
,2ΤΑΝΕΑΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ ΤΡΙΤΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012«Καιασιροφή η επιστροφή σιη δραχμή»Σκληρή γλώσσα Σημίτη για το μέλλον της Ελλάδας και κριτική Κον Μπεντίτ σε όσους κυβερνούν την Ευρώπη

«Οι στόχοι ίου Μνημονίου ήταν εξωπραγματικοί»

Η διημερίδα υπό τον τίτ
λο «Η Ελλάδα σε κρίση 
-  πώς μπορεί η Ελλάδα 
να επαναπροσδιοριστεί 
στην Ευρώπη» οργανώ
θηκε από το Ιδρυμα Χά- 
ινριχ Μπελ σε συνεργα
σία με την έδρα Νεοελ
ληνικών Σπουδών του 
Ελεύθερου Πανεπιστη
μίου Βερολίνου και ουσι
αστικά εγκαινιάζει την 
επίθεση φιλίας των ιδρυ
μάτων των γερμανικών 
πολιτικών κομμάτων 
στην Ελλάδα. Η γερμανι
κή κυβέρνηση έχει εξαγ
γείλει ότι θα αυξήσει 
τη χρηματοδότηση των 
ιδρυμάτων για στοχευ- 
μένες έρευνες αναφορι
κά με την Ελλάδα. Η συ
γκεκριμένη διοργάνω
ση ήταν εκτός αυτής της 
χρηματοδότησης, αλλά η 
διεύθυνση του Ιδρύμα
τος ανακοίνωσε ότι ανοί
γει το επόμενο διάστημα 
γραφείο στην Αθήνα.
Οι διοργανωτές επέλε- 
ξαν για τον τίτλο τη λέξη 
«Hellas» και όχι τη γερμα
νική λέξη «Griechenland» 
προκειμένου να τονί
σουν την ανάγκη μιας 
προσέγγισης της Ελλά
δας σε όλη την ιστορική 
της διάσταση.
Στις θεματικές ενότη
τες αναλύεται, μεταξύ 
άλλων, η κρίση των θε
σμών με εισηγητές τους 
πανεπιστημιακούς κα
θηγητές Καλλιόπη Σπα
νού, Κωνσταντίνο Τσου
καλά, Γιάννη Βούλγα
ρη και Χέλμουτ Βΐζενταλ. 
Η οικονομική πτυχή της 
κρίσης είναι το θέμα σε 
πάνελ με τον καθηγητή 
Γιώργο Παγουλάτο, τον 
ευρωβουλευτή των Ελ
λήνων Πρασίνων Νίκο 
Χρυσόγελο, την πρόεδρο 
του Συνδέσμου Ελλήνων 
Εξαγωγέων Χριστίνα Σα- 
κελλαρίδη, το μέλος της 
Ομάδας Κρούσης Ράιχεν- 
μπαχ, Γιενς Μπάστιαν, 
τον πρόεδρο του Γερμα- 
νοελληνικού Επιμελητη
ρίου Μάρτιν Κναπ. Ξε
χωριστή ενότητα αποτέ- 
λεσε ο τομέας του πολιτι
σμού με ομιλητή, μεταξύ 
άλλων, τον συγγραφέα 
Πέτρο Μάρκαρη.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ του Μνημονίου ήταν εξωπραγματικοί, επανέλαβε χθες από το Βερολίνο ο Κώστας Σημίτης επι- μένοντας στην άποψη ότι το Μ νημόνιο συντάχθηκε χωρίς να υπάρχει ικανοποιητική προετοιμασία και ότι λειτούργησε με τρόπο που περισσότερο έβλαψε την οικονομία. Οπως ανέφερε, το γεγονός ότι απαιτούσε

από την Ελλάδα να αποκαταστήσει σε μόλις τρία χρόνια μια δημοσιονομική κατάσταση, δηλαδή να περιοριστεί το έλλειμμά της κατά 12%, συνεπαγόταν περικοπή των δαπανών στο 18% συνολικά ώστε να καλυφθούν οι μειώσεις εσόδων λόγω της υποχώρησης της οικονομικής δραστηριότητας. Παράλληλα, ανέφερε ότι το Μνημό-

νιο δεν προέβλεπε ειδική ρύθμιση για να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις της περικοπής δαπανών στις επενδύσεις, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα η Ελλάδα να επιτύχει μεν περιορισμό του ελλείμματος κατά 6% του ΑΕΠ, γνωρίζοντας όμως πρωτοφανή ύφεση τα έτη 2009-2012, πολύ υψηλότερη εκείνης που καθόριζε.

