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Νέες προκλήσεις και ευκαιρίες για τον προοδευτικό χώρο

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
Αριστοτελία Πελώνη______________

ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ συζήτηση για την Κεντροαριστερά που βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλα τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα της Ευρώπης συμβάλλει ο Κ ώ σ τ α ς  Σημίτης με το νέο του βιβλίο, όπου αναλύει τις νέ

ες προκλήσεις, αλλά και τις ευκαιρίες που έχει μπροστά του ο προοδευτικός χώρος σε έναν κόσμο που αλλάζει και κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Στο βιβλίο «Σκέψεις για μια προοδευτική διακυβέρνηση» (Εκδ. Πόλις) ο πρώην πρωθυπουργός διευκρινίζει ότι ο προοδευτικός δρόμος, η προοδευτική διακυβέρνηση του μέλλοντος, δεν αφορά ένα συγκεκριμένο κόμμα, αλλά «έναν κοινωνικό και πολιτικό χώρο που δυ- σφορεί, δεν ανέχεται, εξοργίζεται με τις πρακτικές που επιβάλλονται από τη συντηρητική κυβέρνηση στην κοινωνία».Η επιστροφή στο παρελθόν, την ο

ποία πολλοί επικαλούνται, είναι αδιέξοδη και εκφράζει «ενσυνείδητη αγνόηση των προβλημάτων», υποστηρίζει, ενώ η προοδευτική διακυβέρνηση πρέπει να παρουσιάσει μια συνολική και ολοκληρωμένη άποψη για την κοινωνία που επιδιώκει, να έχει «μια επεξεργασμένη αντίληψη για το πού στοχεύει με τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που επαγγέλλεται». Εδώ μάλιστα, ο Κ. Σημίτης αφήνει αιχμές υπογραμμίζοντας ότι οι «εξαγγελλόμενες γενικές αρχές, οι ασαφείς λύσεις, οι δεκάλογοι κατευθύνσεων είναι για τους πολίτες πολιτικολογίες που δεν τους ενδιαφέρουν» και τονί-
10 πρώην πρωθυπουργός Κ. Σημίτης στο βιβλίο του διευκρινίζει ότι η προοδευτική διακυβέρ
νηση του μέλλοντος δεν αφορά ένα συγκεκριμένο κόμμα, αλλά «έναν κοινωνικό και πολιτικό 

χώρο που δυσφορεί, δεν ανέχεται, εξοργίζεται με τις πρακτικές που επιβάλλονται από τη
συντηρητική κυβέρνηση στην κοινωνία»

ζει ότι «δεν μπορεί να είναι άσκηση επί χάρτου με βάση θεωρητικά σχήματα».
ΑιχμήΠάντως, ως αιχμή προς το σημερινό ΠΑΣΟΚ μπορεί να ερμηνευθεί η αναφορά του ότι «υπαναχωρήσεις, αμφιταλαντεύσεις, δισταγμοί, εσφαλμένες εκτιμήσεις, υπερβολές, κλονίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στις ικανότητες ενός κόμματος και της ηγεσίας του. Μια παράταξη αντιμέτωπη με φαινόμενα αποστασιοποίησης των πολιτών πρέπει να αναλύσει το πρόβλημα και να απαντήσει με ειλικρίνεια στο ερώτημα γιατί δεν κερδίζει εμπιστοσύνη. Να μην καταφύγει απλώς σε συνθήματα ή υποσχέσεις παροχών, γιατί η προσπάθειά της θα είναι μάταιη». Ο προοδευτικός χώρος κατά τονΚ. Σημίτη αυτοϋιιονομεύεται

αναπαράγοντας τα στερεότυπα που ο ίδιος έχει καλλιεργήσει, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την οικονομική πολιτική. Και αναρωτιέται: «Γιατί να απορούμε όμως πώς οι πολίτες δε μας εμπιστεύονται, από τη στιγμή που εμείς οι ίδιοι αμφισβητούμε τα επιτεύγματά μας;».
Εξωτερική πολιτικήΔύο κεφάλαια αφιερώνει στην εξωτερική πολιτική ο πρώην πρωθυπουργός. Το ένα αναφέρεται στο Κυπριακό και το άλλο στον αναπροσανα- τολισμό που πρέπει να κάνει η Ελλάδα στις σχέσεις της με την Τουρκία. Ο Κ. Σημίτης επαναλαμβάνει την άποψη που προκάλεσε θόρυβο πριν από λίγο καιρό: η άνευ όρων στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας δεν είναι πια ρεαλιστική στρατηγική, γιατί «η ένταξη της Τουρκίας δεν είναι πλέον πιθανή».______;______ _ _____


