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Συνέντευξη στον 
ΧΡΙΣΤΟ ΒΟΥΖΑ

ιε υ κ ρ ιν ίσ ε ις  
για τα σενάρια 
δ ι ά σ π α σ η ς  
των δύο μεγά
λων κομμά
των, για τα ο
ποία μίλησε 
την περασμέ
νη Τρίτη στη 

Βουλή, δίνει με τη συνέντευ
ξή του στην «Α» ο πρώην πρό
εδρος της Βουλής κ. Απόστο
λος Κακλαμάνης. Ο κ. Κακλα- 
μάνης μιλά για «σκέψεις και 
θεωρίες που διακινούνται α
πό διάφορους αναλυτές και 
πολιτικούς σχολιαστές, τόσο 
στον ελληνικό, όσο και στον 
ξένο Τύπο» σύμφωνα με τις 
οποίες «η χώρα μόνο με μία 
σύμπραξη των δύο μεγάλων 
κομμάτων μπορεί να αντιμε
τωπίσει τα σοβαρά εσωτερικά 
και εξωτερικά της προβλήμα
τα», τονίζοντας ότι «αυτό 
προϋποθέτει "χτύπημα του 
δικομματισμού" και μη αυτο
δυναμία ούτε του ΠΑΣΟΚ, ού
τε της Ν.Δ., μεό,τιήθελε προ- 
κύψει στη συνέχεια για τη συ
νοχή των δύο μεγάλων κομ
μάτων και το πολιτικό σύστη
μα της χώρας».

Ο (παλαιότερος) βουλευ
τής του ΠΑΣΟΚ αναφέρεται 
και στα φαινόμενα έντονων 
αντιπαραθέσεων που μαστί
ζουν τις τελευταίες ημέρες 
το κόμμα, αποδίδοντάς τα 
«στο έργο ελάχιστων ανεύ
θυνων “Ηρακλέων" των δύο 
από τους τρεις υποψηφίους 
προέδρους» και στην αδυνα
μία των κ. Παπανδρέου και 
Βενιζέλου να τα καταδικά
σουν «και ν’ απομακρύνουν 
από κοντά τους πρόσωπα, 
που σε τελική ανάλυση βλά
πτουν, όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ, 
αλλά και τους εκλεκτούς 
τους υποψήφιους προέ
δρους». Σημειώνει δε ότι «το 
ΠΑΣΟΚ δεν είναι ιδιοκτησία 
κανενός» και καλεί και τους 
δύο, τις επόμενες ημέρες, 
«να αποσύρουν από το προ
σκήνιο όσους -δήθεν- υπο- 
στηρικτές τους, που με τα λό
για και τα έργα τους, προ
σβάλλουν τη νοημοσύνη και 
την αισθητική μας», διαφορε
τικά επισείει τον κίνδυνο τη 
12η Νοεμβρίου το ΠΑΣΟΚ να 
είναι ένα κόμμα απαξιωμένο 
στη συνείδηση των μελών 
του και του ελληνικού λαού. 
Αλλωστε, όπως λέει, σε συν
θήκες κρίσης πάντα ανθούν 
κάποιοι που διεκδικούν το ρό
λο του Ροβεσπιέρου, όμως «η 
ιστορία διδάσκει.ότι όπου αν
θούν Ροβεσπιέροι καταρρέει 
η επανάσταση, αλλά πιο πριν 
φεύγουν κι εκείνοι». Τέλος, ο 
κ Κακλαμάνης μιλά και για 
την κατάσταση στη Ν.Δ., προ- 
βλέποντας ο κ. Καραμανλής 
θα καταφύγει σύντομα σε ε
κλογικό αιφνιδιασμό. Το πλή
ρες κείμενο της συνέντευξης 
του Α. Κακλαμάνη στην «Α» 
είναι το εξής:

- Κύριε πρόεδρε, ζητάτε ε- 
πιμόνως να σταματήσουν οι 
άγονες αντιπαραθέσεις και 
να διαλυθούν οι «στρατοί». 
Τις τελευταίες μέρες, όμως, η 
κατάσταση έχει εκτροχια- 
στεί...

- Αυτό επιβεβαιώνει την α
νάγκη να επιστρέφουμε στον 
ουσιαστικό πολιτικό διάλογο, 
στην αντιπαράθεση των ιδε
ών, εφόσον αυτό είναι ανα
γκαίο, για να προκύψει η σύν-
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Οπου Ανθούν Ροβεςπιεροι
ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
θέση, ο σύγχρονος προγραμ
ματικός λόγος.

