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1. Ασφαλιστικό: Ο διάλογος δεν φαίνεται να περπατάει παρά τις πολλές υπο
χωρήσεις της κυβέρνησης. Ποια είναι η προοπτική /Η  κυβέρνηση θα προχω
ρήσει μόνη της ή το θέμα θα παραπεμφθεί στις καλένδες;

2. ϋϊκονομίαΓΛέτε συνεχώς ότι η οικονομία πάει καλά. Η αντιπολίτευση σας 
κατηγορεί ότι δεν λέτε την αλήθεια, ότι υπάργουν/μαύρες τpύπεc στην οικο
νομία. Αλλά και δικά σας στελέχη εκφράζουν αμφιβολίες για την κατάσταση 
της οικονομίας. Μάλιστα, κάποιοι λένε ότι αναγκαστήκατε να  ̂κάνετε μεγά- 
λες περικοπές σε δαπάνες, γιατί η οικονομία οδηγήθηκε σε αδιέξοδο. Πέσατε 
^ξω στις εκτιμήσεις σας. Επιμένετε τελικά ότι η οικονομία πάει καλά;

3. Διαρθρωτικές αλλαγές: Έχει περάσει ένας χρόνος από τις εκλογές και όλο 
ακούμε για διαρθρωτικές αλλαγές χωρίς να τις βλέπουμε. Το πιο πρόσφατο 
παράδειγμα η Ολυμπιακή Αεροπορία. Αυτό σημαίνει αδυναμία της κυβέρ
νησης ή ότι οι επενδυτές δεν έχουν εμπιστοσύνη στην πολιτική σας και στην 
οικονομία της χώρας τελικά;

4. Γ' ΚΠΣ: Ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει, ούτε κι εσείς φαντάζομαι, ότι υ
πάρχουν καθυστερήσεις παρά το ότι είμαστε ήδη στον δεύτερο χρόνο του α
ναπτυξιακού σχεδίου. Κάποιοι μάλιστα λένε ότι λόγω της αλλαγής του συ
στήματος απόδοσης στη χώρα μας των κοινοτικών πόρων, με τις καθυστε-) 
ρήσεις που παρουσιάζουμε, θα έχουμε απώλειες μεγάλων ποσών από κοινο
τικά κονδύλια. Τι λέτε για όλα αυτά;

5. Σχέσεις Εκκλησίας -  Κράτους: Στο τέλος του Ιουνίου η Εκκλησία ολοκλη
ρώνει τη διαδικασία και πρόκειται, όπως λέει, να καταθέσει έγγραφα με εκα
τομμύρια υπογραφές πιστών που ζητούν δημοψήφισμα για το θέμα των ταυ
τοτήτων. Αισθάνεστε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα για το οποίο πρέπει να κά
νετε κάτι; Έπειτα ακούμε δηλώσεις και για διάφορα άλλα θέματα που επη
ρεάζουν τις σχέσεις σας με την Εκκλησία από διάφορους παράγοντες. Πώς 
τα αντιμετωπίζετε όλα αυτά;

6. Ανεργία -  απασχόληση: Ένα από τα σημαντικότερα μέτρα που εξαγγείλατε 
στις εκλογές αφορά τη δημιουργία 300.000 νέων θέσεων απασχόλησης κ.λπ. 
Ψηφίστηκε ο νόμος για τις εργασιακές σχέσεις, ανακοινώθηκε το εθνικό
σχέδιο δράσης για την απασχόληση. Έχετε να παρουσιάσετε κάποια αποτε
λέσματα;

7. Κοινωνικό Κράτος: Λέτε ότι το Κοινωνικό Κράτος είναι θεμέλιο της πολιτι
κής σας, όμως, πολλά στελέχη και του δικού σας κόμματος αμφισβητούν την 
κοινωνική πολιτική σας, επισημαίνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ έχει χάσει την επα
φή του με τις κοινωνικές δυνάμεις που εκφράζει και το στηρίζουν.

8. Παιδεία: Έχει ανοίξει ο ασκός του Αιόλου και φέτος στο χώρο της Παιδείας. 
Τελικώς, φαίνεται σαν να είναι όλοι δυσάρεστημένοι, αφού απεργίες και κι
νητοποιήσεις γίνονται σε όλη την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Από την άλλη,



στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχετε σκεφθεί πόσα δίνει η κάθε οικογένεια 
για τις δαπάνες των φροντιστηρίων των παιδιών; Μετά τις τόσο συζητημένες 
μεταρρυθμίσεις στο χώρο της Παιδείας ποια είναι η προοπτική;

9. Υγεία: Έχουν ψηφιστεί διάφοροι νόμοι, προκειμένου να βελτιωθεί η κατά
σταση στα νοσοκομεία και γενικότερα στην περίθαλψη. Πιστεύετε ότι υπάρ
χουν αποτελέσματα όταν ο πολίτης αναγκάζεται να χρησιμοποιεί διάφορους 
πλάγιους τρόπους για να εξυπηρετηθεί;

10. Διοίκηση: Κρούσματα διαφθοράς εκδηλώνονται σε διάφορους τομείς. Η Έόμα &<- 
ποιότητα των δημοσίων υπηρεσιών και η συμπεριφορά των διαφόρων κρατι-

\  λειτουργούν κάνει τους πολίτες να διαμαρτύρονται και να αγανακτούν ή 
να συμβιβάζονται και να καταφεύγουν σε παράνομες συναλλαγές. Μπορείτε &

^ρΛ^να εγγυηθείτε ότι η κατάσταση θα γίνει καλύτερη και πώς θα γίνει αυτό, ό-Ί^®οεε^αύ 
ταν, ενώ όλοι γνωρίζουμε πως υπάρχουν προβλήματα, ουδείς τιμωρείται;

^ ^ ΐ 0° 11 .Μετανάστες: Αυτή η̂ αθρόα νομιμοποίηση παραμονής μεταναστών στην Ελ- · ^
λάδα δεν πιστεύετε ότι μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για την ελληνική 
κοινωνία ή ακόμη και για το έθνος μας;

12.Τρομοκρατία: Η Ελλάδα δέχεται τα πυρά της κριτικής από πάρα πολλούς, 
γιατί δεν έχει να παρουσιάσει το παραμικρό αποτέλεσμα στην καταπολέμη
ση της τρομοκρατίας. Πιστεύετε ότι το νέο νομικό πλαίσιο θα αποδειχθεί α
ποτελεσματικό; Είστε διατεθειμένοι να περιορίσετε τα δικαιώματα των πολι
τών για να φθάσουν οι υπηρεσίες στο στόχο τους;

Πολιτικά

0β. 1. Δημοσκοπήσεις: Συνεχόμενες δημοσκοπήσεις εμφανίζουν αρνητική τη θέση

ί<χτΙ[ιΓό<̂  «μ‘της κυβέρνησης στην κοινή γνώμη, δίνουν προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατί- 
α. Σας προβληματίζει αυτό; Μπορεί η κυβέρνηση να συνεχίσει να είναι απο- 

Χ^|«ινα· ίΛοιίτελεσματική, όταν δεν φαίνεταμ Να την εμπιστεύεται το μεγαλύτερο κομμά- 
^αο^κπιαο-τι του πληθυσμού; βίο οι

Όλο και περισσότεροι και από το δικό σας κόμμα, ζητούν 
και μάλιστα επειγόντως να πάρετε πρωτοβουλίες, μεταξύ των άλλων, να 
προχωρήσετε σε ανασχηματισμό. Πιστεύετε ότι αυτό είναι μια λύση; Τι άλλο 
μπορεί να αποτελεί την από μέρους σας απάντηση σε εκείνους που σας ζη
τούν να πάρετε πρωτοβουλίες;
Κυβέρνηση -  Κόμμα: Δημιουργείται η εντύπωση έλλειψης συντονισμού με-ΤΙ^ωωα·
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ταξύ των διαφόρων μελών και οργάνων. Αν δει κανείς τις δηλώσεις και τις 
διάφορες ενέργειες των μελών της κυβέρνησης ή των κορυφαίων οργάνων 
του ΠΑΣΟΚ αποκομίζει την εντύπωση ότι δεν υπάρχει συνεργασία, ούτε καν ρέαΛηρ 
αλληλεγγύη, αλλά ο καθένας «τραβάει» το δικό του δρόμο. Πώς αντιμετωπί- 
ζετε αυτά τα φαινόμενα; Δεν σας ανησυχούν;
Προοδευτικές δυνάμεις: Πώς εξηγείται το ότι τα άλλα προοδευτικά κόμματα 
ευκολότερα επικοινωνούν με τη Νέα Δημοκρατία παρά με το ΠΑΣΟΚ. Φαί
νεται πως η κυβέρνηση βρίσκεται σε μία διαρκή αντιπαράθεση με όλα τα
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άλλα κόμματα. Δεν έχει καμιά ευθύνη το ΠΑΣΟΚ γι' αυτή την κατάσταση;
Στις εκλογές για την Αυτοδιοίκηση, μετά από ενάμιση χρόνο, έτσι θα πάτε, .
χωρίς συμμαχιες;
Διαπλοκή: Συχνά η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ανέχεται ^  
ή και ευνοεί τη διαπλοκή. Τελευταία παρατηρείται πως η Νέα Δημοκρατίατωι; 
έχει χαμηλώσει τους τόνους της κριτικής της στο θέμα αυτό, ενώ διάφοροι 
φορείς φαίνεται να στρέφονται εναντίον της κυβέρνησης, όπως π.χ. πρόσφα- ^
τα ο ΣΕΒ. Σημαίνουν όλα αυτά κάποιες αλλαγές στους προσανατολισμούς^. Τ^ρο- 

_κρίσιμων δυνάμεων και μηχανισμών της κοινωνίας; π̂ οιτ>̂ α»
Συνέδριο -  Εκλογές -  Διαδοχολογία: Όλη αυτή η συζήτηση για το αν θα συ- 
νεχίσετε να ηγείστε του ΠΑΣΟΚ κι αν θα είστε επικεφαλής του στις επόμε- 

, νες εκλογές, έχει συχνά την αφεχηρία της και μέσα στους κόλπους της δικής 
¡»„σας παράταξης. Νοιώθετε ότι σας^μφισρητού<5^ι πρόκειται να κάνετε για 
^να αντιμετωπίσετε αυτές τις, περισσότερο ή λιγότερο, ενοχλητικές συζητή- 

σεις που αποπροσανατολίζουν και δημιουργούν ένα ασταθές περιβάλλον για
' λ νκ 0\λ· " u την κυβέρνηση; Τι όου^ι«1 ρρο.

<>ν̂ οΡλυμπιακοί Αγώνες: Όλο διαβάζουμε για συγκρούσεις Υπουργών με την η-
-1 τ-rm //9 ΠΠ,4 \'ν Δι τ Λι ι π  ιτιγμλ/ρτγμ ττολγ Fip \> 'wrrtmTrvni ιρ  nm rvm rr/ Tmrrn fin
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γεσία του «2004». Ακόμη φαίνεται πως δεν γνωρίζουμε οριστικά πόσο θα 
κοστίσει η Ολυμπιάδα. Κάνετε δεύτερες σκέψεις για το αν έπρεπε να αναλά
βουμε αυτή τη διοργάνωση;

Εξωτερικά ( ,
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1. Τουρκία -  Κύπρος: Φαίνεται να αντιδρά στην ένταξη της Κύπρου στην Ευ
ρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα πώς αντιδρά σε ενδεχόμενη κρίση;

2. Η Τουρκία ανεβάσει τους τόνους στις σχέσεις της με την Ελλάδα σαν να ε
πιδιώκει να επιστρέφουμε σε μια παλαιότερη περίοδο προ του Ελσίνκι. 
Ποιες εγγυήσεις έχουμε από την πλευρά της Τουρκίας ότι δεν θα δημιουργη-

,. θούν κίνδυνοι από τη στάση της για τα εθνικά μας θέματα;
Σκόπια: Έχουμε εξαντλήσει τη δυνατότητά μας να προσφέρουμε στήριξη
στο γειτονικό κράτος για να επιβιώσει και να αναπτυχθεί κι όμως δεν φαίνε-

^ ^ ° Η ^ <>οθύ'%αι να υπάρχει ανταπόκριση και συνεργασία από την άλλη πλευρά στο θέμα
^  ·λ° νρΜ, της ονομασίας

[Α·Αλβανία -  UCK: Τα σχέδια για τη Μεγάλη Αλβανία για την οποία κάποιοι 
μιλούν, μπορεί να φτάσουν μέχρι του σημείου να αποτελούν απειλή για την 
πατρίδα μας;

Κεντρικός Στόχος Τετραετίας
Η ΟΝΕ απετέλεσε ένα είδος οράματος, τον κεντρικό στόχο στον οποίο συνέκλι- 
ναν οι επιμέρους πολιτικές της κυβέρνησής σας. Μετά την ένταξη στον ΟΝΕ 
πολλοί υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση σ' αυτή την τετραετία δεν έχει έναν κε
ντρικό προσανατολισμό. Κινείται περίπου χωρίς πυξίδα. Τι απαντάτε σ' αυτούς 
τους ισχυρισμούς;



Υστερόγραφο
Σε μια συζήτηση έχουν ακόμη θέση δύο θέματα: α) τα σχόλια και οι συζητήσεις 
για την «παρελθοντολογία» που χαρακτηρίζει τη ρητορική μας, όπως ισχυρίζο
νται κάποιοι, β) η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης.


