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ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ

ΑνάσιυΣη εδώ και τώρα!
Η σταθεροποίηση μέσω 

πις δημοσιονομικής εξυγίανσης 
θέτει από μόνη πιε σε κίνηση 
μια αναπιτίιακή διαδικασία, 

τονίζει ο υπουργός Βιομηχανίας, 
Εμπορίου, Ενέργειας και Τεχνολογίας

Δ ΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ να περιμένουμε την ολοκλήρωση της 
σταθεροποίησης», λέει, σε συνέντευξή του προς «Το 

Βήμα», ο κ. Κ. Σημίτης, ένας πολιτικός που έχει συνδυάσει 
το όνομά του με το πρώτο επιτυχημένο πρόγραμμα επανα
φοράς της οικονομίας σε σταθερό περιβάλλον. Αν η σταθε
ροποίηση της οικονομίας πρέπει να θεωρείται ως ένα σύνο
λο «δεδομένων στόχων», η ανάπτυξη είναι ο πραγματικός 
σκοπός της οικονομικής πολιτικής.

Ποια ανάπτυξη όμως; Η ανάπτυξη που προωθεί τη σωστή 
επιχειρηματική πρόταση, που επιβραβεύει τη διορατικότη
τα, την παραγωγικότητα και την εργασία. Γιατί, όσο τα δη
μόσια οικονομικά δεν εξυγιαίνονται και όσο η σταθεροποί
ηση φεύγει τη στιγμή όπου όλοι πιστεύουμε ότι έχει γίνει 
πραγματικότητα, τόσο επιβραβεύονται εκείνοι που επιλέ
γουν μια αντιαναπτυξιακή συμπεριφορά.



Συνέντευξη στον 
ΝΙΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

-  Την περίοδο 1985-87 ή
σασταν ο πολιτικός που συν
δύασε το όνομά του με τη 
σταθεροποίηση. Τώρα είστε ο 
κατ’ εξοχήν υπεύθυνος για 
την ανάπτυξη. Δεν υπάρχει α
ντίφαση;

«Οχι μόνο δέν υπάρχει αντί
φαση, αλλά η εμπειρία της στα
θεροποίησης βοηθά στο να επι- 
λέξει κανείς τις πιο ενδεδειγμέ- 
νες πολιτικές για μια αναπτυ
ξιακή πορεία. Το μεγάλο δίδαγ
μα του σταθεροποιητικού προ
γράμματος είναι ότι η ανάπτυξη 
δεν έρχεται με παροδικές ενέ
σεις κατανάλωσης, αλλά μόνο 
με τη διαμόρφωση συνθηκών 
που ευνοούν τις επενδύσεις, α
ναβαθμίζουν το ανθρώπινο δυ
ναμικό και ελαττώνουν τη μα
κροοικονομική αβεβαιότητα».

-  Η ανάπτυξη πρέπει να πε
ριμένει την ολοκλήρωση της 
σταθεροποίησης;

«Η ανάπτυξη, ως διαδικασία 
βελτίωσης των παραγωγικών 
δομών, δεν χρειάζεται να περι
μένει την ολοκλήρωση της στα
θεροποίησης. Πρέπει να επι
διώκεται ταυτόχρονα. Πολλοί 
θεωρούν ανάπτυξη την αναθέρ
μανση της οικονομίας. Η ανα
θέρμανση της οικονομίας από 
μόνη της δεν είναι ανάπτυξη. Η 
αναθέρμανση μπορεί να οδηγή
σει σε αυξήσεις εισοδημάτων 
και σε κάποια τόνωση της οι
κονομικής δραστηριότητας. Το 
κεντρικό ερώτημα είναι όμως 
κατά πόσον αυτές οι βελτιώ
σεις είναι μόνιμες και διατηρή
σιμες.

Το πρόβλημα της ελληνικής 
οικονομίας συνίσταται ακρι- , 
βώς στο ότι οι κατά καιρούς 
τονώσεις της οικονομίας δεν ! 
μπόρεσαν να διατηρηθούν και 
να οδηγήσουν σε μια αυτοτρο- 
φοδοτούμενη αναπτυξιακή πο
ρεία. Αντί να αποτελέσουν το έ- 
ναυσμα για κάτι καινούργιο, 
για κάποια μόνιμη πρόοδο, ή
ταν απλώς πρόσκαιρες κατανα
λωτικές εξάρσεις. Μετά επα- | 
νεμφανίζονταν πάλι οι μακροο- 
οικονομικές ανισορροπίες. Το 
κόστος του εκ νέου περιορι
σμού των ανισορροπιών είναι 
όμως πολύ υψηλότερο από το 
βραχυχρόνιο όφελος των κατα
ναλωτικών εξάρσεων κυρίως 
για τους εργαζομένους».

-  Δεν υπάρχει δηλαδή δί
λημμα «ανάπτυξη ή σταθερο
ποίηση»;

«Η εμπειρία μας των τελευ
ταίων δεκαετιών είναι σαφής: 
το δίλημμα “ανάπτυξη ή σταθε
ροποίηση" είναι πλαστό. Μια 
σταθεροποιημένη οικονομία εί
ναι απαραίτητη προϋπόθεση 
για να τεθεί η ανάπτυξη σε υγι
είς βάσεις. Η πραγματοποίηση 
διαρθρωτικών αλλαγών, οι νέες 
παραγωγικές δομές είναι απα
ραίτητη προϋπόθεση ώστε οι 
μακροοικονομικές ανισορρο
πίες ,να μην επανεμφανισθούν. __

Η ανάπτυξη δεν θα έρθει ούτε 
με χαλάρωση της σταθεροποίη
σης ούτε με την εμμονή σε πε
ριοριστικά μέτρα και μόνον, αλ
λά με την επιτυχή ολοκλήρωση 
των προσπαθειών και στα δύο 
μέτωπα της καταπολέμησης των 
ανισορροπιών και της πραγμα
τοποίησης των διαρθρωτικών 
αλλαγών. Ετσι, θα εξαλειφθεί η 
αβεβαιότητα του πληθωρισμού, 
ο φόβος αιφνιδιαστικών φορο
λογικών ρυθμίσεων και οι α
πρόβλεπτες νομισματικές εξελί
ξεις που φρενάρουν τις επενδυ
τικές αποφάσεις».

-  Γιατί τόση σημασία στη 
σταθεροποίηση; Υπάρχει κάτι 
σε μια μη σταθεροποιημένη 
οικονομία που να εμποδίζει 
την ανάπτυξη;

«Η ανάπτυξη συνίσταται 
στην προώθηση της σωστής ε- 
πιχειρηματτκής πρότασης, 
στην επιβράβευση της διορα
τικότητας, της παραγωγικότη
τας, της εργασίας. Οσο δεν ε- 
ξυγιαίνονται τα δημόσια οικο
νομικά και όσο δεν ολοκλη
ρώνεται η σταθεροποίηση δί
δονται πλεονεκτήματα ακρι
βώς στην αντιαναπτυξιακή συ
μπεριφορά:

-  Η φοροδιαφυγή και η φο
ροκλοπή ως μέθοδοι άντλησης 
πόρων είναι κατά πολύ φθηνό
τερες της κεφαλαιαγοράς ή του 
τραπεζικού δανεισμού.

-  Σε κατάσταση υψηλού και 
αβέβαιου πληθωρισμού, η βρα
χυχρόνια κερδοσκοπική επέν
δυση έχει συχνά υψηλότερη α
πόδοση από τη σοβαρή, μακρο
χρόνια, παραγωγική επένδυση.

Η δημοσιονομική εξυγίαν
ση, κατ’ εξοχήν μέσο διαρθρω
τικής αλλά και σταθεροποιητι
κής πολιτικής, πρέπει να οδη
γήσει σε κατάργηση πολλών 
διακριτικών ρυθμίσεων με τις 
οποίες ευνοούνται σήμερα α- 
ντιπαραγωγικές, συντεχνιακές 
ή ολιγοπωλιακές δραστηριότη
τες. Ετσι, θα ενισχυθούν οι 
πραγματικά παραγωγικές δρα
στηριότητες, θα τονωθεί ο α
νταγωνισμός και θα απελευθε
ρωθεί ένα σημαντικό δυναμικό 
για την ανάπτυξη.

Αρα, η σταθεροποίηση μέσω 
της δημοσιονομικής εξυγίαν
σης θέτει από μόνη της σε κίνη
ση μια αναπτυξιακή διαδικα
σία. Η σταθεροποίηση είναι 
τμήμα -  και σημαντικότατο μά
λιστα -  της ανάπτυξης».

-  Μπορεί όμως να γίνει κά
τι τώρα για την οικονομική 
δραστηριότητα; Οταν τα επι
τόκια είναι στα ύψη, όπου εί
ναι σήμερα, για ποια ανάπτυ
ξη και αναπτυξιακή πολιτική 
μπορούμε να μιλάμε;

«Τα επιτόκια είναι πραγματι
κά υψηλά. Οι αιτίες είναι πολ
λές. Η Εθνική Τράπεζα, που έ
χει δεσπόζουσα θέση στην αγο

ρά, κρατάει υψηλά τα επιτόκια 
για να αυξήσει τα κέρδη της 
και παρασύρει τις άλλες τράπε
ζες. Ο ανταγωνισμός δεν λει
τουργεί ικανοποιητικά. Το κό
στος δέσμευσης των χρημάτων 
στην Τράπεζα της Ελλάδος αυ
ξάνει το κόστος του χρήματος. 
Ολα αυτά όμως δεν σημαίνουν 
ότι τα επιτόκια μπορούν να μει
ωθούν σε όποιο επίπεδο διατά
ξει η κυβέρνηση. Το επιτόκιο 
που προσφέρει το Δημόσιο για 
να βρει χρήματα καθορίζει την 
αγορά. Το επιτόκιο αυτό θα πα
ραμένει πολύ υψηλό όσο το Δη
μόσιο είναι αναγκασμένο να 
δανείζεται υπέρογκα ποσά και 
ο πληθωρισμός είναι υψηλός. 
Για να μειώσουμε τα επιτόκια 
πρέπει να μειώσουμε το δημό
σιο χρέος δραστικά. Πρέπει 
ταυτόχρονα να ενισχύσουμε 
τον ανταγωνισμό μεταξύ των 
τραπεζών και να δώσουμε στις 
τράπεζες του δημόσιου τομέα 
αυτονομία. Και εδώ λοιπόν το 
κεντρικό θέμα είναι η βελτίωση 
της παραγωγικής δομής».

-  Πού στοχεύει η νέα βιο
μηχανική στρατηγική που έχε
τε εξαγγείλει και πώς διαφέ
ρει από προηγούμενες;

«Βάση της νέας στρατηγικής 
αυτής είναι η ανταγωνιστικότη
τα, η οργάνωση της παραγωγής 
με τέτοιον τρόπο ώστε να μπο
ρούμε να σταθούμε στην ανοι
κτή ευρωπαϊκή αγορά. Ολες οι 
ενέργειες που έχουμε δρομολο
γήσει ή δρομολογούμε σε όλους 
τους τομείς εποπτείας του υ
πουργείου -  Βιομηχανία, Ενέρ
γεια, Τεχνολογία -  έχουν ως 
κοινή συνιστώσα την προώθηση 
της ανταγωνιστικότητας. Ο ανα
πτυξιακός νόμος περιέλαβε για 
πρώπι φορά ενισχύσεις για τη /| 
βελτίωση της ποιότητας, τη λει
τουργία των επιχειρήσεων βάσει 
επιχειρηματικών σχεδίων. Σε α
ντίθεση με τα διάφορα νεοφιλε
λεύθερα δόγματα, το κράτος 
παρεμβαίνει, αλλά παρεμβαίνει 
με τέτοιον τρόπο ώστε να λει
τουργεί ως καταλύτης και να 
διεκυκολύνει την προσαρμογή 
και τον εκσυγχρονισμό των επι
χειρήσεων. Πρέπει όμως το 
κράτος να σταματήσει να αποτε
λεί σωσίβιο για όσες επιχειρή
σεις δεν μπορούν να προσαρμο- 
σθούν σπς εξελίξεις».

-  Δηλαδή πάρατεταμένη λι
τότητα για τους εργαζομέ
νους;

«Ακριβώς το αντίθετο. Ο έλ
ληνας εργαζόμενος έχει υπο- ! 
στεί επί πέντε χρόνια συνεχή 
μείωση του πραγματικού του μι
σθού με μηδαμινό όπως αποτέ
λεσμα στην ανταγωνιστικότητα. 
Είναι αυτό δείγμα επιτυχίας; 
Οχι βέβαια. Αντίθετα νομίζω ό
τι οι περισσότεροι θα συμφω
νούσαν πως μια κατάσταση ό
που ο μόνος τρόπος ώστε να 
μπορεί να διατίθεται η παραγω

γή είναι με μειώσεις των ήδη 
χαμηλών μισθών δείχνει έλλει
ψη ανταγωνιστικότητας.

Πραγματική ανταγωνιστικό
τητα υπάρχει όταν η διείσδυση 
των προϊόντων μας επιτυγχάνε
ται όχι με τη μείωση της ευημε
ρίας του κοινωνικού συνόλου, 
αλλά με την υιοθέτηση νέων με
θόδων παραγωγής. Η ανταγω
νιστικότητα έτσι θα πρέπει να 
οδηγεί στην αύξηση της ευημε
ρίας των παραγωγών. Η αντα- 
γωνισπκότητα δεν μπορεί να 
βασίζεται στη διοικητική συ
μπίεση μισθών ούτε βέβαια 
στην καταστροφή του περιβάλ
λοντος, σε κλειστά σύνορα ή σε 
ολιγοπωλιακές συμφωνίες. 
Ολα αυτά τα μέσα απλώς μετα
τοπίζουν το κόστος προσαρμο
γής της επιχείρησης σε άλλους 
φορείς ή κοινωνικές κατηγο
ρίες και φυσικά αργά ή γρήγο
ρα ανατρέπονται».

-  Είπατε ότι το κράτος πα
ρεμβαίνει. Πώς συμβιβάζεται 
μια τέτοια πολιτική με τη λει
τουργία της αγοράς;

«Η πολιτική για την ανταγω
νιστικότητα πρέπει να αξιοποι- 
εί τις δυνατότητες της αγοράς, 
στηρίζοντας ταυτόχρονα τις 
προσπάθειες των επιχειρήσεων 
να αναπτύξουν και να θεμελιώ
σουν τα δικά τους συγκριτικά 
πλεονεκτήματα. Για τον λόγο 
αυτόν έχει μεγάλη σημασία η 
εύρυθμη και αποτελεσματική 
λειτουργία του ανταγωνισμού. 
Πολιτική ανταγωνισμού δεν υ
πήρξε στο παρελθόν. Το προ
σπαθούμε σήμερα. Οι παρεμ
βάσεις στον χώρο του εμπορί
ου έχουν πολλά επίσης να δώ
σουν στην αναπτυξιακή προ
σπάθεια. Η απαίτηση από τον 
καταναλωτή υψηλού επιπέδου 
ποιότητας και εξυπηρέτησης εί
ναι μέσο διασφάλισης της α
νταγωνιστικότητας της παρα
γωγής. ΓΓ αυτό και έχουμε δώ
σει ιδιαίτερη σημασία στις ρυθ
μίσεις που αφορούν τα δικαιώ
ματα των καταναλωτών.

Σημαντικό όμως χαρακτηρι- 
σπκό της νέας βιομηχανικής 
στρατηγικής είναι ο οριζόντιος 
χαρακτήρας, η απουσία διακρι
τικής μεταχείρισης υπέρ μιας 
και σε βάρος άλλων επιχειρήσε
ων ή κλάδων. Αντίθετα προω
θείται η υποδομή, υλική αλλά 
και ανθρώπινη, για να βοηθηθεί 
η άσκηση της επιχειρηματικότη
τας. Το κράτος αποφεύγει τον 
ρόλο επιδιαιτητή, παρέχει και 
δημιουργεί ίσες ευκαιρίες με 
διαφανή κριτήρια, υποβοηθώ
ντας και όχι αντικαθιστώντας 
τον μηχανισμό της αγοράς».

-  Πέρα από τα γενικά, ό
μως, ποια τα συγκεκριμένα 
μέτρα βιομηχανικής πολιτι
κής στα οποία αναφέρεσθε;

«Η βιομηχανική στρατηγική 
για τον ιδιωτικό τομέα έχει τέσ
σερις βασικούς άξονες:

Πρώτον, την αναβάθμιση



των βιομηχανικών υποδομών, 
με την προώθηση του Εθνικού 
Συστήματος Ποιότητας, τη χω
ροταξική αναβάθμιση των βιο
μηχανικών περιοχών, την ανα
βάθμιση της σχέσης “περιβάλ
λον - βιομηχανία" και την προ
σφορά προηγμένων υπηρεσιών 
και δικτύων στις επιχειρήσεις.

Δεύτερον, την προώθηση με
γάλων νέων βιομηχανικών ε
πενδύσεων μέσω του νέου ανα
πτυξιακού νόμου και της μείω
σης της γραφειοκρατίας (one 
stop shop).

Τρίτον, τον εκσυγχρονισμό 
υφιστάμενων μονάδων και την 
ενθάρρυνση της στροφής των 
επιχειρήσεων αυτών προς εξα
γωγές και τεχνολογική αναβάθ
μιση μέσω της χρηματοδότησης 
πολυετών επιχειρηματικών σχε
δίων. Επιδοτείται η αλλαγή λει
τουργίας ευθέως και όχι, όπως 
παραδοσιακά, μόνο η αρχική ε
πένδυση.

Τέταρτον, πολιτικές προς τις 
μικρές και μεσαίες επιχειρή
σεις. Η σημασία των επιχειρή
σεων αυτών στην οικονομία 
μας και τα ειδικά τους προβλή
ματα σημαίνουν ότι γίνεται 
στην περίπτωσή τους εξαίρεση 
από τον γενικά “οριζόντιο" χα
ρακτήρα των μέτρων και προω
θείται μια πιο προσανατολισμέ
νη προσέγγιση. Ετσι, πέραν της 
αναβάθμισης του ΕΟΜΜΕΧ, 
προβλέπονται και νέοι χρημα
τοδοτικοί θεσμοί όπως τα Τα
μεία Αμοιβαίων Εγγυήσεων, οι 
οποίοι αξιοποιούν τις δυνατό
τητες “εσωτερικής αλληλεγ
γύης" των επιχειρήσεων».

-  Τι θα γίνει με τα «μεγάλα 
έργα» του ενεργειακού τομέα;

«Το μεγάλο έργο του ενεργει
ακού τομέα που αναφέρετε εί
ναι η εισαγωγή του φυσικού αε
ρίου. Εκεί μπορώ να πω ότι τον 
τελευταίο χρόνο υπήρξε εντυ
πωσιακή πρόοδος. Ενώ πέρυσι 
τέτοια εποχή είχαν μπλοκαρι- 
σιεί τα περισσότερα τμήματα 
του έργου, σε σημείο ώστε να 
μη διαφαίνεται καν λύση, τώρα 
προχωρούμε κανονικά και θα 
μπορέσουμε να ανταποκριθού- 
με σπς υποχρεώσεις που έχου
με αναλάβει. Ολα τα εκκρεμή 
προβλήματα (π.χ. διαφορές με 
τη ΔΕΗ, τους Ρώσους, τους ερ
γολάβους) έχουν λυθεί εκτός α
πό ένα: τη νομοθετική ρύθμιση 
των δραστηριοτήτων διανομής 
σε οικιακούς καταναλωτές. Αλ
λά και αυτό θα λυθεί στους ε
πόμενους μήνες». ·

-  Ενα άλλο παράδειγμα: 
Γιατί δεν προχωρούν οι πρω
τοβουλίες στον βαλκανικό 
χώρο;

«Το άνοιγμα των βαλκανι
κών αγορών είναι μια ιστορι
κής σημασίας εξέλιξη. Μέσω 
της οικονομικής διείσδυσης 
σας χώρες αυτές, όπως και της 
εντατικότερης συνεργασίας μα
ζί τους, μπορούμε να προωθή
σουμε και τα οικονομικά μας 
συμφέροντα και να εδραιώ
σουμε τις σχέσεις πραγματικά 
καλής γειτονίας. Στην αποστο
λή αυτή η σημασία του αναπτυ
ξιακού δυναμικού που υπάρχει 
στη Βόρεια Ελλάδα είναι τερά
στια, αφού αυτή η περιοχή ξα
ναβρίσκει τον ιστορικό της ρό
λο ως κομβικό σημείο της βαλ
κανικής οικονομίας.

Οι οικονομικές αυτές δυνα
τότητες και προοπτικές πρέπει 
να λαμβάνονται πλέον σοβαρό
τατα υπόψη στη χάραξη της ε
ξωτερικής πολιτικής».

Από noiovs κινδυνεύει η σύγκλιση
-  Από ποιους, κατά τη γνώμη σας, κιν

δυνεύει η εφαρμογή του προγράμματος 
σύγκλισης; και από πού βλέπετε να ξεκι
νούν οι πιέσεις για χαλάρωση της οικο
νομικής πολιτικής;

«Η εφαρμογή του προγράμματος σύγκλι
σης κινδυνεύει πρωτίστως από αυτούς που 
δεν έχουν καταλάβει γιατί ένα τέτοιο πρό
γραμμα είναι απαραίτητο για τη δική μας α
ναπτυξιακή πορεία. Το πρόγραμμα δεν μας 
επεβλήθη από κάποιο απρόσωπο διευθυ
ντήριο σπς Βρυξέλλες, είναι μια δέσμευση 
και μια υποχρέωση κυρίως απένανπ στην 
ελληνική οικονομία, στους εαυτούς μας.

Το πρόγραμμα σύγκλισης πθεται επίσης

σε κίνδυνο κάθε φορά που δεν υπάρχουν 
σαφείς και πεισπκές απαντήσεις στο κύριο 
ερώτημα: ποια στρώματα φέρουν το βάρος 
της προσαρμογής και γιατί;

Δεν είναι όλα τα κοινωνικά στρώματα υ
πεύθυνα για την κρίση. Δεκαεπες στρεβλής 
ανάπτυξης έχουν εδραιώσει ποικίλα συμφέ
ροντα που αφαιρούν τον κοινωνικό πλούτο 
από τους αληθινούς παραγωγούς, πς αντα- 
γωνισπκές επιχειρήσεις, τους ευσυνείδη
τους επαγγελμαπες. Η σταθεροποιηπκή πο- 
λιπκή πρέπει να διακρίνει πς δύο αυτές κα
τηγορίες. Πρέπει να εξουδετερώσει τα συμ
φέροντα της πρώτης μη παραγωγικής κατη
γορίας και να αυξήσει τα κίνητρα παραγωγι
κής δραστηριότητας της δεύτερης».

-  Γιατί να επιτύχει το ΠαΣοΚ εκεί ό
που απέτυχε, παταγωδώς μάλιστα, η Νέα 
Δημοκρατία;

«Τα κόμματα της Δεξιάς δέχονται τόσο 
ισχυρές πολιπκές πιέσεις από το πελατεια
κό σύστημα που δεν μπορούν να κάνουν 
τομές. Μόνο τα σοσιαλιστικά κόμματα μπο
ρούν να φέρουν σε πέρας μια μεταρρυθμι- 
σπκή πολιπκή και να εντάξουν περισσότε
ρα στρώματα στη διαδικασία ανάπτυξης, 
θεσμικού εκσυγχρονισμού και οικονομικής 
ευημερίας.

Το ΠαΣοΚ μπορεί και πρέπει να εδραιω
θεί στη συνείδηση όλων ως το κόμμα των 
κοινωνικών μεταρρυθμίσεων και της ανά
πτυξης».



ΤΟ ΒΗΜΑ
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Πολιτικά

Εχει άποψη 
και τιιν λέει
«ΕΝΑ κόμμα οδηγείται σε 
διάσπαση όταν δεν ανταπο- 
κρίνεται στις ανάγκες, όταν 
είναι στάσιμο» τονίζει σε μια 
εκ βαθέων συζήτηση με «Το 
Βήμα» ο υπουργός Εμπορίου 
και Βιομηχανίας κ. Κωστα- 
ντίνος Σημίτης και προσθέτει 
ότι «η συζήτηση συνθέτει, ε
νώ η σιωπή αποσυνθέτει».. 1

Αυτή είναι η απάντηση του 
κ. Κ. Σημίτη στις βολές και ε
πικρίσεις εκ των ένδον του 
ΠαΣοΚ εναντίον της γνωστής 
κίνησης των «4», οι οποίοι 
κατηγορούνται για φραξιονι
σμό που οδηγεί στη διάσπα
ση.

Παρ’ ότι ο κ. υπουργός μι
λάει με τους συνήθεις χαμη
λούς του τόνους, είναι σκλη
ρός στις τοποθετήσεις του υ
πογραμμίζοντας ότι «επικίν
δυνοι για το ΠαΣοΚ δεν είναι 
εκείνοι που έχουν άποψη, αλ
λά εκείνοι που δεν έχουν 
γνώμη ή ενοχλούνται που άλ
λοι έχουν γνώμη».

Οκ.Κ.  μιλάει για tous rnxovs των «τεσσάρων», το θέμα ms ôiaSoxns και ns τάσειε στο κόμμα

Η σιωπή σκοτώνει το ΠαΣοΚ



Συνέντευξη στον 
ΝΙΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ του κ. Κ. 
Σημίτη έχει ως εξής:

-  Πώς βλέπετε τη δήλωση 
του κ. Α. Παπανδρέου ότι δεν 
θα διεκδικήσει την προεδρία 
της Δημοκρατίας και πώς νο
μίζετε ότι διαμορφώνεται, με 
δεδομένη αυτή τη δήλωση, το 
πολιτικό σκηνικό:

«0 Πρωθυπουργός έθεσε με 
την κίνησή του τέλος στις διά
φορες εικασίες για τις πολιτι
κές εξελίξεις ως τον Απρίλιο. 
Πρόλαβε την επέκταση μιας 
αρνητικής για την κυβέρνηση 
πολιτικής αβεβαιότητας. Μπο
ρεί τώρα να καθορίσει ελεύθε
ρα τις επόμενες κινήσεις ώστε 
αυτή η Βουλή να εκλέξει Πρόε
δρο της Δημοκρατίας. Πρέπει 
να αποφευχθούν οι εκλογές 
τον Απρίλιο. Θα επιτείνουν τα 
προβλήματα και τις δυσκολίες 
που έχουμε να αντιμετωπίσου
με».

-  Πιστεύετε ότι τώρα θα η
ρεμήσει και η κατάσταση στο 
εσωτερικό του κόμματος και 
η ένταση που είχε δημιουργη- 
θεί με τη δημοσιοποίηση της 
κίνησης των τεσσάρων θα χα
λαρώσει;

«Η κατάσταση στο εσωτερι
κό του κόμματος είναι ήρεμη. 
Τι θα θέλατε, σιωπή νεκροτα
φείου; Η κίνηση των τεσσάρων, 
όπως την αποκαλείτε, αφορά 
κατά κύριο λόγο τη γραμμή του 
κόμματος, την εφαρμογή της 
πολιτικής του και όχι θέματα 
προσώπων. Αρα, η απόφαση 
του Προέδρου δεν έχει σχέση 
με τις επιδιώξεις της και δεν 
πρόκειται να μεταβάλει τη στά
ση μας».

-  Τελικά, τι εκπροσωπεί η 
ομάδα των τεσσάρων; Είναι 
μια συμμαχία στην κούρσα 
της διαδοχής ή ομάδα πίεσης 
για την αναβάθμιση της πολι
τικής της κυβέρνησης;

«Σίγουρα όχι “μια συμμαχία 
σιην κούρσα της διαδοχής”. Η 
άποψη αυτή πηγάζει από την 
αντίληψη ενός αρχηγικού Πα- 
ΣοΚ όπου όλοι μάχονται για 
την πρωτοκαθεδρία. Αλίμονο 
αν το ΠαΣοΚ λειτουργεί μελ
λοντικά με αυτόν τον τρόπο. 
Θα περιθωριοποιηθεί πολύ 
γρήγορα. Η κοινωνία αναζητεί 
πολιτικές που θα λύσουν τα 
προβλήματά της. Το ΠαΣοΚ 
πρέπει να προσφέρει εφαρμό
σιμες, συνεπείς πολιτικές, σύμ
φωνες με τις αρχές του. Αυτό 
είναι το πρόβλημα που μας α
πασχολεί».

-  Δηλαδή δεν εκφράζετε 
μια συγκεκριμένη τάση μέσα 
στο ΠαΣοΚ;

«Η δημιουργία και καταστα
τική κατοχύρωση οργανωμέ
νων τάσεων δεν είναι σκόπιμη. 
Περιχαρακώνουν τις διάφορες 
ομάδες και περιορίζουν την ε
λευθερία γνώμης. Οταν στην 
κομματική πειθαρχία προστί
θεται και η πειθαρχία της τά

σης, παύει για το μέλος η δυ
νατότητα να προσδιορίζει με 
την κρίση και τη συνείδησή 
του τη στάση του. Το Γαλλικό 
Σοσιαλιστικό Κόμμα, στο ο
ποίο προβλέπεται από το κα
ταστατικό η ύπαρξη οργανω
μένων τάσεων, είναι παράδειγ
μα προς αποφυγήν. Ο πόλεμος 
μεταξύ τους υπήρξε μια από 
τις σημαντικές αιτίες της φθο
ράς του. Το κάθε μέλος του 
ΠαΣοΚ θα πρέπει να προσδιο
ρίζει ελεύθερα τη συμπεριφο
ρά του χωρίς φόβο, χωρίς επί
πτωση, χωρίς υποχρέωση να 
δίνει λόγο».

-  Δηλαδή, τι συγκεκριμένα 
επιδιώκετε;

«Τη δημιουργία ενός ρεύμα
τος σκέψης, την αλλαγή στά
σεων και νοοτροπιών στο Πα
ΣοΚ. Επιδιώκω τα μέλη και οι 
οπαδοί του να συνεισφέρουν 
κριτικά και δημιουργικά στην 
αντιμετώπιση των προβλημά
των που συναντούν κόμμα και 
κυβέρνηση. Αυτό προϋποθέτει 
γνώση, πληροφόρηση, επικοι
νωνία, διάλογο. Θέλω να δημι
ουργήσω τους όρους αυτής 
της επικοινωνίας. Σήμερα κυ
ριαρχεί η πρακτική του δημο
κρατικού συγκεντρωτισμού, ο 
μονόδρομος κορυφής - βάσης. 
Πρέπει να την αλλάξουμε. Σή
μερα κάθε συζήτηση σκιάζεται 
από την απειλή του φραξιονι
σμού. Τέτοιες απειλές δεν αρ
μόζουν σε κόμμα με αποστολή 
να εκπαιδεύει τα μέλη του στη 
δημοκρατία και στην κοινωνι
κή αλληλεγγύη. Στόχος μας εί
ναι η πλειοψηφία των μελών 
και οπαδών να κατανοήσει την 
ανάγκη του κοινωνικού εκσυγ
χρονισμού και να συνεισφέρει 
στην πραγματοποίησή του. Αυ
τό είναι πολύ πιο σημαντικό 
για τον τόπο από τα θέματα 
της “διαδοχής”. Οι πολιτικές 
αποφάσεις για την πορεία του 
ΠαΣοΚ θα κρίνουν μακροπρό
θεσμα την τύχη του και όχι οι 
επιλογές των προσώπων».

-  Η προβολή της κίνησής 
σας σε μια περίοδο όπου η 
κυβέρνηση αντιμετωπίζει δύ
σκολα και κρίσιμα προβλή
ματα, εθνικά και οικονομικά, 
την βοηθάει να τα επιλύσει ή 
αντίθετα περιπλέκει την κα
τάσταση;

«Η προβολή της κίνησης 
δείχνει ότι στην ελληνική κοι
νωνία πλανάται αναπάντητο το 
ερώτημα ποια θα είναι η μελ
λοντική πορεία των κομμάτων. 
Ολοι δεχόμαστε ότι όλο και 
περισσότεροι αποστρέφονται 
τους πολιτικούς και την πολιτι
κή. Υπ’ αυτές τις συνθήκες για
τί να μην προκαλεί το ενδιαφέ
ρον μια προσπάθεια να αντιμε- 
τωπισθούν οι ανησυχίες και α
πορίες των πολιτών;

Από σας ακούω για πρώτη 
φορά ότι κάποιοι ήταν της

γνώμης πως οι τέσσερις δυ
σκόλεψαν την κυβέρνηση στο 
έργο της. Διακρίνω σ’ αυτή τη 
γνώμη έντονη τη διάθεση της 
λογοκρισίας κάθε διαφορετι
κής άποψης».

-  Δεν οδηγεί τελικά η άπο
ψή σας σε διάσπαση;

«Οχι βέβαια. Ενα κόμμα ο
δηγείται σε διάσπαση όταν δεν 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες, 
είναι στάσιμο. Η συζήτηση 
συνθέτει. Η σιωπή αποσυνθέ
τει. Η κίνηση εξασφαλίζει την 
ενότητα. Το καλύτερο παρά
δειγμα ότι η στασιμότητα οδη
γεί σε διάσπαση δίνει η πορεία 
της Ενωσης Κέντρου.

Τέλος, θα τόνιζα την ανά
γκη να είμαστε πιο ψύχραιμοι. 
Οι κατηγορίες για κεντροδεξιά 
σενάρια, αποστασίες, συνωμο
σίες διακωμωδούν το ΠαΣοΚ. 
Επικίνδυνοι για το ΠαΣοΚ δεν 
είναι εκείνοι που έχουν άπο
ψη, αλλά εκείνοι που δεν έ
χουν γνώμη ή ενοχλούνται που 
άλλοι έχουν γνώμη».

-  Το κυρίαρχο λοιπόν πρό
βλημα είναι για σας το πρό
βλημα της πολιτικής γραμμής 
που θα ακολουθήσει το Πα
ΣοΚ και όχι η επιλογή των 
προσώπων;

«Ναι. Ο οποιοσδήποτε επι
κεφαλής πρέπει, για να εφαρ
μόσει μια πολιτική, να διαθέ
τει δυνάμεις που τον στηρί
ζουν, συμμερίζονται τις από
ψεις του και είναι έτοιμες να 
αγωνιστούν γι' αυτές. Πρέπει 
να εκφράζει κοινωνικές ομά
δες και αυτές να εκφράζονται 
από τον λόγο του. Το έδειξε 
και το δείχνει πολύ πειστικά ο 
Ανδρέας Παπανδρέου. Η “κα
ρέκλα» δεν δίνει από μόνη της 
τη δυνατότητα να εφαρμοσθεί 
μια πολιτική».

-  Σας μέμφονται ότι εκφέ
ρετε γενικόλογο και αόριστο 
πολιτικό λόγο. Ποια η απά
ντησή σας;

«Στόχος μου δεν είναι να 
παρουσιάσω ένα διαφορετικό 
πολιτικό πρόγραμμα από εκεί
νο του ΠαΣοΚ. Ανήκω στο Πα
ΣοΚ και το πρόγραμμά του α
ποτελεί πλαίσιο της δράσης 
μου. Εκείνο που επιδιώκω εί
ναι να επισημάνω πού πά
σχουν οι θέσεις, θέλουν συ
μπλήρωση, προσαρμογή, επα
νεξέταση. Οταν το ΠαΣοΚ ή
ταν στην αντιπολίτευση είχα 
καταθέσει ακόμη και προτά
σεις νόμου. Τότε η κριτική των 
ιδίων κύκλων ήταν ότι δεν θα 
έπρεπε να ασχολούμαι με θέ
ματα των ΚΤΕ. Εκείνο που ενο
χλεί είναι ότι υπάρχει διαφο
ρετική άποψη. Το ΠαΣοΚ ό- 
μο>ς χρειάζεται διαφορετικές 
απόψεις». ____

-  Σας επικρίνουν αρκετοί 
στο ΠαΣοΚ ότι, ενώ έχετε 
διαφορετικές απόψεις για τα 
πολιτικά και οικονομικά προ

βλήματα, αποφεύγετε να τις 
διατυπώσετε στα όργανα. Εί
ναι αλήθεια;

«Αυτός είναι ένας μύθος. 
Διάβασα στις εφημερίδες πρό
σφατα ότι η εισήγηση του ΕΓ 
στην ΚΕ εγκρίθηκε ομόφωνα 
από τα μέλη της. Αυτό αληθεύ
ει. Δεν διάβασα όμως στις ε
φημερίδες ότι άλλα μέλη του 
ΕΓ και εγώ είχαμε αντιρρήσεις 
στη δεύτερη εισήγηση για την 
πορεία του ΠαΣοΚ το 1995, η 
οποία και αποσύρθηκε. Ο κα
θένας ας βγάλει τα συμπερά- 
σματά του αν οι επίσημες εκ
δοχές είναι ακριβείς ή όχι».

-  Στον Πρωθυπουργό εκ
θέσατε ποτέ τις αναρρήσεις 
σας;

«Στον Πρωθυπουργό εκθέτω 
τις απόψεις μου όταν με καλεί 
να συνεργαστούμε. Οι απόψεις 
μου δεν συνίστανται μόνο σε 
αντιρρήσεις».

-  Εσείς πού αποδίδετε όα 
ενοχλεί η ύπαρξη διαφορετι
κής άποψης, όπως λέτε;

«Σε ορισμένους κύκλους του 
ΠαΣοΚ επικρατεί στάση που 
θεωρεί τη μονολιθικότητα ενό
τητα, την αναζήτηση κίνδυνο 
παρέκκλισης και τη διαφορετι
κή γνώμη αμφισβήτηση του 
Προέδρου και των οργάνων. 
Είναι κατάλοιπα της εποχής 
της ομοιογενοποίησης. Το πρό
τυπο για τους -  ευτυχώς λίγους 
-  ορθόδοξους του κόμματος 
είναι ο σκεπτόμενος υπηρέτης. 
Ενας υπηρέτης αργά ή γρήγο
ρα παύει να είναι σκεπτόμενος 
και ένας σκεπτόμενος δεν μπο
ρεί ποτέ να είναι υπηρέτης».

-  Στην ΚΕ υποστηρίξατε ό
τι χρειάζονται επανεξέταση 
ορισμένες θέσεις του κόμμα
τος. Γ ιατί;

«Ανέφερα μερικά παραδείγ
ματα στη συνεδρίαση της ΚΕ. 
Θα επαναλάβω δύο. Εχουμε ε
πανειλημμένα δηλώσει ότι η 
σταθεροποιητική πολιτική εί
ναι προϋπόθεση ώστε να επιτύ
χουμε την ανάπτυξη. Αισθανό
μαστε όμως ενοχές, ψάχνουμε 
για αντισταθμίσματα και εναλ
λακτικές επιλογές. Οταν το 
κόμμα κάνει φανερό προς ό
λους ότι δεν θέλει να χρεωθεί 
μια πολιτική, είναι λογικό και 
τα στελέχη του κόμματος να 
αμφιβάλλουν για την ορθότητά 
της. Ο ευρωπαϊκός προσανατο
λισμός του ΠαΣοΚ έχει επικυ
ρωθεί επανειλημμένα από τα 
συνέδρια και τα όργανα του 
Κινήματος. Παρ’ όλα αυτά βλέ
πουμε την Ελλάδα απομονωμέ
νη, εντάσσουμε όλους τους Ευ
ρωπαίους σε ένα αντίπαλο 
στρατόπεδο, δεν έχουμε ασχο
ληθεί με τα προβλήματα της 
ευρωπαϊκής ενοποίησης και 
δεν θέλουμε να παραδεχθούμε 
ότι τα σημαντικότερα ελληνικά 
προβλήματα δεν μπορούν να 
αντιμετωπισθούν στο πλαίσιο 
του κράτους έθνους.



Συμπερασματικά: Το κόμμα 
βρίσκεται πολλές φορές σε 
διαμάχη με την πολιτική που ε
ξαγγέλλει. Η διαμάχη αυτή το 
εμποδίζει να δημιουργήσει και 
να εφαρμόσει μια ευρηματική 
αριστερή πολιτική».

-  Το ΠαΣοΚ δηλαδή κατά 
τη γνώμη σας δεν θα μπορέ
σει να βρει έναν νέο δρόμο;

«Το αντίθετο ισχύει. Το Πα
ΣοΚ έχει τις δυνάμεις για μια 
ανανέωση. Οποιος συζητεί με 
τις οργανώσεις του, ιδίως στην 
περιφέρεια, διαπιστώνει ότι υ
πάρχουν πάρα πολλά στελέχη 
που θέλουν και μπορούν να ερ- 
γασθούν για μια ανανέωση. 
Αλλωστε το ΠαΣοΚ για λόγους 
ιστορικούς, κοινωνικούς, ιδεο
λογικούς είναι το μόνο που 
μπορεί να εκφράσει τις δυνά
μεις μιας ανοιχτής στον κόσμο 
κοινωνίας που θέλει να συμμε- 
τάσχει και να παίξει ρόλο στις 
εξελίξεις. Οι δυνάμεις της 
κλειστής κοινωνίας, του υπερε- 
θνικισμού, της συντήρησης των 
υφισταμένων κοινωνικών δυ
νάμεων εκφράζονται προπα
ντός από τη ΝΔ».



ΛνΛτί^ 6* >) β  ΗΗ0

05 . 12.1994

ΕΡΩΤ^ :

Δηλώσατε κατά την τελευταία συνεδρίαση της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ ότν 
πρέπει να υπάρζει ένα ρεύμα ανανέωσης του ΠΑΣΟΚ. Επιδιώκετε 
τη δημιουργία μιας οργανωμένης τάσης;

ΑΠΑΝΤ.:
11 δημιουργία και καταστατική κατοχύρωση οργανωμένων τάαεων 
δεν είναι σκόπιμη. Περιχαρακώνουν τις διάφορες ομάδες και 
περιορίζουν την ελευθερία γνώμης. Οταν ατην κομματική 
πειθαρχία προστίθεται και η πειθαρχία της τάοης, παύει για το 
μέλος η δυνατότητα να προσδιορίζει με την κρίση και τη 
συνείδησή του τη οτάοη του. Το Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, 
οτο οποίο προβλέπεται απο το καταστατικό η υπαρζη οργανωμένων 
τάσεων, είναι παράδειγμα προς αποφυγή. 0 πόλεμος μεταζυ τους 
υπήρζε μια απο τις σημαντικές αιτίες της Φθοράς του. Το κάθε 
μέλος του ΠΑΣΟΚ θα πρεπει να προσδιορίζει ελεύθερα τη 
συμπεριφορά του χωρίς φόβο, χωρίς επίπτωση, χωρίς υποχρέωση 
να δίνει λόγο.

ΕΡΩΤ^:

Εσείς τί συγκεκριμένα επιδιώκετε;

ΑΠΑΝΤ.:

Τη δημιουργία ενός ρεύματος σκέψης, την αλλαγή στάσεων και 
νοοτροπιών οτο ΠΑΣΟΚ. Επιδιώκω τα μέλη και οι οπαδοί του να 
συνεισφέρουν κριτικά και δημιουργικά στην αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που συναντούν κόμμα και κυβέρνηοη. Αυτό
προϋποθέτει γνώση, πληροφόρηση, επικοινωνία, διάλογο. Θέλω να 
δημιουργήσω τους όρους αυτής της επικοινωνίας. Σήμερα
κυριαρχεί η πρακτική του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού, ο 
μονόδρομος κορυφής-βάοης. Πρέπει να την αλλάζουμε. Σήμερα 
κάθε συζήτηση οκιάζεται απο την απειλή του φραζιονισμου. 
Τέτοιες απειλές δεν αρμόζουν σε κόμμα με αποστολή να 
εκπαιδεύει τα μέλη του στη δημοκρατία και την κοινωνική 
αλληλεγγύη. Στόχος μας είναι, η πλειοψηΦία των μελών και 
οπαδών να κατανοήσει την ανάγκη του κοινωνικού
εκσυγχρονισμού και να συνεισφέρει στην πραγματοποίησή του. 
Αυτό είναι πολύ πιό σημαντικό για τον τόπο απο τα θέματα της 
"διαδοχής". Οι πολιτικές αποφάσεις για την πορεία του ΠΑΣΟΚ 
θα κρίνουν μακροπρόθεσμα την τύχη του και όχι οι επιλογές των 
προσώπων.



ΕΡΩΤ\ :

Δεν οδηγεί Π άποψή οας τελικά οε διάσπαση;

ΑΠΑΝΤ\ :

Οχι βέβαια. Ενα κόμμα οδηγείται σε διάσπαση όταν δεν 
ανταποκρινεται στις ανάγκες, είναι στάσιμο. 11 ουζητηοη 
συνθέτει. Η σιωπή αποσυνθέτει. II κίνηση εξασφαλίζει την 
ενότητα. Το καλύτερο παράδειγμα ότι η στασιμότητα οδηγεί σε 
διάσπαση δίνει η πορεία της Ενωσης Κέντρου.

Τέλος θα τόνιζα την ανάγκη να είμαστε πιο ψύχραιμοι. Οι 
κατηγορίες για κεντροδεξιά σενάρια, αποστασίες, συνωμοσίες, 
διακωμωδούν το ΠΑΣΟΚ. Επικίνδυνοι για το ΠΑΣΟΚ δεν είναι 
εκείνοι που έχουν άποψη, αλλά εκείνοι που δεν έχουν γνώμη ή 
ενοχλούνται που άλλοι έχουν γνώμη.

ΕΡΩΤ.:

Το κυρίαρχο 
πολιτικής 
επιλογή των

λοιπόν πρόβλημα 
γραμμής που θα 
προσώπων ί

είναι για 
ακολουθήσει

σάς το πρόβλημα της 
το ΠΑΣΟΚ και όχι η

ΑΠΑΝΤ.:

Ναι. 0 οποιοσδήποτε επικεφαλής πρέπει, για να εφαρμόσει μια 
πολιτική, να διαθέτει δυνάμεις που τον στηρίζουν, 
συμμερίζονται τις απόψεις του και είναι έτοιμες να αγωνιστούν 
γι'αυτές. Πρέπει να εκφράζει κοινωνικές ομάδες και αυτές να 
εκφράζονται απο το λόγο του. Το έδειξε/^πολύ πειστικά ο 
Ανδρέας Παπανδρέου. "II καρέκλα" δεν δίνει απο μόνη της τη 
δυνατότητα να εφαρμοοθει μια πολιτική.

ΕΡΩΤ\ :
Σας μέμφονται, οτι εκφέρετε γενικόλογο και αόριστό πολίτικο 
λόγο. Ποιά η απάντησή οας;



ΑΠΑΝΊ\ :

Στόχος μου δεν είναι να παρουσιάσω ένα διαφορετικό πολιτικό 
πρόγραμμα απο εκείνο του ΠΑΣΟΚ. Ανήκω οτο ΠΑΣΟΚ και το
πρόγραμμά του αποτελεί πλαίοιο και της δράοης φ.ο<τ.
Εκείνο που επιδιώκω είναι να επιοημάνω που πάοχουν οι Οέοεις, 
θέλουν συμπλήρωση5 προσαρμογή, επανεζέταοη. Οταν το ΠΑΣΟΚ 
ήταν στην αντιπολίτευση είχα καταθέσει ακόμη και προτάσεις 
νόμου. Τότε η κριτική των ιδίων κύκλων ήταν, ότι δεν Οα 
έπρεπε να ασχολούμαι με θέματα των ΚΤΕ. Εκείνο που ενοχλεί 
είναι ότι υπάρχει διαφορετική άποψη. Το ΠΑΣΟΚ όμως χρειάζεται 
διαφορετικές απόψεις.

ΕΡΩΤ\ :

Εσείς πού αποδίδετε, ότι ενοχλεί η ύπαρζη διαφορετικής 
άποψης, όπως λέτε;

ΑΠΑΝ2\ :

Σε ορισμένους κύκλους του ΠΑΣΟΚ επικρατεί στάση, που θεωρεί 
τη μονολιθικότητα ενότητα, την αναζήτηση κίνδυνο παρέκκλισης 
και τη διαφορετική γνώμη αμφισβήτηση του Προέδρου και των 
οργάνων. Είναι κατάλοιπα της εποχής της ομογενοποίηοης. Το 
πρότυπο για, ευτυχώς λίγους, ορθόδοζους του κόμματός είναι ο 
οκεπτόμενος υπηρέτης. Ενας υπηρέτης αργά ή γρήγορα παύει να 
είναι οκεπτόμενος και ένας οκεπτόμενος δεν μπορεί ποτέ να 
είναι υπηρέτης.

ΕΓΩΤ^:

Στην Κ.Ε. υποστηρίζατε ότι χρειάζονται επανεζέταοη ορισμένες 
Οέοεις του κόμματος. Γιατί;

ΑΠΑΝΤ^:

Ανέφερα μερικά παραδείγματα στη συνεδρίαση της Κ.Ε. θα 
επαναλάβω δύο. Εχουμε επανειλημμένα όηλώοει οτι η
σταθεροποιητική πολιτική είναι προϋπόθεση να επιτύχουμε την 
ανάπτυζη. Αισθανόμαστε όμως ενοχές, ψάχνουμε για 
αντισταθμίσματα και εναλλακτικές επιλογές. Οταν το κόμμα 
κάνει φανερό προς όλους ότι δεν θέλει να χρεωθεί μια 
πολιτική, είναι λογικό και τα στελέχη του κόμματος να 
αμφιβάλουν για την ορθότητά της. 0 ευρωπαϊκός προσανατολισμός



του ΠΑΣΟΚ εχει επικυρωθεί επανειλημμένα απο τα συνέδρια και 
τα όργανα του κινήματος. Παρ'όλα αυτό, βλέπουμε την Ελλάδα 
απομονωμένη, εντάσσουμε όλους τους Ευρωπαίους ο ’ένα αντίπαλο 
στρατόπεδο, δεν έχουμε ασχοληθεί με τα προβλήματα της 
Ευρωπαϊκής ενοποίησης και δεν θέλουμε να παραδεχθούμε οτι τα 
σημαντικότερα ελληνικά προβλήματα δεν μπορούν να 
αντιμετωπισθουν στο πλαίσιο του κράτους έθνους.

