Ωσάν να µην εγνώριζε...
«Θεώρησα ότι ενείχε αιχµές εναντίον των βουλευτών του κόµµατός µου από τον πρόεδρο του
κόµµατος. Έλεγε να αναφέρουµε τις χρηµατιστηριακές µας δραστηριότητες, ωσάν να µην εγνώριζε ότι
οι βουλευτές παίζουν στο Χρηµατιστήριο και το αντελήφθη µετά από τρία χρόνια.»
Κ. Σπυριούνης, ΒΟΥΛΗ
24 Νοεµβρίου 2003
Η κυβέρνηση απαντάει στο Χρηµατιστήριο...
«Εγώ για το Χρηµατιστήριο θα κάνω µόνο µία δήλωση. Πιστεύω ότι η τάση του θα είναι
ανοδική και µάλιστα ενισχύοµαι στην εκτίµηση αυτή από έγκυρους διεθνείς αναλυτές. ∆ιάβαζα
χθες ένα άρθρο της Wall Street Jurnal, η οποία έλεγε ακριβώς αυτό, ότι τους επόµενους µήνες θα έχει
ανοδική τάση το Χρηµατιστήριο, το οποίο σηµαίνει ότι όσοι είναι στο Χρηµατιστήριο θα είναι
κερδισµένοι. Είναι πολύ απλό το µήνυµα, το συµπέρασµα, το δια ταύτα αυτών των εκτιµήσεων. Θα
πάει καλά το Χρηµατιστήριο, διότι η οικονοµία πάει πολύ καλά, πάει καλύτερα και απ’ ό,τι περιµέναµε…
∆εν θέλω να σχολιάσω αυξοµειώσεις του δείκτη, οι οποίες ερµηνεύονται από την υφιστάµενη
προεκλογική νευρικότητα, η οποία διεγείρεται και από τρίτους παράγοντες, δυστυχώς. Το µόνο
η
που θέλω να πω είναι ότι αυτή η περίοδος νευρικότητας έχει ηµεροµηνία λήξης. Είναι η 9
Απριλίου. Είναι η επανεκλογή της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Είναι η αποκατάσταση συνθηκών
ηρεµίας στο Χρηµατιστήριο, στην οικονοµία, στη χώρα. Είναι η ανάκτηση της εµπιστοσύνης που
ενέπνευσε και συνεχίζει να εµπνέει η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ σε ό,τι αφορά την πορεία των αγορών.
Εµείς, το ΠΑΣΟΚ, είµαστε εγγυητές της οµαλής πορείας των αγορών και της ελληνικής οικονοµίας. Το
αποδείξαµε τα τελευταία 6,5 χρόνια...
Η Κυβέρνηση δεν παρεµβαίνει µε αποθεµατικά. Η Κυβέρνηση στηρίζει θεσµικά το
Χρηµατιστήριο και θα συνεχίσει να το στηρίζει θεσµικά το Χρηµατιστήριο για το συνεχές διάστηµα και
αφού επανεκλεγεί αυτή η Κυβέρνηση. Η Κυβέρνηση αυτή αγαπάει το Χρηµατιστήριο. Το έχει
αποδείξει αυτό και ενδιαφέρεται για την καλή του πορεία. ∆εν υπάρχει χειραγώγηση. Άλλο διέγερση
νευρικότητα.»
Γ. Παπαντωνίου, Συνέντευξη Τύπου στο Υπ. Οικονοµίας
28 Μαρτίου 2000
∆εν θα ήµουν σοβαρός αν έλεγα στους επενδυτές
τι να κάνουν...
«Αν έδινα τέτοια υπόσχεση, δεν θα ήµουνα σοβαρός. Και θέλω να είµαι σοβαρός και να µην
προσπαθώ να δηµιουργήσω εντυπώσεις παρασύροντας τον κόσµο µε λόγια. Το Χρηµατιστήριο είναι
µια αγορά και καθορίζεται από τις συνθήκες αγοράς.»
Κ. Σηµίτης, ∆ιακαναλική Συνέντευξη
8 Απριλίου 2002

Χρηµατιστήριο και προµήθειες
αιτίες για υστέρηση του λαού...
