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Καραμανλής: 60 κρίσιμα χρόνια
ΣΕΛΙΔΕΣ

Η «Κ.Ε.» επιχειρεί μια πρώτη κριτική προσέγγι- 
ση στη ζωή ενός ηγε'τη που σημάδεψε τη σύγχρο
νη ελληνική ιστορία. Σήμερα, κυκλοφορεί με την 
ειδική έκδοση για τον Κ. Καραμανλή, ενώ αύ
ριο, στην «Ε» της Δευτέρας, ακολουθεί το Β’ μέ
ρος του αφιερώματος. Ο Βαλερί Ζισκάρ Ντ’

Εστέν γράφει στην «Κ.Ε.» για τη φυσιογνωμία του 
Καραμανλή, ο II. ΙΙαρασκευόπουλος παρακολουθεί 
την πορεία του, ο Β. Τζανακάρης θυμάται την πρώτη 
του εμφάνιση και οι αρχιτέκτονες Γ. Κανδύλης και 
Αρ. Προβελέγγιος μιλούν για τον τρόπο με τον οποίο 
σφράγισε την εικόνα της σύγχρονης Αθήνας.

Η Η Β

,..ΚΑΙ ΕΨΙΛΟΝ 
ΜΕ ΕΡΩΤΑ

Με την εξομολόγηση της Καρυο- 
ωυλλιας Καραμπέτη καί του 

Αλέκου Συσσοβίτη, αλλά και με τα 
μυστικά της κόκκινης Μαφίας.
Κι ακόμη, ταξίδι στον κόσμο των 

c βαρόνων των media.

Ι .Χ . Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Ω Ν'λ

Τώρα και με σοφε'ρ;

Η χορήγηση 300 κρατικών αυτοκινήτων 
με ισάριθμους οδηγούς (!) στους 

βουλευτές εξετάζεται ως εναλλακτική 
λύση στην περίπτωση κατάργησης των 

φοροαπαλλαγών τους ·  ΣΕΛ. 2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ·  ΘΕΑΜΑΤΑ

γ 
άμου»,
ποιείτώρα κινητήρ

• Η καλύτερη εξυι

δεν σας προσφέρε 
(BMW Service Mot 
ρεάν οδική ασφάλί

Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ. Συνέντευξη - μανιφέστο για όλα

για αντιπρόεδρος
Π ολιτικό μανιφέστο που περι

λαμβάνει θέσεις για τα τρέχο
ντα προβλήματα της κυβέρ

νησης και του ΠΑΣΟΚ, αλλά και ευ
ρύτερες προτάσεις για την οικονομία, 
τα εξωτερικά, τη διοίκηση και τα 
ΜΜΕ συνιστά η σημερινή συνέντευ
ξη του Κώστα Σημίτη στην «Κ.Ε.».

Ο υπουργός Εμπορίου και Βιομη
χανίας ζητά αλλαγή πολιτικής πλεύ
σης και εξηγεί ότι υπό προϋποθέσεις 
μπορεί να αναλάβει θέση αντιπροέ
δρου. Τέλος, περιγράφει αναλυτικά 
τις απόψεις του για τον εκσυγχρονι
σμό, σηματοδοτώντας έτσι και το ι
δεολογικό πλαίσιο της κίνησης των 
«4» στην οποία συμμετέχει · ΣΕΛ. 6-7

I/  Ανασχηματισμός με 
στόχο το συντονισμό

Ϋ  Να εκλεγεί νέο Ε.Γ., 
πιο αντιπροσωπευτικό

^  Στην κυβέρνηση όλα 
τα ικανά στελέχη

^  Να παραμείνει το 
ασυμβίβαστο του Ακη

ΝΕΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ 1,3 ΤΡΙΣ. ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ

Και ιδιωτικά γραφεία 
κατά της ανεργίας

Δέσμη 25 νέων πρωτοβουλιών για την απασχόληση εισηγείται το υπ. Εθνικής Οικονομίας ΣΕΛ. 16. 
Κι ακόμη, οι τελευταίες συμβουλές για τις φορολογικές δηλώσεις ΣΕΛ. 86,87

Ο ΙΚ Ο Γ Ε Ν Ε ΙΑ
Κ . Ε Τ Ε Φ Α Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

«Η ζωή μας 
δεν θα αλλάξει 

οΰτε τώρα»
Η Ειρήνη, ο Ηλίας και οΔημήτρης, δύο δικηγόροι 
και ένας φυσικός, είναι τα παιδιά του Κ. Στεφανό- 

πουλου. Ακούγεται παράξενο, αλλά δεν ασχολήθη
καν ποτέ με την πολιτική, δεν οργανώθηκαν ποτέ 

σε καμία παράταξη - ούτε καν στη ΔΗΑΝΑ. 
Μιλούν στην «Κ.Ε.» και ανοίγουν το άλμπουμ με τις 

οικογενειακές φωτογραφίες· ΣΕΛ. 20,21
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Ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ ξετυλίγει τις απόψεις του για ιο ν  
εκσυγχρονισμό, τον ανασχηματισμό, που τον θέλει «να είναι 

λειτουργικός», και τους «4», που «είναι πλειοψηφία στο ΠΑΣΟΚ

«Αναλαμβάνω 
αντιπρόεδρος αν...»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
στο ΖΤΡΑΤΗ ΛΙΑΡΕΛΛΗ

Λ
ια π ό ψ εις  

ΜΚ των
τεσσάρων
αποτελούν

«τη μεγάλη πλειοψ ηφία του 
ΠΑΣΟΚ σήμερα, ολόκληρο 
το ΠΑΣΟΚ αύριο», δηλώνει 
ο υπουργός Β ιομηχανίας  
Κώστας Σημίτης σε 
αποκλειστική συνέντευξή 
του στην «Κ. 
Ελευθεροτυπία». Ο Κ. 
Σημίτης, δίνει ανάγλυφα το 
πολιτικό του στίγμα, για τις 
κινήσεις της «επόμενης 
ημέρας» μετά την εκλογή 
του Κ. Στεφανόπουλου.
•  Παραδέχεται ότι η εικόνα  
της κυβέρνησης δεν είναι 
ικανοποιητική, αλλά τονίζει 
ότι ο ανασχηματισμός 
πρέπει να «είναι 
λειτουργικός» και να μη  
στοχεύει στην ικανοποίηση  
προσω πικώ ν φ ιλοδοξιών. 
•Ζητά να εισέλθουν στην 
κυβέρνηση «όλα τα ικανά  
στελέχη του ΠΑΣΟΚ» και 
λέει «ναι, υπό 
προϋποθέσεις» για το 
ενδεχόμενο να αναλάβει 
αντιπρόεδρος. Παράλληλα, 
όμως, λέει «όχι» στην 
κατάργηση το 
ασυμβίβαστου γραμματέα 
του ΠΑΣΟΚ και υπουργού.
•  Βλέπει θετικά την ανάγκη 
εκλογής νέου Ε.Γ., ώστε να 
«είναι π ιο
αντιπροσωπευτικό», αλλά 
επισημαίνει ότι το μέγα  
θέμα είνα ι ο τρόπος 
λειτουργίας του Ε.Γ. και 
ολόκληρου του ΠΑΣΟΚ.
•  Τέλος, ο Κ. Σημίτης, 
καταθετει μ ια  συνολική 
«πολιτική πλατφόρμα», για 
τον «εκσυγχρονισμό»:
1 .Υπενθυμίζει ότι από το 
1988, ο ίδ ιος έδωσε το 
περιεχόμενο του 
εκσυγχρονισμού, ως 
διαδικασίας διεύρυνσης 
των δυνατοτήτων της 
ελληνικής κοινωνίας, ώστε 
να αντιμετωπίσει τα 
προβληματά της.
2. Καταθέτει τις προτάσεις 
του για την κατεύθυνση 
που πρέπει να έχουν οι 
αλλαγές στην Ελλάδα του 
2000.

3. Χαρακτηρίζει την 
κοινωνία μας «κοινωνία της 
ισοπέδωσης» και κάνει 
λόγο για «διευρυνόμενο 
δημοκρατικό έλλειμμα» 
λόγω του «πολιτικού 
χρήματος και της εξουσίας 
των ΜΜΕ».
4. Π ροσδιορίζει τις 
διαφορές όσον αφορά τον 
εκσυγχρονισμό και την 
ανάπτυξη, όπως ο ίδ ιος τα 
αντιλαμβάνεται, σε σχέση  
με τις θέσεις της Ν .Α

5. Απαντά στις επικρίσεις  
(που προέρχονται κα ι από  
το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ), 
ότι ο ι εκσυγχρονιστές 
αδιαφορουν για τα λαϊκά  
συμφέροντα κα ι το κράτος 
πρόνοιας.
6. Καταλογίζει «αμυντικά 
αντανακλαστικά» στην 
εξωτερική μας πολιτική και 
τονίζει ότι σήμερα στην 
Ευρώπη «απουσιάζουν ο 
λόγος και η πράξη της 
αριστερός».

