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ΣΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ «ΤΟ ΒΗΜΑ»
Τρεις περίπου ώρες ήταν ή διάρκεια τής συνομιλίας-συνεντεύξεως τού αρχηγού 
τής ’Αξιωματικής Άντιπολιτεύσεως κ. Άνδρέα Γ. Παπανδρέου, τό κείμενο 
τής όποιας ακολουθεί. Καί, όπως θά δει ό αναγνώστης, στή διάρκεια τής 
τρίωρης αύτής συνομιλίας, στόν κ. Α. Γ. Παπανδρέου τέθηκαν 48 ερωτήματα. 
Δεν είναι, όμως, μόνο τό πλήθος τών ¿ρωτημάτων (γιά πρώτη φορά μιά 
πολιτική συνέντευξη διακρίνεται γιά τήν τόσο μεγάλη διάρκειά της καί τό 

Το0 πλήθος τών έρωταποκρίσεων) πού δίνει στή συνέντευξη

Γ” _ |πγνΑρΗ αυτή τό ιδιαίτερο ένδιαφέρον της. Είναι πρωτίστως καί
21. II. ΨΤΛΑγ π  ; κ υ ρ [ω ς Χό  ό χ ι στόν άρχηγό τής Αξιωματικής

Άντιπολιτεύσεως τέθηκαν, χωρίς όποιονδήποτε 
δισταγμό, όλα τά ¿ρωτήματα πού μπορεί νά ύπάρχουν γιά τις θέσεις, 
τις προθέσεις καί τις πολιτικές έπιδιώξεις τού ΠΑΣΟΚ, καθώς καί γιά τό 
"• θ̂ά πράξει ώς κυβέρνηση τής χώρας. Μέ τήν έννοια αύτή ορισμένες άπό τις 
απαντήσεις τού κ. Παπανδρέου έχουν τό πρόσθετο ειδικό ενδιαφέρον τους.

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ
1. Ποιοι 8ά έπανδριί)6ουν τά ύπουρνεία

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η : Ε ίστε έτοιμος νά  κυ
βερνήσετε τή χώ ρ α , άν αύρ ιο  ό 
Λαός σ ά ς δώ σει τήν πλειοψ ηφία:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Βέβαια, δέν θά είχα κανένα 
δικαίωμα νά διεκδικώ τήν ψήφο του λαού, 
άν δέν είχα τήν πεποίθηση ότι -πραγματικά 
είμαστε σέ θέση, όταν λαός οτττοφανθεί, 

άναλάδουμε τά ηνία τής εξουσίας.

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η : θ ά  ήθελα  νά  έξειδι- 
κεύσω τήν ερώ τηση: Έ χ ε τ ε  τούς 
άνθρώπους -πού θ ά  κάνουν τή δου
λ ε ιά ; Έ χ ε τ ε  τά  στελέχη πού θά  
άναλάδουν τήν διακυβέρνηση τής 
Χ ώρας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 'Η άπάντησή μου είναι θετι
κή. Είναι δεδομένο ότι δέν έχουμε^ στην κοι
νοβουλευτική όμάδα άνθρώπους μέ υπουργι
κή θητεία. Αλλά αυτό είναι κάτι πού έγώ 
τό θεωρώ θετικό. Γιατί πραγματικά οί πε
ρισσότεροι, άν όχι όλοι, όσοι έχουν_ διατε- 
λέσει υπουργοί έχουν ύποστεί καί αυτοί τή 
φθορά τού κατεστημένου. ’Υπάρχει πραγμα
τικά σ’ αυτόν τόν τόπο μιά δημόσια διοίκη
ση, μιά γραφειοκρατία, ένας συγκεντρωτι 
σμιός, καί, ίσως, θάλεγα άκόμη καί μιά 
διάβρωση ήθική τών υπηρεσιών, που γιά  
κάποιον πού πρωτομπαίνει στην ένεργό διοί
κηση σάν υπουργός μιάς νέας κυβέρνησης 
θά άποτελέσει άντικείμενο άμεσης αντίληψης 
καί άμεσης δράσης. Ό σ ο ι έχουν διατελέσει 
πολλές φορές υπουργοί έχουν προσαρμοστεί 
σ ' ένα καθεστώς, ένα καθεστώς στό όποιο 
ή δημόσια διοίκηση δεν τούς παίρνει σοβα
ρά. Τό κλίμα τής δημόσιας διοίκησης σ' ένα 
υπουργείο είναι «καλά έσύ είσαι παροδικός, 
έρχεσαι καί φεύγεις, έμείς^ είμαστε έδώ, ε
μείς φτιάχνουμε τούς κανόνες τού παιχνι
διού». Αύτό ένας ύπουργός μέ πείρα είναι 
έτοιμος νά τό αποδεχτεί. Έ νας ύπουργός 
όμως πού έρχεται μέ πρόγραμμα, δηλαδή 
πού ξέρει τί στόν τομέα του πρέπει νά γί
νει βάσει προγράμματος προετοιμασμένου, 
μελετημένου άπό τό κόμμα, αυτός θά προχω
ρήσει. Μπορεί νά έρθει σέ σύγκρουση, στην 
πρώτη φάση, μέ τις δημόσιες ύηρεσίες. 'Αλ
λά, νομίζω, τάχιστα θά έπιβόώει τή γραμ
μή τής Κυβέρνησης, Ιδιαίτερα άν ληφθούν 
μερικά βασικά μέτρα στά όποια άναφέρ'

'■ κσ ,σέ Λ , . μ ο υ  σ τ ο ύ ς  ¿ π ίσ τ η
νεη. π απάντησή μου είναι λίγο μακρόσυρ- 
τη. θέλω πάντως νά τονίσω άτι έχουμε καί 
κοινοβουλευτικά ‘καί εξωκοινοβουλευτικά 
πρόσωπα σέ όλους τούς τομείς ικανά νομί
ζω νά άντιμετωπίσουν τις δύσκολες στιγμές 
πού πράγματι άναμένουν μιά νέα κυβέρνη
ση. Θά πρέπει νά ξέρουμε άτι ή κυβέρνηση 
τού ΠΑΣΟΚ, πού πιστεύουμε ότι θά προ
κόψει άπό τις έπόμενες εκλογές, θά έπωμι- 
σθεί  ̂ένα τεράστιο έργο όχι συνηθισμένο. 
Γιατι αύτό πού μάς παραδίδει ή Νέα Δημο
κρατία είναι ένα κράτος σέ αποσύνθεση, ένα 
κράτος χωρίς ουσιαστική ήγεσία, ένα κράτος 
τού όποιου οί υπηρεσίες λειτουργούν ρου- 
σφετολογικά καί στού όποιου τή διοίκηση ή 
ήθική διάβοωση έχει πάρει τεράστιες δια
στάσεις. Επίσης καλούμεθα νά άντιμετωπί- 
σουμε ταυτόχρονα δύσκολα εθνικά θέματα καί 
δύσκολα οικονομικά θέματα στή χώρα μας.

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η : 'Υ πάρχει ή πληροφο
ρ ία  ότι έχετε σ υγκροτήσει ομ ά 
δες ερ γα σ ία ς , ότι όρισμένους το
μ είς κυβερνητικής πολιτικής τούς

έχετε άναθέσ ει σέ ο μ ά δες ειδικώ ν 
έπιστημόνων. Υπάρχουν π ρ ά γ μ α τ ι 
τέτο ιες  ο μ ά δες;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι. Στά πλαίσια τής'Επιτρο
πής 'Ανάλυσης καί Προγραμματισμού καί σάν 
προεκτάσεις της ύπάρχουν 'Ομάδες ’Εργα
σίας σέ όλους τούς τομείς τής Κυβερνητικής 
πολιτικής. Ποιοι είναι οί άνθρωποι πού δου
λεύουν σ' αύτές τις επιτροπές οί όποιες ά- 
τελούνται άπό τρεις μέχρι επτά, οκτώ πρό
σωπα ή κάθε μία; Οί έπιτροπές συγκροτούν
ται άπό βουλευτές, άπό ειδικούς πού είναι 
στελέχη τού ΠΑΣΟΚ, άλλά ταυτόχρονα έ
χουμε καί τήν προσφορά ορισμένων άκαδη- 
μαϊκών δηλ. καθηγητών Πανεπιστημίων, ό
πως έχουμε τήν προσφορά άκάμη καίι δημο
σίων υπαλλήλων. Αύτές οί 'Ομάδες 'Εργα
σίας έχουν προσφέρει, ή κάθε μία τους ένα 
σχέδιο προγράμματος Κυβερνητικής Πολιτι
κής τό όποιο πιά επεξεργαζόμαστε στήν τε
λική του φάση. 'Από τις έπιτροπές αύτές 
θά χρησιμοποιήσουμε οπωσδήποτε ορισμένα 
στελέχη γιά  τήν επάνδρωση τής ^κυβερνητι
κής μηχανής. Είναι πιθανό νά υπάρξουν καί 
ορισμένοι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί σέ 
μιά κυβέρνηση τού ΠΑΣΟΚ όπου οί τεχνι
κές γνώσεις είναι τό πρώτο αίτούμενο.

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η · Π ιστεύετε ότι μ ιά  κυ
βέρνηση τού ΠΑΣΟΚ θά  πρέπει νά 
έχ ε ι σάν κύριο γνώ ρ ισ μ α  τήν τε- 
χνοκρατική  της δομή, γ ιά  νά  άν- 
τιμετω π ίσ ει τά  π ροβ λ ήμ α τα  πού  
ύπάρχουν;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 'Ασφαλώς πρέπει νά έχει καί 
τήν τεχνοκρατική της δομή. 'Αναλαμβάνουμε 
τήν κυβέρνηση χιά  νά έπιτελέσουμε ένα έθνι- 
κό έργο μεγάλων διαστάσεων. Είναι παρά
δοση στόν τόπο μας οί κυβερνήσεις νά ότπο- 
τελούνται στή μεγάλη τους πλειοψηφία άπό 
βουλευτές.

Καί ατό παρελθόν τά χαρτοφυλάκια έχουν 
μοιραστεί στούς βουλευτές, εκείνους πού έ
χουν μεγάλη προσωπική κομματική δύναμη ή 
παρουσία.^Δέν άρνούμεθα ότι μέσα στά στε
λέχη τού ΠΑΣΟΚ ύπάρχουν βεβαίως άνθρω
ποι μέ ■’Υ.ράστια δημοτικότητα, στηρίζονται 
δηλαδή σέ' μιά μεγόΛη-λαϊκή ύποστήριςη καί

ι ϊ η ΓιΎττει vet e y w  ν  n |v  ¿υ^α ιρκ*· vor υ π η ρ ε τ ή σ ο υ ν  to
λαό καί άπό θέσεις κυβερνητικές. 'Αλλά τά 
χαρτοφυλάκκηγιά τό ΠΑΣΟΚ δέν είναι θέμα 
βραβείου σέ έκείνους οί όποιοι έχουν πετύχει 
στή λαϊκή δοκιμασία. Είναι κατά κύριο λόγο 
πάστα δουλειάς. Δέν άμφίσβητώ ότι ό μέγας 
αριθμός υπουργών θά είναι οπτό τήν Κοινο
βουλευτική ’Ομάδα, άλλά δέν θά είναι αύτό 
τό_πρώτο_ κριτήριο. Τό πρώτο κριτήριο είναι 
ή υπηρεσία πρός^τό λαό, ή έπίλυση ποοβλη
μάτων δυσχερεστάτων. Καί βέβαια πιστεύου
με _ ότι όσιό τις 'Ομάδες ’Εργασίας στις ό
ποιες άναφέρθηκα θά ότναδειχτούν σύμβουλοι 
οί όποιοι μπορούν νά βοηθήσουν τό έργο τών 
υπουργών. Ταυτόχρονα θέλω νά τονίσω ότι θά 
άξιοποιήσουμε τή Δημόσια Διοίκηςτη. Βεβαίως 
θά_πάρουμε μέτρα, στά όποια έχω άναφεοθεί 
καί πρόσφατα μάλιστα, γιά νά βελτιώσουμε 
τή λειτουργικότητα καί νά περάσουμε ένα κλί
μα διαφορετικό εξυπηρέτησης καί όχι κατα
δυνάστευσης τού πολίτη. 'Αλλά ή πρόθεσή 
μας είναι νά έπιλέξουμε έκείνα τά στελέχη 
άπό τή δημόσια ύπαλληλία πού είναι αποφα
σισμένα^ νά̂  υπηρετήσουν τό λαό καί τό έ
θνος καί νά τούς δώσουμε τήν ευκαιρία νά 
άξιοποιηθούν.

2 . Τί 9ά άλάάξει Gtn ζωή τών ΕΑλήνων
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η : Ε ίνα ι έτοιμο τό Κυ
βερνητικό σ α ς π ρ ό γ ρ α μ μ α ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Γιά τό πρόγραμμα τού ΠΑ. 
ΣΟ.Κ. έχω νό πώ τά έξής: Μέ τήν προϋπό
θεση ότι οί έκλογές θά γίνουν τό φθινόπωρο, 
άν γίνουν νωρίτερα τό χρονοδιάγραμμά μας 
θά αλλάξει, άλλά μέ τήν προϋπόθεση ότι οί 
έκλογές θά γίνουν τόν 'Οκτώβριο, όπως λέει 
ή κυβέρνηση γιατί θέλει νά τις άποφύγει τώ
ρα, θά έχουμε σύντομα, πρώτα τήν παρουσία
ση μιάς Διακήρυξης Κυβερνητικού Προγράμ
ματος. θ ά  είναι ένα μικρό βιβλίο 100— 150 
σελίδες, τό όποιο θά περιέχει σφαιρικά τήν 
Κυβερνητική Πολιτική τού ΠΑΣΟΚ σέ όλα τά 
θέματα, εθνικά, οικονομικά, διοικητικά, εκπαι
δευτικά κ.λπ. Θά 'ναι μιά σφαιρική τοποθέ
τηση τού ΠΑΣΟΚ. 'Αργότερα, μέσα στό κα
λοκαίρι, μέ την προοπτική τών έκλογών τόν 
Όκτώβρη, θά δώσουμε στή δημοσιότητα Φυλ
λάδια τά όποια θά καλύπτουν αναλυτικά τούς 
βασικούς τομείς κυβερνητικής πολιτικής όπως 
είναι: ή Παιδεία, ή 'Υγεία, ή Κοινωνική 'Α
σφάλιση, ή Διοίκηση καί ό Δημοκρατικός Προ
γραμματισμός. Φυσικά είναι άκόμη οί̂  γενι
κές γραμμές τής Οικονομικής Πολιτικής γιά  
τήν πρώτη τετραετία, , ή Β ιομηχανική καί ή 
'Αγροτική Πολιτική, τό θέμα Χωροταξία καί 
Περιβάλλον, τό θέμα 'Ενέργεια πού είναι τε
ράστιας σημασίας καί βεβαίως οί γενικές άο- 
χές Δημοσιονομικής, Νομισματικής καί Πιστω 
τικής Πολιτικής τού ΠΑΣΟΚ. Θά είναι ξεχω
ριστά εύανάγνωστα φυλλάδια, τά οποία θά 
περιέχουν δεσμεύσεις τού ΠΑΣΟΚ άπέναντι 
στόν Έλληνα ψηφοφόρο.

