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Ομιλία Σημίτη σε εκδήλωση στη Γερμανία________________________  ___________________________

«Κεραυνοί» για τα λάθη του Μνημονίου
Ο πρώην πρωθυπουργ05 αναφέρθηκε στην αργοπορημένη 
αντίδραση τηε ΕΕ να εκπονήσει σχέδιο διάσωσηε τηε Ελλά- 
δαδ. Εκανε λόγο για εξωπραγματικούδ όρουε και αδυναμία 
πρόβλεψηδ τηε μεγάληε ύφεσηε στην οικονομία, που οδή
γησαν στον εκτροχιασμό όλων των στόχων

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 
ΦΩΦΗ ΓΙΩΤΑΚΗ

Τ
α πραγματικά αίτια -και- m s 
ελληνικήε Kpians, διαπερνώ- 
vtas εμφανώε την επιδερμική 
ανάλυση ms noAmwis ms Ευρωπαϊκήε 

Evcoans, αναζητεί μέσω Tns χθεσινήε 
ομιλίαβ του ο πρώην πρωθυπουργ05, 
Κ. Σημίτηε, με τη «διάγνωση» ότι οι 
συντάκτεε του μνημονίου διέπραξαν 
«ένα πολιτικά μοιραίο λάθθ5».

Ο κ. Inpims, ros ο KÜpios ομιλητήε 
στη χθεσινοβραδινή εκδήλωση του 
Γερμανικού Iöpüparos Heinrich Boll 
(με συνομιλητή τον «Πράσινο» Ντανιέλ 

ΚονΜπεντίτ), έστι
ασε στα λάθη και 
as παραλείψ ειε 
τωνσυντακτώντου 
μνημονίου, αφού 
«υπενθύμισε» με 
νόημα ότι χρειά
στηκαν πέντε μή- 
νεβ για να εκπονη
θεί την άνοιξη του 
2010  ένα σχέδιο 
διάσωσηε για την 
Ελλάδα από την ΕΕ 
και να θεσμοθετη
θεί ο npoocopivos 

EupronaiKOS Mnxaviopos Χρηματοπι- 
crtaniKris Σταθερότηταε, με κεφάλαιο 
440 δισ. ευρώ, που θα συμπαραστεκό
ταν σε άλλα μέλη ms ΟΝΕ: «Οι συντά- 
Ktss του μνημονίου είχαν παραλείψει 
να συναρτήσουν raus oroxous tous με 
Tis πραγματικέ5 εξελίξετε, να προβλέ- 
ψουν δηλαδή ότι, σε περίπτωση ύφε- 
ans, θα παρατείνεται αυτόματα ο χρό- 
vos πραγματοποίησή των στόχων ή 
και θα περιορίζονται ορισμένεβ επιδι-

ώξεΐ5. Ηταν ένα πολιτικά μοιραίο λά- 
θοε. Η παράλειψη είχε ωε αποτέλεσμα 
να εξακολουθεί το αρχικό σκληρό πρό
γραμμα λιτότηιαε, παρά την ύφεση 
που επήλθε, και να επιτείνει κατά πο
λύ την ύφεση».

Τα «πυρά» του κ. Σημίτη δεν είχαν 
ακ αποδέκτη μόνο την κυβέρνηση Πα- 
πανδρέου αλλά και του5 δανειστέβ μαβ, 
αφού έκανε ειδική αναφορά: «Επειδή 
οι αρχικοί υπολογισμοί των δανειστών 
δεν μπορούσαν να επαληθευτούν και 
δεν επαληθεύτηκαν, πραγματοποιού
νταν νέεβ διαπραγματεύσειε και εξαγ
γέλλονταν νέα μέτρα πριν από την 
καταβολή κάθε νέαβ δόσεωε του δα
νείου. Επιδίωξη ήταν να επιτευχθεί 
παρ' όλεε τιε δυσκολία ο αρχικόε λαν- 
θασμένοε σχεδιασμ05».

Οι όροι
Ο πρώην πρωθυπουργόε κamγopεí 

τουε συντάκτεε του μνημονίου για την 
απουσία ικανοποιητικήε προετοιμασί- 
α5 που επιδείνωσε την κατάσταση, 
καθώ5 η απαίτηση από την Ελλάδα να 
αποκαταστήσει σε μόλιε τρία χρόνια, 
δηλαδή μέχρι το 2013, μια δημοσιο
νομική κατάσταση σύμφωνη με τιβ 
επιταγέβ των Συνθηκών, ήταν να πε
ριοριστεί το έλλειμμα από 15,4% του 
ΑΕΠ σε 3%, δηλαδή κατά 12%!

