
Δ Ε Θ

49 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Σε λίγες εβδομάδες, πραγματοποιείται το Συνέδριο του 
ΠΑΣΟΚ, με την πρόωρη διενέργεια του οποίου επιδιώξατε να 
ανακτήσετε την πρωτοβουλία κινήσεων στο κόμμα σας. 
Θεωρείτε ότι μέχρι τώρα οι προ συνεδριακές διαδικασίες σας 
δικαιώνουν; Μήπως έχετε μετανιώσει για την πρωτοβουλία 
σας αυτή; Είναι διαχειρίσιμο το ΠΑΣΟΚ σήμερα;

2. Αισθάνεσθε τύψεις -  ή, έστω, αισθάνεσθε δυσάρεστα -  που η 
ενδοκομματική αυτή υπόθεση πάγωσε, ή πάντως επιβράδυνε 
τους ήδη κουρασμένους ρυθμούς της Κυβέρνησής σας;

3. Τελικά, που θα ισορροπήσει κατά την εκτίμησή σας το 
ΠΑΣΟΚ; Θα υπερισχύσει το εκσυχρονιστικό ρεύμα; Θα 
αναδειχθεί “τρίτος πόλος”;

4. Πολλή συζήτηση για το λευκό. Εσείς με πιο ποσοστό θα 
ήσασταν ικανοποιημένος και σε πιο βαθμό θα μπορούσε αυτό 
να επηρεάσει τον προσωπικό σας σχεδιασμό;

5. Έχετε δηλώσει ότι θα ανασχηματίσετε την Κυβέρνησή σας 
μετά το Συνέδριο. Η νέα αυτή Κυβέρνηση θα είναι 
Κυβέρνηση των νέων ισορροπιών; Θα είναι Κυβέρνηση 
ΠΑΣΟΚ ή Κυβέρνηση Σημίτη;

6. Σχετικά πρόσφατα δηλώσατε ότι έχετε τους καλύτερους 
παίχτες στην Κυβερνητική Ομάδα. Πως αλλάζει κανείς τους 
καλύτερους;

7. Η Κυβέρνησή σας έχει μιαν εντολή, όχι πολύ πρόσφατη, 
πάντως δεν έχει εξαντλήσει ούτε το μισό από τη 
συνταγματική διαδρομή της. Στο μέτρο που το ΠΑΣΟΚ 
χρειάζεται ειδικό Συνέδριο για να προσδιορίσει τις πολιτικές



επιλογές του, τι θα συμβεί αν τον Οκτώβριο προκόψει μια 
πλατφόρμα μη -  συμβατή με το κυβερνητικό σας πρόγραμμα;

8. Η πολιτική διαφωνία στο Συνέδριο θα είναι αιτία 
αποκλεισμού από την Κυβέρνηση;

9. Ποιος θα προσδιορίσει την πολιτική των ερχόμενων μηνών 
και χρόνων: η λαϊκή ψήφος του 2000; ή οι κομματικές 
διεργασίες του 2001;

10. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει δεύτερη υποψηφιότητα στο 
Συνέδριο; Συνεχίζετε να φρονείτε ότι η δυαρχία δεν αρμόζει 
στο ΠΑΣΟΚ;

11.Ποια σημασία θα πρέπει να αποδώσουμε, στην ανάδειξη ως 
Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ τον κ. Λαλιώτη; Πιστεύετε ότι ήρθε 
η ώρα για μια πιο αυτόνομη πορεία του κόμματος σε σχέση 
με την Κυβέρνηση;

12. Τελικά, τι σημαίνει το “όλοι μαζί” στο ΠΑΣΟΚ; Πως 
μεταφράζεται στο επίπεδο διακυβέρνησης; Με το πέρασμα 
του χρόνου, τι σχέση έχει το ΠΑΣΟΚ του Κώστα Σημίτη με 
του Ανδρέα Παπανδρέου;

13. Πως θα σχολιάζατε την εξαιρετικά διαδεδομένη διαδοχολογία 
στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ; Θα ανοίξετε μόνος την διαδοχή 
σας, όπως είχατε αφήσει να φανεί το 2000;

