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Η ΠΡΩΤΗ συνέντευξη του πρωθυπουργού ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΓΤΗ

«ΑΥΤΑ 8Α
MANO ΑΠΟ 
ΤΙΣ 23/9 »

Anóvmon πριν 
από ας κάλπες

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

• "Είμαι ñfíknor για m νίκη 
roo ΙΤΑΣΟΚ. Την επόμενη 
των εκλογών θα εχουμε 
νέους τροποες δράσης με 
την ένταξη roiv ευρυτερων 
δυνάμεων μας σιιιν προ
σπάθεια ιπς κυβέρνησης»

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

■ Πάμε κηλα. Λεν προκειιιιι 
να πάρουμε. Γιεν υπάρχει 
αναγκη για «κλήρα μηρό. 
Λεν υποσχόμαστε παροχές, 
ειμασιε υπεύθυνοι. Λεν 
υποσχόμαστε παραδείσους, 
ειμασιε ρεπλισιες»

i

ΟΙ 4 ΣΤΟΧΟΙ

£> "Οι προιεραιοπηες μας 
είναι π ευρωπαϊκή πορεία, 
η παρουσία σια Βαλκάνια, 
η οικονομικη.αναπτυξη 
και ιο κοινωνικό κραιος»

¡

Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Β> «Το ΠΑΣΟΚ 9α κέρδιζε τις 
εκλογές κι ενα χρόνο μετά. 
Ομως ιο καλό του τοπου 
απαιτεί κυβέρνηση με νωπή 
τη λαϊκή εντολή. Δεν θέλω 
να καταγραιρω ως ένας 
διαχειριστης-πρωθυπουργός»

Ο Μ. ΕΒΕΡΤ

Ε > «Εάν καταργήσει, όπως λέει, 
τα αντικειμενικά κριτήρια, 
πώς 9α αντικαταστήσει τα 
έσοδα από acra: Με αύξηση 
ιρορολογιας: Με έκτακτες 
εισφορές. όπως το 1990: Ή  
με φορολογία στα ομόλογα 
όπως διακήρυττε το 1992;»

Βεόαιος οτι θα κυβερνήσει μετά ας εκλο
γές της 22ας Σεπτεμβρίου εμφανίζεται ο 
Κ. Σημίτης στην προιτη του συνέντευξη 

ως πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ 
κπιπθπει σήμερα «την «Κυριακάτικη Ελευθε
ροτυπία» en σχέδια και ας προτεραιότητες του 
για την «επόμενη μέρα», ασκώντας όμως και 
δριμειη κριτική στη Ν’ .Λ.: «Ανέξοδη ππροχο- 
ληγιπ». «επίδειξη λαϊκισμού», «εγκληματική 
ππεκοΐ’λπ με τη δραχμή», «συνδυασμός του 
ανατριχιαοτικου μοντέλου θηισερ και του ιτα-

Στους Γιώργο ΚαρεΑιά - Στρατή Λιαρέλλη

ρωχημενου μοντέλου Καραμανλή» είναι μερι
κοί απο τους χαρακτηρισμούς που επιφυλάσ
σει οπς προεκλογικές θέσεις του Μ. ΕΒερτ.

Μιλώντας στην «Κ.Ε.». ο Κ. Σημίτης βεβαι
ώνει-ότι το ΠΑΣΟΚ 9α κέρδιζε τις εκλογές 
όποτε και αν γίνονταν. Υπογραμίζει όμως οα 
πποφασιπε την πρόωρη ηροσφυγή σας κάλπες 
σταν διοτιίσιωσε ότι «η χώρο χρειάζεται ισχυ
ρή. αναΒαππσμένη στη λαϊκή θέληση κυβερ-

νηση. με επαρκή δύναμη για τους κρίσιμους 
μήνες που ακολουθούν». Περιγράφει .τη θέση 
του γτα τις τηλεοπτικές μονομαχίες, παρουσιά
ζε ι αναλυτικά την κατασταση της οικονομίας 
και επισημαίνει 5 διλήμματα στα οποία κα
λείται να απαντήσει ο πολίτης με την ψήφο 
του στις 22 Σεπτεμβρίου. ΧΜΛ. 4, S, t
■  Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης (για tn 
σύμπλευση Εβερτ-Μητσοτάκη. ας σχέσεις του 
ΠΑΣΟΚ με τα άλλα κόμματα, την κεντροαρι
στερά και τα εθνικά θέματα) αύριο στην «Ε »
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«Το ΠΑΣΟΚ 9α κέρδιζε

β
 Στους ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΡΕΛΙΑ 
και ΣΤΡΑΤΗ ΛΙΑΡΕΛΛΗ

εΒαιος για την εκλογική νίκη 
του ΠΑΣΟΚ σπς 22 Σεπτεμβρί
ου εμφανίζεται ο Κώστας Σημί
της στην πρώτη ιου συνέντευξη 
ως πρωθυπουργός.

Ο πρόεδρός του ΠΑΣΟΚ πι
στεύει ότι οι έλληνες πολίτες 
θα απαντήσουν «με τόλμη και 

ευθύνη» σε πέντε διλήμματα: Εαν επιθυμούν 
σταθερότητα η περιπέτεια, οικονομικούς πει
ραματισμούς η αποτελεσματική πολίτικη, α
βεβαιότητα ή σταθερή διακυβέρνηση, ανα- 
σφαλεια η κοινωνικό κρπιος, κλυδωνισμους 
στις διεθνείς σχέσεις η συνεχεία στην εξωτε- 
-Ν κη πολίτικη.

Ο Κ. Σημίτης υπεραμύνεται ιης αποφαοης 
πα πρόωρες εκλογες, ανιικρουοντας τις αι- 
ιαοεις ιης αντιπολίτευσης ιιερι πναξιοπι- 

στιας. ΙΙαραδεχειαι. ωσιοοο. οιι η δύναμη ιης 
κυβέρνησης «δεν επαρκουσε για να εφαρμο- 
πθει η πολίτικη που εχει αναγκη η χώρα».

Ο πρωθυπουργός εμφανίζεται Βέβαιος οτι 
το ΙΙΑΣΟΚ θα κερδιζε τις εκλογες ακόμη και 
ύστερα απο ένα χρονο. Και επισημαίνει ότι: 
• Δεν επιθυμεί να καταγραφεί στην ιστορία 
«ως ένας διαχειριοιης-πρωθυπουργος της 
Ελλαδας».
• Λεν θα ληφθουν προσθετά οικονομικά μέ
τρα μετά τις εκλογές. Σε αντίθεση με τη Ν.Δ. 
δεν υπόσχεται παραδείσους, αλλα «να κάνει 
ιην ελπίδα πραγματικότητα».

Τέλος, αφήνει να εννοηθεί ότι σε περί
πτωση νίκης του ΠΑΣΟΚ στις εκλογες θα γί
νουν αλλαγές στην κυβέρνηση, ιοσο στη λει
τουργία της οσο και στα χαρακτηριστικό ιης 
και στα πρόσωπα που θα τη συγκροτήσουν.

ΕΡ.: Κύριε πρόεδρε, α ήταν αυτό που άλλαξε τους 
δυο τελευταίους μήνες και αποφασίσατε την πρό
ωρη προσφυγή σπς κάλπες, ενώ στο συνέδριο εί
χατε βεσμευβεί όα δα εξαντλήσετε την τετραετία: 
ΑΠ.: Μετά απο συζητήσεις με τους συνεργά
τες μου στο υπουργικό συμβούλιο, μετά αιιο 
εκτιμήσεις για την εξέλιξη της πολίτικης 

ιτάστασης, διαπίστωσα οτι το καλό του ιο- 
\/0 επιβάλλει να υπάρχει μια ισχυρή κυ
βέρνηση. η οποία Θα μπορέσει να πάρει γρη- 
ορα και αποφασιστικά όλα εκείνα τα μέτρα 

τα οποία απαιτούνται για να αντιμετωπίσει η 
χώρα τις προκλήσεις ιης ευρωπαϊκής ενο
ποίησης. ιης παρουσιρς ιης στο βαλκανικό 
χώρο, του εκσυγχρονισμού και ιης δημιουρ
γίας ενός νέου κράτους πρόνοιας. Διαπίσιω-_ 
σα ότι παρά τη δύναμη την οποία είχε η κυ
βέρνηση. λόγω ιης εξέλιξης και του αποτε
λέσματος του συνεδρίου, η δύναμη αυτή δεν 
επαρκουσε για να εφαρμόσουμε την πολιτι
κή μας, την οποία θέλουμε και έχει ανάγκη 
η χώρα. Σήμερα, το καλό του τόπου απαιτεί 
μια κυβέρνηση με νωπή λαϊκή εντολή.

ΠατΙ πρόωρις ««Β ο γ ίς

ΕΡ.: Διάχυτη είναι π εντύπωση όα προκηρύξατε 
ας εκλογές επαδή -όπως λέγεται- είστε Βέβαιος ό
α da ας κερδίσετε. Πολλοί υποστηρίζουν όα στην 
απόφασή σας ρόλο έπαιξε και μια δημοσκόπηση. 
A IL :Ο ισχυρισμός αυτός δεν κρύβει καμία α
λήθεια. ο λόγος για τον οποίο αποφασισα να 
γίνουν εκλογές δεν είναι η πιθανότητα νί
κης του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ Θα κέρδιζε τις 
εκλογές κι αν γίνονταν ένα χρόνο μετά. Ο 
λόγος για τον οποίο αποφάσισα τις εκλογές 
είναι να υπάρξει μια κυβέρνηση στη χώρα η 
οποία θα μπορέσει στους επόμενους μήνες, 
τους κρίσιμους μήνες για την εξέλιξη του τό
που, να έχει όλες τις εξουσίες εκείνες οι ο
ποίες απαιτούνται, να έχει τη λαϊκή εντολή.

ΕΡ.: Πολλοί, όμως. σποοεηρίχουτ όα είχατε προ

αποφασίσει ας εχλογές. Λένε, δηλαδή, όπ στην 
προσωπική σας πορεία είχατε δέσει τρεις στάτους: 
πρωθυπουργία, αρχηγία τον ΠΑΣΟΚ και εκλο
γές. Και αφού καταχτήσατε τους δύο πρώτους στό
χους πηγαίνετε τώρα για τον τρίτο...
ΑΠ.: Ηδη σας εξηγησα πολύ ξεχάθαρα ποια 
είναι η άποψη μου για την κατάσταση ιης 
χώρας, ποια είναι η ευθύνη του πρωθυπουρ
γού. ποια είναι η ευθυνη ιης οποίας ηγεσίας, 
πρεπει να εξασφαλίσει η χωρά να ανιαπο- 
κριθει στις προκλήσεις χαι στις αναγκες. Οι 
εκλογές δεν έχουν σχέση με tnv ενδυνάμω
ση μου. όπως ισχυρίζονται μερικοί.

