
noñiIIKñ 16

Σ τη ουνδιάσκεψη tou ΠΑΣΟΚ λίγο πριν από 
tnv 11η Νοεμβρίου δεν πήγε, για να μη γί

νει μέροε ιου εσωκομματικού προβλήματοε, 
oto συνέδριο του Μαρτίου δεν εμφανίστηκε, ε
νώ στιε συνεδριάσειε τηε Βουλήε απλώε παρευ- 
ρίοκεται. Οι αντίπαλοί του κατηγορούν τώρα 
τον Κ. Σημίτη ότι κρύβεται, και οι φίλοι του ε
πειδή δεν υπερασπίστηκε την οκταετία του απέ
ναντι στουε οπαδούε του Γ. Παπανδρέου που 
τηε φόρτωσαν όλα τα δεινά: από τιε ήττεε του 
2004 και του 2007 μέχρι την προγραμματική α
μηχανία, ακόμη και τιε κακέε δημοσκοπήσειε.

Οστόοο, ο πρώην πρωθυπουργόε δηλώνει 
παρών με το τρόπο του: γράφονταε βιβλία.

Το νέο πόνημά του «Σκέψειε για μια προοδευ
τική διακυβέρνηση» (εκδόσειε Πόλιε) περιλαμ
βάνει κείμενα ομιλιών του και μία συνέντευξη

ρά τηε αυτοδιοίκηοηε, την κατάοταση στην Παι
δεία. Η προοδευτική διακυβέρνηση προϋποθέ
τει τεκμηριωμένη ανάλυοη, δεν μπορεί να είναι 
μια αδιάκοπη άσκηση επί χάρτου».
■ 0 Κ. Σημίτηε υπήρξε αρχηγόε κόμματοε όταν 
αυτό βριοκόταν στην εξουσία. Αναμφίβολα το 
δύσκολο είναι να μπορείε να σταθείε ωε επικε- 
φαλήε όταν η παράταξη είναι στην αντιπολίτευ
ση, ύστερα μάλιστα από μακρά περίοδο διακυ- 
βέρνησηε. Κατά συνέπεια, οι συμβουλέε του 
πρώην προέδρου έχουν την αξία τουε, είναι ό- 
μωε περισσότερο ακαδημαϊκού χαρακτήρα.

«Η αντιπολίτευση που θέλει ν ' αποκτήσει πο
λιτική ηγεμονία πρέπει να παίζει πρωταγωνι
στικό ρόλο στη διαμόρφωση τηε κοινήε γνώμηε. 
Πρέπει να ξεπεράσει το στάδιο κατά το οποίο η 
δραστηριότητά τηε συνίσταται μόνο στην παρα-

Nées απαντήσει με νέο βιβλίο
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για την εξωτερική πολιτική, και αποτελεί την α
πάντησή του στιε αιτιάσειε για εσκεμμένη απου
σία από τιε κομματικέε διεργασίεε. Είναι η δική 
του εκδοχή για το πώε πρέπει να παρεμβαίνει έ- 
ναε ενεργόε πολιτικόε που δεν επιθυμεί να ε- 
μπλακεί, συμμετέχονταε στην προσπάθεια ανα- 
νέωσηε του ΠΑΣΟΚ και κατα- 
θέτονταε προτάσειε, μερικέε 
εκ των οποίων ενοχλούν:
■ Στο κεφάλαιο για την προο
δευτική διακυβέρνηση επιχει
ρεί ν ' αναμετρηθεί με την α
τμόσφαιρα απαισιοδοξίαε, ε- 
στιάζονταε το ενδιαφέρον του 
στο χώρο τηε προοδευτικήε 
παράταξηε. Ωε κλασικόε σο- 
σιαλδημοκράτηε, οπαδόε τηε 
διαρκούε μεταρρύθμισηε, υ
ποστηρίζει ότι «η κοινωνική 
αλλαγή είναι δυνατή, αλλά 
δεν σημαίνει πραγμάτωση 
μιαε άλληε οραματικήε κοι- 
νωνίαε. Σημαίνει συνεχείε 
βελτιώσειε σε όλουε τουε τομείε με κοινωνική 
δικαιοσύνη για κοινωνική συνοχή, για μια δι
καιότερη κοινωνία και για Βιώσιμη ανάπτυξη».
■ Με όπλο την κυβερνητική εμπειρία του, αλλά 
και με διάθεση αυτοκριτικήε, επισημαίνει πωε 
«οι πολίτεε αδιαφορούν για τουε δεκάλογουε 
κατευθύνσεων και τιε εξαγγελλόμενεε γενικέε 
αρχέε, γιατί ζουν την πραγματικότητα των νο
σοκομείων, την κακή οργάνωση και τη διαφθο-

κολούθηση και στο σχολιασμό των όποιων κυ
βερνητικών κινήσεων».
■ Εισηγείται, με άλλα λόγια, το αυτονόητο: 
«Για να εισπράξει ένα κόμμα τη φθορά των άλ
λων, πρέπει να πείσει τουε ψηφοφόρουε ότι 
μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά τα θέ

ματα εξουσίαε».
■ Στο ερώτημα «Εχει έρθει το 
τέλοε του δικομματισμού;» ο 
πρώην πρωθυπουργόε δεν α
παντά μ' ένα «ναι» ή μ' ένα «ό
χι». Προτιμά, όμωε, τιε σταθε- 
ρέε κοινοβουλευτικέε πλειοψη- 
φίεε και τα εκλογικά συστήμα
τα που περιορίζουν την αναλο- 
γικότητα τηε εκπροσώπησηε: 
«Στα οκτώ χρόνια τηε πρωθυ- 
πουργικήε θητείαε μου γνώρι
σα έξι ιταλούε πρωθυπουρ- 
γούε. Μια συνεπήε και μακρο
πρόθεσμη αντιμετώπιση των 
προβλημάτων καθίσταται αδύ
νατη un' αυτέετιε συνθήκεε».

•  Πολλά από τα παραπάνω, άλλωστε, αποτέλε- 
σαν λόγουε για τουε οποίουε διαφώνησε ανοι
χτά με τη διάσπαση του ΠΑΣΟΚ: «Στάσειε και 
επιλογέε που οδηγούν σε διάσπαση δυνάμεων 
δεν συμβάλλουν στην προσπάθεια απομάκρυν- 
σηε από την εξουσία τηε συντηρητικήε παράτα
ξηε. Η ενότητα του προοδευτικού χώρου είναι 
αναγκαία και πρέπει να ενισχυθεί».
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