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Συνέντευξη Υπουργού Εθνικής Οικονομίας κ. Κ.Σημίτη 
στους Δημοσιογράφους στις 10.9.1985

Κυρίες και Κύριοι δεν έχω να προσθέσω τίποτε ιδιαίτερο 
σ'αυτά που είπα την περασμένη εβδομάδα, μόνο μερικά σχόλια 
ίσως σε κάποια σχόλια τα οποία έγιναν. Υπάρχει άποψη και γρά
φτηκε στον τύπο ότι τα "μέτρα" με αυτό το κάπως μαγικό όραμα, 
ή μαγική λέξη, πρέπει να έρθουν αμέσως. Και θέλω να επαναλάβω 
ότι πρόθεσή μας είναι να έχουμε μια συστηματική και ολοκληρω
μένη αντιμετώπιση. Και γι αυτό δεν πρόκειται να παρασυρθούμε 
από την οποιαδήποτε πίεση ή την οποιαδήποτε άποψη ότι αν παρθεί 
κάποιο μέτρο την Δευτέρα θα είναι πιο αποτελεσματικό από το αν 
παρθεί την Τετάρτη. Τα μέτρα θα είναι πιο αποτελεσματικά αν 
βασίζονται σε μια συστηματική δουλειά και δεν καθοδηγούνται 
από εντυπώσεις της στιγμής.

Πιστεύω ότι θέλουμε, όπως είπα στην άρχή, να φέρουμε μία 
ακόμα καλλίτερη ποιότητα στη δουλειά του Υπουργείου και αυτή η 
ακόμα καλλίτερη ποιότητα συναρτάται με μια συστηματική προεργα
σία. Η άποψη ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση τέτοια ώστε είναι 
θέμα μερικών ημερών η αντιμετώπιση γιατί αν δεν γίνει σε μερικές 
μέρες η αντιμετώπιση τότε έχουμε χάσει το παιχνίδι, είναι άποψη 
που έχω χαρακτηρίσει από παλιά ως λάθος, δεν υπάρχει καμμία 
έκτακτη κατάσταση τέτοια, ώστε από σήμερα-αύριο να πρέπει να ρυθ
μίσουμε ορισμένα θέματα τα οποία σε μια φυσιολογική πορεία ρυθ
μίζονται ορισμένη εποχή του χρόνου, που είπαμε είναι η εποχή 
προετοιμασίας του προϋπολογισμού.

Επαναλαμβάνω την πρόθεσή μας, να ολοκληρώσουμε την άποψή 
μας για όλες τις πλευρές της οικονομικής πολιτικής και όλες 
τις πλευρές της πολιτικής για την οικονομία, μέχρις ότου γίνει 
η συστηματική επεξεργασία του προϋπολογισμού. Γι αυτό και μια 
άποψη που διάβασα στις εφημερίδες ότι δεν λέμε στο κόσμο τι 
πρέπει να κάνει π.χ. να μην καταναλώνει τώρα βενζίνη είναι, 
θα έλεγα, άποψη σχετικά απλοϊκή. Δεν πρόκειται να λυθεί κανένα 
πρόβλημα αν καταναλώσουμε μερικά λίτρα βενζίνης λιγότερο και 
ούτε πρόκειται εδώ για καμμιά θεομηνία ώστε να πρέπει να λέμε



στον έναν και στον άλλο όπως σε μια πυρκαί’ά η σε μια καταστροφή 
κάνε τούτο, ή κάνε το άλλο. Κάθε άλλο μάλιστα, εκείνο που έχει 
σημασία είναι η πληροφόρηση, ο κατατοπισμός για να σκεφθεί ο 
κόσμος και όλοι οι φορείς την πορεία της εξέλιξης της οικονο
μίας, να αναλογισθούν τις συμπεριφορές τους, να κάνουν και οι 
ίδιοι κάποια εξέταση των προβλημάτων, να εξετάσουν τα αιτήματά 
τους κάτω από αυτές τις προοπτικές και να αρχίσουν μια συζήτηση. 
Και ένα βήμα μιας τέτοιας συζήτησης είναι το ΕΣΑΠ που θα συνέρ- 
θει την επόμενη Δευτέρα, θα δούμε εκεί ποιές θα είναι οι απόψεις 
των φορέων, αν χρειάζεται να γίνει, θα χρειάζεται βέβαια να 
γίνει και περαιτέρω συζήτηση και σε ποιά συγκεκριμένα θέματα. 
Γι’αυτό και η άποψη ότι επειδή ορισμένα θέματα δεν αναφέρονται 
στο χαρτί αποκλείεται να συζητηθούν είναι κάπως σχηματική. Εμείς 
στο κείμενό μας θέσαμε μερικά γενικά προβλήματα και αυτά τα 
γενικά προβλήματα μπορεί κάλιστα να είναι οι βάσεις για να συ
ζητηθούν και άλλα προβλήματα.

