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Ο Πρωθυπουργός κ. Λνδρέας Γ. Παπανδρέου, έδωσε σήμερα στις 
11.00* το πρωϊ, στο "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΙΙΑΛΛΑΣ", της Θεσσαλονίκης, συνέντευξη 
Τύπου, προς τους 'Ελληνες δημοσιογράφους. Ο Πρωθυπουργός είπε τα ακό
λουθα :

"Είναι φυσικό, το ζήσατε και εσείς, δεν' χρειάζεται να πω εγώ*' *
πράγματα, διότι τα έχετε κ·ι ’ εσείς οι ίδιοι ζήσει. Πιστεύιο ότι άν
λάβει κανείς υπόψη του το κλίμα της υποδοχής, το κλίμα κατά τη
διάρκεια της ομιλίας, αυτό που ονομάζουμε το πάθος καιτο γεγονός
ότι, αναμφισβήτητα είναι η μεγαλύτερη συγκέντρωση που έλαβε ποτέ

*
χώρα σ'αυτή τη πόλη, νομίζω ότι έχει κριθεί οριστικά το θέμα των

*■·*
εκλογών του Ιουνίου του '84 Υια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο όπως κο:ι θα. 
εχετε διαισθανθεί δεν αποτελεί, πιά,τον κεντρικό όΠονα της πολιτικής αναμέτρησης. 
Φαντάζομαι, μπορεί να ονομάσει κανείς τις εκλογές του Ιούνη ως 
προεκλογές. Γιατί οι άλλες θα γίνουν όπως έχω τονίσει πολλές φο
ρές τον Οκτώβρη του '85. Αισθάνομαι συγκινημένος κι εγώ και οι συ- 
νάδελφοί μου από αυτή την υποδοχή που θα μείνει αξέχαστη, και θέ
λω και πάλι να τονίσω ότι, αισθανόμαστε πολύ δυνατά τις ευθύνες 
που έχουμε αναλάβει απέναντι σ'ένα λαό που έχει τόση εμπιστοσύνη 
στη μεγάλη υπόθεση της Αλλαγής. Ελπίζω ότι θα τις βγάλουμε πέρα 
σωστά.

Θα ήθε?αχ να σχολ,ιάσω τούτο: Θεωρείται ότι ο ρΡτεσινός λόγος ήταν
πολύ σκληρός για τη Ν.Δ. Ήταν σκληρός, αλλά θα ηρ4πει να τονίσω
ότι αφορούσε τις πράξεις, τα έργα και τους λόγους Ρ\ης Ν.Δ. σ ’αυτήν 
εδώ την περίοδο. Πράξεις και λόγια που θυμίζουν άΜβς εποχές. Δεν
υπάρχει καμμιά αμφισβήτηση ότι άσχετα από την πολςχ^κή ηγεσία της 
Δεξιάς, η οργανωμένη για πρώτη φορά βάση της,είνα? Ολη διάθεση κυρί
ως των ακροδεξιών στοιχείων των νοσταλγών του παρ^Οόντος της εφτά-

♦ / ·



χρονης δικτατορίας, Γι'αυτό και τόνισα το γεφυροποιό ρόλο του 
κ. Αβέρωφ. Πιστός στις δικές του παραδόσεις, όπως έφτιαξε τη γέ
φυρα προς τη Δημοκρατία του '7.4 με την Χούντα, τώρα προσπαθεί να 
διαμορφώσει, γέφυρα προς εκείνη την κατεύθυνση.

Το λέω, γιατί' πράγματικά τα λόγια του είναι εμπρηστικά και, 
οι πράξεις των οργανωμένων οπαδών του είναι απαράδεκτες.
Εμείς έχουμε τεράστια δημοκρατική ευαισθησία και είμαι βέβαιος 
ότι θα το αποδείξουμε στις εκλογές που έρχονται.

Τονίζω ότι θα μείνουμε σκληροί και αυστηροί σε ό,τι αφορά τη
*

συμπεριφορά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στόχο να πολώσουμε τη. 
κατάσταση δεν έχουμε. Η πόλωση βλάπτει τον τόπο. Ταυτόχρονα δεν 
ανταποκρίνεται στις δικές μας πολιτικές. Και εύχομαι πραγματικά 
να διεξαχθεί αυτός ο εκλογικός αγώνας, ίσως να είναι δύσκολο 
να πει κανείς σε ήπιο τόνο, πάντως σ'ένα πολιτισμένο πλαίσιο, 

ΐφ Και εμείς θα κάνουμε το κατά δύναμη, να υπάρξει αυτό το πολι
τισμένο και δημοκρατικό πλαίσιο αυτής της αναμέτρησης.
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Αμέσως μετά, ο Πρωθυπουργός απάντησε σε · ερώτησεις δημοσιο
γράφων :
ΕΡΏΤΗΣΗ: Μετά τη χθεσινή συγκέντρωση, νομίζετε ότι ήταν λάθος
στρατηγικό του κ.Αβέρωφ, που επεδίωξε την αναμέτρηση εφ’όλης της 
ύλης;
ΑΚΑΝΤΗΣΗΐ Ασφαλώς. Γιατί είναι σαψές ένα πράγμα: Ότι αυτός ο 
λαός εκείνο' που δεν δέχεται είναι η επιστροφή. Και η επιστροφή 
είναι το μόνο που προσφέρει ο κ.Αβέρωφ. Δεν υπάρχει πρόγραμμα 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό που υπάρχει, δεν είναι πρό
γραμμα. Δεν αξίζει να λέγεται πρόγραμμα. Το μόνο που πραγματικά, 
βγαίνει από τους λόγους τους, είναι ότι θα ανατρέφουν, θα ακυρώ
σου ν όλα τα έργα, τα δημιουργικά και ιστορικά έργα της Κυβέρνησης 
της Αλλαγής. Αλλά, αυτό δεν είνα-ι προσφορά στον ελληνικό λαό.
Αυτό είναι μια στείρα αντίθεση. Και ο λαός δεν γίνεται θύμα τέ
τοιων στείρων αντιθέσεων·.
ΕΡΩΤΗΣΗ^ Κύριε Πρόεδρε, ήδη είναι φανερό ότι ο αγώνας διεξάγεται 
εφ'όλης -της ύλης. Και όπως υπαινίχθητε προηγουμένως, οι εκλογές 
του Ιουνίου θα είναι τυπικά ευρωεκλογές και ουσιαστικά πολιτικές 
εκλογές. Επειδή μια από.τις προϋποθέσεις των πολιτικών εκλογών 
κατά το παρελθόν ήταν η αντικατάσταση και ορισμένων Υπουργών, 
εσείς πότε σκέπτεσθε να προβείτε σ'αυτήν;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θα πρέπει να τονίσω την διαφορά που υπάρχει μεταξύ αυ
τών των εκλογών, σε ό,τι αιρορά την τυπική και νομική τους ιδιότητα, 
από τις εκλογές για το Εθνικό Κοινοβούλιο. Εδώ, μιλάμε για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι όποιοι Υπουργοί αντίκατασταθούν, επα
νέρχονται αυτοδικαίως στις θέσεις τους στις 18 Ιούνη. Αυτό, είναι 
μια πάρα πολύ σημαντική διαφορά, γιατί όταν έχε ις υπηρεσιακούς 
Υπουργούς στις εθνικές εκλογές, δεν επανέρχονται (οι αντικαταστα- 
θέντες) κατ'ανάγκην. Εάν είναι νικηφόρα η Κυβέρνηση, τότε επα
νέρχονται. Αλλοιώτικα, δεν επανέρχονται.

