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Συνέντευξη του Υφυπουργού Οικονοµικών στο ραδιοφωνικό σταθµό της 
«ΝΕΤ» και στους δηµοσιογράφους Β. Βασιλόπουλο και Π. Γαβρά 
(27/1/2010) 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Να καληµερίσουµε τον Υφυπουργό Οικονοµικών τον κ. Φίλιππο 
Σαχινίδη, πώς είστε  κ. Υπουργέ, καλή σας ηµέρα. 

Φ. ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ: Καληµέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Να ξεκινήσουµε από τους αγρότες, το µεγάλο αυτό ζήτηµα. 
Εχθές συµµετείχατε σε µία σύσκεψη υπό τον κύριο Πάγκαλο και από το ρεπορτάζ 
προκύπτει κ. Υπουργέ, ότι υπάρχει µια αισιοδοξία στην Κυβέρνηση για την εκτόνωση 
της κατάστασης, µε ποιο τρόπο βλέπετε ότι θα γίνει αυτό; 

Φ. ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ: Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Εχθές κάναµε µία αποτύπωση των 
προεκλογικών δεσµεύσεων που είχε αναλάβει το ΠΑΣΟΚ ιδιαίτερα µε την οµιλία του 
Πρωθυπουργού στις Σέρρες προεκλογικά, όταν ακόµα το ΠΑΣΟΚ βρισκόταν στην 
αντιπολίτευση, αξιολογήσαµε λοιπόν τις θέσεις που διατύπωσε ο Πρόεδρος, τις 
δεσµεύσεις που ανέλαβε ο Πρόεδρος απέναντι στους αγρότες, και 
διαπιστώσαµε ότι στο µεγαλύτερο µέρος, θα έλεγα, περίπου εννέα στις δέκα 
θέσεις έχουν υλοποιηθεί. Εχουµε και τη διαβεβαίωση από την µεριά της 
υπουργού ότι τα θεσµικά θέµατα που έχουν θέσει οι αγρότες βρίσκονται σε 
µία διαδικασία µε έναν συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης. Από τη 
στιγµή λοιπόν που έχει γίνει ξεκάθαρο ότι η χώρα δηµοσιονοµικά δεν έχει το 
περιθώριο για παροχές αλλά απέναντι στα θεσµικού  χαρακτήρα αιτήµατα 
ανταποκρινόµαστε, αυτή τη στιγµή όσοι δεν ανταποκρίνονται στο κάλεσµα του 
Πρωθυπουργού και στο κάλεσµα όλων των παραγωγικών τάξεων, που βλέπουν µέρα 
µε την µέρα οι ζηµιές τους από τις καταλήψεις των δρόµων να αυξάνονται, θεωρώ, ότι 
σε αυτή την περίπτωση υποκρύπτωνται άλλες σκοπιµότητες, πολιτικές σκοπιµότητες, 
οι οποίες ουσιαστικά δεν βοηθούν. 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Υποκικούνται λέτε... 

Φ. ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ: ∆εν χρησιµοποίησα  αυτήν την έκφραση, άλλο υποκρύπτουν 
σκοπιµότητες και άλλο υποκινούνται. Εκείνο που ξέρω και για το οποίο µπορώ να σας 
διαβεβαιώσω ως Θεσσαλός είναι ότι πεντέµισι χρόνια δεν είδα στο θεσσαλικό κάµπο 
ιδιαίτερες κινητοποιήσεις. ∆ηλαδή τα πεντέµισι χρόνια που ήταν η Νέα 
∆ηµοκρατία στην εξουσία διαπίστωσα ότι το στελεχιακό δυναµικό του ΚΚΕ 
βρισκόταν σε µία διαδικασία ανάπαυσης, όπως οι αγρότες αφήνουν µερικά 
χωράφια για ένα διάστηµα να ξεκουράζονται, έτσι και οι συνδικαλιστές του 
ΚΚΕ αυτά τα πεντέµισι χρόνια δεν είδα να είναι ξεσηκωµένοι για 
κινητοποιήσεις. Τώρα ξαφνικά προσδοκούν µε αυτές τις κινητοποιήσεις από µια 
Κυβέρνηση τριών µηνών, ό,τι δεν αντιµετωπίσθηκε και όσα προβλήµατα 
δηµιουργήθηκαν από την αδιαφορία και την έλλειψη στρατηγικού σχεδιασµού, από 
την Κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας, να το αντιµετωπίσει η νεοεκλεγείσα Κυβέρνηση 
του ΠΑΣΟΚ . Αυτό και µόνο αποκαλύπτει ποιες πραγµατικά είναι οι προθέσεις των 
κοµµάτων της αντιπολίτευσης. 
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∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Είστε σαφής. Θα θελα να ρωτήσω ευθέως, υπάρχουν χρήµατα 
να δοθούν σ' ότι αφορά τη συγκεκριµένη περίοδο; ∆ηλαδή µπορούµε να έχουµε 
κάποια κονδύλια; 

