
1 * ινι ιν^ι IΚ Α ίΗ ίυ δ Ρ ΙΝ Η )Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η > > · - · ■.

-·

··’ ί ■>.■·_·

Ποτέ δεν πίστεψα οη  οι εκλογές εινατψ 
περίπατος, εμπιστεύομαι όμως | _____ το κριτήριο των πολιτών». ::Θα επιμείνουμε στο πρόγραμμά μας

0 κ. Κ. Σημίτης υπερασπίζεται την προεκλογική τακτική του και αναλύει την οικονομική και εξωτερική πολιτική που προτίθεται να ακολουθήσει
Σ τη Χαριλάου Τρικούπη, την αρχική αισιοδοξία 

για το αποτέλεσμα των εκλογών έχει διαδεχθεί 
η ανησυχία. Η αίσθηση μεταξύ πολλών στελε
χών του ΠΑΣΟΚ είναι πως η προεκλογική κο
μπανία του Κινήματος υστερεί σε ζωντάνια, 

υστερεί σε φαντασία. Ο πρωθυπουργός Κ. Σημίτης πά
ντως, μιλώντας στην -Καθημερινή της Κυριακής». δη
λώνει πάντα αισιόδοξος. -Ποτέ δεν πίστεψα ότι ο ι εκ λ ο 
γ έ ς  θα είναι περίπατος», σημειώνει χαμογελώντας. 
«Εμπιστεύομαι όμως το κριτήριο  των πολιτών».

Υπερασπίζεται με π ά θ ο ς  τη ν  οικονομική πολιτική 
που ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζει «ερασιτεχνική» 
την πολιτική του Στέφανου Μάνου στο υπουργείο Εθνι

κής Οικονομίας και αρνείται πεισματικά να υποσχεθεί 
πράγματα που δεν θα είναι σε θέση να υλοποιήσει. 
«Δεν πρόκειται να ακούσετε δήθεν εκπλήξεις από ε
μάς- , σημειώνει. -Θα επιμείνουμε στο πρόγραμμά 
μας». Οταν του παρατηρείται ότι οι 7 
δεσμεύσεις του Μιλτιάδη Εβερτ που α 
χο ύ μ ε  καθημερινά από την τηλεόραση 
κερδίζουν τις ε ν τ υπώσεις, είναι πιο 
εύπεπτες για τον μέσο ψηφοφόρο... ο Κ. Σημίτης δεν 
χάνει καθόλου την αυτοπεποίθησή του... -Ο κ. Εβερτ εί
ναι πάντα σε καλή φόρμα ότα ν πρόκειται να υποτιμήσει 
τη νοημοσύνη του Ελληνα πολίτη. Ολοι οι κατά καιρούς 
αρχηγοί της συντηρητικής παράταξης είναι πάντα σε

καλή φάρμα όταν πρόκειται να δώσουν απατηλές υπο
σχέσεις».

Εξίσου αιχμηρός είναι ο πρωθυπουργός, και όταν α- 
ναφέρεται στις προτάσεις του αρχηγού της Νέας Δημο

κρατίας όσον αφορά τα εθνικά θέμα
τα. Η εξωτερική πολιτική λέγει, και βέ
βαια έχει στον νου του τη γνωστή κί
νηση του Μιλτιάδη Εβερτ. δεν ζωγρα

φίζει με μαρκαδόρο την ελληνική σημαία στον χάρτη 
του Αιγαίου... Η εξωτερική πολιτική, λέει ο πρω
θυπουργός. δεν είναι άσκηση ζωγραφικής...

Δεν απέφυγε ο κ. Σημίτης να μιλήσει για την επαφή 
του με  τους απλούς ψηφοφόρους, και για το στυλ του

καθηγητή που ενδεχομένως έχει ξενίσει τους θερμούς 
οπαδούς της κεντροδεξιάς... Ούτε για την προσφώνηση 
«κυρίες και κύριοι», που έδωσε αφορμή σε σχόλια με 
αρκετή δάση χιούμορ.

«Μα δεν απευθύνομαι μόνο στους οπαδούς του  
ΠΑΣΟΚ», απαντά.

Και όταν του ανπτείνεται ότι «λείπει το π ά θ ο ς» , έ χ ε ι  
κα ι γ ι ' αυτό απάντηση: «Ε τότε, σχολιάζει ο  Κ. Σημίτης 
χα μ ο γελώ ντα ς , αν ο διάλογος σε όλη την Ελλάδα είναι 
κάτι το υποτονικό, αν ο σ εβ α σ μ ό ς  στη ζωή της κάθε π<> 
λης είναι υποτονικός, αν η παρουσίαση θέσεων και προ
γραμμάτων είναι κάτι υποτονικό, ε τότε θα έχει αντι- 
στραφεί το νόημα των λέξεων».

Συνέντευξη στον ΜΑΝΟΛΗ ΚΑΨΗ

Θέλω να πείσω, όχι να παρασύρω
μίτη; στον Μανόλη Καψή.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Να περιμένουμε έκπληξη στη 
Θεσσαλονίκη ή θα επ ιμείνετε μέχρι τέλους 
της καμπάνιας χωρίς ευχάριστες εκπλήξεις 
στους ψηφοφόρους;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν πρόκειται να υπάρξει έκπλη
ξη ούτε στη Θεσσαλονίκη ούτε άλλου. Εχουμε 
καταστρώσει το πρόγραμμά μας, έχουμε αναγ
γείλει τα σημεία αυτού του προγράμματος και 
θα επιμείνουμε.