Μετά το συνέδριο πιστεύω οιι είναι ένας 
σαφέστατος λόγος οτι ηγούμαι ιου ΠΑΣΟΚ 
με εναν τροπο ο οποίος ανταποκρίνεται στη 
σημερινή εποχή, με έναν τροπο που πντα- 
ποκρινειαι στη δημοκρατική λειτουργία του. 
με εναν τροπο ο οιιοίος. πιοιευω. εξασφαλί
ζει ιη συμμέτοχη όλων, κπι εκείνων ιιου έ
χουν διπφορεπκες απόψεις ενδεχομένως, 
στην πραγμάτωση ιου έργου ιου κόμματός.

κάηπες και αξιοπιστία

πολιτικού μάρκετινγκ της Ν.Δ.
Οι κύριοι ιης συντηρητικής παροιπξης έ

χουν μάθει να κρίνουν εξ ιδίων. Ο φόβος 
τους μπροστά στις κάλπες είναι ιόοο μεγά
λος, που τους κάνει να επιστρέφουν στις γνω
στές τους πρακτικές απο τη δεκαετία του '50: 
σπέκουλα με τη δραχμή -κάτι το εγκληματι
κό- σπέκουλα με την πορεία του πληθωρι
σμού. σπέκουλα με την εκτέλεση του προϋ
πολογισμού. Δυστυχώς γι' αυτους. όμως, αν 
και είναι μαθητές «άξιων δασκάλων», πέρα
σαν οι εποχες ιων σπεκουλαδόρων Αλλω
στε. ο δικός τους βίος χαι πολιτεία είναι τό
σο πρόσφατα: Ολοι οι Ελληνες θυμούνται σε 
ποια κατάοιαση παρέλαβε την οικονομία 
μας το ΠΑΣΟΚ. τον Οκτώβριο τίό  1993.

Η χώρα οδεύει σε εκλογές με μονοψήφιο 
πληθωρισμό. Σήμερα, η χώρα οδεύει σε ε
κλογές με απαρέγχλιιη τήρηση του προ
γράμματος σύγκλισης. Σήμερα, η χωρά οδεύ
ει σε εκλογές χωρίς προεκλογικές παροχές, 
χωρίς προεκλογικούς διορισμούς, χωρίς α
πατηλές υποσχέσεις από την πλευρό μας.

ΕΡ: Ολοι όμως γνωρίζουν όα π Ελλάδα υστερεί 
από ας άλλες χώρες σε σχέση με τα λεγάμενα κρι
τήρια τον Μάοστρατ. Πώς. λχχηύν. αποκλείετε 
προκαταβολικά τη λήψη μέτρων που Λι μας επι
τρέψουν να πληωάοοομε ατχά τη κριτήρια;
ΑΠ : Για να αντιμετωπίσει η χωρά την από-

ΕΡ.: Με την πρόωρη προσφυγή σας κάλπες δη
μιουργεί τα δέμα αξιοπιστίας για αιν χυδέρνηση 
κι εσάς. Οταν για ενα μείζον ζητημα αλλάζετε ά
ποψη με ευκολία, π δα γίνει με τα ελασσόνα; 
ΑΠ’.:Τι λενε ια κόμματα ιης αντιπολίτευσης; 
Είπατε εκείνο, κάνετε το άλλο. Αρα. είστε α
ναξιόπιστοι. Το επαναλαμβάνουν μονότονα, 
σαν να έχουν ανακαλύψει ιο αβγό του Κο- 
λομβου. Αυτό που δεν αντιλαμβάνονται -ή. 
καλύτερα, αυτό που φοβούνται να ανιιλη- 
φθουν- είναι οιι δικός μου σιοχος δεν είναι 
να καταγραφω στην ιστορία ως ένας διαχει- 
ρισιής-πρωθυπουργός της Ελλάδας. Αυτό 
που φοβού
νται να ανιι- 
ληφθουν είναι 
οιι ιο ΠΑΣΟΚ 
δεν είναι το 
κομμά που 
στοχεύει απλα 
στη διαχείρι
ση ιης κυβερ- 
νηιικής εξου
σίας. Αυτό που 
φοβούνται να 
αντιληφθουν 
είναι ότι ιο 
ΠΑΣΟΚ και ε
γώ πιστεύουμε 
απόλυτα ότι 
ήλθε η στιγμή 
να πουν οι έλ
ληνες πολίτες
ιο μεγάλο «ναι στο μέλλον». Ηλδε η στιγμή 
για ιο μεγάλο ποιοτικά άλμα στην πολίτικη 
μας, για το άλμα στην ίδια ιην ποιότητα ιης 
παρουσίας ιης χώρας σε όλα τα επίπεδα, για 
το άλμα στο περιεχόμενο ζωής κάδε Ελληνα.

Με τις μεγάλες ιστορικές ευκαιρίες να ξε
διπλώνονται μπροστά ιης και ιην επιτακτική 
ανάγκη να ανταπακριθεί σε αυτές έγκαιρα 
και συστηματικά, η χώρα μας δεν έχει την 
πολυτέλεια μιας μακροσυριης προεκλογικής 
περιόδου, στη διάρκεια της οποίας θα διακυ- 
βεύοντατ οι στρατηγικές προκλήσεις και 
προοπτικές για την Ελλάδα του 2000. Σε μια 
χρονιά που οτ χώρες ιης Ε.Ε. θα βρίσκονται 
στην τελική ευθεία των μεγάλων αποφάσεων, 
για το ενιαίο νόμισμα και το κοινό ευρωπαϊ
κό μας μέλλον, σε μια χρονιά που οι γειτο
νικές μας χώρες Θα αφήνουν πίσω τους την α
πειλή του πολέμου και θα αρχίοουν να βα
βίζουν το δρομο ιης συνεργασίας και ιης α
νάπτυξης. η δική μας χώρα πρέπει να βρεθεί 
απερίσπαστη και έτοιμη να συμμειάσχει και 
να πρωταγωνιστήσει. Η κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ η οποία πρέπει να μετατραπεί σε κυ
βέρνηση μακράς πνοής και προοπτικής και

«Αιιτό που δεν 
αντιλαμβάνονται 

στη Ν.Δημοκρατία 
-ή που φοβούνται 
να αντιληφβοϋν- 

είναι ότι δκός 
μου στόχος δεν είναι να καταγραφω 

οτην ιστορία ως ένας διαχειριστής- ^ ανανεω̂ -
Γ νη τη συγκα-

πρωθυπουργός της Ελλάδας» 'αΘεαη iou
λαού να οδη
γήσει τη χωρά

στη νέα εποχή δημιουργίας και προόδου, σε 
μια εποχή ασφάλειας και σταθερότητας, ευη
μερίας και δικαίωσης του ελληνισμού.

