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στο ΓΙΩΡΓΟ ΜΑΥΡΟ
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Φλεγματικός, νηφάλιος και πάντα διορατικός 
αναλύει τα βαθύτερα αίτια της ήττας του ΠΑΣΟΚ

ΟΥΤΕ τα λουλούδια ούτε οι «μεταρρυθμίσεις» του 
Κώστα Λαλιώτη ούτε οι, κατά ΠΑΣΟΚ, 
υπαναχωρήσεις της αριστερός επηρέασαν το 

αποτέλεσμα των εκλογών της 8ης Απριλίου 1990. 
Νηφάλιος και φλεγματικός όπως πάντα ο Κώστας 
Σημίτης, εντοπίζει βαθύτερα τα αίτια της πρόσφατης 
ήττας του κόμματός του:
★  Στην πολιτική πρακτική του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις 
εκλογές του Ιουνίου 1989, και 
★  Στην ταξική αναδιάταξη που προκάλεσε αυτή 
ακριβώς η πολιτική του ΠΑΣΟΚ, η οποία τα τελευταία 
οκτώ χρόνια «επέτυχε την ένταξη σημαντικών 
στρωμάτων του πληθυσμού στον αστικό τρόπο ζωής» 
κι άρα στη στροφή τους προς το συντηρητισμό για την

εξασφάλισή τους.
Και, με την επίσης χαρακτηριστική ευπρεπή 
δηκτικότητά του ο Κώστας Σημίτης, μέλος σήμερα του 
Εκτελεστικού Γραφείου του ΠΑΣΟΚ, αισιοδοξεί μεν 
για την πορεία του κόμματός του στην κρίσιμη 
τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα, αλλά υπό 
σοβαρές προϋποθέσεις, οι οποίες αν δεν υιοθετηθούν 
ίσως οδηγήσουν σε νέα επικυριαρχία της 
συντηρητικής παράταξης.
Οι προϋποθέσεις αυτές αφορούν την άρνηση της 
πολυσυλλεκτικής τακτικής του ΠΑΣΟΚ, που 
ισοπεδώνει τους προβληματισμούς, στην κάθετη 
άρνηση των λαϊκίστικων επιλογών που «διαχωρίζουν 
την κοινωνία σε εχθρούς και φίλους και ξεπερνούν τα

προβλήματα μέσα από τις αντιπαραθέσεις» και τέλος, 
στον αποσυγκεντρωτισμό των λειτουργιών του 
ΠΑΣΟΚ με την ενεργητικότερη συμμετοχή στη λήψη 
αποφάσεων των στελεχών της περιφέρειας αλλά και 
των απλών μελών του.
Για την οικονομική κατάσταση της χώρας ο Κ. Σημίτης 
με το δικό του πάντα υπαινικτικό, μα ποτέ προκλητικό, 
τρόπο θεωρεί ορθές τις διαπιστώσεις της επιτροπής 
του καθηγητή Αγγελόπουλου και αποδεχόμενος την 
πραγματικότητα, προτείνει όχι μόνο κοινωνικές αλλά 
και πολιτικές συγκλίσεις, πρόταση η οποία εμμέσως 
αντικρούει ως ένα βαθμό την εφεξής αυτόνομη και 
αυθύπαρκτη υπόσταση και λειτουργία του ΠΑΣΟΚ, 
που εξάγγειλε ο Ανδρέας Παπανδρέου τρεις μόλις

¿ς μετά τις πρόσφατες εκλογές.
,αι δεν θέτει θέμα ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας 

ιίτης υποστηρίζει σθεναρά την άποψή του ότι «δεν 
ταποκρίνονται πλέον στα κελεύσματα της 

άχρονης κοινωνίας εκείνοι οι πολιτικοί σχηματισμοί 
_>υ το επικεφαλής πρόσωπο παίζει καθοριστικό 

Ηόλο».
Στις ευρύτατα διαδεδομένες φήμες που φέρουν τον Κ. 
'ημίτη να επιδιώκει την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και σ’ αυτή 
■ ην επιδίωξή του να τον ενισχύει η ΕΟΚ, ο ίδιος 
απαντά φλεγματικά ότι η φιλοδοξία του είναι να 
επιτευχθεί η συλλογικότητα στη λήψη των 
αποφάσεων του κόμματός του και τίποτα άλλο, και 
αντιπαρέρχε.ται με το χαρακτηριστικό του υπομειδίαμα

το χαρακτηρισμό «άνθρωπος της ΕΟΚ» που 
τεχνηέντως του αποδίδουν ορισμένοι για να 
αμβλύνουν έτσι τις θεαματικές επιτυχίες που είχε ως 
υπουργός Γεωργίας προς όφελος της Ελλάδας.
Σ' ό,τι αφορά τις διαδικασίες για την εκλογή προέδρου 
της δημοκρατίας και τον τρόπο αντιπολίτευσης του 
ΠΑΣΟΚ, οι θέσεις του είναι ξεκάθαρες:
★  Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να προτείνει τη δική του 
προοδευτική επιλογή για την προεδρία της 
δημοκρατίας και να αντιπολιτευθεί κατά τρόπο 
υπεύθυνο αλλά και σθεναρό, χωρίς λαϊκισμούς και 
ισοπεδωτικές τακτικές, με γνώμονα το συμφέρον των 
εργαζομένων σε συνάρτηση όμως με το συμφέρον 
του τόπου.

Ο τέως υπουργός Εθνικής Οικονομίας θεωρείται και 
είναι από τα πιο δικαιωμένα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Από 
το τέλος της δεκαετίας του '70, όταν πρέσβευε τη 
δομική αντιπολίτευση στο πλαίσιο της ΕΟΚ ενάντια 
στο επίσημο «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο» του 
κόμματός του, μέχρι την πεισματική του άρνηση να 
συμμετάσχει σε κυβέρνηση ή κομματικά όργανα όπου 
θα μετείχε και ο Μ. Κουτσόγιωργας, ο Κ. Σημίτης 
απέδειξε πολιτική παρρησία και διορατικότητα 
ασυνήθιστη για τα ελληνικά δεδομένα.
Απ’ αυτό το πρίσμα οι απόψεις που εκφράζει κατά 
τρόπο έμμεσο στην συνέντευξή του, που δημοσιεύει 
σήμερα η «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία», ίσως 
αποδειχθούν μελλοντικά το ίδιο διορατικές...

