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Οι υποψήφιοι για την προεδρία της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ απαντούν σε πέντε (5) ερωτήσεις 

ΕΚΛΟΓΕΣ 
για τον νέο 
Φορέα της 
ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

H  ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ εκλέγει Πρόεδρο ! 
το περιοδικό e-Διαυλος ανοίγει το διάλογο

ΠΕΡΙΟΔΟΣ  Γ΄ 



ΕΛΛΑΔΑ

σελ. 2

Το Περιοδικό ΔΙΑΥΛΟΣ απηύθηνε πέντε (5) καίριες ερωτήσεις στους εννέα (9) υποψηφίους ώστε να 
διατυπώσουν τις θέσεις τους για τον νέο φορέα της Κεντροαριστεράς. 

Νέος Πρόεδρος στην ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ ! 
 Μιχαήλ ΑΞΕΛΟΣ : Κορίτσια στην άμμο 1920-30

Τι πιστεύουν; Ποίες είναι οι αρχές τους; Τι θα κάνουν με το νέο κόμμα; 

Τι λένε για το πρόγραμμα τους και την Ελλάδα του μέλλοντος 

Στις ερωτήσεις απάντησαν οι :
    ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Νίκος
    ΓΑΤΣΙΟΣ Κωνσταντίνος
    ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Σταύρος
    ΚΑΜΙΝΗΣ Γεώργιος
    ΠΟΝΤΑΣ Απόστολος

Παρά τις επανειλλημένες μας 
ειδοποιήσεις ΔΕΝ απάντησαν οι : 
    ΓΕΝΗΜΑΤΑ ΦΩΦΗ
    ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
    ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
   



ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ;
Η δημιουργία μιας νέας παράταξης της 
Κεντροαριστεράς φαίνεται όλο και πιο πιθανή. 
Η εκλογή προέδρου είναι ένα πρώτο σημαντικό 
βήμα. Αναγνωρίστηκε επιτέλους ότι χρειάζεται κοινή 
προσπάθεια παρά τις διαφορετικές προσωπικές 
επιδιώξεις. Χωρίς συνεργασία ο χώρος θα παίζει 
δευτερεύοντες ρόλους. Θα είναι κομπάρσος των 
εξελίξεων.
Οι πολιτικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ενωση έδειξαν 
ότι η πρόοδος σε θέματα ανάπτυξης και κοινωνικής 
δικαιοσύνης υπήρξε και δυνατή και ταχύτερη 
όπου υπήρχαν σοσιαλδημοκρατικά κόμματα και 

Βικέντιος ΛΑΝΤΣΑΣ : Οι στύλοι του Ολυμπίου Διός

ΕΛΛΑΔΑ - Πολιτική

Άρθρο Παρέμβαση του Κώστα ΣΗΜΙΤΗ

όχι μόνο δύο αντιμαχόμενες παρατάξεις της 
Δεξιάς και της Αριστεράς. Η Ιταλία,  η Γαλλία, η 
Ισπανία αποτελούν παραδείγματα. Η επιτυχία της 
Μέρκελ αποδίδεται στη Γερμανία στο γεγονός ότι 
«σοσιαλδημοκράτιζε». Οταν υπάρχουν μόνο δύο 
παρατάξεις, μία που επιμένει στις παραδοσιακές 
δομές και λειτουργεί με έντονο ταξικό χαρακτήρα 
και η άλλη που αμφισβητεί την υπάρχουσα κοινωνική 
οργάνωση και θέλει να την υποκαταστήσει με 
εξωπραγματικά πρότυπα, οι αντιθέσεις οξύνονται 
και η δημιουργική συνεννόηση δεν είναι δυνατή. 
Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε μια τέτοια φάση 
αδυναμίας που δεν της επιτρέπει να διαμορφώσει 
μια δημιουργική πολιτική.
Το ζητούμενο δεν είναι μόνο ένα νέο κόμμα. 
Ενα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας αναζητά 
νέες προσεγγίσεις στα προβλήματα, κατανοητές 
ερμηνείες των όσων συμβαίνουν, αποτελεσματικές 
λύσεις αντί για μεγάλα λόγια και καταιγισμούς 
ανεκπλήρωτων υποσχέσεων. 
Ζούμε στον 21ο αιώνα, σε ένα οικονομικό και 
τεχνολογικό περιβάλλον που καθορίζεται από την 
παγκοσμιοποίηση και την ανατρεπτική αλλαγή 
στον τρόπο ζωής και εργασίας. Η απάντηση στα 
θέματα που προκύπτουν δεν μπορούν να δοθούν 
με ακραίους εθνικισμούς ή πρότυπα του «υπαρκτού 
σοσιαλισμού». Ούτε με την εμμονή σε κοινωνικές και 
κρατικές δομές που καθορίζονται από οργανωτικά 

σελ. 3



και διοικητικά πρότυπα μιας άλλης εποχής. Η 
λαϊκίστικη νοοτροπία «να βολέψουμε όλους όπως 
όπως» είναι ασυμβίβαστη με το αναγκαίο σήμερα 
επίπεδο διοίκησης. Η κοινωνία ζητά έναν διαφορετικό 
δημιουργικό λόγο, υπέρβαση και ανατροπή. 
Η νέα παράταξη για να πείσει πρέπει να τον προσφέρει.
Κόμματα που προκύπτουν από τη συνεργασία 
διάφορων ανταγωνιζόμενων ομάδων διατρέχουν 
τον κίνδυνο οι υπάρχοντες ήδη μηχανισμοί να 
προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν την επιρροή τους 
στο νέο σχήμα. 
Η νέα παράταξη δεν θα πρέπει να είναι ένα άθροισμα 
αυτών των μηχανισμών. 
Για να αποτελέσει ρεύμα ανανέωσης θα πρέπει 
να κινητοποιήσει τους πολλούς εκείνους που 
αισθάνονται την ανάγκη μιας νέας έκφρασης, 
την απελευθέρωση από στενόμυαλες κομματικές 
πειθαρχίες και εντολές μηχανισμών. Τη δυναμική της 
αλλαγής πρέπει να ενισχύσουν πρόσωπα ικανά, με 
γνώσεις της κοινωνικής πραγματικότητας, με θέληση 
να δημιουργήσουν κάτι νέο. Τ
αυτόχρονα θα πρέπει να κινητοποιήσει έναν 
σημαντικό αριθμό πολιτών τόσο κατά την εκλογή 
του προέδρου όσο και κατά τη συγκρότηση της 
οργάνωσης, να δημιουργήσει ρεύμα. Χρειάζονται γι’ 
αυτό διαδικασίες ανοιχτές, εύκολα προσβάσιμες που 
θα διαψεύδουν την όποια εντύπωση, ότι πρόκειται και 
πάλι για επιφανειακή προσπάθεια αναμόρφωσης.
Αναπάντητο είναι ακόμη το ερώτημα αν τα κόμματα και 
οι ομάδες που συμπαρατάχθηκαν θα ακολουθήσουν 
ή όχι πορεία ενοποίησης. Το Γαλλικό Σοσιαλιστικό 
Κόμμα που επανιδρύθηκε το 1971 συμπεριέλαβε όλες 
τις ομάδες στο νέο σχήμα γιατί έκρινε ότι η κοινή 
προσπάθεια πείθει τους πολίτες για την υπέρβαση 
της πολυδιάσπασης. Κέρδισε τις εκλογές το 1981 
και έμεινε σαράντα και πλέον χρόνια καθοριστικός 
παράγοντας της πολιτικής ζωής. 
Μια ομοσπονδία αυτόνομων μικροπαρατάξεων 
θα οδηγηθεί πολύ σύντομα σε διαφωνίες και 
αντιπαραθέσεις που θα δημοσιοποιηθούν με 
εξαιρετικά αρνητικά αποτελέσματα. Θα θεωρηθεί ως 
μια πρόχειρη συνεργασία χωρίς ανανεωτική έφεση 
προσώπων με μόνο σκοπό την εκλογική επιβίωση 
ορισμένων. Μια επανάληψη από τα παλιά.
Στη διαμόρφωση των στόχων της η παράταξη πρέπει 
να είναι απόλυτα ειλικρινής στην περιγραφή της 
κατάστασης, τον χρόνο που θα απαιτηθεί για τη 
βαθμιαία επιστροφή στην ομαλότητα και τις δυνατές 
παρεμβάσεις, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής. 
Η χώρα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι τα πράγματα 
δεν αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη. Οι ισχύουσες 
πρακτικές κατανομής εξουσιών και διανομής πόρων 
σύμφωνα με εμπεδωμένες πελατειακές ρυθμίσεις είναι 

βαθιά ριζωμένες. 
Η εξάλειψή τους απαιτεί αντιπαραθέσεις και χρόνο. 
Για χρόνια ακόμη κάθε κυβερνητική πολιτική 
θα συγκαθορίζεται από τις συμφωνίες που ήδη 
υπάρχουν με την Ενωση και τις υποχρεώσεις 
στους δανειστές για την εξόφληση του χρέους. 
Απραγματοποίητες υποσχέσεις θα δοθούν 
αναμφίβολα από τα άλλα κόμματα. 
Θα πρέπει να καταγγελθούν αποφασιστικά για 
να είναι σαφής η διαχωριστική γραμμή μεταξύ 
μιας εφικτής πολιτικής και των δημαγωγικών 
υπερβολών εκείνων που ενδιαφέρονται μόνο για 
ψήφους και όχι για τη χώρα.
Η διαμόρφωση ενός εκτεταμένου προγράμματος 
δεν μοιάζει σήμερα δυνατή. Χρειάζονται, υπό 
τις συνθήκες σύγχυσης και αβεβαιότητας που 
επικρατούν, έρευνες, μελέτες των προβλημάτων, 
συζητήσεις με την κοινωνία για να προσδιορισθεί 
το εφικτό. Πρέπει όμως να υπάρξουν σαφείς 
κατευθύνσεις, προτεραιότητες και επεξηγήσεις. 
Ο πολίτης συμφωνεί αν ενημερώνεται σωστά. 
Οπωσδήποτε αναγκαίο είναι να υπάρξουν ομάδες 
δουλειάς με γνώση, εμπειρία και θέληση για λύσεις 
και όχι υποσχέσεις. 
Στόχος είναι η αποτελεσματική υπέρβαση της 
υφέρπουσας πάντα ύφεσης, της δυσπιστίας και 
αβεβαιότητας, ώστε να υπάρξει σταθερή ανάπτυξη 
και βελτίωση των συνθηκών ζωής.
Η εμπειρία δείχνει ότι με ουσιαστική συνεργασία 
ξεπερνιούνται οι αποστάσεις μεταξύ προσώπων. 
Μετατρέπεται η τυπική ενότητα σε ουσιαστική 
σύμπραξη. Η εκλογή προέδρου του νέου σχήματος 
είναι αναγκαίο βήμα, ώστε να ξεπεραστούν οι 
προσωπικοί ανταγωνισμοί που αποτέλεσαν το 
κύριο εμπόδιο συνεργασίας. 
Είναι ταυτόχρονα η προϋπόθεση για τη δημιουργία 
ενός νέου κλίματος όχι μόνο πολιτικής αλλά και 
ψυχικής ενότητας. Στη δημοσιογραφική γλώσσα 
πρόκειται για εκλογή «αρχηγού». 
Η εκλογή σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να 
οδηγήσει στη διαμόρφωση ενός κόμματος κατά το 
πρότυπο των αρχηγικών κομμάτων. Η παράταξη 
για να αποκτήσει δυναμική προϋποθέτει τη 
δημιουργική συμμετοχή όλων που συνέβαλαν στη 
συσπείρωσή της. Είναι αναγκαίο να αξιοποιεί, να 
συζητεί και να κινητοποιεί όλες τις δυνάμεις της. 
«Οι αρχηγοί» ανήκουν στο παρελθόν.-

Το άρθρο του π.Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, κ. Κ. Σημίτη,  
δημοσιεύται με τη σύμφωνη γνώμη του. Αποτελεί 
αναδημοσίευση αντίστοιχου στην εφημ. ‘‘ΤΑ ΝΕΑ’’ 
14/10/2017.
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Κωνσταντίνος ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ : Ακτή Φαλήρου
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ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΣ
Ευρωβουλευτής

1η. ΕΡΩΤ. : Ο όρος ‘‘κεντροαριστερά’’ είναι 
πολυχρησιμοποιημένος και στην τρέχουσα, καθημερινή 
συζήτηση κυριαρχεί. Ωστόσο, και επειδή  είναι  μάλλον 
περιγραφικός μιας  περιοχής της ‘‘γεωγραφίας του 
πολιτικού σκηνικού’’, επιχειρήθηκε να αποκτήσει 
την αναγκαία του πολιτική ταυτότητα και το 
εγχείρημα που βρίσκεται σε εξέλιξη να  προσδιορισθεί, 
να ονομασθεί ακριβέστερα. Για το σκοπό αυτό 
χρησιμοποιούνται οι όροι : ‘‘Κέντρο’’, ‘‘Προοδευτικό 
κέντρο’’, ‘‘Σοσιαλδημοκρατία’’, ‘‘Μεταρρυθμιστικό 
κέντρο’’, ‘‘Δημοκρατική Παράταξη’’, κλπ. Για τις δικές 
σας αρχές και θέσεις, ποιός όρος τις αντιπροσωπεύει 
καλύτερα , ποιά είναι η θεμελίωσή του και τί ακριβώς 
απηχεί ;

ΑΠΑΝΤ. : Επιθυμία μου είναι να  διευρύνω τα 
όρια της παράταξης ώστε να εκφράσει το σύνολο 

των ιδεολογικών ρευμάτων που συναθροίζονται 
σήμερα στο χώρο μεταξύ της παραδοσιακής 
σοσιαλδημοκρατίας μέχρι το φιλελεύθερο κέντρο, 
για να ανταποκρίνεται στο ιστορικό και κοινωνικό 
της εύρος. Οφείλω να σημειώσω ότι αυτή η 
παράταξη υπάρχει σήμερα. Είναι ζωντανή σήμερα 
στα μικρομεσαία λαϊκά στρώματα που βιώνουν 
τον κίνδυνο της φτωχοποίησης, στα μεσαία 
στρώματα που βλέπουν τους κόπους μιας ζωής να 
εξανεμίζονται και στον κόσμο της αγροτιάς που ζει 
με την εγκατάλειψη της υπαίθρου. Η πρόκληση για 
εμάς είναι να γίνουμε ξανά ο εκφραστής αυτών των 
κοινωνικών ομάδων που ιστορικά αποτέλεσαν τον 
κορμό της παράταξης. 

2η. ΕΡΩΤ.: Η χώρα διανύει το 8ο έτος της κρίσης 
και των Μνημονίων. Η επικρατούσα άποψη, όπως 
αυτή αποτυπώνεται και στους κοινοβουλευτικούς 
συσχετισμούς όλου του φάσματος, από τη ‘‘Ν.Δ.’’, 
μέχρι τα όρια του ΚΚΕ, περιλαμβανομένης και 
της κυβέρνησης και των φορέων που συμμετέχουν 
στο εγχείρημα της κεντροαριστεράς, είναι 
ότι  η είσοδος και η εφαρμογή σε ό,τι ήταν και 
περιλαμβάνουν τα Μνημόνια ήταν αναπόφευκτη 
και, τώρα πλέον, η μόνη εφικτή διέξοδος.  Η, 
δε,  υπάρχουσα κριτική  απέναντι σ΄ αυτή τη 
γραμμή ενώ διαθέτει ευρύ κοινωνικό ακροατήριο 
εμφανίζεται αναποτελεσματική. Ποιά είναι  η 
θέση σας ; Μπορούσε να υπάρξει άλλος δρόμος, 

ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ
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διαφορετικός από αυτόν των Μνημονίων ; Μπορεί, 
τώρα, να δεχθούν οι υφιστάμενες δεσμεύσεις 
βελτιώσεις ; Ποιές είναι αυτές και πως, πράγματι,  
θα επιτευχθούν;  

ΑΠΑΝΤ. :  Η χώρα μας είναι η μοναδική από όσες 
μπήκαν στα μνημόνια που δεν έχει βγει ακόμα. 
Αυτό συνέβη επειδή στη διάρκεια της κρίσης μέρος 
του πολιτικού προσωπικού της χώρας επένδυσε 
στον διχασμό. Ιστορικά, οι διχαστικές λογικές 
έχουν βλάψει τη χώρα μας. Από την εποχή της 
ελληνικής επανάσταση μέχρι και την περίοδο 
των αγανακτισμένων η λογική των διαιρέσεων σε 
«καλούς» και «κακούς» έλληνες έχει αποδεδειχθεί 
επιβλαβής για το συμφέρον του λαού μας. Στις 
υπόλοιπες χώρες που αναγκάστηκαν να προσφύγουν 
σε μνημόνια στήριξης της οικονομίας τους υπήρξε 
μια κοινή αντιμετώπιση του προβλήματος από τον 
πολιτικό κόσμο με αποτέλεσμα να προχωρήσουν 
στα αναγκαία βήματα χωρίς πόλωση. Αντίθετα στη 
χώρα μας επικράτησε ένας δημόσιος διάλογος που 
στηριζόταν στην καλλιέργεια μύθων και τα τερατώδη 
ψέματα. Έτσι είχαμε τον μύθο ότι το μνημόνιο έφερε 
την κρίση ενώ στην πραγματικότητα είχε συμβεί το 
αντίθετο. Το αποτέλεσμα ήταν να χάσουμε πολύτιμο 
χρόνο και να μειωθεί το ΑΕΠ της χώρας  κατά 
26%.  Αίσθηση όμως μου είναι ότι αυτό έχει αρχίσει 
να αλλάζει. Μετά από δυο χρόνια διακυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ τα ψέματα έχουν καταρρεύσει. Οι 
πολίτες της χώρας που έχουν υποστεί τόσα πολλά 
και στις πλάτες τους παίχτηκε ένα ανέντιμο παιχνίδι 
αντιλαμβάνονται πλέον την πραγματικότητα. 
Κάθε μέρα που περνά γίνεται όλο και περισσότερο 
αντιληπτό ότι ο μικρός δικομματισμός των ΣΥΡΙΖΑ 
– ΝΔ αναπαράγει την σημερινή παθογένεια και δεν 
μπορεί να δώσει διέξοδο από τη κρίση. Για αυτό είναι 
απαραίτητο να προχωρήσουμε στην συγκρότηση 
μιας ισχυρής δημοκρατικής παράταξης που θα 
αποτελέσει μια φωνή ορθολογισμού στη δημόσια 
πολιτική ειδικά σε θέματα οικονομίας και εξωτερικής 
πολιτικής. 