ΕΡ.: Π ο λλο ί ε ίπ α ν  ότι η 
επ ίλο γό  τον κ. 
Σ τεφ α νό π ο νλο ν  α π ο τελ ε ί  
μ ια  σ υντηρητικό  επ ίλο γό  για  
το Π ΑΣΟ Κ . Ε σ είς  πώ ς  
αξιολογείτε  αυτό  την  
άποψ η;
ΑΠ.: Η αριστερή πλειοψηφία 
της Βουλής δεν είχε την αριθ
μητική δύναμη να προχωρήσει 
σε μια αριστερή επιλογή. Θα 
μπορούσε να την επιβάλει με 
εκλογές. Ομως οι εκλογές θα 
ήταν αντίθετες με το πνεύμα 
του συντάγματος, που θέλει τη 
σύγκλιση των απόψεων για το 
πρόσωπο του προέδρου της 
δημοκρατίας. Θα ήταν επίσης 
αντίθετες με την υποχρέωσή 
μας να προχωρήσουμε στην ε
φαρμογή της πολιτικής μας. Σε 
σχέση με τη μελλοντική εξέλι
ξη του τόπου η ανασυγκρότη
ση της οικονομίας είναι το 
πρώτο μέλη μα και όχι το πρό
σωπο του προέδρου της δημο
κρατίας.
ΕΡ.: Π ιστεύετε ότι η  εικόνα  
π ο υ  πα ρ ο υσ ιά ζε ι σ ή μ ερα  η 
κυβ έρ νη σ η  είναι 
ικανοπο ιητικό ; Κ α ι αν  όχι, 
π ο υ  χω λαίνει;
ΑΠ.: Η εικόνα της κυβέρνησης 
σε μεγάλο τμήμα της κοινω
νίας δεν είναι ικανοποιητική. 
Το διαπιστώνω ως γεγονός. Η 
εντύπωση αυτή οφείλεται στην 
αντίληψη της κοινής γνώμης ό
τι δεν υπάρχουν ευρύτεροι 
στόχοι και σαφείς, εφαρμόσι
μες προτεραιότητες. Η κυβέρ
νηση έχει, κατά την κοινή γνώ
μη, περιορισθεί να διαχειρίζε
ται καθημερινά προβλήματα. 
Μια κυβέρνηση κερδίζει τις ε
ντυπώσεις όταν διαγράφει 
προοπτικές που κινητοποιούν, 
έχει ξεκάθαρες ιεραρχήσεις, 
δρα συντονισμένα και αποτε
λεσματικά. Στην κατεύθυνση 
αυτή υπάρχουν σημαντικά πε
ριθώρια βελτίωσης.
ΕΡ.: Θ εω ρείτε ότι πρέπει να 
γίνει αμέσω ς  
ανασχηματισμός;
ΑΠ.: Αναγκαίος είναι ένας 
διαφορετικός τρόπος λειτουρ
γίας της κυβέρνησης για να ε- 
ξασφαλισθεί συνεχής διαμόρ
φωση πολιτικής, συντονισμός, 
αποτελεσματικότητα και έλεγ
χος εφαρμογής πολιτικής. 
Ενας ανασχηματισμός που έ
χει αυτό το στόχο, ένας λει
τουργικός ανασχηματισμός, 
είναι σκόπιμος. Ενας ανασχη

ματισμός που σκοπεύει την ι
κανοποίηση προσωπικών φι
λοδοξιών είναι περιττός. Να α- 
φήσουμε κατά μέρος τα προ
σωπικά και να προχωρήσουμε 
στα πολιτικά θέματα.
ΕΡ.: Π α ρ ’ όλα αυτά θεω ρείτε  
ότι πρέπει να εισέλθουν στην  
κυβέρνηση στελέχη, που  
κατά κα ιρούς έχουν  
δια φ ο ρ ο π ο ιη θ εί α πό  την 
επ ίσημη γραμμή του 
κόμματος, όπω ς ο Θ. 
Π άγκαλος, η Β. Π απανδρέου  
ό  ο Δ. Τσοβόλας;
ΑΠ.: Πρέπει να συμμετάσχουν 
στην κυβέρνηση τα ικανά στε
λέχη του ΠΑΣΟΚ, όλα εκείνα 
που θα μπορούν να εξασφαλί
σουν μία πιο αποτελεσματική 
πολιτική αλλαγής της σημερι
νής λειτουργίας της κοινωνίας. 
ΕΡ.: Π ολλοί π ιστεύουν ότι 
υπάρχει πρόβλημα  
συντονισμού της κυβέρνησης  
και γι ’ αυτό προτείνουν τον

λεγόμενο  «ασυμβίβαστο» 
μ π ο ρ ε ί να α ρ θ εί ό  να 
ανασταλεί;
ΑΠ.: Το ασυμβίβαστο μεταξύ 
της θέσης του γραμματέα του 
ΠΑΣΟΚ και του μέλους της 
κυβέρνησης αποφασίσθηκε 
πό το συνέδριο. Ισχύει ως εκ 
τούτου, χωρίς εξαιρέσεις και 
περιορισμούς.
ΕΡ.: Α ρκετά  στελέχη του 
ΠΑΣΟΚ, εισηγούνται 
αλλαγές στην κομματικό  
ηγεσία , παράλληλα μ ε  τον 
ανασχηματισμό. Κάνουν 
λόγο για  ανάγκη αλλαγής του 
Ε.Γ. ό  ακόμη και για έκτακτο  
συνέδριο.
AIL: Το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να 
εξετάσει πρώτα απ’ όλα, πώς 
θα βελτιώσει τον τρόπο λει
τουργίας του. Αμεση προτε
ραιότητα αποτελεί η οργανω
τική συνδιάσκεψη. Ως προς 
την αλλαγή του Ε.Γ. που με ρω
τάτε, πιστεύω ότι το Ε.Γ. πρέ

!Ι Η αντίληψή μας διαφέρει 
από εκείνη της Ν.Δ. Η 
ευημερία δεν συναρτάται 
μόνο με τον αριθμό των 

τηλεφώνων, 
αυτοκινήτων, 
τηλεοράσεων και 
ψυγείων ανά κεφαλή. 
Συνδέεται και με το 
διαθέσιμο ελεύθερο 
χρόνο, τον τρόπο 

χρήσης του, την 
κοινωνικότητα, τη 
δημιουργικότητα, τη 
συνολική ποιότητα ζωής

ορ ισμό  αντιπροέδρων.
ΑΠ.: Η μορφή της νέας κυβέρ
νησης, το πώς θα εξασφαλίζε
ται ή καλύτερη λειτουργία της, 
είναι θέμα του πρωθυπουργού. 
Εγώ, απλώς, θέλω να επισημά- 
νω ότι δεν υπάρχουν τυποποι
ημένες λύσεις.
ΕΡ.: Ε σείς πώ ς θα 
αντιμετωπίζατε το 
ενδεχόμενο  να είστε ένας εκ  
των αντιπροέδρων;
ΑΠ.: Είμαι πρόθυμος να συμ- 
μετάσχω σε οποιοδήποτε κυ
βερνητικό σχήμα, εφόσον υ
πάρχουν οι προϋποθέσεις να 
επιτελέσω το έργο που θα μου 
ανατεθεί.
ΕΡ.: Ενα από τα ονόματα που  
έχουν  α κουσ θ εί για μια  θέση  
αντιπροέδρου, είναι κα ι αυτό  
του κ. Τσοχατζόπουλου. 
Πιστεύετε, συνεπώ ς, ότι το

πει να γίνει πιο αντιπροσω
πευτικό των τάσεων και των α
πόψεων που υπάρχουν στο κί
νημα. Το κεντρικό πρόβλημα 
θα είναι όμως και μελλοντικά, 
σε ποιο πλαίσιο θα εργάζεται 
το Ε.Γ., ποιες θα είναι οι εξου
σίες του, ποιες πρωτοβουλίες 
θα μπορεί να πάρει. Αυτό πρέ
πει να αποφασίσουμε.
ΕΡ.: Δείχνετε, συνεπώς, να 
αναμένετε πολλά από  την 
οργανω τικό συνδιάσκεψ η. Τι 
πιστεύετε ότι πρέπει να 
αλλάξει στο ΠΑΣΟΚ;
ΑΠ.: Κυρίαρχο φαινόμενο στο 
ΠΑΣΟΚ, ήταν και είναι ο συ
γκεντρωτισμός που οδηγεί σε 
υπερεξουσίες της κορυφής και 
στην ελαχιστοποίηση του ρό
λου και της συμμετοχής των 
στελεχών. Αποτέλεσμα υπήρ
ξε η αδιαφορία των μελών και

η υποβάθμιση της οργάνωσης 
σε ένα μηχανισμό κινητοποιή
σεων. Ολα αυτά πρέπει να αλ
λάξουν.
ΕΡ.: Π ώς θα επ ιτευχθεί αυτό;
ΑΠ.: Χρειάζονται άλλες αρχές 
από εκείνες του «δημοκρατι
κού συγκεντρωτισμού» που 
χαρακτηρίζουν σήμερα την ορ
γάνωση του ΠΑΣΟΚ. Στην ει
σήγηση για την οργανωτική 
συνδιάσκεψη, ο Παρ. Αυγερι
νός και εγώ προτείνουμε, το 
ΠΑΣΟΚ για να επιτύχει τη με
ταλλαγή του:
•να  κατοχυρώσει τη δημοκρα
τία στην οργάνωσή του και την 
ανεμπόδιστη λειτουργία των 
οργάνων του, σύμφωνα με 
τους κανόνες του καταστατι
κού,
•να  προωθήσει την κινητικό
τητα των στελεχών και ιδεών, 
την αξιοκρατία, την ελαστικό
τητα μορφών οργάνωσης και 
δράσης,
•  να επιδιώξει τη συμμετοχή 
της πλειοψηφίας των πολιτών 
που ασπάζονται τις αρχές του 
στη δράση του, με νέες μορφές 
διασύνδεσης με την κοινωνία,
•  να συνδεθεί με τα κοινωνικά 
κινήματα και τους κοινωνι
κούς φορείς με τους οποίους έ
χει κοινές επιδιώξεις. 
Διαφορετικά, το σοσιαλιστικό 
κόμμα αντί να είναι έκφραση 
του λαού και μέσο πραγματο
ποίησης των αιτημάτων του, θα 
είναι έκφραση μιας ολιγαρ
χίας επαγγελματιών της πολι
τικής και μέσο νομής της εξου
σίας.
ΕΡ.:Συμφω νείτε μ ε  την 
άποψ η ότι «οι 4 είναι το 
μέλλον του ΠΑΣΟΚ». Πώς 
θα επ ιτευχθεί αυτό και τι 
μέλλον μ α ς  επιφυλάσσετε; 
ΑΠ.: Το ρεύμα σκέψης που εκ
φράζουν οι τέσσερις και πολ
λοί άλλοι είναι το μέλλον του 
ΠΑΣΟΚ, γιατί στηρίζεται στις 
κοινωνικές δυνάμεις που επι
διώκουν τον εκσυγχρονισμό. 
Εδώ και χρόνια, η πελατειακή 
παρέμβαση, η συντεχνιακή νο
οτροπία, οι εξουσιαστικές δο
μές που δημιούργησαν συγκε
κριμένα πολιτικά και οικονο
μικά συμφέροντα, προκαλούν 
εντεινόμενες αντιδράσεις. 
Εργαζόμενοι σε υπεύθυνες θέ
σεις, ελεύθεροι επαγγελματίες 
που δεν μπορούν να αξιοποιή- 
σουν τις δυνατότητές τους, αυ- 
τοαπασχολούενοι που ταλαι
πωρούνται από δαιδαλώδεις 
γραφειοκρατικές διαδικασίες,

