
Ρ Ω Ι  τής περασμένης Κυριακής. Στον πρώτο όροφο τού ξενοδοχείου « Ά -  βέρωφ» στό Ρίο. Έ β ρ ε χε όλη τή νύχτα καί φυσάει όπως σέ χειμωνιάτικη μέρα. Σ τό  διάδρομο δεκάδες άπλοι καί επώνυμοι άνθρωποι τής Ά -  γαΐας έχουν συρρεύσει καν πολιορκούν τό δίκλινο δωμάτιο πού μένει ό Πρόεδρος τού Π Α Σ Ο Κ  ρέ τή σύζυγό του. Ό λ ο ι θέλουν να σφίξουν τό χέρι τού κ Ά νδρέα  Παπανδρέου,πούν μιά κουβέντα συμπαραστα-ί ρης, όπως τή νιώθουν. «Είμαστε μα i f R  σου, — ' -Πρόεδρε». Καί άλλος: «Εί ,ααι γίγαντας, πάει τέλειωσε...».'Αρχίζει νά ψιλοβρέχει. Ό  αντιπρόεδρος τής Κυβέρνησης κ. Ε ύ ά γ γ. 'Αβέρωφ έχει προειδοποιήσει « Έ λ ληνες φυλαχτείτε άπό τόν Ά νδρέα  Παπανδρέου». Κι έχει δίκιο. Γιατί λίγο Αργότερα άπό τήν κουβέντα μας, προτιμώ τή ζακέτα μου καί άρ- νούμαι νά ακολουθήσω τόν κ. Ά ν δρέα Παπανδρέου στην παγερή  πα-· ραλία, γιά  τό καθημερινό του μπάνιο. Έ γ ώ  κρυώνω καί... φυλάγομαι.
«ΚΟΙΤΑΞΕ,

ν „ Ό  έπιταχυντής τού μαγνητοφώνου, μέ ξαναπάει στήν άρχή τής κασέτας καί τής συζήτησης μέ τόν κ. Άνδρέα Παπανδρέου, πού τέλεκρσε πριν μισή ώρα. Ευπροσήγορος, _ ζεστός καί άνοιχτός σέ κάθε έρώτη- μα ό Πρόεδρος τού Π Α Σ Ο Κ , είναι έτοιμος νά δώσει μιά συνέντευξη διαφορετική άπό τις «συνηθισμένες», νά άπαντήσει σέ κάθε πρόκληση τού «συνηγόρου τού διαβόλου», πού λέγεται δημοσιογράφος. ΚΑΙ ΓΕΜΙΖΩ ΤΙΣ— Καί τού διαβόλου καί τής Δ εξιάς κι όποιου τριβόλου θές, παρατηρεί μέ Αφοπλιστική άνεση.Γιά τό μόνο τό όποιο χρειάζεται νά σιγουρευτεί πριν άπό τή συζήτηση μας είναι ο αναπτήρας με τον όποιο άνάβει, κάθε τόσο, τήν πίπα ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΟΥ
—  Κύριε Πρόεδρε, οί αντίπαλοί σας 
πρ οσπαθο ύν συχνά  νά δώσουν σ '  εσάς- κ α ί σ τ ό - Π Α Σ Ο Κ  μ ιά  διάθεση -"ροκειρόσητας. καί οώτοσχε&ιασμών τής στιγμής. ’Ωστόσο, τό  γεγονός είναι ότι έχετε ιμιά καθημερινή δραστηριότητα φοβερή, περνάει άπό πάνω σας ένας σημαντικός φόρτος δου λειάς καί μάλιστα πολύ υπεύθυνης. Επιπλέον μπορώ νά πώ ότι τό έ- νεργητικό σας σέ όλους τούς τομείς 
ά π ό  τις εισηγήσεις καί τις ομιλίες ως τις επαφές μέ διεθνείς προσωπικότητες είναι κ α ί  ποσοτικά έντιπτω- σιακό. Πώς_ έχετε οργανώσει τή ζωή σας_ κ. Πρόεδρε, μέ ποιό σύστημα έργάζεστε καί πόσο είστε Ικανοποιημένος άπό αυτό;

»Υπάρχουν έπειτα τά ραντεβού, οί αναγκαίες συναντήσεις, έπαφές καί .συνεργασίες. ..Ά π ό  .τούς ξένους πρέσβεις στήν Α θ ήνα , που βλέπω πολύ συχνά καί συζητώ μαζί τους, ώς τις συσκέψεις - π ' '  στελέχη. Τά ραντεβού μου αύτά 1 ,,ούνται μέ ρυθμό πέντε περίπου ’ τήν ή μέρα καί δέν είναι όλιγόλεπτα, χρειάζονται άρκετό χρόνο τό καθένα.