— Ο κ. Εβερτ φαίνεται να υπερέχει στις πα
ροχές.

—  Ο κ. Εβερτ υπερέχει σ ε παροχές, ενώ 
υστερεί σε  ̂προγράμματα, σε δυνατότητες ε
φαρμογής όσων εξαγγέλλει, σε ουσιαστική με
λέτη αυτών που επαγγέλλεται Και τα όσα υπό
σχεται αποτελούν πυροτεχνήματα τα οποία, αν 
δοθεί ποτέ η ευκαιρία να εφαρμοστούν, θα εί
ναι σε βάρος του ελληνικού λαού.

— Τον ακολουθήσατε και εσ ε ίς  πάντως με 
το νομοσχέδιο για τον ΟΓΑ...

—  Το νομοσχέδιο για τον ΟΓΑ ήταν έτοιμο, ε- 
πρόκειτο να συζητηθεί στην Κυβερνητική Επι- 
τροτή και να πορθούν οι σχετικές αποφάσεις. 
Απλώς ανακοινώθηκε προ ημερών, ύστερα από 
μια δουλειά που είχε γίνει, μια δουλειά η οποία 
θα βελτιώσει ουσιαστικά το επίπεδο της ασφα
λιστικής κάλυψης των αγροτών, γιατί οι αγρό
τες δεν θα εξαρτώνται πια από προεκλογικές 
καμπανιές και υποσχέσεις αλλά θα έχουν ένα 
σταθερό σύστημα συνταξιοδότησης.

—  Οι αγρότες ενδεχομένως να είναι από τα 
ασθενή σημεία αυτής της κομπανίας, έτσι 
δεν είναι; Είναι εξαγριωμένοι.

— Υπάοχει ένα ποόβληυα γενικότεοα σε την

ζουμε να εφαρμόζουμε με πιο εντατικούς 
ρυθμούς προγράμματα για την αλλαγή των δο
μών της αγροτικής παραγωγής.

— Το ακούμε περίπου είκοσι χρόνια αυτό.
— Το ακούμε είκοσι χρόνια, αλλά δεν το α- 

κούτε από εμάς. Εχουνε γίνει πολλά μέχρι στιγ
μής, αλλά θα πρέπει οι ρυθμοί να γίνουν πιο 
γρήγοροι και προπαντός να υπάρξει συμπαρά
σταση του αγροτικού κόσμου και συμπαράστα
ση των συνεταιρισμών. Ενα ασθενές σημείο της 
πολιτικής του ΠΑΣΟΚ στον αγροτικό τομέα ή
ταν ότι στηρίχτηκε υπερβολικά στις πρωτο
βουλίες των αγροτικών συνεταιρισμών και οι α- 
γροπκοί συνεταιρισμοί δεν αποδείχτηκαν στο 
μέτρο των αναγκών αποτελεσματικοί

— Οι αναλυτές λένε ότι παραμένετε ενδε
χομένως το φαβορί, η μάχη πάντως είναι 
σίγουρα ένα μεγάλο ντέρμπι. Την αισιοδο
ξία που είχατε ενδεχομένως στη Χαριλάου 
Τρικούπη, στην αρχή της καμττάνιας, την έ 
χει διαδεχθεί μια κάποια ανησυχία...

— Οταν έλαβα την απόφαση για τις εκλογές 
μόνο περίπατο δεν είχα στο μυαλό μου. Αλλω
στε όποιος πολιτικός ηγέτης, διανοηθεί έστω 
να θεωρήσει μια εκλογική μάχη ως περίπατο, 
υποτιμά τόσο την ίδια την πολιτική διάσταση 
της αναμέτρησης όσο και το κριτήριο και την 
ευαισθησία του Ελληνα πολίτη...

Μπήκαμε .όμως στη μάχη με τη βεβαιότητα 
της νίκης. Και θα δώσουμε ως την Παρασκευή 
20 Σεπτεμβρίου, τίου θα γ ίνει η "μεγάλη μας 
συγκέντρωση στην Αθήνα, η «γιορτή της νί
κης». θα δώσουμε τη μάχη με την ίδια βεβαιό
τητα. Δίνουμε τη μάχη με αυτοπεποίθηση, γιατί

—  Σσς κατηγορεί ότι φυγομαχείτε, πάντως, 
και ότι δεν εμφανίζεστε μαζί του παρά μια 
μόνο φορά στην τηλεόραση.

— Σας επαναλαμβάνω ότι εγώ έχω μια υπο
χρέωση ως πρωθυπουργός και ως πρόεδρος 
του ΠΑΣΟΚ να δείξω στον ελληνικό λαό ποιος 
είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να ασκείται 
η πολιτική, ποιες είναι οι υποχρεώσεις των επι
κεφαλής, να δείξω στον ελληνικό λαό ότι οι η
γεσ ίες  δεν είναι παλαιστές ή πυγμάχου Οι ηγέ
τες είναι άνθρωποι οι οποίοι ανοίγουν προοπτι
κές. έχουν ιδέες, κάνουν αναλύσεις, είναι σοβα
ρού είναι άνθρωποι τους οποίους μπορεί να ε 
μπιστεύεται ο ελληνικός λαός. Αυτό είναι ο

αυτό η προσφώνηση την οποία χρησιμοποιώ ε ί
ναι μία προσφώνηση η οποία αναφέρεται σε όλο 
τον κόσμο.

