και σωστό προ
γραμματισμό. Απαιτεί ξεκάθαρη στρατηγική.

Αυτή τη στρατηγική θα σας περιγράφω σήμερα. Θα επικεντρωθώ στις βασι
κές αρχές που τη διέπουν. Είναι αρχές που διαμορφώθηκαν με βάση τη 
συσσωρευμένη διεθνή εμπειρία των τελευταίων δεκαετιών. Τις ακολου
θούμε με συνέπεια. Γιατί αυτές οι αρχές, αυτή η οικονομική πολιτική έφεραν 
την Ελλάδα στην ΟΝΕ, και με αυτή την οικονομική πολιτική θα πετύχουμε 
τους στόχους της τετραετίας: την ενίσχυση της πραγματικής και κοινωνικής 
σύγκλισης.

Από τη στιγμή που μπήκαμε στην ΟΝΕ, πολλοί ρωτάνε: "Έχουμε τη δυνατό
τητα να σταθούμε δίπλα σε πιο προηγμένα κράτη; Μπορούμε να ανταγωνι
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στούμε τους Ευρωπαίους εταίρους μας; Μπορούμε να συνεχίσουμε τη στα
θερή πορεία της προόδου, που χαράξαμε τα τελευταία χρόνια; Και με ποιον 
τρόπο; Ποια είναι η στρατηγική μας;" Αυτή τη στρατηγική θα σας περι
γράφω.

Κυρίες και κύριοι,

Φίλες και φίλοι,

Οι 4 βασικές αρχές της οικονομικής μας πολιτικής, οι 4 αρχές της στρατηγι
κής μας για την πραγματική και την κοινωνική σύγκλιση, είναι η Σταθερότητα, 
η Ανάπτυξη με την Κοινωνική Συνοχή, η Επιχειρηματικότητα και η Παραγω
γικότητα. Οποιαδήποτε απόκλιση από τις αρχές αυτές θα σήμαινε επι
στροφή στη στασιμότητα, στην αβεβαιότητα, στους χαμηλούς, μηδενικούς ή 
ακόμη και αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης της πραγματικής οικονομίας, 
στην πραγματική και κοινωνική απόκλιση, στην περιθωριοποίηση της χώρας. 
Γι' αυτό και οι αρχές μας αυτές δεν είναι υπό διαπραγμάτευση.

Ξεκινάω με την πρώτη αρχή, την αρχή της Σταθερότητας.

Σήμερα όλοι πια αναγνωρίζουν ότι μόνο οι χώρες που έχουν σταθεροποιή
σει την οικονομία τους και έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο των διαρθρωτικών 
αλλαγών για τον εκσυγχρονισμό των δομών της οικονομίας βαδίζουν στα
θερά στο δρόμο της ανάπτυξης. Αυτές είναι οι οικονομίες που διαθέτουν 
την αναγκαία ευλυγισία και δυναμισμό ώστε να προσαρμόζονται στις τρέ
χουσες παγκόσμιες κοινωνικοοικονομικές αλλαγές και να διασφαλίζουν το 
βιοτικό επίπεδο των πολιτών τους.

Και η δική μας οικονομία είναι μια οικονομία με σταθερότητα. Σήμερα ο 
Έλληνας πολίτης διακρίνει το όφελος που έχει από το χαμηλό πληθωρισμό. 
Γιατί ο υψηλός πληθωρισμός μειώνει την αγοραστική δύναμη του μισθού 
του ή της σύνταξής του, την πραγματική αξία των εισοδημάτων του.

Διακρίνει, το όφελος που έχει από τα χαμηλά επιτόκια, όταν, για παρά
δειγμα, θέλει να δανειστεί είτε για την αγορά σπιτιού είτε για την επιχείρησή 
του. Σήμερα τα στεγαστικά δάνεια έχουν κυμαινόμενα επιτόκια κάτω από 
6,5%, αλλά και το σταθερό 10-ετές επιτόκιο είναι μόλις 7%. Ας συγκρίνουμε 
αυτά τα επιτόκια με τα κυμαινόμενα επιτόκια του 23% του 1994. Ας θυμη
θούμε ότι τότε δεν προσφέρονταν καν στεγαστικά δάνεια με σταθερό επι
τόκιο επειδή οι τράπεζες φοβόντουσαν τον υψηλό πληθωριστικό κίνδυνο.
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Σήμερα, ο έλληνας ξενοδόχος, ο τουριστικός πράκτορας, δεν ανησυχούν 
για πιθανή ανατίμηση του νομίσματος αφού οι ανταγωνιστές τους στην 
Ιταλία ή την Ισπανία χρησιμοποιούν το ίδιο νόμισμα. Ο Έλληνας εισαγωγέας 
ή εξαγωγέας δεν αντιμετωπίζει τον κίνδυνο υποτιμήσεων ή ανατιμήσεων στις 
συναλλαγές του με τους εμπορικούς εταίρους του στην Ευρωζώνη.

Ο έλληνας πολίτης διακρίνει το όφελος που έχει από την εξαφάνιση των 
ελλειμμάτων και τη μείωση του δημόσιου χρέους. Γιατί οι τόκοι, που πληρώ
νει το κράτος για την εξυπηρέτηση του χρέους, είναι πολύτιμοι πόροι που 
μπορούν να διατεθούν για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής. Για το 2001 και 
μόνο η εξοικονόμηση τόκων ανέρχεται στα 150 δισεκατομμύρια. Σ' αυτή την 
εξοικονόμηση προστίθεται το όφελος από τη μείωση του επιτοκίου στις 
συναλλαγές της χώρας που επιτυγχάνεται ακριβώς λόγω της πτώσης του 
χρέους.

Όμως, η σταθεροποίηση της οικονομίας δεν είναι ένας στόχος που μόλις 
τον κατακτήσεις, μπορείς να αλλάξεις την πολιτική σου και να αδιαφορήσεις 
για το τι ξοδεύεις. Οι ανεύθυνες προτροπές για αύξηση των δαπανών, χωρίς 
ανάλογη αύξηση των εσόδων, εάν εφαρμοσθούν το μόνο που θα πετύχουν 
είναι τη διόγκωση του δημόσιου χρέους και, στη συνέχεια, την επιβράδυνση 
της οικονομικής ανάπτυξης. Όλο και περισσότεροι πόροι θα δεσμεύονται μ' 
αυτή την πολιτική για την εξυπηρέτηση του χρέους, αντί να είναι στη διά
θεση της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής.

Η σταθεροποίηση πρέπει να έχει βάθος χρόνου. Οι πολίτες, τα νοικοκυριά, 
οι επιχειρηματίες όταν σχεδιάζουν το μέλλον τους πρέπει να γνωρίζουν ότι 
η προσήλωση μας στη μακροοικονομική σταθερότητα είναι δεδομένη.

Την προσήλωσή μας στη σταθεροποίηση την εκδηλώνουμε με έργα. Για 
πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδος, μια Κυβέρνηση καταθέτει πρό
γραμμα 3ετίας. Για πρώτη φορά είναι σε θέση να προσδιορίσει τα μελλο
ντικά έργα, τα μελλοντικά έξοδα και έσοδα και να τα ισοσκελίσει. Για πρώτη 
φορά στοχεύει σε συνεχή πλεονάσματα της Γενικής Κυβέρνησης. Για πρώτη 
φορά επιχειρείται μια δραματική μείωση στο λόγο του δημόσιου χρέους 
προς το ΑΕΠ.

Και αυτή η σταθερότητα στο πρόγραμμα τριετίας επιτυγχάνεται, παρά το 
γεγονός ότι συγχρόνως υλοποιούμε προηγούμενες εξαγγελίες μας για μεί
ωση φορολογικών συντελεστών, αύξηση του αφορολόγητου ορίου και 
σημαντική αύξηση στις κοινωνικές δαπάνες.

Θέλω να σταθώ σ' αυτό το σημείο και να πω δυο λόγια για τη φορολογική

Ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Σημίτη
στο Επίσημο Δείπνο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

μεταρρύθμιση. Κύριος στόχος της είναι η δικαιότερη κατανομή των φορο
λογικών βαρών, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και η 
απλοποίηση του συστήματος. Η μεταρρύθμιση θα μειώσει τα κίνητρα για 
φοροδιαφυγή και θα διευκολύνει τον πολίτη. Όμως, απαιτεί πολλή δουλειά, 
την οποία έχουμε ξεκινήσει και θα οριστικοποιήσουμε σε ένα περίπου 
χρόνο.

Στο μεταξύ, με ειδικό νομοσχέδιο που προωθούμε για την ανταγωνιστικό
τητα των επιχειρήσεων, παίρνουμε μέτρα που διευκολύνουν τις συγχωνεύ
σεις των επιχειρήσεων με την καθιέρωση μειωμένου φορολογικού συντελε
στή για τα κέρδη τους. Καθιερώνεται, επίσης, ειδική φορολογική μεταχεί
ριση των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου (venture capital) στο χώρο 
των νέων τεχνολογιών και θα μειωθεί ουσιαστικά η φορολογία των πλοίων 
της ποντοπόρου ναυτιλίας και των εισοδημάτων των ναυτικών. Ακόμη, για να 
ενισχυθεί η επιστημονική έρευνα απαλλάσσουμε από φόρο τις χορηγίες και 
δωρεές σε επιστημονικά ερευνητικά ιδρύματα, μη κερδοσκοπικού χαρα
κτήρα.

Αλλά και στην πλευρά των δημοσίων δαπανών φιλοδοξούμε να περιορί
σουμε τη σπατάλη και να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα των πόρων 
που διαθέτουμε. Επιμένουμε για μεγαλύτερη διαφάνεια στα οικονομικά των 
νοσοκομείων, των OTA και άλλων φορέων. Επίσης, προχωρούμε στην 
καθιέρωση ενός νέου συστήματος κατάρτισης προϋπολογισμού, με μεσο
πρόθεσμους στόχους που θα είναι μετρήσιμοι ώστε να γίνεται αξιολόγηση 
των δαπανών. Η επιβράβευση των φορέων για την επιτυχία των στόχων και η 
"τιμωρία" για την παραβίασή τους με την παροχή ή την αποκοπή πόρων 
εγκαθιστά τα σωστά κίνητρα για την επίτευξη των στόχων.

Κυρίες και κύριοι,

Ο πληθωρισμός, παρά το γεγονός ότι επηρεάζεται από την κοινή νομισμα
τική πολιτική στη Ευρωζώνη, εξακολουθεί να είναι εθνική υπόθεση. Μεσο
πρόθεσμα, στόχος μας είναι ο πληθωρισμός της χώρας μας να παρακολου
θεί το μέσο κοινοτικό όρο ώστε να μην επιδρά στην ανταγωνιστικότητα των 
προϊόντων και υπηρεσιών της χώρας μας. Οι όποιες αποκλίσεις να είναι 
μόνο το αποτέλεσμα της ταχύτερης συγκριτικά οικονομικής μας ανάπτυξης, 
και όχι το αποτέλεσμα στρεβλώσεων στη λειτουργία των αγορών.

Η έλλειψη ανταγωνισμού σε τομείς της οικονομίας τροφοδοτεί τον πληθω
ρισμό. Με τις διαρθρωτικές αλλαγές που προωθούμε στοχεύουμε στην ενί
σχυση του ανταγωνισμού και στην τομεακή αναδιάρθρωση της οικονομίας
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ώστε οι τιμές να μην καθορίζονται αυθαίρετα από τους παραγωγούς αλλά 
από τις δυνάμεις της αγοράς.

Έχουμε ιδρύσει και λειτουργούν ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές, που είναι 
θεματοφύλακες του υγιούς ανταγωνισμού και προστατεύουν τον πολίτη. 
Συγχρόνως, προχωρήσαμε το πρόγραμμα των μετοχοποιήσεων και ιδιωτι- 
κοποιήσεων. Μέσα στην τετραετία θα έχουμε εμβαθύνει ακόμη περισσό
τερο την απελευθέρωση των αγορών ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και ακτο
πλοϊκών συγκοινωνιών.

Ποιος Έλληνας πολίτης δεν έχει δει τα τελευταία χρόνια τη δραστική μεί
ωση στις τιμές της κινητής τηλεφωνίας, περίπου 50%, αφότου εμφανίστηκε 
και τρίτος παροχέας υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στην αγορά;

Κυρίες και κύριοι,

Η δεύτερη αρχή της οικονομικής μας πολιτικής είναι η αρχή της ανάπτυξης 
και της κοινωνικής συνοχής. Η κοινωνική συνοχή είναι στοιχείο δύναμης της 
κοινωνίας μας. Δημιουργώντας όλο και περισσότερες ευκαιρίες για όλους, 
περιορίζοντας τις ανισότητες εξασφαλίζουμε τη δυνατότητα σε όλο και 
περισσότερους να προσαρμόζονται και να αντιμετωπίζουν την ένταξή μας 
σε μια ανταγωνιστική παγκοσμιοποιημένη οικονομία.

Κοινωνική πολιτική, όμως, με ανακατανομή και μόνο του εθνικού προϊόντος 
δεν γίνεται. Η κοινωνική πολιτική προϋποθέτει αύξηση του εθνικού προϊό
ντος. Διαφορετικά, αντιμετωπίζουμε φραστικά μόνο τη μιζέρια.

Ταυτόχρονα, πρέπει να αντιληφθούμε ότι και η ανάπτυξη που βασίζεται σε 
χαμηλές αμοιβές και στην ελλιπή κοινωνική προστασία κουβαλάει το σπόρο 
της αυτοκαταστροφής της. Οδηγείται σε αυτοκαταστροφή.

Εμείς, ως προοδευτική Κυβέρνηση, πιστεύουμε στην αμφίδρομη σχέση, τη 
συνέργια, μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Κύριο 
μέλημά μας είναι να δημιουργήσουμε με τις πολιτικές μας έναν ενάρετο 
κύκλο: Περισσότερη ανάπτυξη, που θα επιτρέπει μεγαλύτερη κοινωνική 
συνοχή, που με τη σειρά της θα σημαίνει ακόμα περισσότερη ανάπτυξη, 
κ.ο.κ. Διαφορετικά, παραμονεύει πάντα ο κίνδυνος της οικονομίας των ανι
σοτήτων και των μειωμένων προσδοκιών, της οικονομίας της ύφεσης και του 
μειωμένου βιοτικού επιπέδου.

Για να επιταχύνουμε την ανάπτυξη είναι ανάγκη να συνεχίσουμε να αντιμε
τωπίζουμε αποφασιστικά τις υστερήσεις σε πολλούς τομείς. Είναι ανάγκη να 
βελτιώσουμε την ικανότητά μας να αντιμετωπίζουμε τις νέες συνθήκες της
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Κοινωνίας της Πληροφορίας και της οικονομίας της γνώσης. Είναι ανάγκη να 
βελτιωνόμαστε συνεχώς σε όλα τα επίπεδα και σ' όλους τους τομείς, ακόμα 
και σ' αυτούς που κατέχουμε τα πρωτεία, όπως η εμπορική ναυτιλία.

Για να επιταχύνουμε την ανάπτυξη πρέπει να επιμείνουμε στις διαρθρωτικές 
αλλαγές. Και διαρθρωτικές αλλαγές δεν είναι μόνο η απελευθέρωση των 
αγορών, η απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων ή οι ιδιωτικοποιήσεις. 
Είναι και ο εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων στις οποίες ένα ποσοστό 
δημόσιου ελέγχου θεωρείται στρατηγικής σημασίας για τη μελλοντική ανά
πτυξη και βιωσιμότητά τους. Αυτές οι επιχειρήσεις πρέπει να πάψουν να λει
τουργούν σαν παραδοσιακές δημόσιες υπηρεσίες γιατί αλλιώς θα συμπαρα
σύρουν όλη τη χώρα στη καθυστέρηση και τη μειωμένη ανταγωνιστικότητα.

Αρωγός της αναπτυξιακής μας πορείας είναι το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στή
ριξης. Στο Γ' ΚΠΣ υπάρχουν συγκεκριμένοι ποσοτικοποιημένοι στόχοι, 
τόσο αναφορικά με τη συνεισφορά των έργων στην απασχόληση, όσο και 
με τη συνολική συνεισφορά τους στον στόχο της αειφόρου ανάπτυξης.

Και αυτό γιατί δεν αντιμετωπίζουμε τους ευρωπαϊκούς διαρθρωτικούς 
πόρους με στενά ταμειακή αντίληψη. Το ενδιαφέρον μας δεν εξαντλείται 
στην επίτευξη ικανοποιητικών ρυθμών απορρόφησης για τις εισροές αυτές. 
Δεν είμαστε από αυτούς που αντιμετωπίζουν τους πόρους αυτούς σαν μια 
παροδική μεταφορά εισοδημάτων. Δεν είμαστε από αυτούς που πιστεύουν 
πως η ανάπτυξη μπορεί να μπει σε αυτόματο πιλότο, και ο αυτόματος αυτός 
πιλότος να είναι οι εισροές πόρων από την ΕΈ. με το ΚΠΣ.

Τα Διαρθρωτικά Προγράμματα Ενισχύσεων, όπως το ΚΠΣ αποτελούν 
μακρόπνοα προγράμματα μεταρρύθμισης. Αποβλέπουν στην αλλαγή και τον 
εκσυγχρονισμό των δομών του μικρο-οικονομικού κυρίως, αλλά και του 
μακρο-οικονομικού περιβάλλοντος, έτσι ώστε οι περιοχές σε υστέρηση να 
κάνουν το άλμα προς τα εμπρός, να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους 
θέση, να αυξήσουν την ευημερία τους. Να υπάρχει αυτοτροφοδοτούμενη 
ανάπτυξη.

