
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΤΟ ΒΗΜΑ, Κυριακή 11 Φεβρουάριου 2007

π ρ ο ς ο  η α - ε ι δ ή σ ε ι ς  - γ ε γ ο ν ό τ α

Α18ΐδ

Του ΑΝΤ. ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ

ΤΡΙΑ χρόνια από την παράδοση της ηγεσίας του ΠαΣοΚ 
στον Γιώργο Παπανδρέου και δεκαπέντε μήνες από την έκ
δοση του πρώτου βιβλίου του, ο  πρώην πρωθυπουργός κ. 
Κώστας Σημίτης επανέρχεται με δεύτερο πόνημα, πλήρες μη
νυμάτων και συμβολισμών, ένα είδος πολιτικού «μανιφέστου»

για τον κόσμο, τη χώρα, τη νέα εποχή και βεβαίως για το 
ΠαΣοΚ. Το νέο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, που φ έ
ρει τον τίτλο «Στόχοι, Στρατηγική, Προοπτικές», θα κυκλο
φορήσει, όπως και το προηγούμενο, από τις εκδόσεις Πό
λις και θα παρουσιαστεί την προσεχή Τρίτη στην Αίγλη του 
Ζαππείου. Περιλαμβάνει συλλογή άρθρων και ομιλιών της 
δεύτερης τετραετίας και συνοδεύεται από έναν πρόλογο,

επίκαιρο και αναλυτικό των συνθηκών, εγχώριων και διε
θνών, με προτάσεις, θέσεις, ιδέες και συγκεκριμένες πολι
τικές για τη χώρα και την προοπτική της. «Το Βήμα» εξα
σφάλισε εγκαίρως το νέο βιβλίο του κ. Κώστα Σημίτη και 
παρουσιάζει σήμερα τα σήματα και τα μηνύματα του πρώ 
ην πρωθυπουργού προς το κόμμα του, την κοινωνία και 
νολικά την πολιτική.

■ Την Τρίτη με αφορμή την παρουσίαση του νέου βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού

Διακήρυξη Σημίτη
Π οια είναι τα μηνύματα που στέλνει στο κόμμα και στην κοινωνία

Ο κ. Κ. Σημίτης εκκινεί τον πρό
λογό του από τη διαπίστωση 

ότι, τρία χρόνια μετά τη νίκη της Νέ
ας Δημοκρατίας, οι πολιτικές που 
χαράχθηκαν κατά την περίοδο 1996- 
2004 «παραμένουν επίκαιρες», διό
τι η ίδια η κυβέρνηση Καραμανλή 
τις έχει αναγάγει, κατά ιδιότυπο τρό
πο, σε σημείο αναφοράς, καθώς 
αποδίδει σε αυτές «τις δυσκολίες 
που συνάντησε, τις καθυστερήσεις 
που προέκυψαν και τις αποτυχίες 
που γνώρισε».

Κατηγορεί σιη συνέχεια την κυ
βέρνηση για «ασταμάτητη παρελ
θοντολογία και κυρίως για έλλει
ψη δημιουργικού πολιτικού λό
γου», σημειώνει ότι «το όραμα της 
ΟΝΕ αγκάλιασε τους πολίτες για
τί εξέφραζε την επιθυμία τους να 
τερματιστούν όσα κρατούσαν την 
Ελλάδα στο περιθώριο» και συ
μπληρώνει επιμένοντας ότι «το όρα
μα της μετα-ΟΝΕ εποχής ήταν και 
είναι η σύγκλιση προς ένα καλύ
τερο επίπεδο ζωής, ανάλογο με  
εκείνο που επικρατεί στις ανε
πτυγμένες χώρες της ΕΕ, ώστε να 
γίνουμε ισότιμοι με τους άλλους 
ευρωπαίους πολίτες σε δυνατότη
τες και προοπτικές».

Ο κ. Σημίτης δηλώνει μετά πά
θους ό τ ι«τίποτε δεν μαςχαρίσθη- 
κε και ούτε πρόκειται να μας χα- 
ρισθεί» και επιμένει ότι «τη θέση 
μας στον κόσμο την κατακτάμε 
με τις δικές μας επιλογές, με τις 
δικές μας αποφάσεις και πρωτο
βουλίες». Κάπως έτσι άλλωστε αι
τιολογεί τη σταθερή άποψή του ότι 
χρειάζεται «στρατηγική και σχέδιο».

Δικαιολογεί ακολούθως τα κύ
ματα δυσπιστίας που κατέλαβαν 
τους πολίτες επειδή «το νέο όραμα 
δεν μπορούσε να έχει αυστηρό χρο
νοδιάγραμμα» και ακόμη επειδή «η 
ανάπτυξη είναι μακρά διαδικασία, 
όπου τα επιτεύγματα συνήθως γί
νονται βαθμιαία ορατά».

Εχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η προ
σέγγισή του για τη Νέα Δημοκρατία, 
η οποία «απέρριψε την ιδέα της σύ
γκλισης» και ανέδειξε ως κεντρικό 
μέλημα της κυβέρνησής της «την ορ
θή διαχείριση», με μόνο σκοπό «να 
καθησυχάσει όλους εκείνους που 
φοβούνται τις συνέπειες της προ
σαρμογής στις ευρωπαϊκές εξελί
ξεις».

Στο σημείο αυτό κατακεραυνώ
νει τον κ. Κ. Καραμανλή, γράφο
ντας ότι «μια κυβέρνηση οφείλει 
να επιδιώκει τη λύση των προ
βλημάτων» και όχι «να προσαρμό
ζει τους ρυθμούς της, είτε στους 
φόβους που καταγράφουν οι δη
μοσκοπήσεις, είτε σε ό,τι συνε
πάγεται λιγότερο κόστος».

Σε αυτήν την περίπτωση, σημει
ώνει με έμφαση ότι «η χώρα μένει 
στάσιμη». Εκτιμά στη συνέχεια ότι 
«η Νέα Δημοκρατία δεν προτίθε- 
ται να ασχοληθεί με τα μεγάλα προ
βλήματα, μόνο περιορισμένες πα
ρεμβάσεις θα επιχειρεί και αυτές 
με περιπτωσιακά μέτρα πελατεια
κού ιδίως χαρακτήρα». Απορρίπτει 
επίσης τον βαρύ «μεταρρυθμισιικό 
λόγο» του κ. Καραμανλή, τον οποίο 
χαρακτηρίζει «προπέτασμα καπνού» 
για να καλυφθεί, όπως γράφει, «μια 
πολιτική που συμμορφώνεται μεν 
στο γενικό πλαίσιο της ΟΝΕ, αλ
λά αγνοεί την ουσία, την επιδίωξη 
μιας σταθερής οικονομίας, τη βελ
τίωση της ανταγωνιστικότητας και

την ανάπτυξη με κοινωνική συνο
χή»·

Γράφει ακόμη ότι η οικονομική 
πολιτική της κυβέρνησης «αποπνέ
ει μιζέρια» και διακρίνεται από «συ
νεχείς προσπάθειες παραπλάνη- 
σης, διαστρέβλωσης και συγκά
λυψης, με χαρακτηριστικά παρα
δείγματα τη δήθεν απογραφή ή 
την αναθεώρηση του ΑΕΠ». Κατ’

αυτόν, τα παραπάνω αποδεικνύουν 
«την έλλειψη ενός σοβαρού σχε
δίου» και υποδηλώνουν τη νεοδη- 
μοκρατική πεποίθηση ότι «οι αυτο
ματισμοί της αγοράς εξασφαλί
ζουν τις καλύτερες δυνατές λύσεις». 
Για να σημειώσει ότι η αντίληψη 
που υπάρχει στην κυβέρνηση ότι 
«υπάρχει ένας αυτόματος πιλότος 
που λύνει τα προβλήματά μας δεν

Ο κ. Κ. Σπμίτπβ σε πρόσφατη 
ομιλία του στο Κοινοβούλιο. 
Δεκαπέντε μήνεβ από την έκδοση 
του πρώτου βιβλίου του, 
ο πρώην πρωθυπουργόβ 
επανέρχεται με δεύτερο πόνημα