— Ο κόσμος πάντως ήταν περιορισμένος 
και χωρίς ιδιαίτερο πάθος.

— Εάν με έχετε παρακολουθήσει τα _ τε
λευταία δεκαπέντε χρόνια θα έχετε διαπιστώσει 
ότι οι ομιλίες μου θέλω να. ενημερώσουν, θ έ
λουν να προβληματίσουν, θέλουν να δείξουν 
στους ακροατές ποια είναι τα κριτήρια με βάση 
τα οποία ποέπει να πάρουν τις αποφάσεις. Αυτό 
τον τρόπο ομιλίας ακολούθησα και θα ακο
λουθώ και τώρα. Ο σκοπός δεν είναι να παρασύ
ρω. ο σκοπός είναι να πείσω.

Σταθερότητα και συνέπεια
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια θα είναι με 
δύο λόγια η οικονομική πο
λιτική του ΠΑΣΟΚ. Σε π 
μπορούμε σαν πολίτες να 
ελπίζουμε.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Υπάρχει η πα
ραδοσιακή θεώρηση των εκλο
γών ως δημοπρασίας. Ο ψηφο
φόρος προσκομίζει την ψήφο 
του και τα κόμματα προχω
ρούν σε ανταγωνιστικές προ
σφορές εξαγοράς. Οποιος 
πλειοδοτήσει, παίρνει πιν ψή
φο, τη χώρα και ξαναδίδει ρα
ντεβού με τον ψηφοφόρο για 
τις επόμενες εκλογές.

Εμείς  θέλουμε να σπάσουμε 
αυτό τον φαύλο κύκλο της μι- 
ζέριας. Αφήνουμε πρόθυμα 
την πρωτιά στη Ν.Δ. στις υπο
σχέσεις των πρώτων τριάντα 
μετεκλογικών ημερών. Η Ν Α  
δίνει υποσχέσεις για πρόγραμ
μα τριάντα ημερών χωρίς να 
μιλάει για τις υπόλοιπες 1.400 
μέρες της τετραετίας, στη 
διάρκεια των οποίων θα τις α
ναιρέσει πολλαπλά.

— Οι ψηφοφόροι εκτιμούν 
πως ούτως ή άλλως και το 
’97 πολιτική λιτότητας θα 
ζησουν. Και πως οι διαφο
ρές μεταξύ των δύο μεγά
λων κομμάτων είναι ελάχι
στες.

υλοποιούνται από τον (Οκτώ
βριο μετά τις εκλογές.

—  Και στους μικρομεσαί- 
ους, οι υποσχέσεις περί 
κατάργησης των αντικειμε
νικών κριτηρίων επίσης 
φαίνεται να έκαναν καλή ε
ντύπωση.

— Η θέσπιση των αντικειμε
νικών κριτηρίων αποτέλεσε 
τομή στον περιορισμό της φο
ροδιαφυγής και στην οικοδό
μηση ενός δικαιότερου φορο
λογικού συστήματος. Το σύ
στημα ανπκειμενικών κριτη
ρίων έχει συναντήσει μεγάλη 
κοινωνική αποδοχή και, ασφα
λώς, θα θυμάται ο κ. Εβερτ ότι 
το υπεστήριζε ενθέρμως και ο 
εκλιπών συνεργάτης του Αθα
νάσιος Κανελλόπουλος.

Η εμμονή όμως με την οποία 
υποστηρίζει ο κ. Εβερτ την εκ- 
θεμελίωση των αντικειμενικών’ 
κριτηρίων εγείρει ένα σοβαρό
τατο θέμα για τη σύνεση και 
την αξιοπιστία της αντιπολί
τευσης. Εάν τα καταργήσει 
πώς θα αντικαταστήσει τα δια- 
φυγόντα φορολογικά έσοδα;

•  Μήπως με αύξηση της φο
ρολογίας εισοδήματος που θα 
οδηγήσει στην εξουθένωση 
των μισθωτών και συνταξιού
χων;
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αια δουλεία που είχε γίνει, μια δουλειά η οποία 
θα βελτιώσει ουσιαστικά το επίπεδο της ασφα
λιστικής κάλυψης των αγροτών, γιατί οι αγρό
τες δεν θα εξαρτώνται πια από προεκλογικές 
καμπάνιες και υποσχέσεις αλλά θα έχουν ένα 
σταθερό σύστημα συνταξιοδότησης.

—  Οι αγρότες ενδεχομένως να είναι αττό τα 
ασθενή σημεία αυτής της καμττάνιας, έτσι 
δεν είναι; Είναι εξαγριωμένοι.