ΕΡ.: Οι οικονομικοί υπουργοί τάχθηκαν υπέρ των 
εκλογών, πιστεύοντας όα π αναβαπησμένη στο 
λαό κυβέρνηση δα μπορούσε να πάρα τα μέτρα 
που απαιτούνται για τον προϋπολογισμό roo 1997. 
Αυτό σημαίνει σκληρά μέτρα μετά ας εκλογές; 
ΑΠ.:Το ΠΑΣΟΚ διαθέτει άνετη και συμπαγή 
κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η αντιπολί
τευση -δυστυχώς, κατά τη γνώμη μου- δεν 
μπορεί να ανταποκριθεί στο θεσμικό της ρό
λο και αρκείιαι είτε σε άναρθρες κραυγές, εί
τε σε επιδείξεις λαϊκισμού και ανέξοδης πα- 
ροχολογίας, την οποία ουδείς μπορεί να πα
ρακολουθήσει -πόοο μάλλον να εμπισιευθεί.

Αρα. οι εκλογές δεν έχουν σκοπό οικονο
μικά μέτρα. Δεν είναι αυτό μία βαθύτερη 
σκέψη μας. Και δεν θα μπορούσε να είναι, 
άλλωστε, αφού οι οικονομικοί δείκιες -ιην 
πορεία των οποίων όλοι ο Ελληνες πληρο
φορούνται καθημερινά- μόνον τέτοιοι που να 
επιβάλουν «σκληρά οικονομικά μέτρα» δεν 
είναι. Τέτοιο θέμα απασχολεί μόνο ιο τμήμα

και μειά από ένα χρόνο»

σιαοη την οποία εχει από τα κριτήρια του 
Μάαοτριχι εχει αποφαοιοει ενα πρόγραμμα 
ουγκλιοης. Το πρόγραμμα ουγκλιοης εφαμ- 
μοζειαι αυτή m στιγμή υυμψωνα με ιον ιρο- 
πο με τον οποίο έχει χαραχτεί. Ιοως υπάρ
ξουν κάποιες μικρές αποκλιοεις, αλλα απο 
ιην άλλη μέρια, και αναφέρω για παράδειγ
μα την αυξηοη ιου ΑΕΠ. οι αποκλίσεις αυτές 
tivar 'πίκες για την Ελλαδα. Επομένως, 
δε: ¿ παρα να σταθούμε σ' αυτό το ο
ποί· χουμε ουμφωνηαει. ιο οποίο ξερει ο 
ελ. ;ος λαός και εφαρμοζειαι απο την κυ- 
ΰεμν.,υη ιου ΠΑΣΟΚ εδω και δύο χρονιά.

ΕΡ.: Μιλάτε σαν να είοαστε ικανοποιημένος απο 
ιην καιασιααη της ελληνικής οικονομίας...
Α Π : θέλω να είμαι απόλυτα υαφης. Η οικο
νομία πάει καλα. αλλα αυτό δεν αρκεί Χρει
άζονται αλματα. ποιοτική αναβάθμιση ιης 
πολίτικης μας. μεγαλύτερη προσπάθεια απά 
την πλευρά μας. Αρα η χωρά χρειάζεται ι
σχυρή. αναδαπτιομενη στη λαίχη θέληση 
κυβέρνηση. Αυτό είναι ιο ζητημα των εκλο
γών, οε ο,ιι αφόρα την οικονομία.

ΕΡ.: Μια μερίδα της καινής γνώμης, αλλά και τα 
μικρά κόμματα πιστεύουν όα π οικονομική πολί
τικη του ΠΑΣΟΚ είναι ταυτόσημη με αις NJL.. 
ΑΠ : Σας είπα, στην πολίτικη είμαστε όλοι ί
σοι, αλλα δεν ειμααιε όλοι ίδιοι: Η Ν.Δ. συν
δυάζει εναν ιδιότυπο νεοφιλελευθερισμό, 
ιιου εχει αρκετες όψεις ουσιαστικής κοινω
νικής αγριότητας, με εναν απόλυτό κρατικι- 
σμο ιου χειριοιου είδους; απατηλές υποοχε- 
«ιεις για ιισροχες και συντηρηση ενός κρατι
κοδίαιτου ιιελσιειακου όικιυου. Σιη συνιη- 
μιιιικη ιιαραιαξη περιλαμβάνονται και εκεί
νοι ιιου ιιιυιευουν υιο ανατριχιαοιικο μο- 
ντελο ιης κας Θαισεμ, αλλα και εκείνοι που 
ιιιυιευουν oto ιιαρωχημενο μοντέλο ιου κ. 
Καραμανλή. Είναι δύσκολο να αεί κανείς με 
ιιοιο ιροπο μπορούν να καδονται ατο ίδιο 
ιραπεζχ. Είναι όμως εύκολο να προόλεψει ο 
οποιοσδήποτε ιην τραγική καιαληξη που θα 
είχε η εφαρμογή ιου ενός η ιου άλλου μο-

νιελου οε κυβερνητικό επίπεδο. Ευτυχώς για 
ιην Ελλάδα, δεν θα χρειαστεί να γίνει το 
σχετικό «πείραμα».