καταναλωτές που ασφυκτιούν 
από τον ανορθολογισμό της 
καθημερινής ζωής, πολίτες 
που αναζητούν κάτι καλύτερο 
και συναντούν ένα κλίμα άρ
νησης. Ολοι αυτοί διαμαρτύ
ρονται. Τον κοινωνικό εκσυγ
χρονισμό στηρίζουν τα στρώ
ματα εκείνα (εργατικά και με
σαία) που βλέπουν ότι οι πα
ραδοσιακές πρακτικές της 
κλειστής κοινωνίας διακυβεύ- 
ουν το μέλλον τους, διαιωνί- 
ζουν τη στασιμότητα και οδη
γούν στην υποβάθμιση του βιο
τικού τους επιπέδου. Ο χώρος 
αυτός αποτελεί τον πυρήνα 
προβληματισμού και διαμόρ
φωσης της πολιτικής της κε
ντροαριστεράς και της νέας -  
της μη παραδοσιακής -  αρι
στερός. Είναι η μεγάλη πλειο
ψηφία του ΠΑΣΟΚ σήμερα, ο
λόκληρο το ΠΑΣΟΚ αύριο.
ΕΡ.: Μ ιλήσατε για 
εκσυγχρονισμό. Και τα δύο  
μεγάλα  κόμματα  
αναφέρονται στον 
εκσυγχρονισμό. Π ιστεύετε 
πω ς ο όρος εξα κολουθ εί να 
έχει συγκεκριμένο  
περιεχόμενο;
ΑΠ.: Τον όρο «εκσυγχρονι
σμός» χρησιμοποίησα σε μια 
διάλεξή μου, το 1988, με θέμα 
«Ανάπτυξη και εκσυγχρονι
σμός της ελληνικής κοινω
νίας». Ορισα τον εκσυγχρονι
σμό ως μια διαδικασία διεύ
ρυνσης των δυνατοτήτων της 
ελληνικής κοινωνίας, ώστε να 
αντιμετωπίσει με επιτυχία τα 
προβλήματα εξέλιξής της. Ο ό
ρος «εκσυγχρονισμός» είχε 
την τύχη κάθε όρου που γίνε
ται ευρύτερα αποδεκτός: Η 
σημασία του καθίσταται όλο 
και περισσότερο ασαφής. Η 
γενική αποδοχή και χρησιμο
ποίηση δημιουργεί πρόβλημα 
κατανόησης. Αυτό όμως δεν 
σημαίνει ότι καταργήθηκε και 
το περιεχόμενό του, η κοινωνι
κή του σημασία και η πολιτική 
του αξία. Αντίθετα, ο «εκσυγ
χρονισμός» σήμερα αποτελεί 
ένα περιεκτικό πολιτικό σύν
θημα, ένα μονολεκτικό πρό
γραμμα αντιπαράθεσης και 
ρήξης με την πελατειακή νοο
τροπία, τη συντεχνιακή αντίλη
ψη, την κλειστή κοινωνία, τον 
πολιτισμικό απομονωτισμό, τη 
συγκέντρωση και εκμετάλλευ
ση της οικονομικής εξουσίας, 
την έλλειψη κοινωνικής αλλη
λεγγύης. Ειδικότερα για το 
ΠΑΣΟΚ, σηματοδοτεί την α
νάγκη για μια πολιτική που δεν
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περιορίζεται στη διαχείριση 
του υπάρχοντος, αλλά στοχεύ
ει στην κοινωνική μεταβολή, 
στη συνεχή μεταρρύθμιση και 
όχι στη νομή της εξουσίας. Γι’ 
αυτό το λόγο και αναφέρομαι 
εξαρχής στον κοινωνικό, στο 
σοσιαλιστικό εκσυγχρονισμό. 
ΕΡ.: Π ολλοί ισχυρίζονται -  
και ανάμεσα τους βρίσκονται 
και σ ύντροφ ο ί σας από το 
χώ ρο του Π ΑΣΟ Κ  -  ότι ο 
εκσυγχρονισμός α δ ια φ ο ρ εί 
για τα «λαϊκά συμφέροντα»  
και ο δη γε ί στο 
σοσιαλφιλελευθερισμό.
AIL: Πριν από εβδομήντα χρό
νια, «σοσιαλισμός» σήμαινε 
συλλογική ιδιοκτησία των μέ
σων παραγωγής και δικτατο
ρία του προλεταριάτου. Σήμε
ρα κανένας δεν πιστεύει ότι 
αυτός ο σοσιαλισμός οδήγησε 
σε μεγαλύτερη ευημερία και 
σε περισσότερες ελευθερίες. 
Από την άλλη πλευρά, οι φιλε
λεύθεροι υποστήριζαν και ε
ξακολουθούν να υποστηρίζουν 
την ανάγκη λειτουργίας της α
γοράς, και -  κατά συνέπεια -  
της κοινωνίας, χωρίς καμία 
κρατική παρέμβαση. Ολοι ό
μως δέχονται ότι ένα τέτοιο 
σύστημα προκαλεί κοινωνικές 
και περιφερειακές ανισότητες. 
Η απάντηση από τη σκοπιά της 
ιστορίας είναι ότι για κάθε τό
πο και για κάθε συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή υπάρχει μια 
διαφορετική ισορροπία ανά
μεσα στην οικονομία της αγο
ράς και τη δημόσια παρέμβα
ση, ανάμεσα στην ελευθερία 
και τον έλεγχο. Τη μεταβλητή 
αυτή ισορροπία οφείλουμε να 
αναζητούμε κάθε φορά. Ο 
δογματισμός οδήγησε τον υ
παρκτό σοσιαλισμό στην κατα
στροφή. Σήμερα ο δογματι
σμός αποτελεί το μέσο άμυνας 
των συντηρητικών κάθε από
χρωσης, των συντεχνιών, των 
μετριοκρατών, εκείνων που 
νέμονται τη στασιμότητα.
Ε Ρ.: Ο μ ω ς  τα λ α ϊκ ά  
στρώματα διαμαρτύρονται 
για την ο ικονομ ικό  πολιτικό. 
Μ ήπω ς μ ία  δ ια φ ο ρ ετικ ό  
πολιτικό θα εξυπηρετούσε  
αποτελεσματικότερα τα 
συμφέροντά τους;
ΑΠ.: Κατηγορηματικά όχι. 
Αντίθετα, μάλιστα. Σε μία οι
κονομία με συνεχή πληθωρι
σμό, κερδισμένος είναι όποιος 
διαθέτει ακίνητα, εργοστάσια, 
επιχειρήσεις. Και χαμένος εί
ναι ο μισθωτός, ο μικροαποτα- 
μιευτής. Τα τελευταία είκοσι 
χρόνια το μέσο εισόδημα του 
Ελληνα υποχωρεί σε σχέση με 
το μέσο εισόδημα του Ευρω
παίου. Η πτώση αυτή οφείλε
ται στη μείωση του εισοδήμα
τος της μεγάλης πλειοψηφίας 
του ελληνικού λαού και όχι στη 
μείωση του εισοδήματος των 
βιομηχάνων. Δεν είναι οι δη
λώσεις των προθέσεων που 
φανερώνουν ποιος φροντίζει 
ποιον. Τα ελλείμματα και η πα
ραοικονομία αυξήθηκαν σε 
πρωτοφανή βαθμό όταν κυ
ριάρχησε η άποψη να τα δώ
σουμε όλα. Στην πραγματικό
τητα με τον τρόπο αυτό και 
«για χάρη του λαού», οι ρα- 
ντιέρηδες των εντόκων γραμ
ματίων και των κρατικών ομο
λόγων άρχισαν «να τα παίρ
νουν όλα».
ΕΡ.: Α π ’ όσα αναφέρατε, 
προκύπτει ότι κατά τη γνώμη  
σας οι επιδιώ ξεις του 
σοσιαλισμού ταυτίζονται μ ε  
τους στόχους του 
εκσυγχρονισμού.
ΑΠ.: Ο σοσιαλισμός είναι μια 
διαρκής κοινωνική διεργασία 
που στοχεύει στην επέκταση 
της δημοκρατίας, στην ακατα- 
νομή του εισοδήματος, του 
πλούτου και της οικονομικής ε
ξουσίας, στη διαμόρφωση του 
πολιτισμικού και κοινωνικού 
περιβάλλοντος, έτσι ώστε να ε
ξασφαλίζει στον κάθε πολίτη 
καλύτερες συνθήκες ζωής και 
μεγαλύτερες δυνατότητες. Το

Στόχος μας πρέπει να είναι 
η καταγραφή των στοιχείων 

οποιουδήποτε δωρίζει 
σε κάποιο κόμμα ένα 
ποσόν πάνω από 
κάποιο συγκεκριμένο 
όριο. Επίσης, ο 
καθορισμός ενός 
ανώτατου ορίου 

προεκλογικών δαπανών για 
τους υποψήφιους...

