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• Τελευταία έχουν πυκνώσει εντυπωσιακά τα φαινόμενα ενδοκυβερνητικών 

αντιπαραθέσεων. Με την υπόθεση της περικοπής αμυντικών δαπανών για 

την χρηματοδότηση κοινωνικών μέτρων είδαμε την πιο έντονη τέτοια 

αντιπαράθεση να ανοίγει, με πόλους τον Άκη Τσοχατζόπουλο και τον 

Γιάννο Παπαντωνίου . Τι έχει απομείνει από την κυβερνητική συνοχή;

• Όσο περνάει ο καιρός, υπάρχει η εντύπωση ότι η Κυβέρνηση «άγεται και 

φέρεταυ>. Είτε από μικρές κρίσεις, είτε από αδυναμία αναμέτρησης με τα 

μείζονα μέτωπα (εργασιακό, ήδη Ασφαλιστικό, νέα «μαύρη τρύπα» που 

απειλεί την ομαλή εξέλιξη της πορείας μας στην ΟΝΕ). Τι απέγινε η 

αίσθηση κατεύθυνσης; Που πάει η Κυβέρνηση; Ποιος χαράσσει αληθινά 

την πορεία;

• Μήπως το ΠΑΣΟΚ κουράστηκε να κυβερνά; Μήπως η Κυβέρνηση σας 

έχει κουραστεί;

• Ελέγχετε την Κυβέρνησή σας; Δέχονται οι υπουργοί να λειτουργήσουν ως 

ενιαίο σύνολο, ή έχουμε απλώς αναγκαστική συνύπαρξη υπουργών με τον 

καθένα να έχει τους δικούς του στόχους;

• Αφού είναι γενική συναίσθηση ότι το σημερινό κυβερνητικό σχήμα δεν 

προχωράει, γιατί αποφεύγετε έναν ανασχηματισμό -  πού μάλιστα 

ουσιαστικά, θα μπορούσε να πει κανείς, θα ήταν σχηματισμός Κυβέρνησης 

και όχι ανασχηματισμός, καθώς αυτό που προέκυψε από τις εκλογές της 91Κ 

Απριλίου 2000 δεν δείχνει να λειτουργεί;



• Πολλοί και συχνά εγκαλούν «κύκλους του Μαξίμου», το «περιβάλλον» 

σας, «σημιτοφύλακες» που σας περιβάλλουν και διαμορφώνουν ή/και 

ασκούν πολιτική χωρίς να διαθέτουν νομιμοποίηση. Πώς αισθάνεστε όταν 

αυτά ακούτε και διαβάζετε;

• Το μεγαλύτερο ίσως μέτωπο αντιπολίτευσης, έχει ανοιχτεί από ανθρώπους 

του ΠΑΣΟΚ, που όμως βρίσκονται εκτός Κυβέρνησης, κυρίως τον Θ. 

Πάγκαλο. Μετανιώσατε που βρίσκεται σε θέση μόνιμου (και συχνά βίαιου) 

επικριτή, ενώ θα μπορούσε να λειτουργεί εντός Κυβερνήσεως;

• Πόσο καλές είναι οι σχέσεις σας με τον κ. Τσοχατζόπουλο; Με τον κ. Γ. 

Παπανδρέου;

• Ένα ζήτημα που κατ’ επανάληψιν έχει επανέλθει στην πρώτη γραμμή, είναι 

εκείνο που αφορά το «κοινωνικό πρόσωπο» του ΠΑΣΟΚ και της 

Κυβέρνησης. Αισθάνεστε, μετά τα μέτρα για το Εργασιακό, και τώρα για 

την συζήτηση για το Ασφαλιστικό, ότι έχετε βελτιώσει τα πράγματα;

• Τι είναι, τελικά, το «κοινωνικό πρόσωπο» για εσάς;

• Το ΠΑΣΟΚ κέρδισε, τελικά, τις εκλογές του Απριλίου 2000 «στο νήμα» - 

εν πολλοίς λόγω των κοινωνικών μέτρων που υποσχέθηκε. Αισθάνεστε ότι 

έχετε ανταποκριθεί; Δεν έχετε διαψεύσει ελπίδες; Δεν έχετε διαψεύσει την 

εμπιστοσύνη όσων σας πίστεψαν;

• Στο Εργασιακό, έγινε τελικά μια «χλωμή» μεταρρύθμιση. Πιστεύετε 

σοβαρά ότι θα βοηθήσει να απορροφηθεί η ανεργία; Τι θα κάνετε αν οι 

προσδοκίες σας αυτές διαψευσθούν; Πόσο μπορεί η Ελλάδα να ζήσει με 

12% ανεργία;



• Η μεταρρύθμιση των εργασιακών σχέσεων κατόρθωσε κάτι παράξενο: 

