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■  θεωρώ εθνική αναγκαιότητα ιη  
σύγκλιση και τη συμμετοχή στην Οικονομική και 
Νομισματική Ενωση Η ένταξη της Ελλόδος στο 
κοινό Ευρωπαϊκό Νόμισμα αποτελεί την προ
ϋπόθεση για τη συμμετοχή μος στην Ευρωπαϊκή 
Ενοποίηση
■ Αρα, αξίξπ τον κόπο να γίνουν θυσίες...

■  Οι θυσίες είναι αναγκαίες, αρκεί να 
τις κάνουν όλοι. Τα βάοη είνοι μεγάλο και πρέπει 
να κστανευηθούν δίκαια, διότι τελικά εκείνοι που 
9α επωΦεληθούν πρώτοι από την ένταξη δεν 
θα είναι οι απλοί πολίτες θα είναι οι επιχειρή
σεις Δεν σας κάνει εντύπωση ότι ο Ευρωπαίος

ΣννΛτενξη στον Ι τ α ώ ρ ο  

Λυγερό

πολίτης σήμερα είναι ευοωσκεπτικιστής; Βήέπει 
ότι η εξέλιξη της Ευρώπης σημαίνει ανεργία, 
κοινωνικό πρόβλημα, υποβάθμιση του περιβάλ
λοντος κ.λπ.
■ Τουλάχιστον, δεν είστε οπ’ αυτούς που 
τάξουν παράδεισο!

■  Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και να 
δώσουμε μια εξήγηση στους πολίτες. Η πολιτι
κή απόφαση της κυβέρνησης να συμμετά- 
σχουμε στην τρίτη φάση της ΟΝΕ, πέρσν των 
οικονομικών πλεονεκτημάτων, έχει και πολιτικά. 
Εκεί θα συνσποΦσσίξοντσι οι πολιτικές εξελίξεις 
στην Ευρώπη. Εάν δεν είσαι μέσα, θα μείνεις 
στο περιθώριο Αυτό είναι το κρίσιμο θέμα. Η 
επιδίωξή μας να συμμετόσχουμε δεν σημαίνει 
όη συμφωνούμε με τα κριτήρια του Μάαστριχτ. 
Τη μάχη για τον προοδευτικό προσανατολισμό 
της Ευρωπαϊκής Ενω σης, όμω ς, θα την 
δώσουμε μσξί με όλες τις προοδευτικές δυνά
μεις της Ευοώπης.
■ καλό είναι όλα αυτά, αλλά το κρίσιμο ερώ
τημα παραμένει: Μ* τον προϋπολογισμό γ ί
νεται πράξη η δέσμευση του πρωθυπουργού 
ότι θα πληρώσουν οι «έχοντες και κατέχο- 
ντες»;

■  κύριε Λυγερέ, ο προϋπολογισμός 
του '97 είναι σκληρός, προσπαθεί να είναι δίκαι
ος. αλλά έχει και τρωτά. Καταθέσαμε έναν προ
ϋπολογισμό χωρίς να κάνουμε κοινωνικό διάλο
γο Δεν μπορεί η κυβέρνηση να επιχειρεί ένα 
τέτοιος εμβέλειας άλμα χωρίς να έχει προηγηθεί 
ένας ουσιαστικός διάλογος με τις παραγωγικές 
τάξεις. Επρεπε να εξηγήσει τη σημασία του 
άλματος και το κόστος που πρέπει να πληρώ
σουμε Δεν κάνει να κρυβόμαστε.
■ πολλοί υποστηρίξουν ότι η οικονομική πο
λιτική χτυπάει στην καρδιά το κοινωνικό πρό
σωπο του ΠΑΧΟΚ.

