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Υυα χο ο ^ εδρω
Συνέντευξη στον ΓΙΑΝΝΗ ΠΡΟΒΗ

έντονη, αν και όχι ηχηρή διαφωνία 
του με βασικές πλευρές της πολιτι

κής στρατηγικής, που διατυπώνεται στα προσυ
νεδριακά ντοκουμέντα του ΠΑΣΟΚ, έφεραν τον 
Κώστα Σημίτη στις πρώτες σελίδες του Τύπου 
την εβδομάδα που πέρασε.

Στη συνέντευξη, που παραχώρησε στην «ΕΠΙ της Κυ
ριακής», ο κ. Σημίτης μιλάει για πρώτη φορά δημόσια 
για τη διαφωνία του.

Αμφισβητεί την «εθνική στρατηγική», όπως αυτή κατα
γράφεται στην κυρίαρχη μέχρι σήμερα λογική της ηγεσίας 
του ΠΑΣΟΚ, γιατί πιστεύει ότι αποτελεί «στρουθοκαμηλι
σμό» το να θεωρεί κανείς ότι μπορεί η Ελλάδα να επιβάλ
λει τους όρους της στα πλαίσια του διεθνούς ανταγωνισμού.

Ωστόσο, το μέλος του ΕΓ του ΠΑΣΟΚ θεωρεί πως δεν 
τον αφορούσαν οι χαρακτηρισμοί, στους οποίους προέβη πρό
σφατα ο πρόεδρος του Κινήματος για να επικρίνει όσους 
αμφισβήτησαν, και στην τελευταία συνεδρίαση της ΚΟΕΣ, 
την αναγκαιότητα της εθνικής στρατηγικής του Κινήματος.

Πιστεύει ότι το επικείμενο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ δεν θ’ 
αντιμετωπίσει ριζικά το πρόβλημα της νέας φυσιογνωμίας 
του και αναγνωρίζει ότι πολλοί από τους συντρόφους του 
στο ΠΑΣΟΚ ενοχλούνται με τις συχνά «αιρετικές» αντιλή
ψεις του.

«Λάθος
ανάλυση»

•  Λοιπόν, πού διαφωνείτε κ. Σημίτη;
— Διαφωνώ στο εξής σημείο: Στο κείμενο των πολιτικών 

θέσεων, το οποίο παρουσιάστηκε στη συνε
δρίαση της ΚΟΕΣ, ο προσδιορισμός της πο
λιτικής στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ προκύπτει 
από μια ανάλυση της κοινωνικής πραγματι
κότητας, η οποία δεν σταθμίζει σωστά τη 
σημασία των εξωγενών και ενδογενών παρα
γόντων. Δίνει ιδιαίτερη έκταση στην περι
γραφή των προβλημάτων της εξωτερικής πο
λιτικής και υπερτονίζει το ρόλο που παίζουν 
παράγοντες, όπως η πολιτική των ΗΠΑ, οι 
ισορροπίες σε παγκόσμιο επίπεδο, η σταθε
ρότητα στα Βαλκάνια, οι πολιτικές των ευ
ρωπαϊκών χωρών.

Παρουσιάζεται με τον τρόπο αυτό μια ει
κόνα, ότι οι αιτίες για τα προβλήματα του 
τόπου, οι αιτίες των δυσκολιών μας είναι 
εξωγενείς, είναι η ποικιλόμορφη εξωτερική 
επέμβαση.

Το αποτέλεσμα αυτής της ανάλυσης είναι 
να υπερτονίζεται απέναντι στους εξωτερικούς 
παράγοντες η ανάγκη άμυνας με τη συνεχή 
προβολή του εθνικού στοιχείου.

Κατά τη δική μου γνώμη, οι αδυναμίες της 
χώρας μας δεν προκύπτουν από εξωτερικές 
επιβουλές και εξωτερικές επεμβάσεις. Δεν 
είμαστε μια κοινωνία η οποία λίγο έως πολύ 
λειτουργεί άρτια και απορρυθμίζεται από εξω
τερικούς παράγοντες. Οι δυσκολίες μας έχουν 
τις ρίζες τους στο εσωτερικό της χώρας, εί
ναι ενδογενείς.

