
α ήταν λάθος να αποκλειστεί η 
προοπτική συνεργασίας ανάμεσα 
στο ΠΑΣΟΚ και την ανανεωτική α
ριστερά. Τη θεωρώ σκόπιμη. Αν 
δει κανείς τον προγραμματικό λό

γο των δυο κομμάτων θα διαπιστώσει συμφωνία στις 
αρχές τους, ακόμη και σε πολλούς στόχους».
□  Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης εξηγεί 
στη συνέντευξή του στην «Κ.Ε.» που και γιατί σκόντα
ψε αυτή η προσπάθεια την περίοδο που ο ίδιος ήταν 
κυρίαρχος. Δηλώνει, πάντως, οπαδός των ισχυρών 
κυβερνήσεων. Ο κ. Σημίτης επίσης επισημαίνει:
□  «Δεν υπάρχει μοντέλο διακυβέρνησης. Ο Κ. Καρα
μανλής δημιούργησε την εικόνα ενός απαθούς παρα
τηρητή των γεγονότων. Αυτό δεν αποτελεί μοντέλο 
διακυβέρνησης, αυτό προσβάλλει τους πολίτες».

«0  Κ. Kapapavflns 
δείχνει απαθήε 

napainpmns 
ίων γεγονότων 
και σχεδιαοιήε 
εντυπώσεων. 

Προσβάλλει tous 

πολίτεδ ο τρόποε με 
τον οποίο κυβερνά»

•  Παντού στην Ευρώπη τα 
σοσιαλιστικά κόμματα κοιτά
νε προς το κέντρο. Το ίδιο και 
τα δεξιά. Στο βωμό της πολυ- 
σνλλεκτικάτητας θυσιάζονται 
οι ιστορικές παραδόσεις;
-  Ολα τα κόμματα διεκδι- 
κούν να διευρύνουν την απή
χησή τους στην κοινωνία. Εί
ναι εύλογο και θεμιτό. Ολα 
τα κόμματα οφείλουν να 
προσαρμόζονται στις κοινω
νικές αλλαγές. Είναι σκόπι
μο και δημιουργικό. Το πρό
βλημα προκύπτει από τη 
στιγμή που για την κατάκτη- 
ση της εξουσίας καταφεύ
γουν σε πρακτικές και ισχυ
ρισμούς που εξυπηρετούν 
μόνο και μόνο το στόχο της 
εκλογικής τους νίκης. Οταν 
παύουν να μιλούν με ειλικρί
νεια για τις αναγκαίες κοι
νωνικές αλλαγές. Πρόβλημα 
είναι οι πολυσυλλεκτικές τα
κτικές, η συνεχής και ανεύ
θυνη παροχολογία και η συ
γκάλυψη υπαρκτών δυσκο
λιών.
•  Ποια είναι η «γοητεία του 
κέντρου»;
-  Το «κέντρο» έχει αποκτή
σει σήμερα πολύ μεγαλύτερη 
σημασία γιατί οι μεσαίες τά
ξεις έχουν διευρυνθεί και έ
να μεγάλο τμήμα του άλλοτε 
«προλεταριάτου» ζει υπό τις 
ίδιες με αυτές συνθήκες. 
Εχει μάλιστα ταυτιστεί ως 
προς τα πρότυπά του με αυ
τές. Τα σοσιαλιστικά κόμμα
τα οφείλουν να λάβουν αυτή 
την εξέλιξη υπόψη τους. Η 
πολιτική ρητορική και οι 
τρόποι προβολής των θέσε
ων συγκλίνουν γιατί όλα τα 
κόμματα, από τα κομμουνι
στικά μέχρι την άκρα δεξιά, 
είναι υποχρεωμένα να χρη
σιμοποιούν τα ίδια μέσα 
προβολής και να προσαρμό
ζονται στη λογική της τηλεό
ρασης, του ραδιοφώνου, της 
διαφήμισης. Η εικόνα ότι 
«θυσιάζονται ιστορικές πα
ραδόσεις» δεν εκφράζει αυ
τό που πραγματικά συμβαί

νει. Παραβλέπει ότι η κοινω
νική αλλαγή επιβάλλει νέες 
προσεγγίσεις, ότι υπάρχει έ
να νέο ακροατήριο με δια
φορετικές ανάγκες και με 
άλλες απόψεις, ότι οι συνθή
κες επικοινωνίας έχουν με
ταβληθεί ριζικά.
•  Η προγραμματική κίνηση 
των δύο μεγάλων παρατάξε
ων προς το «μεσαίο χώρο» δεν 
δικαιώνει όσους υποστηρί
ζουν ότι η διάκριση αριστε- 
ράς-δεξιάς έχει ξεθωριάσει;
-  Η διάκριση αριστερά και 
δεξιά δεν καθορίζεται πια με 
τον τρόπο που προσδιοριζό
ταν πριν από πενήντα χρό
νια. Τότε το κυρίαρχο κριτή
ριο ήταν η θέση ενός κόμμα
τος ως προς την ιδιοκτησία 
των μέσων παραγωγής. Σή
μερα, ακόμη και τα κομμου
νιστικά κόμματα έχουν εγκα

ταλείψει την άποψη ότι όλα 
τα μέσα παραγωγής πρέπει 
να ανήκουν στο κράτος. Σή
μερα καθοριστική για τη διά
κριση είναι η προσέγγιση 
στο θέμα της κοινωνικής ισό
τητας, της κοινωνικής δικαι
οσύνης, του ελέγχου της αγο
ράς και της αγοραίας νοο
τροπίας, της προστασίας των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
του τρόπου της κοινωνικής 
οργάνωσης ώστε να κατοχυ
ρώνονται ελευθερίες και δυ
νατότητες για όλους. Σε όλα 
αυτά τα θέματα οι απαντή
σεις δεν είναι εύκολες. Είναι 
αναπόφευκτο να υπάρχουν 
παραπλήσιες αναλύσεις και 
λύσεις που έχουν κοινά στοι
χεία. Συμφωνούν, όμως, οι 
δύο μεγάλες παρατάξεις για 
τον ρόλο της αγοράς στη 
σύγχρονη κοινωνία; Οχι βέ

βαια. Επιδιώκουν την συ- 
μπόρευσή μας στην ΟΝΕ με 
τα ίδια μέσα; Ούτε. Δίνουν 
και οι δύο παρατάξεις την ί
δια βαρύτητα στην ανάγκη ε
νός αναπτυξιακού σχεδια- 
σμού που θα σέβεται την κοι
νωνική συνοχή και αλληλεγ
γύη; Και πάλι όχι. Η διαχω- 
ριστική γραμμή ανάμεσα σε 
συντηρητικές και προοδευτι
κές διατρέχει τη συντριπτική 
πλειοψηφία των πολιτικών 
που ασκούνται.
•  Από την άλλη, δεν προσφέ
ρει επιχειρήματα σ’ αυτούς 
που κατηγορούν τη σοσιαλδη
μοκρατία ότι έχει χάσει τη ρι
ζοσπαστική πνοή της και ότι 
υπάρχει ανάγκη για μια άλλη 
αριστερά;
-  Σε μια σύγχρονη κοινωνία 
υπάρχει πάντα η ανάγκη για 
το άλλο, το διαφορετικό. Η