■  Μ' αυτόν τον προϋπολογισυό προ
σπαθούμε να ικανοποιήσουμε και κοινωνικά κρι
τήριο και αναπτυξιακούς στόχους, αλλά όχι στο 
βαθμό που πρέπει. ΓΓ αυτό πρέπει να πούμε 
καθαρές κουβέντες.
■ Βλέπετε να υπάρχει έλλβμμα  σε καθαρές 
κουβέντες;

■  0  τρόπος με τον οποίον διαμορφώ
σαμε τον προϋπολογισμό δημιούργησε κλίμα 
ανησυχίος, Φοβίος και καταστροφολογίας στον 
πολίτη, με αποτέλεσμα να αησταλήσουμε τον 
ενθουσιασμό της μεγάλης νίκης στις εκλογές. Κι 
αυτό δεν μας βοηθάει να στηρίξουμε αποφασι
στικά την ποοεία προς τη σύγκλιση. Δεν μας 
βοηθάει να αναβαθμίσουμε το διαπραγματευτικό

μος μέγεθος, θέλω να τονίοω ότι παράλληλα με 
την επίτευξη των κριτηρίων σύγκλισης, η δια
πραγμάτευσή μος θα είναι και πολιτική διαπραγ
μάτευση.
■ Αυτές τις ημέρες έχουμε τα μπλόκο των σ- 
γρστών...

■  Πληρώνουμε δικά μος λάθη.
■ Ποια είναι τα λάθη;

■  Καθυστέρηση αντιμετώπισης τρεχό
ντων προβλημάτων, που δημιούργησαν το 
κλίμα. Μην ξεχνάτε ότι και πριν τκ εκλογές είχα
με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. όρο η ευθύνη είναι δική 
μας. Από τη στιγμή που δημιουογείται κλίμα, 
εάν δεν δοθούν άμεσα λύσεις, αυτό γίνεται χιο
νοστιβάδα. Οπως και έγινε. Τώρα θα πληρώ
σουμε το κόστος. Η κυβέρνηση έπρεπε να είναι 
έτοιμη να πει αμέσως όα σ' αυτό κσι σ' αυτό το 
αίτημα ναι, από εκεί και πέρα όυως όχι. κύριο 
όμως, να δείξει σταθερότητα, συνέπεια κσι πολι
τική ευθύνη, θα είχε πείσει πολλούς αγρότες.
■ Τώρα δεν to te  πείσει oúu τους οπαδούς 
του ΠΑΣΟΚ.

■  Είναι αλήθεια ότι συμμετέχει ένα 
μεγάλο ποσοστό οπαδών του ΠΑΣΟΚ, διότι 
φέτος υπάρχει έντονο πρόβλημα στις τιμές 
κάποιων αγροτικών προϊόντων όπως το βαμβάκι. 
Επιπλέον δεν ποοχώρηοσν οι θεσμικές πολιτικές 
που είχαμε υηοσχεθεί. Αυτό ηου έχει σημασία 
είναι ότι πρέπει να πάρουμε την ποωτοβουλία με 
συνεχή διάλογο να ξεκαθαρίσουμε τι είναι εφι
κτό κσι τι δεν είναι. Βρισκόμαστε στην αφετηρία 
μιας μακράς πορείας για την υλοποίηση του 
προϋπολογισμού, ο οποίος δεν έχει ακόμη ψηφι
στεί Εάν δεν κάνουμε από την αρχή καθαρούς

τους κανόνες του παιχνιδιού -και δεν επιμεί- 
νουμε ο' αυτούς- για όλες τις κοινωνικές ομά
δες. τότε πολύ απλό θσ αηοτύχουυε
■ Συμφωνείτε με τη μέθοδο διαπραγμά
τευσης ηου ακολούθησε η κυβέρνηση με 
τους αγρότες,

■  Η προσπάθεια έπρεπε νο ολοκλη
ρωθεί σε μισ-δυο κεντρικές διαπραγματεύσεις, 
οι οποίες θσ έκλειναν το θέμα
■ Δεν υπάρχει παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ στα 
δρώμενα. Δεν έδωσε καν μάχη. Δεν είναι 
αυτό δείγμα πολιτικής ανυπαρξίας.

■  Δεν θα διαφωνήσω Το ΠΑΣΟΚ. έχο
ντας συναίσθηση της ευθύνης του για το ότι δεν 
προώθησε έγκαιρα τα αγροτικό προβλήματα, 
συνειδητοποιεί σταδιακό ότι τελικό η όποια 
κινητοποίηση δεν είνοι ξεκομμένη από το συνο
λικότερο πολιτικό πρόβλημα της χώρος. Ελπίζω 
ότι με την πάροδο των ημερών η στόση των 
μελών του ΠΑΣΟΚ θσ κσθορισθεί οπό την πολιτι
κή διάσταση και λιγότερο από τη συντεχνιακή, 
όπως είχε συμβεί και την άνοιξη του ’95
■ Μήπως βρισκόμαστε μπροστά σε μια κοι
νωνική έκρηξη, ή τουλάχκησν σε μια κοινωνι
κή αναταραχή; Φοβόσθε αλυσιδωτή αντίδρα
ση;

■  Οχι. Είνοι νωρίς ακόμα Η αγροτική 
κινητοποίηση θα στείλει, βέβαια, το μήνυμά της 
Αλλες κινητοποιήσεις θσ εκδηλωθούν μάλλον 
αργότερα, όταν θα αρχίσουν οι συλλογικές δια
πραγματεύσεις.
■ Προβλέπετε ένα θερμό χειμώνα;

■  Ας πούμε ότι προβλέπω ένα ζωντα
νό χειμώνα1
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Με πιέζουν να βγω 
JTO «αντάρτικο»».___
I Οταν η κυβέρνηση fag  τόσο προβλήματα 
ιροστά της. θ*ν «Μ · πολυτέλεια να δ*σπν 
rh a  η δβχχωριστιεή γραμμή to« συνεδρίου 
Ισα στο παςο*

■  Δεν θα κουοσστώ να εησνσλαμβά- 
ω ότι είναι ευθύνη της ηγεσίας να ξεπερά- 
ουμε οριστικό τους όηοιρυς διαχωρισμούς του 
<**όθόντος. το ΠΑΣΟΚ είναι ενιαίο και το ενιαίο 
ΙΑΣΟΚ γιο να υπάρξει. πρέπει να το Φροντίζει η 
ιγεσία του. Με πρωτοβουλίες. κινήσεις κσι 
ιαρευβόσεις της. η ηγεσία θα περάσει το 
;ήνυυα προς τα κάτω ότι δεν υπάρχουν *ευείς' 
χ» 'εσείς*, ότι δεν υπάρχουν οι μεν και οι δε.
■ Ο σχηματισμός m e κυβέρνησης έγινε μ* 
3ξ>ο*ρυηκά κριτήριο;

■  Αυτό είναι σρυοδιότητα του πρω- 
θυηουργού
■ Κανείς δεν το αμφισβητεί. Ιο ς ζητάω να 
μου πείτε εάν κατά πτν άποψή σας «  επιλο
γές twv υπουργών έγιναν με αξιοκρατικά 
κριτήρια.

■  Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να συνειδητοποιή
σει σε όλα τα επίπεδα όπ εόν θέλει να πετύχει 
τους στόχους του, δεν έχει την πολυτέλεια δια
χωρισμών Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Αυτή 
είναι η ικανή κο* αναγκαία συνθήκη για να ξσνο- 
μαζέψουμε πς κοινωνικές δυνάμεις που ιστορικό 
εκΦοό&ι το παςοκ .
■ Συνεχίζει το ΠΑΣΟΚ να εκφοάζη τα συμφέ
ροντα των «μη προνομιούχων*;

■  Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτω από 
ποιους όρους θα γίνει η 
σύγκρουση με τα μεγάλα 
συμφέροντα Πρέπει να ξεκα
θαρίσουμε και με ηοους είμα
στε. αλλά κα τους όοους του 
παιχνιδιού Γιο να υλοποιήσει 
τους στόχους του. το ΠΑΣΟΚ 
πρέπει να προχωρήσει σε 
τομές και ρήξεις
■ Αν κάνστ* έναν επιγραμ
ματικό απολογισμό του 
κυβερνητικού έργου, τι θα 
Λέγατε;

■  Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι 
ξεκινήσαμε με ηάοα πολλούς στόχους συγχρό
νως χοειοξόυοστε προτεραιότητες.
■ Γράφτηκε 6η θα σος ζητήσουν να ανολά- 
βετε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

■  Δεν υηάοχει τέτοιο πρόταση.
■ Εάν υπήρχε;

■  Δεν θα με ενόέφερε η κυβέρνηση 
έχει ανάγκη από συλλογική προσπάθεια και 
ευθύνη
■ Καί ΤΟ ίίΑΙΟ Κ;

