
Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σαββατοκύριακο 2 9 -3 0  Ν ο εμ β ρ ίο υ  2 0 0 8

Η ΚΡΙΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΠΙ

ΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ ΠΟ

ΛΙΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΥΠΕΡ ΣΥ- 

ΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΜΦΕΡΟΝΤΩΝ, ΤΟΝΙΖΕΙ ΣΤΟ ΤΕ

ΛΕΥΤΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ Ο ΚΩΣΤΑΣ 

ΣΗΜΙΤΗΣ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΟΒΑΡΗΣ ΥΦΕΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΖΗΤΑ «ΣΟΒΑ

ΡΟΤΗΤΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙ

ΣΗ ΤΗΣ, ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ «ΛΑΪΚΙ

ΣΜΟ» ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Δ
υο βασικούς οικονομι
κούς μύθους που καλ
λιεργεί ο συντηρητικός πο- 
λπικός χώρος της κυβέρ
νησης διαψεύδει ο πρώην πρωθυ

πουργός. Ο πρώτος είναι ότι η κρί
ση δεν έχει πολπικά χαρακτηριστι
κά, δεν συνδέεται με συγκεκριμέ

νες πολιτικές επιλο
γές. Αντίθετα, ο κ. 
Σημίτης υποστηρί
ζει: «Σήμερα πλη
ρώνουμε το τίμημα 
του δόγματος της 
ανεξέλεγκτης λει
τουργίας των αγο
ρών, το οποίο επέ
βαλαν οι συντηρη

τικές πολιτικές δυνάμεις επειδή 
εξυπηρετούσε τα οικονομικά συμ
φέροντα που τις στήριξαν».

Ο δεύτερος μύθος, παιδί της Νέας 
Δημοκρατίας, τον οποίο όμως 
έχουν ενστερνισθεί και πολλοί της 
προοδευτικής παράταξης, είναι ότι 
όλες οι μεταρρυθμίσεις, όπως αυ
τές που έχει ανάγκη ο τόπος, έχουν 
νεοφιλελεύθερο χαρακτήρα. Κατά 
τον πρώην πρωθυπουργό, οι με
ταρρυθμίσεις διαφέρουν ιδεολογι
κά, ανάλογα με τις στοχεύσεις τους, 
τις επιλογές των μέσων, την ιεράρ
χηση των μέτρων, τους τρόπους

Γράφει η
Ειρήνη
Χρυσολωρά

Μ
Q Κ ώ σ τα ς  Σ η μ ίτ η ς  «πυροβολεί» την κυβέρνηση, αλλά και την αντιπολίτευση

Διαψενδονταξ τους μύθους
Ο Κώστας Ση
μίτης καταδι
κάζει τον «ά
κρατο λαϊκι
σμό της Νέας 
Δημοκρατίας» 
(εδώ Αλογο- 
σκουφης και 
Καραμανλής) 
αλλά αποδίδει 
ευθύνες στην 
αντιπολίτευση 
ότι δεν τολμά 
να αντιπαρα- 
τεθεί σ’ αυτόν

Η  Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η  Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ
Η Ευρώπη είναι πάντα στο επίκεντρο της σκέψης του κ. Σημίτη, 
που παίρνει αφορμή από την κρίση για να επαναδιατυπώσει το 
αίτημα για ανάπτυξη μιας κοινής οικονομικής πολιτικής, αφού η 
Νομισματική Ένωση δεν μπορεί μόνη της να λειτουργήσει 
αποτελεσματικά και να ελέγξει εξελίξεις όπως αυτές που είδαμε με 
την κρίση. Βλέπει πάντως ως ρεαλιστική προοπτική τη δημιουργία 
μιας μορφής οικονομικής διακυβέρνησης, όχι στο σύνολο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά στο πλαίσιο μιας διευρυμένης 
συνεργασίας, όπως αυτές που εκτιμά ότι θα αναπτύσσονται όλο 
και περισσότερο σε ποικίλους τομείς πολιτικής.

αποκατάστασης των αδικιών. «Ορι
σμένες διαρθρωτικές αλλαγές είναι 
απαραίτητες για να γίνει η κοινωνία 
μας πιο δίκαιη και πιο δημοκρατι
κή. Αυτές, όμως, δεν είναι νεοφιλε
λεύθερες», τονίζει.

Το τελευταίο έχει σημασία καθώς, 
κατά τον πρώην πρωθυπουργό, η 
κρίση ετοιμάζεται να επιπέσει με 
μεγάλη ορμή στην ελληνική οικο
νομία και η άμυνα της τελευταίας 
πρέπει να περιλαμβάνει ένα ευρύ 
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων.

Αυτά που συμβαίνουν στη χώρα, 
λέει, είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέ
λεσμα των ενδογενών αρνητικών

λείμματα που έκρυψε κάτω από το 
χαλί η κυβέρνηση, για τα ολιγοπώ
λια που οδηγού ν σε υψηλό πληθω
ρισμό, για την ψευδαίσθηση -  και 
της κυβέρνησης -  που μας δημι
ούργησε η εισαγόμενη κεφαλαιακή 
αφθονία ότι θα υπάρχουν πάντα 
διαθέσιμα κεφάλαια και προειδο
ποιεί: «Η Κώστας Σημίτης 
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αδυναμιών του τόπου τις οποίες η 
κρίση απλώς ανέδειξε. Είναι το απο- 
τέλεσματης εγκατάλειψης μιας πο
λιτικής με στόχευση και συνέπεια 
που όπως υποστηρίζει εφαρμό
στηκε στη δεκαετία 1994 - 2004, 
περιλαμβάνοντας -  σωστά -  και μία 
διετία πρωθυπουργίας Ανδρέα Πα- 
πανδρέου.

Μιλά για τη ραγδαία πτώση της 
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας 
μας, για την υπερχρέωση, για τα ελ

ύφεση θα 
μας πλήξει 
με ορμή 
ε φ ό σ ο ν  
σ υ  ν ε χ ί -  
σουμε να 
π α ρ α κ ο 
λουθούμε 
αδιάφοροι 
τις εξελί
ξεις και θα 
μας ανα
γκάσει να 
μειώ σου
με τις τιμές 
των προϊόντων και υπηρεσιών μας 
δραστικά, σε τέτοιο βαθμό ώστε να 
είμαστε πάλι ανταγωνιστικοί». Κατά 
τον κ. Σημίτη έρχεται μια εποχή που 
η ανάπτυξη θα υποχωρήσει, η 
ανεργία θα αυξηθεί, «και τους πά- 
ντες θα διακατέχει ο 
φόβος για τις μελλο
ντικές εξελίξεις».

Μάλιστα, μιλά 
για κίνδυνο μό- · -**' 
νιμων συνθηκών 
στασιμοπληθωρι- 4 
σμού και αυτή η δια
πίστωση, προερχόμε
νη από το συγκεκρι
μένο πρόσωπο, 
είναι άκρωςανη 
συχητική.

Ο Κώστας Σημίτης δεν αφήνει περιθώρια να 
μεταθέσουμε τις ευθύνες για όλα τα δεινά στην 
εισαγόμενη κρίση

0  βόλος 
τον κράτους
Το βιβλίο - δοκίμιο περιλαμβάνει 
πλήρη καταγραφή των γεγονότων 
της «κρίσης» ώς τις 1 5 Οκτωβρίου 
και είναι διαφωτιστικό και κατατοπι
στικό ακόμη και μόνο από αυτή την 
άποψη. Ξεχωρίζει από την πλημμυ
ρίδα των πληροφοριών αυτές που έ
χουν σημασία και -  το κυριότερο -  
τις τοποθετεί σε πολιτικό πλαίσιο. 
Έτσι, διαβάζοντας το βιβλίο αποκτά 
κανείς μια ολοκληρωμένη προσέγγι
ση σοσιαλδημοκρατικού προσανα
τολισμού στο μεγάλο θέμα της επο
χής μας.
Εξαρχής ξεκαθαρίζει, για παράδειγ
μα, ο πρώην πρωθυπουργός ότι η 
κρίση «αφορά τον ανεξέλεγκτο, απα
τηλό και χωρίς ήθος και αίσθημα ευ
θύνης τρόπο λειτουργίας» της αγο
ράς. Ξεκαθαρίζει, όμως, επίσης ότι 
αυτό δεν σημαίνει και το τέλος του 
καπιταλισμού, αλλά μάλλον «νέες 
μορφές οργάνωσης της χρηματοπι
στωτικής δραστηριότητας και νέες α
ντιλήψεις για τη σχέση κράτους και 
αγοράς». Κατέρρευσε το δόγμα ότι η 
αγορά αποδίδει το βέλτιστο αποτέλε
σμα χωρίς κρατικό έλεγχο, υποστη
ρίζει ο κ. Σημίτης, και προβλέπει ότι 
μετά την αποκατάσταση της ηρεμίας 
θα ξεσπάσει διαμάχη με πολιτικό 

διακύβευμα τον ρόλο του συνυ- 
πεύθυνου κράτους, αν 

δηλαδή θα είναι απλώς 
αστυνόμος της αγοράς 
ή θα έχει πιο ενεργό 
ρόλο. Πάντως, την έξο
δο δεν τη βλέπει προ
τού περάσουν τουλάχι
στον άλλα δύο χρόνια.

nPñZINH -íta. 
Β ΙΒΛ ΙΟΒΗΚΗ^-

Η Ζωή σε Προστασία είναι 
ένα συναρπαστικό ταξίδι στην άγρια 
φύση ins Ελλάδαε. Μέσα από 
us Περιοχέε Ιδιαιϊερηε Οικολογικήε 

Αξίαε αποκαλύπτεται η μοναδική 
τηε ποικιλομορφία και βιοποικιλότητα, 

ενώ συνάμα παρουσιάζεται ο αγώναε 

εκατοντάδων ειδών για την επιβίωσή 
τουε κόντρα στιε ανθρωπογενείε 
παρεμβάσειε. Με πλήθοε από 

γεωγραφικά, ιστορικά και ταξιδιωτικά 

στοιχεία, είναι ένα μοναδικό λεύκωμα- 
οδηγόε για τα Εθνικά μαε Πάρκα.

Τα εθνικά πάρκα και οι προστατευόμενεε περιοχέε τηε Ελλάδαε
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"Η  σειρά σας, κύριε Μπράουν"
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Μετά τον Τρίτο Δρομο
"Η σειρά σας, κύριε Μπράουν”
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Πώς πρέπει να απαντήσει 
η σοσιαλδημοκρατία 
στις νέες προκλήσεις; f
Η μεγάλη ευκαιρία 
του Γκόρντον Μπράουν.
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