
"ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ,ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ ΜΗΝΑΣ,ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΧΑΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ."

Για την συνέντευξη Τύπου στο Ζαππετο.

Το βαστκό ζητούμενο είνατ να περάσετ παλττνκά ο στόχος της σύγκλτσης. Η 
συνέντευξη Τύπου έχετ τρία επίπεδα:

Πρώτον: η συνολτκή οτκονομία του κετμενου, το τί έχουμε να πούμε.

ο χετρτσμός των ερωτήσεων. Αν απαντάμε σε όλες ττς ερωτήσετς ή κρατάμε 

συγκεκρτμενο το πεδίο.

Δεύτερον:

Τρίτον: πως πακετάρουμε όλα αυτά "σκηνοθεττκά", πως μεγτστοποτούμε δηλ. την 
επτκοτνωνία.

Προτάσετς γτα καθένα.

Πρώτον: το αρχτκό κείμενο θέσεων πρέπετ να είνατ ζυγτασμένο ανάμεσα α) σττς 
επττεύξετς μας από το 1993 ως σήμερα (με κρτττκές αναφορές στην θητεία 90-93 κατ 

ττς αναθεωρήσετς των προγραμμάτων σύγκλτσης). Κυρίαρχο μοτίβο η σταθερή επττυχία
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σε όλους τους στόχους , έλλεχμα, πληθωρχσμός, αναπτυξχακοί δείκτες κτλ.

Εδώ πρέπετ να υπάρχετ το "η Ελλάδα γυρτζετ από ττς Βρυξέλλες πτο νσχυρή" αλλά να 
συνοδευτεί, όπως προτείνω μετά απο το όττ "από χώρα κατ πέρα ούχε μτα χαμένη 
μέρα γτα χην Ελλαδα".

Παράλληλα όμως, κυρίαρχο μοτίβο η μοναδχκόχηχα της παράλληλης επέκτασης των 
μηχαντσμών κοτνωντκής πολτττκής κατ δτατήρησης της κοτνωντκής συνοχής, με 

ετδτκότερη αναφορά σε ΕΚΑΣ αλλά κατ την συγκεκρτμένη πολτττκή απασχόλησης που 

έχτ πρόσφατα δρομολογηθεί.

β) το κείμενο θέσεων πρέπετ να αποσαφηνίζετ το απο δω κατ πέρα, να καθτστά σαφή 
την πορεία χρόνο το χρόνο, μήνα το μήνα, μέρα τη μέρα. Προτείνω να περάσετ το 

μήνυμα όττ " σχόχος χης πολτχτκής μας είνατ ούχε μτα μέρα χαμένη γτα χην Ελλαδα"

Η πορεία αυτή να συνδέετατ συνεχώς με το μήνυμα που έδωσες στην συνέντευξη 

Τύπου σττς Βρυξέλλες: όττ η τσόττμη συμμετοχή στην ΟΝΕ δημτουργετ καλύτερες 

προυποθέσετς γτα άσκηση πολτττκής στην Υγεία, Πρόνοτα, Πατδεία.

Το μήνυμα πρέπετ να είνατ δτάχυτο σε όλο το κείμενο: από την τσόττμη ένταξη μας 

κερδίζουν όλοτ, αλλά πτο πολύ τα ασθενέστερα στρώματα κατ τάξετς.

Δεύτερον: χετρτσμός των ερωτήσεων.

Πτστευω όττ η συγκυρία επττρέπετ να μην υπάρξουν απαντήσετς σε

άλλα θέματα της συγκυρίας (Εκκληστασττκό, Δήμητρα κτλ). Προσοχή, όμως, τούτο

δεν πρεπετ να σηματνετ αποφυγή ερωτήσεων στα εσωκομματτκά, που μπορούν να
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απαντηθούν άπαξ με πληρότητα, κατηγορηματτκότητα κατ σαφήνετα, έτστ ώστε, με 
χαμόγελο κατ άνεση να μην χρεταστετ επαναφορά ερωτημάτων με ττς γνωστές 
παραλλαγές...

Τρίτον, θέμα παρουσίασης της συνέντευξης.

Πτστεύω όττ εδώ μπορούμε -κατ πρέπετ- να πρωτοτυπήσουμε.

Στην παρουσίαση των θεσεων θα ήταν πολύττμοτ αδροί πίνακες των δεδομένων, που 
θα προβάλλοντατ πίσω σου σε βτντεο-γουόλ κατ θα δετχνετς μτλώντας. Πτνακες 

τοσο γτα την πορεία των οτκονομτκών μεγεθών, όσο γτα την κλτμάκωση των στόχων 

από εδώ κατ πέρα, σε συνδυασμό πάντοτε με ημερομηνίες. Αυτό επττρέπετ την 

καλύτερη πρόσληψη κατ με το ζουμ το τηλεοπττκό.

Κυρίως ενδταφέρετ η λογτκη της προοπττκής 1998, 1999, 2000, 2001 κάθε φορά να 

υπάρχετ το ζητούμενο σε δτόγραμμα, π.χ. η πτώση του πληθωρτσμού, η μείωση του 

ελλείμματος κτλ. "Η Ελλάδα σε γραμμή μάχης", "Ούτε μτα χαμένη ημέρα"
Ο ελληντκός λαός θέλετ κατ μπορεί την τσόττμη ένταξη του στην Ευρωπαϊκή Ενωση". 
"Το ΠαΣοΚ θέλει, ξέρει και μπορεί να επιτύχει αυτούς τους στόχους". "Οι στόχοι 
αυτοί δεν είναι κομματικοί, είναι εθνικοί. Περιμένουμε την υπεύθυνη στάση των 
κομμάτων, μαζί με την συστράτευση της ελληνικής κοινωνίας για την επιτυχία 
τους"είνατ συνθήματα πρόσφορα γτα "κέντημα" του κεντρτκού μηνύματος "Ούτε ένας 
χρόνος, ούτε ένας μήνας, ούτε μια μέρα χαμένη στην μάχη της Ελλάδας".

Αν οργανωνόταν ένα team από τον Ρέππα-Λαλιώτη, ως αύρτο βράδτ θα ήταν έτοτμο το 
υλτκό, ώστε την Πέμπτη πρωί να υπάρξετ κατ μτα πρόβα σε συνδυασμό με το κείμενο.
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Αυτό χο σκέλος, χης "σκηνοθεσίας", αξίζεχ όσο χο σκέλος χης ουσίας.
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