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Κλίντον - Μπλερ 
- Πρόντι για τον 

«Τρίτο Δρόμο» προς 
την Κεντροαριστερά
«Αδικήθηκε» η συνάντηση κορυφής από το βίντεο της 
κατάθεσης του Αμερικανού Προέδρου για τη Μάνικα

ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ Η. ΜΟΓΧΟΒΑ____

Η σχεδόν υστερική ενασχόληση 
των ανά την υφήλιο ΜΜΕ με 

τη μαγνητοσκοπημένη κατάθεση του 
Μπιλ Κλίντον για τη σχέση του με 
τη Μάνικα Λεβίνσκι έριξε βαριά τη 
σκιά της και... αδίκησε τόσο την ο
μιλία του Προέδρου των ΗΓΙΑ στη 
Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ όσο και 
μια άλλη συνάντηση με ιδιαίτερη 
σημασία.

Και τούτο διότι η συνάντηση που είχαν 
χθες τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος στην Ουά- 
σινγκτον ο Μπιλ Κλίντον, ο Τόνι Μπλερ 
και ο Ρομάνο Πρόντι είχε άμεση σχέση 
με μια έννοια που εν Ελλάδι έχει... εμπε
δωθεί επαρκώς (έχει φροντίσει ο Κ. Ση
μίτης γι’ αυτό): την περίφημη Κεντροαρι
στερά. Οι τρεις ηγέτες συναντήθηκαν στο 
δημόσιο Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον, 
κάποιοι μάλιστα έκαναν λόγο για τη ση
μειολογία του γεγονότος, εκτιμώντας ότι 
καταδεικνύει το π  θέλει η νέα Κεντροαρι
στερά. Στο πλαίσιο της συνάντησης ανα
ζήτησαν από κοινού τους τρόπους για να 
προσεγγίσουν τον «Τρίτο Δρόμο», την α
ντίληψη δηλαδή από την οποία εμφορού
νται οι κεντροαριστερές δυνάμεις για την 
οικονομία. Με δυο λόγια, πώς μπορεί να 
γίνει πράξη η ανάπτυξη της οικονομίας εκ 
παραλλήλου με τη διασφάλιση της κοι
νωνικής συνοχής, μακριά όμως από την 
πεπατημένη των παλαιότερων πρακτικών 
παροχολογίας αλλά και χωρίς τη «θεο
ποίηση» της αγοράς.

Η συνάντηση ήταν προγραμματισμένη 
από καιρό και αποτελεί καρπό της δίχρο
νης περίπου αναζήτησης των ευρωπαϊκών 
-κατά μείζοναλόγο- σοσιαλδημοκρατικών 
κομμάτων, στο πλαίσιο της οποίας διορ- 
γανώθηκε μια σειρά συζητήσεων και εκ
δηλώσεων, όπως πρόσφατα στην Αθήνα.

Η πρωτοβουλία φέρεται να ανήκε στο 
Βρετανό πρωθυπουργό. Με τη σύμφωνη 
γνώμη του Αμερικανού Προέδρου είχαν 
κληθεί ένας εκπρόσωπος από τον ευρω
παϊκό Βορρά και ένας από το Νότο: ο Σου
ηδός Γκόραν Πέρσον και ο Ιταλός Ρο
μάνο Πρόντι.

Ο Σουηδός πρωθυπουργός ωστόσο δεν 
μπόρεσε να παραστεί τελικά, καθώς στη 
χώρα του διεξάγονταν τριπλές εκλογές: ε
θνικές, δημοτικές και νομαρχιακές. Εντύ
πωση προκάλεσε η απουσία από τη συ
νάντηση των τριών του Γάλλου πρωθυ
πουργού Λιονέλ Ζοσπέν, γεγονός όμως 
που έχει την εξήγησή του. Πολιτικοί πα
ρατηρητές εκημούσαν ότι ο κ. Ζοσπέν δεν 
εμφανίζεται ιδιαίτερα θερμός ως προς τη 
σύσταση του ιδιότυπου αυτού άξονα, ε
κτιμώντας ότι ο Μπιλ Κλίντον και οι Δη
μοκρατικοί των Η ΠΑ δεν προσιδιάζουν ε
παρκώς σ’ αυτό που καλείται «νέα Αρι
στερά». Το όλο εγχείρημα πάντως πα
ρουσιάζει και ελληνικό ενδιαφέρον -κυ
ρίως για τους εγχώριους αυτοπροσδιορι- 
ζόμενους ως «κεντροαριστερούς».