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η : Ά ν  αύριο  πά ρετε τήν 
εξουσία τ ί άλλ.άζει στή ζωή τώ ν 
Ε λ λ ή νω ν ; Ποιες θά  είνα ι οί ά μ ε 
σες ά λ λ α γ έ ς ; Τί πρέπει νά  π ερ ι
μένει κανείς;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πολύ σωστή καί δύσκολη ερώ
τηση. Λοιπόν, έχουμε ένα πρόγραμμα γιά 
τούς πρώτους τρεις έως έξι μήνες στόν Οικο
νομικό Τομέα διότι δέν πρέπει νά αγνοού
με ότι ή οικονομική κατάσταση τής χώρας 
τόν ερχόμενο Όκτώβρη θά είναι σημαντι
κά χειρότερη από ότι είναι τώρα τόν 'Α
πρίλιο. Αύτές είναι οί προβλέψεις όλων τών 
σοβαρών παραγόντων τής οικονομικής ζωής 
τού τόπου. Καί πράγματι έχει πρωτιά γιά  
τόν Έλληνα αύτή τή στιγμή τό οικονομικό 
πρόβλημα, έχει πρωτιά τό θέμα τού πληθω
ρισμού, τό θέμα τής στασιμότητας επενδύ
σεων, τό θέμα τού Ισοζυγίου πληρωμών, ή 
μείωση τού πραγματικού εισοδήματος τού 
νΕλληνα πολίτη, άγρότη, εργάτη, μέσου α
στού. Γ ιά τήν άντιμετώπιση αυτών τών δυ
σχερών ζωτικών γιά τή χώοα καί τούς πο
λίτες προβλημάτων έχουμε πρωτοτυπήσει 
στό έξής: Κσλέσαμε έναν άριθμό 'Ελλήνων 
άποκλειστικά οικονομολόγων πού εργάζον
ται είτε στην Ελλάδα είτε στό εξωτερικό 
σέ Διεθνείς 'Οργανισμούς καί κάναμε πριν 
άπό δύο περίπου μήνες μιά σύσκεψη γιά νά 
διαμορφώσουμε τό οικονομικό καί πολιτικό 
πρόγραμμα τών πρώτων μηνών γιά νά αντι
μετωπίσουμε τήν μπόρα πού θάλεγε κανείς 
πώς είναι ή οικονομική κατάσταση τής χώ
ρας.

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η : Ποιά θά  ε ίνα ι τά  ά 
μεσα μέτρα ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Νομίζω άτι πρέπει νά άορχί- 
σουμε άπό τή Διοίκηση, Τί θά άλλάξει στή 
ζωή τού κάθε ανθρώπου; Ό  Έλληνας πο
λίτης έρχεται σέ επαφή μέ τό Δημόσιο σχε
δόν κάθε μέρα. Καί έχει γνώση ό πολίτης 
ότι εάν δέν διαθέτει κότσοι ο «μέσον» ούτε 
θέματα ρουτίνας δέν μπορεί νά λύσει. 'Εχει 
συνηθίσει στήν αναβολή, έχει συνηθίσει στόν 
άγέρωχο τόνο ορισμένων κρατικών λειτουρ
γών καί συχνά καταδυναστεύεται κοττά τρό
πο πού νομίζω ότι δέν έχει όμοιο_ στήν Ευ
ρώπη. Μιλώ βέβαια γιά  τή Δυτική Ευρώπη. 
Λοιπόν, ένα σημείο στό όποιο θά άλλάξει 
ριζικά τό κλίμα είναι αύτό. Δέν είναι ή 
στιγμή νά προσδιορίσω λεπτομερειακά τά 
μέτρα πού θά πάρουμε, άλλά θά πάρουμε 
μέτρα έτσι ώστε ό πολτης νά προστατεύεται 
άπό τήν αυθαιρεσία δημοσίων λειτουργών. 
Ταυτόχρονα πέραν του ότι θά άλλάξει τό 
κλίμα καί ή συμπεριφορά τού κρόττους όπέ- 
ναντι στόν πολίτη ότπό όποιαδήποτε κοινω
νική καί οικονομική τάξη καί άν προέρχεται, 
ταυτόχρονα ό δημόσιος υπάλληλος ό όποιος 
σήμερα διακατέχεται άπό ευθυνόφοβα θά. ά- 
ναλάβει ό ίδιος συγκεκριμένες εύθύνες. Θά 
κάνουμε τόν δημόσιο υπάλληλο ταυτόχρονα 
καί υπεύθυνο καί εξυπηρετικό πρός τόν πο
λίτη.

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η : Πώς βλέπετε χρ ο ν ι
κά  αύτή τήν ά λ λ α γ ή ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πιστεύω ότι αύτή ή άλλαγή
κλίματος τής Διοίκησης πού δέν γίνεται σέ 
μιά μέρα —  δέν είμαστε αφελείς! —  αύτή 
ή άλλαγή θά είναι εμφανής μέσα σέ μιά πε
ρίοδο ορισμένων έτών. Θά υπάρξει, θά έλε
γα, μιά περίοδος «χάριτος» τήν όποια πι
στεύουμε ότι ό λαός θά δώσει στό ΠΑΣΟΚ 
γιά  νά πραγματοποιήσει τις έπαγγελίες 
του.

Έρχομαι τώρα σέ ένα δεύτερο τεράστιο 
θέμα. Είναι αύτό πού λέμε ή «παραοικονο
μία» τής χώρας. Είναι τό δίκτυο τής κερδο
σκοπίας καί τής συναλλαγής. 'Υπάρχει πρώ
το στήν Ελλάδα άναμφισβήτητα μιά Φορο
διαφυγή τεραστίων διαστάσεων τήν είχαμε 
κάποτε έπισημάνει στις έκλογές τού '7 7  
στά 100 δισεκατομμύρια. Σήμερα οί ειδικοί 
μάς λένε ότι πρέπει νά έχει πλησιάσει τά 
I 50 δισεκατομμύρια. Υπάρχει, δεύτερο, αυτό 
πού λέμε ό «μεσάζων». Έ αν κανείς κοιτάξει 
έστω καί επιφανειακά τήν τιμή τήν όποια 
πληρώνεται ό παραγωγός καί Ιδιαίτερα ό 
άγροτης καί τήν τιμή πού πληρώνει δ κατα
ναλωτής στήν πόλη θά δει ένα άνοιγμα άπι- 
θάνων διαστάσεων. Είναι, λοιπόν, σαφές ότι 
οί υεσάζοντες μέ τά  τεράστια κέρδη τους 
αύξάνουν τόν πληθωρισμό, ένώ διαμορφώνουν 
χαμηλότερο εισόδημα γιά  τον 'Ελληνα ά
γρότη......

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η : Έ χ ε τ ε  λύση γ ιά  τό
πρόβλημ α  αύτό ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ι Λύση υπάρχει γ ιά  όλα τά

προβλήματα Ε μ είς έχουμε καί τή θέληση... 
θ ά  καταστήσουμε τόν ίδιο τόν παραγωγό
ένεργό μέλος στή διαδικασία εμπορίας τών 
προϊόντων του. Στό θέμα αύτό όλοι θά δουν 
αμέσως, μέ τό κλείσιμο τής ψαλλίδας», τήν 
άλλαγή.

Ε ΡΩΤΗ Σ Η : θ ά  συμβεί τό ίδιο  καί 
μέ τή φ οροδιαφ υγή ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πιστεύω ότι κα; ^  τό θέμα
τής φοροδιαφυγής τά  μέτρα πού ,  λάβου
με θά μάς έπιτρέψουν σέ ένα βραχύ σχετι
κά χρονικό διάστημα νά συλλάβουμε ένα με
γάλο τμήμα της. Είναι πάρα πολύ δύσκολο 
νά πούμε ότι θά συλλάδουμε όλη τή φορο
διαφυγή, γιατί οί μηχανισμοί της είναι πά
ρα πολύ εξελιγμένοι καί πάρα πολύ άφανείς. 
'Υπάρχει, όμως, κα ένας τρίτος τομέας τό» 
όποιο πιστεύω ότι θά άλλάξει σημαντικά τό 
κλίμα, μιλάμε ακόμα γ ιά  τήν οικονομία: 
Σήμερα οί πιστώσεις τών Τραπεζών, άσχετα 
άπό τήν πιστωτική πολιτική πού άκολοι/θεί 
ή κυβέρνηση, πόσο έπεκτατική ή πόσο συν
τηρητική είναι ,οί πιστώσεις κατευθύνοντσι 
κυρίως σέ εκείνες τις έπιχειρήσεις οί όποιες: 

Πρώτο, διαθέτουν τά πολιτικά καί άλλα 
έσα, δεύτερο, είναι ήδη υποχρεωμένες στις 
ίράπεζες καί τρίτο, διαθέτουν ορισμένες έγ- 

γυήσεις άκίνητης περιουσίας πού φαίνεται νά 
ενδιαφέρουν τις έλληνικές Τράπεζες πολύ πε
ρισσότερο άπό όσο οί πιθανότητες παραγω
γικής άξιοπαιήσεως τών πιστώσεων. Ουσια
στικά σήμερα ένα τεράστιο ποσοστό τών πι
στώσεων προσφέρεται σέ ένα πάρα πολύ μι
κρό άριθμό έπιχειρήσεων.

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η : Ποιά θά είνα ι ή άλ
λαΥή;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ή  άλλαγή θά είναι ότι θά_πά- 
ψει τό κριτήριο γ ιά  τή χρηματοδότηση νά εί
ναι τό άν έχει ή επιχείρηση άκίνητα γιά  έγ-

$

τρα στή βοιμηχανία θά πρέπει νά άντίιμετω- 
πίσουμε τό πρόβλημα έπιβιώσεως αυτών τών 
εταιριών. Είναι πρόβλημα έπιλογής ανάμεσα 
σέ κείνες πού μπορούν νά άποδώσουν στό κοι
νωνικό σύνολο καί τις οποίες πρέπει νά στη
ρίξουμε πιστωτικά, άπαιτώντας όμως καί ο
ρισμένες εσωτερικές αναδιαρθρώσεις, καί στις 
άλλες ρ Ι οποίες έχουν τελειώσει ουσιαστικά 
τήν άποστολή τους καί οί όποιες δέν έχουν 
περιθώρια έπιβίωσης.

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η : Πώς κρίνετε τ ις  πλη 
ροφορίες πού δημοσιεύτηκαν στόν 
«ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ» οτι ύπάρχουν ο ρ ι
σμένοι οί όποιοι κινούνται γ ιά  ρυθ
μ ίσ εις τέτοιω ν εκκρεμοτήτω ν πρ ιν  
α π ό  τ ις  έκ λ ο γές; 'Ε π ιδ ιώ κουν δη 
λαδή  ρυθμ ίσεις πού θ ά  άπέτρεπαν 
τό  ενδεχόμενο μ ιά  νέα  Κυβέρνηση 
νά  λά β ει μέτρα  άναμορφ ω σεω ς 
τώ ν σχέσεων ορισμένω ν επ ιχε ιρή 
σεων μέ Τράπεζες...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στό θέμα αυτό στόχος τού ΠΑ. 
ΣΟ.Κ. δέν είναι νά κατορθώσει νά έπιστρα- 
Φούν τά χ,ρεωστούμενα στις Τράπεζες. Αύτό 
θά γίνει μόνο άπό μιά έπιχείρηση πού είναι 
βιώσιμη. Μιά έπιχείρηση πού δέν είναι βιώ- ’ 
σι μη δέν μπορεί νά τό κάνει.

'Υπάρχουν έπιχειρήσεις υπερχρεωμένες πού ' 
άκόμα καί άν τις πουλήσεις ώς ακίνητη πε- ' 
ριουσία δέν πρόκειται νά καλύψεις τά χρέη 
τους. Μιλάμε γ ιά  χρέη τής τάξεως τών 3 ή 1 
4 δισεκστ. δραχ. Μιλάμε γιά  απίθανα χρέη I 
καί άπιθανες πιστώσεις! Προσπάθεια νά έ- ' 
πανακτήσουν οί Τράπεζες αυτά τά όποια έ- ' 
χουν ήδη δώσει δέν οδηγεί πουθενά.

