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SKY 100.4 FM STEREO
ΕΚΠΟΜΠΗ: "TO ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ TOY SKY"

ME TON ΠΑΝΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤ0Π0ΥΛ0

* ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ 
(ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΓΙΑΝΝΗ ΠΡΟΒΗ)

* -  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ Βουλευτής ΠΑΣΟΚ

* ΣΗΜΕΡΑ Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ 
κ.ΜΑΡΚΟΥ ΒΑΦΕΙΑΔΗ
-  ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ
-  ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ
-  ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΣ Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ

* -  Κ Ρ Ι Σ  Χ ΑΜΣ Α Ι Ρ  Π ρ ό ε δ ρ ο ς  τ η ς  Ο ρ γ ά ν ω σ η ς  του 
Δημοκρατικού Κόμματος στο Νιου Χαμσάιρ των ΗΠΑ

* ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΝΤΩΝΗ ΣΚΥΛΛΑΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ 
ΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΗ -  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ 
Γ.ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΗ

ΤΡΙΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1992

ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩ^ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ 
(ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΓΙΑΝΝΗ ΠΡΟΒΗ)

Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: θέμα της ημέρας κυρίες καί κύριοι ο πολιτικός απόηχος των 
χθεσινών εξελίξεων στο ΠΑΣΟΚ. Εξελίξεων που δρομολογήθηκαν όπως είπαμε από το 
Σάββατο με την αιφνιδιαστική απόφαση του Προέδρου του Κινήματος να προχωρήσει στη 
διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα τριών βουλευτών. Των κυρίων Παπαδόπουλου 
και βεβαίως δυο ακόμη μελών της Κεντρικής Επιτροπής Των κυρίων Κεδίκογλου και 
Καστανίδη.

Να σημειώσουμε ότι οι διαγραφές προκάλεσαν ένα έντονο παρασκήνιο στο 
ΠΑΣΟΚ από το Σάββατο μέχρι και την Δευτέρα. Η πρώτη φάση της κάθαρσης του 
θέματος ήρθε χθες με την απόφσση του Εκτελεστικού Γραφείου.

Το παρασκήνιο θα το παρακολουθήσουμε αμέσως τώρα. Εχω κοντά μου 
τον συνάδελφο Γιάννη Ηροβή. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά τους. Χθες 
είχαμε μια απόφσση η οποία ευφυώς κατ’ εμέ, χαρακτηρίστηκε σήμερα από την κυρία 
Μερκούρη σαν ιστορικός συμβιβασμός. Να δούμε λοιπόν ποιοι είναι οι χαμένοι και οι ποιοι 
είναι οι κερδισμένοι. Ή  μάλλον πόσοι και τι έχασαν από τις δυο πλευρές.

Γ.ΠΓΟΒΗΣ: Εγώ θα έλεγα καλύτερα μορατόριουμ. Ο ιστορικός συμβιβασμός συνήθως 
έχει μια διάρκεια χρόνου μεγάλη. Ή σύμφωνο μη επιθέσεως.

Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Πολύ σωστό. Το μορατόριουμ ίσως είνα; το πιο πετυχημένο με 
την έννοια ότι απλώς καλύπτει μια φάση. Αφήνει ανοιχτά τα ενδεχόμενα για τις επόμενες 
φάσεις.

Να πούμε κυρίες και κύριοι ότι οι πρώτες εκτιμήσεις από το χώρο του 
ΠΑΣΟΚ είναι ότι αυτή η φάση στην οποία θα ισχύσει το μορατόριουμ θα φτάσει μέχρι τις
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εκλογές τις επαναληπτικές στη Β’ περιφέρεια της Αθήνας. Μετά θα αρχίσει μια δεύτερη 
φάση όπου όλα είναι ανοιχτά.

Γ.ΠΡΟΒΗΣ: Πρώτα απ’ όλα μπορούμε πολύ σύντομα να πούμε τρία σημεία πριν πάμε 
στο παρασκήνιο, ότι η κρίση αυτή έληξε σύντομα για τον κ.Ανδρέα Παπανδρέου και αυτό 
τον ωφελεί. Δηλαδή, με τις λιγότερες δυνατές απώλειες και στο συντομότερο δυνατό 
χρόνο. Αυτό τον εμφανίζει σε πρώτο πλάνο κατ’ αρχήν κερδισμένο, αλλά με κάποιες 
απώλειες και τονίζω τις λιγότερο δυνατές.

Το δεύτερο είναι ότι δεν παρέσυρε το ΠΑΣΟΚ σε μια άγονη σύγκρουση 
τώρα, παραμονές των εκλογών. Και το τρίτο ότι, υπάρχει ένας συμβιβασμός με τη 
διαφωνία η οποία απ’ ότι φαίνεται σταδιακά με θύματα ίσως με κόστος, ίσως και με 
κόστος όσον αφορά το ηγετικό της ανάστημα.

Κατοχυρώνει πάντως, κατοχυρώνεται στο πλαίσιο της εσωκομματικής 
νομιμότητας. Είναι η κρίση αυτή δεύτερη, τρίτη στη σειρά, θυμόμαστε και την 
προηγούμενη ιστορία με τον κ.Σημίτη· Απ’ όπου ξεκίνησε να υπάρχει ένα κλίμα 
συμβιβασμού. Αυτό σημειώνεται και από τον φιλικό Τύπο του ΠΑΣΟΚ. Χαρακτηριστικό το 
σημερινό πρωτοσέλιδο της ΝΙΚΗΣ.

Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Να πούμε Γιάννη πλέον το εξής. Οτι έχουμε και μια θα λέγαμε 
ενίσχυση του Εκτελεστικού Γραφείου σε ένα πολιτικό ρόλο. Μέχρι τώρα είχαμε συνηθίσει 
την Κεντρική Επιτροπή ως ανώτατο όργανο καθοδήγησης. Και να θυμίσουμε το Πεντελικό 
κυρίες και κύριοι, που μπορούσε ακριβώς να κάνει μικρά βήματα χειραφέτησης από το 
χαρισματικό άστρο του κ.Ανδρέα Παπανδρέου. Νάτο ξαφνικά που πετάγεται το 
Εκτελεστικό Γραφείο και ουσιαστικά διαμορφώνει μια νέα κατάσταση έστω και τηρώντας 
τις λεπτές του ισορροπίες.

Γ.ΠΡΟΒΗΣ: Βεβαίως. Αυτό είναι σωστό. Είχαμε λοιπόν μια μαραθώνια δύσκολη 
συνεδρίαση 6 ωρών, όπου οι επικοινωνίες με την Εκάλη ήταν συχνές μέχρι να φτάσουμε 
στο αποτέλεσμα. Στο ένα μέτωπο κατ’ αρχήν, γιατί η πρώτη φάση ήτανε τοποθετήσεις σε 
επίπεδο θέσεων που λέμε.

Στο ένα μέτωπο ήταν ο κ.Τσοχατζόπουλος, ο κ.Κακλαμάνης, και ο 
κ.Αρσένης έτσι ανοιχτά. Στο άλλο μέτωπο ήταν οι κύριοι Γεννηματάς, Λαλιώτης, 
Πάγκαλος, Σημίτης, Μερκούρη, Τζουμάκας, Σκανδαλίδης, Σουλαδάκης κλπ., αρκετοί 
δηλαδή στο άλλο μέτωπο. Το οποίο έθεσε το θέμα της αρχής ότι δεν μπορούμε να 
συμφωνήσουμε με τις διαδικασίες και με τον τρόπο που θα γίνει η διαγραφή, αλλά πολύ 
σύντομα και με τον κ.Πεπονή σε μια μετριοπαθή στάση και από την αρχή σε ένα ρόλο να 
γεφυρώσει τις αντιθέσεις.

Αλλά πολύ σύντομα η συζήτηση πέρασε εκ του πρακτέου. Δηλαδή όλοι εξ 
αρχής και πρέπει να το είπαν αυτό και ο κ.Τσοχατζόπουλος, όλοι πηγαίνανε για μια 
συμβιβαστική λύση. Και εκεί αρχίσαν τα δύσκολα. Πρέπει να πούμε πριν απ’ όλα ότι στον 
πρώτο γύρο της συζήτησης διατυπώθηκαν σκληρές κουβέντες. Ορισμένες απ’ αυτές, οι 
περισσότερες προφανώς, γράφονται και σε ορισμένες εφημερίδες σήμερα. Είναι γνωστές.

Ο κ.Πάγκαλος είπε ότι δεν μπορεί να υπάρχει σταλινισμός χωρίς τον Στάλιν. 
Είναι ιλαροτραγωδία. Ο κ.Γεννηματάς έθεσε θέμα ότι ο κ.Παπανδρέου διασπά με 
ορισμένες ενέργειες την ενότητα του ΠΑΣΟΚ, ή απειλεί να διασπάσει με την επαναφορά 
των κεντροδεξιών σεναρίων. Ο κ.Σημίτης έθεσε το ερώτημα γιατί δεν είναι παρόν σ’ αυτή 
τη συνεδρίαση ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ειπώθηκαν σκληρές κουβέντες. Δεν έχει σημασία να φτάσει κανείς και στη 
λεπτομέρεια. Το κλίμα διεξόδου πρωτοεμφανίστηκε όταν οι προτάσεις που διατυπώθηκαν
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προέβλεπαν ότι θα πρέπει να αποκατασταθούν σε εύθετο χρόνο οι διαγραφέντες. Αυτό 
όπως καταλαβαίνεις Πόνο, δεν μπορούσε να το δεχτεί με τίποτα ο κ.Ανδρέας 
Παπανδρέου, διότι θα ανέτρεπε όλη την απόφασή του.

Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ουσιαστικά θα ερχόταν ο ίδιος και θα αυτοκαταργήτο από τη 
θέση του.

Γ.ΠΡΟΒΗΣ: Εκεί παρασκηνιακός πέσανε και διάφορα χαρτιά. Οτι εάν πάμε σε ρήξη τότε 
όπως καταλαβαίνετε μόνο μια λύση υπάρχει. Εκτακτο Συνέδριο. Αυτό αιωρείτο στην 
ατμόσφαιρα της Χαριλάου Τρικούππ χθες το μεσημέρι για αρκετή ώρα πρέπει να πούμε. 
Παρ’ όλο που τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου είχαν μπει σε μια λογική συμβιβασμού 
και ισορροπιών. Δεν διαφαίνεται από την αρχή.

Εάν δεν κάνω λάθος, την τελευταία επικοινωνία με τον κ.Παπανδρέου την 
είχε ο κ.Κακλαμάνης. Νομίζω. Οπου του διάβασε το τελικό.

Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Είχε προηγηθεί ο κ.Τσοχατζόπουλος;

Γ.ΠΡΟΒΗΣ: Βεβαίως, αρκετές φορές. Είπαμε ότι ήταν πολλές οι επικοινωνίες. Του 
διάβασε το κείμενο και εκεί πια στις 5.00, άρχισε να φαίνεται φως και να βγαίνει καπνός.

Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Το ερώτημα είναι εάν σήμερα με όλα αυτά τα δημοσιεύματα 
και εκτιμώντας τον απόηχο των χθεσινών εξελίξεων, εάν σήμερα είναι ικανοποιημένος ο 
Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Είναι ένα μεγάλο θέμα.

Είχαμε λοιπόν καταλήξει με το ερώτημα, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας 
Παπανδρέου σήμερα λίγες ώρες μετά τα χθεσινά γεγονότα, βλέποντας τον τρόπο με τον 
οποίο και ο Τύπος ερμήνευσε τις χθεσινοβραδινές εξελίξεις. Είναι ή δεν είναι 
ικανοποιημένος; Το ερώτημα είναι σαφές Γιάννη, θέλω να ακούσω και τη δική σου 
απάντηση, γιατί έχω κι εγώ τις δικές μου πληροφορίες.

Γ.ΠΡΟΒΗΣ: Νομίζω με την απόφαση που ελήφθει ήταν το καλύτερο δυνατόν σε επίπεδο 
συμβιβασμού. Αλλά με τον τρόπο που τον παρουσιάζει ο Τύπος όχι ακριβώς.

Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι έχουμε μια απόφαση η οποία είναι 
συβιλλική. Είναι αμφιλεγόμενη σε αρκετά της σημεία. Ασφαλώς η απόφαση αυτή είναι 
προϊόν συμβιβασμών. Ως εκ τούτου προσπαθεί να εκφράσει δυναμικά μια εύθραυστη 
ισορροπία, μια σκοινοβασία στις εσωτερικές ισορροπίες του ΠΑΣΟΚ.

Και ενώ αυτή η απόφαση στιγμιαία φαίνεται σαν μια προσωρινή λύση, εάν 
δει κανείς την δυναμική της, εάν δει κανείς τις εξελίξεις τις οποίες διανοίγει, κι αυτές οι 
εξελίξεις καταγράφονται σήμερα σαν εντυπώσεις στο μεγαλύτερο μέρος του Τύπου, θα 
δει ότι ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ασφαλώς δεν είναι δυνατόν να είναι ικανοποιημένος.

Είναι χαρακτηριστικό κυρίες και κύριοι ο τρόπος με τον οποίο 
παρουσιάζουν το θέμα δυο εφημερίδες από τις ακραιφνώς υποστηρίζουσες από το 
ΠΑΣΟΚ. Μιλάω για την εφημερίδα ΝΙΚΗ "απόφαση συμβιβασμού" και για την εφημερίδα 
ΑΥΡΙΑΝΗ "μπαλώθηκε η κρίση".

Εγώ θα απευθυνθώ πάλι στον Γιάννη τον Προβή για να ολοκληρώσουμε το 
σχετικό ρεπορτάζ και μετά θα πάμε στον κεντρικό καλεσμένο που είναι κοντά μας, το 
μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου βουλευτή του Κινήματος, πρώην υπουργό τον 
κ.Γεράσιμο Αρσένη.

Γ.ΠΡΟΒΗΣ: Το κάτι περισσότερο μάλλον αφορά το από εδώ και πέρα. Διότι αυτή η κρίση
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διευθετήθηκε. Οπως είπε και εσύ, βρισκόμαστε σε ένα μεταίχμιο. Το ερώτημα είναι πόσο 
θα διαρκέσει το μορατόριουμ στο ΠΑΣΟΚ. Μέχρι τις εκλογές στη Β’ περιφέρεια της 
Αθήνας; Οχι μέχρι τότε; Εγώ πιστεύω μέχρι τότε.

Μέχρι τότε ο κ.Παπανδρέου μάλλον θα πρέπει να προβεί σε ορισμένες 
κινήσεις στο κόμμα, ώστε να εδραιώσει πολιτικά αυτή τη στάση που ανέλαβε σε επίπεδο 
οργάνωσης. Δηλαδή τις καταστατικές κυρώσεις.

Αναφέρομαι σε κεντροδεξιά σενάρια και όλες αυτές τις ανησυχίες του, 
όσον αφορά το μέλλον. Και ίσως εκεί θα είναι μια φάση στο Εθνικό Συμβούλιο. Αυτή είναι 
η γνώμη μου, λέω προσωπική γνώμη. Αλλά θα είναι κρίσιμο το αποτέλεσμα της Β’
περιφέρειας.

Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Οι τελευταίες πληροφορίες λένε Γιάννη ότι το Εθνικό 
Συμβούλιο μάλλον αναβάλεται.
Γ.ΠΡΟΒΗΣ: Ναι βεβαίως. Είναι φανερό. Νομίζω υπάρχει μια αναβολή, γιατί δεν ήταν 
δυνατόν να ετοιμαστεί σε μερικές μέρες αυτή η κρίση ανέστηλε κάποιες προετοιμασίες 
που ήταν ήδη προγραμματισμένες.

Και να περιμένουμε λοιπόν τον κ.Παπανδρέου στο Εθνικό Συμβούλιο να 
απευθυνθεί πια στο κόμμα του ΠΑΣΟΚ και στην κομματική βάση του ΠΑΣΟΚ. Διότι έκανε 
μια κίνηση την οποία πρέπει μάλλον να την στηρίξει πολιτικά. Διότι όλοι διερωτώνται, 
Πρόεδρε, τα κεντροδεξιά σενάρια ποια είναι, πού είναι;

Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τα κεντροδεξιά κυρίες και κύριοι, ως υπόσταση και ως 
κατηγορία επιβιώνουν. Ωστόσο και στην χθεσινή απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου του 
Κινήματος. Αυτά για την ώρα από τον συνάδελφο Γιάννη Προβή. Να τον ευχαριστήσω.

- ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ Βουλευτής ΠΑΣΟΚ

Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Αρσένη καλώς ορίσατε.
ΓΑΡΣΕΝΗΣ; Χαίρετε.
Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Να ξεκινήσουμε από τα χθεσινά γεγονότα, έχω μπροστά μου 
το πλήρες κείμενο της απόφασης του Εκτελεστικού Γραφείου του ΠΑΣΟΚ. Να πάρουμε 
λίγο τα πράγματα με τη σειρά τους.

Εγώ δεν θα ξεκινήσω από τις διαγραφές, θα ξεκινήσω από το πολιτικό 
μήνυμα που εξέπεμψε η δήλωση του Προέδρου του Κινήματος, του κυρίου Ανδρέα 
Παπανδρέου, το Σάββατο. Μίλησε για προσπάθειες διάσπασης του ΠΑΣΟΚ και μίλησε για 
κεντροδεξιά σενάρια που βρίσκονται σε εξέλιξη. Επειδή το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης, ένας θεσμικός χώρος, όπως είναι και η Ν.Δ. και η Αριστερά, 
τα περί διασπάσεως εμένα με ανησύχησαν.

Ακούω λοιπόν τον κύριο Σημίτη, ο οποίος λέει, “τα περί κεντροδεξιών 
σεναρίων - και το είπε το Σάββατο το βράδυ στο SKY - δεν αφορούν το ΠΑΣΟΚ", διαβάζω 
όμως την ανακοίνωση του Εκτελεστικού Γραφείου, στην οποία επιβεβαιώνεται η ύπαρξη 
κεντροδεξιών σεναρίων. Υπάρχουν όμως κύκλοι - διαβάζω - που μεθοδεύουν την έξοδο 
της παραπαίουσας κυβερνητικής παράταξης από την κρίση και τα αδιέξοδά της, με 
κεντροδεξιά κυβερνητικά σχήματα ή σχήματα δικομματικής ή Οικουμενικής στήριξης“. 
Δικαιούμαι να ανησυχώ για κεντροδεξιά σενάρια κύριε Αρσένη ή όχι; Υπάρχουν τέτοιου 
είδους σενάρια ή όχι; Ποιον να πιστέψω;

Γ.ΑΡΣΕΝΗΣ: Σενάρια κεντροδεξιά υπάρχουν. Τώρα, εάν ανησυχείτε ή όχι, αυτό είναι 
ένα προσωπικό ζήτημα, εξαρτάται που τοποθετείται κανείς στο φάσμα το πολιτικό.
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Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μιλάω με τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα.
Γ.ΑΡΣΕΝΗΣ: Εμείς δεν ανησυχούμε για τα κεντροδεξιά σενάρια, τα εντοπίζουμε, τα 
αντιμαχόμαστε, αισιοδοξούμε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κάνει μια αξιόπιστη αυτοδύναμη 
πολιτική πρόταση, που θα είναι η βάση της επόμενης κυβέρνησης και που θα κρατήσει το 
ΠΑΣΟΚ ενιαίο.

Αλλά όπως παρατηρήσατε πολύ σωστά, στην ομόφωνη απόφαση του 
Εκτελεστικού Γραφείου που βγήκε χθες, εντοπίζουμε την ύπαρξη των κεντροδεξιών 
σεναρίων, προχωρούμε παραπέρα ίσως και τα τοποθετούμε και στη σημερινή πολιτική 
συγκυρία προώθησης κάποιων Οικουμενικών ή συμμαχικών κυβερνητικών σχημάτων και 
λέμε ότι το ΠΑΣΟΚ θα τα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά.

Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Το θέμα είναι ότι αυτή η πλατφόρμα και αυτές οι καταγγελίες 
για κεντροδεξιά σχήματα και για προσπάθειες διάσπασης του ΠΑΣΟΚ, συνδυάστηκαν ή 
οδήγησαν στο διατακτικό τριών διαγραφών και μιλάω για την απόφαση του κυρίου Ανδρέα 
Παπανδρέου, που δημοσιοποιήθηκε το Σάββατο. Αυτές οι τρεις περιπτώσεις, τι σχέση 
είχαν με τα κεντροδεξιά σενάρια, τουλάχιστον όπως το εννόησε ο Πρόεδρος του 
Κινήματος; Δεν νομίζω τυχαία να βρέθηκε η διαγραφή με τα κεντροδεξιά σενάρια στο ίδιο 
χαρτί, κύριε Αρσένη.