■  Το ΠΑΣΟΚ έχει ανάγκη από συλδογι- 
κή ηγεσία Δεν είναι κόμμα όπου ισχύει η ενός 
σνδοός σοχή χρειάζεται μια ηγετική ομάδα η 
οποία θα εγγυηθεί την επιτυχία της κοινής προ
σπάθειας 0 καθένας θα κριθεί από το βαθμό 
συμμετοχής σ' αυτή την ηοοσηόθειο
■ Το σημερινό Εκτελεστικό Γραφείο δεν

Λεττοοργεί σαν πγεηκή ομάδα;
■  Είμαστε στην αφετηρία. Προσπα

θούμε να βρούμε το ρυθμό μας. Προς το παρόν, 
η τυπική Λειτουργία του Ε Γ  δεν εηορκεί για να 
το μετστρέφει σε ηγετική ομάδα.
■ Είναι απλώς θέμα χρόνου; Μήπως αποτε
λεί εμπόδιο η σνάγκη κυριαρχίας m e ομάδας 
Σημίτη;

■  κύριε Λυγερέ, έχουμε μπει σε μια 
καινούργια Φάση Το ΠΑΣΟΚ. επί Ανδρέα Πσησν- 
δοέου. είχε την άνεση στο επίπεδο της κορυφής 
να συνοθροιΖει τις απόψεις, να τις συνθέτει και 
με τη βοήθεια του ιδρυτή να βγάζει αποδεκτά 
απ' όλους πολιτικά μηνύματα. Σήμερα, μας Λεί
πει ο Ανδρέσς Παπανδρέου. π αξιοπιστία του και 
η ομπρέΛα του Apa, ο πρωθυπουργός και όΛοι 
εμείς πρέπει να πείσουμε όπ είμαστε ικανοί να 
συνθέσουμε τις απόψεις και να προωθήσουμε 
συΛΛογικές πολιτικές. 0  ελΛηνικός λαός απαιτεί 
από το ΠΑΣΟΚ να παίρνει ηοΛιτικές πρωτο
βουλίες
■ Δεν μου απαντήσατε...

■  Σας είπα ότι μετά τον Ανδρέα 
Παπανδρέου το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να είναι το 
κόμμα ενός ανθρώπου Αυτό που έκανε ο 
Ανδρέας Παπανδρέου δεν μπορεί κανένας 
μόνος του ούτε να το κάνει, ούτε να το εγγυη- 
θεί Καθαρές κουβέντες.
■ Κάποιοι το προσπαθούν, όμως...

■  Οποιοι νομίζουν ότι μπορούν να 
συνεχίσουν τη Λογική της ηγεσίας Παπανδρέου

στο νέο ΠΑΣΟΚ της νέος περιόδου, 
κάνουν τραγικό Λάθος. Εάν 
θέλουν να ε*/αι αξιόπιστοι σ' αυτά 
τα οποία υποστηρΖουν, πρέπει να 
κατανοήσουν τα νέα δεδομένα. 
Αντί. Λοιπόν, να εμφανίζονται ως 
εκπρόσωποι ενός τμήματος του 
ΠΑΣΟΚ, καλούνται να διασφαλί
σουν τη συμμετοχή όΛων των 
στελεχών.
■ Ιο ς αχού« ια αναρωτιέμαι πό
σο αληθινή είναι η φήμη ότι ο 
Ακης τσοχατζόηουλος έχα  εν

σωματωθεί στη σημιτική τά©ι πραγμά
τω ν·...

■  Η μόνη ενσωμάτωσή μου είναι στην 
προοπτική του ΠΑΣΟΚ. Χρειάζεται να διακηρύξω 
την αυτοτελή παρουσία και συμβολή μου στην 
επιτυχία των στόχων του ΠΑΣΟΚ:
■ Κατά κάποιον τρόπο λειτουργείτε ενωτικά 
μέσα στη διοφορετικότητά σας

■  Σωστά το είπατε. Αυτά που θεωρη
τικά κατοχυρώσαμε με τον Ανδοέα Παπσνδρέ- 
ου, έχουμε την υποχρέωση σήμερα να τα 
κάνουμε πράξη. Η συνύπαρξη και η σύνθεση 
περισσότερων της μιας αυτοτελών ιδεολογικών 
και πολιτικών εκφράσεων μέσα στο ΠΑΣΟΚ είναι 
η εγγύηση της επιτυχίας του.
■ Αέχεσθε πΨσεις από φίλους σας να βγείτε 
στο εσωκομματικό -αντάρτικο»;

