
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ «ΑΛΛΑΓΗ»0 Κώστας Σημίτης παρουσιάζει τις θέσεις και τις απόμεις του
Ο πρώην υπουργός και μέλος του Εκτελεστικού Γρα

φείου του Π ΑΣΟΚ κ. Κώστας Σημίτης  εγκαινιάζει σήμε
ρα, σε αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε στον δ ιευ
θυντή της «Αλλαγής» κ. Μανόλη Καρέλλη, την παρουσία
ση την υπευθύνων θέσεων και απόψεων μιά σειράς προ
σωπικοτήτων του ευρύτερου δημοκρατικού χώρου.

Στη συνέντευξή του ο κ. Κώστας Σημίτης  αναφέρεται 
στην ετοιμότητα του ΠΑΣΟΚ γιό εκλογές, στα κριτήρια 
επιλογής των προσώπων που θα καταλάβουν τις θέσεις 
- κλειδιά, στα αίτια της ραγδαίας κατάρρευσης της Νέ
ας Δημοκρατίας, στους τομείς «εφαρμογής» της «εθνι
κής πολιτικής» και βέβαια στη διαδοχή μέσα στο ίδιο το 
ΠΑΣΟΚ αλλά και στις προετοιμαζόμενες «λύσεις» γιά το 
Κυπριακό.

Η συνέντευξη του κ. Κώ· ΕΡΩΤΗΣΗ: Είναι έτοιμο το 
στα Σημίτη. ΠΑΣΟΚ. η δημοκρατική γε

νικότερα παράταξη γιά εκλο
γές;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το Π Α Σ Ο Κ  
είναι πάντα έτοιμο γιά εκλο
γές. Στην πολιτική εξέλιξη 
άλλωστε σπάνια μπορείς να 
επιλέξεις το χρόνο της ανα
μέτρησης. Πρέπει να μπορείς 
να πετύχεις όταν σου δίνεται 
η ευκαιρία. Μιά καθαρή νίκη 
του Π Α Σ Ο Κ  που θα του επι
τρέψει να κυβερνήσει άνετα 
και με προοπτική απαιτεί μιά 
ολοκληρωμένη και αξιόπιστη 
πρόταση που θα συσπειρώσει 
ευρύτερες κοινωνικές δυνά

μεις. Θα δημιουργήσει το 
ρεύμα πλειοψηφίας. Δεν αρ
κεί γιά τη συσπείρωση μόνο 
η δυσφορία ή η οργή γιά την 
κυβερνητική πολιτική. 
Χρειάζεται και η δική μας 
πρόταση που θα γεννήσει την 
ελπίδα.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιά κριτήρια 
πρέπει να ισχύσουν γιά τη 
στελέχωση των κρατικών θέ
σεων με τα αναγκαία πρό
σωπα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κάθε στελέ
χωση θέσης είτε στον δημό-\ 
σιο τομέα είτε σε κρατικά α- 
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ξιώματα πρέπει να ξεκινάει 
από την αρχή της αξιοκρα
τίας. Κάθε θέση ανάλογα με 
το που βρίσκεται και τί αφο
ρά προϋποθέτει πρόσθετες ι
διότητες.

Επιστημονική επάρκεια, ι
κανότητα και αποτέλεσματι- 
κότητα, ήθος και συνέπεια 
πρέπει να αποτελούν το ελά
χιστο που θα αποτελεί την 
βάση της επιλογής. Πολιτικά 
κριτήρια συνεκτιμώνται από 
τη φύση της θέσης και από το 
κατά πόσο είναι συνυφασμέ- 
νη η θέση με την άσκηση πο
λιτικής.

Η  επιλογή των προσώπων 
θα πρέπει να παίρνει υπόψη 
της ότι ένα κρατικό αξίωμα 
ασκείται γιά το σύνολο της 
κοινωνίας και ότι το επιλεγό
μενο πρόσωπο θα πρέπει να 
αποκτήσει την ευρύτερη δυ

«...ΘΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΘΕΙ 
Η ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ...»