Εμείς γνωρίζουμε καλά πως η επιτυχία του ΚΠΣ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
και από το μίγμα της συνοδευτικής οικονομικής πολιτικής, τις βασικές αρχές 
της οποίας περιγράφω σήμερα. Η καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των 
πόρων του Γ' ΚΠΣ έρχεται μέσα από την εξειδίκευση της αναπτυξιακής 
στρατηγικής της χώρας σε βιώσιμα έργα και δράσεις, με συγκεκριμένους, 
ορατούς και επιτεύξιμους στόχους και μέσω αποτελεσματικών μηχανισμών 
διαχείρισης.



Δεν μας αρκούν λοιπόν οι σημερινοί ρυθμοί ανάπτυξης του 4% και 5%, αν 
και αυτοί, όπως είπα πριν, είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη. 
Θέλουμε να έχουμε υψηλούς ρυθμούς και μετά το τέλος των εισροών του Γ' 
ΚΠΣ. Και αυτό θα το πετύχουμε μόνο αν έχουμε φτιάξει τις αναγκαίες υπο
δομές στο φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο. Σ' αυτή την κατεύθυνση διοχε
τεύουμε τους πόρους μας και την προσπάθειά μας.

Όσον αφορά την κοινωνική μας πολιτική, αυτή είναι συνεπής με την αναπτυ
ξιακή μας πολιτική. Θέλω να θυμίσω, για παράδειγμα, ότι τα προηγούμενα 
χρόνια στην Ελλάδα, αν και σε περίοδο δημοσιονομικής πειθαρχίας και 
πάταξης του πληθωρισμού, αν και η Ελλάδα ήταν από τις πιο αδύναμες οικο
νομικά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πραγματικοί μισθοί αυξήθηκαν 
σημαντικά. Συγκεκριμένα, την περίοδο 1994-2000 αυξήθηκαν κατά 2,3% το 
χρόνο, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ίδιο διάστημα οι πραγματικοί μισθοί 
αυξήθηκαν μόνο κατά 0,5% το χρόνο.

Θέλω να θυμίσω, επίσης, ότι στη δύσκολη περίοδο της δημοσιονομικής 
προσαρμογής, την περίοδο 1994-2000, οι δαπάνες για κοινωνική προστασία 
αυξήθηκαν από τα 4,7 τρις δρχ. που ήταν το 1993 στα 10,1 τρις το 2000. Η 
κατώτατη σύνταξη του ΟΓΑ από 15.000 το 1993 είναι σήμερα πάνω από 
48.000. Η κατώτατη σύνταξη του ΙΚΑ από 75.000 το 1993 είναι σήμερα 
152.000 μαζί με το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εμείς θεσμοθετή
σαμε.

Η κοινωνική πολιτική μας ενισχύεται ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρό
νια. Με τους πόρους που εξοικονομούμε από τη μείωση του δημόσιου χρέ
ους και τη χρονική μετάθεση μέρους των εξοπλιστικών μας προγραμμάτων, 
ενισχύουμε ακόμα περισσότερο τα προγράμματα κοινωνικής προστασίας, 
της ασθένειας, της αναπηρίας, της ανεργίας, της οικογενειακής φροντίδας, 
της στέγασης, του κοινωνικού αποκλεισμού, των συντάξεων, κ.ο.κ. Για παρά
δειγμα, η σύνταξη του ΟΓΑ και το ΕΚΑΣ θα αυξηθούν κατά 5.000 δραχμές 
το μήνα από την 1/1/2002, και τα επόμενα χρόνια θα έχουν επιπλέον αυξή
σεις ανάλογου μεγέθους.

Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 2001-2004, οι δαπάνες για κοινωνική προ
στασία προβλέπεται να αυξηθούν κατά 40% περίπου, να αυξηθούν δηλαδή 
από τα 10,1 τρις το 2000 στα 14,3 τρις το 2004. Για την ίδια περίοδο, ο 
σωρευτικός πληθωρισμός αναμένεται να είναι περίπου I 1%, γεγονός που 
σημαίνει μια πραγματική και ουσιαστική αύξηση στις κοινωνικές δαπάνες. 
Αυτή η αύξηση είναι μεγαλύτερη από την αναμενόμενη αύξηση της οικονο
μικής δραστηριότητας κατά μιάμισι περίπου ποσοστιαία μονάδα το χρόνο.
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Με άλλα λόγια, οι κοινωνικές δαπάνες αυξάνονται όχι μόνο σε όρους αγορα
στικής δύναμης, αλλά και ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Σ' αυτό το σημείο θέλω να σταθώ και να επισημάνω ότι κοινωνική πολιτική 
δεν ασκεί μόνο το κράτος, αλλά και ιδιωτικοί φορείς. Η κοινωνία των πολι
τών δεν δημιουργείται μόνο με κρατικές παρεμβάσεις. Πρέπει οι επιχειρή
σεις να ανταποκριθούν περισσότερο στην κοινωνική ευθύνη τους για την 
ποιότητα ζωής των στελεχών τους, την αύξηση της απασχόλησης, το σεβα
σμό του περιβάλλοντος, την τοπική ανάπτυξη.

Γι' αυτό και θεωρούμε οικονομικά και κοινωνικά ενδεδειγμένο οι επιχειρή
σεις να δημοσιεύουν εκτός από τον ισολογισμό τους και τον απολογισμό 
τους και έναν ξεχωριστό Κοινωνικό Απολογισμό, στον οποίο παρουσιάζουν 
τις δράσεις και ενέργειες του έτους πάνω σε θέματα προσωπικού, απασχό
λησης, τοπικών κοινωνικών παρεμβάσεων, κλπ.

Κυρίες και κύριοι,

Η πολιτική μας για την Ανάπτυξη και την Κοινωνική Συνοχή είναι μια πολιτική 
που δεν επιδρά μόνο στο σημερινό, αλλά και στο μελλοντικό βιοτικό μας 
επίπεδο. Η σημερινή πολιτική μας θεμελιώνει το περιβάλλον στο οποίο θα 
ζήσουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Η πολιτική μας κληροδοτεί τις επό
μενες γενιές με φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο, επιδρά στο φυσικό περι
βάλλον τους, τους δίνει τη μαγιά με την οποία θα εργαστούν και θα δημι
ουργήσουν. Τους κληροδοτεί επίσης κανόνες, θεσμούς και κοινωνικά συμ
βόλαια.

Ένα τέτοιο κοινωνικό συμβόλαιο είναι και το ασφαλιστικό. Είναι ένα συμβό
λαιο μεταξύ γενεών, το οποίο η δική μας γενιά οριοθετεί, αλλά η επόμενη 
γενιά θα έρθει να εκπληρώσει. Είναι λοιπόν σημαντικό να προσέξουμε τη 
δομή του. Να είμαστε δίκαιοι απέναντι σ' αυτούς που εργάζονται αλλά και 
στις επόμενες γενιές των εργαζομένων, οι οποίοι θα εργαστούν για τη δική 
μας σύνταξη.

Πρέπει να λύσουμε το ασφαλιστικό όχι επειδή η λύση του θα επηρεάσει την 
οικονομία μας στα αμέσως επόμενα χρόνια. Δεν πιεζόμαστε ούτε πολιτικά 
ούτε οικονομικά για κάτι τέτοιο. Πρέπει, όμως, να το λύσουμε σήμερα 
επειδή οι κανόνες που θα οριοθετήσουμε σήμερα στο σύστημα επιδρούν 
στην τροχιά ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας τις επόμενες δεκαετίες.

Το ασφαλιστικό δεν είναι μόνο ταμειακό πρόβλημα και η εστίασή του τους 
τελευταίους μήνες αποκλειστικά και μόνο στον τρόπο χρηματοδότησής του



εκτρέπει τον διάλογο από την πηγή του προβλήματος. Το ασφαλιστικό είναι 
κυρίως πρόβλημα σταθερότητας, μακροχρόνιας ανάπτυξης και κοινωνικής 
συνοχής.

Η επίλυσή του θα έρθει μέσα από έναν ουσιαστικό διάλογο με όλες τις κοι
νωνικές και παραγωγικές δυνάμεις, μέσα από την διαμόρφωση νέων ενεργών 
συγκλίσεων και ευρύτερων συναινέσεων.

Κυρίες και κύριοι,

Έρχομαι τώρα να σας περιγράφω την τρίτη αρχή της οικονομικής μας πολι
τικής, που είναι η αρχή της επιχειρηματικότητας. Η τόνωση της επιχειρημα
τικότητας και η δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ίδρυση νέων 
μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις 
για την ανάπτυξη, τη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της ελληνικής οικο
νομίας, και επομένως την παράλληλη αύξηση της απασχόλησης και τη μεί
ωση της ανεργίας.

Παρά την πρόσφατη μείωση που καταγράφηκε, η ανεργία αποτελεί σημα
ντικό πρόβλημα στη χώρας μας. Θέλουμε να δούμε την ανεργία να μειώνε
ται ακόμα περισσότερο. Θέλουμε να επιτύχουμε τη δημιουργία πολλών 
νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Έχουμε ως εργαλείο ενεργητικών πολιτικών το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για 
την Απασχόληση. Όμως αυτές οι πρωτοβουλίες δεν αρκούν. Το κράτος 
σήμερα δεν δημιουργεί θέσεις εργασίας. Οσες φορές το αποπειράθηκε, τα 
όποια θετικά αποτελέσματα ήταν μόνο προσωρινά, και τα διαδέχθηκαν 
ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα. Διότι η παραγωγική διαδικασία πρέπει να 
λειτουργεί με κριτήρια οικονομικής αποτελεσματικότητας. Στην παραγωγική 
διαδικασία, ο ρόλος του κράτους είναι να διαμορφώνει τα σωστά μικρο
οικονομικά κίνητρα και το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η ιδιωτική 
πρωτοβουλία, να εγγυάται τη σωστή λειτουργία των θεσμών και των αγορών, 
να προστατεύει τα δικαιώματα των εργαζομένων, να βελτιώνει τις υποδομές. 
Η κοινωνική πολιτική δεν ασκείται με τη λειτουργία κρατικών επιχειρήσεων. 
Η κοινωνική πολιτική πρέπει να ασκείται σε άλλο επίπεδο και με άλλα μέσα.

Αυτό που χρειάζεται σήμερα για να πετύχουμε την αύξηση της απασχόλη
σης είναι η καθημερινή δημιουργία νέων ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, αλλά 
και η βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των υφιστάμενων επιχειρήσεων. 
Είναι αναγκαία η προώθηση των νέων τεχνολογιών, η αφομοίωση και δημι
ουργική αξιοποίησή τους, η ποιοτική ανασυγκρότηση του παραγωγικού 
ιστού της χώρας, η προσαρμοστικότητα στα μεταβαλλόμενα σήματα που
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εκπέμπουν οι διεθνείς αγορές, η διεθνής οικονομία, η νέα ψηφιακή οικονο
μία.

Δεν μπορούμε να αγνοούμε, για παράδειγμα, πως στη σημερινή παγκόσμια 
οικονομία, η ποιότητα αποτελεί όχι μόνο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αλλά 
και πολλές φορές προϋπόθεση για τη δραστηριοποίηση σε μία αγορά. Και 
βέβαια χρειάζονται επενδύσεις, τόσο από εγχώρια όσο και από ξένα κεφά
λαια. Έτσι δημιουργούνται ποιοτικές, διατηρήσιμες θέσεις εργασίας.

Για να επενδυθούν κεφάλαια στην Ελλάδα, για να δημιουργηθούν νέες δυνα
μικές επιχειρήσεις, πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, ένα 
ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον. Διεθνείς έρευνες επισημαίνουν τη 
σημαντική βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στην Ελλάδα τα τελευ
ταία χρόνια. Χαρακτηρίζουν πλέον το επενδυτικό και επιχειρηματικό κλίμα 
"καλό", από "μέτριο" που το έκριναν στην αρχή της προηγούμενης δεκαε
τίας.

Αυτό είναι οπωσδήποτε μια θετική εξέλιξη, εμάς όμως αυτό δεν μας ικανο
ποιεί. Θέλουμε να πάμε την Ελλάδα ακόμη ψηλότερα. Μειώνουμε τη γραφει
οκρατία στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων με την κατάργηση των πολλα
πλών πιστοποιητικών. Λειτουργούμε πιλοτικά Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών 
σε έδρες νομαρχιών. Δημιουργούμε ολοκληρωμένο Δίκτυο Δομών Επιχει
ρηματικής Υποστήριξης σε περιφερειακό επίπεδο. Προσφέρουμε υπηρε
σίες και γνώση με την ηλεκτρονική δικτύωση των υπουργείων. Ενισχύουμε 
τον τηλεπικοινωνιακό και μεταφορικό ιστό της χώρας, φτιάχνουμε ένα κρά
τος πιο αποτελεσματικό.

Παρέχουμε κίνητρα για τη σύνδεση των μικρών επιχειρήσεων με το Διαδί
κτυο. Χρηματοδοτούμε δράσεις που έχουν ως στόχο την Ηλεκτρονική 
Τυποποίηση, τη Δημιουργία Εθνικών Δεικτών Ικανοποίησης Πελατών και 
Καταναλωτών, την ανάπτυξη, εφαρμογή και λειτουργία νέων Συστημάτων 
Πιστοποίησης των επιχειρήσεων όχι μόνο σε θέματα ποιότητας αλλά και σε 
θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Προσφέρουμε χρηματοδό
τηση μέσω εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου, ενισχύουμε τα τεχνολο
γικά πάρκα και τα ερευνητικά κέντρα, δίνουμε κίνητρα για εκπαίδευση στις 
νέες τεχνολογίες, προσφέρουμε κίνητρα για επενδύσεις, για συγχωνεύσεις 
επιχειρήσεων.

Προσφέρουμε κίνητρα για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης 
στη λειτουργία των επιχειρήσεων, για τον οικολογικό αναπροσανατολισμό 
της επιχειρηματικής δραστηριότητας που όχι μόνο προσφέρει ανταγωνι-
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στικό πλεονέκτημα, αλλά συμβάλει και ουσιαστικά στην προσπάθεια για αει
φόρο ανάπτυξη.

Όμως, οι ιδιώτες είναι αυτοί που αξιοποιούν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες. 
Και οφείλουν να τις αξιοποιήσουν. Δεν αρκεί, με άλλα λόγια, να δημιουργη- 
θούν οι σωστές προϋποθέσεις. Πρέπει να εκδηλωθεί και η ανάλογη κινητο
ποίηση για την αξιοποίησή τους.

Καλώ όλους όσους έχουν ιδέες να κινητοποιηθούν προκειμένου να κερδί
σουν από τις ευκαιρίες που αρχίζουν να παρέχονται. Η πολιτεία προσπαθεί 
και προσφέρει ευκαιρίες, εκπονεί προγράμματα. Το μέλλον μας όμως το 
χτίζουμε με την δική μας πρωτοβουλία.

Κυρίες κοι κύριοι,
Θέλω τώρα να σας περιγράφω σύντομα την τέταρτη και τελευταία αρχή της 
οικονομικής μας πολιτικής, που είναι η αρχή της παραγωγικότητας. Η δυνα
τότητα που έχει μια χώρα να βελτιώνει το βιοτικό της επίπεδο εξαρτάται σε 
σημαντικό βαθμό από την ικανότητά της να αυξάνει το προϊόν που παράγει 
ανά εργαζόμενο ή καλύτερα, το προϊόν ανά ώρα εργασίας. Εξαρτάται, 
δηλαδή, από την αύξηση της παραγωγικότητας.

Κατά κανόνα, οι μόνες χώρες που πέτυχαν να βελτιώσουν το βιοτικό τους 
επίπεδο, στη διάρκεια του 20ου αιώνα που διανύσαμε, ήταν αυτές που για 
μακρά χρονική περίοδο πέτυχαν υψηλούς ρυθμούς αύξησης της παραγωγι
κότητας.

Αύξηση της παραγωγικότητας προϋποθέτει επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο 
και σε ανθρώπινο δυναμικό. Προϋποθέτει τεχνολογική, οργανωτική και ποι
οτική αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων, πιο ανταγωνιστικές μονάδες. Προϋ
ποθέτει ενίσχυση της έρευνας με την εμπορευματοποίηση των αποτελεσμά
των της, τη σύνδεση με τις ανάγκες και τις προκλήσεις της παραγωγικής δια
δικασίας. Προϋποθέτει τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτο
μίας, που αποτελούν τη βάση για την τεχνολογική πρωτοπορία. Παραγωγι
κότητα, επιχειρηματικότητα και τεχνολογία αποτελούν βασικούς κινητήριους 
μοχλούς για ανταγωνιστικές, με υψηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης, οικονομίες.
Αύξηση της παραγωγικότητα, προϋποθέτει ενίσχυση της Υγείας, της Παι
δείας και της δια βίου μάθησης των εργαζομένων. Προϋποθέτει αρμονικές 
εργασιακές σχέσεις, ικανοποιητικό εργασιακό περιβάλλον. Προϋποθέτει την 
εγκαθίδρυση κινήτρων στον εργασιακό χώρο ώστε η επιπλέον προσπάθεια 
του εργαζόμενου, η πρωτοβουλία του, η εφευρετικότητά του, ο ενθουσια
σμός του, να αμείβονται.
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Στην Ελλάδα οι επενδύσεις από το 1994 και μετά αυξάνονται ετησίως κατά 
μέσο όρο 6% έναντι 0,8% στην εικοσαετία 1974-1994. Και η τάση αυτή ανα
μένεται να συνεχιστεί και στα επόμενα χρόνια, όχι μόνο λόγω των πόρων 
από τα διαρθρωτικά ταμεία, αλλά κυρίως λόγω της προβλεπόμενης αύξησης 
ιδιωτικών εγχώριων και ξένων επενδύσεων, αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης 
βελτίωσης του όλου επιχειρηματικού κλίματος.