Το δεύτερο στοιχείο, που πρέπει να ληφθεί υπόψη, είναι ότι 
υπάρχει Βουλή. Και η ελληνική Βουλή δεν. πρόκειται να κλείσει κατά 
τη διάρκεια της εκλογικής αναμέτρησης. Υπάρχει έργο να γίνει και 
μάλιστα σημαντικό έργο αυτή τη περίοδο.
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Βεβαίως δεν θα μείνει ανοιχτή η Βουλή μέχρι τις τελευταίε, 
μέρες της εκλογικής αναμέτρησης - θα κλείσει και θα πάμε ύστερα 
στη Βουλή του καλοκαιοιου, οτο τμήμα θερ’ινων διακοπών. 'Κάτω απ'αυτές τις συνθή
κες, θάλεγε κανείς ότι δεν έχει νόημα η αντικατάσταση ορισμένων 
Υπουργών από υπηρεσιακούς. Όμως, θέλω να τονίσω ότι η δημοκρα
τική μας ευαισθησία είναι τέτοια, ώστε είναι πρόθεσή μας να κάνου
με ορισμένες αλλαγές, πολύ περιορισμένες σε αριθμό, με πρόσωπα τα 
οποία δεν έχουν ενεργό ανάμιξη στη πολιτική ζωή της χώρας και τα 
οποία έχουν, μία καταξίωση, ορατότητα και τα οποία βεβαίως πρέπει 
να. είναι της εμπιστοσύνης .της Κυβέρνησης. Δεν μπορεί να υπάρχουν 
δύο Κυβέρνήσεις, αλλά μία. Αυτό, θέλω να το τονίσω.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν εσείς το περίμένατε, αλλά 
για πολλούς από εμάς, ήταν έκπληξη η χθεσινή συγκέντρωση. Πώς 
ερμηνεύετε το παρόν αυτό του κόσμου και σε πλήθος και σε πάθος - 
όπως λέτε - παρά τα όσα και όποια- λάθη έχει κάνει η Κυβέρνηση 
του ΠΑΣΟΚ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ; Ναι, είναι κάτι το οποίο λέω και εγώ. Πολλές φορές έχω 
τονίσει ότι μπορεί να έχουν γίνει λάθη. Όποιος δουλεύει δημιουρ
γικά, κα·ι δοκιμάζει τα φτερά του σε διάφορες κατευθύνσεις, είναι 
πιθανό, αυτός που εργάζεται, να κάνει και λάθη. Έχω τονίσει ότι 
είιιαστε μια παράταξη μαχητική. Έχουμε βγει μέσα από αγώνες, 
θάλεγα, όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Αγώνες παληούς, αγώνες καινούρ
γιους. Δεν υπήρχε φυσικά κυβερνητική πείρα. Έχω τονίσει και 
άλλες φορές ότι το μόνο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που ήταν Υπουργός στο 
παρελθόν, είμαι εγώ. Δεν υπάρχει κανείς άλλος. Είμαστε νέοι 
άνθρωποι, όχι εγώ, αλλά τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ είναι νέοι άνθρωποι. 
Είναι μια πραγματικά, μεγάλη αλλαγή στην πολιτική σύνθεση της ζωής 
αυτής της χώρας. Κοιτάτε τη Βουλή:' Έχει γίνει μια κοσμογονία, 
μια αλλαγή, νέοι άνθρωποι. Και η αλήθεια είναι ότι μαθαίνουμε 
με την πάροδο του χρόνου. Πιστεύω ότι τώρα μπορούμε να μιλάμε 
για έμπειρα στελέχη της Κυβέρνησης. Ο λαός ξέρει τούτο: Ότι 
εμείς πιστεύουμε σ'αυτόν. Ότι δεν έχουμε καμμιά εξάρτηση. Αυτό 
έχει μεγάλη σημασία. Δεν έχουμε δεσμούς με οποιουσδήποτε οικονο
μικούς κύκλους, με οποίεσδήποτε ξένες κυβερνήσεις ή υπηρεσίες.



Είμαστε μια Κυβέρνηση που βγαίνει μέσα από τους αγώνες του λαού 
για. δημοκρατία, για πρόοδο και για την κατοχύρωση της εθνικής 
μας ανεξαρτησίας, για μια περήφανη, πραγματικά περήφανη στάση της 
Ελλάδας στη διεθνή σκηνή. Και ο λαός πράγματι διψάει την Αλλαγή.

