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ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΣΗΜΙΤΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ: ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ

Συντήρηση ή πρόοδος το
Συνέντευξη στην Ολγα Τρέμη  

και το Νίκο Χατζήνικολάσυ

ΛΕΣ τις δυνάμει; της προο
δευτική; και δημοκρατίας πα- 
ςκϊτιτξγις κόλίί να υποστηρι- 
ξρνν το ΠΑΣΟΚ ο πρω
θυπουργός στο δεύτερο μέρος 
της αποχλεισττκή; συνέ
ντευξη; . που έδωσε oto 

ΕΘΝΟΣ. «θέλω να υπογραμμίσω. αναφέρω ο 
Κ. Σημίτης, ότι το βράδυ της Κυριακής θα προ· 
κύψει μία κυβέρνηση είτε συντηρητική tíre προ
οδευτική. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα των ε- 
κλογών», συμπληρώνοντας σε άλλο σημείο άτι 
την Κυριακή ψηφίζουμε, άτι για να δικαιώ
σουμε ανθρώπους αλλά πολιτικές «για να αρχί
σει η νέα πορι ία της Ελλάδας προς τον 21 ο αιώ
να».

0  πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προσδιορίζει τις 
σχίσεις του ΠΑΣΟΚ με την αριστερά και επα
ναλαμβάνει πως μετά τις εκλογές το κομμά του 
θα αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να αρχίσει έ- 
νας διάλογος, ο οποίος θο οδηγήσει οπήν ανα: 
γέννηση της σύγχρονης κεντροαριστεράς. 
Ταυτόχρονα επαναφέρει το θέμα της επανεξέ
τασης του εκλογικού νόμου,

Απαιτώντας και στα σχόλια για τους χαρισμα
τικούς ηγέτες «σι άη οι εκλογές χωρίς Ανδρέα 
Παπανορέου, είναι έργο Χωρίς πρωταγωνιστή 
ιονίζει: «Ο ηγέτης πρέπει να έχει χάρισμα, να 
τυγκινείτον κάομο, να τον μεταφέρει μηνύμα- 
;α» αλλά ταυτόχρονα συμπληρώνει· «Ο κόσμος 
>εν πρέπει να παρασύρεται από λόγους, να ε- 
αυπωσιάζίται από παρουσίες», σημειώνοντας 
έτι -«στην εποχή μας, σήμερα, πρωταγωνιστής 
πην εκλόγιμη αναμέτρηση είναι τα προγράμ- 
ατα, οι θέσεις χαι τα επιχειρήματα».
Π/,-..,- Λ *■«· ■ »-» «,ν.̂  Svi v>|f*s»í· ψ-f Μ/ΐνΟ-
ιια μνήμης, σημειώνει ο πρωθυπουργός, εζη-
r  J   ̂ -f — · · |  - K > « M « v * ^ > |p v > , v n v | r i y  I w v

ΙΑΣΟΚ επανέρχεται το σύνθημα σ «'λαός δεν
Ιχνά τι σημαίνει δεξιά».

Κύριε πρόεδρε, θεωρείτε θεπκή γιο 
Wá<  to πολπιχά μας πράγματα την εμπο
ρία η κ  τηλεοπτικής σος συνάντησης μζ 
τον Μ tpcpt; Κσι αλήθεια πιστεύετε &π θυ 
έπρεπε νο θεσμοθετηθούν ourοΟ ταυ tí- 
δουε οι κοινές ουνεντεύξας, ενδεχομένως 
με «πω ς τπρ βιιέλΛτους όρους;

J1-; Στην τηλεοπτική συζήτηση με τον κ  Εβερτ 
ÓOftjiT μετά από πολλές συζητήσεις, Ο κ. Εβερτ 
ελε μία αντιπαράθεση πρόοωπσ με πρόσωπο, 
i αντιπαράθεση η οποία, κατά τη γνώμη μου. θα 
ηγούσε σε προσωπική αντιδικία και θα υποβάθ- 
ε με τον τρόπο αυτό την ποιότητα της πολιτικής. 

