
Constantinos Simitis

Από:
Προς:
Αποστολή:
Θέμα:

"Ευάγγελος Βενιζέλος" <info@evenizelos.gr> 
"ΣΗΜΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ" <csimitis@otenet.gr>
Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2006 11:01 πμ 
Ευάγγελος Βενιζέλος - www.evenizelosdialogues.gr

χ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - Απάντηση στις προκλήσεις - Θέσεις για τα μεγάλα μέτωπα μιας 
κυβερνητικής πολιτικής

Ευάγγελος Βενιζέλος

Αγαπητέ φίλε / Αγαπητή φίλη,

με το τέλος των δημοτικών και νομαρχιακών εκλογών εισερχόμαστε στην τελευταία φάση αυτής της κυβερνητικής περιι 
Το ΠΑΣΟΚ, όπως έχει κατ' επανάληψη τονίσει και ο Πρόεδρος του, είναι έτοιμο, αλλά και οφείλει να παρουσιάσε 
ολοκληρωμένη προγραμματική του πρόταση. Ήδη εξαγγέλθηκε και το επόμενο προγραμματικό συνέδριο του ΠΑΣΟί 
Πολιτικό Συμβούλιο και οι τομείς του Εθνικού Συμβουλίου ασχολούνται εντατικά με το ζήτημα αυτό, από το οποίο εξαρτάι 
σημαντικό βαθμό η πολιτική και κοινωνική μας αξιοπιστία. Είναι αυτονόητη υποχρέωση όλων μας να συμβάλουμε 
συλλογική αυτή προσπάθεια, όχι μόνο στο πεδίο της τυπικής αρμοδιότητάς μας, αλλά και γενικότερα. Η γραπτή και σ 
διατύπωση των προσωπικών μας απόψεων είναι σε τελική ανάλυση προϋπόθεση για την σοβαρότητα των συλλο’ 
λειτουργιών και επεξεργασιών από τις οποίες εξαρτάται η ποιότητα και η πειστικότητα του πολιτικού λόγου του ΠΑΣΟΚ.

Έχω διατυπώσει αναλυτικά τις απόψεις μου για την ιδεολογική και πολιτική φυσιογνωμία του ΠΑΣΟΚ της νέας εποχής, αλ> 
γενικότερα της ευρωπαϊκής «κυβερνητικής» αριστερός, στο βιβλίο μου «Δύο Λέξεις: Αριστερά - Δεξιά στην £ 
μας;» (Εκδόσεις Πόλις, 2006). Τώρα επιχειρώ να συμπληρώσω την προσπάθεια αυτή διατυπώνοντας τις θέσεις κι 
προτάσεις μου για το πολιτικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Συγκέντρωσα και ταξινόμησα τα σχετικά κείμενα, όχι με τη μορφή 
ακόμη βιβλίου, αλλά ενός ψηφιακού φακέλου εργασίας. Τα κείμενα που περιλαμβάνονται στο φάκελο αυτό υπακούοι 
ένα ενιαίο διάγραμμα. Τα περισσότερα δημοσιοποιούνται για πρώτη φορά και έχουν γραφτεί επί τούτου. Τα υπόλοιπα £ 
δημοσιευθεί σε αρχική ή πιο συνεπτυγμένη μορφή στον τύπο, αλλά εδώ δημοσιεύονται με προσθήκες ή διορθώσεις.

Το υλικό είναι, συνεπώς, στο σύνολο του νέο. Δεν το θεωρώ όμως οριστικό, πριν δοκιμαστεί μέσα από την ι 
ανθρώπων, όπως εσείς, που θέλουν και μπορούν να μετάσχουν σε έναν ουσιαστικό πολιτικό διάλογο «επί του συγκεκριμέν

Θέλω συνεπώς να σας παρακαλέσω προσωπικά, εφόσον ο χρόνος και οι άλλες σας ασχολίες το επιτρέπου 
διαβάσετε τα κείμενα αυτά ή όσα σας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα με βάση το αναλυτικό διάγραμμα 
επισυνάπτεται.

Για να διευκολυνθεί ο διάλογος μας και για να έχει πρακτικό αποτέλεσμα, τα κείμενα αυτά υπό τον τίτλο «Απάντηση 
προκλήσεις. Θέσεις για τα μεγάλα μέτωπα μιας κυβερνητικής πολιτικής» βρίσκονται στο Διαδίκτυο στη διεύΕ 
www.evenizelosdialoaues.gr, όχι όμως σε ελεύθερη πρόσβαση. Αυτό θα γίνει μετά από την συγκέντρωση των απόψεων 
Στη φάση αυτή η πρόσβαση διασφαλίζεται με τη χρήση ενός κωδικού που θα σας παρακαλέσω να τον κρατήσετ 
προσωπική χρήση. Για να έχετε πρόσβαση στην παραπάνω ιστοσελίδα θα πρέπει να δώσετε την ηλεκτρονική σας διεύθ
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(csimitis@otenet.gr) όπως και τον Κωδικό Πρόσβασης που σας στέλνω: prokliseis2007

Είναι προφανές ότι όλο αυτό το υλικό θα τεθεί στη διάθεση του Πολιτικού και του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, καθα 
των επιμέρους τομέων.

Τα κείμενα μου αυτά καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων με τα οποία ασχολήθηκα και ασχολούμαι ως υπουργοί 
βουλευτής, ως στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, αλλά και ως επιστήμων, ως πανεπιστημιακός δάσκαλος και ως ενεργός πολίτη· 
κείμενα αυτά δεν είναι -ελπίζω- τυπικές κομματικές «πλατφόρμες», γραμμένες με την συνήθη ξύλινη γλώσσα των κειμ 
κομματικής γραμμής. Πιστεύω ότι ο τρόπος που γράφουμε και ο τρόπος που μιλάμε έχει άμεση σχέση με τον τρόπο μ 
οποίο σκεφτόμαστε, με τον τρόπο με τον οποίο συνδέουμε και ιεραρχούμε τα προβλήματα και τις λύσεις. Πρόκειται συν 
για κείμενα θέσεων, ή μάλλον προϋπο-θέσεων για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου προοδευτικού, πολιτ 
προγραμματικού λόγου που δεν διατυπώνεται αζημίως, αλλά για να εφαρμοστεί και να ελεγχθεί στην πράξη 
κείμενα αυτά συνυπάρχουν η ανάλυση της συγκεκριμένης κατάστασης και η διατύπωση προτάσεων για μέτρα πολιτικής, 
και για μεθόδους κοινωνικού και πολιτικού διαλόγου.

Θα ήμουν πραγματικά υποχρεωμένος, αν λάμβανα κάποια σχόλια, παρατηρήσεις ή προτάσεις σας μέσω της ιστοσελίί 
απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@evenizelos.gr.

Αν βεβαίως σας διευκολύνει ένα συμβατικό φωτοαντίγραφο των κειμένων, αυτό μπορεί να σταλεί αμέσως. Αρκεί να ζη 
από το γραφείο μου ταχυδρομικά, τηλεφωνικά ή με fax.

Με φιλικούς χαιρετισμούς 
Ευάγγελος Βενιζέλος
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