
ΕΡΩΤΗΣΗ :

Κύρτε Υπουργέ,

¿ν? <$>ό ρο τy Π! β \

τρείς μήνες Κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. Κοτνή 
διαπίστωση: Δτστακττκά βήματα κατ κάποτος 
φόβος. Είνατ ο φόβος της αποτυχίας ή η 
δτστακττκότητα οφείλετατ στην "πρόληψη του 
λάθους";

ΜΜΚΗΓΗΣΗ:

Πολλοί περτμένουν θαύματα. Δεν είνατ η εποχή των θαυμάτων. Η 
κοτνωντκή εξέλτξη ακολουθεί πορεία που προκαθορίζετατ απο το 
πλαίστο των δτεθνών οτκονομτκών κατ τεχνολογτκών εξελίξεων. 
Δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη γτα να μπορούμε να καθορίζουμε τα 
πράγματα όπως θέλουμε εμείς. Πρέπετ να παλέψουμε με την 
ανεργία, την αποβτομηχάντση, τα ελλείμματα, που είνατ κοτνά 
προβλήματα του ευρωπαϊκού χώρου. Δεν πρόκεττατ να
εξαφαντσθούν σε λίγους μήνες.

Οτ μεγάλες θεσμτκές αλλαγές συντελέστηκαν στην δεκαπενταετία 
μετά τη μεταπολίτευση. Υπάρχουν ακόμη τομείς όπου μπορούν να 
γίνουν θεαματτκά βήματα (δημόστα δτοίκηση-πελατετακό σύστημα, 
αποκέντρωση). Ομως, οτ όποτες αλλαγές, εφόσον γίνουν, 
χρετάζοντατ χρόνο να δείξουν τα αποτελέσματά τους. Γτ'αυτό 
κατ θα υπάρχετ η αίσθηση της ακτνησίας.
Μτα κυβέρνηση, όπως ένας θεσμός, αποφέρετ ό,ττ ετσφέρετς. Η 
απόδοσή της εξαρτάτατ απο το επίπεδο της προετοτμασίας των 
προγραμμάτων κατ των στελεχών. Είνατ γνωστό όττ στο ΠΑΣΟΚ μτά 
πολύ τσχυρή τάση κατηγορούσε την "κρογραιιρατολατνεία*, ττς 
* ορώδες δοοΑείΛς*, τα ""τίείρενα εργαοχας*. Η πολτττκή, κατά 
την δτκή τους άποψη, είνατ απόρροτα κατ μόνο βούλησης. Τα 
αποτελέσματα αυτής της αντίληψης είνατ ορατά σήμερα.



Εκείνο που χρειάζεται είνατ να βελτιώσουμε την ποτότητα ζωής 
των πολττών. Οτ καλές συγκοτνωνίες, η γρήγορη εξυπηρέτηση 
σττς δημόστες υπηρεσίες, το καθαρό περιβάλλον είνατ εφτκτά 
κατ αποτελούν υποχρέωσή μας. Ενας "νέος δρόμος προς τον 
σοσταλτσμό", η "υπέρβαση των ευρωπαϊκών δεσμεύσεων" δεν είνατ 
εφτκτά κατ αποτελούν χίματρες. Θέλουμε μία κοτνωνία 
κοτνωντκής δτκατοσύνης κατ δτεύρυνσης των ατομτκών κατ 
συλλογτκών δυνατοτήτων κατ πρωτοβουλτών κατ όχτ μία κοτνωνία 
καθημερτνής μτζέρτας αλλά μεγάλων λόγων.

ΕΡ52ΤΗΣΗ :

Η ετκόνα που παρουστάζετ η κυβέρνηση δεν είνατ η καλύτερη 
δυνατή. Πρόσφατα είδαν το φώς της δημοστότητας έντονες 
κρτττκές που ακούσθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση του 
Εκτελεσττκού Γραφείου. Είνατ ένα σύμπτωμα δυσλεττουργίας της 
κυβέρνησης;