Ο  πρώην πρωθυπουργός παρατήρησε ότι με το κούρεμα του χρέους και τη λήψη και άλλων μέτρων υπολογίζεται πως το ύψος του χρέους θα μειωθεί το 2020 στο 120% του ΑΕΠ. «Ωστόσο ένα χρέος αυτού του επιπέδου είναι διπλάσιο εκείνου που προσδιορίζεται ως το ανώτατο επιτρεπτό», άρα θα χρειαστεί και περαιτέρω μείωση.

ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Σ ε μία κατάμεστη αίθουσα 500 και πλέον επισκεπτών με πολλούς όρθιους, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης έδωσε στο Βερολίνο τη δική του απάντηση στο κρίσιμο ερώτημα «φιο νβάιβ Ελλάδα;». Με ανοιχτή κριτική στον τρόπο που διαμορφώθηκε και εφαρμόστηκε το Μνημόνιο, κυρίως στην παράλειψη μιας ρήτρας προσαρμογής εάν δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι λόγω της ύφεσης.Ο Ντανιέλ Κον Μπεντίτ άσκησε κριτική σε εκείνους που καθορίζουν αυτό το διάστημα τις τύχες της ΕΕ. Για την Καγκελάριο Ανγκελα Μέρκελ π.χ., που με τη στάση της στην αρχή της κρίσης στην Ελλάδα φρόνησε να αναδείξει η ς τοπικές εκλογές της Βόρειας Ρηνανί- ας-Βεστφαλίας σε μείζον γεγονός της ΕΕ. Αλλά και σήμερα. Το μείζον ακόμα και για ισχυρές χώρες, όπως η Γαλλία και η Ιταλία, είναι να κρατηθούν τα επιτόκια δανεισμού χαμηλά. Αυτό ζητά και ο Μ όνη. «Εχει δίκιο και το καταλαβαίνει και ένα παιδί. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στην Καγκελαρία δεν κυβερνούν παιδιά», είπε ο επικεφαλής των Πράσινων ευρωβουλευτών, στηλιτεύοντας την Καγκελάριο που δεν φρόντισε να παρέμβει και στο αδελφό κόμμα της στην Ελλάδα, τη ΝΔ.
«Ελλάδα και Τουρκία Αλλά και οι 
να σταματήσουν Ελληνες πρέ-,  π ε ι να  θυσι-
ΐθν ανταγωνισμό άσουν «ιερές
των εξοπλισμών» αγελάδες», ναμ η ν α κ ο λ ο υ θούν τις σειρήνες του εθνικισμού, να απαλλαγούν από το πελατειακό κράτος, να σταματήσουν τον ανταγωνισμό των εξοπλισμών με την Τουρκία, ένα θέμα στο οποίο μεγάλη ευθύνη καταλόγισε στην ΕΕ, που δεν διασφαλίζει τα σύνορα της Ελλάδας και κρατά την Τουρκία εκτός Ενωσης. Εντονη ήταν η προειδοποίηση του Ντανιέλ Κον Μπεντίτ όταν ετέθη το θέμα επιστροφής της Ελλάδας στη δραχμή. «Θα είναι η χρεοκοπία του πολιηκού συστήματος. Θα τσιμεντοποιήσει τη σημερινή πολιτική ελίτ. Και δεν πρόκειται να κάνει πιο ανθρώπινη την ελληνική κοινωνία», είπε ο Πράσινος ευρωβουλευτής, απαντώντας σε ερώτηση από το κοινό. Επιστρατεύοντας μάλιστα την εμπειρία του από τα αμφιθέατρα τον Μάη του ‘68 στο Παρίσι, κατάφερε να κατευνάσει την ομάδα των φοιτητών

Ο Πράσινοε ευρωΒουλευτήε Ντανιέλ Κον Μπεντίτ με την 
εμπειρία του Μάη του ‘68 στο Παρίσι απέτρεψε τη γενί
κευση των αποδοκιμασιών προε τον πρώην πρωθυπουρ
γό Κώστα Σημίτη. Οι δυο τουε (σε φωτογραφίεε αρχείου)