Προσέθεσε, δε, χαρακτηριστικά ότι 
οι όροι ήταν εξωπραγματικοί, εννοώ- 
νταε ότι συνεπάγονταν περιορισμούε 
στιβ δαπάνεε και επιδόσεΐ5 ωε προε 
την αναπτυξιακή προσπάθεια που «ξε- 
περνούσαν κατά πολύ αυτό που μπο
ρούν να επιτύχουν χώρε5 με πολύ 
καλύτερεε προϋποθέσει ανάκαμψη ε 
απ' ό,τι η Ελλάδα».

Ιδιαίτερα σκληρή είναι η επίθεση

Κύρια υπεύθυ
νη τηε οικονο- 
μικήδ κατα- 
στροφήε η α
ντιπολίτευση, 
που ισχυρίζε
ται ότι θα εηα- 
ναδιαπραγμα- 

τευτεί όλεε τιε 
συμιρωνίεε

A Ο Π ΡΩ Η Ν  Π ΡΩ Θ Υ Π Ο Υ ΡΓΟ Σ  Κ. ZnpÎTns κατηγορεί tous συντάκτεβ του 
Μνημονίου για την απουσία ικανοποιητικήε προετοιμασίαε που επιδείνω
σε την κατάσταση στην Ελλάδα

Υψωσαν πλακάτ
ΚΑΤΑ την ομιλία του Κ. Σημίτη 
-ànros μετέδωσε το ΑΠΕ- μέλη Tns 
Ελληνικήε Ομάδα5 του Βερολίνου, 
διά Tns επικεφαλήε tous, τον χαρα
κτήρισαν «συνυπεύθυνο για την 
κατάσταση, αφού επί των κυβερνή- 
σεών του, η διαφθορά αυξήθηκε σε 
απίστευτο βαθμό» και υποστήριξαν 
üjs «ιδιαίτερα προβληματικό να κα- 
λεί κάποιοε τον Κ. Σημίτη για να 
pas πει πού πάει η Ελλάδα». Μάλι
στα ανήρτησαν πλακάτ με τη λέξη 
«Siemens», φώναξαν συνθήματα 
για στελέχη του ΠΑΣΟΚ και του ζή
τησαν να αποσυρθεί. 0  κ. Σημίτηε 
αρνήθηκε να σχολιάσει την παρέμ
βαση.

του κ. Σημίτη, ο σπσίθ5, αφού υπογραμ
μίζει το κλίμα διαμαρτυρίαε που δημι- 
ουργήθηκε μαζί με την άποψη ότι η 
Ελλάδα πρέπει να φύγει από την Ευ
ρωζώνη, καταδεικνύει τιβ ευθύνεβ ελ
ληνικών κομμάτων και δη τηε Ν Δ: «Η 
αντιπολίτευση που ισχυρίζεται ότι θα 
επαναδιαπραγματευτεί όλεβ τιε συμ- 
φωνίεε έχει όλο και μεγαλύτερη απή
χηση, αν και ήταν η κύρια υπεύθυνη 
τηβ οικονομικήε καταστροφήε».

Ενα ενδιαφέρον σημείο τη5 ομιλίαε 
του πρωθυπουργού είναι επίση5 αυτό 
που αφορά στην εικόνα που έχουν 
πολλοί στην Ευρωζώνη: «Τα ελλείμ
ματα τηε Ελλάδα5 δεν είναι η αποκλει
στική αιτία τηε σημερινήε κρίσηβ στην 
Ευρωζώνη, όπωε πολλοί πιστεύουν. 
Και τα χρέη δεν προέκυψαν μόνο από 
υπερβολικέ5 σπατάλεβ. Εχουν και άλ- 
λεε αίτιε5 - παράδειγμα αποτελεί η 
ισπανική περίπτωση».

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙΣ

Οισυνέπειεδ 
διάσπαοηδ 
m s ΟΝΕ
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ pias 
ôiàonaons Tns ΟΝΕ -προβλέ
πει ο κ. Σημίτηε- δεν μπορούν 
να υπολογιστούν, «θα ήταν 
εξαιρετικά αρνητικά ακόμη 
και για κείνουε που iotos θεω
ρούν ότι η ΟΝΕ δεν εγγυάται 
πλήρωε τα οικονομικά tous 
συμφέροντα. Ολε5 οι xaipes 
θα υποβαθμίζονταν κατά πο
λύ, τόσο όσον αφορά την πο
λιτική tous απήχηση όσο και 
tis οικονομικέε tous δυνατό- 
τητεε», επεσήμανε ο πρώην 
πρωθυπουργόε. Και «στοχο- 
ποίησε» την αδυναμία των 
«πρωταγωνιστών» m s  Ευρώ- 
nns για καθαρέε λύσειε: «Οι 
ασάφειεε και οι ημιτελείε λύ- 
σειε δείχνουν ότι τα κύρια μέ
λη Tns ΟΝΕ δεν έχουν κατα- 
λήξει σε μια ολική προσέγγι
ση των προβλημάτων». Για τη 
νέα οικονομική διακυβέρνηση 
που απαιτείται -«καθώε το ελ
ληνικό πρόβλημα, ros καταλύ- 
Tns, ανέδειξε tis aôuvapies 
Tns»- πρότεινε τέλοε μεταξύ 
άλλων npos τα μέλη Tns Ευ- 
ρωζώνη$ véous θεσμούε, 
ônros «υπουργό Οικονομικών 
Tns Ευρωζώνηε», ή ένα σχέ
διο ανάπτυξηε για την πραγ
ματοποίηση επενδύσεων στην 
επικράτειά tous, xiopis va 
απαιτείται η συμφωνία και των 
μελών Tns Evioons, που δεν 
συμμετέχουν στην ΟΝΕ.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΓΣΕΕ___________________________________________________