τόν εαυτό μου, θά πρέπει νά πώ ό τι ό έπιστήμονας Ά νδρέα ς Παπανδρέου, δέν-ενημερώνεται ικανοποιητικά — όπως είχε μάθει καί όπως νομίζει ότι πρέπει. Είναι φυσικό, ξέ
Κοίταξε, τά χρονικά περιθώρια εί- χί οί

ρεις, κάτω απο τις τρομερές πυ1-. σεις πού έχω, νά μή μού δίνεται
—  Τί άλλο υπάρχει σάν καθηιμερινή δραστηριότητα καί προγραμματισμός;

εύκαιρία νά παρακολουθήσω τήν τεχνική έξέλιξη τής έπιστήμης μου. Τά ειδικά άρθρα, όλα τά βιβλία, τις ειδικές άπόψεις — τή φιλολογία μιάς έπιστήμης πού λέμε.

ναι μικρά και δεν μπορώ να πω οτι είμαι καλός αναγνώστης όλων αυτών τών βιβλίων πού ξεδιαλέγω. Ά ν  δέ διαβάσω όμως κάποιο άπό αύτά, θά τού ρίξω μιά ματιά, θά σταματήσω σέ κάποιο κεφάλαιο πού μέ ενδιαφέρει.

— Εκείνο πού πρέπει νά σού πώ ξεκινώντας, είναι ότι δουλεύω διαρκώς. Δέ θυμάμαι ημέρα στή ζωή μου, ιδιαίτερα άπό τότε πού άρχισα τήν έπιστη μονική μου καριέρα, πού νά μή διάθεσα τις περισσότερες ώρες μου σ' αύτό πού λέμε δουλειά, είτε είναι επιστήμη, είτε πολιτική δραστηριότητα. Μέ βοήθησαν πολύ δυό πράγματα. Ή  οικογενειακή ζωή μέ τή συμπαράσταση τής Μ αργαρίτας καί ή άποχή μου άπό κοσμικές έκδηλώσεις μέ τις χαμένες ώρες, θ ά  μπορούσα νά πώ ότι τά τελευταία χρόνια είναι έλάχιστες οί ώρες πού διαθέτω καί γιά τόν εαυτό μου α κόμα. Μόνο τό φαγητό τό μεσημέρι κι αύτό όχι πάντα.

— Ό λ η  ή σημερινή πολιτική δραστηριότητα στά πλαίσια τού ρόλου τού Π Α Σ Ο Κ  καί τών προοπτικών του, πού είναι δραστηριότητα Απαιτητική καί χρονοβόρα. Δέ μού Αφήνει σχεδόν κανένα περιθώριο χρόνου, γιατί φτάνει καί συχνά ξεπερνά τις 15 ώρες άπασχολήσης τήν ήμερο. Συμμετέχω  οτό Εκτελεστικό Γραφείο, κι αύτό, ξέρεις, είναι μιά δουλειά, πού άπαιτεί όχι μόνο τις ώρεε πού συνεδριάζουμε, άλλά πολύ χρόνο σέ ένημέρωση, έπεξεργα- σία στοιχείων, έπαφές — προετοιμασία γενικά.

>Ό μω ς, υπάρχει μιά όψη τών οικονομικών, πού παρακολουθώ συστηματικά καί μπορώ νά πώ πολύ καλά. Είναι ή οικονομική πορεία τών μεγάλων βιομηχανικών χωρών τού

—  Αύτό γιά τά οικονομικά καί τά βιβλία τά πολιτικά. Ή  παλιά καλή σας ενημέρωση πάνω στήν πεζογρα φία καί τήν ποίηση, πού βρίσκεται; Προχωρεί ¡ικανοποιητικά;

μπαλκόνι, σέ λίγο σάς παραλα,μβά- νουν οί δημοσιογράφοι καί σάς ταλαιπωρούν άλλη μια. ώρα. Στή συνέχεια είστε υποχρεωμένες νά πάτε σέ κάποια κομματική συνεύ I ιυυ η πού ύπάρχει. 'Εκεί εκφωνείτε ένα λό γο, πού έχει πάντοτε κάτι τό ουσιαστικό, τρώτε σχετικό σύντομα καί Αρχίζουν εκατοντάδες χειραψίες, συστάσεις, κουβέντες κ.λπ. Μού κάνει εντύπωση, αστό τό άδειασμα τού έ- αυτού σας τό πρωτοφανές, κύστου δέκα δώδεκα ώρες συνέχεια...