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η : Δηλαδή αύτά  τά  χ ρ ή 
μ α τα  χά θη κα ν;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ό χ ι  κατ’ ανάγκην. Έ δώ  ά - '

γύηση ή νά είναι κριτήριο τό ότι είναι ήδη 
χρεωμένη στήν Τράπεζα ή τό ότι έχει κάποιον 
υπουργό ή κάποιον «ισχυρό άνδρα» νά τήν υ
ποστηρίξει. Κριτήριο θά είναι ή παραγωγικό
τητα, ή όποδοτικότητα τής έπιχεαρήσεως στά 
πλαίσια ένός άνοπτυξιακού προγράμματος 
πού θά έχει καί τήν άντιστοιχία του στόν βιο
μηχανικό τοιμέα, όπως γίνεται σέ άλλες χώ
ρες. Αυτό τό όποίο έδώ μοιάζει έπαναστατι- 
κό είναι ρουτίνα σέ μιά προχωρημένη οίκο- 
νομικά^ χώρα. Θά ήθελα έδώ νά προσθέσω 
κάτι. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα πού 
τό ΠΑΣΟΚ θά πρέπει νά άντιμετωπισει. Καί 
τούτο είναι ότι μεγάλος άριθμός έλληνικών ε
ταιριών στηρίζεται όχι σέ δικό τους κεφάλαιο 
όιλλά στηρίζεται συντριπτικά σέ τραπεζικό κε
φάλαιο. Έχουν συνηθίσει πολλές μεγάλες ε
πιχειρήσεις άσχετα άπό τήν πορεία τους, άν 
είναι κερβοφόρες ή όχι, νά στηρίζονται σέ πι
στώσεις οί όποιες καί μόνον τις κρατούν στή 
ζωή. Αύτή τή στιγμή πού μιλάμε ύπά^^ι ση
μαντικός αριθμός μεγάλων επιχείρησε^,, 100 
περίπου, οί όποιες παρά τό σημαντικό δανει
σμό, μιλάμε γιά  80% τού ουσιαστικού κεφα
λαίου, βρίσκονται σέ μιά πάρα πολύ δύσκο
λη περίοδο. Τόσο δύσκολη ώστε τά  έσοδά 
τους νά μήν καλύπτουν καν σε ορισμένες πε
ριπτώσεις τούς τόκους καί σέ άλλες τά  τοκο
χρεολύσια. Βεβαίως αύτές σι έτσιρίες κρα
τούνται στή ζωή αυτή τήν ώρα άπό περαιτέ
ρω πιστώσεις, θ ά  είναι αύτό ένα άπό τά 
ποώτα θέματα πού θά άπασχολήσει την κυ
βέρνησή μας. Πολύ πριν σκεφτούμε άλλα μέ-

κριβώς είναι πού πρέπει νά γίνει μιά επι
λογή ανάμεσα σέ κείνες τις εταιρίες πού εί
ναι βιώσιμες, στις όποιες πράγματι πρέπει 
νά πάρει κανείς ορισμένα μέτρα γιά  νά τούς 
επιτρέψει νά τά βγάλουν πέρα,_ καί σέ κείνες 
τις έπιχειρήσεις οί όποιες πράγματι δέν έ
χουν καμιά προοπτική επιτυχίας καί έπιβιώ
σεως. 'Υπάρχουν καί αύτές. Αυτό θά απαι
τήσει μελέτη. Καί θά πρέπει νά πώ τό έξής: 
Σήμερα υπάρχει μιά επιτροπή ή όποια ερ
γάζεται πάνω ατά στοιχεία «ταυτότητας» τών 
πρώτων έκατό εταιριών τής χώρας. Δέν μι
λάμε γιά πολύ βαθιές μελέτες. Μιλάμε, γιά 
μιά έκθεση πάνω στήν κάθε έπιχείρηση, ώστε 
νά ξέρουμε τά βασικά στοιχεία τής κάθε έπι- 
χειρήσεως γιά  νά μπορέσουμε νά κρίνουμε 
άν μιά επιχείρηση μπορεί, μέ υποστήριξη ά
πό τις Τράπεζες, νά βγάλει πέρα τόν άγώ-
________ ____ 2. - Λ - . : — - .  2 ,-2 - 2______________ Λ __ Λνα της στά πλαίσια ένός ανταγωνισμού πού 
γ ί^Π ίι σκληρότερος. 'Η  άλλη περίπτωση, 

είναι ότι δέν πρόκειται νά τά βγά- 
• λει πέρα. Δέν θέλω νά ονομάσω εταιρίες, άλ
λά ύπάρχουν εταιρίες οί οποίες είναι κατα
δικασμένες έκ τών προτέρων καί τις οποίες 
δέν πρόκειται νά διασώσει όποιαδήποτε πι- 
στοδότηση, Άλλη θά είναι, λοιπόν, ή μετα
χείριση εταιριών πού έχουν έξ αντικειμένου 
μιά προοπτική γιά κερδοφόρο απόδοση καί 
άλλη θά είναι ή μεταχείριση στήν περίπτω
ση πού δέν ύπάρχει τέτοια προοπτική. Έ 
χουμε πει ότι ύπάρχουν ορισμένοι τομείς 
στούς όποιους προβλέπουμε κοινωνικοποίηση.

3. Τομείς πού 8ά κοινωνικοποιηθούν
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η : Τ ί είνα ι κοινωνικοποί
ηση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ε πειδή  ή λέξη δέν είναι βα
σικά καθιερωμένη καί υπάρχουν καί πολλές 
παρεξηγήσεις...

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η : Ορισμένοι λένε ότι 
«θά χά σουμε τά  μ α γ α ζ ιά  μας»... 
Ποιά ε ίνα ι ή ά πάντησ η ; ^

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αυτό μου φαίνεται απίστευτο! 
Ό π ω ς στις έκλογές τού '74 είχαν φτόκτει 
σέ χωριά νά λένε ότι άν βγει τό ΠΑΣΟΚ θά 
χάσουν οί άγ,ρότες τό γαϊδούρι τους!...

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η : Τί έννοείτε, λοιπόν, 
λ έγο ντα ς  κοινωνικοποίηση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ά ς  ξεκινήσουμε μέ τόν άγρο- 
τικό τομέα. Ό τα ν  λέμε κοινωνικοποίηση στά 
πλαίσια τής αγροτικής οικονομίας, εννοούμε 
τή διαμόρφωση έθελοντικών συνεταιρισμών. 
Τονίζω τή λέξη «έθελοντικών» γιατί άν δέν 
είναι τό κίνητρο τής απόδοσης τού συνεται
ρισμού πού νά όδηγεί τόν άγρότη αύτοδού- 
λως στό νά συμμετάσχει, έ! τότε δέν πρέ
πει νά γίνει συνεταιρισμός! Αυτό είναι πο
λύ σηιμαντικό καί νομίζω ότι πρέπει νά εί
ναι πολύ σαφές. Αύτοί οί συνεταιρισμοί στήν 
πρώτη φάση θά προχωρήσουν στήν εμπορία 
τών προϊόντων. Αύτό θά απαιτήσει και ορι
σμένες στοιχειώδεις βιομηχανικές - μεταποιη
τικές διαδικασίες όπως είναι τό πακετάρι- 
σμα, τό «κουτί» γιατί πρέπει νά υπάρξουν 
στάνταρντ. Διαδικασίες πού νά επιτρέπουν 
τή διάθεση τών προϊόντων όχι μόνο μέσα στή 
χώρα μας άλλά καί στό έξωτερικό, όπου οί 
προδιαγραφές είναι πάρα πολύ αυστηρές. 
Λοιπόν, σέ πρώτη φάση, θά γίνει επέκταση

τής δραστηριότητας τών άγροτών στήν εμπο
ρία καί σέ ορισμένες όψεις τής βιομηχανίας. 
Μέ τήν πάροδο τού χρόνου θά μπορέσουν τέ
τοιοι συνεταιρισμοί πού είναι κατ' έξοχήν ά- 
γροτικοί νά άναλάδουν ορισμένες πιά σημα
ντικές μεταποιητικές βιομηχανικές δραστη
ριότητες, πάντοτε στά πλαίσια τού συνεται
ρισμού.

_Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η : Π ώ ς μπορεί νά  γ ί·
,^/ουν τέτοιο ι συνετα ιρ ισμ ο ί;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Οί άγ,ρότες θά συμμετέχουν 
έθελοντικά μέ δύο τρόπους. Πρώτον θά πρέ
πει νά είναι αγρότες, πού σημαίνει ότι θά 
πρέπει νά έχουν δική τους γή. Θά συμμετέ
χουν, λοιπόν, ταυτόχρονα μέ τήν προσωπική 
τους έργσσία, τής οίκογένειάς τους, καί μέ 
τή γή τους, τήν όποια γή τους θά μπορούν 
νά αποσύρουν άπό τό συνεταιρισμό οποτεδή
ποτε κρίνουν εκείνοι. Θά δώσουν μιά προ
ειδοποίηση οποτεδήποτε κρίνουν ότι τούς 
συμφέρει. Γιά νά πραγματοποιηθεί γιά  μένα 
αύτό τό μεγάλο όραμα τού ΠΑΣΟΚ στήν ύ
παιθρο, αύτό πού λέμε άγροτοβιομηχανικοί 
συνεταιρισμοί, ύπάρχει μιά πάρα πολύ βα
σική προϋπόθεση. Είναι τό νά προσφέρει ή 
πολιτεία στους συνεταιρισμούς αυτούς τεχνι
κή βοήθεια. Χρειάζεται αύτό πού λέμε μά
νατζμεντ, διοίκηση. Δέ γίνονται αυτά χωρίς 
διοίκηση. Διοίκηση σημαίνει πρώτα όπτ’ όλα 
νά έχεις τεχνικούς, γεωπόνους και άλλους ει
δικούς πού ασχολούνται μέ τήν όογροτική πα
ραγωγή. Σημαίνει ότι πρέπει νά έχεις άν
θρώπους πού νά ξέρουν νά διοικήσουν ένα 
μαγαζί, πού λέγεται είτε συνεταιρισμός, εί
τε Ιδιωτική επιχείρηση. Χρειαζόμαστε έπί- 
σης άνθρώπους πού νά είναι έν γνώσει όχι 
μόνον τής ^τεχνολογίας τής σχετικής μέ τις 
βιομηχανικές δραστηριότητες, άλλά άκόμα 
καί τών συνθηκών άγοράς στό έξωτερικό καί

στό έσωτερικό. Γιά μένα αυτός είναι & με
γάλος, δύσκολος καί περιοριστικός παρά
γοντας γιά  τήν έπίτευξη τού στόχου. Είναι 
ή παροχή αύτή τών έξειβικευμένων τεχνικών 
υπηρεσιών. Καί δυστυχώς στήν Ε λλάδα  βέν 
έχουμε δώσει έμφαση ούτε στή διοίκηση, ού
τε στή γεωπονία μέ την εύρύτερη της έννοια. 
Είναι απίστευτο άτι σ’ αύτή τή χώρα δέν 
υπάρχει μία Σχολή όπου θά έκπαιδεύονται 
υπάλληλοι διοικητικοί, είτε γ ιά  τό Δημόσιο 
είτε γ ιά  τις ’ Ιδιωτικές ’Επιχειρήσεις. Καί 
αυτό δυστυχώς δεν είναι κάτι πού γίνεται 
σέ μιά μέρα.
Μέσα στά παλαιά δράματα πού είχα, ήταν, 
αύτό νά γίνει μέ τό Πο(νεπιστήμιο Πατρών, τόν 
Ιδρυτικό Νόμο τού όποιου έγώ είχα περάσει 
ότπό τή Βουλή τό ’65. Τό έβλεπα πραγμα-

τικά σάν ένα φυτώριο ανθρώπων μέ διοικη
τικές Ικανότητες, πού θά μπορούσαν νά χρη
σιμοποιηθούν καί Ιδιωτικά καί δημόσια. Ά ς  
είναι... Κοινωνικοποίηση, έπομέυως, στον ά- 
γροτικό τομέα ξεκαθαρίζω τί σημαίνει. Δέν 
αγγίζουμε τήν περιουσία τού ότγρότη, τήν ό
ποια σεβδμοκττε καί τήν οποία άντίθετα θέ
λουμε νά άξιοποιήσουμε. θ ά  πρέπει νά πού
με άκόμη άτι ό άκτήμονας αγρότης θά πάρει 
ιδιαίτερη σημασία στά προγράμματά μας. 
Καί όττωσδήποτε θά πραγματοποιήσουμε τήν 
υπόσχεσή μας νά τόν καταστήσουμε άπό ά- 
κτήμονα, πραγματικό γεωργό. Καί έδώ τό 
πρόγραμμά μας διασυνδέεται μέ τήν μονα
στηριακή κατά κύριο λόγο περιουσία σέ τιρλ- 
λές περιοχές τής χώρας, τήν όποιο: πιστεύω 
βεβαίως ότι έτσι πρέπει νά άξιοποιήσουμε.

4 . Τράπεζες, άρυκτάς πΛούτος, Αμυνα
ΕΡΩ ΤΗ ΣΗ », Σ το ύ ς  ά λλους -το
μ ε ίς ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ά ς  άρχίσ» μέ τις Τράπεζες. 
Λέμε ότι θά κοινωνικοποιηθούν καί καμμιά 
Φορά μάς λένε ότι οί Τράπεζες είναι ήδη κοι
νωνικοποιημένες. Καί αύτό είναι μιά πραγμα
τικότητα μέ λίγες εξαιρέσεις. Είναι μιά πρα
γματικότητα. Άλλο είναι τό πρόβλημα. Καί 
αύτό θά λύσουμε. Διότι εκείνο πού πρέπει νά 
πει κανείς πραγματικά γιά  τις Τράπεζες ό
πως είναι ή Εθνική, είναι ότι άντί νά εξυπη
ρετούν τά συμφέροντα εκείνων οί όποιος έ
χουν, τήιν δυνατότητα νά έπρεάζουν τις άπο- 
φάσέις τους πρέπει νά εξυπηρετούν^ συμφέ
ροντα πού προωθούν τήν υπόθεσή τού κοινω
νικού συνόλου. Ό π ω ς έχώ δηλώσει καί στή 
Βουλή, τό θέμα δέν είναι άν θά κοινωνικοποιη
θεί ή Εθνική Τράπεζα, πού είναι ήδη κοινω
νικοποιημένη, άφού σέ μέγιστο βαθμό τήν ε
λέγχει τό κράτος. Τό θέμα είναι ή Κυβέρνηση 
νά υπηρετεί συμφέροντα τής πλατειάς μάζας 

. τού Ελληνικού Λαού καί όχι τών ολίγων ευ
νοούμενων οί όποιοι νέμονται κυριολεκτικά τό 
μεγσλύτερ ποσοστό τών πιστώσεων. Τό πρό
βλημα είναι τό «σημείωμα» τού ’Υπουργού, 
πού δίνει δισεκατομμύρια!... Επομένως όταν 
μιλάμε γιά  κοινωνικοποίηση τών Τραπεζών 
έννοούμε ότι θά διαμορφωθεί μιά πιστωτική 
πολιτική, ή όποια θά συνδέεται μέ ένα μα- 

Μ-νοα οικονομικά τιμώνραμμα άναπιύξεως.
τό όποιο θά ποέπει νά υπηρετήσουν οί Τρά
πεζες μέ τις πιστώσεις τους.