Στους κόλπους των εκσυγχρονιστών του 
ΠΑΣΟΚ ειδικότερα -του Κ. Σημίτη προ- 
εξάρχοντος, ο οποίος έχει επιχειρήσει να 
προωθήσει την ιδέα της Κεντροαριστεράς 
στην Ελλάδα- παρακολουθούν με ενδια
φέρον τα τεκταινόμενα.

Εκτιμούν δε ότι η συγκεκριμένη συνά
ντηση και οι εν γένει ζυμώσεις σε διεθνές 
επίπεδο μπορούν να βοηθήσουν στη δια
μόρφωση ενός νέου κοινωνικού Κέντρου. 
Από την πλευρά τους πάντως στελέχη της 
καλούμενης «εσωκομματικής αντιπολί
τευσης» του κυβερνώντος κόμματος αντι
μετωπίζουν με καχυποψία -που φτάνει στα 
όρια της απόρριψης- τις εν λόγω διεργα
σίες, καθώς εκημούν ότι ο άξονας που δια
μορφώνεται έχει σαφή συντηρητικό προ
σανατολισμό.

Κλίντον, Μπλερ και 
Πρόνη συναντήθη
καν χθες τα μεσάνυ
χτα αναζητώντας τη 
νέα Κεντροαριστε
ρά. Ομως στον 
«Τρίτο Δρόμο» υ
πήρχε μπλόκο... 
Μάνικας.

■  ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΟΥ

Φ Το άρθρο του Βρετανού 
πρωθυπουργού δημοσιεύ
εται κατά αποκλειστικότη

τα στην Ελλάδα μόνο στην 
«Εξουσία». Το ίδιο άρ

θρο έχει επιλεγεί να 
δημοσιευτεί ταυτο- 
χρόνως σήμερα σε 
μικρό
αριθμό εφημερί
δων της Ευρώπης 
και των ΗΠΛ.

0  «Τρίτος Δρόμος» οδηγεί στην α

νανέωση και στην επιτυχία της σύγ

χρονης Σοσιαλδημοκραπας. Δεν εί

ναι απλώς ένας συμβιβασμός μεταξύ Αρι

στερός και Δεξιάς. Θέλει να κρατήσει πς πιο 

ουσιαστικές αξίες του Κέντρου και της Κε

ντροαριστεράς και να πς εφαρμόσει σ’ έναν 

κόσμο θεμελιωδών κοινωνικών και οικονο

μικών αλλαγών. Και να το κάνει απαλλαγμέ

νος από τα δεσμό απαρχαιωμένων ιδεολο

γιών.
Η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι 

τρομερή: Παγκοσμιοποίηση του εμπορίου, 

συνεχιζόμενη φτώχεια και κοινωνικός απο- 

κλπσμός, αυξανόμενη εγκλημαπκότητα, α

ποσύνθεση της οικογένειας, αλλαγή του ρό

λου της γυναίκας, επανάσταση στην τεχνο

λογία και στον κόσμο της εργασίας, εχθρι

κή στάση των ανθρώπων για την πολιπκή και 

αιτήματα για βαθύτερη δημοκραπκή μεταρ

ρύθμιση και πολλά άλλα θέματα σχεηκά με 

το περιβάλλον και την ασφάλεια που απαι

τούν διεθνή δράση.

Οι λαοί ζητούν ηγεσίες. Θέλουν να ξέρουν 

πώς θα προσαρμοστούν σης νέες συνθήκες 

και πώς θα προοδεύσουν. Πώς 

θα εξασφαλίσουν σταθερότητα 

και ασφάλοα σ’ έναν κόσμο που 

αλλάζει.

Α σπάζονται πς παραδοσιακές 

αξίες της Κεντροαριστερός: 

αλληλεγγύη, κοινωνική δικαιοσύ

νη, υπευθυνότητα, ευκαιρίες. Ξέ

ρουν ωστόσο όπ πρέππ να κι

νηθούμε αποφασισπκά έξω από 

ξεπερασμένους τρόπους σκέψης. Πέρα από 

την παλιό Αριστερό με πς εμμονές της για 

κραπκό έλεγχο, υψηλή φορολογία και προ

τεραιότητα στα συμφέροντα της παραγωγής.

«Οι λαοί ζητούν 
ηγεσίες. Θέλουν 
να ξέρουν πώς  
θα προσαρμο

στούν στις 
νέες συνθήκες 

και πώ ς θα 
προοδεύσουν».

σαν στην Αριστερά του 20ού αιώνα: μια «ορ

θόδοξη» Αριστερά, που έβλεπε τον κραπκό 

έλεγχο της οικονομίας ως αυτοσκοπό, sen 

μια πιο μετριοπαθής Αριστερά, που δεχόταν 

ως αναγκαία αυτή την κατεύθυνση, aKt ί  δε

χόταν συμβιβασμούς. Ο  «Τρίτος Δρόμος» 

αποτελεί μια σοβαρή επανεκπ'μηση των πα

ραπάνω. Αντλα' ζωτικότητα ενώνοντας τα 

δύο ρεύματα της κεντροαριστερής σκέψης - 

το δημοκραπκό σοσιαλισμό και το φιλελε. 

θερισμό- ο χωρισμός των οποίων κότα τη 
διάρκεια του αιώνα ατιοδυνάμώοε τόσο πο

λύ το προοδευπκό κίνημα σ’ ολόκληρη τη 

Δύση.

Στην Ευρώπη η παλιά Αριστερά και η νέα 

Δεξιά πήραν -και συνεχίζουν να παίρ 

νουν- διάφορες μορφές. Δεν υπάρχει μια 

μόνο συνταγή για τον «Τρίτο Δρόμο». Αλλ> 

τα προοδευπκό κόμματα της Ευρώπης μοι 

ράζονται κοινές αξίες και όλοι μας προσαρ 

μοζόμαστε για να ανπμετωπίσουμε πς νέες 

προκλήσεις.

Για το Εργαπκό Κόμμα της Βρετανίας, ποι 

για πολλά χρόνια ήταν στην ανππολίτευση. 

υπήρχε έστω και άδικα η άποψη όπ ήταν το 

κόμμα των αυξημένων κυβε^ 

νηπκών αρμοδιοτήτων, των κρο 

πκοποιήσεων, όπ είχε ανπετη- 

χειρημαπκό πνεύμα, όπ ήταν 

πολύ χαλαρό στην ανημετώτπ 

ση του εγκλήματος, δεν ενδια

φερόταν για την οικογένεια, χει 

ραγωγούνταν από ομάδες πιί 

σης και ευνοούσε την αυξημί- 

νη φορολογία και πς αυξημένε 

δημόσιες δαπάνες.
ας θεωρούσαν επίσης κακούς διαχα- 

ριστές των δημόσιων υπηρεσιών, υπο

χείρια των συνδικάτων και των συμφερόντων
Κ

Και πέρα από τη νέα Δεξιά του laisez faire της παραγωγής και αδιάφορους σε θέματα

που υπερασπίζεται το στενό ατομικισμό και δυνατότητας επιλογών και ποιότητας. Η Δε

τήν άποψη όπ η ελεύθερη αγορά aval η α- ξιά βρήκε την ευκαιρία να παρουσιάσο πς ι-

πάντηση σε κάθε πρόβλημα. Ο «Τρίτος Δρό- διωπκοποιήσες και την ελεύθερη αγορά σαν

μος» αποτελεί ένα νέο ξεκίνημα για την Κε- πανάκεα. Δημιουργήθηκε μια ψεύπκη διαί-

ντροαριστερά. Δύο στρατόπεδα κυρίαρχη- ρεση ανάμεσα στα δικαιώματα και σης υπο-
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Ο «Τρίτος Δρόμος»
για τη νέα Σοσιαλδημοκρατία

0  Βρετανός πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ κυκλοφόρησε χθες από τη Fabian Society το μανιφέστο υπό τον τίτλο: «0 Τρίτος Δρό
μος» - νέα πολιτική για το νέο αιώνα». Ταυτοχρόνως, έχει ξεκινήσει μία προσπάθεια σύμπηξης ενός κεντροαριστερού μετώπου 
διεθνώς. Με πς ιδέες του πολλοί συμφωνούν, αλλά και πολλοί διαφωνούν...