-

Οί μπαταρίες μου θές νά πεις.,
κόσμου, είναι τά προβλήματα άνά-

-’ξηπτύξης Βορρά καί Πότου, είναι οί
— Επιλεκτικά καί θά έλεγα  μέ τήν πάροδο τού χρόνου, όλο καί λιγότερο. Καί δέ σού κρύβω ότι αύτή ή έλλειψη, όπως τή νιώθω έγώ, μού κοστίζει. Ό χ ι , δέ μπορώ νά πώ ότι είμαι καλά ένημερωμέ'νος πάνω στή

—  Θέλω νά πώ, ότι εμείς σάς βλέπουμε όλες αυτές τις ώρες και κουραζόμαστε. Μ’ εσάς τί γίνεται, ποιά είναι τά βιολογικά σας όρια;

Καί τό κολύμπι τό πρωί...
FΠ

— Ναι, καί τό πρωί τό κολύμπι, πού δυστυχώς δέ διαρκεί όλο τό χρό νο. Ά λ λ ά  τό Αναπληρώνω τό χει- ■ιώνα μέ άλλου είδους ασκήσεις.Ιερπάτημα, λίγο τρέξιμο, γυμναστική. Πάντως, τούς περισσότερους μήνες τού χρόνου, πριν ξεκινήσω τήν 
ημέρα μου, κάνω ένα γερό κολύμπι, _ ένα εικοσάλεπτο περίπου, κι αύτό μέ ώφελεί πολύ. Ή  πρώτη μου δουλειά όταν ξαναγυρνώ στό γραφείο, στό Καστρί, γύρω στις έννιά, είναι ή άνάγνωση τού Τύπου. Σ υ στηματικά τούρα, γιατί έχω ρίξει άπό πριν μιά πρώτη ματιά. Ό λ ε ς  τις ελληνικές έφη μερίδες τις διαβάζω; μόνος μου. Γιά τό διεθνή Τύπο, έχουμε εφαρμόσει ένα σύστημα άρ- κετά ικανοποιητικό. Σημειώ ματα καί τσεκαρίσματα στό «Μόντ», στούς «Τάιμς» καί λοιπά, νά διαβάσω έκεί- νο, νά προσέξω αύτό τό άρθρο ή κάποια ανταπόκριση. Έ ν α  σημαντικό τμήμα τού χρόνου μου τό πρωί είναι το τηλέφωνο, όπου ένη μερώνομαι γιά ό,τι χρειάζεται, κάνω διάφορες έπαφές μέ δημοσιογράφους καί άλλους παράγοντες, δίνω μιά πρώτη άπιχντηση κάνω συνεννοήσεις.

»Υπάρχουν οί συνεργασίες μέ τούς βουλευτές, τά ζητήματα καί θέματα έργασίας τής Κοινοβουλευτικής ’Ομάδας. Καί μπορώ νά πώ ότι.- άν καί έγώ θά ήθελα νά Ασχολούμαι περισσότερο χρόνο μέ τήν Κοινοβουλευτική Ομάδα καί τή δραστηριότητά της, ή παρουσία μας στή Βουλή καθημερινά καί σέ όλα τά επίπεδα ήταν πολύ ίκανοποι- τική. Υπάρχουν άκόμα οί διεθνείς σχέσεις τού Κινήματος, οί διεθνείς έπαφές, τά ταξίδια, οί ξένες αντιπροσωπείες. Είμαι στενά συνδεδεμέ- νος μέ τήν ’ Επιτροπή Διεθνών Σ χ έ σεων τού Κινήματος, πού μέ τηρεί συστηματικά ένήμερο πάνω στις έ- ξελιξεις. θ έλεις κι άλλα;

«Γιά νά παίξει κανείς σημαντικό ρόλο 
στήν πολιτική ζωή. μιάς χώρας όπως ή 
Ε λ λ ά δ α , μέ τά τόσα προβλήματα, άπαι- 
τούνται πολλές δυνάμεις. Τά βιολογικά 
όρια πρέπει νά είναι ψηλά γιά  νά μπο
ρέσεις νά τό άντέξεις. Γιατί άδειάζει 
κανείς σύντομα, άν δέν άναζωογονείται 
άπ’ αύτή τήν ίδια τή δραστηριότητα, 
άπό τήν έπαφή μέ τόν κόσμο. Μ Τ έμένα, 
συμβαίνει άκριβώς αύτό...».

— Κοίταξε, θά σού άπαντήσω μέ τό έξής: Γ ιά νά παίξει κανείς έναν ένεργό καί σημαντικό ρόλο στήνπολιτική ζωή μιάς χώρας όπως ή

—  Ναι,, βέβαια,. Υπάρχουν άκόμα οί περιοδείες, οί άμιλίες, οί συνεστιάσεις, οί κάποιες αναγκαίες οικογενειακές υποχρεώσεις. Παρά τό γεγονός κ. Πρόεδρε ότι τό παράπονο τών παιδιών σας είναι ότι ένώ ζείτε μαζί τους όλη μέρα στό Κοοστρί, σάς βλέπουν ελάχιστα. Είναι κατάδηλο ότι τέτοιας ποιότητας καί ποσότητας πολιτική δραστηριότητα, δέ βγαίνει πέρα χωρίς μέθοδο καί σύστημα. Όιμως μιά ερώτηση: Πόσο επιστήμονας .παραμένει σήμερα ό καθηγητής τών Οικονομικών, πόσο συστηματικά παρακολουθείτε τις εξελίξεις σ’ αυτό τόν τομέα;

εξελίξεις στον Τρίτο Κόσμο, είναι ύ’ Αραβικός χώρος. Παρακολουθώ τά προβλήματα αύτά άπό τή σκοπιά τής πολιτικής πράξης καί τής πολιτικής άπόφασης, γιατί αύτή ή όψη είναι πού μέ ένδιαφέρει, πού μού χρειάζεται σήμερα περισσότερο. Δύσκολο, πολύ δύσκολο κι αύτό, άλλά τά καταφέρνω.

σύγχρονη έλληνική καί παγκόσμια λογοτεχνία.

— Ά ν  θέλω νά είμαι αυστηρός· μέ

—  Κύριε Πρόεδρε, κάθε φορά πού έρχομαι στά γραφείο σας στό Καστρί, βλέπω στό ειδικό ράφι πού έχετε τών «πρός ανάγνωση», πολλά ελληνικά καί ξένα βιβλία, πού αγοράζετε ή σάς στέλνουν. Δέ θυμάμαι αύτό τό σωρό ποτέ νά μικραίνει καί άπορώ πώς προλαβαίνετε νά ενημερώνεστε, νά τά ξεφυλλίζετε έστω...

—  Κύριε Πρόεδρε, όσες φορές δέν άποδίδει ή κινδυνολογία σέ βάρος σας, επιστρατεύονται —  ατό παρελθόν πιά —  άλλα τεχνάσματα. Ό τι δηλαδή ό Άνδρέας Παπανδρέου δέν έχει άριστη ύγεία καί τά λοιπά. Έ νας συνεργόπης σας, πού μιλούσαμε πριν Από λίγο, σάς άποκάλεσε «χαλκέντερο» καί άνθρωπο μέ σιδερένια ύγεία. Αύτό φαίνεται νά είναι αναμφισβήτητο, άν λάβει υπόψη του κανείς, κάτι πού μού έχει κάνει εντύπωση απά ταξίδια σας. Κάνετε ένα πολύωρο ταξίδι στή Σπάρτη ή στή * Λάρισα λ.χ. Μετά άπό λίγο «ταλαιπωρείστε» μιά μιάμιση. ώρα ατό

Ε λ λ ά δ α , μέ τά τόσα προβλήματα, Απαιτούνται πολλές δυνάμεις. Τά δ'ολογικά όρια πρέπει νά είναι υψηλά, γιά  νά μπορέσεις νά τό άν- τέξεις. Γιατί,, πραγματικά άδειάζει κανείς σύντομα, άν δέν αναζωογο
νείται άπό αύτή τήν ίδια τή δραστηριότητα, άπό αύτή τήν ίδια τήν έπαφή μέ τόν κόσμο, μέ τό λαό. Μ“ έμένα συμβαίνει άκριβώς αύτό καί Απόδειξη, όπως λές κι έσό, τό ώράριο στις περιοδείες μου. Ύστερα ξέρεις, υπάρχει μ>ά προσωπική παράδοση στό θέμα αύτό, άπό τόν καιρό τής πανεπιστημιακής μου κα- ριέρας. Ούδέποτε στά πανεπιστήμια όση Απασχόληση καί νά είχα — καί είχα πάντοτε μεγάλη — δίδαξα τό ίδιο μάθημα ή τό ί8!δ μάθημα μέ τόν ίδιο τρόπο. Ούδέποτε είπα, στούς φοιτητές μου νά Αγοράσουν τά βιβλία μου γιά  νά έξεταστοόν γ στό μάθημά μου, ούτε τά άνάφερα ί κάν. Καί ούδέποτε έκανα παράδοση ΐ μέ βάση τις περσινές σημειώσεις, 1 τήν περσινή διβλιογραφία. Ν αι, ί πράγματι, κάθε φορά στήν έπαφή | μου μέ τόν κόσμο, είτε είναι σχο- ί λείο, είτε συγκέντρωση ή συνεστίαση, προσπαθο; νά δώσω κάτι περισσότερο, κάτι παραπάνω. Νά δώ άπό άλλη οπτική γωνία τόν τρόπο πού θά άντιδράσει ένα άλλο Ακροατήριο. Καί ξέρεις, χαίρομαι πραγματικά αύτή τήν έπαφή, όταν έχω κάτι νέο νά πώ — όχι πάντα, άλλά πολύ συχνά.

άν Αποκλειστικός στόχος μου ήταν νά γίνω πρωθυπουργός κάποιας
χΛύ^Έρντ^στ^ς,, α ύ τ ό  ρ τ τ ο ρ ώ  νά . ύτχ,ο-
στηρίξω ότι θά ήταν πολύ εύκολο, άπό τήν προδικτατορική περίοδο κιόλας. Ούτε ήταν, ούτε είναι στόχος μου νά γίνω πρωθυπουργός. Γ ιά τό Π Α Σ Ο Κ  καί γιά  μένα ή πρωθυπουργία είναι τό μέσον, δέν είναι ό σκοπός. Βεβαίως καί στοχεύουμε στή διακυβέρνηση τής χώρας γιατί ή «Νέα Δημοκρατία» έχει οδηγήσει τόν τόπο στό μή παρέκει. Γενικά μιλώντας, πιστεύω ότι καί σάν Αντιπολίτευση μπορείς νά προσφέρεις σημαντ'κά πράγματα. Τό Π Α Σ Ο Κ  έχει αύτό τό ενεργητικό.Ό μω ς άν θέλει κάποιος νά προσφέρει έργο δημιουργικό, νά έπηρεά- σει σημαντικά τις έξελίξεις, αυτό άπαιτεί νά κυβερνά. ’Απαιτεί, σέ προσωπικό έπίπεδο άν θές, νά ά- σκεί τήν έξουσία άπό τή θέση τού πρωθυπουργού. Ποιά πρωθυπουργία όμως; Τήν πρωθυπουργία πού δέν είναι ύποθηκευμένη. Αύτό γιά  μένα προσωπικά, είναι Απαράδεκτο. Τέτο'ος πρωθυπουργός θά μπορούσα νά είχα γίνει άπό χρόνια, άν ήθελα νά συμβιβαστώ. Ό μ ω ς δέν τό έκανα ποτέ, όπως δέν πρόκειται νά συμβιβαστώ ποτέ. Ό π ω ς δέν συμβιβάστηκαν όλοι όσοι Αποτελούν σήμερα τό Π Α Σ Ο Κ . Στελέχη καί λαός. Καί πιστεύω άκριβώς ότι ό δυναμισμός τού Π Α Σ Ο Κ , ή μεγάλη του έπιρροή καί ή έμπιστο- σύνη οφείλεται άκριβώς σ’ αύτό τό γεγονός. Ό τι δέν συμβιβαστήκαμε ότι έχουμε γραμμή, ότι ξέρουμε τί θέλουμε, ότι δέν μετακινούμαστε μέ βάση άμεσα κέρδη καί Αξιώματα. Ό τι θά πορευτούμε μαζί μέ τόν λαό, άσκώντας τήν έξουσία γιά  τό δικό του συμφέρον.

πανδρέου ήταν ό Αρχηγός τής «Έ - νώσεως Κέντρου». Μ’ αύτή τήν ιδιότητα έζησσ. άπό κοντά πολλές φάσεις τής πολιτικής του ιστορίας, τις στιγμές τις μεγάλες, τις έπαφές του μέ τό λαό, τούς άγώνες του, τήν πολιτική του στρατηγική. Γιά τόν πατέρα μυυ, ξέρεις, ένας λόγος στήν πλατεία ήταν άληθινή μυσταγωγία μέ τό λαό.» Ό  Γεώργιος Παπανδρέου ήταν μεγάλη πολιτική σχολή καί μ’ αύτή τήν έννοια έπίσης μέ βοήθησε στό πολιτικό μου ξεκίνημα.—  Βέβαια, απτό τήν άλλη πλευρά τό ότι είσαστε ό γιος τού Γεωργίου Παπανδρέου σάς στοίχισε πολλές προσωπικές καί λυσσαλέες έπιθέοεις Εκείνο πάντως πού πρέπει νά σάς

μέρα τήν έχουμε προσδιορίσει στό Π Α Σ Ο Κ . Ά λ λ ά  πάντως μέ τήν έν- . νοια τού άναγκαίου έκσυγχρονισμοό ?της ’ Ελλάδος σ' έκείνα τά δεδομένα πλαίσια. Ά π ό  τότε πολύ εύαί- σθητο γιά  μένα θέμα ήταν ή άνε- / “̂Ναρτησία τής Ε λ λ ά δ ο ς. Ό τ ι είναι αδύνατο καί απαράδεκτο, αύτή ή χώρα νά καθοδηγείται άπό ξένα κέντρα Αποφάσεων. Καί μαζί ή άσκηση μιάς κοινωνικής πολιτικής. Ό ταν μπήκα στήν πολίτική, είχα μέσα μου κατασταλάξει ότι ήταν αναγκαίο νά γίνουν όλα αύτά, πού μέ έφερναν σύντομα σέ αντίθεση όχι μόνο μέ παράγοντες τής « Έ ν ω σης Κέντρου», άλλά καί μέ τόν ίδιο τόν πατέρα μου.

. V .τορικα, ου που μας συνιστουν να «φυλαχτούμε» άπό έσάς έντρυφούν 
σέ κείμενα «αριστερά» τής εποχής τής χούντας καί υποστηρίζουν ότι ό Άνδρέας Παπανδρέου άπό τότε ήταν ΰπέρ τών μυστικών στρατών κ.λπ.— Κοίταξε, ίερίοδος τής δικτατορίας ήταν έκεινη πού μέ προβλημάτισε περισσότερο γιά  τό έλληνικόπολιτικό πρόβλημα και τους σημε- ; σχεδίας

—  Κύριε Πρόεδρε, ορισμένοι «πα- σσκολόγοι» έντρυφούν μέ μανία σέ
«Ξεκινάς ένα ταξίδι, γιά  τή Μάλτα, άς 
πούμε. Βάζεις πλώρη πρός τά εκεί. Βρί
σκεις θαλασσοταραχή. Αναγκάζεσαι 
νά κόψεις ταχύτητα, νά λοξοδρομήσεις 
γιά νά μήν πηγαίνεις κόντρα στό κύμα. 
Α λλά  δέν ξεφεύγεις άπό τόν προορισμό 

σου, πρός τά έκεί κατευθύνεσαι. Εχει 
σημασία, γιά  νά φτάσεις, ό τρόπος πού 
θά ταξιδέψεις καί θά τά καταφέρεις μέ
σα άπό τις δυσκολίες...».

ρινους μας σχεδιασμούς στό Π Α. Σ Ο .Κ . Μετά άπό τήν εμπειρία τού πραξικοπήματος ,είδα τό έλληνικό πρόβλημα ενταγμένο μέσα στό γ ενικότερο παγκόσμιο πλαίσιο συγκρούσεων, συσχετισμών καί έπιδιώ; ξεων. Καί διαμόρφωσα ορισμένες αντιλήψεις γιά  τήν αναγκαία πορεία, που επρεπε νά πάρει αύτός ό τόπος. Βέβαια, τότε ήταν δικτατορία, ένα ξενοκίνητο στρατιωτικό καθεστώς πού γινόταν όλο καί περισσότερο καταπιεστικό, Απάνθρωπο καί αντιλαϊκό. Μέσα στις αναζητήσεις γιά τήν Ανατροπή του, βεβαίως δέν μπορούσες νά άποκλείσεις ορισμένες δυναμικές Αναμετρήσεις. Ή  τακτική άντιμετωπίσεως μιάς δικτατορίας είναι διαφορετική, πού παύει νά έχε. νόημα όταν τερματίζεται καί ή δι κτατορία. Αυτά είναι πράγματα αυτονόητα. Τί νά πεις; «Μωραίνει Κύριος όν βούλεται άπωλέσαι».

—  Κύριε Πρόεδρε, άν δέν σάς έλεγαν Άνδρέα Παπανδρέου, άλλά «Άνδρέα Χί», ποιό νομίζετε ότι θά ήταν τό πολιτικό σας μέλλον;

—  Ένα άλλο ερώτημα κύριε Πρόεδρε άπό^τή συνηγορία τού διαβόλου. Πόσο σάς αρέσει ή πρωθυπουργία, πόσο φιλόδοξος είστε σχετικά;Κοίταξε, όπως έχουμε ξαναπεί,

— Ή  καριέρα μου σάν οικονομολόγου θά ήταν άκριβώς ή ίδια. ’ Η έπιστη μονική μου σταδιοδρομία δέ θά άλλαζε. Γιατί στήν Α μ ερ ικ ή , τό όνομα Παπανδρέου — κι άν θέλεις κάθε έλληνικό όνομα — καί μάλιστα έκείνα τά χρόνια καί μάλιστα στά πανεπιστήμια, δέν έλεγε τίποτα. Αύτό είναι τό ένα δεδομένο.

αναγνωρίσει κανείς κ. Πρόεδρε καί ανεξάρτητα άν διαφωνεί όχι σχετικά, είναι πώς αύτονομηθήκατε πολιτικά πολύ νωρίς, πώς ακολουθήσατε θαρρετά τή δική σας πολιτική πλατφόρμα.

»θά  έλεγα όμως ότι ή ταχύτητα μέ τήν όποια μπήκα στήν πολιτική καί άσφαλώς τά πρώτα μεγάλα δικά μου βήματα καθορίστηκαν άπό τό γεγονός καί ότι ό Γεώργιος Πα-

— Ναι, μέσα σέ δυό χρόνια. Έ δ ω σα μιά φυσιογνωμία εντελώς διαφορετική. Ή μουνα «φορμαρισμένος», πού λέμε. Δέν ρπήκα στήν πολιτική γιά τό χατηρι τής πολιτικής. Ό τα ν  πρωτόρθα καί πήγα στό Κ .Ε . Π .Ε ., ήταν γιά  νά συμβάλω στή μελέτη καί τήν ανάπτυξη τής οικονομίας χωρίς καμιά έπιστημονική δέ σμευση. Καί όταν μπήκα στήν πολιτική ζωή τής χώρας, τό έκανα (μέ αίσθημα χρέους καί μέ στόχο την άλλαγή. ’ Ισως όχι βέβαια όπως σήτ

άπόψεις σας τής προδικτατορικής εποχής γιά νά υποστηρίξουν άτι τότε λ.χ. υποστηρίζατε διαφορετικές απόψεις γιά τις προοπτικές τής Ε. Ο .Κ . κ.λπ. Νομίζω πώς είναι έπαρ- κής έξήγηση ή Απάντηση πού έχετε δώσει παλσιότερα πώς οί απόψεις αύτές βρίσκονταν σέ στενή συνάρτηση μέ τά δεδομένα έδώ καί 1 5-—20 χρόνια πού άλλαξαν (καί πράγματι άλλαξαν) στό μεταξύ. Γ ιά παράδειγμα μπορεί τήν προδικτατορική περίοδο νά είχε κανείς αντίρρηση γιά τήν χρησιμότητα τού ΝΑΤΟ, άλλά στό μεταξύ υπήρξαν τά δεδομένα τής στρατιωτικής δικτατορίας, τής τουρκικής εισβολής στήν Κύπρο καί άλλα κατάδηλα πράγματα. Έ νώ, λοιπόν, άπό τή μιά μεριά οί κυβερνητικοί «πασοκολόγοι» ανθολογούν «δεξιότ» σσς κείμενα προδικτα-