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η : Μ ετά τ ις  Τ ράπεζες;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πέρα άπό τις πιστώσεις ύπάρ- 
χει ό όρυκτός πλούτος. Είναι θέση τού ΠΑ. 
ΣΟ.Κ. πώς ό όρυκτός πλούτος αύτής τής χώ
ρας ανήκει σέ όλους, άνήκει στό κοινωνικά 
σύνολο. Καί αυτό άφορά τόσο στά πετρέ
λαιο, έάν έχουμε πετρέλαιο, καί νομίζω ότι 
έχουμε, άλλά γιά  πολλούς ίσως λόγους δέν 
τό έχουμε πλήρως ανακαλύψει άλλά επίσης 
κα! στις άλλες μορφές τού ορυκτού πλούτου. 
Ό  όρυκτός πλούτος είναι μιά τεράστια δω
ρεά σ’ αύτή τή χώρα, σέ ό,τι άφορά τή μα
κροπρόθεσμη ανάπτυξή της. Παράγουμε ση
μαντικά ορυκτά τά όποια μπορούν νά επη
ρεάσουν καί τό ισοζύγιο πληρωμών σημαν
τικά, άλλά καί νά γίνουν ή βάση τής βιο
μηχανικής μας άνάπτυξης. Επιχειρήσεις, ό
πως είναι λ.χ. ή «ΠΕΣ IΝΕ» έχουν πάρα πολύ 
λίγα προσφέρει στήν οικονομία τής χώρας 
μας. ’Αντίθετα έχουν κυριολεκτικά κερδοσκο
πήσει σέ βάρος τού ελληνικού δημοσίου με 
τούς όπτίθανους όρους κάτω όπιό τούς οποί
ους έχουν λειτουργήσει. Ή  έπιδότηοη π.χ. 
ηλεκτρικού ρεύματος είναι σκανδαλώδης. Ά ν 
λογαριάσει κανείς στή ζωή τής «ΠΕΣΙΝΕ» 
ώς τώρα, ποιά είναι ή κρατική έπιδότηση, 
θά καταλήξει σέ άριθμούς φανταστικούς! Ό  
όρυκτός πλούτος άνήκει σέ ολόκληρο τόν έλ- 
ληνικό λαό. ’Υπάρχει επίσης ή πολεμική βιο
μηχανία, ή οποία. . .

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η : Μ ήπως θά  θέλατε στό
θέμ α  τού ορυκτού πλούτου νά  έ-
ξειδ ικεύσ ετε κάπω ς τό  π ρ ά γ μ α τα ; 
Τ ί μέτρα  θ ά  λ ά β ετε ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι. Εκείνο πού έχει μεγόιλη 
σημασία σχετικά μέ τόν ορυκτό πλούτο είναι 
ό ρυθμός εκμεταλλεύσεως. Μιά πολύ βασική 
όψη τής εκμεταλλεύσεως τού ορυκτού πλού
του είναι_ ό ρυθμός τής έξορύξεως. Ό  όρυ 
κτός πλούτος κάποτε τελειώνει καί συνεπώς 
τό πώς_ θά τόν χρησιμοποιήσεις, πρέπει νά 
ένταχθεί σέ ένα ευρύτερο πρόγραμμα. Δίνω 
ένα παράδειγμα: Οί αραβικές χώρες έχουν 
πετρέλαιο, ξέρουν περίπου ότι τόν τάδε χρό
νο με ένα συγκεκριμένο ρυθμό έκ μεταλλεύ
σ ε ις  δέν θά έχουν πλέον πετρέλαιο. Καί θά 
πρέπει νά έχουν δημιουργήσει ώς τότε έκείνες 
τις συνθήκες, άξιοποιώντας τό πετρέλαιο, πού 
θά έπιτρέψουν τήν συνέχιση μιάς οικονομι
κής προόδου καί άναπτύξεως. Αύτό είναι ά- 
δύνατο νά γίνει οπτό Ιδιώτες. Διότι τούς Ι
διώτες τούς ενδιαφέρει κατά κύριο λόγο ή 
πιό γρήγορη άξιοποίηση τού ορυκτού πλού
του, ή μετάφρασή του δηλαδή σέ εισόδημα, 
σέ έσοδα. Καί αύτό είναι χαρακτηριστικό 
όλων τών οικονομιών στις όποιες ό όρυκτός 
πλούτος είναι αντικείμενο ιδιωτικής έκ,μεταλ- 
λεύσεως. Γ ιά μάς έπο,μένως τό μεγάλο θέμα 
δέν είναι πώς ή εκμετάλλευση αύτή θά στη
ρίζεται σέ ιδιωτικά κριτήρια, άλλά πώς θά 
συμβάλλει στην οικονομική όονάπτυξη τής 
χώρας. Χρειάζεται μακρόπνοο σχέδιο πού δεν 
συμβιβάζεται μέ τήν ιδιωτική διοίκηση. Ό 
λος ό όρυκτός πλούτος θά πρέπει νά κοινω
νικοποιηθεί έκτος όητό πολύ μικρές εκμεταλ
λεύσεις πού είναι άδιάφορες, όπως λατομεία 
κλπ. Θά πρέπει όλα τά άλλα ορυχεία κλπ. νά 
υπαχθούν σέ έναν οργανισμό, ό όποιος θά 
άναλάβει τήν διοίκηση αύτών τών έπιχειρήσε
ων ορυκτού πλούτου. Βεβαίως, ο! Ιδιώτες σή
μερα Ιδιοκτήτες τών ορυχείων αυτών θά άπο- 
ζημιωθούν γ ιά  τις εγκαταστάσεις τους, δέν 
πρόκειται νά ύπάρξει δήμευση, θά άποζημι- 
ωθούν. Τόν τρόπο άποζημιώσεως θά τόν βρού
με, είτε είναι όμολογίες είτε είναι άμεση πλη
ρωμή, είναι άλλο θέμα, άλλά πάντως γιά  
τις δίκαιες δαπάνες τους πρόκειται νά άπο- 
ζημιωθουν.

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η : Ε ίχα τε  άρχισε» νά  
λέτε προηγουμένω ς κ ά τι γ ιά  τήν 
'Εθνική  Ά μ υ ν α , τήν πολεμική βι- 
ομηχανία ...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ή  πολεμική βιομηχανία βτά 
πλαίσια της πολιτικής τού ΠΑΣΟΚ θά έχει 
ιδιαίτερα μεγάλη σημασία. Πιστεύουμε ότι ή 
χώρα μας, δυστυχώς, εκεί πού βρίσκεται, γε
ωγραφικά καί Ιστορικά, θά αντιμετωπίζει καί 
στό μέλλον άπειλές. Καί_ βέβαια σήμερα ή 
απειλή είναι έξ ’Ανατολών, είναι ή άπειλή 
άπό τόν τουρκικό επεκτατισμό. Ή ανεξαρτη
σία τής χώρας μας στήν όποια έμείς πιστεύ
ουμε, τήν όποια έμείς θέλουμε νά προωθήσου
με, συνδέεται άπόλυτα μέ τήν ικανότητά, μας 
νά εξοπλίσουμε έμείς τις Ένοπλες Δυνάμεις 
τής χώρας. Καί μέ τήν άνάπτυξη πολεμικής 
βιομηχανίας έχουμε τις δυνατότητες, μέ τό 
κεφάλαιο τό πνευματικό πού διαθέτει αύτή η 
χώρα όχι μόνο στήν ’Ελλάδα όιλλά σέ παγ
κόσμια κλίμακα, νά προχωρήσουμε καί στήν 
κατασκευή πολύ συγχρόνων οπλικών συστη - 
μόπων. ’Ασφαλώς ή πολεμική βιομηχανία θά 
πρέπει νά είναι κοινωνικοποιημένη μέ τήν έν
νοια ότι θά πρέπει τό δημόσιο, τό γενικό συμ 
φέρον νά λαμβάνεται ύπ’ όψη στήν όινάπτυξή 
της. . .  ’Ανάλογα πιστεύουμε γιά  τήν βιομη
χανία φαρμάκων. Τό φάρμακο είναι πάρα 
πολύ μεγάλη ύπόθεση, καί άφορά τήν ύγί.’α 
τού λαού. 'Η ανάπτυξη στόν τόπο μας φαιΡ -  
υακευτικής βιομηχανίας πιστεύουμε ότι είναι 
ένας σημαντικός κλάδος όπτοδοτίκότατος καί 
9ά πρέπει νά είναι καί αύτός κοινωνικοποιη
μένος.

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η : Ό τ α ν  λέτε κοινωνι
κοποίηση τής β ιομηχανίας τού ψαρ 
μάκου, θέλω  νά ρωτήσω άν γ ίν ε
τα ι νά  είνα ι έθνικοποιημένη τελεί
ω ς ή φαρμακοβιομηχανία ...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είναι άδύνατο ή χώρα μόνη 
της αυτή τήν ώρα καί παρά τήν δυνατότητα 
πού διαθέτουμε άπό πλευράς πνευματικού κε
φαλαίου, είναι άδύνατο νά καλύψουμε έμείς 
τό φάσμα τών ερευνών που είναι απαραίτη
τες. Άλλά είναι σαφές ότι ύπάρχουν καθιε- 
οωμβνα φάρμακα, φάρμακα τά οποία μπορού
με νά παράγουμε στόν τόπο μας, κάτω άπό 
τυνθήκες ώστε νά έξοικονομούμε σημαντικούς 
πόρους. Καί οπωσδήποτε θά πρέπει νά ένι- 
σχύσουμε τήν άνάπτυξη τέτοιων βιομηχανιών 
στά πλαίσια λ.χ. μιάς πολιτικής τής ΕΤΒΑ, 
στά πλαίσια δηλαδή μιάς επενδυτικής δρα
στηριότητας τής ΕΤΒΑ, ή οποία θά πρέπει 
νά γίνει καί ό βασικός μοχλός γιά  τήν άνά
πτυξη νέων βιομηχανιών.

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η : Σ υνεπώ ς ή κοινωνι
κοποίηση έχει διαφορετική  έννοια 
σέ κάθε περίπτωση...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πραγματικά ή λέξη κοινωνικο
ποίηση, όπως τή βλέπουμε άπό περίπτωση σέ 
περίπτωση, παίρνει ένα κόιπως διαφορετικό 
περιεχόμενο. Στή μιά περίπτωση είναι συνε
ταιρισμός, στήν άλλη περίπτωση, όπως στά 
ορυκτά, είναι εθνικοποίηση τού εθνικού πλού
του. Σ ' αυτές τις περιπτώσεις έκείνο πού έ
χει σημασία, είναι ή διοίκηση τής επίχειρή- 
σεως νά κινείται μέ κριτήρια γενικού συμφέ
ροντος. Βασικά αύτός είναι ό στόχος. Δέν πι
στεύουμε ότι ή κρατικοποίηση, μέ τήν κλα
σική έννοια, λύνει τό πρόβλημα. Εκείνο πού 
έχει σημασία είναι ή διοίκηση πού θά τοπο
θετήσει λ.χ. ή ΕΤΒΑ, στήν περίπτωση μιάς 
εκμεταλλεύσεως ορυκτού πλούτου, νά έκφρα
ζε ι αύτή ή διοίκηση τό κοινωνικό συμφέρον, 
πού σημαίνει νά έκφράζει τό γενικό αναπτυ
ξιακό πρόγραμμα, όπως καί τά συμφέροντα 
τών εργαζομένων στήν έπιχείρηση. Είναι αύ
τό μιά άλλη διάσταση στή λέξη κοινωνικο
ποίηση. Ή  έξυπηοέτηση τών συμφερόντων τού 
εργαζομένου στις κοινωνικοποιημένες επιχει
ρήσεις θά πρέπει νά πάρει τή μορφή αύτο. 
διαχείρισης. Πρέπει οπωσδήποτε νά περιλαμ
βάνει τό Δ.Σ. έκτος άπό αυτούς που θά εκ
φράζουν τό έθνικό πρόγραμμα καί αυτούς πού 
θά έκφράζουν τά συμφέροντα τών έργαζομέ- 
νων. Θά πρέπει νά υπάρξει, επίσης, ή Τοπι
κή Αυτοδιοίκηση μέ ένεργό συμμετοχή στά 
Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον γιά  τόν 
λόγο ότι οί επιπτώσεις τής βιομηχανικής δρα
στηριότητας στό περιβάλλον είναι κρίσιμες. 
Καί μόνο ή Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί νά 
κρίνει καί νά.πάρει μέτρα.σχετικά μέ.τίς έ- 
πιπτώσεις μιάς βιομηχανικής δραστηριότητας 
στό περιβάλλον. Τό τονίζω αυτό διότι τό θέ
μα «περιβάλλον» θά όπτοτελέσει στό μέλλον 
τεράστιο πρόβλημα. Καί είναι άλήθεια ότι τή 
μεγαλύτερη ευαισθησία στό θέμα αύτό τήν 
έχει ή Τοπική Αυτοδιοίκηση ή ό πολίτης δ 
ίδιος... Σέ μιά ομιλία μου στό ’Ηράκλειο 
Κρήτης τό φθινόπωρο τού ’79, είχα προσδιο
ρίσει έπακριβώς ποιοι είναι οί τομείς στούς 
όποιους θά προχωρήσουμε σέ κοινωνικοποίη
ση.. Είναι, έχουμε ήδη μιλήσει, οι Τράπεζεξ,
>ί ’Ασφαλιστικές ’Εταιρίες πού πρέπει στα
διακά νά κοινωνικοποιηθούν διότι καί αύτές 
ιταΐζουν σημαντικότατο ρόλο στήν πιστοδότη- 
ση τής οικονομίας. Είναι επίσης ό τομέας τών 
ααζικών μεταφορών...