Εμείς, ατο ΠΑΣΟΚ, δεν πιστεύουμε οε «μο
ντέλα». Δεν εχουμε δόγματα. Εμείς, στο 
ΠΑΣΟΚ. εχουμε αρχές. Απαράδοτες αρχές; 
Πρώτη αρχή, η οικονομική σταθερότητα. 
Την επιδιώξαμε και την επιβάλαμε. Δεύτερη 
αρχή, η οικονομική ανάπτυξη. Παρα ιο χά
ος που παραλαβαμε απο την χυβέρνηση Μη- 
ισοιακη, αντιοτρεψαμε την αρνητική πορεία. 
Τρίτη αρχή, η κοινωνική δικαιοσύνη. Για 
πρώτη φορά, υοιερα απο χρονιά, αυξηβηκε π 
συμμέτοχη ιιις άμεσης φορολογίας στο σύνο
λο ίων φορολογικών εσόδων. Για πρώτη φο
ρά. μια κυδερνηοη ελαδε μέτρα ενιοχυοης 
των χαμηλών ειοοδημαιων με κριτήρια ου- 
σιαοτικα. Για ιιρωιη φορά, υαιερα απο χρο
νιά, αναοτρεψαμε ιην ιαοη για ετηαια μείω
ση ιου πραγματικού εισοδήματος των εργα
ζόμενων, που είχε επιβάλει η Ν.Δ. Ποιος ξέ
χνα ιο 0+0 = 14%. στα χρόνια ιης Ν.Δ.;

Αρκεί να συγκρίνει κάποιος τις περιόδους 
ιης Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ. Την περίοδο 1990- 
93, η μικρή αυξηοη too Α£Π καια 0.6% το 
χρονο είχε αποτέλεσμα τη σταοιμοιητα των 
θέσεων εργασίας, ενω υπήρξε μια τρομαχτι
κή αυξηοη των άνεργων καια 42%. Αντίθετα, 
την περίοδο 1994-1996, η μέαη αύξηση του 
ΑΕΠ καια 2% ειηοίως είχε ως αποτελεομα τη 
δημιουργία 150.000 νέων θέοεων εργασίας, 
πραγμα που επέιρεψε σχεδόν εξ ολοκλήρου 
την απορρόφηση της αύξησης του εργατικού 
δυναμικού. Με τα νεα προγράμματα κατάρ
τισης, επιδότησης, απασχόλησης και ιο θε
σμό ιης καριας εργασίας, η ανεργία θα αρχί
σει να μειώνεται.

ΕΡ.: Επικαληοόε συχνά τα μεγεδο της οικονο
μίας. Ο Γεώργιος Παπανδρεου ελεγε όα «όταν ευ- 
π μερουν οι αριθμοί, δεν ενη μερουν αι άνθρω
ποι». Και ιο ΠΑΣΟΚ υηοαΰεται άα είναι ενα αο- 
(παλισακο κομμά..
ΑΠ: H πολιιικη μας είναι αυτή που επιβάλ
λουν οι αρχές μας: Θέλουμε τον εκσυγχρο
νισμό με κοινωνικό αροοωπο. Και ζητούμε 
τη λαίχη εντολή για να εφαρμόσουμε αυτή

«0ι εκλογές 
δεν έχουν σκοπό 
ΟΜονομΜά μέτρα. 
Δεν είναι αυτό μία 
βαθύτερη ακεφη 

μας. Και δεν θα μποροϋαε να είνα, 
άλλαατε, αφού οι δείκτες μόνον 
τέτοιοι που να εηβάλουν “άκληρό 
οκονομκά μέτρα” δεν είναι»

ιην πολιτική 
«με ια χέρια 
λυμένα», για 
την προοόο 
ιης χωράς και 
όλων ιων ελ- 
ληνών πολι
τών. Το εχω
ξαναπει: Υπαρχουν δύο Ελλάδες. Υπάρχει η 
Ελλαδα ιου χθες, η Ελλαδα της μιζεριας. η 
Ελλαδα ιης αρπαχιης. η Ελλαδα ιου εύκο
λου κέρδους, η Ελλαδα ιης προχειρότητας.

Υπάρχει και η Ελλαδα ιης δημιουργίας, η 
Ελλαδα ιης επένδυσης, ιι Ελλαδα ιων νεω
τερισμών. η Ελλαδα ιης ανταγωνιστικότητας, 
η Ελλαδα ιης ανάπτυξης, η Ελλαδα ιης αν- 
θρωαιας. Σ' αυτές τις εχλογες. το «ναι» στο 
πρόγραμμα ιου ΠΑΣΟΚ είναι και δέσμευση 
για κάδε πολίτη: Υπάρχει μπροοτα μας με
γάλη προαααθεια. για να κάνουμε τις δύο 
Ελλάδες μια: Η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ είναι και 
δέσμευση για τη άκληρη κοινή προοααδεια. 
που θα μας οδηγήσει στην ισχυρή Ελλαδα 
του 21ου αιώνα. Δεν υποσχόμαστε παραδεί
σους. Είμαστε ρεαλιοτες. Δεν υποοχομαοτε 
θαύματα. Είμαατε προσγειωμένοι Λεν υπο
σχόμαστε παροχές. Είμαατε υπεύθυνοί Υπο
σχόμαστε να κάνουμε την ελπίδα αυτό που 
της αξίζει Να την κάνουμε πραγματικότητα.