ΑΗΑΜΗΣΗ :
Στο Ε.Γ. συζητήσαμε γτα την κρτττκή που ασκείται στην 
κυβέρνηση, πόσο δτκατολογημένη ή πόσο αδτκατολόγητη είνατ. 
Ισως μερτκοί που αναζητούν δραματοποτήσετς εξέλαβαν αυτή τη 
συζήτηση ως "έντονη κρτττκή". Δεν ήταν. Ηταν μία επτβεβλημένη 
αυτοκρτττκή.
Το πρόβλημα δεν είνατ ο φόβος της αποτυχίας, αλλά η ανάγκη 
της επττυχίας. Ο φόβος της αποτυχίας οδηγεί στον 
οππορτουντσμό κατ στη σταστμότητα. Δεν γίνετατ καμμία κίνηση 
γτα ν'αποφευχθεί το πολτττκό κόστος. Είνατ η πολτττκή του 
"λάθρα βτώσας". Χρετάζετατ πολτττκή έντονης κατ εμφανούς 
παρουσίας. Αλλά αυτό απαττετ αντίληψη γτα το αύρτο, νέες 
κατευθύνσετς, θέληση γτα εκσυγχροντσμό.



Πολλά απο τα προβλήματα που έχουν εμφανιστεί στη διάρκεια της 
νέας Κυβερνητικής θητείας του ΠΑΣΟΚ, συνδέονται, ευθέως με ττς 
καθυστερήσεις και. τις αγκυλώσετς που παρουστάζετ το πολιτικό 
μας σύστημα. Οφείλοντατ σττς παλατοκομματτκές πρακττκές κατ 
σττς συντηρηττκές απόψετς. Δημτουργούντατ απο ττς 
συντεχντακές κατοχυρώσετς, την παραοτκονομία κατ ττς έντονες 
ανττθέσετς που χαρακτηρίζουν την κοτνωνία μας. Κατ 
προκαλούντατ απο ένα έρποντα λατκτσμό που στηρίζετατ σττς 
πελατετακές σχέσετς κατ στο Κράτος παροχών.
Γτ'αυτό κατ στο επίκεντρο της πολτττκής δταμάχης, είνατ η 
σύγκρουση μεταξύ της εφήμερης κατ μακρόπνοης πολτττκής. Μτά 
σύγκρουση που έχει άμεση σχέση κατ με την ένταξη της Χώρας 
μας στην τροχτά της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Κατ αυτό γτατί 
έχετ γίνετ απολύτως σαφές όττ η οργαντκή μας ένταξη στην 
Ευρώπη, απαττεί μτά μακρόπνοη κατ δύσκολη πολτττκή, που όμως 
πολλοί δεν είνατ πρόθυμοτ ν 'αποδεχθούν.
Πέρα όμως απο αυτό, η Κυβέρνηση, μετά την περίοδο 
προσαρμοσττκότητας, η οποία ήταν άλλωστε απαραίτητη, είνατ 
ανάγκη να αποκτήσετ ένα σταθερό κατ σύγχρονο βηματτσμό. 
Γτατί το μέγεθος κατ η έκταση των προβλημάτων που καλείτατ να 
ανττμετωπίσετ, έχουν πάρετ εκρηκττκές δταστάσετς. Αλλά κατ 
γτατί δεν υπάρχουν περτθώρτα πετραματτσμών κατ άλλων "χαμένων 
ευκατρτών".



ΕΡΏΤΗΣΗ :
Σύνοδος της Κ.Ε. κατ Συνέδρτο του Κτνήματος. Το ΠΑΣΟΚ είνατ 
ώρτμο πλέον να ανττμετωπίσετ το πρόβλημα της εσωκομματτκής 
δημοκρατίας κατ να μτλήσετ γτα τη δταδοχή ή απλά θα είνατ ένα 
Συνέδρτο νίκης;