ηρχηγκα kouimm
— Συζητώ, τώρα, με τον Κώστα Σημίτη ως μέ
λος του Εκτελεστικού Γ ραφείου του ΠΑΣΟΚ, 
το σκιώδη υπουργό Εθνικής Οικονομίας, το φε- 
ρόμενο ως «άνθρωπο της ΕΟΚ», το μελλοντι
κό ηγέτη του ΠΑΣΟΚ, με ποιον;
— Κύριε Μαύρο. Υπάρχει μόνο η εξαγγελία 
του προέδρου ότι θα σχηματιστεί σκιώδης κυ
βέρνηση αλλά δεν έχει αποφασισθεί ακόμα ποια 
στελέχη του ΠΑΣΟΚ θα εκπροσωπήσουν τους 
διάφορους τομείς και με ποιες ιδιότητες. Η σχε
τική απόφαση πιστεύω ότι θα ληφθεί την άλλη 
βδομάδα. Με τους άλλους χαρακτηρισμούς σας 
δεν συμφωνώ.
— Ως «άνθρωπο της ΕΟΚ», ούτε κι αυτό το δε
χόσαστε, υποθέτω. Αλήθεια, από πού προέρ
χονται αυτές οι φήμες;
— Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ευτύχησσε σε 
πολλές διεκδικήσεις της από την ΕΟΚ προς ό
φελος των αγροτών και της χώρας γενικότερα...
— Ναι, αλλά εδώ έχω γνωστό μου συνάδελφό 
σας υπουργό Γ εωργίας άλλης χώρας-μέλους, ο 
οποίος μου έλεγε ότι όταν είχατε συμβούλιο υ
πουργών της Κοινότητας οι υπόλοιποι υπουρ
γοί έλεγαν μεταξύ τους: «Δεν πάμε το βράδυ 
να βγούμε να φάμε κάπου, αφού αύριο ο Σημί
της θα τα ’χει όλα έτοιμα;»...
— Ολοι οι συνάδελφοί μου έρχονταν προετοι
μασμένοι στα συμβούλια υπουργών σε αντίθε
ση με κάποιους Ελληνες...

«Να συμμορφωθούμε 
προς τους κανόνες»

— Ποιοι ήσαν αυτοί;
— ...σ’ ό,τι αφορά τώρα αυτό το «άνθρωπος της 
ΕΟΚ» θέλω να πω το εξής: Πολλοί πιστεύουν 
ότι όταν κάποιος υποστηρίζει την αναγκαιότη
τα να συμμετάσχουμε ενεργά στις ευρωπαϊκές 
εξελίξεις είναι «άνθρωπος της ΕΟΚ». Ομως η 
ένταξη της χώρας μας στο διεθνές περιβάλλον 
και στην Ευρώπη είναι νομοτελειακή. Πρέπει 
ν’ αναγνωρίσουμε τις νομοτέλειες και να συμ
μορφωθούμε προς τους κανόνες που επιβάλ
λουν για ν’ αποκτήσουμε πρωτοβουλία. Το 
μέλλον μας πρέπει να είναι μια εκσυγχρονισμέ
νη Ελλάδα σε μια Ευρώπη που εξελίσσεται ρα
γδαία και όχι μια χώρα περιθωριοποιημένη που 
εμμένει σε μη ρεαλιστικά ιδεολογήματα.
— Ως μέλος λοιπόν του Εκτελεστικού Γ ραφείου 
του ΠΑΣΟΚ σας ερωτώ πρώτα πρώτα: πού α
ποδίδετε την εκλογική ήττα του ΠΑΣΟΚ; Στα 
λουλούδια; Σ’ αυτό το αόριστο μεταρρύθμιση 
παντού. Στη στάση του Συνασπισμού;
— Οχι. Αποδίδω το πρόσφατο εκλογικό αποτέ
λεσμα σε δύο παράγοντες. Ο πρώτος: το πρό
σφατο εκλογικό αποτέλεσμα έχει τα αίτιά του 
κυρίως στην πολιτική πρακτική που ακολούθη
σε το ΠΑΣΟΚ πριν από τον Ιούνιο του 1989...
— Δηλαδή;
— Την εντύπωση που δημιούργησε, τότε, μιας 
αναποτελεσματικής διαχείρισης και μιας αδυ
ναμίας να αντιμετωπίσει τα οικονομικά και κοι
νωνικά προβλήματα της χώρας. Αν τότε είχε 
μια διαφορετική πρακτική, διαφορετικό ύφος 
και ήθος, δεν θα είχε χάσει ούτε τότε τις εκλο
γές ούτε φυσικά τις πρόσφατες.
— Ο δεύτερος παράγοντας;
— ...να συμπληρώσω για τον πρώτο, ότι η ση
μαντική πτώση της απήχησής μας τον Ιούνιο 
δημιούργησε προϋποθέσεις πλειοψηφιών στη 
Βουλή που εξαρτήθηκαν από συγκυριακά στοι 
χεία και εκλογικές τακτικές. Στις πρόσφατες εκ-
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λογές κατίσχυσε η ανάγκη μιας σταθερής κυ
βέρνησης και η απάντηση που έδωσε η εκλογι
κή αναμέτρηση ήταν ότι είναι αβέβαιο αν το 
ΠΑΣΟΚ με το Συνασπισμό θα μπορέσουν να 
δώσουν αυτή τη σταθερή κυβέρνηση. Ο δεύτε
ρος παράγοντας είναι ότι η πολιτική την οποία 
ακολούθησε το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία οκτώ 
χρόνια πέτυχε την ένταξη σημαντικών τμημά
των του πληθυσμού στον αστικό τρόπο ζωής, 
έδωσε τη δυνατότητα σε πολλούς να συμμετά 
σχουν στη διαδικασία πολιτικών και κοινω
νικών αποφάσεων και έτσι δημιουργήθηκαν 
στρώματα που υιοθέτησαν ή εθίστηκαν στον α
στικό τρόπο ζωής και λησμόνησαν ή δεν γνω
ρίζουν πια στον ίδιο βαθμό τις κοινωνικές και 
πολιτικές αντιπαραθέσεις. Αρα και τα κριτήρια 
της πολιτικής τους επιλογής διαφοροποιήθη
καν με βάση, πια, τα νέα κοινωνικά και οικονο
μικά τους συμφέροντα. Είναι, συνοπτικά, αυτό 
το κοινωνικό στρώμα που δεν εντάσσεται πια 
στο χώρο της ευρύτερης αριστεράς αλλά στους

αναποφάσιστους που έκαναν, τελικά, και τη 
διαφορά σ’ αυτές τις εκλογές...
— Η οποία διαφορά όμως επέφερε και την ανα
παλαίωση της πολιτικής μας ζωής και μάλιστα 
με τα ίδια υλικά!
— Δεν μου αρέσει η έκφραση αναπαλαίωση, κύ
ριε Μαύρο, γιατί με τον τρόπο αυτόν υποδηλώ
νεται ότι στις 8 του Απρίλη βρεθήκαμε, ξαφνι
κά, πάλι στο Νοέμβρη του 1974.

«Θα ωφελεί 
τους λίγους»

— Ναι...
— Δέν βρεθήκαμε στον Νοέμβρη του 1974. Η 
ελληνική κοινωνία δεν είναι η ίδια. Οι κοινωνι
κές και πολιτικές δυνάμεις, τα πολιτικά κόμμα 
τα δεν είναι τα ίδια. Η συντηρητική παράταξη 
θα ακολουθήσει με βεβαιότητα πολιτική που θα 
βασίζεται στους νόμους της αγοράς και θα ωφε

λεί τους λίγους, δεν θα έχει κοινωνική ευαισθη
σία. Θα επιδείξει όμως και μια προσαρμοστικό
τητα στις απαιτήσεις ορισμένων κοινωνικών 
στρωμάτων. ΓΓ αυτό και οι μετατοπίσεις του 
εκλογικού σώματος δεν θα είναι εφεξής πολύ 
εύκολες.
— Τα λόγια σας μοιάζουν να επιβεβαιώνουν το 
φόβο που εξέφρασε την περασμένη Κυριακή ο 
συνάδελφός μου Α. Μανωλάκος, ότι δηλαδή υ
πάρχει ενδεχόμενο μιας νέας δεκαετίας της δε
ξιάς;
— Τούτο θα εξαρτηθεί από το πόσο πειστική θα 
είναι η αντιπολίτευση που θα ασκήσει το ΠΑ 
ΣΟΚ, από τα στελέχη του, από την πολιτική 
του πρόταση. Αν επικρατήσει η τάση που α
γνοεί τις αλλαγές που έχουν επέλθει στην κοι
νωνία μας, που θεωρεί ως πεμπτουσία της πολι 
τικής της την αντιδεξιά ρητορεία, τις συνεχείς 
καταγγελίες και τις οξείες αντιπαραθέσεις, φο
βάμαι ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα μπορέσει να ξανα
κερδίσει τα στρώματα εκείνα που το εγκατέλει 
ψαν και κατ’ επέκταση την κοινοβουλευτική 
πλειοψηφία. Η πολιτική του δεν πρέπει να διώ
χνει αλλά να προσελκύει ψηφοφόρους.
— Διαπιστώνω ότι κι εσείς μιλάτε με όρους αυ
τοδυναμίας... Με το Συνασπισμό, όμως, καμιά 
κουβέντα, κανένας διάλογος; Υπάρχει ανοικτή 
πρόταση του Χαρ. Φλωράκη για διάλογο των 
προοδευτικών δυνάμεων ανεξάρτητα από το 
εκλογικό αποτέλεσμα...
— Ολα τα πολιτικά κόμματα αρέσκονται, κύριε 
Μαύρο, να προβάλλουν την προθυμία τους για 
διάλογο. Προτείνουν διάφορες γενικές κατευ
θύνσεις αλλά σπάνια τη συγκεκριμενοποιούν. 
Προσωπικά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι α
ναγκαίο για το ΠΑΣΟΚ να προχωρήσει στην 
ανανέωση της πολιτικής του πρότασης, στην 
επανεξέταση των προγραμμάτων και των θέ- 
σεών του, στον καθορισμό συγκεκριμένων κα 
τευθύνσεων και αυτές οι συγκεκριμένες, επανα 
λαμβάνω, κατευθύνσεις, κρίνω ότι μπορούν να 
συζητηθούν με το Συνασπισμό. Αλλά, να μιλά 
με αόριστα για ανάπτυξη; Προς τι; Ποιος δεν 
θέλει ανάπτυξη; Ποιος δεν ευαγγελίζεται την 
κοινωνική δικαιοσύνη; Το ζητούμενο είναι πώς 
πετυχαίνουμε την ανάπτυξη; Με τα δυσθεώρη
τα ελλείμματα του δημοσίου, του ισοζυγίου 
πληρωμών; Ή  μήπως με πληθωρισμό που θα 
’χει τάση προς το 50% λόγου χάρη; Οχι βέ
βαια.

Κρίση στην 
αριστερά

— Μα, με την έναρξη διαλόγου θα συγκεκριμε 
νοποιηθούν τα θέματα. Ο Ανδρέας Παπαν
δρέου, όμως, μόλις προχθές, τον απέκλεισε αυ
τό το διάλογο. Λησμόνησε Χαλκίδα, λησμόνη
σε τις προεκλογικές του προτάσεις. Στην Ανα
τολική Ευρώπη όμως, οι νέες κοινωνίες που 
μόλις τώρα δημιουργούνται, στηρίζονται σε ευ
ρύτατες και όχι πάντα κοινοβουλευτικά υπο
χρεωτικές συμμαχίες.
— Δεν μπορώ να παρακολουθήσω το συλλογι 
σμό σας, κύριε Μαύρο. Κατά τη δική μου άπο
ψη η αριστερά στο σύνολό της διέρχεται μια 
κρίση. Σ’ ό,τι αφορά το Συνασπισμό η πρότασή 
του για διαμόρφωση της κοινωνίας κατά, τα 
πρότυπα του υπαρκτού σοσιαλισμού αποδεί 
χθηκε αδιέξοδη. Βεβαίως ο Συνασπισμός εναν- 
τιώθηκε σ’ αυτές τις πολιτικές αλλά αυτό δεν 
αρκεί. Οφείλει να δώσει μια καθαρή απάντηση. 
Τι συγκεκριμένα επιδιώκει και σ’ ό,τι αοορά τα 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόσθεσμα προβλή

ματα της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. 
Οοείλει επίσης να ξεκαθαρίσει τη στάση του α
πέναντι στο ΠΑΣΟΚ...
— Και το ΠΑΣΟΚ κριτής από θέση ισχύος;
— Το ΠΑΣΟΚ, όπως όλος αυτός ο χώρος, διέρ
χεται μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς 
εξελίξεις και οι ανακατατάξεις στην ελληνική 
κοινωνία του επιβάλλουν επαναπροσδιορισμό 
της πολιτικής του.
— Σε ποια ζητήματα;
— Αυτά που αφορούν τη δημοκρατία, την απο
κέντρωση, την ανάπτυξη, την κοινωνική δι
καιοσύνη, την ισότητα των πολιτών, αλλά και 
τις προτάσεις για τη συγκεκριμένη επίτευξη 
αυτών των στόχων. Το ζητούμενο αυτή τη στι
γμή για το χώρο της αριστερός πιστεύω ότι εί
ναι μια ευρεία συζήτηση, ώστε να μπορέσει να 
μορφοποιήσει την πολιτική της πρόταση για 
την ελληνική κοινωνία. Και εννοώ εδώ την αρι
στερά με την ευρύτερη δυνατή έννοια του ό
ρου.
— Υπό την κρίση του ΠΑΣΟΚ όλα αυτά πάν
τως...
— Δεν με απασχολεί αυτή τη στιγμή ο Συνασπι
σμός αλλά το ίδιο το ΠΑΣΟΚ που χρειάζεται 
μια ευρύτατη συζήτηση στους κόλπους του και 
σε συνάρτηση με τις θέσεις που θα πάρει η κυ
βέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να ξεκι
νήσω το ταχύτερο δυνατό μια επανεξέταση του 
προγράμματος του στο σύνολό του.
— Προς ποια κατεύθυνση, όμως;
— ©α έλεγα ότι η προσοχή μας πρέπει να στρα
φεί προς δυο σημεία. Πρώτο στην πολιτική 
πρακτική μας, η οποία δεν χρειάζεται πολλυ
συλλεκτικές τακτικές που ισοπεδώνουν προ
βληματισμούς, ούτε λαϊκισμούς που διαχωρί
ζουν την κοινωνία σε εχθρούς και φίλους και 
ξεπερνούν τα προβλήματα ακυρώνοντας τις 
πραγματικές λύσεις μέσα από μια αντιπαράθε
ση στείρα. Αντίθετα απαιτούνται προγράμματα 
που θα προσδιορίζουν και θα καταγράφουν τις 
συγκεκριμένες προοπτικές μιας δημοκρατικής 
σοσιαλιστικής κοινωνίας για όλες τις κοινωνι
κές ομάδες.
— Αντί πολυσυλλεκτικότητας η προγραμματι
κή κατάργηση των τάξεων!
— Καθόλου κύριε Μαύρο. Οι τάξεις υπάρχουν 
στη χώρα μας, όπως και στις άλλες χώρες, και 
αντιπαρατίθενται. Οι σύγχρονες κοινωνίες 
όμως και η ελληνική βασίζονται σε ταξικούς 
συμβιβασμούς, οι οποίοι επαναπροσδιορίζον
ται κατά διαστήματα με βάση τις πολιτικές και 
κοινωνικές εξελίξεις.

5»?
— Ενα σοσιαλιστικό κόμμα έχει ακριβώς αυτό 
το σκοπό. Να αναζητεί σε κάθε δεδομένη περί
σταση ποιοι είναι ακριβώς οι συμβιβασμοί που 
θα βοηθήσουν στη βελτίωση του βιοτικού επι
πέδου των εργαζομένων, θα κατοχυρώσουν την 
κοινωνική δικαιοσύνη και θα δημιουργήσουν 
περισσότερες δυνατότητες για τη μεγάλη μάζα 
του πληθυσμού να συμμετάσχει στην αναπτυ
ξιακή διαδικασία.

Να συζητηθούν 
στο συνέδριο

— Οπου όλα αυτά, υποθέτω, θα τεθούν στο 2ο 
συνέδριο του ΠΑΣΟΚ...
— Ενα συνέδριο είναι μια διαδικασία όπου συ- 
ζητείται ένας περιορισμένος κύκλος προβλημά
των και δεν μπορεί να δώσει συγκεκριμένες α-
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των λαϊκίστικων 
επιλογών

παντήσεις στα θέματα που προανέφερα ότι α
παιτείται επαναπροσδιορισμός της πολιτικής! 
Εκείνο που θα πρέπει να γίνει στο συνέδριο εί
ναι η συζήτηση πρώτο για τη νέα διακήρυξη 
του ΠΑΣΟΚ, για το όραμα δηλαδή, την προ
οπτική και τη φυσιογνωμία του ΠΑΣΟΚ. Δεύ
τερο μια συζήτηση για το καταστατικό ώστε να 
αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της λειτουρ
γίας του και τρίτο μια επεξεργασία της πολιτι
κής τακτικής του.

«Να βρεθούν 
νέοι τρόποι»

— Και η ανανέωση της πολιτικής του πρότα
σης;
— Αυτή πρέπει να γίνει παράλληλα με το συνέ
δριο. Οα πρέπει να αρχίσει αμέσως. Οα πρέπει 
να βρεθούν νέοι τρόποι κινητοποίησης του αν
θρώπινου δυναμικού, που ανήκουν στον πολι
τικό μας χώρο και μένουν περιθωριοποιημένοι. 
Οα πρέπει να βρεθούν νέες διαδικασίες. Πολλοί 
που μπορούν να συμβάλουν θετικά στην ανα
νέωση του ΠΑΣΟΚ μένουν μακριά γιατί δεν 
εντάσσονται σε συγκεντρωτικές και γραφειο
κρατικές διαδικασίες.
— Ο ελληνικός λαός έχει, θεωρώ, την άποψη

πως λειτουργία του ΠΑΣΟΚ σημαίνει άτι ο 
Ανδρέας Παπανδρέου σκέφτεται και οι υπόλοι
ποι εκτελούν μέσω του Εκτελεστικού Γ ρα
φείου...
— Δεν νομίζω ότι η λειτουργία μας ανταποκρί- 
νεται σε αυτή την εικόνα. Είναι αλήθεια ότι το 
ΠΑΣΟΚ ιδρύθηκε και καθοδηγήθηκε από τον 
Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος έχει, γι’ αυτούς 
τους λόγους, κυριαρχικό ρόλο στη διαμόρφω
ση της πολιτικής του. Αλλά συμμετοχή στις 
αποφάσεις έχουν και το Ε.Γ. και η Κεντρική 
Επιτροπή.
— Ερμηνεία αρχηγικού κόμματος διατυπωμένη 
με την παρρησία Σημίτη!
— Καθόλου. Αυτά που είπα είναι μια αναμφι
σβήτητη πραγματικότητα.
— Μα υπάρχει ελληνικό κόμμα μη αρχηγικού 
χαρακτήρα; Ακόμα και ο Συνασπισμός αλώθη- 
κε από την προσωπικότητα του Χαρίλαου 
Φλωράκη!
— Η ελληνική κοινωνία είχε πολιτικούς σχημα
τισμούς όπου το επικεφαλής πρόσωπο διαδρα
μάτιζε καθοριστικό ρόλο. Οι σχηματισμοί αυ
τοί δεν ανταποκρίνονται πια στη σύγχρονη ε
ποχή...
—!!!
— ...και γι’ αυτό το ΠΑΣΟΚ πρέπει στην πο
ρεία ανανέωσης της φυσιογνωμίας του να βρει 
ένα νέο τρόπο λειτουργίας πιο συλλογικό.
— Τι εννοείτε;
— Οταν λέω συλλογικό τούτο δεν αφορά μόνο 
το πρόσωπο του προέδρου αλλά όλα τα επίπεδα 
της λειτουργίας του. Το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζε
ται από ένα συγκεντρωτισμό στη λήψη των α
ποφάσεων. Το καθορίζουν τα παλιά πρότυπα 
της παραδοσιακής αριστερός, ο λεγόμενος δη
μοκρατικός συγκεντρωτισμός.
-Α ρα ;
— Αρα απαιτείται αποκεντρωτισμός με την κι
νητοποίηση των στελεχών της περιφέρειας και 
ανάδειξη νέων στελεχών. Στο συνέδριο μάλι
στα θα πρέπει να εξεταστεί το όλο θέμα της λει
τουργίας μας, ώστε να αναβαθμιστεί δραστικά 
η αποτελεσματικότητά του. Αλλιώς φοβάμαι 
ότι και στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις 
το ΠΑΣΟΚ δεν θα έχει τη δύναμη που θα έπρε
πε να έχει.
— Συμπεριλαμβανομένης βεβαίως και της λει
τουργίας του προέδρου, υποθέτω.
— Το θέμα αυτό θα συζητηθεί στα όργανα του 
κινήματος με τη συμμετοχή του προέδρου.
— Οι προσωπικές σας φιλοδοξίες; Μεγάλο τμή
μα της κοινής γνώμης πιστεύει ότι είτε εσείς 
είτε ο Γ. Γεννηματάς θα είστε αυτοί που θα δια
δεχθούν τον Ανδρέα Παπανδρέου, όταν επέλθει 
το πλήρωμα του χρόνου...
— Δεν τίθεται τέτοιο θέμα, θεωρώ ότι το μέλ
λον του ΠΑΣΟΚ είναι η συλλογικότητα στις 
αποφάσεις. Οι πολιτικές εξελίξεις δεν εξαρτών- 
ται μόνο από τις προσωπικές επιδιώξεις. Εκείνο 
που έχει σημασία είναι η ουσία της πολιτικής, 
το κοινωνικό όραμα. Και δεν δέχομαι αυτού 
του είδους τη δημοσιογραφία που αναφέρεται 
μόνο σε προσωπικές φιλοδοξίες.
— Εκφράζει όμως την αγωνία του αναγνωστι 
κού κοινού, του λαού, για καλύτερη πολιτική 
καθοδήγηση...
— Καιρός είναι, νομίζω, να μπουν στο επίκεν
τρο των συζητήσεων και των ανησυχιών οι πο
λιτικές επιλογές και τα προγράμματα των κομ

μάτων. Οχι τα πρόσωπα. Σε ό,τι αφορά δε, το 
ΠΑΣΟΚ, οι δυο κύριοι στόχοι του πρέπει να 
είναι από τη μια πλευρά η ευρύτερη δυνατή συ
ζήτηση γύρω από το πρόγραμμα και τη λει
τουργία μας ως κίνημα και από την άλλη η ενό
τητα του κινήματος μας. Ενότητα που να απο
τελεί πρωταρχικό στόχο αλλά και να εγγυάται 
αποτελεσματικά την πορεία ανανέωσης και εκ
συγχρονισμού της ελληνικής κοινωνίας. Και 
πρέπει να ξεπεράσουμε καταστάσεις και πρα
κτικές που οδήγησαν στην εκλογική μείωση 
και να δώσουμε στο ενωμένο κίνημα μια νέα 
δυναμική.
— Οταν λέτε πρακτικές που συνετέλεσαν στην 
εκλογική μείωση του κόμματός σας συμπερι
λαμβάνετε υποθέτω και αυτές που οδήγησαν 
στα σκάνδαλα. Αλήθεια, πώς τα βιώσατε όντας 
τότε εκτός κυβερνητικών θέσεων;
— Αποχώρησα, κύριε Μαύρο, από την κυβέρ
νηση το 1987 και τότε δεν υπήρχαν τα στοιχεία 
εκείνα που θα μου επέτρεπαν ως υπουργός Ε
θνικής Οικονομίας να παραπέμψω την υπόθεση 
Κοσκωτά στις αναγκαίες δικαστικές διαδικα
σίες. Είχα όμως και τότε εκφράσει την άποψη 
ότι θα έπρεπε όλα τα πολιτικά κόμματα να είναι 
ιδιαίτερα προσεκτικά στις σχέσεις τους με την 
οικονομική εξουσία, για να περιγράψω έτσι τα 
πρόσωπα και τις δυνάμεις εκείνες οι οποίες παί
ζουν ένα σημαντικό ρόλο στην οικονομική ζωή 
του τόπου. Γιατί οι δυνάμεις αυτές διαθέτουν 
τα απαραίτητα κεφάλαια και τους τρόπους επη- 
ρεασμού των οικονομικών και πολιτικών εξελί
ξεων. Τα κόμματα πρέπει να ’χουν διαφανή 
σχέση με την οικονομική εξουσία. Τούτο αφο
ρά και το θέμα της χρηματοδότησής τους: Οα 
πρέπει να έχουν και διαφανείς προσωπικές σχέ
σεις γιατί μπορεί να καταλήξουμε σε πολύ δυ-
σάρεστα φαινόμενα, όπως έδειξε η υπόθεση 
Κοσκωτά.
— Και μιας ο λόγος για την οικονομική ζωή 
του τόπου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τη συ- 
νέκρινε προχθές με αυτή των χωρών της Λατι
νικής Αμερικής...
— Δεν έχω πρόχειρα στατιστικά στοιχεία των 
χωρών της Λατινικής Αμερικής και δεν είμαι 
σε θέση να ανταπαντήσω. Διαβλέπω, όμως, ότι 
ο χαρακτηρισμός εντάσσεται σε μια λογική 
προετοιμασίας του εδάφους για την επιβολή 
μιας συντηρητικού τύπου αυταρχικής οικονο
μικής πολιτικής σε βάρος των εργαζομένων.

«Δύσκολη κατάσταση 
στην οικονομία»

— Πάσχει, πάντως, πάθηση σοβαρή η οικονο
μία.
— Η οικονομία βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη 
κατάσταση. Απαιτείται άμεση και δραστική πα
ρέμβαση προς δυο κατευθύνσεις. Πρώτη κατεύ
θυνση ο περιορισμός των οικονομικών ανισορ
ροπιών. Δεύτερη η εντατικοποίηση της ανα
πτυξιακής προσπάθειας. Στην πρώτη κατεύθυν
ση το κύριο πρόβλημα είναι το δημοσιονομικό 
έλλειμμα. Είναι σωστό να περιοριστούν οι δα
πάνες του δημοσίου και να αυξηθούν τα έσοδα 
με περιορισμό της παραοικονομίας και πάταξη 
της φοροδιαφυγής. Αυτή τη στιγμή είναι πρόω
ρο να κρίνει κανείς την πολιτική της Νέας Δη
μοκρατίας, γιατί δεν έχει συγκεκριμενοποιηθεί, 
αλλά η λυδία λίθος θα είναι η στάση της απέ
ναντι στη φοροδιαφυγή.

Συνέχεια στη asi. 14
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Η αύξηση των τιμολογίων δεν θα λύσει το 

πρόβλημα όσο αναγκαία και αν είναι.
— Δανεισμός, χρηματοδοτήσεις;
— Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει ότι η παρουσία 
της και μόνο θα εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις. 
Γ ελιέται.
— Με όρους;
— Οι ξένες τράπεζες και οι διεθνείς οργανισμοί 
έχουν εμπειρία από πολλές ελληνικές κυβερνή
σεις και έχουν διαπιστώσει ότι υπόσχονται 
πολλά και ελάχιστα μπορούν να τηρήσουν, ε
πειδή παρά τις καλές προθέσεις τους οι πολιτι
κές αναγκαιότητες επιβάλλουν ανατροπή των 
υποσχέσεων. Αρα, αν γίνει ο δανεισμός, θα γί
νει μόνο με συγκεκριμένους όρους που η κυ
βέρνηση θα υποσχεθεί ότι θα εφαρμόσει. Και 
ο καθένας αντιλαμβάνεται πόσες δυσκολίες θα 
υπάρξουν για την εφαρμογή τους.
— Ιδιαίτερα με αυτή την έξαρση των συντε
χνιακών φαινομένων εννοείτε;
— Οχι μόνο. Ποτέ τα τελευταία 40 χρόνια δεν 
εφαρμόστηκε ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα 
που θα έπειθε τους εργαζόμενους ότι οι ίδιοι 
θα ωφεληθούν ουσιαστικά από μια πολιτική 
που να έχει μεν ορισμένο κόστος γι’ αυτούς αλ-

«Δεν
χρειαζόμα
στε
πολυσυλλε
κτικές
τακτικές
που
ισοπεδώ
νουν
προβληματι
σμούς, ούτε 
λαϊκισμούς 
που
διαχωρί
ζουν την 
κοινωνία σε 
εχθρούς και 
φίλους...» 
λέει ο 
Κώστας 
Σημίτης στο 
Γ. Μαύρο.

«Οχι τώρα στην 
αντιδεξιά ρητορεία»

λά που τελικά θα βελτιώσει σημαντικά τις συν
θήκες διαβίωσής τους. Η ελληνική οικονομική 
πολιτική χαρακτηρίστηκε όλα αυτά τα χρόνια 
από σκαμπανεβάσματα και συγκυριακές αποφά
σεις που καθόριζαν αλληλοσυγκρουόμενα συμ
φέροντα, γιατί υπήρχε παντελής έλλειψη συνο
λικής αντίληψης και πρότασης.

«Κυριαρχεί το 
συντεχνιακό φαινόμενο»

— Το ζήτημα των συντεχνιακών ροπών το θεω
ρείτε ήσσονος σημασίας.
— Στην Ελλάδα κυριαρχεί είναι αλήθεια το 
συντεχνιακό φαινόμενο. Αλλά αν μια κυβέρνη
ση προτείνει ένα πειστικό πρόγραμμα, μπορεί 
να αντιμετωπίσει και τις όποιες συντεχνίες, εκ
θέτοντας την ιδιοτέλεια που κατισχύει στις διε
κδικήσεις τους, οι οποίες τελικά αντιστρα- 
τεύονται το γενικότερο συμφέρον των εργαζο
μένων. Εδώ πρέπει να προσθέσω ότι ήδη δια
μορφώνεται μια τάση να αποδώσει το όποιο πε
ριοριστικό πρόγραμμα στους καλούς ή κακούς 
ξένους. Η ανασυγκρότηση της ελληνικής οικο
νομίας είναι αναγκαία, όχι επειδή η χώρα έχει 
ανάγκη από δάνεια αλλά επειδή χάνει καθημε
ρινά σε ανταγωνιστικότητα, χάνει σημεία στο 
διεθνή καταμερισμό εργασίας, υποβαθμίζεται.
— Αλήθεια, ο καθηγητής Αγγελόπουλος ζήτησε 
τη γνώμη σας ως πρώην υπουργού Εθνικής Οι
κονομίας;
— Οχι, δεν είχα επαφή.
— Πώς κρίνετε το πόρισμά του;
— Θεωρώ ότι περιγράφει σε γενικές γραμμές 
ορθά την κατάσταση και δίνει επίσης σε γενικές 
γραμμές τις κατεύθυνσεις που θα πρέπει να α
κολουθήσει μια συγκεκριμένη οικονομική πο
λιτική. Αλλά, η δεξιά, όπως προκύπτει από το 
παρελθόν της, χαρακτηρίζεται από ασυνέπεια, 
ευκαιριακά μέτρα και παλινδρομήσεις. Αλλο οι 
εξαγγελίες κι άλλο ο τρόπος εφαρμογής του 
προγράμματος της. Πολύ περισσότερο όταν 
στις σημερινές συνθήκες είναι απαραίτητη η 
προσπάθεια για κοινωνική συναίνεση και συ
νεργασία όλων των ενδιαφερομένων.
— Και η υπεύθυνη αντιπολίτευση που υποσχέ- 
θηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου προς ποια κατεύ
θυνση θα ελέγχει;
— Καταρχήν: βεβαίως και πρέπει να υπάρχει 
μια υπεύθυνη αντιπολίτευση, που σημαίνει μια 
αντιπολίτευση με πρόταση και όχι μόνο άρνη
ση. Σ’ ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να 
δώσουμε ιδιαίτερο βάρος στις προτάσεις μας 
για την αναπτυξιακή πλευρά της οικονομικής 
μας πολιτικής, για τον περιορισμό των ελλειμ
μάτων του δημοσίου, με εξειδικευμένη επίσης 
πρόταση για την εξεύρεση πόρων ώστε να μη 
μειωθούν οι κοινωνικές δαπάνες.
— Και την πολύ πιθανή κοινωνική αναταραχή 
που αναμένεται να εκδηλωθεί με απεργίες πώς 
θα πρέπει να την αντιμετωπίσετε κατά την κρί-
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ση σας; Ιδιαίτερα από τους εργάτες.
— Ολοι, και οι εργαζόμενοι, πρέπει να καταλά
βουν ότι το οικονομικό μας πρόβλημα πρέπει 
να αντιμετωπισθεί. Δεν χωρούν αναβολές. Ο
λοι πρέπει να επιβαρυνθούν το κόστος. Και εί
ναι ορθό αυτό το κόστος να επιμερισθεί δίκαια. 
Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να προστατεύσει το εισόδη
μα των εργαζομένων αλλά δεν πρέπει να είναι 
απολογητής κάθε διεκδίκησης, κάθε συντεχνια
κής υπερβολής. Οι θέσεις τους θα πρέπει να 
διαμορφώνονται κατά περίπτωση και με κριτή
ριο φυσικά την κατοχύρωση του εισοδήματος 
των εργαζομένων.
— Και η περίφημη παραοικονομία που ορισμέ
νοι υποστηρίζουν ότι στήριζα την ελληνική οι
κονομία;
— Η θεωρία αυτή είναι εντελώς εσφαλμένη. Αυ
τή τη στιγμή το πρόβλημα του ελλείμματος ο
φείλεται και στην μη είσπραξη φόρων και ιδιαί
τερα απ’ αυτούς που πραγματοποιούν μεγάλα 
εισοδήματα, οφείλεται δηλαδή στην παραοικο
νομία. Η παραοικονομία εμποδίζει την ανασυγ
κρότηση της οικονομίας.
— Και πώς θα εισπραχθούν αυτοί οι φόροι;
— Με τη βελτίωση της τεχνικής παρακολούθη
σης της λειτουργίας των επιχειρήσεων και γενι
κότερα με συστήματα ελέγχου, μηχανογραφη
μένα, αντικειμενικά πιο σύγχρονα.
— Για τις προαλειφόμενες ιδιωτικοποιήσεις 
ποια είναι η γνώμη σας;
— Σ’ ό,τι αφορά τις δημόσιες επιχειρήσεις κοι
νής ωφέλειας και τους δημόσιους οργανισμούς 
θα ’ταν μεγάλο λάθος. Αυτό που χρειάζεται εί

ναι η καλύτερη οργάνωσή τους για την αύξηση 
της αποδοτικότητάς τους.
— Συνοπτικά, τι χρειάζεται η ελληνική οικονο
μία για να αναρρώσει;
— Η αντιμετώπιση των γνωστών σε όλους μα
κροοικονομικών ανισορροπιών απαιτεί ένα 
πρόγραμμα μέτρων που αφορούν, όπως προ- 
ανέφερα, τόσο την αναπτυξιακή προσπάθεια 
όσο και την αποκατάσταση οικονομικής σταθε
ρότητας. Για να υπάρξει ένα τέτοιο πρόγραμμα 
πρέπει να ξεπεραστεί η αντίληψη που χαρακτή
ριζε τη δεξιά οικονομική πολιτική μέχρι το 
1981, η αντίληψη μιας συγκυριακής και βραχυ
πρόθεσμης πολιτικής που προσδιορίζει τα μέ
τρα, με βάση τις αντιδράσεις της αγοράς, τις 
πολιτικές πιέσεις, τις εκλογικές συγκυρίες, το 
πολιτικό κόστος, χωρίς προοπτική για το μέλ
λον. Πρέπει να σχεδιάσουμε για ένα διάστημα 
τριών τεσσάρων ετών και να εφαρμόσουμε αυ
τό το σχεδίασμά με συνέπεια και συνέχεια. Τό
τε μόνο θα δημιουργήσουμε ευνοϊκό ψυχολογι
κό κλίμα, τότε μόνο θα δημιουργήσουμε κλίμα 
βεβαιότητας στην αγορά και τότε μόνο θα εν- 
θαρρυνθούν οι επενδυτές.
— Υπονοείτε επομένως και την ταυτόχρονη άμ
βλυνση των πολιτικών και κοινωνικών αντιπα
ραθέσεων κατά το ίδιο διάστημα;
— Μια υπεύθυνη κυβέρνηση δεν πρέπει να α
διαφορεί για τις κοινωνικές αντιδράσεις. Εχει 
υποχρέωση να διασφαλίσει το συνεχή θα ’λεγα 
διάλογο και να προσπαθεί να συνεργασθεί με 
τις κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα με τους εργα
ζόμενους. Αυτή είναι και η διαφορά μεταξύ δε
ξιάς και αριστερής πολιτικής. Η πρώτη αγνοεί 
τις επιπτώσεις και τα συμφέροντα των εργαζο
μένων, ιδίως την ανεργία. Η αριστερή πολιτική 
θα πρέπει να ’χει ως επιδίωξη τη συναίνεση των 
εργαζομένων, την αυτοσυγκράτησή τους, δια 
γράφοντας και δεσμευόμενη για συγκεκριμένα 
αποτελέσματα σε ορισμένο χρονικό διάστημα. 
Η αριστερή πολιτική πρέπει να έχει ως πρωταρ
χικό στόχο τον περιορισμό των πληθωριστικών 
ρυθμών και της ανεργίας, γιατί τα δύο αυτά 
φαινόμενα δημιουργούν τις μεγαλύτερες κοινω 
νικές ανισότητες.
— Κλείνοντας τη συζήτηση αυτή θα πρότεινα 
να φιλοσοφούσαμε για το μέλλον της Ελλάδας 
αν δεν έχετε αντίρρηση.
— Δεν έχω αντίρρηση, όχι.

«Εξελίσσονται νέες 
μορφές συνεργασίας»

— θέτω λοιπόν το ζήτημα της θέσης της χώρας 
μας στο διεθνή καταμερισμό εργασίας. Εχουμε 
πιθανότητες προβιβασμού;
— Σήμερα στην Ευρώπη εξελίσσονται ταχύτα
τα νέες μορφές συνεργασίας. Απαιτείται άμεση 
συμμετοχή στις νέες αυτές μορφές οικονομικής 
συνεργασίας. Η οικονομική και νομισματική ε
νοποίηση των χωρών της Κοινότητας θα είναι 
γεγονός σε λίγο καιρό. Διαφαίνεται επίσης κα

θαρά στον ορίζοντα η πολιτική ενοποίηση της 
Ευρώπης. Στη διαδικασία αυτή οι χώρες που 
παρουσιάζουν οικονομικά προβλήματα και α
σταθείς οικονομίες θα μείνουν στο περιθώριο.
— Και τι εμποδίζει τους εγκεφάλους των Βρυ
ξελλών, των χρηματιστηρίων του Λονδίνου και 
της Φρανγκφούρτης αλλά και τη λέσχη Μπϊλν- 
τενμπεργκ να αξιολογήσουν την Ελλάδα ως τη 
Σικελία ή την Ευρυτανία της ενοποιημένης Ευ
ρώπης;
— Αυτή η άποψη οδηγεί σε μια παθητική στά 
ση. Η λέσχη Μπίλντενμπεργκ δεν αποφασίζει 
αλλά συμβουλεύει, εκφράζει επιθυμίες...
— Οι οποίες όμως τηρούνται ευλαβικά από τα 
μέλη της, που είναι όλοι οι πανίσχυροι οικονο
μικά Δυτικοευρωπαίοι. Και όταν αυτοί συμφω
νούν μεταξύ τους, οι υπόλοιποι υποχρεωτικά 
ακολουθούν.
— Δεν συμφωνώ ότι οι άλλοι αποφασίζουν για 
μας και ότι εμείς δεν έχουμε παρά να ακολου
θούμε. Μπορούμε να πάρουμε την τύχη μας 
στα χέρια μας. Αυτό έχει κόστος. Πρέπει να 
το καταλάβουμε. Χωρίς περιορισμό της κατα
νάλωσης δεν υπάρχουν αποταμίευση, επενδύ
σεις, κράτος πρόνοιας. Η βελτίωση της θέσης 
μας στο διεθνή καταμερισμό εργασίας δεν χαρί
ζεται αλλά κατακτιέται. Εχουμε εκτός από τις 
υπηρεσίες του τουρισμού και της ναυτιλίας να 
επιδείξουμε πλεονεκτικές βιομηχανικές παρα

γωγές, όπως στους τομείς των τροφίμων, της 
κλωστοϋφαντουργίας και των τσιμέντων, που 
προέρχονται από τεχνολογικές γνώσεις και κα
θιστούν αυτούς τους τομείς ανταγωνιστικούς 
των ευρωπαϊκών.
— Αρα είναι εφικτός ο προβιβασμός μας;
— Βεβαίως, αφού εξαρτάται αποκλειστικά από 
μας.
— Αντί επιλόγου: Από τις απόψεις σας που μου 
εκθέσατε στη σημερινή συζήτησή μας συνάγω 
το πολιτικό συμπέρασμα ότι η οικονομική ανά
πτυξη και η κοινωνική ειρήνη απαιτούν και πο
λιτική συναίνεση. Αυτή δεν είναι η αφετηρία 
των απόψεών σας ή κάνω λάθος;
— Οχι, δεν κάνετε λάθος. Σ’ ό,τι αφορά τη σκο
πιά του ΠΑΣΟΚ από την οποία μιλάω, ναι η 
επιδίωξή μας είναι και η πολιτική και κοινωνι
κή συναίνεση.
— Και άρα την πολιτική των συγκερασμών.
— Βεβαίως. Πρέπει να γίνουν προσπάθειες για 
κοινές γραμμές και κοινές κατευθύνσεις.
— Οχι μόνο στα εθνικά θέματα;
— Ακριβώς, αν και δεν τρέφω αυταπάτες ότι 
μπορεί να επιτευχθεί ταυτότητα απόψεων. Αλ
λά η επιδίωξη πρέπει να είναι η ευρύτερη δυνα
τή αποδοχή, ιδίως σε πολιτικές που θα είναι 
αποφασιστικές για το μέλλον της χώρας.
— Τότε να σας ευχαριστήσω και να κρατήσω 
την υπόσχεσή σας για μια εξειδικευμένη συζή
τηση στο θέμα αυτό, όταν θα 'χει διαμορφωθεί 
ο πολιτικός χάρτης που προ έκυψε από τις εκ
λογές της 8ης Απριλίου 1990.