Εκπαίδευση 
και ανάπτυξη
ΓΙΑ ΤΗΝ ανώτατη εκπαίδευση 
ο κ. Σημίτης σημειώνει 
πως δεν αρκούν γενικές 
δηλώσεις για διαφορετικό 
σύστημα πρόσβασης, 
διοίκησης, διδασκαλίας και 
έρευνας. Θεωρεί επιβεβλημένη 
την αξιολόγηση και την 
προσβολή των συντεχνιακών 
αναλήψεων.
Ολα πάνιως συνδέονται, κατά 
τον κ. Σημίτη, με την ανάπτυξη. 
Είναι η μόνη και οικονομικά  
ενδεδειγμένη μέθοδος που 
εγγυάται την πρόοδο.
Ισως και η μείωση των 
αμυντικών δαπανών, 
υπό την προϋπόθεση ότι η 
εξωτερική πολιτική θα κινηθεί 
στη γραμμή της προσέγγισης 
με την Τουρκία, σε λογική 
εξεύρεσης λύσεων 
και συμβιβασμών, κάτι 
που αρνήθηκε η κυβέρνηση 
Καραμανλή, όπως παρατηρεί.

συμβιβάζεται με όσα συμβαίνουν 
στον κόσμο και στη χώρα».

Αξιολογώντας την παρούσα πε
ρίοδο ο κ. Σημίτης εκτιμά ότι «η Ελ
λάδα συμμετέχει σε μια διαδικασία 
παγκόσμιας αλλαγής η οποία επη
ρεάζει δραστικά τις οικονομικές 
και κοινωνικές συνθήκες». Η δια
φορά με το παρελθόν είναι ότι τώ
ρα αλλάζουν όλα ριζικά με μεγαλύ

τερη ταχύτητα, με αποτέλεσμα «να 
δημιουργούνται συνεχώς νέα δε
δομένα για τις κοινωνικές και πο
λιτικές δυνάμεις, ανατρέποντας τις 
υπάρχουσες ισορροπίες και ανα- 
δεικνύοντας νέες καταλυτικές δυ
ναμικές».

Για τούτο αποδίδει ξεχωρισιή ση
μασία σιην αξιολόγηση των διεθνών 
συνθηκών, σιον ρόλο των τεχνολο
γιών, των επικοινωνιών και της κί
νησης των κεφαλαίων. Θεωρεί τη 
συνιελούμενη μεταβολή σιον κόσμο 
ανιίσιοιχη της βιομηχανικής επα
νάστασης, καθώς δημιουργεί «νέες 
εστίες ανάπτυξης, ισχύος και επιρ
ροής». «Το φαινόμενο -  επισημαί
νει -  έχει τη δική του δυναμική» 
και κανείς δεν γνωρίζει τη διάρκεια 
και τις κατευθύνσεις διάχυσης της 
ισχύος. Γράφει χαρακτηρισπκά ότι: 
«Οπως η τυπογραφία και η ατμο
μηχανή πυροδότησαν εξελίξεις ανε
ξάρτητες, έτσι και η ψηφιοποίη- 
ση και οι ηλεκτρονικοί υπολογι
στές παύουν να εξυπηρετούν μό
νον τους στόχους των εφευρετών 
και των κεφαλαιούχων που τους 
χρηματοδοτούν, παρέχοντας τη δυ
νατότητα στον καθένα να αναπτύ
ξει δραστηριότητες σε ποικίλες κα
τευθύνσεις».

«Η παγκόσμια αλλαγή -  συνεχί
ζει -  καθιστά τους πρωταγωνιστές 
ακόμη πιο ισχυρούς, αλλά δημι
ουργεί ταυτόχρονα και άλλους πό
λους με δικές τους δυνατότητες και 
επιδιώξεις, ένα παγκόσμιο δίκτυο 
με πολυάριθμους κόμβους, που όχι 
μόνο δέχονται, αλλά στέλνουν και τα 
δικά τους μηνύματα». «Αυτήν την 
πλευρά πρέπει να εκμεταλλευθεί η 
Ελλάδα» γράφει ο πρώην πρωθυ
πουργός υπερβαίνονιας δόγματα και 
σχήματα, με πρώτο «την παραδο
σιακή αντίληψη του κράτους- 
έθνους», όπως και τη συνήθη διά
κριση του «μέσα» και του «έξω».