ΜΤΓΒιΜΤιηιχιμ ~
Ο βαθμός ωρτμότητας του ΠΑΣΟΚ δεν καθορίζετατ απο την 
δταδοχολογία. Αλλά απο την τκανότητά του να ανταποκρτθετ σττς 
ανάγκες κατ σττς απαττήσετς της σημερτνής εποχής. Αλλωστε, η 
επτκέντρωση της συζήτησης στα πρόσωπα είνατ μία συντηρηττκή 
κατ αναχροντσττκή όψη της πολτττκής, αφού αναπαράγετ τους 
προσωπτκούς μηχαντσμούς, καθώς κατ το μοντέλο των αρχηγτκών 
κομμάτων. Μάλτστα, απότοκος αυτής της αντίληψης είνατ να 
δτευρύνετατ αντί να μετώνετατ το έλλετμμα της εσωκομματτκής 
δημοκρατίας.
Η ενασχόληση με την δταδοχολογία φτωχαίνετ το περτεχόμενο της 
πολτττκής. Εξοστρακίζετ ττς πολτττκές προτάσετς κατ τδέες. 
Εξουδετερώνετ την πολτττκή δταπάλη, υποκαθτστώντας την απο 
μτα άγονη ανττπαράθεση προσώπων κατ μηχαντσμών. Το 
αποτέλεσμα είνατ να έχουμε πολτττκούς χωρίς περτεχόμενο κατ 
πολτττκή χωρίς σ τ ό χ ο Η  πολτττκή δεν είνατ "τεχντκή της 
εξουσίας". Είνατ κοτνωντκή παρέμβαση. Απαττεί στόχους, όραμα. 
Ως "τεχντκή" οδηγεί, οποτοσδήποτε ο μανδύας της, μόνο στη 
σταστμότητα.
Οσον αφορά στο Συνέδρτο: Δεν χρετάζετατ ένα ακόμη συνέδρτο 
"συσπείρωσης κατ ενότητας", στο οποίο το μόνο που θα γίνετ θα 
είνατ η μερτκή αναδτανομή της κομματτκής εξουσίας. Ούτε 
χρετάζετατ ένα συνέδρτο, που θα εξυπηρετεί αλλά κατ θα υπαγο-



ρεύετατ αηο κάποιες βραχυπρόθεσμες πολτττκές ή προσωπικές 
σκοπυμότητες, "να προλάβουμε τους δύσκολους κατρούς που 
έρχοντατ".
Το ΠΑΣΟΚ έχετ ανάγκη απο ένα συνέδρτο που θα είνατ τομή στην 
ετκοσάχρονη πολτττκή του δταδρομή. Ενα συνέδρτο που θα 
πτστοποτεί την μετεξέλτξή του σ'ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό 
σοσταλτσττκό κόμμα. Θα προωθεί έναν ευρύτερο πολτττκό δτάλογο 
κατ θα δταγράφετ απαντήσετς στα μεγάλα πολτττκά, οτκονομτκά 
κατ κοτνωντκά προβλήματα: την απασχόληση, την οτκονομτκή 
σταθερότητα, την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Δτόττ, μόνον έτστ το 
ΠΑΣΟΚ θα μπορέσετ να αναζωογονηθεί. Να αποκτήσει μτά πτό 
ζωντανή κατ αυθενττκή σχέση με την κοτνωνία κατ τους πολίτες. 
Η κατάκτηση αυτών των στόχων είνατ απαραίτητη προκετμένου το 
ΠΑΣΟΚ να δτατηρήσετ την κοτνωντκή του απήχηση. Σήμερα 
υπάρχετ ανανττστοτχία μεταξύ του οργανωμένου κατ του 
"κοτνωντκού" ΠΑΣΟΚ. Η οργανωμένη βάση δεν εκφράζετ παρά 
μερτκά μόνο όσους ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ. Θα καταφέρουμε να μετώσουμε 
την παραπάνω ανανττστοτχία τόσο όσο το ΠΑΣΟΚ θα 
ανταποκρίνετατ αποτελεσματτκότερα σττς πολλαπλές απαττήσετς 
κατ ανάγκες της εποχής μας. Μάλτστα, σήμερα που βρτσκόμαστε 
μπροστά στο τέλος του πρώτου μεταπολττευττκού κύκλου κατ στην 
αυγή μτάς νέας μεταπολίτευσης, χρεταζόμαστε ένα ΠΑΣΟΚ που θα 
είνατ το κόμμα της νέας εποχής.

EPOTEEH:
Το δτήμερο της Κ.Ε. ανέδετξε μερτκές δταφωνίες. Εσείς 
θεωρείτε όττ αυτό το δτήμερο έδωσε κατνούργτα πράγματα ή 
παρέπεμψε στο Συνέδρτο;



Η Κ.Ε. αποφάσισε να συγκαλέσετ το Συνέδρτο. Η απόφαση αυτή 
ενέχετ την παραπομπή των όποτων εκκρεμοτήτων στο Συνέδρτο ή 
στην νέα Κ.Ε. Δταφωνίες υπήρχαν, μεταξύ άλλων, κατ ως προς το 
εάν πρέπετ να συγκληθεί ή όχτ τώρα το Συνέδρτο κατ ως προς τη 
σύνθεση της Οργανωττκής Επττροπής του Συνεδρίου. Γτατί όχτ;
Η μονολτθτκότητα δεν τατρτάζετ σε ένα δημοκραττκό κόμμα.