ΕΡ.: Ορισμένα από τα αντικειμενικά κριάρια έ· 
χουν επικριδεί ως κοινωνικά άδικα. Σχέπτεαθε να 
ια καταργήσετε ή να επανεξετάσετε ορισμένα 
ΑΠ: Η θέση μας είναι οτι η ιιαταξη ιης φο
ροδιαφυγής είναι κοινωνική επιταγή. Η θέ
σπιση ιων αντικειμενικών κριτηρίων αποτε- 
λεοε ιομη στον περιορισμό ιης φοροδιαφυ
γής και στην οικοδόμηση ενός δικαιοιερου 
φορολογικού συστήματος.

Το ουοιημα αντικειμενικών κριτηρίων ε- 
χει συναντήσει μεγάλη κοινωνική αποδοχή 
και. ασφαλώς, θα θύμα un ο κ. Εβερτ on to υ
ποστήριζε ενθερμως χαι ο εκληχων συνεργά
της του Αθανάσιος Κανελλσπουλος.

Η έμμονα με την οποία υποστηρίζει ο κ.

Εβερτ την εχθεμελίωοη ιων αντικειμενικών 
κριτηρίων εγείρει ενα οοβαροιαιο θέμα για 
ιη σύνεση και την αξιοπιστία ιης αντιπολι- 
ιευοης. Εάν ια καταργήσει, πως θα ανιικαια- 
στήσει τα διαφυγονια φορολογικά έσοδα;
—Μήπως με αύξηση της φορολογίας εισοδή
ματος που θα οδηγήσει οιην εξουθένωση ίων 
μισθωιων και ιων συνταξιούχων;
—Μήπως με έκτακτες ειοφομες. όπως αυτές 
που επεβαλε η Ν.Δ. ιο 1990;
—Μήπως με φορολογία στα ομολογα. όπως 
διεκηρυιιε ο ίδιος ο κ. Εβερτ ιο 1992; η 
—Μήπως με ιη δραστική αυξηοη των έμμε
σων φορών, όπως εκανε ο κ. Μανος ιο 1992 
και τίναξε στα υψη ιον πληθωρισμό;

ΕΡ.: Κατηγορείτε συχνά τα Ν.Δ. γνχ »ααροχολο- 
για». Την ίδια στιγμή ο Λί. Εβερτ σας κατηγόρη
σε οα επιβαρύνατε τον προυασλογισμο με 682 
δια για προεκλογικές παροχές...
ΑΠ : Πρόκειται για ενα πολύ μεγάλο ψέμα, 
ιο οποίο ενιεχνως προσπαθεί να αξιοποιηοει 
η γκρίζα προπαγάνδα ιης Ν.Δ. Η μυθολογία 

για ια 682 δια. 
δραχμές, που 
δήθεν θα επι
βαρύνουν ιον 
προϋπολογι
σμό ιου 1996. 
έχει ηδη κα- 
ιαρρευσει με 
ιην καιηγο- 
ρηματιχη α- 
πανιηοη ιου 
υπουργου Οι
κονομικών. 
Δεν υπάρχει 
κάμω προ
σθετή δαπανη 
και ο προϋπο
λογισμός ε· 
κτελείται α
κριβώς όπως 
έχει προβλε- 
φδει. Στην

πραγματικότητα, ο φετινός προυπολογιομος 
εχιελειιαι με ιειοια ακρίβεια, που αποτελεί 
ρεκόρ για ιη μεταπολιτευτική περίοδο. Εχω 
ιονιοει και άλλες φυρες οιι ιι αξιοιιιοιη ε· 
κιελεση ιων ιιρουιιολυγισμων, ο περιορι
σμός ιων ελλειμμάτων και η οταθεροιηια 
που επικραιει στην οικονομία αποτελούν με
γάλη καιακιηαη ιης κυβέρνησης μας και 
δεν πρόκειται να την υπονομεύσουμε. Η ε 
φευρεαη ιων 682 δτσ. δραχμών αποτελεί α
πλώς ενα άτυχες μυθευμα. που χαλκευθηκε 
για να αληξει την αξιοπιστία ιης οικονομι
κής πολίτικης και δελω να ελπίζω άτι δεν δα 
επαναληφθει.

ΕΡ.: Ο κ. ΣΒερτ σας κατηγόρησε όα ως υπουργός 
ΕΟ. Οικονομίας εφαρμόσατε παλιακή σταθερό- 
ααίηαηςμε πάγωμα μισθών, φόρους κ. A a.
Α Π : Το σταθεροποιητικά πρόγραμμα του 
1985 · και οχι του 1986 που ανέφερε ο κ. 
Εβερτ · αίαν αναγκαίο για να ξαναβρει η ελ
ληνικά οικονομία το δυναμισμό ιης και να 
μπει σε ιροχια γρήγορης ανάπτυξης.