Εκείνο που πραγματικά, εντυπωσιάζει είναι πόσο απαρχαιωμένη 
ήταν η νομική πολιτική δομή αυτής της χώρας. Η κοινωνία, η οικο
νομία, πραγματικά πάρα πολύ πίσω σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊ
κές χώρςς. Και μάλιστα ενόψη του τεράστιου κινδύνου που αντιμετω
πίζει μια μικρή χώρα, περιφερειακή σαν κι εμάς στα πλαίσια της 
Κοινότητας. Αυτό που κάνουμε λοιπόν νομίζω ότι μπορεί να θεωρη
θεί σαν ένας απαραίτητός εκσυγχρονισμός θεσμο'̂ ν και δομών. Σαν 
μια προσπάθεια αλλαγής νοοτροπίας. Αυτή είναι η εκσυγχρονιστική 
φάση της προσπάθειάς μας την οποία νομίζω βλέπει ο λαός ότι ξαπλώ
νεται σε πολλές κατευθύνσεις και πάει πολύ βσ.θειά προς τας ρίζες.

Το δεύτερο βέβαια' είναι αυτό που ονομάζουμε σοσιαλιστικό με
τασχηματισμό. Προχωρούμε πράγματι, σε μια τέτοια πορεία μεγάλης 
βαθειάς και ριζικής κοινωνικής αλλαγής με ειρηνικά μέσα, με πίστη 
στη δημοκρατική διαδικασία με σεβασμό της λαϊκής κυριαρχίας. 0 
λαός στηρίζει την Αλλαγή. Δεν υπάρχει πράγματι, μπορώ να πω, μια 
άλλη διαζευκτική πρόταση αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει το κάτι άλλο 
που μπορούσε να επιλεγεί στη θέση αυτού που γίνεται. Και αυτό 
για ιστορικούς λόγους. Νομίζω πως έχουμε πιάσει τον παλμό του λαού 
Ανταποκρινόμαστε στις επιθυμίες του, -στις ελπίδες του στο μέτρο 
του δυνατού. Και ξέρει, πάντως,πως είναι Κυβέρνηση που ανήκει στο 
λαό, που είναι ευαίσθητη στις απόψεις του, στη κριτική του, στις 
ελπίδες του. Γι'αυτό πιστεύω - είμαι απόλυτα πεπεισμένος ο ίδιος - 
ότι αυτό είναι το κλίμα σ'ολόκληρη τη χώρα. Πρέπει να πω ότι το 
Μεσολόγγι, το Οροπέδιο της Κρήτης, η Θεσσαλονίκη έχουν ξεπεράσει 
οτιδήποτε έχω ο ίδιος προσωπικά ζήσει στον ίδιο χώρο στο παρελθόν. 
Αναμφισβήτητα το λαϊκό ρεύμα για την Αλλαγή, γιο. την Κυβέρνηση της 
Αλλαγής είναι πολύ ισχυρότερο σήμερα απ'ότι ήταν το '81.
ΕΡΩΤΗΣΗ^ Στον απολογισμό του κυβερνητικού σας έργου, δίπλα στην 
κατάργηση του σταυρού προτίμησης, μιλήσατε και ■ ια την χρηματοδό
τηση των κομμάτων. Αυτό ακόμα δεν έχει γίνει. * ήπως σημαίνει πως 
έχετε την πρόθεση να το κάνετε πριν από τις ευρ: λογές;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ^ Ναι, ελπίζω ότι θα το κατορθώσουμε π> από τις ευρωεκλο
γές για να δώσουμε την ευκαιρία και στους μικρό ους κομματικούς 
μηχανισμούς να παίξουν κι αυτοί κάποιο ρόλο σ'αυ ς τις εκλογές.
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Εν πάσει περί η ταχτεί θα είναι μια λύτρωση για τα κόμματα. Αυτή η 
εξάρτηση η οποία είχε χαρακτηρίσει την πολιτική ζωή του τόπου, οι 
εκλογικές εισφορές τον εχόντων φυσικά, "διότι ούκ άν λάβεις παρά 
του μη έχοντος", αυτές οι συνήθειες και πρακτικές πρέπει να τελειιό- 
νουν.. Η πολιτεία έχει χρέος, εφόσον τα κόμματα είναι και συνταγματι
κός θεσμός, έχει χρέος να τα στηρίζει. Και να τα στηρίζει με δίκαια 
κριτήρια. Πιστεύω ότι*ο νόμος τον οποίο έχει ετοιμάσει ο κ. Κου- 
τσόγιωργας, αυτός ο νόμος θα περάσει προ των εκλογών του Ιουνίου.