— Υπάρχει ένα πρόβλημα γενικότερα με την 
ελληνική γεωργία, η παγκοσμιοποίηση των 
συναλλαγών, οι διεθνείς συμφωνίες οι οποίες έ 
χουν γίνει, έχουν οδηγήσει σε αύξηση του α
νταγωνισμού και γι αυτό παρουσιάζονται οι 
δυσκολίες στη διάθεση των προϊόντων και στην 
πίεση των τιμών. Θα ήθελα όμως να επισημάνω 
ότι επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ το αγροτικό εισό
δημα αυξήθηκε τα δύο πρώτα χρόνια και υπήρ
χε σταθερή συμπαράσταση στους αγρότες. 
Εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι να συνεχί-

να αεωρησει μια εκλογική μάχη ως περίπατο, 
υποτιμά τόσο την ίδια την πολιτική διάσταση 
της αναμέτρησης όσο και το κριτήριο και την 
ευαισθησία του Ελληνα πολίτη...

Μπήκαμε, όμως στη μάχη με τη βεβαιότητα 
της νίκης. Και θα δώσουμε ώς την Παρασκευή 
20 Σεπτεμβρίου, που θα γίνει η μεγάλη μας 
συγκέντρωση στην Αθήνα, η -γιορτή της νί
κης», θα δώσουμε τη μάχη με την ίδια βεβαιό
τητα. Δίνουμε τη μάχη με αυτοπεποίθηση, γιατί 
εμπιστευόμαστε το κριτήριο των πολιτών

—  Τα δικά σας προσωπικά σποτ που έβγαλε 
η Ν.Δ. στην τηλεόραση σάς ενόχλησαν;

— Εδειξαν το επίπεδο της Ν.Δ.
— Την τηλεοπτική αντιπαράθεση με τον 
Μιλτιάδη Εβερτ πώς την αντιμετωπίζετε; 
Θα κριθούν πολλά απ' αυτή την αντιπαρά
θεση;

—  Νομίζω ότι δεν  θα κριθεί τίποτα ιδιαίτε
ρο.

χρεωση ως πρωθυπουργός και ως πρόεδρος 
του ΠΑΣΟΚ να δείξω στον ελληνικό λαό ποιος 
είναι ο τρόπος με τον οποίο πρεπει να ασκείται 
η πολιτική, ποιες είναι οι υποχρεώσεις των επι
κεφαλής. να δείξω στον ελληνικό λαό όπ <η  η
γεσίες δεν είναι παλαιστές ή πυγμάχοι. Οι ηγέ
τες  είναι άνθρωποι οι οποίοι ανοίγουν προοπτι
κές, έχουν ιδέες, κάνουν αναλύσεις, είναι σοβα
ροί, είναι άνθρωποι τους οποίους μπορεί^ να ε 
μπιστεύεται ο ελληνικός λαός. Αυτό είναι ο 
γνώμονάς μου.

— Μήπως το προσωπικό σας στυλ, στις κα
μπανιές, ξενίζει τον κόσμο; Το «κυρίες και 
κύριοι», σε μια συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ 
δεν συνηθίζεται, έδωσε λαβή και σε χιού
μορ.

— Δεν απευθύνομαι μόνο στους οπαδούς 
του ΠΑΣΟΚ. Οταν μιλάω, μιλάω σε όλους οι ο
ποίοι θέλουν να με ακούσουν· αυτοί μπορεί να 
ανήκουν σε διαφορετικές παρατάξεις και γι’

KCi χωρίς ιδιαίτερο πάθος.
Εάν με έχετε παρακολουθήσει τ α 'τ ε λευταία δειρτέντε χρόνια θα έχετε διαπιστώσει νημερώσουν, θέλουν να δείξουνΚ ρ ιτή ρ ιο  Vit β όσ η
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τα οποία npènet να πάρουν τις αποφάσεις, 
τον τρόπο ομιλίας ακολούθησα και θα ακο
λουθώ και τώρα. Ο σκοπός δεν είναι να παρασύ
ρω. ο σκοπός είναι να πείσω.

— Κατηγορούμεθα οι δημοσιογράφοι όπ κά
νουμε την παρακάτω ερώτηση μόνο στον 
Μιλτιάδη Εβερτ. Θα την επαναλάβω, λοιπόν, 
και σε σας. Αν ηττηθείτε, θα παραιτηθείτε;

— Δεν πρόκειται να ητττ,θεί το ΠΑΣΟΚ. Εχω 
εκλεγεί πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το συνέδριο, 
η θητεία μου είναι για τρία χρόνια, έχω αναλά- 
βει στο παρελθόν πάντα τις ευθύνες μου για τις 
ενέργειες, τις πρωτοβουλίες και τις πράξεις 
μου κι αυτό θα κάνω και μελλοντικά.

Η εξωτερική πολιτική δεν είναι άσκηση ζωγραφικής
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ο κύριος Εβερτ πο
ντάρει πολύ στα εθνικά θέματα. 
Εσείς  είστε ευτυχής με τον απο
λογισμό της κυβέρνησής σας 
στα εθνικά θέματα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Βρισκόμαστε σε μια 
κρίσιμη περίοδο, σε ένα διεθνές σύ
στημα που χαρακτηρίζεται από 
ρευστότητα αστάθεια, έξαρση του 
σωβινισμού και της ξενοφοβίας. Το 
πολιτικοστρατιωτικό κατεστημένο 
στην Αγκυρα θεώρησε ότι μπορεί να 
εκμεταλλευτεί αυτήν τη ρευστότη
τα και γίναμε μάρτυρες μιας αυξημέ
νης τουρκικής επιθετικότητας. Μιας 
συμπεριφοράς επικίνδυνης και α
ποσταθεροποιητικής για την περιο
χή μας.