Ος αποτέλεσμα του προγράμματος, το 1988 
είχαμε ρυθμους ανάπτυξης 4%. από'τους υ
ψηλότερους της δεχαειιας. Μεταξύ 1985 χαι 
1988 π απασχόληση αυξήθηκε καια 70.000 
νεες θεοεις εργασίας και μειώθηκε η ανεργία 
καια μίση ποσοστιαία μονάδά. Το ισοζύγιο 
πληρωμών βελτιώθηκε θεαμαπκα και αυξή
θηκαν ια αυναλλαγμαιικα διαθέσιμα. Δεν 
μπήκε κανείς νέος φορος σια εισοδήματα 
των εργαζόμενων. Το ιονίζω αυτό. Η δημο
σιονομικά καταοταση βελτιώθηκε απο ιο 
νοιχοκυρεμα του κράτους και την αύξηοη 
ιης ανταγωνιστικότητας ιων προϊόντων, με α-
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«Ναι σιο μέλλον»
ηοιέλεσμα ίο έλλειμμα ιο 1986 να μει
ωθεί καιά 4 μονάδες ίου ΑΕΠ. Υπήρξε 
βέβαια μια προσωρινή συγκράτηση 
ίων μισθολογικων αυξήσεων, που ή
ταν αναγκαία μέχρι να εδραιωθεί η αύ
ξηση της ανταγοινιστικοιητας. μεια ό
μως άρχισε σιαδιακα π άνοδος ίων α- 
μοιβών. Το 1988 ο πληθωρισμός είχε 
πέσει σιο 13*». ιο χαμπλόιερο επίπεδο 
ιης δεκαπιπς. Ο πληθωρισμός έπεσε 
χαμηλοιερα απο ιο επίπεδο αυιό μονο 
ιο 1994. μεια απο 8 χρονιά κπι πάλι ε
πί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ.

Βλεπειε οπ σε οποιαδηποιε περίοδο 
χρειάαιηκε. ειμασιε οι μονοί που έ
χουμε ιη  yvi.ion. ιη ν  ικηνσ ιη ια  και ιη 
θέληση νπ θεοουμε ιη ν  οικονομία σε 
ιροχιό πιηθερόιηιας κπι ανάπτυξης.

ΕΡ.: Αυτά που λείε στη συνέντευξη σας. 
δεν βα ήταν καλύτερο να τα πείτε σε εναν 
τηλεοπτικό διάλογο με τον χ. Εβερτ: Για π 
επιλέγετε ένον τηλεοπτικό διάλογο με τον 
πρόεδρο ως Ν.Δ. or «τριγωνική βάση»; 
ΑΠ’.: θέλω νπ είμαι ξεκαθπρος σ' αυιο 
ιο ζήιημπ. μιπ κπι εγινε μιπ προσπά
θεια νο υπάρχει μιη μάχη ενιυπωοεων. 
γύρω ano αυιο ιο ζητημα: Οπι.ις γνω
ρίζετε. ολα ηυισ ιπ χρονιά που δρω πα
λμικά. υπηρξη ππό ιούς υπερμαχους 
ιου διάλογου και υπήρξαν μάλιστα πε
ρίοδοι που δέχθηκα χιυππμαια γι' αυ- 
ιή μου την πρχπ. Ημουν πριν ππο χρο
νιά ο πρωιος ππο ιο ΠΑΣΟΚ που συμ
μετείχε σε δημόσιό διάλογο με την κ. 
Εβερι σε μη προεκλογική περίοδο.

Ετσι Λοιπον κπι ιωρα. πιστεύω ou 
πρεπει να γίνει ιο κάθε ιι. που θα δώ
σει στον ελληνπ ιιολίιη ιη δυναιοιητη 
νπ κρίνει πμογρπμμπιη. θέσεις και βε
βαίως κπι ηγειες. Νο υπάρξει μια συ
νάντηση με ιον αρχηγό ιης αξίωμα·ι- 
κής αντιπολίτευσης πιην ιηλεοραοη. 
ΓΙροιεινπ και μιπ πείρα ρυθμίσεων και 
όρων, ιιου θο διασφαλίσουν ιο αυιο- 
νόηιο: ιο επίπεδο ιης αναμέτρησης 
Πρεπει οι πολίτες να μην πηδιόσουν 
από μία κοκορομαχία.

Αυιό είναι κπι ιο μονο που με ππο· 
οχολει: η θετική προσφορά στην πολί
τικη συζηιπση. Δυστυχώς, άλλοι δεν 
ενδιαφέρονιαι για την ουσία, αλλά για 
εντυπώσεις. Επιχείρησαν να διαστρέ
φουν αυτή την αναγκαία συνάντηση πε 
ένα «θέατρο», οε ενα «οοου». οπού τον 
πρώτο λογο θα είχαν οι αναμετρήσεις, 
η μονομαχία. Αυιό. καια ιη γνώμη 

- μου. δεν είναι πολιτική. Δεν είναι διά
λογος. θα κάνω ιο παν για να οδηγή
σω τον πρχηγο ιης αξιωματικής αντι
πολίτευσης οε τραπέζι διάλογου. Σε 
καμία περιπιυιαη. όμως, δεν πρόκειται 
να καθίσω σε σκηνη θεσιρου - και ρα
λίστα κακογουσιου.

ΕΡ.: Τι διαφορετικό βα έχει μια κυβέρνη
ση του ΠΑΣΟΚ τη σημερινή. Γατ λειτουρ
γία. τα χαρακτηριστικό και τα πρόσωπα:

ΑΠ.: Μεια ιις 23 Σεπτεμβρίου, εφο- 
σον ίο ΠΑΣΟΚ εχει την πλειοφηφιπ. 
όπως είμαι βέβαιος, θα έχουν δημι- 
ουργηθεί και άλλες προϋποθέσεις συ
ζήτησης μεοα σιο ΠΑΣΟΚ για τον τρο- 
πο με τον οποίο θα επιδιώξουμε την ε- 
φορμογη ιης πολίτικης μας. για τον 
τρόπο με τον οποίο θα συγκροτηθούν 
τα κυβερνητικά όργανα, για τον τροηο 
με ιον οποίο θα εντάξουμε τις ευρύτε
ρες δυνάμεις μας στην προσπάθεια της 
κυβέρνησης. Αλίμονο εαν μια εκλογι
κή αναμέτρηση, όπως αυτή ιης 23ης Σε
πτεμβρίου. οδηγούσε και οε νεες εκτι
μήσεις και σε νέα συμπεράσματα και

«Στην πολιτική είμαοτε 
όλοι ίσοι, αλλά δεν 
είμαστε όλοι ίδιοι»

οε νέους ιροπους δράσης. Νέοι τροποι 
δράσης θο υπαρξουν οπι.«δήποτε.