διαφωνούν έντονα και οι συνδικαλιστές και οι επιχειρήσεις, και η ΓΣΕΕ και 

ο ΣΕΒ. Οι οποίοι, μάλιστα, εγκαλούν την Κυβέρνηση ότι μόνο 

προσχηματικά έκανε διάλογο. Τι απαντάτε;

• Ακόμη εντονότερα κατηγορείσθε για προσχηματικότητα στον κοινωνικό 

διάλογο με αφορμή το Ασφαλιστικό. Είναι χαρακτηριστικό το «Ας κάνει η 

Κυβέρνηση διάλογο με τον εαυτό της». Πόσο ειλικρινείς είναι οι προθέσεις 

σας για διάλογο; Τι είναι για σας ο διάλογος, όταν φθάνετε σ’ αυτόν με 

διαμορφωμένες θέσεις;

• Επί της ουσίας, στο Ασφαλιστικό πώς τολμάει η Κυβέρνηση να μιλά για 

αδιέξοδο των Ταμείων, όταν ο δημόσιος τομέας έχει οφειλές 

τρισεκατομμυρίων; Όταν επί δεκαετίες είχε τους πόρους των Ταμείων με 

εξευτελιστική απόδοση, ώστε να χρηματοδοτεί τα ελλείμματα του 

Δημοσίου;

• Ευθέως, ναι ή όχι, παραμένει η Κυβέρνηση στην αρχή της τριμερούς 

χρηματοδότησης;

• Έχετε συχνά αναφερθεί, και σεις και όλη η ιεραρχία του υπουργείου, του 

ΙΚΑ κλπ. στο ότι «δεν θα θιγούν ώριμα ασφαλιστικά δικαιώματα». 

Αισθάνεστε ότι οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί το σέβονται αυτό;

• Πώς αισθάνεστε που όχι μόνον τα κόμματα, αλλά και όλος ο 

συνδικαλιστικός κόσμος, και πολλοί από τους βουλευτές σας είναι 

εντυπωσιακά αντίθετοι προς τις Κυβερνητικές θέσεις; - ακόμη και ο



υπουργός Εθνικής Οικονομίας υπαναχώρησε και μας είπε περίπου ότι δεν 

πρόκειται για θέσεις ή προτάσεις, αλλά για αρχικές μόνο τοποθετήσεις.

• Τι θα κάνετε αν, τελικά, δεν σας στηρίξουν αρκετοί βουλευτές για το 

Ασφαλιστικό στην Βουλή;

• Γιατί τώρα, μετά από πέντε χρόνια δικής σας εξουσίας και οχτώ χρόνια του 

ΠΑΣΟΚ, «ανεκαλύφθη» ότι το Ασφαλιστικό επείγει τραγικά; Τι κάνατε 

όλα τα χρόνια που πέρασαν;

• Κατηγορηθήκατε ότι δίνετε πολύ μεγαλύτερη σημασία στην επικοινωνία ή 

στις εσωκομματικές ισορροπίες, παρά στην ουσία του Ασφαλιστικού. Δεν 

σας θίγει αυτό;

• Σας ικανοποιεί αληθινά η κατάσταση της οικονομίας;

• Πώς εξηγείτε και στον εαυτό σας, ότι μόλις μερικούς μήνες μετά την 

υποβολή και έγκριση του Προγράμματος Σταθερότητας, λιγότερο από έξι 

μήνες πριν την ψήφιση του Προϋπολογισμού στην Βουλή, χρειάστηκε η 

ριζική περικοπή δαπανών, που μάλιστα προβλήθηκε προς τα έξω ως 

επιλογή «βουτύρου» αντί «κανονιών»;

• Αλήθεια, μήπως κάπου στο βάθος κινδυνεύει και η ίδια η σταθερή 

συμμετοχή στην ΟΝΕ;

• Καλύπτετε με την πλήρη και αδιατάρακτη εμπιστοσύνη σας όσους, στην 

Κυβέρνηση και στα ανώτατα κλιμάκια της Δη μ. Διοίκησης, έπαιξαν αυτό 

το παιχνίδι με τους αριθμούς, που ήταν στην ουσία παιχνίδια με την 

αξιοπιστία της χώρας;



• Αλήθεια, θυμάται κανείς στην Κυβέρνηση ότι υπάρχει το Χρηματιστήριο, 

που κάποτε λέγαμε ότι αντανακλά την υγεία της οικονομίας; Πού 

βρισκόταν ο δείκτης όταν προκηρύχθηκαν οι εκλογές; Πού δέκα μέρες μετά 

τις εκλογές; Πού ήταν πριν δέκα μέρες;

• Θα στηρίξετε την Δικαιοσύνη στην πλήρη δικαστική διαλεύκανση των 

«φουσκών», των προεκλογικών ενεργειών της ΔΕΚΑ στο Χρηματιστήριο 

κλπ. όσο ψηλά και αν αποδειχθεί ότι φθάνουν οι ευθύνες για την λεηλασία 

τρις, αποταμιεύσεων των πολιτών;