EutkxpóTxfvnu* Hanfvtt οι »ποόχ wzrftwv

•wmvfíWLNvwahfetMÓnrjvaíítiiiíritxn
tuxrwtn nrtmdu*™M«i gurí και γι'vm fí· 
CKK n σιινέντπ'δ» éf» t*nvm>ÍH<X irm n4fQÛ 
im fa  ÚHyjviimnawed ιπιχληοοφά?*^.
;v όμως αποκτήσουμε την γμπειρίακαιη πρώτη 
ήτηση ήταν ένα βήμα, πιστεύω On σιις επόμε- 
εχλογικές αναμετρήσεις το μέσο αυτό θα μπο- 
με να το χρησιμοποιήσουμε πιο συχνά και χο- 
ναν τρόπο πιο ικανοποιητικό
é K \  Πώς ΟΧΟλ/όίετε την απόφαση της 
Ψ Α  ΝΔνσ ματαιώσει την κεντρικό προ* 
τλΟγκή της συγκέντρωση στην Αθήνα;
,: Η Νά και ο κ, Εβερτ επικαλέστηκαν για τη 
ιίωΟη της προεκλογικές συγκέντρωσης της 
στην Αθήνα, το γεγονός ότι δτν θέλουν να 
oiouy-Tmi πάλη. O nuín πηο^χλοΐιχή Ονγχέ-

•  ·  ·

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΗΤΑΝ 
ΠΑΝΤΟΤΕ 

ΠΑΕΙΟΨΗΦΙΑ 

■ ΣΤΗ ΧΩΡΑ, ΑΛΛΑ 

ΟΣ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ 
ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ 

ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΘΗΚΕ 
ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ  

ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΡΧΙΑΣ. 
ΑΥΤΟ ΘΕΛΕΙ ΝΑ 

ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ 
Ο  κ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ;

είναι διαφορετικός και πιστεύω ότι είναι πολιτι
κός Αισθάνονται ότι η συγκέντρωση δεν 0α έχει 
την επιτυχία την οποία θέλουν, ότι δεν μπορούν να 
συγκεντρώσουν τον κόσμο ώοτε νηδείξουν ότι βα
δίζουν στην επικράτηση στις εκλογές- Αντίθετα, η 
συγκέντρωση Ôq έδινε ένα αρνητικό μήνυμα ότι
I··- <■.«, , «vt iuuy

m  Πολλές φορές στο παρελθόν έχετε 
,.y Κυβερνητικό οχήματα, τα σκήμοτατων SO 

και πλέον υπουργών και υφυπουογών. Με 
τά πς «ώογές προχίθεοθε νο κάνετε πρά
ξη το »μικρό κσι ευέλικτο σχήμα»;

AJÍ.: Επιδίωξή μου είναι να έχω Ενα σχήμα το ο
ποίο να είναι αποτελεοματικά και καλά συντονι
σμένο,
Κατά τη συγκρότηση της προηγούμενης κυβέρνη

σης. διαπίστωσα όύ eívqi ανάγκη στην κυβέρνηση 
να υπάρχουν ορισμένε; λειτουργίες μέσα από τη 
μορφή υπουργείων. Οι λειτουργίες αυτές να εξα
σφαλίζουν κόι μία καλύτερη εκπροσώπηση από
ψεων και περιοχών και μισ καλύτερη παρουσία 
της κυβέρνησης σε κοινωνικούς χώρους. Πιστεύω 
λοιπόν όττ το σχήμα της τελευταίας κυβέρνησης α- 
νταποκρίνεχαι σ’ αυτό νο Οποίο είναι το δυνατό 
αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αλλά θα πρέπει και 
θα βελτιωθε ί όοον αφορά το συντονισμό και την α- 
ποτελεαματικότητά του.
Σε ό,τι αφορά τρμέγ8θός του, από την έμπει- 
ία την οποία έχω τους μήνες αυτούς, το μύγε
ς δεν μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά 
g n  είαΟε υπέρ ή κατά συν ανππροέ
W A  όρων;

ΑΠ..· Δεν θα ήθελα να μιληοω αυτή τιγ στιγμή για 
τη μετεκλογική κυβέρνηση Οταν 6q έλθει η ώρα, 
θα πρέπει να συζητήσω μ* τους συνεργότίες μον 
και τους ουντράφους μου οτο ΠΑΣΟΚ.

éM \ Λέγεται τελευταίο όπ παρήλθε η ο  
w A  ττοχή παν »χαρισματικών ηγετών» και 
όπ πύρα περνάμε ο* άλλου τύπου ηγεσίες 
κσι συλλογικύτερες λειτουργίες. M otora 
στο πλαίσιο αυτόν του πρσβλη/κττισμου, 
διατυπώθηκε και ηάποψηότι-εκλογέςχιτ·

ρόπ έχει φηφισθεί εδώ και πολλά χρόνια 
και παρόν ΤΟ ΠΑΣΟΚ από Την πρώτη στη* 
μή τον είχε καταδικάσει. Γιατί έπρεπε νσ 
φδόάσουρε one παραμονές των εκλογών 