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Χαρακτηρίσθηκε κατόρθωμα η κατάθεση του προϋπολογτσμού. Οτ 
άμεσοτ κατ έμμεσοτ φόροτ όμως δεν φαίνετατ να λύνουν το 
πρόβλημα. Μτσθωτοί κατ συνταξτούχοτ τραβάνε τη δτκή τους 
ανηφόρα. Με την εμπετρία του 1985 που έχετε, είνατ δυνατή η 
ανττστροφή του οτκονομτκού κλίματος κατ πώς;

Το οτκονομτκό κλίμα είνατ καλό. Ο κοτνωντκός δτάλογος που 
εφάρμοζετ ο Γ. Γεννηματάς, βοήθησε να ξεπερασθούν ανττθέσετς, 
υποψίες, φήμες. Οτ πολίτες ξέρουν όττ η κυβέρνηση νοτάζετατ 
γτ'αυτούς κατ προσπαθεί. Ξέρουν όττ η οτκονομτκή πολτττκή δεν 
επτδτώκετ να ευνοήσετ ορτσμένα στρώματα. Ο προϋπολογτσμός 
αποτελεί, άν σκεφθεί κανείς την κατάσταση που παραλάβαμε, 
επίτευγμα. Ομως, είμαστε στην αρχή της ανηφόρας. Το κεντρτκό 
πρόβλημα, ο περτορτσμός της παραοτκονομίας, σε βαθμό ώστε να 
μετωθούν δρασττκά κατ γρήγορα τα ελλείμματα, απαττεί ακόμη 
πολλές προσπάθετες.

ΕΡΏ7ΪΗΣΗ:

Η οτκονομτκή δτείσδυση της Ελλάδας στα Βαλκάντα είνατ ένα 
κατεξοχήν επτθεττκό όπλο. Το Υπουργείο σας τί προτείνετ γτα 
την οτκονομτκή "κατάκτηση" της Βαλκαντκής;



Η οικονομική διείσδυση δεν αποτελεί, σύμφωνα με την δτκή μου 
αντίληψη, επτθεττκό όπλο, ούτε τίθετατ, νομίζω, θέμα 
οτκονομτκής "κατάκτησης" της Βαλκαντκής.
Ζούμε σε μία εποχή έντονης δταπλοκής οτκονομτκών συμφερόντων 
πέρα απο τα εθντκά σύνορα. Οτ δτεθνείς οτκονομτκές σχέσετς 
κατ η δταδτκασία ένταξης στο δτεθνές οτκονομτκό σύστημα 
δταδραματίζουν, όσο ποτέ άλλοτε, αποφαστσττκό ρόλο στη 
δταμόρφωση της οτκονομτκής πολτττκής κάθε χώρας. Η εξωτερτκή 
πολτττκή, όσο ποτέ άλλοτε, χρηστμοποτεί οτκονομτκές 
παραμέτρους στο σχεδτασμό της.
Ετρήνη, ασφάλετα κατ ανάπτυξη δτασφαλίζοντατ σήμερα 
αποτελεσματτκώτερα με οτκονομτκές δτεργαστες. Μτα σοβαρή 
επένδυση που θ’ανοτξετ δρόμους συνεργασίας μεταξύ δύο χωρών 
μπορεί να είνατ πτό επωφελής απο μτά επένδυση σε άρματα 
μάχης. Αυτά όλα σημαίνουν όττ οτ γείτονές μας δεν είνατ 
οπωσδήποτε ή εχθροί ή πτθανοί υποτελείς, αλλά εν δυνάμετ 
συνεργάτες σε μία κοτνή δταδτκασία ανάπτυξης.

ΕΡΩΤΗΣΗ:
Θα μπορούσατε να δώσετε ένα παράδετγμα συγκεκρτμένης 
πολτττκής;

ΑΗ3ΜΜΗΣΗ;

Πολλοί υποστηρίζουν έμμεσα ή άμεσα τον απομονωττσμό. Δεν 
θέλουν οδτκούς άξονες προς την Βουλγαρία λόγω της ύπαρξης 
μουσουλμαντκής μετονότητας κατ απο ττς δύο πλευρές των 
συνόρων. Δεν θέλουν τη σύνδεση του δτκτύου της ΔΕΗ με το 
Τουρκτκό δίκτυο ηλεκτρτκής ενέργετας, δτόττ έτστ θα συνδεθεί



