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ΠΡΟΤΑΣΗ

Να παρουσιάσουμε πρόγραμμα
Η συνέντευξη ίου υπουργού 

Τύπου κ. Χρήστου Πρωτό- 
παπα στο «Εθνος» έχει ως εξής:

-Η δυναμική της κυβέρνησης, κ. 
υπουργέ, δείχνει να εκπνέει το 
2004. Εσείς θεωρείτε ότι απαιτεί
ται ένα νέο πρόγραμμα από το κόμ
μα σας, με νέους στόχους; Κι αν ναι 
πότε θα το καταθέσετε;

-Το 2004 εκπνέει η εντολή που 
μας έχει δώσει ο ελληνικό λαός, ό
χι η δυναμική μας. Αυτή την πε
ρίοδο συνεχίζουμε το έργο μας.

Η προεδρία, η πορεία της Ευ
ρώπης επηρεάζουν άμεσα τις εξε
λίξεις και στην Ελλάδα για την α
νάπτυξη, την απασχόληση, το επί
πεδο κοινωνικής προστασίας.

Το πρόγραμμα του εξαμήνου 
(που έχουμε καταθέσει) για τα ά
μεσα μέτρα που θα Βελτιώσουν 
την ποιότητα ζωής των πολιτών 
γίνεται πράξη.

Και να είστε Βέβαιος ότι θα δώ
σουμε τον απολογισμό μας και γι'
αυτά.

Ομως, δέχομαι ότι με τη λήξη 
της Προεδρίας υπάρχει μια ανα
γκαιότητα. Να παρουσιάσουμε έ
να πρόγραμμα πνοής, τη στρατη
γική μας για την Ελλάδα και την 
κοινωνία μας έως το 2008.

Οι τελευταίοι μήνες αυτής της 
4ετίας πρέπει να προαναγγέλ
λουν και να προετοιμάζουν τις με
ταρρυθμίσεις της νέας περιόδου, 
να αναδεικνύουν τις αλλαγές που 
θα φέρουν την Ελλάδα ισχυρή στο 
μέλλον, να ξεπερνούν το ορόσημο 
της εκλογής, και όχι να περιορι- 
σθούν σε μια μίζερη τακτοποίηση 
προεκλογικών εκκρεμοτήτων.

Δυναμική
Να δημιουργούν μια νέα δυνα

μική, σύγχρονη «ενότητα», για 
την παράταξή μας, όπως έχουμε 
ανάγκη.

Να συνδέουν το έργο μας και 
τον απολογισμό του, με την προσ
δοκία, την προοπτική για την ευη
μερία του Ελληνα πολίτη στο τέ
λος της τετραετίας. Γιατί έτσι μπο
ρούμε να κερδίσουμε και τις επό
μενες εκλογές.

-Το δίλημμα των επόμενων εκλο
γών ποιο θα είναι, κατά τη γνώμη
σας;

-Το ερώτημα αυτό, κατά τη γνώ
μη μου, πρέπει να τεθεί σε δύο
σκέλη.

Το πρώτο αφορά την πολιτική. 
Εμείς, εγγυόμαστε μια πολιτική 
που αξιοποιώντας ό,τι έχουμε πε- 
τύχει, θα οδηγεί την Ελλάδα με α
σφάλεια και σταθερότητα στο 
μέλλον και αλλάζοντας το μοντέ
λο διακυβέρνησης της χώρας θα 
διευρύνει την αποκέντρωση, θα ι
σχυροποιεί τους θεσμούς, θα ανα
βαθμίσει την ποιότητα της δημο
κρατίας μας.

Η Ν Δ τι εγγυάται; Πέρα από 
τον λαϊκισμό και την προσπάθεια 
υποβάθμισης της χώρας, τι άλλο

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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Τ ο ΠΑΣΟΚ μετά τη λήξη της Προεδρίας θα πρέπει να 

παρουσιάσει στον ελληνικό λαό πρόγραμμα πνοής 
έως το 2008, που θα προαναγγέλλει τις μεταρρυθ

μίσεις της νέας περιόδου, τονίζει με συνέντευξή του στο 
«Εθνος» ο υπουργός Τύπου κ. Χρήστος Πρωτόπαπας. Ο 
κ. Πρωτόπαπας, επίσης: Ζητά την αναβολή των εσωκομ
ματικών εκλογών για την ανάδειξη των νέων Νομαρχια
κών Επιτροπών για μετά τις εθνικές εκλογές. «Αλλιώς - 
αναφέρει - θα εκφυλιστούν σε μια τυπική διαδικασία ή, 
το χειρότερο, σε μια άμεση σύγκρουση προσωπικών μη
χανισμών». Προαναγγέλλει γενναία ανανέωση των ψη-

φοδελτίωντου ΠΑΣΟΚ: «Ας ετοιμαστούμε για να εκφρά- 
σουμε το "νέο" στα ψηφοδέλτιά μας. Να προσφέρουμε 
τη δυνατότητα αυτής της επιλογής για την πολιτική, μέσα 
από το δικό μας χώρο».
Αφήνει να εννοηθεί, παρά τα όσα περί του αντιθέτου υ
ποστηρίζει ο κ. Σκανδαλίδης, ότι η παρούσα Βουλή δεν 
θα ψηφίσει νέο εκλογικό νόμο: «Οι συνθήκες ίσως δεν 
επιτρέπουν ευρύτερες αλλαγές», λέει και αναφέρει με 
νόημα: «Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και ακρότητες 
στον εκλογικό νόμο (π.χ. εξομάλυνση) που μπορεί να 
διορθωθούν».

