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»  ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΦΩΦΗΣ ΓΙΩΤΑΚΗ
fofig@ pegasus.gr ΠΟΡΕΙ ΣΤΗΝ εγχώρια πολιτική σκηνή να είναι ακριβοθώρητοε και να αποφεύγει tis πολλέε δημόσιεε εμφάνισε», ωστόσο ανά τακτά χρονικά διαστήματα ετοιμάζει ns «βαλίτσε5» του για γρήγορεε αποδράσε» σε συνήθε» προορισμούε στην Ευρώπη, oncos στο Βερολίνο και ons Βρυξέλλεε. Ο πρώην πρωθυπουργόε Κώ- σταε Σημίτηε ενημερώνεται διαρκά» από τον διεθνή και τον ελληνικό Τύπο, διατηρεί us επαφέ5 του με κορυφαίουε πολπικούε και οικονομικούβ παράγοντεε ms Eupojnns και δείχνει αμείωτο ενδιαφέρον για ns εξελίξει στην Ευρωζώνη και φυσικά στην Ελλάδα. Το τελευταίο διάστημα πολλά στελέχη, Kupioos από τον χώρο m s Κεντροαριστεράε, τον επισκέπτονται στο γραφείο του στη Βουλή, ανα- ζητώντα5, μέσα από την ανταλλαγή προτάσεων, ιδέεβ για την έξοδο από την κρίση που πλήττει σε όλα τα επίπεδα την ελληνική κοινωνία.«Είμαστε όλοι ισότιμοι εταίροι στην Ευρώπη», είναι η φράση που σύμφωνα με πληροφορίεε αξιοποιεί ο κ. Σημίπ » eras επίσημεε επαφέβ του για να αναλύσει τη σύμπλοκη κατάσταση στην ΕΕ και την Ελλάδα και να κατα- δείξει την ανάγκη εξισορρόπησα μεταξύ Βορρά και Νότου.Κατά τον πρώην πρωθυπουργό -λένε οι συνομιλητέβ του- η ρητορική που επιλέγει τελευταίο» το δίδυμο Μέρκελ - Σόιμπλε δεν πρέπει να αποπροσανατολίζει και να οδηγεί σε «χαλάρωση» τη διαδικασία υλοπ οίη σ α  του προ- γράμμαπ». Ναι μεν η Γερμανία αντιλαμβάνεται ότι χρειάζονται μοχλοί αντιμετώπισα m s ανεργία , αλλά κατά την προεκλογική περίοδο το Βερολίνο μάλλον αποκλείεται να λάβει αποφάσε».Ούτα» ή άλλο» μετά ns γερμανικέε κλογέ5 τον Σεπτέμβριο θα αρχίσει η απραγμάτευση για την περαιτέρω ρωπαϊκή ενοποίηση - κάτι που απο- κρύνει, cos φαίνεται, τον κίνδυνο ία την έξοδο από το ευρώ xoopas όπο»Ελλάδα, που βρίσκεται σε καθεστο» μοσιονομικήε προσαρμογήε.

ρθρωτικέ$ αλλαγέε. «Σε κάθε ρίπτωση η Ελλάδα περνά σε δεύτε - φάση, όπου πρέπει να εντείνει την οσπάθεια για τ» διαρθρωτικέε αλ- έβ, για την “απλοποίηση του συ- σατοε” που ταλανίζει επί χρόνια πολίτε5 και εγκλωβίζει τ» διαδι- β εξέλιξα  σε έναν λαβύρινθο», ότι «ακούγεται» στ» συνομιλίεε . Σημίτη.πρώην πρωθυπουργόβ θεωρεί, πάντα», ότι τόσο ο πρωθυπουργόε Αντώνηε Σαμαράε όσο και ο Γ ιάννα Στουρνάραε, από την «ηλεκτρική καρέκλα» του υπουργού Οικονομικών, έχουν κάνει σημαντικά βήματα υπέρ τ α  επανάκτησα τ α  αξιοπιστία τ α  χώραε. Καταγράφει εντούτο» ζητήματα για τα οποία προβάλλει σοβαρέ5 ενστάσε» - όπο» με αφορμή τον χειρισμό του Μαξίμου για το ανπρατσι- στικό νομοσχέδιο.Την περασμένη Τετάρτη, ο πρώην
Ο πρώην πρωθυπουργόε 
εκτιμά ότι το κυβερνητικό 
σχήμα έχει ηετύχει αρκε
τά, αλλά πρέπει να στη- 
ριχθεί ώστε να κατα
φέρει να εξαντλήσει 
την τετραετία.

πρωθυπουργόε μαζί με τη σύζυγό του Δάφνη παρακολούθησαν από τα πίσω καθίσματα κεντρικού κινηματογράφου π »  Αθήνα5 την ενδιαφέρουσα αυτοβιογραφική ταινία «Χάνα Αρεντ», με τη Γερμανίδα Εβραία πολιτική επιστήμονα και φιλόσοφο που προσπαθεί να απαντήσει -διαπιστώνουν οι κριτικοί του είδουε- σε ερωτήματα που «έθεσαν τα εγκλήματα του ναζισμού, αλλά και η έντονη θέλησή π »  να τοποθετηθεί πάνω στο θέμα π »  προσωπικήε ηθι- κή5 ευθύνηε σε καιρούε που η ανθρώπινη ζωή χάνει την αξία π » » .Για τον Κ. Σημίτη είναι αυτονόητο ότι δεν γίνεται να διώκονται άνθρωποι για τ »  απόψε» τουβ, «συμφωνείε ή διαφωνεί^» (π.χ. για τη Γενοκτονία των Ποντίων).
ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ

Η ΕΑΑΑΔΑ

Σε κάθε περίπτωση θεωρεί ότι επιβάλλεται η εναρμόνιση με τ» κοινοπκέε οδηγίεε και η εξουδετέρωση επιμέρου5 εμποδίων που βλάπτουν και δεν προωθούν την κοινοβουλευτική συνεργασία.Σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση, ο πρώην πρωθυπουργόε πιστεύει ότι το υπάρχον σχήμα έχει καταφέρει αρκετά, αλλά υποστηρίζει αλλαγέβ στο κυβερνητικό σχήμα (και με άλλα εξωκοινοβουλευτικά στελέχη), που μπορούν να ενι- σχύσουν την προσπάθεια για να εξασφαλίσει η τρικομμα- τική τ»  «προϋποθέσε»» για την εξάντληση τηετετραετίαβ. Παράλληλα προβλέπει ότι ο κ. Σαμαράε θα επιχειρήσει τη διεύρυνση του κόμματ05 του, κατ’ αρχάβ προβ τα δεξιά του, αλλά και εν συνεχεία προε τα αριστερά του, θέλονπ» να αξιοποιήσει στην «πρώτη γραμμή» στελέχη με πολιτικέ5 και τεχνοκραπ- κέε δυνατότητεε.Κάποιοι λένε ότι πρόσωπα με συγκεκριμένη «ταυτότητα», όπο» αυτή του Γ. Στουρνάρα, είναι ήδη στην ατζέντα του κ. Σαμαρά προε αξιοποίηση (μεταξύ άλλων πρώην υπουργοί και κυβερνητικά στελέχη).

I I  ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ
Τι λέει ο πρώην πρωθυπουργόε για Σαμαρά - Στουρνάρα, tis υποσχέσε^ 

Σόιμπλε - Μέρκελ και tis «παγίδε$» Tns αντιρατσιστικήε νομοθεσία

Εντονη ανησυχία. Την ίδια ώρα, ωστόσο, ο Κ. Σημίπ» είναι ιδιαίτερα προβληματισμένοβ με την εικόνα των «διάσπαρτων» δυνάμεων τηε Κεντρο- αριστεράε εν όψει των ευρωεκλογών. Τον ανησυχεί -τονίζει στουε συνομι- λητέ5 του- η πορεία του ΠΑΣΟΚ και προβληματίζεται από τ»  επιθέσε» εναντίον στελεχών που είχαν μακρά διαδρομή στο κόμμα. Γ ία παράδειγμα, ο ίδιοε συμμετείχε σε πρόσφατη εκδήλωση π »  επικεφαλήβ του Δικτύου Ανναε Διαμαντοπούλου, όπου μίλησε, μεταξύ άλλων, ο πρώην πρωθυπουρ- γόε π »  Φινλανδίαε Κ. Αιπόνεν - είχε έρθει στη Στοά του Αττάλου για να υπογράψει για την ευρωπαϊκή διεύρυνση, γνωριζονταε ότι την επομένη δεν θα ήταν πρωθυπουργόβ!Ο κ. Σημίπ », πάντα», δεν έχει πια «κωλύματα», αν και προσέχει να μην προκαλεί «ανύπαρκτα» σχόλια με τ» δημόσιεε εμφάνισε» του. Οι συνομι- λητέε του εικάζουν ότι θα ήταν σύμ- φωνοε και θα στήριζε τη δημιουργία π »  ελληνικήβ · Ελιάε», στην ελληνική Κεντροαριστερά. Εγκυρεε πηγέε, βέβαια, αποκαλύπτουν ότι ο ίδιοβ δεν βλέπει «θεπκέβ εξελίξε»» μέχρι τ»  ευρωεκλογέε. «Ολοι θέλουν να είναι αρχηγοί! Ο ένα5 καλεί σε “πανστρατιά”, αλλά διώχνει στελέχη ταυτόχρονα με τ» επιθέσε» και ο άλλθ5 πιστεύει ότι μόνοβ του θα κάνει τη διαφορά και αρκετέε κινήσε» θέλουν να μετρήσουν τ» δυνάμε» τουε, στ» ευρωεκλογέε», είναι εν συντομία οι φράσε» του Κ. Σημίτη, τ» οποίε5 συνήθα» υπογραμμίζει στ» συνομιλίεβ του με διάφορα στελέχη.Το σίγουρο είναι ότι η σημερινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να έχει «απόσταση» από τον πρώην πρωθυπουργό, τη στιγμή που ο κ. Σημίπ» διεκδικεί το... δικαίωμα π »  συμμετο- χήε σε εκδηλώ σε» που αφορούν την Κεντροαριστερά και τον ρόλο π »  μετά τα ενδεχόμενα «συντρίμμια που θα αφήσει πίσω π »  η πολυδιάσπαση στ» ευρω- εκλογέε...
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