Φ. ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ: Οι πολίτες γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τα δηµοσιονοµικά περιθώρια 
της χώρας. Εχετε υπόψη σας ότι η χώρα προσέφυγε σε δηµόσιο δανεισµό µε ένα πολύ 
ακριβό επιτόκιο. Σας το λέω διότι θεωρώ ότι δανειστήκαµε ακριβά. Βεβαίως ήταν µια 
µεγάλη απάντηση σε όσους έλεγαν ότι η χώρα δεν έχει δυνατότητα πρόσβασης στις 
διεθνείς κεφαλαιαγορές το γεγονός ότι προχθές που κάναµε το κοινοπρακτικό υπήρχε 
µια προσφορά της τάξης των 25 δισ. αλλά δεν πρέπει να παραβλέπουµε και µία 
πραγµατικότητα. Οτι ουσιαστικά τα χρήµατα αυτά τα δανειστήκαµε µε υψηλό επιτόκιο. 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: ∆ανειστήκαµε ακριβά... 

Φ. ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ: Βεβαίως, δανειστήκαµε ακριβά, αυτή είναι µία πραγµατικότητα. 
Σκεφτείτε ότι συγκρινόµενοι όχι κατ' ανάγκη µε τη Γερµανία  που είναι η χώρα 
αναφοράς, αλλά µε άλλες χώρες του µεσογειακού νότου και από εκεί µπορείτε να 
διαπιστώσετε, πόσα επιπλέον χρήµατα θα πρέπει να καταβάλλουµε µε τη µορφή 
τόκων και τι θα µπορούσε να έχει πετύχει η χώρα αν τα χρήµατα αυτά τα 
εξοικονοµούσαµε για την ανάπτυξη. Τι θέλω να πω. Τι πληρώνουµε αυτή τη στιγµή; 
Την έλλειψη πρωτοβουλιών για δηµοσιονοµική προσαρµογή τα προηγούµενα χρόνια . 
Την έλλειψη κύρους και αξιοπιστίας της χώρας. Γιατί ουσιαστικά µας τιµωρούν οι 
αγορές και µας δανείζουν µε 6,20% περίπου γιατί δεν έχουµε την αξιοπιστία, δεν 
είχαµε κάνει τις προσπάθειες που είχαν κάνει άλλες χώρες. 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αυτό είναι το µεγάλο ζητούµενο κύριε Σαχινίδη, πώς θα 
αποκαταστήσουµε την αξιοπιστία µας στο εξωτερικό καθώς όλα τα άλλα θα ήταν πολύ 
διαφορετικά, δεν θα ασκούσαν όλη αυτή την πίεση που µας ασκούν οι αγορές και 
γενικότερα οι ευρωπαίοι. Μια και θέσατε το θέµα της κοινοπρακτικής έκδοσης, θα 
ήθελα  να σας ρωτήσω,  αναµένονται υψηλά επιτόκια και στις άλλες εκδόσεις που είναι 
µπροστά µας; 