κύριο μέλημά μας, λοιπόν, 
πρέπει να είναι πώς μπορούμε 
σε κάθε συγκεκριμένη στιγμή 
να προωθήσουμε αυτούς τους 
στόχους. Κάθε στιγμή πρέπει 
να κινούμαστε με γνώμονα αν 
αλλάζουμε τη λειτουργία της 
κοινωνίας στην επιθυμητή κα
τεύθυνση. Σ’ αυτό το ερώτημα 
υπάρχουν κάθε στιγμή συγκε
κριμένες απαντήσεις. Αυτές οι 
απαντήσεις αποτελούν και το 
περιεχόμενο του εκσυγχρονι
σμού.
ΕΡ.: Α ναφ ερθόκατε στην  
επέκταση της δημοκρατίας. 
Π ού εντοπίζετε το πρόβλημα; 
Η  δημοκρατία  λειτουργεί. Σ ε  
ποια κατεύθυνση, λοιπόν, θα 
πρέπει να κ ινη θ εί ο 
εκσυγχρονισμός;
ΑΠ.: Σήμερα δεν επιτρέπεται 
στην αριστερά να επαναπαύε
ται στο γεγονός ότι κανείς δεν 
τολμά να αμφισβητήσει την 
κοινοβουλευτική αρχή, τη διά
κριση των εξουσιών, τη μυστι
κή και καθολική περιοδική ε
κλογή εκπροσώπων. Νέοι κίν
δυνοι απειλούν τη δημοκρατία. 
Παραδείγματος χάρη, το πολι
τικό χρήμα, η εξουσία των μέ
σων μαζικής ενημέρωσης. 
Προϋπόθεση της δημοκρατίας 
είναι να διαθέτει κάθε πολίτης 
ένα ελάχιστο πληροφόρησης 
και παιδείας, για να μπορεί να 
κρίνει. Του το εξασφαλίζουμε; 
Συμπερασματικά, οφείλουμε 
να παραδεχτούμε πως υπάρχει 
ένα διευρυνόμενο δημοκρατι
κό έλλειμμα. Εδώ ακριβώς πα
ρεμβαίνει ο εκσυγχρονισμός. 
ΕΡ.: Σ την περίπτω ση του 
πολιτικού χρήματος, που  
αναφ έρατε ω ς παράδειγμα, 
τι προτείνετε;
ΑΠ.: Θα πρέπει να οριοθετη- 
θούν οι σχέσεις ανάμεσα στα 
πολιτικά και τα οικονομικά 
συμφέροντα, ώστε να είναι ό
σο το δυνατόν πιο διαφανείς 
και προσιτές στον έλεγχο. Στό
χος μας πρέπει να είναι η κα
ταγραφή των στοιχείων οποι- 
ουδήποτε δωρίζει σε κάποιο 
κόμμα ένα ποσόν πάνω από 
κάποιο συγκεκριμένο όριο. 
Επίσης, ο καθορισμός ενός α
νώτατου ορίου προεκλογικών 
δαπανών για τους υποψήφι
ους, ανάλογα με την έκταση 
και το είδος της εκλογικής τους 
περιφέρειας. Και μάλιστα, η α
κύρωση της εκλογής αν τυχόν 
υπερβεί το όριο. Παράλληλα, 
θα πρέπει να τηρούνται βιβλία 
και στοιχεία από τα κόμματα, 
τα οποία θα ελέγχονται τόσο 
ως προς την τήρηση της νομι
μότητας, όσο και ως προς την 
ακρίβεια και την αλήθεια τους. 
Και μάλιστα, ο έλεγχος να διε
ξάγεται από ανεξάρτητη διοι
κητική αρχή ή ελεγκτικό σώμα, 
ενώ τα στοιχεία και τα αποτε
λέσματα του ελέγχου να δημο
σιοποιούνται.
ΕΡ.: Και για τα μέσα  μα ζικό ς  
ενημέρω σης τι προτείνετε;
ΑΠ.: Η κοινή γνώμη αντιλαμ
βάνεται ότι τα Μέσα έχουν τη 
δυνατότητα να επηρεάζουν τις 
πολιτικές εξελίξεις, να υπο
τάσσουν την πολιτική στους 
κανόνες του θεάματος και του 
μεταξύ τους ανταγωνισμού, 
του ανταγωνισμού ανάμεσα σε 
εφημερίδες και τηλεοπτικά 
κανάλια, υπεραπλουστεύο
ντας τα πολιτικά προβλήματα. 
Και συχνά η δυνατότητα αυτή 
γίνεται πράξη. Τότε, τα κανά
λια καθορίζουν την πολιτική α
τζέντα, τους πρωταγωνιστές 
και τα μηνύματά τους. Μ’ όλο 
που όλα αυτά και γνωστά ε ίναι 
και σωστά εν μέρει, κάθε προ
σπάθεια της πολιτείας να τα ε
λέγξει θα αποτελούσε απαρά
δεκτη λογοκρισία. Ετσι, η μό
νη πραγματική λύση για την 
καταπολέμηση αυτών των φαι
νομένων είναι η βελτίωση της 
ποιότητας των κρατικών τηλε
οπτικών και ραδιοφωνικών 
σταθμών, η ενδυνάμωση των 
γνώσεων και -κυρίως- της κρι

τικής αντίληψης του κοινού, 
καθώς επίσης και της παιδευ
τικής δράσης των κομμάτων. 
ΕΡ.: Στην περίπτω ση των 
μέσω ν μα ζικό ς  ενημέρω σης  
δεν  υπάρχει άρα καμία

δυνατότητα παρέμβασης.
ΑΠ.: Υπάρχει. Πέρα από τους 
κινδύνους που ανέφερα, πολύ 
σημαντικότεροι είναι οι κίνδυ
νοι που οφείλονται στη δημι
ουργία ολιγοπωλίων στο χώρο

της επικοινωνίας και στη δια
πλοκή επιχειρηματικών δρα
στηριοτήτων στον τομέα της ε
πικοινωνίας με ανάλογες δρα
στηριότητες σε άλλους τομείς. 
Σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊ
κής Ενωσης επεξεργάζονται 
ήδη κανόνες για τον έλεγχο 
της συγκέντρωσης των επιχει
ρήσεων. Ιδιαίτερα όσον αφο
ρά τη διαπλοκή των επιχειρη
ματικών δραστηριοτήτων, θα 
πρέπει να καθιερωθεί βαθμι
αία -και σε συνεννόηση με 
τους θίγόμενους- η αρχή ότι η 
δραστηριότητα στο χώρο της ε
πικοινωνίας είναι ασυμβίβα
στη με δραστηριότητες σε άλ
λους τομείς.
ΕΡ.: Ν ομίζω  ότι εύκολα  
βρίσκει οπαδούς η  επέκταση  
της δημοκρατίας, όπω ς την 
περιγράψ ατε. Υπάρχει όμω ς  
η εντύπωση πω ς οι 
εκσυγχρονιστές δεν  δείχνουν  
αντίστοιχο ενδ ια φ έρον  για 
άλλους τομείς του δημόσιου  
βίου, όπω ς ε π ί παραδείγματι 
οι παροχές.

ΑΠ.: Η εντύπωση αυτή είναι ε
σφαλμένη. Οφείλεται στο γε
γονός ότι υιοθετούμε μία δια
φορετική προσέγγιση. Στην 
Ελλάδα το κράτος πρόνοιας 
είναι συνώνυμο με το κράτος 
παροχών. Οι παροχές στις διά
φορες κοινωνικές ομάδες με 
μοναδικό κριτήριο την πολιτι
κή τους δύναμη, πρέπει να 
σταματήσουν. Δεν εξυπηρε
τούν κοινωνικές, αλλά πολιτι
κές κυρίως σκοπιμότητες. 
Αντίθετα, θα πρέπει να υπάρ
ξει πραγματικό κράτος πρό
νοιας. Και θα πρέπει να υπάρ
ξει πολιτική αναδιανομής ει
σοδημάτων και πλούτου, για 
να περιορίζονται, αντί να διευ
ρύνονται, οι κοινωνικές ανισό
τητες. Εχει επισημανθεί ότι οι 
ανεπτυγμένες κοινωνίες της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης οδεύουν 
προς μία κοινωνία των 2/3, μία 
κοινωνία στην οποία τα 2/3 του 
πληθυσμού βελτιώνουν διαρ
κώς την οικονομική τους θέση,

Συνέχεια στη σελ. 82

ΤΑ MEDIA SHOPS
ΚΑΙ 01 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

Τα Media Shops είναι ενώσεις διαφημιστικών επιχειρήσεων, που ξεκίνησαν με στόχο να συ
γκεντρώνουν τη διαφήμιση πολλών πελατών τους και να τη διοχετεύουν στη συνέχεια στα 
Μέσα Ενημέρωσης (στις εφημερίδες, τα περιοδικά, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση κατά 
κύριο λόγο). Με τον τρόπο αυτό θεωρήθηκε ότι θα παρείχαν βελτιωμένη τεχνική εξυπηρέτη
ση στους πελάτες τους και ότι πετύχαιναν υπέρ αυτών καλύτερους όρους διαφήμισης, ιδίως 
με τις επιστροφές-εκπτώσεις σε χρήμα ή ελεύθερο διαφημιστικό χώρο και χρόνο στο τέλος 
του έτους — τις οποίες επιστροφές κατένεμαν στη συνέχεια στους πελάτες τους.

Με τη βαθμιαία συγκέντρωση του μεγαλύτερου όγκου διαφημίσεως στα Media Shops, έφθα- 
σαν να υπαγορεύουν στα Μέσα Ενημέρωσης όλο και υψηλότερες εκπτώσεις/επιστροφές που 
φθάνουν το 40-80% του τιμολογίου της διαφήμισης. Ταυτόχρονα τις επιστροφές αυτές τις 
διαχειρίζονται πλέον με αδιαφάνεια. Ετσι οι επιστροφές δεν είναι ίδιες για όλους τους πελά
τες τους, το δε σύνολο των επιστρεφομένων ποσών είναι άγνωστο. Το ότι οι επιστροφές δεν 
καταλήγουν στους διαφημιζομένους αποδεικνύεται από τα υπέρογκα κέρδη που πραγματο
ποιούν — σε σχέση μετά απασχολούμενα κεφάλαιά τους— οι διαφημιστικές επιχειρήσεις που 
αποτελούν τα Media Shops.

Η έκταση της ισχύος που έχουν αποκτήσει από αυτή τη διαδικασία, αλλά και η επιθυμία για 
όλο και μεγαλύτερα κέρδη, οδηγεί βαθμιαία τα κριτήρια επιλογής διαφημιστικού μέσου να 
μην είναι πλέον η εμβέλεια ή η ποιότητα του μέσου, αλλά η συμμόρφωσή του προς τους κα
νόνες που προσπαθούν να επιβάλουν τα Media Shops. Πρόσφατη είναι η απαίτηση από πολ
λά έντυπα να μην συναλλάσσονται απευθείας (χωρίς δηλαδή τη μεσολάβηση των Media 
Shops) με τις διαφημιζόμενες επιχειρήσεις.

Ολη αυτή η συγκέντρωση δυνάμεως και μάλιστα σε ένα χώρο ευαίσθητο και με πολιτικό ρό
λο όπως τα Μέσα Ενημέρωσης -  των οποίων προοδευτικά τίθεται σε αμφιβολία η ίδια η οικο
νομική ανεξαρτησία -  δημιουργεί ερωτηματικά για αρνητικές επιδράσεις ακόμη και στο πολι
τικό σύστημα.

Το φαινόμενο των Media Shops δεν είναι πρωτόγνωρο. Πρώτα εκδηλώθηκε με ιδιαίτερη έντα
ση στη Γαλλία όπου αντιμετωπίσθηκε με επιτυχία με τον νόμο Sapin που χαρακτηριστικά φέ
ρει τον τίτλο «Νόμος για την ηθικοποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων».

