
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Πολιτών της ανανεωτικής και δημοκρατικής 
αριστερός και της οικολογίας

Πολίτες που ανήκουμε στον χώρο της ανανεωτικής και δημοκρατικής αριστερός και 
της οικολογίας, καθώς και σε κινήσεις πολιτών, στηρίξαμε την κυβέρνηση Σημίτη σε 
κρίσιμα ζητήματα (Οτσαλάν, Ευρωεκλογές, Ελληνοτουρκικά, κ.ά.), ασκώντας 
ταυτόχρονα κριτική για καθυστερήσεις, λάθη και παραλείψεις της κυβερνητικής 
πολιτικής.

Η κυβέρνηση Σημίτη συνέβαλε αποφασιστικά στην εξυγίανση και ανάκαμψη της 
οικονομίας διασφαλίζοντας τη συμμετοχή της χώρας στην ΟΝΕ. Άσκησε υπεύθυνη 
και αποτελεσματική εξωτερική πολιτική αναβαθμίζοντας τη θέση μας στη διεθνή 
σκηνή και στην Ευρώπη και ανοίγοντας νέα σελίδα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. 
Παράλληλα, ο πρωθυπουργός συνέβαλε σημαντικά στην αναβάθμιση των πολιτικών 
ηθών, απομακρυνόμενος από τα κυρίαρχα μέχρι χθες λαϊκιστικά ηγετικά πρότυπα.

Από την άλλη πλευρά, όμως, τα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής σε 
κρίσιμους τομείς, όπως η απασχόληση, η παιδεία, η υγεία, ο πολιτισμός, το 
περιβάλλον, οι μεταφορές, τα μέσα ενημέρωσης, και γενικότερα η ποιότητα της 
καθημερινής ζωής είναι πενιχρά, διαψεύδοντας τις προσδοκίες των πολιτών. 
Ειδικότερα, η δημόσια διοίκηση βρίσκεται σε προφανή αναντιστοιχία με τις ανάγκες 
της οικονομίας και της κοινωνίας. Η κυβέρνηση, και ιδίως το κόμμα που τη στηρίζει, 
φαίνονται συχνά να αμφιταλαντεύονται ως προς την ίδια την εκσυγχρονιστική 
πολιτική τους και να καθηλώνονται στα δεσμά του αναχρονισμού.

Στο κατώφλι του 21ου αιώνα, ο εκσυγχρονισμός της κοινωνίας με ριζικές 
μεταρρυθμίσεις και θεσμικές αλλαγές αποτελεί τη μόνη επιλογή που επιτρέπει στη 
χώρα μας να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις μεγάλες προκλήσεις των καιρών. Είναι, 
λοιπόν, ανάγκη οι επόμενες εκλογές να σηματοδοτήσουν μια νέα αφετηρία για την 
ορμητική προώθηση του εκσυγχρονιστικού εγχειρήματος.

Για όσους προσβλέπουμε σε μια κοινωνία όπου θα συνυπάρχουν η ελευθερία, η 
πρωτοβουλία και η αποτελεσματικότητα με την κοινωνική ευαισθησία, την 
ανεκτικότητα και την αλληλεγγύη, είναι φανερό ότι στο εκσυγχρονιστικό εγχείρημα 
δεν μπορούν να ηγηθούν οι συντηρητικές δυνάμεις. Αλλά ούτε και μια αριστερά που 
μένει προσκολλημένη στο παρελθόν.

Στο σημερινό κυβερνητικό κόμμα επείγει να πνεύσει πιο αποφασιστικά ο άνεμος της 
αλλαγής. Η Ελλάδα χρειάζεται ένα μεγάλο, σύγχρονο κόμμα της ευρωπαϊκής, 
δημοκρατικής, σοσιαλιστικής αριστεράς. Ένα κόμμα που θα πρωταγωνιστεί στη 
σύγκλιση ευρύτερων κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων σε έναν νέο συνασπισμό 
εξουσίας. Πιστεύουμε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία της 
μετεξέλιξής του, προχωρώντας, μαζί με άλλους, στην ουσιαστική του επανίδρυση, με 
νέα οράματα, νέες ιδέες, νέες πολιτικές πρακτικές.