Γ.ΑΡΣΕΝΗΣ: Εγώ θα ήθελα να προσεγγίσω αυτό το ζήτημα, όχι τόσο με προσωπικούς 
όρους ή με συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά να δούμε τι κρύβεται με πολιτικούς όρους και 
πολιτικά, πίσω από αυτό. Το κεντροδεξιό σενάριο, σαν ένας όρος, έχει δύο άξονες. Ο 
ένας άξονας είναι ο οργανωτικός, ο πολιτικός και ο άλλος ο άξονας είναι ο ιδεολογικός, ο 
πολιτικός.

Σε επίπεδο σχηματισμού οργανωτικού, το κεντροδεξιό σενάριο προσπαθεί 
να ανακατατάξει τις κομματικές δυνάμεις, έτσι που να περάσει μία νεοσυντηρητική 
πολιτική του κατεστημένου, με άλλο μανδύα. Για να περάσει όμως αυτό, θα πρέπει να 
διασπαστεί τουλάχιστον το ΠΑΣΟΚ, για να δημιουργηθεί ένας κεντρώος κεντροδεξιός 
χώρος.

Αυτό μπορεί να γίνει με διαφορετικούς τρόπους, με ανοικτή διάσπαση του 
ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ. ίσως ή στα πλαίσια μια σύγχυσης ή μιας συνεργασίας κομμάτων, 
κάτω από μία α’ ή β’ σύγχυση.

Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ποιος τα προωθεί αυτά κύριε Αρσένη;
Γ.ΑΡΣΕΝΗΣ: Αν μου επιτρέψετε.
Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, ολοκληρώστε για να πάμε και στους αυτουργούς.

Γ.ΑΡΣΕΝΗΣ: Για να περάσει όμως αυτό, θα πρέπει να φύγουν από τη μέση οι σημερινοί 
αρχηγοί και το μεγάλο εμπόδιο στην προώθηση αυτού του σχήματος, είναι ο Ανδρέας 
Παπανδρέου. Αυτό είναι το οργανωτικό σχήμα της προώθησης των κεντροδεξιών 
σεναρίων, θα απαντήσω στο ερώτημά σας, αλλά αυτό που δεν έχει συζητηθεί αρχικά είναι, 
ποιο είναι το πολιτικό περιεχόμενο, ποια είναι η πολιτική αντίληψη του κεντροδεξιού 
σεναρίου.

Και όταν, εγώ τουλάχιστον μιλάω και φαντάζομαι και ο Πρόεδρος του 
Κινήματος, όταν μιλάει για κίνδυνο των κεντροδεξιών σεναρίων μέσα στο ΠΑΣΟΚ, δεν 
μιλάει τόσο για συνομωσίες και για συγκεκριμένα άτομα, αλλά μιλάει για μια προσπάθεια 
επικράτησης μίας αντίληψης, που μπαίνει σαν σαράκι μέσα στην πολιτική ιδεολογία του 
ΠΑΣΟΚ και το οδηγεί ολόκληρο το ΠΑΣΟΚ στο συντηρητισμό.

Στο ερώτημα που βάλατε, ποιοι το προωθούν. Κοιτάξτε, ας ανοίξετε τα 
ραδιόφωνά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
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Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μόνο ραδιόφωνα;
Γ.ΑΡΣΕΝΗΣ: Ας δείτε ορισμένες τηλεοράσεις και θα δείτε ότι η ισοπέδωση. 

Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εφημερίδες;
Γ.ΑΡΣΕΝΗΣ: Και εφημερίδες, θα δείτε ότι η ισοπέδωση της πολιτικής ζωής, η 
κατακραυγή εναντίον της αξιοπιστίας και των πολιτικών ηγεσιών και των κομμάτων, οδηγεί 
ακριβώς σε αυτό το κεντροδεξιό σενάριο.

Τι περνάει στον κόσμο; Οτι τα κόμματα έχουν ξεπεραστεί, ίσως οι 
διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στη Ν.Δ. και στο ΠΑΣΟΚ έχουν ξεπεραστεί, είναι 
συγκεχυμένες οι πολιτικές θέσεις, όλοι είναι περίπου το ίδιο, όλοι περίπου την ίδια 
πολιτική θα ακολουθήσουν, άρα άμβλυνση των πολιτικών αντιπαραθέσεων. Ποιοι είναι 
εμπόδια σε αυτή την κατάσταση; Ο Ανδρέας Παπανδρέου και ίσως και ο Κωνσταντίνος 
Μητσοτάκης.

Αυτό όμως που δεν βγαίνει, είναι ότι ιστορικά τα κόμματα αυτά έρχονται 
αντιμέτωπα και σε σύγκρουση με συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα, με ορισμένες 
συγκεκριμένες πολιτικές καταστάσεις, γιατί η κεντροδεξιά αντίληψη εξυπηρετεί 
συγκεκριμένους οικονομικούς χώρους στην Ελλάδα, ενώ η προοδευτική πρόταση, η 
οποία δεν προωθείται μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αρκετά, είναι μια πολιτική 
πρόταση που θέλει να αντιμετωπίσει, με μία κοινωνική ευαισθησία, τα προβλήματα του 
Ελληνικού λαού, το εισόδημα του εργαζόμενου, που μειώνεται κάθε μέρα.

Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μήπως κύριε Αρσένη - θα μου επιτρέψετε να σας πω - αυτά 
είναι λίγο εγκεφαλικά, είναι λίγο μεταφυσικά;

Γ.ΑΡΣΕΝΗΣ: Οχι μεταφυσικά, εγκεφαλικά ίσως, αλλά αν θέλετε πάμε και στο 
συναισθηματικό.

Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: θέλω να μου πείτε το εξής, θα πρέπει δηλαδή να δούμε μια 
διαφορετική διαχωριστική γραμμή στο πεδίο των κοινωνικών αντιπαραθέσεων, αλλά και των 
πολιτικών σχεδιασμών, όπως μας τα λέτε έτσι; Μία γραμμή, που θέλει κάποια συμφέροντα, 
κάποιους παράγοντες του δημόσιου βίου, εκ του προσκηνίου ή εκ του παρασκηνίου 
ορμόμενους, να φροντίζουν από κοινού, για να συμπήξουν νέα σχήματα. Σε αντίθεση με 
τα σχήματα αυτά, βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ, αλλά και η επίσημη Ν.Δ., από ότι μας λέτε, υπό 
τον κύριο Μητσοτάκη, δεν είναι έτσι;

Εχουμε λοιπόν δύο πόλους, τελείως διαφορετικούς από αυτούς που είχαμε 
μέχρι σήμερα και ο μεν ένας πόλος είναι το αντικεντροδεξιό, που το λέτε εσείς και λέτε 
για μία κοινωνική ευαισθησία, να περάσει κανείς την οικονομική κρίση με ένα διαφορετικό 
τρόπο, κ.ο.κ. και φαντάζομαι ότι σε αυτό τον πόλο εντάσσεται και το ΠΑΣΟΚ, υπό τον 
κύριο Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά και τη Ν.Δ., υπό τον κύριο Μητσοτάκη.

Γ.ΑΡΣΕΝΗΣ: Ναι, δεν είναι τα ίδια πράγματα όμως.
Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Να τα δούμε στο επίπεδο το κοινωνικό λίγο. Δηλαδή μπορεί 
πολιτικά να εκπροσωπούν το ίδιο οι δύο μεγάλοι αρχηγοί και κοινωνικά να εκπροσωπούν 
κάτι το αντίθετο;

Γ.ΑΡΣΕΝΗΣ: Μα είναι δύο διαφορετικά πράγματα, δεν είναι συγκρίσιμα μεγέθη αυτά. 
Πρώτα από όλα ο κύριος Μητσοτάκης, ο σημερινός Πρωθυπουργός της χώρας, 
αντιμετωπίζει μια κατάρρευση της κυβέρνησής του και του κόμματός του, έχει 
αμφισβητηθεί ανοιχτά, όχι μόνον ως πρόσωπο, αλλά και ως πολιτική πρόταση.

Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κοιτάξτε, για αμφισβήτηση τώρα στο ΠΑΣΟΚ, η λέξη είναι με
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κεφαλαίο α.

Γ.ΑΡΣΕΝΗΣ: Μπαίνω και σε αυτό το θέμα. Η αμφισβήτηση του Ανδρέα Παπανδρέου 
αυτή τη στιγμή, αν βγάλετε μηχανιστικά ζητήματα, για τα οποία ελπίζω να μιλήσουμε, η 
αμφισβήτηση του Ανδρέα Παπανδρέου, το χτύπημα που δέχεται ο Ανδρέας Παπανδρέου 
αυτή τη στιγμή, είναι από κοινωνικές δυνάμεις, που δεν θέλουν να προωθηθεί μια 
πραγματικά προοδευτική εναλλακτική πρόταση στη συντηρητική συνταγή.

Η απομάκρυνση του Ανδρέα Παπανδρέου από την πολιτική ζωή, ανοίγει το 
χώρο σε μια συντηρητική διολίσθηση του ίδιου του ΠΑΣΟΚ και στην επικυριαρχία 
πολιτικών αχυρανθρώπων, οι οποίοι έχουν προοθηθεί.

Π.ΠΑΝΑΠΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μέσα από το ΠΑΣΟΚ;
Γ.ΑΡΣΕΝΗΣ: Σας είπα ότι υπάρχει πρόθεση να ανοίξει ο πολιτικός χώρος, σε εκφραστές 
μιας συντηρητικής αντίληψης, με προοδευτικό μανδύα.

Π.ΠΑΝΑΠΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, αλλά αυτοί θα είναι μέσα από το ΠΑΣΟΚ, οι 
αχυράνθρωποι, δεν μπορούν να μπουν από έξω.

Γ.ΑΡΣΕΝΗΣ: Από που θα βγουν, μπορείτε να μου το πείτε εσείς περισσότερο από μένα, 
γιατί αυτά τα σενάρια δεν θα προωθηθούν περισσότερο, αλλά καταστρώνονται, 
σχεδιάζονται και συζητιούνται. Εγώ δεν έχω μπει μέσα σε αυτό το χώρο, για να ξέρω.

Π.ΠΑΝΑΠΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ εκείνο που δεν καταλαβαίνω κύριε Αρσένη είναι, αν 
υπάρχουν αχυράνθρωποι μέσα από το ΠΑΣΟΚ για να παίξουν αυτό το παιχνίδι, διότι αν 
δεν αφορούν το ΠΑΣΟΚ τα σενάρια, κακώς το συζητούμε τώρα.