νατή κοινωνική αναγνώριση 
και αποδοχή. «Ο σωστός άν
θρωπος στη σωστή θέση» α
σκεί τα καθήκοντά του και 
τις εξουσίες του όπως επι
τάσσουν οι νόμοι υπέρ του 
κοινωνικού συνόλου και όχι 
υπέρ των «ημετέρων». Μόνο 
έτσι θα μπορέσουμε νι α- 
βαθμίσουμε την αξιοπιστία 
της κρατικής λειτουργίας α
πέναντι στην κοινωνία, μόνο 
έτσι μπορεί το κράτος να γί
νει μοχλός κοινωνικής αλλα
γής-

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τί συντέλεσε 
κυρίως ώστε να χάσει σε τό
σο μικρό χρονικό διάστημα 
την αξιοπιστία της η παράτα
ξη της Νέας Δημοκρατίας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι νέες ι
δέες της Νέας Δημοκρατίας 
αποδείχθηκαν συνταγές της 
δεκαετίας του '60. Συνταγές 
αυταρχισμού, εξυπηρέτησης 
των ημετέρων, κοινωνικής α
διαφορίας και αδικίας. Στην 
πολιτική αυτή στάση προστί
θεται και η ανικανότητά της 
γα διαχειριστεί ακόμη και τα 
ίδια της τα προγράμματα. Η  
αποτελμάτωση κάθε αναπτυ
ξιακής προσπάθειας, η κοι
νωνική αναλγησία και αντι- 
φατικότητα στα μέτρα που 
παίρνει και ιρ-συστηματική 
καταστροφή του έργου του 
Π Α ΣΟ Κ  που έτυχε αναγνώρι
σης από ευρύτερα κοινωνικά 
στρώματα έχουν οδηγήσει

0 Κώστας Σημίτης παρουσιάζει τις δέσεις και τις απόυεις του
μέσα σ'ένα χρόνο στην απώ
λεια της αξιοπιστίας της Νέ
ας Δημοκρατίας ακόμη και 
μέσα στην ίδια της την παρά
ταξη.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιό σφάλμα 
της οκταετίας 1981-1989 θα 
πρέπει να αποφύγει το Π Α 
ΣΟΚ όταν θα πάρει τη νέα 
λαϊκή εντολή, όπως αναμένε
ται;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Νομίζω ότι 
η αλαζονεία της εξουσίας, ο 
τρόπος άσκησης της εξου
σίας, η αδυναμία να τηρη
θούν κάποιοι κανόνες μετα
ξύ πολιτικής και οικονομικής 
εξουσίας, έβλαψαν το Π Α 
Σ Ο Κ  και έφθειραν την αξιο
πιστία του.

Το Π Α Σ Ο Κ  πρέπει με την 
στάση του διαρκώς να πείθει 
ότι βρίσκεται στην εξουσία 
γιατί έχει ένα όραμα γιά την 
κοινωνία. Οτι η διατήρησή 
του στην εξουσία δεν είναι ού
τε αυτοσκοπός ούτε ο φόβος 
της «κακής Δεξιάς». Η  «κα
κία Δεξιά» θα μείνει στο πε
ριθώριο των πολιτικών εξελί
ξεων μόνο αν πείσουμε με τις 
προτάσεις μας και με την έμ
πρακτη πολιτική μας και ό
χι απλώς καταγγέλοντας την 
Δεξιά. Πρέπει να το καταλά
βουμε: αντιπολίτευση που εί
ναι μόνο αντιδεξιά πολιτική 
δεν πείθει τους εκτός Π Α 
Σ Ο Κ  πολίτες αλλά και ούτε 
καθοδηγεί το κίνημα γιά την 
πραγμάτωση ενός οράματος 
γιά μιά πολιτεία και κοινωνία 
με δημοκρατία, ελευθερία και 
κοινωνική δικαιοσύνη.

Σε άλλες πολιτικές περιό
δους π .χ. του Γεωργίου Πα- 
πανδρέου η πολιτική αντιπα
ράθεση μεταξύ δεξιάς και αν- 
τιδεξιάς πολιτικής είχε νόη
μα. Το πολιτικό ζήτημα συμ
πυκνώθηκε σ' αυτή την αντι
παράθεση. Σήμερα όμως δεν 
αρκεί. Ενα σοσιαλιστικό 
κόμμα πρέπει να έχει σοσια
λιστική πρόταση.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Συμμερίζεσθε 
την κριτική με την οποία έγι
νε δεκτή μιά εργασιακή ειρή
νη που «υπογράφτηκε» μετα

