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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ TOY ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΔΡΕΑ Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΙΙΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ:

Ο Πρωθυπουργός είπε στην αρχή τα εξής:
\

"Θα σας πω μόνον δυό λόγια για να ξεκινήσουμε. Το βασικό 
είναι ότι πραγματικά, τόσο εγώ όσο και οι συνάδελφοί μου, έχουμε 
πραγματικά εντυπωσιασθεί από τη- συγκέντρωση στις Σέρρες και αισθα
νόμαστε βαθύτατα υπόχρεοι, στο λαό των Σερρών και της Ανατολικής 
Μακεδονίας. Απόψε ακούω ότι και η συγκέντρωση της Καβάλας, θα είναι 
ανάλογη με τη συγκέντρωση των Σερρών. *Εχω εντυπωσιαστεί για την 
εμπιστοσύνη την οποία δείχνει ο λαός μας και τη στήριξη που δίνει 
στη συνέχιση του έργου που αρχίσαμε τρισήμισυ χρόνια πριν.

Τα προγνωστικά που στηρίζονταν σε διάφορα γκάλοπ - και δεν 
κρίνω αρνητικά τα γκάλοπ - έξέφραζαν ένα κλίμα τότε και προχθές 
ακόμα, αλλά σήμερα δεν εκφράζουν πια το κλίμα. Και αυτό γιατί η ανα - 
μέτρηση έχει πάρει τώρα σάρκα και οστά. Τώρα βρισκόμαστε στην πορεία 
και κρινόμαστε και οι δυό παρατάξεις. Θα έλεγα,^βέβαια,ότι όλοι κρί
νο ν τα ι, όχι μόνον οι δύο παρατάξεις. Αλλά κρίνεται κατά κύριο λόγο 
αυτή η αναμέτρηση και κρίνεται τόσο από τα έργα, όσο και από τα λόγια.

«
Θα μου πείτε τα έργα κρίνονται τώρα;*Οχι τα έργα τώρα. Εμείς*” 

δεχόμαστε μια σύγκριση σαράντα χρόνων δεξιάς με τέσσερα χρόνια ΠΑΣΟΚ. * 
Τη δεχόμαστε ευχαρίστως. Και επομένως μπορώ να συμπεράνω και πιστεύω, 
ότι ο λαός με την ωριμότητα, την αγωνιστικότητα και το πάθος που 
δείχνει για την νέα Ελλάδα, θα μας δώσει μια σημαντικότατη νίκη.
Δε συζητά κανείς φυσικά το άν θα έχουμε αυτοδυναμία ή όχι, γιατί μιλά
με για κάτι πολύ παραπάνω από το απλώς αυτοδυναμία.Το λέω αυτό τώρα, 
δεν το έχω πει άλλοτε τόσο δυνατά και τδόο καθαρά όσο τό λέω τώρα. 
Γιατί είναι σαφής η ένδειξη, ότι η Μακεδονία, τουλάχιστον ηΑνατολική 
Μακεδονία που επισκεφθήκαμε, θα μας δώσει μεγαλύτερη δύναμη “σε ψήφους 
και σε έδρες απ'ότι μας έδωσε το .1981. Και με την ευκαιρία αυτή και 
ένα θερμό ευχαριστώ στο λαό της Μακεδονίας και στον ελληνικό λαό γενι
κότερα για τη στήριξη του αγώνα μας, ενός αγιονα που δεν αποβλέπει 
στην, εξουσία για την εξουσία, αλλά ενός αγώνα που αποβλέπει στην Αλλα
γή, σε αλλαγή δομών στη χώρα μας και ιδιαίτερα στην οικονομία μας,
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τέτοια που να μας επιτρέψει την επιβίωσή μας και την ανάπτυξή μας 
στα πλαίσια της ΕΟΚ η οποία τουλάχιστον αυτή την περίοδο - και γι’ 
αρκετό καιρό στο μέλλον - φαίνεται συντηρητική , "σπαγγοδεμένη" και 
όχι π'ια ευέλικτη και ικανή να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τον παγκό
σμιο ανταγωνισμό στον οποίο κύριοι αντίπαλοι είναι οι Ιάπωνες και 
οι Αμερικανοί.

