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Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται άρθρα γνώμης που δημοσιεύθηκαν και ομιλίες που 
εκφώνησε ο Κώστας Σημίτης μετά τη λήξη και της δεύτερης θητείας του ως Πρωθυπουργός 
(07 Μαρτίου 2004).

Ο

Δελτίο Τύπου ( 11 Μαϊου 2011 )___________________________________________
Το σημείωμα αυτό παρουσιάζει ορισμένα στοιχεία σχετικά με το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας 
στην Εξεταστική Επιτροπή για την Ζήμενς αλλά και τη μέθοδο εξερεύνησης της όλης υπόθεσης. 
Σκοπός του, μια παρουσίαση πλευρών που δεν επισημάνθηκαν ή δεν αναλύθηκαν 
ικανοποιητικά...

XΣυνέντευξη στην εφημερίδα "ΒΗΜΑ της Κυριακής" ( 17 Απριλίου 2011 )
Ερ. 1 Το θέμα της αναδιάρθρωσης του χρέους βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο της 
συζήτησης. Ποια είναι η γνώμη σας;...

\Χ  Αρθρο στην εφημερίδα "Καθημερινή της Κυριακής" με τίτλο "Απορίες" ( 7 Απριλίου
Χ \  2011 )_____________________________________________________________________

Η Σύνοδος Κορυφής της 25ης Μαρτίου διαμόρφωσε το πλαίσιο που θα ισχύσει εφεξής στην 
Ένωση και στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της κρίσης...

Der Euro und der Ruf nach einer Wirtschaftsregierung ( 19 Φεβρουάριου 2011 )____
Die Beschlüsse des Europäischen Rats vom vergangenen Dezember (2010) wurden innerhalb 
der Europäischen Gemeinschaft teilweise mit Enttäuschung aufgenommen. Hoffnungen auf 
Regelungen, die dazu verhelfen würden, gerade die Probleme der „schwachen Länder des 
Südens" zu lösen, blieben unerfüllt. War es aber gerechtfertigt, überhaupt damit zu rechnen? 
Oder handelte es sich nur um der europäischen Realität nicht entsprechenden 
Wunschvorstellungen...

European challenges in a time of crisis ( 29 Ιανουάριου 2011 )___________________
The Greek problem, as the world's press has dubbed the issue confronting the European Union, 
has tuned the spotlight onto flaws that have marred the operation of the European Monetary 
Union...

Δελτίο Τύπου για την υπόθεση βίβιηβηβ στα πλαίσια της Εξεταστικής Επιτροπής ( 21 
Ιανουάριου 2011 )________ _____________________________________________
Ο πρώην πρωθυπουργός κ. Κ. Σημίτης δήλωσε τα εξής σε σχέση με τις ανακοινώσεις της Νέας 
Δημοκρατίας για την υπόθεση είειτιεηΞ στα πλαίσια της Εξεταστικής Επιτροπής...

Ο
Αρθρο στην εφημερίδα «ΒΗΜΑ της Κυριακής» με τίτλο «Οικονομική Διακυβέρνηση. 
Υπάρχει λύση;» ( 24 Δεκεμβρίου 2010 )_____________________________________
Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου έγιναν δεκτές σε ένα μεγάλο τμήμα 
της Ελληνικής κοινής γνώμης με απογοήτευση. Οι αναμονές για ρυθμίσεις, που θα έλυναν τα 
προβλήματα «των αδύναμων χωρών του Νότου» δεν δικαιώθηκαν...

Ο
Άρθρο στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» με τίτλο «Προοπτικές» ( 16 Οκτωβρίου 2010 )
Το ερώτημα που βασανίζει όλους είναι ποια θα είναι η εξέλιξη της κρίσης στην Ελλάδα..

\ . Αρθρο στην εφημερίδα «ΕΘΝΟΣ της Κυριακής» με τίτλο «Οι όροι για την 
)( ανάκαμψη» ( 13 Ιουνίου 2010 )________________________________
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Στις 19 Ιουνίου συμπληρώνονται δέκα χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην Οικονομική και 
Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) -τη ζώνη του ευρώ- και οκτώμισι χρόνια από την εισαγωγή του ευρώ 
σε φυσική μορφή...

Δελτίο Τύπου ( 27 Μαϊου 2010 )
0 πρώην Πρωθυπουργός Κ. Σημίτης προέβη στην εξής δήλωση:
Η Βουλή ανταποκρίθηκε με την σύσταση των Εξεταστικών Επιτροπών στην αυτονόητη απαίτηση 
της ελληνικής κοινωνίας για διαλεύκανση σειράς υποθέσεων που δηλητήριασαν την πολιτική ζωή 
του τόπου, έβλαψαν την λειτουργία της δημοκρατίας, ζημίωσαν δημόσια περιουσία και σκίασαν 
πρόσωπα...
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Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται άρθρα γνώμης που δημοσιεύθηκαν και ομιλίες που 
εκφώνησε ο Κώστας Σημίτης μετά τη λήξη και της δεύτερης θητείας του ως Πρωθυπουργός 
(07 Μαρτίου 2004).