η Τουρκία με την Ευρώπη. Δεν θέλουν την Εγνατία Οδό, δτόττ η 
Τουρκία θα είνατ πτό εύκολα προσττή. Παραβλέπουν όττ όσα 
δίκτυα δεν γίνουν στην Ελλάδα, θα γίνουν βόρετα απο τα σύνορά 
μας.
Γτα να πετύχουμε τη Βαλκαντκή συνεργασία, πρέπετ να 
προωθήσουμε τα δταβαλκαντκά δίκτυα στα πλαίστα του ευρύτερου 
σχεδτασμού των δτευρωπαΐκών δτκτύων. Δίκτυα γτα ττς 
συγκοινωνίες, την ενέργετα, ττς τηλεπτκοτνωνίες. Αλλά κατ 
δίκτυα που αφορούν την συνεργασία, την ανταλλαγή κατ τη 
δτάχυση γνώσης κατ πληροφορτών στον τομέα της έρευνας κατ της 
τεχνολογίας, κοτνές επτχετρηματτκές δραστηρτότητες ή την 
αξτοποίηση των ανθρωπίνων πόρων. Πρέπετ να δουλέψουμε γτα την 
εγκαθίδρυση στη Βαλκαντκή μτάς νέας πραγματτκότητας 
πολύπλευρης επτκοτνωνίας.

ΕΡ52ΤΉΣΗ:

Σε πρόσφατο άρθρο σας αναφέρατε επτγραμματτκά όττ η Προεδρία 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση δεν αφορά ούτε πολτττκά θαύματα ούτε 
πεδία γτα δημαγωγίες. Τί νομίζετε όττ μπορεί να καταφέρετ;
■ΜΙΆΜΤΏΣΗ:

Πτστεύω όττ το σημανττκώτερο πρόβλημα που ανττμετωπίζουμε 
είνατ η σταδτακή τα τελευταία χρόντα περτθωρτοποίησή μας σττς 
σχέσετς μας μέσα στην Κοτνότητα. Η αδυναμία μας να 
επηρεάσουμε εξελίξετς, να συμπαραταχθούμε με κάποτους, να 
ανττπαραταχθούμε με πετσττκά κατ αποτελεσματτκά επτχετρήματα 
σε άλλους, να αναδείξουμε την δτκή μας συμβολή κατ τκανότητα, 
έχετ οδηγήσετ σε αδταφορία κατ εχθρότητα απέναντί μας.
Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αρκεί να συνετδητοποτήσουμε όττ 
χρετάζετατ μία άλλη προσέγγτση, όττ οτ στόχοτ μας είνατ 
δυνατόν να εξυπηρετηθούν καλύτερα μέσα απο τους δρόμους της 
Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.



Αληθεύετ αυτό; Μήπως οτ Ευρωπαίοτ μάς παρασύρουν σ'ένα δρόμο 
που δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα μας;

ΜΜΗΠΓΗΣΗ:
Οτ Ευρωπαίοτ δεν μας παρασύρουν. Η δυναμτκή της διεθνοποίησης 
των οτκονομτκών κατ κοτνωντκών σχέσεων μας παρασύρετ. Το 
παλτρροτακό κύμα της όλο κατ πτό έντονης δτασύνδεσης μας 
σπρώχνετ. Δεν έχουμε άλλη λύση παρά να το εκμεταλλευθούμε. 
Κατ στα μτκρά, όπως είνατ οτ ρυθμίσετς γτα την 
κλωστοϋφαντουργία, κατ στα μεγάλα, όπως είνατ οτ δτεθνείς 
μας σχέσετς.
Χρεταζόμαστε συμμαχίες κατ πρέπετ να ττς επτδτώκουμε.



Κύριε Υπουργέ τρεις μήνες τώρα Κυβέρνηση ΤΤΑ.ΣΟ.Κ. Κοινή 
διαπίστωση : Διατακτικά βήματα και κάποιος φόβος. Είναι ο φόβος 
της αποτυχίας ή η διστακτικότητα οφείλεται στη 'πρόληψη του 
λάθους';

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η Κυβέρνηση, μετά την μετεκλογική ευφορία, καλείται να 
αντιμετώπιση την σκληρή και ζοφερή πραγματικότητα. Αλλά και να 
θεμελιώση μια νέα πορεία για την κοινωνία, την οικονομία και τους 
θεσμούς, μακριά από την παραμορφωτική επίδραση των διαφόρων 
ψευδαισθήσεων και των εύκολων υποσχέσεων. Άλλωστε, σε αυτό το 
επίπεδο θα κριθέι τόσο η αξιοπιστία όσο η αποτελεσματικότητά της.

