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Υπόψη κ.Αφεντούλη
ΕΡ: Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι αιτίες που οδήγησαν στην εμφάνιση 
των νέων αυτών δεδομένων στην πολίτικη μας ζωη, αυτά τα δεδομένα 
θα παγιωθούν;

ΑΠ: Οι εξελίξεις που ακολούθησαν το εκλογικό αποτέλεσμα της 18 
Ιουνίου οφείλονται στο γεγονός ότι κανένα κόμμα δεν βγήκε αυτοδύναμο 
από την εκλογική αναμέτρηση.
Η υποχώρηση της αντίθεσης "Αριστεράς-Δεξιάς" αποτελεί θετικό φαινό
μενο, έαν δεχθούμε ότι η εξέλιξη αυτή σημαίνει στροφή προς την 
αντιμετώπιση των πραγματικών κοινωνικών προβλημάτων και εγκατάλειψη 
αντιπαραθέσεων γύρω από ψευδοπροβληματα και ξεπερασμένες δογματικές 
θέσεις. Το φαινόμενο αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι συγχρόνως εξαλεί
φονται από την κοινωνία μας χαρακτηριστικά αυταρχισμού, μισαλλο
δοξίας , τάσεις ολοκληρωτικής επιβολής της μιας ιδεολογίας και 
αντιδημοκρατικης συμπεριφοράς.
Συγκλήσεις των πολιτικών δυνάμεων σε ορισμένα μείζονα προβλήματα 
του τόπου μας πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε αν θέλουμε να ξεπεράσουμε 
χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα που εμποδίζουν την ανάπτυξη και τον 
εκσυγχρονισμό της κοινωνίας μας. Νομίζω ότι σε κάθε παράταξη υπάρ
χουν πολιτικές δυνάμεις που έχουν συνειδητοποιήσει πια ότι ορισμένα 
προβλήματα δεν μπορούν να επιλυθούν έστω και αν κάποια παράταξη 
αποκτήσει αυτοδυναμία. Η διαδικασία αυτής της συνειδητοποίησης 
θα προάγεται η θα επιβραδύνεται ανάλογα και με το εκάστοτε εκλογικό 
αποτέλεσμα. Βραχυπρόθεσμα ωστόσο θα έχουμε ακόμα εμπειρίες συνεργα
σιών όπου οι μετέχοντες θα εξακολουθούν να είναι αμιγείς φορείς 
αντιλήψεων για αυτοδύναμα κυβερνητικά σχήματα και θα "συνεργάζονται" 
αρνούμενοι τη συνεργασία.

ΕΡ: Κρίνετε ότι είναι απαραίτητος ο εκσυχρονισμός του πολιτικού 
μας συστήματος, με ποιό τρόπο νομίζετε ότι μπορεί να επιτευχθεί;

ΑΠ: Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός της κοινωνίας μας γίνεται όλο 
και πιο επιτακτικός όσο προχωράει η ενσωμάτωση μας στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα, η διασύνδεση μας με το διεθνές περιβάλλον, όσο οι εξελί
ξεις και οι ανακατατάξεις στον περίγυρό μας συντελούνται με ρυθμούς 
και άλματα πρωτοφανή στην ιστορία του αιώνα μας. Κάθε κοινωνία 
προσδιορίζεται αποφασιστικά και από το πολιτικό σύστημά της. Το 
πολιτικό σύστημα προάγει η εμποδίζει την εξέλιξη της. 0 εκσυγχρονι
σμός του δικού μας πολιτικού συστήματος θα πρέπει να μας προβληματί
σει και σε επίπεδο αρχών και σε επίπεδο λειτουργικότητας. Σε επίπε
δο αρχών θεωρώ ότι θα πρέπει να εμπλουτισθεί με περισσότερη δημοκρα
τία και ελευθερία για να μπορέσει να επιτρέψει την διαμόρφωση 
πράγματι ελεύθερων πολιτών, πολιτών με κριτική σκέψη. Ωστόσο για



την ανάπτυξη της κοινωνίας μας το πολιτικό μας σύστημα δεν μπορεί 
να αρκεσθεί μόνο σε περισσότερη δημοκρατία και ελευθερία. Οι αρχές 
της κοινωνικής δικαιοσύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης είναι ανα
πόσπαστα δεμένες με οιοδηποτε πολιτικό σύστημα που θέλει να λέγεται 
προοδευτικό και δημοκρατικό. Συνεπώς σε επίπεδο αρχών ο εκσυγχρονι
σμός του πολιτικού συστήματος, σημαίνει ενσωμάτωση αυτών των αρχών 
ως προσδιοριστικών του συστήματος. Σε επίπεδο λειτουργικότητας 
θα σταθώ σε ένα από τους πηρύνες του συστήματος, τα κόμματα. 0 
εκσυγχρονισμός τους προϋποθέτει διάθεση και απόφαση αυτοκριτικής. 
Αυτοκριτικής για τη δημοκρατικότητα της λειτουργίας τους, για τις 
ισχύουσες και εφαρμοζομένες διαδικασίες τους, για τα καθοδηγητικά 
τους όργανα. 0 εκσυγχρονισμός τους σημαίνει επεξεργασία νέων ιδεών 
η και την επανατοποθέτηση τους απέναντι στις αρχές στις οποίες 
βασίστηκαν για την ίδρυση τους. 0 εκσυγχρονισμός τους σημαίνει 
τον εμπλουτισμό τους με νέα στελέχη και την συνεργασία τους η δια
σύνδεση τους με κοινωνικά κινήματα και "πρωτοβουλίες πολιτών"
Για όλους αυτούς τους λόγους νομίζω ότι έχουν ωριμάσει και οι συνθή
κες για την αναγνώριση τάσεων μέσα στα κόμματα, που θα επιτρέψουν 
μια πλουραλιστικη και δημιουργική λειτουργία τους.

Κ. Σημίτης
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Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΠ1ΝΗ ΒΦΗΜΕΡΙΛΑ 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΝ 1919 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ; Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

Το 1989 και *τό συγκεκριμένα το δεύτερο εξάμηνο αυτού του χρόνου 
εγκαιντάαθηκε " μία νέο ε * ο χ ή" για την πολιτική ζωή του τόπου.
Κυρία χοροκτπριοτικά τρς π υποχώρηση της διοχωρ^στικής " Αριστεράς- 
Δεξιάς“ π αναζήτηση συγκλήσεων μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων , η 
εμφανής αδυναμία του πολιτικού ουί^ηράτος να λειτουργήσει , όπως 
λειτούργησε αιο το 1974 μέχρι σήμερα.

©  Π ο ι έ ς υστεόετε ότι Ε ί ν α ι  οι αιτίες ίου οδήγησαν στήν εμβδνισιι των νέων
υτά τα δεδομένα θα ταγι, ωθούν;αυτών δεδομένων στήν πολιτική μας ζωή;

( 3̂>) Κρίνετβ ότι είναι απαραίτητος ο &ίίυγχρον ι ομδς του πολιτικού μας συ^  Φ
στήματος;Με ιοιό τρόπο νοί̂ ,ζετε ότι μπορεί να επιτευχθεί;

Οι απαντήσεις στήν έρευνα της " Καθημερινής" θα παρακαλούσαμε να 
σταλούν μέχρι την επόμενη Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου , υ π δ $> η κας 
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