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ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτήρισε τραγικό λάθος, πολιτικά μοιραίο, να μην επαναπροσδιορίζονται 
οι στόχοι του μνημονίου ανάλογα με την ύφεση. Ο κ. Σημίτης επισήμανε ότι θα έπρεπε να διαπραγματευτεί 
περισσότερο η κυβέρνηση, έτσι ώστε μέσα από το μνημόνιο να διασφαλίζει την ανάπτυξη και όχι την ύφεση.
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ύφεση
ΕΠΙΚΡΙΤΙΚΟΣ Ο ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΙ

Κ. Σημίτης: 
Εγιναν μοιραία 
πολιτικά λάθη
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ

Εντονα επικριτικός γχα τα 
«έργα και ημέρες» της κυ
βέρνησης του ΠΑΣΟΚ ήταν 

χθες από το Βερολίνο ο πρώην 
πρωθυπουργός Κ. Σημίτης χαρα
κτηρίζοντας ως τραγικό λάθος, 
πολιτικά μοιραίο, να μην επανα
προσδιορίζονται οι στόχοι του μνη
μονίου ανάλογα με την άφεση. Ο κ. 
Σημίτης επισήμανε ότι θα έπρεπε 
να διαπραγματευτεί περισσότερο η 
κυβέρνηση, έτσι ώστε μέσα από το 
μνημόνιο να διασφαλίζει την ανά
πτυξη και όχι την άφεση.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ »  Παράλληλα υπο
γράμμισε πως στην εξέλιξη των 
διαπραγματεάσεων υπήρχε ο αδά- 
ναμος, δηλαδή η Ελλάδα, που δεν 
είχε και το κατάλληλο πολιτικό 
προσωπικό για να δει τις συνέπειες 
του μνημονίου και άρα θα έπρεπε 
η άλλη πλευρά των δυνατών, δηλα
δή της τρόικας, να προσπαθήσει να 
προβλέφει αυτές τις συνέπειες.

Ακόμη ο πρώην πρωθυπουργός 
διευκρίνισε ότι το ΠΑΣΟΚ αντέ

δρασε αργά από τον Οκτώβριο του 
2009 και έπειτα και έχει πολά με
γάλη ευθάνη για τις εξελίξεις.

«Η μείωση των δαπανών που 
προέβλεπε το μνημόνιο ήταν μη 
πραγματοποιήσιμη και δεν υπήρξαν 
ειδικές ρυθμίσεις σε σχέση με την 
ανάπτυξη, οπότε οι επενδάσεις 
πήγαν πίσω. Η χώρα ζει μία άνευ 
προηγουμένου άφεση και οι θετικές 
προβλέψεις ήταν εντελώς λάθος. 
Η ανασφάλεια και η άφεση κατέ
στρεψαν οποιαδήποτε προοπτική 
επενδάσεων. Χρειαζόταν επιμήκυν
ση του χρονικοά πλαισίου του μνη
μονίου ή περικοπή των στόχων 
του», πρόσθεσε ο ίδιος και συμπλή
ρωσε «η συρρίκνωση της αγοραστι
κής δάναμης δεν έχει τέλος. Στόχος 
δεν είναι οι μεταρρυθμίσεις και η 
βελτίωση της κατάστασης αλλά η 
τήρηση του μνημονίου».

Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ »  Παράλληλα ο κ. 
Σημίτης καυτηρίασε τη στάση κά
ποιων ευρωπαϊκών χωρών, συμπε- 
ριλαμβανομένης και της Γερμανίας, 
οι οποίες δήλωσαν ότι το αρχικό 
επιτόκιο για τα δάνεια του μνημο

νίου ήταν τόσο υψηλό ώστε να πο
νέσει την Ελλάδα. «Το 'τιμωρώ' για 
να πονέσουν είναι λάθος αντίληψη 
της συνεργασίας. Βέβαια και η 
Ελλάδα έκανε λάθη», παραδέχθη
κε και συνέχισε λέγοντας ότι γενι
κότερα το πολιτικό σάστημα δεν 
ανταποκρίθηκε στις δυσκολίες και 
η αντίδρασή του ήταν εσφαλμένη.

Πάντως, είπε πως το πολιτικό 
σάστημα δεν έχει χρεοκοπήσει στο

σύνολό του, ενώ για τις πελατειακές 
σχέσεις επισήμανε ότι είναι πολά 
δεσμευτικές και δεν επιτρέπουν στα 
κόμματα να ασκήσουν την πολιτική 
τους.