Πιστεύουμε ότι επιβάλλεται πλέον η άμεση νομοθετική ρύθμιση του θέματος και στη χώρα 
μας. Για λόγους που δεν αφορούν μόνο τα μέσα ενημέρωσης και την πολιτική ζωή του τόπου, 
αλλά και τους διαφημιζόμενους καθώς και τη μεγάλη πλειοψηφία των διαφημιστικών εταιρει
ών που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν το δίλημμα ή να υποταχθούν στα Media Shops ή να 
διακόψουν τη λειτουργία τους.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΕΘΝΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΕΞΠΡΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΕΡΔΟΣ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

ANTENNA TV MEGA CHANNEL



Συνέντευξη του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας 
• κ. Κ. Σημίτη στην "Ελευθεροτυπία" στις 12/3/95
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EPQT. :

Πολλοί είπαν, ότι η επιλογή του κ. Στεφανόπουλου αποτελεί μια συντηρητική 
επιλογή για το ΠΑΣΟΚ. Εσείς πώς αξιολογείτε αυτή την άποψη;

Η αριστερή πλειοψηφία της Βουλής δεν είχε την αριθμητική δύναμη να 
προχωρήσει σε μιά αριστερή επιλογή. Θα μπορούσε να την επιβάλει με εκλογές. 
Ομως οι εκλογές θα ήταν αντίθετες με το πνεύμα του Συντάγματος, που θέλει τη 
σύγκλιση των απόψεων για το πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θα ήταν 
επίσης αντίθετες με την υποχρέωσή μας να προχωρήσουμε στην εψαρμογή της 
πολιτικής μας. Σε σχέση με τη μελλοντική εξέλιξη του τόπου η ανασυγκρότηση 
της οικονομίας είναι το πρώτο μέλημα και όχι το πρόσωπο του Προέδρου της 
Δημοκρατίας.

Πιστεύετε ότι η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η κυβέρνηση είναι ικανοποιητική; 
Και άν όχι, πού χωλαίνει;

Η εικόνα της κυβέρνησης σε μεγάλο τμήμα της κοινωνίας δεν είναι 
ικανοποιητική. Το διαπιστώνω ως γεγονός. Η εντύπωση αυτή οψείλεται στην 
αντίληψη της κοινής γνώμης ότι δεν υπάρχουν ευρύτεροι στόχοι και σαφείς 
εφαρμόσιμες προτεραιότητες. Η κυβέρνηση έχει, κατά την κοινή γνώμη, 
περιορισθεί να διαχειρίζεται καθημερινά προβλήματα. Μια κυβέρνηση κερδίζει τις 
εντυπώσεις όταν διαγράφει προοπτικές που κινητοποιούν, έχει ξεκάθαρες 
ιεραρχήσεις, δρά συντονισμένα και αποτελεσματικά. Στην κατεύθυνση αυτή 
υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης.

Αναγκαίος είναι ένας διαφορετικός τρόπος λειτουργίας της κυβέρνησης για να

αποτελεσματικότητα και έλεγχος εφαρμογής πολιτικής. Ενας ανασχηματισμός 
που έχει αυτό το στόχο, ένας λειτουργικός ανασχηματισμός, είναι σκόπιμος. 
Ενας ανασχηματισμός που σκοπεύει την ικανοποίηση προσωπικών φιλοδοξιών 
είναι περιττός. Να αφήσουμε κατά μέρος τα προσωπικά και να προχωρήσουμε 
στα πολιτικά θέματα.

ΑΠΑΝΤ.:

ΕΡΩΤ.:

ΑΠΑΝΤ.:

ΕΡΩΤ.:

Θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει αμέσως ανασχηματισμός;

ΑΠΑΝΤ.:

εξασφαλισθεί συνεχής διαμόρφωση πολιτικής, συντονισμός,



ΕΡΩΤ.:

Συμφωνείτε με την άποψη ότι «οι 4 είναι το μέλλον του ΠΑ.ΣΟ.Κ.». Πώς θα 
επιτευχθεί αυτό και τί μέλλον μας επιφυλάσσετε;

ΑΠΑΝΤ.:

Το ρεύμα σκέψης που εκφράζουν οι τέσσερεις και πολλοί άλλοι είναι το μέλλον 
του ΠΑ.ΣΟ.Κ., γιατί στηρίζεται στις κοινωνικές δυνάμεις που επιδιώκουν τον 
εκσυγχρονισμό.

Εδώ και χρόνια, η πελατειακή παρέμβαση, η συντεχνιακή νοοτροπία, οι 
εξουσιαστικές δομές που δημιούργησαν συγκεκριμένα πολιτικά και οικονομικά 
συμφέροντα'., προκαλούν εντεινόμενες αντιδράσεις. Εργαζόμενοι σε υπεύθυνες 
θέσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τις 
δυνατότητές τους, αυτοαπασχολούμενοι που ταλαιπωρούνται από δαιδαλώδεις 
γραφειοκρατικές διαδικασίες, καταναλωτές που ασφυκτιούν από τον 
ανορθολογισμό της καθημερινής ζωής, πολίτες που αναζητούν κάτι καλύτερο και 
συναντούν ένα κλίμα άρνησης. Ολοι αυτοί διαμαρτύρονται.

Τον κοινωνικό εκσυγχρονισμό στηρίζουν τα στρώματα εκείνα (εργατικά και 
μεσαία) που βλέπουν ότι οι παραδοσιακές πρακτικές της κλειστής κοινωνίας 
διακυβεύουν το μέλλον τους, διαιωνίζουν τη στασιμότητα και οδηγούν στην 
υποβάθμιση του βιοτικού τους επιπέδου. Ο χώρος αυτός αποτελεί τον πυρήνα 
προβληματισμού και διαμόρφωσης της πολιτικής της κεντροαριστεράς και της 
νέας -της μή παραδοσιακής- αριστερός. Είναι η μεγάλη πλειοψηφία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
σήμερα, ολόκληρο το ΠΑ.ΣΟ.Κ. αύριο.

ΕΡΩΤ.:

Μιλήσατε για εκσυγχρονισμό. Και τα δύο μεγάλα κόμματα αναφέρονται στον 
εκσυγχρονισμό. Πιστεύετε πως ο όρος εξακολουθεί να έχει ένα συγκεκριμένο 
περιεχόμενο;

ΑΠΑΝΤ.:

Τον όρο «εκσυγχρονισμός» χρησιμοποίησα σε μία διάλεξή μου, το 1988, με θέμα 
«Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός της Ελληνικής Κοινωνίας». Ορισα τον 
εκσυγχρονισμό ως μία διαδικασία διεύρυνσης των δυνατοτήτων της ελληνικής 
κοινωνίας, ώστε να αντιμετωπίσει με επιτυχία τα προβλήματα εξέλιξής της.



- 3 -

Ο όρος «εκσυγχρονισμός» είχε την τύχη κάθε όρου που γίνεται ευρύτερα 
αποδεκτός: η σημασία του καθίσταται όλο και περισσότερο ασαφής. Η γενική 
αποδοχή και χρησιμοποίηση δημιουργεί πρόβλημα κατανόησης. Αυτό όμως δεν 
σημαίνει ότι καταργήθηκε και το περιεχόμενό του, η κοινωνική του σημασία και η 
πολιτική του αξία. Αντίθετα, ο «εκσυγχρονισμός» σήμερα αποτελεί ένα 
περιεκτικό πολιτικό σύνθημα, ένα μονολεκτικό πρόγραμμα αντιπαράθεσης και 
ρήξης με την πελατειακή νοοτροπία, τη συντεχνιακή αντίληψη, την κλειστή 
κοινωνία, τον πολιτισμικό απομονωτισμό, τη συγκέντρωση και εκμετάλλευση της 
οικονομικής εξουσίας, την έλλειψη κοινωνικής αλληλεγγύης.

Ειδικότερα για το ΠΑ.ΣΟ.Κ., σηματοδοτεί την ανάγκη για μια πολιτική που δεν 
περιορίζεται στη διαχείριση του υπάρχοντος, αλλά στοχεύει στην κοινωνική 
μεταβολή, στη συνεχή μεταρρύθμιση και όχι στη νομή της εξουσίας. Γι’ αυτό το 
λόγο και αναφέρομαι εξ αρχής στον κοινωνικό, στον σοσιαλιστικό 
εκσυγχρονισμό.

®  ΕΡΩΤ.:

Πολλοί ισχυρίζονται -και ανάμεσά τους βρίσκονται και σύντροφοί σας από το 
χώρο του ΠΑ.ΣΟ.Κ.- ότι ο εκσυγχρονισμός αδιαφορεί για τα «λαϊκά 
συμφέροντα» και οδηγεί στον σοσιαλφιλελευθερισμό.

ΑΠΑΝΤ.:

Πριν εβδομήντα χρόνια, «σοσιαλισμός» σήμαινε συλλογική ιδιοκτησία των μέσων 
παραγωγής και δικτατορία του προλεταριάτου. Σήμερα κανένας δεν πιστεύει ότι 
αυτός ο σοσιαλισμός οδήγησε σε μεγαλύτερη ευημερία και σε περισσότερες 
ελευθερίες.

Από την άλλη πλευρά, οι φιλελεύθεροι υποστήριζαν και εξακολουθούν να 
υποστηρίζουν την ανάγκη λειτουργίας της αγοράς, και -κατά συνέπεια- της 
κοινωνίας, χωρίς καμία κρατική παρέμβαση. Ολοι όμως δέχονται ότι ένα τέτοιο 
σύστημα προκαλεί κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες.

Η απάντηση από τη σκοπιά της ιστορίας είναι ότι για κάθε τόπο και για κάθε 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή υπάρχει μια διαφορετική ισορροπία ανάμεσα στην 
οικονομία της αγοράς και τη δημόσια παρέμβαση, ανάμεσα στην ελευθερία και 
τον έλεγχο. Τη μεταβλητή αυτή ισορροπία οφείλουμε να αναζητούμε κάθε φορά. 
Ο δογματισμός οδήγησε τον υπαρκτό σοσιαλισμό στην καταστροφή. Σήμερα ο 
δογματισμός αποτελεί το μέσο άμυνας των συντηρητικών κάθε απόχρωσης, των 
συντεχνιών, των μετριοκρατών, εκείνων που νέμονται τη στασιμότητα.

