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Η  χώρα χρειάζεται μια νέα 
στρατηγική, μια εθνική 
στρατηγική για τα υπερε
θνικά πεδία -κι αυτή τη 

στρατηγική μόνο η προοδευτική παρά
ταξη μπορεί να την εκπονήσει».

Αυτή είναι η πεποίθηση του Κώστα 
Σημίτη, ο οποίος σε αδρές γραμμές 
περιγράφει την πρότασή του στον 
πρόλογο του νέου βιβλίου του «Στό- 
χοι-Στρατηγική-Προοπτικές».
■  Ο πρώην πρωθυπουργός υποστηρί
ζει την «αποδέσμευση από τις παρα
δοσιακές αντιλήψεις που περιορίζουν 
τις δράσεις της κυβέρνησης στις εξω
τερικές σχέσεις, σε ό,τι μπορεί να πε- 
τΰχει αμέσως και να το προβάλει 
στους ψηφοφόρους της... Η διάκριση 
ανάμεσα στο “μέσα” και στο “έξω” α
νήκει σε περασμένες εποχές».

Το ευρωπαϊκό οικοδόμημα
■  Κλασικός σοσιαλδημοκράτης με ευ
ρωπαϊκό προσανατολισμό, δεν θα 
μπορούσε ν’ αφήσει έξω από την οπτι
κή του το οικοδόμημα της Ενωσης: 
«Για παράδειγμα, η Επιτροπή να ανα- 
δειχθεί σε μια αυθεντική ευρωπαϊκή 
κυβέρνηση. Το Ευρωκοινοβούλιο σε 
πραγματικό νομοθετικό σώμα. Το 
Συμβούλιο Υπουργών σε σώμα που θα 
εκπροσωπεί τις χώρες (Ανω Βουλή)». 
■  Ωστόσο, το κρίσιμο μέγεθος για τον 
κ. Σημίτη είναι η προετοιμασία της χώ
ρας. Επειδή, όπως υπογραμμίζει, «η 
κοινωνική ικανότητά μας είναι περιο
ρισμένη, επειδή οι δυνάμεις που δια
θέτουμε ως χώρα δεν μπορούν να μας 
εξασφαλίσουν τις λύσεις, επειδή το 
σύστημά μας συνολικά υστερεί», πρέ
πει να προβούμε «σε αλλαγές σ’ όλους 
τους τομείς. Αλλαγές στην παιδεία δεν 
πρόκειται να αποδώσουν ουσιαστικά 
αν δεν υπάρξουν ταυτόχρονα μεταβο
λές π.χ. στη δημόσια διοίκηση, στον ε
παγγελματικό προσανατολισμό, στην 
οργάνωση της αγοράς εργασίας, στο 
σχεδίασμά των επενδύσεων».

Του ΤΑΣΟΥ ΠΑΠΠΑ κάθε προσπάθεια προβληματισμού.
»Ο Αρχιεπίσκοπος, για παράδειγ

μα, χαρακτήρισε εκείνους που συμπε
ριέλαβαν στα πιθανά θέματα συζήτη
σης κατά την αναθεώρηση του Συ
ντάγματος το χωρισμό Εκκλησίας και 
Κράτους ως “θαμώνες της πλατείας 
Κολωνακίου”, που “δεν έχουν σχέση 
με τον κόσμο”. Απαξιώνοντας τα πρό
σωπα, επιδίωκε να ευτελίσει και το 
συγκεκριμένο θέμα συζήτησης.

»Πιο αποτελεσματική από τις γραφι
κές αυτές τοποθετήσεις είναι η τακτική 
της Ν. Δ. να προκαλεί διαρκώς σύγχυ
ση στους πολίτες, παραποιώντας γεγο
νότα και απόψεις και παραπλανώντας 
για τις δικές της επιδιώξεις. Η “απο- 
γραφή” ως μέσο δυσφήμισηςτης προη
γούμενης κυβέρνησης και συγκάλυψης 
των στοχεύσεων της νέας κυβέρνησης 
αποτελεί ένα παράδειγμα. Το αποτέ
λεσμα; Οι πολίτες αμφιβάλλουν και 
δεν έχουν πια εμπιστοσύνη στις επι
διώξεις και τα κίνητρα της πολιτικής. 
Αυτό είναι ένα ισχυρό φρένο στη δημι
ουργία κοινωνικής δυναμικής.

Χαμηλό ποντικό επίπεδο
»Μια άλλη συντηρητική τακτική εί

ναι η υποβάθμιση της πολιτικής συζή
τησης με εκτόξευση υβριστικών χαρα
κτηρισμών, με αποτέλεσμα να εμποδί
ζεται η ανάπτυξη συλλογισμών και επι
χειρημάτων. Οταν η κυβέρνηση της Νέ
ας Δημοκρατίας χαρακτηρίζει τα στε
λέχη του οικονομικού επιτελείου των 
κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ “απατεώ
νες”, τον μαθηματικό τύπο για την ανά
θεση των δημόσιων έργων μέσο “δια
πλοκής” και “διαφθοράς”, τότε κάθε 
ουσιαστική συζήτηση παύει και περιο
ρίζεται στην ανταλλαγή ύβρεων».
■  Και ο Κ. Σημίτης καταλήγει: «Το α
ποτέλεσμα είναι ο εξευτελισμός όλων 
των συμμετεχόντων, η υποβάθμιση της 
συζήτησης και, τελικά, η απαξίωση 
του πολιτικού. Κάθε προσπάθεια, δια
λόγου ματαιώνεται».

«Το βάρο8 για 
ιιβ αλλαγέ8 

σιην κοινωνία 
πέφτει στην 

προοδευτική 
παράταξη του 

ΠΑΣΟΚ» τονίζει 
ο Κ. Σημίτπ8

Το εξώφυλλο του 
καινούριου βιβλίου.