Φ. ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ: Εµάς τουλάχιστον στο οικονοµικό επιτελείο που ασχολούµαστε µε 
το σχεδιασµό, αυτό που µας ενδιαφέρει αυτή τη στιγµή είναι να διασφαλίσουµε µέσα 
από την υλοποίηση του Προγράµµατος Σταθερότητας, ότι οι αγορές θα µας 
αντιµετωπίζουν ευνοϊκότερα στις επόµενες πρωτοβουλίες µας. Αυτό που εχουµε πει 
από την πρώτη στιγµή είναι «κοιτάξτε, έχουµε προθέσεις ειλικρινείς και παίρνουµε 
ουσιαστικά µέτρα για να αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα της χώρας». Μέχρι και την 
ηµέρα κατάθεσης του Προγράµµατος Σταθερότητας, οι αγορές αξιολογούσαν 
περισσότερο προθέσεις και δηλώσεις και λιγότερο ένα κείµενο οδηγό για τα επόµενα 
τρία χρόνια. Αυτή την στιγµή έχουµε πάρει δυο πολύ σηµαντικές πρωτοβουλίες. 
Επιλέξαµε ένα πρόγραµµα εµπροσθοβαρές, δηλαδή είπαµε ότι η προσαρµογή δεν θα 
γίνει µέσα σε τέσσερα χρόνια αλλά θα  γίνει µέσα σε τρία χρόνια  - και αυτό θεωρώ 
ότι είναι ουσιώδες γιατί έτσι δείξαµε ποια είναι η πολιτική διάθεση -  και ταυτόχρονα 
φροντίσαµε να έχουµε και ένα ισορροπηµένο µίγµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής που 
δίνει περίπου το ίδιο βάρος στην περικοπή των δαπανών και στην αύξηση των 
φορολογικών εσόδων, προκειµένου να πετύχουµε τους στόχους µας για την πρώτη 
χρονιά που είναι και η µείωση του ελλείµµατος κατά 4%. Αυτό είναι κάτι το οποίο 
περιµένουµε να αξιολογηθεί θετικά από τις αγορές, ιδιαίτερα καθώς θα αρχίσουν να 



http://users.sch.gr/dimitrako 

http://users.sch.gr/dimitrako 
 

3 

βγαίνουν τα αποτελέσµατα από την εκτέλεση του Προϋπολογισµού των πρώτων 
µηνών. Στο βαθµό που οι αποκλίσεις θα είναι οριακές ή µηδενικές, όπως εµείς 
επιδιώκουµε, οι αγορές θα κατανοήσουν ότι αυτή η κυβέρνηση πραγµατικά είναι 
συνεπής στις δεσµεύσεις που έχει αναλάβει και αυτό θα οδηγήσει εκ των πραγµάτων 
και σε µια µείωση του περιθωρίου επιτοκίων. 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Βεβαίως έχουµε και το άλλο σενάριο, θα µου επιτρέψετε να πω 
κ. Σαχινίδη... 

Φ. ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ: Να συµπληρώσω, αν µου επιτρέπετε, ότι εµείς δεν χάνουµε από τον 
ορίζοντα µας και τον άλλο στόχο µας, που είναι η αναθέρµανση της Οικονοµίας. Αυτό 
που θέλουµε λοιπόν είναι να διευκολύνουµε τη δηµοσιονοµική µας προσπάθεια, για να 
σταθεί ξανά  η οικονοµία στα πόδια της. Θέλουµε η Οικονοµία να αρχίσει να κινείται 
θετικά. Κάτι το οποίο στερηθήκαµε το 2009 και ενδεχοµένως θα βρεθούµε οριακά 
κοντά στο µηδέν το 2010. Γιατί µόνο αν η Οικονοµία αρχίσει να αναπτύσσεται 
θα  έχουµε τη δυνατότητα να πετύχουµε τη δηµοσιονοµική προσαρµογή χωρίς να 
αντιµετωπίσουµε προβλήµατα. 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Να ρωτήσουµε κάτι. Στο επίπεδο της µικροοικονοµίας  - γιατί 
εσείς βεβαίως ασχολείστε µε πολύ µεγάλα µεγέθη και δυσνόητα για τους ακροατές - 
αυτό το ακριβό επιτόκιο που πληρώσαµε, µεθαύριο θα το πληρώσουµε στις τράπεζες 
και για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια; 