ξύ ΓΣΕΕ και ΣΕΒ;
Α Π Α Ν Τ Η Σ Η : Ο χι δεν  

συμμερίζομαι αυτή την κριτι
κή. Η  ΓΣ Ε Ε  ανέλαβε μιά ευ
θύνη που θα την δικαιώσει. Ε 
να αυτόνομο συνδικαλιστικό 
κίνημα πρέπει να παίρνει τις 
αποφάσεις του με γνώμονα 
τα μακροπρόθεσμα συμφέ
ροντα εκείνων που εκπροσω
πεί. Οι ορθές αποφάσεις καμ- 
μιά φορά εκπλήσσουν. Δεν  
παύουν ωστόσο να είναι ορ
θές.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Αν υπήρχε πε
ρίπτωση εφαρμογής εθνικής 
πολιτικής σε ποιούς τομείς θα 
την προτείνατε και κάτω από 
ποιούς όρους;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην πολι
τική περίοδο που διερχόμα
στε νομίζω ότι είναι εύκολο 
να διαπιστώσουμε τους χώ
ρους όπου έχουν σωρευθεί 
χρόνια προβλήματα, η οξύτη
τα και η σοβαρότητα των ο
ποίων απειλούν την πρόοδο 
και την ανάπτυξη της ελλη
νικής κοινωνίας. Προβλήμα
τα που έχουν αναχθεί στη συ
νείδηση του ελληνικού λαού 
ως εθνικά θέματα. Θα συμ
φωνήσουμε νομίζω ότι αυτά 
είναι τα θέματα της εξωτερι
κής πολιτικής, η παιδεία και 
η οικονομική κρίση. Χρειάζε
ται έξοδος από την κρίση. 
Χωρίς την ενίσχυση του εσω
τερικού μετώπου, οιαδήποτε 
παρέμβαση στην διεθνή σκη
νή ή στην Ευρωπαϊκή Κοινό
τητα χάνει σε αξιοπιστία και 
αποτελεσματικότητα. Θα 
πρέπει να παραμερισθούν 
δογματικές αντιλήψεις και 
βραχυπρόθεσμες πολιτικές 
σκοπιμότητες και να επιδιώ
ξουμε συγκλίσεις. Εμείς να ε
πιδιώξουμε συγκλίσεις στο 
δικό μας πλαίσιο πολιτικής. 
Οσοι φοβούνται ότι έτσι θα 
παρασυρθούμε σε συμβιβα
σμούς κάνουν λάθος. Ο  δρό
μος ενός σύγχρονου εκσυγ
χρονιστικού σοσιαλιστικού 
κόμματος είναι ριζικά διάφο
ρος από τις νέες ιδέες της Νέ
ας Δημοκρατίας. Εμείς έχου
με χρέος και μπορούμε να συ
σπειρώσουμε γύρω από τις 
θέσεις μας τη μεγάλη πλειο- 
ψηφία των πολιτών.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιά πολλοστή 
φορά σας συνδέουν με τα πε
ριώνυμα κεντροδεξιά σενά
ρια. Το ερώτημά μου είναι 
ποιοι επιχειρούν αυτές τις 
συνδέσεις και γιατί;

Ακόμα, υπάρχουν τέτοια 
σενάρια εν εξελίξει;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πιστεύω ό
τι όσοι υποστηρίζουν κάτι τέ
τοιο αντί πολιτικής επιχειρη
ματολογίας σε όσα διαφω

νούν μαζί μου, προτιμούν την 
εύκολη λύση της λασπολο
γίας. Κατ' επανάληψη έχω 
ξεκαθαρίσει ότι μπορεί η 
Ν .Δ . να επιθυμεί να διευρύνει 
την πολιτική της βάση σε βά
ρος του Π Α Σ Ο Κ . Αυτό όμως 
δεν αφορά στελέχη του Π Α 
ΣΟ Κ . Το Π Α Σ Ο Κ  πέρασε 
πολλές δύσκολες στιγμές και 
σ' αυτές φάνηκε ποιοι το στή
ριξαν. Α ν  διαφωνούμε σε κά
ποια θέματα αυτό είναι δείγμα 
υγείας και προβληματισμού. 
Στην Ανατολική Ευρώπη κα- 
τέρρευσε ένα ολόκληρο σύ
στημα γιατί κατέπνιξε το δι
καίωμα στη διαφωνία.

