
Ερωτήσεις για τη συνέντευξη Τύπου 
του Πρωθυπουργού 

Κώστα Σημίτη

1. Η Κυβέρνηση πανηγυρίζει για τα αποτελέσματα της πρόσφατης 
Συνόδου Κορυφής, όταν η πραγματικότητα είναι ότι η Ελλάδα 
δεν συμμετέχει εξ αρχής στην ΟΝΕ. Δεν συνιστά αυτό μια εθνική 
αποτυχία;

2. Πρέπει να επισημάνουμε, ότι από τα τελευταία 18 χρόνια, τα 
δεκαπέντε η Ελλάδα έχει κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Το γεγονός 
αυτό δεν συνιστά μια συνολική πολιτική ευθύνη για το ΠΑΣΟΚ; 
Δεν σημαίνει δηλαδή ότι το ΠΑΣΟΚ δεν κατάφερε να οδηγήσει με 
επιτυχία τη χώρα στην πρώτη φάση της ΟΝΕ;

3. Ξέρετε, ο μέσος πολίτης παρακολουθεί ως ένα σημείο αμήχανα 
όλη αυτή τη συζήτηση για το ΕΥΡΩ, για την ΟΝΕ, για την ανάγκη 
συμμετοχής της χώρας μας σ’ αυτές τις διεργασίες. Τι σημαίνει 
τελικά για τη ζωή του Έλληνα, αυτή η νέα πραγματικότητα που 
διαμορφώνεται;

4. Σύμφωνα με σχόλια που υπάρχουν, “επιστρέψατε” στην Ελλάδα 
αισθανόμενος περισσότερο ισχυρός. Σημαίνει αυτό, ότι θα 
αντιμετωπίσετε πιο αποφασιστικά προβλήματα εσωκομματικής 
αμφισβήτησης;

5. Πώς δεχθήκαμε ως χώρα, κύριε Πρωθυπουργέ, τη διμερή 
διαπραγμάτευση για τη Διοίκηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας; Τέτοιες μεθοδεύσεις και πρακτικές δεν πλήττουν την 
αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης;

6. Στη συνέντευξη Τύπου που παραχωρήσατε στις Βρυξέλλες 
διατυπώσατε την άποψη ότι η ισχυροποίηση της οικονομίας, 
που θα επέλθει από την ΟΝΕ, θα δώσει τη δυνατότητα για 
παρεμβάσεις σε τομείς όπως η Παιδεία, η Υγεία και η Κοινωνική 
Πρόνοια. Αυτό δηλαδή θα γίνει σε ένα μετά-ΟΝΕ στάδιο. Πώς θα 
αντιμετωπίσετε μέχρι τότε τη δυσαρέσκεια των λαϊκών 
στρωμάτων και το μεγάλο πολιτικό κόστος;

7. Είπατε επίσης στη συνέντευξή σας ότι σιγά-σιγά το πολιτικό 
στοιχείο θα αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία στη διάρθρωση της 
οικονομικής πολιτικής. Πώς βλέπετε να επιτυγχάνεται αυτή η 
“επιστροφή στην πολιτική” όταν η πολιτική τελεί ολοένα και
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περισσότερο υπό την κηδεμονία της αγοράς και τις δυνάμεις της 
παγκοσμιοποίησης; Πώς θα επιστρέφει η πολιτική εάν δεν 
αγωνισθούν γι’ αυτό τα σοσιαλιστικά κόμματα της Ευρώπης;

8. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας κ. Γ. Παπαντωνίου είναι ο ίδιος 
που υπέβαλε το πρόγραμμα σύγκλισης το 1994, το οποίο 
αναθεώρησε στη συνέχεια πολλές φορές. Δεν αποτελεί αυτό 
απόδειξη της αποτυχίας των Κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. Ποια 
είναι η αξιοπιστία της Κυβέρνησης που με ένα νέο ακόμα 
πρόγραμμα σύγκλισης θα ζητήσει περισσότερες θυσίες από τον 
ελληνικό λαό;

9. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι θα υλοποιήσετε σε 18 μήνες ένα 
τόσο φιλόδοξο πρόγραμμα αλλαγών το οποίο δεν μπόρεσε να 
προωθήσει το ΠΑΣΟΚ τόσα χρόνια; Πόσο ρεαλιστικός είναι 
αυτός ο στόχος με δεδομένες τις διαφωνίες σε κυβερνητικό 
επίπεδο, αλλά και στο εσωτερικό του κόμματος, όπως έδειξε η 
πρόσφατη απόπειρα εξυγίανσης της Ο.Α.

10. Ενώ η Κυβέρνηση δηλώνει αποφασισμένη να προχωρήσει στις 
μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές παρατηρείται μια γενική σύγχυση 
για το ποιες εταιρίες θα ιδιωτικοποιηθούν, καθώς εμφανίζονται 
ονόματα τα οποία στη συνέχεια διαψεύδονται. Υπάρχει 
συγκεκριμένο πρόγραμμα και συνολικό σχέδιο για την επίτευξη 
των αλλαγών αυτών;

11. Υπήρξαν δεσμεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση προκειμένου 
να εκδοθεί η ευνοϊκή ανακοίνωση και ποιες;

12.0  συμβιβασμός που αξίωσε και πέτυχε η Γαλλία από τη 
Γερμανία για τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
δημιούργησε ένα πρόβλημα που είναι ενδεικτικό των εντάσεων 
που θα υπάρξουν στο μέλλον. Πόσο αισιόδοξος είσθε για την 
επιτυχία της ΟΝΕ;

13. Σειρά πιθανών ερωτήσεων για τις συγκεκριμένες αλλαγές που 
προωθεί η Κυβέρνηση στο ασφαλιστικό, στην αγορά εργασίας, 
τις ιδιωτικοποιήσεις και τις πωλήσεις Τραπεζών.

14. Διατυπώθηκε ευρέως η κριτική ότι η ΟΝΕ προωθεί το 
νεοφιλελεύθερο μοντέλο ανάπτυξης που στηρίζεται στο 
τραπεζικό και χρηματιστηριακό κεφάλαιο της παγκόσμιας 
αγοράς, εις βάρος της πολιτικής για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και της ανεργίας. Πώς σχολιάζετε την άποψη αυτή;
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15. Πιστεύετε ότι η αλλαγή του οικονομικού τοπίου θα επηρεάσει 
και τις πολιτικές ισορροπίες στα κράτη μέλη; Βλέπετε πιθανή 
την αναδιαμόρφωση του πολιτικού χάρτη στην Ελλάδα;

16. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ανεργία των νέων 
μειώνεται στην Ε.Ε. (21% μέσος όρος) ενώ αυξάνεται στη χώρα 
μας που είναι στο 31%. Επίσης οι δικοί μας μακροχρόνιοι 
άνεργοι είναι κατά 8% περισσότεροι από τους Ευρωπαίους. Ποια 
είναι τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η Κυβέρνηση στα 
πλαίσια του νέου προγράμματος σύγκλισης;

17. Πολλοί αναλυτές υποστηρίζουν την αναγκαιότητα αλλαγής του 
φορολογικού συστήματος καθώς και την ελάφρυνση της 
φορολογίας των μισθωτών που καλούνται να σηκώσουν τα βάρη 
της ΟΝΕ. Προτίθεται να λάβει μέτρα η Κυβέρνηση στο θέμα αυτό 
και πότε;

18. Έχει ημερομηνία λήξης η αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία 
που είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει η Ελλάδα για να μπει 
στην ΟΝΕ ή θα συνεχισθεί και μετά την ένταξη;

19. Πώς σχολιάζετε την πρόσφατη τοποθέτηση του αρχιεπισκόπου 
Χριστόδουλου στα θέματα της Ευρώπης; Ποια είναι η θέση σας 
στο ζήτημα του διαχωρισμού Κράτους - Εκκλησίας;

20. Έχετε διαψεύσει κατ’ επανάληψη τις φήμες για διενέργεια 
πρόωρων εκλογών και για ενδεχόμενο ανασχηματισμού. 
Ωστόσο, από τη μια η φημολογία συνεχίζεται και από την άλλη 
υπάρχει το περίφημο, ότι “εκλογές, ανασχηματισμός και 
υποτίμηση δεν προαναγγέλλονται”. Πώς το σχολιάζετε;

21. Ερώτηση για την ανάπτυξη του ελληνικού χρηματιστηρίου και 
την ανάγκη θέσπισης νέων κανόνων.

22. Στελέχη της Κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ, όπως οι Α. 
Τσοχατζόπουλος, Κ. Σκανδαλίδης έχουν εκφράσει πρόσφατα τις 
διαφωνίες τους στην οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης αλλά 
και στους χειρισμούς της στην υπόθεση εξυγίανσης της 
Ολυμπιακής. Επίσης, πολλοί βουλευτές της κυβερνητικής 
πλειοψηφίας εκδήλωσαν τη διαφωνία τους στην κατάθεση του 
νομοσχεδίου για την Ολυμπιακή. Πώς σκοπεύετε να 
αντιμετωπίσετε παρόμοια φαινόμενα εσωκομματικής 
αντιπαράθεσης στους επόμενους μήνες των “τομών” και 
“ρήξεων” που δρομολογούνται;
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23. Τι θα γίνει με την Ιονική; Θα πωληθεί ή όχι; Αντιφατικές είναι οι 
δηλώσεις των κ.κ. Τ. Γιαννίτση και Γ. Παπαντωνίου επί του 
θέματος.

24. Η κατάσταση στην Ο.Α. μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου 
εξακολουθεί να είναι πολύ προβληματική και αγγίζει τα όρια του 
παραλόγου. Στο μεταξύ, διαφημιστική καταχώρηση στον 
Economist μας πληροφορεί για αναζήτηση στρατηγικού 
επενδυτή. Τι σκοπεύει τελικά να κάνει η Κυβέρνηση;

25. Η πρόσφατη θεαματική αποτυχία του Ρ.Χόλμπρουκ να 
δρομολογήσει εξελίξεις στο Κυπριακό, δημιουργεί ερωτηματικά 
για το μέλλον των Ελληνοτουρκικών σχέσεων και τις προοπτικές 
επίλυσης του Κυπριακού. Τί πρωτοβουλίες προτίθεται να 
προωθήσει η ελληνική κυβέρνηση;

26. Παρ’ όλη την αδιαλλαξία που επέδειξε ο Ρ.Ντενκτάς, το Στέητ 
Ντιπάρτμεντ φρόντισε να απαλύνει την κριτική του διάθεση 
έναντι του Τουρκοκύπριου ηγέτη. Δεν σας προβληματίζει αυτή η 
φιλοτουρκική διάθεση;

27. Είναι φανερό, ότι η αμερικάνικη πλευρά χρησιμοποιεί το 
Κυπριακό για την επίτευξη της ένταξης της Τουρκίας στην Ε.Ε. 
Όλοι επίσης αναμένουν μια κλιμάκωση των πιέσεων για την 
άρση του βέτο στο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο. Πώς σκέφτεται 
να αντιδράσει η κυβέρνηση σ’ αυτές τις μεθοδεύσεις;

28. Η κυβέρνηση δια του Υπουργού Δικαιοσύνης απέρριψε το 
αίτημα για το χωρισμό εκκλησίας - κράτους. Τάχθηκε επίσης 
υπέρ της διατήρησης του θρησκευτικού όρκου στη Βουλή, παρ’ 
ότι την κατάργησή του πρότεινε το ένα τρίτο των κυβερνητικών 
βουλευτών. Πολλοί σας κατηγορούν για αναχρονισμό, αλλά και 
για διατήρηση ενός ιδιότυπου καθεστώτος στην Ελλάδα, που 
δεν υφίσταται σε καμία άλλη Ευρωπαϊκή χώρα.

29. Σας ανησυχεί καθόλου η τάση του νέου Αρχιεπισκόπου να 
παρεμβαίνει στην πολιτική ζωή του τόπου; Η μη συμμετοχή σας 
στην τελετή ενθρόνισης είναι δείγμα γι’ αυτή ακριβώς την 
τακτική;

30. Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ Χαβιέ 
Σολάνα έχει ολοκληρώσει το κείμενο των προτάσεων για τα 
Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και έχει ενημερώσει για το 
περιεχόμενό τους, τους μόνιμους αντιπροσώπους Ελλάδας και
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Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. Να περιμένουμε κάποια σημαντική 
συμφωνία στη Ρόδο;

31. Ο Πρόεδρος της Ν.Δ σας κατηγόρησε για “αποτυχία” και σας 
χαρακτήρισε “αδύναμο” να οδηγήσετε τη χώρα στην ΟΝΕ. 
ταυτόχρονα, εκτίμησε, ότι δεν θα ανέβουμε το τρένο της ΟΝΕ 
ούτε το 2001. Πώς σχολιάζετε αυτές τις δηλώσεις;

32. Κατηγορηθήκατε πρόσφατα για “αγνωμοσύνη” και “αδιαφορία” 
απέναντι στον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Υπήρξε και η επιστολή της 
κας Δήμητρας Λιάνη. Κάποιο σχόλιο;

33. Ωστόσο, πέρα από τις συγκεκριμένες κατηγορίες που 
διατυπώθηκαν, είναι γεγονός ότι υπάρχει μια γενικότερη 
αίσθηση περί προσπάθειας “αποπαπανδρεοποίησης” του 
ΠΑΣΟΚ.

34. Βρίσκονται σε εξέλιξη πολύ έντονες αντιδράσεις από την 
ΟΛΜΕ, την ΔΟΕ και ιδιαίτερα τους αναπληρωτές για το νέο 
σύστημα διαγωνισμού για τις προσλήψεις των εκπαιδευτικών. 
Ιδιαίτερα οι αναπληρωτές θεωρούν αυτό τον διαγωνσιμό 
“υποτιμητικό”, αφρού ήδη απασχολούνται σε σχολεία. 
Σκέφτεστε κάποια διορθωτική κίνηση;

35. Οι επιτροπές των αναπληρωτών απειλούν με διάλυση τον 
διαγωνισμό, με καταλήψεις εξεταστικών κέντρων, κ.ά Πώς 
σκέφτεστε να αντιμετωπίσετε τέτοιου είδους μεθοδεύσεις και 
πρακτικές;
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