ελευθερία γνώμης εμπεδώ
νεται με αντιτιθέμενες γνώ
μες. Η δημοκρατία είναι σύ
στημα που επιτρέπει και νο
μιμοποιεί διαφορετικές πε
ποιθήσεις και στάσεις. Δεν 
μου είναι, λοιπόν, κατανοητό 
σε τι συμβάλλει το ερώτημα 
αν «υπάρχει ανάγκη για μια 
άλλη αριστερά». Είναι αυτο
νόητο ότι υπάρχει πάντα. 
Αλλο θέμα είναι ο τρόπος 
οργάνωσης του προοδευτι
κού χώρου με τρόπο ώστε να 
καθορίζει τις εξελίξεις, το 
θέμα της συγκρότησης μιας 
πολιτικής πλειοψηφίας. Η 
πολιτική πλειοψηφία δεν θα 
προκύψει από πολυδιάσπα
ση και κομματίδια. Δεν θα υ
πάρχει αν δεν υφίσταται ένα 
κυρίαρχο ιδεολογικό ρεύμα 
που ανταποκρίνεται στα 
συμφέροντα και τις επιδιώ
ξεις ενός μεγάλου τμήματος 
των πολιτών. Τόσο το ιταλι
κό όσο και το γαλλικό παρά
δειγμα το επιβεβαιώνουν.
•  Ποιος ο ρόλος της σύγχρο
νης σοσιαλδημοκρατίας;
-  Η σύγχρονη σοσιαλδημο
κρατία αποτελεί από τα 
πράγματα το υπόβαθρο για 
τη συγκρότηση μιας πολιτι
κής πλειοψηφίας στον προο
δευτικό χώρο. Είναι το ισχυ
ρότερο ρεύμα. Αυτό, όμως, 
την υποχρεώνει να απαντή
σει σε πολλά και κρίσιμα ε
ρωτήματα ώστε να διατηρή
σει την πρωταγωνιστική της 
θέση. Να πείσει ότι η ιδεολο
γία του νεοφιλελευθερισμού, 
η άκρατη επικυριαρχία της 
αγοράς δεν αποτελεί μονό
δρομο. Να παρουσιάσει ένα 
πειστικό σχέδιο για το πώς 
πετυχαίνουμε ανάπτυξη και 
διασφαλίζουμε κοινωνική 
συνοχή. Πώς οικοδομούμε έ
να κοινωνικό κράτος υπό 
συνθήκες παγκοσμιοποίη
σης; Τι προτείνουμε για τις 
περιβαλλοντικές απειλές 
που συνεχώς αυξάνουν; Τι 
παιδεία προσφέρουμε για να 
επιτύχουμε μια κοινωνία της 
γνώσης; Απαντήσεις υπάρ
χουν. Χρειάζεται, όμως, κοι
νωνικός διάλογος για να πεί- 
σουν, να ολοκληρωθούν, για 
να βγάλουν τα μεσαία στρώ
ματα από το κλίμα της αβε
βαιότητας που αναπόφευκτα 
τα συντηρητικοποιεί.
•  Πώς μπορεί ν ’ αντιμετωπί
σει ένα προοδευτικό κόμμα τη 
διαδεδομένη, στους κόλπους 
της κοινωνίας, αντίληψη ότι 
στα θέματα της διαφθοράς 
«όλοι είναι ίδιοι»;
-  Ολοι δεν είναι ίδιοι. Η δια
φθορά δεν περιορίζεται με 
ηθικολογίες ή επικλήσεις για 
εντιμότητα. Η διαφθορά πε-



