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Λιανής πολιτική :: Κώστας ΙημΙτης:ο πολιτικός που ήρθ« «ττην ({ουσία νια να 
βλληνική Πολιτική ί! κόν« έργο /  TOU Δημήτρη Ναύλο 00-0* 100» ποιας βα εκλεγεί 44ος 

πρόεΟρος των ΗΠΑ;
Οικονομία
Κοινωνία ϊ: To igfl7, μιο ομάδα στελεχών του ΠΑΣΟΚ οπό τη Λάρισα επισκέφθηκι

κολούθησι

Στον υποινιγμό μάλιοτο κάποιου εκ των επισκεπτών ότι ο προφανήι 
διάδοχος θο ήταν ο Ιδιος ο Γκννηματάς, ο δημοφιλής πολιτικός, προ< 
έκπληξη όλων και αναδεικνύοντος τη σεμνότητα κοι το υψηλό τοι 
πολιτικό ήθος, απόντησε πως διάδοχος του Α. Ποπονδρέου, όταν θι 
έρχονταν το πλήρωμα του χρόνου, θα ήταν ο Κώστας Σημίτης, διότι, 
παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε στο να εκλέγεται στον Πειραιά, ήτα\ 
ο μόνος εκ των κορυφαίων στελεχών του κινήματος τον οποίο εγνώριζα\ 
κοι του οποίου αναγνώριζαν την αξία οι Ευρωπαίοι -και όχι μόνο.

Η πολιτική διαδρομή του πρώην πρωθυπουργού είναι είναι λίγο-πολί 

γνωστή.

Έλαβε μέρος στον οντιδικτατορικό αγώνα κοι υπήρξε ιδρυτικό μέλος τοι 
ΠΑΣΟΚ συμμετέχοντας στα υψηλότερα όργανό του και αργότερα σι 
κυβερνητικές θέσεις ενώ πάντοτε διατηρούσε ευκρινή πολιτική άποψι 
αποφεύγοντος να υποκύψει στον πειρασμό του λοίκισμού του πρώιμοι

Στη συνέχεια ανέλαβε την ηγεσία του π α χ ο κ  με πολλές αμφισβητήσει« 
στον ημιθανή κομματικό μηχανισμό κοι πάνω στον οποίο Λεν μπορού« 
να στηριχθεΙ κατ' αποκλειστικότητα ώστε να κερΒΙσιι τις εκλογές τοι 
1006.

Κατόρθωσε όμως να μαζέψει το υπολείμματα του κόμματος και ντ 
δημιουργήσει τον απαραίτητο συσχετισμό υπέρ των εκσυγχρονιστών, εν«; 
παράλληλα έβαλε στο παιχνίδι (είτε στη μάχιμη πολιτική είτε ω« 
συμβούλους σε υπουργεία και οργανισμούς) και πολλά στελέχη τη« 
ανονεωτικής οριστεράς.

Πέρα όμως οπό αυτά, ο πολιτικός λόγος του Κώστα Σημίτη είχε καθορι 
μήνυμα και σαφή στόχευση κοι γι’ αυτό κέρδισε την εμπιστοσύνη τη« 
σχετικής πλειοψηφίος του λοού στις εκλογές του 1956 και του 2 0 01  

προσφέροντος στη χώρο μια οχταετία με μεγάλη πυκνότητα επίτευξηι 
σημαντικών στόχων τόσο εντός της Ελλάδας όσο και διεθνώς αλλά και μι 
κάποια ελλεΐμοτα κοινωνικής πολιτικής.

Η προσπάθεια της περιόδου 1996-2004 για τον εκσυγχρονισμό της χώρα« 
είχε επιτεύγματα αλλά και αδυναμίες και προβλήματο.

Υπάκουε όμως σ' ένα σχεδίασμά και μια εθνική στρατηγική βασικό« 
διομορφωτής της οποίας ήταν ο Κ. Σημίτης, ο οποίος πίιττευε ότι γ 
δύναμη της χώρας ήτον η ικανότητά της να είναι ανταγωνιστική σε ένι 
κόσμο αλληλεξάρτησης.

Απαιτούνταν γι’ αυτό εσαττερικά στοιχείο ισχύος, όπως σταθερότητα στη\ 
οικονομία, αυτοτροφοδοτοϋμενη ανάπτυξη, αποτελεσματική δημόοιι

ΠΑΣΟΚ.
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διοίκηση, κοινωνική συνοχή κοι υψηλό επίπεδο παιδείας.

