
d
I

α) c x a
\
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> Κύριε Σκανδαλίδη, κατ’ ευθείαν στο στόχο. Στο ερώτημα που κυριαρχεί. Για (Γ© ¿υ[ m l
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/Προφανώς πριν την τυπική ολοκλήρωση του στίχου <ρής ένταξης στη^ΟυίΕ που
υποδηλώνει η κάλυψη των κριτηρίων σύγι$λ«5ης και η κατάθεση από τη χώρα μας της 
αίτησης για ένταξη, δεν μπορούμε σι^Μίοβαρά να μιλάμε για οποιαδήποτε 
πιθανότητα προσφυγής στις κά^πέςΤΟι πρώτες 60 μέρες του 2000 είναι σημαντικές. 
Υπάρχει εθνική ατζέντα α&Υους δύο σταθμούς- ο άλλος είναι η εκλογή του 
Προέδρου της ΔημιμψΙατίας. Αυτάλνα έργο που πρέπει να συντελεστεί στα πλαίσια 
της θητείας αυίήςτης κυβέρνησης/ Από κει και μετά ισχύει αυτό που σε όλους τους 
τόνους λέει ο Πρωθυπουργός. Το σύνταγμα, το συμφέρον της χώρας και η 
πρωτοβουλία στο ΠΑΣΟΚ και την Κυβέρνησή του.

> Αν η Ν.Δ αμφισβητήσει το φάκελο της ένταξης θα ζητήσετε ψήφο ισχυρής 
διαπραγμάτευσης; Προσφυγή στις κάλπες, δηλαδή, αμέσως μετά την 
κατάθεση της αίτησης;

Η Ν.Δ σε καμιά περίπτωση ούτε πρέπει, ούτε βέβάιααπσρεί να προκαλέσει εκλογές. 
Και βέβαια δεν είμαστε διατεθειμένοι να της κάλ^τβμε^εο χατίρι Αυτό που όλοι 
συνομολογούν, ακόμη και οι συντηρητικοί μεταξύ τους, ότι η χώρα πέτυχε το στόχο 
της, δεν μπορεί να γίνει πέρα από στείρες ρητορείες και μικροπολιτικούς 
υπολογισμούς πρόσχημα εκλογών. Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον τι ισχυρίζεται η Ν.Δ. 
Το μόνο ενδιαφέρον είναι τι χρειάζεται η χώρα. Και αυτό το σταθμίζουν η 
Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός και το υλοποιούν οι συνταγματικές διαδικασίες.
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> Πάντως εσείς ετοιμάζεστε για εκλογές...

Οι εκλογές με την έννοια της άμεσης προσφυγής δεν μας απασχολούν. Θα ήταν 
. κουτό, όμως, ένακόμμα μεγάλο και πλειοψηφικό για μια κρίσιμη πολιτική . 
αναμέτρηση ¿τουίσπ^μ'λψκοίί στιναύ απορεί να-όιεξαχθκτμετά το Μάψτκτψα μην 
προετοιμάζεται οργανωτικά και πολιτικά. Μέσα σ’ αυτή την προετοιμασία είναι οι 
θέσεις και η επαγγελία του για τη νέα τετραετία, η ενημέρωση του λαού μέσα από 
εκδηλώσεις, η διαδικασία επιλογής και συγκρότησης των ψηφοδελτίων του, η 
επικοινωνιακή του στρατηγική. Εσείς πιστεύετε ότι όλα αυτά μπορούν να 
επισυμβούν τις τελευταίες 30 μέρες της προεκλογικής περιόδου;

> Μπορεί η Κυβέρνηση να ασκήσει τα καθήκοντά της σε ένα έντονα 
προεκλογικό κλίμα;
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Το εκλογικό κλίμα το διαμόρφωσε με τις επιλογές της η Αντιπολίτευση. Και 
ασφαλώς η χώρα δεν πρέπει να μπει σε τροχιά μακράς προεκλογικής περιόδου. Η 
Κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να αφήσει νατά μέρος τις-εκλογάς. Έχει σημαντικό 
έργο να ολοκληρώσει τις επόμεΐΊψ εβδομάδες. Απαιτείται σκληρή δουλειά και



προσπάθεια. Εκτός από την ΟΝΕ υπάρχουν πλευρές της πολιτικής μας κρίσιμες που 
αφορούν τους θεσμούς και το κράτος, έντονα προβλήματα της κοινωνίας και 
μεγάλων κοινωνικών ομάδων που χρειάζονται λύσεις. Εκεί πρέπει να στραφούμε 
όλοι. Εξάλλου ότι πράττουμε σήμερα οφείλει να αποτελεί αξιόπιστο δείγμα γραφής 
που καθιστά την επαγγελία και το πρόγραμμα της νέας τετραετίας ως πραγματική 
ηγεμονική πρόταση. Ας αφήσουμε τις εκλογές και ας ανασκουμπωθούμε.