Προκύπτουν από τις διαρθρωτικές αδυνα
μίες της κοινωνίας και της οικονομίας μας, 
από τον κατακερματισμό της κοινωνίας σε 
ομάδες με ειδικές σχέσεις με το κράτος, από 
το συντεχνιακό φαινόμενο, από τον πελα
τειακό χαρακτήρα της διοίκησης, από το πλή
θος των μικρών επιχειρήσεων, τον έντονο 
προστατευτισμό, την έλλειψη παιδείας.

Η πολιτική ανάλυση θα πρέπει να στραφεί 
προς αυτά τα φαινόμενα και η πολιτική στρα
τηγική και το πολιτικό πρόγραμμα του ΠΑ
ΣΟΚ να διαγράφει τον τρόπο, με τον οποίο 
θα τα αντιμετωπίσουμε. Μόνο αν επιτύχουμε 
να αντιμετωπίσουμε αυτές τις αδυναμίες μας, 
θα εκσυγχρονίσουμε την κοινωνία μας και 
θα έχουμε μια πραγματικά εθνική στρατηγική.
•  Εσείς, καταψηφίσατε τα κείμενα των πο
λιτικών θέσεων και της διακήρυξης;

— Ψήφισα υπέρ της γνώμης η οποία και 
πλειοψήφισε, ότι τα κείμενα αυτά είναι «κεί
μενα εργασίας», που πρέπει να συζητηθούν 
στην οργάνωση, ώστε να εκφέρουν όλοι ελεύ
θερα τις απόψεις τους και αργότερα ν’ ανα
συνταχθούν, ώστε να παρουσιαστούν οι τελι
κές εισηγήσεις της ΚΟΕΣ στο συνέδριο.

Σημίηις: 
Να πού
διαφωνώ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ«,

— Το ερώτημα είναι ποια πρέπει να είναι 
η εθνική στρατηγική, ποιους στόχους πρέπει 
να έχει. Η Ελλάδα έχει φθάσει σ’ ένα σημείο 
ανάπτυξης, όπου το διεθνές περιβάλλον παί
ζει καθοριστικό ρόλο για τις εσωτερικές εξε
λίξεις. Η οικονομία μας, είτε το θέλουμε, 
είτε όχι, επηρεάζεται από τις διεθνείς εξελί
ξεις και τις αποφάσεις που παίρνονται στα 
διεθνή κέντρα. Από τις τιμές του πετρελαίου, 
τα διεθνή επιτόκια, την ανάπτυξη του εμπο
ρίου, τη ροή των επενδύσεων των πολυεθνι
κών. Νέες υπερεθνικές διαδικασίες, στις 
οποίες δεν έχουμε καθοριστική παρουσία, 
διαμορφώνουν για μας ένα νέο οικονομικό 
πλαίσιο. Το εξωτερικό περιβάλλον ορίζει έτσι 
το πλαίσιο της δράσης μας.

τα. Ενας Γερμανός χρειάζεται όλο και λιγό- 
τερα μάρκα για ν’ αγοράσει ένα στρέμμα 
ελληνικής γης, έναν τόνο πορτοκάλια, ένα 
μέτρο ελληνικό ύφασμα.

Ενας Ελληνας χρειάζεται όλο και περισ
σότερες ελληνικές δραχμές για ν’ αγοράσει 
μια γερμανική μηχανή, ένα ιταλικό κοστού
μι, μια ολλανδική κονσέρβα γάλακτος. Η 
υποτίμηση οδηγεί στο ξεπούλημα του μόχθου 
μας και της χώρας μας. Και γι’ αυτό ακριβώς 
θα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας, 
όχι σε εξωτερικές επιβουλές, αλλά κυρίως 
και πρωτίστως στην αναμόρφωση της οικο
νομίας και της κοινωνίας μας, ώστε ν’ απο
κτήσουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουμε 
στις διεθνείς εξελίξεις και να μη χάνουμε