Φ. ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ: Συµπαρασύρει το κόστος δανεισµού του ελληνικού δηµόσιου και το 
κόστος άντλησης ρευστότητας από τη µεριά των τραπεζών, διότι όπως γνωρίζετε οι 
τράπεζες αντλούν κεφάλαια είτε µέσα από τις καταθέσεις είτε προσφεύγοντας στις 
διεθνείς κεφαλαιαγορές είτε αντλώντας εν µέρει ρευστότητα από την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα. Αλλά η δυνατότητά τους να αντλήσουν ρευστότητα από την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν είναι απεριόριστη, οι καταθέσεις, δεν είναι και αυτές 
απεριόριστες,  άρα στο βαθµό που αναγκάζονται να καταφύγουν  στις διεθνείς 
κεφαλαιαγορές και να δανειστουν από εκεί για να χρηµατοδοτήσουν την πιστωτική 
επέκταση, αυτό οδηγεί σε µία αύξηση του µέσου κόστους άντλησης των κεφαλαίων. 
Αυτή η αύξηση του κόστους άντλησης των κεφαλαίων ουσιαστικά αν συνεχίσει και 
προχωρήσει ανοδικά, καταλαβαίνετε ότι θα έχει επίπτωσεις και στο κόστος µε τον 
οποίο οι τράπεζες διοχετεύουν τα κεφάλαιά τους µέσα στην Οικονοµία. Και αυτό θα 
έχει αρνητικές επιδράσεις στην ανάπτυξη δότι σε αυτή την περίπτωση οι επενδυτές 
που θέλουν να χρηµατοδοτήσουν τα αναπτυξιακά σχέδια θα το αποφύγουν καθώς και 
το κόστος χρηµατοδότησης των επενδυτικών του σχεδίων θα είναι αυξηµένο. Για αυτό 
και θεωρώ πρωτεύον σ' αυτή τη φάση να µειώσουµε το ταχύτερο δυνατόν τις 
δανειακές µας ανάγκες µέσα  από τη συγκράτηση των ελλειµµάτων, για να µην 
πιέζουµε τα επιτόκια προς τα πάνω και να µην εκτοπίζουµε από την αγορά κεφαλαίων 
τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Γιατί όσο περισσότερο δανείζεται δηµόσιο, τόσο 
περισσότερο εκτοπίζει στους ιδιώτες που θέλουν να πραγµατοποιήσουν επενδύσεις. 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Συναφές θέµα. Το ζήτηµα συνεπώς είναι να πετύχει η επόµενη 
δόση µε πολύ µικρότερο κόστος για το ελληνικό δηµόσιο, για να συγκρατήσει τους 
κραδασµούς. Εάν πάτε σε περιορισµό, αν έχουµε υψηλά επιτόκια, και αν πάτε και σε 
κάποιες περικοπές στους µισθούς των δηµοσίων υπαλλήλων δεν θα περιορίσετε και 
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την κατανάλωση, κύριε Υπουργέ, δεν θα δηµιουργήσετε αυτές συνθήκες που θέλατε 
να αποφύγετε, όπως λέγατε προεκλογικά; 

Φ. ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ: Περιέγραψα το µεγαλύτερο κίνδυνο που υπάρχει αυτή τη στιγµή, 
την αύξηση των επιτοκίων, ο οποίος θα οδηγήσει την οικονοµία σε ακόµη µεγαλύτερη 
ύφεση. Επειδή αυτή τη στιγµή υπάρχει µία ολόκληρη συζήτηση, µε θεωρητικό 
υπόβαθρο, για το αν τελικά η  συντήρηση των ελλειµµάτων στα επίπεδα που 
βρισκόµαστε, έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα ή όχι, η απάντηση µου λοιπόν είναι 
κατηγορηµατική σε αυτό το σηµείο. Οσο περισσότερο συντηρούµε τα 
ελλείµµατα και υποχρεωνόµαστε σε δανεισµό αυτό µαθηµατικά οδηγεί 
πρώτον σε αύξηση των επιτοκίων και επιπλέον σε τεράστια προβλήµατα 
όσον αφορά στην αξιοπιστία της χώρας στο εξωτερικό. Και βέβαια πνίγει την 
οποιαδήποτε επενδυτική πρωτοβουλία στη χώρα. 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αρα πρέπει να γίνει συµµάζεµα. 

Φ. ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ: Το δίληµµα δεν είναι, όπως το θέτουν µερικοί, να διατηρήσουµε τα 
ελλείµµατα προκειµένου να συντηρήσουµε την ανάπτυξη, αλλά να µειώσουµε τα 
ελλείµµατα για να υποβοηθήσουµε την ανάπτυξη µέσω της διατήρησης των επιτοκίων 
σε χαµηλά επίπεδα. 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Εποµένως, κύριε υπουργέ, όπως µας λέτε, ενδεχοµένως να 
χρειαστούν και αλλά µέτρα να ληφθούν γιατί µιλήσατε για το καλό σενάριο, 
προηγουµένως.  
 
Φ. ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ: Εκείνο το οποίο λέω σε αυτή τη φάση  είναι ότι εµείς έχουµε βάλει 
έναν πολύ συγκεκριµένο στόχο, τη µείωση του ελλείµµατος κατά τέσσερις ποσοστιαίες 
µονάδες. ∆εν θέλουµε αυτήν τη στιγµή να κάνουµε µια δηµοσιονοµική προσπάθεια 
ακόµη πιο µεγάλη γι' αυτό και δε βάλαµε ένα µαξιµαλιστικό στόχο. Εκείνο το οποίο 
θέλουµε και θα µας βοηθήσει να διασφαλίσουµε την αξιοπιστία της χώρας, είναι να 
µηδενίσουµε την απόκλιση. Ξέρετε γιατί ελέγχεται  η χώρα µας; Γιατί µονίµως θέτει 
στόχους που στο τέλος του έτους δεν τους πραγµατοποιεί. Αυτή η απόκλιση ανάµεσα 
στους στόχους που τίθενται και στις επιτεύξεις στο τέλος του έτους είναι που έχει 
οδηγήσει στην καταρράκωση του κύρους και της αξιοπιστίας της χώρας. ∆ική µας 
λοιπόν προσπάθεια αυτή τη στιγµή είναι να µην επιτρέψουµε να επαναληφθούν 
φαινόµενα και πρακτικές του παρελθόντος. 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Βλέποντας όµως, βήµα βήµα όπως πηγαίνετε ,ότι αυτός ο 
στόχος δεν επιτυγχάνεται, πότε θα βάλετε µπροστά αυτό το σχέδιο, ένα σχέδιο Β, που 
έχετε µπροστά σας; 

Φ. ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ: Να σας απαντήσω. Εχουµε ζητήσει από όλα τα Υπουργεία να 
ορίσουν εκπροσώπους που θα συµµετέχουν σε µια διµερή επιτροπή, όπου από τη µια 
µεριά του τραπεζιού θα κάθονται οι υπάλληλοι του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
και από την άλλη  οι εκπρόσωποι των υπουργείων και σε µηνιαία βάση θα 
παρακολουθούν την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισµού. Πήραµε αυτήν την 
πρωτοβουλία γιατί αυτός είναι ενός τρόπος, ένας µηχανισµός, που θα διασφαλίσει ότι 
δεν θα έχουµε αποκλίσεις. Στο βαθµό λοιπόν που ελέγχουµε µε πάρα πολύ µεγάλη 
αυστηρότητα την εκτέλεση του Προϋπολογισµού. Αυτό µας δίνει ένα µαξιλάρι, ένα 
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επίπεδο ασφάλειας πρόσθετο, σε σχέση µε όσα άλλα µέτρα πρόκειται να πάρουµε για 
να διασφαλίσουµε ότι δεν θα υπάρχουν αποκλίσεις. Από εκεί και πέρα βεβαίως και 
είµαστε ανά πάσα στιγµή έτοιµοι, να διερευνήσουµε τις  αιτίες των αποκλίσεων, αν 
υπάρξουν αποκλίσεις,  και να τις αντιµετωπίσουµε άµεσα. 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε υπουργέ, στο δικό σας υπουργείο υπάρχει µια 
αναστάτωση. Βλέπουµε τους συνδικαλιστές να έχουν προαναγγείλει απεργίες και να µη 
δέχονται τις περικοπές επιδοµάτων. Λένε ότι οι περικοπές θα φτάσουν τα 700 ευρώ, 
ότι η περικοπή είνει µεγάλη και είναι έτοιµοι να απεργήσουν. Εµείς να πληρώσουµε, οι 
ταµίες γιατί να απεργήσουν, πώς θα τα πάρετε; 