Γ.ΑΡΣΕΝΗΣ: Εδώ είναι η δύναμη του ΠΑΣΟΚ και αυτή ήταν και η έκπληξη για πολλούς, 
της απόφασης του Εκτελεστικού Γραφείου του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ παραμένει ενιαίο, είναι 
λαϊκό Κίνημα, η ενότητά του στηρίζεται στο λαό και η προσπάθεια κατασκευής πολιτικών 
του σωλήνα στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, θα αποτύχουν. Το ΠΑΣΟΚ απορρίπτει, για να σας το 
πω πιο χυδαία, ξερνάει κάθε προσπάθεια φτιαχτών πολιτικών ηγετών.

Οι πολιτικές ηγεσίες από το ΠΑΣΟΚ θα βγουν μέσα από το λαό, μέσα από 
την καθημερινή ζωή, μέσα από τη μάχη και με στήριξη πολιτικών προτάσεων, που είναι για 
το λαό και όχι για συμφέροντα που κρύβονται πίσω από σχήματα, σχεδιασμούς και άλλες 
ανώνυμες μεθοδεύσεις.

Π.ΠΑΝΑΠΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Αρσένη, είναι πάρα πολύ σοβαρά αυτά που λέτε.

Γ.ΑΡΣΕΝΗΣ: Και τα πιστεύω αυτά και για αυτό έχω ταχθεί στην πολιτική ζωή, για να μην 
περάσει για μια ακόμα φορά, μια συντηρητική αντίληψη με προοδευτικά δεκανίκια.

Π.ΠΑΝΑΠΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ωστόσο η απορία που μου μένει εμένα είναι, αν υπάρχουν 
υποψήφιοι μέσα στο ΠΑΣΟΚ, για να παίξουν αυτό το ρόλο, έστω και ακουσίως. Βλέπετε 
ότι αυτό το σύστημα, αυτοί οι παράγοντες εντός ή εκτός πολιτικής ζωής, εντός ή εκτός 
δημοσίου βίου, οικονομικοί ή δεν ξέρω τι άλλο, αυτοί οι παράγοντες βλέπετε ότι μιζάρουν 
πάνω σε συγκεκριμένα πρόσωπα μέσα στο ΠΑΣΟΚ, έστω και άσχετα με τη θελήσή τους;

Γ.ΑΡΣΕΝΗΣ: Μπορεί να γίνεται αυτό, μπορεί και σε ορισμένες περιπτώσεις άθελα 
μερικοί να έχουνε παίξει αυτό το ρόλο, αλλά εμένα δεν με αφορά αυτό το ζήτημα, εμένα 
με αφορά κάτι άλλο. Η οχύρωση του ΠΑΣΟΚ, της προοδευτικής πρότασης, η θωράκισή 
του, οδηγεί στην αναγκαιότητα ανάπτυξης μιας πολιτικής πρότασης, που αντιμετωπίζει 
ρεαλιστικά, αλλά και με κοινωνική ευαισθησία, τα σημερινά προβλήματα.
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Αν θέλετε να κάνω μια κριτική και για μας και για το ΠΑΣΟΚ, είναι ότι 
έχουμε ασχοληθεί περισσότερο με προσωπικά ζητήματα, τα οποία βγαίνουν από μια κακή 
παράδοση μέσα μας της έννοιας της παρέας και δεν έχουμε ασχοληθεί αρκετά με τα 
πολιτικά ζητήματα, με την πολιτική πρόταση, με τα προβλήματα του λαού.

Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ενα ερώτημα κύριε Αρσένη, για να κλείσουμε αυτό το θέμα 
και να προχωρήσουμε. Γιατί ένα όνομα, είναι εκείνο από το ΠΑΣΟΚ και μάλιστα από το 
πεδίο των πρώτων ονομάτων του Κινήματος, στο οποίο ανήκετε και εσείς, το οποίο 
συνδέεται μονίμως, δικαίως ή αδίκως, με τα λεγάμενα κεντροδεξιά σενάρια, είναι το 
όνομα του κυρίου Κώστα Σημίτη, γιατί; Γιατί δεν συνδέεται το δικό σας ας πούμε ή του 
κυρίου Λαλιώτη;

Γ.ΑΡΣΕΝΗΣ: Αυτό είναι ένα ερώτημα που θα έθετα σε εσάς τους δημοσιογράφους.

Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Πρόκειται για μία συνομωσία δημοσιογράφων; Πρόκειται για 
μία μαζική ... των δημοσιογράφων, όλων των δημοσιογράφων;

Γ.ΑΡΣΕΝΗΣ: Φαντάζομαι ότι εσείς έχετε αποκρυσταλλώσει κάποια άποψη.

Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τη στιγμή που το διαψεύδει κατηγορηματικά ο κύριος 
Σημίτης και οφείλουμε να το πούμε και έχει τελειώσει με αυτό το θέμα μια για πάντα, όπως 
λέγεται στις δηλώσεις του.

Γ.ΑΡΣΕΝΗΣ: Εγώ δεν νομίζω ότι θα πρέπει να χαρακτηριστεί κανένας σύντροφος με 
ταμπέλες, έχω πολεμήσει αυτή την πολιτική της ταμπέλας, όπως ξέρετε. Νομίζω ότι οι 
άνθρωποι κρίνονται από τις πράξεις τους και από τις τοποθετήσεις τους.

Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Για σας όμως δεν έχει ειπωθεί ποτέ ένα τέτοιο πράγμα.

Γ.ΑΡΣΕΝΗΣ: Κοιτάξτε, εγώ είμαι κεντροαριστερός, πως θα είμαι κεντροδεξιός;

Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ενώ ο κύριος Σημίτης;
Γ.ΑΡΣΕΝΗΣ: Ο κύριος Σημίτης πρέπει να μιλήσει για τον εαυτό του, δεν θα μιλήσω εγώ 
για τον κύριο Σημίτη.

Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μάλιστα. Κύριε Αρσένη, μπορείτε να μου δώσετε να 
καταλάβω τι γίνεται με το θέμα των τριών, που διαγράφησαν από την Κοινοβουλευτική 
ομάδα; Δηλαδή να πάρουμε τα πράγματα με τη λογική, με τη λογική του απλού πολίτη.

Γ.ΑΡΣΕΝΗΣ: Υπάρχει μπέρδεμα.
Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μεγάλο μπέρδεμα. Οι δύο από τους τρεις θα είναι μέλη της 
Κεντρικής Επιτροπής, οι κύριοι Καστανίδης και Κεδίκογλου, οι οποίοι είναι το ανώτατο 
καταστατικά, καθοδηγητικό όργανο του ΠΑΣΟΚ. θα αποφασίζουν λοιπόν και θα 
χαράσουν την πολιτική του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την ίδια στιγμή 
θα είναι απόβλητοι από την Κοινοβουλευτική ομάδα του Κινήματος. Τι σημαίνει αυτό;

Γ.ΑΡΣΕΝΗΣ: Εχετε δίκιο να εντοπίζετε αυτή τη στιγμή μία επιφανειακή αντινομία, η 
οποία όμως δεν θα συνεχιστεί μέσα στο χρόνο, θα γίνει κάποτε σύγκλιση της Κεντρικής 
Επιτροπής, θα ήθελα να σας εξηγήσω ακριβώς τι έχει συμβεί, ποιο είναι το πολιτικό 
περιεχόμενο των κινήσεων, που βρισκόμαστε και που μπορεί να καταλήξει αυτή η 
υπόθεση.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Πρόεδρος οποιουδήποτε κόμματος, έχει μία 
ευθύνη, να διασφαλίσει την αξιοπιστία του κόμματός του και του ίδιου του θεσμού του 
Προέδρου του κόμματος. Τον τελευταίο καιρό βρισκόταν κάτω από τα συνεχή πυρά, όχι
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αντιπολιτευόμενης μερίδας, αλλά από συνεργάτες, οι οποίοι έθεταν ανοιχτά το θέμα της 
ικανότητάς του να λειτουργήσει ως Πρόεδρος του Κινήματος και μάλιστα έθεταν αυτό το 
θέμα, εκτός των οργάνων του Κινήματος.

Ο κύριος Παπανδρέου έπρεπε χθες, ως Πρόεδρος του Κινήματος, να 
εμφανιστεί στη Βουλή, να υποστηρίξει τις δικές μας θέσεις για τα εθνικά ζητήματα και δεν 
θα μπορούσε να ανέβει στην έδρα και να μιλήσει, όταν μέσα στην Κοινοβουλευτική του 
ομάδα υπήρχαν άνθρωποι που ανοιχτά τον αμφισβητούσαν. Αυτό έγινε το Σάββατο το 
μεσημέρι και ήταν αναγκασμένος από τα πράγματα, αλλά και νομότυπα μέσα στον 
κανονισμό της Βουλής, να ενεργήσει με γνώμονα το συμφέρον και την προστασία του 
κόμματος και προχώρησε σε αυτή την πράξη, σαν ένα ασφαλιστικό μέτρο επείγον, να 
λυθεί ένα θέμα και να ξεκαθαριστεί η κατάσταση της Κοινοβουλευτικής του ομάδας, τη 
Δευτέρα το μεσημέρι.

Ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι ηγέτης, παίρνει πολιτικές ευθύνες, ακόμα και 
αν δεν είναι φιλολαϊκές και νομίζω ότι έσωσε το ΠΑΣΟΚ, την Κοινοβουλευτική ομάδα και 
το δικό του κύρος χθες στη Βουλή, με αυτή την αναγκαία - και τονίζω - νομότυπη πράξη, 
ως Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής ομάδας. Τώρα, που είναι το πρόβλημα; Το πρόβλημα 
είναι ότι ακριβώς επειδή αντιμετώπισε με ευαισθησία αυτή τη φορά και το λέω αυτό, αυτή 
τη φορά.

Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Για να θυμίσουμε τα όσα έχουν προηγηθεί;
Γ.ΑΡΣΕΝΗΣ: Εγώ νομίζω ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου έχει ωριμάσει, έχει μάθει ορισμένα 
πράγματα.

Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Να θυμηθούμε τη δική σας διαγραφή; Να θυμηθούμε τη 
διαγραφή και την παύση Υπουργών, εν πτήσει;

Γ.ΑΡΣΕΝΗΣ: Ναι, αλλά οι πολιτικές πράξεις κρίνονται και μέσα στο χρόνο, έτσι;

Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Προσέξτε κύριε Αρσένη, κρίνονται και μέσα στους 
συσχετισμούς, οι οποίοι αλλάζουν από περίοδο σε περίοδο.