Τα γεγονότα στα Ιμκα· επιβεβαιώ
νουν για άλλη μια φορά ότι η τουρκι
κή επιθετικότητα αποτελεί τη σοβα
ρότερη, και ίσως τη μόνη απειλή για 
την Ελλάδα και τον Ελληνισμό. Η α
ντίδρασή μας υπήρξε και άμεση και 
αποτελεσματική. Ο τουρκικός στόχος 
να μας σύρει η Τουρκία στο τραπέζι 
των διαπραγματεύσεων όχι μόνο δεν 
επιτεύχθηκε, αλλά η Αγκυρα αναδι
πλώθηκε. Αποδείχθηκε ότι μία Ελλά
δα ενωμένη, ισχυρή στην οικονομία, 
την άμυνα και τη διπλωματία, με ε 
νεργό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ενωση 
και με ισχυρή αποτρεπτική δύναμη έ 
χει την ικανότητα να αντιμετωπίσει 
τις τουρκικές προκλήσεις.

Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας 
δεν είναι άσκηση ζωγραφικής. Αυτό 
νομίζω είναι -θα  πρέπει να είναι- κα
τανοητό από όλους τους εχέφρονες 
και υπεύθυνους πολιτικούς.

—  Τόσο ο κ. Εβερτ όσο και η κ. 
Πσπαρήγα σας επικρίνουν συνε
χώς για το «ευχαριστώ» στους 
Αμερικανούς, μετά την κρίση 
στα Ιμια.

—  Στην κρίση των Ιμια, οι ΗΠΑ δια
δραμάτισαν ένα σημαντικό ρόλο ε 
κτόνωσης της κρίσης και αποφυγής 
θερμού επεισοδίου. Η στάση αυτή 
της αμερικανικής κυβέρησης υπήρξε 
αντίθετη με τις επιδιώξεις της 
Τουρκίας που ήθελε να σύρει την 
Ελλάδα σε διαπραγματεύσεις. Γνωρί- 
ζετε εξάλλου ότι οι ΗΠΑ, με ανακοί
νωσή τους, έχουν υποστηρίξει τις ελ
ληνικές απόψεις στην κρίση των Ιμια.

υπογραμμίζοντας ότι οι δ ιμερείς  σχέ
σεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας 9α 
πρέπει να διέπονται από το Διεθνές 
Δίκαιο.

— Η κοινή γνώμη ανησυχεί για 
την εξέλιξη των σχέσεων με την 
Αγκυρα. Πολλοί φοβούνται ένα 
θερμό επεισόδιο και οι ξένοι πα
ρατηρητές δεν αποκλείουν και έ
ναν μινι-πόλεμο.

— Είναι σαφές ότι η τυχοδιωκτική 
επιθετική πολιτική της Αγκυρας είναι 
και επικίνδυνη και αποσταθεροποιητι
κή για την περιοχή μας. Το Αιγαίο και 
η Κύπρος αποτελούν τους σταθε
ρούς στόχους της πολιτικής, που α
σκείται εδώ και δεκαετίες από το κα
τεστημένο στη γείτονα χώρα. Η έξαρ
ση της τουρκικής προκλητικότητας 
είναι και συστηματική και γεγονός κα
θημερινό την τελευταία δεκαετία.

Τα έντονα προβλήματα που αντιμε
τωπίζουν οι τουρκικές κυβερνήσεις 
στο εσωτερικό της χώρας τους, η οι
κονομική κατάρρευση, η διάλυση του 
πολιτικού συστήματος, οι σοβαρές 
κοινωνικές εντάσεις, η εξέγερση της 
κουρδικής μειονότητας σε συνδυα
σμό με την παράλογη και ανεδαφική 
διεκδίκηση ηγεμονικού ρόλου στην 
περιοχή, έχουν οδηγήσει την Τουρκία 
στην ανάπτυξη μιας σταθερής πολιτι
κής αμφισβήτησης των κυριαρχικών 
δικαιωμάτων της Ελλάδας.

Βεβαίως, δεν είναι δυνατόν να ανε
χθούμε τη σημερινή συμπεριφορά 
της Αγκυρας. Θέλω να καταστήσω α
πόλυτα σαφές ότι η Ελλάδα είναι και 
θα παραμείνει ασφαλής από την 
τουρκική προκλητικότητα. Η Ελλάδα 
επιθυμεί καλές σχέσεις  με την 
Τουρκία. Αυτό όμως είναι δυνατό μό
νον όταν οι ηγέτες της αποφασίσουν 
ότι θα συμπεριφέρονται με βάση 
τους κανόνες συμπεριφοράς, που εί
ναι αποδεκτοί από όλα τα κράτη, τα 
οποία σέβονται το Δ ιεθ νές  Δίκαιο, τις 
διεθνείς συμβάσεις και τ ις  γενικές 
αρχές που διέπουν την ευρωπαϊκή 
έννομη τάξη. Τ ι είδους σχέσεις  θέλει 
η Αγκυρα με την Ελλάδα και κατ' επέ
κταση με την Ευρωπαϊκή Ενωση είναι 
επιλογή της Τουρκίας. Προωθούμε τη 
σταθερότητα και την ειρήνη, αλλά έ
χουμε ταυτόχρονα χαράξει συγκεκρι
μένη στρατηγική για την αντιμετώπι

ση της τουρκικής προκλητικότητας. 
Ακρογωνιαίος λίθος της ισχυρής 
Ελλάδας, είναι η ενδυνάμωση της α
μυντικής ικανότητας της χώρας. Η ε 
τοιμότητα των ενόπλων δυνάμεών 
μας και το δόγμα του Ενιαίου Αμυντι
κού χώρου για τη Θράκη, το Αιγαίο 
και την Κύπρο δεν αφήνουν περιθώ
ρια παρερμηνείας για την αποφασι- 
στικότητά μας.