Ο υπουργός Τύπου θεωρεί αναγκαία την εξαγγελία 
μεταρρυθμίσεων μετά την προεδρία, ζητά αναβολή 

των εσωκομματικών εκλογών για μετά τις εθνικές και 
προαναγγέλλει γενναία ανανέωση των ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟ|
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Συνέντευξη στον
Βασίλη Σκουρή

πρότεινε αυτή την4ετία. Και δεύ
τερον. Εμείς, προχωράμε με τον 
Κώστα Σημίτη.

Τον ηγέτη που αποδέχεται και 
εμπιστεύεται και ο Ελληνας και ο 
Ευρωπαίος πολίτης.

Η σύγκρισή του με τον αρχηγό 
της Ν Δ και την πολιτική του προ- 
σφέρεται για χρήσιμα συμπερά
σματα.

-Εδώ και καιρό ακούμε για ανα
νέωση στο κόμμα σας και στο κρά

τος και ανανέωση δεν Βλέπουμε. 
Εσείς, κ. υπουργέ, θεωρείτε μια 
μεγάλη ανανέωση ως απαραίτητη 
προϋπόθεση για να διεκδικήσει το 
κόμμα σας τις προσεχείς εκλογές;

-Η πολιτική σύλληψη και έκ
φραση του «νέου» που αναπτύσ
σεται στην κοινωνία, ήταν και εί
ναι το μεγάλο όπλο του ΠΑΣΟΚ.

Ας ακολουθήσουμε αυτή την 
πορεία, χωρίς το φόβο και την α
νασφάλεια για τους εαυτούς μας.

Ολοι έχουμε και ως πρόσωπα 
να κερδίσουμε από τη ΝΙΚΗ και η 

. ΝΙΚΗ προϋποθέτει την ενσωμά
τωση των αλλαγών στην πολιτική 
μας και του νέου στην όλη εικόνα 
μας.

Πρέπει να ξεκινήσουμε από το 
κόμμα μας.

Εκεί, γίνεται ήδη μια μεγάλη 
και σημαντική προσπάθεια, που 

) πρέπει όμως να εξελιχθεί με τη 
βοήθεια όλων μας. Δεν πρέπει να 
την αντιμετωπίζουμε ως τυπική 
διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων.

Ερώτημα -
Γ ιατί, όταν τόσα πολλά στην κοι-ί 

νωνία άλλαξαν, τι νόημα έχουν, ιί 
άραγε θα εκφράσουν εσωκομμα-' 
τικές εκλογές που θα περιορι
στούν σε μια άγονη και άνευ ου

ραίας αναμέτρηση προσωπικών συ- 
κετισμών;

ΠΡΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ

Ιδια σταθερή πολιτική από την κυβέρνηση

Ρ. Τ . Ερντογάν.

Ρ. Ντενκτάς.

Μέσα από την επίλυση 
του Κυπριακού περνάει η 
ευρωπαϊκή προοπτική της 
Τουρκίας τονίζει ο κ. 
Πρωτόπαπας στο «Εθνος», 
ενώ υπογραμμίζει πως η 
πολιτική της κυβέρνησης 
έναντι της Αγκυρας θα πα- 
ραμείνει σταθερά η ίδια,

-Η ευκαιρία για το Κυ
πριακό δείχνει να χάθηκε. 
Πότε εκτιμάτε ότι θα έρθει 
για συζήτηση μια νέα πρό
ταση;

-Δεν έγινε δυνατό να 
εκμεταλλευτούμε την ευ
καιρία λόγω της αδιαλλα
ξίας του Ντενκτάς και της 
κάλυψης που του έδωσε η 
τουρκική κυβέρνηση. 
Ομως ο χρόνος δεν λει
τουργεί υπέρ εκείνων που 
προωθούν ακραίες λύσεις.

Οι ίδιοι οι πολίτες της 
τουρκοκυπριακής κοινό

τητας απέδειξαν ότι προσ
δοκούν και απαιτούν μια 
διαφορετική πορεία. Και 
μην ξεχνάμε ότι η ένταξη 
της Κύπρου θα είναι γεγο
νός στις 16 Απριλίου.

Το Κυπριακό για μας 
παραμένει στο «τραπέζι», 
είναι το υπ' αριθμόν ένα 
θέμα της εξωτερικής μας 
πολιτικής, όπως τόνισε ο 
πρωθυπουργός. Και εκτι
μώ ότι, όταν η Τουρκία ζη
τήσει την επιτάχυνση της 
ευρωπαϊκής της πορείας, 
και η ίδια θα κατανοήσει ό
τι αυτή περνά μέσα από 
την επίλυσή του.

