
Constantinos Simitis

Από:
Αποστολή:
Προς:
Θέμα:

Stefanos Chelidonis [schelidonis@gmail.com] 
Παρασκευή, 20 Φεβρουάριου 2009 1:03 μμ 
Constantinos Simitis 
Υπόψιν κ. Θέμελη

Αγαπητέ κ. Θέμελη,
Έλαβα το βιογραφικό που μου στείλατε. Για τα διαδικαστικά ζητήματα που απομένουν, θα 
επικοινωνήσω ξανά μαζί σας σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ.

Με εκτίμηση,

Στέφανος Χελιδόνης
Την 20/2/2009, Constantinos Simitis <csimitis@otenet.gr> έγραψε:
>
>
>
>
> Κύριε Χελιδόνη,
>
>
>
> Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας επισυνάπτω βιογραφικό του κ. Κώστα
> Σημίτη και ένα σχόλιο δικό μου.
>
>
>
> Σας ευχαριστώ,
> .
>
>
> Ν. Θέμελης
>
> __________________________________
>
>
> From: Stefanos Chelidonis [mailto:schelidonis@gmail.com]
> Sent: Monday, February 09, 2009 2:12 PM
> To: csimitis@otenet.gr
> Subject: Υπόψιν κ. Θέμελη
>
>
>
> 0 κ. Βερέμης σας έχει προτείνει για τη βιογραφία του Κώστα Σημίτη.
>
>
> ---------  Προωθημένο μήνυμα ---------
> Από: Stefanos Chelidonis <schelidonis@gmail.com>
> Ημερομηνία: 28 Ιανουάριος 2009 3:46 μμ
> Θέμα: ΟΔΗΓΙΕΣ
> Προς: stefanos helidonis <schelidonis@hotmail.com>
>
>
> Οι εκδόσεις του ΣΚΑΪ θα εκδόσουν τόμο με συνοπτικές βιογραφίες των
> 100 σημαντικότερων Ελλήνων, όπως προέκυψαν από σχετική ψηφοφορία του
> κοινού.
>
> Η κάθε βιογραφία θα πρέπει να είναι μεγέθους 1100 - 1200 λέξεων το
> πολύ και γραμμένη κατά τη δομή του λήμματος εγκυκλοπαίδειας, π.χ.
>
> Βίος
> Σπουδές
> Έργο
> Επίδραση
>
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Constantinos Simitis

Από: Stefanos Chelidonis [schelidonis@gmail.com]
Αποστολή: Δευτέρα, 9 Φεβρουάριου 2009 2:12 μμ 
Προς: csimitis@otenet.gr
Θέμα: Υπόψιν κ. Θέμελη
Συνημμένα: ΟΔΗΓΙΕΣ.doc

Ο κ. Βερέμης σας έχει προτείνει για τη βιογραφία του Κώστα Σημίτη.

--------- Προωθημένο μήνυμα----------
Από: Stefanos Chelidonis <schelidonis@gmail.com>
Ημερομηνία: 28 Ιανουάριος 2009 3:46 μμ 
Θέμα: ΟΔΗΓΙΕΣ
Προς: stefanos helidonis <schelidonis@hotmail.com>

Οι εκδόσεις του ΣΚΑΪ θα εκδόσουν τόμο με συνοπτικές βιογραφίες των 100 
σημαντικότερων Ελλήνων, όπως προέκυψαν από σχετική ψηφοφορία του 
κοινού. _____

Η κάθε βιογραφία θα πρέπει να είναι μεγέθο^ίΤ οΟ  - Π00~λέ^εων το 
πολύ και γραμμένη κατά τη δομή του λήμματοςεγκυκλοπάι^ειας, π.χ.

Βίος
Σπουδές
Έργο
Επίδραση

Χωρίς βιβλιογραφία

Στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαία η παροχή στοιχείων εργογραφίας, 
αυτά θα αναφέρονται στα κυριότερα έργα του βιογραφούμενου.

Οι βιογραφίες θα πρέπει να συνοδεύονται από έ; 
του βιογράφου για τον βιογραφούμενο, μεγέθ

ό σχολιασμό 
εων.

Η αμοιβή ανέρχεται σ$χ 200 ευρώ για κάθε λήμμ 

Προθεσμία παράδοσης το?ν κειμένων είναι η πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου.

Επικοινωνία 
Στέφανος Χελιδόνης 
Τηλέφωνα

E-mail
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Οι εκδόσεις του ΣΚΑΪ θα εκδόσουν τόμο με συνοπτικές 
βιογραφίες των 100 σημαντικότερων Ελλήνων, όπως προέκυψαν 
από σχετική ψηφοφορία του κοινού.

λέξεων το πολύ και γραμμένη κατά τη δομή του λήμματος 
εγκυκλοπαίδειας, π.χ.

Βίος 
Σπουδές 
Έργο 
Επ ί δράση

Χωρίς βιβλιογραφία

Στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαία η παροχή στοιχείων 
εργογραφίας, αυτά θα αναφέρονται στα κυρίότερα έργα του 
β ίογραφούμενου.

Οι βιογραφίες θα πρέπει να συνοδεύονται από ένα προσωπικό 
' "‘άγραφου για τον βιογραφούμενο, μεγέθους

Η αμοιβή ανέρχεται στα 200 ευρώ για κάθε λήμμα.

Ημερομηνία παράδοσης των κειμένων είναι η Δευτέρα 23 
Φε βρουαρ ί ου.

Επικοινων ία 
Στέφανος Χελιδόνης 
Τπλέωωνα

Η κάθε βιογραφία θα πρέπει να είναι

E-mail



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 1 2 0 Ό

Ο Κώστας Σημίτης γεννήθηκε στον Πειραιά στις 23 Ιουνίου 1936.

Σπούδασε νομικά και οικονομικά στη Γερμανία και στην Αγγλία, 

όπου γνώρισε τη σύζυγο του Δάφνη Σημίτη, το γένος Αρκαδίου, με 

την οποία απέκτησε δύο κόρες, τη Φιόνα και τη Μαριλένα.

Ξεκίνησε την ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία ως διδάκτωρ της 

Νομικής στο Πανεπιστήμιο του Μάρμπουργκ το 1959. Από το 

1971 έως το 1975 δίδαξε ως υφηγητής στο Πανεπιστήμιο της 

Κωνσταντίας και συνέχισε ως τακτικός καθηγητής του Αστικού 

Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Γκίσεν. Το 1977 εξελέγη τακτικός 

καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Πρωτοστάτησε το 1965 στην ίδρυση του Ομίλου Πολιτικής 

Έρευνας «Αλέξανδρος Παπαναστασίου». Ο «Όμιλος 

Παπαναστασίου», είχε ως στόχο τη συστηματική μελέτη των 
σημαντικότερων προβλημάτων της Ελληνικής οικονομίας και 

κοινωνίας και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την αντιμετώπισή 

τους. Το 1967, ο όμιλος μετεξελίχθηκε στην αντιδικτατορική 

οργάνωση «Δημοκρατική Άμυνα».

Συμμετείχε ενεργά στον αντιδικτατορικό αγώνα (1967-1974). Το 

1969 διέφυγε στο εξωτερικό. Καταδικάσθηκε ερήμην σε φυλάκιση. 

Σε αντίποινα συνελήφθη η σύζυγός του και κρατήθηκε για δυο 

μήνες σε απομόνωση. Το 1970 στη Γερμανία έγινε μέλος του ΠΑΚ 

(Πανελλήνιο Απελευθερωτικό Κίνημα) και το 1974 ιδρυτικό μέλος 
του ΠΑΣΟΚ, συμβάλλοντας καθοριστικά και στην διατύπωση της
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«Διακήρυξης της 3ης Σεπτέμβρη». Συμμετείχε στο πρώτο 

Εκτελεστικό Γραφείο και στην πρώτη Κεντρική Επιτροπή του 

ΠΑΣΟΚ.

Αμέσως μετά την εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ, τον Οκτώβριο του 

1981, ανέλαβε στην πρώτη κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου 

το Υπουργείο Γεωργίας. Διετέλεσε Υπουργός Γεωργίας μέχρι το

1985. Εξασφάλισε την επιτυχή ένταξη της , Ελληνικής γεωργίας
Ηοινκν.. , 1 , τ ι .  , 7**στην Ευρωπαϊκή αγροτική τπρλιτική, καθώς και τον

πολλαπλασιασμό των κοινοτικών ενισχύσεων. Το 1985 ανέλαβε το

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, όπου παρέμεινε μέχρι τον

Δεκέμβρη του 1987 εφαρμόζοντας το πρώτο πρόγραμμα

σταθεροποίησης με αποτέλεσμα τον δραστικό περιορισμό των

μακροοικονομικών ανισορροπιών. Το Νοέμβριο του 1987

διαφώνησε με την χαλάρωση των μέτρων ανόρθωσης της

οικονομίας και παραιτήθηκε. Διετέλεσε για μικρό διάστημα

Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά τη διάρκεια

της Οικουμενικής Κυβέρνησης, του καθηγητή Ξενοφώντα Ζολώτα

(Νοέμβριος 1989-Φεβρουάριος 1990). Από το 1993 ως το 1995

ήταν Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας, Έρευνας και Τεχνολογίας

καθώς και Υπουργός Εμπορίου ταυτόχρονα. Κατά το διάστημα

αυτό έθεσε το πλαίσιο μιας μακροχρόνιας πολιτικής ανάπτυξης της

Ελληνικής Οικονομίας.

<Χ

Στις 18 Ιανουάριου 1996 εξελέγη Πρωθυπουργός από την 

Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, μετά την παραίτηση του 

Ανδρέα Παπανδρέου από το αξίωμά του για λόγους υγείας. Στις 

30 Ιουνίου 1996, το 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, τον ανέδειξε 
Πρόεδρο του Κινήματος. Με τη νίκη του ΠΑΣΟΚ στις
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Κοινοβουλευτικές Εκλογές της 22ας Σεπτεμβρίου 1996,
γΟηαΥ

επανεκλέγξΕϊι Πρωθυπουργός με αυτοδύναμη κοινοβουλευτική 

πλειοψηφία.

Στο 5ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ το Μάρτιο του 1999 επανεκλέχθηκε 

Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στις Κοινοβουλευτικές Εκλογές της 9ης 

Απριλίου 2000 επανεκλέχθηκε Πρωθυπουργός, με αύξηση του 

ποσοστού του ΠΑΣΟΚ και στο 6ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που 

ακολούθησε, τον Οκτώβριο του 2001, εκλέχθηκε για τρίτη φορά 

Πρόεδρος του Κινήματος.

Στις 7 Ιανουάριου 2004, με στόχο την ομαλή πολιτική διαδοχή, 

ανακοίνωσε την παραίτησή του από την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ, 

παραμένοντας όμως Πρωθυπουργός μέχρι τη λήξη και της 

δεύτερης θητείας του και τη διενέργεια των κοινοβουλευτικών 

εκλογών στις 7 Μαρτίου 2004, συμπληρώνοντας οκτώ συνεχή

Εκλέγεται βουλευτής της Α' εκλογικής περιφέρειας Πειραιά, 

συνεχώς από το 1985. Μετά τις Κοινοβουλευτικές εκλογές της 7ης 

Μαρτίου 2004, μετέχει σε διεθνή fora και οργανώσεις όπως στην 

Action Committee on European Democracy (ACED), στην Clinton 

Global Initiative, στο Interaction Council.

Κατά την περίοδο που ακολούθησε την αποχώρησή του από το 

Υπ. Εθν. Οικονομίας το 1987, ο Κώστας Σημίτης προσδιόρισε το 

στίγμα της συνολικής πολιτικής του σκέψης με τη δημοσίευση

Τ\ ΧΡόνια
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άρθρων και μελετών. Με την ίδρυση του «Ομίλου Προβληματισμού 

για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας» (ΟΠΕΚ), δημιούργησε ένα 

βήμα για τη συζήτηση των θεμάτων του εκσυγχρονισμού.

Επί πρωθυπουργίας του επεδίωξε τον εκσυγχρονισμό της 

ελληνικής κοινωνίας, ιδιαίτερα για τη σταθεροποίηση και την 

ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας καθώς και την ενδυνάμωση 

της θέσης της Ελλάδας στην Ευρώπη και στον διεθνή περίγυρο 

της.

Η Ελλάδα εντάχθηκε το 2000 με την πολιτική αυτή στην 

Οικονομική Νομισματική Ένωση, επιτυγχάνοντας έναν 

στρατηγικής σημασίας εθνικό στόχο. Μετά την αντικατάσταση της 

δραχμής από το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα, ακολούθησε η 

επιτάχυνση των πολιτικών για την πραγματική και κοινωνική 

σύγκλιση.

Έγινε πράξη η ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη με την εκτέλεση 

εκατοντάδων μικρών και μεγάλων έργων υποδομής σε όλη την 

ελληνική επικράτεια, στο πλαίσιο ενός από τα μεγαλύτερα 

αναπτυξιακά προγράμματα στην ιστορία της χώρας. Ανάμεσα σε 

αυτά ξεχωρίζουν το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, η Αττική Οδός, η 

Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου, το Μετρά της Αθήνας, η Εγνατία Οδός. 

Ανάλογου μεγέθους ήταν και το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του

κοινωνικού κράτους που εφαρμόστηκε με έμφαση στην ανάπτυξη
, , ώιωί ,

των υποδομών υγείας και πρόνοιας, οπΐυς με την κατασκευή

δεκάδων νοσοκομείων σε όλη τη χώρα.
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Στην πορεία προς τον εκσυγχρονισμό, σημαντικός σταθμός ήταν 

η αναθεώρηση του Συντάγματος το 2001, η δημιουργία 

ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας 

διοίκησης, το Πρόγραμμα Καποδιστρίας και η αποκέντρωση της 

κεντρικής εξουσίας, η εξάρθρωση της Οργάνωσης «17 
Νοέμβρη»,οι νέες ρυθμίσεις για τις ταυτότητες, σι υποδομή <ηο ά

Παράλληλα, προετοιμάστηκε η χώρα για την άρτια διοργάνωση 

των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα.

Κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του η Ελλάδα ενίσχυσε τη 

θέση της στα κέντρα λήψης αποφάσεων στην Ευρώπη, ιδιαίτερα 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Σχεδιάστηκε και 

ολοκληρώθηκε η ενταξιακή πορεία της Κύπρου. Επιτεύχθηκε η 

βαλκανική συνεργασία. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις εισήλθαν για 

πρώτη φορά σε μια περίοδο συνεννόησης με προοπτική την 

επίλυση του προβλήματος της υφαλοκρηπίδας σύμφωνα με τις 

αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής του Ελσίνκι.

Ως Πρωθυπουργός, προήδρευσε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

κατά το α' εξάμηνο του 2003. Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής 

Προεδρίας, στις 14 Απριλίου 2003 στη στοά του Αττάλου στην 

Αθήνα, συνετελέσθη η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση των δέκα 

νέων μελών, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος. Παράλληλα, 

ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για το σχέδιο του Ευρωπαϊκού 

Συντάγματος. Προωθήθηκε η στρατηγική της Λισσαβόνας για την 

ανάπτυξη και την απασχόληση. \0 \' κατέστη εφικτή μια ενιαία
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<5Τον Γ>ΰ~ϋ Οροί
στάση των κρατών -μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης-στα-ξιητήματα 
του πολέμοιι στο Ιράκ.

Μετά το πέρας της πρωθυπουργικής θητείας και ως μέλος του 

Ελληνικού Κοινοβουλίου συνεχίζει να παρεμβαίνει στην δημόσια 

ζωή με ομιλίες και αρθογραφία υπηρετώντας τον πάγιο στόχο του 

την ισχυρή Ελλάδα, την ισχυρή κοινωνία, τον εκσυγχρονισμό και 

τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό τους.
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Προσωπικό σχόλιο βιογράφοι

Ο Κώστας Σημίτης είναι ένα πολιτικός με βαθειά πίστη, συνέπεια 

και επιμονή σε ένα συνολικό τρόπο προσέγγισης της πολιτικής, 

άμεσα συναρτημένο με το πολιτικό σχέδιο που καταγράφηκε 

συνοπτικά ως εκσυγχρονιστικό εγχείρημα. Στο επίκεντρό του η 

έξοδος της Ελλάδας και της ελληνικής κοινωνίας από καταστάσεις 

και συμπεριφορές που αποτελούν τις αιτίες για τις κάθε λογής 

υστερήσεις και αδυναμίες. Προσπάθησε με το ήθος του να 

υπογραμμίσει την αναγκαία σχέση της πολιτικής με την ηθική 

διάστασή της. Με λόγο και έργο, αδιαφορώντας για το πολιτικό 

κόστος επιδίωξε να αλλάξει αντιλήψεις και πρακτικές 

συνυφασμένες με τις παθογένειες του πολιτικού συστήματος, 

όπως οι πελατειακές σχέσεις, ο λαϊκίστικος πολιτικός λόγος, οι 

βραχυπρόθεσμες επιλογές σε βάρος μιας μέσο ή 

μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανάπτυξης, ο εθνοκεντρισμός που 

απομονώνει και αποδυναμώνει. Κατάκτησε μια θέση πρώτης 

γραμμής ανάμεσα στους ευρωπαίους ηγέτες και η θέση του αυτή 

αντανακλούσε κύρος και προοπτική για την Ελλάδα. Οι πολιτικές 

του πεποιθήσεις καρποφόρησαν, όμως δεν έγιναν ποτέ κυρίαρχο 

ρεύμα στην κοινωνία. Κατάφερε να ολοκληρώσει ένα μέρος του 

σχεδίου του, ένα άλλο όμως έμεινε ανολοκλήρωτο παρόλο που 

είχαν τεθεί οι προϋποθέσεις. Ούτως ή άλλως η εκσυγχρονιστική 

προσπάθεια είναι μια διαρκής διαδικασία, που όμως η διάδοχη 

πολιτική κατάσταση όχι μόνο δεν θέλησε να συνεχίσει, αλλά και
επιδίωξε να ανατρέψει.
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