ΕΡΩΤΗΣΗ; Κάπρια τροπολογία θα υπάρξει για να καταργήθεί το ασυμ
βίβαστο βουλευτή και ευρωβουλευτή;

1
ΑΠΑΊΤΗΣΗ: Πράγματι, όχι για όλους. Και υπάρχουν μία-δύο διαζευκτικές 
δυνατότητες τις οποίες εξετάζουμε για ένα πολύ περιορισμένο αριθμό- 
βουλευτών του Εθνικού Κοινοβουλίου, δεν θα υπάρξει ασυμβίβαστο με 
την ιδιότητα του Ευρωβουλευτή. Δεν θα το γενικεύσουμε αυτό, υπάρχουν 
διαφορετικές φόρμουλες, τύποι για την προώθηση μιας τέτοιας λύσης.
Τη θέλουμε να είναι χρήσιμη για όλα τα κόμματα, όχι μόνο για το 
ΠΑΣΟΚ, για όλα τα κόμματα. Και ακόμα συζητούμε την ακριβή μορφή που 
πρέπει να πάρει, γιατί με κανένα τρόπο δεν επιτρέπεται να είναι "φωτο
γραφία". Θα πρέπει να είναι ένας γενικός κανόνας, που να ανταποκρί- 
νεται στις επιθυμίες όλων των κομμάτων.

ΕΡΩΤΗΣΗΜέχρι τις Ευρωεκλογές σε ποιά μεγάλα αστικά κέντρα θα μίλησε 
τε εκτός από την Αθήνα. Θα ξαναμιλήσετε στη Θεσσαλονίκη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ^ 'Οχι Θεσσαλονίκη. Δεν έχει νόημα τώρα. Θα ξαναμιλήσω το *85 
Θα μιλήσω πιστεύω στην Πάτρα, στο Ηράκλειο και στην Αθήνα προς το τέ
λος της προεκλογικής περιόδου.

ΕΡΩΤΗΣΗ; Αναοερθήν.ατε πάλι χτές στο λόγο σας στο Κυπριακό και στη κρι 
σιμότητά του. Είχαμε εξελίξεις αυτές τις μέρες στον ΟΗΕ. Αυτές οι 
εξελίξεις και η στάση των Δυνάμεων όπως μέχρι τώρα εκφράστηκαν εκεί, 
φέρνει κάτι καινούργιο στη γραμμή της Κυβέρνησης;



Πρέπει να τονίσω πρώτ'απ'όλα ότι ο λόγος του Κυπριανού 
στα. Ηνωμένα Έθνη ήταν ιστορικός λόγος. Έχει πραγματικά, δημιουρ
γήσει ένα σημαντικά νέο κλίμα. Αυτή είναι μια πραγματικά ύστατη 
ευκαιρία για τα Ηνωμένα Έθνη, για το Συμβούλιο Ασφαλείας να κρα
τήσουν το κύρος τους.

Είναι ένα τεράστιο θέμα, στο οποίο υπάρχει μια συμβολή ψηφι
σμάτων και αποφάσεων, αλλά που έμειναν στα χαρτιά, ενώ η τουρκική 
πρόκληση συνεχίζεται αμείωτη.

Τί περιμένουμε? Τί,θα περιμένουμε; Πρώτο, μια ειλικρινή 
αφήγηση των γεγονότων από τον Γενικό Γραμματέα. Να επιρριφθούν 
οι ευθύνες, εκεί που ανήκουν. Γιατί πράγματι, στα πλαίσια αυτών 
των προσπαθειών σχεδόν πάντα το αποτέλεσμα ήταν υποχωρήσεις, βήμα- 
βή-μα της ελληνικής πλευράς και αποθράσυνση της τουρκικής πλευράς.

Το δεύτερο που ελπίζουμε είναι ότι θα υπάρξει πέραν μίας κατα
δίκης, θα υπάρξει κάποιος νέος μηχανισμός του Συμβουλίου Ασφαλείας 
των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος θα μας δώσει τουλάχιστον την ελπίδά 
ότι μπορεί να μπούμε σε κάποιο δρόμο ειρηνικής διευθέτησης και 
λύσης αποδεκτής, στο Κυπριακό.

Μεγάλη σημασία έχει επίσης η παραμονή της ειρηνευτικής δύνα
μης των Ηνωμένων Εθνών. Είναι καέι που συνδέει άμεσα το Κυπριακό 
με ευθύνες των Ηνωμένων Εθνών.

Δεν είμαστε, διατεθειμένοι - όταν λέω δεν είμαστε/ αναφέρομαι 
κατά κύριο λόγο στην κυπριακή πολιτική ηγεσία, στον Πρόεδρο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας κ.Κυπριανού - να προβούμε σε άλλες παραχω
ρήσεις, να αποδεχθούμε τα όποια νέα τετελεσμένα.

Και βέβαια με κανένα τρόπο δεν μπορούμε να αποδεχθούμε την 
ύπαρξη του νέου Τουρκοκυπριακού"κράτους" του Βορρά, του ψευδοκρά
τους του Ντενκτάς. Αυτό σημαίνει διχοτόμηση, αν το αποδεχθούμε.
Και η ελπίδα μου για τον ΟΠΕ είναι ότι οποιαδήποτε διαδικασία και 
αν επιλεγεί, με κανένα τρόπο δεν θα πρέπει αυτή η διαδικασία να 
δικαιώνει ή να νομιμοποιεί την αυθαίρετη πράξη του κ.Ντενκτάς, 
δηλαδή, της /Αγκυρας.



Είναι πράγματι, π ι σ τ ε ύ ω η  πιο κρίσιμη φάση που περνάει το 
Κυπριακό και συνεχίζουμε να έχουμε ελπίδες στις διαβουλεύσεις 
που γίνονται στον ΟΠΕ. βα είμαι έτοιμος να το σχολιάσω μόλις έχου 
με περισσότερες πληροφορίες, μόλις πάρει μορφή και σχήμα η παρέμ
βαση του Συμβουλίου Ασφαλείας.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Μιλήσατε για κινούμενα και. υποκινούμενα συνθήματα. Έχετε 
την αίσθηση ότι γίνεται, κατά τη διάρκεια αυτής της προεκλογικής 
περιόδου, κάποια κατάχρηση κινητοποιήσεων που επιχειρεί να δημιουρ 
γήσει κλίμσ. σε βάρος, της Κυβέρνησης;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι δεν νομίζω, με εξαίρεση βέβαια κάτι τρακτέρ και 
κάτι αλυσίδες και κάτι τέτοια που γνωρίζουμε. Νομίζω ότι κάθε 
κόμμα έχει το απόλυτο δικαίωμα και θέσεις να παίρνει και επιθέσεις 
να κάνει κατά της κυβερνητικής πολιτικής, και συγκεντρώσεις να 
κάνει και πλακάτ να έχε>ι. Εκεί,αναφερόμουνα σε τούτο: ότι υπάρχει 
στον πολιτικό χώρο της παραδοσιακής αριστερός, το αίσθημα
ότι οι δαπάνες για την άμυνα είναι υπερβολικές. Ότι"η αγορά του 
αιώνα" δεν πρέπει να προωθηθεί. Ότι κάπως αυτή η βαρεία φορολο
γία του ελληνικού Λαού για την ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων 
αποτελεί έμμεση στήριξη του ΝΑΤΟ. ©άθελα να απαντήσω σ'αυτά.

Πρώτα απ'όλα, η απειλή που υπάρχει ενάντια στη χώρα μας στο 
Αιγαίο - και το Κυπριακό είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα - είναι 
πραγματική και για πολλά χρόνια τώρα από το '73 για την ακρίβεια 
είναι πολύ ορατή.

Γι'αυτό το λόγο, επειδή πραγματικά υπάρχει απειλή, επειδή 
οι σύμμαχοι δεν φαίνεται να έχουν καμμιά διάθεση να περιορίσουν 
τις διεκδικήσεις της Τουρκίας σε βάρος του ελληνικού χώρου και το 
λέω αυτό - αν θέλετε - με πικρία, αλλά είναι η αλήθεια, ότι έχουν στήρι- 
ξ-η (οι Τούρκοι) στις διεκδικήσεις τους στο. ΝΑΤΟ, ότι το Πεντάγωνο 
στηρίζει τις τουρκικές διεκδικήσεις.