> Πάντως πολλοί έχουν μείνει με την απορία γιατί ο Κώστας Σημίτης δεν 
«σήκωσε το γάντι» στον Καραμανλή τώρα που όλα δείχνουν ευνοϊκά για το 
ΠΑΣΟΚ...

Γιατί, προφανώς, σέβεται τον εαυτό του, το ρόλο του και τις δεσμεύσεις του. Πολλοί 
θεώρησαν ότι δεν το έκαγ£ηοβτί φοβήθηκε , γιατί θα φαινόταν όπ σύρεται· Τίποτε 
δεν είναι αλήθεΐόΡΑπλώς πριν να κλειδωθεί, όπως ο ίδιος λέει, η ΟΝΕ, πριν . <-
ολοκληρωθεί ο βασικός στόχος για τη χώρα που ήταν η κυρίαρχη δέσμευση του το Π λ  αυσ<£
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’96 δεν έχει το δικαίωμα να παίξει για λόγους συγκυρίας εκλογικά παιγνίδια. Και 
επιπλέον γιατί έχει τη νηφαλιότητα και την πεποίθηση ότι προϊόντος του χρόνου μέσα 
στο 2000 τις εκλογές το ΠΑΟΣΚ θα τις κερδίσει με μεγαλύτερο ποσοστό.
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> Εσείς, πότε θεωρείτε ότι «κλειδώνει η ΟΝΕ»; 60λ?0£>α δίίΜΐΛ

Νομίζω ότι υ7ΐήρξα σαφής/Οκη'ό^οτ^Γστόχοι σύγκλισης κρινόμενοι μέσα στις 
προθεσμίες που έχουν τεθεΟ}υ<?ί£ίςτικά επιτευχθούν και κατά συνέπεια η ένταξη της 
χώρας καθίσταται μια3 )ΐκίΐαστική μ ^ ω ς  προς την κρίση, τυπική δε ως προς την
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> Μέσα σ’ αυτή τη συλλογιστική σας μήπως είναι καλύτερα να γίνει νωρίτερα 
η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας για να έχει λυμένα τα χέρια της η 
Κυβέρνηση ;

Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να καταφεύγουμε σε πολυδαίδαλες σκέψεις ή εκτιμήσεις. 
Η πανηγυρική, μετά την άτακτη στροφή του κ. Καραμανλή, επανεκλογή του κ. Κ. 
Στεφανόπουλου στο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, το οποίο -  
επαναλαμβάνω- τίμησε δέοντος και του αξίζει η συντριπτική κοινοβουλευτική 
πλειοψηφία, δεν υπάρχει κανένας λόγος να επισπευσθεί. Είπε ο Πρωθυπουργός 8 
Φεβρουάριου και το εννοεί. Η Κυβέρνηση δεν νιώθει να έχει δεμένα τα χέρια της. 
Αντίθετα πετυχαίνει ένα-ένα τους στόχους. Μετά τις 8 Φεβρουάριου έπεται η ΟΝΕ 
Και βλέπουμε... (
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> Φαίνεται, πάντως, ότι η αναδίπλωση Καραμανλή στο θέμα του Προέδρου της 
Δημοκρατίας σας αιφνιδίασε. Μήπως, τελικά, είναι ικανός ηγέτης που 
δύσκολα θα νικηθεί στις εκλογές;

Η αναδίπλωση του κ. Καραμανλή ωφέλησε το θεσμό και τις διαδικασίες και ζημίωσε 
ανεπανόρθωτα τον ίδιο. Στην πολιτική δεν κρίνεται μόνο ο ελιγμός, κρίνεται η ηθική 
και πολιτική υπόσταση και στάση. Ο κ. Καραμανλής έμεινε οριστικά έκθετος. Τώρα-, 
το αν μας αιφνιδίασε ή ότι θα φανεί γ. κ ■ ιι 11π μππ.λ ¿τψΤ7τος·-Νη μίζω ότι με την κίνηση 
Καραμανλή το ΠΑΣΟΚ μονιμοποίησε οριστικά μπροστά στις εκλογές όχι μόνο την 
πρωτοβουλία του στις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις αλλά και την ηγεμονία του. 
Άρα και τις προϋποθέσεις της νίκης του.