Το κύριο και βασικό έργο μας αυτή την τετραετία είναι να εξα
σφαλίσουμε αυτήν την οικονομική αυτοδύναμη πορεία προς το μέλλον.

Έχουμε και είμαι περήφανος γι'αυτό σημαντικές επιτυχίες στον 
τομέα της εξωτερικής πολιτικής. 'Οχι ότι τα προβλήματα' έπαψαν να 
υπάρχουν, υπάρχουν αλλά τώρα υπάρχει και ενιαία αντίληψη για την 
αντιμετώπισή τους η οποία στηρίζεται στις αρχιές της εθνικής ανεξαρ
τησίας και της χωρίς όρους προάσπισης της εδαφικής ακεραιότητας της 
πατρίδας μας.

Σας ευχαριστώ που είσαστε εδω, μαζί μου και ιδιαίτερα θα ευχα
ριστήσω τους Μακεδόνες και τους Καβαλιώτες συναδέλφους σας που έίναι 
παρόντες.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Για την εξωτερική πολιτική πότε θα μιλήσετε κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ; Επειδή γι'αυτό το θέμα δεν αρκούν απλώς δύο λόγια, θα 
πρέπει να επιλέξω τουλάχιστον το μισό μιας ομιλίας που θ<„ έχει και 
πλήρη τηλεοπτική κάλυψη για να παρουσιάσω τόσο το έργο μας σ'αυτόν 
τον τομέα, όσο και τα προβλήματα και τις προοπτικές. Δεν είμαι σε 
θέση να σας πω αυτή την ώρα. Δεν έχουμε ακόμη μοιράσει την ομιλία σε 
κύρια θέματα.

'Οπως σας είπε, νομίζω, ο κ. Ααλιώτης, ο .βασικός καμβάς,το μοτίβο 
του αποψινού λόγου, δεν διαφέρει σημαντικά από αυτόν των Σερρών. 
Υπάρχουν όμως δύο - τρία σημεία, τα οποία θα ήθελα να τονίσω. Το ένα 
αφορά την ανεργία που αναμφισβήτητα είναι πρώτο θέμα και που συμπυ
κνώνει αν θέλετε, τις αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας, μα και της 
παγκόσμιας οικονομίας. Είναι κάτι που βρίσκεται σε άμεση αντίθεση με



παράταξη
τις εξαγγελίες μας και με τους στόχους' μας.Γιατί σαν σοσιαλιστική 

και κυβέρνηση το πρώτο που δεν πρέπει να ανεχόμαστε*είναι η ανεργία 
και ιδιαίτερα η ανεργία που πλήττει τους νέους και τη γυναίκα και 
γενικότερα ευπαθείς ομάδες του κοινωνικού συνόλου.

Το δεύτερο είναι, με κάποια έμφαση που θα δώσουμε, ο τομέας των 
μικρομεσαίων και επίσης των επαγγελματιών και εμπόρων. Θα είναι, αν 
θέλετε, μια προέκταση της χθεσινής μου ομιλίας προς ‘αυτές τις κατευ
θύνσεις. * ·
ΕΡΩΤΗΣΗ: Μπορούμε να βάλουμε ένα απώτατο χρονικό όριο που το ΠΑΣΟΚ 
θα ανακοινώσει τη λίστα;
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ; Την Τετάρτη - της εβδομάδας που έρχεται - 8 του μηνός, 
θα συνέλθει η Κεντρική Επι,τροπή του 'Κόμματος. Μέχρι τότε, φυσικά, 
δεν πρόκειται να προβούμε σε καμμία ανακοίνωση. Μετά την Κεντρική 
Επιτροπή , μέσα σε ένα 24ωρο πιστεύω, θα είμαστε σε θέση να ανακοι
νώσουμε τις επιλογές που 'θα έχουμε κάνει.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Τα βασικά χαρακτηριστικά μπορούμε να τα πούμε;
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Τα βασικά χαρακτηριστικά είναι πρώτα απ'όλα, ότι υπάρ
χει πάντα το μέγα θέμα της αναγνώρισης υπηρεσιών που έχουν προσφερθέί 
και της ανανέωσης. Υπάρχουν πάντοτε προβλήματα τέτοιας μορφής. Αλλά 
πρέπει να πω ότι για μας,αυτή η Κοινοβουλευτική Ομάδα, πέρα από με
ρικές ασήμαντες παρασπονδίες και μικροαποστασίες, έδωσε μια ηρωϊκή 
μάχη αυτά τα 4 χρόνια όχι μόνο στηρίζοντας το πρόγραμμα, αλλά ταυτό
χρονα αντιμετωπίζοντας ένα σωρό προσπάθειες υπονόμευσης σύμφωνα με 
τις παλαιές αρχές όχι τόσο του πρόσφατου παρελθόντος αλλά ενός παρελ
θόντος που γνωρίζουμε όλοι καλά.