Όσον αφορά μία άποψη επίσης που διατυπώθηκε, ότι μοιάζει 
η Κυβέρνηση να βρίσκεται σε αδυναμία γιατί έχει δηλώσει ο Πρω
θυπουργός ότι ζητά και από τους άλλους κοινωνικούς φορείς και 
τα κόμματα να πουν τις απόψεις τους και σχετικά πάλι με τις 
προτροπές να μην πουν τα άλλα κόμματα τις απόψεις τους, οι άλλοι 
κοινωνικοί φορείς, για να μην βοηθήσουν την Κυβέρνηση, θα ήθελα 
να πω ότι εδώ υπάρχει μια τεράστια παρεξήγηση. Η Κυβέρνηση δεν 
χρειάζεται βοήθεια, με την έννοια ότι αν κάποιος αρνηθεί να πει 
την γνώμη του δεν θα ξέρει η Κυβέρνηση τι θα κάνει. Εμείς ξέ
ρουμε τι θα κάνουμε και αυτό το οποίο θα κάν.ουμε, θα το κάνουμε 
με θάρρος και χωρίς δισταγμούς. 0 λαός μάς ανέθεσε την ευθύνη 
της διακυβέρνησης της χώρας, την ευθύνη αυτή την αποδεχόμαστε 
και θα χαράξουμε την πολιτική μας αποφασιστικά.

Εάν είπαμε ότι σωστό είναι να πει ο καθένας τη γνώμη του 
γιατί αυτά είναι προβλήματα του τόπου, τα οικονομικά προβλήματα 
είναι προβλήματα όλων μας, άσχετα από τις αιτίες, ο καθένας 
μπορεί να έχει άποψη για το ποιές είναι αιτίες, μπορεί να κάνει 
κριτική και σε σχέση με αυτές τις αιτίες να κάνει και προτάσεις. 
Αλλά από κει και πέρα αν αρνείται να κάνει προτάσεις με τον ισχυ
ρισμό ότι δεν τον αφορά το θέμα, θα έλεγα ότι κοιτάζει περισσό
τερο το μικροκομματικό του συμφέρον και όχι τα προβλήματα της



χώρας, γιατί όσο ευρύτερη συζήτηση γίνει τόσο πιο εύκολο θα είναι 
να διαμορφωθεί μια άποψη που να έχει μεγαλύτερη συναίνεση για 
να πετύχει μια πολιτική σταθεροποίησης που νομίζω είναι στο συμ
φέρον όλων, σταθεροποίησης και ανάπτυξης.

Τώρα και μια κάπως θεωρητική παρατήρηση, επειδή διάβασα 
δύπ - τρεις φορές, ότι εδώ έχουμε ένα φαινόμενο σοσιαλ-μονετα
ρισμού, έτσι λέχθηκε αυτό. Αυτή η έκφραση "σοσιαλ-μονεταρισμός" 
είναι ένας ελληνικός νεολογισμός και τιμά την φαντασία των 
ελλήνων, αλλά δεν είναι βέβαια, οικονομικά, δικαιολογημένη 
αυτή η έκφραση. Θα είμαι πολύ απλός στην απάντηση, στην εξήγηση.
0 μονεταρισμός, η μονεταριστική πολιτική, είναι μια πολιτική 
η οποία περιορίζει την προσφορά του χρήματος προς τις επιχει
ρήσεις και εξαναγκάζει έτσι τις επιχειρήσεις να περιορίσουν τις 
δαπάνες τους, το κόστος παραγωγής για να επικρατήσουν στην αγορά, 
που πάλι σημαίνει ότι είναι μια πολιτική η οποία αφήνει στις 
δυνάμεις της αγοράς την έξοδο από μια δύσκολη οικονομική κατά
σταση. Δεν επικρατεί κοινωνικό κριτήριο στην μονεταριστική πο
λιτική διότι στη θεωρία η κοινωνική προσαρμογή θα είναι αυτό
ματη συνέπεια της οικονομικής εξέλιξης, της οικονομικής προσαρ
μογής. Επειδή εδώ συζητάμε για περισσότερες ρυθμίσεις, περισ
σότερα μέτρα, δείχνουμε φανερά την πρόθεσή μας, ότι η πολιτεία 
θα έχει αποφασιστική αρμοδιότητα και θα παίξει αποφασιστικό 
ρόλο, θα έχει παρέμβαση στο τρόπο ξεπεράσματος των προβλημάτων. 
Δηλαδή δεν θα αποσυρθεί η πολιτεία από την αγορά η την οικονο
μία, όπως το πρεσβεύει η μονεταριστική πολιτική, αλλά αντίθετα 
θα έχει άποψη για το τι πρέπει να γίνει και εκεί που το θεωρεί 
σκόπιμο, αυτό θέλω να το τονίσω, και αναγκαίο,θα πάρει τα όποια 
μέτρα παρέμβαση, περιορισμού, ελέγχου ή και απελευθέρωσης, τα 
οποία θα οδηγήσουν σε ένα αποτέλεσμα, δηλαδή η εξέλιξη κατά 
την γνώμη μας πρέπει να είναι, ας χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, 
"καθοδηγούμενη", και αυτό κάνει βέβαια τη διαφορά από μια καθαρά 
μονεταριστική πολιτική. Καθοδηγούμενη σημαίνει βέβαια ότι αξιο- 
ποιούνται όλα τα δυνατά μέσα και κρατικές παρεμβάσεις και απελευ
θερώσεις, ώστε να λειτουργήσει η αγορά καλλίτερα.

(Διακοπή από Δημοσιογράφο: Δηλαδή, το σημείο αναφοράς είναι 
πάντοτε η αγορά.



Υπουργός: Δεν είναι πάντα κ. Νικολάου, γιατί υπάρχει και 
αγορά εργασίας και η αγορά εργασίας στην Αγγλία, όπως ξέρετε, 
αφέθηκε τελείεως ελέύθερη, οι απεργίες των ανθρακορύχων κ.λπ., 
εμείς λοιπόν δεν έχουμε τις απόψεις. Αυτό επειδή, γι αυτή την 
έκφραση "σοσιαλ-μονεταρισμός", πιστεύω ότι δεν αποδίδει καθόλου 
σωστά τα πράγματα. Όπως και μια άποψη η οποία λέχθηκε, ότι 
πρέπει να ακολουθήσουμε πολιτική ζήτησης και βασίζεται η άποψη 
αυτή στη σκέψη ότι όσο αυξάνεις τη ζήτηση τόσο περισσότερο 
θα δουλεύουνε οι επιχειρήσεις. Αυτή είναι κάπως απλοϊκή άποψη, 
διότι αυτό μπορούσε θεωρητικά να είναι σωστό σε μια οικονομία 
με αναπτυγμένο βιομηχανικό δυναμικό, αλλά όταν αυξάνεται η ζή
τηση σε σημείο που η εγχώρια παραγωγή δεν μπορεί να την καλύψει, 
είναι φυσικό να στρέφεται η ζήτηση προς το εξωτερικό και να δη
μιουργέ ίται αυτό το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί, το 
μεγάλο έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών, ή απλά αυτοκίνητα και 
βίντεο δεν παράγουμε, λοιπόν αν χρηματοδοτούμε κάποιους να αγο
ράζουν βίντεο, πολύ απλά, θα τα αγοράσουν από το εξωτερικό και 
δεν θα πρέπει τότε να απορούμε γιατί ξοδεύουμε συνάλλαγμα.

Λυπάμαι που δεν έχω ακόμα τίποτε σημαντικά γεγονότα να 
σας πληροφορήσω, όμως η ροή της πληροφόρησης είναι κάπως καλλί
τερη, σας δώσαμε ανακοινώσεις, θα δώσει και ο κ. Παπαντωνίου 
την Πέμπτη, οπότε πάντα θα έχετε τις δύο μέρες την εβδομάδα 
κάποιον από την πολιτική ηγεσία για να σας δίνει σχόλια ή απαν
τήσεις. Και σε λίγο θα γίνουμε και πιο συγκεκριμένοι.

Ερώτηση
Η Κυβέρνηση, τώρα μόλις γνώρισε την οικονομική κατάσταση 

της χώρας και αρχίζει να σκέπτεται για μέτρα; Θα ήθελα να μου 
πείτε, η Κυβέρνηση, γιατί είσασταν και μέλος του Υπουργικού Συμ
βουλίου και πριν από το σχηματισμό της νέας Κυβέρνησης, είχε 
γνώση των εξελίξεων της ελληνικής οικονομίας;

Απάντηση
Η Κυβέρνηση κ. Τσουπαρόπουλε, πάντα παρακολουθεί τις εξελί

ξεις της ελληνικής οικονομίας και μερικά από τα φαινόμενα τα 
οποία παρουσιάστηκαν όπως έχουμε εμείς επισημάνει, είναι φαινό-



μένα τα οποία συνδέονται άμεσα με τις πολιτικές διεργασίες που 
έγιναν στην διάρκεια του χρόνου. Για παράδειγμα, είχα πει και 
παλιά, ότι έχει παρατηρηθεί ή είχε παρατηρηθεί η κάμψη της εισ
ροής συναλλάγματος, προφανώς λόγω των εκλογών, όπως και οι εκλο
γές είχαν δημιουργήσει κάποιες καθυστερήσεις στην είσπραξη οφει
λών προς το Δημόσιο. Λοιπόν, ο κ. Αρσένης, αμέσως μετά τις εκλο
γές, είχε κατατοπίσει για τις εξελίξεις την Κυβέρνηση και το 
πρόβλημα το οποίο αναφέρεται ή συζητιέται αυτή τη στιγμή, δεν 
είναι για μας κανένα πρόβλημα το οποίο προέκυψε με την άφιξή 
μου εδώ στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, είναι ένα πρόβλημα 
που είχε επισημανθεί. Πάλι θέλω όμως να επαναλάβω, ότι έτσι όπως 
λειτουργεί η πολιτεία μας, η περίοδος εκλογών είναι μια περίοδος 
όπου είναι δύσκολο να γίνουν τέτοιες συζητήσεις και να στρέψει 
κανείς την προσοχή του σε τέτοια θέματα. Οι Υπουργοί πάνω και 
προεκλογικές περιοδείες. Οι Υπουργοί ασχολούνται με τις εκλογές 
και τα κόμματα ασχολούνται με τις εκλογές, λοιπόν να μην το παρα
βλέπουμε αυτό και να νομίζουμε ότι οι εκλογές γίνονται μια ωραία 
Κυριακή, χωρίς κάποια προετοιμασία, μέχρι την Κυριακή συζητιούν
ται όλα τα θέματα διοίκησης και διακυβέρνησης της χώρας και απλώς 
μονάχα εκείνη την Κυριακή δουλεύουμε για τις εκλογές.

Δημοσιογράφος: Νομίζω ότι υπάρχουν και Υπηρεσιακές Κυβερ- 
νήσεις.

Υπουργός: Εμείς δεν είμαστε της άποψης να γίνονται Υπηρεσια
κές Κυβερνήσεις. Ξέρετε ότι οι Υπηρεσιακές Κυβερνήσεις δεν παίρ
νουν αποφάσεις.

Δημοσιογράφος: Φανταστείτε τον κ. Σημίτη σε μια προεκλογική 
περίοδο στη Μεγαλούπολη, να πήγαινε και να έλεγε ότι τα πάντα 
πάνε μια χαρά και να επαγγελότανε μέρες χρυσές. Και την επομένη 
των εκλογών ο κ. Σημίτης να πει σφίξτε τα λουριά, γιατί τα πρά
ματα δεν πάνε καλά.

Υπουργός: Με συγχωρείτε, δεν θέλω τώρα εδώ να κάνουμε αντι
παραθέσεις. Δεν συμφωνώ με την άποψή σας, διότι ουδείς είπε ότι 
είναι μέρες χρυσές, αλλά εκείνο το οποίο έγινε στις εκλογές,και 
ότι αυτό έχει σημασία, πιστεύω, στις εκλογές, είναι να δείξεις 
ποιά πρόοδο έκανες κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της δικιάς 
σου, και αυτό προσπάθησε και το ΠΑΣΟΚ να κάνει. Τι το λάθος 
σ' αυτό;



Ερώτηση;
Οι συνδικαλιστές του Κυβερνώντος κόμματος ήταν ενήμεροι για 

την κατάσταση της οικονομίας που επικρατούσε; Και αναφέρομαι στα 
όσα ειπώθηκαν στην σύσκεψη του Σαββάτου.

Απάντηση:
Εγώ παραβρέθηκα στη σύσκεψη του Σαββάτου και πολλοί άλλοι 

που έγραψαν δεν παραβρέθηκαν (Δημοσιογράφος: δεν μπορούσαν να 
παραβρεθούν. Για να ακριβολογώ). Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η 
εικόνα όπως μφανίστηκε στις Εφημερίδες είναι στρεβλή. Βεβαίως 
υπήρξαν μερικοί, οι οποίοι εξέφρασαν κάποιες διαμαρτυρίες διότι 
δεν είχαν ενημερωθεί αρκετά, διότι επίστευαν ότι η εξέλιξη θα 
ήταν διαφορετική, διότι πιστεύουν ότι οι χειρισμοί δεν ήσαν 
σωστοί. Αλλά υπήρξαν και πάρα πολλοί άλλοι οι οποίοι στη συζήτηση 
αυτή θέλησαν να πληροφορηθούν, θέλησαν να κατατοπισθούν, εξέφρα- 
σαν τις απόψεις τους πάνω στις θέσεις μας, ποιά άλλα σημεία 
πρέπει να προσέξει η Κυβέρνηση και συνέβαλαν στη συζήτηση αυτή 
με προτάσεις για μια καλλίτερη διατύπωση της πολιτικής μας.
Η εικόνα ότι η ηγεσία του Κινήματος βρέθηκε αντιμέτωπη σε μια... 
"ανταρσία" νομίζω γράφει μια Εφημερίδα, ή "εξέργεση", είναι 
λάθος, δεν επικράτησε τέτοιο κλίμα. Και αν ένας ή δύο από τους 
ομιλητές ζήτησαν, όπως έγραψαν και οι Εφημερίδες, και αληθεύει 
αυτό, την αντικατάσταση ορισμένων μελών του Εκτελεστικού Γραφείου, 
σημειώνω ότι ήταν ένας ή δύο και οι ομιλητές ήταν γύρω στους 
εξήντα. Λοιπόν να μην βλέπουμε τον έναν ή τους δύο, αν θέλουμε 
να δώσουμε μία σωστή εικόνα, να βλέπουμε και τους υπόλοιπους.
Και η ενημέρωση του Κόμματος γίνεται πάντα μέσα από ορισμένες 
διαδικασίες, τα όργανα, τα Συμβούλια κ.λπ., οι επιτροπές. 0 
κ. Αρσένης όταν ήταν ακόμα Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, είχε 
κάνει ενημέρωση στα αρμόδια κομματικά όργανα, δεν είχε γίνει 
σύσκεψη πλατιά που είχαν έρθει από όλη την Ελλάδα. Αυτό όμως 
είναι μια διαδικασία ενημέρωσης και πληροφόρησης και δεν είναι 
μια καταστατική, ας την πω έτσι, διαδικασία. Και αν ο κ."Χ" 
από την Κάρπαθο ή από την Ρόδο δεν είχε πληροφορηθεί, μπορεί 
να μην είχε πληροφορηθεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είχαν 
δουλέψει ορισμένες διαδικασίες πληροφόρησης.

Ερώτηση:
Κύριε Υπουργέ, θέσατε μια αρχή της πληροφόρησης, η οποία



είναι προϋπόθεση για να γίνει, και συστηματική δουλειά. Πράγματι 
το χαρτί που δώσατε εγώ το θεωρώ, προσωπικά, πολύ ειλικρινές. 
Πιστεύω όμως ότι αυτή η πληροφόρηση θα πρέπει να είναι τεκμηριω
μένη, δηλαδή, το χαρτί οπωσδήποτε από τα πράγματα και την οικο
νομία των καταστάσεων ήταν γενικό, δεν θα έπρεπε να μας δίνετε 
ή τουλάχιστον να δίνετε στον Ελληνικό Λαό, ορισμένα στοιχεία 
που να στοιχειοθετούν αυτή την εικόνα; Λέτε π.χ. το Ισοζύγιο, 
η ανταγωνιστικότητα έπεσε, πώς εκφράζετε, τι σημαίνει έπεσε 
η ανταγωνιστικότητα, πώς μετριέται, τι δείκτες έχετε που σας 
οδηγούν σ'αυτά τα συμπεράσματα. Νομίζω ότι η πληροφόρηση πάσχει, 
δεν είναι ολοκληρωμένη, δεν είναι πλήρης.

Αυτό είναι το ένα μέρος και αν μου επιτρέπετε τώρα και το 
δεύτερο, χωρίς να θέλω να χρησιμοποιήσω λέζεις που δεν σας αρέ
σουν για λιτότητα και για περιοριστική πολιτική, γεγονός είναι 
ότι προσπαθούμε να περάσουμε ένα μήνυμα να νοικορευτούμε ας το 
πούμε ή να συμμαζευτούμε. Πώς συμβιβάζεται αυτό το μήνυμα με άλ
λες εκδηλώσεις, είτε συναδέλφων σας, είτε δημοσιευμάτων, είτε 
ανακοινώσεων που συνεχίζονται στο ίδιο τον παλιό ρυθμό και μιλάνε 
για νέες παροχές, νέες χορηγήσεις, δηλαδή δημιουργούμε αυτήν 
την ψυχολογία στο λαό, διερωτώμαι όταν, σήμερα ας πούμε θα δώ
σουμε νέες εκπτώσεις, θα κάνουμε αύριο το άλλο, όλα πάνε κάλα, 
θα δώσουμε κοινωνική συνταζιοδότηση, πως συμβιβάζονται όλα αυτά, 
εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να τα συναρμολογήσω σε ένα ενιαίο 
σύνολο.

Απάντηση;
Ως προς το πρώτο κ. Νικολάου που αναφέρατε, το χαρτί στο 

ΕΣΑΠ είναι για να υποβοηθήσει μια συζήτηση στην περασμένη συζή
τηση επειδή εδώ ερωτήθηκα, η κα Κατσέλη, από ό,τι είδα από τα 
χαρτιά και τα οποία είχαν μοιραστεί είχε δώσει πολύ συγκεκρι
μένους αριθμούς και η συζήτηση, ακριβώς επειδή το χαρτί τότε 
ήταν πολύ τεχνικό, υπήρχε κάποια δυσκολία να συγκεντρωθεί η συ
ζήτηση σε κάποια θέματα, διότι βεβαίως με αριθμούς δύσκολα γίνεται 
συζήτηση. Γι αυτό εμείς προτιμήσαμε την δεύτερη φορά που είχε 
δοθεί την πρώτη φορά το άλλο κείμενο, αυτόν τον τρόπο. Το χαρτί 
αυτό μου είπε η κα Κατσέλη το είχε μοιράσει στο ΕΣΑΠ (Δημοσιο



γράφος: αλλά δεν δόθηκε σε μας. Δεν είσαστε εσείς). Όχι δεν ήμουν 
εγώ, αλλά ρώτησα την κα Κατσέλη και. μου είπε ότι το μοίρασε στο 
ΕΣΑΠ και το χαρτί αυτό ήταν τεχνικό..

Τώρα ως προς το δεύτερο σημείο δεν ξέρω σε τι συγκεκριμένο 
αναφέρεστε.