5 . Κοινωνικοποίηση όχι κραιικοποίηοη
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η : Υπάρχουν μ ερικές έ- 
τα ιρ ίες  μαζικώ ν μεταφορών, όπω ς 
ή «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» πού έχουν κρα 
τικοποιηθεί κ α ί ο ί όποιες πάνε π ά 
ρα  πολύ άσ χημα , εμφανίζουν π ά 
ρα  πολύ μ εγά λη  ζημ ιά . Γ ιατί π ρ έ
πει τέτο ιες  επ ιχε ιρήσ εις νά  τ ις  έ
χ ε ι τό  Δημόσιο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αύτή είναι μιά πάρα πολύ ση
μαντική, παρατήρηση. .’Η εμπειρία μέ τις κρα
τικοποιήσεις σέ παγκόσμια κλίμακα είναι πά
ρα πολύ αρνητική. Μιλώ για  τόν δυτικό χώ-

ρο, δέν μιλώ γιά  τά καθεστώτα τού Ανατο
λικού μπλόκ. Διότι φαίνεται ότι σχεδόν πάν
τοτε ή Πολιτεία, τό Κράτος προχωρεί στήν 
εθνικοποίηση ακριβώς εκείνων τών εταιριών 
πού. δέν τά βγάζουν πέρα καί οί όποιες μέσα 
στούς κανόνες τού άνταγωνισμού στήν Καπι
ταλιστική Κοινωνία είναι καταδικασμένες. ’Υ
πάρχουν.ορισμένες περιπτώσεις πού δέν μπο
ρούν, πράγματι νά είναι κερδοψόρες, όιλλά εί
ναι απαραίτητες γιά την οικονομία γενικότε
ροι. Ό π ω ς είναι ή περίπτωση ένός «ιμετρό» ή 
ένός συστήματος λεωφορείων. Μπορεί νά μήν 
βγάζουν κέρδος, άλλά πρέπει νά ύπάρχουν. ’Υ
πάρχουν δηλαδή περιπτώσεις πού είσαι ύπο-
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O k. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΑΡΕΟΥ ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ 48 ΚΡΙΣΙΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Ενα κοινωνικό συμβόλαιο

★  Θά υπάρξει τιμαριθμικά άναπροσαρμογά τών μισθών και η
μερομισθίων καί πλήρης κάλυψη τού κόστους παραγωγής 
γιά τόν άγρότη.

★  Δωρεάν τεχνικές υπηρεσίες, πληροφόρηση καί πιστώσεις θά 
δοθούν στις επιχειρήσεις, γιά νά έπιβιώσουν στόν άνταγω- 
νισμό.

★  Κριτήρια γιά τή χορήγηση δανείων άπό τις τράπεζες, δέν 
θά είναι πιά τό ύπουργικό «σημείωμα» καί ή έγγύηση μέ ά- 
κίνητη περιουσία.
Θά κλείσει ή «ψαλίδα» άνάμεσα στις τιμές πού εισπράττει 
6 άγρότης καί σ’ έκείνες πού πληρώνει 6 καταναλωτής —  
ψαλίδα πού διατηρείται άνοιχτή άπό τούς μεσάζοντες.

^  Οί άγρότες θά μπορούν νά ιδρύουν έ θ ε λ ο ν τ ι κ ά  συνε

ταιρισμούς πού, μέ βοήθεια άπό τό κράτος, θά προχωρή
σουν στήν έμπορία τών προϊόντων τους καί ύστερα στήν 
βιομηχανική έπεξεργασία τους.

★  Οί όκτήμονες άγρότες θά γίνουν πραγματικοί γεωργοί, μέ 
άξιοποίηση τής μοναστηριακής περιουσίας.

★  Ό  όρυκτός πλούτος —  τεράστια δωρεά τής φύσης στήν πα
τρίδα μας —  θά κοινωνικοποιηθεί, γιά νά άξιολογηθεί ύπέρ 
τού συνόλου.

★  Ή  ’Ελλάδα μπορεί, μέ τή βοήθεια τών έπιστημόνων της,
πού ζούν είτε έδώ είτε στό έξωτερικό, νά δημιουργήσει 
βιομηχανία πού θά δώσει σύγχρονα οπλικά συστήματα στις 
’ Ενοπλες Δυνάμεις τής Χώρας. Ή  πολεμική βιομηχανία θά 
κοινωνικοποιηθεί. ,

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ
χρεωμένος νά άναλάδεις σάν κράτος ουσιαστι
κά τήν επιδότηση μιάς δραστηριότητας που 
δέν άποδίδει κέρδος, άλλά. eluoci άποιραίτητη 
στό κοινωνικό σύνολο. Άλλά αύτή .ή τάση τών 
διαφόρων σοσιαλδημοκρατικών καί. έργατικων 
κομμόπων τής Δύσεως νά προχωρήσουν σέ ε
θνικοποιήσεις, έχει πράγματι χαρακτη,ρισθει 
άπό τό άτι αύτές οί εθνικοποιήσεις, γίνονται 
συχνά σέ τομείς πού είναι χαμένη ύπόθεση.

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η : Ή  «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» 
ε ίνα ι χαμένη ύπόθεση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ή «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» γιά  τήν ό
ποια μιλάμε δέν πρέπει νά είναι χαμένη ύ
πόθεση. Δηλαδή, οί δυνατότητες τις όποιες 
έχει ή «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» είναι πιστεύω πολύ 
μεγάλες, ώστε νά μπορεί νά άποδώσει κέρ
δη. Εκεί άκ,ριβώς εμφανίζεται τό πρόβλημα 
τής Διοικήσεως. Είναι λάθος νά διοκείται ού- 
σιαστικά ή «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» άπό τό υπουρ
γείο. Έδώ άκριβώς είναι ή διαφο,ρά όινάμεσα 
στήν κοινωνικοποίηση, γιά τήν οποία μιλάμε 
έμείς καί στήν έθνικοποίηση πού γίνεται, τήν 
κρατικοποίηση δηλαδή τήν κλασική. Εκείνο 
το όποιο ή κυβέρνηση ή ή άλφα ή βήτα Τρά
πεζα πού μπορεί νά έχει τήν εύθύνη, αύτό πού 
πρέπει νά κάνει είναι, νά επιλέγει ένα Διοι
κητικό Συμβούλιο τό όποιο νά εκφράζει τά 
κοινωνικά συμφέροντα, τούς έργαζόμενους καί 
τήν Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ά πό έκεί καί πέ
ρα αύτή ή Διοίκηση θά πρέπει νά είναι σέ 
θέση νά άναπτύξει, μέσα στά πλαίσια. τού 
γενικού οικονομικού προγράμματος τής χώρας 
τις δικές της πρωτοβουλίες. Δέν μπορεί νά 
επεμβαίνει συνεχώς ή κυβέρνηση, άν θά. έχει 
γραμμή Αυστραλίας, άν θά άγοράσει τό ένα 
ή τό άλλο αεροπλάνο. Θά πρέπει αύτές οί α
ποφάσεις νά μείνουν μέσα στήν ’Εταιρία. Ε 
κείνο πού πρέπει νά έγγυηθεί ή κυβέρνηση 
είναι άπλώς άτι ύπάρχουν μέσα στό Διοικη
τικό Συμβούλιο κάποιοι άνθρωποι πού έχουν 
ύπ’ όψη τους τό γενικότερο πρόγραμμα .άνα
πτύξεως, κάποιοι πού έκφράζουν τις θέσεις 
τού γενικότερου κυβερνητικού προγραμματι
σμού. Αύτό τό όποιο γίνεται σήμεοα είναι 
αλλοπρόσαλλο. Βάζει ή κυβέρνηση έναν, διοι
κητή, τόν όποιο άλλάζει καί πολύ συχνά μά
λιστα. Επεμβαίνει ή κυβέρνηση συνεχώς καί 
ούσιαστικά, παίρνει άποφάσεις έρήμην τής 
διοικήσεως, ή όποια αισθάνεται άπόλυτα σάν 
εκτελεστικό όργανο τής κυβέρνησης. Γι’ αύ- 
τδν άκριβώς τόν λόγο ή λέξη κρατικοποίηση, 
δ& ύπάρχει στό λεξιλόγιό μας. Έμείς. θ|- 
λουμε Δτοικητικά Συμβούλια ζωντανά, τα ό
ποια θά Ασχοληθούν.μέ τόν ανάπτυξη τής Ε 
ταιρίας. Τό μόνο πού αλλάζει έδώ είναι ότι ε
κείνο πού ενδιαφέρει δέν είναι ή μεγιστοποί
ηση τού κέρδους, άλλά ή μεγιστοποίηση τού 
κοινωνικού οφέλους όπως .αύτό προσδιορίζε
ται άπό τό κοινωνικό πρόγραμμα.

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η : Υπάρχουν άλλο ι το
μείς γ ιά  κοινωνικοποίηση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μιλώντας γιά τόν ορυκτό πλού
το, προσθέτω τή βιομηχανία.Χάλυβος, τά τσι
μέντα, τά λιπάσματα καί τό μεγάλο εισαγω
γικό καί έξαγωγικό έμπόριο.

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η : Γνωρίζετε, κ. Πρόε
δρε, ότι έχουν δ ιατυπω θεί εναντί
ον τού ΠΑΣΟΚ διάφ ορα  σ χόλια , 
ότι πολλοί άπό  τούς το μ ε ίς  τούς 
όποιους άναφ έρατε ε ίνα ι ήδη κ ρ α 
τικοποιημένοι. Καί ότι συνεπώς ο
ρισμένες έ ξ α γ γ ε λ ίε ς  σ ας δέν έ
χουν άντικείμενο... Π ροφανώς ή 
δ ιαφ ορά  σας ε ίνα ι ότι στή λέξη 
κοινωνικοποίηση δίνετε μ ιά  τελε ί
ω ς διαφορετική έννοια άπό  έκείνο 
πού σημαίνει ή λέξη κρατικοποί
ηση.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είναι άκριβώς έτσι. Καί χαίρω 
πού τδ έπισημαίνουμε. Άλλά ή μεγαλύτερη 
προσφορά τού ΠΑΣΟΚ θά είναι αύτό πού ο
νομάζουμε δημοκρατικός προγραμματισμός 
κα! τό εντάσσουμε στήν.όλη δομή τής.διοική- 
σεως. Είναι αύτό κάτι τό όποιο διακρίνει σα
φώς τό ΠΑΣΟΚ άπό άλλα προοδευτικά κόμ
ματα καί στόν ευρωπαϊκό χώρο καί γενικότε
ρα. Πιστεύουμε πραγματικά σέ λιγάτερη κρα
τική παρέμβαση άπ’ ό,τι ύπάρχει σήμερα. Εί
ναι εκπληκτικό τό ότι τό 50% τού εθνικού μας

προϊόντος σήμερα παράγεται στά πλαίσια τού 
Δημοσίου. Τό Δημόσιο περιλαμβάνει Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Άημοσιες Επι
χειρήσεις καί λοιπά... Δεν. υπάρχει ανάλογο 
φαινόμενο στή Δυτική Ευρώπη. .Αυτό, που ε.ι- 
ναι κρατικοττοιηιμένο στην τΕλλάδα civoci ττα- 
ρα πολύ παραπάνω άπό ά/τι πρεπει. Και οχι 
μόνον αυτό. Είναι καί όενε|έλεγ’Κτο. Δίνω ενα 
παράδειγμα: Άσχολείται ή Βουλή με τον Τα
κτικό Προϋπολογισμό καί τόν Προϋπολογισμό 
'Επενδύσεων. Πάντοτε βέβαια ό ̂ Τακτικός^Προ
ϋπολογισμός είναι «ισοσκελισμένος». Εαν ό
μως δούμε τι περιλαμβόινεται στό Δημόσιό, 
OTE, ΔΕΗ, μιά άτέλευτη σειρά επιχειρήσε
ων τού Δημοσίου, θα δούμε ένα απίστευτο έλ
λειμμα. τΕνα έλλειμμα που οδηγεί σαφώς σε 
πληθωρισμό καλπάζαντα. Αλλά ουδέποτε α-
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Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η : Ε ίνα ι π ρ ά γ μ α τ ι τό
σοι πολλοί;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θά δώσω ένα .παράδειγμα: Πή: 
ραμε τό υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών και 
κοιτάξαμε όπτλώς ποιά Νομικά Πρόσωπα Δη
μοσίου Δικαίου υπάγονται στήν έποπτεία αυ
τού τού ύπουργείου. Γ ιά. κάθε Όργοτνισμό 
διαθέσαμε μόνο μιά γραμμή, δ η λαδή γράψαμε 
μόνο τό όνομά τους. Ξέρεις πόσες σελίδες γε
μίσαμε; 36 δακτυλογραφημένες σελίδες! ! Εί
ναι άδύνατο ό ύπουργός, άλλά καί. οί υψηλό
τερα Ιστάμενοι υττηρεσιοοκρί παράγοντες, να 
παρακολουθήσουν αυτά .τά πράγματα. Μόνον 
ένας κομπιούτερ στή θέση, τού υπουργού θά 
μπορούσε νά παρακολουθήσε.ι τί. γίνεται .α 
αύτόν τόν χώρο. Αύτό γιά .μάς είναι πιά δχ.ι 
μιά άνεξέλεγκτη δράση τού Δημοσίου, άλλα 
δράση κλικών! Μιλάμε γιά .κλίκες πού σπα- 
ταλούν τό δημόσιο χρήμα. Αύτ.ό δέν είναι κρα
τικοποίηση. Είναι άνευθυνοποΐηση. .Ούτε τό 
Κράτος, ούτε ή Βουλή, ούτε ή κυβέρνηση ε
λέγχουν.