Και επίσης, είναι η τελευταία φορά - σύμφωνα με τη νομοθεσία - 
που υπάρχει κάποιο δείγμα δεδηλωμένης του λαού ο οποίος ιεράρχησε τους 
εκπροσώπους του στο ΠΑΣΟΚ, με ορισμένο τρόπο, τον Οκτώβρη του 1981.

Γενικά, θα υπάρξει σεβασμός σ*αυτές τις δομές και πρέπει να 
προσθέσω ότι αυτό ανταποκρίνεται και σε εξαγγελίες που έχω κάνει. 
Βέβαια, αυτό δεν αποτελεί - όπως έχω πει και στην Κοινοβουλευτική Ομά
δα - έναν σιδηρού κανόνα τον οποίο δεν θα παραβιάσουμε σε καμία 
περίπτωση. Γιατί τότε, δεν θα υπήρχε πρόβλημα, φυσικά, να συγκληθεί 
οποιοδήποτε όργανο.
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Θα ήθελα, ' επίσης, να προσθέσω ότι υπάρχουν στελέχη του Κιν7?]μα~ 
τος τα οποία αναδείχτηκαν σε πρώτης κατηγορίας ικανά στελέχη στους 
τομείς τους οποίους ανέλαβαν. Και μιλώ γενικότερα για το συνο
λικό έργο, δεν μιλώ μόνον για τα υπουργεία αλλά και για άλλους ρόλους 
τους οποίους ανέλαβαν. Φυσικό είναι, λοιπόν, ότι οι άνθρωποι μ'αυτές 
τις ικανότητες πρέπει μακροπρόθεσμα να περάσουν και αυτοί από την πόρ 
τα του Κοινοβουλίου» Αυτό όμως δεν γίνεται μονομιάς και θα πρέπει να 
υπάρξει η ίδια υπομονή που υπήρξε μέχρι σήμερα, επιμονή την οποία εί
μαστε βέβαιοι ότι θα επιδείξουνε.

Αλλά πράγματι, οι δυνατότητες παρουσίασης τριακοσίων ονομάτων, 
είναι πάρα πολλές. Χαίρω ότι το πρόβλημα δεν είναι μικροκομματικό 
αλλά αφορά δύο βασικούς κανόνες: Την αναγνώριση της αξίας και της 
δυνατότητας να λειτουργήσεις αποτελεσματικά στο Κοινοβούλιο και ταυ
τόχρονα το σεβασμό προς τις πράξεις και στάσεις τις οποίες πήραν οι 
βουλευτές μας. Ασφαλώς απορρίπτουμε κανόνες σαν κι αυτούς που ακούμε 
ότι θα εφαρμοστούν από άλλα κόμματα: οι πέραν κάποιας ηλικίας θα 
φύγουν όλοι^ Αυτό είναι μια απαράδεκτη διάκριση, όπως είναι η διάκρι
ση ανάμεσα στα δύο φύλα. Αυτό που έχει σημασία είναι το ήθος και το 
πνεύμα.