Alísese ηροτκρβιότητϊς

ΕΡ.: Εάν εκλεγείτε πρωθυπουργός, ποιες 
βα είναι a  άμεσες προτεραιότητες σας;

AU.: Η αποτροπή γιο ιις εκλογες οφεί- 
λειαι σε ιέοσερπ μεγπλα θεμαισ ία ο
ποία έχει νπ λυοει η χωρπ. Τη επανα
λαμβάνω. Την ευρωππίκή ενοποίηση, 
την παρουσία ιης Ελλάδας σιο βαλκα
νικό χωρά και οιπν αναιολικη Μεσό
γειό. τον οικονομικό και κοινωνικό 
προσανατολισμό και. τέλος, το κοινω
νικό κρότος και την κοινωνική πολί
τικη. Η εκλογική αναμειρηση στις 22 
Σεπτεμβρίου είναι μια μεγάλη πολίτι
κη και κοινωνική μοχη. Το ΠΑΣΟΚ. 
ανανεωμένο, δυνατό και σύγχρονο, εί
ναι π μεγάλη κεντροαριστερή παράτα
ξη. που μπορεί νο δώσει νικηφόρα τη 
μάχη αυτή. Εχει προιόσεις. Εχει λύ
σεις. Εχει όραμα για ιις ανάγκες και α
παιτήσεις του 21ου αιώνα. Εχει εξα
σφαλίσει ιη συνοχή και την αποιελε- 
σμαιικοιπτα του.

Το κομμά ιης Νέας Δημοκρατίας, 
μεια τις ατυχείς προσπάθειες ιου να εμ
φανίσει ενα εκσυγχρονιστικό προσω
πείο. εχει οδηγηθεί οε ενα φτηνό, επι
πόλαιο και παρωχημένο λαϊκισμό. Οι 
μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας 
δεν ηνιιμειωιιίζηνται με ξεπερασμένη 
και ακηιαοχειη υποαχεοιολογίπ. μι- 
ψέματα χαι επιταγές χωρίς αντίκρισμα. 
Ομως, η είσοδος της χωράς μας στον 
21ο αιώνα, χρειάζεται επιταγές με αντί
κρισμα. Χρειάζεται ολοκληρωμένο 
σχέδιο, για μια Ελλαδα ισχυρή, με φω
νή και χυρος. Χρειάζεται μια νέα με- 
ταρρυθμισιική και ριζοσπαστική πνοή. 
Χρειάζεται τόλμη, ειλικρίνεια και α- 
ηοφασιοιικοιπτα. Χρειάζονται βαθιές 
τομές στη δημοσία διοίκηση, στην παι
δεία. στην υγεία, στην αγροτική παρα

γωγή. στην απασχόληση κ.α.
ΓΓ αυιο σε καμία περίπτωση η Ν.Λ. 

και ο κ. Εβερτ δεν αποτελούν μιη σο
βαρή. αξιοπισιη και φερεγγυπ κυβερ
νητική λύση για ία μεγπλα κπι ζωιικπ 
προβλήματα της χωράς Η φηφος είναι 
κρίσιμη, γιατί καλούμαστε νπ ππηνιη 
οουμε στα διλήμματα:
•θέλουμε πολίτικη πταθεροιηιπ η πα
λμική περιπέτεια:
• θέλουμε νεοφιλελεύθεροι«; οικονο
μικούς πειραματισμούς μι ηβεβηιο 
μέλλον η μια συνεπή και αποιελεπμπ 
τικη ανπιιτυξιακη πολιιικη ιιου δημι
ουργεί ευημερία για ολονς:
• θέλουμε πολιιικη πβεβοιοιπιπ λήγω 
έλλειψης συνοχής της Ν.Λ. η μια πια- 
θέρη και απερισππαιη διακυβέρνηση 
ιης χώρας, γιπ ιην επόμενη ιειροειιπ:
• θέλουμε κοινωνική αναπφαλειπ λό
γω ιης ουσιαστικής αδιαφορίας ιης 
Ν.Δ. για ιην κοινωνική ιιολιτική π ε
να σύγχρονο κοινωνικό κράτος: 
•θέλουμε κλιβανισμούς πτις διεθνείς 
μας σχέσεις λογω ιων πνιιφπιικων 
σχέσεων της Ν.Λ. και ιης απουσίας ιης 
απο ιο διεθνή χώρο π ιη συνέχιση μιας 
δημιουργικής εξωτερικής πολιιικης 
με κόρος και ισχύ, για ιην Ελλαδα και 
τον ελληνισμό:

Στα διλήμματα αυια ο ελληνικός λπ· 
ός με τόλμη και ευθύνη θα δώσει τη δι
κή του απάντηση.

Α ύριο________
Στην «Ε». το 2ο μέρος της συνέ

ντευξης του πρωθυπουργού γιο:
• Τη σύμπλευση Εθερι-Μηιοοιακη 
•Το κομμά του Δ. Τσοβολα 
•Τις σχέσεις με ΣΥΝ και ΚΚΕ 
•Τις προβλέψεις για τις εκλογες 
•Την κεντροορισιερα και ιο μέλ
λον της
•Τις μετεκλογικές συνεργασίες 
•Τα εθνικό θέματα. ΓΙοις θα αντιμε
τωπίσει την τουρκική επιθετικότηιπ. 
τι θα κάνει για ιο Κυπριακό και ίο 
θέμα των Σκοπιών.