Δημοσιογράφος: Πάντως αν δείτε μετά τον λόγο της Θεσσαλονίκης 
πολλά πράγματα θα δείτε ότι δεν εναρμονίζονται.

Ερώτηση:
Κύριε Υπουργέ ως προς το πρώτο σημείο θεωρείτε ότι το δεύτερο 

χαρτί του ΕΣΑΠ είναι προσθετικό στο πρώτο, ή είναι ένα χαρτί που 
μετατοπίζει κάπως κάποια προβλήματα.

Απάντηση:
Η δίκιά μας γνώμη είναι μία, θα έλεγα, απλοποιημένη παρου

σίαση αυτών που λέχθηκαν στην πρώτη συνεδρίαση.

Ερώτηση:
Σ'αυτή την συνάντηση που παραβρεθήκατε το Σάββατο έχει υπάρ

ξει κάποια καταγγελία (Υπουργός: Καταγγελία;) όχι κάποιο δημοσίευμα, 
κάπου αναφέρεται ότι κάποιος από τους τρεις Υπουργούς είπε ούτε 
συζήτηση για την ΑΤΑ, ρωτώ κατ'αρχήν αν αληθεύει αυτό και εκτός 
αυτού τι γίνεται με αυτό το θέμα. Θα εξακολουθήσει το ίδιο σύστημα 
εισοδηματικής πολιτικής ή θα αλλάξει;

Απάντηση:
Σας απάντησα δύο ως.τρεις φορές και θα επανέλθω σ ’αυτό το 

θέμα και θα το κουβεντιάσουμε όταν είμαι και εγώ έτοιμος ή έχω 
εκπονήσει την όλη τακτική και στρατηγική για να το συζητήσουμε.
Τώρα όσον αφορά το θέμα που είπατε, κανένας Υπουργός δεν είπε 
τέτοιο θέμα.

Ερώτηση:
Στη σύσκεψη του Παλαί ντε Σπόρ δημιουργήθηκε μια κατάσταση 

κάποια, πέντε, δέκα, δύο συνδικαλιστές της ΠΑΣΚΕ, βάλανε ζήτημα 
και εκφράζουν κάποιες αντιθέσεις με τα μέτρα που άρχισαν να εφαρ
μόζονται αμέσως μετά τις εκλογές, ανατιμήσεις στα καύσιμα κ.λπ.
Όπως είπατε και σεις προηγουμένως η Κυβέρνηση έκανε μια ανάλυση



τι πέτυχε στην πρώτη τετραετία και υποσχέθηκε, κάλεσε τον Ελληνικό 
Λαό να την ψηφίσει για καλλίτερες μέρες, στις οποίες καλλίτερες 
μέρες όμως, δεν υπήρχαν ούτε ανατιμήσεις στα καύσιμα, ούτε ανατι
μήσεις στα εισιτήρια, ούτε ανατιμήσεις στη ΔΕΗ, που θα έρθει αύριο, 
ούτε τίποτα (Υπουργός: Αυτή είναι δίκιά σας άποψη όμως), και νομίζω 
ότι είναι δικαιολογημένες.

Απάντηση
Αυτή είναι δίκιά σας άποψη, διότι οι καλλίτερες μέρες κατά 

τη δίκιά μου άποψη είναι συνεπακόλουθο μιας ανάπτυξης του τόπου.
Η ανάπτυξη του τόπου είναι ο κύριος γνώμονας μιας πολιτικής η 
οποία οδηγεί σε υψηλότερο βιοτικό επίπεδο και σε περισσότερες 
παροχές. Αυτό είναι το κύριο κριτήριο. Και εφ'όσον είναι αυτό το 
κύριο κριτήριο μπορεί να είναι αναγκαία τη μία ή την άλλη μέρα, 
ή τον έναν ή τον άλλο χρόνο, ή την μία ή την άλλη περίοδο να παρ- 
θούν μέτρα όπως αυτά που αναφέρατε. Το μεγάλο ερώτημα για το πολύ 
τον κόμσο είναι: πηγαίνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση; Εμείς πι
στεύουμε ότι πηγαίνουμε.

Ερώτηση:
Πάνω σ'αυτό θέλω να ρωτήσω κάτι. Παρόμοια μέτρα έχουν παρθεί 

και σε άλλες χώρες, όπως αναφέρεται στην ομιλία του Πρωθυπουργού 
στην 'Εκθεση της Θεσσαλονίκης. Αυτοί όμως είχαν υπόψη τους την 
ανεργία. Η Ελληνική Κυβέρνηση δεν πήρε αυτά τα μέτρα. Ωστόσο όμως 
βλέπουμε ότι μετά από τέσσερα χρόνια έρχεται να πάρει μέτρα που 
πάρθηκαν σε άλλες χώρες και επιδεινώνουν την ανεργία. Και κάνει 
εντύπωση που η ομιλία του Πρωθυπουργού δεν αναφέρει τίποτα σχετικό 
με την ανεργία, που κάποτε ήταν πρωταρχικό στοιχείο...