Α ς το καταλάβουμε. Από  
τη διαφωνία γεννιέται το αύ
ριο, σφυρηλατείται η εξέλιξη, 
προχωράει το κόμμα στη νέα 
δεκαετία. Α ς  σκύψουμε πά

«ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ 
ΕΠΑΥΡΙΟ 

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΚΟΡΥΦΗΣ»

νω στις αιτίες της διαφωνίας, 
είναι ο καλύτερος τρόπος 
διασφάλισης της ενότητάς 
μας.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Θα εμφανι- 
σθούν διασπαστικές κινήσεις 
στο ΠΑΣΟΚ όταν θα προκό
ψει πρόβλημα ηγεσίας του;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Απάντησα 
έμμεσα στην προηγούμενη ε
ρώτηση. Κι αυτός είναι ένας 
φόβος που καλλιεργείται έν
τεχνα από κάποιους που τε
λικά δεν τους ενδιαφέρει η ε
νότητα του χώρου έστω και 
αν δηλώνουν το αντίθετο.

Το Π Α Σ Ο Κ  έχει όργανα, έ
χει διαδικασίες και την πολι
τική βούληση των στελεχών 
του που θα διασφαλίσουν την 
ενότητα του χώρου προκειμέ- 
νου να εκπληρώσει τους 
στρατηγικούς του στόχους.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε τί επίπεδο 
τοποθετείτε τη συνεργασία με
ταξύ συγγενών πολιτικών δυ
νάμεων; Στο επίπεδο κορυ
φής, σε επίπεδο στελεχών ή 
στο επίπεδο της βάσης; Και 
σε ποιό χρονικό διάστημα, το 
προεκλογικό ή το μετεκλο
γικό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η  ιστορία 
των τελευταίων ετών στην 
Ελλάδα έχει δείξει δυστυχώς 
ότι η συνεργασία μεταξύ συγ
γενών πολιτικών δυνάμεων 
σε επίπεδο κορυφής δεν επι
φέρει τα αναμενόμενα αποτε
λέσματα. Δεν έχει επαύριο, 
δεν μπορεί να μετατραπεί σε 
κοινωνική κινητοποίηση.

Στην κοινωνική βάση των 
συγγενών πολιτικών δυνάμε

ων έχει σωρευθεί τα τελευ
ταία χρόνια μιά αμοιβαία πι
κρία, μιά πολιτική δυσπι
στία, ένα ρήγμα που δύσκο
λα ξεπερνιέται. Α ν  δεν υπερ- 
βούμε το πρόβλημα στο επί
πεδο της βάσης οιαδήποτε 
συμφωνία κορυφής θα εξαν
τλείται σε συγκυριακές επι
λογές τακτικής με αμφίβολη 
αποτελεσματικότητα.

Ωστόσο οι κοινωνικές εξε
λίξεις, οι διεθνείς ανακατα
τάξεις, η κρίση που διερχό
μαστε προκαλούν όλο και 
περισσότερα ερωτηματικά 
γιά την στασιμότητα των πο
λιτικών εξελίξεων. Ολο και 
πιό έντονα προβληματίζονται 
οι κοινωνικές βάσεις των 
προοδευτικών δυνάμεων γιά 
το που πάμε.

Ο  διάλογος λοιπόν πρέπει 
να ξεκινήσει από εδώ. Η  συ
νεργασία ή μη συνεργασία εί
ναι κάτι που θα προκόψει α
πό τη βάση και όχι ερήμην 
της. Είναι μία μακρόχρονη 
διαδικασία που πρέπει να ξε
κινήσει ανεξάρτητα από το 
αν θα έχουμε ή όχι εκλογές.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τί διαπιστώ
σατε κατά την πρόσφατη επί
σκεψή σας στην Κύπρο; Δια- 
φαίνεται ελπίδα; Και γιά 
ποιούς;