«Πρέπει
μια

να διαμορφώσουμε 
ανταγωνιστική 

οικονομία και μια 
ανταγωνιστική κοινωνία»

«Είναι
στρουθοκαμηλ ισμός»

•  Είπατε ότι υπερτονίζεται το εθνικό στοι
χείο στις θέσεις. Αεν νομίζετε, όμως, ότι 
μέσα σ ’ έναν κοσμο που διαρκώς «διεθνο- 
ποιείται», κ. Σημίτη, μια μικρή χώρα σαν 
την Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να δίνει έμ
φαση στην εθνική της στρατηγική, ίσως 
και περισσότερο από άλλες χώρες;

Αποτελεί στρουθοκαμηλισμό να ισχυριζό
μαστε ότι μπορούμε και θα επιβάλουμε τους 
όρους μας. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να 
προσέξουμε είναι η αντιμετώπιση των εσωτε
ρικών δυσκολιών, των διαρθρωτικών αδυνα
μιών της οικονομίας και της κοινωνίας μας, 
ώστε βαθμιαία ν’ αποκτούμε όλο και μεγαλύ
τερη ευχέρεια κινήσεων μέσα στο διεθνές πε
ριβάλλον. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Ο ψη
λός πληθωρισμός μειώνει την ανταγωνιστι- 
κότητά μας, αλλά και οδηγεί σε συνεχή υπο
τίμηση της αξίας της δραχμής.

Η χώρα γίνεται πιο φτηνή, τ ’ αγαθά κοστί
ζουν όλο και λιγότερο για τις χώρες εκείνες 
κι εκείνους που διαθέτουν ισχυρά νομίσμα

στο διεθνή καταμερισμό της εργασίας.
•  Αναρωτιέμαι, όμως, κ. Σημίτη, εάν το 

εξωτερικό περιβάλλον καθορίζει σε μια χώ
ρα σαν την Ελλάδα με ένα τόσο μοιραίο 
τρόπο το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινη
θεί. Πώς εννοείτε την εθνική μας στρα
τηγική;

— Κυριαρχεί η εντύπωση ότι με μια σωστή 
εθνική στρατηγική θα μπορούσαμε ως ίσοι 
προς ίσους μέσα στο διεθνές περιβάλλον να 
επιβάλλουμε τους όρους εκείνους που 
θέλουμε.

Να συμμετάσχουμε στο διεθνή ανταγωνι
σμό, για παράδειγμα, μόνο μ’ εκείνους τους

» ΤΟ ΝΑ ΘΕΩΡΕΙ ΚΑΝ

ορούς που μας είναι συμφεροντες. ·
Να προχωρήσουμε στην ευρωπαϊκή ενο

ποίηση, αλλά μόνο υπό συνθήκες που θα επι- 
λέξουμε.

Να διαπραγματευτούμε με τους Ευρω
παίους τους κανόνες της ευρωπαϊκής οικο
νομικής και νομισματικής ένωσης, ώστε να 
μην υπάρξουν διαφορετικές ταχύτητες ανά
πτυξης στην Ευρώπη.

Εγώ είμαι της άποψης, αντίθετα με τη γνώ
μη αυτή, ότι η γκάμα των δυνατοτήτων μας 
είναι περιορισμένη. Γιατί η οικονομία και η 
κοινωνία μας έχει περιορισμένες δυνατότη
τες, γιατί η χώρα έχει τεθεί απο δεκαετίες 
σε συγκεκριμένη τροχιά και δεν διαθέτει απε
ριόριστες δυνατότητες.

Θέμα πολιτικής 
βούλησης

•  Είναι, λοιπόν, μοιραίο η Ελλάδα να τε
θεί στην τροχιά της 4ης ταχύτητας στην 
Ευρώπη;

— Δεν είναι καθόλου μοιραίο. Για ν’ απο
φύγουμε αυτό, πρέπει να παλέψουμε στο εσω
τερικό της χώρας με τις διαρθρωτικές μας 
αδυναμίες, να διαμορφώσουμε μια ανταγω
νιστική οικονομία και μια ανταγωνιστική 
κοινωνία.