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η : Τί έννοείτε μέ τή λέ
ξη άποκέντρω ση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τό όραμά μας είναι νά έχουμε 
τό Δήμο ή τήν Κοινότητα, τήν ’Επαρχία καί 
τήν Περιφέρεια καί ύστερα τδ σύνολο. Δη
λαδή τέσσερις βαθμούς. Βέβαια στήν πρώτη
διακυβέρνηση τής χώρας άπό τό.ΠΑΣΟΚ 
θά λειτουργήσουμε στά πλαίσια τού σημερι- 
■νού σχήματος πού είναι’ ό Νουός. Δέν, είναι
δυνατόν νά άλλάξει αμέσως αύτός δ θεσμός. 
Θά τόν άξιοποιήσουμε όμως, γιά  νά μπορέ
σουμε νά επιταχύνουμε τις άλλαγές πού θέ
λουμε. Ά πό τις πρώτες μας ένέργειες θά 
είναι ή άποκέντρωση τών άρμοδιοτήτων. Θά 
φύγουν άπό τά ύπουργεΐα καί θά πόνε, στούς 
Νομούς, στούς Δήμους καί στις Κοινότητες. 
Μαζί μέ αύτές, θά πάνε καί.πόροι. Πιστεύου
με πραγματικά ότι ένα πρόγραμμα κοινωνι
κής καί οικονομικής άναπτύξεως τής. Χώρας 
θά πρέπει νά ξεπηδά άπό μιά μελέτη των 
δυνατοτήτων πού έχει κάθε Δήμος., κάθε Κο.ι- 
νότητα καί κάθε Περιφέρεια αύτής. τής Χώ
ρας. Δυνατότητες τις όποιες γνωρίζουν επί 
τόπου οί ίδιοι πολύ καλύτερα άπό ό,τι τις 
γνωρίζει ό κάθε τεχνοκράτης στό ύπου.ργείο 
Συντονισμού. Προτάσεις άπό τήν περιφέρεια, 
λοιπόν, θά διαμορφώνονται και θά έρχονται 
πρός τά πάνω, στά 'Υπουργεία. Καί θά δια
μορφώνεται, τελικά, ένα. γενικό . 5ετές πρό
γραμμα τού όποιου, έπίσης, ή εκτέλεση θά 
άποκεντρώνεται πρός τά κάτω.. Θά στελεχώ
σουμε όμως τις Νομαρχίες μέ τεχνοκράτες 
έτσι ώστε πραγματικά νά μπορέσουν νά 
βγάλουν πέρα τή δουλειά. Ή . άποκέντρωση 
είναι δηλαδή όχι μόνον γιά  τό πώς διαμορ
φώνεται ένα πρόγραμμα, όιλλά καί γιά  τό 
πώς έκτελείται.. Ό  δημοκρατικός προγραμ
ματισμός λοιπόν, σημαίνει ότι γιά πρώτη 
φορά στόν τόπο μας ό πολίτης θά συναι
σθανθεί καί θά άναλάβει ό ίδιος.μ ιά εύθύνη 
γιά  τήν τύχη του, στήν περιοχή του. Καί 
πιστεύω πραγματικά ότι αύτό είναι τό κατ’ 
έξοχήν επαναστατικό στοιχείο πού ποοσφέρει 
τό ΠΑΣΟΚ. Τό ότι δηλαδή. έξασθενεί 'ήν 
κεντρική έξουσία άπέναντι στήν εξουσία τής 
Περιφέρειας, του Δήμου και τής Κοινότητας. 
Είναι ένα μοντέλο πάρα πολύ διαφορετικό 
σέ ό,τι άφορά στήν οικονομική άνάπτυξη. Τά 
άλλα θέματα, όπως ή Άμυνα, Παιδεία κλπ., 
παραμένουν στήν κεντρική εξουσία.

6 . Κίνδυνοι ν·ά τό ά6ΐικό καδεετώο;
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η : Μέ βάση α ύ τές  τ ις  
θέσ εις πώ ς σ χολ ιάζετε τήν άποψη 
άντιπάλω ν σας ότι άπό  τήν ά λ λ α 
Υή τήν όποια έ π α γ γ έ λ λ ε τα ι τό 
Π Α ΣΟ Κ  κινδυνεύουν ο ί ά σ το ί; Ό  
λ ό γο ς  ε ίνα ι φυσικά γ ιά  τούς πο
λ ίτε ς  πού έχουν τό  σπίτι τους, τό 
αύτοκίνητό τους, τά μ α γ α ζ ί  τους 
κ.λπ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είναι σαφές ότι όχι μόνον δέν 
κινδυνεύει, άλλά τό πρόγραμμα τού ΠΑΣΟΚ 
είναι ίσως τό μόνο πρόγραμμα πού μπορεί 
νά όηπαποκριθεί στις προσδοκίες τού μέσου 
Έλληνα, θ ά  έλεγα ότι καί ό τομέας τών 
μικρομεσαίων καί μεσαίων έπιχειρήσεων θά 
είναι άντικείμενο συστηματικής βοήθειας ά
πό την Κυβέρνηση τού ΠΑΣΟΚ. Θά προσ
παθήσει νά προσφέρει υπηρεσίες τεχνικές 
στις μικρές καί μεσαίες επιχειρήσεις, ώστε 
νά μπορέσουν νά έπιβιώσουν μέσα στόν άν- 
ταγωνισμό. Θά τούς δώσει δωρεάν πληροφό
ρηση γιά τή σύγχρονη, τεχνολογία. Θά τούς 
δώσει δωρεάν πληροφόρηση για τήν έσωτε- 
ρική καί γιά τή διεθνή άγορά. Θά τούς δώ
σει ευχέρεια γιά τήν συνεταιριστική αγορά 
πρώτων υλών. Θά τούς δώσει πιστώσεις. Θά 
τούς δώσει τήν εύχέρεια νά αγοράζουν μαζι
κά, νά προγραμματίζουν τις άγορές τους καί 
νά έχουν όλα τά πλεονεκτήματα, τά οποία 
διαθέτουν σήμερα οί τεράστιες επιχειρήσεις 
πού άνταγωνίζονται τις μικρές καί τις με
σαίες. Χρειάζονται δηλαδή κάποιοι συνεται
ρισμοί μικρών καί μεσαίων έπιχειρήσεων πού 
θά διατηρούν τήν αύτονοιιία τους Αύτό ται
ριάζει μέ τό πρόγραμμά μας, με τήν έννοια 
οτι όσο πιό πολλά είναι τά κέντρα άποφά- 
σεων, όσο λιγότερο συγκεντρωτική είναι ή 
οικονομία, τόσο πιό θετικά θά δουλεύουν νιά 
τδ συμφέρον τού Έλληνα πολίτη. Νομίζω ό
τι έδωσα μία άπάντηση άοκετά σαφή. Καί 
βέβαια εντυπωσιάζομαι άπό τό γεγονός ότι 
αύτέο οί έπιθέσεις πού γίνονται όιπό τήν Κυ
βέρνηση, άπό τή Δεξιά γενικότερα, άπό 
τούς πολιτικούς άντιπάλους μας, άναφέοουν 
σάν θέσεις τού ΠΑΣΟΚ πράγματα τά όποια 
είναι τελείως ξένα.

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η : Γνωρίζετε ότι σάς 
κατηγορούν σ υγκεκριμένα  ότι θά  
μ ετα βά λλετε τό  καθεστώς. Λένε ό 
τ ι  άπό  μ ία  άνοδο τού Π Α ΣΟ Κ  
στήν έξουσ ία  κινδυνεύει τό  άστι- 
κό καθεστώς...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τό μόνο πού κινδυνεύει όιπό

μία άνοδο τού ΠΑΣΟΚ, είναι ή μονοκρατο
ρία τής Δεξιάς. Τίποτ άλλο. .'Εκείνο πού 
κινδυνεύει είναι ή τσαπατσουλιά, ή προχει
ρότητα, ή κερδοσκοπία καί θά έλεγα, χωρίς 
νό είναι σκληρό, ή λωποδυσία γενικώς.

' Ε ΡΩ ΤΗ ΣΗ : θ ά  μού επιτρέψετε 
νά έπιμείνω: Επικαλούντα ι καί τό 
γεγονός ότι κάποτε έχετε μιλήσει 
γ ιά  «σοσιαλιστικό Σύνταγμα». 
Λένε ότι αύτό είναι κάτι πού θά 
μάς πάρει τ ις  περιουσίες, θά μάς 
στερήσει τό δ ικαίω μα νά είμαστε 
ελεύθεροι, θά επιβάλει μονοκομ
ματικό κράτος κλπ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ευχαρίστως θά απαντήσω καί 
σ ' αύτό. Βασικά θά πρέπει νά πει κανείς 
ότι τό Σύνταγμα είναι ένα πλαίσιο μέσα 
στό όποιο μπορεί νά νομοθετήσει τό Κοινο
βούλιο, γιά  νά κυβερνήσει μιά Κυβέρνηση. 
Τίθεται τό έρώτημα τί άλλαγές χρειάζεται 
ένα Σύνταγμα, όπως τό σημερινό, τού '75, 
σ ' αύτή τήν κατεύθυνση — δέν μιλώ γιά άλ
λα θέματα, Προεδρικές εξουσίες ή .κάτι τέ
τοιο, δέν άναφέρομαι σ’ αύτές τις όψεις τού 
Συντάγματος. Άναφέρομαι. στό τί δυνατότη
τες δίνει γιά  διάφορες μορφές έπιχειρηματι- 
κής πρωτοβουλίας, δημοσίων συνεταιρισμών 
καί Ιδιωτών. 'Οφείλω νά ομολογήσω ότι άν 
κανείς κοιτάξει αύτές τις διατάξεις τού πα
ρόντος Συντάγματος, δέν άναφέρομαι στις 
πολιτικές, θά δει. ότι παρά τις διαφωνίες 
μας έχουμε δυνατότητες σέ ό,τι άφορά στήν 
κοινωνικοοικονομική πολιτική μας. Ή  συμ
βολή μας, τής μικρής τό 1975 Κοινοβουλευ
τικής 'Ομάδας τού ΠΑΣΟΚ, στις συζητή
σεις γιά τό Σύνταγμα είχε άποδώσει πάρα 
πολύ σημαντικά. 'Ιδιαίτερα έπισημαίνω τήν 
πρόβλεψή πού γίνεται γ ιά  τόν προγραμμα
τισμό, γιά  τή διαδικασία έγκρΤσεως ένός 
ποογοάμματος άπό τή Βουλή. Κα! θά ήθελα 
νά κάνω μια παρατήρηση: Τό Σύνταγμα 
ποοβλέπει καί ό Νόμος έπιβάλει νά ύπάρχει 
ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα πενταετές. Ή  
Κυβέονηση δέν τό κατόρθωσε αύτό. Δέν ύ- 
πάονει σήμερα πενταετές πρόγραμμα έγκε· 
κοιμένο άπό τή Βουλή. Συμπερασματικά: Πι
στεύω ότι σέ ό,τι άφοοά τήν άποκέντρωση 
καί τήν κοινωνικοποίηση, δέν θά ύπάρξουν 
προβλήματα.

ΕΡΩ ΤΗ ΣΗ : Πώς κρίνετε τά  σχό
λ ια  τών άντιπάλων σας ότι πίσω 
άπό προθέσεις Συνταγματικών με
ταβ ολώ ν κρύβετα ι μ ιά  δ ιάθεση

τού Π Α ΣΟ Κ  νά  δημ ιουργήσ ει μο
νοκομματικό  Κ ράτος.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Έ ξ  Ιδίων κρίνουν τά άλλά- 
τρία. Ά ν υπάρχει μονοκομματικό κράτος 
στήν Ελλάδα, αύτό είναι τής Δεξιάς. Μέ τά 
έκλογικά τους πραξικοπήματα, μέ τή βία 
καί τή νοθεία, μέ τήν άλλαγή τών έκλογικών 
νόμων γ ιά  κάθε εκλογή καί τή χρησιμοποίη
ση όλων τών μέσων τής κρατικής, μηχανής, 
όπως λ.χ. συμβαίνει κσ! τώρα μέ τήν τη
λεόραση, έχουν γαντζωθεί στήν εξουσία, 
τη τη φορά είμαι βέβαιος οτι ο Λαός δέ, 2 
τούς τό έπιτρέψει. Οί θέσεις τού ΠΑΣΟΚ 
είναι νομίζω οί πιό δημοκρατικές πού έχουν 
εμφανιστεί. Λέμε άσφαλώς Κοινοβούλιο, ά- 
σφαλώς πολυκομματική πολιτική δομή. Ό 
μως, λέμε, δέν άρκεί αύτό γ ιά  τήν ολοκλή
ρωση τής Δημοκρατίας. ’Απαιτείται επίσης 
ό άνεξάρτητος συνδικαλισμός. Α παιτείται ε
πίσης Ισχυρή καί ακηδεμόνευτη Τοπική Αυ
τοδιοίκηση. Πιστεύουμε στήν άποκέντρωση. 
Τρεις είναι οί βάσεις τής Δημοκρατας γιά  
μάς. Κοινοβούλιο!, Συνδικαλισμός, Τοπική 
Αυτοδιοίκηση.

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η : Σ '  αύτό  τό  «σύστη
μα» τρ ιώ ν σημείω ν πού άνα φ έρα 

τε  6  ρόλος τού Κ οινοβουλίου ποιος 
ε ίνα ι; Ε ίνα ι κ υ ρ ια ρ χ ικ ό ς;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τό Κοινοβούλιο είναι δπτοφα- 
σιστικδ, δέν ύπάρχει αμφισβήτηση. Οί νόμοι 
τού Κοινοβουλίου θέτουν τά πλαίσια γ ιά  τή 
δραστηριότητα τόσο τής Τοπικής Αύτοδιοι- 
κήσεως όσο καί τών συνδικαλιστικών οργα
νώσεων. Επομένως είναι κυρίαρχος ό ρόλος 
τού Κοινοβουλίου.

Ε ^Υ Τ Η Σ Η : Μιά καί μ ιλάμε γ ιά  
συ.υικαλισμό — τί μπορείτε νά μάς 
πείτε γ ιά  τήν εισοδηματική πολι
τική σας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τό ΠΑΣΟΚ θά ακολουθήσει 
εισοδηματική πολιτική πού θά άποδλέπει σέ 
διαρκή βελτίωση τής θέσης τών εργαζομένων. 
Εισοδηματική πολιτική πού θά είναι δίκαιη, 
8ά έξυπηρετεί τά συμφέροντα τών εργαζομέ
νων τόσο τού αγρότη όσο καί τού μισθωτού 
καί έργάτη. Γ ιά τό μεν μισθωτό καί εργά
τη θά γίνεται τιμαριθμική άναπροσαρμογή 
καί γ ιά  τόν.άγρότη θά υπάρχει πλήρης κά
λυψη τού κόστους παραγωγής. Είναι βασι
κές έξαγγελίες μας αύτές.

7 . Η πολιτική ταυτότητα τού Π Α Σ Ο Κ
ΕΡΩ ΤΗ ΣΗ : θ ά  ήθελα τώ ρα νά 
θέσω ένα έρώτημα σχετικό μέ τήν 
πολιτική, ταυτότητα τού ΠΑΣΟΚ. 
Καί πρώτα - πρώτα πώς βλέπετε 
έσείς τό πολιτικό σκηνικό;

ξη στήν 'Ελλάδα σημαντικά στοιχεία πού 
τή διαφοροποιούν άπό τή Δεξιά.

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η : Σ ή μ ερ α  ή δ εξ ιά  λέει 
ότι έχε ι ά λλά ξει. Τ ί νομ ίζετε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ά ς  άρχίσω μέ τή Δεξιά. Ή  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ή  σημερινή Δεξιά κατά τή
Δεξιά στήν Ελλάδα είναι δεμένη μέ τά με- γνώμη μου είναι καθ' όλα όμοια μέ τήν πα-

____ _ _ ΛΡί.
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Ότατν γίνει Κυβέρνηση τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. αύτό που κινδυνεύει, τονί
ζει ό κ. Α. Γ. Παπανδρέου, είναι όχι τό καθεστώς άλλά ή τσαπα

τσουλιά, ή αισχροκέρδεια, ή λωποδυσία γενικώς! .