14. Συνολικά, φρονείτε ότι ο προσανατολισμός ενασχόλησης της 
κοινής γνώμης με τα ενδοΠΑΣΟΚικά είναι υγιές φαινόμενο; 
ή παθολογικό;

15.Ένας κόσμος της ευρύτερης Κεντροαριστεράς παρακολου
θούσε το κεφάλαιο της πιθανής διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, της 
μετεξέλιξής του. Που είναι αυτό το κεφάλαιο; Χάθηκε στο 
δρόμο για το Συνέδριο;



16. Πως αντιμετωπίζετε -  και μάλιστα προσυνεδριακά -  την 
πτώση της δημοτικότητας του ΠΑΣΟΚ; Ιδιαίτερα την πτώση 
της δικής σας αποδοχής, με παράλληλη άνοδο εκείνης του κ. 
Καραμανλή;

17. Συνολικά, να τις πιστεύουμε τις δημοσκοπήσεις ή όχι; Πως 
απαντά η Κυβέρνηση στην υποψία ότι όταν τα γκάλοπ δεν 
την εξυπηρετούν, τότε τα απαρνείται;

18. Είναι αναστρέψιμη η καταγραφόμενη μεγάλη διαφορά 
μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΝΔ;

19.Ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματά σας ήταν η 
εξασφάλιση μιας σιωπηρής αποδοχής από τμήμα του 
εκλογικού σώματος πολύ ευρύτερο εκείνων που ψηφίζει 
ΠΑΣΟΚ. Εξανεμίστηκε πλέον το κεφάλαιο αυτό της 
εμπιστοσύνης;

20. Αλήθεια, κυβερνάται η Ελλάδα μπροστά στις δύσκολες 
προκλήσεις του μέλλοντος χωρίς ευρύτερες συναινέσεις; Πως 
μπορούν να αναζητηθούν;

21. Πολλή συζήτηση, όλον αυτό τον καιρό, για “άλλη πολιτική”. 
Πέρα από την Αντιπολίτευση -  και την εσωκομματική σας 
αντιπολίτευση -  είδαμε και τα συνδικάτα να έρχονται στο 
προσκήνιο με δική τους σειρά προτάσεων. Για σας, 
νομιμοποιείται η ΓΣΕΕ (ή ο ΣΕΒ, άλλωστε) να έρχεται με 
προτάσεις γενικής πολιτικής;

22. Πιστεύετε ότι θα μείνουμε για πάντα στον μέχρι σήμερα 
δικομματισμό; Εκτιμάτε ότι θα παίξει οποιοδήποτε ρόλο 
ουσίας το ΚΕΠ του κ. Αβραμόπουλου; Είναι αρνητική η 
τυχόν ρήξη του δικομματισμού;



23. Θεωρείτε ότι θα επανακάμψουν στο ΠΑΣΟΚ δυνάμεις όπως 
του ΔΗΚΚΙ;

24. Τι θα σήμαινε για το πολιτικό σύστημα και την ισορροπία του 
μια νίκη/ επάνοδος της Νέας Δημοκρατίας; Ποιος ο ρόλος 
σας σ’ ένα τέτοιο ενδεχόμενο;

25. Εγκαινιάσθηκε πριν μερικούς μήνες, έκτοτε δε εφαρμόζεται 
αρκετά σταθερά, μια τακτική όξυνσης και υπογράμμισης των 
αντιθέσεων Δεξιάς -  Αριστεράς, με συχνή μάλιστα αναφορά 
στο παρελθόν -  ακόμη και στο απώτερο. Γιατί; Εντέλει, 
πιστεύετε ότι σας βοήθησε;

26. Η ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού ήταν μια προσφιλή 
σας έκφραση. Δεν την ακούμε συχνά πλέον. Να υποθέσουμε 
ότι θέματα όπως η αλλαγή του εκλογικού νόμου, οι πολιτικές 
συμμαχίες του ΠΑΣΟΚ με την Αριστερά, δεν σας 
απασχολούν πλέον;