«Ένα σηµαντικό κοµµάτι του λαού που στήριξε του ΠΑΣΟΚ αισθάνεται ότι η µεγάλη
συσσώρευση του πλούτου από την περιπέτεια του Χρηµατιστηρίου και από τις προµήθειες του
∆ηµοσίου είναι η άλλη όψη του νοµίσµατος που αναδεικνύει τη δική του οικονοµική υστέρηση.»
Γ. Αρσένης, Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ
14 Οκτωβρίου 2003

Η πορεία του Χρηµατιστηρίου...
«Η πορεία του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών αντανακλά τις θετικές προοπτικές της
οικονοµίας µας. Το 1998 υπήρξε, εν µέσω σηµαντικών ανακατατάξεων και διακυµάνσεων, έτος
σηµαντικής ανόδου των τιµών στο ελληνικό χρηµατιστήριο µε αποτέλεσµα την επίτευξη µιας από τις
υψηλότερες αποδόσεις σε παγκόσµια κλίµακα. Παρόµοια δυναµική του Γενικού ∆είκτη εµφανίζεται και
φέτος...»
Ν. Χριστοδουλάκης, Οµιλία στο Συνέδριο του Economist
29 Απριλίου 1999

54

Το κόµµα του χρηµατιστηρίου
πάει κανόνι και ψηφίζει ΠΑΣΟΚ...
«Το κόµµα του χρηµατιστηρίου πάει κανόνι. Πάει κανόνι και ό,τι και να λένε ψηφίζει
ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι µια απάντηση στον κ. Καραµανλή, ο οποίος προσπαθεί να υφαρπάξει τα
επιτεύγµατα της κυβέρνησης στον τοµέα του χρηµατιστηρίου µε τις αγχώδεις κινήσεις δηµοσίων
σχέσεων τις οποίες κάνει τις τελευταίες ηµέρες στον τοµέα της οικονοµίας, µε επισκέψεις στην
Σοφοκλέους και άλλα.
Αλλά νοµίζω ότι ο κόσµος γνωρίζει τι έχει γίνει στο χρηµατιστήριο, γνωρίζει το τεράστιο έργο
αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού που έχει πραγµατοποιήσει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ κατά την
τελευταία 5ετία και στο νοµοθετικό πλαίσιο και στην διοικητική οργάνωση και στην τεχνολογική
υποδοµή.
Όµως, η τάση είναι ανοδική, είναι θετική γιατί συνδέεται µε την αντίστοιχα θετική τάση του
συνόλου της εθνικής µας οικονοµίας.
Η Ελλάδα το καλοκαίρι θα έχει ένα χρηµατιστήριο που θα το ζηλεύουν πολλά άλλα
διεθνή χρηµατιστήρια, που δεν θα έχουν φτάσει σ’ αυτό το επίπεδο.
Θα έχουµε φτάσει στην κορυφή των διεθνών χρηµατιστηρίων, θα είµαστε η αιχµή του
δόρατος σε ό,τι αφορά και τη διοίκηση και την τεχνολογία και το νοµοθετικό πλαίσιο.»
Γ. Παπαντωνίου, Συνέντευξη Τύπου για Νέα Χρηµατιστηριακή Αγορά
2 Ιουνίου 1999
Όλοι θα βγουν κερδισµένοι...
«Χρειάζεται προσοχή και όχι υπερβολικός ενθουσιασµός. Σωστή στάθµιση και µελέτη των
δεδοµένων. Και πιστεύω ότι εφόσον αυτές οι αρχές τηρηθούν, όλοι θα βγουν κερδισµένοι. Και η
ελληνική οικονοµία και οι ίδιες οι εταιρείες αλλά και κάθε µέτοχος ο οποίος επενδύει το
περίσσευµά του, το αποταµίευµά του στο ελληνικό Χρηµατιστήριο.»
Γ. Παπαντωνίου, Συνέντευξη στο Υπουργείο Οικονοµίας
1 Σεπτεµβρίου 1999
∆εν υπάρχει κόµµα Χρηµατιστηρίου...
«Ασφαλώς δεν υπάρχει κόµµα χρηµατιστηρίου. Το έχουµε πει πολλές φορές, διότι οι
άνθρωποι προσδιορίζουν την πολιτική τους συµπεριφορά µε διάφορα κριτήρια.
