
Α’ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

1. Τι το καινούργιο μας λέει το ΠΑΣΟΚ για την νέα 4ετία;

2. Κυβερνάτε πολλά χρόνια. Γιατί τελικά είναι τόσο κακό για τον τόπο να 
δοκιμασθεί -μέσω της φυσιολογικής εναλλαγής στην εξουσία- και η Νέα 
Δημοκρατία;

3. Είχατε αναφερθεί τον Σεπτέμβρη σε ρίσκα ή διλήμματα. Θα τα 
επαναφέρετε; Και πιστεύετε ότι θα αποδώσουν και αυτή την φορά;

4. Η αντιπαράθεση με την Ν.Δ. φαίνεται να οξύνεται. Τι τακτική θα 
ακολουθήσετε; Υιοθετείτε τις προσωπικές επιθέσεις κατά του κ. Καραμανλή 
όπως π.χ. του κ.Πάγκαλου;

5. Κατηγορήσατε την Ν.Δ. για ακροδεξιά. Όμως ο αρχηγός της επιμένει στα 
ανοίγματα του στον μεσαίο χώρο.

6. Τόσο καιρό λέγατε ότι η Ν.Δ. δεν έχει πρόγραμμα. Τώρα που αυτή το 
παρουσιάζει -έστω και σταδιακά- πως θα τοποθετηθείτε;

7. Σας εγκατέλειψαν πολλοί βουλευτές σας. Δεν είναι φαινόμενο που 
προδικάζει την εγκατάλειψη του αγώνα και την ήττα;

8. Οι δημοσκοπήσεις είναι πολύ αρνητικές για το κόμμα σας. Η Ν.Δ. υπερέχει 
σ’ όλους τους τομείς. Πως πιστεύετε ότι θα κερδίσετε;

9. Ορισμένοι πιστεύουν ότι για να ανακάμψει το ΠΑΣΟΚ πρέπει να γίνει 
κάποια μεγάλη «αλλαγή κορυφής». Αντιμετωπίζετε το ενδεχόμενο να πάει το 
κόμμα σας στις εκλογές χωρίς εσάς στην ηγεσία του;

10. Γιατί δεν περιλάβατε στις λίστες τον κ. Γ.Σμπώκο; Υπήρξαν φαινόμενα 
κακής διαχείρισης στο Υ.Ε.Θ.Α;

11. Πολλές φήμες τελευταία για ρήξη των σχέσεων σας με τον κ. Χρυσοχοίδη. 
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε για κρυφούς πόθους και σχέδια που 
φθάνουν τα όρια της γελοιότητας, δείχνοντας προς την Ν.Δ.
Όμως όπου υπάρχει καπνός, δεν υπάρχει και φωτιά;

12. Ο Κ.Λαλιώτης όχι μόνο δεν μετέχει στην Εκλογική Επιτροπή, αλλά 
προχώρησε και σε ανοιχτή κριτική για την στάση του Κόμματος στο θέμα των 
7 κρατούμενων.
Πως τοποθετείστε;



13. Θα πάτε τελικά στις εκλογές χωρίς κεντρικό επιτελείο για την διεξαγωγή 
του αγώνα;

Β’ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Ποια θα είναι η πορεία της μετά το 2004; Τι γίνεται με το θέμα 
των ειδικών λογαριασμών και των διπλών βιβλίων;

2. Γιατί καταψηφίσατε το σχέδιο Νόμου της Ν.Δ. για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς;

3. Θα πάρετε ειδικά πρόσθετα μέτρα και εν όψει Ολυμπιακών Αγώνων για την 
αντιμετώπιση πιθανού τρομοκρατικού κτυπήματος; Υπάρχουν πλήροφορίες 
ότι έχετε ενημερωθεί από ξένες υπηρεσίες για πιθανή απειλή.

4. Πρόσφατα συναντηθήκατε με το Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Αναμένετε κάποιες εξελίξεις για το Κυπριακό;
Τι εκτιμάτε για το θέμα Λοιζίδου; Για τις εκλογές στα κατεχόμενα;

5. Την Δευτέρα το Εοοίίη «έδειξε κατανόηση» για τα προβλήματα των 
ελλειμμάτων της Γερμανίας και της Γαλλίας. Είναι αυτό προάγγελος για 
εγκατάλειψη του συμφώνου σταθερότηατος;

6. Η Ε.Ε. φαίνεται να σας δημιουργεί όλο και περισσότερα προβλήματα για τα 
δημόσια έργα και τις διαδικασίες τους. Πως τοποθετείστε;

7. Η κρίση γύρω από το Εκκλησιαστικό μάλλον οξύνεται. Σκέπτεστε κάποια 
παρέμβαση ή τουλάχιστον πρωτοβουλία;

8. Πως θα τοποθετηθείτε στην Ε.Ε. για την Ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας;

9. Σε λίγες ημέρες ολοκληρώνεται η δίκη της 17Ν. Έχετε κάποιο σχόλιο;

10. Γιατί υπήρξε τόση καθυστέρηση μέχρι την έκδοση των αποφάσεων 
αποφυλάκισης των κρατούμενων για τα επεισόδια στη Θεσσαλονίκη;

11. Υπήρξαν το τελευταίο διάστημα αιτιάσεις για την ενίσχυση ενός 
αντισημιτικού κλίματος στην Ελλάδα (με αφορμή το ψήφισμα της Ε.Ε. και τις 
δηλώσεις Θεοδωράκη). Έχετε κάποιο σχόλιο;