θαΕΡΩΤΗΣΗ: Η ανανέωση τί έκταση/έχει κύριε Πρόεδρε; Το ερωτώ γιατί την 
αναφέρατε.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ:Δεν μπορώ να πω τίποτε πέραν αυτών.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Μιλήσατε στις Σέρρες για νέους ορίζοντες, για τη νέα Κυβέρνη 
ση που πιστεύουμε ότι θα δημιουργηθεί. Ποιό είναι τσ νόημα αυτών των 
νέων οριζόντων που αναφέρατε?
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Φυσικά αυτό θα εμπεριέχεται σε διάφορες προγραμματικές 
δηλώσεις, εν μέρέι στο πενταετές και στο πρόγραμμα της επερχόμενης 
τετραετίας το οποίο νομίζω ότι θα μπορέσουμε να το κυκλοφορήσουμε πο
λύ γρήγορα. Αλλά στο μεταξύ, μπορώ να πω αποσπασματικά - δεν μπορώ 
να σας παρουσιάσω, ούτε μας δίνεται η ευκαιρία, ολοκληρωμένα την απά
ντηση σ'αυτό το ερώτημα που είναι πολύ σημαντικό - μπορώ να αναφερθώ, 
σε ορι.ι-ηιένους συγκεκριμένους στόχους..

Θα ελεγα οτι είναι κρίσιμο να αλλάξουν οι. δομές της οικονομίας μας με το 
ίΡ(ηοροτερο δυνατό ρυθμό. Και αναφερσμαι κατα κύριο λόγο στον τομέα της βιομηχα
νίας όπου ο εκσυγχρονισμός της, η απορρόφηση του προϊόντος και η εξοικείωση στις·
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νέες τεχνολογίες αποτελούν κυριολεκτικά όρο επιβίωσης της βιομηχανίας 
μας και φορτώνουν με πολλές έγνοιες την οικονομία μας. Επομένως, 
η κλαδική βιομηχανική πολιτική θα έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα την 
τετραετία που έρχεται. Και βέβαια αυτό σημαίνει ότι έχουμε διαπι
στώσει· την αδυναμία της σημερινής βιομηχανικής δομής να βγάλει πέ
ρα το έργο.

Μη ξεχνάμε ότι η βιομηχανία μας σε μεγόιλο βαθμό, σε μεγάλη κλί
μακα, στηρίχτηκε στο δασμό και στο μεγάλο και συνήθως ανεξέλεγκτο 
δάνειο. Γι’αυτό έχουμε ένα μεγάλο αριθμό προβληματικών εταιριών.
Τις βιώσιμες θα τις εξυγιάνουμε αλλά δεν είναι όλες βιώσιμες. Και 
άν ορισμένες μη βιώσιμες διατηρούνται στη ζωή, αυτό γίνεται κυρίως 
για να μην μεγαλώσει ο αριθμός των ανέργων. Πρέπει να είμαστε έτοι
μοι. να πληρώσουμε ένα κόστος μετάβασης, όχι να το φορτώσουμε, όμως, 
στον άνεργο. Με πλήρη συνείδηση λοιπόν, κρατάμε ορισμένα πράγματα-που 
έπρεπε να έχουν φύγει~"εν ζωή",έως ότου μπορέσουμε να δημιουργήσουμε 
τις προϋποθέσεις για τη 'νέα φάση.

Δεύτερο, μπορεί να πει κανείς, ότι μια αναζωργόνηση επίσης και κάποιον εκ
συγχρονισμό, απαιτεί και η ελληνική γεωργία. Το θέμα εδώ είναι κατά κύριο λόγο 
θεία ποραγωγικότηταςτης εργασίας, ανταγωνιστικότητας και προσαρμογής - πάντοτε 
προσεκτικά - στη δομή της διεθνούς αγοράς.