Απάντηση:
Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός το έχει πει επανειλλημμένα ότι ένα 

από τα κύρια θέματά μας είναι να περιορίσουμε κατά το δυνατό την 
ανεργία. Και αν εδώ συζητάμε ότι πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί 
στη διαμόρφωση της όλης πολιτικής είναι ακριβώς για να εκτιμήσουμε 
τις επιπτώσεις διαφόρων πολιτικών σε διάφορους τομείς, ή της πολι
τικής σε διάφορους τομείς, ώστε να μην επιδεινώσουμε αρνητικά φαι- 
νόμαν, όπως είναι η ανεργία. Και αυτό δεν είναι κάτι εύκολο.



Ερώτηση:
Τώρα στο κείμενο του ΕΣΑΠ γίνεται, λόγος για δραστική μείωση 

του πληθωρισμού την ερχόμενη διετία.
Ποια είναι ή άποφή σας ότι η δραστική μείωση θα επιφέρει 

ανεργ ία;

Απάντηση:
Κύριε Τσουπαρόπουλε, κοιτάχτε, τώρα μπαίνουμε στο θέμα της 

συζήτησης γύρω από το πακέτο των μέτρων, αν θα είναι 18, 17, 16-1/2 
ή 15. Δεν θα σας απαντήσω αυτή τη στιγμή, θα σας απαντήσω όταν 
θα είμαι έτοιμος να συζητήσω και για την ανεργία, για το τι θα 
κάνω και για την ανεργία.

Ερώτηση:
Συνδέεται κ. Υπουργέ ο πληθωρισμός με την ανεργία;

Απάντηση:
Κύριε Τόκα, συνδέεται ο πληθωρισμός με την ανεργία αλλά ταυ

τόχρονα, γι’ αυτό δεν μου αρέσει αυτή η τροπή της συζήτησης, γιατί 
ταυτόχρονα πρέπει να καθίσουμε να κοιτάζουμε και ορισμένα προγράμ
ματα για να μην έχει μείωση του πληθωρισμού αυτή την επίπτωση. 
Λοιπόν, αν παίρνουμε και εξετάζουμε το ένα θέμα, χωρίς να εξετά
σουμε το άλλο, μπορεί να δημιουργηθεί μια στρεβλή εικόνα, ή μια 
μονόπλευρη εικόνα, και δεν θέλω να τη δώσω αυτή τη στιγμή. Διότι 
μπορούσατε κάλλιστα να με ρωτήσετε αμέσως μετά την ερώτηση του 
κ. Τουπαρόπουλου ποιά είναι τα προγράμματά σας ή τα μέτρα σας για 
την ανεργία, (δημοσιογράφος:αφού δεν μας λέτε τα πρώτα δεν θα μας 
πείτε και τα δεύτερα), ακριβώς, (δημοσιογράφος: ο κόσμος όμως δεν 
ενημερώνετε). 'Η θέλετε να έρχομαι να κουβεντιάζω ή αν από την 
κουβέντα αυτή βγει η άποφη η δική σας ότι δεν θέλουμε να συζητή
σουμε, τότε και εγώ δεν πρόκειται να κουβεντιάσω γιατί σας είπα- 
θα κάνω όλες τις κουβέντες πάνω σε όλα τα θέματα, θέλω όμως νά 
έχω πλήρη εικόνα για το τι θα κάνω και νομίζω είναι θεμιτό αυτό.

(αλλαγή κασσέτας)



Υπουργός: Ναι αλλά αυτό είναι χαρτί το οποίο χρειάζεται πάρα 
πολλούς υπολογισμούς. Γιατί αν θέλετε να σας λέω κουβέντες, θα 
μπορούσα να σας πω πάρα πολλά μέχρι σήμερα. Αλλά νομίζω δεν επι
τρέπετε σε μένα και σε οποιονδήποτε είναι σ'αυτή τη θέση να λέει 
κουβέντες. Βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση να μπορώ να μιλήσω λιγό
τερο από τους περισσότερους γιατί είμαι ο πιο υπεύθυνος, αυτό είναι. 
Όσο περισσότερο υπεύθυνος είσαι, τόσο λιγότερο πρέπει να μιλάς, 
αμα δεν ξέρεις τι ακριβώς θα πεις, (δημοσιογράφος: τα Προεδρικά 
Διατάγματα που μεταβιβάζουν αρμοδιότητες από Υπουργείο σε Υπουρ
γείο, ακόμα δεν έχουν υπογραφεί). Βρίσκονται νομίζω εδώ,θα σας 
γελάσω, ή στο Συμβούλιο της Επικράτειας για επεξεργασία, δεν είναι 
θέμα, η εργασία αυτή έχει τελειώσει. Όπως ξέρετε κάθε Προεδρικό 
Διάταγμα πάει στο Σ.τ.Ε., έχει νομικές πλευρές και είναι νομικά, 
τεχνικά αρκετά περίπλοκο θέμα. Περίπλοκο γιατί πρέπει κάποιος να 
τσεκάρει από τα παλιά Διατάγματα όλες τις αρμοδιότητες, έχουμε 
μια πολυνομία, το ξέρετε και σεις, οι κωδικοποιήσεις σε πάρα πολ
λούς τομείς δεν υπάρχουν, και αναφέρω το παράδειγμα του Υπουργείου 
Εθνικής Οικονομίας, όπου οι αρμοδιότητες δεν είναι καταχωρημένες 
σε ένα διάταγμα ή σε ένα νόμο αλλά η ίδια η υπηρεσία είχε δυσκολία 
να βρει πού είναι διατυπωμένες νομικά οι παραδοσιακές αρμοδιότητες, 
χρειάστηκαν κάπου δύο ή τρεις μέρες να το βρούν. Όταν το ίδιο το 
Υπουργείο χρειάζεται δύο - τρεις μέρες να το βρει και αυτό δεν 
οφείλεται στις Υπηρεσίες, οφείλεται στην τεχνική δυσκολία. Και το 
Συμβούλιο Επικράτειας που θέλει να ρίξει μια ματιά μπορεί να χρεια
στεί μια ή δυό μέρες παραπάνω.