. ·■· i ; .  - ν ,



ΕΡΩΤ.:

Ομως τα λαϊκά στρώματα διαμαρτύρονται για την οικονομική πολιτική. Μήπως 
μία διαφορετική πολιτική θα εξυπηρετούσε αποτελεσματικότερα τα συμφέροντα 
τους;

ΑΠΑΝΤ.:

Κατηγορηματικά όχι. Αντίθετα, μάλιστα. Σε μια οικονομία με συνεχή 
πληθωρισμό, κερδισμένος είναι όποιος διαθέτει ακίνητα, εργοστάσια, 
επιχειρήσεις. Και χαμένος είναι ο μισθωτός, ο μικροαποταμιευτής. Τα τελευταία 
είκοσι χρόνια το μέσο εισόδημα του Ελληνα υποχωρεί σε σχέση προς το μέσο 
εισόδημα του Ευρωπαίου. Η πτώση αυτή οφείλεται στη μείωση του εισοδήματος 
της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού και όχι στη μείωση του 
εισοδήματος των βιομηχάνων.

Δεν είναι οι δηλώσεις των προθέσεων που φανερώνουν ποιος φροντίζει ποιόν. Τα 
ελλείμματα .και η παραοικονομία αυξήθηκαν σε πρωτοφανή βαθμό όταν 
κυριάρχησε η άποψη να τα δώσουμε όλα. Στην πραγματικότητα, με τον τρόπο 
αυτό και «για χάρη του λαού», οι ραντιέρηδες των εντόκων γραμματίων και των 
κρατικών ομολόγων άρχισαν «να τα παίρνουν όλα».

ΕΡΩΤ.:

Απ' όσα αναφέρατε, προκύπτει ότι κατά τη γνώμη σας οι επιδιώξεις του 
σοσιαλισμού ταυτίζονται με τους στόχους του εκσυγχρονισμού. Αληθεύει αυτή η 
διατύπωση;

ΑΠΑΝΤ.:

Ο σοσιαλισμός είναι μια διαρκής κοινωνική διεργασία που στοχεύει στην 
επέκταση της δημοκρατίας, στην ανακατανομή του εισοδήματος, του πλούτου 
και της οικονομικής εξουσίας, στη διαμόρφωση του πολιτισμικού και κοινωνικού 
περιβάλλοντος έτσι ώστε να εξασφαλίζει στον κάθε πολίτη καλύτερες συνθήκες 
ζωής και μεγαλύτερες δυνατότητες. Το κύριο μέλημά μας, λοιπόν, πρέπει να 
είναι πώς μπορούμε σε κάθε συγκεκριμένη στιγμή να προωθήσουμε αυτούς τους 
στόχους. Κάθε στιγμή πρέπει να κινούμαστε με γνώμονα άν αλλάζουμε τη 
λειτουργία της κοινωνίας στην επιθυμητή κατεύθυνση. Σ’ αυτό το ερώτημα 
υπάρχουν κάθε στιγμή συγκεκριμένες απαντήσεις. Αυτές οι απαντήσεις 
αποτελούν και το περιεχόμενο του εκσυγχρονισμού.
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Αναφερθήκατε στην επέκταση της δημοκρατίας. Πού εντοπίζετε το πρόβλημα; Η 
δημοκρατία λειτουργεί. Σε ποιά κατεύθυνση, λοιπόν, θα πρέπει να κινηθεί ο 
εκσυγχρονισμός;

ΑΠΑΝΤ.:

Σήμερα δεν επιτρέπεται στην Αριστερά να επαναπαύεται στο γεγονός ότι κανείς 
δεν τολμά να αμφισβητήσει την κοινοβουλευτική αρχή, τη διάκριση των εξουσιών, 
τη μυστική και καθολική περιοδική εκλογή εκπροσώπων. Νέοι κίνδυνοι απειλούν 
τη δημοκρατία. Παραδείγματος χάρη, το πολιτικό χρήμα, η εξουσία των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης. Προϋπόθεση της δημοκρατίας είναι να διαθέτει κάθε 
πολίτης ένα ελάχιστο πληροφόρησης και παιδείας, για να μπορεί να κρίνει. Του 
το εξασφαλίζουμε;

Συμπερασματικά, οφείλουμε να παραδεχτούμε πως υπάρχει ένα διευρυνόμενο 
δημοκρατικό έλλειμμα. Εδώ ακριβώς παρεμβαίνει ο εκσυγχρονισμός.

ΕΡΩΤ.:

ΕΡΩΤ.:

Στην περίπτωση του πολιτικού χρήματος, που αναφέρατε ως παράδειγμα, τί 
μπορούμε να προτείνουμε;

ΑΠΑΝΤ.;

Θα πρέπει να οριοθετηθούν οι σχέσεις ανάμεσα στα πολιτικά και τα οικονομικά 
συμφέροντα, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιό διαφανείς και προσιτές στον 
έλεγχο. Στόχος μας πρέπει να είναι η καταγραφή των στοιχείων οποιουδήποτε 
δωρίζει σε κάποιο κόμμα ένα ποσόν πάνω από κάποιο συγκεκριμένο όριο. 
Επίσης, ο καθορισμός ενός ανωτάτου ορίου προεκλογικών δαπανών για τους 
υποψηφίους, ανάλογα με την έκταση και το είδος της εκλογικής τους 
περιφέρειας. Και μάλιστα, η ακύρωση της εκλογής άν τυχόν υπερβεί το όριο. 
Παράλληλα, θα πρέπει να τηρούνται βιβλία και στοιχεία από τα κόμματα, τα 
οποία θα ελέγχονται τόσο ως προς την τήρηση της νομιμότητας, όσο και ως 
προς την ακρίβεια και την αλήθεια τους. Και μάλιστα, ο έλεγχος να διεξάγεται 
από ανεξάρτητη διοικητική αρχή ή ελεγκτικό σώμα, ενώ τα στοιχεία και τα 
αποτελέσματα του ελέγχου να δημοσιοποιούνται.

I



ΕΡΩΤ.:

Και για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης τί προτείνετε;

ΑΠΑΝΤ.:

Η κοινή γνώμη αντιλαμβάνεται ότι τα Μέσα έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν 
τις πολιτικές εξελίξεις, να υποτάσσουν την πολιτική στους κανόνες του 
θεάματος και του μεταξύ τους ανταγωνισμού, του ανταγωνισμού ανάμεσα σε 
εφημερίδες και τηλεοπτικά κανάλια, υπεραπλουστεύοντας τα πολιτικά 
προβλήματα. Και συχνά η δυνατότητα αυτή γίνεται πράξη. Τότε, τα κανάλια 
καθορίζουν την πολιτική ατζέντα, τους πρωταγωνιστές και τα μηνύματά τους.

Μ'όλο που όλα αυτά και γνωστά είναι και σωστά εν μέρει, κάθε προσπάθεια της 
Πολιτείας να τα ελέγξει θα αποτελούσε απαράδεκτη λογοκρισία. Ετσι, η μόνη 
πραγματική λύση για την καταπολέμηση αυτών των φαινομένων είναι η 
βελτίωση της ποιότητας των κρατικών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, 
η ενδυνάμωση των γνώσεων και -κυρίως- της κριτικής αντίληψης του. κοινού, 
καθώς επίσης και της παιδευτικής δράσης των κομμάτων.

ΕΡΩΤ.:

Στην περίπτωση των Μαζικών Μέσων Ενημέρωσης δεν υπάρχει άρα καμμία 
δυνατότητα παρέμβασης.

ΑΠΑΝΤ.:

Υπάρχει. Πέρα από τους κινδύνους που ανέφερα, πολύ σημαντικότεροι είναι οι 
κίνδυνοι που οφείλονται στη δημιουργία ολιγοπωλίων στο χώρο της επικοινωνίας 
και στη διαπλοκή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον τομέα της επικοινωνίας 
με ανάλογες δραστηριότητες σε άλλους τομείς. Σε πολλές χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης επεξεργάζονται ήδη κανόνες για τον έλεγχο της 
συγκέντρωσης των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαπλοκή των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, θα πρέπει να καθιερωθεί βαθμιαία -και σε 
συνεννόηση με τους θίγόμενους- η αρχή ότι η δραστηριότητα στο χώρο της 
επικοινωνίας είναι ασυμβίβαστη με δραστηριότητες σε άλλους τομείς.



ΕΡΩΤ.:

Νομίζω ότι εύκολα βρίσκει οπαδούς η επέκταση της δημοκρατίας, όπως την 
περιγράψατε. Υπάρχει όμως η εντύπωση πως οι εκσυγχρονιστές δεν δείχνουν 
αντίστοιχο ενδιαφέρον για άλλους τομείς του δημόσιου βίου, όπως επι 
παραδείγματι οι παροχές.

ΑΠΑΝΤ.:

Η εντύπωση αυτή είναι εσφαλμένη. Οφείλεται στο γεγονός ότι υιοθετούμε μια 
διαφορετική προσέγγιση. Στην Ελλάδα το κράτος πρόνοιας είναι συνώνυμο με το 
κράτος παροχών. Οι παροχές στις διάφορες κοινωνικές ομάδες με μοναδικό 
κριτήριο την πολιτική τους δύναμη, πρέπει να σταματήσουν. Δεν εξυπηρετούν 
κοινωνικές, αλλά πολιτικές κυρίως σκοπιμότητες.

Αντίθετα, θα· πρέπει να υπάρξει πραγματικό κράτος πρόνοιας. Και θα πρέπει να 
υπάρξει πολιτική αναδιανομής εισοδημάτων και πλούτου, για να περιορίζονται 
αντί να διευρύνονται οι κοινωνικές ανισότητες. Εχει επισημανθεί. ότι οι 
ανεπτυγμένες κοινωνίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης οδεύουν προς μία κοινωνία των 
2/3, μία κοινωνία στην οποία τα 2/3 του πληθυσμού βελτιώνουν διαρκώς την 
οικονομική τους θέση, ενώ το 1/3 διολισθαίνει προς τη φτώχεια και την 
εξαθλίωση. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει έναν διαφορετικό κίνδυνο: μια μικρή ομάδα 
χάρη στη φοροδιαφυγή, στις κρατικές παροχές, στην εκμετάλλευση της 
οικονομικής εξουσίας αποκτά όλο και περισσότερο πλούτο, ενώ μια επίσης μικρή 
ομάδα οδηγείται στη φτώχεια, κυρίως εξαιτίας των μεταβολών στον τρόπο ζωής. 
Ανάμεσά τους βρίσκεται μια πλειοψηφία, που οι συνθήκες διαβίωσής της 
υποβαθμίζονται συνεχώς και η οποία, όσο κι άν θέλει, όσο κι άν προσπαθεί, δεν 
μπορεί να ανατρέψει αυτήν την πορεία. Η ελληνική κοινωνία είναι μία κοινωνία 
της ισοπέδωσης. Η κοινωνία της ευημερίας του 1/10.