Όσοι συμμετέχουμε στη συλλογική αυτή προσπάθεια, θα εργασθούμε για την 
επικράτηση αυτής της λογικής στις επερχόμενες εκλογές και μετεκλογικά. Στο 
πλαίσιο αυτό επιδιώξαμε την πρόσφατη συνάντηση με την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Θα



συνεχίσουμε τις επαφές αυτές, ενώ παράλληλα σχεδιάζουμε σειρά πρωτοβουλιών για 
τη συσπείρωση δυνάμεων της ανανεωτικής και δημοκρατικής αριστεράς και της 
οικολογίας, για την επεξεργασία συγχρόνων θέσεων και προτάσεων, για την 
προώθηση του δημοσίου διαλόγου με όλες τις ενδιαφερόμενες δυνάμεις.

Σ. Βαλντέν,
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Ζητούν επανίδρυση του ΠΑΣΟΚ

Δέκα επτά στελέχη που στήριξαν και στο 
πρόσφατο παρελθόν την κυβέρνηση Ση
μίτη με ανακοίνωσή τους ζητούν «να 

πνεύσει πιο απφασιστικά ο άνεμος της αλλα
γής στο κυβερνητικό κόμμα». Στην ίδια ανα
κοίνωση, αφού υποστηρίζουν ότι η κυβέρνη
ση Σημίτη «συνέβαλε αποφασιστικά στην ε
ξυγίανση και ανάκαμψη της οικονομίας», πα
ρατηρούν πως η ίδια «και κυρίως το κόμμα 
που την στηρίζει φαίνονται συχνά να αμφι- 
ταλατεύονται (...) και να καθηλώνονται στα 
δεσμό του αναχρονισμού». Διακηρύσσουν την 
πεποίθησή τους ότι το ΙΙΑΣΟΚ πρέπει να α-

ναλάβει την πρωτοβουλία της μετεξέλιξης του 
«προχωρώντας μαζί με άλλους στην ουσια
στική επανίδρυσή του» και δηλώνουν ότι για 
να επικρατήσει αυτή η λογική στις εκλογές, 
αλλά και μετεκλογικά, θα συνεχίσουν τις ε
παφές τους με την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Το 
κείμενο υπογράφουν οι Σ. Βαλντέν, Ξ. Για- 
ταγάνας, Ν. Διακουλάκης, Η. Ευθυμιόπου
λος, Μ. Ζορμπά, Στ. Ιωαννίδης, Γ. Καλογή
ρου, Γ. Κοτανίδης, Ν. Λιοναράκης, Σ. Αίολος, 
Ν. Μαραβέγιας, Α. Μητσός, Μ. Μοδινός, Α. 
Παππάς, Γ. Τούντας, Γ. Τουνζτιαράκης. Στ. 
Τσακυράκης.
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ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ 
ΤΟΝ κ. ΣΗΜΙΤΗ
ΔΕΚΑΕΠΤΑ πολίτες που 
ανήκουν στον χώ ρο της 
ανανεω τικής και δημο
κρατικής Αριστερός και 
της οικολογίας, καθώς και 
σε κινήσεις πολιτών που 
στήριξαν την κυβέρνηση 
Σημίτη σε κρίσιμα ζητή
ματα, με ανακοίνωσή τους 
εκφράζουν την ανάγκη «οι 
επόμενες εκλογές να ση
ματοδοτήσουν μια νέα 
αφετηρία για την ορμη
τική προώθηση του εκ
συγχρονιστικού εγχειρή
ματος·». Οι 17 αυτοί πολί
τες τονίζουν ότι η Ελλάδα 
χρειάζετα ι ένα μεγάλο, 
σύγχρονο κόμμα της ευ
ρωπαϊκής δημοκρατικής 
σοσιαλιστικής Αριστεράς. 
Την ανακοίνωση υπογρά
φουν: Σ. Βαλντέν, Ξ. Για- 
ταγάνας, Ν. Λιακουλά- 
κης, Μ. Ζορμπά, Στ. Ιω
αννίδης, Η. Ευθυμιόπου
λος, Γ. Καλογήρου, Γ. Κο
τανίδης, Ν. Λιοναράκης, 
Σ. Α ώ λος, Ν. Μαραβέ- 
γιας, Α. Μητσός, Μ. Μο- 
δινός, Α. Παππάς, I. Τού
ντας, Γ. Τουντζιαράκης 
και Στ. Τσακοράκης.