Γ.ΑΡΣΕΝΗΣ: Να το δεχτώ και αυτό.
Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μήπως λοιπόν οι συσχετισμοί, που αναδείκνυαν παντοδύναμο 
τον τότε Ανδρέα Παπανδρέου, δεν λειτουργούν σήμερα, δεν είναι οι ίδιοι συσχετισμοί;

Γ.ΑΡΣΕΝΗΣ: Εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία, ότι αν ο Ανδρέας Παπανδρέου ήθελε να 
προχωρήσει και παραπέρα, θα μπορούσε. Δεν το έκανε αυτό, διότι ήθελε το ίδιο το Κίνημα 
να λειτουργήσει με το καταστατικό του. Και τι λέει το καταστατικό; Το καταστατικό λέει ότι 
η κομματική ιδιότητα ενός μέλους, κρίνεται από τα όργανα, στα οποία τα μέλη 
συμμετέχουν.

Στην περίπτωση λοιπόν δύο συναδέλφων βουλευτών, που είναι και μέλη της 
Κεντρικής Επιτροπής, αρμόδιο να κρίνει αν τηρούν ή όχι την κομματική ιδιότητα, μετά από 
αυτά που έχουνε συμβεί, δεν είναι ούτε ο Πρόεδρος του Κινήματος, ούτε το Εκτελεστικό 
Γραφείο, είναι η Κεντρική Επιτροπή.

Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τότε κύριε Αρσένη, θα πρέπει στην επόμενη σύνοδο της 
Κεντρικής Επιτροπής, να έχει ανακοινωθεί ήδη ότι τους διαγράφει από την 
Κοινοβουλευτική ομάδα και ζητάει τη σύγκλιση της Κεντρικής Επιτροπής, με το ερώτημα 
της διαγραφής, με την πρόταση της διαγραφής τους, δεν είναι έτσι;

Γ.ΑΡΣΕΝΗΣ: Αυτό μπορεί πολλοί να το επιθυμούσαν.
Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν λέω αν το επιθυμούσαν, λέω ποια είναι η επιθυμία του
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Ανδρέα Παπανδρέου.

Γ.ΑΡΣΕΝΗΣ: Το αν θα γίνει, το πότε θα γίνει και σε ποια Κεντρική Επιτροπή θα συζητηθεί 
αυτό το θέμα, θα πρέπει να γίνει μετά από συνεκτίμηση και άλλων εξελίξεων πολιτικών. 
Αυτή τη στιγμή το κυρίαρχο θέμα που απασχολεί το ΠΑΣΟΚ, είναι η πολιτική 
αντιπαράθεση με μία κυβέρνηση που καταρρέει, είναι η επαναληπτικές εκλογές στη Β’
Αθηνών.

Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Σύμφωνοι, αυτά τα λέει και η ανακοίνωση του Εκτελεστικού 
Γραφείου.

Γ.ΑΡΣΕΝΗΣ: Και το θέμα της σύγκλισης ή της ημερομηνίας, είναι ένα θέμα ανοιχτό, που 
θα το κρίνουμε κάτω από την πολιτική συγκυρία. Και εδώ θέλω να σας το πω, ότι είναι 
μεγάλη η ευθύνη και των συναδέλφων που δημιούργησαν αυτή την ταραχή στο ΠΑΣΟΚ.

Το πρόβλημα, η πολιτική κρίση, δεν είναι μέσα στους κόλπους του ΠΑΣΟΚ. 
Η πολιτική κρίση βρίσκεται στην ανοιχτή αμφισβήτηση από πρωτοκλασάτα στελέχη της 
Νέας Δημοκρατίας, της κυβερνητικής πολιτικής.

Οταν έχετε έναν Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, να βγαίνει και να λέει ότι η 
οικονομική πολιτική δεν έχει διάσταση κοινωνικής δικαιοσύνης και ανάπτυξης. Οταν ο 
κ.Εβερτ τα λέει αυτά η κρίση είναι από εκείνη τη μεριά.

Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ξέρετε τώρα ότι ο αντίλογος από την πλευρά της Νέας 
Δημοκρατίας και τον βλέπετε στις εφημερίδες είναι εύκολος. Λένέ ότι ο Ανδρέας 
Παπανδρέου δεν είναι πλέον σε θέση να διαγράψει τρεις βουλευτές. Αυτός είναι ο 
αντίλογος, θέλει και δεν μπορεί. Και μάλιστα το είπε και ο ίδιος ο κ.Ηλίας Παπαδόπουλος 
στην αρχή είπε το πνεύμα...
Γ.ΑΡΣΕΝΗΣ: Να διαγράψει από την κοινοβουλευτική ομάδα.

Π .Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ : Ο συνάδελφός στην κοινοβουλευτική ομάδα ο 
κ.Παπαδόπουλος είπε στην αρχή ότι η σαρκς αδύνατος, το πνεύμα ισχυρό και εκ των 
υστέρων όταν έμαθε τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική του ομάδα, είπε και το 
πνεύμα ασθενές. Ξεκάθαρα. Βγαίνει και λέει ένας βουλευτής του κόμματος μια η σαρκς 
αδύνατος, επιπλέον και το πνεύμα ασθενές και η κατάσταση φτάνει στο σημείο που 
έφτασε χθες.

θα παρακαλούσα να μου σχολιάσετε και τη δήλωση του κ.Σημίτη που έγινε 
το βράδυ του Σαββάτου. Είπε ότι η απόφαση είναι άκυρη για τη διαγραφή των τριών, 
θέλετε να μου σχολιάσετε αυτή τη δήλωση;

Γ.ΑΡΣΕΝΗΣ: Η δήλωση του κ.Σημίτη το Σάββατο έγινε πριν από τη συνεδρίαση του 
Εκτελεστικού Γραφείου. Η ομόφωνη απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου ξεπερνάει τη 
δήλωση του κ.Σημίτη και βάζει τα πράγματα στη θέση τους.

Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ηταν σύμφωνη με το καταστατικό η δήλωση του κ.Σημίτη;

Γ.ΑΡΣΕΝΗΣ: Ηταν μια προσωπική άποψη ενός μέλους του Εκτελεστικού Γραφείου, εάν 
θέλετε προσωπικά τη γνώμη μου, δεν νομίζω ότι έπρεπε να γίνει αυτή η δήλωση, πριν από 
τη σύγκληση του Εκτελεστικού Γραφείου.

Και εγώ προσωπικά και τα άλλα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου 
αποφύγαμε να κάνουμε δηλώσεις πριν συναντηθούμε, συζητήσουμε αναμεταξύ μας, τις 
διαφορετικές ίσως απόψεις που έχουμε για την εκτίμηση του θέματος, για να 
καταλήξουμε σε μια πολιτική απόφαση που θα ήταν ομόφωνη.
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Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δηλαδή κ.Αρσένη το γεγονός ότι το Σάββατο το βράδυ ο 
κ.Σημίτης μίλησε για άκυρη απόφαση και χθες το Εκτελεστικό Γραφείο έβαλε την 
υπογραφή του σ’ αυτή την ομόφωνη απόφαση του οργάνου, σημαίνει ότι υπαναχώρησε 
έναντι των θέσεων του Σαββατόβραδου;

Γ.ΑΡΣΕΝΗΣ: Οχι. Εδώ βλέπετε την δύναμη της συζήτησης, του διαλόγου, της 
δημοκρατίας και του συλλογικού οργάνου. Μετά απ’ αυτή τη συζήτηση, φαντάζομαι και ο 
κ.Σημίτης μετεχώρησε και συνυπέγραψε αυτή την απόφαση.

Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αρα υπαναχώρησε όπως μου το λέτε έτσι;
Γ.ΑΡΣΕΝΗΣ: Είναι μέσα στην πολιτική ζωή να αλλάζεις άποψη μετά από συζήτηση και 
μετά από διάλογο.

Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ακόμα και αν συνιστά υπαναχώρηση από θέσεις που είχες 
πριν από δυο μέρες;

Γ.ΑΡΣΕΝΗΣ: Η υπαναχώρηση είναι κι αυτό χαρακτηριστικό και ιδιότητα ενός πολιτικού 
που συνδιαλέγεται, βλέπει τα πράγματα και μεταπείθεται.

Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Πέστε μου τώρα τι θα γίνει με τους τρεις βουλευτές; Στην 
κοινοβουλευτική ομάδα πως θα είναι αυτή η ζωή;

Γ.ΑΡΣΕΝΗΣ: Επειδή αναφέρεται κάτι για τον συνάδελφο τον κ.Παπαδόπουλο, εγώ θα 
ήθελα να αφήσουμε τα πράγματα χωρίς ιδιαίτερο σχολιασμό. Να δούμε και από τις 
πράξεις και τα λόγια των ίδιων των συναδέλφων που θα καταλήξει το πράγμα. Κοιτάξτε 
πολλά από τη δική τους τη μεριά και είμαι σίγουρος στην περίπτωση π.χ. του 
κ.Παπαδόπουλου λέχθησαν πολλά εν θερμώ, να μην παγώσουμε τα πράγματα εκεί.

Ας αφήσουμε και λίγο το χρόνο να δούμε πως θα εξελιχθούν και τη στάση 
των ίδιων των βουλευτών. Γιατί να αποκλείσουμε και την περίπτωση ότι θα αναγνωρίσουνε 
ότι λειτούργησαν προς μια κατεύθυνση που δεν συνέφερε το ΠΑΣΟΚ και την ενότητα του 
Κινήματος.

Π .ΠΑΝΑΓΙΩ ΤΟ ΠΟ ΥΛΟ Σ: Εγώ όμως θα έρθω στο πολιτικό θέμα το οποίο 
δημιουργήθηκε κ.Αρσένη, από τις δηλώσεις των τριών, και όχι μόνο των τριών. Να 
θυμηθούμε τι είπαν οι τρεις. Ο κ.Καστανίδης επανέλαβε και με κάθε δυνατή έμφαση το 
είπε και το Σάββατο το μεσημέρι μιλώντας από το μικρόφωνο στον συνάδελφο τον Γιώργο 
τον Βλάχο.

Μεταξύ των άλλων είπε ότι θα πρέπει ο Ανδρέας Παπανδρέου να πάρει 
πλέον την πρωτοβουλία και να ανοίξει τη συζήτηση για το θέμα της αρχηγίας, για το θέμα 
της διαδοχής, για το θέμα της ηγεσίας.

Ο κ.Παπαδόπουλος έστειλε την γνωστή του επιστολή όπου μίλησε για το 
πνεύμα το οποίο επιθυμεί και τη σάρκα που είναι αδύνατος. Οι αναφορές και εν πάση 
περιπτώσει οι αναγωγές σε πρόσωπα και πράγματα, αποτελούν ένα συμπέρασμα που 
βγάζουν όλοι οι ακροατές μας και ακροάτριες και βεβαίως εσείς κ.Αρσένη, γιατί το είπε.

Είπε όμως ότι δεν είναι ικανοποιημένος από την αντιπολίτευση που ασκεί το 
ΠΑΣΟΚ. Και ο κ.Κεδίκογλου πάρα πολλές φορές σε ραδιόφωνα και τηλεοράσεις είπε 
ξεκάθαρα κύριοι λόγω των προβλημάτων της υγείας του, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο 
ιδρυτής μας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα βάρη που συνεπάγεται η θέση του αρχηγού 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
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Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένας αναπληρωτής, ο οποίος θα είναι και ο 
διάδοχός του. Αυτές οι τρεις απόψεις παραμένουν, είναι πολιτικές απόψεις, ανοιχτές 
απόψεις, σβήνονται, διαγράφονται, πρέπει να τεθούν, πρέπει να συζητηθούν;

Γ.ΑΡΣΕΝΗΣ: Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση, θα έλεγα, να εκφράζει την 
άποψή του πάνω σε όλα τα ζητήματα, αλλά μέσα στα όργανα που συμμετέχει. Η 
αντίδρασή μου στις δηλώσεις των συναδέλφων δεν είναι πάνω στο περιεχόμενο. Εχω και 
εγώ τις δικές μου θέσεις σ’ αυτό. Είναι στο χώρο μέσα στον οποίο εξεφράστηκαν.

Εάν οι συνάδελφοι νομίζουν ότι έχουν θέματα να θέσουν, μπορούν να τα 
θέσουνε στα όργανα στα οποία συμμετέχουν. Η δική μου η προσωπική άποψη είναι ότι 
αυτή τη στιγμή το θέμα που μπαίνει για το ΠΑΣΟΚ είναι η προώθηση μιας γνήσιας 
προοδευτικής πρότασης, πειστικής και ο αγώνας μαζί με τον ελληνικό λαό για μια 
κινητοποίηση και της κοινωνίας και του πολιτικού κόσμου σε μια εκλογική αναμέτρηση 
τώρα στο μέλλον και αλλαγή της κυβέρνησης.

Η δουλειά μας λοιπόν είναι δουλειά πολιτική με πολιτικό περιεχόμενο. Δεν 
νομίζω, προσωπική μου άποψη είναι αυτή, να το συζητήσουμε, ότι αυτή τη στιγμή είναι 
χρήσιμο να μπούνε θέματα αλλαγών δομών, ούτε και αναπλήρωση της ηγεσίας. Αυτή είναι 
η προσωπική μου άποψη.

Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς είστε ικανοποιημένος από την αντιπολίτευση που 
άσκησε μέχρι σήμερα το ΠΑΣΟΚ;

Γ.ΑΡΣΕΝΗΣ: Αυτοί οι οποίοι συνήθως μιλάνε για έλλειψη πολιτικού λόγου, ή 
αντιπολίτευση με χαμηλούς όρους, θα πρέπει να αναρωτηθούν τι έχουν κάνει οι ίδιοι γι’ 
αυτό. Δεν είναι αρκετό να λέγεσαι εκσυγχρονιστής όταν λες ότι πρέπει να 
εκσυγχρονιστούμε, θα πρέπει να βγεις έξω στον κόσμο και να πεις πως ακριβώς θα 
εκσυγχρονιστεί αυτός ο τόπος.

Το κήρυγμα δεν γίνεται από τον άμβονα. Η πολιτική μάχη δίνεται μέσα στο 
λαό στην καθημερινή πράξη. Να μιλάμε λιγότερο και να πράτουμε περισσότερα. Εκεί θα 
πρέπει να μετρηθούμε. Τα αναστήματα στην πολιτική ζωή μετριούνται με πολιτικές 
προτάσεις και πολιτικό αγώνα.

Εχω δει πολύ λίγη κουβέντα πάνω σε ουσιαστικές πολιτικές προτάσεις και 
έχω δει πολύ φλυαρία και πολύ δημόσιες σχέσεις πάνω σ’ αυτά τα ζητήματα.

Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Στο θέμα των δημοσίων σχέσεων 
εντάσσεται και την προβολή κάποιων προσώπων εντός και εκτός Ελλάδος που ανήκουν ή 
ανήκαν στο ΠΑΣΟΚ ή δραστηριοποιούνταν στο παρελθόν στο ΠΑΣΟΚ και επανακάπτουν; 
Συζητήθηκε π.χ. πολύ έντονα ο τρόπος που προβάλετε τελευταία η κυρία Βάσω 
Παπανδρέου.

Γ.ΑΡΣΕΝΗΣ: Νομίζω ότι η κυρία Παπανδρέου έχει μια πολιτική ιστορία στον τόπο. Δεν 
χρειάζεται ιδιαίτερες δημόσιες σχέσεις για να γίνει γνωστή. Και πρέπει από τη δική της 
πολιτική εμπειρία να ξέρει πόσο προχωρούν πολιτικά τα πράγματα στον προοδευτικό 
χώρο. Δεν νομίζω ότι θα κάνει αυτό το λάθος.

Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Πώς σχολιάζετε εσείς, τον τρόπο με τον οποίο οι δυο 
εφημερίδες ανήκουν στο ΠΑΣΟΚ, που εκφράζουν ένα μεγάλο μέρος του ΠΑΣΟΚ, μιλάω 
για τη ΝΙΚΗ, λέει "απόφαση συμβιβασμού. Και για την ΑΥΡΙΑΝΗ "μπαλώθηκε η κρίση". 
Είναι έτσι.

Γ.ΑΡΣΕΝΗΣ: Δεν το βλέπω έτσι. Και πραγματικά δεν συμφωνώ μ’ αυτή την άποψη. Δεν
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είναι συμβιβασμός, είναι ξεκαθάρισμα τι έκανε στο κάτω-κάτω αυτή η απόφαση του 
Εκτελεστικού Γραφείου.

Είπε πρώτα απ’ όλα ότι το Εκτελεστικό Γραφείο είναι ένα πολιτικό όργανο 
που έχει συναίσθηση της ευθύνης του απέναντι στο Κίνημα, στην ενότητα του Κινήματος 
και στην πολιτική ταυτότητα του Κινήματος. Και τι είπε;

Είπε, πρώτον, ότι συμφωνεί με την θέση του Προέδρου του Κινήματος όσον 
αφορά τις δηλώσεις που έγιναν από τους τρεις συνάδελφους βουλευτές, γιατί ήταν 
δηλώσεις οι οποίες έχουν κάνει ζημιά στην ενότητα του Κινήματος και στην αξιοπιστία των 
οργάνων που συμμετέχουν. Πήρε λοιπόν μια πολιτική θέση, πλάι-πλάι στην πολιτική θέση 
που πήρε ο Πρόεδρος του Κινήματος.

Δεύτερον, διευκρίνησε ότι ο κανονισμός του ΠΑΣΟΚ θα λειτουργήσει. Και 
με τον κανονισμό θα λειτουργήσουμε μέσα στο ΠΑΣΟΚ, άρα διαγραφές από μέλη του 
Κινήματος, είναι θέμα που θα αποφασιστεί από τα αρμόδια όργανα.

Νομίζω ότι λειτουργήσαμε υπεύθυνα. Διευκρινίσαμε τα ζητήματα και 
πιστεύω ότι ήταν μια υπεύθυνη πολιτική πράξη ομόφωνη, παρά το γεγονός ότι προσωπικά 
κάθε ένας από μας, είχε διαφορετικές προσεγγίσεις στο θέμα.

Το γεγονός λοιπόν ότι έχεις πολιτικά πρόσωπα στο Εκτελεστικό Γραφείο 
που αρχίζουν από διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες και σκεπτικό και καταλήγουν 
ομόφωνα γιατί πιστεύουν ότι έχουν ευθύνη απέναντι σ’ αυτούς που πιστεύουν στο ΠΑΣΟΚ, 
που ψηφίζουν το ΠΑΣΟΚ, ήταν μια πράξη πολιτικά υπεύθυνη που ανέβασε το στάτους του 
πολιτικού οργάνου, του Εκτελεστικού Γραφείου του ΠΑΣΟΚ.

Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Αρσένη, πολλά θα μπορούσαμε ακόμη να πούμε. 
Αφήσαμε ακάλυπτο το μεγάλο θέμα των εξελίξεων στα εθνικά μας ζητήματα. Ενα θέμα για 
το οποίο συζήτησαν οι πολιτικοί αρχηγοί προ ημερησίως διατάξεως χθες στη Βουλή.

θα θυμίσω βεβαίως ότι και εσείς πρόσφατα βρεθήκατε στην κυπριακή 
δημοκρατία, διατυπώσατε κάποιες απόψεις. Βρέθηκα εκείνες περίπου τις ημέρες στην 
Κύπρο και άκουσα τον απόηχό τους. Ελπίζω πολύ σύντομα να έχουμε την ευκαιρία να 
μιλήσουμε όχι για τα κομματικά του ΠΑΣΟΚ πια, για την κρίση που ξέσπασε πρόσφατα.

Να μιλήσουμε για θέματα εθνικού περιεχομένου, εθνικής υφής και θα ήθελα 
πολύ να καταγράψω και σ’ αυτά τη γνώμη σας. Για την ώρα τελειώσαμε. Να σας 
ευχαριστήσω που είσασταν σήμερα μαζί μας.