Αυτό που θα πω δεν είναι τρίτο, απλώς είναι άλλο και αφορά τον 
κρατικό τομέα, τ.η γραφειοκρατία και τη διοίκηση. Όπως ξέρετε, βα
σικοί μας στόχοι είναι η απογραφειοκρατικόποίηση του μηχανισμού της 
διοίκησης, η αποσυγκέντρωση, η αυτοδιοίκηση και η ουσιαστική, πια, 
μεταφορά και πόρων και αρμοδιοτήτων στα όργανα της Αυτοδιοίκησης - 
όχι μόνον στην πόλη και στο χωριό αλλά και στην επαρχία. Και λέω 
επαρχία που είναι μια ενότητα πολύ πιο σημαντική από το νομό και έχει 
και κοινωνική και πολιτιστική και όικόνομική βάση, οικονομικό αντί- 
κρυσμα. Θα προχωρήσουμε επίσης και στην περιφέρεια η οποία θα περι
λαμβάνει σημερινούς νομούς. Θα κάνουμε δηλαδή μια μεγάλη προσπάθεια 
να περάσουμε τις αποφάσεις - στο μέτρο του ανθρώπίνως δυνατού και 
του επιτρεπτού εθνικά-σε εκείνους -που άμεσα τους αφορούν αυτές οι 
αποφάσεις. Θα είναι, δηλαδή, ο δημοκρατικός προγραμματισμός, αλλά 
τώρα πια με κάποια διάκριση ορατή.
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Είπα στις Σέρρες και το επαναλβάνω εδώ, ότι η απλοποίηση, η
αντικειμενικοποίηση των σχέσεων του πολίτη με το κράτος, αποτελούν 
βασικό μας στόχο. Σχετικά μ'αυτό, θα έλεγα, ότι πρώτης σημασίας για 
μας είναι η αξιοποίηση της σύγχρονης πληροφορικής σε όλη τη δομή του 
κράτους. Και θα πρέπει μέσα στην τετραετία που έρχεται,να κάνουμε τα 
πρώτα βήματα, μονάχα τα πρώτα βήματα για την εξοικείωση των παιδιών 
στο Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο με τις σύγχρονες μεθόδους των 
υπολογιστών και της πληροφορικής.. Εάν δεν προετοιμαστούμε σε τέ
τοιο επίπεδο, δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη λαίλαπα η οποία» δεναναπτύσσεται δ,ιεθνώς. Και/θα είμαστε ασφαλώς η ποώτη χώρα που θα το 

αλλακάνει αυτόγ/είναι καιρός να ξεκινήσουμε τον λεγόμενο προσωπικό υπολο- · 
γιστή. Και χαίρω ότι στην Ελλάδα ήδη έχουμε το ξεκίνημα μιας βιομηχα
νίας - και ευπρεπούς βιομηχανίας υπολογιστών. Αυτό είναι μια αισιόδο
ξη νότα.

Στο. Δημόσιο Τομέα θα δώσουμε μεγάλη σημασία σ'αυτό που ξεκινήσα
με μα δεν ολοκληρώσαμε: Την κοινωνικοποίηση των μεγάλων οργανισμών και 
επιχειρήσεων του δημόσιου τομέα, ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο ο κρα- 
τισμός και να παίξει το κοινωνικό σύνολο τον απαραίτητο ρόλο του στην 
καθοδήγηση αυτών των επιχειρήσεων και οργανισμών που παράγουν κυρίως 
υπηρεσίες τις οποίες πρέπει να κατευθύνει το ίδιο το κοινωνικό σύνολο 
αποδοτικά , αλλά ταυτόχρονα και αποτελεσματικά, με την έννοια ότι θα 
ικανοποιούν τις ανάγκες του. Αυτό, σαν μια πολιτική τέλεια διαφορετι
κή από την πολιτική του ξεπουλήματος όλων αυτών των επιχειρήσεων στον 
ιδιωτικό τομέα.

Τον ιδιωτικό τομέά θέλουμε να τον ζωντανέψουμε, εκεί που δεν 
υπάρχει καμιά σύγκρουση ανάμεσα σε κοινωνικούς στόχους και ιδιωτικούς 
στόχους. Μ'άλλα λόγια θέλουμε να τον ενισχύσουμε έτσι ώστε να είναι 
ανταγωνιστικός, προοδευτικός με την έννοια-του εκσυγχρονισμένου, να 
στηρίζεται δηλαδή, όχι σε δεκανίκια αλλά σε πραγματική παραγωγικότητα 
του δυναμικού του.

Πιστεύουμε, επίσης, ότι οι καινούργιες τεχνολογικές εξελίξεις 
έχουν καταστήσει δυνατό να αναπτύξει κανείς βιομηχανίες που μοιάζουν 
περισσότερο στις βιοτεχνίες. Μικρής δηλαδή κλίμακας, βιομηχανικές επι
χειρήσεις.



'Ολες οι κρόσψατες εξελίξεις, δημιουργούν πάρα πολύ ευνοϊκές 
προϋποθέσεις για μικρότερες επιχειρήσεις που μπορούν να είναι δο
ρυφορικές σε κάποιο κεντρικό μεγάλο έργο, σε κάποια μεγάλη επιχεί
ρηση .