διαπιστώσεις προβλήμήμοΐα στα ι ·
φ
για να Οιαπίι
κλογικό μας σύστημα;

Ail.: Οι εκλογές ήρθαν γρήγορα χαι όπως πυλλά 
οχέδτα δεν πραγματοποιήθηκαν, π Λ η ονηθεώρη 
ση του Συντάγματος, η μετεξέλιξη τΟυ ΟΓΑ σε νΟ 
ριο Ταμε ίο ασφάλισης, έτσι καιτπ προβλήματα τα 
σχετικά με τον εκλογικό νόμο δεν μπόρεσαν να 
βρουν απάντηση. Επαναλαμβάνω όα θα τα εξετά
σουμε και θα προόπαθήσουμι: να κάνουμε μία ε
κλογική νομοθεσία η οποία θα ανταποκρίνεται 
στα πιο σύγχρονα δεδομένα της ελληνικής κοινω 
νίας.

g m \  Το γεγονός όη λειτουργεί η Oewpla
w * r  n
μικρό κ
ν ε ιό π ι .
λογικότερη κατεύθυνση

AJ] .; Δενσυζητώ«  θα κάνουμε, γωτί δεν είμαι έ
τοιμος γι’ αυτό. Μου έχουν εωοημανθεί μία ααρά 
από ελλείψαςτης εκλογικής νομοθεσίας, π,χ. η μη 
δυνατότητα των Ελλήνων του εξωτερικού να ψη
φίσουν. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία πρέπει 
ναδδύμι.

Νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει πιο «Ιημι

.. ,σ), ενώ κυκλοφορούν φόρες 
μετά πς εκλογές ο Γερ, Αρσόνηε θά μετά· 
κινηθεί από m  υπουργεία Εθνικής Αμυνας 
και ο Ακης Τσοχοτζόπουλος θα χάαει

έχει χάρισμα, Πρέπει να μπορεί να ουγκινεί τον 
κάσμσ, να του μεταφέρει μηνύματα,

Τϊλίπιίβϊκίλωί. βαλν£α<τιή ίτι

Βίο» utjfyfis.xai.ta ρτνκνή-
ω οεν πρέπει να παρασύρεται από ΧΑ

προτάσεις, να έχει συναίσθηση ποιο τίναι τα προ
βλήματα χαι ποιες είναι οι λύσεις που θα εφαρμο- 
σθούν Αν απλώς αχούμε ω
ραία λόγια ή ουγκινούμοστε α
πό μία ωραία εμφάνιση, 
έχουμε πολλέςαπογστηεύσεις.
Αν ξέρουμε τι θα συμβει, γάτε 
μπορούμε να συνεργαστούμε 
σ' αυτό το πρόγραμμα και να 
πετύχουμτ τους στόχους αυτού 
του προγράμματος. Ο κόσμος 
πρέπει να έχει συνείδηση Κ» 
εμείς προσπαθούμε ο κόσμος 
να έχει συνείδηση των θεμά
των,

ΚΜ \ κσι η απουσία Πα- 
ψ π α ν & ρ έ ο υ  για την οποία πολλοί κά
νουν λόγο;

ΑΠ.: Ο Α, Παπσνδρέον ήταν ένας ηγέτης που 
χρωμάτιζε έντυνα τον προεκλογικό αγώνα. Λέί- 
ιΤει, αλλά αυτά δεν σημαίνει όη σ εκλογικός αγώ
νας αυτός είναι ένας εκλογικά; αγώνας σ οποίος 
δεν έχει θέματα, δεν έχει ενδιαφέρον και δτν χα- 
ρακτηρίζττατ από μία αντιπαράθεση η οποία επι
σημαίνει τα κύρια προβλήματα 

Η Ελλάδα βρίσκεται ο' ένα σταυροδρόμι, ο κά- 
σμος πρέπει να το καταλάβει αυτό κάι να σποφα- 
οίαει σύμφωνα με την πυρεία που θέλει για τον τό
πο.