Η αμυντική ικανότητα της χώρας 
ενισχύεται ταυτόχρονα από τη δι
πλωματική επίθεση ενημέρωσης και 
από τις πρωτοβουλίες που παίρ
νουμε στην Ευρωπαϊκή Ενωση, 
στους διεθνείς οργανισμούς, αλλά 
και σε διμερές επίπεδο. Ο ελληνικός 
λαός κατανοεί και ενισχύει τις προ
σπάθειες μας. Εχει εμπιστοσύνη σε 
μας, διότι δεν διστάζουμε να παίρ
νουμε τις δύσκολες αποφάσεις και 
να του λέμε την αλήθεια. Τελικά, 
αυτή η εμπιστοσύνη του λαού μας 
και η ομοψυχία όλων των Ελλήνων, 
αποτελούν ίσως και την πιο ισχυρή 
δύναμη αποτροπής.

—  Αντέχουμε, αντέχει η ελληνι
κή οικονομία να ακολουθήσουμε 
την Τουρκία στην κούρσα των ε 
ξοπλισμών.

—  Εχω τονίσει επανειλημμένα ότι 
διαρκής στόχος της κυβέρνησης ε ί
ναι η ποιοτική αναβάθμιση των ενό
πλων δυνάμεων με τον εκσυγχρονι
σμό των οπλικών συστημάτων και την 
πιο ορθολογική χρησιμοποίηση του 
ανθρώπινου, δυναμικού. Εχουμε ήδη 
επεξεργαστεί το Ενιαίο Μεσοπρόθε
σμο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και 
Εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνά
μεων και οι σχετικές αποφάσεις θα 
ληφθούν αμέσως μετά τις εκλογές.

Η ποιοτική αναβάθμιση των ενό
πλων δυνάμεων είναι αναγκαία, διότι 
το μέγεθος της χώρας, το δημογρα- 
φικό πρόβλημα και η οικονομική κα
τάσταση δεν επιτρέπουν έναν ποσο
τικό ανταγωνισμό, που 6α αποτελού
σε για τη χώρα μας μια ιδιαίτερα δα
πανηρή προσπάθεια με αβέβαιο τελι
κό αποτέλεσμα.

Το ΠΑΣΟΚ δίνει βάρος στην ποιό
τητα, με βασικούς άξονες την υιοθέ
τηση σύγχρονου στρατηγικού και επι
χειρησιακού δόγματος, με έμφαση 
στις διακλαδικές. συνδιασμένες επι

χειρήσεις, την απόκτηση συγχρόνων 
οπλικών συστημάτων και ιδιαίτερα 
πολλαπλασιαστών ισχύος.

Στην τετραετία που έρχεται θα 
υλοποιηθεί και το σχέδιο για την παλ
λαϊκή άμυνα, που αποτελεί πάγια πο
λιτική του ΠΑΣΟΚ. Επειτα από εργα
σία τριών ετών έχουμε φέρει^ολοκλη
ρωμένο το σχετικό νομοσχέδιο στη 
Βουλή. Η εθνική άμυνα είναι, και πρέ
πει να είναι, υπόθεση όλων μας.

Υπάρχει όμως και μια άλλη παράμε
τρος που έχει σχέση με την ενδυνά
μωση της αμυντικής ικανότητας της 
χώρας μας. Υπάρχει η έννοια του «α
διαίρετου μεταξύ της Αμυνας και της 
Οικονομίας». Η ποιοτική αναβάθμιση 
των οπλικών μας συστημάτων οφείλει 
να συνδυαστεί με τη βελτίωση της οι
κονομικής κατάστασης της χώρας.

Η αξιοπιστία της αποτροπής μιας 
χώρας δεν αφορά μόνο στην εξασφά
λιση σύγχρονων οπλικών συστημά
των. Είναι συνάρτηση περισσοτέρων 
παραγόντων, στους οποίους περιλαμ
βάνεται η διπλωματική, η στρατιωτική 
και η οικονομική ισχύς.

—  Σας ενοχλεί που το Κυπριακό 
πέρασε ήδη στις μέσα σελίδες 
των εφημερίδων; Ελπίζουμε όπ 
παραμένει πρώτη προτεραιότητα 
της κυβέρνησης.