ΓΓαυτό και το πρόβλημα δεν είναι ο φόβος της αποτυχίας αλλά η 
ανάγκη της επιτυχίας. Ετσι, η Κυβέρνητική δραστηριότητα, σε κάθε 
της βήμα, πρέπει να διακρίνεται από αυτή την ανάγκη. Δεν μπορεί να 
κυριαρχείται από τον φόβο της αποτυχίας, διότι κάτι τέτοιο θα την 
οδηγούσε σε πλήρη αδράνεια και παράλυση. Ούτε μπορεί να 
χαρακτηρίζεται από την οποιαδήποτε διστακτικότητα όταν τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας, επιζητούν επιτακτικές 
και άμεσες λύσεις.

Ωστόσο το βέβαιο είναι οτι τα όποια προβλήματα έχουν εμφανιστεί 
στην διάρκεια της νέας Κυβερνητικής θητείας του ΠΑ.ΣΟ.Κ, 
συνδέονται ευθέως με τις καθυστερήσεις και τις αγκυλώσεις που 
παρουσιάζει το πολιτικό μας σύστημα. Οφείλονται στις 
παλαιοκομματικές πρακτικές και στις συντηριτικές απόψεις. 
Δημιουργούνται από τα αντιτιθέμενα συμφέροντα και τις έντονες 
αντιθέσεις που χαρακτηρίζουν την κοινωνία μας. Και προκαλούνται 
από ένα έρποντα λαϊκισμό που στηρίζεται στις πελατειακές σχέσεις 
και στο Κράτος παροχών.



ΓΓαυτό και στο επίκεντρο της πολιτικής διαμάχης είναι η σύγκρουση 
μεταξύ της εφήμερης και μακρόπνοης πολιτικής. Μιά σύγκρουση που 
έχει άμεση σχέση και με την ένταξη της Χώρα μας στην τροχιά της 
Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Και αυτό γιατί έχει γίνει απολύτως σαφές οτι 
η οργανική μας ένταξη στην Ευρώπη, απαιτεί μιά μακρόπνοη και 
δύσκολη πολιτκή, που όμως πολλοί δεν είναι πρόθυμοι να 
αποδεχτούν.

Πέρα όμως από αυτό η Κυβερνήση, μετά την περίοδο 
προσαρμοστικότητας, η οποία ήταν άλλωστε απαραίτη, είναι ανάγκη 
να αποχτήσει ένα σταθερό και σύγχρονο βηματισμό. Γιατί το μέγεθος 
και η έκταση των προβλημάτων που καλείται να αντιμετωπίσει έχουν 
πάρει εκρηκτικές διαστάσεις. Αλλά και γιατί δεν υπάρχουν περιθώρια 
πειραματισμών και άλλων 'χαμένων ευκαιριών'.



ΕΡ: Σύνοδος της Κ.Ε. και συνέδριο του κινήματος. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι ώριμο πλέον 
να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της εσωκομματικής δημοκρατίας και να μιλήσει για 
τη διαδοχή ή απλά θα είναι ένα συνέδριο νίκης;

ΑΠ: Ο βαθμός ωριμότητας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν καθορίζεται από την ενασχόλησή του 
με τη διαδοχολογία. Αλλά από την ικανότητά του να ανταποκριθεί στις ανάγκες 
και στις απαιτήσεις της σημερινής εποχής. Άλλωστε η επικέντρωση της συζήτησης 
στα πρόσωπα είναι μια συντηρητική και αναχρονιστική όψη της πολιτικής, αφού 
αναπαράγει τους προσωπικούς μηχανισμούς καθώς και το μοντέλο των αρχηγικών 
κομμάτων. Μάλιστα απότοκος αυτής της αντίληψης είναι να διευρύνεται αντί να 
μειώνεται το έλλειμα της εσωκομματικής δημοκρατίας.

Και τούτο διότι η ενασχόληση με την διαδοχολογία, ευνουχίζει το περιεχόμενο και 
την ουσία της ίδιας της πολιτικής. Εξοστρακίζει τις πολιτικές προτάσεις και ιδέες. 
Και εξουδετερώνει την πολιτική διαπάλη, υποκαθιστώντας την από μια άγονη 
αντιπαράθεση προσώπων και μηχανισμών. Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε 
πολιτικούς χωρίς περιεχόμενο και πολιτική χωρίς στόχο, οραματισμό και σχέδιο 
για το μέλλον. Αυτό συμβαίνει γιατί η πολιτική δραστηριότητα, εξαντλείται σε 
παρασκηνιακές διαβουλεύσεις που κύριο στόχο έχουν την διεύρυνση της επιρροής 
των προσώπων, ανεξάρτητα από τις απόψεις και τις ιδέες τις οποίες αυτοί 
εκφράζουν. Αλλά και γιατί μια τέτοια δραστηριότητα μετατρέπει την πολιτική από 
μορφή κοινωνικής παρέμβασης, που είναι, σε υπόθεση των "τεχνικών της 
εξουσίας". Ενώ εξουδετερώνει πλήρως τις όποιες δυνατότητες υπάρχουν 
προκειμένου να αναπτυχθεί ένας πρόσφορος πολιτικός διάλογος στο εσωτερικό 
των κομμάτων.

Γι' αυτό λοιπόν η ωριμότητα που πρέπει να διακρίνει το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι 
συνυφασμένη περισσότερο με την πολιτική και τον τρόπο λειτουργίας του και 
λιγότερο με τα πρόσωπα και την συζήτηση για το "μετά". Άλλωστε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
θα συνεχίσει το δρόμο και μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ωστόσο το θεμελιώδες 
ερώτημα είναι ποιος θα είναι ο χαρακτήρας και η φυσιογνωμία του. Στο ερώτημα 
αυτό θα πρέπει να απαντήσει επαρκώς το επικείμενο συνέδριο. Διότι είναι πλέον 
σαφές ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν χρειάζεται ένα ακόμη συνέδριο συσπείρωσης και 
ενότητας, το οποίο το μόνο που θα κάνει είναι η αναδιανομή της κομματικής 
εξουσίας. Ούτε χρειάζεται ένα συνέδριο, που θα εξυπηρετεί αλλά και θα 
υπαγορεύεται από κάποιες πολιτικές ή προσωπικές σκοπιμότητες.

Αντίθετα το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει ανάγκη από ένα συνέδριο που θα είναι τομή στην 
εικοσάχρονη πολιτική του διαδρομή. Ένα συνέδριο που θα πιστοποιεί τη μετεξέλιξη 
του σ' ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό σοσιαλιστικό κόμμα. Θα προωθεί έναν ευρύτερο 
πολιτικό διάλογο και θα δίνει απαντήσεις στα μεγάλα πολιτικά, οικονομικά και 
κοινωνικά προβλήματα. Διότι μόνο έτσι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα μπορέσει να 
αναζωογονηθεί. Να προβάλλει ένα νέο πρόσωπο και να αποκτήσει μια πιό ζωντανή 
και αυθεντική σχέση με την κοινωνία και τους πολίτες.



Η κατάκτηση αυτών των στόχων είναι απαραίτητη προκειμένου το ΠΑ.ΣΟ.Κ. να 
προχωρήσει στην κοινωνική και πολιτική του ανασύνθεση. Η ανασύνθεση αυτή θα 
του επιτρέψει να υπερβεί την αναντιστοιχία που εμφανίζει μεταξύ του 
οργανωμένου και του "κοινωνικού" ΠΑ.ΣΟ.Κ. Όσο μειώνεται η παραπάνω 
αναντιστοιχία τόσο το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις 
πολλαπλές απαιτήσεις και ανάγκες της εποχής μας. Μάλιστα σήμερα που 
βρισκόμαστε μπροστά στο τέλος του πρώτου μεταπολιτευτικού κύκλου και στην 
αυγή μιας νέας μεταπολίτευσης, χρειαζόμαστε ένα ΠΑ.ΣΟ.Κ. που θα είναι το 
κόμμα της νέας εποχής.

Η γνώμη μου είναι ότι σε αυτό το επίπεδο θα κριθεί η αξιοπιστία, η ικανότητα και 
ωριμότητα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Αλλά και θα διασφαλιστεί η συνοχή και η ενότητά του, 
ξεπερνώντας με ανώδυνο τρόπο την διαδοχή του Ανδρέα Παπανδρέου όταν τεθεί 
τέτοιο θέμα.