Στην έρευνα και την καινοτομία, όμως, οι στατιστικές μας εμφανίζουν να 
υστερούμε σε σχέση με τις υπόλοιπες αναπτυγμένες οικονομίες. Οι πρωτο
βουλίες μας για την ενθάρρυνση της έρευνας και καινοτομίας με τις φορο- 
ελαφρύνσεις που ανέφερα πριν, αλλά και για τη σύνδεση της έρευνας με την 
παραγωγή, για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, για την 
ταχύτερη υιοθέτηση και αφομοίωση των τεχνολογικών καινοτομιών, εκεί 
ακριβώς στοχεύουν: στην κάλυψη της υστέρησης που καταγράφεται στη 
χώρα μας.

Βεβαίως, η παραγωγικότητα εξαρτάται επίσης από την υγεία, τις δεξιότητες 
και τη γνώση των εργαζομένων. Η ανανεωμένη μάθηση προσφέρει το κλειδί 
για την επιτυχία στη νέα οικονομία. Σήμερα, η σχέση οικονομίας και εκπαί
δευσης αναδεικνύεται περισσότερο από κάθε φορά κρίσιμη.

Η δια βίου εκπαίδευση καλύπτει τις ανάγκες για ανανέωση των δεξιοτήτων 
των εργαζομένων. Μακροπρόθεσμα, οι μόνιμα κερδισμένοι θα είναι αυτοί 
που καταφέρνουν να ανανεώνουν και να διατηρούν το απόθεμα γνώσεων, 
εφευρετικότητας και ιδεών και δεν αρκούνται στις γνώσεις που τους 
παρείχε το σχολείο ή ακόμη και το πανεπιστήμιο.

Γι' αυτό και η Κυβέρνηση διοχετεύει ένα υψηλό ποσοστό των διαθέσιμων 
πόρων της, αλλά και του Γ' ΚΠΣ στην Υγεία, την Παιδεία και στην κατάρτιση 
και δια βίου μάθηση των εργαζομένων με έμφαση στα νέα επαγγέλματα, 
στην τεχνολογία και την ψηφιακή οικονομία. Τουλάχιστον 300 χιλιάδες 
άνεργοι και άλλες 300 χιλιάδες εργαζόμενοι θα εκπαιδευτούν τα επόμενα 
χρόνια μέσω των προγραμμάτων αυτών, ενώ πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις 
έχουν δικά τους προγράμματα κατάρτισης των στελεχών τους. Άλλωστε, 
στη σημερινή εποχή, η δια βίου εκπαίδευση και η ανανέωση των δεξιοτήτων 
των εργαζομένων παρέχουν την κύρια ασφάλεια απέναντι στον κίνδυνο από
λυσης ή μείωσης των πραγματικών αποδοχών.

Κυρίες και κύριοι,

Σας ανέλυσα τις 4 βασικές αρχές μας: Σταθερότητα, Ανάπτυξη με Κοινωνική 
Συνοχή, Επιχειρηματικότητα και Παραγωγικότητα. Αυτές τις αρχές ακολου-
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θούμε. Μ' αυτές τις αρχές χτίζουμε την ισχυρή κοινωνία, την ισχυρή οικονο
μία.

Οι αρχές αυτές, αλλά και η σταθερότητα και η αποτελεσματικότητα με την 
οποία εφαρμόζουμε την πολιτική μας στην οικονομία δείχνουν το βάθος 
του προγράμματος μας, τη συνεκτικότητα των θέσεών μας, τη σύγχρονη 
πολιτική και οικονομική μας πρόταση, που μετουσιώνουμε σε πράξη.

Υλοποιούμε την καθαρή εντολή του ελληνικού λαού, τη μεγάλη εθνική επι
λογή για μια Ελλάδα σταθερή και ισχυρή στην Ευρώπη στα χρόνια και στις 
δεκαετίες που έρχονται. Αυτή η εθνική επιλογή είναι αδιαπραγμάτευτη. Ο 
ελληνικός λαός δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να διακυβεύσει και να θέσει 
υπό αίρεση όσα με κόπο κατέκτησε η χώρα.

Δεν διαχειριζόμαστε το παρόν υποθηκεύοντας το μέλλον. Δεν πολιτευόμα
στε με ευκαιριακές σημαίες και φραστικά πυροτεχνήματα. Με την υπεύθυνη 
πολιτική μας κερδίζουμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Κερδίζουμε 
το παρόν. Κατακτούμε το μέλλον.

Καθαροί στόχοι του ελληνικού λαού και της Κυβέρνησης είναι η ανάπτυξη, 
το νέο κοινωνικό κράτος, η ενδυνάμωση της διεθνούς θέσης της χώρας. 
Προωθούμε την ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή και ασφάλεια για μια Ισχυρή 
Ελλάδα. Προωθούμε ένα νέο αναπτυξιακό άλμα. Με συνέπεια, εργασία και 
πρόγραμμα οικοδομούμε την Ισχυρή Κοινωνία. Την Ισχυρή Οικονομία.

Μια οικονομία που δημιουργεί νέες και ποιοτικές θέσεις εργασίας, που προ
σελκύει νέες επενδύσεις στο φυσικό και το ανθρώπινο κεφάλαιο, που σέβε
ται το περιβάλλον.

Μια οικονομία που προσαρμόζεται μεν στους κανόνες της αγοράς και στις 
απαιτήσεις του καταναλωτή και του πολίτη, αλλά συγχρόνως οριοθετεί τους 
κανόνες συμπεριφοράς αυτής της αγοράς, παρεμποδίζει την άνομη συγκέ
ντρωση πλούτου, χαλιναγωγεί την απληστία, διαχέει τα οφέλη της ανάπτυξης 
σε όλους τους πολίτες της χώρας.

Μια οικονομία που παράγει ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία 
αναζητούν οι πολίτες όλης της Ευρώπης, όλου του κόσμου.

Μια οικονομία στην οποία οι πολίτες αποταμιεύουν και επενδύουν, φτιά
χνουν τις δομές και τις υποδομές που θα επιτρέψουν και στις μελλοντικές 
γενιές να δημιουργούν και να ευημερούν.

Μια οικονομία, όπου το κράτος δεν ασφυκτιά κάτω από την πίεση του χρέ
ους, που έχει την ικανότητα να επεμβαίνει και να δαπανά σε περίπτωση ανά
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γκης.

Μια οικονομία που αντέχει στο χρόνο, που έχει τις βάσεις για μια τροχιά 
ανάπτυξης δεκαετιών.

Αυτή η ισχυρή οικονομία είναι το θεμέλιο για την ισχυρή Ελλάδα, την ισχυρή 
κοινωνία.

Για μια Ελλάδα ισχυρή και σταθερή στην Ευρώπη στα χρόνια και στις δεκαε
τίες που έρχονται.

Σας ευχαριστώ.
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Συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού 
και Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Σημίτη 
στην 66η Λιεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης παρεχώρησε σήμερα το μεσημέρι την 
καθιερωμένη συνέντευξη προς τους εκπροσώπους του Τύπου, στο πλαίσιο 
των εκδηλώσεων της 66ης Δ.Ε.Θ.

Ο Πρωθυπουργός στην εισαγωγική παρέμβασή του είπε τα εξής:

"Κυρίες και κύριοι παρουσίασα τις μέρες που πέρασαν, την πολιτική που 
ακολουθεί η Ελλάδα, η Κυβέρνηση για τη νέα εποχή.

Πάμε μπροστά με σταθερότητα, σχέδιο και αυτοπεποίθηση. Το σχέδιό μας 
διατυπώνεται στο σύμφωνο για μια ισχυρή κοινωνία. Σε αυτό το σύμφωνο, 
αναφέρονται οι συγκεκριμένες δράσεις που αναλαμβάνει, προωθεί και ολο
κληρώνει η Κυβέρνηση μέχρι και το 2004 -ανακοίνωσα τις σχετικές γραμ
μές- στοχεύει στην ανάπτυξη, το νέο κοινωνικό κράτος, την ενδυνάμωση 
της διεθνούς θέσης της χώρας. Οι λεπτομέρειες του σχεδίου, θα δημοσιευ
τούν αύριο, Δεύτερα.

Παρουσίασα επίσης χτες στην οικονομική ομιλία μου, την οικονομική στρα
τηγική μας για την πραγματική και κοινωνική σύγκλιση, βασισμένη στη στα
θερότητα, στην ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή, την επιχειρηματικότητα και 
την παραγωγικότητα. Την επιδίωξη για μια δεύτερη γενιά διαρθρωτικών 
αλλαγών με παρεμβάσεις για την επιχειρηματικότητα και παραγωγικότητα.

Αναφέρθηκα στο γεγονός, στη διάρκεια της εβδομάδας που πέρασε, ότι για 
πρώτη φορά επεξεργαστήκαμε ένα πρόγραμμα τριετίας, για την κατανομή 
των πόρων. Στο πρόγραμμα αυτό, διαθέτουμε σημαντικά περισσότερους 
πόρους για την κοινωνική πολιτική, από ότι είχαμε προβλέψει στις δεσμεύ
σεις μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Η Ελλάδα σήμερα διακρίνεται από πολιτική και οικονομική σταθερότητα.



Δημιουργεί τις βάσεις για μια ανάπτυξη που είναι αυτό-τροφοδοτούμενη, 
είναι μέλος της Ευρωζώνης, ανήκει στον κύκλο των πιο ανεπτυγμένων χωρών 
της Ευρώπης. Από I ης Ιανουάριου το νόμισμά μας, το Ευρώ, θα είναι ένα 
από τα ισχυρότερα νομίσματα στον κόσμο.

Οι προοπτικές της χώρας είναι πολύ καλές. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι 
δεν υπάρχουν πολλά προβλήματα, πάνω στα οποία σκύβουμε -και πρέπει να 
σκύβουμε- με προσοχή. Και ιδίως το πρόβλημα να περιορίσουμε τις ανισό
τητες και να ισχυροποιήσουμε την κοινωνική συνοχή και δικαιοσύνη.

Χαίρομαι που βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη. Μια πόλη, στην οποία είναι 
ορατή η αλλαγή του ρόλου της Ελλάδας. Η ανάπτυξή της, η μεγάλη από
στασή της από τις γειτονικές της χώρες, η παρουσία της ως δύναμη προό
δου, σταθερότητας, ειρήνης στα Βαλκάνια.

Μια πόλη, στην οποία θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος Κορυφής το 2003. Θα 
επιβεβαιωθεί έτσι, η διεθνή της σημασία και η διεθνή της ακτινοβολία. Εδώ, 
στη Θεσσαλονίκη ακούγεται πιο δυνατά από αλλού, ότι διεκδικούμε ένα 
καλύτερο μέλλον, ότι αυτό το μέλλον εξαρτάται από εμάς και το κατα
κτούμε.

Σας ευχαριστώ και περιμένω τις ερωτήσεις σας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, τώρα που είστε από θέση ισχύος 
στο θέμα των ταυτοτήτων και η τακτική σας δικαιώθηκε πολιτικά από τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί δεν καλείτε εσείς τον Αρχιεπίσκοπο σε 
συνάντηση; Γιατί επιμένετε σε μια στάση που πολλοί τη χαρακτηρίζουν ως 
εγωιστική;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Το θέμα των ταυτοτήτων έχει κλείσει. Δεν υπάρχουν 
νικητές και ηττημένοι. Οσον αφορά εμάς, δεν ήταν ποτέ μια αναμέτρηση 
δύναμης.

Εμείς, η Κυβέρνηση, έχουμε υποχρέωση να προστατεύουμε τα συνταγμα
τικά δικαιώματα των Ελλήνων, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σύμφωνα με το 
Σύνταγμά μας ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να πιστεύει σε ό,τι θέλει.

Υπάρχει η αρχή της ανεξιθρησκίας, της ελεύθερης επιλογής της πίστης. 
Αυτό σημαίνει ότι κανένας δεν είναι υποχρεωμένος να δηλώνει τι πιστεύει. 
Σημαίνει όμως επίσης ότι κανένας δεν μπορεί να τίθεται μπροστά στο 
δίλημμα: αν θα δηλώσει ή όχι τι πιστεύει. Και αυτή δεν είναι η άποψη μόνο 
της Κυβέρνησης, το Συμβούλιο της Επικράτειας επιβεβαίωσε αυτή την 
άποψη.

Συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Σημίτη
στην 66η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.

Η Εκκλησία έχει ένα πνευματικό και κοινωνικό έργο να πραγματοποιήσει. 
Είναι ελεύθερη να το πραγματοποιήσει. Και η Πολιτεία είναι πάντα πρόθυμη 
να συζητήσει με την Εκκλησία, να της συμπαρασταθεί σε αυτό το έργο.

Εμείς έχουμε επανειλημμένα δηλώσει ότι είμαστε στη διάθεση της Εκκλη
σίας -εφόσον πάρει την πρωτοβουλία- να συζητήσουμε τα όποια θέματα 
νομίζει ότι έχουν σημασία, τα όποια θέματα αφορούν τη σχέση Εκκλησίας 
και Πολιτείας.

Επαναλαμβάνω όμως ότι το θέμα των ταυτοτήτων έχει κλείσει και δεν μπο
ρεί να είναι αντικείμενο συζήτησης.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, το τελευταίο διάστημα -όπως θα 
ξέρετε κι εσείς πολύ καλά- κυκλοφόρησαν σενάρια διαδοχής σας στο 
ΠΑΣΟΚ, μάλιστα με εμπλοκή ορισμένων κορυφαίων στελεχών θα έλεγα. 
Θέλω να σας ρωτήσω πρώτον σας ενόχλησαν αυτά τα σενάρια; Δεύτερον, 
εξακολουθεί να ισχύει η περσινή ή προπέρσινη δήλωσή σας -δεν θυμάμαι 
ακριβώς- ότι θα σας βλέπουμε για πολλά χρόνια ακόμη; Ευχαριστώ.

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ευχαριστώ κ.Καρελιά, αυτή η ερώτηση είναι σε κάθε 
συνέντευξη εδώ στη Θεσσαλονίκη, περίπου η ίδια. Θέλω να επαναλάβω κι 
εγώ το ίδιο το οποίο έχω πει κι άλλες φορές, ότι θα ηγηθώ του ΠΑΣΟΚ στις 
εκλογές του 2004. Γιατί έχω ένα έργο να πραγματοποιήσω, γιατί υπάρχει ένα 
σχέδιο για το οποίο αισθάνομαι ευθύνη και αυτό το σχέδιο πρέπει να προ
χωρήσει.

Το θέμα της επόμενης ηγεσίας, θα το θέσω εγώ όταν πρέπει. Και κριτήριο 
είναι το συμφέρον της χώρας, το συμφέρον του τόπου. Δεν είναι βεβαίως 
κριτήριο σε καμιά περίπτωση, η κατοχή μιας θέσης, ή η απόλαυση κάποιων 
εξουσιών από τη θέση αυτή.

Κριτήριό μας είναι και για εμένα και για το ΠΑΣΟΚ, πως θα προχωρήσει 
καλύτερα ο τόπος, πως θα πραγματοποιήσουμε το σχέδιό μας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, να συνεχίσω την ερώτηση του 
συναδέλφου. Ενα χρόνο μετά τις εκλογές όμως ανοίγει και το θέμα της 
εκλογής του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας.

Πρώτο ερώτημα: Ενδιαφέρεστε για τη θέση του Προέδρου της Δημοκρα
τίας; Και δεύτερο ερώτημα: Την εντολή του ελληνικού λαού για την επόμενη 
τετραετία -εάν την πάρετε βεβαίως- θα την διαχειριστεί τι, εσείς, ποιος;

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κύριε Σκουρή, είμαστε 2001. Μιλάτε για το 2005. Θα 
σας πω ότι είναι πολύ πρόωρο, όπως είναι πρόωρο το 2004. Στη Θεσσαλο-



νίκη του 2003 μπορεί να ξαναθέσετε ή στο 2004 την ερώτηση.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, τις τελευταίες ημέρες η Κυβέρνησή 
σας δια των εκπροσώπων της, εμμέσως αλλά σαφέστατα, μίλησε για 
εμπλοκή δικαστικών λειτουργών σε πολιτικά παιχνίδια. Την ίδια στιγμή εσείς 
εδώ από τη Θεσσαλονίκη μιλήσατε για ανοιχτό μέτωπο με τη Δεξιά.

Θέλω να μου πείτε, αν σε αυτό το μέτωπο βάζετε απέναντι σας και δικαστι
κούς λειτουργούς, ή εν πάση περιπτώσει αν θεωρείτε ότι εμπλέκονται σε 
πολιτικά παιχνίδια κρατικοί λειτουργοί;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Τις τελευταίες μέρες συνέβη το εξής: Ενα κείμενο, ένα 
πόρισμα, δεν ξέρω ακριβώς ποιος είναι ο χαρακτήρας του, το οποίο σύμ
φωνα με τους κανόνες θα έπρεπε να γνωρίζει η δικαστική Αρχή και ο Πρόε
δρος της Βουλής, βρέθηκε προφανώς στα χέρια του κ.Εβερτ.

Και υπάρχει το εύλογο ερώτημα, πού απέκτησε ο κ.Εβερτ το κείμενο; Περι
μένω να μου απαντήσει και να μας απαντήσει, πώς υπεξαιρέθη αυτό το κεί
μενο και βρέθηκε στα χέρια του. Αυτό τόνισε η Κυβέρνηση και τίποτα άλλο.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, χθες το βράδυ, ενώ εσείς μιλού
σατε σε αυτόν εδώ το χώρο και εξαγγέλλατε οικονομική πολιτική, τα 
Κόμματα της Αντιπολίτευσης, σύσσωμη θα έλεγα η Αντιπολίτευση, οργά
νωσε δυναμικές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο γι' 
αυτή την πρωτοβουλία τους;

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πρώτα, για να ακριβολογήσουμε, δεν οργάνωσαν τα 
Κόμματα της Αντιπολίτευσης, ορισμένοι φορείς οργάνωσαν τις διαδηλώ
σεις. Στην Ελλάδα η ελευθερία έκφρασης δεν έχει περιορισμούς. Ο καθένας 
μπορεί να διαδηλώνει και να εκφράζει τη γνώμη του και έτσι πρέπει να είναι.

Η ελευθερία του ενός, έχει όριο την ελευθερία του άλλου. Δεν μπορεί δια- 
δηλώνοντας τη δική του άποψη, να παρεμποδίζει στον άλλον να διαδηλώσει 
κι αυτός τη δική του άποψη ή να παρουσιάσει τη δική του πεποίθηση.

Η άποψή μου είναι, ότι όποιος αισθάνεται ότι πρέπει να διαδηλώσει, να δια- 
δηλώνει. Και βεβαίως πρέπει να σέβεται τον άλλον. Είναι αρχή της Δημοκρα
τίας μας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, πληροφορούμεθα ότι η αναδόμηση 
του κυβερνητικού σχήματος θα γίνει από μηδενική βάση. Εν τούτοις η υπο
δοχή της υποψηφιότητας του κ.Λαλιώτη για τη θέση του Γραμματέα της 
Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, επιδέχεται ερμηνειών, ότι στο κυβερνών 
Κόμμα ισχύει μία ιδιότυπη κομματική επετηρίδα, την οποία η ηγεσία σας δεν 
αναδιάταξε.

Συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Σημίτη
στην 66η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.

Το ερώτημα μου είναι, εάν θεωρείτε ότι η επετηρίδα που ισχύει στο Κόμμα, 
θα πρέπει να ισχύσει και στο κυβερνητικό σχήμα;

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πρώτα θα μου επιτρέψτε ένα σχόλιο σε αυτό που 
αναφέρατε, αναδόμηση - ανασχηματισμό. Είναι ένα προσφιλές θέμα συζήτη
σης, γιατί υπάρχει πάντα ένα ενδιαφέρον γύρω από τον ποιο ρόλο θα παίξει 
το κάθε πρόσωπο, είναι όμως ένα θέμα το οποίο πιστεύω εγώ, δεν ενδιαφέ
ρει τον κόσμο.

Ο κόσμος ενδιαφέρεται να κάνει η Κυβέρνηση καλά τη δουλειά της, να προ
χωρεί το έργο της και πάνω σε αυτό το θέμα κρίνεται η Κυβέρνηση. Και γι' 
αυτό για μένα και για τους συνεργάτες μου στην Κυβέρνηση, το πρώτο και 
αποκλειστικό θέμα μας, είναι να προχωρήσει η δουλειά.

Οσον αφορά τώρα το ερώτημα, αν υπάρχει μία επετηρίδα στο ΠΑΣΟΚ, θα 
σας απαντήσω, δεν υπάρχει επετηρίδα στο ΠΑΣΟΚ. Εάν υπήρχε επετηρίδα 
στο ΠΑΣΟΚ, τότε θα έπρεπε στελέχη τα οποία ήταν προβεβλημένα, είχαν 
παίξει ρόλο το 75, το 76, το 77, το '81 να είναι σήμερα ακόμα στις πρώτες 
γραμμές. Ξέρετε, ότι αυτό δεν συμβαίνει.

Εχουμε πολλά στελέχη τα οποία έχουν προσφέρει, έχουν δουλέψει, έχουν 
δημιουργήσει, έχουν συμβάλλει στην επιτυχία του ΠΑΣΟΚ και τους οφείλε
ται αναγνώριση και σεβασμός. Αυτό είναι που γίνεται.

Οπως και αρχή μας είναι -όπως το έχω τονίσει- ότι πρέπει να υπάρχει πάντα 
μία ανανέωση στο Κόμμα. Και η ανανέωση αυτή γίνεται στα πλαίσια της 
συνέχειας. Οπως πρέπει να υπάρχει μία ανανέωση στην Κυβέρνηση και να 
υπάρχει και μία συνέχεια.

Χωρίς ανανέωση, κανένας οργανισμός και καμιά Κυβέρνηση δεν μπορεί να 
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά νέα προβλήματα, νέες καταστάσεις, να έχει 
νέους ρυθμούς. Χωρίς συνέχεια δεν μπορεί να δεθεί με την προηγούμενη 
δουλειά της κι αυτό είναι απαραίτητο.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας ακούσαμε πριν από λίγο να 
μιλάτε για το θέμα των ταυτοτήτων και να λέτε, ότι είναι υποχρέωσή σας να 
προστατεύετε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η αναγραφή του θρησκεύματος 
στις αστυνομικές ταυτότητες συνιστά παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
σας ακούγαμε να λέτε εδώ και 1,5 χρόνο, αλλά και η Ανεξάρτητη Αρχή Προ
στασίας Προσωπικών Δεδομένων το ίδιο υποστήριζε.

Ηθελα να σας ρωτήσω, αν ισχύει το ίδιο για όλα τα δημόσια έγγραφα; Εχω 
εδώ μπροστά μου κ.Πρόεδρε, ένα απολυτήριο Λυκείου με ημερομηνία I I
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Ιουλίου του 2001, πρόκειται για ένα απολυτήριο το οποίο αναγράφει και το 
στοιχείο του θρησκεύματος. Ηθελα να σας ρωτήσω, εάν θα καταργήσετε 
την αναγραφή σε όλα τα δημόσια έγγραφα, όπως και στα απολυτήρια των 
Σχολείων, στα παιδιά;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Θέλω να σας επαναλάβω, όπως δείχνει το παράδειγμα 
των ταυτοτήτων, ότι το θέμα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
είναι ένα θέμα πάντα ανοιχτό, ότι χρειάζονται συζητήσεις, διερευνήσεις για 
να δούμε πως θα κάνουμε πιο ουσιαστική τη Δημοκρατία μας.

Γι' αυτό και καθιερώσαμε δύο θεσμούς: Ενας είναι ο θεσμός του Συνηγόρου 
του Πολίτη και ένας είναι ο θεσμός της Επιτροπής, της Αρχής για την Προ
στασία των Προσωπικών Δεδομένων. Ιδίως η δεύτερη, έχει υποχρέωση 
μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει, μέσα σε ένα κόσμο που καταγράφονται 
συνεχώς νέα στοιχεία, να εξετάσει αν εφαρμόζεται αυτό το οποίο λέει το 
Σύνταγμα και οι διεθνείς υποχρεώσεις, οι Διεθνείς Συμβάσεις που έχει υπο
γράψει η Ελλάδα.

Και αυτό το θέμα το οποίο αναφέρετε, είναι θέμα και αυτής της Αρχής, η 
οποία θα γνωμοδοτήσει και η Κυβέρνηση θα πάρει τις αποφάσεις της. Δεν 
κάνουμε συμβιβασμούς σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Θέλω τέλος να σας υπενθυμίσω, ότι υπάρχει Παρά τω Πρωθυπουργώ μία 
Επιτροπή για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επειδή δίνουμε 
ιδιαίτερη σημασία στο θέμα αυτό. Και αυτή η Επιτροπή επίσης γνωμοδοτεί 
τι χρειάζεται για να προστατεύσουμε ουσιαστικότερα τα ανθρώπινα δικαιώ
ματα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε ήθελα να σας ρωτήσω, τι είναι αυτό 
που σκεφτήκατε όταν ακούσατε για πρώτη φορά τον κ.Γ.Παπανδρέου, να 
λέει ότι "φιλοδοξεί ότι θέλει να ηγηθεί του ΠΑΣΟΚ". Πιστεύετε ότι όποιος 
έχει τέτοιες φιλοδοξίες, πρέπει να τις εκφράζει ή η διαδοχολογία κάνει κακό 
στο κυβερνητικό έργο;

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ο κ.Γ.Παπανδρέου είναι ένα προβεβλημένο στέλεχος. 
Ενα στέλεχος, το οποίο έχει προσφέρει πολλά και δικαιολογείται να έχει 
φιλοδοξίες, όπως δικαιολογούνται να έχουν φιλοδοξίες και όλα τα στελέχη 
του ΠΑΣΟΚ, τα οποία έχουν δουλέψει, έχουν προσφέρει, έχουν προωθήσει 
το έργο του ΠΑΣΟΚ και έχουν συμβάλει στην εφαρμογή της πολιτικής.

Ολα τα στελέχη αυτά και ο κ.Γ.Παπανδρέου, στη συνέντευξη που έδωσε - 
και στην οποία, πιθανώς αναφέρεσθε- δήλωσε σαφέστατα ότι το θέμα αυτό, 
είναι ένα θέμα για άλλη εποχή. Και είπα και εγώ πριν, ότι το θέμα αυτό, δεν

Συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Σημίτη
στην 66η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.

είναι του παρόντος, είναι ένα θέμα για μια άλλη εποχή.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας είδαμε κυρίως την άνοιξη, αλλά 
και στις αρχές του καλοκαιριού να διαμαρτύρεστε, εν πάση περιπτώσει, 
είδαμε τις πολιτικές σας ενέργειες, διότι κάποιοι -ενώ είσαστε εκλεγμένος 
Πρωθυπουργός από το λαό- σας υπονομεύουν μέσα από ένα μηχανισμό, 
που είναι το Κόμμα.

Και αναρωτιέμαι μερικές φορές, αν καμιά φορά, το σκέπτεστε, γυρίζετε λίγο 
πίσω τα χρόνια και εσείς υπονομεύατε τον Ανδρέα Παπανδρέου από το 
Κόμμα, ενώ ήταν εκλεγμένος από τον ελληνικό λαό. Γιατί διαμαρτύρεστε 
τώρα, τη στιγμή μάλιστα που κατά πάσα πιθανότητα, αυτοί που υπονομεύ
ουν το σημερινό, θα κερδίσουν το Κόμμα και όχι αυτοί που τον στηρίζουν;

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κύριε Καμπουράκη έχω μια τελείως διαφορετική 
άποψη από εσάς, για τις εξελίξεις στο παρελθόν και τώρα. Ο Ανδρέας 
Παπανδρέου, ήταν ηγέτης του ΠΑΣΟΚ, εγώ εξέφρασα σε αρκετές περιπτώ
σεις και δημοσίευσα τις απόψεις μου. Πάντα όμως στήριξα την ηγεσία του 
ΠΑΣΟΚ και πάντα στήριξα τις αποφάσεις των Οργάνων και μέσα στα 
Οργανα, εξέφρασα τις απόψεις μου.

Οσον αφορά τα όσα υπονοείτε, σε σχέση με τις εξελίξεις πριν από μερι
κούς μήνες. Θέλω και πάλι να τονίσω ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, βρίσκεται 
μπροστά σε σημαντικές εξελίξεις. Σημαντικές εξελίξεις που προκύπτουν 
από την συμμετοχή της στην Ευρωζώνη, που προκύπτουν από το γεγονός 
ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή πολιτική με ένα σταθερό πλαίσιο, που προκύ
πτουν από την κοινωνική εξέλιξη στην Ελλάδα και τα αποτελέσματα της στα
θεροποίησης.

Υπάρχουν εισοδηματικές ανισότητες, υπάρχει ανάγκη για περισσότερη κοι
νωνική πολιτική, μπροστά σε εξελίξεις, γιατί όπως ανέφερα και στην ομιλία 
μου την Παρασκευή, υπάρχουν δισταγμοί, υπάρχουν απορίες, υπάρχουν 
διλήμματα.

Είναι φυσικό μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να 
προβληματίζονται. Εχουν υποχρέωση να προβληματίζονται. Τα στελέχη του 
ΠΑΣΟΚ είναι στελέχη ενός Κόμματος ζωντανού, που θέλει να χαράξει δρό
μους, να δείξει λύσεις.

Το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα πραγματοποιείτο το Μάρτιο. Το Συνέδριο του 
ΠΑΣΟΚ, είναι το κατάλληλο βήμα, να παρουσιάσουμε τις όποιες απόψεις 
έχουμε, γι' αυτά ακριβώς τα προβλήματα, να διαμορφώσουμε τις κατευθύν
σεις μας, τις γραμμές μας.
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Γι' αυτό, επέμενα ότι θα πρέπει το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ -για να μην υπάρ
χει ένα κλίμα, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε χαλάρωση της προσπάθειάς 
μας- να γίνει νωρίτερα. Και πράγματι, όπως θα είδατε, στην Κεντρική 
Επιτροπή, εγκρίθηκε η εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου, εισήγηση για 
τις θέσεις, η οποία περιέχει μια λεπτομερέστατη ανάλυση των προβλημάτων 
και των κατευθύνσεων που πρέπει να δώσουμε σε αυτά τα προβλήματα.

Είναι τμήμα της δημοκρατικής διαδικασίας της Πολιτείας, η διαμόρφωση 
γνώμης και άποψης μέσα στα Κόμματα. Ετσι όπως άκουσα μερικά σχόλια 
και το δικό σας σχόλιο, μοιάζει ότι τα Κόμματα είναι έξω από τη Δημοκρα
τία. Τα Κόμματα είναι όμως μέρος της Δημοκρατίας, συμβάλλουν στη δια
μόρφωση της Δημοκρατίας. Πρέπει να έχουν τα Συνέδριά τους. Πρέπει να 
έχουν τα Οργανά τους, τα οποία συζητούν και αποφασίζουν. Γιατί να μας 
ξενίζει αυτό;

Γιατί να μας φαίνεται περίεργο, ότι όταν υπάρχουν διαφορές απόψεων, 
κάποιοι από εμάς, οι περισσότεροι λέμε να πάμε να δούμε μέσα στα 
Οργανά μας, στο Κόμμα μας, πως θα διαμορφώσουμε την πολιτική μας. Αν 
πάρετε το εκλογικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ κι αν πάρετε τις θέσεις του 
ΠΑΣΟΚ, θα διαπιστώσετε ότι σε πάρα πολλά σημεία συμπίπτουν.

Για να το εκφράσω με ένα διαφορετικό τρόπο έχουμε ένα κοινό πλαίσιο, το 
οποίο είναι το ίδιο. Δεν υπάρχει αλλοίωση της λαϊκής εντολής. Αλλά, αλί
μονο μας, αν λέγαμε ότι γίνονται οι εκλογές, η κοινωνική και οικονομική εξέ
λιξη είναι στάσιμη, δεν χρειάζεται μετά καμία σκέψη, δεν χρειάζεται κανένας 
προβληματισμός, δεν χρειάζεται καμία συζήτηση και από εκεί και πέρα, 
κατεβάζουμε την αυλαία σε οποιαδήποτε πολιτική συζήτηση ή σε οποιαδή
ποτε διαδικασία προσαρμογής, αναμόρφωσης νέων κατευθύνσεων.

Εμείς πάντως στο ΠΑΣΟΚ, δεν θα το κάνουμε και εγώ προσωπικά, δεν θα 
το κάνω, γιατί εγώ πιστεύω -όπως το έχω δείξει και με την έννοια του εκσυγ
χρονισμού- ότι εκείνος που οδηγεί την κοινωνία, ασπάζεται συνεχείς διαδι
κασίες αναπροσαρμογής, αλλαγής και νέων κατευθύνσεων.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε στην απάντησή σας, σε προηγού
μενη ερώτηση, προσδιορίσατε τα χαρακτηριστικά ενός ανασχηματισμού, 
που μπορεί να γίνει μετά το Συνέδριο. Συνέπεια και ανανέωση.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Με συγχωρείτε, εγώ δεν προσδιόρισα κανένα χαρα
κτηριστικό. Είπα ότι όλη αυτή η συζήτηση, είναι μια συζήτηση, η οποία αυτή 
τη στιγμή, δεν προσφέρει τίποτα και επιπρόσθετα -και θέλω να το επανα- 
λάβω- είναι αντιπαθές στον κόσμο. Διότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται τόσο

Συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Σημίτη
στην 66η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.