Ερώτηση:
Κύριε Υπουργέ μπορούμε να έχουμε μια γεύση των προτάσεων των 

συνδικαλιστών στη σύσκεψη του Σαββάτου. Είπατε ότι γίνανε και προ
τάσεις, πιθανόν εποικοδομητικές, μπορούμε να έχουμε το πλαίσιο 
αυτών των προτάσεων.

Απάντηση:
Το ένα θέμα που θίχτηκε επανειλλημμένα είναι η κοινωνικοποίηση. 

Ότι δεν θα πρέπει οι κοινωνικοποιήσεις, δεν θα πρέπει να σταματή
σουνε στους τρεις αυτούς Οργανισμούς, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε 
και σε άλλους Οργανισμούς. Ένα δεύτερο θέμα ήταν τα Εποπτικά Συμ
βούλια, ότι η Κυβέρνηση έχει αναφέρει στις προγραμματικές δηλώσεις 
ότι θα προχωρήσει, κι είναι επιτακτική ανάγκη να προχωρήσει. Ένα



τρίτο θέμα ήταν, αυτό θα έλεγα, γενικά θεσμικές αλλαγές, περισσό
τερη αποκέντρωση και περισσότερη συμμετοχή. Αυτά ως προς την πολι
τική. Μετά θέματα ανεργίας, όπως αναφέρατε εσείς, προγράμματα για 
την καταπολέμηση της ανεργίας, για την αύξηση της απασχόλησης,
Βεβαίψς τα θέματα που συνδέονται με μισθούς και εισοδήματα, Αυτό
ματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή. Συζητήθηκε γενικά η εξέταση της 
εισοδηματικής πολιτικής ανάλογα με ομάδες και κλάδους, για παρά
δειγμα θυμάμαι πρόχειρα, αναφέρθηκε ότι η ΑΤΑ δημιουργεί ένα ευνοϊκό
τερο καθεστώς για τους Δημόσιους Υπαλλήλους απ'ότι τους Υπαλλήλους 
του Ιδιωτικού Τομέα.

'Αλλα θέματα Βιομηχανικής Πολιτικής, δηλαδή οι επενδύσεις που 
γίνονται και συζητήθηκαν και πάρα πολύ η λειτουργία των προβληματι
κών επιχειρήσεων, το μέλλον τους, η ανταγωνιστικότητά τους, η επέ
κταση του Δημόσιου Τομέα, αν είναι σκόπιμη ή όχι.

Μίλησαν εξήντα άνθρωποι. Ακούστηκαν δηλαδή διαφορετικές 
απόψεις.

Ερώτηση:
Πάντως κ. Υπουργέ περισσότερο ενδιαφέρον θα έχει η δική σας 

ομιλία, γιατί έχω την αίσθηση ότι σε οικείο περιβάλλον μιλάμε 
με γλώσσα πιο, δεν θάλεγα πιο ειλικρινή, πιο τολμηρή τουλάχιστον. 
Περισσότερο ενδιαφέρον θα είχε η δική σας ομιλία, αν μπορούσατε 
να μας πείτε.

Απάντηση:
Η δική μου ομιλία ήταν επανάληψη με διαφορετικό τρόπο όσων 

λέχθηκαν στο ΑΣΟΠ, από τον Πρωθυπουργό (δημοσιογράφος:μήπως τ' 
ακούσαμε κι αυτά;). 'Εχετε ακούσει όμως τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός 
στην Θεσσαλονίκη. Όσον αφορά το ερώτημά σας κ. Τσουπαρόπουλε, εμί- 
λησα και εμίλησα περισσότερο από όσο έπρεπε. Μίλησα στην αρχή μία 
ώρα και μετά μισή ώρα.