Το σημείο που θέλω να τονίσω είναι ότι 
δεν είναι θέμα της πολιτικής μας βούλησης, 
στη διαπραγμάτευση με τις χώρες της Ευρώ
πης, σε ποια ταχύτητα θα βρισκόμαστε.

Είναι θέμα πολιτικής μας βούλησης σε σχέ
ση με τις εσωτερικές μας αδυναμίες. Κι εκεί 
πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας.

Εάν στρέψουμε εκεί την προσοχή μας, θα 
μπορέσουμε να διατηρήσουμε και να βελτιώ
σουμε τη θέση μας στο διεθνή καταμερισμό 
εργασίας. Αν αρνηθούμε να προσαρμοστού
με, δεν θα διατηρήσουμε τα κεκτημένα, όπως 
υπονοεί η πρώτη άποψη και πιστεύουν πολ
λοί, απλώς θα χειροτερεύουμε την κα
τάσταση.

Γιατί...
«Ρομπέν των δασών»;

•  Ο χαρακτηρισμός «Ρομπέν των δασών», 
που χρησιμοποιήσατε για να επισημάνετε 
μια υπαρκτή ενδεχομένως αδυναμία, δεν 
φοβάστε ότι θα σας επιστραφεί με την πα
ραλλαγή του... «Ρομπέν των Βρυξελλών»;
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•  Θέλετε να πείτε ότι πολλοί σύντροφοί 
σας ενοχλούνται από τις απόψεις του Κώ
στα Σημίτη;

— Πολλοί σύντροφοί μου ενοχλούνται, εάν 
κάποιος — και όχι μόνο εγώ — εκφράζει 
μια άποψη, η οποία δεν εντάσσεται στο κύ
ριο ρεύμα σκέψης του κόμματος. Πιστεύουν 
ότι προέχει πάνω απ’ όλα η ενιαία αντίληψη.

Η εμπειρία, όμως, των τελευταίων ετών 
έδειξε ότι η ενιαία αντίληψη φτωχαίνει ιδεο
λογικά και προγραμματικά τα κόμμα, και 
γι’ αυτό κυρίαρχη γραμμή πρέπει να είναι 
η ενιαία δράση, η οποία προκύπτει από τη 
σύνθεση πολλών διαφορετικών αντιλήψεων.

Το συνέδριο
0 Είστε ικανοποιημένος από την προετοι
μασία του συνεδρίου;

— Κάτω από τις περιστάσεις που υπάρ
χουν σήμερα η προετοιμασία του συνεδρίου, 
πιστεύω ότι είναι σχετικά ικανοποιητική. Το 
συνέδριο αυτό, βέβαια, δεν πρόκειται να εί
ναι και δεν θα μπορούσε να είναι το συνέδριο 
που θ’ αλλάξει ριζικά το ΠΑΣΟΚ. Θα συμβά- 
λει, όμως, με τις προσυνεδριακές διαδικα
σίες και τον ελεύθερο διάλογο, με την επιλο
γή νέων στελεχών, με την πληροφόρηση η 
οποία θα υπάρξει στη βαθμιαία αναμόρφωση 
της φυσιογνωμίας του ΠΑΣΟΚ.
•  Εσείς, δηλαδή, πώς οραματίζεστε το 
ΠΑΣΟΚ, κ. Σημίτη;

— Θα σας απαντήσω, επισημαίνοντας ένα 
σημείο από την «Πρόταση για Διακήρυξη 
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος», 
την οποία κατέθεσα: «Για να εφαρμόσουμε 
τη δημοκρατία στην κοινωνία πρέπει να την 
κ άνουμε πράξη μέσα στο ίδιο μας το κόμμα.