Γϋολάχκττου το μισό χαρτοφυλάκιό του.
ΑΠ.: Δώσαμε όλυυς αυτούς τους δύσκολους μή

νες μω πολύ μεγάλη μάχη μέσα aro ΠΑΣΟΚ και 
πιτύχαμε όλοι μαζί, μια πρι^ύγνωρη κατάκτηοη 
για τα πολιτικά πράγματα της μοίρας: Την ινοτηια 
και τη συνοχή του ΠΑΣΟΚ με σεβααμότης διαφο· 
ρπικής άποψης-

Η βνάτητά μας τίναι σήμερα χαλύβδινη, ακριβώς
επειδή ΟύΤΙ tvái KnnimmiuK η,τ»·· /illnf >■<".>'-
χώρο μας, ο*;«χεχαι την »ταμπέλα* οτο πρόσιυπα:

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜ ΟΙ 
ΑΙΝ ΙΗ Μ ΑΙΝ Ε» 
ΑΠ Π ΛΙΙΑ ΤΗΓ 

ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

Æ n  Μετά τα πρώτα γκάλοπ που παροπέ 
Τ Α  μπουν σε 
ΠΑΣΟΚ και Νέος

K-ÊBEMiüa

μεταξύ  
'ας, επιμένετε 
i τις εκλογές ο
' w f tL ____

$ ϊ «^?ί«χοςτουΊ?/(ί5Κ>·. f  ια μ/να μέσα στο 
ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχουν «Σημιτικοί» και «»ανΐι-Γη- 
μιτικοί». Η παρουσία μου. η δράαη μου στην πολι

τική ζωιί όλα αυτά τα χρόνια, έ
χει συνδεθεί, πιστεύω, με τη 
διεκδίκηση της αξιοκρατίας στ 
όλστσ επίπεδα, Εχει συνδεθεί 
με ttjy αναγνώριση της αυτονο
μίας του κάθε στελέχους, Εχει 
οτη'δεθίί με το σεβασμό της δια- 
φορεηπής γνώμης. Αλλυππε. σε 
όλη τη διάρκεια της πολιτικής 
μου διαδρομής, γι’ αυτό πάλε- 
ijKL

Ετσι, λοιπόν, η νέα κυβέρνηση 
Σημίτη, δεν θα ε (ναι «Σημιτική» 
0 «  είναι κυβέρνηση του 

ΠΑΣΟΚ, μ« πρωθυπουργό τσν Κ. Σημίτη, θ α  εί
ναι κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. στην οποία θα κάνω 
κάθε προσπάθεια ώστε να δραστηριοποιηθούν ό
λε ς οι δυνήμί ις του Κινήματος |ιί μοναδιμό κριτή - 
ριο την αξιοκρατία.

Ψ >  Είπατε ότι θευιρείτο αναγκαία την
/  πρόωρη προσφυγή στις κάλπες ε

πειδή thaï απαρσ/τφη η ioftnf εκλογή γ»υ
πςεκσυνχρονισπκέςτόμέςηονχρειόζκται 
η χώρο. Αν, όπως δείχνουν οι δημοσκοπή
σεις, m ποσοστό σας είναι μικρότερο από 
αυτό του V3 και ταυτοχρόνως κλείσει η 
»φαλ(δα·με 
έχουμε μία λ 
no tij σημει
που 6α είναι περισσότερο δέσμιας της ε
σωκομματικής ονππολίτενσης;

ΑΠ,; Κάθε εκλογή έχει τη δική της σημασία, που 
καθορίζεται από το μέγεθος των επιλογών ας ο-
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δίλημμα των εκλογών

' θα ξεκινήσουμε την πρωτοβουλία ενός 
9 ουσιαστικού διαλόγου. Η νέα εποχή 
ιρέπει να σηματοδοτηθεί από την αναζήτηση 

και ανασύνταξη τη ς κεντροαριστερός 9
ίμα και το δικό μας επίτευγμα, δηλαδή η ομαλή 
αξη μετά την ασθένεια Παπάγδρίσυ, εμπεοιε ί- 
ιυτό τα στοιχείο, από τη στιγμή πόν ο πίκα- 
συργός δεν είχε τη νομιμοποίηση της άμεσης 
ιής εντολής.
ιστόν, η απόφαση μος για προσφυγή στις κάλ- 
είχε αυτό ακριβώς το νόημα: Να λυθεί με τρό 
ώιαμφισβήτητο. με τρόπο ορισηχό, το πρόβλη- 
ηςαισθητήςπολιτικήςαβεβαιότητας Κοισυιό 
'(νει. Η κυβέρνηση που βο προκόψει 0α »(ναι

φ \  Σπς τελευταίες σσς συνεντεύξεις ό- 
Κ»* η ν  0σ< ρώτησαν τι θσ γίνω αγ χάσε* 
η, ποραπέμφαη στην εντολή τανΙννΒ$ρί 
?υ γτο τρ/ίττ) παραμονή σας στην ηραία 
ίον ΠΑΐΟΚ ενώ παράλληλα είπατε στι πθ- 
πτπε αναλαμβάνετε ττς £σ0σν*ς σας. Η σ- 
τόντησή σας ωστόσο θεωρήθηκε σνττβσπ 
σ). Τλθσ «*νετ5 τελ«ή; θ α  ίτορσοηθεΛτ,· 
λσ εξαντλήσετε τη θητεία σας στην ηγεσία 
να ΠΑΙΟΚ' Ή  θα παροπέμφζτε το Ρέμα
Γτυ θεσμό Οετψιένα Οργανα;
,: θεωρώ άτι έχω δώσει πλήρη απάντηση σ’ 
το υποθετικά ερώτημα. Δουλέψαμε Οχληρά 
ΪΑΧΟΚ για να υπάρχουν και να λειτουργούν 
τγανα ,
ϊιαχ£ΐ'νΰιτ(>*&β>4ητηγν*Φ&»” Ή Ρλίη.

νκλνθό-
aitιaíkíkiS^^O m ^^< ^σ> ·«i(a^’lßl>σ 
τυφ*ώρ*<\ ΐΑν.ιΠΜΟΜΚΜίινπ’ ν*%ιπ; Τε 
Ικ  ΓΚ ΜΤΗΓΓΐΦ*Κ. "Β & Η ΐίίΙΒ Κ Μ νηάτ. 
ανςΐιον,βθ6ΐυόλόίΙοηεηχικπίιν*<:αΜ\ 
;ίρετε, πάντως, ότ\ τέτοιες αποφάσεις δεν θα 
σκίνο πάρω: Η νίκη μας θα είναι μεγάλη. 
ψ \ Κύριε πρόεδρε, εκσυγχρονισμός οψ 
V  μαίνωεηιτπροψήι^ΟΟνθίβίΟΤΟλο· 
α τον V ; πόσα συμβατό μβ Π7*νέο βτ?<ν 
ί» «Μμ το σύνθημά «ο λαός δεν ξεχνά π 
τμπλτο Α$θά» πατ ο χαρακτηρισμός τον κ. 
ίψ τ ν ς ^ ω Φ / π κ
Ο εκσυγχρονισμός δρν σημαίνει οι *αμία 

τωοη απώλεια μνήμης. Το αίτημα του τ κ
υνισμού της έλληνιχής κοινωνίας σε όλα τα 
δα, το μεγάλο αυτό λεύκά αίτημα, δεν συμβα
τέ καμία «ερίποοση με την έλλειψη γνώοης 
νίδιατηφΟοη της συντηρητικής παράταξης,
: πρακτικές τπί Δ»ξιός: Προκοπές που -,άν.
. στο παρελθόν, πρακτικές πσυ χρησιμοποί-

ήθημαν απά τους ανθρώπους που είναι σήμερα 
στην ηγεσία της Νά.
Χρειάστηκε μεγάλος αγώνας για να αλλάξουν τα 

πράγματα στη χώρα μας. Και τα μεν πράγματα άλ
λαζαν. χάρη Οτύυς αγώνες της δημοκρατικής πα
ράταξης, αλλά, ξέρετε, οι άνθρωποι σπάνια αλλά
ξουν: Ο ανταρχιομάς είναι η ιδεολογία τους Γι’ 
αυτά, δεν πρέπει να ξεχνάμε

ΟΡΚψένοι ανησυχούν όπ Οα αποδεκ·
W y  χβεί μετά τις «*1σγάς πως το νέο 
ΠΑΙΟκ εΛτπ στην πραμιατικότιμσ ένα νέο 
κόμμα, το προσωπικό σαςκόμιια. θα ψ -  
pnmknv ¿w  νικηφόρο &άσγήό οποτέλΒ- 
σμα ως «πράσινο ®«κ» ψο την ιδεολογική 
μτπεζέλιξητόυΠΛίΟΚ:

ΑίΧ; JT όλη μου τη ζωή έχω αγωνιστεί για να μην 
είναι τα κόμματα ‘ ιδιοκτησίες* προσώπων -  και 
βέβαια δεν πρόκειται τώρα ν’ αλλάξω απάψεις.

Το ΠΑΣΟΚ δ*ν είναι ένα «νέο κόμμα*. Εχουμε 
την ιστορία μας τα t*m  ύγματά μας, πον άλλαξαν 
τη μοίρα της χώρας έχουμε τα λάθη μας πολλές 
φορές μεγάλα. Κυρίως όμως έχουμε μπροστά μας 
to συλλογικό μέλλον, την προοπτική.