ΑΠ ΑΝ ΤΗ ΣΗ : Αυτή τη 
στιγμή πρέπει να περιμένου
με ποιά θα είναι η εξέλιξη των 
συζητήσεων του Γενικού 
Γραμματέα του Ο Η Ε. Α ν  οι 
συζητήσεις, όπως είναι πιθα
νό, αποτύχουν τότε θα πρέπει 
να αρχίσουμε μία συστηματι
κή προσπάθεια γιά ενεργο
ποίηση της Κοινότητας. Συ
στηματική προσπάθεια ση
μαίνει πρωτοβουλίες της ελ
ληνικής κυβέρνησης προς τις 
άλλες κυβερνήσεις, πρωτο
βουλίες της ελληνικής ρ 
λής προς τις άλλες Β ’ 
των κρατών - μελών κ» 
Ευρωκοινοβούλιο, πα 
βουλίες των ελληνικών 
μάτωνπρος τα άλλα κόι 
τα και λαϊκή κινητοποΰ,
Η  πρωτοβουλία του ΛουΠ 
βούργου είναι χλωμή κα\  
παραμείνει χωρίς συνέχειύ 
δεν υπάρξει τεράστια πιί 
ώστε οι βασικοί κοινοτικο 
ταίροι Γερμανία, Γαλλία, 
Μεγ. Βρετανία, Ιταλία, να ε- 
πιληφθούν αποφασιστικά του 
θέματος, να πάρουν πρωτο
βουλίες...

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πρωτοβουλίες 
με ποιό περιεχόμενο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η  πολιτική 
της ελληνικής κυβέρνησης α
γνοεί την Ευρωπαϊκή πτυχή 
του Κυπριακού προβλήματος 
και τις δυνατότητες προσέγ
γισής του πάνω σ' αυτόν τον 
άξονα. Το Κυπριακό πρόβλη
μα δεν είναι μόνο πρόβλημα

του ΟΗΕ. Είναι πρόβλημα και 
της Ευρώπης σε μιά περίοδο 
ανακατατάξεων που συντε- 
λούνται σε πολιτικοοικονομι
κά συστήματα και πολιτεια
κούς θεσμούς μέσα κι έξω α
πό την Ευρωπαϊκή Κοινό
τητα.

Ο  σχεδιασμός και η οικο
δόμηση της αυριανής Ευρώ
πης δεν μπορεί να προβλέψει 
ούτε το Κυπριακό ούτε τις ε
ξελίξεις στη Μέση Ανατολή 
και τη σημασία της νοτιανα- 
τολικής πτέρυγας της Ευρώ
πης. Συνεπώς η αναβολή ενα
σχόλησης της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας με το Κυπριακό 
δεν απαλλάσει την Κοινότη
τα από την αναπόφευκτη αν
τιμετώπιση του προβλήμα
τος.

Στο ίδιο συμπέρασμα οδη- 
γούμεθα και από την σκοπιά 
των Κυπριακών εθνικών συμ
φερόντων. Εφ’ όσον στρατη
γικός στόχος παραμένει η έν
ταξη της Κύπρου στην Ευρω
παϊκή Κοινότητα, οιαδήποτε 
λύση του Κυπριακού πρέπει 
να βασίζεται στις αρχές πο
λιτειακής συγκρότησης που 
διέπουν την συγκρότηση των 
κοινωνιών της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας. Στην Κύπρο γιά 
παράδειγμα θα πρέπει να ι
σχύουν οι αρχές γιά την ελεύ
θερη διακίνηση των προσώ
πων και των κεφαλαίων, γιά 
την ελεύθερη εγκατάσταση ό
πως προβλέπονται στην Κοι
νότητα. Δεν είναι λογικό σ 'έ
να μελλοντικό κοινοτικό 
κράτος να κατοχυρωθούν 
ρυθμίσεις όπως τις επιδιώκει 
η τουρκοκυπριακή πλευρά 
αντίθετες με βασικούς κοινο
τικούς κανόνες.

Η  Κοινότητα πρέπει να κα
ταλάβει ότι μία δίκαιη και 
βιώσιμη λύση του Κυπριακού 
θα ενισχύσει την παγκόσμια 
θέση της και θα επιβεβαιώσει 
την προσπάθεια γιά βαθμιαία 
διαμόρφωση ενός ενιαίου ευ
ρωπαϊκού χώρου. Είναι προ
παντός σύμφωνη με τις αρχές 
που επιδιώκει η Κοινότητα να 
ισχύσουν γιά την διαμόρφω
ση των διεθνών σχέσεων και 
γι’ αυτό επιτακτική υποχρμ 
ωση.