Το κόμμα πρεπει ν’ αποτελεί πρότυπο για 
να αναδεικνύει με το παράδειγμά του μεθό
δους για άσκηση της λαϊκής κυριαρχίας. ΓΓ 
αυτό σταθερή και μόνιμη επιδίωξή μας είναι 
η καταστατική λειτουργία του κόμματος, η 
ισότιμη συμμετοχή όλων των μελών, η συλ- 
λογικότητα στις αποφάσεις και η συντροφι
κότητα στη δράση». Θέλω να τονίσω, επί
σης, ότι μια παράταξη που αγωνίζεται για 
συγκεκριμένη διαμόρφωση της κοινωνίας 
χρειάζεται ηθική αντίληψη για να στηρίξει 
ιδεολογικά την κοινωνική οικονομική δομή 
που επιδιώκει. Το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται γι’ αυ
τό αξίες, αρχές για να δώσει στα μέλη του 
υπόσταση και ελπίδα. Χωρίς αυτές τις αξίες 
παραμονεύει καθημερινά η εύκολη λύση, η 
κάθε ενέργεια να κρίνεται με βάση σκοπιμό
τητες. Σημαντικό στο ΠΑΣΟΚ είναι να κρί
νουμε τα πράγματα με τα επιτεύγματά μας 
και όχι με το τι ανακοινώνουμε ως προθέσεις.
•  Το συγκεντρωτικό πρότυπο λειτουργίας 
του ΠΑΣΟΚ, το οποίο επισημαίνετε, πι
στεύετε ότι θα ξεπεραστεί από το συνέδριο;

— Ελπίζω ότι θα περιοριστεί σημαντικά, 
γιατί υπήρξε αντικείμενο γενικής κριτικής.
•  Εσείς, γιατί δεν συμφωνήσατε με την 
πρόταση για εκλογή Πολιτικού Γραφείου 
από το συνέδριο;

—  Πιστεύω, όπως το ανέπτυξα και στην 
εισήγησή μου για το καταστατικό, ότι η ρίζα 
του συγκεντρωτισμού είναι οι πρακτικές, οι 
οποίες ακολουθούνται στη σχέση μεταξύ προ
έδρου και ΕΓ στη λειτουργία του ΕΓ. Η εκλο
γή του ΕΓ από το συνέδριο, κατά τη γνώμη 
μου, δεν θα περιόριζε τις πρακτικές αυτές, 
αντίθετα θα δυσκόλευε ακόμη περισσότερο 
τη σύνθεση των διαφορετικών απόψεων.
•  Για το θέμα της εκλογής γραμματέα από 
την ΚΕ, τι λέτε;

— Σας επαναλαμβάνω την άποψη ότι κα
θοριστική για τη λειτουργία του ΠΑΣΟΚ εί
ναι η πρακτική και όχι οι θεσμοί. Πρέπει 
πρώτα ν’ αλλάξουμε την πρακτική και μετά 
να δημιουργήσουμε θεσμούς με νέες πρακτι
κές. Και πιστεύω ότι το θέμα του γραμματέα 
είναι δευτερεύον.
•  Γράφτηκε στον Τύπο ότι διαφοροποιη
θήκατε στο θέμα της απεργίας των καθηγη
τών και του αναπτυξιακού νομοσχεδίου. 
Αληθεύει αυτό;

— Σε σχέση με το αναπτυξιακό νομοσχέ
διο ήταν δυνατές δύο τοποθετήσεις: Η μία, 
καταγγελίας του νομοσχεδίου και πρόβλε
ψης ότι θα οδηγήσει στην καταστροφή. Η 
άλλη, ότι το νομοσχέδιο είναι δρόμος χωρίς 
προοπτική, περιέχει ορισμένα μέτρα για την 
αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών 
της οικονομίας, αλλά κάνει πολύ λίγα και 
μερικά στη λάθος κατεύθυνση. Υποστήριξα 
τη δεύτερη γνώμη.
•  Αν καταλαβαίνω καλά, δεν είστε από 
εκείνους στο ΠΑΣΟΚ που θεωρούν ότι μας 
πάει πίσω στο 1900...

— Οχι, βέβαια. Πιστεύω ότι το νομοσχέδιο 
έχει πολύ στενή άποψη για την ανάπτυξη. 
Η κυβέρνηση πορεύεται μια συγκεκριμένη 
πορεία, στα πλαίσια της αναγκαστικής πια 
ελληνικής οικονομίας, στην κοινοτική, χω
ρίς φαντασία και χωρίς τις «νέες ιδές» που 
υποσχέθηκε.