Nées « k ó k k i v e s »  γραμμέ$ από τον Αντ. Σαμαρά
ΤΙΣ ΝΕΕΣ «κόκκινεε γραμμέε» που 
έχει θέσει τόσο σε ό,τι αφορά τιε συ- 
ντάξεΐ5, όσο και στο θέμα του μισθο- 
λογικού κόστουε στον ιδιωτικό τομέα, 
παρουσίασε ο κ. Αντ. Σαμαράε στο 
προεδρείο τηε ΓΣΕΕ, το οποίο συνά
ντησε χθεε. Ο πρόεδροε τη5 ΝΔ φέρε
ται να τόνισε ότι δεν πρόκειται να δεχθεί 
και αλλά υφεσιακά μέτρα και μετέφε
ρε στουε συνδικαλιστέε ότι μιλώνταβ 
στουβ εκπροσώπου5 τηε τρόικαβ, εί
πε:

■  Οχι στη μείωση του κατώτερου 
μισθού

■  Οχι στην κατάργηση του 13ου 
και του 14ου μισθού

■  Οχι στη νομοθετική ρύθμιση από 
την πλευρά m s κυβέρνησηε

Ουσιαστικά σε αυτά τα τρία σημεία 
συνοψίζεται πλέον η θέση του κόμμα- 
m s m s αξιωματικήε αντιπολίτευσή, 
το οποίο υπαναχώρησε στο θέμα των 
επικουρικών συντάξεων, ενώ αποδέ
χεται το «πάγωμα» των αυξήσεων και 
των ωριμάνσεων arous μισθούε του 
ιδιωτικού τομέα.

Κατά τη διάρκεια Tns auvávmons 
ο αρχηγόε m s αξιωμαπκήε αντιπολί-

Α Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  τη5 Ν Δ  Αντ. Σαμα
ρά ε (στη φωτογραφία με τον Γ. Πα- 
ναγόπουλο) τόνισε ότι δεν θα δε
χθεί άλλα υφεσιακά μέτρα

τευσηε είπε ότι θα στηρίξει οποιαδή
ποτε συμφωνία υπάρξει μεταξύ των 
εταίρων και επέμεινε ότι πρέπει σύ
ντομα να υπάρξει συμφωνία.

Από την πλευρά του ο πρόεδροε 
τηε ΓΣΕΕ αντέτεινε ότι «η όποια συμ
φωνία θα πρέπει να κινείται στο πλαί
σιο τη5 μείωσηε του μη μισθολογικού 
κόστουε και μόνον» και πρόσθεσε ότι 
η επιμονή σε πολιτικέ5 λιτότητεε βυ
θίζει ακόμη περισσότερο τη χώρα. Σε 
δ η λ ώ σ ει του μετά τη συνάντηση, ο κ. 
Παναγόπουλθ5 είπε ότι έλαβε τη δια
βεβαίωση πω5 «η ΝΔ δεν θα στηρίξει

την πράξη νομοθετικού περιεχομένου», 
ενώ αίσθηση προκάλεσε η αναφορά 
του σε «κουκουλοφόρουε», οι οποίοι 
-όπωε είπε- πηγαίνουν στην τρόικα 
και καταδίδουν πολλά, όπωε π.χ. για 
τη μετενέργειατων συμβάσεων, θέμα 
που το γνώριζαν πολλοί λίγοι».

Ο γ.γ. τηε ΓΣΕΕ και πρόεδρο5 τηε 
ΔΑΚΕ ιδιωτικού τομέα, κ. I. Κιουτσού- 
κηε επιτέθηκε και πάλι στον πρωθυ
πουργό, λέγονταε ότι «δεν μπορεί να 
εξυπηρετήσει τα συμφέροντα τηβ χώ- 
ραε, αλλά μόνο των τραπεζιτών».

Γ. ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ


