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Ο Νίκος
Κωνσταντόπουλος
ανοίγει τα χαρτιά του 
και μιλάει για όλα...



Συνέντευξη: Σπύρος Τρίψας - Νίκος Καραμπάσης
/
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«Λεν θεω ρούμε ότι η σ ύγχρονη  αριστερά π ρέπ ει να είνα ι έξω από τη λειτο υρ γία  των 
θεσμών. Η σ ύγχρονη  αριστερά κάνει π ολ ιτ ικ ή  μέσα στην πραγματικότητα και όχι έ 
ξω από αυτήν. Είναι μέσα στην ιστορία, όχι εκτός ιστορίας. Είναι μέσα στη λε ιτο υρ 
γία των θεσμών» τονίζει σε μια «εκ δαθέων» συνέντευξη π ου  παραχώρησε στο «ΠΕΡΙ...» 
ο κ. Ν ίκος Κ ω νσταντόπουλος δηλώ νοντας στην ουσία «παρών» στην εκ λο γή  Π ροέ
δρου της Δημοκρατίας.

«Γιατί όχι από την 
Αριστερά ο νέος 

Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας;»

Σήμερα -δίνοντας για 
πρώτη φορά το ουνολικό 
προφίλ των απόψεων του 
οτο ενδεχόμενο να είναι 
αυτός ο νέος Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας- ανα
ρωτιέται: «Γιατί όχι και α

πό την αριστερά ο νέος Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας»; Ο Νίκος Κων- 
οταντόπουλος ανοίγει τα χαρτιά του 
για όλα τα θέματα και απαντά με 
τόλμη και θάρρος, λίγο πριν τα δυο 
μεγάλα κόμματα ανακοινώσουν τις 
αποφάσεις του για την προεδρική 
εκλογή...

Κύριε πρόεδρε, πρόσφατα δηλώ
σατε ότι η Αριστερά θα πρέπει να 
είναι «παρούσα» στην Προεδρική 
Εκλογή και ότι θα πρέπει να επη
ρεάσει προς μια προοδευτική κα-

τευθυνση τις εξελίξεις. Τι εννοού
σατε;
Το Σύνταγμά μας έτσι όπως ισχύει, 
προβλέπει συναινετικές διαδικασίες 
προς εξασφάλιση της αναγκαίας 
πλειοψηφίας που πρέπει να είναι 
μεγάλη για να εκλεγεί Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας. Ακριβώς γιατί η 
Προεδρία της Δημοκρατίας είναι ο 
ανώτατος πολιτειακός θεσμός. Αν α- 
ποτύχουν αυτές οι διαδικασίες της 
συναίνεσης για την αυξημένη πλει- 
οψηφία, τότε αναγκαστικά διεξά
γονται εκλογές.
Η εκτίμηση μου είναι ότι δεν υ
πάρχει κανένας λόγος να γίνουν. 
Έγιναν πρόσφατα, τα κόμματα μέ
τρησαν την απήχησή τους στην 
κοινή γνώμη. Δεν είναι δυνατόν μέ
σα σε ένα χρόνο για γίνουν 3 φορές 
εκλογές.

...μια διαπίστωση με την οποία 
συμφωνούν και οι δημοσκοπή
σεις...
Και ο κόσμος δεν επιθυμεί προσφυ
γή στις κάλπες, ακριβώς γιατί έχει 
συναίσθηση ότι και πριν και μετά τις 
εκλογές, για ένα χρονικό διάστημα 
δεν αντιμετωπίζονται τα μεγάλα προ- 
βλημάτα που απασχολούν την καθη
μερινότητα. Μην ξεχνάμε ότι και το 
2006, έρχονται Δημοτικές -  Νομαρ
χιακές εκλογές που και αυτές αποτε
λούν μία μικρογραφία Εθνικών.
Σ’ αυτές λοιπόν τις διαδικασίες, τις 
πρωτοβουλίες των κινήσεων τις έχει 
η κυβέρνηση από κοινού με την α- 
ξκοματική αντιπολίτευση, ώστε να 
διαμορφώσουν ή όχι τη συναίνεση 
που απαιτεί το Σύνταγμα. Σ’ αυτές 
τις διαδικασίες πιστεύω ότι η αρι
στερά δεν πρέπει να είναι εκτός λει-

«Υπάρχει η ανάγκη  
να γ ίνουν  ρ εγά λες  

ριζοσπαστικές τορές 
στον πυρήνα του 

πολιτικού ρας  
συστήρατος»

Νίκος
Κωνσταντόπουλος

τουργίας των θεσμών. Πρέπει να εί
ναι παρούσα σε αυτές και να επι
διώξει αυτήν την συναίνεση να τη 
στρέψει -να τη επηρεάσει προς 
προοδευτικότερες κατευθύνσεις. 
Άλλωστε και στις προεδρικές εκλο
γές του 2000- και σε αυτό είμαστε 
συνεπείς από πλευράς θέσης -  πα
ρά την επιτυχημένη πρώτη θητεία 
του κ. Στεφανόπουλου, είχαμε πει 
«γιατί όχι μία επιλογή από την ευ
ρύτερη αριστερά για τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας;
Δεν θεωρούμε ότι η σύγχρονη αρι
στερά πρέπει να είναι έξω από τη 
λειτουργία των θεσμών. Η σύγχρο
νη αριστερά κάνει πολιτική μέσα 
στην πραγματικότητα και όχι έξω 
από αυτήν. Είναι μέσα στην ιστο
ρία, όχι εκτός ιστορίας. Είναι μέσα 
στη λειτουργία των θεσμών.

Η θέση την οποία διατύπωσα είναι 
όχι εκλογές, συναινετικές διαδικα
σίες μεταξύ των δύο μεγάλων κομ
μάτων και παρούσα η αριστερά ε
πιδιώκοντας την προοδευτικότερη 
λύση. Από εκεί και πέρα τα ονόμα
τα έπονται...

Όμως, η προεδρική εκλογή επη
ρεάζεται ασφαλώς και από την 
προσωπικότητα και τη σηματοδό
τηση των ονομάτων που ακούγο- 
νται...
Δεν είναι υπόθεση ονομάτων. Δεν εί
ναι υπόθεση αντιπαραθέσεων για τα 
υπέρ και τα κατά γύρω από ονόμα
τα. Κανένας πολιτικός δεν είναι 
«στη γυάλα», χωρίς υπέρ και κατά. 
Εξαρτάται αν κανείς είναι καλόπι
στος, αν η κρίση του - και η αρνητι
κή και η θετική -  είναι τεκμηριω

μένη ή αν αντιδρά παρορμητικά. 
Νομίζω πάντως ότι η θέση την ο
ποία έχουμε διατυπώσει, είναι και 
κοντά στη θέληση της κοινής γνώ
μης. Η κοινή γνώμη λέει όχι, εκλο
γές. Λέει να τα βρουν τα δύο μεγά
λα κόμματα. Η κοινή γνώμη λέει 
γιατί διαρκώς να περιορίζεται σε ε
πιλογές ανάμεσα στα δύο μεγάλα 
κόμματα. Γιατί όχι και από την ευ
ρύτερη κοινωνία; Γιατί όχι και από 
την αριστερά; Η αριστερά, είναι 
κομμάτι ζωντανό, δημιουργικό, ι
στορικό, πολύτιμο της ελληνικής 
κοινωνίας. Δεν είναι κάτι περιθω
ριοποιημένο ή αποκλεισμένο ή κα
τώτερης κατηγορίας.

Στην περίπτωση που ο πρωθυ
πουργός -  η κυβερνητική πλειο- 
ψηφία στη βουλή - που έχει και τον
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πρώτο λόγο αυτή τη στιγμή, προ
τείνει εσάς για το αξίωμα του Προ
έδρου της Δημοκρατίας, ποια θα 
είναι η αντίδρασή σας;
Δεν θα ήθελα να εμπλακοί σε τέ
τοια συζήτηση. Και η δική μου θέ
ση είναι πολΰ δύσκολη. Πολύ πε
ρισσότερο γιατί το θέμα άνοιξε με 
δημοσιογραφικές ερωτήσεις και 
ρεπορτάζ ερήμην μου. Για ζητή
ματα τα οποία αναφέρονται στη 
θεσμική λειτουργία του πολιτεύ
ματος δεν χωράνε προσωπικές λο
γικές. Είναι ευθύνη των δύο μεγά
λων κομμάτων. Εμείς δεν λέμε 
«βγάλτε εσείς τα κάστανα από τη 
φωτιά», και εμείς «νίπτουμε τας 
χείρας μας» ως Πόντιοι Πιλάτοι. 
Εμείς λέμε, θέλουμε και εμείς να 
έχουμε λόγο, πρέπει να έχουμε λό
γο για λόγους δημοκρατικής αρχής 
και ουσίας.

Οι «επιθέσεις» όμως αυτές προέρ
χονται κυρίως από ένα συγκεκρι
μένο εκδοτικό οργανισμό και συ
γκεκριμένα του κ. Λαμπράκη...
Το κείμενο στο οποίο αναφέρεστε 
ήταν ενυπόγραφο και απηχεί τις α
πόψεις του συντάκτη του και δεν πι
στεύω ότι εκφράζει το συγκεκριμέ
νο Οργανισμό. Άλλωστε, φαίνεται 
ότι κανείς εκμεταλλεύεται την ισχύ, 
τη δύναμη που έχει, από το γεγονός 
ότι δουλεύει σε ένα μεγάλο μέσο για 
να μιλάει αξιωματικά και αφορι
στικά. Εκείνο που εγώ θέλω να επι- 
σημάνω είναι ότι και η κοινωνία και 
η πολιτική ζωή του τόπου, λειτουρ
γούν με βάση την αρχή της δημο
κρατικής αυτονομίας, με βάση την 
αρχή της λαϊκής εντολής και δεν λει
τουργούν με οδηγίες, διαταγές, επι
θυμίες άλλων. Οι δημοσιογράφοι 
κρίνουν και ελέγχουν την πολιτική

Θα είμαι βουλευτής. Νομίζω ότι εί
ναι καλό στην πολιτική ζωή του τό
που να ανανεώνονται τα κόμματα. 
Η σημερινή κοινωνία είναι εντελώς 
διαφορετική από αυτή της δεκαε
τίας του ’80 ή της δεκαετίας του ’70. 
Το πολιτικό σύστημα πρέπει να βρί
σκεται σε αντιστοιχία με αυτά που 
συμβαίνουν σήμερα και να μη λει
τουργεί στο όνομα του παρελθόντος. 
Εάν δεν είχαμε αυτόν το σκληρό α
γώνα από πλευράς Συνασπισμού για 
να μη μας βγάλει έξω από τη Βου
λή είτε το εκλογικό σύστημα είτε οι 
πολύπλευρες πιέσεις τις οποίες δε
χόμαστε, από πολύ νωρίτερα θα εί
χα ανοίξει αυτήν τη διαδικασία της 
ανανέωσης σε όλα τα επίπεδα.

Τι πιστεύετε ότι δεν καταφέρατε 
ως πρόεδρος του ΣΥΝ;
Ένα από τα ζητήματα που θα ήθε-

«Η ισχυρή Ελλάδα στην οικονομία 
δεν είχε αντίκρυσμα πραγματικό»

Από την ημέρα όμως που ο Άκης 
Τσοχατζόπουλος πρότεινε εσάς ως 
υποψήφιο Πρόεδρο και μετά και 
τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες ανα
φέρουν ότι η κοινή γνώμη σας 
«βλέπει» ως τον αυριανό Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας, μερίδα του Τύ
που έχει εξαπολύσει επίθεση στο 
πρόσωπό σας. Πώς τη σχολιάζετε; 
Για μένα είναι αδιανόητες αυτές οι 
εμπαθείς επιθέσεις που γίνονται 
χωρίς λόγο και αιτία με διαστρο
φή της ιστορικής πραγματικότη
τας και με μία εχθροπάθεια η ο
ποία τελικά δείχνει ότι άλλα είναι 
τα κίνητρα και όχι η πολιτική έ
ρευνα, η νηφάλια και ήρεμη εκτί
μηση των πραγμάτων ή των προ
σώπων. Είμαι από το 1960 στο δη
μόσιο βίο της χώρας, έχω και φί
λους, έχω και αντιπάλους. Νομίζω 
ότι οι φίλοι μου με αγαπούν και οι 
εχθροί μου -  με όσους δηλαδή βρέ
θηκα σε αντιπαράθεση- με εκτι
μούν. Δεν μπορώ να κατανοήσω 
αυτό το ύφος και το είδος της δη
μοσιογραφικής κριτικής από ελά
χιστους -  ευτυχώς, που παίζουν πο
λιτικά παιχνίδια.

και τους πολιτικούς και κρίνονται κι 
αυτοί.

Εκτιμάτε ότι μια ενδεχόμενη εκλο
γή σας στην Προεδρία της Δημο
κρατίας θα ενοχλήσει ορισμένους 
από τους «διαπλεκόμενους»;
Νομίζω ότι εκείνο που ενδιαφέρει 
είναι οι εξελίξεις οτην πολιτική ζωή 
και στη στελέχοιση των θεσμών, να 
είναι κοντά οτην κοινωνία. Να είναι 
κοντά στη δημοκρατική δυναμική 
και προοπτική. Και αυτό μετράει 
στις πολιτικές λύσεις. Τα δύο μεγά
λα κόμματα έχουν την ευθύνη να κά
νουν επιλογές, οι οποίες να είναι κο
ντά στην ευαισθησία και στη θέλη
ση του ελληνικού λαού και της ελ
ληνικής δημοκρατίας. Για να απα
ντήσω στο ερώτημά σας: ναι και η 
εκλογή μου στο ΣΥΝ ενόχλησε διά
φορες πλευρές.

Ή δη έχετε ανακοινώσει ότι απο
χωρείτε από την ηγεσία του Συνα
σπισμού τον επόμενο μήνα. Αυτό 
βέβαια δεν σημαίνει ότι βάζετε μία 
«τελεία» στην πολιτική σας στα
διοδρομία, έτσι δεν είναι;

λα ως πρόεδρος του Συνασπισμού 
και δεν πέτυχα, είναι η ανανέωση. 
Να είναι ευρύτερη και να έχει γίνει 
και στα άλλα επίπεδα. Στα επίπεδα 
των εκπροσώπων του Συνασπισμού, 
στην Αυτοδιοίκηση, στη Βουλή, πα
ντού. Είναι ουσιαστικό πρόβλημα η 
πολιτική στελεχών για κάθε κόμμα. 
Όπως επίσης κρίσιμο πρόβλημα 
για κάθε κόμμα, είναι η πολιτική 
συμμαχιών. Ακόμη η επινόηση νέ
ων τρόπων πολιτικής στο κοινωνικό 
επίπεδο και νέων ιδέων στο επίπεδο 
της δημοκρατικής λειτουργίας. 
Έτσι όπως λειτουργεί το πολιτικό 
μας σύστημα και με το νέο σύνταγ
μα, καθιερώνει αυτό το δικομματι
κό μοντέλο και δυστυχώς από εκεί 
και πέρα είναι πολύ έντονα τα προ
βλήματα που αντιμετωπίζουν τα υ
πόλοιπα κόμματα, διεκδικώντας πά
ντα να έχουν ρόλο. Δεν είναι γιατί 
μας αρέσει εμάς να ακούμε τη φω
νή μας, αλλά πιστεύουμε ότι στην 
κοινωνία του 2004 είναι υπαρκτό έ
να ζωντανό και δημιουργικό ρεύμα 
δημοκρατικής και ριζοσπαστικής 
αριστερός, όπως είναι και στην υ
πόλοιπη Ευρώπη. Δεν είναι σε με
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«Οι Ελληνες 
είναι πολίτες 
του κόομου 
και πρέπει να 
συμπεριφερθούν 
έτσι»

γάλη έξαρση, δεν έχει μεγάλη δύ
ναμη, αλλά είναι σε μία διαδικασία 
επαναπροσδιορισμού, ανασύνταξης 
και ανανέωσης σε όλη την Ευρώπη. 
Και αυτό δείχνει άλλωστε και η δη
μιουργία του κόμματος της Ευρω
παϊκής Αριστερός, το οποίο ήδη έ
χει ξεκινήσει την πορεία του, αλλά 
και τα νέα κοινωνικά κινήματα.
Ο ΣΥΝ θα έχει πλέον -  με βάση και 
το «σκληρό» δικομματικό μας σύ
στημα -  πορεία σύγκλισης για την 
δημιουργία μιας ενιαίας «κεντρο
αριστεράς»;
Όχι. Ο Συνασπισμός πρέπει, δια
τηρώντας την αυτονομία του ως τμή
μα της Ριζοσπαστικής Ανανεωτικής 
Αριστερός, να ασκήσει έντονη προ
γραμματική αντιπολίτευση προς την 
κυβέρνηση της Ν.Δ., όπως άσκησε 
έντονη αντιπολίτευση και στις κυ
βερνήσεις του κυρίου Σημίτη, ακρι
βώς γιατί δεν συμφωνεί με πολιτι
κές νεοφιλελεύθερης σύγκλισης, 
προς τις οποίες υπάρχει έντονη αμ- 
ιρισβήτηση πια από πολλές πλευρές. 
Και από την άλλη ο Συνασπισμός 
πρέπει να ανταποκριθεί στο ρόλο 
του, παράγοντας καινούργιες ιδέες,

λαμβάνοντας δημιουργικές πρωτο
βουλίες και αναπτύσσοντας σε όλες 
τις λειτουργίες του πολιτικού μας 
συστήματος τις θέσεις του. Δεν εί
ναι θέμα να απορροφηθεί ή να προ- 
σκολληθεί κάπου ο Συνασπισμός. 
Ούτε ο Συνασπισμός είναι ένας χώ
ρος ευκαιρίας στον οποίο κάποιοι 
θα διεισδύσουν ή από τον οποίο κά
ποιοι θα φύγουν. Είναι ένας δύσκο
λος χώρος, όπως πάντοτε τα σχή
ματα της Ριζοσπαστικής Ανανέωσης 
και μετράνε περισσότερο με τις ι
δέες τους και με τις παρεμβάσεις 
τους, και λιγότερο με την αριθμητι
κή τους δύναμη. Και κάποια στιγμή 
αυτά που έχουμε πει τα υιοθετούν 
και άλλοι. Γίνονται κοινός τόπος και 
θα μπορούσε κανείς να πει ότι δι
καιώνεται η πολιτική του Συνασπι
σμού, όπως π.χ. για τις μεγάλες και 
τολμηρές αλλαγές, που επιβάλλο
νται στον πυρήνα του πολιτικού μας 
συστήματος.

Πραγματικά, πολλές φορές, οι θέ
σεις του ΣΥΝ σε πολλούς τομείς 
της δημόσιας ζωής «δικαιώνονται» 
έστω και εκ των υστέρων. Για να

έρθουμε όμως και σε ένα πρόβλη
μα της επικαιρότητας. Οι Τουρκι
κές προκλήσεις των τελευταίων η
μερών, καθώς η Άγκυρα προσπα
θεί να πάρει την πολυπόθητη ημε
ρομηνία έναρξης των ενταξιακών 
της διαπραγματεύσεων με την Ε.Ε., 
δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα 
στη χώρα μας. Σας βρίσκουν σύμ
φωνο οι κυβερνητικοί χειρισμοί τό
σο στα ελληνοτουρκικά όσο και στο 
Κυπριακό;
Εμείς λέμε ότι μας συμφέρει ως ευ
ρωπαϊκή χώρα, δίπλα μας να είναι 
μία Τουρκία ευρωπαϊκά προσανα
τολισμένη. Να είναι μία Τουρκία με 
κοινωνική σταθερότητα. Και βεβαί
ως να είναι μία Τουρκία με διευρυ- 
μένη δημοκρατία. Κατά συνέπεια 
λέμε ναι στην ευρωπαϊκή πορεία της 
Τουρκίας, με όλα τα κριτήρια και 
τις προϋποθέσεις που ισχύουν για 
κάθε νέα χώρα. Με έμφαση βεβαί
ως στα θέματα που σχετίζονται με 
τον τομέα της δημοκρατίας, των αν
θρωπίνων δικαιωμάτων και της κα
λής γειτονίας. Δηλαδή της σταθε
ρότητας και της ειρήνης στην πε
ριοχή. Απειλές, τριβές αμφισβητή-
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Πνευματικές, πολιτι 
κές και κοινωνικές δυ 
νάμεις πρέπει να επε 
ξεργαοτούν μια διαφο 
ρετική πολιτική  και να 
αγωνιστούν για  ένα 
διαφορετικό κόσμο»

σα από την εξωτερική πολιτική 
της κάθε κυβέρνησης. Είναι και η 
άλλη Αμερική. Που ανησυχεί, 
προβληματίζεται, ψάχνεται, ψά
χνει. Το ζητούμενο είναι εάν η α
μερικανική εξωτερική πολιτική 
θα ουμπεριφέρεται στο όνομα της 
αποκλειστικής της υπεροχής έξω 
από τα πλαίσια του ΟΗΕ και της 
διεθνούς νομιμότητας ή εάν θα 
σέβεται τα πλαίσια αυτά. Σήμερα 
έχουμε φτάσει στο σημείο να εί
ναι περισσότερο από ποτέ ανα
γκαίος ένας διαφορετικός ρόλος 
του ΟΗΕ. Μια συλλογική οργά- 
νοιση της διεθνούς κοινότητας, ό
πως είναι ο ΟΗΕ, αλλά με αυτο
νομία, εκδημοκρατισμό, αποφα
σιστικότητα και μέσα για να μπο
ρεί να εφαρμόζει τις αποφάσεις 
του.

σεις συνόρων, όλα αυτά που στο πα
ρελθόν έχουν αποτελέσει αφορμές 
για εντάσεις, είναι αυτονόητο ότι δεν 
μπορούν να εναρμονιστούν με αυτό 
που λέμε ευρωπαϊκό κεκτημένο ή 
κριτήρια του Ελσίνκι και της Κο
πεγχάγης. Ως προς το Κυπριακό, η 
θέση μας είναι σαφής. Εμείς θέλου
με μία λύση διζωνικής, δικοινοτικής 
ομοσπονδίας. Με εγγυήσεις ασιρά- 
λειας κατά την εφαρμογή αυτής της 
λύσης, στα πλαίσια των πρωτοβου
λιών του ΟΗΕ. Μας ενδιαφέρει η ε
παναπροσέγγιση των δύο κοινοτή
των και η επανένωση του νησιού, 
πολύ περισσότερο που σήμερα ό
πως έχουν τα πράγματα η Κύπρος 
είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα 
που είναι διαμελισμένη. Μπορεί να 
έπεσαν οι άλλες διαχοιριστικές 
γραμμές, αλλά εξακολουθεί η δια- 
χωριστική γραμμή της Λευκωσίας, η 
διαχωριοτική γραμμή της κατοχής 
στην Κύπρο. Και αυτό είναι κάτι το 
οποίο δεν μπορεί να εναρμονιστεί 
με τις αποφάσεις του ΟΗΕ και τις α
ποφάσεις για την ένταξη της Κύ
πρου. Νομίζω ότι στον τομέα αυτό 
της εξωτερικής πολιτικής και σε άλ
λους τομείς, επιβάλλεται να υπάρ-

χει μία εθνική στρατηγική διαμορ
φωμένη με τον μεγαλύτερο δυνατό 
συναινετικό τρόπο. Τα θέματα της 
εξωτερικής πολιτικής, δεν προσφέ- 
ρονται για κομματικούς και παρα
ταξιακούς ανταγωνισμούς.

Μια κρίσιμη παράμετρος που επη
ρεάζει την πορεία των εθνικών μας 
θεμάτων πρόεδρε, είναι η Πολιτική 
χων ΗΠΑ στην περιοχή μας με τη 
νέα ηγεσία της. Πόσο πραγματικά 
επηρεάζει τη χώρα μας;
Οι εκλογές στις ΗΠΑ είναι ένα 
γεγονός με παγκόσμια σημασία. 
Άλλωστε γι’ αυτό και όλοι, όλος ο 
κόσμος, το παρακολουθούν. Επη
ρεάζουν και μας. Δεν είναι βέβαια 
η αλλαγή προσώπων, αλλά το κα
τά πόσον θα αλλάξουν πολιτικές 
σε κρίσιμα θέματα, όπως είναι το 
θέμα της εξωτερικής πολιτικής 
και του πολέμου ή όπως είναι το 
θέμα των κοινωνικών εσωτερικών 
προβλημάτων στην Αμερική, με 
τις ανισότητες, την ανεργία και ό
λα τα υπόλοιπα θέματα της κα
θημερινότητας. Όπως ξέρετε, δεν 
είναι μονάχα η μία όψη της Αμε
ρικής, αυτή που προβάλλεται μέ-

Είναι εφικτό κάτι τέτοιο σήμερα με 
μια Ευρώπη μάλιστα υπό διαμόρ
φωση;
Ό χι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. 
Έχει να παίξει δημιουργικό ρόλο 
προς αυτήν την κατεύθυνση μία κοι
νή ευρωπαϊκή πολιτική, που και αυ
τή καθυστερεί. Είναι επομένως σή
μερα ζητούμενο να πούμε εκείνο 
που όλη η ανθρωπότητα θέλει. Η 
ανθρωπότητα δεν θέλει ούτε προ
ληπτικούς πολέμους, ούτε κατα
σταλτικούς πολέμους, απλά δεν θέ
λει πολέμους. Ποτέ η ανθρωπότητα 
δεν θέλησε τον πόλεμο ως μέσο ε
πίλυσης των διαφορών. Θέλει αλ
ληλεγγύη, συνύπαρξη, ειρήνη και 
σταθερότητα.

Εμείς, μια μικρή χώρα, έχουμε να 
φοβηθούμε από αυτές τις εξελίξεις;
Νομίζω ότι η χώρα μας έχει ένα θε
τικό βήμα να αξιοποιήσει, το οποίο 
έγινε με την προετοιμασία της 
προηγούμενης κυβέρνησης του 
ΠΑΣΟΚ και με την ολοκλήρωση 
των σχετικών ενεργειών από τη ση
μερινή κυβέρνηση της Ν.Δ.
Είναι αναπληρωματικό μέλος του 
Συμβουλίου Ασφαλείας, ένα πολύ
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σημαντικό γεγονός. Γεγονός που δί
νει την ευκαιρία στην Ελλάδα να εί
ναι κοντά σε όλες αυτές τις διεργα
σίες «που τρέχουν», στις στρατηγι
κές μεταβολές που γίνονται στον κό
σμο. Να είναι κοντά σε όλα τα προ
βλήματα που «σκάνε», κοινωνικά, 
πολιτικά, οικονομικά, για να πει τη 
γνώμη της, ώστε να αντιμετωπι
στούν με τον καλύτερο τρόπο. Και 
με τη φωνή που της δίνει η θέση αυ
τή, μπορεί να ενισχύσει τις προ
σπάθειες για τον εκδημοκρατισμό 
του ΟΗΕ, για την ειρήνη, για την 
κοινωνική δικαιοσύνη, για την εξα
σφάλιση προγραμμάτων και πόρων 
εκ μέρους του ΟΗΕ, έτσι ώστε να 
προχωρήσουμε προς μία ανθρώπι
νη ανάπτυξη για όλους. Άλλωστε εί
ναι γνωστό ότι ακόμη εκκρεμεί η έ
γκριση του πρωτοκόλλου του Κιότο

οικονομία μετά από τρία κοινοτικά 
πλαίσια στήριξης να μην έχει αντι
μετωπίσει τις διαρθρωτικές της α
δυναμίες. Ούτε διεύρυνση της πα
ραγωγικής βάσης έχει γίνει, ούτε ε
πίσης έχουν αντιμετωπιστεί τα με
γάλα ζητήματα των υποδομών στην 
ανάπτυξη και στην κοινωνική προ
στασία, ενώ παράλληλα υπάρχουν 
οι μεγάλες κοινωνικές και εισοδη
ματικές ανισότητες. Δεν έχουμε μπει 
ακόμα σε τροχιά αυτοτροφοδοτού- 
μενης ανάπτυξης με δίκαιη αναδια
νομή του παραγόμενου πλούτου.

Δηλαδή το «σλόγκαν» του κ. Σημί
τη ως πρωθυπουργού ότι είχαμε 
και ήμασταν «μία ισχυρή Ελλάδα», 
σε επίπεδο οικονομίας τουλάχι
στον, ήταν μία «φούσκα»;
Νομίζω ότι ήταν ένα από τα συνήθη

κοινωνιών. Σε ζητήματα δηλαδή 
που έχουν να κάνουν με την καθη
μερινότητα. Άρα τα μεγάλα θέματα 
της καθημερινότητας, τα ευρύτατα 
στρώματα των εργαζομένων, όλα 
αυτά τα καινούργια θέματα που έ
χουν ανακύψει από πλευράς κοινω
νικής πολιτικής, είναι αυτά που θα 
πρέπει να αντιμετωπιστούν. Πολλές 
φορές λέγεται ένα σύνθημα: λιγότε
ρο κράτος, περισσότερη αγορά ή λι- 
γότερες αναπαραγωγικές δαπάνες, 
εννοώντας τις δαπάνες της κοινωνι
κής πολιτικής και την ιδιωτικοποί
ηση δημοσίων αγαθών.
Είμαστε σε μία περίοδο που θέλου
με περισσότερες εγγυήσεις για τα 
δικαιώματα όλων, περισσότερο κοι
νωνικό κράτος και θέλουμε ρύθμιση 
της αγοράς, ώστε να μην λειτουργεί 
σε συνθήκες αχαλίνωτου ανταγωνι-

«Η Δημοκρατία είναι συλλογικό αγαθό 
και θα το υπερασπιστούμε όλοι μαζί»

για την προστασία του περιβάλλο
ντος. Ζητήματα που έχουν πλέον 
σχέση με το μέλλον του πλανήτη.

Μιας και μιλήσαμε για την Ευρώ
πη που «καθυστερεί», στη χώρα 
μας γίνεται μεγάλη συζήτηση για 
την «τιμωρία» που μας επιφυλάσ
σει η Ε.Ε., επειδή κάναμε την «α- 
πογραφή» της οικονομίας μας, ό
ταν ακριβώς το ίδιο έκαναν και οι 
«μεγάλοι» που σήμερα παριστά
νουν τους έκπληκτους.
Η πραγματικότητα είναι ότι όλοι οι 
προϋπολογισμοί δεν ήταν γνήσιοι. 
Το γνωρίζουμε. Εμείς μιλήσαμε έ
γκαιρα και με διορατικότητα για τα 
διπλά βιβλία και τους ειδικούς λο
γαριασμούς. Τα δύο στοιχεία που 
νοθεύουν τη γνησιότητα κάθε προ
ϋπολογισμού. Γιατί, ειδικά μέσα α
πό τους ειδικούς λογαριασμούς, γί
νεται διαχείριση δημοσίου χρήμα
τος που δεν καταγράφεται και δεν 
απεικονίζεται στον προϋπολογισμό. 
Κατά συνέπεια καλό είναι να ξέ
ρουμε ποια είναι η πραγματικότητα. 
Η πραγματικότητα της οικονομίας 
μας δεν είναι η αισιόδοξη πραγμα
τικότητα. Εξακολουθεί η ελληνική

εκλογικά συνθήματα το οποίο δεν 
είχε αντίκρισμα πραγματικό. Σε μία 
περίοδο μάλιστα που ισχυρές οικο
νομίες όπως της Γαλλίας και της 
Γερμανίας αντιμετώπιζαν τα ίδια 
προβλήματα. Είναι συνηθισμένο σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό το φαινό
μενο της δημιουργικής λογιστικής. 
Κάποιοι το κάνουν προσεκτικά, κά
ποιοι το παρακάνουν. Η απογραφή 
να μην γίνει άλλοθι για να εφαρμό
σει η Ν.Δ. τα αντίθετα από όσα υ- 
ποσχέθηκε. Πρέπει να αλλάξει το 
σύμφωνο σταθερότητας. Το σύμ
φωνο σταθερότητας είναι όπως το 
είχε αποκαλέσει ο Ντελόρ: είναι έ
νας πολιτικός ζουρλομανδύας! Η 
διαχωριοτική γραμμή πλέον δεν εί
ναι μεταξύ του πλούσιου Βορρά και 
του φτωχού Νότου. Η διαχωριοτική 
γραμμή είναι μέσα σε κάθε κοινω
νία.
Οι κυβερνήσεις της Ευρώπης, κι η ί
δια η Ε.Ε. εκεί πρέπει να δώσουν 
την προσοχή τους. Πώς θα εξαλει- 
φθεί αυτή η διαχωριοτική γραμμή η 
οποία πλέον, μπορεί να εξαφανί
στηκε στο διεθνές επίπεδο, μεταξύ 
των δύο μεγάλων μπλοκ, αλλά ε
γκαταστάθηκε στο εσωτερικό των

σμού με κατάχρηση της δεσπόζου
σας θέσης, χωρίς δημοκρατικές 
ρυθμίσεις, που θα βάζουν σε προ
τεραιότητα την εξασφάλιση του κοι
νωνικού συνόλου και του δημοσίου 
συμφέροντος.

Η κυβέρνηση «άνοιξε» ένα θέμα 
δημοκρατίας για τη χώρα μας. Με 
αρκετά έντονο τρόπο είπε ότι η δη
μοκρατία μας έχει πρόβλημα με το 
πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις κατ 
με το ποιοι και πώς τις διαχειρίζο
νται. Στην ουσία οι πολιτικοί και η 
πολιτική, βρίσκονται «κάτω» από 
την οικονομική εξουσία. Εσείς πώς 
αντιλαμβάνεστε αυτό το θέμα;
Θα σας πω απερίφραστα τη γνώμη 
μου. Υπάρχει η ανάγκη να γίνουν 
μεγάλες ριζοσπαστικές τομές στον 
πυρήνα του πολιτικού συστήματος. 
Έτσι όπως λειτουργεί, λειτουργεί 
μακριά από την κοινωνική πραγ
ματικότητα, μακριά από όσα συμ
βαίνουν στο διεθνές περιβάλλον, και 
με ρυθμούς πιο αργούς από τους 
ρυθμούς που τρέχουν οι εξελίξεις 
στο χώρο της αγοράς, της οικονο
μίας, της τεχνολογίας. Το πολιτικό 
σύστημα τρέχει λαχανιασμένο πίσω
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από τις εξελίξεις... Χρειάζονται λοι
πόν διαφορετικοί ρυθμοί και δια
φορετικό περιεχόμενο στη λειτουρ
γία του πολίτικου συστήματος. Δυ
στυχώς, στο παρελθόν παραταξιο- 
ποιήθηκε ολόκληρη η χώρα. Υπάρ
χει κοινωνικό έλλειμμα και ταυτό
χρονα, υπάρχει και υπερσυγκέ- 
ντρωση οικονομικής ισχύος, η οποία 
επιδιώκει να επηρεάσει τις πολιτικές 
αποφάσεις και να επιβάλλει προτε
ραιότητες. Κατά συνέπεια, πρέπει

τας, αφού δεν αξιοποιούνται ορθο
λογικά πόροι και θυσίες.

Δηλαδή, μετά από πολύ καιρό, ήρ
θε η ώρα οι πολιτικοί και η πολιτι
κή να πάρουν το «πάνω χέρι» στο 
πολιτικό σύστημα της χώρας μας;
Είναι η ώρα η πολιτική να επιβε
βαιώσει το ρόλο της ως έκφραση της 
θέλησης και της δύναμης της κοι
νωνίας με τους συσχετισμούς που υ
πάρχουν. Επίσης, να αναλάβει το

μας σύστημα είναι οι μεγάλοι α
σθενείς, είναι τα διαρκή πειραμα
τόζωα. Όλοι πειραματίζονται και ε
ξαγγέλλουν μεταρρυθμίσεις, αλλά 
οι μεταρρυθμίσεις δεν έρχονται, οι 
δεκαετίες περνούν, οι κυβερνήσεις 
αλλάζουν, οι γενιές διαδέχονται η 
μία την άλλη. Για μένα υπάρχει και 
μια πλευρά προσωπικής ευαισθη
σίας. Το 1961 και μετά, η ενασχό
ληση μου με τα θέματα του δημό
σιου βίου αρχίζει με το μεγάλο φοι-

«Είμαστε ένας μ ικρός λαός που πρέπει 
να κατακτήσουμε αυτό που μας λείπει»

να γίνουν μεγάλες ριζοσπαστικές το
μές στον πυρήνα της δημοκρατίας 
και να μην μετεξελιχθεί σε μία τηλε
οπτική δημοκρατία της αγοράς, σε 
μία δημοκρατία ή οποία απλώς θα 
διεκπεραιώνει και δεν θα εμπνέει ού
τε θα υπηρετεί τον πολίτη.

Πάντως οι συνθήκες σήμερα είναι 
διαφορετικές από αυτές που ί- 
σχυαν μέχρι πριν λίγα χρόνια...
Ασφαλώς, οι συνθήκες του 2004 δεν 
είναι οι συνθήκες του 1960 ή του 
1980 ή του ’90. Και αυτά τα προ
βλήματα που υπάρχουν σήμερα, υ
πάρχουν παρά το γεγονός ότι επί 30 
ολόκληρα χρόνια, όσα διαρκεί η με
ταπολίτευση, που είναι η μοναδική 
περίοδος πολιτικής σταθερότητας 
στη νεότερη ιστορία, όλες οι ελλη
νικές κυβερνήσεις είχαν τα περισ
σότερα από ποτέ χρήματα και τις 
μεγαλύτερες από ποτέ θυσίες του 
ελληνικού λαού να αξιοποιήσουν. 
Και παρά ταύτα μείναμε πίσω. Με 
αποκλείσεις πολλές. Άρα, λοιπόν, το 
ζητούμενο και για την Ελλάδα είναι 
διεύρυνση της δημοκρατίας, νέοι 
θεσμοί συμμετοχής, διεύρυνση του 
κοινωνικού και του πολιτικού ελέγ
χου, αναβάθμιση του ρόλου της Βου
λής και λειτουργία των θεσμών, τέ
τοια ώστε να νομιμοποιείται στο ε
πίπεδο της κοινωνίας με μεγαλύτερη 
αξιοπιστία και με μεγαλύτερη απο- 
τελεσματικότητα. Γιατί σήμερα στο 
επίπεδο της κοινωνίας, οι θεσμοί της 
δημοκρατίας έχουν έλλειμμα και α
ξιοπιστίας και αποτελεσματικότη-

ρόλο της ως διαμορφωτής των προ
τάσεων και των λύσεων για τα μεγά
λα προβλήματα που απασχολούν τη 
χώρα και βεβαίως αυτό που λέτε, να 
είναι η πολιτική εκείνη η οποία θα 
λειτουργεί το πολιτικό σύστημα με 
ευθύνη και έλεγχο και να μην είναι 
εξωθεομικοί παράγοντες αυτοί οι ο
ποίοι θα χρησιμοποιούν την πολιτι
κή για να διεκπεραιώνουν τις υπο
θέσεις τους. Άλλωστε είναι φανερό 
ότι από πολλές πλευρές επιδιώκεται 
η συγκέντρωση δύναμης στον οικο
νομικό τομέα για να επηρεάζονται 
οι πολιτικές αποφάσεις. Αυτό θα 
πρέπει να αντιοτραφεί. Η πολιτική 
εκπροσώπηση του ελληνικού λαού 
πρέπει να είναι και αυτόνομη και α
ξιοκρατική και αξιόπισιη και απο
τελεσματική, ώστε να προστατεύει 
την αυτονομία της από αυτούς τους 
παράπλευρους εναγκαλισμούς ή α
πό αυτές τις υπόγειες διαβρώσεις. Η 
πολιτική πάνω από την αγορά, οι θε
σμοί πάνω από τους εξωθεσμικούς 
μηχανισμούς, η κοινωνία πάνω από 
τους ανταγωνισμούς, οι άνθρωποι 
πάνω από τα κέρδη.

Ο Πολιτισμός και η Παιδεία είναι 
δυο τομείς που για την Ελλάδα θα 
έπρεπε να είναι η «βαριά της βιο
μηχανία». Κι όμως βλέπουμε να υ
στερούμε τραγικά σε όλους τους το
μείς. Τι φταίει με δεδομένη και τη 
βούληση του πρωθυπουργού να δώ
σει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτούς; 
Θα έλεγα ότι η Παιδεία, όπως και η 
Υγεία και η Διοίκηση, στο πολιτικό

τητικό κίνημα για το 15% για την 
Παιδεία και με το κίνημα των πολι
τικών νεολαιών για τον εκδημοκρα
τισμό του πολιτικού συστήματος με 
το 114 του συντάγματος. Έχουν γί
νει πολλά από τότε, η κριτική που 
ασκείται υπογραμμίζει ότι θα έπρε
πε να έχουν γίνει πολύ περισσότερα 
και με αποτελεσματικότερο τρόπο 
και πολύ πιο έγκαιρα και με πρό
βλεψη για το μέλλον. Δυστυχώς ό
μως, η σημερινή πραγματικότητα 
στο χώρο της Παιδείας είναι πίσω 
από τις ανάγκες των καιρών, πίσω 
από τα προβλήματα της ελληνικής 
κοινωνίας και δεν μπορεί να συνε
χιστεί αυτή η κατάσταση. Ισοδυνα- 
μεί με εθνικό έγκλημα να έχουμε τό
σο χαμηλές δαπάνες για παιδεία, έ
ρευνα και πολιτισμό. Από το πώς 
γράφονται τα βιβλία, μέχρι το πώς 
διδάσκονται τα μαθήματα και από 
το πώς μένουν ατελείωτες ώρες α
κάλυπτες από πλευράς διδασκαλίας 
ή από πλευράς έλλειψης προσωπι
κού, μέχρι το πώς διαμορφώνονται 
στο εσωτερικό των σχολικών κοινο
τήτων αντιπαραθέσεις σαν αυτές 
που τον τελευταίο καιρό ζούμε με 
την άρνηση να είναι σημαιοφόροι 
αριστούχοι μαθητές που συμβαίνει 
να είναι αλλοδαποί. Κάποτε πρέπει 
να μάθουμε την πραγματικότητα 
της ζωής μας.