-Η στροφή Ερντογάν σας 
ανησυχεί; Και δεν αδυνατί
ζουν οι δυνάμεις του ευρω
παϊκού προσανατολισμού 
της Τουρκίας με τις εξελί
ξεις στο Ιράκ;

-Σ' αυτή τη συγκυρία η

τουρκική κυβέρνηση κά
νει σαφώς μια διαφορετι
κή επιλογή. Οι λόγοι είναι 
πολλοί και ίσως όχι μόνο 
πολιτικοί. Αυτή δεν πρέ
πει να αναστείλει τη δική 
μας πολιτική απέναντι 

. στην Τουρκία.
Το αντίθετο μάλιστα. Θα 

εμμείνουμε σταθερά σ’ 
αυτή την πολιτική.

Χρέος μας είναι να ενι- 
σχύσουμε τις δυνάμεις 
που πιστεύουν στον ευρω
παϊκό προσανατολισμό 
της Τουρκίας, οι οποίες 
βέβαια θα επανέλθουν και 
μετά τον πόλεμο.

Αυτή η επιλογή εξυπη
ρετεί και τα δικά μας εθνι
κά συμφέροντα, αλλά και 
τις προοπτικές ανάπτυξης 
και της κοινωνικής συνο
χής στην ευρύτερη περιο
χή.

> Κι αυτό θα γίνει αν δεν αλλάξει 
δεν «διευρυνθεί», η ίδια η βάσπ\ 
των οργανώσεών μας, αν δεν αλ
λάξει η σχέση της, αν δεν εντα
χθούν οι πιο ζωντανές κοινωνικές' 
δυνάμεις κάθε περιοχής.

Λοιπόν, ας αντιμετωπίσουμε τό 
ί  πρόβλημα με στάση ευθύνης και 
! τη συμμετοχή όλων μας.

•— Και οι εσωκομματικές εκλογές 
να γίνουν μετά όταν αυτή η νέα 

"σχέση με την κοινωνία είναι ορα-  ̂
τήΐ ^  ί

?Αλλιώς θα εκφυλισθούν σε μια 
τυπική διαδικασία ή το χειρότερό' 
σε μια άμεση σύγκρουση προσω
πικών μηχανισμών. 
ν ΚαικάτΤαλλο. Ας ετοιμαστούμε 
για να εκφράσουμε το «νέο» και/ 
στα ψηφοδέλτιά μας.

Να προσφέρουμε τη δυνατότη
τα αυτής της επιλογής για την πο
λιτική μέσα από τον ίδιο, το δικό 
μας χώρο.

-Νέο εκλογικό νόμο θα ψηφίσετε 
εντός του 2003, όπως έχετε υπο- 
σχεθεί, αν ναι προς ποια κατεύθυν
ση;

-Εχει ήδη τοποθετηθεί ο αρμό
διος υπουργός κ. Σκανδαλίδης. 
Ομως επιτρέψτε μου να σημειώ
σω - ως προσωπική εκτίμηση - ότι 
οι συνθήκες ίσως δεν επιτρέψουν 
ευρύτερες αλλαγές.

Δεν είναι μόνο η κάθετα αρνητι
κή στάση της Ν Δ που αναμφίβολα 
επιβαρύνει.

Πιστεύω ότι οι αλλαγές σ' ένα ε
κλογικό σύστημα, θα πρέπει να α
ποτυπώνουν προβληματισμούς, 
κινήσεις και αλλαγές στο πολιτι
κό πεδίο και όχι να έρχονται ως 
προϋποθέσεις γι' αυτές.

Ακρότητες
Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν 

και ακρότητες στον εκλογικό νό
μο (π.χ. εξομάλυνση) που μπορεί
να διορθωθούν.

-Δειλά δειλά η ΝΔ αρχίζει και ζη
τά πρόωρες εκλογές. Γ ιατί πιστεύ
ετε ότι το κάνει;

-Για να δημιουργήσει, ιδιαίτερα 
μετά τον Ιούνιο, ένα άκαιρο προε
κλογικό κλίμα, το οποίο μικρο- 
κομματικά εκτιμά ότι την εξυπη
ρετεί.

Εμείς απαντάμε: Εάν εκτιμούν 
ότι η χώρα δεν προχωρεί σωστά, 
να θέσουν πρόταση μομφής και να 
τεκμηριώσουν δημόσια το αίτημά 
τους. Ιδού η Ρόδος...

-Οι πιθανότητες να γίνουν μαζί ε
θνικές εκλογές και ευρωεκλογές, 
πόσες, κατά τη γνώμη σας, είναι;

-Εχω προ πολλού επισημάνει ό
τι είναι θετικό - για πρακτικούς 
και οικονομικούς λόγους- ένα τέ
τοιο ενδεχόμενο. Ομως εξαρτάται 
και από τις αποφάσεις της Ενω
σης.

-Στο Υπουργικό Συμβούλιο για 
την οικονομία, πάντως, μάλλον δεν 
πήρατε καινοτόμες αποφάσεις...

-Με ευθύνη, σοβαρότητα και