Γ.ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εύχομαι πράγματι την άλλη φορά να 
μπορέσουμε να μιλήσουμε για πολιτικά ζητήματα, γιατί φαντάζομαι ότι και ο κόσμος έχει 
αγανακτήσει με πολιτικούς ή και κόμματα που συζητούν συνεχώς διαμάχες σε προσωπικό 
επίπεδο και δεν ασχολούνται με τα καυτά προβλήματά του.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ κ.ΜΑΡΚΟΥ
ΒΑΦΕΙΑΔΗ

- ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ
- ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ
- ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΣ Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ

Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Να ακούσουμε σήμερα στην κηδεία του Μάρκου Βαφειάδη 
βουλευτή Επικράτειας του ΠΑΣΟΚ κάποιες σύντομες δηλώσεις που έκαναν στο Κώστα 
Παρρά στελέχη του κόμματος. Μίλησαν κατά σειρά οι Ηλίας Παπαδόπουλος, Γιάννος 
Παπαντωνίου και Χρήστος Ροκόφυλλος.
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Η.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Το ΠΑΣΟΚ χθες με την ανακοίνωση του Εκτελεστικού Γραφείου 
έδωσε λύση στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Εγώ είχα δηλώσει την Κυριακή ότι δέχομαι 
τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων και από εκεί και πέρα δεν έχω να προσθέσω 
τίποτε άλλο.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: θα συνεχίσετε να δραστηριοποιήστε μέσα στους κόλπους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ; Ή θα αποστασιοποιηθείτε απ’ αυτή μέσα στη
Βουλή;

Λ
Η.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Οπως επιθυμώ, όπως είναι η προσωπική μου επιθυμία. Αλλά και η ’ ·
απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου του ΠΑΣΟΚ δεν με βγάζει έξω από την ομπρέλα του 
ΠΑΣΟΚ, παραμένω στο ΠΑΣΟΚ, αγωνίζομαι για το ΠΑΣΟΚ για να περιοριστεί η άφρων . ·
πολιτική της Νέας Δημοκρατίας.

Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτά λοιπόν από τον κ.Ηλία Παπαδόπουλο, έναν από τους 
τρεις διαγραφέντες από την κοινοβουλευτική ομάδα. Να πάμε στον κ.Γιάννο 
Παπαντωνίου.

- ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ

Γ, Π ΑΠΑΝΤΩΝ ΙΟΥ: Εχω ήδη δηλώσει ότι με καλύπτει η απόφαση του Εκτελεστικού 
Γραφείου.

- ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΣ Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ

Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Και να κλείσουμε με τον κ.Χρήστο Ροκόφυλλο.

Χ.ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΣ: Το χάσμα που άνοιξε ο σεισμός ευθύς γιόμισε με τα άνθη της 
ομοφωνίας.

Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Πριν κλείσουμε κυρίες και κύριοι να πούμε ότι εκ λάθους 
μεταδόθηκε σε προηγούμενο δελτίο ειδήσεων από τον SKY, ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα 
Ελλάδος δεν εκπροσωπήθηκε στην κηδεία του Μάρκου Βαφειάδη. Η είδηση ήταν 
λανθασμένη. Η ορθή είδηση είναι ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας εκπροσώπησε ο 
βουλευτής του ο κ.Γεράσιμος Αρβανής.

- ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ Π ρόεδρος της  Οργάνωσης του Δημοκρατικού Κόμματος στο
Νιού Χαμσάιρ των ΗΠΑ

Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Καλεσμένος κοντά μας ο κ.Κρις Σπύρου Πρόεδρος της 
Οργάνωσης του Δημοκρατικού Κόμματος στο Νιού Χαμσάιρ των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο 
ίδιος είναι γεννημένος στη Θεσσαλονίκη από Ηπειρώτες γονείς.

Κύριε Σπύρου καλώς ήρθατε. Βεβαίως δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε 
την τιμή να σας υποδεχόμαστε και να σας φιλοξενούμε στο "Μεγάλο Μαγκαζίνο". Είναι 
και πάλι ιδιαίτερη τιμή μας, να το ξαναπώ.

θα πάμε όμως στο θέμα. Πώς είδατε εσείς τα αποτελέσματα; Που εμείς τα 
είδαμε σαν μια μικρή μεγάλη έκπληξη των προκριματικών εκλογών στο Νιού Χαμσάιρ.

Κ.ΣΠΥΡΟΥ: Εμείς τα είδαμε λίγο πιο διαφορετικά. Τα είδαμε με μεγαλύτερη έκπληξη. 
Οχι μόνο τα δημοκρατικά αποτελέσματα, αλλά αυτά και του ρεπουμπλικανικού κόμματος. 
Ο Πρόεδρος της Αμερικής υπέστει μια μεγάλη νίκη στο Νιού Χαμσάιρ.
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Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέστει ήττα θέλετε να πείτε.
Κ.ΣΠΥΡΟΥ: Ναι ήττα. Είπαμε λοιπόν τα ελληνικά να τα προσέξουμε.

Η ήττα του Προέδρου ήταν σημαντική γιατί εδώ και ένα χρόνο λέγανε ότι ο 
Πρόεδρος της Αμερικής ο κ.Μπους θα είναι αήττητος. Και μη έχων έναν σημαντικό 
αντίπαλο πήρε μόνο 53% των ψήφων.

Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Λέτε σε σχέση με τον κ.Μπιουκάναν;
Κ.ΣΠΥΡΟΥ: Μάλιστα. Εάν πραγματικά είχε ένα σημαντικό αντίπαλο, εγώ πιστεύω ότι θα 
έχανε την εκλογή στο Νιού Χαμσάιρ, η οποία θα ήταν και η τελική γι’ αυτόν. Και μ’ όλα 
ταϋτα, πιστεύω ότι έριξε περισσότερο πολιτικό πολεμικό υλικό στο Νιού Χαμσάιρ τον 
τελευταίο μήνα ο κ.Μπους απ’ότι έριξε στον Κόλπο επί Σαντάμ Χουσεϊν.

Και μ’ όλα ταύτα, μόλις πήρε 53%, 52,9% των ψηφοφόρων οι οποίοι είναι 
ρεπουμπλικανοι στην πολιτεία μας ψηφίσανε τον κ.Μπους. Αυτό πιστεύω ότι είναι 
σημαντικό. Και τελικά πιστεύω θα καταλήξει στη νίκη των Δημοκρατικών τον Νοέμβριο του 
'92.

Και πέραν αυτού είχαμε και την εκπληκτική νίκη του συμπατριώτη μας του 
κ.Πολ Τσόγκα, ο οποίος πήρε 23.000 περισσότερους από τον Δουκάκη. Και 30.000 
περισσότερους από τον Ε.Κέννεντι ο οποίος έχασε την προκριματική εκλογή αν θυμάστε 
το 1980.

Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Πέστε μου κάτι. Τι γίνεται στο Δημοκρατικό Κόμμα στο οποίο 
είστε στέλεχος και Πρόεδρος του Νιού Χαμσάιρ; Βλέπουμε ότι ναι μεν ο κ.Τσόγκας και 
είναι πολύ μεγάλη τιμή για μας, για τον ελληνισμό τον απανταχού ελληνισμό ότι μπήκε 
μπροστά στο Νιού Χαμσάιρ, αλλά βλέπουμε να ανεβαίνει ο κ.Γκλίντον. Διάβαζα σήμερα 
διάφορες μετρήσεις. Δείχνουν τον κ.Γκλίντον πάλι επάνω.

Υπάρχουν μικροί συνυποψήφιοι, υπάρχει κλίμα ανταγωνισμού. Κάπως 
ούριος άνεμος έπνευσε στα πανιά των Δημοκρατικών μετά την πρώτη εκλογή. Πού βλέπετε 
να πηγαίνει το πράγμα; Ποιος βλέπετε να αναδεικνύεται, εάν μπορούμε να κάνουμε 
κάποιες προβλέψεις από τώρα, σαν αντίπαλος του Μπους στον τελικό;

Κ.ΣΠΥΡΟΥ: Πρώτα θα ήθελα να πω ότι αν ο Π.Τσόγκας πάρει το χρίσμα θα είναι ο 
επόμενος πρόεδρος της Αμερικής. Χωρίς αμφιβολία αυτό και δεν το λέω διότι τυγχάνει να 
είναι συμπατριώτης και προσωπικός μου φίλος αλλά πιστεύω ότι το οικονομικό του 
πρόγραμμα είναι κάτι το οποίο ο αμερικανικός λαός θα υποστηρίξει και τελικά θα κερδίσει 
την εκλογή.

Το πρόβλημά του είναι οι προκριματικές εκλογές και το χρίσμα, το οποίο 
είναι πρόβλημα όλων των υποψηφίων του δημοκρατικού κόμματος αυτή τη στιγμή, είναι 
περίπλοκος ο δρόμος για το χρίσμα. Είναι δύσκολος ακόμη πιο πολύ για τον Π.Τσόγκα 
γιατί γίνονται οι επόμενες αναμετρήσεις στα νότια μέρη της Αμερικής, όπου ο κ.Κλήντον 
έχει αρκετή δύναμη.

Αλλά πρέπει να προσέξουμε όμως τις εξελίξεις σε μερικές πολιτείες. Π.χ. 
στην πολιτεία του Μέροβεν, η οποία θα γίνει στις 3 Μαρτίου. Εκεί θα είναι μια σημαντική 
αναμέτρηση και μεταξύ του και θα δούμε αν πραγματικά ο κ.Τσόγκας έχει τη δυνατότητα 
να κερδίσει πρώτον ή και να πάρει σημαντικό ποσοστό από τους ψήφους των νέγρων, των 
Αφρικανοαμερικανών οι οποίοι είναι 30% των ψηφοφόρων στην πολιτεία αυτή.

Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ποιοί είναι οι κυριότεροι μνηστήρες σήμερα για το χρίσμα 
των δημοκρατικών κ.Σπύρου;
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Κ.ΣΠΥΡΟΥ: Δεν κατάλαβα τη λέξη.
Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Οι κυριότεροι υποψήφιοι.

Κ.ΣΠΥΡΟΥ: Οι κυριότεροι υποψήφιοι είναι αυτή τη στιγμή ο Π.Τσόγκας και ο κυβερνήτης 
Κλήντον. Ασφαλώς έχουμε και τον γερουσιαστή Κέβι της Νεμπράσκα, ο οποίος πιστεύω 
πρέπει σήμερα να νικήσει στη Σ.Ντακότα και ο γερουσιαστής ο Χάκεν της Αϊόβας, που 
πιστεύω ότι ένας από αυτούς μπορεί τελικό να αποσυρθεί εόν δεν πόρουν σήμερα 
σημαντικό ποσοστό από τους ψηφοφόρους της Σ.Ντακότα.

Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μας είπατε πριν για το οικονομικό πρόγραμμα του Π.Τσόγκα. »
Είναι ξεκάθαρο ότι λίγο καιρό μετά την εντυπωσιακή εμφάνιση του προέδρου Μπους σε *
σχέση με τον πόλεμο στον Περσικό Κόλπο η Αμερική έρχεται και κλείνεται σε ένα πεδίο 
ενδοστρεφές σε σχέση με την προεκλογική της καμπάνια. Λ

Δηλαδή δεν είναι τα μεγάλα εξωτερικά θέματα που παίζουν τόσο ρόλο όσο 
είναι η κρίση στην αμερικανική οικονομία που κυριαρχεί. Γιατί να κερδίσει το παιχνίδι 
όσον αφορά τον τομέα της οικονομίας, γιατί να κερδίσει το προεκλογικό παιχνίδι ο 
ρεμπουμπλικόνος και όχι ο δημοκρατικός; Τι έχουν να προσφέρουν οι δημοκρατικοί κατά 
την άποψή σας σε μια Αμερική που οικονομικά παραπαίει; Τι έχουν να προσφέρουν 
περισσότερο απ’ ό,τι οι ρεμπουμπλικάνοι;

Κ.ΣΠΥΡΟΥ: Η πιο εύκολη ερώτηση που μπορείς να κάνεις. Χειρότερα δεν μπορούμε να 
τα κάνουμε απ’ ό,τι τα έχουν κάνει οι ρεμπουμπλικάνοι. Επομένως ό,τι και να γίνει 
καλύτερα θα κάνουμε.

Η οικονομία της Αμερικής αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε χάλια, χάλια 
αδιόρθωτα για τους ρεμπουμπλικανούς. Γιατί αυτοί τα έκαναν τα χάλια και δεν μπορεί να 
τα διορθώσουν. Αυτό που θα κάνουμε εμείς είναι να διορθώσουμε τα χάλια των 
ρεμπουμπλικάνων που βρίσκονται σήμερα 10 εκατ. Αμερικανοί άνεργοι, 45 εκατ. χωρίς 
περίθαλψη, απογοητευμένοι και μόνο 5% στο Νιού Χαμσάιρ των ψηφοφόρων που ψήφισαν 
για τον πρόεδρο, για τα ανδραγαθήματα που έχει κάνει στην εξωτερική πολιτική.

Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Λέτε ανδραγαθήματα λίγο ειρωνικά. Μα ο Μπους δεν 
θεωρείται πετυχημένος στα εξωτερικά ζητήματα;

Κ.ΣΠΥΡΟΥ: Πετυχημένος μπορεί να είναι στα εξωτερικά. Οταν είσαι αποτυχημένος στα
εσωτερικά η επιτυχία των εξωτερικών θεμάτων όπως είπα και πριν από τους ψηφοφόρους
δεν μετριέται. Γιατί όταν 5% μόνο των ψηφοφόρων που ρωτήθηκαν ψήφισαν για τον
πρόεδρο και αυτοί οι ρεμπουμπλικάνοι ψήφισαν για τον πρόεδρο γι’ αυτά τα επιτεύγματα
που έχει κάνει στην εξωτερική πολιτική θα πει ότι ο πεινασμένος λαός εσωτερικά αν και '
θέλει να δώσει στον πρόεδρο την τιμή που του αξίζει για τα εξωτερικά του επιτεύγματα,
χρειάζεται να τον κρατήσει υπεύθυνο γι’ αυτά τα οποία υπεσχέθη να κάνει για τη χώρα και
δεν έχει κάνει.

Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε θερμά τον κ.Κρις 
Σπύρου Ελληνα ομογενή, διακεκριμένο Αμερικανό πολίτη, εκτός βεβαίως της ελληνικής 
του καταγωγής. Είναι από αυτούς που μετέχουν στο ελληνικό λόμπυ, πασχίζουν για ό,τι 
καλύτερο όσον αφορά τη χώρα μας και τα εθνικά της δίκαια στις ΗΠΑ.

Ηταν κ.Σπύρου για δεύτερη φορά μεγάλη τιμή που σας είχαμε στο στούντιο 
του SKY 100.4 και στο "Μεγάλο μαγκαζίνο". Ελπίζω στην κούρσα των αμερικανικών 
προκριματικών εκλογών να μας δοθεί η ευκαιρία να τα ξαναπούμε από τη θέση σας, από 
τη θέση του προέδρου του δημοκρατικού κόμματος το Νιού Χάμσαϊρ.

Κ.ΣΠΥΡΟΥ: Ευχαριστώ πολύ.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΝΤΩΝΗ ΣΚΥΛΛΑΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ 
ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΗ - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ Γ.ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΗ

Α.ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Το θέμα που έχουμε είναι π συνέντευξη του αναπληρωτή γενικού 
διευθυντή της ΝΔ του κ.Γ.Δημητροκάλη, το όνομα του οποίου είχε εμπλακεί σε ένα 
κύκλωμα το οποίο δυσχεραίνει τη μετάδοση στο SKY.

Ο κ.Δημητροκάλης έδωσε σήμερα μια συνέντευξη Τύπου την οποία 
παρακολουθήσαμε μαζί με το συνάδελφο Νίκο Φωτάκη. Ο κ.Γ.Δημητροκάλης, ο 
αναπληρωτής γενικός διευθυντής της ΝΔ, είπε ότι δεν είναι ο ίδιος αυτός ο οποίος 
ακούστηκε σε κασέτες τις οποίες μετέδωσε ο SKY και είπε όμως ότι αυτός ο οποίος 
ακούγεται να συνομιλεί με τους σταθμούς οι οποίοι κάνουν παρεμβολές στο σήμα του 
SKY είναι ο αδελφός του ο κ.Ακης Δημητροκάλης, ο οποίος είναι υπεύθυνος ραδιοφωνίας 
του κόμματος της ΝΔ.

Ενα άλλο σημαντικό πράγμα το οποίο δήλωσε με ειλικρίνεια ο 
κ.Δημητροκάλης είναι το γεγονός ότι η ΝΔ έχει ένα τμήμα που ακούει στο όνομα Τμήμα 
Υποστήριξης Δημοτικής Ραδιοφωνίας της ΝΔ και αυτό το τμήμα δεν είναι τίποτε άλλο 
παρά ένα πρακτορείο μετάδοσης ειδήσεων και εκπομπών σε περισσότερους από 200, 202 
είπε χαρακτηριστικά ο κ.Δημητροκάλης, ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη τη χώρα, καθώς 
επίσης σε 18 σταθμούς εκτός Ελλάδος και σε 12 τοπικούς σταθμούς τηλεοράσεως, 
πράγμα το οποίο αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία αφού απαγορεύεται και η δικτύωση, 
απαγορεύονται και τα πρακτορεία ειδήσεων.

Ο κ.Γ.Δημητροκάλης είπε επίσης ότι επειδή ενεπλάκη το δικό του όνομα 
στην υπόθεση παρεμβολών στον SKY θα καταθέσει μια μήνυση αύριο εναντίον του 
σταθμού μας, τον οποίο σταθμό κατηγόρησε ότι προσπαθεί να μονοπωλήσει τα FM.

Να σημειώσουμε ότι στη συνέντευξη του κ.Δημητροκάλη παρουσιάστηκαν 
δύο από τους ιδιοκτήτες των ραδιοσταθμών οι οποίοι μετέχουν σε αυτό το κύκλωμα 
παρενόχλησης και συκοφάντησης του SKY, οι οποίοι υποστήριξαν ότι η όλη ενέργεια με 
το σποτάκι το οποίο ήταν υβριστικό για τον SKY έγινε αποκλειστικώς από τους ίδιους. Ας 
ακούσουμε τον κ.Γ.Δημητροκάλη αναπληρωτή γενικό διευθυντή της ΝΔ να λέει ποιος 
συνομιλούσε με τους ιδιοκτήτες αυτών των σταθμών που παρενοχλούν τον SKY και να λέει 
επίσης πώς λειτουργεί αυτό το πρακτορείο ειδήσεων της ΝΔ.

Γ.ΔΗ Μ ΗΤΡΟΚΑΛΗΣ: Πράγματι υπάρχει στη ΝΔ ένα τμήμα για τη ραδιοφωνία. Υπήρξε 
στέλεχος του κόμματος ναι, το οποίο μίλαγε στο τηλέφωνο έτσι. Αλλά από πού έως πού 
αυτή η συνομιλία οδηγεί σε δίκτυο παρεμβολών;

Οταν το κόμμα εμένα με ζήτησε να φύγω από την αρμοδιότητα της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και το τμήμα αυτό το οποίο σας περιέγραψα, ο άνθρωπος ο οποίος 
ανέλαβε να κάνει αυτή τη δουλειά και να είναι επί 16-17 ώρες να υπηρετεί την ελεύθερη 
ραδιοφωνία ήταν ο αδελφός μου κ.Σκυλλάκο.

Και πρέπει να δηλώσω πέρα για πέρα ότι αν θέλετε με όλη μου τη 
συμπαράσταση αυτή τη στιγμή που μπορώ να έχω, θαυμάζω το έργο του, πραγματικά έχει 
δοθεί πέρα για πέρα σ’ αυτή τη δουλειά. Η λέξη πρακτορείο κ.Σκυλλάκο σημαίνει μια 
έμμισθη σχέση.

Α.ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Γνωρίζω πρακτορείο ειδήσεων το οποίο στέλνει τις ειδήσεις του με ένα 
μικρό σπόνσορα. Και επειδή εσείς λειτουργείτε ως πολιτικό κόμμα θα μπορούσε να έχετε 
ως κέρδος τι;
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ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Εχει γίνει γνωστό ότι υπήρξαν και εκπομπές οι οποίες μεταδίδονταν 
σε περίπου 100 σταθμούς της επαρχίας. Μια άτυπη μορφή δικτύου θα μπορούσε να 
ισχυριστεί κανείς ότι είναι αυτή.

Γ.ΔΗ Μ ΗΤΡΟΚΑΛΗΣ: Δεν ξέρω αν είναι μορφή δικτύου αλλά πρέπει να σας πω ότι στην 
πρώτη μορφή που είχαμε, όπως παίρναμε τις ειδήσεις κάπου αντιγράφαμε και κάποιες 
ενδιαφέρουσες εκπομπές. Συνήθως κάποιες χιουμοριστικές εκπομπές.

Από τους σταθμούς με άδειά τους, μας έδιναν και μας είπαν ότι ναι 
μπορείτε να την αναμεταδίδετε. Και λέγαμε ότι η εκπομπή αυτή είναι από τον 98.4. Και 
στέλναμε μία κασέτα που είχε μέσα την τάδε χιουμοριστική εκπομπή. Τώρα πλέον δεν 
στέλνουν αυτά. Στέλνουν κάποιες συνεντεύξεις όμως με κάποιους πολιτικούς οι οποίοι 
δίνουν κάποιες συνεντεύξεις αλλά κι αυτά έχουν αραιώσει πάρα πολύ.
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