χρεώσεις, στην ευσπλαχνία και στη φιλοδο

ξία, στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, 

στην οικονομία των επιχειρήσε

ων και στον πόλεμο ενάνηα στη 

φτώχεια και στον αποκλεισμό. Οι 

Νέοι Εργατικοί επιδίωξαν να προ

χωρήσουν μπροστά και να ε

φαρμόσουν πς αξίες τους με ένα 

διαφορετικό τρόπο. Η δουλειά 

μας aval ακόμη σε πρώιμο στά

διο και μαθαίνουμε προχωρώ

ντας. Ομως οι Νέοι Εργαπκοί στην 

κυβέρνηση εφαρμόζουν τον «Τρί

το Δρόμο» στην πράξη. Για την οικονομία η 

προσέγγισή μας δεν npoKpiva ούτε το laisez 

faire ούτε τον κρατικό παρεμβατισμό. Ο ρό

λος της κυβέρνησης είναι να επιτύχει μα

κροοικονομική σταθερότητα. Να αναπτύξα 

μια τέτοια φορολογική και κοινωνική πολι

τική που να ευνοα' την ανεξαρτησία, όχι την 

εξάρτηση. Να εξοπλίσα τους ανθρώπους για 

την εργασία βελτιώνοντας την Παιδεία και

«Για τη 
νέα εποχή 

πρέπει ακόμη 
να ανακαλύ- 
ψουμε από 

την αρχή το 
ρόλο της 
ίδιας της 

κυβέρνησης».

την υποδομή. Και να προωθήσα την επιχα- 

ρηματικότητα, ιδιαίτερα πς βιομηχανίες του 

μέλλοντος που θα βασίζονται 

στη γνώση. Είμαστε υπερήφανοι 

που έχουμε την υποστήριξη τό

σο των επιχαρημαπών όσο και 

των συνδικάτων. Η Παιδεία α

νήκα σης πολύ σημανπκές προ- 

τεραιότητές μας. Τα υψηλά επί

πεδα εκπαίδευσης α'ναι το «κλα

δί» για τη διεθνή ανταγωνισπ- 

κότητα και για μια μελλοντική 

κοινωνία χωρίς αποκλασμούς. 

Σημαντικές νέες επενδύσας στηρίζουν τη 

δρασπκή εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και συ

νοδεύονται οπό θέσπιση στόχων και δρα

σπκή παρέμβαση σε περιπτώσας σχολάω ν 

που δεν έχουν ικανοποιηπκή ακόνα.

Ετσι, όλοι οι μελλονπκοί πολίτες θα έχουν 

πς βασικές ικανότητες που απαιτούνται για 

να βρουν δουλαά και η μεγάλη πλαοψηφία 

θα αποκτήσα προσόντα υψηλότερου επιπέ

δου. Στον τομέα της πρόνοιας και της απα

σχόλησης ο «Τρίτος Δρόμος» σημαίνα α

ναμόρφωση της κοινωνικής α

σφάλισης, ώστε -όσο α'ναι δυνα

τό- να γίνα το μονοπάπ που ο- 

δηγα στην εύρεση εργασίας. Ενι- 

σχύα τους δίκαιους όρους εργα

σίας, ενώ παράλληλα καθιστά την 

εργασία πραγμαπκά ανταποδοπ- 

κή, μαώνοντας τους φόρους και 

πς ποινές που αποθαρρύνουν την 

εργασία και τη δημιουργία θέσε

ων εργασίας.

Ο «Τρίτος Δρόμος» πασχίζα για μια νέα 

ισορροπία μεταξύ δικαιωμάτων και υ

ποχρεώσεων -όχι μόνο στον τομέα της πρό

νοιας, αλλά και με μια πιο σκληρή προσέγ

γιση στην εγκλημαπκότητα των νέων και δί

νοντας πολύ μεγαλύτερη έμφαση σπς υπο- 

χρεώσας των γονέων. Δημιουργα'τοι μια νέα 

προσέγγιση στο θέμα της οικογεναακής υ

ποστήριξης, ώστε να ανπμετωπίσα πς ανά

«Ο Τρίτος Δρό
μος» είναι μια 
νέα συμμαχία 

μεταξύ της προ
όδου και της Δι

καιοσύνης.
Σημαίνει 

εμπιστοσύνη 
στην πολιτική».

γκες των παιδιών και να βοηθήσα πς οικο- 

γέναες -ιδιαίτερα πς πιο ευάλωτες- να εξι

σορροπήσουν πιο αποτελεσμαπκά πς υπο- 

χρεώσας τους στη δουλαά και στο σπίπ. Ο 

«Τρίτος Δρόμος» σημαίνα δημοκραπκή α

νανέωση και αποκατάσταση της εμπιστοσύ

νης στην πολιπκή. Οι Νέοι Εργαπκοί απο

κέντρωσαν την εξουσία στη Βρετανία. Η Βό- 

ραα Ιρλανδία διαθέτα τώρα μια εκλεγμένη 

Εθνοσυνέλευση. Οι πρώτες εκλογές για το 

νέο Κοινοβούλιο της Σκωπ'ας και την Εθνο

συνέλευση της Ουαλίας θα γίνουν του χρό

νου. Και η εκλογή (σ.τ.μ.: για πρώτη φορά 

με καθολική ψηφοφορία σε όλο το Λονδί

νο) ενός νέου δημάρχου του Λονδίνου α'ναι 

μόνο ένα από τα πολλά βήματα για την α

νανέωση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοί

κησης.

Για τη νέα εποχή πρέπα ακόμη να ανα- 

καλύψουμε απ’ την αρχή το ρόλο της ί

διας της κυβέρνησης. Κατά τη διάρκαα αυ

τού του αιώνα οι κυβερνήσας ήταν καλά προ

ετοιμασμένες για να ρυθμίζουν τα της κυ

κλοφορίας του χρήματος, να μοιράζουν ε

πιδόματα, να χπ'ζουν σπίπα, ακόμη και να 

κάνουν πολέμους και να στέλνουν ανθρώ

πους στο φεγγάρι. Τώρα πρέπα να μάθουν 

καινούρια πράγματα: Να συνεργάζονται με 

τον ιδιωπκό τομέα και με πολίτες που ανα

λαμβάνουν εθελονπκά κοινωνικές πρωτο

βουλίες. Να μοιράζονται την ευθύνη και να 

λογοδοτούν σε ένα πολύ περισσότερο α- 

παιτηπκό ακροατήριο. Και να μάθουν τους 

νέους τρόπους διεθνούς συνεργασίας. Ασπα- 

ζόμαστε τη συνεργασία χωρίς 

να αμαυρώνουμε τον πατριωπ- 

σμό. Οι Νέοι Εργατικοί υπο

στηρίζουν μια δυνατή, αποκε

ντρωμένη Ευρώπη, διευρυμένη 

προς τα ανατολικά, ικανή να α

νπμετωπίσα με επιτυχία τα δια

συνοριακά προβλήματα και ενι

αία μόνο όπου χραάζεται.

Α υτός α'ναι ο «Τρίτος Δρό

μος». Μια νέα συμμαχία 

μεταξύ της προόδου και της δικαιοσύνης. 

Μια νέα βάση στήριξης, που θέλα να πλη- 

σιάσα αυτούς που μοιράστηκαν πς αξίες μας 

αλλά αμφέβαλαν για τη δυνατότητά μας να 

πς εφαρμόσουμε.

ε θάρρος μπορούμε να σεβόμαστε την 

ιστορία μας χωρίς να ζούμε σ’ αυτή και 

να χη'σουμε δυναμικές σοσιαλδημοκραπκές 

κοινωνίες για τον 21ο αιώνα.

Μ