Το ΠΑΣΟΚ αγωνίστηκε και θα συνεχίσει να α
γωνίζεται για να είηι» σ» κάθε περίοδο το κόμμα 
που εμπνέει, το κά)ΐμα «ου εκφράζει όλα εκείνα τα

Ä ατú της ελληνικής κοινωνίας πσν βλέπουν
ο μέσα απά τη δημιουργία, ίψ  πρόοδο, την 

ανάπτυξη, την κοινωνική αλληλεγγύη, την εθνική 
περηφάνια.
Το ΠΑΣΟΚ θα εκφράξει πάντοτε όλους εκείνους 

τους πολίτες που απαιτούν δημοκρατία, ισονομία, 
κοινωνική δικαιοσύνη,

Ετσι, το ΠΑΣΟΚ δεν θα γίνει ποτέ «ιδιοκτησία»
Το κόμμα μας η μεγάλη δημοκρατική παράταξη, 
υπάρχει πάνω απά πρόσωπα. Από το λαό, για το 
λαό,

4 0 1  ΙττΜχη πρώτης γραμμής σποκσ-
W y  λούν τον Δ. ΤροβόΙο *προόότη·\ *ο- 
ποστότη» και <*&ιοοπσστήα. ΐισαςιτρορλη· 
tiarfiei ntpiooirtpo, το νβγονάς <m ro 
CHKKJ σας κόβει ψήφους ήτο  ενθόχΛωνο 
να amrpyerwrriom /¿ενά πςλϊΙβπτΜίβρίοι/ 
μΦ οργΟνωμέντ) αρτΟτνρή αντυτΟλΗννΟη 
μέσο στη Βουλή, που Οκνρητικό θσ μττσ- 
ροόσε να λειτουργήσω και ως »πόλος 6λ- 
ζης» των KuonptamuivMV βουλευτών row 
ΠΑΖΟΚ, Vroflcrt/nr χΟνς χΟΡΟ*τηρκηιοι)ς I

Μτροδόιηφγ «οποστόιττςνπ-ά;
ΑΠ.ι Κσταρχην, θέλω νμ πω όη πρακτικές ποινι- 

«οπσίησης της πολιτικής ζωής δεν αφορούν εμάς 
που άλλωστε είμαστε διαχρονικά θύματα τέτοιων 
μέθοδεύοςων.

Πράγματι, δεν θα ήθελα νμ ψηφίσει κάποιος το 
ΠΑΣΟΚ. όχι τπτιδή συμφωνεί με νις Θέατις μας 
και το πρόγροιηιά μας. αλλά επειδή ιπηριάστηκε 
από το ένα ή το άλλο δημοσίευμα για προσωπικές 
υποθέσεις ταυ ενός ή του άλλου αρχηγού κόμμα- 
νος.

θέλω ya υπογραμμίσω, πάντυ>ς, όο το βράδυ της 
Κυριακής θα προκόψει μία κυβέρνηση; Αυτή η 
κυβέρνηση, θα είναι είτε συντηρητική, είτε προο* 
δενττκή.
Αυτά είναι ξεκάθαρο Αυτό tfi/Oi το μεγάλο ερώ- 

τημα αγττυθυ. των εκλογών. Απά εδώ κάι πέρα, θέλω 
να θυμίσω óu ο κ. Τσοβάλας αποχώρησε από το 
ΠΑΣΟΚ μιτά απά μία «ήιιλίατου Α, Παπανδρέου 
θέλω να θυμίσω άτι ήταν επί οκτώ χρόνια στο 
υπουργέ (ο Οικονομικών και εφάρμοζε, πσλλέ ς φσ 
ρές με επιοη/α, ainá τα οποία ρήμερα καταγγέλ- 
λίι πΟμπωδιύς.

θέλω να θυμίσω άτι η δημοκρατική παράταξη ή 
ταν πάντοτε πλειοψηφία στη χώρα, αλλά ως την (- 
δρυση του ΠΑΣΟΚ υαλασοωρήθηκε ιδιαίτερα απά 
ΤΟ σύνδρομό της πολυαρχίας.

Αυτά θέλει να κπαναφέρτι o X, Τσοβάλας, Γι' 
αυτό προσανατολίζει άλο «ο μένος της κριτικής του 
προς το ΠΑΧΟΚ, αφήνοντας τη 
συντήρηση στο απυρόβλητο: 

θίλϋ) επίσης να θυμίσω ότι σι 
συγκρούσεις δεν είναι χάη «ρω- 
τάχνωρσ στο ΠΑΣΟΚ; Πολλοί, ό
λα αυτά τα χρόνια, συγχρουσιή- 
καμε για τις απόψεις μας και τις μ 
Λίτς μας. Αλλά όσοι ακολούθησαν 
μοναδικό δρόμο εκτός ΠΑΣΟΚ, ήταν η εξαίρεση. 

Την Κυριακή, δεν ψηφίζουμε για να «δικαιώ
σουμε* ανθρώπους. Ψηφίζουμε yia vq δικαιώ
σουμε πολιτικές. Για να αρχίσει η νέα πορεία της 
Ελλάδας, προς τον 21 ο ο ιώνα.

áM \ όίγςτσι ότι τα όσα έχετε αεί εδώ KW 
Wmt ¿va χρόνο περί κεντροαριστερός *

S ttrOuv κάποιους πρσνπικοός σχρ· 
ούς,αλλό και &ηδ$ν οίνοι nrtoif άΑλσ 
κάποια παλμικό τρικ. Ποια εΜ» η δι 
κή σσς απάντηση στις επικρίσεις οντές:

AJI: Βχω καταθέσει με μεγά
λη σαφήνεια την πρότασή μου 
για την κεντροαριστερά Οι 
προκλήσεις της τποχής μας, η 
αναγκαιότητα υσυ εκσυγχρονι
σμού, το πέρασμα στον 21ο αι
ώνα, απαιτούν νέες απαντή
σεις. νέα οράματα mi μαζί νέ
ες πολιτικές απ’ τη σκοπιά των 
αρχών της κοινωνικής δικαιο
σύνης, της αλληλεγγύης των αρ
χών της Αριστερής.

Αυτό τϋ πολιτικό στοίχημα α
φορά το ΠΑΣΟΚ, αλλά και ό
λους τους φορείς, πολιτικούς και κοινωνικούς, α
φορά κάθε πολίτη που ενδιαφέρετοι για την πο
ρεία του τύπου και επιθυμεί την αναγέννηση της 
σύγχρονης κεντροαριστεράς. Πράκειται για μια 
ουσαχιποίή υπόθεση, «συ αφορά την κλληνική κοι
νωνία, πέρα από πρόσωπα, κομματικό σχήματα ή 
τακτικιομούς Η υπόθεση αυτή t(Vai η μεγάλη ελ
πίδα για to ΠΑΣΟΚ και την προοδευτική παράτα
ξη και φιλοδοξώ να συμβάλω ουσιαστικά στην υλσ- 
ποίησή της.

jg f  §  Uttó τις εκλογές. πρστίΒιαη νο σ· 
W y  νϋλάβίτσ κάποιες πολιτικές πρωτο
βουλίες γιο γην ανασύνθεση, όπως εσείς 
Λέτε, της κεντροαριστερός; και ποιες Θα ef- 
ναι αυτές;

ΑΠ.: Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητο από την ι· 
κλογίκή επιτυχία των κομμάτων, θα ξεκινήσουμε 
την ηρωτοθουλίο ενός ουσιαστικού διαλόγου. Η 
πρωτοβουλία συτή είναι ξωιική ανάγκη τόσο για 
τις προοδευτικές και δημιουργικές δυνάμεις της 
κοινωνίας, όσο και για την ίδια την πολιτική ξωή 
του τόπου.
Η νέα εποχή πρέπει να σηματοδοτηθτίσπό την a

ναζήτηση και ρνοούνταξη της 
κεντροαριστεράς

4 V )  Παοότσ όσα λέτε για πς 
W y  οψσνς οοςρε την Αριστε
ρό, πολλοί είναι εκείνοι που οσς κο· 
τηγοροΟνόπ προσποθείτε να λεηλατήσετε 
το χώρο αυτό, ακολουθώντας την τακτική 
του Ανδρέο Ποπανδρέου: Τι το δισφορεη· 
κό υπάρχει στην πολιπκή σσς τακτική ένο 
νπ της Αριστερός;

ΑΠ·: Είναι θεμιτό σε μια εκλογική σνοηιέτρηση νο 
κάθε κόμμα να προοπηθτί να συγκεντρώσειι» μά- 
ξιμσυμ δυνάμεων στο λαό, Βμείς. εωοαύκουισ τη 
μέγισιη εκλογική δύνερίη. μαι όχι παραπλανώντας 
τους πολίτες, αλλά καταθέτοντας to δικά μας όρα 
μα, τη ôotij μας πολιτική πρόταση.

Q».mÀùisamM dlim  «υ rniUfiKKnynurm1·
Φ’Τ πτην 4oumod ôcy e/γαι dunawiín KWW

πτερό.
Κι αυτό είναι πολ.0 λογικά, αφού μττά το παγκό- 

σ)ΐιο ’89 που άλλαξε τον κόσμο, ο χιδρος όσωνανα- 
φέρσντάι οτο δημοκρατικό σοσιαλισμό, στη σύγ
χρονη κεντροαριστερά, δεν μψορεί να είναι χωρι
σμένος με βάση την πολίτικη γεωτί 
στεράς του παρελθόντος

I γεωγραφία της Αρι-

m Æ k m
m SÈÊÊ m

ΤΟ Π ΑΙΟ Κ  Η Β Α Ι3  
ΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΚΑΙ 
Η ΝΑ ΤΗ ΜΑΥΡΗ 

ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ

Λ Κ \  Μ επίκληση της χσμέ- 
W y  νης ψήφου, είναι εκ
συγχρονιστική αντίληψη;

A lt ; orôv ο πολίτης επιλέγει με τη 
συνείδησή τον να ψηφίσει ένα κόμ- 
μαγια τις αρχές και την πσλπτκή του, 
καθώς και την αποτ€«σ)ΐατικότητά 
του. κανείς δεν υ»γ πτίθτι άα η ψή

φος υου είναι χτψένη.
Οκιν όμως συναισθηματικά και μσνο, για λόγους 

δυοαρέσκτιας ή απχσοήτευσης. με την ψήφο του 
δημιουργεί ένα αποτέλεσμα δσιφσρηικό απ’ αυτό 
που επιθυμεί, ο' ά,α αφορά τη διακυβέρνηση εης 
χ>5ρας, τότε ακυρώνει τους πρανιίαηνούς συοχετι- 
σμεώς avájwaa στην προοδ ε υττνή «σι TO συντηρη- 
τική παράταξη.
Εμείς απευθυνόμαοτ»: και στη λογική και στο 

συναίσθημα υπν πολιτών, ιδιαίτερα όσων ιμήηκσσν 
ΠΑΣΟΚ το '93. Μαξί. με τη δική τους συναίνεση 

και συμβολή, οικοδομούμε τηνι- 
σχυρή Ελλάδα με κοινωνική ευ
αισθησία. Δεν πρέπει να γπθεί 
αυτή η ευκαιρία για TO λαό υΟς, 
και είμαι Βέβαιος ότι αιαο θα 
εκφρασθεί την επόμενη Κυρια
κή.

4 0 }  Ενώ τόσα χρόνιο 
W y  υποστηρίζετε την 
ανάγκη εκσυγχρονιομού 
της πολτπκής ζαιής και
TOU πολιτιχού λόγου, μι
λώντας στην Κρήτη σπσ- 
καλίσατε τον ompró της 

ΝΑ ιΈΚΟΦ/Γή". Ρ χαρακτηρισμός αυτός, 
που θε ατρήΰηκΒ προσφυγή ( f  «ναν πολιτι
κό λόγο που παραπέμπει στις δεκαετίες 
του Ί30 και 70, συμβάλλει στον εκσυγχρο
νισμό της PóAmwfc μας ζωής;

ΑΠ : Ολοι όι πολίτες έχουν αντιληφθεί ότι σε 
αυτές τις εκλογές το ΠΑΣΟΚ καταθέτει με από
λυτη ειλικρίνεια, το πρόγραμμα, την πολιτική που 
θ’ ακολουθήσει ως κυβέρνηση μετά την 22α Σε-
ητίμβαίσυ

Επιδιώξαμε να υπάρχει διάλογος επιχείρημά 
των, γόνιμη αντιπαράθεση ιδεών και πολιτικών. 
Αλλο» επαεξον τη μαύρη προπαγάνδα,τηνακατά- 
σχετη και κάλπικη παροχολογία. που αποτέλεσαν 
το «σήμα κατατεθέν» της εκστρατείας της ΝΔ 

Η αντίληψή μας για ένα σύγχρονο πολασεό λόγο 
αφορά -την ειλικρίνεια, την καθαρότητα και την 
τεκμηρίωση·*»« θέσεών μας. Αυτό δεν σημαίνει δ
α παραγράφεται η ιστορία, η παράδοση κάθε κόμ
ματος ή πολιτικού, ιδιαίτερα όταν κάποια γεγονό
τα έχουν σημαδέψει τη μνήμη του λαού μας. Διότι 
εκσυγχρονισμός, δενσημαίνει απώλεια της ιςαορι-
«ής μνήμης
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