■  Ναι. σαφέστατα Υπάρχουν σύντρο
φοι. οι οποίοι με πολλή αγάπη μου λένε όπ δεν
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Πρέπει να εξειδικεύσουμε 
την αμυντική στρατηγική μας
■ Σε λίγες ημέρες θα συμμετάσχε- 
τε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, όπου θα 
συζητηθεί το θέμα των στρατηγεί
ων και του επιχειρησιακού ελέγ
χου στο Αιγαίο.

■  Η σύνοδος του ΝΑΤΟ θα 
είναι κρίσιμη, γιατί θα συζητηθεί η 
συνολική ανασυγκρότηση του οργανι
σμού Στη Μεσόγειο, πρέπει να βρού
με τη δομή του ΝΑΤΟ η οποία θα 
εγγυηθεί τη συνεργασία, χωρίς όμως 
να αγνοεί τις ιδιαιτερότητες και τις 
ειδικές συνθήκες κάθε χώρας
■ Τον επιχειρησιακό έλεγχο του 
Αιγαίου θα τον έχα  το στρατηγείο 
της Νάπολης ή το υηοατρατηγείο 
της Λάρισας;

■  Πρέπει να βρούμε απά
ντηση στο πώς θα συνδυάσουμε υς 
περιοχές ευθύνης των εθνικών κρα
τών με τη νέα δομή του ΝΑΤΟ. Πώς 
θα συνδυάσουμε την ευελιξία στην 
επιχειρησιακή κινητοποίηση με την 
εγγύηση της ισορροπίας ανάμεσα 
σας χώρες-μέλη.
■  ποια είναιηθέση μας;

■  Η θέση μας είναι να 
υπάρχει μικτό υηοατρατηγείο για 
κάθε χώρα Το δικό μας θα πρέπει να 
έχει την επιχειρησιακή ευθύνη όχι 
μόνο για την επικράτεια, αλλά και για 
το διεθνή θαλάσσιο κα εναέριο χώρο 
του Αιγαίου, όπως εΝσι η πάγια θέση 
μας.
■ Προ καιρού ο κ. Ροζάκης είχε 
προτείνει το μορατόριουμ που ι
σχύ« για τκ ασκήσεις στο Αιγαίο 
το καλοκαίρι να εηεκταθεί χρονι
κά.

■  Τη διαφορετική μου 
άποψη την έχω ήδη εκφράσει.
■  Ας έλθουμε τότε στην αναστολή 
των πτήσεων μαχητικών αεροσκα
φών πάνω από την Κύπρο. Συνήλθε 
το ΚΥΙΕΑ; Υπήρξε κάποια συνεν
νόηση μαζί σας;

■  Καμμία συζήτηση και 
καμία προεργασία.
■ Ποια είναι η άποψή σας για το θέ
μα;

■  Τμήμα της Κύπρου είναι 
υπό κατοχή. Το δικαίωμα των Ελλη
νοκυπρίων στην άμυνα είναι ιερό. 
Κανείς δεν μπορεί να τους το αμφι
σβητήσει Επομένως δεν είναι λογικό 
κάποια παρεμβσίνουσσ δύναμη νσ 
ζητάει από τη Λευκωσία να αποδεχθεί

δυσανάλογες δεσμεύσεις, που αφο
ρούν την ομυντική επάρκεια και ικα
νότητα της ελεύθερης Κύπρου
■ Apa, δεν έπρεπε να αρχίσει μία 
τέτοια συζήτηση.

