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0 Σημίτηε αδειάζει τον Γιώργο
Ο πρώην πρωθυπουργός oto νέο του βιβίϊίο κατηγορεί tov Παπανδρέου για to «χίεφτά υπάρχουν»

Της ΚΑΤΙΑΣ ΜΑΚΡΗ
k.makr1@rBaliwws.gr

■ Ν Ε Ε Σ  ΦΩΤΙΕΣ θα ανάψει στο ΠΑΣΟΚτο και
νούργιο βιβλίο του Κώστα Σημίτη για την οικο
νομία, με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Ο εκτροχι- 
ασμός». Στις 600 σελίδεςτου νέου του εγχειριδί
ου, ο πρώην πρωθυπουργός αποδομεί την οι
κονομική πολιτική της χώρας από το 2004 έως 
και τιςεκλογέςτου Ιουνίου του 2012, δίνοντας 
έμφαση και στη διετία του Γιώργου Παπανδρέ
ου, τον οποίο κατηγορεί πως έπασχε από «το 
σύνδρομο του στρουθοκαμηλισμού».

Ο  πρώην πρωθυπουργός δεν αρκείται στην 
απλή παράθεση αριθμών και στοιχείων που δεί
χνουν πώς ξέφυγαν όλα τα μεγέθη της ελληνι
κής οικονομίαςτα τελευταία χρόνια. Σχολιάζει, 
αναλύει, καταθέτει την άποψή του για το πώς 
μπορούσε να αποφευχθεί η δίνη της οικονομι
κής κρίσης. Ο  Κ. Σημίτης αφιερώνει πολλές σε
λίδες στην «εγκληματική αδιαφορία της Ν.Δ.», 
όπως τιτλοφορείται το εκτενές κεφάλαιο με το 
οποίο αποδομεί τον Κώστα Καραμανλή, τον 
οποίο κατονομάζει ως υπαίτιο για το κατάντη
μα της χώρας. Αλλά δεν σταματά στη Ν.Δ. και 
τις ευθύνες της.

«Αρνήθηκε να δει 
την πραγματικότητα»
Στο βιβλίο έχει ειδική ενότητα υπό τον τίτλο «Η 
σκόπιμη αισιοδοξία του ΠΑΣΟΚ», όπου ο πρώ
ην πρωθυπουργός βάλλει ευθέως εναντίον του 
Γιώργου Παπανδρέου με αιχμή την περίφημη 
φράση «λεφτά υπάρχουν». Χρησιμοποιώντας 
αποσπάσματα απότιςπροεκλογικέςομιλίεςτου 
τότε προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο Κ. Σημίτηςλέει πως 
ο λόγος που χρησιμοποίησε πριν από τις εκλο
γές του 2009 ήταν ο ίδιος με τις προγραμματι- 
κέςδηλώσειςτου στη Βουλή που ακολούθησαν.

«Αρνήθηκε να δει την πραγματικότητα, απέφυ
γε τα προβλήματα και προχωρούσε χωρίς αντί
ληψη για την κατάσταση και την αντιμετώπισή 
της»είναι μόνο μία απότιςχαρακτηριστικέςαπο- 
στροφέςτου πρώην πρωθυπουργού.

Ο  Κ. Σημίτης επιμένει πως«το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν 
προετοιμασμένο για να κυβερνήσει» και συνε
χίζει: «Ο Προϋπολογισμός του 2010 θα αποτε
λούσε κατά την κυβέρνηση την απάντηση στο 
αίτημα για λήψη δραστικών μέτρων. Κατατέ

θηκε τον Δεκέμβριο του 2009. Δεν περιέγραφε 
καμιά σημαντική ανατροπή. Ανέγραφε μειωμέ
νες πιστώσεις για δαπάνες αυξημένες προ βλέ
ψεις για έσοδα, αριθμούς που έδιναν την εντύ
πωση μιας μελετημένης πολιτικής. Αλλά στην 
πράξη ήταν ανεφάρμοστες», γράφει, στηλι- 
τεύοντας την τακτική Παπανδρέου να μην πά
ρει αμέσως δραστικά μέτρα για τη συρρίκνω
ση του ελλείμματος.