Σήμερα χρειαζόμαστε μια κοινωνία ευκαιριών, μια κοινωνία που θα προσφέρει 
δυνατότητες για απελευθέρωση των πρωτοβουλιών του κάθε πολίτη.

ΕΡΩΤ.:

Τί σημαίνει «πραγματικό κράτος πρόνοιας» και ποιές θα πρέπει να είναι οι 
επιδιώξεις του;

ΑΠΑΝΤ.:

Το κράτος πρόνοιας πρέπει να δίνει ουσιαστική βοήθεια όπου αυτή χρειάζεται και 
για όσο διάστημα αυτή είναι απαραίτητη. Πρέπει να υπάρξει ένα «πλέγμα 
κοινωνικής ασφάλειας», ένας μηχανισμός που να προλαμβάνει την 
περιθωριοποίηση και την κοινωνική απαξίωση ατόμων. Παράλληλα με τις νέες 
ανάγκες πρέπει να καλύπτονται και οι αυξημένες απαιτήσεις του ισχύοντος 
συστήματος για συντάξεις, παροχές υγείας και ανεργία. Για να οικοδομηθεί το 
νέο κοινωνικό κράτος χρειάζεται:
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• Δραστικός περιορισμός της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας.

• Βαθμιαίος εξορθολογισμός του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων. Σήμερα 
παρατηρούνται διαφορές στις δημόσιες παροχές, ανάλογα με την πολιτική 
δύναμη του αποδέκτη τους.

• Η αρχή της ίσης μεταχείρισης θα πρέπει να αντικατασταθεί από την αρχή της 
αντιμετώπισης των πραγματικών αναγκών. Σήμερα, οι δωρεάν παροχές του 
κράτους καταλήγουν συχνά σε όσους δεν έχουν ανάγκη, ίσως μάλιστα σε 
όσους δεν έχουν κάν πληρώσει γι'αυτές, λόγω της φοροδιαφυγής.

Θα πρέπει να δούμε την πιθανότητα σύνδεσης των κοινωνικών παροχών με 
αντιπαροχές. Σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης συζητείται ήδη κατά 
πόσο είναι σκόπιμο να συμβάλουν όσοι παίρνουν επιδόματα ανεργίας σε 
κοινωνικά ωφέλιμους τομείς, όπου η αγορά εργασίας αδυνατεί να καλύψει τα 
κενά, όπως π.χ. στην περίθαλψη ηλικιωμένων, αναπήρων ή ασθενών.

• Η ανεργία αποτελεί την κύρια αιτία απαξίωσης του ατόμου, κοινωνικού 
αποκλεισμού και δυστυχίας. Η πολιτική περιορισμού της ανεργίας, λοιπόν, 
πρέπει να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα.

ΕΡΩΤ.:

Στη δεκαετία του ‘60, τα σοσιαλιστικά κόμματα σε ολόκληρη την Ευρώπη 
εφάρμοσαν μια πολιτική ενίσχυσης των εισοδημάτων, με στόχο την αύξηση της 
αγοραστικής δύναμης του πληθυσμού. Η σοσιαλδημοκρατία είναι συνδεδεμένη με 
την κευνσιανή πολιτική. Εσείς αποδέχεστε αυτήν την πολιτική;

ΑΠΑΝΤ.:

Οι νέες διεθνείς συνθήκες επιβάλλουν την αναζήτηση νέων δρόμων. Η συνταγή 
που έλεγε «ρίξε λεφτά στην αγορά», δηλαδή η τόνωση της συνολικής ζήτησης με 
αύξηση των δημοσίων δαπανών και πολιτικές φτηνού χρήματος, δεν είναι πιά 
αποτελεσματική. Είναι γνωστό ότι σε συνθήκες απελευθερωμένων αγορών η 
πολιτική αυτή οδηγεί σε αύξηση των εισαγωγών, στη φυγή των κεφαλαίων και 
στην ανατροπή της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Το είδαμε και στην Ελλάδα, 
αμέσως μετά το ‘81. Η οικονομική πολιτική που ακολουθήθηκε τότε, οδήγησε σε 
πληθωρισμό και υποτίμηση.
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Η άλλη συνταγή προτείνει «αυξείστε τους φόρους», ώστε να υπάρξουν 
μεταβιβαστικές πληρωμές προς τις ασθενέστερες οικονομικά ομάδες και να 
βελτιωθούν οι υπηρεσίες που προσφέρει το Δημόσιο. Οπου όμως υπάρχει νόμιμη 
ή παράνομη φοροδιαφυγή και κυρίαρχη ομάδα στον πληθυσμό είναι οι 
αυτοαπασχολούμενοι, η αύξηση των φόρων επιβαρύνει τους μισθωτούς και 
ελάχιστα έως καθόλου τις υπόλοιπες ομάδες. Το βλέπουμε στην Ελλάδα.

Ετσι, απομένει μόνο ένας τρόπος να κερδίσουν οι εργαζόμενοι: ο περιορισμός 
των ανισορροπιών ταυτόχρονα με τη μεταβολή των διαρθρώσεων, τη 
σταθεροποίηση και την ταυτόχρονη ανάπτυξη.

Θέλω να τονίσω ότι στην Ελλάδα δεν είναι πλέον κοινωνικά αποδεκτή η 
συμπίεση των εισοδημάτων των εργαζομένων ως το κύριο μέσο για τη 
σταθεροποίηση. Γι'αυτό αιχμή του δόρατος είναι η καταπολέμηση της 
φοροδιαφυγής.

ΕΡΩΤ.:

Νομίζω ότι θα πρέπει να διευκρινίσουμε εδώ τον όρο «ανάπτυξη». Τον 
χρησιμοποιούν οι πάντες. Σε τί διαφέρει ο τρόπος που τον αντιλαμβάνεστε εσείς 
από εκείνον της Ν.Δ.;

ΑΠΑΝΤ.:

Η διαφορά βρίσκεται στις προϋποθέσεις της ανάπτυξης. Πολλοί, και ιδίως η 
Δεξιά, αντιλαμβάνονται την ανάπτυξη ως αύξηση του παραγωγικού δυναμικού. 
Ικανοποιούνται όταν αυξάνεται το εγχώριο προϊόν, όταν οι οικονομικοί δείκτες 
υποδηλώνουν υψηλότερα επίπεδα κατανάλωσης, ενώ παράλληλα μειώνονται τα 
φαινόμενα της ύφεσης, όπως οι πτωχεύσεις. Αυτή η ποσοτική εικόνα της 
ανάπτυξης απορρέει από το πρότυπο μιάς κοινωνίας, η οποία παράγει όλο και 
περισσότερα προϊόντα για την ικανοποίηση καταναλωτικών αγαθών. Ομως, οι 
περίοδοι ανάκαμψης, άν δεν συνοδεύονται από διαρθρωτικές αλλαγές, δεν έχουν 
μέλλον, ούτε κάν άμεσο μέλλον. Στην Ελλάδα είχαμε περιόδους ανάκαμψης, που 
όμως τις διαδέχτηκε και πάλι η κρίση.

Ο εκσυγχρονισμός και, πολύ περισσότερο, η ανάπτυξη, δεν είναι επομένως απλά 
και μόνο θέμα ποσοτικών προσαρμογών. Είναι κυρίως θέμα ποιοτικών αλλαγών. 
Ποιοτικές είναι οι επεμβάσεις στον τρόπο λειτουργίας της κοινωνίας, στις δομές. 
Χωρίς αυτές, τα σταθεροποιητικά και τα αναπτυξιακά μέτρα κατορθώνουν μόνο 
να μεγεθύνουν τα προβλήματα μεγεθύνοντας τις δομές.
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Θα μπορούσατε να μας δώσετε ένα παράδειγμα; 

ΑΠΑΝΤ.:

ΕΡΩΤ.:

Ενα παράδειγμα χαρακτηριστικό και σημαντικό για τον τόπο μας, μόλο που 
βρίσκεται έξω από το συνηθισμένο οικονομικό πλαίσιο: Η ανάπτυξη στη χώρα μας 
στηρίχτηκε στην οικοδομική δραστηριότητα. Πολλά αρνητικά φαινόμενα της 
καθημερινής μας ζωής, όπως η ρύπανση του περιβάλλοντος, τα κυκλοφοριακά 
προβλήματα, οι κακές συγκοινωνίες, ο γιγαντισμός της Αθήνας, η κερδοσκοπία 
της γής, οφείλονται κατά κύριο λόγο στην άναρχη οικοδομική δραστηριότητα. 
Δεν προχωρήσαμε στον καθορισμό χρήσεων γής και στην πολεοδόμηση. Η 
πολεοδόμηση σχεδόν πάντα ακολουθούσε εκ των υστέρων, για να 
νομιμοποιηθούν τα αυθαίρετα. Θα πρέπει να κυριαρχήσουμε στην αναρχία,να μή 
μεγεθύνουμε τα προβλήματα, να προχωρήσουμε στον καθορισμό χρήσεων γής. 
Ακόμα και τώρα κάθε τέτοια προσπάθεια συναντά αντιδράσεις.

ΕΡΩΤ.:

Οσα αναφέρατε αφορούν στην αναγκαιότητα πραγματοποίησης ποιοτικών 
αλλαγών. Μήπως όμως η θεώρησή σας σχετικά με τις ποιοτικές αλλαγές είναι 
κάπως περιορισμένη; Μήπως παραβλέπετε τα πολιτιστικά στοιχεία, την παιδεία, 
τον πολιτισμό γενικότερα;

ΑΠΑΝΤ.:

Αυτό ακριβώς είναι το δεύτερο σημείο όπου η αντίληψή μας διαφέρει από εκείνη 
της Ν.Δ. Η ευημερία δεν συναρτάται μόνο με τον αριθμό των τηλεφώνων, 
αυτοκινήτων, τηλεοράσεων και ψυγείων ανά κεφαλή. Συνδέεται και με τον 
διαθέσιμο ελεύθερο χρόνο, τον τρόπο χρήσης του, την κοινωνικότητα, τη 
δημιουργικότητα, τη συνολική ποιότητα ζωής. Συνδέεται ακόμη με τη γνώση, την 
πληροφόρηση, τη συμμετοχή, τη δυνατότητα επικοινωνίας, πολιτισμικής 
αναβάθμισης σε ένα περιβάλλον επιδεκτικό ατομικών παρεμβάσεων και 
πρωτοβουλιών.

