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* «Η κρίση» είναι ο τίτλος του τελευταίου βιβλίου του κ. Σημίτη, ο οποίος θεωρεί ότι ο τόπος χρειάζεται κάτι 
απολύτως απαραίτητο: Σοβαρότητα.

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΣΗΜΙΤΗ

αποτυχίας 
από τη ΝΔ
Η Ελλάδα είναι σε θέση αδυναμίας, η Ευρώπη 
σε αδικαιολόγητη απραξία, η κρίση θα διαρκέσει 
πολύ και η κατάληξή της είναι ακόμη άγνωστη

Του ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΥΠΑ

Βαθιά ανησυχία για την πορεία της χώρας, βαρύ κατηγορώ κατά της κυβέρνησης και συντονισμός με τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ, χωρίς να λείπουν οι «αστερίσκοι» και οι υποδείξεις, αναδύονται μέσα από τις γραμμές του τελευταίου βιβλίου του Κ. Σημίτη με τίτλο «Η κρίση». «Η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα άγνωστο και απειλητικό σκηνικό. Με υψηλό δημόσιο χρέος, μεγάλη εξάρτηση από το ακριβό πετρέλαιο, χαμηλή παραγωγικότητα, περιορισμένο τεχνολογικό δυναμικό και διαρκώς διο- λισθαίνουσα ανταγωνιστικότητα», περιγράφει στις πρώτες σελίδες τις «ιδιαιτερότητες» της χώρας μας.«Η ύφεση θα μας πλήξει με ορμή εφόσον συνεχίσουμε να παρακολουθούμε αδιάφοροι τις εξελίξεις και θα μας αναγκάσει να μειώσουμε τις τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών μας δραστικά», προειδοποιεί ο πρώην πρωθυπουργός.«Η κυβέρνηση αδιαφορεί και κρύβεται, ενδιαφέρθηκε μόνο για την εικόνα και την ισχυροποίηση της εξουσίας της», τονίζει και επισημαίνει πως «ο πρώτος σωστός προϋπολογισμός -για τον οποίο έγιναν εκλογές- αποδείχθηκε ανεφάρμοστος».
Δ ημαγω γ ία . «Οι πολίτες ανακάλυψαν ότι πίσω από τις ηθικολογίες και τον δήθεν μεταρρυθμι- στικό λόγο της ΝΔ, κρύβεται μια άκρατη δημαγωγία και μια αδίστακτη εκμετάλλευση της εξουσίας για την εξυπηρέτηση κομματικών επιδιώξεων. Η ΝΔ πάει βλέποντας και κάνοντας. Είναι βέβαιη συνταγή αποτυχίας», προσθέτει χαρακτηριστικά. Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτηρίζει τις προβλέψεις του νέου προσχεδίου προϋπολογισμού «χονδροειδή παραπλάνηση».«Ο τόπος χρειάζεται κάτι που δύσκολα εμπνέει, αλλά ταυτόχρονα είναι απολύτως απαραίτητο: σοβαρότητα», συνεχίζει στην ανάλυσή του ο Κώστας Σημίτης και ανα- φέρεται στις ευθύνες των προοδευτικών δυνάμεων: «Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Οι μεγαλόπνοες γενικολογίες είναι έκφραση ενός άκρατου λαϊκισμού, που τον επανέφερε στο προσκήνιο η ΝΔ και στον οποίο δεν τολμούν να α- ντιπαρατεθούν οι άλλες πολιτικές δυνάμεις. Μια προοδευτική διακυβέρνηση προϋποθέτει διαρκή επεξεργασία θέσεων, διαμόρφωση προτάσεων, κοινωνικό διάλογο,

αποτίμηση πόρων...». «Μόνο με επενδύσεις θα αναστρέψουμε την πτωτική πορεία του ρυθμού ανάπτυξης», ξεκαθαρίζει. «Δεν αρκοΰν οι επενδύσεις στην κατοικία και την κατανάλωση. Η εποχή της υπερκατανάλωσης τελειώνει ταχύτατα για τη χώρα», αναφέρει χαρακτηριστικά και προτάσσει το φιν- λανδικό μοντέλο με έμφαση στην κοινωνία της γνώσης, τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τις πολιτικές κοινωνικής συνοχής.
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Ο Κώστας Σημίτης 
υπογράφει το προη
γούμενο βιβλίο του
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Η κοινωνικοποί
ηση των ζημιών 
δεν μπορεί να 
γίνει αποδεκτή 
χωρίς όρους, 
κοινωνική δικαι
οσύνη και λογο
δοσία.

Το εγγυημένο 
κατώτατο εισό
δημα αποτελεί 
ένα μέσο περιο
ρισμού της φτώ
χειας.

Η οικονομική 
διακυβέρνηση 
(στην Ε.Ε.), που 
μέχρι σήμερα 
δεν ήταν αποδε
κτή, θα επιβλη
θεί από τα πράγ
ματα. Για να δια
χειριστούμε τα 
θέματα που ανέ- 
δειξε η κρίση, 
χρειαζόμαστε 
περισσότερη Ευ
ρώπη.ΪΔΐγ

Το
μανιφέστο 
του Ομπάμα 
για την 
Οικονομία, 
όπως το 
ανέλυσε 
την
περασμένη
Παρασκευή
στην
πρώτη του 
συνέντευξη 
Τύπου, 
μετά την 
εκλογή του
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4 πτήσεις καθημερινά προς Ρώμη και Μιλάνο 
με τα νέα Airbus.

ΑΤΗ - ROME 09:00  & 18:15 I ΑΤΗ - MILAN 08:25 & 15:30
ROME - ΑΤΗ 11:00 & 20:20 1 Jm SLAN - ΑΤΗ 11:00 & 18:00

Το κοινό μας ταξίδι στην Ευρώπη συνεχίζεται... Ταξιδέψτε τώρα μαζί μας στη Ρώμη και στο Μιλάνο, ζήστε τη μοναδική 
αίσθηση των ολοκαίνουριων αεροσκαφών μας Airbus Α320 & Α321 και απολαύστε τη φροντίδα του προσωπικού μας.

80111 20000, 210 62 61 000  
ή στα ταξιδιωτικά γραφεία
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