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Συνάντηση διάρκειας 50 λεπτών είχε σήμερα στις 12:00 το μεσημέρι, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο 
Πρωθυπουργός κ. Κώστας Σημίτης με τον Πρόεδρο του Συνασπισμού κ. Νίκο Κωνσταντόπουλο. 
Μετά τη συνάντηση, ο κ. Κωνσταντόπουλος δήλωσε στους δημοσιογράφους:

"Ανέπτυξα στον κ. Πρωθυπουργό τις θέσεις και τους προβληματισμούς του Συνασπισμού.
Τα πρόσφατα γεγονότα γύρω από τηνΊμια έφεραν στην επιφάνεια, με έντονο τρόπο, όλες τις 
πλευρές της πολιτικής και κοινωνικής κρίσης που παράγει το πολιτικό σύστημα.
Κατά την άποψή μου, έχει διαμορφωθεί ένα βαρύ πολιτικό κλίμα, τόσο για τα θέματα εξωτερικής 
πολιτικής, όσο και για το εσωτερικό πολιτικό πρόβλημα της χώρας.
Επιβάλλονται τέσσερεις μεγάλες δημοκρατικές αλλαγές:
* Πρώτον, στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής: Αναπροσανατολισμός της εξωτερικής πολιτικής, 
Συμβούλιο εξωτερικής πολιτικής, σύσκεψη πολιτικών Αρχηγών, συνεννόηση και εθνική στρατηγική 
προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι τουρκικές προκλήσεις, αλλά και να κλείσει το πρόβλημα των 
Σκοπιών με σύνθετη ονομασία.
* Δεύτερον, αλλαγές στην οικονομική και κοινωνική πολιτική: Να ενισχυθούν οι οικονομικά και 
κοινωνικά ασθενέστεροι, να υπάρξει πραγματική κοινωνική πολιτική, αληθινή φορολογική 
μεταρρύθμιση, αναπτυξιακή στήριξη της οικονομίας και σωστή και αποφασιστική - αποτελεσματι
κή διαχείριση των πόρων.
* Τρίτον, στην θέση της Ελλάδας στην Διακυβερνητική: Ενεργητικές πρωτοβουλίες της Ελλάδας 
εκεί και ουσιαστική προετοιμασία για να κατοχυρωθούν τα ελληνικά σύνορα ως κοινοτικά σύνορα 
αλλά και για να επιδιωχθεί η ριζική αναθεώρηση της Συνθήκης του Μάαστριχτ, με στόχο την 
πραγματική συνοχή, την ουσιαστική σύγκλιση, τον εκδημοκρατισμό της Ευρωπαϊκής Ενωσης για 
να μην διαιρούνται ακόμη περισσότερο οι ευρωπαϊκοί λαοί από αντιδραστικές, αυταρχικές και 
ανάλγητες πολιτικές.
* Και τέταρτον, αλλαγές πραγματικές, ουσιαστικές στο πολιτικό σύστημα, με προτεραιότητα στην 
αποκέντρωση και στην αλλαγή της εκλογικής νομοθεσίας.

Εκείνο το οποίο επιβάλλεται κατά την άποψή μου, είναι να ενισχυθούν οι πολιτικές επιλογές που 
θα διαμορφώσουν κλίμα σταθερότητας, θα διαμορφώσουν προϋποθέσεις ειρηνικής επίλυσης των 
διαφορών και θα στηρίξουν την ελληνική κοινωνία να αντιμετωπίσει τις μεγάλες δυσκολίες, τις 
οποίες αντιμετωπίζει. Πρέπει να βγει η χώρα από αυτόν τον κύκλο του τέλματος, της 
μικροκομματικής, εσωκομματικής και κομματικής μιζέριας και ακόμη να βγει από αυτή τη 
διαιώνιση της καθυστέρησης".

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Το θέμα του κ. Αρσένη σε σχέση και με την απάντηση από τον Κυβερνητικό 
Εκπρόσωπο...·

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, στα εθνικά προβλήματα της χώρας 
η θέση του Συνασπισμού είναι σαφής: Οτι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για εσωκομματικές 
αντιπαραθέσεις ή για κομματικούς ανταγωνισμούς, οι οποίοι διαμορφώνουν ένα ακόμη πιο 
δυσάρεστο και πιο βαρύ πολιτικό κλίμα. Εκείνο το οποίο εμείς υποστηρίζουμε, είναι ότι πρέπει 
με ουσιαστικές πολιτικές πρωτοβουλίες, η Κυβέρνηση να αντιμετωπίσει όλο αυτό το βαρύ κλίμα 
και να διαμορφώσει ευνοϊκότερες προϋποθέσεις, έτσι ώστε τα εθνικά μας δίκαια να αναγνωρι- 
σθούν όσο γίνεται πιο πολύ διεθνώς.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Για το Συμβούλιο πολιτικών Αρχηγών που έχετε ζητήσει κατ’ επανάληψη αυτό 
τον καιρό, έγινε συζήτηση;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ανέπτυξα την επιχειρηματολογία στον κ. Πρωθυπουργό. Ακούσε τα 
επιχειρήματα τα οποία εκ μέρους του Συνασπισμού, του έθεσα υπόψη. Επιφυλάχθηκε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Και για την απλή αναλογική, το ίδιο κ. Πρόεδρε;
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, ναι. Για το σύνολο των απόψεων που εξέθεσα στον κ. Πρωθυπουργό," 
ο κ. Πρωθυπουργός επιφυλάχθηκε να αξιολογήσει, να μελετήσει και να αντιμετωπίσει αυτά τα . .. 
θέματα.' Λ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: θα συγκαλέσει Συμβούλιο Αρχηγών;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Επιφυλάχθηκε. Οχι, δεν μου είπε κάτι τέτοιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.