Αλλά έχω την αίσθηση ότι όσοι από τους ανθρώπους που µετέχουν στο οικονοµικό γίγνεσθαι της
πατρίδας µας τα τελευταία ιδιαίτερα χρόνια, είτε ως µέτοχοι, είτε ως επενδυτές, είτε ως
συναλλασσόµενοι… νοµίζω ότι όλος αυτός ο κόσµος θα αναγνωρίσει την θετική πορεία και θα την
αποτυπώσει στο εκλογικό αποτέλεσµα. Ασφαλώς, θυµούνται οι επενδυτές ότι τα λεφτά τους έχαναν
αξία επί Ν.∆., ενώ απέκτησαν αξία µε την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.»
Γ. Παπαντωνίου, Συνέντευξη στην ΕΡΑ-1
11 Ιουνίου 1999
Σε δύο µήνες...
«Σε δυο µήνες η Σοφοκλέους θα είναι εφάµιλλη των µεγάλων ξένων χρηµατιστηρίων.»
Γ. Παπαντωνίου, ΑΠΕ
1 Σεπτεµβρίου 1999

Το Χρηµατιστήριο θα συνεχίσει...
«Εφ’ όσον δεν υπάρχουν επιπτώσεις στην οικονοµία, είναι προφανές ότι το Χρηµατιστήριο θα
συνεχίσει να αντανακλά τη δύναµη της ελληνικής οικονοµίας.»
Γ. Παπαντωνίου, Μετά τη λήξη της διυπουργικής σύσκεψης.
8 Σεπτεµβρίου 1999
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Η τάση θα παραµείνει θετική...
«Νοµίζω ότι η τάση θα παραµείνει θετική, διότι αντανακλά αυτή την βελτιωµένη επίδοση της
ελληνικής οικονοµίας.»
Γ. Παπαντωνίου, Συνέντευξη στο Flash 96,1
14 Σεπτεµβρίου 1999
Απλώς επιβεβαιώνοµαι...
«∆εν κάνω προβλέψεις. Απλώς επιβεβαιώνοµαι στη διαπίστωσή µου ότι οι τάσεις του
Χρηµατιστηρίου είναι θετικές, αλλά θα υπάρχουν διακυµάνσεις και προς τα πάνω και προς τα κάτω.
Τον επόµενο χρόνο εκτιµώ ότι θα γίνει η αναµενόµενη αναβάθµιση του ελληνικού Χρηµατιστηρίου, ώστε
να µεταταγεί στις ώριµες αγορές.»
Γ. Παπαντωνίου, ΑΠΕ
20 Οκτωβρίου 2000
∆εν υπάρχει κανείς απολύτως κίνδυνος...
«∆εν υπάρχει κανείς απολύτως κίνδυνος… Πήραµε πολύ έγκαιρα τις αναγκαίες
πρωτοβουλίες, ώστε ήδη σήµερα να έχουν γίνει όλες οι αναγκαίες ρυθµίσεις. ∆εν υπάρχει κανείς
απολύτως κίνδυνος στο Χρηµατιστήριο… Ισχύει η γενική µου εκτίµηση, ότι η δυναµική που έχει
αναπτυχθεί στο ελληνικό Χρηµατιστήριο αντανακλά την αντίστοιχη δυναµική που έχει αναπτύξει η
ελληνική οικονοµία.»
Γ. Παπαντωνίου, Συνέντευξη Τύπου
9 Νοεµβρίου 1999
Θετικές τάσεις...
«Το µόνο που θέλω να σηµειώσω, είναι ότι αν συγκρίνετε το επίπεδο των τιµών του
Χρηµατιστηρίου σήµερα τον ∆εκέµβριο του 1999, µε το επίπεδο του ∆εκεµβρίου του 1998, θα δείτε ότι
υπάρχει διπλασιασµός των τιµών του ελληνικού Χρηµατιστηρίου κατά µέσο όρο… Και επίσης, να
προσθέσω ότι η πτωτική πορεία των επιτοκίων όχι µόνο σήµερα, η σηµερινή κίνηση, αλλά και οι
επόµενες κινήσεις στη διάρκεια του 2000 και η ένταξη πλέον και τυπικά της Ελλάδας στην Οικονοµική
και Νοµισµατική Ένωση της Ευρώπης, θα ενισχύσουν αυτές τις θετικές τάσεις στην οικονοµία και
οι οποίες οπωσδήποτε θα επηρεάσουν θετικά και την µεσοπρόθεσµη πορεία του ελληνικού
Χρηµατιστηρίου.»