Άρθρο στην εφημερίδα ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ με θέμα «Υπάρχει λύση;» ( 16 Μαϊου 2010 )
Το σταθεροποιητικό πρόγραμμα στηρίζεται σε μια συγκεκριμένη αντίληψη για τη λειτουργία της 
αγοράς. Η άποψη των οικονομολόγων του Δ.Ν.Τ. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
επεξεργάστηκαν τη χρηματοδότηση της χώρας είναι συνοπτικά η εξής...

Managing the crisis [Handelsblatt, 14.5.2010] ( 14 Μαϊου 2010 )________________
In einer deutschen Zeitung wurde ein Aufsatz unter dem Titel "Traum von einer europäischen 
Wirtschaftsregierung" veröffentlicht. Er stand ganz im Vorzeichen der Frage: "wie viel 
gemeinsames Handeln braucht Europa?"...

9th Munich Economic Summit ( 28 Απριλίου 2010 )_____________________________
In einer deutschen Zeitung wurde im Marz ein Aufsatz unter dem Titel "Traum von einer 
europäischen Wirtschaftsregierung" veröffentlicht. Er stellte die Frage: "wie viel gemeinsames 
Handeln braucht Europa?" Dies ist die Frage die ich auch stellen mochte. Die Schuldenkrise 
macht sie aktueller denn je...

Ομιλία στο 9o Οικονομικό Συνέδριο στο Μόναχο ( 28 Απριλίου 2010 )______________
Η μεγαλύτερη οικονομική κρίση από τον καιρό της Μεγάλης Ύφεσης του 1929 διαμόρφωσε ήδη 
μια παγκόσμια οικονομία πολύ διαφορετική εκείνης που υπήρχε κατά την έναρξή της...

Ομιλία στην Αίγλη Ζαππείου με θέμα «60 χρόνια από την ίδρυση του Κολλεγίου της 
Ευρώπης στη Bruges» ( 7 Δεκεμβρίου 2009 )__________________________________
Πριν λίγες εβδομάδες ολοκληρώθηκε ένας μακρύς και επίπονος κύκλος που άνοιξε το 2001 με τις 
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Lacken και ολοκληρώθηκε με την υιοθέτηση από 
τους 27 της Αναθεωρητικής Συνθήκης της Λισαβόνας...

Ομιλία στο ΙΣΤΑΜΕ με θέμα «Γιάννος Κρανιδιώτης-10 χρόνια μετά» ( 17 Σεπτεμβρίου 
2009 )______________________________ - __________________________________
Κυρίες και κύριοι,
Φίλες και φίλοι,
Ο Γιάννος Κρανιδιώτης υπήρξε ένας ανεκτίμητος συνεργάτης μου με τον οποίο δεθήκαμε στην 
κοινή μας πορεία με μία σχέση εμπιστοσύνης και φιλίας...

Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Σοσιαλιστών Ηγετών ( 3 Ιουνίου 2009 )__________________
The present crisis has opened a period of historical choices. It can lead either to a 
depressionwith mass unemployment coupled with economic and political entrenchment or a 
uniqueopportunity to bring about a new growth model with more sustainable development and 
socialjustice as well as reform the international order...

Συνέντευξη στην εφημερίδα «Το Βήμα» για τις Ευρωεκλογές ( 24 Μαϊου 2009 )______
1. Ποιο είναι σήμερα το στίγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 είναι σήμερα η Ευρώπη των συντηρητικών πολιτικών δυνάμεων που 
πλειοψηφούν στις κυβερνήσεις των μελών της και στα όργανα της Ένωσης...
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Άρθρο στην εφημερίδα ΕΘΝΟΣ με τίτλο «Ποιος φταίει για την κρίση;» ( 17 Μαίου 
2009 )
0 κ. Καραμανλής αντιμέτωπος με τη συνεχή χειροτέρευση της οικονομικής κατάστασης 
επικαλέσθηκε δύο αιτίες για να δικαιολογήσει την οικονομική αποτυχία της κυβέρνησης, η πρώτη 
είναι η κατάσταση που του παρέδωσε το ΠΑΣΟΚ, η δεύτερη η διεθνής κρίση...

Παρέμβαση στο Συμπόσιο των Αθηνών ( 12 Μαϊου 2009 )
0 π. Πρωθυπουργός Κ. Σημίτης έκανε την ακόλουθη παρέμβαση στο Συμπόσιο των Αθηνών με 
θέμα: «Η Σοσιαλδημοκρατία και οι προκλήσεις του μέλλοντος. Ποιο θα είναι το προοδευτικό 
μοντέλο για την Ευρώπη;»...
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