—- Κύριε Πρόεδρε, άκόμα καί οί πο λιτικσ! σας άντίπαλοι, μπορεί νά διαφωνούν μέ ορισμένες προτάσεις σας —  καί δέν έννοώ τούς φανατικούς -— παραδέχονται όμως ότι οί πολιτικές σας αναλύσεις είναι διεισδυτικές καί καίριες. «Μέ τόν Ά ν δρέα Παπανδρέου διαφωνούμε στά «διά τούτα»...», λένε χαρακτηριστικά Μ’ ένα λόγο, δέν έχουν πειστεί ακόμα ότι έχετε υπολογίσει καλά τις λεγάμενες ισορροπίες τού τόπου. Τό στρατό, τούς Άμεριικάνους, τή Δεξιά, τό μεγάλο κεφάλαιο καί όλες τις συναφείς αντιδράσεις. Βέβαια ή κουβέντα αύτή πάει σέ μάκρος, άλλά θά ήθελα, πολύ συνοπτικά νά μού πείτε, πόσο υπεύθυνα αντιμετωπίζετε αύτές ή άλλες Ισορροπίες, τις Συμπληγάδες πού λέτε κι εσείς.— Γις Συμπληγάδες τις γνωρίζουμε καί θά τις Αντιμετωπίσουμε Γενικά θά σού πώ καί έχω μιλήσει Αναλυτικά πάνω στά θέματα αυτά, δέν είναι τόσοι μεγάλοι καί τόσοι πολλοίοί «κίνδυνοι». Έ χου μ ε άλλωστε κά- όλοποια ωριμότητα ολοι μας απο την οδυνηρή έμπειρία τού 1964—65. Στήσκέψη μας, στον προγραμματισμό Π Α Σ Ο Κ  λαμβάνουμεμας μέσα στό Π Α Σ Ο Κ  σοβαρά ύπόψη τήν παρουσία καί το συσχετισμό αυτών τών δυνάμεων, ό-, ταν γίνουμε έξουσία. Τό Π Α Σ Ο Κ * στήν έξουσία. τό έχω ξαναπεί, ει·
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« Ά ν  δέν μέ έλεγαν Παπανδρέου, ή καριέρα μου σάν οικονομολόγου θά ήταν άκριβώς ή ¡δια.Ή  επιστημονική μου σταδιοδρομία δέν θά άλλαζε, γιατί στήν Α μερική  τό όνομα Παπανδρέου δέν έλεγε τίποτα. Ό μω ς, ή ταχύτητα μέ τήν όποια μπήκα στην πολιτική καί άσφαλώς τά πρώτα μεγάλα μου βήματα, καθορίστηκαν άπό τό γεγονός κάί ότι ό Γεώργιος Παπανδρέου ήταν αρχηγός τής Ένώσεως Κέντρου. Μ’ αύτή τήν ιδιότητα έζησα άπό κοντά πολλές φάσεις τής πολιτικής του ιστορίας, τις μεγάλες του στιγμές, τις έπαφές του μέ τό λαό...».ναι αότό_πού έχω πει μ ένα παράδειγμα: Ξεκινάς ένα ταξίδι, γιά  τή Μάλτα, άς πούμε. Βάζεις πλώρη πρός τά έκεί, έννοώ τούς προγραμματικούς μας στόχους. Βρίσκεις όμως μποφώρ, στό δρόμο πού όέν τό περίμενες, βρίσκεις θαλασσοταραχή. Α ναγκά ζεσα ι νά κόψεις ταχύτητα, νά λοξοδρομήσεις γιά νά μήν πηγαίνεις κόντρα στό κύμα. Ά λ λ ά  δέν ξεφεύγεις άπό τόν προορισμό 
σου, πρός τά έκεί κατευθύνεσαι. Ή  Μάλτα υπάρχει, δέν είναι «γιόκ» σάν τούς Τούρκους καί έχει σημασία γιά  νά φτάσεις έκεί, ό τρόπος πού θά ταξιδέψεις καί θά τά καταφέρεις μέσα άπό τις δυσκολίες. Ε μείς δέν υποσχόμαστε θαύματα καί επίγειους Παραδείσους. Ε μ ε ίς , τού Π Α Σ Ο Κ  είμαστε έγγύηστ^ γιά  ένα καλύτερο αύριο τής πατρίδας μας, γιά μιά Ε λ λ ά δ α  Ανεξάρτητη, γνήσια δημοκρατική, Ασύγκριτα καλύτερη άπό τή σημερινή, άπό τά πρώτα μας κιόλας βήματα.—  ’ Ορισμένοι επικριτές σας, κύριε Πρόεδρε, πού συχνά υποκύπτουν στή γοητεία τής λασπολογίας, προσπαθούν νά βγάλουν συμπεράσματα άπό τούς θερμούς πατριωτικούς τόνους σας σέ συνδυασμό μέ τό ότι ζήσατε πολλά χρόνια στό έξωτερικδ. Προσωπικά πιστεύω άτι αύτό είναι ένα κέρδος σας. Καί νά γιατί. Έχω παρατηρήσει ότι όλοι οί Έλληνες πού έχουν ζήσει χρόνια σέ ξένες χώρες, έχουν μιά ειδική ευαισθησία απέναντι στήν έννοια Ελλάδα καί πατρίδα. Μιά εξιδανίκευση καί μαζί μιά ευθιξία ιδιαίτερη καί ένα πόνο, πού δέν διακρίνει όλους όσους ζούν στήν Ελλάδα. Απόδειξην όπως λέει κι ό Τσαρούχης, άτι οί Νεοέλληνες κάτοικοι καταστρεψαν τή χώρα περισσότερο απ’ όλους τούς επιδρομείς καί κοττακτητές. Έ ν πάση περί πτώσει μπορείτε εσείς νά μού έ- ξηγήσετε πώς καί γιατί έχετε αύτή τήν κοινή στούς Έλληνες πού έζη- σαν κι έξω, ειδική εθνική ευαισθη

σία;

— Πράγματι, έμείς πού ζήσαμε έξω είμαστε πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι σέ ό,τι άφορά τήν 'Ελλάδα. Καί ιδιαίτερα οί έπιστήμονες. Είναι τόσοι πολλοί αύτοί οί Έ λλη νες, πού είναι πρόθυμοι ν’ άφήσουν καί καριέρα καί οικονομικές άπολαυές καί νά έρθουν νά βοηθήσουν στήν άνάπτυξη τής πατρίδας. Καί Αποτελεί ντροπή γιά  τις κυβερνήσεις τής «Νέας Δημοκρατίας» ότι πολλοί Έ λληνες έπιστήμονες ήλθαν έδώ καί τούς μεταχειρίστηκαν μέ τό χειρότερο τρόπο. Τό Π Α Σ Ο Κ ,  τό έχει διακηρύξει άλλωστε, θά άξιοποιή- σει πολλούς τέτοιους έπιστήμονες καί μάλιστα κατά τρόπο σύστημα-