Ο  πρώην πρωθυπουργός, που αφιερώνει

πολλές σελίδες στο πόνημά του στη διακυβέρ
νηση Παπανδρέου, κατηγορεί τον διάδοχό του 
ότι «άδειασε» πολλές φορές τη δική του οικονο
μική πολιτική σταθερότητας ενώ, όπως αναφέ
ρει, «ζήτησε μάλιστα και αρκετές φορές συγγνώ
μη γι' αυτήν». Ο  Κ. Σημίτης επιμένει πως αυτός 
ήταν και ο λόγος που ο Γ. Παπανδρέου δεν χρη
σιμοποίησε στο επιτελείο κανέναν από τους πρω- 
ταγωνιστέςτηςοικονομικής πολιτικήςτης περιό
δου 1996-2004 και αντ'αυτών προτίμησε «Αμε
ρικανούς συμβούλους οι οποίοι δεν είχαν γνώ
ση της ευρωπαϊκής πραγματικότητας» και άρα 
τον οδήγησαν «σε αδιέξοδο». Στην πραγματικό
τητα, βεβαίως υπήρχαν στελέχη του Κ. Σημίτη 
και στο επιτελείο Παπανδρέου, ανάμεσά τους ο 
υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνστα
ντίνου, αλλά και ο διευθυντήςτου γραφείου του 
τότε πρωθυπουργού Κώστας Θέος.

Απαισιόδοξοε
Το βιβλίο (εκδόσεις ΠΟΛΙΣ) θα αναζωπυρώσει 
παλιά πάθη στο ΠΑΣΟΚ, όπως είναι η κόντρα 
Σημίτη - Παπανδρέου, ένα επεισόδιο της οποί
ας είχε οδηγήσει και στη διαγραφή του πρώην 
πρωθυπουργού επί προεδρίας Παπανδρέου 
στο ΠΑΣΟΚ. Ομω ς όλο το περιεχόμενό του, αν 
και χρονικά φτάνει μέχρι τον Ιούνιο του 2012, 
αποδεικνύει και την αγωνία του Κ. Σημίτη για το 
πού βαδίζει σήμερα η χώρα. Και ως προς αυτό 
δεν είναι καθόλου αισιόδοξος.

Ειδικά μετά την τελευταία εξέλιξη της ψήφι- 
σηςτου νέου μεσοπρόθεσμου με 153 ψήφους 
στη Βουλή, ο Κ. Σημίτης εκμυστηρεύεται την 
ανησυχία του στους συνομιλητές του για το 
αν θα καταφέρει η κυβέρνηση να μακροημε- 
ρεύσει. Ο  ίδιος εκτιμά πως η εικόνα που εκπέ- 
μπεται στο εξωτερικό είναι θολή και στο εσω
τερικό ασταθής. Η πρόβλεψη του πρώην πρω
θυπουργού είναι πως η χώρα θα οδηγηθεί σε 
εκλογές μέσα στο 2013.

Πρέπει να έχω διδακτορικό στα οικονομικά 
για να αποφασίσω για το συνταξιοδοτικό μου;”

Στην Εμπορική Τράπεζα σας εξηγούμε όλες τις λεπτομέρειες για τη συμπληρωματική σας 
σύνταξη, απλά και κατανοητά, για να κάνετε τη σωστή επιλογή.

Επισκεφθείτε σήμερα κιόλας ένα κατάστημα της Εμπορικής Τράπεζας, για να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες

για συμπληρωματική σύνταξη. Με τις γνώσεις αλλά και τα ειδικά εργαλεία που διαθέτουμε, θα σας βοηθήσουμε να επιλέξετε

το πρόγραμμα εκείνο που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας και θα απαντήσουμε σε όλες σας τις απορίες.

Μην το αναβάλλετε! Κάντε το προτεραιότητά σας, σήμερα.

Πραγματικές λύσεις για πραγματικές ανάγκες.
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