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Πυξίδα Σημίτη για ΠΑΣΟΚ-Κεντροαριστερά
Ο πρώ ην πρωθυπουργός κατέθεσε σειρά προτάσεων για το περίγραμμα μιας προοδευτικής διακυβέρνησης, 

το μέλλον της χώρας και τις κινήσεις του ΠΑΣΟΚ για ανατροπή του αρνητικού κλίματος

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΤΣΙΑΣemail@pegasus.gr
Με αιχμές για την αντιπολιτευτική τακτική του ΠΑΣΟΚ και με την κατάθεση μιας σειράς προτάσεων που, κατά τη γνώμη του, μπορούν να βγάλουν τη χώρα από το σημερινό τέλμα, ο Κ. Σημίτης στην πρώτη του δημόσια παρέμβαση μετά τις εκλογές, έθεσε το περίγραμμα μιας προοδευτικής διακυβέρνησης. Ο πρώην πρωθυπουργός, μιλώντας χθες σε εκδήλωση του ΟΠΕΚ, περιέγραψε με σαφ ήνεια πως το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ανατρέψει το εις βάρος του αρνητικό κλίμα, ενώ δεν έλειψαν και οι έμμεσες υποδείξεις προς την ηγεσία του Κινήματος με την επισήμανση ότι η ενότητα του προοδευτικού χώρου είναι αναγκαία στις σημερινές συνθήκες.Ενώπιον ενός πολυπληθούς ακροατηρίου - απόντος του Γ. Πα- πανδρέου και με τη συμμετοχή δεκάδων βουλευτών του ΠΑΣΟΚ - ο Κ. Σημίτης επισήμανε ότι η προοδευτική παράταξη οφείλει να παρουσιάσει μια συνολική άποψη για την κοινωνία που επιδιώκει και ότι οι εξαγγελλόμενες γενικές αρχές, οι ασαφείς λύσεις και οι δεκάλογοι κατευθύνσεων είναι για τους πολίτες πολιτικολογίες που δεν τους ενδιαφέρουν. Η προοδευτική διακυβέρνηση προϋποθέτει τεκμηριωμένη ανάλυση - είπε με νόημα ο πρώην πρωθυπουργός - για να προσθέσει ότι «δεν μπορεί να είναι μία συνεχής άσκηση επί χάρτου με βάση τα θεωρητικά σχήματα». Σύμφωνα με τον κ. Σημίτη, η επιστροφή στο παρελθόν είναι αδιέξοδη και επιστροφή στις ρίζες είναι στρουθοκαμηλισμός ανθρώπων, οι οποίοι πια δεν έχουν την ικανότητα να διαμορφώσουν νέες αντιλήψεις.Η πρώτη βασική προϋπόθεση της πολιτικής ηγεμονίας - είπε ο κ. Σημίτης - είναι να υπάρχουν νέες και πειστικές ιδέες . για να σημειώσει ότι η αντιπολίτευση - βλέπε ΠΑΣΟΚ - που θέλει να αποκτήσει την πολιτική ηγεμονία πρέπει να μην αρκείται μόνο στην παρακολούθηση και στον σχολιασμό των κυβερνητικών κινήσεων. «Κλειδί για την πολιτική ηγεμονία είναι ένας πολιπκός λόγος που εκφράξει πς

Η «ΑΤΖΕΝΤΑ» ΣΗΜΙΤΗ

Πέντε δημόσιες παραινέσεις του πρώην πρωθυπουρ
γού, ώστε το ΠΑΣΟΚ να «ξαναμπεί» στο παιχνίδι...

1 Αν η αντιπολίτευση θέλει να αποκτήσει πολιτική
ηγεμονία, πρέπει να ξεπεράσει το στάδιο, κατά το 
οποίο η δραστηριότητα της εξαντλείται μόνο στην- 
παρακολούθηση και τον σχολιασμό των 
κυβερνητικών κινήσεων..._______ :___________

2 Για να εισπράξει ένα κόμμα τη φθορά των 
άλλων, πρέπει να δημιουργήσει την πεποίθηση 
ότι αποτελεί μια εναλλακτική λύση για όσους

__ διαπιστώνουν ότι υπάρχει αδιέξοδο.__________

3 Δεν πρέπει να απορούμε που οι πολίτες δεν μας
εμπιστεύονται, αφού εμείς οι ίδιοι αμφισβητούμε 
τα επιτεύγματα μας. ____________

4 Η αδυναμία παραγωγής πολιτικής οφείλεται στη
μη προσαρμογή του λόγου του προοδευτικού 
χώρου στις αναμονές και τις επιδιώξεις τωΥ νέων 
κοινωνικών στρωμάτων, που καθορίζουν την 
κοινή γνώμη. ___  __________________________ '

5 Στις σημερινές συνθήκες, η ενότητα του 
προοδευτικού χώρου είναι αναγκαία. Επιλογές 
που οδηγούν σε διάσπαση δυνάμεων, δεν 
συμβάλλουν στην προσπάθεια απομάκρυνσης 
της συντηρητικής παράταξης.

ΚΑΡΦΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟ

Αιχμές για τη στάση 
συνδικαλιστικών οργανώσεων

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε ο πρώην πρωθυπουργός στο ότι π προοδευτική διακυβέρνηση θα ακολουθεί την αρχή της αξιοκρατίας και όχι των πελατειακών σχέσεων, ενώ δεν θα πρέπει να υποχωρεί αδικαιολόγητα σε ισχυρότερες κοινω νικά ομάδες. Μάλιστα άφησε αιχμές για τη στάση συνδικαλιστικών ηγεσιών για να σημειώσει ότι «μια προοδευτική διακυβέρνηση οφείλει να συζητά τους τρόπους με τους οποίους θα διαμορφωθεί μια συνεκτική κοινω νία με ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις».Σε ό,τι αφορά τη κοινω νική δικαιοσύνη, ο κ. Σημίτης είπε ότι μια προοδευτική διακυβέρνηση «δεν είναι υπέρ ή κατά των φόρων» α λλά «υπέρ της συνεισφοράς όσων έχουν μεγαλύτερη περιουσία στην προσπάθεια για ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες για όλους».Σύμφ ω να με τον κ. Σημίτη, η κοινή γνώ μη έχει ταυτίσει τον προοδευτικό λόγο με τον λαίκίστικο λόγο που ρητορικά αναδεικνύεί ως κύριο μέλημα της πολιτικής τη συμπαράσταση στους αναξιοπαθού- ντες.«Μια παράταξη κοινω νικής αλλαγής δεν αρκείται να υπόσχεται έ να  καλύτερο αύριο», είπε ο κ. Σημίτης, σημειώνοντας ότι απαιτείται εξειδίκευση των θέσεων και πειστικά προγράμματα. «Ούτε η α λλαγή ούτε η μεταρρύθμιση αποτελούν καινοτομία. Καινοτομία αποτελεί ο λόγος, που διαγράφει με πειστικότητα και κάνει κατανοητό το πρακτέο», είπε ο κ. Σημίτης.Αιχμές άφησε ο πρώην πρωθυπουργός και για τον κ. Νικολου- τσόπουλο αλλά για την ηγεσία της ΓΣΕΕ, αναφέροντας ως παράδειγμα «το συνδικάτο να συστήνει το νομικό του σύμβουλο ως δικηγόρο και δεν ενοχλείται που αυτός συμφωνεί εργολαβικές αμοιβές».

ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ

Μεγάλο 
το παρών
Κατάμεστο ήταν το αμφιθέα
τρο του Μεγάρου της Εθνικής 
Τράπεζας κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του κ. Κώστα Σημίτη. 
Παρόντες ήταν ο πρώην Πρό
εδρος της Δημοκρατίας Κ. 
Στεφανόπουλος, το ιστορικό 
στέλεχος της Αριστερός Λ. 
Κύρκος, ο πρόεδρος της Βου
λής Δ. Σιούφας και οι κ. Ευ. 
Βενιζέλος, Απ. Κακλαμάνης, 
Ν. Αλευράς, Αν. Λοβέρδος, Τ. 
Χυτήρης, Αννα Διαμαντοπού- 
λου, Π. Κουκουλόποϋλος, Αλ. 
Παπαδόπουλος, Δ. Ρέππας, 
Βάσω Παπανδρέου, Ν. Ση- 
φουνάκης, Ν. Αθανασάκης, Π. 
Σγουρίδης, Κ. Γείτονας, Τ. 
Αντωνίου, Ν. Μπίστης, Μ. Κα- 
τρίνης, Ν. Χριστοδουλάκης, 
Β. Κοντογιαννόπουλος, Κ. Καρ- 
τάλης, Χρ. Βερελής, Γ. Κου- 
τσούκος, Σ. Τζουμάκας, Π. 
Κουναλάκης, Τ. Γιαννίτσης, 
Γ. Φλωρίδης, Γ. Παπαντωνί- 
ου, Γ. Δρυς, X. Πάχτας, Ελπί
δα Τσουρή, Μ. Κοψίδης, Γ. 
Σουλαδάκης.

επιδιώξεις, τις αντιδράσεις και τον παλμό του κόσμου», είπε ο κ. Σημίτης για προσθέσει ότι «μπορεί το ψεύτικο πάθος και ο ξύλινος λόγος να γεννούν χειροκροτήματα αλλά δύσκολα μεταστρέφουν παθητικούς ακροατές σε ενεργούς πολίτες».
ΠροσδοκίεςΙδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Σημίτης στο φαινόμενο -για πρώτη φορά στην Ελλάδα- ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να εισπράξει τη φθορά της κυβέρνησης, λέγοντας ότι «συμβαίνει όταν οι ψηφοφόροι έχουν μειωμένες προσδοκίες από πρόσωπα και παρατάξεις ή θέλουν να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους γενικά με την πολιτική ζωή». Δεύτερη βασική προϋπόθεση είναι, σύμφωνα με τον κτ Σημίτη, το κόμμα «να δημιουργήσει την πεποίθηση ότι μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά τα θέματα της εξουσίας, ότι έχει διαμορφώσει σχέδια τα οποία αποτελούν μια εναλλακτική λύση για όσους διαπιστώνουν το αδιέξοδο» και ταυτόχρονα «το κόμμα να αποκτά πειστικότητα με τη δράση, την ενότητα και τον λόγο του».Αιχμές για όσους κρατούν αποστάσεις από το έργο των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, άφησε ο πρώην πρωθυπουργός θέτοντας το εξής ερώτημα: «Γιατί να απορούμε όμως ότι οι πολίτες δεν μας εμπιστεύονται όταν εμείς οι ίδιοι αμφισβητούμε τα επιτεύγ- ματά μας;».Ο κ. Σημίτης εκτίμησε ότι η αδυναμία του προοδευτικού χώρου στην παραγωγή της πολιτικής, οφείλεται στη μη προσαρμογή του λόγου του, στις αναμονές και επιδιώξεις των νέων κοινωνικών στρωμάτων που καθορίζουν την κοινή γνώμη.Αποστάσεις από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ κράτησε ο κ. Σημίτης- με αφορμή όσα συνέβησαν μετά τις βουλευτικές εκλογές λέγοντας ότι «η ενότητα του προοδευτικού χώρου υπό τις σημερινές συνθήκες είναι αναγκαία». Για να προσθέσει με νόημα ότι «στάσεις και επιλογές που οδηγούν σε διάσπαση δυνάμεων δεν συμβάλλουν στην προσπάθεια απομάκρυνσης της συντηρητικής παράταξης. Ολοι έχουν την υποχρέωση να αναζητούν μια κοινή συνισταμένη που εξασφαλίζει την αποτελεσματική συνεργασία».
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