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ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ
Φίλες και φίλοι,
Στις 8 Απριλίου πραγματοποιούνται πάλι εκλογές. Γιατί; Γιατί η Ν.Δ. επιμένει να δημιουργεί αδιέξοδα, πολιτικά και
οικονομικά, επιδιώκοντας αυτοδυναμία.
Το επιχείρημάτηςείναι ότιησημερινή κατάστασηαπαιτεί μια μονοκομματικήκυβέρνηση πουθαέχειτη δύναμηνα επιβάλει
λύσεις. Η εμπειρία δείχνει ότι οι ουσιαστικές λύσεις δεν προωθούνται από πλειοψηφίες που τις χαρακτηρίζει η αλαζονεία. Τα
χρόνια προβλήματατης ελληνικής κοινωνίας απαιτούν ευρύτερες συναινέσεις. Η σημερινή κρίση στην οικονομία ή στο σύστημα
κοινωνικής ασφάλισης δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί αν δεν συνεργασθούν περισσότερα κόμματακαι κοινωνικές ομάδες, όποια
και αν είναι η δύναμή τους στη Βουλή.
Η οικουμενική κυβέρνηση, είναι αλήθεια, δεν προχώρησε με αποφασιστικά βήματα. Αλλά η οικουμενική κυβέρνηση ήταν
περιορισμένα ικανή'να αντιμετωπίσειτα προβλήματα. Η Ν.Δ. και ο Συνασπισμός δεν ήθελαν μιαουσιαστική και μακροπρόθεσμη
συνεργασία. Επεδίωκαν μόνο να γεψυρώσουν το χρονικό διάστημα μέχρι την προεδρική εκλογή. Μια κυβέρνηση υπό προθεσμία
ολίγων μηνών δεν είναι σε θέση να κυβερνήσει. Η πιο τολμηρή απόφαση, όταν δεν υπάρχει βάθος χρόνου για την εφαρμογή της,
θα μείνει χωρίς αποτέλεσμα.
Έχουμε κουραστεί από αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις και πολιτικές διαμάχες. Όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να
ξεπερασθούν τα μικροπολιτικά παιχνίδια, οι προσωπικές τακτικές και οι στενές κομματικές επιδιώξεις. Με ποιο τρόπο όμως;
Χρειάζεται σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Χρειάζονται προγράμματα για την ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων ανά
πτυξης του τόπου μας και όχι απλουστευμένες συνθηματολογίες. Αυτό είναι το ζητούμενο από τα κόμματα και τους πολιτικούς.
Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει ραγδαία. Η κοινωνία και η πολιτική μας ζωή αναζητούν ένα νέο σημείο ισορροπίας. Αλλά τα
συντεχνιακά συμφέροντα και οι συντηρητικές πολιτικές δυνάμεις αντιμάχονται την οποιαδήποτε πρόοδο. Για να ξεπερασθούν οι
αντιδράσεις τους, χρειάζεται μια νέα πολιτική και πρακτική, που θα μας βοηθήσει να οικοδομήσουμε τη νέα ελληνική κοινωνία
στην τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα. Η πολιτική αυτή είναι ο εκσυγχρονισμός.
Το ΠΑΣΟΚ είναι ηπαράταξητου εκσυγχρονισμού. Τρειςτομείς είναι, αυτήτηστιγμή, οι καίριοιγιατηνελληνική ανάπτυξη:
η οικονομία, η παιδεία και η δημόσια διοίκηση. Σ’ αυτούς τους τομείς το ΠΑΣΟΚ προτείνει ένα πρόγραμμα με στόχο τόσο τη
μεταρρύθμιση όσο και το δίκαιο επιμερισμό του κόστους και των ωφελειών. Το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να αντιμετωπίσουμε τα
προβλήματα της ανάπτυξης χωρίς να δημιουργήσουμε μια κοινωνία πολλών ταχυτήτων, εκμετάλλευσης των αδυνάτων, αλλά,
αντίθετα, να επικρατήσει κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη.
Είναι φανερή η διέξοδος. Το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, κορμός μιας ευρύτερης προοδευτικής πλειοψηφίας, αποτελεί
εγγύηση ότι θα ακολουθηθεί ο δρόμος της συναίνεσης και της συνεργασίας, κι όχι ταδύσβατα μονοπάτιατου αυταρχισμού και της
αλαζονείας που γεννά η αυτοδυναμία· ότι θα αποτραπεί η συντηρητική παλινόρθωση και θα υπάρξει προοδευτική διέξοδος. Για
το μέλλον του τόπου. Για νέα πορεία της χώρας μας.
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