Συμπερασματικά: Το κόμμα βρίσκεται πολλές φορές σε διαμάχη με 
την πολιτική που εΕαγγέλει. II διαμάχη αυτή το εμποδίζει να 
δημιουργήσει και να εφαρμόσει μια ευρηματική αριστερή 
πολιτική.

ΕΡΩΤ.:

Το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή κατά την γνώμη σας, δεν θα μπορέσει να βρει 
ένα νέο δρόμο;

ΑΠΑΝΤ\ :

Το αντίθετο ισχύει. Το ΠΑΣΟΚ έχει τις δυνάμεις για μία 
ανανέωοη. Οποιος/Τ τις οργανώσεις του, ιδίως στην
περιφέρεια, διαπιστώνει, ότι υπαρχουν πάρα πολλά στελέχη που 
θέλουν και μπορούν να εργασθουν για μια ανανέωση. Αλλωστε το 
ΠΑΣΟΚ για λόγους ιστορικούς, κοινωνικούς, ιδεολογικούς, είναι 
το μόνο που μπορεί να εκφράοει τις δυνάμεις μιας ανοιχτής 
στον κόσμο κοινωνίας που θέλει να ουμμετάοχει και να παίζει 
ρόλο στις εζελίζεις. Οι δυνάμεις της κλειστής κοινωνίας, του 
υπερεθνικιομού, της συντήρησης των υφισταμένων κοινωνικών 
δυνάμεων εκφράζονται προπαντός απο τη Ν.Δ.

ΕΡΩΤ^:

Την περίοδο 1985-1987 είοαοτε ο πολιτικός που συνδύασε το 
όνομά του με την οταθεροποίηοη. Τώρα είστε ο κατ'εζοχήν 
υπευθυνος για την ανάπτυζη. Δεν υπάρχει αντίφαση;

ΑΠΑΝΤ\ :

Οχι μόνο δεν υπάρχει αντίφαση, αλλά η εμπειρία της
σταθεροποίησης βοηθά στο να επιλέζει κανείς τις πιό
ενδεδειγμένες πολιτικές για μια αναπτυζιακή πορεία. Το μεγάλο 
δίδαγμα του σταθεροποιητικού προγράμματος είναι ότι η 
ανάπτυ&η δεν έρχεται με παροδικές ενέσεις κατανάλωσης» αλλά 
μόνο με τη διαμόρφωση συνθηκών που ευνοουν τις επενδύσεις, 
αναβαθμίζουν το ανθρώπινο δυναμικό και ελαττώνουν την 
μακροοικονομική αβεβαιότητα.



11 ανάπτυξη πρέπει να περιμένει την ολοκλήρωση της
σταθεροποίησης •9
ΑΠΑΝΤ.:

II ανάπτυξη, ως διαδικασία π κ  βελτιωοης των παραγωγικών
δομών, δεν χρειάζεται να περιμένει την ολοκλήρωση της
σταθεροποίησης . Πρέπει να επιδιώκεται ταυτόχρονα. Πολλοί
θεωρούν ανάπτυξη την αναθέρμανση της οικονομίας. II αναθέρμανση 
της οικονομίας αηο μόνη της δεν είναι ανάπτυξη. 11 αναθέρμανση 
μπορεί να οδηγήσει οε αυξήσεις εισοδημάτων και σε κάποια 
τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας. Το κεντρικό ερώτημα 
είναι όμως το κατά πόοον αυτές οι βελτιώσεις είναι μόνιμες 
και διατηρήσιμες.

Το πρόβλημα της Ελληνικής οικονομίας ουνίοταται ακριβώς στο 
ότι οι κατα καιρούς τονώσεις της οικονομίας δεν μπόρεσαν να 
διατηρηθούν και να οδηγήσουν οε μια αυτοτραφοδοτούμενη 
αναπτυξιακή πορεία. Αντί να αποτελέοουν το έναυομα για κάτι 
καινούργιο, για κάποια μόνιμη πρόοδο, ήταν απλά πρόσκαιρες 
καταναλωτικές εξάρσεις. Μετά επανεμφανίζονταν πάλι οι 
μακροοικονομικές ανισορροπίες. Το κόστος του εκ νέου 
περιορισμού των ανισορροπιών είναι όμως πολύ υψηλότερο απο το 
βραχυχρόνιό όφελος των καταναλωτικών εξάρσεων κυρίως για τους 
εργαζομένους.

ΕΡΩΤ\ :

Δεν υπάρχει δηλαδή δίλημμα "ανάπτυξη ή σταθεροποίηση;"

ΑΠΑΝΤ.:

II εμπειρία μας των τελευταίων δεκαετιών είναι σαφής: Το 
δίλημμα "ανάπτυξη ή σταθεροποίηοη" είναι πλαοτό. Μια 
σταθεροποιημένη οικονομία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να 
τεθεί η ανάπτυξη οε υγιείς βάσεις. Η πραγματοποίηση 
διαρθρωτικών αλλαγών, οι νέες παραγωγικές δομές είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση οι μακροοικονομικές ανισορροπίες να μήν 
επανεμφανιοθούν. 11 ανάπτυξη δεν θα έρθει ούτε με χαλάρωση της 
σταθεροποίησης ούτε με την εμμονή οε περιοριστικά μέτρα και 
μόνον αλλά με την επιτυχή ολοκλήρωση των προσπαθειών και στα 
δύο μέτωπα της καταπολέμησης των ανισορροπιών και της 
πραγματοποίησης των διαρθρωτικών αλλαγών. Ετσι, θα εξαλειΦΟεί 
η αβεβαιότητα του πληθωρισμού, ο φόβος αιφνιδιαστικών 
φορολογικών ρυθμιοεων και οι απρόβλεπτες νομισματικές 
εξελίξεις που φρενάρουν τις επενδυτικές αποφάσεις.



ΕΓΩΊ\ :

Γιατί τόοη σημασία οτη σταθεροποίηση; Υπάρχει κάτι σε μια μη 
σταθεροποιημένη οικονομία που να εμποδίζει την ανάπτυξη;
ΑΠΑΝΤΆ ;

II ανάπτυξη ουνίαταται στην προώθηση της σωστής 
επιχειρηματικής προταοης, οτην επιβράβευση της
διορατικότητας, της παραγωγικότητας, της εργασίας. Οσο δεν 
εξυγιαίνονται τα δημοσία οικονομικά και όσο δεν ολοκληρώνεται 
η σταθεροποίηση δίδονται πλεονεκτήματα ακριβώς οτην
αντιαναπτυξιακή συμπεριφορά :

II φοροδιαφυγή και η φοροκλοπή οαν μέθοδοι άντλησης πόρων 
είναι κατά πολύ φθηνότεροι της κεφαλαιαγοράς η του 
τραπεζικού δανεισμού.

—  Σε κατάσταση υψηλού και αβέβαιου πληθωρισμού, η 
βραχυχρόνια κερδοσκοπική επένδυση εχει συχνά υψηλότερη 
απόδοση απο την σοβαρή, μακροχρόνια, παραγωγική επένδυση.

II δημοσιονομική εξυγίανση, κατ’ εξοχήν μέσο διαρθρωτικής αλλά 
και σταθεροποιητικής πολιτικής, πρέπει να οδηγήσει σε
κατάργηση πολλών διακριτικών ρυθμίσεων με τις οποίες
ευνοούνται σήμερα αντιπαραγωγικές, συντεχνιακές η 
ολιγοπωλιακές δραστηριότητες. Ετσι, Οα ενιοχυθούν οι 
πραγματικά παραγωγικές δραστηριότητες, θα τονωθεί ο
ανταγωνισμός και θα απελευθερωθεί ένα σημαντικό δυναμικό για 
την ανάπτυξη·

Αρα η σταθεροποίηση μέσω της δημοσιονομικής εξυγίανσης θέτει 
απο μόνη της σε κίνηση μια αναπτυξιακή διαδικασία. II 
σταθεροποίηση είναι τμήμα, και σημαντικότατο μάλιστα, της 
ανάπτυξης.

Μπορεί όμως να γίνει κάτι τώρα για την οικονομική 
δραστηριότητα; Οταν τα επιτόκια είναι στα υψη, που είναι 
σήμερα, για ποιά ανάπτυξη και αναπτυξιακή πολιτική μπορούμε 
να μιλάμε;



Τα επιτόκια είναι πραγματικά υψηλά. Οι αιτίες είναι πολλές. 11 
Εθνική Τράπεζα που έχει δεσπόζουσα θέση στην αγορα κρατάει 
Ψηλά επιτόκια για να αυξήσει τα κέρδη της και παρασύρει τις 
άλλες τράπεζες. 0 ανταγωνισμός δεν λειτουργεί ικανοποιητικά. 
Το κόστος δέσμευσης των χρημάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος 
αυξάνει το κόστος του χρήματος. Ολα αυτά όμως δεν σημαίνουν 
ότι τα επιτόκια μπορούν να μειωθούν οε οποίο επίπεδο διατάζει 
η κυβέρνηση. Το επιτόκιο, που προσφέρει το Δημόσιο για να 
βρει χρήματα καθορίζει την αγορά. Το επιτόκιο αυτό θα 
παραμένει πολύ υψηλό όσο το Δημόσιό είναι αναγκασμένο να 
δανείζεται υπέρογκα ποοά/10 Για να μειώσουμε τα επιτόκια 
μ^κρ-οπμόθϋομ« πρέπει να μειώσουμε το δημόσιο χρέος δραστικά. 
Πρέπει ταυτόχρονα να ενιαχυοουμε τον ανταγωνισμό μεταξύ των 
τραπεζών και να δώσουμε στις τράπεζες του δπμόοιου τομέα 
αυτονομία. Και εδώ λοιπόν το κεντρικό θέμα είναι η βελτίωση 
της παραγωγικής δομής.

ΕΡΩΤ\ :

Πού στοχεύει η νέα βιομηχανική στρατηγική που έχετε 
εζαγγείλει και πώς διαφέρει απο προηγούμενες;

ΑΠΑΝΤΆ :

βάση της νέας στρατηγικής αυτής είναι η ανταγωνιστικότητα, η 
οργάνωση της παραγωγής με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούμε να 
σταθούμε στην ανοικτή ευρωπαϊκή αγορά. Ολες οι ενέργειες που 
έχουμε δρομολογήσει ή δρομολογούμε οε όλους τους τομείς 
εποπτειας του Υπουργείου, βιομηχανία, Ενέργεια, Τεχνολογία, 
έχουν ως κοινή συνιστώσα την προώθηση της ανταγωνιστικότητας. 
0 αναπτυζιακός νόμος περιέλαβε για πρώτη Φορά ενισχύσεις για 
τη βελτίωση της ποιότητας, την λειτουργία των επιχειρήσεων 
βάσει επιχειρηματικών σχεδίων. Σε αντίθεση με τα διάφορα 
νεοφιλελεύθερα δόγματα, το Κράτος παρεμβαίνει, αλλά 
παρεμβαίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργεί ως καταλυτης 
και να διευκολύνει την προσαρμογή και εκσυγχρονισμό των 
επιχειρήσεων. Πρέπει όμως το κράτος να σταματήσει να αποτελεί 
σωσίβιο για όσες επιχειρήσεις δεν μπορούν να προσαρμοστούν 
στις εζελίζεις.



s
ΕΡΩΊ\ :

Δηλαδή, παρατεταμένη λιτότητα για τους εργαζόμενους;

ΑΠΑΝΊ\:

Ακριβώς το αντίθετο. 0 έλληνας εργαζόμενος έχει υποστει ετιι 
πέντε χρόνια συνεχή μείωοπ του πραγματικού του μισθού με 
μηδαμινό όμως αποτέλεσμα οτην ανταγωνιστικότητα. Είναι αυτό 
δείγμα επιτυχίας; Οχι βέβαια. Αντίθετα, νομίζω ότι οι 
περισσότεροι Οα συμφωνούσαν ότι μια κατάσταση που ο μόνος 
τρόπος να μπορεί να διατίθεται η παραγωγή είναι με μειώσεις 
των ήδη χαμηλών μισθών δείχνει έλλειψη ανταγωνιστικότητας.

Πραγματική ανταγωνιστικότητα υπάρχει όταν η διείσδυση των 
προϊόντων μας επιτυγχάνεται όχι με τη μείωοη της ευημερίας 
του κοινωνικού συνόλου, αλλά με την υιοθέτηση νέων μεθόδων 
παραγωγής. Η ανταγωνιστικότητα έτσι θα πρέπει να οδηγεί στην 
αύξηση της ευημερίας των παραγωγών. Η ανταγωνιστικότητα δεν 
μπορεί να βασίζεται στη διοικητική συμπίεση μισθών, ούτε 
βέβαια οτην καταστροφή του περιβάλλοντος, σε κλειστά σύνορα ή 
σε ολιγοπωλιακές συμφωνίες. Ολα αυτά τα μέσα απλώς 
μετατοπίζουν το κόστος προσαρμογής της επιχείρηοης αε άλλους 
φορείς ή κοινωνικές κατηγορίες και φυσικά αργά ή γρήγορα 
ανατρέπονται.

ΕΡΩΤ̂ , :

Είπατε ότι το Κράτος παρεμβαίνει. Πως συμβιβάζεται μια τέτοια 
πολίτικη με την λειτουργία της αγοράς;

ΑΠΑΝΤ^:

Η πολίτικη για την ανταγωνιστικότητα πρέπει να αζιοποιεί τις 
δυνατότητες της αγοράς, στηρίζοντας ταυτόχρονα τις 
προσπάθειες των επιχειρήσεων να αναπτύξουν και να θεμελιώσουν 
τα δικά τους συγκριτικά πλεονεκτήματα. Για τον λόγο αυτό έχει 
μεγάλη σημασία η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του 
ανταγωνισμού. Πολιτική ανταγωνισμού δεν υπήρζε στο παρελθόν. 
Το προσπαθούμε σήμερα, ϋι παρεμβάσεις στον χώρο του Εμπορίου 
έχουν πολλά επίσης να δώσουν στην αναπτυζιακή προσπάθεια. II 
απαίτηση απο τον καταναλωτή υψηλού επιπέδου ποιότητας και 
εξυπηρέτησης είναι μέσο διασφάλισης της ανταγωνιστικότητας 
της παραγωγής. Γι’αυτό και έχουμε δώοει ιδιαίτερη οημαοία 
στις ρυθμίσεις που αφορούν τα δικαιώματα των καταναλωτών.



ϋ̂ ίως , σημαντικό χαρακτηριστικό της νέας βιομηχανικής 
στρατηγικής Είναι ο οριζόντιος χαρακτήρας, η απουσία 
διακριτικής μεταχείρισης υιιέρ μιας και αε βάρος άλλων 
επιχειρήσεων η κλάδων. Αντίθετα, προωθείται η υποδομή, υλική 
αλλά και ανθρώπινη για να βοηθηθει η άσκηση της 
επιχειρηματικότητας. Το Κράτος αποφεύγει τον ρόλο 
επιδιαιτητή, παρέχει και δημιουργεί ίαες ευκαιρίες με διαφανή 
κριτήρια, υποβοηθώντας και όχι αντικαθιστώντας τον μηχανισμό 
της αγοράς.

ΕΡΩΤ\ :

Ας Εεπερααουμε όμως τις γενικότητες. Ποιά τα συγκεκριμένα 
μέτρα βιομηχανικής πολιτικής στα οποία αναφέρεσθε;

ΑΠΑΝΤΆ :

11 βιομηχανική στρατηγική για τον ιδιωτικό τομέα έχει τέσσερις 
βασικούς αζονες.

Πρώτον, την αναβάθμιση των βιομηχανικών υποδομών, με την 
προώθηση του Εθνικού λυοτήμαιος Ποιότητας, την χωροταξική 
αναβάθμιση των βιομηχανικών περιοχών, την αναβάθμιση της 
σχέσης Περιβάλλον Βιομηχανία και την προσφορά προηγμένων 
υπηρεσιών και δικτύων στις επιχειρήσεις.

Δεύτερον, την προώθηση μεγάλων νέων βιομηχανικών επενδύσεων 
μέσω του νέου αναπτυξιακού νόμου και της μείωσης της 
γραφειοκρατίας (one stop shop).

Τρίτον, τον εκουγχρονιομό υφιστάμενων μονάδων και την 
ενθάρρυνση της στροφής των επιχειρήσεων αυτών προς εξαγωγές 
και τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της χρηματοδότησης πολυετών 
επιχειρηματικών οχεδίων. Επιδοτείται η αλλαγή λειτουργίας 
ευθέως και όχι, όπως παραδοσιακά, μονο η αρχική επένδυοη.

Τέταρτον, πολιτικές προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 
11 σημασία των επιχειρήσεων αυτών στην οικονομία μας και τα 
ειδικά τους προβλήματα σημαίνουν ότι γίνεται στην περίπτωσή 
τους εξαίρεση απο τον γενικά "οριζόντιο" χαρακτήρα των μέτρων 
και προωθείται μια πιο προσανατολισμένη προοέγγιοη. Ετσι, 
πέραν της αναβάθμισης του ΕΟΜΜΕΧ, προβλέπονται και νέοι 
χρηματοδοτικοί θεσμοί όπως τα Ταμεία Αμοιβαίων Εγγυήσεων, οι 
οποίοι αξισπαιούν τις δυνατότητες "Εσωτερικής Αλληλεγγύης" 
των επιχειρήσεων.



ΕΡΩ]\:

Τι θα γίνει με τα "μεγάλα έργα" του ενεργειακού τομέα;

ΑΠΑΝΤ^:

Το μεγάλο έργο του ενεργειακού τομέα που αναφέρετε είναι η 
εισαγωγή του φυσικού αερίου. Εκεί μπορώ να πώ ότι τον 
τελευταίο χρονο υπήρξε εντυπωσιακή πρόοδος. Ενω πέρυοι τέτοια 
εποχή είχαν μπλοκαριοτει τα περιοοότερα τμήματα του έργου, 
στο σημείο να μην διαφαινόταν κάν λύοη, τώρα προχωράμε 
κανονικά και θα μπορέσουμε να ανταποκριΟουμε στις υποχρεώσεις 
που έχουμε αναλάβει. Ολα τα εκκρεμή προβλήματα (π.χ. διαφορές 
με τη ΔΕ1Ι, τους Ρώσους, τους εργολάβους), έχουν λυθεί εκτός 
απο ένα, τη νομοθετική ρύθμιση των δραστηριοτήτων διανομής σε 
οικιακούς καταναλωτές. Αλλά και αυτό θα λυθεί στους επόμενους 
μήνες.

ΕΡΩΤ^ι

Ενα άλλο παράδειγμα. Γιατί δεν προχωρούν οι πρωτοβουλίες στον 
Βαλκανικό χώρο;

ΜΑΝΤΡΙ

Το άνοιγμα των Βαλκανικών αγορών είναι μια ιστορικής σημασίας 
εξέλιξη. Μέοω της οικονομικής διείσδυσης στις χώρες αυτές, 
όπως και της εντατικότερης συνεργασίας μαζί τους, μπορούμε να 
προωθήσουμε και τα οικονομικά μας συμφέροντα, και να 
εδραιώσουμε τις σχέσεις πραγματικής καλής γειτονίας. Στην 
αποστολή αυτή η σημασία του αναπτυξιακού δυναμικού που 
υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα είναι τεράστια, αφού αυτή η περιοχή 
ξαναβρίσκει τον ιστορικό της ρόλο ως κομβικό σημείο της 
βαλκανικής οικονομίας.
Οι οικονομικές αυτές δυνατότητες και προοπτικές πρέπει να 
λαμβάνονται πλέον σοβαρότατα υπόψη στη χάραξη της εξωτερικής 
πολιτικής. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η απελευθέρωση των 
οικονομιών των βαλκανικών χωρών αλλάζει τον χαρακτήρα των 
διεθνών οικονομικών μας σχέσεων. Εμείς στο ΥΒΕΤ έχουμε 
ενιοχύοει τις προσπάθειες των επιχειρήσεων της Βόρειας 
Ελλάδος. Θα πρέπει όμως να υπάρξουν και σημαντικές 
πρωτοβουλίες απο πλευράς του Υπουργείου Εξωτερικών.



ΕΓΩΤ.:

Ας ξαναγυρίοουμε στην γενική θεώρηση. 0 μετασχηματισμός και η 
αλλαγή λειτουργίας της βιομηχανίας και της οικονομίας 
γενικότερα έχουν εξαγγελθεί πολλές φορές uno το δικό οας 
κόμμα, αλλά και απο την Νέα Δημοκρατία, όταν ήταν εκείνοι 
οτην Κυβέρνηση. Ti διαφέρει η οημερινη κατάσταση απο τις 
προηγούμενες;

ΑΠΑΝΤ.:

Δεν θα έχουμε άλλη ευκαιρία. II Ελλάδα έχει τώρα μια ιστορική 
ευκαιρία για μια άλλη πολιτική. Αυτό που κάποτε ήταν απούη 
μερικόν αιρετικόν, δηλαδή ότι η πελατειακή κοινωνία οδηγεί οε 
αδιέξοδα, οτι χρειάζεται αξιοκρατία, είναι σήμερα κοινή 
παραδοχή. Παράλληλα, το πρόγραμμα σύγκλισης μας δίδει ένα 
σύνολο συνεκτικόν στόχων και μπορεί να αποτελέοει ένα οδηγό 
για τα επόμενα 4 χρόνια. Τέλος, το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 
μας δίδει μια ευκαιρία για την αναβάθμιση των υποδομών που 
δεν Οα επαναληφθεί εύκολα.

Ταυτόχρονα όμως πιστεύουμε ότι μπορούμε να διαχειριστούμε 
καλύτερα τα κοινωνικά ζητήματα της ανάπτυξης και να 
εξασφαλίσουμε μια πιο ισόρροπη κατανομή της ευημερίας.

ΕΡΩΊ\ :

Απο ποιούς, κατά τη γνώμη οας, κινδυνεύει η εφαρμογή του 
προγράμματος σύγκλισης; Και απο πού βλέπετε να ξεκινούν οι 
πιέοεις για χαλάρωση της οικονομικής πολιτικής;

ΑΠΑΝΊ\ :

II εφαρμογή του προγράμματος σύγκλισης κινδυνεύει πρωτιοτως 
απο αυτούς που δεν έχουν καταλάβει γιατί ένα τέτοιο πρόγραμμα 
είναι απαραίτητο για την δική μας αναπτυξιακή πορεία. Το 
πρόγραμμα δεν μας επεβλήθη απο κάποιο απρόσωπο διευθυντήριο 
στις Βρυξέλλες, είναι μια δέσμευση και μια υποχρέωση κυρίως 
απέναντι οτην ελληνική οικονομία, στους εαυτούς μας.



Π-εμα cniu a u m  πτν-----k u u iτττρττΓ/ lo πρόγραμμα σύγκλισης τίθεται Εωι&ν»/
σε κίνδυνο κάϋε φορά που δεν υπάρχουν σαφείς και πειστικές 
απαντήσεις στο κύριο ερώτημα ποιά στρώματα φέρουν το βάρος 
της προσαρμογής και γιατί;

Δεν είναι όλα τα κοινωνικά στρώματα υπεύθυνα για την κρίση. 
Δεκαετίες στρεβλής ανάπτυξης έχουν εδραιώσει ποικίλα
συμφέροντα που αφαιρούν τον 
αληθινούς παραγωγούς, τις αντα 
ευσυνείδητους επαγγελματ ί ες.
πρέπει να διακρίνει τις δυο 
εξουδετερώνει τα συμφέροντα 
κατηγορίας και να αυξήσει 
δραστηριότητας της δεύτερης.

κοινωνικό πλούτο απο τους 
ιωνιοτικές επιχειρήσεις, τους 
II σταθεροποιητική πολιτική 
αυτές κατηγορίες. Πρέπει να 
της πρώτης μη παραγωγικής 

τα κίνητρα παραγωγικής

ΕΡΩΊ\ :

Γιατί να επιτύχει το ΠΑΣΟΚ εκεί που απέτυχε, παταγωδώς 
μάλιστα, η Νέα Δημοκρατία;

ΑΠΑΝΤ\ :

Τα κόμματα της Δεξιάς δέχονται τόσο ιοχυρες πολιτικές πιέσεις 
απο το πελατειακό σύστημα, που δεν μπορούν να κάνουν τομές. 
Μόνο τα σοσιαλιστικά κόμματα μπορούν να φέρουν σε πέρας μια 
μεταρρυθμιοτική πολίτικη και να ενταξουν περισσότερα στρώματα 
στη διαδικασία ανάπτυξης, θεσμικού εκσυγχρονισμού και 
οικονομικής ευημερίας.

Το ΠΑΣΟΚ μπορεί και πρέπει να εδραιωθεί στη συνείδηση όλων ως 
το κόμμα των κοινωνικών μεταρρυθμίσεων και της ανάπτυξης.



Συμπληρωματική συνέντευξη στον Ν.Νικολάου "ΒΗΜΑ" 5.12.94

Ερώτηση: ,
Πως βλέπετε τη δήλωση του κ. Α.Παπανδρέου ότι δεν θα 
διεκδικήσει την προεδρία της Δημοκρατίας και πως νομίζετε ότι 
διαμορφώνεται, με δεδομένη αυτή τη δήλωση το πολιτικό 
σκηνικό:

Απάντηση:
Ο Πρωθυπουργός έθεσε με την κίνησή του τέλος στις διάφορες εικασίες για τις πολιτικές εξελίξεις ως τον Απρίλιο. Πρόλαβε την επέκταση μιας αρνητικής για την κυβέρνηση πολιτικής αβεβαιότητας. Μπορεί τώρα να καθορίσει ελεύθερα τις επόμενες κινήσεις ώστε αυτή η Βουλή να εκλέξει Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πρέπει να αποφευχθούν οι εκλογές τον Απρίλιο. Θα επιτείνουν τα προβλήματα και τις δυσκολίες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε.
Ερώτηση:
Πιστεύετε ότι τώρα θα ηρεμήσει και η κατάσταση στο εσωτερικό 
του κόμματος και η ένταση που είχε δημιουργηθεί με τη 
δημοσιοποίηση της κίνησης των τεσσάρων θα χαλαρώσει;

Απάντηση:
Η κατάσταση Λττο εσωτερικό του κόμματος είναι ήρεμη. Τι θα θέλατε, σιωπή νεκροταφείου; Η κίνηση των τεσσάρων, όπως την αποκαλείτε, αφορά κατά κύριο λόγο τη γραμμή του κόμματος, την εφαρμογή της πολιτικής του και όχι θέματα προσώπων. Αρα, η απόφαση του Προέδρου δεν έχει σχέση με τις επιδιώξεις της και δεν πρόκειται να μεταβάλει τη στάση μας.

t

Ερώτηση:
Τελικά, τί εκπροσωπεί η ομάδα των τεσσάρων: Είναι μια 
συμμαχία στην κούρσα της διαδοχής ή ομάδα πίεσης για την 
αναβάθμιση της πολιτικής της κυβέρνησης;

Απάντηση:
Σίγουρα όχι "μια συμμαχία στην κούρσα της διαδοχής". Η άποψη αυτή πηγάζει από την αντίληψη ενός αρχηγικού ΠΑΣΟΚ που όλοι μάχονται για την πρωτοκαθεδρία. Αλλοίμονο αν το ΠΑΣΟΚ λειτουργεί μελλοντικά με αυτόν τον τρόπο. Θα περιθωριοποιηθεί πολύ γρήγορα. Η κοινωνία αναζητεί πολιτικές που θα λύσουν τα προβλήματά της. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να προσφέρει εφαρμόσιμες, συνεπείς πολιτικές, σύμφωνες με τις αρχές του. Αυτό είναι το πρόβλημα που μας απασχολεί.



Ερώτηση:
Η προβολή της κίνησής σας σε μια περίοδο όπου η κυβέρνηση 
αντιμετωπίζει δύσκολα και κρίσιμα προβλήματα, εθνικά και 
οικονομικά, την βοηθάει να τα επιλύσει ή αντίθετα περιπλέκει την 
κατάσταση;

Απάντηση:
Η προβολή της κίνησης δείχνει ότι στην ελληνική κοινωνία πλανάται αναπάντητο το ερώτημα ποιά θα είναι η μελλοντική πορεία των κομμάτων. Ολοι δεχόμαστε ότι όλο και περισσότεροι αποστρέφονται τους πολιτικούς και την πολιτική. Υπ' αυτές τις συνθήκες γιατί να μην προκαλεί το ενδιαφέρον μια προσπάθεια να αντιμετωπισθούν οι ανησυχίες και απορίες των πολιτών;
Από σας ακούω για πρώτη φορά ότι κάποιοι ήταν της γνώμης πως οι τέσσερις δυσκόλεψαν την κυβέρνηση στο έργο της. Διακρίνω σ' αυτή τη γνώμη έντονη τη διάθεση της λογοκρισίας κάθε διαφορετικής άποψης.
Ερώτηση:
Σας επικρίνουν αρκετοί στο ΠΑΣΟΚ ότι, ενώ έχετε διαφορετικές 
απόψεις για τα πολιτικά και οικονομικά προβλήματα, αποφεύγετε 
να τις διατυπώσετε στα  όργανα. Είναι αλήθεια;

Απάντηση:
>Αυτός είναι ένας μύθος. Διάβασα στιε εφημερίδες πρόσφατα ότι η εισήγηση του ΕΓ στην ΚΕ εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη της. Αυτό αληθεύει. Δεν διάβασα όμως στις εφημερίδες ότι άλλα μέλη του ΕΓ και εγώ είχαμε αντιρρήσεις στη δεύτερη εισήγηση για την πορεία του ΠΑΣΟΚ το 1995, η οποία και αποσύρθηκε. Ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του αν οι επίσημες εκδοχές είναι ακριβείς ή όχι.

Ερώτηση;
Στον Πρωθυπουργό εκθέσατε ποτέ ‘τις αντιρρήσεις σας;

Απάντηση;
Στον Πρωθυπουργό εκθέτω τις απόψεις μου όταν με καλεί να συνεργαστούμε. Οι απόψεις μου δεν συνίστανται μόνο σε αντιρρήσεις.