27. Οι Δημοτικές εκλογές θα είναι πολιτική αναμέτρηση. Το 
ΠΑΣΟΚ θα δώσει κομματικό χρίσμα;

28. Συνεχίζει να υπάρχει μεγάλη αμφισβήτηση των επιδόσεων 
της οικονομίας και της οικονομικής σας πολιτικής. Έχετε 
μετακινηθεί καθόλου από την άποψη ότι όλα βαίνουν καλώς; 
Θα υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις -  και ποιες;

29. Αν όντως βαίνουν καλώς στην οικονομία, και όμως ευρύτατο 
τμήμα της κοινής γνώμης (και πάντως των μέσων 
ενημέρωσης που μέχρι και εντελώς πρόσφατα σας στήριξαν) 
θεωρεί ότι υπάρχει πρόβλημα, τι φταίει;



30. Μήπως “πληρώνετε” ακόμη τη διαχείριση της κοινής γνώμης 
στο θέμα του Χρηματιστηρίου; Τιμά την Κυβέρνηση ότι 
ουδείς αναδέχθηκε ποτέ ευθύνη για την “μεγάλη ληστεία της 
Σοφοκλέους”;

31. Πως χαρακτηρίζετε την πρακτική, διαρκώς οι τρέχουσες 
υποχρεώσεις και τα βάρη να μεταφέρονται ως χρέος στο 
“μετά”, τις επόμενες χρονιές;

32. Με το ασφαλιστικό η Κυβέρνησή σας πέρασε μια σοβαρό
τατη κρίση εμπιστοσύνης που έζησε το ΠΑΣΟΚ. Και επειδή 
ένας ακόμη κόσμος θα ήθελε να ακούσει από τα χείλη σας 
μια καθαρή απάντηση, αλήθεια είναι δικό σας λάθος, είναι 
του Υπουργού σας, όλου του ΠΑΣΟΚ ή ενός μοντέλου 
διακυβέρνησης; \

33. Το Ασφαλιστικό που βρίσκεται σήμερα; Τι και πότε θα γίνει;

ν 'Τίταν ή δεν ήταν επείγουσα και βαρύτατη η ανάγκη να 
αντιμετωπισθεί άμεσα; Πως, τώρα, θα πάμε σε αισθητά 
διαφορετικές ρυθμίσεις;

V
34. Τελικά ο κοινωνικός διάλογος θα υπάρξει ή όχι; Θα 

προσέλθει τελικά η ΓΣΕΕ συνομιλητής ή όχι; Θα δώσετε τα 
400 ή 600 δις πρόσθετη χρηματοδότηση που απαιτεί η ΓΣΕΕ 
για να ξεκινήσει ο διάλογος;

35. Σε λιγότερες από 120 μέρες, όλοι μας θα έχουμε στις τσέπες 
μας Ευρώ. Πως εξηγείτε στον εαυτό σας ότι η Κυβέρνηση, 
που όντως πέτυχε στον μεγάλο στόχο της ΟΝΕ, σχεδόν το 
ξέχασε;

36.Έχετε τη συνείδησή σας ήσυχη ότι οι Έλληνες έχουν 
καταλάβει τι θα αλλάξει στη ζωή τους; Σας ικανοποιεί η 
ενημέρωση που έχει γίνει; Φθάνουν οι 15 εβδομάδες που 
απομένουν;
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37. Μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για τις ελληνικές θέσεις 

στο ζήτημα της ονομασίας της ΠΓΔΜ, τώρα τελευταία; ν\η'
Αλήθεια, ποιες είναι σήμερα οι ελληνικές θέσεις; ρ \\>> -