Αηοιτούνταν προγραμματισμός, ιεράρχηση στόχων και συντονισμόι 
δράσης.

Με τέτοιες προϋποθέσεις κατέστη δυνατή η ένταξη στην «οικονομική κα 
νομισματική ενότητα» (ΟΝΕ), το Ελσίνκι, η ένταξη της Κύπρου στη\ 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), η αναβάθμιση του κύρους της χώρος κοι r 
δημιουργική της παρουσίο στα διάφορα κέντρο λήψης οποφώσεων κο 
κυρίως νο είναι παρούσα στις μεγάλες στροτηγικές της ΕΕ.

Στο μέτωπο της οικονομίας υπήρξαν σημαντικά βήματα και r 
δημοσιονομική πολιτική επιτυχής ενώ ανοπτύχθηκαν και μηχανισμοί 
«σώμα δίωξης οικονομικού εγκλήματος» (ΣΔΟΕ), TAXIS- ελέγχου τη< 
φοροδιαφυγής με επέκταση της φορολογικής βάσης και με βελτίωση ω< 
εκ τούτου της σχέσης άμεσων/έμμεσων φόρων φυσικά υπέρ των άμεσων

Υπήρξε ακόμη συγκράτηση των δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ με μείωσΐ" 
των καταναλωτικών και αύξηση των επενδυτικών δαπανών. Τουτόχρονε 
προχώρησαν διαρθρωτικές αλλαγές -κατάργηση του «οργονισμοί 
ανασυγκρότησης προβληματικών επιχειρήσεων», οποκροτίκοποΙησΓ 
ΔΕΚΟ (είσοδος OTE και ΔΕΗ στο χρηματιστήριο), πώληση «ιονικήι 
τράπεζας» κ.λπ και υπήρξε προσπάθεια απελευθέρωσης των αγορών.

Η περίοδος 1996-2004 σημαδεύτηκε όμως κυρίως οπά την ανάπτυξη των 
υποδομών (μηρό, αεροδρόμιο «Ελευθέριος Ββνιζέλος», γέφυρα ΡΙου 
ΑντΙρριου, ΕγνατΙο κ.ό.) που ποτέ άλλοτε στο παρελθόν δεν γνώρισε r 
χώρο και που μάλλον δύσκολα θα ξαναγνωρίσει στο μέλλον.

Έργα που εκτελέσθηκαν κυρίως από ελληνικά χέρια, οπό Έλληνει 

τεχνικούς, μηχανικούς και επιχειρηματίες.

Όπως είπαμε και παραπάνω η περίοδος Σημίτη υπήρξε μια οπό τις me 
σημοντικές του μεταπολεμικού μας κράτους με υψηλή πυκνότητε 
επίτευξης μεγάλων κοι μικρότερων στόχων σε όλα τα επίπεδα τη< 
εθνικής, κοινωνικής κοι οικονομικής μας δραστηριότητας.

ΓΓ αυτό πολύ εύστοχα ο κάτοχος της ακαδημαϊκής έδρας «Ελευθέριοι 
Βενιζέλος» στο «Λόντον σκουλ οφ κκονόμικς» (LSE) κ. Κέβιν 
Φίδιρστοουν (Kevin Eeatherstone) σε Εκδήλωση nou έγινε προς τιμήν 
του πρώην πρωθυπουργού, τάνιοε πως ο Κώστας ΖημΙτης είναι ένσι 
πολιτικός που ·ανήλθε στην εξουσία για “νο κάνει" (έργο) κοι όχι a π Ac 
γιο “νο είναι“ (στην εξουσία), σε αντίθεση με τους διαδόχους του» (hi 
came to do, not to be, unlike his successors...).

Τον Κώστα Σημίτη, τον υποδεχόμαστε την Τρίτη το βράδυ (16/9/08; 
στο «δημοτικό ωδείο της Λάρισας» όπου προσκεκλημένος Out 
σημαντικών φορέων της περιοχής μας, του ΕΒΕ και της ΤΕΔΚ θ< 
αναπτύξει το όκρως επίκαιρο θέμα: «η Ελλάδα αντιμέτωπη με τη διεθνι 
οικονομική κρίση». Σίγουρα ο έμπειρος κοι άξιος πολιτικός έχει πολλ( 
ενδιαφέροντα να μας πει.

Ο Αημήτρης Ναύλος Ονοι χημικός και ιργύζετοι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Δκ  την καρτέλα ταυ Λημήτρη Νοάλα
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