■  Είναι αναφαίρετο δικαίω
μα της Κύπρου να έχει συνάψει πον
τική συμφωνία με την Ελλάδα για 
κοινή αμυντική στάση. Στη βάση αυτή 
άτσν ξεκινήσει μια αξιόπιστη πρωτο
βουλία επίλυσης του Κυπριακού, θα 
μπορούσε κανείς να σκεφθεί κινήσεις 
καλής θέλησης, που όμως όεν θό' 
ακύρωναν το δόγμα του ενιαίου 
αμυντικού χώρου
■ Υπάρχει πρόθεση κατεδάφισης 
του αμυνακού δόγματος;

■  Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. 
Απεναντίας, την Τρίτη θα έρθει ο κ. 
Ηλιόδης. ο Κύπριος ομόλογός μου. με 
τον οποίο θα συζητήσουμε την περαι
τέρω συνεργασία για το εξοπλιστικό 
πρόγρσυμα της Κύπρου. Παράλληλα 
προωθούνται, όπως διαπίστωσα όταν 
ήμουν στην Κύπρο, οι απαραίτητες 
υποδομές γιο την Αεροπορία, το 
Στρατό και το Ναυτικό. Σύντομα η 
Κύπρος δεν θα είναι μσκριό, θα είναι 
δίπλα μας Προσθέστε σ' αυτό κσι το 
ολοκληρωμένο αεροδρόμιο της 
Πάφου, που θα είναι σύντομα έτοιμο.
■ κύριε Τσσχπτζόοουλ*. m ié είναι 
ο« σχέσεις σας με τον κ. Πάγκαλο;

■  Τον τελευτα ίο  καιρό, 
έχουμε μία καλή συνεργασία με το 
υπουργείο Εξωτεοικών και οι δυο μαζί 
έχουμε τακτική συνεργασία με τον 
πρωθυπουργό
■ Εχει δηλωθεί ότι η εξωτερική 
πολτπκή βρίσκεται σε φάση αναθε
ώρησης. πιστεύετε ότι χρειάζεται 
αναθεώρηση η πολιτική, κυρίως έ 
ναντι της Τουρκίας;

■  Πκπεύω ότι η στρατηγική 
που έχουμε εφαρμόσει την τελευταία 
δεκαετία ένσ/π της Τουρκίας επιβε
βαιώνεται ως ορθή Επομένως, εάν 
χρειάζεται κάη σήμεοαείναι να εξειδι- 
κεύσουμε την αμυντική μας στρατηγι
κή σε όλα τα επίπεδα, ώστε νσ μας 
διασφαλίσει τη δυνατότητα αποτελε
σματικής απάντησης. Η νέα δομή των 
Ενόπλων. Δυνάμεων μας βοηθάει 
πάρα πολύ προς αυτή την κατεύ
θυνση
■ Ανοφέρεστε στη συγκράτηση 
των ευέλικτων μονάδων;

■  Αναφέρομαι στη δομή 
των Ενόπλων Δυνάμεων, που δια- 
σΦαλΖει η συγκρότηση σύγχρονων 
ευέλικτων μονάδων με ταχύτητα 
μεταφοράς και εμβέλεια πυράς κσι 
στην ηπειρωτική Ελλάδα κσι στα 
νησιά.
■ Το εξοπΛκτητό πρόγραμμα ηρο- 
κόλεσε σνηφστκές αντιδράσεις.

■  Στόχος είναι να δοσφολί- 
σουμε την ομυντική επάρκεια, δηλα
δή το ευέλικτο, το αξιόμαχο και το 
αποτελεσματικό των Ενόπλων Δυνά
μεων. Αυτό σημαίνει όπ αεροπορία. 
Στρατός και Ναυτικό, μέσα από μια 
συλλογική προσπάθεια θα είναι σε 
θέση και να αποτρέψουν και να 
εγγυηθούν αποτελεσματική αποτρο
πή και εόν χρειασθεί. απάντηση σε 
οηοιοδήπστε σημείο.
■ θα ηρομηθευθούμε ρωσικό ο
πλικό συστήματα; Maxnrwà αερο
σκάφη;

■  Μας ενδιαφέρουν πολιτι
κά οι καλές σχέσεις με τη Ρωσία Δεν 
μπορώ νσ προεξοφλήσω από τώρα 
εάν θα ηρομηθευθούμε κάποιο οπλι
κά συστήματα. Αυτό τον καιρό εξετά
ζονται όλες οι δυνατότητες της διε
θνούς αγοράς για 'έξυπνα' και σύγ
χρονα όπλα.
■ Προ καιρού προκάλεσε αίσθηση 
η εξαγγελία του νέου δόγματος για 
το -ισοδύναμο τετελεσμένο». Ποιο 
είναι το νόημά του;