γάλα οικονομικά συμφέροντα τού μονοπωλια
κού κεφαλαίου, ξένου καί ντόπιου, είναι δε
μένη μέ έναν ολιγάριθμο άριθμό εταιριών, ε
πιχειρήσεων τών όποιων ούσιαστικά τά συμ
φέροντα έξυπηρετεί ή οικονομική της πολι
τική. Στό παρελθόν υπήρξε ταυτιστή της μέ 
τό βασιλικό θεσμό, μέ τά Ανάκτορα. Ου
σιαστικός άρχηγός τού κόμματος τής. Δε
ξιάς ήταν στό παρελθόν ό βασιλιάς. Τά. Α 
νάκτορα. Πέρα άπό αύτό ή Δεξιά στήν Έ λ- 
λόιδα χαρακτηρίζεται άπό τήν εξάρτησή της 
άπό μεγάλη «προστόττιδα δύναμη», όιπό .αυ
τό πού λέμε «ξένα κέντρα όατοφάσεων». Είναι 
άκόμη χαρακτηριστικό της ότι έχει διαμορ
φώσει μιά κρατική μηχανή ή όποια νά εξυ
πηρετεί τά κομματικά της συμφέροντα. Υ 
πάρχει δηλαδή μιά ταύτιση κράτους καί κόμ
ματος κα! μία έξάοτηση άπό «ξένο κέντρο 
αποφάσεων».

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η : Γό Κέντρο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τό Κέντρο ιστορικά έχει βα
σικά τις πηγές του στό Κόμμα τών Φιλελευ
θέρων. Ό  Βενιζελισμός, πού είναι καί ή 
προϊστορία τού Κέντρου στήν Ελλάδα, ά
σφαλώς περιείχε πολύ σημαντικά στοιχεία ε
ξυγίανσης τής κρατικής μηχανής. Ή  κρατι
κή μηχανή κατελήψθη ούσιαστικά άπό τή Δε
ξιά ύστερα όπό τήν Μεταξική δικτατορία τού 
1936. Πριν όπό αύτό ό Βενιζέλος ήταν ή 
άνανέωση, ήταν ό εκσυγχρονισμός, ήταν ή 
αστική επανάσταση. Αύτό πού ακολούθησε 
μέ κύριο εκφραστή τόν Γεώργιο Παπανδρέου, 
ήταν ή προσπάθεια γιά όποκομματικοποίηση 
τού κράτους. Έ πίσης θ ά λ εγα  ότι ή κεντρώα 
παράταξη απέναντι στό θεσμό τής βασιλείας 
είχε τελείως άλλη στάση όπό κείνη τής Δε
ξιάς. Τό περίφημο «ποιος κυβερνά, ό βασι
λεύς ή ό λαός;» είναι χαρακτηριστικό τού 
κεντρώου κλίματος. Αύτή λοιπόν ή στάση τού 
Κέντρου όπέναντι στό μονοκομματικό κρά
τος καί απέναντι στις εξουσίες τού βασιλιά, 
υπήρξαν θετικά στοιχεία. Υπάρχουν καί άλ
λα στοιχεία στή γενικότερη πολιτική τού Κέν
τρου όπως είναι ή Παιδεία, τομέας πραγμα
τικά πολύ σημαντικός, στόν όποιο ή Κεν
τρώα παράταξη ήταν φωτισμένη. Καί υπάρ
χει καί ή τοποθέτηση γιά μιά ανακατανομή 
τού εισοδήματος σέ όφελος τών άσθενεστέ- 
ρων, τών λαϊκών τάξεων καί βέβαια, τού ά
γρότη,, ό όποιος ήταν εξουθενωμένος κυριολε
κτικά. Περιέχει, λοιπόν, ή κεντρώα τταράπα-

λαιά μέ μία εξαίρεση βασική, ότι έχει έκλεί- 
ψει ό θεσμός τού βασιλέώς. Ό μω ς παραμέ
νει τό κράτος τής Δεξιάς, παραμένει ή δο
ρυφορική σχέση πρός τά ξένα κέντρα άπο- 
ψάσεων. Παρά ορισμένες ίσως άλλαγές στό 
κλίμα, βασικά παραμένει ή ταύτιση μέ τήν 
οικονομική ολιγαρχία, οπωσδήποτε. Καί οί 
κεντρώες δυνάμεις αυτήν τήν περίοδο διατη
ρούν τό παλαιό χαρακτηριστικό τής πόλης 
ένάντια στήν ταύτιση Κρόττους καί κόμμα
τος τής Δεξιάς.

ΕΡΩ ΤΗ ΣΗ : Καί τό ΠΑ.ΣΟ.Κ.;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ· Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. διακρίνεται σα
φώς. Σέ ότι άφορά τή δομή τού κράτους α
σφαλώς πρέπει νά τεθεί τέρμα στή μονοκρα- 
τορίο^τής Δεξιάς. Σέ ότι άφορά τις ξένες δυ
νάμεις; τά μητροπολιτικό κέντρα τού έξωτε- 
ρικού υπάρχει κάποια προσέγγιση. Έμείς 
6έβσ'Ψ?τγωυιζόμαστε γιά μιά έθνική ανεξαρ
τησία ωτε πολυδιάστατη έννοια — πολιτικά, 
κοινωνικά, οικονομικά καί πολιτιστικά. Έ π ί
σης σέ ότι άφορά τήν οικονομική καί κοινω
νική δομή είμαστε σοσιαλιστές. Πιστεύουμε 
στόν έλληνικό δρόμο γιά τό σοσιαλισμό, ό
πως έμείς τόν διαμορφώνουμε καί δέν τόν κλέ
βουμε άπό ξένα πρότυπα, άπό οίοδήποτε ξέ
νο πρότυπο.

ΕΡΩ ΤΗ ΣΗ : Ποιες νομίζετε οτι
είναι οί προοπτικές γ ιά  τό χώρο
τού Κέντρου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΣτΑν ελληνική πραγματικότη- 
ταό χώρος τού Κέντρου δέν μπορεί πιά νά 
προσδιοριστεί μέ σαφήνεια. Έκείνο πού εί
ναι προοδευτικό καί ριζοσπαστικό μέσα ατό 
Κέντρο, πού τό ονομάζαμε^ Κεντροαριστερά, 
αύτό εκφράζεται τώρα κατά τρόπο πολύ συ
νειδητό πιά οστό τις δυνάμεις οτύ ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
οί όποιες έλκουν σημαντικές λαϊκές δυνάμεις 
άπό τήν Κεντροαριστερά τού ’64 - '65 - '66 
'67. Άλλά βέβαια έχουν καί πολλούς άλ
λους στρατευμένους άπό άλλες πηγές, όπως 
άπό τή Νεολαία του Πολυτεχνείου. Είναι καί 
πολλοί πού ήταν στήν Παραδοσιακή Αριστε
ρά. Βέβαια σήμερα υπάρχει καί μιά πολύ ση
μαντική μετατόπιση άπό τή λαϊκή βάση τής 
Δεξιάς στή λαϊκή βάση τού ΠΑΣΟΚ. Πι
στεύω ότι πραγματικά ό ρόλος τού Κέν
τρου, τώρα που υπάρχει ή παρουσία τού 
ΠΑΣΟΚ στενεύει πάρα πολύ.

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η : Ποιος νομ ίζετε ότι

κα λύπτε ι τώ ρ α  τδ  χώ ρο  τού Κέν
τρου ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τό ΠΑΣΟΚ *χτ\κ&, σέ ό,τι 
άφορά τήν συντριπτική πλειοψηφία τής λαϊ
κής του βάσης.

ΕΡΩ ΤΗ ΣΗ : Πώς συμβιβάζεται 
αύτό μέ τό γεγονός ότι κάποιος 
άπό τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. έμψανίστηκε νά 
άπαρνείται τόν Βενιζέλο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ό  Βενιζέλος άνήκει στΎ Ι
στορία. Πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει νά 
τόν δούμε στά ιστορικό του πλαίσιο. Δέν έ
χει νόημα, λ.χ. νά διεκδικεί ή δεξιά ή τό 
ΠΑΣΟΚ ή όποιοδήποτε άλλο κόμμα τόν Βε
νιζέλο. Ό  Βενιζέλος ήταν μιά άλλη εποχή, 
μιά έποχή πού είχε τά δικά της χαρακτηρι
στικά. Νομίζω πώς είναι μιά καπηλεία τό 
νά προσπαθεί νά ταυτίσει κανείς τόν εαυτό 
του ή τό κόμμα του μέ έναν 'Ανδρα τερα
στίων διαστάσεων, άλλά άλλης εποχής. Εί
ναι νομίζω πάρα πολύ κουτό τό νά έπιτίθεται 
κανείς κατά τού Βενιζέλου, άπως δέ νομίζω 
πολύ έξυπνο νά επιμένει ότι τόν έχει κλη
ρονομήσει. Είναι μιά άλλη έποχή.

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η : Πώς βλέπετε τήν προ
σ πά θεια  τή ς  «Ν έας Δ ημοκρατίας»  
νά  προσετα ιρ ισ θεί ψηφοφόρους ά 
πό  το  Κ έντρο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Βέβαια ή όλη ιστορία τής «δι-

ευρύνσεως» είναι πραγματικά απαράδεκτη. 
'Εχει πραγματικά κανείς ένα αίσθημα ντρο
πής, ότι κυβέρνηση καί Κοινοβου\ευτι:<η Ο
μάδα τής δεξιάς προσπαθούν νά διατυπώσουν 
καί νά διαμορφώσουν άκάμη καί τόν εκλογι
κό νόμο μέ κριτήριο τή «διεύρυνση», μέ κρι
τήριο δηλαδή καθαρά έκείνο πού νομίζουν 
κομματικό τους συμφέρον. Καί δέν μπορώ νά 
θυμηθώ τίποτε παράλληλο, είναι δείγμα με
γάλης φθοράς, γ ιά  νά μήν πώ βαρύτερη λέ
ξη. Άλλά οπωσδήποτε θεωρώ τήν προσπά
θεια αύτή έκ τών προτέρων καταδικασμένη. 
Δηλαδή δέν άποκλείω τό νά κατορθώσουν νά 
άποσπάκτουν μερικά στελέχη πού θά ένδια- 
φέρονταν γιά  «όφίτσια»... Δέ θά μπορέσουν, 
όμως, νά μετακινήσουν τή λαϊκή βάση. Έχει 
μνήμη ό Λαός. Καί έδώ θέλω νά κάνω μιά 
παρατήρηση. Τό 1974 πήρε συντριπτική 
πλειοψηφία 6 νυν Πρόεδρος τής Δημοκρατίας, 
όπως παλαιότερα ό Γεώργιος Παπανδρέου. 
Τότε, όμως, ήταν μιά κρίσιμη καμπή στήν ι
στορία αύτής τής χώρας καί δ Λαός έκρινε 
ότι ή προσωπικότητα τού Καραμανλή έπαιζε 
άτποφσιστικό ρόλο, γ ιά  μιά ομαλή μετάβαση 
σέ δημοκρατικούς θεσμούς. Τότε κα! Κεντρώοι 
ψήφισαν δεξιά. Δέν ύπάρχουν όοάλογες συ*»· 
θήκες σήμερα, καί ή Ιστορική μνήμη τού Λα
ού μας είναι τέτοια ώστε νά μήν έπιτρέπει 
τή μετακίνηση. Μετακινούνται στελέχη άλλά 
θυμίζουν τό έγχείρημα τής Αποστασίας. Ά - 
ξιολογότατα στελέχη τής τότε ΕΚ έφτια
ξαν τό άλλο σχήμα, τδ σχήμα τών Αποστα
τών. Τους ακολούθησε ή βάση} ’Οχ».

8 . Ι\ΙΑΤΟ, αμερικανικές βάσεις, ΕΟ Κ
Ε ΡΩΤΗ Σ Η : θ ά  ήθελα  τώ ρ α  νά  
κάνω ορ ισμένες ερω τήσεις γ ιά  θέ
μ α τα  έζω τερ ικής πολιτικής. Υ π ά ρ 
χ ε ι  λ .χ . τό  θέμ α  τού ΝΑΤΟ. Πώς 
βλέπετε τή θέση τής ’Ε λλάδος ά- 
πέναντι στό  ΝΑΤΟ μέ βάση τ ις  
π ρ α γ μ α τ ικ ές  άμ υντικές ά ν ά γκ ες  
τή ς  χώ ρ α ς ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τό ΝΑΤΟ έχει γ ιά  τήν ’Ελ
λάδα τελείως άλλη έννοια άπό ότι έχει γιά 
τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Διότι έμείς 
συνδέουμε τό ΝΑΤΟ καί τόν άμερικανικό πα
ράγοντα, πού ύποκοθιστά στήν 'Ελλάδα τήν 
έννοια ΝΑΤΟ, μέ τήν εμπειρία τής αποστα
σ ία ς  το ύ  '6 5 .  τήν  εμπειρία  τού πραξικοπή
ματος του 1967, την εμπείρΐ«*. 
στήν Κύπρο τό '74, τήν εμπειρία/ άπο όλα 
αυτά τά χρόνια πού λέγεται επιθετικότητα 
τής Τουρκίας κα! στήριξη άπό τήν Συμμα- 
χία τής Τουρκίας. Αύτά ότν τά λάβει υπόψη 
του κανείς δέν έχει έννοια κόιν νά συζητείται 
άπό Έλληνα ή συμμετοχή σέ μιά τέτοια Συμ- 
μαχία πού έχει υπονομεύσει κα! εντός τής 
χώρας τούς δημοκρατικούς θεσμούς κα! σέ ό,τι 
άφορά στήν άκεραιότητσ τής χώρας έπίσης 
τήν έχει υποσκάψει καί τήν υποσκάπτει. Δέν 
είναι συγκρίσιμη τότε ή ύπόθεση τής 'Ελλά
δας ούτε μέ εκείνη τής 'Ιταλίας, τής Γαλ
λίας κ.λπ.

Ή  παραμονή μας στό ΝΑΤΟ περιέχει με- 
γόΛους κινδύνους γιά  τό Έθνος! Καί αφο
ρά στήν Τουρκία. Είναι άπλό τό θέμα. 'Αν 
διαβάσει κανείς τή συμφωνία Χαίηγκ - Ντά- 
6ου ή τή συμφωνία Ρότζερς ή ό,τιδήποτε 
πού συνδέεται μέ την επάνοδο στό ΝΑΤΟ, 
θά δει ξεκάθαρα ότι: Ή  Ελλάδα ώς μ έ
λ ο ς  τ ή ς  Σ υ μ μ α χ ί α ς  έχει σάν 
πρόβλημα τό Βορρά, τό Σύμφωνο τής Βαρ
σοβίας. Αύτό σημαίνει ότι οί Ένοπλες Δυ
νάμεις τής χώρας μας πρέπει νά έχουν τέ
τοια διάταξη καί τέτοιο εξοπλισμό πού νά 
άντιμετωπίζει αυτόν τόν κίνδυνο. Δέν άνα- 
γνωρϊζεται πρόβλημα έξ Ανατολών. Καί σέ 
όλες τις διαπραγματεύσεις Ελλάδας —  Ν. 
Α Τ Ό . καί ’Ελλάδας —  ΗΠΑ δέν έχουν πο
τέ οί Αμερικανοί ή τό ΝΑΤΟ προχωρήσει 
σέ όποιοδήποτε έγγύηση, όχι μόνον τών συ
νόρων μας στό Αιγαίο, αλλά άκόμη καί στήν 
άπαγόρευση χρήσης βίας στό Αιγαίο. Άρ- 
νούνται καί αύτό. Καί στήν ερώτηση τί θά 
κάνει τό ΝΑΤΟ σέ περίπτωση έπιθέσειος 
τής Τουρκίας κατά τής ’Ελλάδας ή άπάν
τηση είναι: δέν άφορά στό ΝΑΤΟ, μέ τήν 
έννοια^ ότι δέν προβλέπεται στό ΝΑΤΟ ό- 
ποιαδήποτε όοντίδραση σέ μιά τέτοια περί
πτωσή. Γ ιά μάς τό μεγάλο θέμα είναι ή Τουρ
κία. Αποτελεί μακροπρόθεσμο κίνδυνο γιά  
τήν 'Ελλάδα. Ό σ ο ι πιστεύουν ότι ύπάρχει 
δυνατότητα εύκολης ρύθμισης καί διευθέτη
σης καί «κλεισίματος» τού ελληνοτουρκικού 
κάνουν λάθος. Δέ σημαίνει ότι πιστεύω σέ 
πόλεμο. Αντίθετα πρέπει νά κάνουμε ό,τι εί
ναι δυνατός γιά  νά έχουμε ειρηνική πορεία. 
Άλλά τό νά μή δούμε τόν κίνδυνο κα! νά μήν 
ετοιμαστούμε γ ι’ αύτόν είναι έθνικό έγκλημα. 
Ό λες οί Ένοπλες Δυνάμεις τής χώρας μας 
πρέπει νά άφορούν μόνο στήν προστασία τού 
Αιγαίου καί τής Θράκης. Αύτό είναι τό θέ
μα κλειδί. Καί γ ι ' αύτό ό βασικός, ό στρα
τηγικός προσανατολισμός τού ΠΑΣΟΚ είναι 
ή ά π ο  χ_ώ ρ η σ η ά π  ό τ  ό Ν. Α. 
Τ. Ο. Στό ρυθμό υλοποίησης αυτού τού 
στόχου τό ΠΑΣΟΚ θά λάβει ύπόψη του τό
σο τις έξοπλιστικές άνάγκες τών Ενόπλων 
Δυνάμεων τής χώρας μας, όσο καί τΠν εξέ
λιξη τού συσχετισμού δυνάμεων στό διεθνή 
χώρο καί ειδικότερα στήν περιοχή μας.

ΕΡΩ ΤΗ ΣΗ : Πώς βλέπετε τό ζή
τημα τών άμερικανικών βάσεων 
στην Ε λ λ ά δ α :

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μπορεί νά μιλήσει κανείς λε
πτομερώς γιά τό τί ζητά ή ελληνική κυβέρ
νηση μέ αντάλλαγμα τήν παρουσία τών βά
σεων Είμαι σέ θέση νά γνωρίζω ότι οί Α 
μερικανοί ώς τώρα δέν δίδουν τίποτα άπό 
αύτά τά όποια ζητεί ή Κυβέρνηση. Είναι 
έπίσης σαφές ότι τό πράγμα οδεύει πρός 
αναβολή, εκτός άν τήν τελευταία στιγμή, 
κάτω όιπό πιέσεις, κλείσει μιά συμφωνία. Πι
στεύω ότι ή Αμερική δέν έπείγεται, διότι 
τό ύπαρχον καθεστώς είναι ευνοϊκότερο άπό 
όποιοδήποτε καθεστώς καινούργιο. Δέν άπο
κλείω αύτό τό πρόβλημα νά έρθει στήν κυ
βέρνηση τή δική μας, μετά τις έκλογές. Ή  
θέση τού ΠΑΣΟΚ διατυπώθηκε μέ σαφή
νεια καί πληρότητα τδ 1977, στις Κατευ
θυντήριες Γραμμές Κυβερνητικής Πολιτικής. 
Τό ΠΑΣΟΚ είναι θεμελιακά αντίθετο στή 
συμμετοχή τής χώρας μας σέ ψυχροπολεμικά 
μπλόκ. Καί είναι κατά συνέπεια θεμελιακά 
αντίθετο στήν παρουσία ξένων βάσεων στό 
έδαφος μας. Σέ κάθε περίπτωση, θεωρεί τήν 
παρουσία πυρηνικών όπλων στή χώρα μας 
απαράδεκτη —  καί συμμετέχει ενεργά στόν 
άγώνα γιά τήν άπομάκρυνση τών ξένων βά
σεων καί τών πυρηνικών κεφαλών άπό ιή 
Μεσόγειο, τά Βαλκάνια καί γενικότερα τήν 
Ευρώπη. Ό  άγώνας μας αύτός εντάσσεται 
στή γενικότερη πολιτική μας γιά τήν ύφεση, 
τήν ειρήνη καί τόν άφοπλισμό.

Έχουμε τονίσει έπανειλημμένα ότι ή ά
πομάκρυνση τών βάσεων όιπό τό έδαφάς μας 
μπορεί νά περόισει οπτό μιά πρώτη φάση 
«στεγανοποίηαης». Αύτό σημαίνει ουσιαστι
κά δύο πράγματα. Πρώτο, τή διαμόρφωση 
ένός χρονοδιαγράμματος γιά τήν άπομάκρυν- 
σή τους —  καί δεύτερο τήιν έξασφάλιση, όη

καμιά πτυχή τής δικής μας αμυντικής ικα
νότητας δέν έξαρτάται^άπό τις βάσεις. Φυ
σικά άπομάκρυνση τών πυρηνικών κεφαλών 
άπό τό έδαφος μας θά πραγματοποιηθεί ά
μεσα. Σ ' αύτή τήν περίπτωση δεν χωράει 
κανένα χρονοδιάγραμμα.

Γ ιά όσο διάστημα, στά πλαίσια τού συγ
κεκριμένου χρονοδιαγράμματος, οί βάσεις 
λειτουργούν —  είναι σαφές πώς θά πρέπει 
νά ύπάρχει άποτελεσματικός έλληνικός έλεγ
χος. Έλεγχος πού νά έξασφαλίζει ότι καμιά 
άμερικανική στρατιωτική έπιχείρηση δέν πρό
κειται νά στηριχθεί σέ βάσεις πού βρίσκον-, 
ται σέ έλληνικό έδαφος. Έπίσης, θά επι
βάλλει καί θά διατηρήσει ή ’Ελλάδα τό δι
καίωμα αναστολής τής λειτουργίας τους, ό- 
■ϋ ο τ ^ ,π,'ΓΓή άπό τό έθνικό μας
έχει τό δικαίωμα όιγοράς εξοπλισμού απο 
τις ΗΠΑ μέ όρους όχι δυσμενέστερους άπό 
εκείνους πού παρέχονται στήν Τουρκία.

Έφ’ όσον δέν ικανοποιηθούν όλοι αύτο! οί 
όροι — δέν θά υπάρξει καί περιθώριο δια- 
βουλεύσεων σέ ό,τι άφορά τό «χρονοδιάγραμ
μα» πού σέ τέτοια περίπτωση, θά άποφασι- 
σθεί μονομερώς άπό τήν ελληνική κυβέρνηση.

ΕΡΩ ΤΗ ΣΗ : Έ ν α  άλλο θέμα εί
ναι οί σχέσεις μέ τ ις  Εύρωπαϊκές 
Κοινότητες. Είναι δεδομένη ή άρ
νηση τού ΠΑΣΟΚ στήν επιλογή 
συμμετοχής στις Ευρωπαϊκές Κοι
νότητες. Από τήν άλλη πλευρά εί
ναι έπίσης δεδομένο τό ότι είμα
στε πλέον στις Εύρωπαϊκές Κοινό
τητες. Πώς βλέπετε τά  πράγματα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πρώτα οπτ’ όλα θά πώ ότι δυ
στυχώς πιστεύω πώς τό ΠΑΣΟΚ θά δικαιω
θεί, άν δέν έχει ήδη δικαιωθεί. Οί επιπτώ
σεις τής ένταξης στά εισοδήματα τών 'Ελ
λήνων άγροτών είναι άρνητικές. Ή  θέση τού 
νά μήν είμαστε μέλη άλλά νά είμαστε συν- 
δεδεμένοι μέ ειδική συμφωνία είναι σωστή. 
Κα! παραμένει θέση μας ότι όπταιτείται μιά 
απόφαση τού Λαού, δηλ. Δημοψήφισμα μέ 
δυό ερωτήματα: Παραμονή στήν ΕΟΚ ή έ
ξοδος καί ειδική συμφωνία; Ή  κυβέρνηση 
μπήκε στήν Κοινή 'Αγορά χωρίς ενημέρωση 
τού Λαού, χωρίς νά έχει τήν άποψη τού Λαού 
καί μπήκε ταυτόχρονα χωρίς όποιαδήποτε άλ
λη προετοιμασία γιά νά άποφύγουμε τουλά
χιστο τήν καταστροφή.

ΕΡΩ ΤΗ ΣΗ : 'Ορισμένοι άντίπαλοΐ 
σας, όπως γνωρίζετε, σάς κατηγο
ρούν γ ιά  παλινωδίες. Ό τ ι  μετοο- 
βάλετε θέσεις σέ διάφορα ζητή
ματα...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Γνωρίζω ότι λένε διάφορα γιά 
λόγους προπαγάνδας. Νομίζουν ότι έτσι κά
τι μπορεί νά περισώσουν! Τή θέση μας γιά 
τήν ΕΟΚ τήν καθορίσαμε τό 1977 στή Θεσ
σαλονίκη, όταν είπαμε ότι πρέπει νά γίνει 
Δημοψήφισμα. Αύτή είναι καί τώρα ή θέση 
μας. Τό ότι άφού είμαστε μέσα στήν ΕΟΚ 
πρέπει νά δώσουμε τή μάχη γιά τά συμφέ
ροντα τής χώρας μας είναι αυτονόητο γιά 
ένα κόμμα όπως τό ΠΑΣΟΚ πού άναλαμ- 
βάνει τις ευθύνες του άπτέναντι στό Λαό καί 
τή Χώρα. Τό ΠΑΣΟΚ ξεκίνάοει σαν ένα νέο 
Κίνημα πού έχει ανάγκη ταυτότητας καί αυ
τό προσδιορίζεται άατό τό όραμά του γιά 
τόν τόπο μας, άπό τήν Ιδρυτική του Διακή
ρυξη. Έ να  κόμμα όμως, πού πλησιάζει τήν 
έξουσία ή παίρνει τήν εξουσία έχει νά άντι- 
μετωπίσει ένδιάμεσους στόχους. Αύτοί οί εν
διάμεσοι στόχοι δέν καθορίζονται μόνο άπό 
τόν τελικό σκοπό άλλά καί άπό τά μποφώρ 
πού βρίσκεις στό δρόμο.

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η : Ε ίπατε πρόσφατα ό
τι ό σημερινός Πρωθυπουργός κά
νει πολύ άσχημα όταν άναμειγνύει 
τό όνομα τού Προέδρου τής Δη
μοκρατίας στήν προεκλογική μά
χη. Τί έννοείτε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σήμερα ό κ. Καραμανλής εί- 
ναι_ ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας. 'Αναμφι
σβήτητα έχει τήν πολιτική του ιστορία. Καί 
τήν κομματική του Ιστορία. Είναι ό ιδρυτής 
τής Νέας Δημοκρατίας. Ποιος τό άμφίσβη- 
τεί; Ά λλά  νομίζω ότι, έφ' όσον θέλουμε νά 
στηρίξουμε τούς θεσμούς καί όχι νά τους υ
πονομεύσουμε, είναι καθήκον καί τής Συμπο
λίτευσης καί τής Αντιπολίτευσης σέ όποιεσ- 
δήποτε άντικρουόμενες θέσεις καί άν παίρ
νουν σέ πολιτικά θέματα άκόμη καί στήν κρι
τική τού παρελθόντος, νά μήν άναφέροντσι 
στόν Πρόεδρο τής Δημοκρατίας. Δέν έπιτρέ- 
πεται νά χρησιμοποιηθεί ό Πρόεδρος τής Δη
μοκρατίας άπό τή Νέα Δημοκρατία στόν ε
κλογικό άγώνα εναντίον τού ΠΑΣΟΚ. Γιατί 
ό κ. Καραμανλής σάν Πρόεδρος τής Δημο
κρατίας δέν μπορεί νά άνήκει ή νά ταυτίζε
ται μέ κόμματα. Είναι κρίσιμο γιά τούς δη
μοκρατικούς θεσμούς μας καί γιά τό μέλλον 
τής Χώρας, ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας νά 
είναι ουδέτερος απέναντι στά κόμματα. Καί 
είναι τεράστιο σφάλμα τό όποιο καταλογί
ζουμε στόν κ. Ράλλη ή προσπάθειά του νά 
ταυτίσει τόν έαυτό του καί τό κόμμα του, 
σ ' αύτή τήν εκλογική αναμέτρηση, μέ τόν 
Πρόεδρο τής Δημοκρατίας.