.
38. Εκτιμάτε ότι κόπασε και η τελευταία αυτή θύελλα στην
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τελευταία αυτή θύελλα 
περιοχή; Τι πιστεύετε ότι θα απογίνουν τα Σκόπια; Ποιες
συνέπειες να περιμένουμε -  ιδίως στη Βόρειο Ελλάδα; \) ©
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39.Έχει “βάθος” η Ελληνοτουρκική εκτόνωση που έχει 
προχωρήσει σε πλήθος συμβολικές κινήσεις τον τελευταίο 
καιρό -  αλλά χωρίς ουσιαστική αλλαγή στις θέσεις της 
Άγκυρας στο Κυπριακό ή στο Αιγαίο; Σας εκφράζει απόλυτα 
η συμβολική λογική Παπανδρέου -  Τζεμ; Την όλη 
Κυβέρνηση; Το όλον ΠΑΣΟΚ;

40. Τι θα γίνει αν “κολλήσει” η υπόθεση της ένταξης της Κύπρου 
στην ΕΕ; Θα αντέξει η Ελλάδα να προβάλει βέτο;

41. Σύμφωνα με την ελληνική θέση οι ελληνοτουρκικές διαφορές 
θα πρέπει να αχθούν στη Χάγη. Θα καθίσετε σε τραπέζι 
Ελληνοτουρκικού διαλόγου προεκλογικά;

42.Η Εκκλησία ανακοίνωσε αριθμό 3.000.000 και πλέον για τις 
ταυτότητες. Ανεξάρτητα από τη θεσμική πλευρά της 
διαδικασίας, τι σας λέει πολιτικά το γεγονός ότι 3.000.000 
άνθρωποι ζητούν με τόση ένταση κάτι;

43. Υπάρχει περιθώριο εκτόνωσης της κρίσης με την Εκκλησία 
για τις ταυτότητες; Πως προσεγγίζετε το θέμα;

44. Το θέμα νομικά και συνταγματικά έκλεισε οριστικά με την 
παρέμβαση του Προέδρου. Όμως υπάρχουν τα 3.000.000



υπογραφές για τα οποία η Ν.Δ. επιμένει ότι θα τα βρείτε 
μπροστά σας στις κάλπες. Επίσης παραμένει μετέωρο το 
κρίσιμο και μάλλον παρεξηγημένο κεφάλαιο Εκκλησία - 
Πολιτεία. Θα ήθελα το σχόλιό σας. Ακόμη, είσθε 
διατεθειμένος στην παρούσα φάση να αναλάβετε, εσείς 
προσωπικά, μια πρωτοβουλία εκτόνωσης;

45. Ακούστηκαν, και από μέλος της Κυβέρνησής σας, 
χαρακτηρισμοί όπως “υποκριτής, αγύρτης και ιδιοτελής” για 
τον κ. Χριστόδουλο. Επιδοκιμάζετε; Αποδοκιμάζετε;

46. Το φετινό φθινόπωρο υπόσχεται συγκρουσιακό κλίμα: 
Ασφαλιστικό/ αναβάθμιση του ΕΣΥ/ Παιδεία -  ΑΕΙ/ΤΕΙ, 
αντιπαλότητες γύρω από την οικονομία. Θεωρείτε ότι μόνο 
μέσα από τις συγκρούσεις προχωράει η πολιτική;

47. Μόνιμα επανερχόμενο θέμα, οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 
2004. Προχωράμε; Είσαστε ικανοποιημένος;

48. Συχνά γίνεται συζήτηση για την Παιδεία. Αλλαγές, μικρές, 
μεγάλες. Αλλαγές επί αλλαγών. Είστε ευχαριστημένος με την 
κατάσταση που επικρατεί; Τι κάνετε; Τι θα κάνετε;

49. Επαγγέλεσθε όλα αυτά τα χρόνια ως Πρωθυπουργός, την 
αναγκαιότητα τομών και μεταρρυθμίσεων. Στο χρόνο που 
σας απομένει μέχρι τις επόμενες εκλογές θα πρέπει να 
περιμένουμε στο πεδίο αυτό κάτι σημαντικό; Ή έχει 
εξαντληθεί πια η βούληση και η δυνατότητα μεταρρυθμίσεων 
της Κυβέρνησής σας;