> Δεν σας ανησυχεί η προσπάθεια συστράτευσης που επιχειρεί η Ν.Δ αυτή τη 
στιγμή; Αν για παράδειγμα ο κ. Αβραμόπουλος ενταχθεί στα ψηφοδέλτια...

Γιατί να μας ανησυχήσει; Ο κ. Σουφλιάς έδωσε το μέτρο της κατάστασης που 
επικρατεί στη Ν.Δ Όταν ο κ. Καραμανλής χειρίζεται στελέχη πρώην και νυν του 
χώρου της συντηρητικής παράταξης, τον κ. Σουφλιά, τον κ. Μάνο, τον κ. 
Αβραμόπουλο, τον κ. Σαμαρά, με αυτοκρατορικό τρόπο και με διάθεση επιλεκτικής 
χρήσης στο πολιτικό παιγνίο, εντελώς αναντίστοιχα με το δικό του πολιτικό βάρος, η 
συστράτευση είναι υπονομευμένη εξαρχής. Το φαί κάηκε με το που μπήκε στη 
φωτιά.

> Πάντως, αυτές τις μέρες, η Ν.Δ κάνει ακόμη μια στροφή. Φαίνεται να 
εγκαταλείπει την πόλωση για τα μεγάλα θέματα και να ασχολείται με την 
αντιπολίτευση στα θέματα καθημερινής διαχείρισης...

Αυτή η στροφή είναι ομολογία ήττας. Η Ν.Δ δεν μπορεί να λειτουργήσει στον 
ορίζοντα των βημάτων του Ελληνισμού που σηματοδοτεί η Ανάπτυξη, η Ασφάλεια, η 
Ευημερία του τόπου. Στο κατ’ εξοχήν δηλαδή κριτήριο της διακυβέρνησης. Θέλει 
κλεφτοπόλεμο και δεν θέλει εκλογές. Αυτό είναι σαφές. Περισσότερο σαφές, όμως 
γι’ αυτήν είναι ότι και στα θέματα της καθημερινής διαχείρισης η αξιοπιστία
βρίσκεται, όπως έδειξαν οι εξελίξεις του 1999, στην πλευρά του ΠΑΣΟ ¡Οαη τις____
εκλογές δεν θα τις αποφασίσει η ίδια. Αμήν μήπως και πιαστούμε από κάπου μου 
μοιάζει αυτή η στροφή...

> Γίναμε μάρτυρες των πιο αντιφατικών γκάλοπ αυτές τις μέρες. Εσείς τα 
εμπιστεύεστε ;

Τα γκάλοπ είναι για να μας βοηθούν όχι να μας κηδεμονεύουν. Αλίμονο στο κόμμα 
που περιμένει από τα γκάλοπ να πληροφορηθεί πότε κερδίζει και πότε όχι. Και δύο 
φορές αλίμονο αν δεν γνωρίζει να τα διαβάζει ή διαβάζει σ’ αυτά αυτό που θέλει να



ακούσει. Υπάρχουν πολλοί στη Ν.Δ που πιστεύουν ότι όπως είναι σήμερα τα 
πράγματα μπορεί ο πολίτης να επιλέξει για Πρωθυπουργό τον κ. Καραμανλή και για 
κυβέρνηση τη Ν.Δ; Μάλλον με μικροσκόπιο πρέπει να τους ψάξετε. Αυτό βέβαια δεν 
σημαίνει για μας εφησυχασμό,. Η μάχη είναι δύσκολη και κερδίζεται με εγρήγορση, 
κινητοποίηση, συστράτευση και κλίμα ήρεμης δύναμης και νίκης.

> Αν είναι έτσι γιατί τόσος λόγος, τόσος θόρυβος για την επικοινωνιακή σας 
πολιτική, τα επιτελεία, τα σχέδια;

Γιατί δεν γίνεται σύγχρονη πολιτική χωρίς σύγχρονες μεθόδους και μέσα 
διαμόρφωσης της κοινής γνώμης. Η επικοινωνιακή πολιτική δεν κερδίζει. Στηρίζει το 
έργο και την επαγγελία, τα βήματα στην πράξη, την αίσθηση που έχει ο πολίτης για 
την συνολική πορεία. Αν δεν ήταν έτσι δεν θα χρειάζονταν οι κυβερνήσεις και τα 
κόμματα ούτε καν οι Πρωθυπουργοί. Θα αρκούσαν οι «επικόινωνιολόγοι» και τα 
επιτελεία...