Η πρόοδος δεν κρίνεται μόνο από τα πορτοκάλια και τα νήματα που εξάγουμε, 
αλλά και από τις ιδέες που παράγουμε και επικρατούν. Ελευθερία δεν είναι μόνο 
το δικαίωμα να λέμε μεγαλόφωνα τη γνώμη μας, αλλά και η δυνατότητα να 
μπορούμε να αναπτύσσουμε πρωτοβουλίες και δραστηριότητες χωρίς να 
χρειαζόμαστε βοήθεια από πάτρωνες και ισχυρούς.
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Η ποιότητα ζωής δεν διασφαλίζεται από τη συσκεή της τηλεόρασης, όταν η 
ακροαματικότητα εξαρτάται από τη βία, την πορνογραφία και τη χυδαιότητα. Ο 
εκσυγχρονισμός και ο σοσιαλισμός επιβάλλουν να μετατραπούν οι αξίες και η 
κοινωνική ηθική σε ζητούμενα γενικής ηθικής, να πάψουν ν' αποτελούν 
καταγέλαστες πρακτικές αφελών. Το ενδιαφέρον μας στρέφεται σ' αυτά. Γι' 
αυτό η παιδεία, ο πολιτισμός και η κοινωνική στράτευση παίζουν καθοριστικό 
ρόλο.

ΕΡΩΤ.:

Πιστεύετε ότι η εξωτερική πολιτική πρέπει να αλλάξει προσανατολισμό και σε 
ποιά κατεύθυνση;

ΑΠΑΝΤ.:

Η εξωτερική- πολιτική μας είναι αμυντική. Κύρια επιδίωξή της είναι η συγκράτηση 
«των αντιπάλων», οι έλεγχοι των κινδύνων. Ολα τα εθνικά μας θέματα είναι 
θέματα που έχουν σχέση με ενέργειες που έγιναν εις βάρος μας. Το κύριο εθνικό 
μας θέμα, η παρουσία μας με σημαντικό ρόλο στη βαλκανική και ευρωπαϊκή 
σκηνή, δεν έχει αναγορευθεί σε εθνικό θέμα. Η εξωτερική πολιτική οφείλει να 
ανοίγει δυνατότητες, να δημιουργεί ευκαιρίες, να προάγει τη θέση της χώρας σε 
όλους τους τομείς και στον οικονομικό.

ΕΡΩΤ.:

Τί πρέπει να αλλάξει;

ΑΠΑΝΤ.:

Αυτό που πρέπει να αλλάξει είναι η συνολική μας αντιμετώπιση για τη σχέση της 
Ελλάδος με το διεθνή περίγυρο. Καθώς η οικονομία γίνεται υπερεθνική, οι 
πολιτικές που ασκούνται στο εσωτερικό του κράτους-έθνους χάνουν την 
παραδοσιακή τους εμβέλεια. Τα σοσιαλιστικά κόμματα σήμερα συνεχίζουν, παρ' 
όλα αυτά, να απαντούν με αποκλειστικά «εθνικό» τρόπο σε προβλήματα που 
απαιτούν τον συντονισμό εθνικών και διεθνών μέτρων. Η ιστορικά 
δικαιολογημένη πρόσδεση των σοσιαλιστών στο «εθνικό», αφού σ' αυτό πέτυχαν 
τις κοινωνικές μεταβολές, παραλύει τη δράση τους στο υπερεθνικό πεδίο. Το 
«ένδοξο χθές» γίνεται εμπόδιο στο παρόν.

’’’5
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ΕΡΩΤ.:

Υπάρχει διέξοδος;

ΑΠΑΝΤ.:

Η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει περάσει από καιρό στη φάση που ονομάστηκε «θετική 
ολοκλήρωση». Αυτή η Ευρώπη, όμως, συγκροτείται πάνω σε νεοφιλελεύθερες 
αρχές. Ο λόγος και η πράξη της Αριστερός απουσιάζουν. Επιπλέον, η λογική της 
συνθήκης του Μάαστριχτ, προϊόν δέκα χρόνων νεοσυντηρητικής ιδεολογικής 
ηγεμονίας, διαιρεί την κοινωνική βάση των σοσιαλιστικών κομμάτων και ωθεί 
μεγάλα τμήματά της στην υιοθέτηση αρνητικών στάσεων απέναντι στη 
συγκεκριμένη· ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η διατύπωση μιας σοσιαλιστικής 
ευρωπαϊκής απάντησης, τόσο στο πρόβλημα της ευρωπαϊκής ενοποίησης, όσο 
και στα κοινωνικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή ήπειρος στο. σύνολό 
της (ανεργία, περιθωριοποίηση των αδύναμων ομάδων), είναι περισσότερο 
αναγκαία από κάθε άλλη στιγμή.

Με δεδομένη την εξέλιξη του παγκόσμιου καπιταλισμού, οι σοσιαλιστές είναι 
υποχρεωμένοι να διαμορφώσουν πολιτικές υπερεθνικού χαρακτήρα, για να 
υλοποιήσουν τους πολιτικούς τους στόχους. Η σύγχρονη ιστορική πρόκληση για 
την Αριστερά είναι η επιστροφή στο διεθνικό. Για μάς, στην Ελλάδα, το 
ζητούμενο είναι να θεμελιώσουμε εξ αρχής όλο το σύστημα σκέψης της 
σύγχρονης Αριστερός, σε ένα πλαίσιο που διαφέρει ριζικά από την εποχή που 
σχηματίστηκαν οι θέσεις της Αριστερός για πρώτη φορά.

ΕΡΩΤ.:

Είναι εύκολο κάτι τέτοιο;

ΑΠΑΝΤ.:

Είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Η ιστορία, η κουλτούρα, τα πολιτικά συστήματα, η 
γλώσσα είναι στοιχεία που χωρίζουν τους λαούς της Ευρώπης. Η απουσία κοινών 
αναφορών δεν επέτρεψε μέχρι σήμερα τη διαμόρφωση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού 
πολιτικού και πολιτισμικού χώρου. Η οικονομική ζωή αποτελεί τη μοναδική 
υπερεθνική πραγματικότητα. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο, ότι η Ευρώπη που 
οικοδομήθηκε είναι η οικονομική Ευρώπη, και μάλιστα σύμφωνα με το 
φιλελεύθερο πρότυπο.

Li**·* ->
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Η σημερινή Ευρωπαϊκή Ενωση είναι πρώτα και κύρια τεχνοκρατική και 
οικονομική, διότι αυτή η διάσταση ήταν ευκολότερο να οικοδομηθεί. Η οικονομική 
συνεργασία, στην ευαίσθητη και εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα στο εθνικό και το 
υπερεθνικό, έθιγε λιγότερο από κάθε άλλη το συμβολικό, δηλαδή το πολιτικό, 
πεδίο.

Η οικοδόμηση της πολιτικής Ευρώπης θίγει την ιστορία του κράτους-έθνους, 
συνεπάγεται τη μεταφορά σε ένα υπερεθνικό κέντρο, εξουσιών ρητών και 
ορατών, εξουσιών που σχετίζονται άμεσα με τις παραστάσεις, τις αξίες, τις 
συνήθειες, την πολιτική κουλτούρα των ευρωπαϊκών λαών. Η πολιτική Ευρώπη 
προϋποθέτει την ενεργητική συναίνεση, όχι την παθητική ή απλώς συγκαταβατική 
συναίνεση. Υπο αυτό το πρίσμα, η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 
μέχρι σήμερα ασχολήθηκε με «τα εύκολα». Τώρα αρχίζουν οι δυσκολίες. Τα 
προβλήματα που αντιμετώπισε και συνεχίζει να αντιμετωπίζει η επικύρωση και 
εφαρμογή της συνθήκης του Μάαστριχτ, η οποία διατύπωσε -παρά τη 
νεοφιλελεύθερη σφραγίδα της- το πρόπλασμα μιας πολιτικής Ευρώπης, 
αποτελούν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των δυσκολιών αυτών.

Εμείς στην Ελλάδα, θα πρέπει να ξεπεράσουμε την τάση του απομονωτισμού, 
που διαδέχθηκε τον ευρωενθουσιασμό. Η σχέση με την Ευρωπαϊκή Ενωση θα 
διευρύνεται νομοτελειακά. Η ποιότητά της, όμως, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό 
από τον τρόπο που θα την αξιοποιήσουμε.

ΕΡΩΤ.:

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει εξαγγείλει τη σύγκληση Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης. Τί 
πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει;

φ  ΑΠΑΝΤ.:

Κυρίαρχο φαινόμενο στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. ήταν και είναι ο συγκεντρωτισμός που οδηγεί 
σε υπερεξουσίες της κορυφής και στην ελαχιστοποίηση του ρόλου και της 
συμμετοχής των στελεχών. Αποτέλεσμα υπήρξε η εγκατάλειψη του κόμματος 
από πολλά στελέχη, η αδιαφορία των μελών και η υποβάθμιση της οργάνωσης σε 
ένα μηχανισμό κινητοποιήσεων. Ολα αυτά πρέπει να αλλάξουν.
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Πώς;

ΑΠΑΝΤ.:

ΕΡΩΤ.:

Χρειάζονται άλλες αρχές από εκείνες του «δημοκρατικού συγκεντρωτισμού» που 
χαρακτηρίζουν σήμερα την οργάνωση του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Στην εισήγηση για την Οργανωτική Συνδιάσκεψη, ο Παρ. Αυγερινός και εγώ 
προτείνουμε, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. για να επιτύχει την μεταλλαγή του:

να κατοχυρώσει τη δημοκρατία στην οργάνωσή του και την ανεμπόδιστη 
λειτουργία των οργάνων του σύμφωνα με τους κανόνες του καταστατικού, 
να προωθήσει την κινητικότητα των στελεχών και ιδεών, την αξιοκρατία, την 
ελαστικότητα μορφών οργάνωσης και δράσης,
να επιδιώξει τη συμμετοχή της πλειοψηφίας των πολιτών που ασπάζονται τις 
αρχές του στη δράση του με νέες μορφές διασύνδεσης με την κοινωνία, 
να συνδεθεί με τα κοινωνικά κινήματα και τους κοινωνικούς φορείς με τους 
οποίους έχει κοινές επιδιώξεις.

Διαφορετικά, το σοσιαλιστικό κόμμα αντί να είναι έκφραση του λαού και μέσο 
πραγματοποίησης των αιτημάτων του, θα είναι έκφραση μιάς ολιγαρχίας 
επαγγελματιών της πολιτικής και μέσο νομής της εξουσίας.