Οσον αφορά στο πολιτικό μέλ
λον του ΠΑΣΟΚ, ο πρώην πρωθυ
πουργός απάντησε σε ερώτηση 
λέγοντας πως όντως οι δημοσκο
πήσεις του δίνουν ποσοστό 14% - 
15% τώρα, ενώ εκτίμησε πως σίγου-
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»  «Η ανασφάλεια και 
η άφεση κατέστρεψαν 
οποιαδήποτε προοπτική 
επενδύσεων», τόνισε 
χθες από το Βερολίνο 
ο πρώην πρωθυπουργός 
Κ. Σημίτης

ρα θα προκόψει κάτι άλλο για το 
ΠΑΣΟΚ το οποίο θα έρθει από 
κάτω, αλλά δεν διαφαίνεται ακόμη. 
Ωστόσο επισήμανε πως μ' αυτή την 
κρίση στην Ελλάδα δεν είναι δυνα
τόν να στηριχθεί εάκολα η ίδρυση 
ενός νέου κόμματος.

ΤΙΜΩΡΙΑ »  Στην ίδια εκδήλωση η 
οποία αναμεταδόθηκε στο Ινστιτού
το Γκαίτε της Θεσσαλονίκης ο ευ
ρωβουλευτής των Πρασίνων Ντα- 
νιέλ Κον Μπετίτ έκανε λόγο για 
μαάρη παιδαγωγική τιμωρία, με την 
οποία κάποιες κυβερνήσεις πιστεό- 
ουν ότι θα συνετίσουν το νότο, ενώ 
διατόπωσε τον προβληματισμό του 
για το πιθανό υπέρμετρο κέρδος της 
Γ ερμανίας από την κρίση αλλά και 
για το πολά μεγάλο μέγεθος της 
κυβέρνησης Παπαδήμου, λέγοντας 
ότι αυτό το γεγονός είναι παράλογο 
και τρομερό. Τέλος ο κ. Σημίτης 
τοποθετοόμενος για τις εξοπλιστικές 
δαπάνες είπε πως στη σημερινή 
Ευρώπη δεν πιστεόει ότι θα υπάρξει 
πόλεμος Ελλάδας και Τουρκίας, το 
πολά - πολά, να συμβεί κάτι, ένα ε
πεισόδιο δάο - τριών ωρών.

Αυξάνεται η συμμετοχή της Ελλάδας στο μετοχικό κεφάλαιο του ΔΝΤ

Διπλαοιαομός των μεριδίων συμμετοχής στο ΔΝΤ
»  Η δαπάνη θα καλυφθεί 
με χορήγηση άτοκων δανείων 
από την Τράπεζα της Ελλάδας 
προς το ελληνικό δημόοιο

Σ τα 2,4 δισ. δολ. (από 1,1 δισ. 
δολ.) αυξάνεται η συμμετοχή 
της Ελλάδας στο μετοχικό 

κεφάλαιο του ΔΝΤ στο πλαίσιο 
σχετικών αποφάσεων του Συμβου
λίου Διοικητών του Ταμείου το ο
ποίο ήδη από την 15/12/2010 ενέ

κρινε ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων. 
Οι μεταρρυθμίσεις αυτές, όπως 
τονίζεται στην αιτιολογική έκθεση 
αφοροάν σε μια μεγάλη αναπρο
σαρμογή των μεριδίων συμμετοχής 
των μελών του ΔΝΤ, η οποία αντι
κατοπτρίζει καλότερα τη θέση τους 
στην παγκόσμια οικονομία, καθώς 
και σε αλλαγές στο Εκτελεστικό 
Συμβοάλιο, ώστε να γίνει περισσό
τερο αντιπροσωπευτικό.

Ειδικότερα, το Τ αμείο ενέκρινε 
μεταξό άλλων:

© Το διπλασιασμό των μεριδίων

συμμετοχής, από 238,4 δισεκατομ- 
μάρια δολ. σε 476,8 δισεκατομμόρια 
δολ. με αντίστοιχη μείωση των 
Νέων Διευθετήσεων Δανεισμοά, 
διατηρώντας παράλληλα τα σχετι
κά μερίδια, όταν θα τεθεί σε ισχά η 
αάξηση των μεριδίων συμμετοχής 
και θα έχουν γίνει οι απαιτοάμενες 
πληρωμές.

© Μεταβολή πάνω από 6% στα 
μερίδια των αναδυομένων αγορών 
και των αναπτυσσόμενων χωρών.

© Ισόποση μεταβολή (6%) από 
τα μερίδια των υπερ-εκπροσωποά-

μενων μελών, προστατεάοντας 
παράλληλα τα μερίδια συμμετοχής 
και τη δάναμη ψήφου των φτωχό
τερων χωρών.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η δαπάνη 
από την αάξηση του μεριδίου της 
ελληνικής συμμετοχής που θα βα- 
ράνει εξ ολοκλήρου τον κρατικό 
προϋπολογισμό, θα καλυφθεί με τη 
χορήγηση άτοκων δανείων από την 
Τράπεζα της Ελλάδος προς το ελ
ληνικό δημόσιο.
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