με την ανανεωτική αριστερά»
ριορίζεται με δομές και δια
δικασίες οι οποίες προλαμ
βάνουν ή αποκλείουν τον 
προσωπικό πλουτισμό κατά 
την άσκηση της εξουσίας. 
Στην περίπτωση των ομολό
γων η διαφθορά διευκολύν
θηκε από την αναστολή της 
λειτουργίας της ειδικής επι
τροπής για τον έλεγχο των ε
πενδύσεων των ταμείων. 
Μια προοδευτική κυβέρνη
ση πρέπει να προωθήσει 
ρυθμίσεις που κάνουν αντι
κειμενικές τις διαδικασίες, 
περιορίζουν την υποκειμενι
κή κρίση των αρμοδίων, κα
θιερώνουν τον έλεγχο και τη 
διαφάνεια. Το ΠΑΣΟΚ θε
σμοθέτησε πολλές τέτοιες 
διαδικασίες, π.χ. τις αντικει
μενικές αξίες ακινήτων, την 
προσωρινή δικαστική προ
στασία στις δημόσιες συμβά
σεις, τη σύσταση υπηρεσίας 
εσωτερικών υποθέσεων στην 
Ελληνική Αστυνομία, τη λει
τουργία των ΚΕΠ κ.λπ. Η 
Ν.Δ. έπεσε θύμα της τακτι
κής της. Κατηγορώντας συ
νεχώς το ΠΑΣΟΚ, παρέβλε- 
ψε ότι το πρόβλημα είναι 
κοινωνικό και δημιούργησε 
στα στελέχη της την εντύπω
ση ότι είναι ασύδοτοι. Φτά
σαμε έτσι στο πρωτοφανές 
γεγονός μιας οργανωμένης 
από κυβερνητικά στελέχη ε
πιχείρησης για να αποσπά
σουν προς όφελος των ιδίων 
και των φίλων τους τα χρή
ματα των ταμείων.
•  Ποιοτικές έρευνες δείχνουν 
ότι αναπτύσσεται μια «κρίση 
αντιπροσώπευσης». Η ψήφος 
στα δύο μεγάλα κόμματα εί

ναι περίπου ψυχαναγκαστι
κή, επειδή δεν υπάρχει τρίτη 
αξιόπιστη κυβερνητική λύση. 
Ως πότε η λογική του μικρό
τερου κακού θα είναι το σωσί
βιο για το δικομματιαμό;
-  Το ΠΑΣΟΚ αποτελεί το 
παράδειγμα κόμματος που έ
σπασε «τον δικομματισμό», 
το δίπολο Νέα Δημοκρατία- 
Ενωση Κέντρου. Το παρά
δειγμα αυτό δείχνει ότι η υ
πέρβαση του σχήματος των 
δύο κομμάτων εξουσίας δεν 
πρόκειται να πραγματοποιη
θεί μόνο και μόνο επειδή κά
ποιοι δεν συμφωνούν σ’ αυ
τό. Οι πολιτικές δυνάμεις 
διαμορφώνονται από τις κοι
νωνικές δυνάμεις και ξεπερ- 
νιούνται όταν δεν ανταπο- 
κρίνονται πια στις επιδιώ
ξεις εκείνων που τους έδω
σαν ζωή. Η «τρίτη αξιόπιστη 
κυβερνητική λύση», την ο
ποία αναφέρετε, δεν υπάρ
χει σήμερα διότι προφανώς 
δεν έχει κοινωνική στήριξη. 
•  Πιστεύετε στις κυβερνήσεις 
συνεργασίας ανάμεσα σε συγ
γενή σχήματα;
-  Πιστεύω στις ισχυρές κυ
βερνήσεις ώστε να μπορούν 
να εφαρμόσουν χωρίς κλυ- 
δωνισμούς το πρόγραμμά 
τους και να κριθούν πάνω 
στη συνέπεια και την αποτε- 
λεσματικότητά τους. Το έρ
γο έχει προτεραιότητα, όχι 
το σχήμα. Δεν πιστεύω στη 
συγκυριακή συνεργασία κα
τά την οποία κάθε κόμμα 
προετοιμάζεται για την επο
μένη της κατάρρευσής της. 
Σοβαρά εγχειρήματα κυβερ
νητικών συνασπισμών απαι

τούν ειλικρινή επιθυμία να 
συμπορευθούν οι εταίροι 
για μια εξέλιξη της κοινω
νίας σε συγκεκριμένη κατεύ
θυνση και όχι απλώς να συν- 
διαχειριστούν την εξουσία. 
Απαιτούν γι’ αυτό σημαντική 
δουλειά προγραμματικής 
σύγκλισης. Προϋποθέτουν 
συγχρόνως ωρίμανση στη 
συνείδηση της κοινωνικής 
βάσης τους για την αναγκαι
ότητα μιας τέτοιας συνεργα-