• Τελικά, η περικοπή των εξοπλισμών (δια της αναβολής του Eurofighter και 

άλλων προγραμμάτων) δημιουργεί ή όχι κενό στην άμυνα; Αν όχι, 

ειλικρινά γιατί είχαν γίνει και επισπευσθεί αυτές οι παραγγελίες τρις.;

• Μήπως υπήρξε προσυμφωνημένη αμοιβαία μείωση των εξοπλισμών με την 

Τουρκία;

• Πιστεύετε πως η στάση Τζεμ στην Κύπρο και οι εμπρηστικές δηλώσεις του 

δικαιώνουν την πολιτική κατευνασμού της Τουρκίας;

• Αποτελεί ακόμη προτεραιότητα για την Ελλάδα το Κυπριακό; Τι θα γίνει 

άμα η Τουρκία δημιουργήσει οξύτητα γύρω από την Ευρωπαϊκή πορεία της 

Κύπρου;



• Έχετε συχνά δώσει έμφαση στην καθημερινότητα, στην ζωή του απλού 

πολίτη. Πιστεύετε ότι έχει βελτιωθεί;

• Όταν ένα μικρό παιδί χάνεται επειδή η Εθνική Τράπεζα, τα υπουργεία 

Οικονομικών και Υγείας, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, δεν μπορούν να 

βρουν μια λύση πριν σβήσει η ζωή του, εσείς σαν άνθρωπος, σαν πολίτης, 

σαν πολιτικός ηγέτης -  αισθάνεστε προσβεβλημένος; Ναι ή όχι;

• Όταν δεκάδες χιλιάδων φτωχότερων Ελλήνων ταλαιπωρούνται επί ημέρες 

στα γκισέ των Τραπεζών για να εισπράξουν (ή να μην εισπράξουν) την 

γλίσχρα σύνταξή τους επειδή το ΙΚΑ «εκσυγχρονίζεται» αισθάνεστε εσείς 

θίγόμενος;

• Όταν οι ανακρίσεις για το ναυάγιο του ΣΑΜΙΝΑ βρίσκονται ακόμη στο 

εντελώς αρχικό στάδιο και η «ταχείας πορείας» δικαστική διαδικασία 

αποδεικνύεται μια ακόμη καλή πρόθεση χωρίς συνέχεια, κοιμόσαστε 

ήσυχος;

• Τι γίνεται, τι μπορεί να γίνει για όλα αυτά; Θα τολμήσετε να αναμετρηθείτε 

με την δημόσια διοίκηση;

• Είδατε την εφημερία στο Νοσοκομείο ΕΣΥ Αλεξανδρούπολης, όπου 

εισπράττουν 63 άτομα και δεν βρίσκεται κανείς στο πόστο του. Πλήρωσε 

αυτήν τη φορά ο διευθυντής, αλλά τι ισχύει αύριο;



Ξεκίνησε πάλι ένα κύμα μεταρρυθμίσεων στην Παιδεία, με την 

ανωτατοποίηση των TEL Τους σπουδαστές τους έχετε σκεφθεί; Την 

κοινωνική αντιπαλότητα που πάτε να δημιουργήσετε την έχετε μετρήσει;

• Κάθε φορά που στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει αναταραχή, ανεβαίνει στην επιφάνεια 

το ζήτημα της διαδοχής. Παλιότερα, είχε θεωρηθεί ότι θα ανοίγατε μόνος 

την διαδικασία της διαδοχής σας. Δεν ισχύει πλέον αυτό; Είναι θετικό να 

σέρνεται η δελφινολογία;

• Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι όλοι σχεδόν οι πολίτες θέλουν την 

αλλαγή στα κόμματα. Συμφωνείτε; Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αλλάξει; Πώς;

• Υπάρχει η Κεντροαριστερά; Μπορεί να δημιουργηθεί; "Εχει νόημα να 

συζητιέται; Πιστεύετε ότι οι εσωτερικές αντιδράσεις στο ΠΑΣΟΚ θα 

επιτρέψουν αληθινή στελεχιακή διεύρυνσή του;

• Τι φρονείτε για το Κόμμα Αβραμόπουλου; Θεωρείτε ότι, όπως 

εξελίσσονται τα πράγματα, θα αντλήσει περισσότερους από την Ν.Δ., ή 

μήπως από εσάς;

• Ποιος και πώς εκφράζει το νέο στην σημερινή Ελλάδα;

• Έχει νόημα οποιαδήποτε συζήτηση για πρόωρες εκλογές, π.χ. αν 

θεμελιώδες νομοθέτημα σαν το Ασφαλιστικό «κολλήσει» στην Βουλή;