3η. ΕΡΩΤ.:  Κοινός τόπος για όλες τις πολιτικές 
δυνάμεις του δημοκρατικού, συνταγματικού τόξου 
είναι η ανάπτυξη. Όμως η γενικότητα στους στόχους 
και στα μέσα  δεν βοηθούν. Μπορείτε να αναφέρετε 
με συγκεκριμένο τρόπο, άμεσες και ρεαλιστικές 
προτεραιότητες, άμεσα και αποτελεσματικά 
μέτρα, συγκεκριμένους τομείς και δυνάμεις που θα 
καταστήσουν την ανάπτυξη πραγματικότητα, στο 
πλαίσιο  της επόμενης τετραετίας ;

ΑΠΑΝΤ. : Το ζητούμενο είναι όχι μόνο να βγούμε 

από τη κρίση αλλά να δημιουργήσουμε και τις 
προϋποθέσεις για να μην επαναληφθεί η παρασιτική 
ανάπτυξη που μας οδήγησε ως εδώ. Παραδοσιακά 
ως χώρα επιθυμούμε την προσέλκυση μεγάλων 
επιχειρήσεων που θα μπορούσαν να απορροφήσουν 
και μεγάλο αριθμό ανέργων. Μια τέτοια προσέγγιση 
κατά τη γνώμη μου, έχει μικρή προστιθέμενη αξία 
στη σημερινή συγκυρία. Οι πραγματικά μεγάλες 
επιχειρήσεις στη χώρα μας είναι λίγες και δεν είναι 
ρεαλιστικό να πιστεύουμε ότι θα προσελκύσουμε 
ικανό αριθμό από το εξωτερικό. Αντίθετα, η στόχευση 
πρέπει να είναι στις μικρό- μεσαίες επιχειρήσεις 
που αποτελούν και τη συντριπτική πλειοψηφία στη 
χώρα μας. Αυτό το μοντέλο επιχειρηματικότητας 
ταιριάζει και στην ιδιοσυγκρασία του Έλληνα 
αλλά και στην περιορισμένη σήμερα ιδιωτική 
αποταμίευση. Ο στόχος λοιπόν πρέπει να είναι 
50.000 μικρές επιχειρήσεις που θα δημιουργήσουν 
10 θέσεις εργασίας η κάθε μια. Ο στόχος πρέπει 
να είναι σε βάθος δεκαετίας να δημιουργήσουμε 
450.000 νέες και καλές θέσεις εργασίας, 50.000 
νεοφυείς επιχειρήσεις και να μετατοπίσουμε περίπου 
10% του ΑΕΠ της χώρας στον τομέα των διεθνώς 
εμπορευσίμων αγαθών και υπηρεσιών . 
Αυτές οι δουλείες πρέπει να είναι όχι μόνο νέες αλλά 
και καλές. Δηλαδή να μπορούν να διατηρηθούν σε 
βάθος χρόνου και όχι να χαθούν στη πρώτη δυσκολία. 
Για να συμβεί αυτό, πρέπει να είναι στον τομέα των 
διεθνών εμπορευσίμων αγαθών και υπηρεσιών ώστε 
να μην εξαρτώνται από την εσωτερικό οικονομικό 
κύκλο. Να απευθύνονται δηλαδή είτε σε εξωτερικές 
αγορές ή να υποκαθιστούν εισαγόμενα προϊόντα 
και υπηρεσίες στην Ελλάδα. Δεν είναι απαραίτητο 
να είναι όλες αυτές οι επιχειρήσεις νεοφυούς 
χαρακτήρα. Πολλές όμως θα είναι, οι τεχνικές 
δεξιότητες των ελλήνων και το επιχειρηματικό τους 
δαιμόνιο είναι εγγύηση για αυτό. 
Ο στόχος δεν είναι ουτοπικός εάν αναλογιστούμε 
ότι τα κονδύλια του ΕΣΠΑ και οι αναμενόμενες 
επενδύσεις στο τομέα των κατασκευών μπορούν 
να φτάσουν τα 40 δις ενώ, ακόμα και σήμερα, 
ιδρύονται 15.000 νέες εταιρίες κάθε χρόνο. Το 
υπόλοιπο πόσο μπορεί να καλυφθεί μέσω των 
άμεσων ξένων επενδύσεων εάν καταφέρουμε να 
αποκτήσουμε αξιοπιστία ως διεθνής επενδυτικός 
προορισμός. Τι πρέπει να κάνει το κράτος; Να 
προωθήσει ένα πλαίσιο συνεκτικών πολιτικών που 
θα λειτουργεί υποστηρικτικά προς αυτό το είδος 
των επιχειρήσεων. Δεν μιλώ για επιδοτήσεις και 
φαραωνικά έργα, μιλώ για την ανάγκη να μειωθεί 
η γραφειοκρατία και το αδειοδοτικο βάρος που 
αποτελούν και τον κύριο ανασταλτικό παράγοντα 
για την μικροεπιχειρηματικότητα. 
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4η. ΕΡΩΤ. :  Στις επόμενες  εκλογές ο Φορέας που 
θα προκύψει από το εγχείρημά σας  θα κατέχει όπως 
όλα δείχνουν καλύτερη θέση από τις ξεχωριστές 
εκείνες των σχημάτων που συμμετέχουν στην 
κοινή αυτή προσπάθεια. Το πρόβλημα, όμως, της 
διακυβέρνησης θα είναι, τότε, μετά τις εκλογές, 
καίριο και ζωτικό, ιδιαίτερα στο πολύ πιθανό 
ενδεχόμενο της  μη αυτοδυναμίας της ‘‘Ν.Δ.’’.  Χωρίς 
τις υπεκφυγές ότι αυτά είναι  υποθετικά σενάρια, 
ή τις γενικόλογες απόψεις ότι δεν μπορούμε να 
προδικάσουμε τις εξελίξεις , ποιά είναι η θέση σας 
για τις συνεργασίες συγκυβέρνησης την πιθανότερη 
με τη ‘‘Ν.Δ.’’, λόγω της πρώτης θέσης, και της 
λιγότερο πιθανής με τον ΣΥΡΙΖΑ ;

ΑΠΑΝΤ.: Αυτή η συζήτηση είναι αποπρο-
σανατολιστική και δεν έχει απολύτως καμία 
πολιτική ουσία. Σε ποια άλλη χώρα δεσμεύονται 
τα κόμματα δυο χρόνια (!) πριν τις εκλογές για το 
εάν θα συμμετέχουν σε κυβέρνηση συνεργασίας ή 
όχι και με ποιους εταίρους; Ακόμα χειρότερα είναι 
άκομψο και υποτιμητικό προς τους ψηφοφόρους να 
προκαταβάλλουμε την επιλογή τους στο μέσο της 
κοινοβουλευτικής θητείας της παρούσας βουλής. 
Γιατί να μην παραδειγματιστούμε θετικά από το 
παράδειγμα άλλων χωρών; Δείτε πως σχηματίζονται 
οι κυβερνήσεις συνεργασίας σε άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες. Όχι μόνο τα κόμματα δεν σπεύδουν χρόνια 

πριν τις εκλογές να ξεκαθαρίσουν με ποιον θα 
συνεργαστούν μετά τις εκλογές αλλά συνήθως 
χρειάζονται κι αρκετές εβδομάδες ή και μήνες μετά τις 
εκλογές ώστε να συμφωνήσουν (ή να διαφωνήσουν) 
για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας. Ως 
θέση αρχής μπορώ να σας πω ότι η δημοκρατική 
παράταξη πρέπει να συμμετέχει μόνο σε κυβέρνηση 
συνεργασίας με κόμματα του δημοκρατικού τόξου 
και ότι στη περίπτωση που θα συμβεί κάτι τέτοιο, 
αυτή η κυβέρνηση πρέπει να έχει ως απαραίτητη 
προϋπόθεση την ύπαρξη προγραμματικής συμφωνίας 
μεταξύ των συμμετεχόντων. Σε αντίθετη περίπτωση 
η συνεργασία θα εκφυλιστεί στο επίπεδο της 
μοιρασιάς θώκων εξουσίας κάτι που δεν μπορεί να 
γίνει αποδεκτό. Εάν είναι να καταλήξουμε σε κάτι 
τέτοιο, τότε είναι προτιμότερο να περιοριστούμε 
στον ρολό της λογικής αντιπολίτευσης. 

5η. ΕΡΩΤ.:  Στις εκλογές για την ανάδειξη του 
Προέδρου της κεντροαριστεράς, εννέα από τους δέκα 
υποψηφίους δεν θα έχουν κερδίσει, ο/η πρόεδρος 
- νικητής θα είναι ένας. Υπάρχει δεσμευτικό, 
κοινά συμφωνημένο, ακόμα και υπογεγραμμένο, 
πλαίσιο μεταξύ των συμπραττουσών δυνάμεων και 
στελεχών για την εξέλιξη του εγχειρήματος ; Θα το 
στηρίξουν όλοι και πως είναι αυτό βέβαιο ; Τι θα 
περιλαμβάνει η εξέλιξη του πολιτικά,  οργανωτικά 
και θεσμικά στο εσωτερικό του ;  Εσείς, πως βλέπετε 



το ρόλο σας μετά την εκλογή του/της προέδρου και 
ποιά ζητήματα κρίνετε άμεσης υλοποίησης ;  

ΑΠΑΝΤ.: Εδώ και δυο χρόνια που τέθηκε αρχικά το 
θέμα υποστηρίζω σταθερά ότι θα έπρεπε πρώτα να 
ιδρυθεί ο νέος φορέας, στη συνέχεια να αποσαφηνιστεί 
το ιδεολογικό του στίγμα και το θεσμικό πλαίσιο 
λειτουργίας, να συγκροτηθούν τα εσωτερικά όργανα 
και, μόνο στο τέλος, αυτής της διαδικασίας να έχουμε 
την εκλογή του νέου προέδρου. Με αυτό το τρόπο 
θα είχαμε λύσει τέτοια ζητήματα ήδη. Δυστυχώς, 
τα κόμματα που συμμετέχουν στη Δημοκρατική 
Συμπαράταξη, με την εξαίρεση της ΔΗΜΑΡ, ήταν 
υπέρ του πολυκομματικού μοντέλου λειτουργίας 
στα πρότυπα της Ιταλικής ΕΛΙΑΣ. Ελπίδα μου 
είναι ότι το ενδιαφέρον του κόσμου για το νέο 
εγχείρημα θα μεταφραστεί σε μια μαζική συμμέτοχη 
που θα προσδώσει την απαραίτητη νομιμοποίηση 
στον επόμενο πρόεδρο να προχωρήσει σε ιδρυτικό 
συνέδριο της παράταξης. Για το λόγο αυτό πιστεύω 
πως στο Ιδρυτικού Συνεδρίου της παράταξης μας θα 
πρέπει να εκλεγεί ένα κεντρικό όργανο, απευθείας 
από τους συνέδρους, το οποίο θα έχει την ευθύνη 
λειτουργίας του νέου φορέα μαζί με τον Πρόεδρο. 
Οι αποφάσεις του οργάνου αυτού θα πρέπει να είναι 
δεσμευτικές για όλους. Σε κάθε περίπτωση όμως, 
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και στην Ιταλία η  ΕΛΙΑ 
κατέληξε σε ένα ενιαίο κόμμα, το σημερινό PD. 
Πιστεύω ότι και εδώ, οι εξελίξεις θα μας οδηγήσουν 
προς αυτή τη κατεύθυνση.-
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Αγγελος  ΓΙΑΛΛΙΝΑΣ : Δρόμος στην Κέρκυρα

Ιωάννης ΑΛΤΑΜΟΥΡΑΣ : Εξω από το λιμάνι 1874



ΓΑΤΣΙΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Καθηγητής στο Οικονομικό  

Πανεπιστήμιο Αθηνων.

1η. ΕΡΩΤ. : Ο όρος ‘‘κεντροαριστερά’’ είναι 
πολυχρησιμοποιημένος και στην τρέχουσα, 
καθημερινή συζήτηση κυριαρχεί. Ωστόσο, και επειδή  
είναι  μάλλον περιγραφικός μιας  περιοχής της 
‘’γεωγραφίας του πολιτικού σκηνικού’’, επιχειρήθηκε 
να αποκτήσει την αναγκαία του πολιτική ταυτότητα 
και το εγχείρημα που βρίσκεται σε εξέλιξη να  
προσδιορισθεί, να ονομασθεί ακριβέστερα. Για το 
σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται οι όροι : ‘‘Κέντρο’’, 
‘‘Προοδευτικό κέντρο’’, ‘‘Σοσιαλδημοκρατία’’, 
‘‘Μεταρρυθμιστικό κέντρο’’, ‘‘Δημοκρατική Παρά-
ταξη’’, κλπ. Για τις δικές σας αρχές και θέσεις, ποιός 
όρος τις αντιπροσωπεύει καλύτερα , ποιά είναι η 
θεμελίωσή του και τί ακριβώς απηχεί ;

ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΑΠΑΝΤ. : Αυτή είναι μια συζήτηση χωρίς 
πραγματικό περιεχόμενο. Αντιστοιχεί σε ένα 
νηπιακό στάδιο πολιτικής ανάπτυξης και σε μια 
παρωχημένη πολιτική τοπογραφία. Παρότι έχω 
εκφράσει την προτίμησή μου για τον όρο κέντρο 
–δηλώνω κεντρώος, εάν πρέπει να δηλώσω κάτι–, 
στην πραγματικότητα το όλο θέμα με αφήνει 
αδιάφορο. Χρησιμοποιούνται πολλά  επίθετα για 
να πληρώσουν το κενό ουσίας  και θέσεων. Οι 
«ταμπέλες» υποκρύπτουν πνευματική ραστώνη 
παρά ο,τιδήποτε άλλο. Τα δόγματα καταστρέφουν 
τη σκέψη, οι ιδεολογισμοί παρεμποδίζουν τη 
δημιουργικότητα. Προσπαθώ πάντοτε να μεταφέρω 
τη συζήτηση από τους όρους, που πολλές φορές 
δεν έχουν κανένα περιεχόμενο, στην ουσία, στα 
πραγματικά επιχειρήματα και στα γεγονότα.  
Η χώρα πρέπει να μάθει να σκέφτεται με το δικό 
της μυαλό, όχι με το μυαλό άλλων. Να εφευρίσκει, 
όχι να αντιγράφει. Στο πεδίο αυτό θα κριθεί το νέο 
κόμμα: θα πρέπει να προτείνει λύσεις ελληνικές που 
θα έχουν προέλθει από την επεξεργασία της δικής 
μας εμπειρίας, μέσα από τη δική μας πνευματική και 
διανοητική προσπάθεια και τη δική μας ειλικρινή 
αναζήτηση λύσεων και διεξόδων. Αλλιώς δεν έχει 
λόγο ύπαρξης. 
Για παράδειγμα, η πλέον ιδεολογική αναφορά 
είναι η αναφορά στη σοσιαλδημοκρατία. Είναι μια 
αφηρημένη αναφορά, η οποία δίνει τη δυνατότητα 
πολλές φορές να υπεκφεύγει κάποιος από 

Ανδρέας ΚΡΥΣΤΑΛΗΣ : Η Πειραική, Πειραιάς
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πραγματικές προτάσεις που οφείλει να υποβάλει 
και από δύσκολες επιλογές που πρέπει να γίνουν. 
Ναι, η σοσιαλδημοκρατία είναι μία λαμπρή στιγμή 
τής παγκόσμιας ιστορίας και στις κοινωνίες της 
Βόρειας Ευρώπης, όπου εφαρμόστηκαν οι αρχές 
της, πραγματικά συνεισέφερε πρόοδο και ευημερία 
για τους λαούς που είχαν την τύχη να ζήσουν υπ’ 
αυτήν. Πλην όμως, η ιστορική σοσιαλδημοκρατία 
απαιτεί κάποιες προϋποθέσεις, κυριότερη από 
τις οποίες είναι η ύπαρξη ικανού οικονομικού 
πλεονάσματος που μπορεί να αφαιρεθεί από τον 
ιδιωτικό τομέα, ειδικά από τη μεγάλη βιομηχανία, 
για να διοχετευθεί σε κοινωνικούς σκοπούς. 
Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχουμε αυτήν την 
πολυτέλεια. Δεν μπορούμε να φορολογήσουμε άλλο 
πλέον ούτε την επιχειρηματικότητα, ούτε κανέναν. 
Ζούμε σε ένα καθεστώς υπερφορολόγησης και 
αυτό καταστρέφει θέσεις εργασίας και την εγχώρια 
παραγωγή. Η προτεραιότητά μας δεν μπορεί λοιπόν 
να είναι να βοηθήσουμε όλους στο να πετύχουν 
τη ζωή των ονείρων τους. Η προτεραιότητά 
μας σήμερα πρέπει να είναι να βοηθήσουμε τις 
ιδιαίτερα ευάλωτες κοινωνικά και οικονομικά 
ομάδες του πληθυσμού, που έχουν υποφέρει 
περισσότερο από την κρίση. Χρειαζόμαστε δηλαδή 
στοχευμένες πολιτικές σε αυτή την περίοδο που θα 
συνδυάζουν τα εξής δύο χαρακτηριστικά: πρώτον, 
θα υποβοηθούν την ανάπτυξη και, δεύτερον, με τα 
προϊόντα και τους καρπούς τής ανάπτυξης αυτής θα 
καταστεί δυνατόν να βοηθήσουμε τους ευάλωτους 
οικονομικά Έλληνες. 
Αυτά μας επιβάλλει η ελληνική πραγματικότητα 
που ζούμε σήμερα, γι’ αυτό θα πρέπει να μιλήσουν 
οι υποψήφιοι και απέναντι σε αυτά τα θέματα 
θα πρέπει να τοποθετηθούν. Δεν μπορείς να 
επικαλείσαι του σοσιαλιστικούς σου τίτλους για 
να μην πεις τίποτα για τα πραγματικά ερωτήματα 
τα οποία είναι αμείλικτα και θα εξακολουθήσουν 
να είναι αμείλικτα. Η Ελλάδα έχει ανάγκη από 
μία προσγειωμένη και πραγματιστική οικονομική 
πολιτική. Λυπάμαι που το λέω, δεν την έχω 
ακούσει από κανέναν από τους συνυποψήφιούς 
μου. Άλλωστε  τέτοια είναι και η πολιτική όσων 
σοσιαλδημοκρατών ασκούν κυβερνητική πολιτική. 
Οι  του «στρίβειν δια της σοσιαλδημοκρατίας» δεν 
φαίνεται να έχουν ιδιαίτερη επαφή με τις σημερινές 
θέσεις και επιλογές της σοσιαλδημοκρατίας. 
Οι δικές μου προγραμματικές αρχές και θέσεις 
περιλαμβάνονται στη «Διακήρυξη», που ήδη έχω 
δώσει στη δημοσιότητα. 
Ολοκληρώνοντας, η φιλολαϊκή πολιτική δεν 
ανήκει ούτε στην παραδοσιακή δεξιά ούτε στην 
παραδοσιακή αριστερά. Πραγματική φιλολαϊκή 

πολιτική είναι αυτή που δίνει σε ένα έθνος τη 
δυνατότητα να ζει με τις δικές του δυνάμεις, με 
αξιοπρέπεια και, κυρίως, με θετικές προοπτικές για 
το μέλλον. Μια τέτοια πολιτική χρειαζόμαστε. Δεξιά, 
αριστερά, κεντροδεξιά, κεντροαριστερά και τα 
λοιπά είναι πολύ ανίσχυροι και σχεδόν ακατάλληλοι 
όροι για να την περιγράψουν 

2η. ΕΡΩΤ.: Η χώρα διανύει το 8ο έτος της κρίσης 
και των Μνημονίων. Η επικρατούσα άποψη, όπως 
αυτή αποτυπώνεται και στους κοινοβουλευτικούς 
συσχετισμούς όλου του φάσματος, από τη Ν.Δ. 
μέχρι τα όρια του ΚΚΕ, περιλαμβανομένης και 
της κυβέρνησης και των φορέων που συμμετέχουν 
στο εγχείρημα της κεντροαριστεράς, είναι 
ότι η είσοδος και η εφαρμογή σε ό,τι ήταν και 
περιλαμβάνουν τα Μνημόνια ήταν αναπόφευκτη 
και, τώρα πλέον, η μόνη εφικτή διέξοδος. Η 
δε υπάρχουσα κριτική  απέναντι σ’ αυτή τη 
γραμμή ενώ διαθέτει ευρύ κοινωνικό ακροατήριο 
εμφανίζεται αναποτελεσματική. Ποιά είναι η 
θέση σας; Μπορούσε να υπάρξει άλλος δρόμος, 
διαφορετικός από αυτόν των Μνημονίων; Μπορεί, 
τώρα, να δεχθούν οι υφιστάμενες δεσμεύσεις 
βελτιώσεις; Ποιές είναι αυτές και πώς, πράγματι, 
θα επιτευχθούν;  

ΑΠΑΝΤ.: Η χώρα  διανύει το 10ο χρόνο της κρίσης 
και τον 8ο χρόνο των μνημονίων. Η κρίση και η 
κατάρρευση στην Ελλάδα άρχισε τα τέλη του 2008, 
με την ταυτόχρονη έναρξη κατάρρευσης του ΑΕΠ 
και την έναρξη ραγδαίας ανόδου της ανεργίας 
ήδη από το 2ο τρίμηνο του 2008.  Και  από τότε 
ακούγαμε διάφορες αρλούμπες περί «θωρακισμένης 
οικονομίας» από την ΝΔ, περί ανάγκης «τόνωσης 
τής ζήτησης για να βγούμε από την κρίση» από 
το μεγαλύτερο μέρος του ΠΑΣΟΚ και τον τότε 
ΣΥΡΙΖΑ, και άλλα παρόμοια αστεία που δεν 
πρέπει να τα ξεχνάμε. Γιατί και το 2008 και το 
2009 ασκήθηκε επεκτατική πολιτική αύξησης των 
δημοσίων ελλειμμάτων, δηλαδή πολιτική «τόνωσης 
της ζήτησης» και ταυτόχρονα το ΑΕΠ κατέρρεε και η 
ανεργία απογειωνόταν. Κι όμως. Ακόμη και σήμερα 
ακούγονται οι ίδιες ανοησίες. Ακόμη και σήμερα, οι 
ιεροφάντες τού πελατειακού κράτους δεν θέλουν 
να αποδεχτούν ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στην 
παραγωγή, όχι στην κατανάλωση.
Η είσοδος στα μνημόνια  κατέστη  αναπόφευκτη 
λόγω των επιλογών πολιτικής  της περιόδου 2004-
2009 και, κυρίως, του 2007-2009. Αιτία, ο σκληρός 
πυρήνας των μελών τής Νέας Δημοκρατίας ο οποίος 
είναι συνδεδεμένος με σχέσεις ζωής και θανάτου με 
το πελατειακό κράτος. Αυτός ο σκληρός πυρήνας, 
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άλλωστε, βρισκόταν στη βάση των δημοσιονομικών 
υπερβάσεων επιβάλλοντάς τες, ουσιαστικά, στη 
διάρκεια της περιόδου 2004-2009 στην άβουλη 
τότε –και μοιραία για την πατρίδα μας– ηγεσία του 
κόμματος.  
Μετά ήρθε η επίσης κυρίαρχη πελατειακή συνιστώσα 
του ΠΑΣΟΚ. Που μόνταρε  την αναγκαία και 
αναπόφευκτη δημοσιονομική προσαρμογή στα 
μέτρα τού πελατειακού κράτους. Δηλαδή, αύξηση 
φορολογίας και όχι μείωση δαπανών, παρά το 
γεγονός ότι ο δημοσιονομικός εκτροχιασμός είχε 
προέλθει κατά 80%-85% από την πλευρά των 
δαπανών και μόνο το 15%-20% από τη μεριά των 
εσόδων!  
Ακολούθησε η κυβέρνηση Σαμαρά με τις εύκολες 
λύσεις που είχαν κοινό παρονομαστή το «άλλο 
μείγμα πολιτικής», που παρουσιάζονταν στα 
«Ζάππεια»  και που κανένας ποτέ δεν κατάλαβε τι 
έλεγαν.
Και από πίσω, ο επίσης λαϊκίστικος ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος 
κατέχει την πρωτοκαθεδρία μεταξύ όλων των τύπων 
δημαγωγών και αδίστακτων πατριδοκάπηλων, 
από την άκρα δεξιά μέχρι την άκρα αριστερά, 
που εμπνεύστηκαν και πλαστογράφησαν την 
πραγματικότητα δημιουργώντας βαθιά σύγχυση και 
αποπροσανατολισμό στον ελληνικό λαό. Ο ΣΥΡΙΖΑ 
έχει τον πρώτο λόγο για το μεγαλύτερο κακό από το 
2010 και μετά. Όσο κακό έκανε η Νέα Δημοκρατία 
την περίοδο 2004-2009 που χρεοκόπησε τη χώρα, 
άλλο τόσο κακό έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ στη συνέχεια 
εμποδίζοντάς την να ξεφύγει από την κρίση.
Η Ελλάδα  θα μπορούσε να τελειώσει με ένα 
μνημόνιο. Αλλά οι πολύχρωμοι υπερασπιστές  τού 
πελατειακού κράτους τα έφτασαν  στα τρία. Ένα ο 
καθένας! 

3η. ΕΡΩΤ.: Κοινός τόπος για όλες τις πολιτικές 
δυνάμεις του δημοκρατικού, συνταγματικού τόξου 
είναι η ανάπτυξη. Όμως η γενικότητα στους στόχους 
και στα μέσα δεν βοηθούν. Μπορείτε να αναφέρετε 
με συγκεκριμένο τρόπο, άμεσες και ρεαλιστικές 
προτεραιότητες, άμεσα και αποτελεσματικά 
μέτρα, συγκεκριμένους τομείς και δυνάμεις που θα 
καταστήσουν την ανάπτυξη πραγματικότητα, στο 
πλαίσιο  της επόμενης τετραετίας ;

ΑΠΑΝΤ.: Οι Έλληνες πολίτες δεν πρέπει να 
εξαπατώνται. Η αλήθεια είναι ότι τις δύο επόμενες 
δεκαετίες θα ζούμε μέσα σε συνθήκες οιονεί 
μνημονίου, είτε υπάρχει συμβατικά μνημόνιο είτε 
όχι.  Αυτό σημαίνει πως το κράτος δεν θα είναι 
σε θέση να μοιράσει εισοδήματα και προσόδους, 

όπως έκανε στο παρελθόν. Όποιος υπόσχεται τέτοια 
πράγματα μιλώντας για «άλλο μείγμα πολιτικής», 
για «κάνουλες που θα ανοίξουν» και διάφορα τέτοια, 
ψεύδεται ασύστολα. Με τον ίδιο τρόπο που ψευδόταν 
όταν έλεγε ότι θα καταργήσει τον ΕΝΦΙΑ. Τα μόνα 
εισοδήματα που θα μπορεί να διαθέτει το κράτος 
τις επόμενες δεκαετίες είναι εκείνα που θα έχουν 
προκύψει από την παραγωγική ανάπτυξη που θα 
έχουμε επιτύχει. Αυτά δεν μπορούν και δεν πρέπει να 
μοιραστούν στον παρασιτισμό. Οι συνθήκες θα είναι 
εξαιρετικά δύσκολες για δύο δεκαετίες τουλάχιστον 
ακόμη. Όποιος δεν το εξηγεί αυτό δημαγωγεί. Είναι 
ευθύνη των κυβερνήσεων που θα προκύψουν μέσα 
στις δύσκολες αυτές συνθήκες να επιλέξουν την 
κατάλληλη πολιτική για την ανάπτυξη της χώρας,  
πολιτική που δεν θα είναι πάντοτε εύκολη, ούτε 
πάντοτε ευχάριστη.
Υπάρχουν πράγματα που θα συμβούν στις δύο 
επόμενες δεκαετίες, τα οποία η Ελλάδα δεν μπορεί 
να αποφύγει.  Αντί λοιπόν να τα υποστεί παθητικά, θα 
πρέπει να τα διαχειριστεί ενεργητικά και επιθετικά. 
Θα πρέπει να προσαρμόσει τις καταναλωτικές και 
εισοδηματικές της ανάγκες στην παραγωγική της 
δυνατότητα.  Θα πρέπει να ρίξει το βάρος στην 
παραγωγή, σύμφωνα και με το σύνθημα «παραγωγή 
ή θάνατος». Η οικονομική ανάταξη και η πολιτισμική 
ανόρθωσή της είναι απαραίτητοι όροι για την 
υπεράσπιση τόσο της εθνικής της ανεξαρτησίας όσο 
και της εθνικής της ταυτότητας και φυσιογνωμίας. 
Σήμερα στην Ελλάδα είναι πολύ συγκεκριμένα 
τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να 
ξεπεράσουμε την κρίση Δυστυχώς, όμως, δεν 
θέλουμε να το παραδεχτούμε και να δούμε την 
πραγματικότητα κατάματα. Παραμένουμε στο 
ποιός θα κάνει τις πιο ανέξοδες και ανεδαφικές 
εξαγγελίες, για να τον χρίσουμε «αριστερό». Στις 
προγραμματικές μου θέσεις, στη «Διακήρυξη» που 
έχω δημοσιοποιήσει, αναφέρομαι με σαφήνεια στη 
μείωση φορολογίας στην παραγωγή και την εργασία 
και μείωση των κρατικών δαπανών προς το 40% του 
ΑΕΠ, όσες είναι  στην Ισπανία,  2,5% -3%  παραπάνω 
από όσες είναι στην Κύπρο –πείτε ότι εδώ  υπάρχει και 
η ανάγκη των δαπανών για την εθνική άμυνα. Μιλώ, 
επίσης, για περιορισμό της δαπάνης για μισθοδοσία 
δημοσίων υπαλλήλων στο 8% του ΑΕΠ –θέλουμε 
επιτελικό κράτος, όχι αργόμισθους. 

4η. ΕΡΩΤ.: Στις επόμενες  εκλογές ο Φορέας που θα 
προκύψει από το εγχείρημά σας θα κατέχει, όπως όλα 
δείχνουν, καλύτερη θέση από τις ξεχωριστές εκείνες 
των σχημάτων που συμμετέχουν στην κοινή αυτή 
προσπάθεια. Το πρόβλημα, όμως, της διακυβέρνησης 
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θα είναι, τότε, μετά τις εκλογές, καίριο και ζωτικό, 
ιδιαίτερα στο πολύ πιθανό ενδεχόμενο της μη 
αυτοδυναμίας της Ν.Δ.  Χωρίς τις υπεκφυγές ότι 
αυτά είναι υποθετικά σενάρια, ή τις γενικόλογες 
απόψεις ότι δεν μπορούμε να προδικάσουμε τις 
εξελίξεις, ποιά είναι η θέση σας για τις συνεργασίες 
συγκυβέρνησης την πιθανότερη με τη Ν.Δ., λόγω 
της πρώτης θέσης, και της λιγότερο πιθανής με τον 
ΣΥΡΙΖΑ ;

ΑΠΑΝΤ.: Το να βρίσκεται η χώρα και οι πολίτες 
μπροστά στο δίλλημα ΣΥΡΙΖΑ ή ΝΔ είναι  τραγική 
κατάντια. Θεωρώ θλιβερό ακόμη και να υπονοεί 
κανείς ότι θα υπάρξει δυνατότητα συνεργασίας 
και, ακόμη περισσότερο, συγκυβέρνησης του νέου 
φορέα με τον ΣΥΡΙΖΑ. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο έφερε την 
Ελλάδα 10 χρόνια πίσω, όχι μόνο επιφέροντας μια 
οικονομική καταστροφή, όχι μόνο καλλιεργώντας 
και βαθαίνοντας την τυφλή αντιπαράθεση και το 
μίσος μεταξύ των Ελλήνων, που δεν θα έπρεπε να 
υπάρχει, αλλά –το κυριότερο– πλαστογραφώντας 
και παραχαράσσοντας την πραγματικότητα. Πρέπει 
να γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να εξηγήσουμε 
στους Έλληνες τι πραγματικά έχει συμβεί και ποια 
είναι η αιτία της σημερινής κρίσης, κατόπιν όλων 
των ψεμάτων που είπε ο ΣΥΡΙΖΑ. 
Από την άλλη πλευρά, είναι η Νέα Δημοκρατία για 
την οποία δεν τρέφω καμία συμπάθεια και δεν έχω 
καμία εμπιστοσύνη και για την οποία πιστεύω ότι 
οφείλει να απολογηθεί στον ελληνικό λαό για την 
επέλευση της κρίσης. Γιατί η αλήθεια είναι πως η 
ΝΔ, η ελληνική δεξιά, φέρει τόσο διαχρονικά όσο 
ειδικότερα την περίοδο 2004-2009, την κύρια ευθύνη 
για τη χρεοκοπία και την κατάρρευση της χώρας. 
Με αυτή, λοιπόν, τη Νέα Δημοκρατία πιστεύω ότι 
θα είναι αναπόφευκτο να συζητήσει ο νέος φορέας 
για συνεργασία μαζί της, εάν κριθεί εθνικά αναγκαίο. 
Αλλά αυτό θα πρέπει, όπως έχω ξαναπεί, να γίνει στη 
βάση μιας πολύ αυστηρά καθορισμένης συμφωνίας 
από την οποία δεν θα επιτρέπεται να παρεκκλίνουμε 
ούτε στο ελάχιστο.
Και κάτι άλλο. Για να γίνει μέρος της προσπάθειας 
σωτηρίας της χώρας, η ΝΔ οφείλει και πρέπει να 
ξεπεράσει τα αμαρτήματα που τη βαραίνουν –
και αυτά είναι συγκεκριμένα. Έχει μια κομματική 
βάση και έναν κομματικό πυρήνα που είναι στενά 
συνδεδεμένοι με το πελατειακό κράτος του 
παρελθόντος. Θα πρέπει να κάνει μια μεγάλη 
υπέρβαση, η οποία περιλαμβάνει, ως απαραίτητο 
όρο, την αποδοχή της τεράστιας ευθύνης της, ειδικά 
στην περίοδο 2004-2009, για την κατάρρευση της 
χώρας. Δεν την έχω δει ακόμη.

5η. ΕΡΩΤ.: Στις εκλογές για την ανάδειξη του 
Προέδρου της κεντροαριστεράς, εννέα από τους δέκα 
υποψηφίους δεν θα έχουν κερδίσει, ο/η πρόεδρος-
νικητής θα είναι ένας. Υπάρχει δεσμευτικό, 
κοινά συμφωνημένο, ακόμα και υπογεγραμμένο, 
πλαίσιο μεταξύ των συμπραττουσών δυνάμεων και 
στελεχών για την εξέλιξη του εγχειρήματος; Θα το 
στηρίξουν όλοι και πώς είναι αυτό βέβαιο; Τι θα 
περιλαμβάνει η εξέλιξή του πολιτικά,  οργανωτικά 
και θεσμικά στο εσωτερικό του;  Εσείς, πώς βλέπετε 
το ρόλο σας μετά την εκλογή του/της προέδρου και 
ποιά ζητήματα κρίνετε άμεσης υλοποίησης ;  

ΑΠΑΝΤ.: Υπάρχει το πλαίσιο  της επιτροπής 
Αλιβιζάτου. Οι υποψήφιοι  δεν είχαν, δεν έχουν και, 
εξ όσων φαίνεται, ούτε πρόκειται να έχουν κάποια 
κοινή συνάντηση και κάποιο κοινό θεσμικό ρόλο. 
Η κα Γεννηματά τον αρνήθηκε στον κ. Αλιβιζάτο. 
Σχετικά, τώρα, με το κατά πόσο το εγχείρημα για 
έναν, ενιαίο φορέα θα το στηρίξουν όλοι, αυτό δεν 
είναι κάτι που μπορώ να γνωρίζω. 
Κατ’ αρχάς, θα πρέπει να είναι σαφές ότι μιλάμε για 
έναν νέο, ενιαίο φορέα. Τουλάχιστον εγώ μόνον αυτό 
αναγνωρίζω. Δεν υπάρχουν πουθενά στον κόσμο 
κόμματα που αποτελούνται από άλλα κόμματα, 
δεν υπάρχει «κόμμα κομμάτων». Η δημιουργία ενός 
εντελώς νέου φορέα είναι απολύτως απαραίτητη για 
δύο λόγους. 
Πρώτον, γιατί αν ήταν μία συγκόλληση, ένα 
μετωπικό σχήμα άλλων κομμάτων, δεν θα μπορούσε 
να λειτουργήσει, δεν θα είχε καμία αξιοπιστία και 
κανείς δεν θα ασχολιόταν μαζί του. Δεύτερον, το 
οποίο είναι και το πιο σοβαρό, είναι το εξής: τα παλιά 
κόμματα έχουν κλείσει τον κύκλο τους.
Αισθάνομαι συμπάθεια και πολιτική συγγένεια 
με τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, ειδικά αυτόν που έχει 
απομείνει τώρα που οι κρατιστές έφυγαν για να 
ενσωματωθούν στο ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να συνεχίσουν 
να εφαρμόζουν και να προωθούν τις καταστροφικές 
για τη χώρα πολιτικές τους. Πλην όμως, και το 
εναπομείναν ΠΑΣΟΚ δεν είναι σε θέση με τη 
λογική και την ιδεολογία που είναι ενσωματωμένη 
μέσα στις δομές του και στις λειτουργίες του, να 
δώσει απαντήσεις στα προβλήματα της Ελλάδας. 
Καταρχήν έχει το ίδιο βασικό πρόβλημα που έχει 
και η Νέα Δημοκρατία: δεν έχει εξηγήσει στον 
κόσμο ποια ήταν τα σφάλματα που έκανε σε όλη τη 
διάρκεια των κυβερνήσεών του, που οδήγησαν στη 
σημερινή κατάσταση. Έχετε ακούσει κάποιο από τα 
στελέχη του να μιλάει για αυτό; Αν όμως δεν το πεις 
αυτό, οι μεν πολίτες δεν θα σε πιστέψουν ποτέ, η 
δε πολιτική σου δε θα μπορεί να έχει κατεύθυνση –
ακριβώς αυτό που συμβαίνει σήμερα με το ΠΑΣΟΚ, 
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το οποίο για τους λόγους αυτούς δεν πρόκειται να 
γίνει ποτέ ξανά πλειοψηφικό στην κοινωνία. Και, 
πέρα από αυτό, έχετε ποτέ ακούσει από τα στελέχη 
που είναι συνδεδεμένα με το ΠΑΣΟΚ να σας μιλούν 
για τις πραγματικές τομές που πρέπει να γίνουν στην 
Ελληνική κοινωνία; 
Για αυτό τον λόγο μπήκα στην πολιτική. Γιατί αυτά 
δεν τα άκουγα από κανέναν και γιατί πιστεύω ότι 
κάποιος πρέπει να τα πει και, το κυριότερο, κάποιος 
πρέπει να τα εφαρμόσει.  Με το να μιλάμε διαρκώς και 
αποκλειστικώς, και μάλιστα με θεολογικούς όρους, 
για την παράταξη και για την ανάγκη επιβίωσής 
της δεν προσφέρουμε τίποτε στον ελληνικό λαό. 
Αντίθετα, εκείνο που έχει σημασία και που θα 
καθορίσει την πορεία τού όλου εγχειρήματος είναι να 
δώσουμε απαντήσεις στα υπαρκτά προβλήματα της 
χώρας. Εάν επικρατήσει η αντίληψη αναπαραγωγής 
του Πασοκικού παρελθόντος, ακόμη και με μια 
ελαφρά διαφοροποιημένη οργανωτική μορφή, 
το αποτέλεσμα δεν θα είναι τίποτε άλλο παρά η 
συνέχιση του εκφυλισμού και της παρακμής όλου του 
κεντρώου δημοκρατικού πολιτικού χώρου. 

Το πραγματικά κρίσιμο ζήτημα, λοιπόν, δεν είναι 
εάν το εγχείρημα του νέου, ενιαίου φορέα το 
στηρίξουν όλοι οι υποψήφιοι ή όχι. 
Το κρίσιμο είναι να το στηρίξουν πολλές δεκάδες 
χιλιάδες πολίτες, που θα αποφασίσουν ότι το σπίτι 
στο οποίο ζει σήμερα η ιστορική δημοκρατική 
παράταξη δεν της ταιριάζει. Ότι είναι ένα απεχθές 
σπίτι, παλιό, γεμάτο μούχλα και υγρασία, στο 
οποίο ενίοτε κυκλοφορούν φαντάσματα ή ζόμπι. 
Ότι χρειάζεται να ανοίξουν πόρτες και παράθυρα, 
να μπει φρέσκος αέρας και φως, νέες ιδέες που 
συνάδουν με τις πραγματικότητες της εποχής μας 
και νέα πρόσωπα, φυσικοί φορείς των ιδεών αυτών. 
Εάν, με λίγα λόγια, δεκάδες χιλιάδες πολίτες 
θελήσουν να πάρουν την τύχη της παράταξης στα 
χέρια τους και, κυρίως, τις τύχες της χώρας στα 
χέρια τους. 
Και να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στον εαυτό 
τους. Αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα. 
Η σύγκρουση είναι ανάμεσα στο νέο και στις 
ποικίλες εκδοχές του παλιού. 
Αυτήν την μάχη δίνω. -

Χρήστος ΚΑΓΚΑΡΑΣ : Η Γρανήτσα 1984
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ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ
Πρόεδρος ‘‘ΠΟΤΑΜΙ’’

1η ΕΡΩΤ.:  Ο όρος ‘‘κεντροαριστερά’’ είναι 
πολυχρησιμοποιημένος και στην τρέχουσα, 
καθημερινή συζήτηση κυριαρχεί. Ωστόσο, και 
επειδή  είναι  μάλλον περιγραφικός μιας  περιοχής 
της ‘‘γεωγραφίας του πολιτικού σκηνικού’’, 
επιχειρήθηκε να αποκτήσει την αναγκαία του 
πολιτική ταυτότητα και το εγχείρημα που βρίσκεται 
σε εξέλιξη να  προσδιορισθεί, να ονομασθεί 
ακριβέστερα. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται 
οι όροι : ‘‘Κέντρο’’, ‘‘Προοδευτικό κέντρο’’, 
‘‘Σοσιαλδημοκρατία’’, ‘‘Μεταρρυθμιστικό κέντρο’’, 
‘‘Δημοκρατική Παράταξη’’, κλπ. Για τις δικές σας 
αρχές και θέσεις, ποιός όρος τις αντιπροσωπεύει 
καλύτερα , ποιά είναι η θεμελίωσή του και τί 
ακριβώς απηχεί ; 

ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ

Ανδρέας ΚΡΥΣΤΑΛΗΣ : Ψαροχώρι
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ΑΠΑΝΤ.: Τα πάντα θα εξαρτηθούν από τη μεγάλη 
συμμετοχή των προοδευτικών πολιτών στις 12 
Νοεμβρίου. Μπορεί στη διαδικασία να φαίνεται ότι 
είναι μπροστά το Ποτάμι, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΙΔΗΣΟ, 
η ΔΗΜΑΡ, οι Κινήσεις, οι Μεταρρυθμιστές αλλά το 
κάλεσμα αφορά τους ανθρώπους που τα τελευταία 
χρόνια παραμένουν επιφυλακτικοί και απόμακροι 
από την πολιτική. Αυτοί είναι που πρέπει να 
ψηφίσουν. Αν ψηφίσουν αυτοί, τότε θα έχουμε ένα 
εντελώς νέο κόμμα.

2η ΕΡΩΤ.: Η χώρα διανύει το 8ο έτος της κρίσης 
και των Μνημονίων. Η επικρατούσα άποψη, όπως 
αυτή αποτυπώνεται και στους κοινοβουλευτικούς 
συσχετισμούς όλου του φάσματος, από τη ‘‘Ν.Δ.’’, 
μέχρι τα όρια του ΚΚΕ, περιλαμβανομένης και 
της κυβέρνησης και των φορέων που συμμετέχουν 
στο εγχείρημα της κεντροαριστεράς, είναι 
ότι  η είσοδος και η εφαρμογή σε ό,τι ήταν και 
περιλαμβάνουν τα Μνημόνια ήταν αναπόφευκτη 
και, τώρα πλέον, η μόνη εφικτή διέξοδος.  Η, 
δε,  υπάρχουσα κριτική  απέναντι σ΄ αυτή τη 
γραμμή ενώ διαθέτει ευρύ κοινωνικό ακροατήριο 
εμφανίζεται αναποτελεσματική. Ποιά είναι  η 
θέση σας ; Μπορούσε να υπάρξει άλλος δρόμος, 
διαφορετικός από αυτόν των Μνημονίων ; Μπορεί, 



τώρα, να δεχθούν οι υφιστάμενες δεσμεύσεις 
βελτιώσεις ; Ποιές είναι αυτές και πως, πράγματι,  
θα επιτευχθούν ;  

ΑΠΑΝΤ. : Ο νέος μεγάλος προοδευτικός 
φορέας πρέπει να έχει ξεκάθαρες κυβερνητικές 
προτεραιότητες. Έδωσα στη δημοσιότητα (21)  
προτάσεις για τα μεγάλα προβλήματα της χώρας. 
Οι προτεραιότητες μου είναι ξεκάθαρες: διάλυση 
του κομματικού κράτους, άνοιγμα της παιδείας, 
αντιμετώπιση της ανεργίας και της νεανικής 
φτώχειας και βέβαια η προστασία των πολιτών 
από τη βία που εξαπλώνεται παντού. Πρέπει, με 
την ευκαιρία, να σημειώσω, στο σημείο αυτό ότι 
ο εκλογικός  νόμος που ψήφισε η κυβέρνηση των  
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ οδηγεί σε κατακερματισμό του 
πολιτικού συστήματος και ατέρμονες πολύμηνες 
διαπραγματεύσεις για τη συγκρότηση κυβέρνησης. 
Αυτή είναι μια πολυτέλεια που μπορεί να γίνεται 
στην Ολλανδία και το Βέλγιο. Εδώ σε 3 μήνες 
ακυβερνησίας δεν θα υπάρχει χώρα.

3η. ΕΡΩΤ.: Κοινός τόπος για όλες τις πολιτικές 
δυνάμεις του δημοκρατικού, συνταγματικού τόξου 
είναι η ανάπτυξη. Όμως η γενικότητα στους στόχους 
και στα μέσα δεν βοηθούν. Μπορείτε να αναφέρετε 
με συγκεκριμένο τρόπο, άμεσες και ρεαλιστικές 
προτεραιότητες, άμεσα και αποτελεσματικά 
μέτρα, συγκεκριμένους τομείς και δυνάμεις που θα 
καταστήσουν την ανάπτυξη πραγματικότητα, στο 
πλαίσιο  της επόμενης τετραετίας ;

ΑΠΑΝΤ.: Έχω δώσει στη δημοσιότητα 21 προτάσεις 
που απαντούν στα μεγάλα προβλήματα της 
χώρας. Μια απός τις βασικές προτεραιότητες 
είναι, να διευκολύνουμε αντί να βάζουμε εμπόδια 
στις επενδύσεις. Η σημερινή κυβέρνηση των 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ το πρωί υπογράφει τις συμβάσεις 
παραχώρησης και το βράδυ βάζει εμπόδια στους 
επενδυτές. Αυτό πρέπει να σταματήσει, πρέπει 
να χτίσουμε, σθεναρά και μεθοδικά, σχέσεις 
εμπιστοσύνης της χώρας με την επενδυτική 
κοινότητα. Στο Ελληνικό θα δουλέψουν όταν 
τελειώσει το έργο, 70.000 άνθρωποι. Για να γίνει 
η χώρα ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις, 
χρειάζεται να γίνουν πολλά. Χρειάζεται λειτουργική 
δημόσια διοίκηση, απλοποίηση στη διαδικασία 
της αδειοδότησης, μείωση της γραφειοκρατίας, 
επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης, 
σταθερό φορολογικό πλαίσιο. Εγώ θα ξεκινούσα 
αμέσως από την αδειοδότηση και το φορολογικό.  
Προτείνουμε την απαγόρευση στις δημόσιες 
υπηρεσίες να ζητούν ξανά από τον πολίτη στοιχεία 
που ήδη έχουν δοθεί μια φορά στο κράτος. Επίσης, 

ενα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι η νεανική 
ανεργία και φτώχεια. Μια από τις προτάσεις μας 
είναι να δώσουμε κίνητρα για τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης. Να μην υπάρχει ταμείο ανεργίας 
αλλά ένα «ταμείο εργασίας». Να δώσουμε ένα 
κίνητρο στις 600.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις να 
προσλάβουν από έναν άνθρωπο. Αν το πετύχουμε, 
εάν οι μισές πάρουν έναν άνθρωπο με ελάφρυνση 
της επιχείρησης στις εισφορές προς το κράτος, τότε 
θα μειωθεί και η ανεργία. Επίσης προτρείνουμε 
μείωση για 3 χρόνια φόρων και εισφορών για 
νέους που ανοίγουν επιχείρηση, σε συνάρτηση με 
τον αριθμό των απασχολούμενων Το πρώτο που 
χρειάζεται είναι η πολιτική βούληση. Κι αυτή δεν 
μπορεί να σταματάει σε δηλώσεις και προσκλήσεις, 
αλλά πρέπει να εκφράζεται στην πράξη. Οταν η 
χώρα κατρακυλάει σε όλους τους διεθνείς δείκτες 
ανταγωνιστικότητας,πώς θα μας εμπιστευθούν οι 
επενδυτές;

4η ΕΡΩΤ. : Στις επόμενες  εκλογές ο Φορέας που θα 
προκύψει από το εγχείρημά σας  θα κατέχει όπως 
όλα δείχνουν καλύτερη θέση από τις ξεχωριστές 
εκείνες των σχημάτων που συμμετέχουν στην 
κοινή αυτή προσπάθεια. Το πρόβλημα, όμως, της 
διακυβέρνησης θα είναι, τότε, μετά τις εκλογές, 
καίριο και ζωτικό, ιδιαίτερα στο πολύ πιθανό 
ενδεχόμενο της  μη αυτοδυναμίας της ‘‘Ν.Δ.’’.  
Χωρίς τις υπεκφυγές ότι αυτά είναι  υποθετικά 
σενάρια, ή τις γενικόλογες απόψεις ότι δεν 
μπορούμε να προδικάσουμε τις εξελίξεις , ποιά είναι 
η θέση σας για τις συνεργασίες συγκυβέρνησης την 
πιθανότερη με τη ‘‘Ν.Δ.’’, λόγω της πρώτης θέσης, 
και της λιγότερο πιθανής με τον ΣΥΡΙΖΑ; 

ΑΠΑΝΤ. : Η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι 
μια τερατογένεση που προέκυψε από την μίξη μιας 
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Ανδρέας ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ : Ο Εργάτης 1938



ιδεοληπτικής αριστεράς με λίγη από ακροδεξιά που 
τους ένωσε ο λαϊκισμός και οι καρέκλες της εξουσίας. 
Δεν υπάρχουν λοιπόν περιθώρια συνεργασίας. Οι 
κυβερνήσεις συνεργασίας πρέπει να γίνονται όπως 
στην Ευρώπη. Μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις 
που καταλήγουν  σε συμβόλαια των πολιτικών 
δυνάμεων. Να μην ισχύει το “δίνουμε τα χέρια και 
μοιράζουμε τις καρέκλες”. Ο στόχος μας είναι ένα 
μεγάλο κόμμα, ένα κόμμα που θα μπορεί να κοιτάξει 
στα μάτια τους αντιπάλους και να θέσει αυτό τους 
όρους της μεγάλης πολιτικής αλλαγής που έχει 
ανάγκη η χώρα. 

5η ΕΡΩΤ.:  Στις εκλογές για την ανάδειξη του 
Προέδρου της κεντροαριστεράς, εννέα από τους δέκα 
υποψηφίους δεν θα έχουν κερδίσει, ο/η πρόεδρος 
- νικητής θα είναι ένας. Υπάρχει δεσμευτικό, 
κοινά συμφωνημένο, ακόμα και υπογεγραμμένο, 
πλαίσιο μεταξύ των συμπραττουσών δυνάμεων και 
στελεχών για την εξέλιξη του εγχειρήματος ; Θα το 
στηρίξουν όλοι και πως είναι αυτό βέβαιο ; Τι θα 
περιλαμβάνει η εξέλιξη του πολιτικά,  οργανωτικά 
και θεσμικά στο εσωτερικό του ;  Εσείς, πως βλέπετε 
το ρόλο σας μετά την εκλογή του/της προέδρου και 
ποιά ζητήματα κρίνετε άμεσης υλοποίησης ;  

ΑΠΑΝΤ. : Η εκλογή του νέου αρχηγού από 50.000 
ψηφοφόρους θα δείξει ότι ο νέος φορέας δεν 
ενδιαφέρει την κοινωνία. Αν ψηφίσουν μόνο οι 
κομματικοί δεν θα έχουμε καμία δυναμική.  
Αν ψηφίσουν όμως 200.000, τότε θα αλλάξουν οι όροι 
του πολιτικού παιχνιδιού. Πρέπει όλοι οι υποψήφιοι 
να αντιληφθούν πως η μεγάλη συμμετοχή θα είναι 
προς όφελος όλων. Θα δείξει πως ο χώρος δεν είναι 
κλειστός, μίζερος και  φοβικός αλλά ανοικτός και 
έτοιμος να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό, Σ΄ αυτό 
επιμένουμε, αυτό επιδιώκουμε.
Οι οριστικές αποφάσεις για την οργάνωση του νέου 
φορέα θα παρθούν στο συνέδριο που θα γίνει την 
Άνοιξη του 2018. Εκεί θα είμαστε όλοι παρόντες. 
Για να ξεκινήσει όμως αυτή η προσπάθεια έπρεπε εγώ 
και η κυρία Γεννηματά να ορίσουμε τους κανόνες. 
Τότε δεν υπήρχαν υποψήφιοι. 
Συμφωνήσαμε, ακόμα, σχετικά με το θέμα που 
συζητείται την τελευταία περίοδο, παρουσία του 
κ.Αλιβιζάτου, ότι ο νέος αρχηγός θα είναι υπεύθυνος 
για τον συντονισμό των δύο κοινοβουλευτικών 
ομάδων και θα είναι αυτός που θα οδηγήσει τον νέο 
φορέα στις εθνικές εκλογές. 
Πήραμε αυτή την τολμηρή απόφαση με ρίσκο και 
για τους δύο, γιατί η θέση του αρχηγού είναι μια. -

Βασίλειος ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ : Εξοχική Κατοικία 1938-40
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ΚΑΜΙΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Δήμαρχος Αθηναίων

1η ΕΡΩΤ.:  Ο όρος ‘‘κεντροαριστερά’’ είναι 
πολυχρησιμοποιημένος και στην τρέχουσα, 
καθημερινή συζήτηση κυριαρχεί. Ωστόσο, και 
επειδή  είναι  μάλλον περιγραφικός μιας  περιοχής 
της ‘‘γεωγραφίας του πολιτικού σκηνικού’’, 
επιχειρήθηκε να αποκτήσει την αναγκαία του 
πολιτική ταυτότητα και το εγχείρημα που 
βρίσκεται σε εξέλιξη να  προσδιορισθεί, να 
ονομασθεί ακριβέστερα. Για το σκοπό αυτό 

Ανδρέας ΚΡΥΣΤΑΛΗΣ : Ψαράδες στην ακρογιαλιά

ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ

χρησιμοποιούνται οι όροι : ‘‘Κέντρο’’, ‘‘Προοδευτικό 
κέντρο’’, ‘‘Σοσιαλδημοκρατία’’, ‘‘Μεταρρυθμιστικό 
κέντρο’’, ‘‘Δημοκρατική Παράταξη’’, κλπ. Για 
τις δικές σας αρχές και θέσεις, ποιός όρος τις 
αντιπροσωπεύει καλύτερα , ποιά είναι η θεμελίωσή 
του και τί ακριβώς απηχεί ; 

AΠANT.: Δεν μου αρέσουν οι ταμπέλες. Αυτή τη 
στιγμή υπάρχει μια τομή που διατρέχει οριζόντια 
όλο το πολιτικό σύστημα, η τομή ανάμεσα στην 
πρόοδο και τη συντήρηση. Εμείς δημιουργούμε 
μια παράταξη που θα μιλάει με έναν νέο, σύγχρονο 
προοδευτικό λόγο που θα βασίζεται στις διαχρονικές 
αρχές και αξίες μας, μια παράταξη που απέναντι στο 
λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ και το συντηρητισμό της ΝΔ, 
θα ορθώνει το δικό της ξεκάθαρο πολιτικό στίγμα. 
Ένα στίγμα βαθιά προοδευτικό που θα οριοθετεί 
ξανά τι σημαίνει πρόοδος και τι συντήρηση σε 
μια σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία. Οφείλουμε 
να εξηγήσουμε στους πολίτες ότι πρόοδος δεν 
είναι μια σημαία ευκαιρίας που σηκώνει σήμερα ο 
ΣΥΡΙΖΑ και κατά περίσταση η ΝΔ, αλλά μια βαθιά 
πολιτική διεργασία που βρίσκεται ριζωμένη στη 
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ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ

Ιφιγένεια ΛΑΓΑΝΑ : Μεσολόγγι 1968

μεταρρυθμιστική και δημοκρατική κληρονομιά της 
δικής μας παράταξης.

2η ΕΡΩΤ.: Η χώρα διανύει το 8ο έτος της κρίσης 
και των Μνημονίων. Η επικρατούσα άποψη, όπως 
αυτή αποτυπώνεται και στους κοινοβουλευτικούς 
συσχετισμούς όλου του φάσματος, από τη ‘‘Ν.Δ.’’, 
μέχρι τα όρια του ΚΚΕ, περιλαμβανομένης και της 
κυβέρνησης και των φορέων που συμμετέχουν στο 
εγχείρημα της κεντροαριστεράς, είναι ότι  η είσοδος 
και η εφαρμογή σε ό,τι ήταν και περιλαμβάνουν τα 
Μνημόνια ήταν αναπόφευκτη και, τώρα πλέον, η μόνη 
εφικτή διέξοδος.  Η, δε,  υπάρχουσα κριτική  απέναντι 
σ΄ αυτή τη γραμμή ενώ διαθέτει ευρύ κοινωνικό 
ακροατήριο εμφανίζεται αναποτελεσματική. Ποιά 
είναι  η θέση σας; Μπορούσε να υπάρξει άλλος 
δρόμος, διαφορετικός από αυτόν των Μνημονίων 
; Μπορεί, τώρα, να δεχθούν οι υφιστάμενες 
δεσμεύσεις βελτιώσεις; Ποιές είναι αυτές και πως, 
πράγματι,  θα επιτευχθούν ;  

ΑΠΑΝΤ.: Εδώ, υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση. 
Δεν έφεραν τα μνημόνια την κρίση, αλλά η κρίση 
τα μνημόνια. Και βασικός υπεύθυνος για την 
κατάσταση αυτή είναι η κυβέρνηση Καραμανλή, στη 
θητεία της οποίας εκτινάχθηκαν τα ελλείμματα και οι 
δημόσιες δαπάνες με τα γνωστά αποτελέσματα. Και 
στη συνέχεια, όταν η Δημοκρατική παράταξη σήκωνε 

μόνη της το βάρος, πάλι η ΝΔ ήταν αυτή που 
μοίραζε υποσχέσεις για μηδενισμό ελλειμμάτων 
με τα Ζάππεια. Από κει και πέρα, ο οδικός χάρτης 
υπάρχει. Και μας τον έχουν δείξει χώρες που μπήκαν 
μετά από μας στην κρίση και βγήκαν πριν από μας, 
χώρες όπως η Ιρλανδία, η Κύπρος, η Πορτογαλία. 
Τι κάνανε αυτοί; Συμφωνήσαν σε 5 βασικά θέματα, 
τα υλοποιήσαν και προχωρήσαν μπροστά. Μια 
τέτοια βαθιά συναίνεση θα πρέπει αν υπάρξει και 
στο ελληνικό πολιτικό σύστημα.

3η. ΕΡΩΤ.: Κοινός τόπος για όλες τις πολιτικές 
δυνάμεις του δημοκρατικού, συνταγματικού τόξου 
είναι η ανάπτυξη. Όμως η γενικότητα στους στόχους 
και στα μέσα δεν βοηθούν. Μπορείτε να αναφέρετε 
με συγκεκριμένο τρόπο, άμεσες και ρεαλιστικές 
προτεραιότητες, άμεσα και αποτελεσματικά 
μέτρα, συγκεκριμένους τομείς και δυνάμεις που θα 
καταστήσουν την ανάπτυξη πραγματικότητα, στο 
πλαίσιο  της επόμενης τετραετίας ;

ΑΠΑΝΤ.: Υπάρχουν αυτή τη στιγμή σοβαρά θέματα 
που απασχολούν κάθε σπίτι, κάθε επιχειρηματία, 
κάθε οφειλέτη. Και εδώ, θα συμφωνήσω ότι πρέπει 
να πούμε συγκεκριμένα πράγματα. Αρχικά να 
ξεδιαλύνουμε μια μεγάλη παρεξήγηση. Το μείγμα 
των δημοσιονομικών μέτρων αποφασίζεται και 
καθορίζεται από την κυβέρνηση. Και η κυβέρνηση 
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ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ

των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ έχει επιλέξει να βρίσκεται 
απέναντι στον ελεύθερο επαγγελματία, στο 
μικρομεσαίο επιχειρηματία, απέναντι στην υγιή 
επιχειρηματικότητα.
Τι προτείνουμε εμείς;
-          Σταδιακή μείωση φορολογικών συντελεστών σε 
όλους τους τύπους των επιχειρήσεων. Αποδείχθηκε 
από όλα τα χρόνια ότι υπερφορόλογηση έχει 
ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Οδηγεί τελικά 
σε υστέρηση των εσόδων - Μάλιστα, τα νέα μέτρα 
οδήγησαν σε περαιτέρω συρρίκνωση των εσόδων 
από φορολογία - 2,5 δις λιγότερα δηλώσαν φέτος 
οι Έλληνες.
- Πρέπει να προχωρήσουμε σε μείωση ασφαλιστι-
κών εισφορών για τις επιχειρήσεις για να 
καταπολεμήσουμε την μαύρη εργασία και να 
δώσουμε την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να 
κάνουν ξανά προσλήψεις. Πρέπει οι ελεύθεροι 
επαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες 
να αναπνεύσουν. Πλέον όσοι έχουν μια μικρή ή 
μικρομεσαία επιχείρηση έχουν φτάσει να πληρώνουν 
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το 70% των εσόδων τους σε φόρους και εισφορές. 
Στην ουσία δουλεύουν μόνο για να πληρώνουν 
το κράτος. Έτσι στραγγαλίζουμε κάθε προοπτική 
ανάπτυξης. Η σημερινή κατάσταση ενισχύει την 
παραοικονομία, οδηγεί στο κλείσιμο επιχειρήσεων 
και  χιλιάδες επαγγελματίες στην ανεργία.
-    Πρέπει να επιταχυνθεί τόσο η αξιολόγηση όσο και η 
προκήρυξη προγραμμάτων ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακό 
Νόμο. Σας λέω ενδεικτικά ότι 4 προγράμματα ΕΣΠΑ 
και ο Αναπτυξιακός Νόμος έχουν καθυστερήσει 
πάνω από 1 χρόνο να αξιολογηθούν οι αιτήσεις.
- Ο νόμος Κατσέλη πρέπει να τροποποιηθεί. 
Βασίστηκε σε καλές προθέσεις, αλλά έχει οριζόντια 
λογική με αποτέλεσμα να την εκμεταλλευτούν οι 
στρατηγικοί κακοπληρωτές που αυτοί τη στιγμή 
αποτελούν το 25% των κόκκινων δανείων. Δεν 
γίνεται για τους έχοντας μπαταχτσήδες να την 
πληρώνουν αυτοί που αποδεδειγμένα δεν μπορούν 
να ανταπεξέλθουν.
Εμείς στο Δήμο έχουμε αποδείξει ότι όταν υπάρχει 
πολιτική βούληση, μπορούμε να τα καταφέρουμε. 
Μειώσαμε οικιακά και επαγγελματικά τέλη – 
πετύχαμε ενίσχυση εσόδων, συμμαζέψαμε περιττές 
δαπάνες – πετύχαμε πλεόνασμα 27 εκ όταν 
παραλάβαμε έλλειμμα 47 εκ.. Και το πετύχαμε 
χωρίς να μας το πει, χωρίς να μας το επιβάλλει 
καμιά τρόικα.

4η ΕΡΩΤ. : Στις επόμενες  εκλογές ο Φορέας που θα 
προκύψει από το εγχείρημά σας  θα κατέχει όπως 
όλα δείχνουν καλύτερη θέση από τις ξεχωριστές 
εκείνες των σχημάτων που συμμετέχουν στην 
κοινή αυτή προσπάθεια. Το πρόβλημα, όμως, της 
διακυβέρνησης θα είναι, τότε, μετά τις εκλογές, 
καίριο και ζωτικό, ιδιαίτερα στο πολύ πιθανό 
ενδεχόμενο της  μη αυτοδυναμίας της ‘‘Ν.Δ.’’.  
Χωρίς τις υπεκφυγές ότι αυτά είναι  υποθετικά 
σενάρια, ή τις γενικόλογες απόψεις ότι δεν 
μπορούμε να προδικάσουμε τις εξελίξεις , ποιά είναι 
η θέση σας για τις συνεργασίες συγκυβέρνησης την 
πιθανότερη με τη ‘‘Ν.Δ.’’, λόγω της πρώτης θέσης, 
και της λιγότερο πιθανής με τον ΣΥΡΙΖΑ; 

ΑΠΑΝΤ.: Αν και μιλάτε με έναν άνθρωπο που 
θεωρεί τη συνεργασία βασικό παράγοντα καλού 
αποτελέσματος, να ξέρετε ότι, όπως είπα και 
κατά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς μου, η 
κυβέρνηση είναι δέσμια της λαϊκίστικης τακτικής, 
ενώ η αντιπολίτευση παλεύει με τον συντηρητικό 
εαυτό της.
Εμείς αυτή τη στιγμή δημιουργούμε μια μεγάλη 
ισχυρή παράταξη με πλειοψηφικά χαρακτηριστικά 
και σαφές προγραμματικό πλαίσιο, δεν δημιουργούμε 
τη «συμμαχία των προθύμων» του κ. Τσίπρα ή του 

Κούλα ΜΠΕΚΙΑΡΗ : Δέντρα-Πάρκο 1950-59 



κ. Μητσοτάκη. Μετά, ας αποφασίσουν οι άλλοι 
πόσο κοντά σε μας θα βρίσκονται. Προχωρούμε 
στο εγχείρημα αυτό για να επανασυνδέσουμε τους 
δεσμούς της Παράταξής μας με την κοινωνία, γιατί 
μόνο έτσι θα γίνουμε ξανά πλειοψηφικό ρεύμα. Και 
αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί στις εκλογές αυτές 
το δίλημμα δεν είναι αν θα πάμε με τη ΝΔ ή τον 
ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ποιανού συμπλήρωμα θα γίνουμε. 
Το δίλημμα είναι αν θέλουμε μια παράταξη του 6,7 
ή έστω του 10% ή μια παράταξη που στις επόμενες 
εκλογές θα είναι δεύτερο κόμμα. Μια παράταξη μικρή, 
χωρισμένη σε κομματικά φέουδα ή μια παράταξη 
ενωμένη και μεγάλη. Αυτό είναι το δίλημμα.

5η ΕΡΩΤ.:  Στις εκλογές για την ανάδειξη του 
Προέδρου της κεντροαριστεράς, εννέα από τους δέκα 
υποψηφίους δεν θα έχουν κερδίσει, ο/η πρόεδρος - 
νικητής θα είναι ένας. Υπάρχει δεσμευτικό, κοινά 
συμφωνημένο, ακόμα και υπογεγραμμένο, πλαίσιο 
μεταξύ των συμπραττουσών δυνάμεων και στελεχών 
για την εξέλιξη του εγχειρήματος ; Θα το στηρίξουν 
όλοι και πως είναι αυτό βέβαιο ; Τι θα περιλαμβάνει 
η εξέλιξη του πολιτικά,  οργανωτικά και θεσμικά 
στο εσωτερικό του ;  Εσείς, πως βλέπετε το ρόλο 
σας μετά την εκλογή του/της προέδρου και ποιά 

ζητήματα κρίνετε άμεσης υλοποίησης ;  

ΑΠΑΝΤ.: Το έχω τονίσει κατά καιρούς, το λέω και 
τώρα. Ηρθα για να μείνω, συνιδρυτής του νέου 
πολιτικού φορέα της προοδευτικής δημοκρατικής 
παράταξης. Και θα συνεισφέρω από όποια θέση 
βρίσκομαι και θα διεκδικώ να πείσω για τις απόψεις 
μου. Είμαι σίγουρος ότι και οι συνυποψήφιοι την 
επόμενη ημέρα μετά τις εκλογές θα στηρίξουν το 
νέο εγχείρημα, για το καλό της παράαξης και της 
χώρας.

Από κει και πέρα, ο νέος πολιτικός φορέας 
που έρχεται, δεν θα είναι κόμμα αρχηγικό. Τα 
αρχηγικά κόμματα είναι αναχρονισμός. Δείτε πως 
λειτουργούμε στο δήμο Αθηναίων. Ο δήμος έχει 
10 αντιδημάρχους με αυξημένες αρμοδιότητες, 
με αυτονομία δράσης. Ενημερώνομαι, δίνω 
κατευθύνσεις, συντονίζω, παρεμβαίνω στα κρίσιμα. 
Η διακυβέρνηση του δήμου είναι συλλογική, 
ανοιχτή, διαβουλευτική. Το κόμμα λοιπόν θα 
λειτουργεί έτσι. Με αυτοτέλεια, αυτονομία, σχέδιο 
και συντονισμό. Είμαστε στην εποχή των δικτύων, 
όχι στην εποχή του ιεραρχιών του στρατού και του 
τρόμου ή της λατρείας του αρχηγού. -
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ΠΟΝΤΑΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
                                                        Νομικός

1η.ΕΡΩΤ.: Ο όρος ‘‘κεντροαριστερά’’ είναι πολυχρη-
σιμοποιημένος και στην τρέχουσα, καθημερινή 
συζήτηση κυριαρχεί. Ωστόσο, και επειδή  είναι  
μάλλον περιγραφικός μιας  περιοχής της ‘’γεωγραφίας 
του πολιτικού σκηνικού’’, επιχειρήθηκε να αποκτήσει 
την αναγκαία του πολιτική ταυτότητα και το 
εγχείρημα που βρίσκεται σε εξέλιξη να  προσδιορισθεί, 
να ονομασθεί ακριβέστερα. Για το σκοπό αυτό 
χρησιμοποιούνται οι όροι  ‘‘Κέντρο’’, ‘‘Προοδευτικό 
κέντρο’’, ‘‘Σοσιαλδημοκρατία’’, ‘‘Μεταρρυθμιστικό 
κέντρο’’, ‘‘Δημοκρατική Παράταξη’’, κλπ. Για τις δικές 
σας αρχές και θέσεις, ποιός όρος τις αντιπροσωπεύει 
καλύτερα , ποιά είναι η θεμελίωσή του και τί ακριβώς 
απηχεί ;

ΑΠΑΝΤ.: Οι ατέλειωτες αντιμαχίες μεταξύ των 
ιδεολογιών και της υποστήριξης των εκάστοτε 
ορολογιών δεν συνεισφέρουν στην πρόοδο του 
χώρου ούτε και της Χώρας. Η υποψηφιότητα μου 
χαρακτηρίζεται από μεταϊδεολογικό χαρακτήρα 
με γνώμονα την λογική. Οι θέσεις μου εκφράζουν 
το Προοδευτικό Μεταρρυθμιστικό Κέντρο 
συνομιλώντας δημιουργικά σε κάθε περίπτωση 
με το  ευρύτερο φάσμα του πολιτικού χάρτη, που 
προσδιορίζεται από την ανανεωτική αριστερά και 
τον σοσιαλισμό της ανάπτυξης και εκτείνονται έως 
τον ανθρωποκεντρικό φιλελευθερισμό. Αυτή θα 
πρέπει να είναι η βάση στην οποία θα δημιουργηθεί 
ο Νέος Φορέας, με πυρήνα τον πολίτη που δεν 
φοβάται να συνεισφέρει στο Κράτος και ένα Κράτος 
που έχει ως στόχο να εξασφαλίσει στον πολίτη 
ποιότητα ζωής και βιώσιμο παρόν και μέλλον.

2η. ΕΡΩΤ.: Η χώρα διανύει το 8ο έτος της κρίσης 
και των Μνημονίων. Η επικρατούσα άποψη, όπως 
αυτή αποτυπώνεται και στους κοινοβουλευτικούς 
συσχετισμούς όλου του φάσματος, από τη ‘‘Ν.Δ.’’, 
μέχρι τα όρια του ΚΚΕ, περιλαμβανομένης και της 
κυβέρνησης και των φορέων που συμμετέχουν στο 
εγχείρημα της κεντροαριστεράς, είναι ότι  η είσοδος 
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και η εφαρμογή σε ό,τι ήταν και περιλαμβάνουν τα 
Μνημόνια ήταν αναπόφευκτη και, τώρα πλέον, η μόνη 
εφικτή διέξοδος.  Η, δε,  υπάρχουσα κριτική  απέναντι 
σ΄ αυτή τη γραμμή ενώ διαθέτει ευρύ κοινωνικό 
ακροατήριο εμφανίζεται αναποτελεσματική. Ποιά 
είναι  η θέση σας; Μπορούσε να υπάρξει άλλος 
δρόμος, διαφορετικός από αυτόν των Μνημονίων; 
Μπορεί, τώρα, να δεχθούν οι υφιστάμενες δεσμεύσεις 
βελτιώσεις; Ποιές είναι αυτές και πως, πράγματι,  θα 
επιτευχθούν;

ΑΠΑΝΤ.: Το 2009 η Χώρα ήρθε αντιμέτωπη με μια 
σκληρή πραγματικότητα. Έπρεπε να αντικρίσει τον 
εαυτό της στον καθρέπτη. Είχε απωλέσει την ικανότητα 
δανεισμού από τις αγορές και δεν μπορούσε να 
εξυπηρετήσει με ιδίους πόρους τις ανάγκες της. Άρα  η 
ανάγκη ενός διαφορετικού δανεισμού της Χώρας, για να 
μην καταρρεύσει, ήταν επιβεβλημένη. Κάθε δανεισμός 
εκτός αγορών συνοδεύεται από μια αντίστοιχη σύμβαση, 
το μνημόνιο. Η σύμβαση, ως έννοια, δεν προσδιορίζει 
από μόνη της καλούς ή κακούς όρους, καθώς αυτοί 
αποτελούν αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης - κατά την 
οποία ο εκάστοτε δανειστής προσπαθεί να διασφαλίσει 
την επιστροφή των χρημάτων του. Η ικανότητα 
διαπραγμάτευσης του δανειζόμενου, αναφορικά με 
τους τρόπους που μπορεί να πείσει για την διασφάλιση 
της εξυπηρέτησης του δανείου, είναι θέμα ικανότητας 
και γνώσης του τρόπου που λειτουργεί η σύγχρονη 
οικονομία και των διαθέσιμων εργαλείων επενέργειας 
σε αυτή.  Από την στιγμή που είμαστε αναγκασμένοι 
να δανειζόμαστε δεν μπορεί αυτό να λάβει χώρα χωρίς 
δανειακή σύμβαση. Άρα το μνημόνιο κατ’ αυτήν την 
έννοια είναι απαραίτητο. Το τί θα συμπεριλαμβάνει 
όμως η σύμβαση – μνημόνιο, εξαρτάται από τις δικές 
μας ικανότητες διαπραγμάτευσης με τους δανειστές 
και τις δικές μας ικανότητες επανεκκίνησης της 
οικονομίας. Εμείς οφείλουμε να οικοδομήσουμε τη 
λύση που θα βοηθήσει τη Χώρα και την Οικονομία της 
να επανακάμψει. Είναι δική μας ευθύνη να πείσουμε 
τους δανειστές ότι ξέρουμε πως να το κάνουμε 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τα κεφάλαιά τους. Πρέπει 
να αναθεωρήσουμε την υπάρχουσα συμφωνια με τους 
δανειστές - εταίρους και πέρα από τους αριθμούς θα 
περιλαμβάνει τους ανθρώπους-πολίτες, γιατί μόνο μια 
τέτοια συμφωνια έχει δυνατότητα να πετύχει και να 
ξεπεραστεί η κρίση. 

3η. ΕΡΩΤ. :  Κοινός τόπος για όλες τις πολιτικές 
δυνάμεις του δημοκρατικού, συνταγματικού τόξου 
είναι η ανάπτυξη. Όμως η γενικότητα στους στόχους 
και στα μέσα  δεν βοηθούν. Μπορείτε να αναφέρετε 
με συγκεκριμένο τρόπο, άμεσες και ρεαλιστικές 
προτεραιότητες, άμεσα και αποτελεσματικά 
μέτρα, συγκεκριμένους τομείς και δυνάμεις που θα 

καταστήσουν την ανάπτυξη πραγματικότητα, στο 
πλαίσιο  της επόμενης τετραετίας;

ΑΠΑΝΤ.: Η επανεκκίνηση της οικονομίας περνά 
από τρείς βασικούς άξονες. Είναι η οικοδόμηση 
τους που θα δημιουργήσει και το πλαίσιο μια υγιούς 
ανάπτυξης με κοινωνικό πρόσημο. Πρώτον  στην 
απόπειρα σταθεροποίησης της κατάστασης, δηλαδή 
στην ανάσχεση της διεύρυνσης της ύφεσης και 
αυτό θα γίνει τόσο με τρόπους θεσμικούς μέσω 
θεσμικών νομοθετημάτων, όσο και με τρόπους 
τεχνικούς οικονομικά, οι οποίοι συνίστανται στην 
αντίληψη της ευρωπαϊκής πραγματικότητας και 
στις τωρινές ανάγκες της διεθνούς οικονομίας. 
Σταθερό φορολογικό σύστημα για πέντε χρόνια 
με μείωση του ΦΠΑ. Σταθερή εργατική νομοθεσία 
για αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Εξυγίανση του 
τραπεζικού συστήματος. Μεταρρύθμιση με στόχο 
την γρήγορη λήψη αποφάσεων αστικού δικαίου. 
Πιο ευέλικτος αποτελεσματικός και παραγωγικός 
κρατικός μηχανισμός. Είναι τα βασικά που πρέπει να 
υλοποιήσουμε άμεσα!  Δευτερευόντως θα πρέπει να 
εγκαταλείψουμε ανεπιστρεπτί τη λογική των οριακών 
πλεονασμάτων και να δομήσουμε τη στρατηγική μας 
με βάση τον σταθερό και ενήμερο δανεισμό και το 
διαχειρίσιμο έλλειμμα. Τρίτον θα πρέπει να διευρύνουμε 
το τόξο των ατόμων που συμμετέχουν στο οικονομικό 
γινόμενο. Αρχικά προστατεύοντας όσους ελεύθερους 
επαγγελματίες ή επιχειρήσεις υπαχθούν στις ευνοϊκές 
διατάξεις ενός αντίστοιχου “επιχειρηματικού” νόμου 
Κατσέλη. Αμέσως μετά μέσω της αύξησης του 
αριθμού τόσο των επιχειρηματιών, επιτηδευματιών, 
επαγγελματιών, όσο και τον αριθμό των καταναλωτών. 
Αυτό θα γίνει εφόσον διασώσουμε τα παραγωγικά 
κύτταρα της κοινωνίας και ενδυναμώσουμε καινούρια 
μέσω της τόνωσης της επιχειρηματικότητας των νέων 
ανθρώπων.

4η. ΕΡΩΤ. : Στις επόμενες  εκλογές ο Φορέας που θα 
προκύψει από το εγχείρημά σας  θα κατέχει όπως όλα 
δείχνουν καλύτερη θέση από τις ξεχωριστές εκείνες 
των σχημάτων που συμμετέχουν στην κοινή αυτή 
προσπάθεια. Το πρόβλημα, όμως, της διακυβέρνησης 
θα είναι, τότε, μετά τις εκλογές, καίριο και ζωτικό, 
ιδιαίτερα στο πολύ πιθανό ενδεχόμενο της  μη 
αυτοδυναμίας της ‘‘Ν.Δ.’’.  Χωρίς τις υπεκφυγές ότι 
αυτά είναι  υποθετικά σενάρια, ή τις γενικόλογες 
απόψεις ότι δεν μπορούμε να προδικάσουμε τις 
εξελίξεις, ποιά είναι η θέση σας για τις συνεργασίες 
συγκυβέρνησης την πιθανότερη με τη ‘‘Ν.Δ.’’, λόγω 
της πρώτης θέσης, και της λιγότερο πιθανής με τον 
ΣΥΡΙΖΑ ;

Κάθε πιθανή συνεργασία μπορεί να γίνει μόνο υπό 
το πρίσμα μιας προγραμματικής σύγκλησης και όχι 

σελ. 22



μιας αναγκαστικής συνύπαρξης και όντας φοβικοί 
απέναντι στις δημοκρατικές διαδικασίες. Συνεπώς, 
καθόλα τα σενάρια θα μπορούσαμε να συμμετάσχουμε 
σε όποια κυβερνητική σύνθεση εφόσον αποδεχθούν 
το δικό μας πολιτικό αφήγημα και τις προτάσεις που 
εμείς προτείνουμε και εν πολλοίς έχει ήδη θέσει στο 
τραπέζι του πολιτικού διαλόγου η ΔηΣυ. Οι εκλογές στη 
δημοκρατία δεν αποτελούν ποτέ μέρος μιας απειλής, 
αλλά κομμάτι της λύσης. 

5η. ΕΡΩΤ.: Στις εκλογές για την ανάδειξη του 
Προέδρου της κεντροαριστεράς, εννέα από τους δέκα 
υποψηφίους δεν θα έχουν κερδίσει, ο/η πρόεδρος - 
νικητής θα είναι ένας. Υπάρχει δεσμευτικό, κοινά 
συμφωνημένο, ακόμα και υπογεγραμμένο, πλαίσιο 
μεταξύ των συμπραττουσών δυνάμεων και στελεχών 
για την εξέλιξη του εγχειρήματος; Θα το στηρίξουν 
όλοι και πως είναι αυτό βέβαιο; Τι θα περιλαμβάνει 
η εξέλιξη του πολιτικά,  οργανωτικά και θεσμικά στο 
εσωτερικό του;  Εσείς, πως βλέπετε το ρόλο σας μετά 
την εκλογή του/της προέδρου και ποιά ζητήματα 
κρίνετε άμεσης υλοποίησης ;  

ΑΠΑΝΤ. : Το  μόνο δεσμευτικό πλαίσιο για την θετική 
εξέλιξη του όλου εγχειρήματος είναι η ηθική των 
υποψηφίων, καθώς η συμμετοχή μας και μόνο μας 
δεσμεύει έναντι των πολιτών ώστε να τους σεβαστούμε 
και να μην τους απογοητεύσουμε.  Πρέπει, λοιπόν, 
με συνεργατικότητα  να στηρίξουμε το εγχείρημα 
έμπρακτα και ανεξάρτητα εαν θα προκύψει ένας Νέος 

Φορέας ομόσπονδος και ενιαίος. Άρα κανένας 
τύπος φορέα και κανείς από εμάς από μόνος του, 
δεν μπορεί να επιτύχει τους στόχους δίχως την 
συνδρομή όλων. Μόνο αν προσέλθουμε με κοινό 
παρονομαστή στις προαναφερθεισες αξίες και με 
την δική μας εποικοδομητική συνδρομή, μπορούμε 
να είμαστε σίγουροι για την επίτευξη μιας ωφέλιμης 
συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό εμείς ήδη έχουμε 
εγγράψει στο βιογραφικό μας την συνεργασία με 
τους υπόλοιπους πολιτικούς φορείς της ΔηΣυ και 
άρα έχουμε δώσει διαπιστευτήρια αναφορικά με τις 
προθέσεις μας, τις αξίες που φέρουμε, την προδιάθεση, 
καθώς και την ικανότητα μας να συνυπάρχουμε 
σε συνεργατικά σχήματα. Ο ρόλος μας, λοιπόν, 
δεδομένα θα συνεχίσει να είναι εποικοδομητικός και 
ωφέλιμος ως προς την κατάθεση προτάσεων, χωρίς 
αυτό να σημαίνει πως θα περιορίστουμε ως προς 
την έκταση απόψεως και ως προς την υγιή κριτική. 
Άμεση προτεραιότητα του Νέου Φορέα θα πρέπει 
να είναι η κατάθεση μια νέας πρότασης-λύσης, που 
θα αποτελέσει την εναλλακτική για τη Χώρα, η 
οποία θα πρέπει  να μπορεί να έχει άμεση υλοποίηση. 
Αυτή πρέπει να εκφράζεται  από το σύνολο του 
Νέου Φορέα και να φτάνει στον κάθενα Πολίτη, 
γεγονός που θα πρέπει να συμβεί αμέσως μετά από 
ένα συντακτικό συνέδριο που θα του διαμόρφωσει 
τη σύγχρονη οργανωτική δομή που ως μοντέρνο 
εγχείρημα του αξίζει.-
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 Σπύρος ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ : Χωριό Λέσβος.



Τα κεντρικά ζητούμενα αυτής της φάσης 
του εγχειρήματος. 

 
Στις 12 Νοεμβρίου, ο πρώτος γύρος, και στις 
19, ο δεύτερος, εκλογής του Προέδρου θα 
ολοκληρώσουν το πρώτο βήμα στην πορεία για 
το εγχείρημα της ενιαίας συγκρότησης του χώρου 
της κεντροαριστεράς, το οποίο από κει και μετά 
εισέρχεται στα κρισιμότερα και σοβαρότερα στάδια 
της οργανωτικής και θεσμικής του συγκρότησης, 
καθώς και της πολιτικής του ταυτότητας και 
στρατηγικής. Η πρωτοτυπία αυτή, της εκλογής της 
κορυφής - του επικεφαλής (του προέδρου) μιας 
πολιτικής δύναμης ενωρίτερα από την διασάφηση 
και διαμόρφωση της ιδεολογικής του ταυτότητας, 
του πολιτικού  προγραμματικού πλαισίου, της  
οργανωτικής του δομής και των θεσμικών του 

ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ :   Πολιτική Ανάλυση

Γράφει ο Ελευθέριος Τζιόλας

 Βικέντιος ΛΑΝΤΖΑΣ : Παρθενώνας

Η ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΗΣ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ για τον προοδευτικό κόσμο και την Πατρίδα.

αρμών, ερμηνεύεται, μεν, από τη συμφωνία των 
επί μέρους  σχημάτων που συναποδέχθηκαν 
κάτι τέτοιο, αφήνει, ωστόσο, ανοιχτά  σχεδόν το 
σύνολο των ζητημάτων που σχετίζονται με την 
ύπαρξη και συγκρότηση ενός αξιόπιστου, μαζικού, 
οργανωμένου, πολιτικού  φορέα. 
Αν βέβαια περί το εγχείρημα και κατά την εξέλιξη 
του δημιουργηθεί ένα ευρύ και αποφασιστικό ρεύμα, 
με κοινωνικές αναφορές και συμμετοχή ενεργών 
πολιτών, τότε το εγχείρημα αποκτά πολιτική 
σημασία και δυναμική, ειδικό βάρος, εκτόπισμα και 
βάθος.
Το κεντρικό αυτό μέλημα, η δημιουργία και εκτύλιξη 
μαζικού ρεύματος, θα κρίνει στο σημαντικότερο 
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βαθμό την προοπτική του εγχειρήματος. Δεν θα 
αποτυπωθεί μόνο σ΄ ένα καθοριστικό για τους 
συσχετισμούς και τις εξελίξεις ποσοστό στις 
ερχόμενες εκλογές, αλλά και στο άνοιγμα ενός 
ουσιαστικά νέου κεφαλαίου στον ευρύ χώρο του 
μη συντηρητικού τόξου του πολιτικού σκηνικού, 
και, οπωσδήποτε, ενός νέου κύκλου ιστορίας στην 
Ελλάδα, που θα είναι η μετα-μνημονιακή Ελλάδα 
(όταν κάποιοι ακόμα μιλάνε για το κλείσιμο της 
μεταπολίτευσης !).  Για να κατανοηθεί καλύτερα 
αυτό, αρκεί, να σημειώσουμε ότι  άλλες θα είναι 
οι εξελίξεις στον μη συντηρητικό χώρο, αλλά και 
στη χώρα, αν το εγχείρημα καταγράψει ποσοστό 
της τάξης του 16% και πάνω, ρίχνοντας των 
ΣΥΡΙΖΑ κάτω από το 20%  και εξαφανίζοντας 
κοινοβουλευτικά τους ΑΝΕΛ, και αλλιώς θα 
αποκρυσταλλωθούν τα πράγματα, αν το εγχείρημα 
φτάσει σ΄ ένα αγχωτικό 10% - 11%, και με σχεδόν 
διπλάσια έναντι αυτού τη δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ. 
Στην πρώτη περίπτωση, ο νέος πρωταγωνιστής θα 
είναι το σχήμα της Κεντροαριστεράς, στη δεύτερη, 
ο ΣΥΡΙΖΑ θα διατηρούσε ακόμα περιθώρια και 

δυνατότητες πρωτοβουλιών. 
Σημαντικό, και δείγμα του υπαρκτού στην κοινωνία 
υποστρώματος για την εκτύλιξη και την ανάπτυξη 
του ρεύματος, είναι, επίσης, ο αριθμός - το πλήθος  
των πολιτών που θα προσέλθουν τις δύο Κυριακές 
για την ψηφοφορία. Μία συμμετοχή πάνω από 
350.000 πολίτες, υπό τις παρούσες συνθήκες 
αποπολιτικοποίησης και αποστασιοποιήσεων, θα 
αποτελούσε μια  ισχυρή ένδειξη ότι ένα σημαντικό 
υπόγειο κοινωνικό -πολιτικό ρεύμα  ζητά να 
εκπροσωπηθεί πιο ολοκληρωμένα και να εκφρασθεί 
πιο δυναμικά απ΄ το κυοφορούμενο εγχείρημα στην 
Κεντροαριστερά.     
Τούτο, όμως, - η δημιουργία μαζικού, συμμετοχικού 
ρεύματος -, η ανάδυση του και η ανάπτυξή του, 
απαιτεί, θέτει ως αναγκαία ζητήματα προς απάντηση:
- την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, την 
κατανόηση και ανοιχτή παρουσίαση των βαθύτερων 
αιτίων, πέρα από την ακολουθούμενη οριακή 
αντιπολιτευτική τακτική, 
- την παρουσίαση ενός πραγματικά προοδευτικού 
σχεδίου, με την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών 
θεσμικών όρων, των συντελούμενων αλλαγών και 
των προοδευτικών ερεισμάτων, με την αναγκαία 
διορθωτική πορεία, ζωτικής σημασίας, στις  
μνημονιακές δεσμεύσεις  και τις ρήτρες ασφυξίας, με 
την παραγωγική ανασύνταξη, τον μετασχηματισμό  
και την ανάπτυξη με σαφείς προτεραιότητες και 
τομείς, με νέα δυναμικά οικονομικά -κοινωνικά 
υποκείμενα και εκσυγχρονισμένες δομές της 
ψηφιακής εποχής.   
-  την ειλικρινή εκπροσώπηση των δυνάμεων που  
αποτελούν το δημιουργικό, πατριωτικό, καινοτόμο, 
παραγωγικό  και  μαχόμενο τμήμα της ελληνικής 
κοινωνίας.
Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι στην ιδιότυπη 
«εσωτερική» προεκλογική περίοδο, διατηρήθηκε μια 
σχετική ευπρέπεια μεταξύ των εννιά (9) υποψηφίων  
και μια κοινή στάση στο εγχείρημα ενοποίησης. Όμως, 
αναδείχθηκαν και θέματα αμυντικής συντήρησης 
των υφιστάμενων μικρο-δομών, μη εγκατάλειψης 
των προνομίων θεσμικών θέσεων, διατήρησης και 
συνέχισης των status νομής και διαχείρισης εξουσίας 
στις διάφορες κλίμακες και επίπεδα (κομματικής, 
κοινοβουλευτικής, αυτοδιοικητικής κλπ). Αν η 
εικόνα αυτή διατηρηθεί, τότε το εγχείρημα αποκτά 
χαρακτηριστικά ‘‘συγκόλλησης’’ κι όχι ενοποίησης 
και ανασύνθεσης. Αν η  εικόνα που επικρατήσει 
είναι ότι : στο αρχικό άθροισμα των σχημάτων 
που συμφώνησαν για την εν εξελίξει διαδικασία 
(ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ, ΚΙΔΗΣΟ, Κινήσεις, ΕΔΕΜ), 
αθροίζονται και πρόσωπα-προσωπικότητες με τον 
τίτλο του  ‘‘υποψηφίου προέδρου’’ και αυτό συνθέτει Χριστόδουλος ΓΚΑΛΝΤΕΜΗΣ : Μέτσοβο
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το συλλογικό επιτελείο πρώτης γραμμής, τότε η όλη 
υπόθεση τείνει να προσλάβει  χαρακτηριστικά μιας 
ασύντακτης ‘‘ομοσπονδίας’’ ηττημένων σχημάτων 
και φιλόδοξων πολιτικών παραγόντων που 
επιδιώκουν την επιβίωση τους κι έναν μικρομεσαίο 
ηγετικό ρόλο. Πράγματα, που δεν έχουν ουσιαστική 
σχέση με τα πραγματικά διακυβεύματα και για τον 
προοδευτικό χώρο και για την χειμαζόμενη και 
αναζητούσα κοινωνία.

 Η ‘‘υπέρβαση’’ ως προσωπική 
στάση και το δίλλημα για την έκβαση του 

εγχειρήματος.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι μιλώντας για 
‘‘υπέρβαση’’, είναι αναγκαίο αυτή να εμφανίζεται και 
να διαπιστώνεται στα στελέχη που διεκδικούν την 
ηγεσία του χώρου. Η υπέρβαση των προσωπικών 
εξασφαλίσεων, της θαλπωρής και των τακτοποιήσεων 
της μικροεξουσίας, της ίντριγκας και της κλίκας 
είναι δείγματα απαραίτητα. Δείχνουν ένα άλλο ήθος, 
πέρα από τη νομή και τον κυνισμό της εξουσίας, 
λειτουργούν διαπαιδαγωγικά, επαναφέρουν και 
επανατοποθετούν έναν αγωνιστικό κώδικα αξιών 

καθαρότητας, εντιμότητας και ποιότητας. 
Η αφοσίωση στην υπόθεση, ένα είδος ηρωϊκής 
προσήλωσης και παραδειγματισμού είναι πάντα 
στη γένεση των Κινημάτων στοιχεία καταλυτικά, 
ευεργετικά. ΄Οπως επίσης, οι μεγάλες απόφασεις 
για πορείες συνάντησης, διάδρασης και ανάδειξης 
σε κινητήριους-πρωταγωνιστικούς  ρόλους ειδικών 
κοινωνικών κατηγοριών (π.χ., νεολαία), ή/και 
στρωμάτων (π.χ., επιστήμονες, επαγγελματίες 
καινοτομίας, δυναμικές επιχειρηματικές κοινότητες), 
που εν συνεχεία θα πυροδοτήσουν το ρεύμα και 
θα ενεργήσουν καταλυτικά στο  ξετύλιγμα της 
δυναμικής του Κινήματος. Τέτοιες αποφάσεις, 
μ΄ αυτό το περιεχόμενο κι αυτές τις αλυσιδωτές  
επιδράσεις αποτελούν τολμηρές συλλήψεις, 
αποφάσεις -κλειδιά λειτουργώντας με θεαματικά 
προωθητικό τρόπο δημιουργώντας μια μεγάλη 
δυναμική, συντελώντας σ΄ένα νέο σκηνικό.   
Το δίλημμα για το εγχείρημα της Κεντροαριστεράς, 
έως την καθαρή επίλυσή του, που θα επιβεβαιωθεί 
στην πράξη, με απτά αποτελέσματα και ζωντανές, 
νέες συμπεριφορές, θα υπάρχει και θα επανέρχεται : 
ήταν μια μεγάλη απόφαση για την αναγέννηση, τον 
μετασχηματισμό και την ανόρθωση του ευρύτατου, 
πλειοψηφικού προοδευτικού χώρου, ή μια 
αναγκαστική επιλογή αξιοπρεπούς επιβίωσης και 
βελτίωσης, έστω οριακής, των εκλογικών ποσοστών, 
μπροστά στη στασιμότητα και τη μονιμότερη 
περιθωριοποίηση ; 
Η αναπτυσσόμενη τις ημέρες αυτές κινητικότητα, 
θετική από κάθε άποψη, αν δεν συσχετισθεί με τα 
πραγματικά ζητούμενα και την συνεπή δέσμευση 
όλων στο στόχο της πλειοψηφικής κεντροαριστεράς, 
μπορεί να μεταβληθεί, μετατρέποντας το κλίμα 
ελπίδας σε αβέβαιη  προσδοκία. Αυτό είναι το 
ενδεχόμενο, το εγχείρημα της αναγέννησης και της 
νέας δόμησης της Κεντροαριστεράς να παραπεμφθεί 
μετά τις επόμενες εκλογές και να προχωρήσει στη 
βάση και των δεδομένων που τότε, το φθινόπωρο 
του 2018,  θα αναδειχθούν.   Γεγονός, που αδυνατίζει 
το δρομολογούμενο εγχείρημα, το μετατρέπει σε 
ανάδειξη αρχηγού για τις ερχόμενες εκλογές και σε 
δημιουργία εκλογικού συνασπισμού.
 

‘‘Κέντρο’’ και κεντροαριστερά. 
Ποιός και πως παραδίδει ζωτικό χώρο στο 

ΣΥΡΙΖΑ ;
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός της σταθερής 
αναφοράς, της αγκύλωσης (για μη πούμε της 
αγκύρωσης), με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, και 
παρά τους διαχειριστικούς χειρισμούς απέναντι 

Μάρκος ΒΕΝΙΟΣ : Φολέγανδρος 1975
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σε ειδικά φορτισμένα ακροατήρια, στο ‘‘Κέντρο’’ 
(προοδευτικό κέντρο, μεταρρυθμιστικό κέντρο, 
δημοκρατικό κέντρο κλπ).  Τη στιγμή, μάλιστα, που 
οι σημαντικότερες συμπράττουσες για το εγχείρημα 
δυνάμεις έχουν στους τίτλους τους το όνομα : 
σοσιαλιστικό ή αριστερά (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό 
Κίνημα, Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών, 
Δημοκρατική Αριστερά, Κινήσεις πολιτών για 
τη Σοσιαλδημοκρατία), και οι περισσότεροι 
υποψήφιοι πρόεδροι έχουν την ιδιότητα (δεν την 
έχουν αποποιηθεί, ούτε κριτικάρει) του μέλους, 
του στελέχους του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού 
Κινήματος. Εδώ, είναι προφανές, ότι χρειάζεται 
μία σαφής και ειλικρινής εξήγηση : έχει υπάρξει 
συμφωνία, κι αν ναί,  ποιά και σε ποιό επίπεδο για 
τα (εκ)δηλούμενα περί ‘‘Κέντρου” ; Ιδιαίτερα οι 
προερχόμενοι από το ΠΑΣΟΚ (μέλη του ΠΑΣΟΚ) 
υποψήφιοι, ποιά ανάγκη και ποιά ανάλυση 
υπηρετούν για την αφαίρεση από το λεξιλόγιό τους 
της έννοιας που προσδιορίζει την κομματική τους 
ταυτότητα και την αντικατάστασή της με μια άλλη, 
πρίν μάλιστα το εξηγήσουν αυτό και αποφασισθεί 
στα θεσμικά τους όργανα ;
Όμως, πέραν αυτών, τα ουσιωδέστερα είναι 
αλλού. Εξ άλλου, δεν πρόκειται να δώσουμε μια 
άγονη μάχη χαρακωμάτων, ούτε ποτέ επιμείναμε 
σε τυπικότητες. Αν συζητούμε το θέμα, είναι γιατί 
αποτελεί τον πυρήνα μιας στρατηγικής, αποτυπώνει 

το κεντρικότερο στοιχείο μιας ταυτότητας. Και για 
τα δύο (και τη στρατηγική, και την ταυτότητα), 
το εξελισσόμενο εγχείρημα οφείλει να αποδώσει 
βαρύνουσα σημασία.
Αν, τελικώς, η ‘‘Κεντροαριστερά’’ είναι Κέντρο, 
- που άλλοι το εννοούν και κοινωνικά (μεσαία 
κοινωνικά στρώματα) και πολιτικά (‘‘ενδιάμεσες’’ 
πολιτικές), ενώ άλλοι απλώς συγκυριακά - , τότε 
η επιλογή αυτή, έχει παραδώσει στον ΣΥΡΙΖΑ, 
έχει αφήσει στον Τσίπρα υπό την διαχείρισή του, 
όλον τον χώρο, όλη την πολιτική (και κοινωνική) 
‘‘έκταση’’  στα αριστερά. Η εθελούσια μετατόπιση 
στο κέντρο, αφήνει από αριστερά, ελεύθερο το πεδίο 
για την κυριαρχία του από το ΣΥΡΙΖΑ. Σχεδόν το 
σύνολο του άλλοτε παραδοσιακού, ριζοσπαστικού, 
μαχητικά προοδευτικού χώρου του ΠΑΣΟΚ, αυτού 
που ονομαζόταν ‘‘κοινωνική αριστερά’’, και πολιτικά 
αντιστοιχούνταν στο ΠΑΣΟΚ, τώρα, με την 
επιλογή μετατόπισης στο κέντρο εγκαταλείπεται, 
αφήνεται ακάλυπτος, παραδίδεται στον ΣΥΡΙΖΑ. 
Τούτο, έμμεσα αλλά με σαφήνεια, αποτελεί και μια 
παραδοχή ότι : ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον εκφραστής 
και εκπρόσωπος αυτού του χώρου (της ούτως 
ειπείν αριστεράς). Μεγαλύτερο λάθος στρατηγικής 
τοποθέτησης, όταν μάλιστα διεκδικείς να 
επαναηγεμονεύσεις στον ευρύ αυτό χώρο, δεν θα 
μπορούσε να γίνει. 
Για να μιλήσουμε με αμεσότερο τρόπο. Αντί να 