> Η δική σας διεύρυνση θα προχωρήσει; Τι γίνεται με στελέχη όπως ο 
Κοντογιαννόπουλος, ο Βούγιας, ο Ανόρουλάκης;

Το ΠΑΣΟΚ έχει την μακράν καλύτερη ομάδα που μπορεί και πρέπει να ανανεωθεί 
και να διευρυνθεί και να γίνει ακόμη καλύτερη. Κάτω απ’ αυτό το πρίσμα στελέχη 
όπως αυτά που αναφέρατε αλλά και άλλα από το χώρο του ΔΗΚΚΙ, της ιστορικής 
αριστερός, του σύγχρονου κέντρου, δυνάμεις ανένταχτες, στελέχη που νιώθουν την 
ανάγκη να μπουν πρώτη φορά στην πολιτική, είναι ευπρόσδεκτα. Βελτιώνουν την 
εικόνα, δυναμώνουν τη συσπείρωση, διευρύνουν την επιρροή και κεντρικά και 
περιφερειακά. Για το ΠΑΣΟΚ είναι μόνιμη πρακτική από το 1977. Δεν κρίνουν, 
ίσως, το αποτέλεσμα κάνουν, όμως, τη διαφορά.



Η θέση μας παραμένει η ίδια.

Οι εκλογές πρέπει να γίνουν στο τέλος της θητείας της 
Βουλής.

Βασική επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η σταθερότητα 
προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους μας.

Η σταθερότητα δεν πρόκειται να διασαλευτεί με ευθύνη της 
κυβέρνησης.

Έχουμε ευθύνη απέναντι στον τόπο και εμείς θα 
ανταποκριθούμε σ’ αυτές τις ευθύνες και όλες οι αποφάσεις 
και πρωτοβουλίες μας έχουν αυτό ως οδηγό.

Η προοπτική για το κόμμα προκύπτει από το έργο και όχι από 
τακτικές κινήσεις. Γι’ αυτό και κύρια επιδίωξή μας είναι να 
προχωρήσουμε το έργο, να ολοκληρώσουμε το έργο.

Η κυβέρνηση δεν κάνει πολιτική με τεχνάσματα. Πορεύεται με 
κριτήριο τα συμφέροντα του ελληνικού λαού.



Εκτιμήσεις για το π ολ ιτικό  κλίμα

7 Ιανουάριου 2000

Οι χθεσινές δηλώσεις σας, όπως και του Προέδρου της Βουλής φαίνεται 
να “ηρεμούν” πρόσκαιρα την εκλογολογία. Ωστόσο, επί της ουσίας το 
προεκλογικό κλίμα φουντώνει ενώ η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται συνέχεια 
μπροστά σε “εκπλήξεις” (δήλωση Χρ. Αγραπίδη, δυσκολίες με Δ. 
Αβραμόπουλο κ.ά.)

Για την εκλογολογία

• Η χθεσινή παρέμβασή σας σχολιάζεται ως προσπάθεια “ηρεμίας” του 
πολιτικού σκηνικού και σταθεροποίησης της κατάστασης.

• Για τους περισσότερους βέβαια, η προσπάθεια αυτή είναι 
“αναγκαστική”, μιας και με το σημερινό κλίμα και η κυβέρνηση 
δυσκολεύεται να εργαστεί, αλλά και η δυνατότητα ενός αιφνιδιασμού 
υπονομεύεται.

• Βέβαια από εφημερίδες της Δεξιάς (Απογευματινή, Αδέσμευτος 
Μήτση) γίνεται προσπάθεια να εμφανιστεί ότι η κυβέρνηση φοβάται 
τις εκλογές και γι’ αυτό προσπαθεί να τις αποφύγει.

•"Δεν πρεπει να αγνοηθεί η προσπάθεια του Κ. Καραμανλή να ρίξει σε 
σας την ευθύνη της προεκλογικής ατμόσφαιρας, ζητώντας να 
δεσμευτείτε προσωπικά για τον ακριβή χρόνο των εκλογών.

• Η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί. Αλλωστε, εξ αντικειμένου όπως 
είναι η κατάσταση με την παραμικρή αφορμή η εκλογολογία θα 
φουντώνει.

• Ο προσανατολισμός στην ανάπτυξη του κυβερνητικού έργου και την 
προώθηση συγκεκριμένων πρωτοβουλιών, αποτελεί την καλύτερη 
απάντηση στη συνεχή και κουραστική συζήτηση για το πότε θα γίνουν 
εκλογές.


