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» Ο Τ Α Ν  ΜΙΛΑ... ΠΥΡΟΒΟΛΕΙ

Γιατί τράβηξε 
το «πιστόλι» 
ο Κώσταε Σημίτηε
Οι τακτικοί συνομιλητέ$ του πρώην πρωθυπουργού υπενθυμίζουν 
ότι εγκαίρωε είχε στείλει σχετικά μηνύματα και δεν πρόκειται 
να αλλάξει τον ρυθμό των δημόσιων παρεμβάσεών του

ΤΗΣ ΦΩΦΗΣ ΓΙΩΤΑΚΗ
fofig@pegasus.gr

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ δεν 
μιλά συχνά δημοσίαν, 

αλλά και δεν σιωπά. Οι πολι- 
τικέε του παρεμβάσειε προκα- 
λούν πάντα έντονεs συζητήσει 
όχι μόνο στον χώρο του ΠΑ- 
ΣΟΚ και όχι μόνο στο εσωτε
ρικό πολιτικό σκηνικό.

Ο πρώην πρωθυπουργόε 
είναι «ενεργόε πολίτηε», πα
ρακολουθεί στενά και μελετά 
με προσοχή tis πολιτικοοικο
νομ ικ έ εξελίξειs στο διεθνέε 
στερέωμα, διατηρεί τιε επαφέε 
του με πρόσωπα «κλειδιά» 
στον πυρήνα τηε Ευρώπηε, 
ενώ  στο εσωτερικό κινείται 
διακριτικά, θέλονταε να απο- 
φύγει παρερμηνείεε ή και πα- 
ρεξηγήσειε για όσα λέει ή δεν 
λέει! Ανθρωποι που συνομι
λούν τακτικά με τον κ. Σημίτη 
υποστηρίζουν ότι όταν φτά
νουν στο ρετιρέ τηε Ακαδημί- 
αε 35, όπου βρίσκεται το πο
λιτικό γραφείο του, ξέρουν ότι 
θα ακολουθήσει μια άκρωε 
ενδιαφέρουσα συζήτηση για 
τα δρώμενα και κυρίωε για τον 
«ορίζοντα» των επόμενων χρό
νων.

Αιχμηρόβ. Είναι πάντα προ- 
σεκτικόε στιε απαντήσειε που 
δίνει, τιε διανθίζει ενίοτε με 
το αιχμηρό χιούμορ του - και 
δεν αποφεύγει να φτάσει στην 
«ταμπακέρα», εφόσον βέβαια 
το έχει προαποφασίσει. Το 
έκανε και το κάνει -και δημο- 
σίωε- ανά τακτά χρονικά δια
στήματα, όταν εκτιμά ότι πρέ
πει να δημοσιοποιήσει την 
άποψή του, συμβάλλονταε 
στην ομαλή πορεία τηε χώ- 
ραε.

Το 2008 προειδοποίησε την 
κυβέρνηση Καραμανλή για

M iAúvtos για «πολιτι
κά μοιραίο AáOos» και 
avaipepópevos στο 
Μνημόνιο, δεν «πυρο
βολεί» μόνο τη διακυ
βέρνηση Παπανδρέου, 
αλλά και την Ευρώπη

ΔΙΠΛΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Η «ακτινογραφία» τηε

κατάστασηε από τον πρώ
ην πρωθυπουργό θεωρεί
ται αφετηρία συζητήσεων 
στο σπαρασσόμενο ΠΑ- 
ΣΟΚ που ετοιμάζεται για 
την αλλαγή ηγεσίαε, αλ
λά, το κυριότερο, βάζει 
ψηλά τον πήχη για τη στά
ση τηε Ευρώπηε, την ανά
γκη για την ουσιαστική 
«αλληλεγγύη» τηε προε 
την Ελλάδα, μια χώρα του 
Νότου που προσπαθεί, 
αλλά αν δεν υπάρχει προ
οπτική ανάπτυξηε θα ε
γκλωβιστεί στον φαύλο 
κύκλο απλώε τηε λιτότη- 
ταε και των διαρκών 
περικοπών.

την έλευση του ΔΝΤ αν δεν 
τροποποιούσε εγκαίρωε την 
πολιτική τηε και από το 2009 
μέχρι σήμερα παρενέβη χτυ- 
πώνταε «καμπανάκια» γιατουε 
κινδύνουε που περικύκλωναν 
την ελληνική οικονομία.

Είναι προφανέε ότι η αυρι
ανή ομιλία του κ. Σημίτη στο 
Σ υ νέδρ ιο  του  Ιδρύματοε 
Heinrich Boll στο Βερολίνο 
έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή 
για την οικονομική διάσωση 
που επιζητεί η χώρα και εκ των 
πραγμάτων διεμβολίζει «λο- 
γικέε» στην Ευρώπη που κάθε 
άλλο παρά συμβάλλουν απο
φασιστικά στην επιτυχή έκβα
ση του ελληνικού εγχειρήμα- 
τοε.

Και αυτό γιατί οι επισημάν- 
σειε του κ. Σημίτη από το Βε
ρολ ίνο  χρειά ζοντα ι διπλή 
«ανάγνωση». Ο πρώην πρω- 
θυπουργόε μιλώνταε για «πο
λιτικά μοιραίο λάθοε», ανα- 
φερόμενοε στο Μνημόνιο, δεν 
«πυροβολεί» μόνο τη διακυ
βέρνηση Παπανδρέου, αλλά 
και την Ευρώπη, με τρόπο που 
ουσιαστικά ενισχύει την αιχμή 
του δόρατοε τηε κυβέρνησηε 
Παπαδήμου για τιε συνεχείε 
διαπραγματεύσειε.

«Ελλάδα, quo vadi8?» είναι 
ο τίτλοε τηε ομιλίαε του Κώστα 
Σημίτη, που προσεγγίζει διε
ρευνητικά τιε αιτίεε και τιε 
ελληνικέε παραμέτρουε τηε 
κρίσηε, τοποθετώνταε τεε μέ

σα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Οι «διαγνώσειε» του πρώην 

πρωθυπουργού περιγράφονται 
με ενάργεια στην ομιλία του, 
προκειμένου, όπωε λέει, να 
καταδείξει την πρόταση για τη 
«φυγή προε τα εμπρόε».

Η πρόταση του Κ. Σημίτη 
για την έξοδο από την κρίση 
έχει σαφή «πυξίδα».

Επιβάλλει -διευκρινίζει χα
ρακτηριστικά- τη «φυγή προε 
τα εμπρόε», δηλαδή στην κα
τεύθυνση μιαε οικονομικήε 
διακυβέρνησηε και μιαε πολι- 
τικήε ενοποίησηε. Σύμφωνα 
με τον πρώην πρωθυπουργό, 
αυτόε είναι ο κύριοε στόχοε 
που «πρέπει με σοβαρότητα 
και επιμονή να  επ ιδιώ ξου
με».

Ο κ. Σημίτηε τόνισε με έμ
φαση ότι «το  ελληνικό πρό
βλημα δεν ήταν μία ατυχία 
στην πορεία τηε Ευρώπηε, η 
παρεκτροπή που ανέτρεψε ένα 
καλά σχεδιασμένο εγχείρημα. 
Ηταν ο καταλύτηε που ανέδει- 
ξε τιε αδυναμίεε τήε μέχρι τώ 
ρα οικονομικήε διακυβέρνη- 
σηε, την ανάγκη ενόε νέου 
προσδιορισμού τηε».

Ο πρώην πρωθυπουργόε 
επεσήμανε ότι στην παρούσα 
κρίσιμη πολιτική συγκυρία 
«χρειάζεται και στήριξη των 
οικονομιών του Νότου με επεν- 
δύσειε και διεύρυνση των εξα
γωγών προε τον Βορρά».

Προσέθεσε, δε, ότι χρειάζε
ται να υπάρξει μια συνολική 
οικονομική πολιτική αντίληψη 
για την ανάπτυξη στην Ευρω
ζώνη.

ΟΝΕ και οφέλη. Τέλοε, προ 
σέθεσε πωε μια οικονομική 
διακυβέρνηση δεν θα πρέπει 
να περιορίζεται όπωε σήμερα 
μόνο σε τρέχοντα προβλήμα
τα, αλλά να φροντίζει για την 
ισόρροπη κατανομή των ωφε
λειών τηε στην ΟΝΕ.

Η χαρακτηριστική συμπυ
κνωμένη παράγραφοε τηε 
ομιλίαε του είναι η εξήε: «Η 
συμφωνία για το δάνειο συ
ντάχθηκε χωρίε να υπάρχει 
ικανοποιητική προετοιμασία. 
Οι συντάκτεε του Μνημονίου 
παρέλειψαν να συναρτήσουν 
τουε στόχουε τουε με τιε πραγ- 
ματικέε εξελίξειε - ήταν ένα 
πολιτικά μοιραίο λάθοε».
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ΧΤΥΠΟΥΣΕ ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ «ΚΑΜΠΑΝΑΚΙΑ»

Οι παρεμβάσειε από το 2008 έωε σήμερα
ΑΠΟ ΤΟ 2008 μέχρι σήμερα ο πρώην 

πρωθυπουργόε έχει παρέμβει με 
άρθρα ή συνεντεύξειε του σε ελληνικέε 
εφημερίδεε, όπου το στίγμα τουε θα 
μπορούσε να έχει τίτλο εκ των υστέρων 
«τα είχα πει...».

Τον Δεκέμβρη του 2008, με σκλη
ρή κριτική στην Ευρώπη και στην κυ
βέρνηση Καραμανλή, ανέδειξε το πρό
βλημα: «Η Ελλάδα, πιστεύουν (στην ΕΕ), 
καλό θα ήταν να αναγκαστεί να προ- 
σφύγει στο ΔΝΤ για να εξασφαλίσει 
τον απαραίτητο δανεισμό, ώστε η πα

ρακολούθηση τηε ελληνικήε οικονο- 
μίαε να είναι αρμοδιότητά του και όχι 
φροντίδα τηε ΕΕ. Αφορμέε για μια τέ
τοια κίνηση μπορεί να βρεθούν, αν 
συνεχιστεί η σημερινή πορεία».

«Δεν είναι πανάκεια», κόντρα στην 
πολιτική που εφάρμοσε η ΝΔ εμφανί
στηκε και τον Οκτώβριο του 2010, όταν 
το ΠΑΣΟΚ είχε γίνει κυβέρνηση, τονί- 
ζονταε ότι το «Μνημόνιο δεν είναι πα
νάκεια, αρκεί...». Σε επόμενα άρθρα 
του ο κ. Σημίτηε μιλούσε για την ανά

γκη έκτακτων διαδικασιών για να βγει 
η Ελλάδα από την κρίση, αναφερόταν 
ανοιχτά στουε κινδύνουε για την επι
στροφή στη δραχμή και, φυσικά, ήταν 
ο πρώτοε που πρότεινε «αναδιάρθρωση 
του χρέουε και γρήγορα».

Ηταν Απρίλιοε του 2011 όταν τόνι
ζε ότι «θα πρέπει να περικοπεί το χρέοε 
είτε να επιμηκυνθεί κατά πολύ ο χρόνοε 
εξόφλησήε του και να μειωθεί δραστι
κά το επιτόκιο, πριν αυτό συμβεί ανα
πόφευκτα το 2013».

«Οι αναδιαρθρώσειε είναι σκόπιμο

να μην καθυστερούν», κατέληξε χαρα
κτηριστικά. Νωρίτερα, έναν χρόνο πριν, 
τον Απρίλιο του 2010 και δύο μέρεε 
μετά τιε ανακοινώσειε του Γ. Παπαν- 
δρέου από Καστελόριζο, ο Κ. Σημίτηε 
έλεγε σε συνομιλία του με το «Το  Βή
μα», «θεωρώ  ότι δεν ήταν σωστό να 
αποφασιστεί η συμμετοχή του ΔΝΤ 
στον ευρωπαϊκό μηχανισμό»...

Αλλά, προσέθετε, «από τη στιγμή 
που αποφασίστηκε, ορθά η κυβέρνη
ση, υπό το φωε των τελευταίων εξελί
ξεων, προσέφυγε σ' αυτόν»...