Θα έλεγα ότι θα ήταν πολύ ελλιπής η παρουσίασή μου, άν δεν 
αναφερόμουν στο θέμα της Παιδείας όπου ο κύριος στόχο μας - στόχος 
των;1, μαθητών, των φοιτητών, της Κυβέρνησης και όλων των κοινωνικών 
φορέων - θα είναι η αναβάθμιση της Παιδείας, την οποία πρέπει να 
πάρουμε πάρα πολύ σοβαρά.

0 εκδημοκρατισμός είναι προϋπόθεση. Και έχουμε κάνει αλματώδη 
βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Από κει και πέρα, πρέπει η Παιδεία 
να είναι τέτοιας ποιότητας, που θα μας επιτρέψει την επιβίωσή μας 
σε ένα πάρα πολύ σκληρό διεθνές κλίμα.

Και βέβαια, επαναλαμβάνω ότι στον Κοινωνικό και Πολιτιστικό 
τομέα, υπάρχουν σημαντικότατα θέματα όπως είναι η Νέα Γενιά. Πρέ
πει να της δώσουμε ευκαιρίες όχι μόνο δουλειάς, αλλά και τρόπο ζω
ής που να την ικανοποιεί.

Και βέβαια, πρέπει να υλοποιήσουμε την εξαγγελία μας παραπέρα, 
σχετικά με την ισότητα των δύο φύλων, την οποία εμείς παίρνουμε πάρα 
πολύ σοβαρά και όχι απλά σαν μια εξαγγελία του μπαλκονιού που "περ
νάει", καλά στ'αυτιά. Θέλουμε πράγματι να προωθήσουμε αυιή την ισότητα

Η Υγεία δεν είναι πλέον θέμα νέων προγραμμάτων. Είναι πια πρό
βλημα υλοποίησης. Κλιμάκωσης και υλοποίησης. 'Οσον αφορά τα νοσοκομεία 
είμαστε πολύ περήφανοι για ορισμένα πανεπιστημιακά Νοσοκομεία τα οποία 
μέσα σε δύο χρόνια θα είναι σε λειτουργία, όπως στα Γιάννενα, στο 
Ηράκλειο, στην Πάτρα και αλλού. Κέντρα Υγείας, ΚΑΠΗ, Σταθμοί Πρώτων 
Βοηθειών, τα εξωτερικά ιατρεία γενικότερα, τα οποία είναι πάρα πολύι
σημαντικά, όπως και οι συνθήκες περίθαλψης στα Νοσοκομεία μας.



ΕΡΩΤΗΣΗ: κύριε Πρόεδρε, στις προεκλογικέ-ς εξαγγελίες σας θα περιλά- 
βετε και την αλλαγή του εκλογικού Νόμου στην προσεχή Βουλή σε τακτό 
χρονικό διάστημα;
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ : Εχε'ινο που θα ήθελα να πω, είναι ότι δεν έχουμε πάρει 
ακόμα συγκεκριμένες αποφάσεις. Θα άξιζε μια προσπάθεια που θα εύ- 
ρισκε τη συντριπτική πλειοψηφία του κοινοβουλίου, θάλεγα την ολότητα, 
σύμφωνη. Δηλαδή, θάλεγε κανείς όλα τα κόμματα βασικά, να αποδεχθούν 
κάτι κοινό. *

Βέβαια εμείς προωθήσαμε το Νομοσχέδιο το σημερινό εκλογικό νόμο, 
με την πεποίθηση ότι είναι ένας νόμος βασικά δίκαιος. Δεν έχουμε ποτέ 
έντυπωσιασθεί από την έννοια’ της αναλογικής, όταν συνδέεται κύρια 
και αποκλειστικά με το πως θα χειριστείς τα υπόλοιπα. Αν θα είναι 
για κάθε κόμμα τα υπόλοιπα στο Νομό που θα ληφθούν υπόψη για τη δεύ
τερη κατανομή ή άν θα είναι το σύνολο. Εκεί έχει εστιασθεί η συζή
τηση. Αυτό είναι το λάθος, γιατί η απλή αναλογική δεν έχει πολύ να 
κάνει με αυτό το ερώτημα, δηλαδή το πως χειρίζεσαι τα υπόλοιπα.Είναι 
πολύ βαθύτερο πρόβλημα.