—  Το Κυπριακό αποτελούσε, απο
τελεί και θα αποτελεί πρώτιστο εθνι
κό θέμα. Η επιβίωση του Ελληνισμού 
της Κύπρου είναι θέμα υψίστης προ
τεραιότητας για το ΠΑΣΟΚ και θέλω 
να πιστεύω για όλες τις πολιτικές 
δυνάμεις της χώρας. Σ ε όλους τους 
διεθνείς οργανισμούς, στην Ευρω
παϊκή Ενωση και στις διμερείς μας ε
παφές με άλλες χώρες θέτουμε το 
καίριο αυτό εθνικό θέμα. Είναι αυτο
νόητο ότι το Κυπριακό όχι μόνο πα
ραμένει προτεραιότητα της κυβέρνη
σής μας, αλλά αποτελεί προτεραιότη
τα, για την οποία θα εντείνουμε τις 
προσπάθειές μας. Το Ενιαίο Αμυντικό 
Δόγμα και η αμυνπκή συνεργασία 
Ελλάδας και Κύπρου, που προώθησε 
η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. αποτελεί 
την έμπρακτη εφαρμογή της απόφα
σής μας. της απόφασης ολόκληρου 
του Ελληνισμού για συμπαράσταση 
στον αγώνα της Κύπρου. Η προσχώ
ρηση. της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή

Ενωση αποτελεί κορυφαία πολιτική ε 
πιλογή και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ 
εξασφάλισε τη δέσμευση της Ευρω
παϊκής Ενωσης ότι οι διαπραγματεύ
σεις για την προσχώρηση της Κύπρου 
θα αρχίσουν έξι μήνες μετά το τέλος 
της Διακυβερνητικής Διάσκεψης. Ξέ
ρετε. το Κυπριακό δεν είναι θέμα 
σελιδοποίησης των εφημερίδων. Εί
ναι καθημερινό πρωτοσέλιδο στη 
σκέψη μας.

—  Υπάρχουν θετικό σημεία στις 
7 δεσμεύσεις του κ. Εβερτ για τα 
εθνικά θέματα;

—  Η Ν.Δ. και ο πρόεδρός της δεν 
φαίνεται να έχουν σοβαρή μακροπρό
θεσμη πολιτική και στρατηγική στα ε 
ξωτερικά θέματα και επιχειρούν με 
πυροτεχνήματα να εντυπωσιάσουν. 
Οι 7 προτάσεις του αρχηγού της Ν.Δ. 
δεν είναι τίποτα περισσότερο από 7 
πυροτεχνήματα. Εκεί όπου διατυπώ
νει κάποιες προτάσεις, όπως για τον 
εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων ή 
τη διαβαλκανική συνεργασία, ουσια
στικά συμφωνεί με την πολιτική της 
κυβέρνησής μας. Στα υπόλοιπα ζητή
ματα, δεν προτείνει ουσιαστικά καμιά 
πολιτική.

— Οι ελληνικές κυβερνήσεις δεί
χνουν να καθυστερούν στο Σκο
πιανό, περιμένοντας απλώς την 
επικύρωση από τους διεθνείς ορ
γανισμούς του σημερινού ονόμα
τος. Ποια είναι η ρεαλιστική λύση 
στο Σκοπιανό;

— Με την Ενδιάμεση Συμφωνία, 
Ελλάδας -  Σκοπιών, πετύχαμε κάποια 
σημαντικά βήματα προς την κατεύ
θυνση αυτή. Τα Σκόπια εγκατέλειψαν 
τα σύμβολα στη σημαία τους, τροπο
ποίησαν τα επίμαχα άρθρα του 
Συντάγματος τους και εγκατέλειψαν 
την επεκτατική πολιτική που είχαν α
πέναντι στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, 
συμφωνήθηκε να συνεχισθούν οι 
συζητήσεις για το όνομα και_ ελπί- 
ζουυε ότι σύντομα θα βρεθεί λύση με 
βάση και τη σχετική απόφαση του 
ΟΗΕ. Πιστεύουμε ότι τα Σκόπια θα 
συνειδητοποιήσουν πως η πλήρης ε
ξομάλυνση και η εξεύρεση λύσης στο 
θέμα του ονόματος θα είναι προς το 
αμοιβαίο συμφέρον των δύο χωρών 
μας και των λαών μας.

ζήσουν. Και πως οι διάφο
ρες μεταξύ των δύο μεγά
λων κομμάτων είναι ελάχι
στες.

— Τα Προγράμματα Σταθε
ροποίησης που επιχείρησε να 
εφαρμόσει η Ν.Δ. την περίοδο 
1990-93 απέτυχαν στους στό
χους τους παρά το γεγονός ό
τι προξένησαν μεγάλο κοινωνι
κό κόστος και ιδιαίτερα στα α
σθενέστερα στρώματα. Ηταν 
μια πολιτική ερασιτέχνη. Αυτό 
συνοψίζει το Πρόγραμμα Στα
θεροποίησης της Ν.Δ.: Απο
τυχία και επιδρουή.

Η δική μας πολιτική ήταν πο
λύ διαφορετική. Μιλήσαμε με 
ειλικρίνεια στο λαό για τις 
δυσκολίες. Είχαμε επί τρία 
χρόνια το ίδιο οικονομικό επι
τελείο. Εμπνεύσαμε σταθερό
τητα και αξιοπιστία και ακο
λουθήσαμε το Πρόγραμμά μας 
με συνέπεια. Πετύχαμε να κα- 
λύψουμε το δημοσιονομικό έλ 
λειμμα. όχι επιβαρύνοντας και 
άλλο τους μισθωτούς, αλλά υε 
τη μείωση της φοροδιαφυγής. 
Οι επενδύσεις γνώρισαν μια 
πρωτοφανή αύξηση τα τρία τε
λευταία χρόνια.

Η οικονομική ανάπτυξη επέ
τρεψε τη δημιουργία 150.000 
νέων θέσεων απασχόλησης, 
χωρίς επέκταση του δημοσίου 
τομέα. Η αύξηση του εθνικού 
εισοδήματος επέτρεψε να δο
θούν πραγματικές αυξήσεις 
στους εργαζόμενους.

— Ποιο θα είναι το πρώτο 
μέτρο της νέας κυβέρνη
σης;

— Ο όγκος της δουλειάς 
που θα βρίσκεται εμπρός μας 
είναι τέτοιος, ώστε η πρώτη 
αυτονόητη ενέργεια, ο σχημα
τισμός της κυβέρνησης δηλα
δή, πρέπει να αποτελέσει το
μή. Πρέπει να δώσει το στίγμα 
μας, να επιταχύνει και να μην 
αγκυλώνει διαδικασίες. Η νέα 
κυβέρνηση δεν θα είναι ούτε 
κυβέρνηση ισορροπιών ούτε 
κυβέρνηση περιορισμού φιλο
δοξιών, αλλά κυβέρνηση έρ
γου.

Κύριο ζητούμενο είναι μια 
κυβέρνηση που δεν θα αφήνει 
καμιά ευκαιρία να πάει χαμένη.

Οσον αφορά τις νομοθετι
κές προτεραιότητες στον χώ
ρο της οικονομίας, δύο θα εί
ναι οι προτεραιότητες μας: 
Πρώτον, η αναβάθμιση του 
ΟΓΑ σε ταμείο κύριας ασφάλι
σης.

Δεύτερον, η υλοποίηση το 
νόμου που ψηφίσαμε για τη α
πασχόληση και την καταπολέ
μηση της ανεργίας. Πήραμε 
μέτρα καινοτομικά για την ελ 
ληνική πραγματικότητα, που α
φορούν το πιο σημαντικό πρό
βλημα της κοινωνίας. Τα μέτρα 
αυτά πρέπει να αρχίσουν να

•  Μήπως μ« αύξηση της φο
ρολογίας εισοδήματος που θα 
οδηγήσει στην εξουθένωσή 
των μισθωτών και συνταξιού
χων:

•  Μήπως με έκτακτες ει
σφορές, όπως αυτές που επέ
βαλε γ  Ν.Δ. το 1990:

•  Μήπως με φορολογία στα 
συόλονα. όπως διεκήρυττε ο ί
διος ο κ. Εβερτ το 1992;

•  Ή  μήπως με τη δραστική 
αύξηση των έμμεσων φόρων, 
όπως έκανε ο κ. Μόνος το 
1992 και τίναξε στα ύψη τον 
πληθωρισμό:

— Και όμως και εσείς με
λετάτε τη μελλοντική έ 
στω κατάργηση των αντι
κειμενικών κριτηρίων.

— Τα αντικειμενικό κριτήρια 
θεσπίστηκαν σε μια φάση οξύ- 
τατης δημοσιονομικής κρίσης 
και έπειτα από συστηματικό 
κοινωνικό διάλογο. Η ολοκλή
ρωση της αναδιοργάνωσης 
του υπουργείου Οικονομικών 
σε συνδυασμό με αποτελε
σματικότερα συστήματα ελέγ
χων για τον περιορισμό της 
οοροδιαφυγής θα επιτρέψει, 
όταν έρθει η ώρα. να αντικα
ταστήσουμε τα αντικειμενικά 
κοιτήρια με πιο σύγχρονες με
θόδους προσδιορισμού του 
εισοδήματος. Ας μην ξεχνάμε 
ότι είμαστε σε μια περίοδο, 
κατά την οποία όλες οι κοινω
νικές τάξεις πρέπει να συμβά
λουν .σότιμα με τους εργαζό
μενους στη δημοσιονομική α
νόρθωση και στην επίτευξη 
των εθνικών μας στόχων.

Στο μεταξύ, πιθανότατα ση
μειώνονται πράγματι προβλή
ματα σε μια σειρά περιπτώ
σεις. Η κυβέρνηση έχει κάνει 
διορθωτικές κινήσεις στα θέ
ματα αυτά. Αλλά ίσως υπάρ
χουν και άλλα. Η κυβέρνηση 
θα εξετάσει με ακόμη μεγαλύ
τερη προσοχή τα θέματα αυτά 
για να δώσει πς κατάλληλες 
λύσεις και να άρει τυχόν άδι
κες καταστάσεις.

—  Στους δυσαρεστημέ- 
νους από την οικονομική 
πολιτική του ΠΑΣΟΚ φαί
νεται να ποντάρει και ο 
Δημήτρης Τσοβόλας. 
Στους παραδοσιακούς αρι- 
στερίζοντες ψηφοφόρους 
ενδεχομένως υστερείτε 
σαν πρόσωπο.

Ο Δημήτρης Τσοβόλας μπο
ρεί να ήταν στο ΠΑΣΟΚ, μπο
ρεί να πάλαιψε και να δούλε
ψε με το κόμμα μας. Αν κά
ποια σπγμή πικράθηκε, από 
μια δύσκολη συγκυρία, αυτό 
είναι και κατανοητό και αν
θρώπινο. Δεν μπορεί όμως να 
μετατρέψει την πικρία του σε 
ιδεολογία και σε μια προσπά
θεια να υποσκάψει την προο
πτική του ΠΑΣΟΚ.