για πρόσωπα, ή ελάχιστα για πρόσωπα, ενδιαφέρεται για το τι γίνεται, για το 
έργο και αυτό είναι το κεντρικό μας θέμα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Με αφορμή αυτή την απάντησή σας, θα ήθελα να 
ρωτήσω το εξής: Αν κατά τη γνώμη σας, υπάρχουν αποτυχημένοι Υπουργοί 
στην Κυβέρνηση, πρόσωπα δηλαδή τα οποία, έχουν προσωπικές πολιτικές 
ευθύνες και για την άσχημη κατάσταση και την άσχημη εικόνα της Κυβέρνη
σης και για το γεγονός, ότι δεν επιλύονται επί έτη, προβλήματα της καθημε
ρινότητας του πολίτη, τα οποία και εσείς έχετε θέσει στο στόχαστρό σας, 
αρκετές φορές;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ολοι οι Υπουργοί δουλεύουν, όλοι οι Υπουργοί προ
σφέρουν και όταν έρθει η ώρα -όπως είπα- επειδή υπάρχουν νέες καταστά
σεις, νέες ανάγκες, θα εξετάσω πως θα κάνω ένα ακόμα πιο αποτελεσμα
τικό, ή αποτελεσματικό για τις περιστάσεις Υπουργικό Συμβούλιο.

Οσον αφορά την άποψή σας, ότι τα προβλήματα σέρνονται και δεν αντιμε
τωπίζεται η καθημερινότητα, θα διαφωνήσω μαζί σας και θα σας πω, ότι σε 
πάρα πολλούς τομείς αν κοιτάξετε θα δείτε, ότι υπάρχουν σημαντικές βελ
τιώσεις.

Να αναφέρω σε ένα γεγονός και μόνο το οποίο συνέβη εδώ στη Θεσσαλο
νίκη. Χθες, το Σάββατο το πρωί εγκαινίασα ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης του 
Πολίτη, είναι το δεύτερο στη χώρα μετά την Αθήνα. Εκεί ο κάθε πολίτης 
μπορεί να πάει και να ζητήσει ορισμένα πιστοποιητικά. Διεκπεραιώνεται 
αυτή η διαδικασία εκεί, χωρίς να τρέχει σε υπηρεσίες, να περιμένει ουρές, 
να τον παραπέμπουν αλλού, να περιμένει μέρες.

Θα υπάρξουν 1.000 τέτοια Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη μέχρι και το 
2004. Είναι ένα πρόβλημα της καθημερινότητας, η καλύτερη σχέση του 
πολίτη με τη Δημόσια Διοίκηση που αντιμετωπίζεται με αυτό τον τρόπο 
πιστεύω πολύ καλά.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μετά από πέντε μήνες αφ' ότου ξέσπασε κ.Πρόεδρε 
η κρίση του ασφαλιστικού, δηλώνετε τώρα -δηλώσατε χθες δηλαδή- ότι θα 
πρέπει μεν να το λύσετε, αλλά δεν πιέζεστε ούτε οικονομικά, ούτε πολιτικά. 
Αυτή η κρίση όμως προκάλεσε ζημιά και στο Κόμμα και στην εικόνα της 
Κυβέρνησης και προσωπικά σ' εσάς τον ίδιον, όπως δείχνουν και οι δημο
σκοπήσεις.

Με πιο ψύχραιμο μάτι τώρα, νομίζετε ότι τότε κάνατε ένα μεγάλο λάθος; 

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Σε όλα τα προβλήματα γίνονται λάθη. Οποιος παίρνει



αποφάσεις, κάνει και λάθη. Αλάθητοι είναι εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν γνώμη 
και δεν αποφασίζουν ποτέ.

Οσον αφορά το ασφαλιστικό. Το σημαντικό είναι -πιστεύω- ότι μετά τη 
συζήτηση που έγινε, υπάρχει ένα σημείο το οποίο έχει φτάσει η διαμόρ
φωση άποψης και στην Κυβέρνηση και στο Συνδικαλιστικό Κίνημα.

Εμείς έχουμε ήδη αρχίσει μία προεργασία, υπάρχει μία Επιτροπή η οποία 
συγκρίνει τα διάφορα στοιχεία, έχει καλέσει και τους εκπροσώπους του 
Συνδικαλιστικού Κινήματος να συνεισφέρουν τα δικά τους τα στοιχεία. 
Τέλος Σεπτεμβρίου θα υπάρχει Συνδιάσκεψη της ΓΣΕΕ για το ασφαλιστικό.

Και εμείς ελπίζουμε και πιστεύουμε, ότι αμέσως μετά θα αρχίσει ένα διάλο
γος. Θα επιδιώξουμε τη λύση, όπως το έχω τονίσει επανειλημμένα μέσα από 
έναν κοινωνικό διάλογο για να επιτύχουμε τη δυνατόν ευρύτερη συναίνεση 
γύρω από τη λύση η οποία πρέπει να υπάρξει.

Δεν προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να αναβάλουμε. Απλώς εκείνο το οποίο 
κάνουμε είναι να ετοιμάσουμε καλύτερα, την αντιμετώπιση αυτή του εξαιρε
τικά σημαντικού ζητήματος.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να σας ρωτήσω, εάν στο 
Συνέδριο το ποσοστό εκλογής σας στην εκ νέου Προεδρία -υποθέτω ότι θα 
εκλεγείτε- είναι χαμηλότερο από το ποσοστό που είχατε λάβει στο προη
γούμενο Συνέδριο, αν θα είναι μικρότερο του 65%, θεωρείτε ότι θα υπάρχει 
πρόβλημα; Ευχαριστώ.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Το πρώτο σημείο που θέλω να υπενθυμίσω, ότι η 
εκλογή του Προέδρου με ψηφοφορία στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ μετά το 
Συνέδριο του '96, είναι μία διαδικασία στην οποία επέμενα εγώ προσωπικά, 
γιατί πιστεύω ότι η διαδικασία εκλογής, είναι μία διαδικασία η οποία νομιμο
ποιεί την ηγεσία, τον ηγέτη, την Κεντρική Επιτροπή, της δίνει περισσότερη 
πολιτική εξουσία.

Εκείνο το οποίο θα επιδιώξω και ελπίζω να έχω στο Συνέδριο, είναι μία 
καθαρή εντολή, μία δυνατή εντολή να πραγματοποιήσω το έργο μου.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής: Τι 
νόημα έχει ένα Συνέδριο από τη στιγμή που οι όποιες πολιτικές θέσεις 
ψηφιστούν, δεν θα συνιστούν και κυβερνητικό πρόγραμμα;

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κάνετε μεγάλο λάθος. Μίλησα πριν για τη διασύνδεση 
όλων των Κομμάτων με τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, στη δημοκρατική 
διαδικασία.

Συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Σημίτη
στην 66η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.

Σας είπα επίσης, ότι το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και με το 
οποίο πήρε το ΠΑΣΟΚ τη λαϊκή εντολή, έχει το ίδιο πλαίσιο με τις θέσεις 
τις οποίες ενέκρινε και τέθηκαν προς συζήτηση, από την Κεντρική Επιτροπή 
και πρόκειται να συζητηθούν και στο Συνέδριο.

Ούτε το κυβερνητικό πρόγραμμα, ούτε το οποιοδήποτε πρόγραμμα που 
αποφασίζεται ορισμένη στιγμή είναι ένα θέσφατο, ένα δόγμα, μία κατα
γραφή η οποία δεν επιδέχεται αλλοίωση. Οα ήμασταν εκτός κοινωνίας και 
εκτός πραγματικότητας αν δεν δούμε, ότι η πολιτική είναι μια ζωντανή διαδι
κασία, ότι χρειάζονται πάντα προσαρμογές, ότι χρειάζεται να δούμε κάποια 
προβλήματα και διαφορετικά, γιατί οι προηγούμενες πολιτικές δεν ήταν 
αρκετά αποτελεσματικές, γιατί χρειάζεται περισσότερη ταχύτητα, γιατί προ
στίθενται άλλοι στόχοι ή γιατί δημιουργούνται νέα προβλήματα.

Λοιπόν, αυτό σημαίνει, ότι πρέπει να είμαστε -και το επαναλαμβάνω- σε μία 
διαρκή διεργασία προσαρμογής, με βάση τις ίδιες αρχές, με βάση το ίδιο 
πλαίσιο, με βάση τις ίδιες κατευθύνσεις, σε μία διεργασία η οποία εξασφαλί
ζει αυτό που θέλουμε να κάνουμε, να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελε- 
σματικότητα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή θέλετε να ρίξετε το βάρος 
σας στην πολιτική, ήδη απαντήσατε πολλές φορές σε αυτό, πέραν από ανα
σχηματισμούς, Προεδρία της Δημοκρατίας κλπ.

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Με συγχωρείτε, εσείς με ρωτάτε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Βεβαίως. Παίρνω αφορμή ακριβώς από αυτό για να 
σας ρωτήσω, πώς νιώσατε χθες, όταν οι φορείς της πόλης σας έδωσαν το 
ίδιο υπόμνημα που σας είχαν δώσει και πέρσι;

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ενιωσα ότι οι φορείς της πόλης δεν έχουν ακριβή 
γνώση των προβλημάτων και των προσπαθειών που γίνονται.

Να φέρω ένα απλό παράδειγμα. Πάρτε τα Σπάτα, το Αεροδρόμιο ή πάρτε 
το ΜΕΤΡΟ ή πάρτε τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου. Υπάρχει κανένας μέσα σε 
αυτή την αίθουσα ο οποίος πιστεύει ότι η γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου σχεδιά
στηκε από τη μία μέρα στην άλλη; Από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη και από την 
Τετάρτη την Πέμπτη άρχισε η κατασκευή της; Τα Σπάτα χρειάστηκαν πάνω 
από 15 χρόνια. Το ΜΕΤΡΟ περίπου τόσο. Η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου επίσης 
άλλο τόσο.

Υπάρχει μία στατιστική στην Ελλάδα, ότι η ωρίμανση κάθε έργου παίρνει έξι 
τουλάχιστον χρόνια. Αν παίρνει η ωρίμανση ενός έργου 6 χρόνια και των
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' έργων IΟ με 15 χρόνια, τότε εγώ αν θέλω να κάνω μία τακτική εντυ
πωσιασμού μπορώ σε κάθε χρόνο από τα 15 χρόνια αυτά, να γράφω σε ένα 
χαρτί Σπάτα, να γράφω σε ένα χαρτί Ρίο-Αντίρριο, να γράφω σε ένα χαρτί 
ΜΕΤΡΟ. Το θέμα είναι πού βρίσκεται ένα θέμα. Πώς προχωρεί ένα θέμα. Τι 
δουλειά γίνεται.

Επειδή με ρωτήσατε, να σας αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο θέμα, το θέμα 
της υποθαλάσσιας αρτηρίας. Είχαμε συμφωνήσει πέρσι όταν ήρθαμε εδώ, 
ότι θα γίνουν μελέτες για τη βιωσιμότητα, μελέτες που έχουν σχέση για την 
κατασκευή. Τελείωσαν οι μελέτες της α1 φάσης και αρχίσουν οι μελέτες της 
β' φάσης.

Ακόυσα τον εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου, ο οποίος επανέλαβε 
τον κατάλογο έκπληκτος να λέει: "ν' αρχίσει το έργο αμέσως, υπάρχει προ
μελέτη". Σας διαβεβαιώνω, ότι σε άλλα έργα -το έχω ζήσει- όπου υπήρχε όχι 
προμελέτη, αλλά προχωρημένη μελέτη. Και ξεκίνησαν τα έργα με προχωρη
μένες μελέτες, για να κερδηθεί χρόνος, σκόνταψαν μετά.

Γιατί ένα έργο βασίζεται στο να έχουν διερευνηθεί όλα τα δεδομένα. Η 
κατασκευή τρέχει πολύ πιο γρήγορα από τον σχεδιασμό. Δεν μπορούμε για 
χάρη εντυπωσιασμού να τα κάνουμε όλα στο πόδι. Κι αυτό είπα εχθές, σε 
αυτούς, οι οποίοι ισχυρίσθηκαν ότι έτσι στα γρήγορα να αρχίσουμε.

Και η Θεσσαλονίκη έχει ένα κακό παράδειγμα. Είναι το ΜΕΤΡΟ με την αρχή 
του, την τρύπα την οποία έκανε ο κ,Κούβελας και το παρουσίασε μεν ως 
ΜΕΤΡΟ και μετά όλα γύριζαν γύρω από αυτή την τρύπα. Δεν γίνονται έτσι τα 
έργα.

Τα έργα θα προχωρήσουν, γιατί είναι θέληση αυτής της Κυβέρνησης, να 
γίνουν τα έργα αυτά και αυτή η Κυβέρνηση, έχει αναδείξει τη Θεσσαλονίκη, 
ως κέντρο ανάπτυξης και ως πόλη μητροπολιτικό κέντρο, το οποίο παίζει 
ρόλο στα Βαλκάνια και στην Ελλάδα, περισσότερο από κάθε άλλη Κυβέρ
νηση.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, πόσο αισιόδοξος είσαστε για την 
πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων και την πορεία ένταξης της Κύπρου, 
παρά την ελληνοτουρκική προσέγγιση, δεν έχει γίνει μια κίνηση καλής θέλη
σης, που τόσες φορές έχετε πει ότι είναι απαραίτητη;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Οσον αφορά τα ελληνοτουρκικά και την Κύπρο, είναι 
γνωστό ότι στην Ευρωπαϊκή Ενωση, στο Ελσίνκι, αποφασίσαμε ένα ορισμένο 
πλαίσιο σχέσεων.

Συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Σημίτη
στην 66η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.

Είναι επίσης γνωστό, ότι στη Συμφωνία η οποία έγινε μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης για την πορεία ένταξης της Τουρκία, εφαρμογή της Απόφασης του 
Ελσίνκι, παραμένει αυτό το πλαίσιο άθικτο και είναι ένα πλαίσιο, το οποίο 
είναι υποχρεωτικό για την Τουρκία.

Αν θυμηθούμε λίγο καιρό πριν, θα δούμε ότι ο κ.Ντενκτάς, υποστηριζόμε- 
νος από την Τουρκία, αρνείτο διαρρήδην να συναντήσει το Γενικό Γραμμα
τέα των Ηνωμένων Εθνών να συμμετάσχει σε όποιες συνομιλίες. Τις τελευ
ταίες ημέρες αρνήθηκε και πάλι, αλλά αυτή την άρνησή του, αφού συνά
ντησε τον κ.Ανάν, τη διάνθισε με ορισμένα "μεν αλλά", κάποιες προϋποθέ
σεις, γιατί δεν ήθελε να δείξει ότι παραμένει στη σκληρή και άτεγκτη στάση 
του.

Θέλω να επαναλάβω ποια είναι η στρατηγική μας. Η στρατηγική μας είναι να 
υποχρεώσουμε την Τουρκία, μια που θέλει την ένταξη στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση, μια που θέλει καλύτερες σχέσεις με τις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης, ν' ακολουθήσει μια πορεία σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν 
στην Ενωση, να επιλύσει ειρηνικά τις διαφορές, να εφαρμόσει το Διεθνές 
Δίκαιο, να συμβάλλει στο Κυπριακό.

Δεν είναι θέμα αισιοδοξίας ή απαισιοδοξίας, από τη δική μας τη μεριά. Είναι 
ένα θέμα, να εφαρμόσουμε πιστά και χωρίς παρεκκλίσεις, αυτή τη στρατη
γική. Κι εγώ πιστεύω, ότι αν την εφαρμόσουμε, θα πετύχουμε σε όλα τα 
θέματα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε σ' ένα χρόνο ακριβώς, λήγει η ενδιά
μεση Συμφωνία με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. 
Θα ήθελα να σας ρωτήσω, εάν πιστεύετε ότι οι τελευταίες εξελίξεις στη γει
τονική χώρα, φέρνουν πιο κοντά ή πιο μακριά, την ολοκλήρωση του τελευ
ταίου θέματος της Συμφωνίας.

Και κάτι για τη Σύνοδο του 2003, τη Σύνοδο της Θεσσαλονίκης. Θα ήθελα 
να σας ρωτήσω αν η γενική σας κατεύθυνση, θα είναι να μην ζητήσουν οι 
Ελληνικές Αρχές, στοιχεία για τα άτομα τα οποία, μπορεί να έλθουν στη 
Θεσσαλονίκη να διαδηλώσουν εναντίον της Συνόδου τότε. Ευχαριστώ.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Οσον αφορά το πρώτο θέμα, εμείς συνεχίζουμε να 
επιδιώκουμε και πιέζουμε να υπάρξει τακτοποίηση και αυτού του θέματος, 
πριν από τη λήξη της ενδιάμεσης Συμφωνίας. Τα γεγονότα τα οποία συνέβη- 
σαν στα Σκόπια, είναι γεγονότα βέβαια, τα οποία δημιουργούν σε μια τέτοια 
διαδικασία, δυσκολίες γιατί μια χώρα σε πόλεμο, σε εμφύλιο πόλεμο, αντι
δρά διαφορετικά, ή προσέχει άλλες δυσκολίες, για να είναι πιο ακριβής, από



ότι θέματα τα οποία, έχουν υπάρξει για καιρό.

Ομως θέλω να τονίσω -επειδή δημιουργείται μια εντύπωση, ότι το θέμα δεν 
μας ενδιαφέρει, σε κάποιους εδώ στην Ελλάδα- ότι το θέμα μας ενδιαφέρει 
πολύ, γιατί το θέμα αυτό πρέπει να τακτοποιηθεί. Το έχουμε επισημάνει 
πολλές φορές στη Σκοπιανή πλευρά και θα συνεχίσουμε να επιμένουμε.