ήταν οι κεντρικοί ομιλητέε στην διημερίδα με τίτλο «Η Ελ
λάδα σε κρίση -  ηώε μπορεί η Ελλάδα να επαναπροσδι
οριστεί στην Ευρώπη» που οργάνωσε το Ιδρυμα Χάινριχ 
Μπελ στο Βερολίνο

που είχαν έρθει με άγριες διαθέσεις για τον τον Κώστα Σημίτη.
ΑΠΑΝΘΡΩΠΗ ΕΞΕΛΙΞΗ. «Η επιστροφή στη δραχμή θα είναι μια απάνθρωπη εξέλιξη και θα σημάνει πραγματική καταστροφή» συμπλήρωσε ο πρώην πρωθυπουργός, θέτοντας με έμφαση το ερώτημα: «Ποιος θα κερδίσει από την επιστροφή στη δραχμή; Εκείνοι που έβγαλαν τα λεφτά τους στο εξωτερικό». Αλλά υπάρχει και η θεσμική νομική πλευρά. «Δεν μπορεί να γίνει έξοδος από το ευρώ, χωρίς έξοδο από την ΕΕ. Το συζήτησα με αρκετούς παράγοντες στην ΕΕ», είπε ο Κώστας Σημίτης. Ο βασικός λόγος είναι ότι η ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων στην ΕΕ είναι ένα βασικό θεμέλιό της και δεν μπορεί μια χώρα να την ακυρώσει κατά βούληση για ένα ορισμένο διάστημα. Αλλά αυτό θα αναγκαστεί να κάνει αν αποφασίσει να εισαγάγει νέο εθνικό νόμισμα. «Οποιος πιστεύει ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, θέλει την καταστροφή της Ελλάδας. Εμείς δεν το θέλουμε» τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός.

«Πρέπει να αλλάξει»
«Η συζήτηση για την Ελλάδα είναι 
συζήτηση για την Ευρώπη» είπε 
ο Ραλφ Φουκε, πρόεδροε του 
Ιδρύματοε Χάινριχ Μπελ, ανοίγονταε 
τη διημερίδα εντυπωσιασμένοε από 
την αθρόα προσέλευση. Μάλιστα, 
για να καλυφθούν οι ανάγκεε τηε 
αυξημένηε προσέλευσηε, υπήρχε 
και ζωντανή μετάδοση με εσωτερικό 
κύκλωμα σε άλλη αίθουσα του 
Ιδρύματοε. «Η Γερμανία έχει 
αυξημένη ευθύνη που ανάγεται στα 
δεινά του πολέμου», είπε ο Ραλφ 
Φουκε. «Οχι μόνον η Ελλάδα πρέπει 
να αλλάξει, αλλά και ο τρόποε 
αντιμετώπισηε τηε κρίσηε από την 
Ευρώπη πρέπει να αλλάξει»

Τι θα έκανε ο Κώστας Σημίτης αν ξαναγινόταν πρωθυπουργός και ποια θα ήταν τα τρία πρώτα μέτρα που θα έπαιρνε ήταν η ερώτηση της αρχισυ- ντάκτριας της «Ζιντόιτσε Τσάιτουνγκ» Κριστιάνε Σλέτσερ που συντόνιζε τη συζήτηση. «Η απάντηση είναι εύκολη για μένα», είπε. «Ημουν πρωθυπουργός για οκτώ χρόνια, παραιτήθηκα γιατί ήμουν της άποψης ότι πρέπει να αναλάβουν οι νεότεροι και δεν θα ξαναγίνω πρωθυπουργός».
ΕΥΡΩΟΜ ΟΛΟΓΑ. Για τον Ντανιέλ Κον Μπεντίτ, αν για μία ημέρα ήταν ο ισχυρότερος άνδρας στην Ευρώπη, θα γίνονταν τρία πράγματα: θα περνούσε το Ταμείο αποπληρωμής δανείων που έχουν προτείνει οι «πέντε σοφοί» της Γερμανίας, θα καθιέρωνε τα ευρωομόλογα για να ελαφρυνθούν οι χώρες από το βάρος των χρεών και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα διαμόρφωνε ένα επενδυτικό πρόγραμμα για την Ευρώπη προκειμένου οι πολίτες της Ελλάδας, της Ισπανίας και των άλλων χωρών να έχουν ένα μέλλον.