«Η  διαφθορά 
περιορίζεται 

μόνο με δομέε 
που αποκλείουν 
τον προσωπικό 
πλουτισμό κατά 

την άσκηση 
τηε εζουσίαε»

σίας σε βάθος χρόνου. Ας 
θυμίσω ότι στην Ελλάδα η ε
μπειρία από κυβερνήσεις 
συνεργασίας υπήρξε ιδιαί
τερα αρνητική.
•  Η  εκλογή σας είχε δημιουρ
γήσει προσδοκίες για την ενό
τητα ανάμεσα στη σοσιαλδη
μοκρατία και την ανανεωτική 
αριστερά. Η  υπόθεση δεν προ
χώρησε. Σήμερα, βλέπετε να 
υπάρχουν οι προϋποθέσεις;
-  Αν δει κανείς τον προ
γραμματικό λόγο των δύο 
κομμάτων θα διαπιστώσει 
συμφωνία στις αρχές τους, α

κόμη και σε πολλούς από 
τους στόχους τους. Θα διαπι
στώσει, όμως, ιδιαίτερα ση
μαντικές διαφορές ως προς 
συγκεκριμένες πολιτικές, τις 
προτεραιότητες και τη σύν
θεση επιλογών απέναντι στα 
κρίσιμα ζητήματα που μας α
πασχολούν. Η εμπειρία για 
τις δυνατότητες συνεννόησης 
μεταξύ των δύο χώρων και 
διαμόρφωσης ενός ευρύτε
ρου μετώπου απέναντι στις

συντηρητικές πολιτικές δεί
χνει ότι το εγχείρημα είναι 
δύσκολο. Μέχρι τώρα η «α
νανεωτική αριστερά» επέμε
νε σε προγραμματικές συμ
φωνίες μεταξύ ηγεσιών και 
απέκλειε χωρίς αυτήν την 
προϋπόθεση τη συνεννόηση 
σε άλλα επίπεδα. Μια τέτοια 
στάση δεν βοηθά την προ
σέγγιση. Θα ήταν, πάντως, 
λάθος ν’ αποκλεισθεί η προ
οπτική της συνεργασίας. Τη 
θεωρώ σκόπιμη.
•  Οι δεκαετίες του ’70 και 
του ’80 ήταν οι δεκαετίες της

υπερπολ ι τικοπο ίη σης. Σήμε
ρα τα φαινόμενα της απάθει
ας, της αδιαφορίας και της ι- 
διώτευσης είναι κυρίαρχα και 
ευνοούν τη συντηρητική 
στρατηγική. Είναι αναστρέ
ψιμη η κατάσταση;
-  Τα φαινόμενα της απάθει
ας, της αδιαφορίας και της ι- 
διώτευσης, έχουν συγκεκρι
μένη αιτία. Η πολιτική δεν α- 
νταποκρίνεται στις επιθυμίες 
των πολιτών. Οι πολίτες δεν 
ενδιαφέρονται για τον ξύλι
νο λόγο, τις αρχηγικές δια
μάχες, τις μεσσιανικές εξαγ
γελίες και τα μεγάλα λόγια. 
Δεν πιστεύουν ότι τα πράγ
ματα μπορούν να αλλάξουν 
δραστικά από τη μια μέρα 
στην άλλη, όπως υπόσχονται 
τα κόμματα. Ενδιαφέρονται 
γι’ αυτά που τους αφορούν, 
για την απασχόληση, το εισό
δημα, την ακρίβεια, το περι
βάλλον. Θέλουν να συμμετέ
χουν στην επεξεργασία λύ
σεων, αλλά δεν μπορούν.
•  Ποια είναι η λύση;
-  Το αντίδοτο στην κρίση εί
ναι η «επαναπολιτικοποίηση 
της πολιτικής». Να στραφούν 
τα κόμματα από τις γενικές 
και αόριστες δηλώσεις, με 
τις οποίες προσπαθούν να ι
κανοποιούν όσο το δυνατόν 
περισσότερους, σε συγκε
κριμένες προτάσεις. Να ε
ντάξουν περισσότερους πο
λίτες με διάφορους τρόπους 
στις πολιτικές διαδικασίες. 
Το ΠΑΣΟΚ δείχνει το δρό
μο με τη δημοσίευση και τη 
συζήτηση του προγραμματι
κού του πλαισίου. Θα ακο
λουθήσει διάλογος με την

κοινωνία και εξειδίκευση.
•  Το μοντέλο διακυβέρνησης 
που εφαρμόζει ο Κ. Καραμαν
λής πώς το αξιολογείτε;
-  Δεν υπάρχει, κατά τη γνώ
μη μου, μοντέλο διακυβέρνη
σης. Το μοντέλο διακυβέρνη
σης προϋποθέτει σχέδιο στό
χων για το πού επιδιώκει η 
κάθε κυβέρνηση να οδηγήσει 
την Ελλάδα. Στα 3 1/2 χρόνια 
διακυβέρνησης της Ν.Δ. δια- 
ψεύσθηκαν οι βραχυπρόθε
σμες δεσμεύσεις του προ
γραμματικού της λόγου και 
αναδείχθηκαν ως κυρίαρχοι 
οι άτεγκτοι νόμοι της λογικής 
της αγοράς. Ο κ. Καραμαν
λής δημιούργησε την εικόνα 
ενός απαθούς παρατηρητή, 
ενός χειριστή τακτικών ελιγ
μών και σχεδιαστή εντυπώ
σεων. Αυτό δεν αποτελεί μο
ντέλο διακυβέρνησης. Προ
σβάλλει τους πολίτες.
•  Στη Γαλλία οι πρώην πρω
θυπουργοί μπορεί να γίνουν 
δήμαρχοι, υπουργοί, ξανά 
πρωθυπουργοί. Στην Ελλάδα 
αυτό θα ήταν έκπληξη. Στην 
Ελλάδα, όμως, οι πρώην πρω
θυπουργοί μπορεί να γίνουν 
πρόεδροι της δημοκρατίας. 
Σας αφορά το σενάριο;
-  Δεν μ’ ενδιαφέρουν τα σε
νάρια. Τα οχτώ χρόνια θη
τείας μού επιβάλλουν να με 
αφορά η προκοπή της χώρας 
και η εξέλιξη της κοινωνίας 
μας. Να με ενδιαφέρει η 
συμβολή του πολιτικού συ
στήματος και ιδιαίτερα του 
ΠΑΣΟΚ σ’ αυτήν την πο
ρεία. Να είμαι πολιτικά πα
ρών, και από την θέση που έ
χω σήμερα να συνεισφέρω.
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, Σύνταγμα. Φιλελλήνων 1 & Όθωνος ( Φάρος Ψυχικού. Λεωφ. Κηφισίας 212
, Κολωνάκι. Κανάρη 23 ι Μαρούσι. The Mall Athens. Λεωφ. Α. Παπανδρέου 35
{ Γλυφάδα. Πλ. Εσπερίδων 3 | Κηφισιά. Λεωφ. Κηφισίας 271 & Ηρώδου Αττικού

Πειραιάς. Λεωφ. Ηρ. Πολυτεχνείου 42-44 Περιστέρι. Π. Τσαλδάρη 89

Θεσσαλονίκη
Κέντρο. Τσψισκή 27 θέρμη. Mediterranean Cosmos 11ο χλμ. Εθνικής Οδού 

Οεσσαλονίκης-Μουδανιών

Eurobank