Γ. Παπαντωνίου, Συνέντευξη Τύπου
15 ∆εκεµβρίου 1999
Η πορεία του Χρηµατιστηρίου
θα είναι δυναµικά ανοδική...
«Οι εξελίξεις το 2000 θα είναι θετικές. Η πορεία της οικονοµίας είναι θετική. Το 2000 η πορεία
του Χρηµατιστηρίου θα είναι δυναµικά ανοδική, καθώς η ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ θα δώσει ώθηση
στη Σοφοκλέους.»
Γ. Παπαντωνίου, ∆ηλώσεις στα εγκαίνια κτιρίου ∆ΥΟ Κηφισιάς.
20 ∆εκεµβρίου 1999
Η πορεία του Χρηµατιστηρίου θα παραµείνει θετική...
«Για το Χρηµατιστήριο, η εκτίµηση που διαµορφώνεται στην κυβέρνηση και σε όλους όσοι
γνωρίζουν πως λειτουργεί µια αγορά, είναι ότι η τάση είναι ανοδική. Τα ο 2000 διαγράφεται θετικό,
αλλά ότι η τάση αυτή δεν αποκλείει, αντίθετα µάλιστα, διακυµάνσεις, οι οποίες επηρεάζονται από
διάφορους άλλους παράγοντες. Αλλά, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι το 2000 θα είναι ένας πολύ θετικός
χρόνος για την ελληνική οικονοµία: Ισχυρή ανάπτυξη, πτώση επιτοκίων, χαµηλός πληθωρισµός και όλα
αυτά συγκλίνουν στην άποψη ότι η πορεία του Χρηµατιστηρίου θα παραµείνει θετική.»
Γ. Παπαντωνίου, Υπ. Τύπου και ΜΜΕ
13 Ιανουαρίου 2000
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Έχει ευνοήσει τα Ταµεία...
«Υπάρχει µια ραγδαία άνοδος η οποία βεβαίως κάπου σταµάτησε αυτή η άνοδος. Εκτιµώ
πάντως ότι η τάση θα παραµένει ανοδική. Η άνοδος του χρηµατιστηρίου από τις 1.000 µονάδες στις
5.500 χιλιάδες έχει ευνοήσει ιδιαίτερα τα Ασφαλιστικά Ταµεία που έχουν µετοχές στις τράπεζες και σε
άλλους Οργανισµούς των οποίων η κεφαλαιοποίηση ανέβηκε πολύ.»
Γ.Παπαντωνίου, Συνέντευξη στον ΑΝΤΕΝΝΑ 97,1
16 Φεβρουαρίου 2000
∆εν µε ανησυχούν τα σκαµπανεβάσµατα...
«∆εν µε ανησυχούν καθόλου οι διακυµάνσεις του δείκτη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.
Αυτά είναι προεκλογικά σκαµπανεβάσµατα.»
Γ. Παπαντωνίου, Συζήτηση µε δηµοσιογράφους στη Λισσαβόνα
23 Φεβρουαρίου 2000
Η πορεία του θα είναι ανοδική...
«Η θέση της Κυβέρνησης έχει εκφραστεί πολλές φορές στο παρελθόν για το Χρηµατιστήριο.
Η πορεία του είναι ανοδική, θα είναι ανοδική αλλά αυτή η πορεία η ανοδική δεν αποκλείει διακυµάνσεις
είτε προς τα πάνω, είτε προς τα κάτω, ανάλογα µε τις καθηµερινές πολιτικές και οικονοµικές
συγκυρίες.»
Γ. Παπαντωνίου, ∆ελτίο Τύπου
29 Φεβρουαρίου 2000
Όλες οι προϋποθέσεις για θετική πορεία...
«Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για µια θετική πορεία του ελληνικού Χρηµατιστηρίου, αλλά
αυτό είναι το θέµα της αγοράς να το εκτιµήσει. Η Κυβέρνηση έχει κάνει ό,τι µπορεί για να στηρίξει το
ελληνικό Χρηµατιστήριο και λαµβάνει συνεχώς µέτρα για τη διαµόρφωση ενός πλαισίου που καθιστά το
Χρηµατιστήριο ασφαλές και ισχυρό.»
Γ. Παπαντωνίου, ∆ηλώσεις στη Συνέλευση της
Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων
2 Σεπτεµβρίου 2000
Η εκτίµηση της κυβέρνησης...
«Η εκτίµηση της κυβέρνησης είναι ότι µεσοπρόθεσµα η τάση του ΧΑΑ θα παραµείνει θετική
και ανοδική. Όµως δεν είναι δυνατό να αποκλεισθούν οι διακυµάνσεις, καθώς αυτές είναι
ενσωµατωµένες στη φυσιολογική λειτουργία της αγοράς.»
Γ. Παπαντωνίου, ∆ηλώσεις µετά το Υπ. Συµβούλιο
24 Σεπτεµβρίου 2000
Η Ν∆ παίζει πολιτικά παιχνίδια...
«Η Ν∆ έχει µπει σε ολισθηρό δρόµο και παίζει πολιτικά παιχνίδια ενάντια στο Χρηµατιστήριο.
Η Ν∆ θέλει κραχ για να στραφούν οι επενδυτές ενάντια στην Κυβέρνηση. Το Χρηµατιστήριο θα
ισορροπήσει, φτάνει να το αφήσουµε έξω από κοµµατικούς ανταγωνισµούς και τη δηµιουργία αρνητικού
κλίµατος.»
Θ.Τσουκάτος, πηγή ΑΠΕ.
6 Σεπτεµβρίου 2000
Θετική δυναµική...
«Αποφεύγω να κάνω προβλέψεις για την πορεία του Χρηµατιστηρίου. Εκείνο που
µπορώ να πω είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί µια θετική δυναµική στο ελληνικό
Χρηµατιστήριο που αντανακλά την θετική εξέλιξη της εθνικής οικονοµίας. Εκτιµώ ότι αυτή η δυναµική θα
συνεχιστεί.»
Γ. Παπαντωνίου, ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
12 Νοεµβρίου 2000
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Ουδέποτε αναµείχθηκε η Κυβέρνηση...
«Ουδέποτε αναµείχθηκε η Κυβέρνηση τα της λειτουργίας του Χρηµατιστηρίου. Το
Χρηµατιστήριο πρέπει να αφεθεί µακράν οποιασδήποτε πολιτικής επιρροής και να λειτουργεί µε βάση
τους δικούς του κανόνες, λαµβανοµένου πάντοτε υπόψη ότι είναι ένας θεσµός στην οικονοµία της
αγοράς. Τα στελέχη λένε τις απόψεις τους. Ο προβληµατισµός είναι θετικός, γιατί είναι χρήσιµος. Η
Κυβέρνηση δεν έχει οποιαδήποτε εµπλοκή, όσον αφορά την ανοδική ή πτωτική πορεία του
Χρηµατιστηρίου. Ασκεί µια οικονοµική πολιτική, η οποία εξ αντικειµένου πιστεύουµε ότι µπορεί να
επηρεάσει θετικά την πορεία του Χρηµατιστηρίου.»
∆. Ρέππας, Ενηµέρωση Πολιτικών Συντακτών (Briefing)
12 Νοεµβρίου 2000
Οι δηλώσεις κάνουν ζηµιά...
«Οι δηλώσεις για το Χρηµατιστήριο κάνουν ζηµιά και δηµιουργούν νευρικότητα, η οποία δεν
επιτρέπει την αγορά µετοχών µε νηφαλιότητα… Όταν µπαίνει η πολιτική στο Χρηµατιστήριο,
βγαίνουν οι επενδυτές.»
Γ. Παπαντωνίου, πηγή ΑΠΕ
16 Ιανουαρίου 2001
Οι επιχειρήσεις βρήκαν λεφτά...
«∆ύο τρισεκατοµµύρια δραχµές πήγαν από αποταµιεύσεις, µέσω του Χρηµατιστηρίου,
σε επενδύσεις σε επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις βρήκαν λεφτά να κάνουν δουλειές…Όσο
περισσότερο καλά θα πηγαίνει η ελληνική οικονοµία, τόσο καλά θα πηγαίνει και το
Χρηµατιστήριο. Το ένα είναι συνάρτηση του άλλου.»
Κ. Σηµίτης, Συνέντευξη στο STAR CHANNEL
9 Ιουνίου 1999

Οι αποταµιεύσεις πήγαν στο Χρηµατιστήριο...
«Το Χρηµατιστήριο είναι ένας θεσµός ο οποίος είναι ιδιαίτερα χρήσιµος για τη χώρα. Και ο
θεσµός αυτός έχει οργανωθεί από αυτή την Κυβέρνηση µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποδώσει
πολύ περισσότερο. Θέλω να σας αναφέρω έναν αριθµό ο οποίος καλύπτεται συνήθως από τη
συζήτηση, κερδίσαµε, χάσαµε, την σπέκουλα κ.λπ.
∆υο τρισεκατοµµύρια δραχµές που ήταν πριν στις αποταµιεύσεις, δεν είχαν που να
πάνε, επενδύθηκαν σε εταιρείες και επιχειρήσεις µέσω του Χρηµατιστηρίου. Και το γεγονός ότι
εκατοντάδες εκατοµµύρια δολάρια έχουν εισρεύσει στην Ελλάδα –ξένο νόµισµα- για να επενδυθούν
µέσω του Χρηµατιστηρίου, δείχνει επίσης την εµπιστοσύνη στην ελληνική οικονοµία.»
Κ. Σηµίτης, Συνέντευξη στο SKY και το δηµοσιογράφο Μ. Καψή
7 Ιουνίου 1999

Υπάρχει τζόγος, αλλά...
«Υπάρχει τζόγος, υπάρχει η προσπάθεια κερδοσκοπίας και αυτές τις επικίνδυνες
πλευρές τις προσέχει η πολιτεία. Υπάρχει η διοίκηση του Χρηµατιστηρίου η οποία παρακολουθεί.
Υπάρχει και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία έχει αποστολή ακριβώς να βλέπει αυτές τις εξελίξεις
και να παρεµβαίνει όταν πρέπει.»
Κ. Σηµίτης, Συνέντευξη Τύπου στη ∆.Ε.Θ.
5 Σεπτεµβρίου 1999
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Θετική προοπτική...
«Η γενική πορεία του Χρηµατιστηρίου, ενός Χρηµατιστηρίου σε κάθε χώρα εξαρτάται από την
πορεία της οικονοµίας. Η πορεία της οικονοµίας στην Ελλάδα είναι καλή, είναι θετική… Αυτό σηµαίνει
ότι και η πορεία του Χρηµατιστηρίου θα είναι µακροπρόθεσµα θετική. Το Χρηµατιστήριο είναι ένας
θεσµός, ο οποίος στόχο έχει να εξυπηρετήσει τους επενδυτές να βρουν κεφάλαια…Είναι, επίσης, ένας
θεσµός που έχει σκοπό να εξυπηρετήσει τους αποταµιευτές. Η κυβέρνηση δεν έχει κανένα ρόλο να
παίξει, όσον αφορά τη λειτουργία της ίδιας της αγοράς. Το Χρηµατιστήριο έχει αυτονοµία.
Από εκεί και πέρα, θέλω να τονίσω και πάλι ότι η προοπτική, µακροπρόθεσµα, είναι
θετική. Γιατί, σε όλες τις χώρες είναι αλληλένδετη η πορεία του Xρηµατιστηρίου µε την πορεία
της οικονοµίας. Και η πορεία της οικονοµίας θα είναι όλο και καλύτερη τα επόµενα χρόνια.»
Κ. Σηµίτης, Παρουσίαση Κυβερνητικού Προγράµµατος 2000- 04
2 Μαρτίου 2000
Εκάηκαν γιατί δεν πρόσεξαν...
«…Βεβαίως και λυπάµαι ότι µερικοί εκάηκαν σ' αυτήν την δουλειά. Λυπάµαι που µερικοί
δεν επρόσεξαν και έχουµε υποχρέωση να φροντίσουµε να µην ξανασυµβούν τέτοια φαινόµενα. Αλλά
νοµίζω ότι παραβλέπουµε τη δουλειά...»
Κ. Σηµίτης, Συνέντευξη στην ΝΕΤ και το Σ. Θεοδωράκη
5 Ιουνίου 2001
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