Εκεί που αναμφισβήτητα λειτουργεί η απλή αναλογική, είναι στην- . 
περίπτωση του Ευρωκοινοβουλίου. Όχι σε εθνική λίστα. Και υπάρχουν 
και άλλα συστήματα, αλλά έχουμε κολλήσει εμείς στο πως θα χειρισθού- 
με τη δεύτερη κατανομή. 'Εναν διάλογο τέτοιο, θα τον αρχίσουμε.
Θα είναι μακρύς διάλογος. Και βέβαια πρέπει και να πειστούμε ότι 
θα είναι ευνοϊκός για τον τόπο.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μιλήσατε για πληστηριασμό της Ελλάδας με την πολιτική που
ακολουθεί ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ένας πολιτικός 
που όπως εί,̂ αι γνωστό ,έχει " ξεφωνηθε ί" , λέμε εμείς στην απλή ελληνι
κή, από τον ελληνικό λαό την περίοδο της αποστασίας. Θα μπορούσατε 
να χαρακτηρίσετε την επίδραση αυτού του γεγονότος στο πολιτικό προ
εκλογικό κλίμα αυτή την περίοδο;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ο λαός είναι ώριμος και με τέτοιες ανεύθυνες εξαγγε
λίες δεν πρόκεται να αλλάξει απόφαση. Θα έλεγα τούτο όμως: Το "πω
λείται" και το "πληστηριασμός", έχουν σχέση με ένα απλό λογαριασμό! 
Κάθε μέρα που περνάει, τι προσθέτει στις δημόσιες δαπάνες'και τι μειώ
νει από τσ δημόσια έσοδα.

·/· .



Για να δούμε πού περίπου καταλήγουμε, σε.τί πληθωρισμούς, σε τί 
ανεργίες, σε τί υποτιμήσεις δραχμής. Αυτή η ανευθυνάτητα είναι 
πρωτόγνωρη.

Για μένα ο κίνδυνος αυτής της υπόθεσης - ευτυχώς, βέβαια, είναι . 
λίγες βδομάδες και τελειώνει - είναι μακροπρόθεσμος, να υπεισέλθει 
δηλαδή κάτι τέτοιο στον πολιτικό οτγώνα , πρό.γμα που θα ε ίναι, · βέβαια, 
τελείως καταστροφικό για τη χώρα μας. Αλοίμονο αν αυτά είναι τα κρι
τήρια με τα οποία θα κάνουμε επιλογές που αφορούν την πορεία της 
χώρας μας, του συνόλου της χώρας μας, του συνόλου του λαού μας.
ΕΡΩΤΗΣΗ: ©άθελα να σας παρακαλέσω να μου απαντήσετε σ'ένα άλλο ερώ
τημα. Είναι εύλογο, ότι τρισήμισυ χρόνια κυβέρνησης, σημαίνει μια 
κάποια φθορά. Στο κέντρο έχουμε μια διαπίστωση, ότι υπάρχει κάποιος 
σκεπτ ικ ισμός έναντι του ΠΑΣΟΚ. Στην επαρχία αντίθετα, υπάρχει ένα 
άλλο μήνυμα και οι προγνώσεις σας είναι αντίστροφες. Πώς το ερμηνεύε
τε αυτό το πράγμα;
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν είμαι τόσο έτοιμος να δεχθώ ότι η πόλη σκέφτεται 
όπως λέτε.'Είναι φυσικό, οι συνθήκες ζωής να επηρεάζουν κάπως, την 
αισιοδοξία.