Και όλα αυτά μέσα στα πλαίσια, βέβαια, μιας μή σύγκρουσης μεταξύ 
των δύο εταίρων - συμμάχων στην Ανατολική Μεσόγειο. Ενόψη όλων 
αυτών είναι σαφές ότι ο ελληνικός λαός είναι υποχρεωμένος, και η

./·



Κυβέρνησή του υποχρεωμένη, να διαμορφώσει. Ένοπλες Δυνάμεις 
σύγχρονες, ικανές να προασπίσουν την εδαφική ακεραιότητα της 
χώρας, κατά συνέπεια να εξασφαλίσουν την ειρήνη.

Η αγορά του'αιώνα, εάν μπορούσε να συζητηθεί στο παρελθόν, 
δεν είναι παρά το ελάχιστο που πρέπει να γίνει. Αυτή την ώρα 
η Αεροπορία μας, αριθμητικά μικρότερη από την τουρκική αεροπο
ρία, είναι ποιοτικά,σημαντικά καλύτερη. Και δεν αναφέρομαι μόνο 
στα υπάρχοντα αεροσκάφη, αλλά κυρίως στο υψηλό επίπεδο εκπαίδευ
σης και ικανότητας των Ελλήνών αεροπόρων.'

Πραγματικά, η άσκηση των αεροπόρων μας στην Ελλάδα πηγαίνει 
σε τέτοια προωθημένα όρια, που βρίσκει κανείς σε λίγες μόνο χώ
ρες. Βρίσκονται πάντοτε (οι αεροπόροι) σ'ένα κλίμα πολεμικής 
ετοιμότητας, έτοιμοι να αναχαιτίσουν. Μέσα σε 3-4 λεπτά, πρέπει 
να είναι "πίσω από το τιμόνι", όπως λέμε, μόλις υπάρξει συναγερ
μός.

Αν αφήναμε την αεροπορία, όπως είναι σήμερα, χωρίς να προχωρή
σουμε σε αγορά ενός μεγάλου αριθμού αεροσκαφών, 80-100, προς το 
τέλος της δεκαετίας η Αεροπορία μας θα είχε τα μισά εν ενεργεία 
αεροπλάνα, απ'όσα έχει σήμερα. Και η ισορροπία θα είχε οριστικά 
ανατραπε ί.

Πρέπει να τονίσω ότι απαιτείται χρόνος .Όταν λέει κανείς 
ότι "αγοράζω αεροπλάνα" .σημαίνει "παραγγέλνω αεροπλάνα . Και απαι
τούνται χρόνια για να συμπληρωθεί ο αριθμός.

Η Τουρκία πήγε σ'ένα τεράστιο αριθμό, 160 Ρ-16, και ήταν 
σωστή η πρόβλεψη του υπουργείου Εθνικής Αμύνης, ότι πρέπει και 
εμείς να προχωρήσουμε γρήγορα, γιατί υπάρχει τουρκική πρόθεση να 
προχωρήσουν σε σημαντική αύξηση της αεροπορικής τους ικανότητας.

Προχωρούμε, λοιπόν, ίσως, με βήμα αργό, αλλά επειδή θέλουμε να 
έχουμε τους καλύτερους δυνατούς όρους σ'αυτή την αγορά, που θα 
μας κοστίσει πολλά· Και πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη,όχι μόνο η 
τεχνική και οικονομική όψη του προβλήματος, αλλά και η πολιτική



του όφη. Δεν μπορώ να πάω παραπέρα αυτή τη στιγμή, α,λλά θεωρούμε 
πραγματικά, χρέος μας, για την προάσπιση της πατρίδας μας, να προ
χωρήσουμε σ'αυτή την αγορά. Και θάθελα να τονίσω, ότι αυτό δεν 
σημαίνει ότι θα αγνοήσουμε τις σημαντικές ανάγκες του Στρατού Ξηοάς 
και του Ναυτικού. Έχουμε,μάλλον,απηρχαιωμένο στόλο. Και οι δύο 
μεγάλες φρεγάτες, που αγόρασε η προηγούμενη. κυβέρνηση - είναι βέ
βαια, έξοχα πλοία - δεν είναι τόσο βέβαιο ότι είναι τα ιδεώδη για 
το Αρχιπέλαγος του Αιγαίου; Και πρέπει να τονίσω, επίσης, ότι αγορά
στηκαν, χωρίς κανένα αντισταθμιστικό όφελος. Είναι η μοναδική 
χώρα, η οποία αγόραζε στρατιωτικό υλικό τόσο ακριβό, χωρίς αντισταθ
μιστικά οφέλη. Αυτό, που σε μας έχει,πραγματικά, κοστίσει σε 
χρόνο, είναι η διερεύνηση ακριβώς αυτών των δυνατοτήτων για αντι
σταθμιστικά οφέλη, που μειώνουν τελικά το κόστος,και δίνουν τις δυνα
τότητες στην οικονομία,ευκολότερα, να αντιμετωπίσει τις δαπάνες.

*

ΕΡΩΤΗΣΗ; Πάνω σ'αυτό, άν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε, όταν λέμε 
"πάμε με βήμα αργό", μπορούμε να το προσδιορίσουμε και χρονικά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ';Βεβαίως. Πριν από τα μέσα του καλοκαιριού θάχει τελειώσει 
αυτό το πράγμα.

Και ο κ. Πρωθυπουργός συνέχισε:
"Σε ό,τι αφορά το ερώτημα για τους υπηρεσιακούς υπουργούς, θάθελα 

να προσθέσω τούτο: Ότι μιλάμε για πάρα πολύ μικρό αριθμό".

ΕΡΩΤΗΣΗ:Πόσοι;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δύο. Οι υπουργοί Δικαιοσύνης και Εσωτε κών.
Σε ό,τι αφορά την τηλεόραση, ο κ. Πεπονής παραμένει. Θα υπάρξει 

διακομματική επιτροπή, η οποία θα επιβλέφει την χήοηση των κανόνων 
που θα θεσπισθούν γι'αυτή την αναμέτρηση,την- τηλΕΛπτική αναμέτρηση.

Οι αποφάσεις σχετικά, βέβαια., είναι της κυβέρνησης, και εντός 
ολίγων ημερών, θα δημοσιεύσουμε τους κανόνες, πού .α είναι απόλυτα 
αντικειμενικοί και κατ'εξοχήν δημοκρατικοί κανόνες, λειτουργίας.
Όμως, πιστεύουμε ότι μία διακομματική επιτροπή, οποία θα ελέγχει 
την τήρηση των υπεσχημένων, είναι απαραίτητη.

- Λ
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Και όπως είπα πραγματικά>γι'αυτές τις εκλογές δεν είναι ανα
γκαίο να υπάρξουν υπηρεσιακά πρόσωπα. Όμως, σαν ένδειξη ιδιαίτερης 
δημοκρατικής ευαισθησ ίας,το κάνουμε.

Βέβαια, στις εθνικές εκλογές θα ακολουθήσουμε το υπόδειγμα του 
'81, του '77, του ίδιο τύπο.’ Και αυτό, για τις εκλογές του '85.

#
ΕΡΩΤΗΣΗ; Κύριε Πρόεδρε, για τις Ευρωεκλογές, ζητήθηκε από κανένα 
κόμμα, αυτό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ; Όχι. Είναι πρωτοβουλία της Κυβέρνησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ; Μήπως το συζητήσατε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όπως ξέρετε,/ ποτέ δεν σχολιάζω, είτε θετικά, είτε -αρνη
τικά, β7-}τε μπαίνω στην ουσία οποιοσδήποτε επαφής που έχω με τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας. '

ΕΡΩΤΗΣΗ; Έχετε επιλέξει και τα πρόσωπα, που θα αντικαταστήσουν 
τους δύο υπουργούς;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ^ Το μόνο που μπορώ να πω είναι, ότι είναι πρόσωπα κα
ταξιωμένα, δεν έχουν ενεργό πολιτική ιστορία, κομματική ιστορία 
και είναι της εμπιστοσύνης της Κυβέρνησης.


