
Ερωτήσεις για τη συνέντευξη 

του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη 

για τον FLASH 9,61

Για τις δημοσκοπήσεις
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1 .0  τελευταίος γύρος των δημοσκοπήσεων ανεδειξε
κυριολεκτικά στήθος με στήθος, μια μάχη όπου όλα τα ενδεχόμενα 
εμφανίζονται ανοικτά. Πολλοί θεωρούσαν την επικράτησή σας πιο 
άνετη. Πού οφείλεται αυτό το “μπλοκάρισμα”;

2. Σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις η ψαλίδα κλείνει, ενώ η Νέα 
Δημοκρατία αυξάνει έστω λίγο το ποσοστό της και το ΠΑΣΟΚ 
βρίσκεται σε στασιμότητα. Βλέπετε στοιχεία ανάπτυξης μιας νέας 
δυναμικής υπέρ της Νέας Δημοκρατίας;

3. Ενώ το προβάδισμά σας έναντι του Κώστα Καραμανλή στις
Πρωθυπουργός είναι μεγάλο και καθαρό, στο
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επίπεδο της πρόθεσης ψήφου εμφανίζεται μια “ισοπαλία” ανάμεσα 

τα δύο κόμματα. Πού νομίζετε ότι οφείλεται αυτό; Αισθάνεστε να
δίνετε μόνος τη μάχη
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τραβάτε μόνος σας την άμαξα; -

Ενώ μένουν πολύ λίγες μέρες μέχρι την 9η Απριλίου παρατηρείται να 
διατηρείται ένας μεγάλος σε όγκο, σκληρός πυρήνας αναποφάσιστων.
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Ποιο είναι το μήνυμά σας προς αυτούς

Γ ια τις μετεκλογικές πολιτικές εξελίξεις
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o αίσθηση που υπάρχει είναι ότι το προηγούμενο διάστημα 
κινηθήκατε, διατηρώντας κρίσιμες ισορροπίες σε κυβέρνηση και 
κόμμα. Μάλιστα αυτό θεωρείται ότι επηρέασε επιλογές σας, ότι 

< ^ ^ ^ ^ ε^ τμισε κατεί κδττοιο τρόπο το εκσυγχρονιστικό προφίλ σα 
..¿^Σκοπεύετε να πορευθείτε με τον ίδιο τρόπο και μετεκλογικά;--—
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να κάνετε πιο σαφή βήματα ατ/ανέωσης του πολιτικού 

^προσωπικού. Ορισμένοι υπουργοί σας προαναγγέλλουν μάλιστα ότι
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σύντομα επιστρέφουν στο υπουργείο που βρίσκονται αυτή τη στιγμή. 
Σκοπεύετε να προχωρήσετε σε κάποιες αλλαγές μετεκλογικά;

3. Η επανίδρυση του ΠΑΣΟΚ φαίνεται να έχει γίνει τελικά ένα σλόγκαν, 
ένα σύνθημα δίχως κάποιο πρακτικό αντίκρυσμα. Η περίφημη τομή 
μέσα στη συνέχεια που είχατε υποσχεθεί περιορίστηκε σε μια 
ανακατανομή ρόλων ανάμεσα στα ίδια κατά βάση πρόσωπα. 
Πιστεύετε ότι η λαϊκή εντολή θα ενισχύσει την προσπάθειά σας για 
ανανέωση του ΠΑΣΟΚ;

4. Δεν νομίζετε ότι οι επιθέσεις του Κώστα Καραμανλή περί 
“κατεστημένου” ή “πασοκικού καθεστώτος” βρίσκουν εύφορο έδαφος 
στην κυριαρχία των ίδιων προσώπων σε κυβέρνηση και κόμμα;
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Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις υόρα.

1.Το τελευταίο διάστημα έχουν πραγματοποιηθεί βήματα προς την 
κατεύθυνση βελτίωσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Υπάρχει 
όμως μια αίσθηση ότι υπάρχει ένα “κράτημα”. Γιατί διστάζετε να 
προχωρήσετε με πιο αποφασιστικά βήματα; Γιατί για παράδειγμα δεν 
βλέπετε ως άμεση τη δυνατότητα μιας δικής σας επίσκεψης στην 
Άγκυρα;

2. Εχει δημιουργηθεί ένα ιδιαίτερα θετικό κλίμα στην κοινή γνώμη για την 
ελληνοτουρκική προσέγγιση, ένα κλίμα που απομονώνει 
υπερπατριωτικές και εθνικιστικές φωνές. Ποια είναι τα επόμενα 
βήματα που προγραμματίζετε;

Γ ια ορισμένα θέματα της κυβερνητικής δραστηριότητας

1. Πώς εξηγείτε ότι δύο τομείς, όπως η υγεία και η παιδεία που κάποτε 
εθεωρούντο ως “ισχυρά ατού” για το ΠΑΣΟΚ, τώρα χαρακτηρίζονται ν 
περίπου ως “αχίλλειος πτέρνα” του;
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2. Είναι κοινή διαπίστωση ότι στην Ελλάδα ξοδεύε

την υγεία. Ωστόσο, οι παροχές δεν είναι ανάλογες. Αντίθετα η 
εξυπηρέτηση των πολιτών είναι ιδιαίτερα προβληματική. Πού 
οφείλεται αυτό; Τελικά που απορροφούνται όλα αυτά τα ποσά;
Μήπως δημιουργούνται υποδομές χωρίς να διασφαλίζεται η εύρυθμη 
λειτουργία τους;

ϊ ϋ ς Λ ' ί

ΐχάιχ. 
ίϋΐ&ΠώΟ

3. Η Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση τροφοδότησε ενστάσεις και οδήγησε 
στο άνοιγμα πολλών μετώπων χωρίς, κατά πολλούς, να υπάρχει και



κάποιο ορατό αποτέλεσμα. Μήπως χρειάζεται μια μεταρρύθμιση της 
μεταρρύθμισης;

4. Έχει δημιουργηθεί η αντίληψη, ότι κρατάτε ερμητικά κλειστά τα χαρτιά 
σας για το ασφαλιστικό. Ότι τα παραπέμπετε όλα σε επιτροπές. 
Τελικά τι αλλαγές σκοπεύετε να προωθήσετε;

5. Η Νέα Δημοκρατία έχει υποσχεθεί ότι θα καθιερώσει κατώτατη 
σύνταξη ύψους 150.000 δρχ. Εσείς λέτε γενικά ότι πρόκειται για 
παροχολογία. Δεν γίνεται αντιληπτό. Γιατί αυτό το μέτρο δεν μπορεί 
να υλοποιηθεί; —  Q ia_va.''< i¿LQ a<ptie

6. Υπάρχει μια ανησυχία για τα όρια συνταξιοδότησης. Μπορείτε να 
πάρετε μια σαφή δέσμευση γι’ αυτά;

7. Στη Λισσαβόνα έγινε μια μεγάλη συζήτηση για την αξιοποίηση των 
νέων τεχνολογιών. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε μάλιστα, ότι όποιος 
είναι πιο γρήγορος κερδίζει και όποιος χάσει το τραίνο θα μείνει πίσω. 
Πώς θα ξεπεράσει η Ελλάδα την καθυστέρηση που τη χαρακτηρίζει;