»  
Ητανο 
πρώτικ που 
πρότεινε 
«αναδιάρ
θρωση του 
χρέουε και 
γρήγορα»

ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ

θα επιχειρήσει 
να αφυπνίσει 
δυνάμειε 
τηε ισχυρήε 
Ευρώπηε
ΟΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ συνομιλητέε, 
πάντωε, του Κ. Σημίτη «θυμί
ζουν» ότι ο ίδιοε εγκαίρωε 
είχε στείλει σχετικά μηνύματα 
προε όλεε τιε κατευθύνσειε. 
Τονίζουν ότι ο ίδιοε δεν πρό
κειται να αλλάξει τον ρυθμό 
των δημόσιων παρεμβάσεών 
του, ωστόσο συνεχίζει να πα
ρακολουθεί με ενδιαφέρον 
την τιτάνια μάχη τηε κυβέρ- 
νησηε του κ. Παπαδήμου.

Επιθυμεί να πετύχει το 
«στοίχημα» με μεθοδικό τρό
πο και ταυτόχρονα να κρατή
σει την «απόσταση» που χρει
άζεται για να αποφύγει τιε 
σκόπιμεε ή όχι παρεξηγήσειε. 
Η «απόσταση» φαίνεται ότι 
προστατεύει και τον ίδιο από 
σχόλια του τύπου ότι έχει προ- 
σωπικέε φιλοδοξίεε για άμεση 
ανάμειξη στα πολιτικά πράγ
ματα τηε χώραε, αλλά και κυ- 
ρίωε τον Λουκά Παπαδήμο και 
την κυβέρνησή του, που πα
σχίζει να κάνει όλα όσα έπρε
πε να έχουν γίνει... χθεε για 
τη διάσωση τηε χώραε.

Επενδύσει στον Νότο.
Εγκυρεε πληροφορίεε «διευ
κρινίζουν» ότι ο Κ. Σημίτηε 
επιχειρεί με την ομιλία του στο 
Βερολίνο να «ταρακουνήσει» 
δυνάμειε τηε ισχυρήε Ευρώ- 
πηε, που δεν έχουν απαραί
τητα απεγκλωβιστεί από τη 
γραφειοκρατική λογική.

Θα προτείνει επενδύσειε 
και για την Ευρώπη του Νότου 
και γενικότερα για τη διαμόρ
φωση τηε Οικονομικήε Δια- 
κυβέρνησηε νέου τύπου.

Είναι ενδιαφέρον ότι με την 
πρότασή του και απευθυνόμε- 
νοε στο «κέντρο» τηε Ευρώπηε 
προγραμματίζει να  πει ότι 
«οφείλει να εντάσσει στον 
σχεδίασμά τόσο τουε πιο ισχυ- 
ρούε με τιε δυνατότητέε τουε 
όσο και τουε πιο αδύναμουε 
με τιε αδυναμίεε τουε»...

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΠΟΙΟΤΙΚΑ

Στην Αττική Οδό πιστεύουμε ότι η ποιότητα δεν διέρχεται ποτέ 
κρίση. Και φροντίζουμε να το αποδεικνύουμε καθημερινά σε 

όλουε εσάε που επιλέγετε τον αυτοκινητόδρομο για τιε 
μετακινήσειε σαε.ΊΕτσι, συνεχίζουμε να προσφέρουμε υηηρεσίεε 
υψηλήε ποιότηταε, για να απολαμβάνετε άνετεε και ασφαλείε 

διαδρομέε, ισάξιεε των μεγάλων διεθνών αυτοκινητοδρόμων. 
Το 1ο βραβείο Back Office 2011 από το Ελληνικό Ινστιτούτο 

Εξυπηρέτησηε Πελατών που απονεμήθηκε στιε Αττικέε Διαδρομέε, 
επιβραβεύει τιε προσπάθειέε μαε και μαε δεσμεύει να βελτιώνουμε 

διαρκώε την ποιότητα των υπηρεσιών μαε, ακόμη και σε
όύσκολουε καιρούε.

ΑΤΤΙΚΗ 000Σ αττικές διαδρο μ έ ς

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.
41,9 χλμ, Αττικήε Οδού, 190 02 Παιανία, τηλ.: 210.6682000, fax: 210.6635578 
web: www.aodos.gr, e-mail: customercare@attikesdiadromes.gr
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