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Ο Άρης Τσουκάλης ένας νέος άνθρωπος και επαγγελματίας είναι υποψήφιος βουλευτής με
το ΠΑΣΟΚ στο νομό Ιωαννίνων. Σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για το ιστορικό κόμμα της
κεντροαριστεράς και της Δημοκρατικής Παράταξης, ο κ. Τσουκάλης δηλώνει παρών και
ενισχύει με την υποψηφιότητά του την προσπάθεια που κάνει το ΠΑΣΟΚ να βγει τρίτη
δύναμη στις εκλογές της Κυριακής.

Ο ίδιος τονίζει πως ο κόσμος έχει αποδειχτεί πολύ σκληρός με το κόμμα του, ελπίζει όμως
και αισιοδοξεί πως το αποτέλεσμα της Κυριακής θα είναι θετικό για το ΠΑΣΟΚ και κατ'
επέκταση για τη χώρα καθώς όπως τονίζει μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αναλάβει την ευθηνή
της σταθερότητα στην πορεία για την έξοδο από το μνημόνιο.

Ολόκληρη η συνέντευξη του Άρη Τσουκάλη στους Ν.Α. έχει ως εξής:

1. Κύριε Τσουκάλη είστε υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ. Γιατί θεωρείται ότι ο κόσμος
πρέπει να στηρίξει το κόμμα σας στις εκλογές αυτές; Τι έχει να προσδοκά από εσάς;

Ο κόσμος που θα ψηφίσει ΠΑΣΟΚ σε αυτές τις εκλογές θα το πράξει αντιλαμβανόμενος την
σημασία αυτών των εκλογών και αντιλαμβανόμενος ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί και θα αναλάβει
την ευθηνή της σταθερότητα στην πορεία για την έξοδο από το μνημόνιο και να πορευτούμε
στην μετά μνημονίου εποχή.

2. Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι ενώ έχει βάλει πλάτη για να μη χρεοκοπήσει η χώρα, εντούτοις
αυτό δεν του αναγνωρίζεται από τον κόσμο. Τι έχει γίνει λάθος;
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Δεν έχει γίνει κάποιο λάθος, όντως το ΠΑΣΟΚ όπως και εσείς αναφέρατε έχει βάλει πλάτη
για να μη χρεοκοπήσει η χωρά, απλά περνά στον κόσμο και κυρίως στον "απολιτίκ" κόσμο
μια δαιμονοποίηση του ΠΑΣΟΚ για τα χρόνια που είχε την εξουσία και απλά δεν μπαίνει
στον κόπο να κάνει το πιο απλό πράγμα να μπει στο internet και να δει τι χρέος παρέλαβε ο
κύριος Καραμανλής και σε τι ποσό το παρέδωσε, τα νούμερα λένε την αλήθεια.

3. Στόχος για το ΠΑΣΟΚ είναι η τρίτη θέση στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου. Τι
σηματοδοτεί η επίτευξη αυτού του στόχου και τι το γεγονός να αποτύχετε να είστε εσείς η
τρίτη δύναμη;

Το τι σηματοδοτεί η τρίτη θέση του ΠΑΣΟΚ σε ένα τόσο ρευστό κομματικό περιβάλλον
είναι η σταθερότητα, όπως έχουμε πει ξανά ότι θα γίνουμε ο πυλώνας της σταθερότητας
και θέλουμε δίπλα μας τον απλό πολίτη έτσι ώστε να διορθώσουμε τις κοινωνικές αδικίες.
Το εάν δεν είναι το ΠΑΣΟΚ τρίτη δύναμη αυτόματα ,κατά την άποψη μου, δημιουργεί μια
πολύ πιο έντονη πολιτική αστάθεια πράγμα το οποίο θα ζημιώσει ακόμα περισσότερο την
κοινωνία και την οικονομία.

4. Εσείς προσωπικά πως αποφασίσατε σε μια τόσο δύσκολη χρονικά συγκυρία για το
ΠΑΣΟΚ να είστε υποψήφιος βουλευτής;

Για μένα η απόφαση ήταν απλή, είμαι ένας νέος άνθρωπος που με απασχολεί το τι γίνεται
γύρω μου, είμαι ένας ενεργός πολίτης και θεώρησα ότι σε αυτή την κρίσιμη για τον τόπο
στιγμή η ανανέωση και σε πρόσωπα και σε τακτικές είναι πλέον επιβεβλημένη για τους
πολιτικούς φορείς ώστε να έχουν μέλλον , με αυτό το σκεπτικό στα 31 μου χρόνια είμαι
υποψήφιος στις κρισιμότερες μεταπολιτευτικές εκλογές.

5. Πως αντιμετωπίζετε την κίνηση Παπανδρέου να δημιουργήσει δικό του κόμμα αλλά και το
γεγονός ότι ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ και στα Γιάννενα αποφάσισαν να απαρνηθούν το
κόμμα που τους ανέδειξε;

Το ΚΙΔΗΣΟ είναι ένα εγχείρημα του Γιώργου έτσι ώστε να "δείξει" ότι αντιγράφει τον
πατέρα του και ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου, για τα ιστορικά στελέχη που
απαρνήθηκαν το ΠΑΣΟΚ θα απαντήσω παραφράζοντας με την ρήση του κύριου Κατσιφάρα,
έτσι λοιπόν αν δεν υπήρχε το ΠΑΣΟΚ δεν θα τους ήξερε ούτε ο θυρωρός της
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πολυκατοικίας.
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