Γεράσιμος ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ : Ομηρικά Ακρογιάλια
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οργανωθεί και να εξελιχθεί μια πολυμέτωπη 
ιδεολογική, αξιακή και πολιτική επίθεση προς 
τον ΣΥΡΙΖΑ με σκοπό ‘’την έξωση του από την 
αυθαίρετη καταπάτηση χώρου που ποτέ δεν του 
ανήκε’’, πραγματοποιείται έμμεσα, αλλά ουσιαστικά, 
η παραδοχή, αποδοχή της ‘‘καταπάτησης’’ και η 
απόσυρση από τη ‘‘διεκδίκηση’’. Έπρεπε να γίνει 
κατανοητό ότι οι ‘‘μνημονιακοί’’ επί Γ. Παπανδρέου, 
Λ. Παπαδήμου, Α.Σαμαρά-Ε.Βενιζέλου δεν 
έχουν έξωθεν μαρτυρία και επομένως η τρέχουσα 
αντιπολίτευση, όσο κι αν είναι λεκτικά σφοδρή, 
προς τους ‘‘μνημονιακούς’’ του Τσίπρα και των 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ δεν έχει λειτουργικό και πραγματικό 
αντίκρισμα, και επομένως η κλιμάκωση της 
αντιπαράθεσής τους πρέπει να ανέβει, από τη μια, 
στο αξιακό και ιδεολογικό πεδίο, και, από την άλλη, 
να γίνονται οι  συγκρίσεις με τις μεγάλες κατακτήσεις 
της χώρας και της κοινωνίας επί ΠΑΣΟΚ, μέχρι 
το 2004. Η σύγκριση, η αντιπαράθεση με τον 
ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να γίνει στο κοινό μνημονιακό 
πεδίο,αλλά εκεί όπου πράγματι υπάρχουν διαφορές 
(ιδεολογικά : εθνομηδενισμός/πατριωτισμός & 
πατριωτική Αριστερά, δικαιωματιστές/ εθνικός-
πολιτισμικός κορμός & δημοκρατικά δικαιώματα, 
πολιτικές κοινωνικής ελεημοσύνης/ ανάπτυξη 
και κοινωνική δικαιοσύνη, μαχητικές μειοψηφίες/ 
δημοκρατική πλειοψηφία, εξουσιολαγνεία/ κώδικας 
αξιών της αριστεράς κ.ο.κ.). Επίσης, η σύγκριση  
πρέπει να γίνεται εκεί  όπου πράγματι υπάρχουν 
αντιδιαστολές (έργα κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ - έργα 
κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ). 
Μια τέτοια κίνηση, εκτός των άλλων, θα 
επαναγεφύρωνε, θα επανασυνέδεε το σημερινό 
ΠΑΣΟΚ με το ΠΑΣΟΚ των προοδευτικών 
κατακτήσεων και της μεγάλης λαϊκής αποδοχής και, 
επίσης, θα ακύρωνε την  ισοπεδωτική  ισοφάριση 
των καλών με τα κακά του ΠΑΣΟΚ, που επικράτησε 
ως άδικος και ανιστόρητος συμψηφισμός. Δηλαδή, 
αντί για την απολογητική της περιόδου 2010 -2014 

και τις αρνητικές μνήμες της, θα αναζωογονούσε τις 
θετικές μνήμες της δημιουργικής του 30ετίας (1974 
- 2004). Αν, ωστόσο, συνεχισθεί αυτή η γραμμή και 
η τροπή, αντί, να μετατοπισθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσα από 
την αναγέννηση και ανασύνθεση της πλειοψηφικής 
κεντροαριστεράς, πίσω στον περιορισμένο του 
χώρο, μετατοπίζεται η κεντροαριστερά δεξιότερα, 
επικυρώνοντας, έτσι, ένα νέο σκηνικό διάταξης 
δυνάμεων με τον ΣΥΡΙΖΑ αναγνωρισμένο πόλο 
στα αριστερά. Ολέθριες επιλογές !...  
Ακόμα, αυτός ο πολιτικός προσδιορισμός, ως κέντρο, 
ως ενδιάμεσο πολιτικό σχήμα, προδιαγράφει, 
προσδιορίζει και τις εκλογικές του επιδόσεις, οι 
οποίες θα είναι αντίστοιχες ενός ενδιάμεσου, -στο 
κέντρο-, σχήματος, ανάλογων και των κεντρώων 
κομμάτων της Ευρώπης, 6% - 11%. Κατά κάποιον 
τρόπο, η κοινωνία σε ανταμείβει ανάλογα με εκείνο 
που ο ίδιος είσαι και δείχνεις ό,τι είσαι. Νέος φορέας 
στο Κέντρο της  πολιτικής  χωροθεσίας, χωρίς 
πραγματικά αυτόνομα χαρακτηριστικά, θα υποστεί 
την αφαίμαξη και από τ΄ αριστερά και από τα δεξιά, 
Σε θέση ‘‘σάντουϊτς’’, θα ρηγματωθεί, προτιμώντας, 
τελικά, ως συνήθως, τη συνεργατική κίνηση προς 
τους επίδοξους φορείς κυβερνητικής εξουσίας.
 Ίδιος, κατά βάση, είναι και ο πυρήνας των απόψεων 
περί ‘‘τρίτου πόλου’’, που για λόγους ευπρόσωπης 
παρουσίασής του αναφέρεται  και ως ‘‘ρυθμιστικός 
παράγοντας’’. Τίποτε από αυτά τα ψευδεπίγραφα 
δεν μπορεί να παραπλανήσει τους γνωρίζοντες 
Ιστορία , καθώς και τις διαπιστωμένες σχέσεις 
κέντρων και ομίλων  ισχύος με στελέχη που μιλούν 
για ‘‘Κέντρο’’ και στην πράξη εννοούν εξυπηρέτηση 
των ομίλων ισχύος,  ενώ, επίσης, σχεδόν πάντα 
επιλέγουν δεξιόστροφες λύσεις, ιδιαίτερα  στις 
κρίσιμες φάσεις.  
Η μετατόπιση αυτή, δεν είναι απλώς μια μετατόπιση 
σκηνική, αν και η χωροθετική μετατόπιση συντελεί 
στην υποβάθμιση. Θα μπορούσε να εννοηθεί ως 
αλλαγή ρόλου, δηλαδή, από θέση πρωταγωνιστή, 
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σε ρόλο, κυριολεκτικά, τρίτο. 
Αξία έχει να τονισθεί και η αλλαγή του ουσιαστικού 
μέρους το ρόλου,  από ρόλο αυτόνομο σε πλαίσιο 
πολιτικών οικονομικής ανάπτυξης, μετασχη-
ματισμού και κοινωνικής δικαιοσύνης, σε ρόλο 
ηγεμονευόμενου και πολιτικές συντηρητικές. 
Πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχει ενδεχόμενο, σε 
ορισμένα ηγετικά τμήματα του ΠΑΣΟΚ, όλο αυτό 
που εδώ αναπτύσσεται να μην έχει εννοηθεί σε όλες 
του τις διαστάσεις, όπως υπάρχει και η βεβαιότητα 
ότι σε άλλα ηγετικά στελέχη αποτελεί συνειδητή 
πολιτική επιλογή και κατεύθυνση, συνδυαζόμενη 
και με την επιδιωκόμενη μετεκλογική κυβερνητική 
σύμπραξη με τη ‘‘Ν.Δ’’.

 Η σοσιαλδημοκρατία, το ΕΣΚ και η  
ελληνική υστέρηση. 

Οφείλουμε ακόμα να υπογραμμίσομε ότι η 
τοποθέτηση του εγχειρήματος στο χώρο της 
σοσιαλδημοκρατίας είναι άτονη, υποδεέστερη σε 
κάθε περίπτωση της σημασίας της, με φανερό τον 
επικαθορισμό από τις απόψεις και τις λογικές του 
‘‘Κέντρου’’. Μολονότι το νέο εγχείρημα θα έχει θέση 
στην οικογένεια του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού 
Κόμματος (ΕΣΚ), μολονότι η θέση της χώρας και 
για τα επόμενα χρόνια θα χρειάζεται προοδευτικά 
ευρωπαϊκά ερείσματα και προοδευτικές πολιτικές 
για την στήριξή της, η διαστάσεις αυτές είναι σοβαρά 
υποτιμημένες. 
Την  ίδια στιγμή, κι ενώ εδώ (στα δικά μας) 
διαπιστώνεται αυτή η αδικαιολόγητη στάση, 
στην Ευρώπη  το ζήτημα της σοσιαλδημοκρατίας 
ξαναμπήκε σε συζήτηση μετά τη μεγάλη, ιστορική 
ήττα του SPD στις πρόσφατες εκλογές στη Γερμανία 
και τη βύθιση του Γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος 
στις γαλλικές προεδρικές εκλογές. Με ισχυρή την 
τάση του επαναπροσδιορισμού των πολιτικών τους 
και του προφίλ τους, σε δραστική διαφοροποίηση 
προς τις πολιτικές που αποδέχθηκαν και στις οποίες 
συνήργησαν (στη Γερμανία με το CDU τα οχτώ 
χρόνια συγκυβέρνησης και στη Γαλλία επί της 
προεδρίας Ολλάντ), δείχνουν ότι η κίνησή τους θα 
βρίσκεται σε αποκλίνουσα, αν όχι αντιδιαμετρική 
κατεύθυνση από τις λογικές περί κέντρου και της 
σοσιαλδημοκρατίας της προηγούμενης οχταετίας. 
Ενώ, πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη η 
αξιόλογη δυναμική και οι πολιτικές του Τζ. Κόρπιν 
στο Εργατικό κόμμα Μ. Βρετανίας, του ισπανικού 
PSOE και του αντίστοιχου πορτογαλικού, καθώς  
ακόμα και του  Μπ. Σάντερς και του διαρκούντος 
κινήματος του στις ΗΠΑ. 
Εντυπωσιάζει το γεγονός της αποκοπής του 

προβληματισμού και της σκέψης των εδώ ηγετικών 
στελεχών και προσωπικοτήτων από το γίγνεσθαι 
των βασικών δυνάμεων της οικογένειας στην 
οποία ανήκουν (ΕΣΚ), και θα ανήκουν, οι της 
Κεντροαριστεράς.  Εντυπωσιάζει, επίσης, το 
γεγονός της μεγάλης απόστασης, σχεδόν της μη 
κατανόησης, των δρομολογούμενων εξελίξεων 
στην Ε.Ε., από τις οποίες εξαρτώνται σημαντικά, 
σε ορισμένα θέματα καθοριστικά,  τα επόμενα 
χρόνια της Ελλάδας (π.χ., ΕSM  και μετατροπή του 
σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, κ.ά.). Καθώς, 
και τα παράθυρα ευκαιρίας που διανοίγονται στη 
συζητούμενη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική, σε 
συνάρτηση με το πνεύμα τεκμηριωμένης (επανα)
διαπραγμάτευσης με βάση ρεαλιστικές προτάσεις 
για όλα τα θέματα (μνημονιακών ρητρών, 
υπερταμείου, φορολογίας, ασφαλιστικών, ανεργίας, 
προσφυγικού) που σχετίζονται με τους όρους και 
τις προϋποθέσεις της ανάπτυξης και της κοινωνικής 
συνοχής.
Η άτονη, σχεδόν αδιάφορη αναφορά στην 
ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία και το ΕΣΚ πρέπει να 
δώσει τη θέση της στην κατανόηση του γίγνεσθαι 
των αλλαγών στο εσωτερικό της που αφορά και στην 
μετατόπισή της σε πολιτικές άρσης των χασμάτων 
Βορρά - Νότου και αντιθέσεων μεταξύ ευρωπαϊκών 
ζωνών, ώστε η ελληνική κεντροαριστερά να έχει 
τη δική της θέση και τον δικό της ρόλο σαν το πιο 
προοδευτικό της τμήμα.  

Στόχοι - οδοδείκτες μιας νέας πορείας.
Χρειάζονται συγκεκριμένες θέσεις, στόχοι σε 
δεδομένο χρόνο και  κατάδειξη και ανάδειξη των 
κοινωνικών στρωμάτων που θέλουμε να εκπροσω-
πήσουμε και να ενθαρρύνουμε παραγωγικά.
Σε αυτή την πορεία πρέπει να υπάρξουν και 
ορισμένοι στόχοι - οδοδείκτες που θα καταγράφουν 
εμβληματικά την αποδέσμευση από την κηδεμονία, 
την επανένταξη της στους νέους κοινούς 
μηχανισμούς της Ευρωζώνης και το άνοιγμα μιας 
νέας εποχής. Τέτοιοι είναι :
1. Κατάργηση του Υπερταμείου και του 
όρου ενυποθήκευσης 99 ετών των δημόσιων 
περιουσιακών στοιχείων της χώρας. Μετατροπή 
του σε Ταμείο Εθνικού Πλούτου, στο οποίο οι πόροι 
από την αξιοποίηση των δημόσιων επιχειρήσεων 
χρηματοδοτούν κυρίως νέες επενδύσεις και 
λιγότερο την εξόφληση του χρέους.
2.     Κατάργηση του ΤΧΣ, το οποίο και στην αποστολή 
του απέτυχε και δεν έχει πλέον κανένα ουσιαστικό 
ρόλο, εφόσον οι εποπτικές αρμοδιότητες ασκούνται 
από τον SSM και την Τράπεζα Ελλάδος.
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3.  Σταδιακή κατάργηση του μηχανισμού ELA και 
εξεύρεση τραπεζικής χρηματοδότησης μέσω των 
αγορών ως αναγκαίο βήμα επανενεργοποίησης 
των τραπεζών σε νέες επενδύσεις. Θα είναι επίσης 
προστάδιο για την έξοδο της χώρας στον διεθνή 
δανεισμό, που διαφορετικά θα έχει το ρίσκο της 
αποτυχίας.
4.   Απομάκρυνση του ΔΝΤ από το Πρόγραμμα με 
ανάληψη του χρέους από τον ESM και αργότερα 
από το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, με 
ταυτόχρονη ρεαλιστική επαναδιαπραγμάτευση 
των ανήκουστων μέχρι το 2060 πλεονασμάτων 
με στόχο τον σταθμισμένο συνδυασμό : μείωσης 
των πλεονασμάτων και ταυτόχρονης αύξησης των 
ρυθμών ανάπτυξης, ελάττωσης της ανεργίας και 
μείωσης του ποσοστού φτώχειας. 
5.       Κινητοποίηση πόρων 100 δισ. ευρώ για επενδύσεις 
στην επόμενη πενταετία σε ιεραρχημένους τομείς, 
με παράλληλη επαναθεμελίωση και  αναδόμηση 
του κράτους πρόνοιας και των θεσμών του.
6. Στροφή στην ψηφιακή εποχή, την ενεργειακή 
εποχή του χαμηλού άνθρακα, την νέα 
αγροτοδιατροφική οικονομία ποιότητας, την 
έμφαση στην παραγωγή και το ανταγωνιστικό της 
νεύρο, την παιδεία -εκπαίδευση των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων  του ελληνικού πολιτισμού και 
των  αναγκών της παραγωγής.  

Το ευρύ, συμμετοχικό κίνημα είναι η 
εγγύηση.

Για το εγχείρημα τούτο, που βρίσκεται σε εξέλιξη 
είχαμε μιλήσει και γράψει, είχαμε συμβάλλει και 
επιμένει όταν ακόμα οι μέρες ήταν ‘‘πέτρινες’’, 
οι εγωισμοί υπέρμετροι,  και η ανταπόκριση 
απογοητευτική.  Βρίσκεται τώρα σε κίνηση ! Για να 
είναι το  δρομολόγιο θετικό, η εξέλιξη επιτυχημένη 
και τα αποτελέσματα καθοριστικά στον ευρύ 
προοδευτικό χώρο και για την Πατρίδα, κατατέθηκαν 
όσα παραπάνω αναπτύχθηκαν. 
       Ας συνοψίσουμε. 
Η ενότητα και η επέκταση του συντιθέμενου χώρου 
είναι αναγκαία. Η συνέπεια για την ολοκλήρωση του 
εγχειρήματος πρέπει να αποτελεί δέσμευση όλων. 
Η προοδευτική στρατηγική του και ο αυτόνομος 
πλειοψηφικός χαρακτήρας του είναι η θεμελιώδης 
προϋπόθεση του. Ο πατριωτικός χαρακτήρας του 
στα εθνικά μέτωπα, αλλά και με βαθύ κοινωνικό 
και αναπτυξιακό αποτύπωμα συνιστά το κεντρικό 
διακριτικό του. Ένας νέος κόσμος ισόρροπης και 
βιώσιμης ανάπτυξης, δικαιοσύνης, ευημερίας 
και  δημοκρατίας είναι η αποστολή του. Το μαζικό 
ρεύμα, ένα νέο πλατύ συμμετοχικό κίνημα πολιτών, 
δημιουργών, παραγωγών, αγωνιστών είναι η 
εγγύηση, η ικανή συνθήκη επιτυχίας του. -

Ανδρέας ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ : Άποψη Νησιού
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Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ  &  Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ

Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 7

1. Το δικό σου παρόν,             
στις 12 Νοέμβρη, σηματοδοτεί 
το πρωταγωνιστικό παρόν της 
Κεντροαριστεράς.
2. Η συμμετοχή σου εγγυάται 
την επιτυχημένη εξέλιξη.
3. Η υπόθεση αυτή δεν είναι 
των ‘‘κορυφών’’, είναι της 
βάσης. 
4. Αν όχι εσύ, ποιός ;                  
Αν όχι εμείς, ποιοί ; 
Δώσε δύναμη και 
περιεχόμενο στο εγχείρημα 
της Κεντροαριστεράς.

https://www.scribd.com/document/363742905/  &  https://e-diavlos.blogspot.gr/  & https://www.facebook.com/groups/ΔΙΑΥΛΟΣ