Σχετικά με το θέμα των καθηγητών, είχα 
τονίσει ότι οι καθηγητές θα έπρεπε να λάβουν 
υπ’ όψιν τους τις αντιδράσεις των γονέων 
και των μαθητών. Θα έπρεπε να λάβουν υπ’ 
όψιν τους ότι ο κρατικός μηχανισμός θα κι
νηθεί αποτελεσματικά και μια εμμονή στην 
απεργία, χωρίς τη συμπαράσταση της κοι
νωνίας, θα μπορούσε να τους οδηγήσει σε 
απομόνωση. Η εξέλιξη επιβεβαίωσε αυτή την 
άποψή μου.

ΕΙΣ ΟΤΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ

— Το κείμενο στο οποίο άσκησα κριτική 
περιέχει πολλές υποσχέσεις σε διάφορες κα
τευθύνσεις. Πιστεύω ότι ένα κείμενο που κα
θορίζει την πολιτική στρατηγική θα έπρεπε 
να περιγράφει το κεντρικό πρόβλημα της ελ
ληνικής κοινωνίας και να το αντιμετωπίζει 
θετικά. Κι αυτό το πρόβλημα είναι ότι η κρα
τική παρέμβαση αναπαράγει τον κατακερ
ματισμό του κεφαλαίου, αναπαράγει τις κοι
νωνικές ανισότητες μέσω πελατειακών ρυθ
μίσεων, την άνιση αναδιανομή των πόρων 
μέσω του άνισου φορολογικού συστήματος.

Η πολιτική στρατηγική του ΠΑΣΟΚ, το 
πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε να περιέ
χει συγκεκριμένα μέτρα για τον περιορισμό 
;οι ιυπου αυτή; -η; κρατικής παρέμβασης, 
τον περιορισμό του συντεχνιακού φαινομέ
νου, της παραοικονομίας, των ανισοτήτων 
μεταξύ των κοινωνικών ομάδων. Το πρόγραμ
μα του ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε να περιέχει μέτρα 
για μια αναμόρφωση της κοινωνίας.

Θα έπρεπε, λοιπόν, να είναι όχι μόνο ευχά
ριστο προς κάθε κατεύθυνση, αλλά και δυ
σάρεστο απέναντι σ’ εκείνους κι εκείνα τα 
φαινόμενα που προσδιορίζουν την αρνητική 
μας πορεία. Οι Βρυξέλλες δεν έχουν καμιά 
σχέση με τα παραπάνω...

Καμία σχέση
με παρατηρήσεις

•  Πάντως, κ. Σημίτη, ο πρόεδρος του ΠΑ - 
ΣΟΚ, μιλώντας την Τρίτη το βράδυ προς 
τους δημοσιογράφους χαρακτήρισε «του
λάχιστον αφελείς» τις απόψεις εκείνων των 
στελεχών, που μίλησαν στην ΚΟΕΣ για ν ’ 
αμφισβητήσουν την εθνική στρατηγική του 
ΠΑΣΟΚ. Ηθελα να μου πείτε ευθέως. Νο
μίζετε ότι σας αφορά αυτός ο χαρακτη
ρισμός;

— Δεν με αφορά αυτή η παρατήρηση. Οπως 
προκύπτει από τα παραπάνω, η διαφωνία 
μου έγκειται στις κατευθύνσεις της πολιτικής.

Η εξάρτηση σήμερα δεν είναι πολιτική, 
είναι κυρίως οικονομική. Η χώρα μας είναι 
σε μεγάλο βαθμό σήμερα οικονομικά και τε
χνολογικά εξαρτώμενη. Η εξάρτηση, άρα, 
δεν αντιμετωπίζεται με αγώνες της μορφής 
της επανάστασης του 1821 ή του πολέμου 
του 1940.