Κατά τον κ. Σημίτη, η περίοδος 
απαιτεί ενίσχυση της θέσης και της 
παρουσίας μας σια υπερεθνικά κέ
ντρα λήψης των αποφάσεων, συμ
μετοχή -  χωρίς δισιαγμούς -  σε υπε
ρεθνικές προσπάθειες, στις προ
σπάθειες εξέλιξης της Ευρώπης 
όπως και σε διεθνή τοπικά ή περι
φερειακά δίκτυα οικονομικής συ
νεργασίας.

Για την επίτευξη της σύγκλισης 
θέτει ως προϋποθέσεις την ενίσχϋ- 
ση των επενδύσεων στις μεγάλες 
υποδομές της ενέργειας, της πλη
ροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, 
την εξασφάλιση κοινωνικών και άλ
λων πόρων με διατήρηση υψηλών 
ρυθμών ανάπτυξης, την ενίσχυση 
των πραγματικών εισοδημάτων, την 
εφαρμογή διαρθρωτικών αλλαγών 
που θα ελευθερώνουν την επιχειρη
ματικότητα, όπως και μακροπρόθε
σμης διορατικής πολιτικής σιην Παι
δεία, σιην έρευνα και σιις τεχνολο
γίες, την ουσιαστική αύξηση των 
επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναμι
κό, την οικοδόμηση ενός κράτους 
πρόνοιας και την αντιμετώπιση των 
μεγάλων προβλημάτων της απα
σχόλησης και της κοινωνικής ασφά
λισης, την προσιασία των ηλικιω
μένων από την περιθωριοποίηση, 
την αναμόρφωση της δημόσιας δι
οίκησης και την υιοθέτηση περιφε
ρειακής πολιτικής που θα περιορί
ζει τις ανισότητες. Και όλα αυτά με 
σχέδιο μακροχρόνιο, κατά τρόπο 
συντεταγμένο και οργανωμένο.

Η  προοδευιικότητα και η αριστερή ρητορεία
Ο κ. ΣΗΜΙΤΗΣ θέτει ζητήματα ιδεολογικού κλίμα
τος και περιρρέουσας ατμόσφαιρας, συνθήκες οι 
οποίες, όπως λέει, ενισχύουν ή αποδυναμώνουν 
πεποιθήσεις, στάσεις και ενέργειες. «Για να επι
τευχθούν κοινωνικές αλλαγές χρειάζεται κοινωνική 
δυναμική» τονίζει χαρακτηρισπκά. Ουσιασπκά μι
λάει για ένα «ιδεολογικό ρεύμα» που θα συνοδεύ
ει και θα στηρίζει το πρόγραμμα και το σχέδιο για 
τη χώρα. «Οσοι αποφεύγουν τα σχέδια, τις δη
μόσιες συζητήσεις και τις νέες ιδέες, όσοι προ
τιμούν τις γενικόλογες τοποθετήσεις υποσκά
πτουν, αν δεν καταδικάζουν εκ των προτέρων τις 
όποιες προσπάθειες αλλαγών» τονίζει με έμφαση,

απευθυνόμενος προφανούς και σιο  κόμμα του.
Για να προσθέσει ότι «η δημοκρατική παράτα

ξη έχει την υποχρέωση να αναδιαμορφώνει την 
πολιτική της με τη συστηματική μελέτη των μέ
τρων που προτείνει, αλλά και να προετοιμάζει 
την κοινή γνώμη ώστε να πετύχει τη συστρά- 
τευσή της. Διαφορετικά εγκυμονεί ο κίνδυνος η 
προοδευτικότητά της να εξαντλείται σε μια τυ
ποποιημένη αριστερή ρητορεία».

Και να καταλήξει ότι «ο προοδευτικός λόγος 
είνρι δημιουργικός λόγος, γ ι’ αυτό οφείλει να 
κατευθύνει τη σκέψη, αλλά και την πράξη σε νέ
ους δρόμους».