Οσον αφορά το δεύτερο σκέλος του ερωτήματος, τη Σύνοδο του 2003. 
Εμείς θέλουμε να εξασφαλίσουμε μια Σύνοδο, η οποία να είναι χωρίς προ
βλήματα τάξης. Και πιστεύω ότι όλος ο Ελληνικός λαός και όλη η Θεσσαλο
νίκη, είναι μαζί μας, σε αυτό το στόχο. Γιατί εμείς, θέλουμε να αναδείξουμε 
μέσα από τη Σύνοδο το ρόλο της Θεσσαλονίκης στα Βαλκάνια και θέλουμε 
να αναδείξουμε επίσης, το ρόλο της Ελλάδας και στην περιοχή και ευρύ
τερα, στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Αν κάποιοι δεν ενδιαφέρονται γι' αυτό, εμείς θα πρέπει να φροντίσουμε, 
ώστε να διασφαλίσουμε η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη να αναδειχθούν, να 
διασφαλίσουμε την επιτυχία των πολιτικών μας. Και πιστεύω ότι ο ελληνικός 
λαός με αυτό είναι σύμφωνος. Το ζητά από εμάς θα έλεγα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα διαβάζετε και θα ακούτε ρεπορ
τάζ, για το πολιτικό κλίμα που αλλάζει υπέρ σας. Αλλο ήταν πριν κάποιους 
μήνες, άλλο λένε τώρα τα πράγματα, υπάρχει και μια σχετική δημοσκόπηση.

Τι κατά τη γνώμη σας, συνετέλεσε στο να αλλάξει το πολιτικό κλίμα υπέρ 
του Κόμματος και υπέρ προσωπικά σας;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Υπήρχε αυτή η συζήτηση πως είναι το πολιτικό κλίμα. 
Είναι αρνητικό, μπορεί να εξελιχθεί σε θετικό, πρέπει να προσέξουμε 
εκείνο. Εγώ θέλω να τονίσω το εξής, το οποίο υπήρξε κριτήριο και γνώμο
νας σε όλη την πορεία της Πρωθυπουργίας μου, από το 1996 και μετά.

Εκείνο που είναι καθοριστικό για τον ελληνικό λαό είναι αν αλλάζεις πράγ
ματα, αν πραγματοποιείς έργο. Μέσα σε αυτή την πορεία υπάρχουν γεγο
νότα, τα οποία είναι και αρνητικά. Παραδείγματος χάρη παλιά ήταν το επει
σόδιο Οτσαλάν ή τον περασμένο Απρίλιο - Μάιο υπήρξε η εξέλιξη αυτή για 
το Ασφαλιστικό, η οποία κρίθηκε από την κοινή γνώμη αρνητικά.

Αλλά όμως εάν έχεις σχέδιο, εάν ξέρεις πως θέλεις να προχωρήσεις για την 
ανάπτυξη και συμβάλλεις στην ανάπτυξη, αν ξέρεις πως θέλεις να αναδείξεις 
το χώρα και συμβάλλεις σε αυτό, εάν έχεις πολιτικές καθημερινές για την 
κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, τότε η πολιτική σου ξεπερνά αυτά τα 
εμπόδια. Μπορεί να είναι ισχυρά εμπόδια, μπορεί να δημιουργούν ανωμα

Συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Σημίτη
στην 66η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.

λία, αλλά εάν έχεις μια αποτελεσματική πολιτική η οποία δείχνει ότι αλλάζεις 
τη χώρα, τότε δεν είναι σε θέση να σε σταματήσουν.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, το ζήτημα των παράνομων ελληνο- 
ποιήσεων απασχόλησε το τελευταίο διάστημα τον Τύπο, την τελευταία 
εβδομάδα που μας πέρασε, με αφορμή αυτό το πόρισμα της ένορκης διοι
κητικής εξέτασης που έγινε στην Ελληνική Πρεσβεία στη Μόσχα.

Ποια μέτρα θα ληφθούν, εάν διαπιστωθεί ότι πράγματι υπήρξαν κάποιες 
παραβάσεις αυτού του τύπου και αν πρόκειται τελικά να υπάρξει ξεκαθάρι- 
σμα των εκλογικών καταλόγων που ζητάει η Αντιπολίτευση;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Απ' ό,τι έχω πληροφορηθεί και διάβασα στις εφημερί
δες, έγινε μία έρευνα στην Πρεσβεία της Μόσχας, ίσως και σε κάποιες άλλες 
Πρεσβείες, και διαπιστώθηκαν μία σειρά από παρατυπίες.

Η Διοίκηση έχει επιληφθεί και η απάντηση τι θα γίνει μετά, βεβαίως όσοι δεν 
τήρησαν τους νόμους θα πρέπει να παραπεμφθούν στη Δικαιοσύνη και να 
κρίνει η Δικαιοσύνη και αν παρανόμησαν, πρέπει να τιμωρηθούν. Αυτό είναι 
το ένα κεφάλαιο.

Το άλλο κεφάλαιο είναι το θέμα της νοθείας όπως λέει η Νέα Δημοκρατία. 
Ενα θέμα το οποίο άρχισε να αναπτύσσει αμέσως μετά τις εκλογές, για 
άλλοθι και για να δικαιολογήσει την ήττα της. Οι ελληνοποιήσεις πήραν μία 
τεράστια διάσταση και η Νέα Δημοκρατία ξέχασε, ότι πολλές απ’ αυτές έγι
ναν και επί εποχής της Νέας Δημοκρατίας. Και μία πολιτική η οποία ήταν 
αποφασισμένη από όλα τα Κόμματα και στην οποία συμφωνούσαν όλα τα 
Κόμματα, έγινε ξαφνικά μία πολιτική ανατροπής της θέλησης της πλειοψη- 
φίας του ελληνικού λαού.

Αυτά είναι αστεία πράγματα και λυπάμαι -και θέλω να το πω με έμφαση- ότι 
σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία έχει κατακτήσει με σκληρό αγώνα τη 
Δημοκρατία, λυπάμαι ότι με διαδικασίες τις οποίες έχουμε καθιερώσει για 
να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια στις εκλογικές αναμετρήσεις και στις 
οποίες συμμετέχουν όλα τα Κόμματα δημιουργούνται τέτοια θέματα. Φαίνε
ται τη Νέα Δημοκρατία, την βασανίζει το παρελθόν της του 1961 και δεν 
μπορεί να αποστεί από τις μνήμες της ΕΡΕ.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θα ήθελα να ρωτήσω, ένα θέμα το οποίο αφορά τη 
Θεσσαλονίκη και κυρίως τους Θεσσαλονικείς. Η αγωνία το αν στους Ολυ
μπιακούς Αγώνες θα πάρουν ένα μερίδιο από έργα απ' όλο αυτό το μεγάλο 
γεγονός; Και επίσης αν η υποψηφιότητα του κ.Λαλιώτη, ίσως ανοίξει ένα 
δρόμο για μια δημιουργία ενός ξεχωριστού -θα λέγαμε- Υπουργείου για
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τους Ολυμπιακούς Αγώνες;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Οσον αφορά το πρώτο θέμα, βεβαίως και θα υπάρχει 
ένα σημαντικό ποσό για έργα στη Θεσσαλονίκη αθλητικά και πολιτιστικά. 
Θα χάσω κάποιο καιρό να ψάξω να βρω το ακριβές ποσό, ο κ.Βενιζέλος που 
λέει 160 δισεκατομμύρια. 160 δισεκατομμύρια για τη Θεσσαλονίκη για 
αθλητικά και πολιτιστικά έργα με αφορμή του 2004.

Με την ευκαιρία αυτή, θέλω να θυμίσω ότι στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν τρία 
γεγονότα τα οποία θα χαράξουν εδώ τις εξελίξεις: Το ένα είναι η Σύνοδος 
Κορυφής του 2003. Το δεύτερο είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες με το ποσό 
αυτό, γιατί θυμίζω είναι το ίδιο ή περισσότερο από τα ποσά τα οποία δαπα- 
νήθηκαν για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα. Και το τρίτο είναι η υποψηφιό
τητα για την EXPO του 2007 και εκεί θα υπάρξει μια σημαντική παρέμβαση.

Οσον αφορά το Υπουργείο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σας έχω επανα- 
λάβει, ότι έχοντας ζήσει τη δομή της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και τον 
τρόπο λειτουργίας της, την κατανομή όλων των δραστηριοτήτων σε περισ
σότερα Υπουργεία.

Είμαι της πεποίθησης ότι ένα Υπουργείο Ολυμπιακών Αγώνων θα σημάνει 
μια μεγάλη καθυστέρηση, γιατί θα οδηγήσει σε ανακατατάξεις και προσαρ
μογές οι οποίες θα πάρουν πολύ καιρό, από το ουσιαστικό έργο θα αφιερω
θούμε όλοι στις διοικητικές διαδικασίες. Δεν χρειάζεται. Η Διυπουργική 
Επιτροπή με τα όργανά της, πραγματοποιεί έναν καλό συντονισμό.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, να επανέλθουμε λίγο στο θέμα του 
Συνεδρίου. Ζητήσατε την επίσπευσή του. Αυτό σημαίνει, ότι έχετε διαγνώ- 
σει πρόβλημα. Θα ήθελα αν είναι δυνατόν να γίνετε πιο συγκεκριμένος στα 
προβλήματα τα οποία σας οδήγησαν στην απόφαση αυτή; Και τι σας κάνει 
να πιστεύετε, ότι από το Συνέδριο και την αναδόμηση ή ανασχηματισμό θα 
μπορέσετε να φέρετε σε πέρας το έργο σας;

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Μίλησα πιστεύω διεξοδικό, γιατί χρειάζεται κατά 
περιόδους σε κάθε δημοκρατικό Κόμμα να υπάρχει μία εξέταση της πολιτι
κής, να υπάρχει μία συζήτηση για τις προοπτικές, να υπάρχει ανανέωση των 
ηγεσιών και νομίζω ότι στο ΠΑΣΟΚ μια που έχουμε καθορίσει καταστατικά, 
ότι κάθε τρία χρόνια γίνεται Συνέδριο, αυτό το Συνέδριο λίγους μήνες πριν 
από το τακτικό Συνέδριο του Μαρτίου όπως θα ήταν, εντάσσεται μέσα σε 
αυτή τη διαδικασία της ενίσχυσης της πολιτικής μας θέσης, της στράτευσης 
των δυνάμεων, του καθορισμού των προτεραιοτήτων, για να μπορέσει το 
ΠΑΣΟΚ να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά τα προβλήματα.

Συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Σημίτη
στην 66η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.

Πιστεύω, ότι μέσα από τη διαδικασία αυτή, θα υπάρχει μία δυναμική στο 
Κόμμα, θα υπάρχει μία δυναμική στην Κυβέρνηση, που θα ενισχύσει εμάς 
όλους για μία πορεία τα επόμενα χρόνια, που θα μας δώσει τη δυνατότητα 
να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα στις Δημοτικές και Νομαρχιακές Εκλογές 
και να νικήσουμε και στις Εκλογές του 2004.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Από την απάντηση που δώσατε στο ερώτημα συνα
δέλφου, για τα όσα σας είπαν χθες οι φορείς της πόλης, εγώ τουλάχιστον 
κατάλαβα ότι πρέπει να περιμένουμε καμιά δεκαριά ακόμα χρόνια για να 
δούμε ΜΕΤΡΟ, αν δούμε ΜΕΤΡΟ.

Για το θέμα της Εκθεσης όμως, νομίζω ότι μπορείτε να δώσετε κάποια απά
ντηση πιο συγκεκριμένη. Είπατε χθες στους φορείς, ότι θα δοθεί ένα επι
πλέον 12% στο θέμα του μετοχικού κεφαλαίου της ΗΕΙ.ΕΧΡΟ. Γιατί δεν 
δίνετε στη δημοσιότητα συγκεκριμένα την Εκθεση της ΕυΚΟΒΑΝΚ και γιατί 
δεν δεσμεύεστε για τη συμμετοχή των Φορέων στο Διοικητικό Συμβούλιο;

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Οσον αφορά το σχόλιό σας, επειδή ήταν ειρωνικό, θα 
σας απαντήσω όμως, ότι εγώ έβγαλα άλλο συμπέρασμα. Προβλέπεται ότι θα 
είμαστε Κυβέρνηση τα άλλα δώδεκα χρόνια και μετά από δώδεκα χρόνια, 
θα σας αναγγείλω το αποτέλεσμα. Σας διαβεβαιώ ότι θα σας το αναγγείλω 
πολύ νωρίτερα, θα το δείτε πολύ νωρίτερα.

Οσον αφορά το 10% το οποίο έγινε 22%, είχαμε δηλώσει και πιστεύω ότι 
έτσι είναι επιβεβλημένο, πρέπει να υπάρξουν συνεννοήσεις των αρμοδίων 
Υπουργών, του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του κ.Πασχαλίδη, Υπουρ
γού Μακεδονίας και Θράκης, για τους φορείς, πως θα γίνει αυτή η κατανομή 
των ποσοστών. Αυτή ήταν η απόφαση και σε αυτή την απόφαση στεκόμα
στε.

Δεν βλέπω ότι κάνει μεγάλη διαφορά, εάν το ανακοινώσουμε μετά από λίγο 
καιρό. Ολοι μιλάμε για κοινωνικό διάλογο, για συνεννοήσεις και όταν το 
κάνουμε αυτό, εσείς βλέπετε καθυστερήσεις.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν σας κολακεύει η υπο
δοχή που είχαν οι εξαγγελίες του λεγάμενου Κοινωνικού Πακέτου, που 
κάνατε την Τρίτη, αλλά εγώ διάβασα στις εφημερίδες και σε αναλύσεις με 
όχι κακή διάθεση απέναντι στην Κυβέρνηση, με φιλική διάθεση και σχόλια, 
με χαρακτήρα και φράσεις όπως, ότι: "λίγα ήταν τα τσιγάρα στο πακέτο 
Σημίτη", "για επιδόματα-ψίχουλα, για ευκαιριακά μέτρα.

Αναλύοντας δε, τα νούμερα για τις κοινωνικές δαπάνες που εξαγγείλατε, 
βλέπει κανείς ότι η αύξηση παραδείγματος χάρη, του πεντοχίλιαρου, για τον
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ΟΓΑ και το ΕΚΑΣ ισούται με ένα ποσό, που ημερησίως δεν ξεπερνά τις εκα
τόν εβδομήντα δραχμές.

Στους ανθρώπους που υπέστησαν τις θυσίες για την είσοδο, στην Οικονο
μική και Νομισματική Ενωση, τι απαντάτε; Θεωρείτε αδικαιολόγητη την απο
ρία τους, όταν βλέπουν σε ανταπόδοση θυσιών χρόνων, να εισπράττουν σαν 
αντάλλαγμα, το αντίτιμο των εκατόν εβδομήντα δραχμών; Ευχαριστώ.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αν διαβάσετε τις ανακοινώσεις μου, την περασμένη 
Τρίτη, θα διαπιστώσετε ότι στις ανακοινώσεις αυτές, υπάρχει μονάχα μια 
ενδεικτική αναφορά, στις συντάξεις και δεν υπάρχουν άλλες αναφορές, σε 
συγκεκριμένα μέτρα.

Εκείνο το οποίο παρουσίασα την Τρίτη, είναι το εξής: Για πρώτη φορά, η 
Κυβέρνηση αυτή επεξεργάσθηκε ένα πρόγραμμα τριετίας, όσον αφορά 
τους πόρους. Ό τι στο Σύμφωνο Σταθερότητας, το οποίο είχε υποβληθεί 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση, υπήρχε ορισμένη κατανομή πόρων. Την κατανομή 
πόρων αυτήν, την αλλάξαμε και βελτιώσαμε αισθητά, τις κοινωνικές παροχές 
και τους κοινωνικούς πόρους.

Αυξήσαμε τις κοινωνικές δαπάνες για την τριετία, από δέκα τρισεκατομμύ
ρια, σε δεκατέσσερα τρισεκατομμύρια. Είναι μια αύξηση 40% και όταν τα 
τρία αυτά χρόνια, ο σωρευτικός πληθωρισμός θα είναι I 1% εάν συγκρίνουμε 
το 40% με το 11% κι ο πιο κακόπιστος βλέπει ότι δεν αναπροσαρμόζουμε 
απλώς, με βάση τον πληθωρισμό, αλλά υπάρχει μια ουσιαστική και σημα
ντική αύξηση. Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμά μας: θέλουμε και αφιερώνουμε 
περισσότερους πόρους στις κοινωνικές δαπάνες.

Τι θα κάνουμε τους πόρους αυτούς; Υπάρχει μια σειρά από αποφάσεις. Θ' 
αναφέρω για παράδειγμα. Υπάρχει το Δίκτυο Αλληλεγγύης, που είναι ένα 
δίκτυο για να περιορίσει τον αποκλεισμό, τη φτώχεια, να αντιμετωπίσει τη 
βοήθεια σε ανθρώπους που έχουν ανάγκες και αναφέρεται σε συγκεκριμένα 
μέτρα.

Ενισχύουμε οικογένειες στις μειονεκτικές περιοχές. Ενισχύουμε φτωχά 
αστικά νοικοκυριά. Ενισχύουμε τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Εκεί θα πάνε τα 
χρήματα. Και αν τα χρόνια που έρχονται υπάρχουν άλλες ανάγκες, που νομί
ζουμε ότι πρέπει να χρηματοδοτηθούν, θα τις χρηματοδοτήσουμε με 
αυτούς τους πόρους.

Εσείς προσπαθείτε τώρα να γελοιοποιήσετε αυτήν την προσπάθεια. Εδώ 
θέλω να αναφέρω το εξής: Το 1993, όταν η Κυβέρνηση του ΓΊΑΣΟΚ ανέ
λαβε, η σύνταξη του ΟΓΑ ήταν 13.000 δρχ. το μήνα. Αυτή τη στιγμή, είναι

Συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Σημίτη
στην 66η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.

48.000 η κατώτατη σύνταξη του ΟΓΑ -γιατί υπάρχουν κι άλλες συντάξεις του 
ΟΓΑ, οι οποίες είναι πολύ περισσότερες- και θα αυξηθεί το μήνα κατά 5.000 
δρχ. και θα πάει πάνω από τις 60.000 δρχ. στο τέλος της τετραετίας. Δεν 
είναι αυτό μια αύξηση, η οποία είναι σημαντικά επάνω από τον πληθωρισμό;

Μονάχα είπα σωρευτικός πληθωρισμός I 1%, τρία χρόνια, τον ένα χρόνο 
σχεδόν δίνεται η αύξηση που προκύπτει από τον πληθωρισμό αυτόν, για τα 
τρία χρόνια. Φαίνεται πολύ υψηλότερη από τον πληθωρισμό, θα είναι επάνω 
από τις 60.000 -63.000, 64.000, 65.000, 66.000 δρχ. δεν ξέρω πόσο αυτή τη 
στιγμή- δεν μπορώ, δεν θέλω να το καθορίσω, γιατί θα χρησιμοποιήσουμε 
όλες τις δυνατότητες, αλλά είναι μια θετική πορεία.

Οπως και η κατώτατη σύνταξη του ΙΚΑ, ήταν την ίδια εποχή, το 1993,
75.000 δρχ. Και αυτή τη στιγμή, με το ΕΚΑΣ (το Επίδομα Κοινωνικής Αλλη
λεγγύης) ξεπερνά τις 152.000 δρχ.

Ο κ.Καραμανλής και η Νέα Δημοκρατία, υποσχέθηκαν στις εκλογές, ότι η 
σύνταξη θα φθάσει στις 152.000 δρχ. Αυτό όμως έγινε αυτόματα, από τη 
δική μας την πολιτική, όπως τη σχεδιάσαμε και την εφαρμόζουμε. Και θα 
ανεβεί και άλλο, τα επόμενα χρόνια.

Είναι όλα καλά; Γιατί λένε μερικοί, επειδή παρουσιάζουμε αυτή την εικόνα, 
όλα είναι καλά και σπουδαία. Αυτό λένε. Δεν λέμε ότι είναι όλα καλά και 
σπουδαία. Λέμε ότι υπάρχουν πολλές ανάγκες. Λέμε ότι υπάρχουν πολλά 
προβλήματα, ότι υπάρχουν ανισότητες, ότι χρειάζονται παρεμβάσεις. Αλλά 
λέμε και κάτι άλλο: Θα πετύχουμε, εάν πορευθούμε με σταθερότητα και 
συνέπεια.

Αν αρχίζουμε και για να εντυπωσιάσουμε να ξεπεράσουμε αυτό το οποίο 
λέγεται, το κλίμα, να έχουμε καλές εντυπώσεις γιατί πλησιάζει το Συνέδριο, 
οι εκλογές και αρχίζουμε και μοιράζουμε επιταγές δεξιά-αριστερά, τότε θα 
πάμε πίσω. Αυτή η πόρτα του πίσω έχει κλείσει, θα προχωρήσουμε πάντα 
με σχέδιο και με πρόγραμμα.

Γι' αυτό βελτιώσαμε τα πράγματα. Διότι δεν ακολουθήσαμε τις σειρήνες του 
πολιτικού κόστους, αλλά ακολουθήσαμε την πεποίθηση ότι και η Ελλάδα 
μπορεί να προχωρήσει, όταν έχει πρόγραμμα, όταν βλέπει μακριά και εξετά
ζει κάθε βήμα για το πώς θα φθάσει στο μέλλον της.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, είχατε εξαγγείλει πρωτοβουλίες για 
το πολιτικό χρήμα και το εκλογικό σύστημα. Ηθελα να ρωτήσω, πότε θα 
καλέσετε τα Κόμματα της Αντιπολίτευσης σε αυτή την κατεύθυνση και αν 
εξετάζετε θέμα αλλαγής του εκλογικού νόμου;
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ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πράγματι έχουμε δηλώσει ότι και στα δύο αυτά 
θέματα θα υπάρχουν συζητήσεις και θα επιδιώξουμε αλλαγές. Το Υπουργείο 
Δημόσιας Διοίκησης έχει ολοκληρώσει πιστεύω έναν κύκλο συζητήσεων 
γύρω από τα οικονομικά των Κομμάτων και το πολιτικό χρήμα και θα ανοί
ξουμε με βάση αυτές τις προεργασίες που έχουν γίνει, τη συζήτηση 
σύντομα.

Εχουμε κάθε ενδιαφέρον να υπάρξει ακόμα περισσότερη διαφάνεια γύρω 
από το πολιτικό χρήμα. Εχουμε κάθε ενδιαφέρον να υπάρξει διαφάνεια στην 
πολιτική ζωή στη χώρα, να μην επηρεάζονται οι πολιτικές δραστηριότητες 
από οικονομική εξουσία, να υπάρχει μία σαφής διαχωριστική γραμμή ανά
μεσα σε πολιτική και οικονομική εξουσία και όταν υπάρχει υπέρβαση αυτής 
της γραμμής, αυτό όχι μονάχα να είναι δύσκολο, αλλά να γίνεται φανερό.

Λέω, ότι είναι κάτι δύσκολο, κάτι ιδιαίτερα δύσκολο. Αλλά πρέπει να το 
προσπαθήσουμε. Και θέλω να θυμίσω, ότι στο Σύνταγμα ψηφίσαμε μία διά
ταξη η οποία προβλέπει ρυθμίσεις για τη σχέση Μαζικών Μέσων Ενημέρω
σης, Προμηθευτών και Εργολάβων του Δημοσίου και του Κράτους.

Η διάταξη αυτή ψηφίστηκε με αντιδράσεις αρκετές, με διαμαρτυρίες πολλές 
φορές, αλλά επιμείναμε. Οπως θα επιμείνουμε για να υπάρχουν ρυθμίσεις 
σε εφαρμογή της, ρυθμίσεις οι οποίες θα εξασφαλίζουν να υπάρχει μια 
πολιτική ζωή, η οποία να μην υπόκειται σε εντολές ή χειραγωγήσεις από 
οικονομικές εξουσίες.

Εχουμε επίσης πει, ότι το θέμα του εκλογικού νόμου θα το συζητήσουμε. 
Και είχαμε δηλώσει, ότι αυτό θα γίνει μετά την ψήφιση και την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας του Συντάγματος που έγινε φέτος, αργά το καλοκαίρι. Αρα 
τους επόμενους μήνες που έρχονται.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε και χθες υποστηρίξατε με μεγάλη 
έμφαση, ότι η ελληνική οικονομία παρουσιάζει επιταχυνόμενους ρυθμούς 
ανάπτυξης. Από την αντιπολίτευση υποστηρίζεται, ότι αυτό το αποτέλεσμα 
οφείλεται στους επηυξημένους πρόσθετους πόρους και συγκεκριμένα στα 
κοινοτικά κονδύλια. Πώς απαντάτε σε αυτό το επιχείρημα;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αν εξετάσει κανείς πόσο είναι οι χρηματοδοτήσεις 
από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης και την Ευρωπαϊκή Ενωση διαχρονικά θα 
διαπιστώσει, ότι οι χρηματοδοτήσεις αυτές κυμαίνονται στο 3%-4% του 
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Δηλαδή πέρσι, πρόπερσι είναι αυξημέ
νες, αλλά και δεν ήταν και τόσο αυξημένες, γιατί παίζει όπως σας είπα, στο 
3%-4% σε σχέση με αυτό που υπήρχε το '92 και το '93.

Συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Σημίτη
στην 66η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.

Ο ρυθμός ανάπτυξης, όπως ξέρετε, αυτή τη στιγμή είναι πάνω από το 4%. Ο 
ρυθμός ανάπτυξης από το '90 μέχρι το '93 -δεν θυμάμαι καλά- ήταν σχεδόν 
μηδενικός. Αρα παρά τα λεφτά τότε υπήρχε μηδενική ανάπτυξη. Με τα 
λεφτά τώρα υπάρχει υψηλός ρυθμός ανάπτυξης, ο οποίος βαίνει αυξανόμε
νος.

Εάν δει κανένας και τις επενδύσεις στη χώρα, θα διαπιστώσει ότι οι επενδύ
σεις έχουν αυξανόμενο ρυθμό. Αν θυμάμαι καλά αυτή τη στιγμή ο ρυθμός 
αύξησης είναι γύρω στο 6% κάθε χρόνο. 10%. Είναι ένας αριθμός ο πιο μεγά
λος που γνωρίσαμε τα τελευταία χρόνια.

Πώς, λοιπόν, στην μία περίοδο με τα ίδια λεφτά και στην άλλη περίοδο με 
τα ίδια περίπου λεφτά, εμείς έχουμε ανάπτυξη και επενδύσεις και τότε δεν 
υπήρχε ανάπτυξη και δεν υπήρχαν επενδύσεις; Η απάντηση για μας είναι 
απλή, έχουμε πάρει τα χρήματα και τα έχουμε αξιοποιήσει. Εχουμε δημι
ουργήσει διαδικασίες ανάπτυξης, έχουμε σπρώξει τις ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και τις δημόσιες επιχειρήσεις να επενδύσουν. Είναι σε εξέλιξη περισσότερα 
έργα. Τα χρήματα πιάνουν τόπο. Αυτή είναι η απάντηση.

Είπα και χθες στην ομιλία μου και προχθές στην ομιλία μου, ο σκοπός δεν 
είναι ταμειακός σε σχέση με τα Κοινοτικά Πλαίσια. Η Νέα Δημοκρατία είχε 
επικεντρώσει πάντα τη συζήτηση "απορροφάτε, δεν απορροφάτε". Αλλά 
αυτό είναι ένα δεύτερο θέμα.

Το πρώτο και κυρίαρχο θέμα είναι γιατί απορροφούμε, πού πάνε τα χρή
ματα. Βοηθούν την ανάπτυξη; Και εμείς δίνουμε την απάντηση, ότι όπως δεί
χνουν οι αριθμοί, βοηθούν την ανάπτυξη, πετυχαίνουμε, προχωρούμε την 
αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη και τις επενδύσεις.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πολλά ακούμε και διαβάζουμε για σχέδια επιστρο
φής του τέως Βασιλιά στην Ελλάδα. Ερώτημα, κινδυνεύει η Ελληνική Δημο
κρατία -όπως την περιγράψατε κιόλας- από τυχόν επιστροφή; Και θα 
υπήρχε πρόβλημα, θα έκλεινε το ζήτημα εάν παραιτείτο από τις αξιώσεις 
του;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν γνωρίζω τις προθέσεις του κ.Γλύξμπουργκ. Εκείνο 
το οποίο γνωρίζω ότι αυτή τη στιγμή ζητά από το Ελληνικό Δημόσιο, δηλαδή 
από τον ελληνικό λαό ένα ποσό γύρω στα 200 δισεκατομμύρια δραχμές για 
την περιουσία του. Οσον αφορά τα άλλα θέματα θα εφαρμοστεί η νομοθε
σία της χώρας. Είναι σαφής η νομοθεσία της χώρας και η νομοθεσία αυτή 
είναι και σύμφωνη με το ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απεφάσισε το 1998, ότι ο κ.Γλύξμπουργκ είναι
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υποχρεωμένος να επιλέξει ένα επώνυμο και μ' αυτό το επώνυμο να εκδώσει 
το διαβατήριο με το οποίο ταξιδεύει. Εμείς δεν πρόκειται να επιτρέψουμε 
στο επίπεδο των συμβολισμών και των εντυπώσεων να δημιουργηθεί οποια
δήποτε σύγχυση για ζητήματα τα οποία έχει λύσει οριστικά, αμετάκλητα και 
για πάντα ο ελληνικός λαός.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το σχόλιό σας για την 
υποψηφιότητα του κ.Λαλιώτη στη θέση του Γραμματέα. Και θα ήθελα να 
μου πείτε, αν πιστεύετε, ότι για το καλό της δημοκρατίας στο Κόμμα σας θα 
πρέπει να υπάρξουν και άλλες υποψηφιότητες τόσο για τη θέση του Προέ
δρου, όσο και για τη θέση του Γραμματέα.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ο κ.Λαλιώτης είναι ένα στέλεχος με μεγάλη και δημι
ουργική προσφορά στο ΠΑΣΟΚ. Εχει συνεισφέρει στη διαμόρφωση των 
πολιτικών, έχει συνεισφέρει στο κυβερνητικό έργο. Είναι από τα πιο παλιά 
στελέχη και έχει πολύ καλή γνώση του Κινήματος, του Κόμματος, των διαδι
κασιών του, του τρόπου με τον οποίον μπορεί να κινητοποιηθεί και να έχει 
αποτελεσματικότητα. Γι' αυτό χαιρετίζω την υποψηφιότητά του.

Το ποιος θα είναι Γραμματέας θα αποφασιστεί στο Κόμμα με δημοκρατικές 
διαδικασίες, τον εκλέγει η Κεντρική Επιτροπή. Επειδή είμαστε ένα δημοκρα
τικό Κόμμα, θα χαιρετίσω και κάθε άλλη υποψηφιότητα και για τη θέση του 
Γραμματέα και βεβαίως για τη θέση του Προέδρου.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Διάβασα με πάρα πολλή προσοχή τα όσα είπατε και 
στα εγκαίνια και στο δείπνο χθες και θα ήθελα να μας ενημερώσετε πως 
συμβιβάζονται τα στοιχεία που δώσατε, για την πραγματική σύγκλιση και 
συνοχή, όταν σύμφωνα με την έρευνα της ΓΣΕΕ, το 10%, το πλουσιότερο 
τμήμα, απολαμβάνει το 26,36 του διαθέσιμου εθνικού εισοδήματος και το 
φτωχότερο 10%, το 2,2.

Σας άκουσα και ειλικρινά σας το λέω, όλα αυτά τα οποία μας είπατε, αναρω
τιέμαι αν είναι κτήμα του ελληνικού λαού, αν προβάλλονται και αν τα υπερα
σπίζονται τα στελέχη και οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Με τις στατιστικές μπορεί κανείς να φτιάξει εικόνες, 
θετικές, αρνητικές. Είναι γνωστή η ρήση, ότι και η στατιστική αποτελεί, πολ
λές φορές, το πιο μεγάλο ψέμα.

Υπάρχουν όμως, ορισμένα αδιαμφισβήτητα γεγονότα. Η Ελλάδα αναπτύσσε
ται με ρυθμούς επάνω από το 4% και αυτό δεν το διαπιστώνει η Κυβέρνηση, 
το διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Ενωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο 
ΟΣΑ.

Συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Σημίτη
στην 66η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.

Αναμφισβήτητο είναι επίσης και επίσης αυτά διαπιστώνονται, από τους Διε
θνείς Οργανισμούς, ότι ο ρυθμός αυτός ανάπτυξης, έχει οδηγήσει στην 
αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων, για τους εργαζόμενους, για τον 
Ελληνα πολίτη.

Αναμφισβήτητο είναι επίσης, ότι ανάμεσα στο εισόδημα του Ελληνα και στο 
εισόδημα του Ευρωπαίου, υπάρχει απόσταση, υπάρχει μεγάλη διαφορά. 
Είμαστε πίσω. Μερικοί απορούν. Εγώ απορώ γιατί απορούν. Η Ελλάδα, ήταν 
μπροστά από τη Γερμανία, την Αγγλία, τη Γαλλία ποτέ και έπεσε τώρα με την 
Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ πίσω; Η Ελλάδα δεν ήταν πάντα πίσω; Δεν ήταν 
πάντα πολύ πίσω; Το ερώτημα είναι, όχι ότι είναι πίσω, αλλά τι κάνουμε, για 
να μειώσουμε αυτή την απόσταση.

Αναμφισβήτητο επίσης είναι, από τις στατιστικές των Διεθνών Οργανισμών 
και όχι της Κυβέρνησης, ότι το βιοτικό μας επίπεδο έχει ανεβεί. Ό τι με τους 
ρυθμούς αυτούς ανάπτυξης, θα ανεβεί και θα πλησιάσει ακόμα περισσό
τερο. Ό τι κάθε ημέρα με το 4 - 4,5 - 4,6 - 5%, πραγματοποιούμε την πραγ
ματική σύγκλιση, αυτή είναι η αλήθεια.

Από εκεί και πέρα, αν υπάρχουν ανισότητες στην Ελλάδα; Βεβαίως υπάρ
χουν ανισότητες στην Ελλάδα. Αν υπάρχει φτώχεια στην Ελλάδα; Βεβαίως 
και υπάρχει φτώχεια στην Ελλάδα. Αλλά αν θέλουμε να είμαστε ψύχραιμοι 
και να κάνουμε καλά τη δουλειά μας, πρέπει να δούμε κάποιοι αριθμοί που 
παρουσιάζονται, ανταποκρίνονται σε πραγματικά γεγονότα, ή μεταφέρονται 
χωρίς έναν έλεγχο, του τι συμβαίνει εδώ στη χώρα;

Εχω μιλήσει στη Βουλή, σχετικά με αυτό το θέμα και θα ήθελα να επανα
λάβω πολύ σύντομα αυτό που είπα. Εδώ στην Ελλάδα, όπως ξέρουμε όλοι 
μας, οι Ελληνες έχουν κατά κανόνα, δικό τους σπίτι. Η στατιστική λέει, ότι 
επάνω από το 75-80% έχουν ιδιοκατοίκηση. Πολλοί έχουν και δύο σπίτια 
χωρίς να είναι πλούσιοι, έχουν ένα στο χωριό και κάθονται και σ' ένα διαμέ
ρισμα στην πόλη.

Θα ξέρετε επίσης ότι η ιδιοκατοίκηση δεν είναι κάτι, που χαρακτηρίζει τις 
οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Και γι' αυτό δεν λαμβάνεται καθόλου 
υπ' όψιν στη στατιστική της ευπορίας, ή της φτώχειας. Δεν μετρά, δεν ενδια
φέρει. Αλλά εκεί πληρώνουν όλοι ενοίκιο. Ενώ στην Ελλάδα, κάθονται και σε 
δικά τους σπίτια. Δεν κάνει αυτό, διαφορά όσον αφορά το επίπεδο ή τη 
σημασία του εισοδήματος;

Η, να αναφέρω ένα άλλο παράδειγμα. Δεν μετρώνται στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση, οι ενισχύσεις που δίνονται στους αγρότες, στις αγροτικές εκμεταλ-
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λεύσεις. Και δεν μεχρώνται, γιατί όταν έχει κάποιος μια εκμετάλλευση 150 
στρεμμάτων με 200-300 ζώα, η εξισωτική ή όποια αποζημίωση παίρνει, είναι 
επιχειρηματική ενίσχυση βέβαια.

Αλλά στην Ελλάδα στο χωριό, η εξισωτική αποζημίωση που παίρνει ένας 
αγρότης με δύο ή τρία ζώα, είναι μια συνεισφορά στο εισόδημα. Παίζει και 
αυτό ρόλο στο εισόδημα, όπως για παράδειγμα, το επίδομα θέρμανσης, δεν 
μετράται σύμφωνα με τους στατιστικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 
Εδώ μετράται.

Το συμπέρασμα; Το συμπέρασμα είναι ότι χρειαζόμαστε για να μετρήσουμε 
σωστά αυτά τα στοιχεία, μια προσαρμογή των μεθόδων μέτρησης, τι θα 
δώσει αυτή η προσαρμογή; Θα δώσει, ότι οι αριθμοί είναι διαφορετικοί.

Αλλά θέλω πάλι να επαναλάβω, για να μην υπάρχει καμία διαφορετική ερμη
νεία, ότι έχουμε ανισότητες και στα εισοδήματα και στις Περιφέρειες, 
έχουμε και κόσμο ο οποίος, έχει πολύ μεγάλη δυσκολία, στην καθημερινή 
ζωή και αυτά τα προβλήματα τα αντιμετωπίζουμε και θέλουμε να τα αντιμε
τωπίσουμε, ακόμα πιο αποτελεσματικά.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε σας ακούσαμε νωρίτερα, σε απά
ντησή σας για την υπόθεση ΔΕΚΑ (Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών) να 
λέτε με έμφαση μάλιστα ότι: "Θέλω να μάθω πως έφθασε αυτό το έγγραφο 
στα χέρια του κ.Εβερτ". Αυτό είναι το πρόβλημα; Δεν απασχολεί την Κυβέρ
νηση και το περιεχόμενο;

Να προσθέσω δε, ότι η Νέα Δημοκρατία, κάνει λόγο για το μεγαλύτερο 
κόλπο των τελευταίων ετών, που έχει στηθεί εις βάρος των μικροεπενδυτών, 
οι οποίοι, έχουν χάσει αρκετά τρισεκατομμύρια δραχμές, πως απαντάτε;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Απάντησα όπως απάντησα πριν, γιατί αυτό ερωτή- 
θηκα. Δεν ερωτήθηκα για την ουσία της υπόθεσης και σας ευχαριστώ, γιατί 
μου δίνετε τη δυνατότητα να προσθέσω δύο-τρία σχόλια.

Οπως ξέρετε, υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία ισχύει σχετικά 
με μηνύσεις που γίνονται και αφορούν έναν αριθμό ατόμων, οι μηνύσεις για 
ορισμένα γεγονότα και για γεγονότα τα οποία μπορεί να έχουν σχέση και 
μέλη της Κυβέρνησης. Η μήνυση διαβιβάζεται χωρίς εξέταση, χωρίς να γίνει 
προανάκριση, από τον Εισαγγελέα στον Πρόεδρο της Βουλής. Η διαβίβαση 
του εγγράφου, η οποία έγινε -του εγγράφου το οποίο μου είναι άγνωστο, ως 
προς το περιεχόμενο, γιατί θα το σχολίαζα διαφορετικά- δεν σημαίνει 
τίποτα σε σχέση με πολιτικά πρόσωπα.

Συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Σημίτη
στην 66η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.

Μπορεί να σημαίνει απλά, ότι μέσα σ' αυτή τη διαδικασία, πρέπει να εξετα
στούν και ορισμένα πολιτικά πρόσωπα. Ούτε προδικάζει ευθύνες, ούτε 
σημαίνει ότι κάποιοι συμμετείχαν, ή ότι έκαναν κάτι, το οποίο είναι μεμπτό. 
Αρα το γεγονός αυτό καθεαυτό δεν πρέπει να δημιουργεί την εντύπωση, ότι 
εδώ κάτι τρέχει.

Το δεύτερο. Όπως ίσως θυμάστε, στην αρχή του χρόνου και στο τέλος του 
περασμένου χρόνου, υπήρξαν διεξοδικές συζητήσεις, στη Βουλή γι' αυτά τα 
θέματα. Υπήρξαν ακροάσεις, ιδίως για το θέμα της ΔΕΚΑ και για το Χρημα
τιστήριο ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και διαφάνειας της Βουλής, στις 26 
Οκτωβρίου του 2000 και στις 9 Νοεμβρίου του 2000.

Εγινε συζήτηση και για την πρόταση δυσπιστίας της Νέας Δημοκρατίας κατά 
του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας στις 30-3 I Ιανουάριου και I Φεβρουά
ριου του 2001. Από όλες αυτές τις συζητήσεις, όπου εξαντλήθηκε το θέμα, 
δεν προέκυψε τίποτα.

Δεν ξέρω τι καινούριο υπάρχει στο πόρισμα και τι επικαλείται ο κ.Εβερτ. 
Αλλά δεν υπήρχαν αυτά τα στοιχεία, τον περασμένο Νοέμβριο και τον 
περασμένο Ιανουάριο, στη συζήτηση της Βουλής; Προφανώς υπήρχαν. 
Σαφέστατα υπήρχαν. Αρα δεν είναι τίποτε καινούριο.

Τι είναι; Είναι μια προσπάθεια υπονόμευσης της πορείας της εθνικής οικονο
μίας, μια προσπάθεια να δημιουργηθεί πάλι τζόγος γύρω από το θέμα, συζή
τηση, να επηρεαστεί το Χρηματιστήριο, να δημιουργηθεί ένα αρνητικό 
κλίμα. Να τρέχουν εισαγγελικές έρευνες. Δεν έκανε η ΔΕΚΑ καλά τη δου
λειά της, δεν έκαναν οι Υπουργοί καλά τη δουλειά τους.

Εδώ θέλω να εκφράσω την πεποίθησή μου, ότι η ΔΕΚΑ λειτούργησε και λει
τουργεί, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Οτι η λειτουργία της όπως απο
δείχθηκε κατ' αυτές τις συζητήσεις στη Βουλή, είχε αποδεδειγμένο όφελος 
για το κράτος. Και ότι λειτούργησε μέσα στα πλαίσια των κανόνων και αντί
στοιχα θα έλεγα, όπως λειτουργούν και άλλοι φορείς στο εξωτερικό, αντί
στοιχοι φορείς.

Εμένα δεν μου αρέσουν να υπάρχουν σημεία τα οποία προκαλούν απορίες ή 
ερωτήματα. Γι' αυτό ζήτησα από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον κ.Κακλα- 
μάνη, να συνεννοηθεί με τα άλλα κόμματα, ώστε παρά τον κανονισμό της 
Βουλής ο οποίος προβλέπει, ότι το κείμενο αυτό θα δημοσιευτεί στην Ολο
μέλεια, δηλαδή αρχές Οκτωβρίου, να το δημοσιεύσει το ταχύτερο για να 
υπάρχει ουσιαστική συζήτηση και ουσιαστική απάντηση επί του αγνώστου 
αυτού κειμένου.
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ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, είστε ένας βαθιά δημοκράτης πολι
τικός. Θα μπορούσατε για να σας χειροκροτήσουν οι Θεσσαλονικείς να 
δώσετε την υπόσχεση-υπέρβαση, ότι του χρόνου που θα έρθετε στο τριή
μερο θα ακολουθεί το αυτοκίνητό σας την κυκλοφορία της πόλης και δεν θα 
υπάρχει αυτή η πρωτοφανής αστυνομοκρατία;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Εγώ κ.Παντελίδη διάβασα πριν 15 μέρες, ότι πρόκειται 
η πόλη της Θεσσαλονίκης να δώσει μηνύματα στην Κυβέρνηση και στην 
κυβερνητική πολιτική, θα υπάρχει ξεσηκωμός, θα υπάρχει μία σειρά από 
διαμαρτυρίες, ότι οργανώνονται οι φορείς, ότι σηκώνονται σημαίες, ότι αυτό 
το οποίο είναι μία συνηθισμένη διαδικασία για να αναδείξει την ελληνική 
οικονομία, θα γίνει πεδίο αναμέτρησης απέναντι στην Κυβέρνηση και στην 
Αντιπολίτευση και διάφορους φορείς.

Διάβασα επίσης, ότι η Διεθνής Εκθεση Θεσσαλονίκης -που όπως ξέρετε 
όλοι, έχει ζωή 66 ετών- είναι το πεδίο που θα υπάρχουν διαμαρτυρίες για 
την παγκοσμιοποίηση. Δηλαδή το Διεθνής ενοχλεί; Πρέπει να μην είναι πια 
Διεθνής η Εκθεση της Θεσσαλονίκης;

Διάβασα ότι αυτή η συνάντηση εδώ, η έκθεση η πολιτική που γίνεται κάθε 
χρόνο, μιλάει ο Πρωθυπουργός, μετά μιλάνε τα Κόμματα της Αντιπολίτευ
σης, μιλάει ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, είναι ένα πεδίο ανα
μέτρησης.

Και επειδή εγώ θεωρώ, ότι πρώτον, έχουμε όλοι ένα ενδιαφέρον για τη 
Θεσσαλονίκη. Και όσοι έχουν ενδιαφέρον για τη Θεσσαλονίκη, πρέπει 
βεβαίως να εκφράζουν την άλλη άποψη και τις γνώμες τους, αλλά κατά 
τέτοιο τρόπο, ώστε να αναδεικνύεται η διαφορετικότητα των απόψεων και 
όχι να αναδεικνύεται η αναμέτρηση.

Οτι και η Ελλάδα έχει συμφέρον να δείχνει, ότι τέτοιες διαδικασίες δεν γίνο
νται μέσα σε ένα πνεύμα βίας και αναμετρήσεων. Γιατί, αυτό το μήνυμα 
θέλουμε να δώσουμε στη Σύνοδο Κορυφής; Αυτό το μήνυμα θέλουμε να 
δώσουμε στους γείτονές μας; Πιστεύω όχι και δεν πρέπει να το δώσουμε.

Κατόπιν τούτου, εγώ θα σας παρακαλούσα αυτή την ερώτηση να την απευ
θύνετε σε αυτούς οι οποίοι διέδωσαν όλα αυτά ή προσπάθησαν όλα αυτά 
χωρίς επιτυχία.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, να επανέλθω σε μία - δύο προηγού
μενες ερωτήσεις. Αν κατάλαβα καλά αφήσατε ανοιχτό το ενδεχόμενο για το 
αν θα διαχειριστείτε εσείς ή όχι την εντολή που θα κερδίσετε ή όχι στις 
επόμενες εκλογές.

Συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Σημίτη

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Μα σας είπα, κύριε Προβή, είναι 2001. Το 2004, το 
2005. Γιατί δεν με ρωτάτε σας παρακαλώ για το 2007 και το 2010;

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Οχι, δεν θέλω να πάω τόσα μακριά. Αλλά αν μου επι
τρέπετε την ερώτηση, να το ρωτήσω αλλιώς. Θα είστε υποψήφιος Πρόε
δρος και στο επόμενο Συνέδριο;

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Το είπα. Θα είμαι επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ στις επό
μενες εκλογές.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, για πρώτη φορά δημόσια στο μέσο 
της περασμένης εβδομάδος ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας, ο κ,Γιούγκερν Χρόμποκ απεύθυνε έκκληση 
στην ελληνική Κυβέρνηση για αποφασιστικές πολιτικές πρωτοβουλίες στο 
άμεσο μέλλον -όπως είπε- προκειμένου να διευθετηθεί το θέμα που έχει 
προκύψει με τις επανορθώσεις, το οποίο, όπως ξέρετε βεβαίως, έχει μπει σε 
μία τελική ευθεία, λόγω των εκκρεμών δικών οι οποίες γίνονται αυτές τις 
μέρες και λόγω της ημερομηνίας της 19ης Σεπτεμβρίου, η οποία έχει καθο
ριστεί για τα μέτρα εναντίον του Ινστιτούτου Γκαίτε στην Αθήνα.

Στη Γερμανία γίνονται ταυτόχρονα και από επίσημους φορείς σχόλια του 
τύπου, ότι εάν η Ελληνική Κυβέρνηση σε συνεργασία με τη Γερμανική 
Κυβέρνηση δεν βρουν μία πολιτική λύση στο θέμα, ενδέχεται να υπάρξει και 
μποϊκοτάζ των επισήμων γερμανικών αρχών στην επικείμενη Διεθνή Εκθεση 
Βιβλίου της Φρανκφούρτης, όπου τιμάται η Ελλάδα.

Θα ήθελα σας παρακαλώ να σχολιάσετε αυτές τις εξελίξεις.

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Οπως είναι γνωστό αυτή τη στιγμή υπάρχει μία από
φαση του Αρείου Πάγου, η οποία επιδικάζει στα θύματα του Διστόμου απο
ζημίωση και οι ενδιαφερόμενοι έχουν προσφύγει στα δικαστήρια για να 
εκτελέσουν τις υπάρχουσες αποφάσεις σε περιουσιακά στοιχεία, τα οποία 
είναι: ένα σχολείο, το Πολιτιστικό Κέντρο του Γκαίτε και αν θαρρώ προσπά
θησαν και στην Πρεσβεία. Γύρω από το θέμα αυτό αν μπορεί να γίνει η 
εκτέλεση υπάρχει σε εξέλιξη μία δικαστική διαδικασία.

Οπως επίσης σε σχέση με την απόφαση του Αρείου Πάγου υπάρχει η από
φαση άλλου τμήματος του Αρείου Πάγου και θα αποφασίσει τελικά πάνω 
στο θέμα το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο.

Εκκρεμεί, λοιπόν, στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο πρώτα απ' όλα το βασικό 
θέμα. Και εκκρεμεί στα υπόλοιπα δικαστήρια το θέμα της εκτέλεσης. Η 
Ελληνική Κυβέρνηση είναι της άποψης, ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να
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περιμένουν την εξέλιξη αυτών των δικαστικών διαδικασιών για να δούμε 
ποια είναι η εικόνα.

Το δεύτερο και ανεξάρτητο με το πρώτο είναι, ότι η Ελληνική Κυβέρνηση 
και εγώ προσωπικά έχω αναφέρει, ότι υπάρχουν κάποια θέματα ανοιχτά, ή 
τουλάχιστον κατά την Ελλάδα ανοιχτά για να είμαι σαφής. Το περίφημο 
θέμα του κατοχικού δανείου. Αυτά τα θέματα δεν μπορούμε να τα συζητή
σουμε όμως, όσο υπάρχουν αυτές οι διαδικασίες. Διότι είναι κατανοητό από 
την άλλη πλευρά, θέλουν να ξέρουν πως έχει ακριβώς η κατάσταση για να τα 
χειριστούν.

Θα πρέπει να περιμένουμε να κλείσει δικαστικά το θέμα των επανορθώ
σεων, όπως έχει εξελιχθεί και να δούμε μετά πώς θα συνεχίσου με το πρό
βλημα ή πώς θα επιδιώξουμε την απάντηση στο πρόβλημα όπως το είχε 
θέσει από πολύ παλιά η Ελληνική Κυβέρνηση.

Δ. ΡΕΠΠΑΣ: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας σε αυτή 
τη συνέντευξη.