Ποια «Ελλάδα» θέλετε εσείς;
Εγώ προτιμώ την Ελλάδα που γνω
ρίζει τον εαυτό της, την Ελλάδα 
που ξέρει τις αντιφάσεις της, που
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Είναι φανερό ότι οι Έλληνες είναι 
πολίτες του κόσμου. Και πρέπει να 
συμπεριφερθούν έτσι. Και όχι με τη 
λογική ότι εμείς είμαστε και κανέ
νας άλλος δεν υπάρχει. Ό τι εμείς 
είμαστε που έχουμε πάντα δίκιο και 
όλοι οι άλλοι μας αδικούν. Ότι ε
μείς είμαστε που επειδή έχουμε ρί
ζα μας τους αρχαίους προγόνους, 
μπορούμε και πρέπει να ζητάμε μο- 
νίμως λογαριασμό από τους άλλους. 
Είμαστε και εμείς ένας μικρός λα-

«Ουδέποτε
διδαχθήκαμε

ολοκληρωμένα 
την ιστορία των 
γειτονικών λαών»

παλεύει τα προβλήματά της, παρά 
την Ελλάδα που φωτογραφίζεται 
στον καθρέπτη. Προτιμώ την 
Ελλάδα που αγκαλιάζει κάθε άν
θρωπο που βρίσκεται εδώ και θέ
λει να ζήσει, να δουλέψει και να 
μορφωθεί. Και όχι την Ελλάδα που 
όταν μεν αγωνίζεσαι στους Ολυ
μπιακούς Αγώνες με τη σημαία της 
σε ενσωματώνει και όταν είσαι μα
θητής και θέλεις να διακριθείς και 
να αριστεύσεις σε αποξενώνει.

Έσως λείπουν και τα οράματα πια. 
Κάποια στιγμή αναφέρθηκε η 
ΟΝΕ, μετά η Ολυμπιάδα, τώρα τι; 
Ποιο είναι -  έστω- το όραμά μας 
ως χώρα τώρα;
Επισημαίνεται η έλλειψη οραμά
των στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Και 
αυτό χρεώνεται στον τρόπο με τον 
οποίο λειτουργεί πια η παγκόσμια 
οικονομία και οι κυβερνήσεις διεκ- 
περαιώνουν τις οικονομικές πιέ
σεις. Έχει συντελεστεί αυτή η α
ντιστροφή. Είναι σε προτεραιότητα 
η οικονομία και ακολουθούν η κοι
νωνία και η πολιτική. Ενώ θα έ
πρεπε να ισχύει το αντίθετο. Το ό
ραμα ξέρετε δεν είναι μία έκθεση 
ιδεών, ωραία λόγια ή ωραία συν
θήματα ή ένα μωσαϊκό στόχων. Θέ
λει μία φιλοσοφία, έχει πολιτικό 
περιεχόμενο και κυρίως θέλει δυ
νάμεις οι οποίες να το παλέψουν 
για να πάρει σάρκα και οστά. Σή
μερα λοιπόν το όραμα που χρειά
ζονται οι κοινωνίες του 21ου αιώνα, 
είναι ένα όραμα επαναπροσδιορι

σμού και διεύρυνσης των δημο
κρατικών αξιών. Ένα όραμα στή
ριξης και εμπλουτισμού των κοι
νωνικών δικαιωμάτων και των κοι
νωνικών αξιών. Ένα όραμα πολυ- 
πολιτισμικής συνύπαρξης, χωρίς 
ρατσισμούς και αποκλεισμούς, δια
κρίσεις και ανισότητες. Στις συν
θήκες της παγκοσμιοποίησης που 
ζούμε, ο πλανήτης είναι πλέον το 
πεδίο στο οποίο διαμορφώνονται 
οι εξελίξεις. Διαμορφώνονται υπε
ρεθνικά σχήματα και είναι ανα
γκαίο εκεί να διατηρηθούν και οι 
πολιτισμικές ιδιαιτερότητες κάθε 
κοινωνίας και κάθε λαού, αλλά να 
δημιουργηθούν και οι θεσμοί της 
αλληλεγγύης και της συνύπαρξης. 
Είναι λοιπόν ένας αιώνας γεμάτος 
καινούργια πράγματα, ένας αιώνας 
ελκυστικός αν λάβει κανείς υπόψη 
του τα μεγάλα επιτεύγματα στις τε- 
χνοεπιστήμες. Είναι όμως και ένας 
αιώνας επίφοβος με τους πολέμους, 
την τρομοκρατία, την κοινωνική ε
ξαθλίωση, τη φτώχια, την κατα
στροφή του περιβάλλοντος. Σήμε
ρα, λοιπόν, περισσότερο από ποτέ, 
πνευματικές, πολιτικές και κοινω
νικές δυνάμεις πρέπει να επεξερ
γαστούν μία διαφορετική πολιτική 
και να αγωνιστούν για έναν διαφο
ρετικό κόσμο.

Εκτός από την Ελλάδα, υπάρχουν 
και οι ενεργοί και πετυχημένοι 
Έλληνες του εξωτερικού. Πώς βλέ
πετε τη διασύνδεσή τους με τη «μη
τέρα πατρίδα»;

ός που πρέπει να κατακτήσουμε αυ
τό που μας λείπει. Μας λείπει η α
παραίτητη αυτογνωσία. Και δεν το 
λέω περιφραστικά.
Ουδέποτε διδαχθήκαμε σωστά και 
ολοκληρωμένα την ιστορία μας. 
Ουδέποτε διδαχθήκαμε σωστά και 
ολοκληρωμένα την ιστορία των γει
τονικών λαών. Χρειάζεται λοιπόν 
σήμερα, μέσα από μία «βασανιστι
κή» διαδρομή μιας ενωμένης Ευ
ρώπης που θα έχει τα χαρακτηρι
στικά ενός ομοσπονδιακού προ
πλάσματος, να υπηρετήσουμε αυ
τές τις αξίες που αποκτούν οραμα- 
τική δύναμη.
Την αλληλεγγύη, την πολυπολιτι- 
σμική συνύπαρξη, την ανεκτικότη
τα, την ειρήνη, το περιβάλλον και 
τα συλλογικά αγαθά και ιδανικά της 
ανθρωπότητας.
Η δημοκρατία και το κοινωνικό 
κράτος είναι συλλογικά αγαθά και 
θα τα υπερασπιστούμε όλοι μαζί. 
Το κοινωνικό κράτος είναι συλλο
γικό αγαθό και θα το υπερασπι
στούμε όλοι μαζί. Το μοντέλο ευ
ρωπαϊκού πολιτισμού επίσης είναι 
συλλογικό αγαθό, δεν είναι το μο
ναδικό στον κόσμο, υπάρχουν και 
άλλοι πολιτισμοί.
Άρα, πρέπει σήμερα να αγωνι
στούν δυνάμεις και ο ελληνισμός 
σε ολόκληρο τον κόσμο για ένα οι- 
κουμενικότερο όραμα: στην πα
γκόσμια αγορά, να αντιτάξουμε το 
οικουμενικό όραμα ενός ανθρωπι
σμού για τον 21ο αιώνα. ■