Φ. ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ: Η πολιτική που έχουµε ανακοινώσει είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη. Είπε 
και ο Πρωθυπουργός στην οµιλία του στο Ζάππειο Μέγαρο, ότι η χώρα διαθέτει έναν 
συγκεκριµένο πόσο για την καταβολή επιδοµάτων . Περίπου σας λέω εγώ, είναι της 
τάξεως των 5-6 δισ. Αυτά λοιπόν θα τα µειώσουµε κατά 10%. ∆ε διευκρινίσαµε, πώς 
ακριβώς θα γίνει αυτή η περικοπή γιατί θέλουµε να προλάβουµε να µη γίνει κατά έναν 
τρόπο που πραγµατικά θα δηµιουργήσει προβλήµατα, καθώς µέσα στο δηµόσιο 
υπάρχουν και άτοµα που έχουν πάρα πολύ χαµηλή αµοιβή. Αυτή τη στιγµή, λοιπόν, 
όλοι όσοι επικαλούνται αριθµούς και λένε ότι θα µειωθεί ο µισθός µας κατά το άλφα 
ή  βήτα ποσό, δεν ξέρω πώς ακριβώς έχουν βγάλει αυτά τα µεγέθη, αλλά σίγουρα δεν 
προκύπτουν από κάποια επεξεργασία. Ας δούµε πρώτα ποια θα είναι η εισοδηµατική 
πολιτική, την οποία θα παρουσιάσουµε και µέσα στην οποία θα ενσωµατώνεται, 
βέβαια, και η πρόβλεψη, για το πώς ακριβώς θα προχωρήσουµε στην υλοποίησή της 
ανακοίνωσής µας για περικοπή του κονδυλίου των επιδοµάτων κατά 10% να 
καθορίσουν τη στάση τους. 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Εχουν προαναγγελθεί πάντως απεργίες και από τους εφοριακούς 
και από τους τελωνειακούς. 

Φ. ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ: Σε µια τόσο δύσκολη στιγµή για τη χώρα, πρέπει να γίνει κατανοητό 
ότι όλοι θα πρέπει να συνεισφέρουν, ο καθένας σαν ανάλογα µε τις δυνάµεις του. ∆ε 
θυµάµαι, εξ' όσων δύναµαι να γνωρίζω µεταπολιτευτικά ανάλογο δηµοσιονοµικό 
πρόβληµα µε το οποίο να βρίσκεται αντιµέτωπη η χώρα. ∆εν µπορεί λοιπόν κάποιος να 
εθελοτυφλεί και να λέει ότι «ξέρετε κάτι, µην µε ενοχλείτε εµένα». Ολοι καλούνται σε 
αυτή την τόσο κρίσιµη φάση να συνεισφέρουν.  ∆ε θα συνεισφέρουν όλοι µε τον ίδιο 
τρόπο. Οι πολίτες καθηµερινά, όταν τους συναντάς και συζητάς µαζί τους, λένε ένα 
πράγµα. Πάρτε ό,τι είναι αναγκαίο ως µέτρο για να προστατευτεί η χώρα, αλλά δώστε 
µας δύο προϋποθέσεις. ∆ιασφαλίστε ότι  στο τέλος της περίοδου που θα εφαρµοστούν 
τα µέτρα, θα υπάρξει ελπίδα και προοπτική. Για αυτό και ψηφίσαµε την κυβέρνηση 
του ΠΑΣΟΚ για να έχουµε το δικαίωµα να ελπίζουµε. Και το δεύτερο που ζητούν είναι 
η κατανοµή των όποιων βαρών να γίνει µε έναν τρόπο κοινωνικά δίκαιο, µε έναν 
τρόπο που είναι αποδεκτός. Αν διασφαλίσετε, µας λένε, αυτές τις προϋποθέσεις, να 
ξέρετε ότι µαζί σας δεν θα έχετε µόνο όσους σας ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές 
αλλά το σύνολο των πολιτών της χώρας, οι οποίοι αυτό που επιθυµούν είναι ελπίδα 
και προοπτική. 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σας ευχαριστούµε, κ. Υπουργέ, καλή σας µέρα. 

Φ. ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ: Καλή σας µέρα, σας ευχαριστώ.  