■  Το νόημά του είναι πολύ 
καθαρό Δεν αοκεί απλά μια αμυντική 
στρατηγική υπεράσπισης των κεντη
μένων Πρέπει να καταστήσουμε 
σοφές ότι έχουμε τη δυνατότητα και 
είμαστε αποφασισμένοι για ισοδύνα
μη ανταπάντηοη σε κάθε τουρκική 
επιθετική ενέργεια . Αναφέρομαι 
κυρίως σε πιθανές επιχειρήσεις δημι
ουργίας περιορισμένων τετελεσμέ
νων από την πλευρά των Τούρκων 
Με το νέο δόγμα εξισορροπούμε 
άλες τις πιθανές απειλές.

μπορούν νσ αποδεχτούν μια πορεία η οποία 
τουλάχιστον δεν τους πείθει.

■ ΤΙ τους απαντάτε;
■  Τους αντιπαραθέτω την ανάγκη 

συνοχής του ΠΑΣΟΚ Τους λέω άτι σημαντικότε
ρο από την ανακατανομή των ρόλων είναι να 
ευθυγρσμμΖεσαι με τκ αγωνίες των κοινωνικών 
στρωμάτων που δεν συμμετέχουν στις αλλα
γές κορυφή*
■ Αλήθ«σ, ποια είναι η άποψή σος για την 
περιβόητη κεντροαριστερά;

■  Από την πρώτη στιγμή έχω κάνει 
σαφές ότι ο όρος κεντροαριστερά είναι περισσό
τερο μια γεωγραφική έννοια και λιγότερο μια 
ιδεολογική ή πολιτική έννοια. Γ Γ αυτόν ακριβώς 
το λόγο προσέχω πού και πότε τον χρησιμο
ποιώ.
■  Και η σύγκλιση των προοδευτικών δυνά
μεων;

■  Πιστεύω όπ η συγκράτηση κοινωνι
κού ρεύματος προοδευτικής κατεύθυνσης και 
ορκπερής προοπτικής είναι ουτό που έχει ανά
γκη σήμερα η ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό πάλε
ψα 22 χρόνια και γι’ αυτό θα συνεχίσω να 
παλεύω.
■  Αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε υπέρβαση 
του ΠΑΣΟΚ. ή τουλάχιστον σ ένα «νέο 
ΠΑΣΟΚ»;

■  Οχι. Κατ' αρχήν διαφωνώ με τη λογι
κή του παλιού και του νέου.

Πιστεύω όπ το RfclOK είναι ένας ζωντα
νός πολιτικός και κοινωνικός θεσμός, που εξε
λίσσεται.

Η δύναμη ενός πολιτικού φορέα δεν 
έρχεται από την ηγεσία. Ερχεται από τη σχέση 
με τον λαό. Αυτό έχει σνάγκη σήμερα το ΠΑΣΟΚ 

Μ  Ικέητεσθε να υποστηρίξετε για το δήμο 
Αθηναίων τη Μαρία Δσμσνάκη. όπως γράφτη
κε;

■  Οι προανσφερθέντες στόχοι είναι 
πολύ μεγάλοι για να χωοέσουν οε προγραμματι
σμένα προσωπικά σχέδια.
■ τον τελευταίο καιρό γίνεται πολύς λόγος 
για το αρχείο του Ανδρέα Παπανδρέου...

■  θέλω να στείλω το μήνυμα προς 
πόσο κατεύθυνση; Η επιτροπή, που ο ίδιος ο 
Ανδοέας Παπανδρέου όρισε με επιστολή του. 
θα προχωρήσει στην υπεύθυνη συλλογή κσι 
αξιοποίηση των αρχείων, στκ οποίες θα συμμε- 
τάσχει και το οργανωμένο ΠΑΣΟΚ

κάποιοι οφείλουν να καταλάβουν ότι ο 
Ανδοέας Παπανδρέου ανήκει στην ιστορία, ανή
κει στον ελληνικό λαό και έχουμε υποχρέωση 
όλοι νσ εγγυηθούμε την πρόσβαση στα αρχεία 
του και την αξιοποίησή τους από το ΠΑΣΟΚ