■  Ο πρώην αρχηγός του ΠΑΣΟΚ επι
μένει ότι «η επίτευξη συγκεκριμένων 
στόχων που αλλάζουν το κατεστημένο 
δεν πραγματοποιείται με νόμους, δια
ταγές και ηθικολογίες. Χρειάζεται 
κοινωνική δυναμική και για να κινητο
ποιηθούν οι πολίτες αναγκαίο στοι
χείο είναι η διαμόρφωση μιας ιδεολο
γίας που προωθεί τις ουσιαστικές κοι
νωνικές μεταβολές».
■  Ο Κ. Σημίτης πιστεύει ότι το βάρος 
πέφτει στην προοδευτική παράταξη 
και τονίζει πως σωστά το ΠΑΣΟΚ α- 
νέδειξε ως στόχο τη δίκαιη κοινωνία.

«Την κοινωνία που εξασφαλίζει 
στους πολίτες ίσες ελευθερίες και δυ
νατότητες, που περιορίζει τις ανισότη

τες και μάχεται τις διακρίσεις».
■  Καλεί, όμως, το κόμμα του να δια
μορφώνει την πολιτική του με τη συ
στηματική μελέτη των μέτρων που 
προτείνει αλλά και να προετοιμάζει 
την κοινή γνώμη ώστε να πετύχει τη 
συστράτευσή της. Διαφορετικά, «ε
γκυμονείς κίνδυνος η προοδευτικότη- 
τά του να εξαντλείται σε μια τυποποι
ημένη αριστερή ρητορική».
■  Στον αντίποδα βρίσκονται η συντη
ρητική παράταξη και οι ποικιλώνυμοι 
πυλώνες της. Γράφει:

«Η συντηρητική παράταξη, ακριβώς 
για να εμποδίσει τη μεταστροφή της 
κοινής γνώμης, επιδιώκει να προλάβει 
τις συζητήσεις, τον κοινωνικό διάλογο,
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«Χρειαζόμαστε νέα ιδεολογία»

Αντεπίθεση σε τρία κύματα
Α  ν ° Κ · Καραμανλήδ έχει προ- ''  Μ φίλ δυναμικού πρωθυπουρ

γού, τότε θα εκπλαγεί από το Γιώργο 
που θα βρει απένανχί του». Η πρόβλε
ψη συνεργάτη του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ 
συνοψίζει τη νέα στρατηγική που επιλέ
γει στο δρόμο npos tis εκλογέε.
□  θα «χτυπάει» τον Κ. Καραμανλή στα 
αδύνατα σημεία του -ανάμεσα στα ο
ποία και η πολιτική φυγομαχία (ή φυ
γοπονία;) του otis κοινοΒουλευτικέε 
συνεδριάσει Tns Παρασκευή5, στην 
«ώρα του πρωθυπουργού».

Στα τρία χρόνια έχει πάει —όλεε κι ό- 
λεε— δύο φορέ$. Από δω και πέρα λοι
πόν θα αρχίσει να τον καλεί προσωπικά 
ο Γιώργοε: Αν πηγαίνει, τότε θα γίνο-

νται ενδιαφέρουσεε μονομαχίεε σε επί
πεδο κορυφήε. Αν απέχει, θα ακολου
θούν πολιτικέε καταγγελίεε ότι κρύβε
ται από τα προβλήματα του λαού.
□  0 πρόεδροε του ΠΑΣΟΚ θα «ακου- 
μπήσει» πάνω στο πρόγραμμα του Κι- 
νήματοε για να κλιμακώσει την αντιπα
ράθεση με τον πρωθυπουργό.

Την ίδια ώρα θα αμφισβητεί τη σημαία 
τηε «  γαλάζιαε διαφάνειαε» με όπλα τουε 
«κουμπάρουε» και τα σκάνδαλα που πή
γε το ΠΑΣΟΚ στον εισαγγελέα.

«Αυτά είναι τα χαρτιά μα$. Να δούμε 
τα δικά σαε για τη νέα τετραετία», θα του 
απευθύνει σχεδόν μονότονα. Παιδεία, 
φορολογία και ασφαλιστικό, τα τρία θέ
ματα όπου ελπίζει να τον «στριμώξει».

Ο Το τρίτο σκέλοε τηε εμπέδωσηβ του 
αρχηγικού προφίλ αφορά τη σχέση του 
Γιώργου με την κοινωνία, θα περιοδεύ
σει σ' όλη την Ελλάδα κι ο σχεδιασμό$ 
δεν περιλαμβάνει μόνο ομιλίεΒ στιε με- 
γάλεε πόλεΐ5 αλλά και σε χωριά.
Ο  Σημείωση: Απόδειξη ότι η τελευταία 
δυναμική παρουσία του Γ. Παπανδρέου 
στη Βουλή δεν ήταν τυχαία, αποτελούν 
και οι δύο παράλληλεε κ ινήσει που ορ
γάνωνε ω5 κλιμάκωση τη$ πρωτοβου- 
λίαε για την πρόταση μομφή$:

Μόλιε προχθέε θα καλούσε τον αρ
χηγό τηε Ν.Δ. σε νέα σύγκρουση, στην 
«ώρα του πρωθυπουργού», ενώ σήμε
ρα θα έκανε περιοδεία σιΐ5 Σέρρεε, στην 
«έδρα» τηε οικογένειαε Καραμανλή. 
Ακόμη και τα πιο μελετημένα σχέδια, 
ωστόσο, μπορούν να αναβληθούν από 
μια ίωση σαν αυτή που χτύπησε μεσο
βδόμαδα τον πρόεδρο. Κ. ΜΑΚΡΗ