Οι πόλεις μας είναι πράγματι - και κυρίως ή Αθήνα και όχι μόνο 
η Αθήνα - πολύ δύσκολοι τόποι να ζεί κανείς και να μεγαλώνει τα 
παιδιά του. Και βέβαια θαύματα δεν γίνονται. Απαιτούνται χρόνια για 
να ξαναστήσει κανείς κάτι που να είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις της 
ζωής. Ειλικρινά πιστεύω ότι η δύναμη του ΠΑΣΟΚ είναι ομοιόμορφη στην 
Ελλάδα. Και ο εκλογικός χάρτης θα το δείξει αυτό και πάλι. Μη νομί
ζετε ότι αυτό που είδαμε χθες, αυτό που είδαμε στο Ηράκλειο ή που 
θα δούμε απόψε, ότι θα περιορισθέί μονάχα σ'αυτό που λέμε ύπαιθρο 
ή επαρχία. Είναι φυσικό σε κέντρα μεγάλα να υπάρχει κριτική , διάλογος 
Γίνεται πιο εύκολα γιατί οι συνθήκες το επιτρέπουν. Πολλές εφημερίδες 
κυκλοφορούν και διαβάζονται.. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι την ώ(5α που 
θα πάει κανείς να ρίξει την ψήφο του, ότι θα σκεφτεί μονάχα το τί 
δεν έγινε. Θα σκεφτεί και το τί έγινε. Και συγκριτικά τί έγινε. Και 
γι'αυτό, πραγματικά με απόλυτη αυτοπεποίθηση, αισθανόμαστε ότι θα 
είμαστε στην επόμενη βουλή αυτοδύναμοι για να προχωρήσουμε στη δεύτερη 
τετραετία της Αλλαγής.



ΕΡΩΤΗΣΗ: Θα ήθελα να επ ισημάνω κατά την προσωπ ική μου άποψη,
ότι υπάρχει μια ανΐίφαση. Αναφέρατε πάρα πολλές φορές το εξής:
'Οτι συγκρούονται δύο εθνικές στρατηγικές. Η μία είναι οπωσδήποτε 
ή αντίληψη του ΠΑΣΟΚ και ή' άλλη είναι της Νέας Δημοκρατίας. 'Ομως 
μιλήσατε/ ια εθνική μειοδοσία και συγχρόνως είπατε ότι "πωλείται" 
η πατρίς" όπου επιγραμματικά συνοψίσατε τί σημαίνουν τα μέτρα τα 
οποία εξήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης. Επιτρέψτε μου να επαναλάβω ότι 
καΐά τη γνώμη μου υπάρχει αντίφαση. Όταν λέμε εθνικές στρατηγικές 
ανεξάρτητα από το ποιόν της κάθε αντίληψης, κινείται μέσα σε 
εθνικά πλαίσια. Πώς έχουν όμως σχέση τα περί εθνικής μειοδοσίας με 
τα εθνικά πλαίσια;
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Τον όρο "εθνικός" το χρησιμοποιώ για να αναφερθώ
στην πορεία της χώρας μας μέσα σε μια διεθνή δομή. Είτε αυτό αφορά 
τις οικονομικές μας σχέσεις, είτε αφορά τις πολιτικές μας και τις 
στρατιωτικές αμυντικές μας σχέσεις αν θέλετε, σε μια κλίμακα αν όχι 
πάντα παγκόσμια, που αφορά όμως, τουλάχιστον, την Ευρώπη, τη Μεσόγειο 
ή κάτι τέτοιο.
Ρ

Οι στρατηγικές μας, α;·:όμη και· η αναπτυξιακή στρατηγική μας 
είναι εθνικές, με την έννοια ότι όλα αυτά συνδέονται: Η Ελλάδα, 
στα πλαίσια του διεθνούς περίβάλλοντος. Και εκεί πράγματι, θεωρώ 
ότι η πολιτική της Δεξιάς στην Ελλάδα, υπήρξε πράγματι πολιτική 
μειοδοσίας, η οποία οδήγησε σε συρίκνωση σε όλους τους τομείς, 
σε συρίκνωση του ελληνισμού.

Η άλλη πορεία., την οπο.ία δεν μπορώ να περ ιγράψω εδω σε ένα 
λεπτό, είναι η πορεία που εμείς εκφράξουμε, που είναι ανεξαρτησία 
και αυτοδύναμη ανάπτυξη. Όταν μιλώ για αυτοδύναμη ανάπτυξη, δεν 
μιλώ για αλβανικά πρότυπα, μιλώ για δυναμική οικονομική που να ξε- 
πηδά μέσα από τον ίδιο το λαό'.1.