Αυτό που βλέπουμε τις τε
λευταίες ιδιαίτερα ημέρες, α
πωθεί και απογοητεύει τους 
πολίτες, ιδιαίτερα όσους προ
σβλέπουν στο ΠΑΣΟΚ για μια 
προοδευτική διέξοδο από το 
σημερινό τέλμα, στο οποίο 
μας έχει οδηγήσει η κυβέρνη
ση Καραμανλή.

- Ωστόσο, οι τελευταίες δη
μόσιες αντιδικίες (ο Πάγκα
λος αποκάλεσε Φύρερ και 
Ντούτσε τον Βενιζέλο, ο Βε- 
νιζέλος υπαινίχθηκε περίερ
γο πλουτισμό Παπανδρέου 
κ.λπ.) στελεχών δείχνουν ότι 
για μερικούς «το γυαλί έχει 
ραγίσει». Μπορεί η 12η Νοεμ
βρίου να το «ξανακολλήσει»;

- Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ιδιο
κτησία κανενός. Ανήκει σε ο
λόκληρο τον ελληνικό λαό, α
νήκει στην πατρίδα. Οποιος 
από μας, με τα λόγια ή με τα 
έργα του, θέτει έστω και α
κούσια σε αμφισβήτηση την 
ύπαρξη του ΠΑΣΟΚ ως ενός 
μεγάλου, προοδευτικού, πα
τριωτικού κινήματος, κάνει 
διπλά λάθος και απαξιώνει και 
τη δική του διαδρομή και προ
σφορά.

Δεν υπάρχει, συνεπώς, θέ
μα «γυαλιού που ράγισε» και 
πρέπει να «ξανακολλήσει», 
γιατί η ενότητα του ΠΑΣΟΚ 
δεν είναι υπόθεση των ολί
γων που έχουν εμπλακεί σ’ 
αυτήν την, αταίριαστη στο Κί
νημά μας, αντιπαράθεση, αλ
λά του πλήθους των στελε
χών, των μελών και των φίλων 
του που θα την κατοχυρώ
σουν την επόμενη μέρα της 
εκλογής του νέου προέδρου.

- Πώς αντιμετωπίζετε... την 
«ταξινόμηση» στελεχών του 
ΠΑΣΟΚ σε στελέχη του 
«χθες» και στελέχη του «αύ
ριο»;

- Μια φιλική συμβουλή 
στους... «ταξινομητές»: Ανά
μεσα στο χθες και το αύριο 
μεσολαβεί το σήμερα. Πολιτι
κή είναι, πάνω απ’-όλα, η αντι
μετώπιση των αναγκών τού 
σήμερα.

-Οι εξελίξεις που δρο
μολογούνται έως 
την 11η Νοεμβρίου 
θεωρείτε ότι θα 
«επιβάλουν» μια 
ενωτική σας πρω
τοβουλία αντί
στοιχη με αυτήν 
στην πρόσφατη συνε
δρίαση της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ;

- Πιστεύω ότι κανείς από 
τους υποψηφίους προέδρους 
του ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να πα- 
ραλάβει τη 12η Νοεμβρίου έ
να κόμμα απαξιωμένο στη συ
νείδηση των μελών του και 
του ελληνικού λαού.

Γι’ αυτό είμαι βέβαιος ότι 
τις επόμενες μέρες θα κά
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νουν όλοι αυτό που πρέπει.
Θα αποσύρουν δηλαδή από 
το προσκήνιο όσους -δήθεν- 
υποστηρικτές τους, που με τα 
λόγια και τα έργα τους, προ
σβάλλουν τη νοημοσύνη και 
την αισθητική μας.

- Πώς ακούτε «διακηρύ- ΑΙ 
ξεις» περί ιδεολογικής καθα- 
ρότητας, περί «λυτρωτικής» 
διάσπασης και άλλα σχετικά; 
Θεωρείτε ότι είναι υπερβολές ί 
της συγκυρίας; Ακραίες θέ
σεις οι οποίες αύριο θα ξεχα- 
στούν;

- Σε συνθήκες κρίσης, ό- λ 
πως αυτές στις οποίες βρ ί-'' 
σκεται σήμερα το ΠΑΣΟΚ, εμ
φανίζονται πάντα και κάποιοι 
οι οποίοι, είτε από α
φέλεια είτε από υ
σ τ ε ρ ο β ο υ λ ί α  
διεκδικούν το 
ρόλο του Ρο
βεσπιέρου, 
ελπίζοντας Λ

ότι δεν θα έχουν την τύχη 
του. Η ιστορία όμως διδάσκει 
ότι όπου ανθούν Ροβεσπιέροι 
καταρρέει η επανάσταση, αλ
λά πιο πριν φεύγουν κι εκεί
νοι.

- Στηρίζετε το έργο των κυ
βερνήσεων Σημίτη, παρότι με 
πολλές αποφάσεις θεσμικών 
οργάνων το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη 
αποδεχθεί ότι στη δεύτερη 
τετραετία Σημίτη το κόμμα α
ποκόπηκε από τα λαϊκά στρώ
ματα που το στηρίζουν. Πολ
λά, επίσης, στελέχη του ΠΑ
ΣΟΚ εκτιμούν ότι στην οκταε
τία Σημίτη δεν αντιμετωπί
στηκαν επαρκώς κρούσματα 
εκτεταμένης διαφθοράς...

- Να τελειώνουμε μια και( 
καλή μ’ αυτή την υποκρι

τική αυτομαστίγωση. Οι
κυβερνήσεις του Κώ
στα Σημίτη προσέ- 
φεραν πολλά στον 
τόπο, στο λαό, στην 
κοινωνία. Οι κυβερ

νήσεις αυτές στηρί- 
θηκαν από την κοινο

βουλευτική πλειοψη-

φία του ΠΑΣΟΚ, ύστερα από 
τρεις εκλογικές μας νίκες 
(1993, 1996, 2000) για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα.

Προσωπικά θλίβομαι για 
την εικόνα ορισμένων προ
σώπων που στελέχωόαν τις 
κυβερνήσεις του Κώστα Σημί
τη και μου είναι ακατανόητο 
να καταφέρονται με ένα πε
ρίεργο πάθος, απαξιώνοντας 
και την προσωπική τους, ακό
μα, συμβολή, προκειμένου να 
εναρμονιστούν με μια εκ
στρατεία δυσφήμησης του 
ΠΑΣΟΚ και του, επί 8 χρόνια 
πρωθυπουργού του, Κ. Σημί
τη.

Εχω από καιρό μιλήσει για 
αυτό το φαινόμενο, που το 
χαρακτήρισα «αυτομαστίγω
ση» του ΠΑΣΟΚ, και το οποίο 
πιστεύω ότι συνέβαλε, στην 
ήττα μας και το 2004 και το 
2007.

Εγώ, αντιθέτως, είμαι υπε
ρήφανος για το έργο των κυ
βερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, του 
Ανδρέα Παπανδρέου, στις ο
ποίες συμμετείχα, αλλά και 
του Κώστα Σημίτη, έστω κι αν 
δεν συμμετείχα, τις οποίες ό
μως στήριξα, στο βαθμό, βέ
βαια, που επέτρεπε τούτο ο 
θεσμικός μου ρόλος ως προέ
δρου της Βουλής. Το έργο 
αυτό είναι ένα, ενιαίο, είναι η 
προσφορά μας στον τόπο. 
Μέσα σε λιγότερο από ένα τέ
ταρτο του αιώνα αλλάξαμε 
την κοινωνία, αλλάξαμε την 
Ελλάδα, στεριώσαμε τη θέση 
της στην Ευρώπη και τον κό
σμο και αυτής και της Κύ
πρου. Λάθη κάναμε όλοι μας. 
Αλλά τα λάθη αυτά δεν μπο
ρούν και δεν πρέπει να σκιά- 
ζουν μια πορεία πραγματικής 
αναγέννησης, για την οποία 
είμαι βέβαιος ότι σε βάθος 
χρόνου όλοι οι Ελληνες, ακό
μη κι εκείνοι που ανήκουν σε 
διαφορετικά ιδεολογικά και 
πολιτικά ρεύματα, θα νιώ
θουν υπερήφανοι.

- Το γεγονός ότι θα πάρετε 
θέση στο τέλος της Εθνικής 
Συνδιάσκεψης σημαίνει ότι 
θέλετε να ακούσετε τις τοπο
θετήσεις των υποψηφίων;

- Πιστεύω ότι καθήκον του 
κάθε μέλους του ΠΑΣΟΚ εί

ναι να τιμά τη θεσμική λει
τουργία του Κινήματος

και τις διαδικασίες 
του. Εκεί οφείλου
με να διατυπώ
νουμε τη θέση 
μας και να την αι- 
τ ι ο λ ο γ ο ύ μ ε  
μπροστά στους 

συντρόφους μας κι 
όχι σε συνεντεύξεις μας στον 
Τύπο ή στα «κανάλια».

- Ο νέος πρόεδρος της 
Βουλής κ. Δ. Σιούφας στην ο
μιλία του μετά την ανάληψη 
των καθηκόντων του είπε ότι 
θα είναι πρόεδρος όλων των 
πτερύγων του Κοινοβουλίου, 
ενώ παράλληλα μνημόνευσε

και το δικό σας έργο. Πώς 
βλέπετε τη λειτουργία της 
Βουλής αυτό το πρώτο διά
στημα μετά τις εκλογές;

- Η Βουλή υπολειτουργεί, 
αλλά η ευθύνη βαρύνει την 
κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνη
ση «τρέμει τον ίσκιο της», 
γιατί γνωρίζει ότι κάθε νομο
θετική πρωτοβουλία της θα 
βρίσκει αντιμέτωπη τη μεγά
λη πλειοψηφία του ελληνικού 
λαού, την αντιπολίτευση, αλ
λά και πολλούς βουλευτές 
της Ν.Δ. οι οποίοι για διάφο
ρους λόγους μπορεί να θέ
σουν ανά πάσα στιγμή τη «δε-

\  δηλωμένη» σε αμφισβήτηση.

- Βλέπετε εσείς εκλογές 
σύντομα μετά τις αναταρά
ξεις στο εσωτερικό της Ν.Δ.;

- Θεωρώ δεδομένο ότι ο κ. 
Καραμανλής θα καταφύγει 
σύντομα σε εκλογικό αιφνι
διασμό. Δεν μπορεί να κάνει 
διαφορετικά, καθώς η πολιτι
κή που θέλει να εφαρμόσει, 
πολιτική αντιλαϊκή και αντι
κοινωνική, δεν μπορεί να πε
ράσει μόνο με τον αυταρχι- 
σμό που, είμαι βέβαιος, θα ε- 
νταθεί. Ο κ. Καραμανλής, και 
για τον πρόσθετο λόγο ότι θέ
λει να αποφύγει τη μετατρο
πή του σημερινού διαλυτικού 
κλίματος στο εσωτερικό της 
κυβερνητικής πλειοψηφίας 
σε ευθεία αμφισβήτηση του 
ρόλου του, θα επωφεληθεί 
αυτής της μεταβατικής πε
ριόδου που βρίσκεται το ΠΑ
ΣΟΚ. Γι’ αυτό πρέπει, χωρίς 
καθυστέρηση, να ολοκληρω
θούν οι εκκρεμείς διαδικα
σίες και να επανέλθει στο Κί
νημά μας η λογική, ο αυτοέ
λεγχος και πάνω απ’ όλα η αί
σθηση του καθήκοντος προς 
το λαό και την πατρίδα.

- Μιλήσατε στη Βουλή για 
σενάρια διάσπασης των δύο 
μεγάλων κομμάτων που εκπο
ρεύονται από κύκλους εντός 
και εκτός συνόρων. Πόσο πι
θανό θεωρείτε να επαληθευ
τεί κάτι τέτοιο στο άμεσο μέλ
λον;

- Δεν μίλησα για σενάρια, 
γιατί δεν έχω σχετικά στοι
χεία. Μίλησα για σκέψεις και 
θεωρίες που διακινούνται α
πό διάφορους αναλυτές και 
πολιτικούς σχολιαστές, τόσο 
στον ελληνικό, όσο και στον 
ξένο Τύπο.

Σύμφωνα με τις απόψεις 
αυτές, η χώρα μόνο με μία σύ
μπραξη των δύο μεγάλων 
κομμάτων μπορεί να αντιμε
τωπίσει τα σοβαρά εσωτερικά 
και εξωτερικά της προβλήμα
τα. Αυτό Προϋποθέτει «χτύ
πημα του δικομματισμού» και 
μη αυτοδυναμία ούτε του ΠΑ
ΣΟΚ ούτε της Ν.Δ., με ό,τι ή
θελε προκύψει στη συνέχεια 
για τη συνοχή των δύο μεγά
λων κομμάτων και το πολιτικό 
σύστημα της χώρας.