Αντιμετωπίζεται με αγώνες που αφορούν 
τις διαρθρωτικές μας αδυναμίες, με συνεχή 
προσπάθεια ν’ αντιμετωπίσουμε τις αιτίες που 
μας οδηγούν, ώστε να προσφέρουμε σε άλ
λους για ν’ αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά

μας. Θα έλεγα, με κάποια δόση υπερβολής, 
ότι θα πρέπει να διακρίνουμε ανάμεσα σε 
μια εθνική στρατηγική και σ’ έναν εθνικισμό, 
ο οποίος συγχέει τα προβλήματα και παρεμ
ποδίζει να βλέπουμε τις λύσεις.
•  Κύριε Σημίτη, είστε σοσιαλδημο
κράτης...

— Δεν μου αρέσουν οι ταμπέλες. Θα σας 
απαντήσω, αν μου προσδιορίσετε τι εννοείτε...
•  Ηθελα, λοιπόν, να συνεχίσω με το εξής. 
Σε μια εποχή που γκρεμίζονται τα οράματα, 
θεωρείτε ότι η δυτική σοσιαλδημοκρατία 
δικαιούται να αισθάνεται δικαιωμένη;

— Η δυτική σοσιαλδημοκρατία είναι δι
καιωμένη στις χώρες του υπαρκτού σοσια

λισμού...
•  Ομως, απέναντι σε ό, τι είχε οραματιστεί;

— Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
δεν είναι ο παράδεισος, δεν είναι η πραγμα
τοποίηση του σοσιαλιστικού οράματος. Το 
σοσιαλιστικό όραμα προϋποθέτει και στις 
χώρες αυτές και στη δική μας χώρα πολλές 
προσπάθειες και πολλούς αγώνες. Το όραμα 
αυτό είναι μια διαδικασία, για την οποία συ
νεχώς πρέπει να προσπαθούμε, μια διαδικα
σία η οποία οδηγεί στη συνεχή βελτίωση της 
ζωής μας.

Σΐις χώρες της Δυτικής Ευρώπης υπήρξε 
μια συνεχής βελτίωση των συνθηκών ζωής, 
μαζί βέβαια με άλλα αρνητικά φαινόμενα.

Αυτό είναι η θετική πλευρά. Η καταπολέ
μηση των αρνητικών φαινομένων είναι μια 
υποχρέιοση των σοσιαλιστικών κομμάτων, 
σε όλες τις χώρες της Ευρώπης.
•  Κύριε Σημίτη, μου δίνετε την αφορμή 
να διατυπώσω μια απορία που ακούγεται 
από πολλούς. Σας διακρίνει, λένε, ένας κα
θηγητικός ακαδημαϊσμός, που συχνά σας 
οδηγεί στο να μην υπολογίζετε το πολιτικό 
κλίμα, ούτε και μια ιστορικά διαμορφωμένη 
αντίληψη στο ΠΑΣΟΚ...

— Προσπάθησα στα πλαίσια του ΠΑΣΟΚ 
να εκφράσω πάντα ελεύθερα τη γνώμη μου 
για να συμβάλω στις συζητήσεις και να προ
ωθήσω το διάλογο. Το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα κομ

μά που, λόγω των ειδικών περιστάσεων της 
ελληνικής κοινωνίας, λειτούργησε και λει
τουργεί ακόμα σε μεγάλο βαθμό συγκεντρω
τικά. Η διαφορετική άποψη, η ελεύθερη έκ
φραση της γνώμης, η δημοσιοποίηση της γνώ
μης δημιουργεί αντιδράσεις.

Στις προτάσεις για την αλλαγή του κατα
στατικού περιέχεται και η πρόταση για μεγα
λύτερη ελευθερία συζήτησης και ανταλλα
γής πληροφόρησης μέσα στο κόμμα.

Αυτή είναι μια πρόταση, η οποία θα μας 
βοηθήσει να ξεπεράσουμε την ενόχληση από 
τη διαφορετική γνώμη. Η διαφορετική γνώ
μη πρέπει να υπάρχει, αν θέλουμε το κόμμα 
να είναι δημιουργικό.

«Δεν με αφορά 
η παρατήρηση του 

Προέδρου περί αφελών 
απόψεων κάποιων στελεχών»

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΙΟΥΑΙΟΥ 1990


